
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 44 صفحة- الثمن درهمان

�ص 03 

�ص 13

�ص 17

نهيان يزور جناح احتاد الإمارات لريا�ضة 
املعاقني مبعر�ص قادرون باأبوظبي 

عربي ودويل

�ضلطان القا�ضمي ي�ضهد انطالق احتفالت 
ال�ضارقة عا�ضمة الثقافة الإ�ضالمية 2014 

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

ال�ضعودية تتهم املجتمع الدويل 
بخداع املعار�ضة ال�ضورية

•• دبي-وام: 

�ط��ل��ع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ومكونات عمل  �آل��ي��ة خطة  على  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا وف���ري���ق ع��م��ل دب���ي �إك�شبو 
ال�شت�شافة  �لقادمة  �لتح�شريية  للمرحلة   2020
�لعاملي  �لتجمع  لهذ�  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة 

�لتاريخي.

بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه  ��شتمع  وق��د 
دب��ي و�شمو  ن��ائ��ب ح��اك��م  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
�الإمار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س  للطري�ن 
2020 ومعايل حممد  �لعليا الك�شبو  �للجنة  رئي�س 
�ل�شمو  �شاحب  دي��و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم 
حاكم دبي نائب رئي�س �للجنة و �شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
�ىل عر�س قدمته معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي.

   

الطيب : الأزهر �صيظل رمزًا للو�صطية والت�صدي للفكر التكفريي
�ل�شي�شي يعلن عن �إن�شاء 

قو�ت خا�شة ملكافحة �لإرهاب
•• القاهرة-وكاالت:

�ملقبل  ني�شان-�بريل  من   28 جل�شة  �م�س  م�شرية  حمكمة  ح��ددت 
موعد� للحكم يف ق�شية 683 من �رهابيي �الإخو�ن ،غد�ة حكمهما 

باالعد�م على 529 �خرين.
ونقلت و�شائل �إعالم م�شرية، �م�س عن �ل�شي�شي، قوله �إنه مت ت�شكيل 
�لتحديات  �ل�شريع ملو�جهة  �لقو�ت �خلا�شة، للتدخل  جمموعة من 

و�الإرهاب �لذي تتعر�س له �لبالد يف �لوقت �لر�هن .
و��شاف �أن ت�شكيل مثل هذه �لقو�ت يعد �الأول من نوعه يف �جلي�س 
دولة  بناء  يف  ما�شية  م�شر  �إن  �أي�شاً  �ل�شي�شي  �مل�شري  وق��ال  �مل�شري 
دميقر�طية تر�شي جميع �مل�شريني وتلبي تطلعاتهم نحو �مل�شتقبل.

و�أ�شاف �أن �أمن م�شر و�شالمتها يكمن يف قو�ت م�شلحة قوية وقادرة 
وم�شتعدة لبذل �جلهد بكل تفاٍن و�إخال�س و�شرف، م�شيفاً �أن قو�ت 
�مل�شاة  م��ن  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  عنا�شر  �أف�شل  ت�شم  �ل�شريع  �لتدخل 
و�ملدرعات و�لدفاع �جلوي و�لقو�ت �خلا�شة، موؤكد�ً �أن قو�ت �لتدخل 
�ملناورة و�شرعة �حلركة لتنفيذ  �لعالية على  �ل�شريع متتاز بالقدرة 
جميع �ملهام. و�أو�شح �أن �لوحدة �جلديدة مت ت�شكيلها يف زمن قيا�شي، 

وهو ما يعني �أن �جلي�س �مل�شري قادر على �أن يفعل �مل�شتحيل.
من جانبه �أكد �شيخ �الأزهر �لدكتور �أحمد �لطيب، �م�س �أن �الأزهر 
له ومت�شدياً  �لو�شطي، ورم��ز�ً  �الإ�شالمي  �ملنهج  عن  �شيظل مد�فعاً 

للفكر �لتكفريي.

حممد بن ر��شد يطلع على خطة عمل �للجنة �لوطنية �لعليا وفريق عمل دبي �إك�شبو  )و�م( 

اطلع على اآلية خطة ومكونات عمل اللجنة الوطنية العليا وفريق عمل دبي اإك�صبو 2020 

حممد بن ر��شد يوؤكد �أهمية تر�شيخ روح 
•• الكويت-وام:�لعمل �لوطني وثقافة �لتطوع يف �أو�شاط �ل�شباب 

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �الأحمد �جلابر 
�م�س  �شباح  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�شباح 
�خلام�شة  �ل��ع��ادي��ة  �لعربية  �لقمة  م��وؤمت��ر  �أع��م��ال 
حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وي��ر�أ���س  و�لع�شرين. 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  وف��د  �لفجرية 

هذه �لقمة. 
�آل  حمد  ب��ن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أل��ق��ى 
�لقمة  رئي�س  ب�شفته  كلمة  دول��ة قطر  �أم��ري  ث��اين 

عربية  قمة  عقد  �ىل  فيها  دع��ا  �ل�شابقة  �لعربية 
م�شغرة بهدف �لتو�شل �إىل م�شاحلة بني �لف�شائل 

�لفل�شطينية. 
ويف نهاية كلمته �شلم �شمو �أمري دولة قطر رئا�شة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �حلالية  �لعربية  �لقمة 

�شباح �الحمد �جلابر �ل�شباح �مري دولة �لكويت. 
�جلابر  �الحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��ا 
وقفة  �إىل  �لقمة  بها  �فتتح  �لتي  كلمته  يف  �ل�شباح 
�شادقة لو�شع حد للخالفات �لعربية.. م�شدد� على 
�لناأي  عرب  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  تعزيز  �شرورة 
عن �خلالف و�الختالف. )�لتفا�شيل �س7 و13(

�ل�شرقي خالل تروؤ�شه وفد �لدولة �ىل �لقمة �لعربية يف �لكويت  )و�م(

ال�صرقي يراأ�ض وفد الدولة للقمة العربية وي�صتقبل رئي�ض الئتالف ال�صوري املعار�ض 

�أمري �لكويت يدعو �إىل وقفة �شادقة لو�شع حد للخالفات �لعربية 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

ر�شائل عديدة وّجهها زعيم ند�ء 
تون�س و�ملر�شح �الأوفر حظا، وفق 
جميع ��شتطالعات �لر�أي، للفوز 
بكر�شي ق�شر قرطاج، عرب حو�ر 
تلفزيوين ُبّث م�شاء �الثنني، بدء 
باملجل�س  م�����رور�  �حل��ك��وم��ة  م���ن 
حركة  �إىل  و����ش���وال  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

�ل��ن��ه�����ش��ة وح����زب �ل��ت��ك��ت��ل، وكان 
م�شتقبل  �الأ���ش��ا���ش��ي  م�شمونها 
�الن��ت��خ��اب��ات �مل��رت��ق��ب��ة و�الأج�����و�ء 
لتنظيمها  تتوفر  �أن  يجب  �لتي 

و�إجناحها.
وقد �عترب �لباجي قائد �ل�شب�شي 
�أن رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة مهدي 
�أ�شو�طاً  ب��ع��د  ي��ق��ط��ع  مل  ج��م��ع��ة 
بالتز�ماته  يتعلق  م��ا  يف  ك��ب��رية 

�لطريق  خ��ارط��ة  ب��ن��ود  بتطبيق 
م�شيفاً �نه ب�شدد و�شع �للم�شات 

�الأوىل.
)�لتفا�شيل �س12(

•• بغداد-وكاالت:

�إع����د�م  عملية  يف  �شخ�شا   27 ع��ن  ي��ق��ل  م���اال  ق��ت��ل 
ن��ف��ذه��ا م�����ش��ل��ح��ون جم��ه��ول��ون مبحافظة  م��ي��د�ن��ي��ة 
منف�شلني  هجومني  يف  وقتل  �لعر�ق،  �شرقي  دي��اىل 
�لذي  �لقانون  دول��ة  بائتالف  ع�شو  و�م���ر�أة  �شرطي 

يتزعمه رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي.
حمافظة  جنوبي  بهرز  بلدة  من  عيان  �شهود  وق��ال 
نفذو�  مدنية  مالب�س  يرتدون  �أ�شخا�شا  �إن  دي��اىل، 
، بحماية من �لقو�ت �حلكومية �ملكونة من �جلي�س 
و�ل�شرطة، عمليات �إعد�م ميد�نية و��شعة �شملت 27 
�شخ�شا من �شكان بهرز، و�أو�شحو� �أن من بني �لقتلى 
ن�شاء و�أن �أغلبهم من �لنازحني �لذين عادو� للبلدة. 
�أحرقت  و�ل�شرطة  �جلي�س  ق��و�ت  �أن  �ل�شهود  وذك��ر 

�أربعة م�شاجد وعدد� من منازل �ملو�طنني.

�ملعار�شة ت�شيطر على قرية ومنفذ بحري يف �لالذقية
•• بريوت-اأ ف ب:

�شيطر مقاتلو �ملعار�شة �ل�شورية فجر �م�س على قرية �ل�شمر� يف حمافظة 
�لالذقية وخمفر بحري تابع لها يف �شمال غرب �لبالد، غد�ة �شيطرتهم 
�ملر�شد  �ف��اد  ما  تركيا، بح�شب  �حل��دودي مع  بلدة ك�شب ومعربها  على 
�ل�شوري حلقوق �الن�شان. وقال مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن: �شيطر 
�الثنني  ليل  منت�شف  بعد  �لن�شرة،  جبهة  بينها  مقاتلة  كتائب  عنا�شر 
ح���دودي على  �ل��الذق��ي��ة، وخمفر  ري��ف  �ل�شمر� يف  �ل��ث��الث��اء، على قرية 

�ل�شاطىء �لتابع لها، بعد معارك عنيفة مع �لقو�ت �لنظامية .
و��شار �ىل تو��شل �ملعارك �لعنيفة يف حميط �لقرية وتقع قرية �ل�شمر� 

يف منطقة جبلية على مقربة من �حلدود �لرتكية، ومتتد حتى �شاحل 
�لبحر �ملتو�شط. وقال م�شدر �مني �شوري لفر�ن�س بر�س �ن �ن منطقة 
�ل�شمر� عبارة عن و�د بني جبلني وهناك ممر يف�شل بينهما وال يوجد 
مقر�ت ع�شكرية فيه . و�أكد �ن �لقو�ت �ل�شورية )هي( حاكمة لهذ� �ملمر 
يد  يف  هي  �ل�شيطرة  الن  �ملنطقة  على  �ل�شيطرة  ميكن  وال  باملئة،  مئة 

�ملتو�جد فوق �جلبل يف ��شارة �ىل �لقو�ت �لنظامية.
وي�شهد ريف �لالذقية �ل�شمايل، وهو عبارة عن مناطق جبلية متد�خلة، 
معارك  �لن�شرة،  جبهة  بينها  مقاتلة  كتائب  ب��دء  منذ  عنيفة  م��ع��ارك 
�برز  م��ن  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �مل��ح��اف��ظ��ة  ه���ذه  للنظام يف  ن��ق��اط  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

معاقله.

حمافظة  �شرطة  يف  م�شدر  ق��ال  مت�شل  �شياق  ويف 
دياىل �إن �أربعة مدنيني قتلو� يف حي �لتحرير غربي 
بعقوبة خالل ��شتباك بني �أفر�د حماية وفد برملاين 
ح���اول �ل��و���ش��ول �إىل ب��ل��دة ب��ه��رز وق���وة م��ن �ل�شرطة 

منعت �ملوكب من �لو�شول �إىل �لبلدة.
قتل  ب��غ��د�د،  �لعا�شمة  �شمال  �مل�شاهدة  منطقة  ويف 
خالل  �شيار�تهم  و�أح��رق��ت  �جلي�س  ج��ن��ود  م��ن  ع��دد 
�شهود  و�أك��د  �لع�شائر،  م�شلحي  مع  د�مية  مو�جهات 
عيان �أن �جلي�س فّجر مدر�شة �لوليد بعد �ال�شتباكات 

دون معرفة �الأ�شباب.
على �شعيد �خر قدم جميع �ع�شاء جمل�س �ملفو�شية 
�م�س  �ل����ع����ر�ق  ل���الن���ت���خ���اب���ات يف  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لنو�ب  جمل�س  ت��دخ��ل  على  �حتجاجا  ��شتقاالتهم 
�ع�����ش��اء يف هذه  �ف���اد  ع��م��ل��ه��م، ح�شبما  �ل��ع��ر�ق��ي يف 

�لهيئة لفر�ن�س بر�س.

مو�طنون ي�شطفون لطلب جو�ز�ت �شفر رو�شية يف  �لقرم  )رويرتز(

حممد بن ز�يد و عدد  من قادة وروؤ�شاء دول �لعامل وممثلو �لوفود �مل�شاركة يف قمة �الأمن �لنووي �لثالثة يف الهاي  )و�م(

ح�صر اأعمال القمة النووية الثالثة يف لهاي والتقى ملك هولندا 

حممد بن ز�يد يوؤكد �أهمية �لت�شدي �مل�شرتك خلطر 
�لإرهاب ب�شكل عام و�لإرهاب �لنووي ب�شكل خا�ص

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل��ع��ام حللف �شمال  �الأم���ني  ق��ال 
�الأط��ل�����ش��ي ر����ش��م��و���ش��ن �م�����س �إن 
�حل�شود  م��ن  للغاية  قلق  �حللف 
�لرو�شية على �حلدود  �لع�شكرية 
جاهزة  خططه  و�إن  �الأوك��ر�ن��ي��ة 

للدفاع عن �لدول �الأع�شاء.
وق�������ال ر�����ش���م���و����ش���ن يف م���وؤمت���ر 
����ش���ح���ف���ي ب����ع����د حم������ادث������ات مع 
�الأ�شود ميلو  رئي�س وزر�ء �جلبل 
قلقون  ن���ح���ن  دي���اك���ون���وف���ي���ت�������س 
�لع�شكرية  �حل�����ش��ود  م��ن  للغاية 

�لرو�شية على حدود �أوكر�نيا. 
ي��ط��م��ئ��ن كل  ي��ج��ب �ن  و�أ�����ش����اف 
حلفاء �شمال �الطل�شي �ىل عزمنا 
كل  �لفعال..  �لدفاع  توفري  على 
خ��ط��ط��ن��ا ج���اه���زة ل��ت��ق��دمي دفاع 
فعال حللفائنا و�شرح باأن �حللف 

يبحثان  وطالبان  باك�شتان 
�لنار  �إط���الق  وق��ف  مت��دي��د 

•• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب:

�ملفاو�شات  يف  �مل�شاركني  �حد  قال 
و�حلكومة  ط��ال��ب��ان  ح���رك���ة  ب���ني 
وقف  مت���دي���د  �ن  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
ق��ب��ل طالبان  م���ن  �ل���ن���ار  �ط�����الق 
���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ر�أ�������س �الول����وي����ات 
يف ج��ول��ة �مل��ح��ادث��ات �مل��ق��ب��ل��ة بني 

�لطرفني.
�ملفاو�شات  �حل���ك���وم���ة  وب���������د�أت 
�لباك�شتانية  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م��ع 
النهاء  حماولة  يف  �ملا�شي  �ل�شهر 
�ل���ت���م���رد �ل����د�م����ي �مل�����ش��ت��م��ر منذ 
�شبع �شنو�ت. وعقدت لقاء�ت بني 
و�شطاء من �جلانبني، �ال �نه من 
�ملقرر �ن تتطور �للقاء�ت �الن �ىل 
حم��ادث��ات م��ب��ا���ش��رة خ���الل �اليام 
�ملقبلة. و�شكلت �حلكومة �ال�شبوع 
�مل��ا���ش��ي جل��ن��ة ج��دي��دة م��ن �ربعة 
�ع�شاء الجر�ء �ملحادثات �ملبا�شرة 
ومت �التفاق على موقع الجر�ئها، 

�ال �نه مل يتم �لك�شف عنه.
عن  �ملفاو�س  �شاه  يو�شف  و���ش��رح 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
�ملقبلة  �ملرحلة  �ن  �لثالثاء  بر�س 
م����ن �مل���ف���او����ش���ات ���ش��ت��ج��ري بني 
�ل��ل��ج��ن��ة �حل��ك��وم��ة و�ع�����ش��اء من 

�ملجل�س �ل�شيا�شي لطالبان.
وقال �ن �الولوية �شتكون لتمديد 

وقف �طالق �لنار .
وط����ل����ب����ت ح�����رك�����ة ط����ال����ب����ان من 
 300 �حل���ك���وم���ة �الف���������ر�ج ع����ن 
م�شجون من بينهم ن�شاء و�طفال 
مقاتلني  غري  �نهم  قالو�  ورج��ال 

يف �طار عملية �ل�شالم �جلارية.

�ل��ع�����ش��ك��ري �ل���غ���رب���ي ي��ب��ح��ث مع 
�أوكر�نيا  دع��م  ميكنه  كيف  كييف 

وهي دولة غري ع�شو يف �حللف.
�لقرم  م��ن��ط��ق��ة  رو���ش��ي��ا  و���ش��م��ت 
�الأوك�����ر�ن�����ي�����ة ر����ش���م���ي���ا ي�����وم 21 

من  �أي��ام  خم�شة  بعد  �ذ�ر  مار�س 
للقرم  �ل���زع���م���اء �جل����دد  �إج������ر�ء 
��شتفتاء  مو�شكو  من  �ملدعومني 
�شاحق  بت�شويت  نتيجته  ج���اءت 
من غالبية �شكان �ملنطقة ل�شالح 

•• الهاي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�شر 
ومد�والت  جل�شات  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أعمال قمة �الأمن �لنووي �لثالثة �لتي �فتتحت �م�س يف الهاي مبملكة 

هولند�.
�آل نهيان �لذي ير�أ�س وفد �لدولة  و�لتقى �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�ىل �أعمال �لقمة يف ختام �أعمال �لقمة عدد� من قادة وروؤ�شاء دول �لعامل 
وممثلي �لوفود �مل�شاركة يف قمة �الأمن �لنووي �لثالثة حيث تبادل �شموه 
معهم �الحاديث حول �أهمية تفعيل �لتعاون ودعم �جلهود �مل�شرتكة لدرء 

�ملخاطر و�لتهديد�ت �لنووية و�لت�شدي خلطر �الإرهاب �لنووي.
و�أكد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أهمية �نعقاد �للقاء�ت �لدولية حول 

�ملتخذة وتبادل وجهات  �لتد�بري و�الإج���ر�ء�ت  �لنووي للنظر يف  �الأم��ن 
حول  �ل��دويل  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �أط���ر�ف  خمتلف  بني  و�الآر�ء  �لنظر 
�أف�شل �ل�شبل للو�شول �ىل عامل ي�شوده �الأمن و�ال�شتقر�ر وتعي�س فيه 

�لب�شرية بخري و�شالم وطماأنينة.
وقد بحث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�مللك  جاللة  مع  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
دولة  ب��ني  و�ل�شد�قة  �لتعاون  ع��الق��ات  هولند�  ملك  �ألك�شندر  ويليام 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومملكة هولند�. 
كما �لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س دولة ديفيد كامريون 
رئي�س �لوزر�ء يف �ململكة �ملتحدة وذلك على هام�س قمة �الأمن �لنووي 

�لثالثة.
)�لتفا�شيل �س2(

ا�صتبعاد رو�صيا من جمموعة الثماين وا�صتقالة وزير الدفاع الأوكراين 

�لناتو يوؤكد جهوزيته للدفاع عن حلفائه

ا�صتقالة جماعية لأع�صاء مفو�صية النتخابات 

م�شلحون ينفذون �إعد�مات ميد�نية يف �لعر�ق

دعم حكومة جمعة وطالبها باحرتام خارطة الطريق
�ل�شب�شي ي�شتبعد �إجر�ء 

�لنتخابات يف �لآجال �ملُعلنة..!

�الن�����ش��م��ام �إىل رو���ش��ي��ا. و�أد�ن����ت 
باعتباره  �ل�����ش��م  و�ل��غ��رب  كييف 

غري قانوين.
تاأكيد  �لغربية  �ل���دول  وت��و����ش��ل 
�بعدت  �ن  ب��ع��د  ل��ك��ي��ي��ف،  دع��م��ه��ا 
جمموعة  ق����م����ة  ع������ن  رو������ش�����ي�����ا 
�لثماين، يف حني قدم وزير �لدفاع 
لتفادي  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه  �الوك��������ر�ين 
�ملزيد من �النتقاد�ت حول �د�رته 
�لقرم وخا�شة بعد �شحب  الأزم��ة 

�لقو�ت �الوكر�نية منها.
وطاملا �نتقدت �لقياد�ت �لع�شكرية 
�لقرم  �شبه جزيرة  �الوكر�نية يف 
�ل�شلطات يف كييف وعدم  �رتباك 
�تخاذها للقر�ر�ت منذ �ن ��شدر 
�آذ�ر-مار�س  �ول  يف  ق��ر�ر�  بوتني 
�لدولة  ���ش��د  �ل���ق���وة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
����ش��ق��اط �حلكم  �جل����ارة رد� ع��ل��ى 

�ملو�يل لرو�شيا.
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�لإمار�ت تقدم تقريرها �لوطني خالل �جتماع �لأمان �لنووي يف فيينا
خالل و�شع معايري دولية تلتزم بها �لدول �الأع�شاء..وتلزم �التفاقية 
�لتز�ماتها  بتنفيذ  �خل��ا���ش��ة  ت��ق��اري��ره��ا  ب��ت��ق��دمي  �مل��ت��ع��اق��دة  �الأط�����ر�ف 
الجتماعات ��شتعر��س �لنظر�ء �لتي يتم عقدها مبقر �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية . وتعترب هذه �الآلية من �أكرث عنا�شر �التفاقية فعالية..

�الإمار�ت  دولة  و�أ�شبحت  76  طرفا متعاقد�  �التفاقية حاليا   وت�شم 
طرفا منذ عام 2009. ومت تقدمي �لتقرير �الأول لدولة �الإم��ار�ت يف 
2011 حيث مت  �أبريل  �نعقد يف  �ل��ذي  �ال�شتعر��س �خلام�س  �جتماع 
تناول �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�شيا�شات و�لتد�بري �لتي مت �تخاذها الإطالق 
�لربنامج �ل�شلمي للطاقة �لنووية بالدولة. وجنحت دولة �الإمار�ت منذ 
�جتماع �ال�شتعر��س �خلام�س يف �إحر�ز تقدم كبري على �شعيد �لبدء يف 
ت�شييد �أول مفاعلني نوويني يف حمطة بر�كة للطاقة �لنووية باملنطقة 

�لغربية من �إمارة �أبوظبي. 

يف �ليابان..كما ي�شتمل �لتقرير على ملخ�س لالإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 
�لدولية  �لوكالة  ب�  �خلا�شة  �لنووي  �الأم��ان  عمل  خطة  لدعم  �لدولة 
�مل��ق��دم لالجتماع  ل��ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ع��د   . �ل��ذري��ة  للطاقة 
�ل�شاد�س حول �تفاقية �الأمان �لنووي .. ثمرة جهود م�شرتكة لعدد من 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية مبا يف ذلك �جلهة �لرقابية �لوطنية �لهيئة �الحتادية 
للرقابة �لنووية و�مل�شغل موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية وغريها من 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة. و�شيقدم �لتقرير �لوطني للدولة يف �ملقر �لرئي�شي 
�لنم�شاوية..�شعادة  �لعا�شمة  يف  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ل��� 
�ل�شفري حمد علي �لكعبي �ملندوب �لد�ئم للدولة لدى �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية و عدد من كبار �مل�شوؤولني يف �لهيئة �الحتادية للرقابة 
�لنووية و موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية حيث تتم مناق�شة �لتقرير 
�ل�شفري حمد  �شعادة  وقال  �أخ��رى.  لدول  �لوطنية  �لتقارير  �إىل جانب 

على  �ل�شوء  لت�شليط  فر�شة  �ل�شاد�س  �ال�شتعر��س  �جتماع  �إن  �لكعبي 
�مل�شاهمات �لتي قدمتها دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال �الأمان 
�شعيها  يف  �لدولة  وترغب  فوكو�شيما  حادث  بعد  ال�شيما  عامليا  �لنووي 
�لفاعلة  �مل�شاركة  �إىل  �لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  برناجمها  تطوير  نحو 
تقدمي  خالل  من  �لنووي  �الأم��ان  التفاقية  �ال�شتعر��س  �جتماعات  يف 
�تفاقية  متعاقد� يف  75  طرفا  وق��ام    . تعزيزها  كيفية  ح��ول  �مل�شورة 
�الأمان �لنووي باالطالع على �لتقرير �لوطني لدولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة فيما تلقت �لدولة  111  ��شتف�شار� مت �لرد عليها بالتف�شيل 
وتقدميها ل� �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية . يذكر �أنه مت �بر�م �تفاقية 
�الأم��ان �لنووي يف فيينا يوم  17  من �شهر يونيو عام 1994 بهدف 
طاقة  حمطات  بت�شغيل  تقوم  �لتي  �الأع�شاء  للدول  �لقانوين  �الإل���ز�م 
�الأم����ان من  م�شتويات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  باملحافظة  �أر����ش��ي��ه��ا  ع��ل��ى  ن��ووي��ة 

•• فيينا-وام: 

خالل  �لثاين  �لوطني  تقريرها  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تقدم 
�الجتماع �ال�شتعر��س �ل�شاد�س حول �تفاقية �الأمان �لنووي �لذي يعقد 
خالل �لفرتة من 24  من �شهر مار�س �جلاري �إىل �لر�بع من �شهر �إبريل 
�ملقبل يف مقر �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف �لعا�شمة �لنم�شاوية 
�ملعايري  حت��دد  دول��ي��ة  معاهدة  �ل��ن��ووي  �الأم���ان  �تفاقية  وتعترب  فيينا. 
�لدولية �لو�جب �تخاذها بو��شطة �لدول �الأع�شاء �مل�شاركة �لتي لديها 
حمطات طاقة نووية لاللتز�م باملحافظة على �أعلى م�شتويات �الأمان. 
�تخذتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��د�ب��ري  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي  �لتقرير  يت�شمن 
�لدولة لتنفيذ �لتز�ماتها كطرف متعاقد يف �التفاقية مع �لرتكيز على 
�لدرو�س �مل�شتفادة من حادث حمطة فوكو�شيما د�يت�شي للطاقة �لنووية 

حممد بن ر��شد يطلع على �آلية خطة ومكونات عمل �للجنة �لوطنية �لعليا وفريق عمل دبي �إك�شبو 2020 

حممد بن ز�يد يلتقي ملك هولند� ويوؤكد حر�ص �لإمار�ت على تعزيز �لعالقات بني �لبلدين

اأكدا �صرورة �صعي جميع الأطراف اإىل تغليب لغة احلوار والتفاهم وبذل اجلهود الدبلوما�صية من اأجل ت�صوية الق�صايا العالقة

حممد بن ز�يد يبحث مع كامريون �أعمال �لقمة �لنووية وعدد� من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية

•• دبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �ط���ل���ع 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل على 
�للجنة  عمل  ومكونات  خطة  �آلية 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل��ع��ل��ي��ا وف����ري����ق عمل 
للمرحلة   2020 �إك�����ش��ب��و  دب����ي 
ال�شت�شافة  �لقادمة  �لتح�شريية 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 

لهذ� �لتجمع �لعاملي �لتاريخي.
�شمو  بح�شور  �شموه  ��شتمع  وق��د 
�ل�������ش���ي���خ م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �الإم�������ار�ت 
حممد  وم��ع��ايل   2020 الك�شبو 
�إب���ر�ه���ي���م �ل�����ش��ي��ب��اين م���دي���ر عام 
دبي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن 
�شعادة  و  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

�ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل����ا�����س يف 
 2020 �إك�شبو  دب��ي  توفري  �شوء 
يف  عمل  فر�شة  �أل��ف   277 لنحو 
�ملذكورين خالل فرتة  �لقطاعني 
�إق��ام��ة �مل��ع��ر���س �ل���ذي ي���دوم �شتة 
�أ���ش��ه��ر وت�����ش��ارك ف��ي��ه ن��ح��و 180 
دول�����ة ح����ول �ل���ع���امل وي���ت���وق���ع �أن 
25 مليون ز�ئر  �أك��رث من  ي��زوره 

من �أقطار �ملعمورة.
�شرح  ح�������ش���ب  �مل����ع����ر�����س  ومي����ث����ل 
عاملية  فر�شة  �لها�شمي  �ل��وزي��رة 
مظلته  حت��ت  ي�شم  الأن���ه  و�شاملة 
�أك����رب جت��م��ع م��ن �ل����دول و�ل����زو�ر 
و�الهلية  �ل���دول���ي���ة  و�مل���ن���ظ���م���ات 
�لقطاعات  ك��اف��ة  ع��رب  �مل��ت��و�ج��دة 
�ملنوعة  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  و�مل����ن����اط����ق 
بو�بة  ي�شكل  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  وه���و 
مهمة  وو�شيلة  �ملنطقة  �إىل  عبور 
�ملحلية  �ال�شتثمار�ت  عو�ئد  لرفد 

و�لقيمة و�النتاج.
ليعي�س  منا�شبة  �ملعر�س  و�شيكون 
ومبهرة  ف����ري����دة  جت���رب���ة  زو�ره 
حافلة باالإبتكار و�لرتفيه و�لتعلم 

�ل�شركاء �لرئي�شيني يف �حلكومات 
و�ملنظمات  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لفكر  وجم��ال�����س  �حلكومية  غ��ري 
�الإقليمية و�لعاملية وقادة �ملفكرين 
�لفر�س  حت��دي��د  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�مل�شاركني  ورب��ط  للتعاون  �ملتاحة 
ل�شمان  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  ب��ال�����ش��ب��ك��ات 
�لعو�ئد  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 

�الإ�شتثمارية.
بالتن�شيق  يت�شل  �الأخ��ري  و�ملحور 
لتاأمني  و�ل����وط����ن����ي  �حل����ك����وم����ي 
�ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف  متا�شي 
�ملختلفة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 
وحتديد م�شروع م�شرتك لعر�شه 
يف معر�س 2020 ويتمحور حول 
�الأخ�����ش��ر -  دب��ي لالإقت�شاد  روؤي���ة 

�ملدن �لذكية .
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�أث���ن���ى على  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د 
 2020 �ك�شبو  عمل  فريق  جهود 
وخ��اط��ب��ه��م ���ش��م��وه �أن����ا �أ����ش���د على 
�أيديكم و �أدعمكم من �أجل تكوين 
فرق متطوعني من �شباب �لوطن 

عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
�ىل عر�س قدمته معايل رمي بنت 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي����رة دولة 
�لوطنية  للجنة  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
 2020 �ك�������ش���ب���و  ل����دب����ي  �ل���ع���ل���ي���ا 
و�ملعنونة حتت �شعار دبي م�شتعدة 
جلعل هذ� �حلدث عظيما وحتويله 
�الإمار�ت  ل�شعب  تاريخي  �إرث  �ىل 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  و���ش��ع��وب  �أوال 
مو�جهة  خ������الل  م�����ن  و�ل�����ع�����امل 
�لتحديات �القت�شادية و�ل�شيا�شية 
و�جلغر�فية و�ال�شتد�مة و�لطاقة 
وما �إىل ذلك و�يجاد حلول ناجعة 
بع�س  وم�شاعدة  �مل�شكالت  ل��ه��ذه 

�ل�شعوب حلل جزء منها.
�للجنة  ع���م���ل  حم������اور  وت����رتك����ز 
�لعليا وفريق عمل �إك�شبو 2020 
�لثقايف  ب��امل�����ش��ه��د  �ل��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 
�الم���ار�ت���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جلهات 
�ملعنيني  و�الأف������������ر�د  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
ب��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع يف �ل��دول��ة وحتفيز 
بني  بالتعاون  �الق��ت�����ش��ادي  �لنمو 

متنوعة  ب���ث���ق���اف���ات  و�الح����ت����ك����اك 
�حتفاالت  مع  يتز�من  �أنه  ال�شيما 
دولتنا بيوبيلها �لذهبي و�مل�شاركة 
و�لعاملية  �الإقليمية  �لفعاليات  يف 
تعزيز  ج���ان���ب  �ىل  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�لتعاون مع �لدول �لتي ��شت�شافت 
م����ع����ر�����س �ك���������ش����ب����و ع����ل����ى م����دى 
�مل��ائ��ة و���ش��ت��ني ع��ام��ا م�����ش��ت ومن 
وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أهمها 
من  وغريها  و�ل�شني  وبريطانيا 
�لدول �لتي ترك فيها �إك�شبو �إرثا 
�ليوم  حتى  ماثال  م��از�ل  تاريخيا 

والأجيال مقبلة.
ومن �أهم حماور �لعمل يف �ملرحلة 
�أكرث من ثالثني  �لقادمة تدريب 
�الإمار�ت  �شباب  من  متطوع  �أل��ف 
��شتقبال  يف  للم�شاركة  وتاأهيلهم 
�ل��وف��ود وت��ب��ادل �الف��ك��ار و�لثقافة 
�ل�شيافة  يف  وم�شاعدتهم  معهم 
معامل  يف  و�ل���ت���ج���ول  و�الإق�����ام�����ة 
�إجناز�ت  على  و�إطالعهم  �ل��دول��ة 
دول��ت��ن��ا و���ش��ع��ب��ن��ا �حل�����ش��اري��ة من 
حتديد  وك�������ذ�  ج����و�ن����ب����ه����ا..  ك�����ل 

•• اأم�صرتدام-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
جاللة  مع  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مللك ويليام �ألك�شندر ملك هولند� 
بني  و�ل�شد�قة  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
ومملكة هولند�. ويف بد�ية �للقاء 
�أبوظبي  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  ن���ق���ل 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وب��ح��ث 
وم������ل������ك ه������ول������ن������د� �ل�����ع�����الق�����ات 
و�لتعاون  و�لتجارية  �القت�شادية 
و�أك�������د  �ل�����ط�����اق�����ة..  يف جم��������االت 
�شرورة  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �جلانبان 
م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�����ش��رتك يف 
بالنفع  تعود  �لتي  كافة  �مل��ج��االت 
و�ل�شعبني  �لبلدين  على  و�خل��ري 

�ل�شديقني.
وعرب �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�شكره  عن  �للقاء  خالل  نهيان  �آل 
كرم  على  �مللك  جلاللة  وتقديره 

ولدولة  و�لعافية  �ل�شحة  ب���دو�م 
مزيد�  �ملتحدة  �لعربية  �الأم���ار�ت 

من �لنمو و�لرقي.
بالده  �هتمام  هولند�  ملك  و�أك���د 
جميع  يف  ع���الق���ات���ه���ا  ب���ت���ط���وي���ر 
�ملجاالت مع دولة �الإم��ار�ت وذلك 
ملا تتمتع به �لدولة من مكانة على 

�مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل.
وتناول �للقاء بحث �آخر �لتطور�ت 
و�مل�شتجد�ت على �ل�شاحة �لدولية 
و�الإقليمية وتبادال وجهات �لنظر 

حولها. 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
جاللة  �إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�أل��ك�����ش��ن��در ومتنيات  �مل��ل��ك وي��ل��ي��ام 
دو�م  و�شعبا  قيادة  لهولند�  �شموه 

�لتقدم و�الزدهار.
وج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي عقد 
�لعا�شمة  يف  �مل��ل��ك��ي  �ل��ق�����ش��ر  يف 
�لعالقات  ��شتعر��س  �أم�����ش��رتد�م 
�ل��ق��ائ��م��ة و���ش��ب��ل دعمها  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�مل�شالح  ي��خ��دم  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا 
و�ل�شعبني  �لبلدين  بني  �مل�شرتكة 

�ل�شديقني.

�ل�شيافة وح�شن �ال�شتقبال �لذي 
لقيه و�لوفد �ملر�فق.

حر�س  �للقاء  خ��الل  �شموه  و�أك���د 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
�لتعاون  �لعالقات وتطوير  تعزيز 
م����ع ه���ول���ن���د� وت�����ب�����ادل �خل�����رب�ت 
كافة.  �ملجاالت  يف  معها  و�لت�شاور 
م��ل��ك هولند�  ح��م��ل  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  ..�لفريق 
بن ز�يد �آل نهيان حتياته ل�شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
له  ومتنياته  �لدولة  رئي�س  نهيان 

•• الهاي -وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ق��ى 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�شلحة �م�س دولة ديفيد  للقو�ت 
كامريون رئي�س �لوزر�ء يف �ململكة 
�مل��ت��ح��دة وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س قمة 

�أعمال �لقمة �لنووية و�أهمية بذل 
�مل��زي��د م��ن �ل��ت��ع��اون وب��ن��اء �لثقة 
�ل���ع���امل م���ن �ج���ل �حلد  ب���ني دول 
�لنووية. كما  �الأ�شلحة  �نت�شار  من 
�ل��ذي ح�شره  ج��رى خ��الل �للقاء 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
عدد  بحث  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا  من 

�كرث من منطقة يف �لعامل.
ح�شر �للقاء معايل خلدون خليفة 
�ل�شوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  �مل����ب����ارك 
مانع  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذية 
�ل���ع���ت���ي���ب���ة ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 

وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي .

بد�أت  �لتي  �لثالثة  �لنووي  �الأم��ن 
بهولند�.  اله��اي  يف  �أم�س  �أعمالها 
عالقات  بحث  �للقاء  خالل  جرى 
�ل�������ش���د�ق���ة و�ل���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�ملتحدة و�شبل تعزيزها وتطويرها 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ي���خ���دم  مب���ا 
�حلديث  وت����ن����اول  �ل�������ش���دي���ق���ني. 

وجم���م���ل �الأح��������د�ث و�ل���ت���ط���ور�ت 
�ل��ر�ه��ن��ة وت���ب���ادل وج���ه���ات �لنظر 
�ل��ط��رف��ان �شرورة  و�أك����د  ح��ول��ه��ا. 
تغليب  �إىل  �الأط���ر�ف  جميع  �شعي 
لغة �حلو�ر و�لتفاهم وبذل �جلهود 
ت�شوية  �أج����ل  م���ن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ع��ال��ق��ة وح���ل �الأزم����ات 
ت�شهده  �ل����ذي  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  وع����دم 

ب���ع���د �إع������د�ده������م وت���دري���ب���ه���م كي 
�ملتمدن  �حل�شاري  �لوجة  يكونو� 
و�جتهاد  ب��ج��د  و�ل��ع��م��ل  ل�����ش��ع��ب��ن��ا 
بر�شالة  يبعث  ح�شاري  وباأ�شلوب 
حمبة وتعاي�س و�شالم لكل �شعوب 

�الأر�س .
روح  تر�شيخ  �أه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  و�أك����د 
�لعمل �لوطني وثقافة �لتطوع يف 

�لقادرين  كونهم  �ل�شباب  �أو���ش��اط 
وتوظيف  ط��اق��ات��ه��م  تفجري  ع��ل��ى 
و�لثقافية  �ل��ف��ك��ري��ة  �إم��ك��ان��ات��ه��م 
�أوال  وطنهم  خ��دم��ة  يف  و�لعلمية 

و�الأجيال �لو�عدة.
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  ودع��ا 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�للجنة  حاكم دبي رئي�س و�ع�شاء 

�لعليا وفريق عمل �ك�شبو 2020 
�ىل �ل��ع��م��ل ب��ج��دي��ة ع��ل��ى �إع����الء 
خا�شة  جمتمعنا  يف  �ملو�طنة  قيم 
�ل�����ش��ب��اب وتعزيز  ف��ئ��ة  �أو����ش���اط  يف 
ثقافة ومفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية 
من  �لفاعلة  �لوطنية  و�مل�����ش��ارك��ة 
للوطن  �ل��������والء  م����ب����د�أ  م��ن��ط��ل��ق 

اليحتمل والء �شو�ه . 

حممد بن ز�يد يح�شر �أعمال �لقمة �لنووية �لثالثة يف لهاي 
•• الهاي-وام:

ح�شر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�أعمال قمة  نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س جل�شات وم��د�والت 

�الأمن �لنووي �لثالثة �لتي �فتتحت �م�س يف الهاي مبملكة هولند�.
�لدولة  وف��د  ي��ر�أ���س  �ل��ذي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و�لتقى 
�ىل �أعمال �لقمة يف ختام �أعمال �لقمة عدد� من قادة وروؤ�شاء دول �لعامل 
وممثلي �لوفود �مل�شاركة يف قمة �الأمن �لنووي �لثالثة حيث تبادل �شموه 
معهم �الحاديث حول �أهمية تفعيل �لتعاون ودعم �جلهود �مل�شرتكة لدرء 

�ملخاطر و�لتهديد�ت �لنووية و�لت�شدي خلطر �الإرهاب �لنووي.
وناق�شت �لقمة - �لتي �شارك فيها قادة وروؤ�شاء وممثلون الأكرث من خم�شني 
دولة من بينهم روؤ�شاء �لواليات �ملتحدة و�ل�شني وفرن�شا ��شافة �ىل عدد 
من ممثلي �ملنظمات و�لهيئات �الإقليمية و�لدولية من بينهم �الأمني �لعام 
لالأمم �ملتحدة بان كي مون - �شبل منع �الإرهاب �لنووي وحماية �مل�شادر 

�مل�شعة على م�شتوى �لعامل. وبحثت �لقمة �آلية تنفيذ �شل�شلة من �لتد�بري 
�أو  �ملبا�شرة  �لد�خلية  �أو  �خلارجية  �لتهديد�ت  ملنع  �لوقائية  �ال�شتباقية 
غري �ملبا�شرة �ملتعلقة باملو�د �لنووية و�مل�شادر �مل�شعة وكذلك بحث حماية 
�لتي لها عالقة باالأن�شطة  �الأخ��رى  �الأن�شطة  �ل�شلة وكذلك  �ملر�فق ذ�ت 

�لنووية.
�لدول  من  �ملزيد  ت�شجيع  �إىل  �لثالثة  دورت��ه��ا  يف  �لقمة  جل�شات  وتهدف 
للت�شديق على تعديل �تفاقية �حلماية �ملادية للمو�د �لنووية حتى تدخل 

حيز �لتنفيذ يف �أقرب وقت ممكن.
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو   .. �لقمة  جل�شات  خ��الل  �شموه  ور�ف���ق 
نهيان وزير �خلارجية ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ل��دى  �لدولة  �شفري  �لعتيبة  يو�شف  و�شعادة  �لتنفيذية 
�الأمريكية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
و�شعادة �ل�شفري حمد �لكعبي مندوب �لدولة لدى �لوكالة �لدولية للطاقة 

�لذرية.

اأكد اأن المارات بقيادة خليفة تتبنى نهج التعاون والتفاهم واحلوار بني الدول وحل ال�صراعات بالطرق ال�صلمية 

 حممد بن ز�يد يوؤكد �أهمية �لت�شدي �مل�شرتك خلطر �لرهاب ب�شكل عام و�لإرهاب �لنووي ب�شكل خا�ص
•• الهاي-وام:

�أكد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�الأمن  ح��ول  �لدولية  �للقاء�ت  �نعقاد  �أهمية  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�لنووي للنظر يف �لتد�بري و�الإج��ر�ء�ت �ملتخذة وتبادل وجهات �لنظر و�الآر�ء 
بني خمتلف �أطر�ف وموؤ�ش�شات �ملجتمع �لدويل حول �أف�شل �ل�شبل للو�شول �ىل 
عامل ي�شوده �الأمن و�ال�شتقر�ر وتعي�س فيه �لب�شرية بخري و�شالم وطماأنينة. 
وقال �شموه مبنا�شبة م�شاركته على ر�أ�س وفد دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�أعمال �لقمة �لنووية 2014 �ملنعقدة حاليا يف الهاي.. �ن �الإرهاب ب�شكل عام 
و�الإرهاب �لنووي ب�شكل خا�س ي�شكل �أهم �لتحديات �لهامة �لتي تو�جه عاملنا 
�ليوم و�لذي يتطلب منا �لعمل ب�شكل دوؤوب وم�شرتك للت�شدي لهذ� �خلطر 

ب�شتى �أنو�عه.
و�لتحديات  �جل��اري��ة  و�ملتغري�ت  �لتحوالت  �أن  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أك��د 

�لر�هنة تتطلب وب�شورة ملحة �شياغة توجهات م�شرتكة وبلورة �إر�دة جماعية 
و�شالمة  و��شتقر�رها  �ل��دول  �أم��ن  مت�س  �لتي  و�لتهديد�ت  �ملخاطر  ملو�جهة 
�لدمار  �أ�شلحة  �نت�شار  وخطر  �ل��ن��ووي  �الره���اب  خطر  مقدمتها  ويف  �شعوبها 
�ل�شامل. و�أ�شار �شموه �ىل �أن �ملجتمع �لدويل ال ي�شعه �النق�شام حول ما يجب 
عمله وعليه �لعمل بق�شارى جهده لدعم ومتكني �لهيئات و�ملنظمات �لدولية 
ذ�ت �ل�شلة وتعزيز قدر�تها للحد من �متالك �ل�شالح �لنووي و�إجناح �مل�شاعي 
باأبعاد  تنذر  �ل��رت�خ��ي  ع��و�ق��ب  الأن  �ل��ن��ووي  و�الإره����اب  �النت�شار  ملنع  �لر�مية 
كارثية �شتكلفنا جميعا ثمنا غاليا. و�أ�شاف �شمو ويل عهد �أبوظبي �إن �لتعاون 
�لدويل يف جمال �الأمن �لنووي يعد �ليوم ذ� �أولوية دولية مع تنامي �لتحديات 
بتبادل  ي�شمح  مم��ا  �ل�شلة  ذ�ت  و�الأدو�ت  �الأط����ر  ت��ع��زي��ز  علينا  مت��ل��ي  و�ل��ت��ي 
�لب�شرية  �ل��ق��در�ت  و  �لعاملية  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  و�مل�شاهمة  �خل��رب�ت 
�لالزمة ل�شمان �أعلى معايري �الأمن �لنووي يف جميع �لبلد�ن. و�أو�شح �شموه 
�لتد�بري  �تخاذ  وت�شمل  وطنية  م�شوؤولية  تبقي  �لنووي  �الأم��ن  م�شوؤولية  �أن 

�أيادي �الإره��اب.. الفتا  �ملنا�شبة ل�شمان حماية �ملو�د �لنووية و�ال�شعاعية من 
خالل  من  �شفاف  وب�شكل  �لتد�بري  هذه  فعالية  من  �لتاأكد  �أهمية  �ىل  �شموه 
بناء  �شاأنه  و�ل��ذي من  �ملتو��شل  �ل��دويل  و�ال�شتعر��س  �لتقييم  �ال�شتفادة من 
�لثقة �ملطلوبة. وحول �إجناز�ت �شل�شلة قمم �الأمن �لنووي قال �شمو ويل عهد 
�أبوظبي �إن �الإمار�ت �شاركت ب�شكل فعال يف قمم �الأمن �لنووي منذ �إ�شتحد�ثها 
عام 2010 حيث �أحرزت هذه �الجتماعات �لدولية �لعديد من �الجناز�ت ال 
باتخاذ عدد  دفع  �ل��ذي  �لنووي  �الره��اب  �ل�شوء على حتديات  بت�شليط  �شيما 
�شد  و�الإ�شعاعية  �لنووية  �مل��و�د  تاأمني  �شاأنها  من  خلطو�ت  �ل��دول  من  كبري 
خطر �الإرهاب .. موؤكد� �شموه �أهمية �ملحافظة على هذه �الجناز�ت عن طريق 
تعزيز �لتعاون من خالل �الأطر�ف �لدولية �لقائمة ال�شيما �ملنظمات �لدولية 
كالوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. و�أو�شح �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أن دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
و�حلو�ر  و�لتفاهم  �لتعاون  نهج  تتبنى  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  ىل 

بني �لدول وحل �ل�شر�عات بالطرق �ل�شلمية وتعار�س �أية طموحات ع�شكرية 
�أو  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �شو�ء  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  �نت�شار  �أو  نووية 
�شمو  و�أك���د  م�شاحلها.  ويحقق  �ل�شعوب  تنمية  يخدم  م��ا  تدعم  وه��ي  �ل��ع��امل 
ويل عهد �أبوظبي �أن �المار�ت �لعربية �ملتحدة تعمل ب�شكل وثيق مع �لوكالة 
�لدولية للطاقة �لذرية وكع�شو ن�شط يف عدد من �ملبادر�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة 
كافة  وثيقة مع  �شر�كات  �قامة  �الم���ار�ت على  دول��ة  �شموه عن حر�س  معربا 
�لدولية ودعم  �مل�شاعي  �لد�ئم مع كافة  �لدولية و�لتعاون  �لهيئات و�ملنظمات 
�لنووي  �الره���اب  ملكافحة  �ل��ق��در�ت  تعزيز  �ىل  ترمي  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  خمتلف 
وجتنب �نت�شار �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل ومبا يعك�س �لتز�م دولة �المار�ت يف �طار 
�شيا�شتها �لعامة للقيام بدور حيوي لدفع �جلهود �لدولية ملنع �النت�شار �لنووي 
وب�شكل  �لدوليني  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  ��شتتباب  �ج��ل  من  �الإمكانات  وت�شخري 
مت�شق مع توجهات �لدولة يف تطوير برنامج للطاقة �لنووية �ل�شلمية ب�شكل 

�شفاف يعتمد على �أعلى معايري �الأمن و�الأمان �لنووي وحظر �النت�شار. 
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�لعمل ت�شارك �جتماعات �لدورة 320 ملجل�ص �إد�رة منظمة �لعمل �لدولية �ملنعقدة بجنيف
•• جنيف-وام: 

ت�����ش��ارك دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ممثلة ب����وز�رة �ل��ع��م��ل يف 
�جتماعات �لدورة 320 ملجل�س �إد�رة منظمة �لعمل �لدولية �ملنعقدة 

حاليا يف مقر �ملنظمة بجنيف.
و قال �شعادة حميد بن دميا�س �ل�شويدي وكيل وز�رة �لعمل �مل�شاعد 
ل�شوؤون �لعمل يف مد�خلة له خالل �جتماعات �ملجل�س �ن حكومة دولة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة تعترب �لقطاع �خلا�س �شريكا ��شرت�تيجيا 
لها يف تنفيذ خطتتها �ال�شرت�تيجية و روؤي��ة �الم��ار�ت �ملمتدة حتى 
2021 و م�شاهما فاعال يف عملية �لتنمية مبختلف ��شكالها  �لعام 
. و�أ���ش��اف �ل�����ش��وي��دي �إن ع��الق��ة �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �حل��ك��وم��ة و�لقطاع 
�خلا�س تقوم على �أ�شا�س ثالثة حماور ��شرت�تيجية �ثبتت فاعليتها 

�لثاين  �ملحور  يعترب  �ملو�شوعة  �لتنمية  خطط  تنفيذ  يف  و�خل��ا���س 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  عالقة  ��شا�شه  على  تبنى  �ل��ذي 
و�خلا�س .. فيما يتمثل �ملحور �لثالث يف �ل�شر�كة ب�شناعة �ل�شيا�شات 
و �لقر�ر�ت �ال�شرت�تيجية ال �شيما من خالل �لت�شاور و�لتحاور مع 
 . �ل��ق��ر�ر�ت  �و  �ل�شيا�شات  تلك  من  �ي  تطبيق  قبل  �خلا�س  �لقطاع 
و�أكد حر�س حكومة دولة �المار�ت على تعزيز �ل�شر�كة مع �لقطاع 
�الم���ار�ت  دول���ة  و�إن�شمت  متو��شل.  ب�شكل  بها  و�الرت��ق��اء  �خل��ا���س 
�لعربية �ملتحدة �ىل ع�شوية جمل�س �د�رة منظمة �لعمل �لدولية بعد 
�نتخابها يف 2011 كممثلة عن جمموعة حكومات دول غرب �آ�شيا 

و�ملحيط �لهادي.
حاليا  �ملنعقدة  �جتماعاته  خ��الل  �ملنظمة  �د�رة  جمل�س  ويناق�س 
بجنيف �لتطور�ت �الأخرية التفاق منظمة �لعمل �لدولية و�ملنظمة 

و�نعكا�شاتها �اليجابية يف تنفيذ �خلطط �ملو�شوعة الحد�ث �لتنمية 
قيام  �ىل  ي�شتند  �الأول  �مل��ح��ور  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار   . �الم�����ار�ت  دول���ة  يف 
وخدماتها  �لت�شغيلية  عملياتها  بخ�شخ�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملتعاملني  �ىل  تقدمي هذه �خلدمات  �لقطاع �خلا�س  يتوىل  بحيث 
ل�شمان  حكومية  ورقابة  ومعايري  �شو�بط  وفق  �ملوؤ�ش�شات  تلك  مع 
متيز وجودة �خلدمات �ىل جانب خلق فر�س عمل للمو�رد �لب�شرية 
�لوطنية وبالتايل تعزيز م�شاركتها يف �لقطاع �خلا�س �شو�ء كاأ�شحاب 
عمل �أو موظفني وهو �المر �لذي تنفذه وز�رة �لعمل يف دولة �المار�ت 
�إىل مر�كز  �لت�شغيلية  �ملثال من خالل حتويل عملياتها  �شبيل  على 
وطنية  بكو�در  �خلا�س  �لقطاع  قبل  ت��د�ر من  �لتي  ت�شهيل  �خلدمة 
�مل�شاعد  �لعمل  وز�رة  وكيل  �شعادة  ق��ال  و   . �ل����وز�رة  ����ش��ر�ف  وحت��ت 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  �الأدو�ر  وتكامل  تبادل  �إن  �لعمل  ل�شوؤون 

�لدولية لتوحيد �ملقايي�س يف جمال �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية ��شافة 
تقرير �ملوؤمتر �لدويل �لتا�شع ع�شر خلرب�ء �إح�شاء�ت �لعمل وكذلك 

�الجتماع �لثالثي ب�شاأن تعزيز �إح�شاء�ت �لعمالة و�لبطالة.
وي�شتعر�س �ملجل�س قر�ر �ملبادئ و�حلقوق �الأ�شا�شية يف �لعمل وقر�ر 
�لتنمية �مل�شتد�مة و�لعمل �لالئق و�لوظائف �خل�شر�ء باالإ�شافة �إىل 
عر�س ��شرت�تيجية �لتز�م منظمة �لعمل �لدولية مع �لقطاع �خلا�س 

وحتليل �ل�شر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
وي��ن��اق�����س حم���ور �الن��ت��اج��ي��ة وظ����روف �ل��ع��م��ل يف �مل��ن�����ش��اآت �ل�شغرية 
�لدورة  يف  �لعمل  حماية  �الجتماعية  �حلماية  وتقرير  و�ملتو�شطة 
�لر�بعة بعد �ملائة لعام 2015 ملوؤمتر �لعمل �لدويل وكذلك مناق�شة 
�لو�شطى  و�آ���ش��ي��ا  الأوروب����ا  �لتقني  �ل��ت��ع��اون  ب�شاأن  �الإقليمية  �الآف���اق 

باالإ�شافة �إىل مناق�شة معايري �لعمل �لدولية وحقوق �الن�شان.

بح�صور وزراء و�صيوف واإعالميني من خمتلف بلدان العامل

�شلطان �لقا�شمي ي�شهد �ليوم �نطالق �حتفالت �ل�شارقة عا�شمة للثقافة �لإ�شالمية
تد�شني �لُن�شب �لتذكاري و�فتتاح م�شرح �ملجاز و�لعر�ص �لأول لعناقيد �ل�شياء

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ي�����ش��ه��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
)�الأربعاء(  �ليوم  �ل�شارقة،  حاكم 
�نطالق �حتفاالت �ل�شارقة عا�شمة 
للثقافة �الإ�شالمية 2014، وذلك 
مب�شاركة عدد من �أ�شحاب �ل�شمو 
�ل�شيوخ ومعايل �لوزر�ء و�ل�شيوف 
و�الإعالميني  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار 

من خمتلف بلد�ن �لعامل.
عدد�ً  ��شتقبلت  �ل�����ش��ارق��ة  وك��ان��ت 
وكبار  و�ل�������ش���ي���وف  �ل��������وزر�ء  م���ن 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات و�الإع���الم���ي���ني من 
خمتلف بلد�ن �لعامل، حل�شور �أول 
مبعية  �ل�شياء  عناقيد  ل���  ع��ر���س 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حيث �أعدت �للجنة �لعليا و�للجنة 
�ل�شارقة  الح��ت��ف��االت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
كافة  �الإ�شالمية،  �لثقافة  عا�شمة 
�لرتتيبات و�ال�شتعد�د�ت ال�شتقبال 
���ش��ي��وف �ل�����ش��ارق��ة. وي��غ��ط��ي هذ� 
�أك��رث من  �حل��دث �لعاملي ويتابعه، 
500 و�شيلة �إعالمية من خمتلف 
ب����ل����د�ن �ل����ع����امل، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
�شاحب  ويد�شن  �ملحلي.  �الإع���الم 
م�شاء  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
لل�شارقة  �لتذكاري  �لُن�شب  �ليوم 
ويف  �الإ�شالمية،  �لثقافة  عا�شمة 
م�شرح  ���ش��م��وه  يفتتح  �ل��ل��ي��ل��ة  ذ�ت 
وي�شهد  �ل�شارقة  يف  �ملجاز  جزيرة 

�لعام �جلاري،  �ل�شارقة على مد�ر 
و�لفعاليات  �مل�شاريع  هذه  وحتاكي 
للثقافة  كعا�شمة  �الإم����ارة  مكانة 
�ملنظومة  وت�����رثي  �الإ����ش���الم���ي���ة، 
�ل���ف���ك���ري���ة �ل���ع���امل���ي���ة ب������اإجن������از�ت 
ح�شارية، ت�شهم يف خدمة �لثقافة 
لرتتوي  و�إب�����ر�زه�����ا،  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�حلا�شر  �أج��ي��ال  وروح��ه��ا  بفكرها 

و�مل�شتقبل. 
وتتميز باأنها م�شاريع نوعية كربى 
هامة وخالدة، وت�شكل مر�آة �لثقافة 
�الإ���ش��الم��ي��ة �ل���ت���ي  ت��ع��ك�����س هوية 
و�نتماء �إمارة �ل�شارقة، وتهدف �ىل 
�الإ�شالمية  �لثقافة  عظمة  �إب���ر�ز 
ون�����ش��ر م��ع��ارف��ه��ا و�ه���د�ف���ه���ا، وهي 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  �الأوىل 
�مل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا �أن���ه���ا ت��رتج��م نهج 
روؤية  �إىل  �مل��رت��ك��ز  �ل�شارقة  �إم����ارة 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
�ل�شارقة، يف �الرتقاء بكل ما يخدم 
وتعميم  �الإ�شالمي  �لثقايف  �لفكر 
فائدته على خمتلف �أنحاء �لعامل. 
وتتنوع هذه �مل�شاريع بني جامعات 
ون�شب تذكارية وحد�ئق �إ�شالمية 
و�أ�شو�ق ومتاحف تر�ثية ومكتبات، 
علمية  �����ش����روح  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
م�شاريع  جميعاً  وه��ي  وعمر�نية. 
خدمة  يف  ب������ارز  دور  ل���ه���ا  ك�����ربى 
�لثقافة �الإ�شالمية، و�إفادة �الأجيال 
�الإمارة  �ملتالحقة، وتر�شيخ مكانة 
على  �الإ�شالمية  للثقافة  كعا�شمة 
بينها م�شروع  وم��ن  �الأزم����ان.  م��ر 

وم�شروع  �الإ����ش���الم���ي���ة  �حل��دي��ق��ة 
�لن�شب �لتذكاري لل�شارقة عا�شمة 

�لثقافة �الإ�شالمية.
عناقيد  ل���  �لتح�شري  يف  و����ش���ارك 
عالية  وتقنية  فنية  ك��و�در  �ل�شياء 
�ال�شتعانة  مت���ت  ك��م��ا  �مل�������ش���ت���وى، 
يف م����ر�ح����ل ت�������ش���وي���ره و�إن���ت���اج���ه 
�الإ�شالمي،  �ل��ت��اري��خ  يف  ب���خ���رب�ء 
متثيل  ب������اإع������ادة  وم��ت��خ�����ش�����ش��ني 
تقنيات  وف��ق  �لتاريخية،  �مل�شاهد 
�لعربي،  �ل��ع��امل  يف  م�شبوقة  غ��ري 
�ل���ك���ب���رية  �مل����وه����ب����ة  ج����ان����ب  �إىل 
�لبحريني  و�مل��ل��ح��ن  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ار 
خالد �ل�شيخ، ونخبة من �لفنانني 
200 ممثل،  �ل��ع��رب، و�أك����رث م��ن 
و�ل�شوت  �ل�شورة  �إب��ه��ار  و�شيكون 
�لعن�شر  و�مل������وؤث������ر�ت،  و�الأل���������و�ن 
�شيظل  �ل����ذي  �ل��ع��م��ل،  �الأب������رز يف 
�جلمهور  نفو�س  يف  ماثاًل  �شياوؤه 

�إىل �الأبد.
ما ي�شتحق �لذكر �أن م�شرح �ملجاز 
للعمل  ع���رو����س  خ��م�����ش��ة  �شي�شهد 
 ، �ل�شياء  عناقيد  �لعاملي  �مللحمي 
يف 26 و 27 و 28 مار�س �جلاري، 
باالإ�شافة �إىل 3 و 4 �إبريل �ملقبل، 
وي��غ��ط��ي �حل���دث �أك���رث م��ن 500 
و�شيلة �إعالمية من خمتلف بلد�ن 
�ل���ع���امل، يف ظ���ل �إق���ب���ال ك��ب��ري من 
و�لفنانني  و�مل��ه��ت��م��ني  �مل��خ��ت�����ش��ني 
�شي�شاهدون  ح��ي��ث  و�جل���م���ه���ور، 
يف  حمفور�ً  �شيبقى  مبهر�ً  عر�شاً 

ذ�كرته �إىل �الأبد. 

للملحمة  �الأول  �لعر�س  �ن��ط��الق 
�لتاريخية �لعاملية عناقيد �ل�شياء 
�لتاريخ، على  رو�ه��ا  �أعظم ق�شة   ،

م�شرح جزيرة �ملجاز.
�لتاريخية  �مللحمة  ه���ذه  وحت��ك��ي 
والدة  منذ  �الإ�شالم  تاريخ  �لعاملية 
عليه  �هلل  ���ش��ل��ى  حم���م���د  �ل���ن���ب���ي 
و�شلم، حتى وفاته، وتقدم �ل�شورة 
وجوهره  �الإ���ش��الم  ع��ن  �حلقيقية 
ر�شالة  �أن���ه���ا حت��م��ل  ك��م��ا  �ل��ن��ق��ي، 
�لعامل  �إىل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن  وه��دي��ة 
باأ�شره، بجن�شياته و�أديانه و�أعر�قه 
ومذ�هبه و�نتماء�ته، تدعوهم من 
�شرية  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إىل  خ��الل��ه 
�ل���ك���رمي حم��م��د �شلى  �ل���ر����ش���ول 

�ل�شورة  وع��ل��ى  و���ش��ل��م،  ع��ل��ي��ه  �هلل 
ي�شهم يف  لالإ�شالم، مبا  �حلقيقية 
�لعاملية  �لفكرية  �ملنظومة  �إث���ر�ء 
باإجناز�ت ح�شارية، تخدم �لثقافة 
لرتتوي  وت����ربزه����ا،  �الإ����ش���الم���ي���ة 
�حلا�شر  �أج��ي��ال  وروح��ه��ا  بفكرها 
�ل�شارقة  �إمارة  وت�شعى  و�مل�شتقبل. 
�شورة  ت���ق���دمي  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
بقيمه  �الإ������ش�����الم،  ع����ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
يف  �ل�شامية  ور���ش��ال��ت��ه  �الإن�����ش��ان��ي��ة 

�لت�شجيع على �ل�شالم و�ملحبة.
وكان �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
بر�مج  ب�����اك�����ورة  ت���ك���ون  �أن  �أر�د 
وفعاليات �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة 
عماًل   ،2014 ل��ع��ام  �الإ���ش��الم��ي��ة 

فنياً رفيع �مل�شتوى يخدم �الإ�شالم، 
ويعزز  �ل�شمحة،  حقيقته  ويو�شح 
بالعدل  �ملتمثلة  �الإن�شانية  قيمه 
و�ملحبة و�ل�شالم، ويف نف�س �لوقت 
�أثره  �لتاريخ، ويبقى  عمل ي�شجله 

حمفوظاً لالأجيال �لقادمة. 
�لتنفيذية  �ل���ل���ج���ن���ة  وت����ع����ت����زم 
عا�شمة  �ل�������ش���ارق���ة  الح����ت����ف����االت 
 ،2014 لعام  �الإ�شالمية  �لثقافة 
ح���زم���ة م���ن �مل�������ش���اري���ع و�ل���رب�م���ج 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات، ت�����ش��م��ل �أك������رث من 
�مل�شروعات  م����ن  م�������ش���روع���اً   21
و�ل�شياحية  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ن��وع��ي��ة 
من  و�أكرث  و�لعمر�نية،  و�لثقافية 
مناطق  خمتلف  يف  فعالية   100

ويل عهد �ل�شارقة يرت�أ�ص �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي

طرق دبي وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان توقعان مذكرة تفاهم يف جمال �لتميز �حلكومي

•• ال�صارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�ل�شارقة  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�س 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
ب��ن ���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ارق���ة 
�الأ�شبوعي  �الع��ت��ي��ادي  �الج��ت��م��اع 
�م�س  �شباح  عقد  �ل��ذي  للمجل�س 

مبكتب �شمو �حلاكم.
جل�شته  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
و�لق�شايا  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد� 
�مل���ط���روح���ة ع���ل���ى ج������دول �أع���م���ال 

و�مل��ق��اي��ي�����س �ل��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا هيئة 
�الإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س.

ووج�����ه �مل��ج��ل�����س ب�����اأن ت���ك���ون هيئة 
كهرباء ومياه �ل�شارقة �جلهة �لتي 
�لنظام  تطبيق  م�شوؤولية  �شتتوىل 
للغاز  �ملركبات  لتحويل  �الإم��ار�ت��ي 

�لطبيعي يف �الإمارة.
�لتنفيذي م�شروع  �ملجل�س  وناق�س 
ق����ر�ر مب��ن��ع ب��ي��ع و����ش���ر�ء وت����د�ول 
�أ������ش�����و�ت طائر  �إ������ش�����د�ر  �أج����ه����زة 
�حلياة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  �ل�����ك�����رو�ن 
�ملهددة  �ل��ط��ي��ور  �ل��ربي��ة وح��م��اي��ة 
بع�س  و�ن  خ��ا���ش��ة  ب���االن���ق���ر�����س 
بت�شرفات  ي��ق��وم��ون  �الأ���ش��خ��ا���س 
ت�شغيل  �أج��ه��زة  �شلبيةو��شتخد�م 

�شلطان علي بن بطي �ملهريي �أمني 
توجيهات  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع��ام 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  �الأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ت��و���ش��ي��ات �ملجل�س  �ل�����ش��ارق��ة ح���ول 
ب�شاأن  �ل�شارقة  الإم��ارة  �ال�شت�شاري 
�ل�شوؤون  د�ئ�����رة  م��ن��اق�����ش��ة���ش��ي��ا���ش��ة 

�الإ�شالمية باإمارة �ل�شارقة.
و�إطلع �ملجل�س على م�شروع قانون 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ملجل�س  �إليه من  و�ملحال  �ل�شارقة 
�ال�شت�شاري.. وبعد مناق�شة �ل�شادة 
�لقانون  مل�����ش��روع  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
ووجه  حوله..  مالحظاتهم  �أب��دو� 

�لعمل  �شري  على  و�إط��ل��ع  �جلل�شة 
لدو�ئر  �مل�����ش��روع��ات  م���ن  ع���دد  يف 

وموؤ�ش�شات �الإمارة.
وب����د�أ �الج��ت��م��اع ب��ال��ت�����ش��دي��ق على 
�ل�شابقة  �جلل�شة  �إجتماع  حم�شر 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ل��ي��ط��رح 
�شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة 
�الإمار�تي  �لنظام  تطبيق  م�شروع 
�لطبيعي  للغاز  �ملركبات  لتحويل 
�إم��ارة �ل�شارقة و�الإ���ش��ر�ف على  يف 
�مل���رك���ب���ات وفح�س  ور�����س حت��وي��ل 
�ملحولة  �ملركبات  و�إج��ازة  وتفتي�س 
�ملو��شفات  وف����ق  ب���ال���غ���از  ل��ل��ع��م��ل 

�لكرو�ن  ط��ي��ور  �أ����ش���و�ت  وت��ق��ل��ي��د 
لقاطني  �إزع������اج������ا  ي�������ش���ك���ل  مم�����ا 
تقدمو�  �ل������ذي  �مل���ن���اط���ق���ال���ربي���ة 
ب�������ش���ك���اوى ح�����ول �����ش���ت���خ���د�م هذه 
بالتن�شيق  �أمانته  �الجهزة.. ووجه 
مع �الإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو 

�حلاكم ملر�جعة مو�ده وبنوده.
�إطلع �ملجل�س على  �أخر  من جانب 
�ال�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  ت��و���ش��ي��ات 
مناق�شة  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��ارق��ة  الإم�����ارة 
�ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ����رة  �شيا�شة 
و�لقرى و�الأمانة �لعامة لالأوقاف 

يف �إمارة �ل�شارقة.
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�أعمال �جلل�شة تال �شعادة �مل�شت�شار 

•• دبي-وام:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان 
�م�س مذكرة تفاهم لتفعيل �لتعاون 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  و�ل�شر�كة 
�أد�ئها من خالل  �ملختلفة وتطوير 
ن���ق���ل خ�������رب�ت وم���ع���رف���ة �جل���ه���ات 
باقي  �إىل  �مل���ت���م���ي���زة  �حل���ك���وم���ي���ة 
تطوير  على  وم�شاعدتها  �جل��ه��ات 
ك��م��ا تهدف   . وت���اأه���ي���ل م��وظ��ف��ي��ه��ا 
ممار�شات  م��اأ���ش�����ش��ة  �إىل  �مل����ذك����رة 
�ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ي مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
يف  �حلكومي  �لتميز  غايات  حتقيق 
وتعزيز  �ال�شرت�تيجية  دب��ي  خطة 
�إم������ارة دب���ي حم��ل��ي��ا وعامليا  م��ك��ان��ة 
يف جم���ال �ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي. وقع 
�الأمانة  م��ق��ر  يف  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
الإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
دب��ي يف �أب���ر�ج �الإم���ار�ت..ع���ن هيئة 
مطر  ..�شعادة  و�ملو��شالت  �لطرق 
�لطاير رئي�س جمل�س �الإد�رة �ملدير 
�لتنفيذي للهيئة .. فيما وقعها عن 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان 
�ملدير  ق��رق��ا���س  ���ش��ام��ي  ���ش��ع��ادة   ..
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة وذلك بح�شور 
�الأمني  �ل�شيباين  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة 
رئي�س  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�حلكومي  ل��������الأد�ء  دب�����ي  ب���رن���ام���ج 
�أحمد  �لدكتور  �إىل  �إ�شافة  �ملتميز 
للربنامج.  �لعام  �ملن�شق  �لن�شري�ت 
مبادرة  �شمن  �مل��ذك��رة  توقيع  ياأتي 

ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لرقم  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ح��د من خ��الل جعل دب��ي مدينة 
�ل��ت��م��ي��ز و�الإب��������د�ع و�جل������ودة قمنا 
ب��اإط��الق م��ب��ادرة ���ش��رك��اء م��ن �أجل 
�لتطوير يف نوفمرب2011 لتفعيل 
دور �لتعاون و�ل�شر�كة بني �جلهات 
�أد�ئها  وتطوير  �ملختلفة  �حلكومية 
ن��ق��ل خ����رب�ت ومعرفة  م���ن خ����الل 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
متتلك خرب�ت متخ�ش�شة �إىل باقي 
 . �لتطوير  على  مل�شاعدتها  �جلهات 
�إطالق  منذ  �أن��ه  �ل�شيباين  و�أ�شاف 
�مل����ب����ادرة ���ش��ه��دن��ا جن��اح��ا ك��ب��ري� يف 
�ملعرفة  ونقل  للتعاون  ج�شور  بناء 
�حل��ك��وم��ي بني  �لتميز  يف جم���االت 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارة دبي 
تفاهم  م���ذك���ر�ت  ت��وق��ي��ع  ح��ي��ث مت 
حت��ت �إ����ش���ر�ف �ل��ربن��ام��ج ب��ني عدة 
جهات منها �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دب������ي وم���وؤ����ش�������ش���ة دب������ي خل���دم���ات 
�الإ�شعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي 
وموؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لق�شر. 
موؤ�شر�ت  قيا�س  مت  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
ومدى  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ج��ه��ات  �الأد�ء 
��شتفادتها من �ل�شر�كة مع �جلهات 
ت��ق��دم��ا يف عدة  �ل���د�ع���م���ة وح�����دث 
و�خلدمي  �الإد�ري  منها  جم���االت 
�مل�شاركة  �جلهات  تكرمي  مت  وعليه 
يف �ملبادرة خالل حفل برنامج دبي 
�لدورة  �ملتميز يف  ل��الأد�ء �حلكومي 

موؤكد� �أن هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
يف  كافة  وخرب�تها  �إمكاناتها  ت�شع 
خدمة �لهيئات و�لدو�ئر يف حكومة 
�لتز�ما منها يف حتقيق  دبي وذل��ك 
روؤية �حلكومة يف جعل دبي مركز� 
ل��ل��م��ال و�الأع�����م�����ال و�ل�����ش��ي��اح��ة يف 
�أن �لهيئة �شتعقد  �ملنطقة. و�أ�شاف 
دور�ت  �لتفاهم  م��ذك��رة  م��ن خ��الل 
ميد�نية  وزي���ار�ت  تدريبية  وور����س 
ر��شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملوظفي 
عن  و�ل��ت��ع��رف  ل��الإط��الع  لالإ�شكان 
�لهيئة يف جمال  ق��رب على جتربة 
تبادل  ب��ج��ان��ب  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز 
�مل����ع����رف����ة و�خل����������رب�ت و�ل����ت����ج����ارب 
�ملوؤ�ش�شية على �مل�شتويات كافة. من 
عبد�هلل  �شامي  �شعادة  �أك��د  ناحيتها 
ت��اأت��ي متا�شيا  �مل���ب���ادرة  �أن  ق��رق��ا���س 
مع روؤية وتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدو�ئر  ج���ه���ود  ت��ك��ام��ل  ب�������ش���رورة 
�مل�شتمر  للتح�شني  كافة  �حلكومية 
يف خمتلف �ملجاالت وتوطيد ج�شور 
ب���ني �جلهات  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر �أد�ئ����ه����ا من 
خالل نقل خرب�ت ومعارف �جلهات 
�جلهات  �إىل  �مل��ت��م��ي��زة  �حل��ك��وم��ي��ة 
تطوير  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  �الأخ�����رى 
�إىل  وللو�شول  موظفيها  وت��اأه��ي��ل 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ممار�شات  �أف�شل 
مذكرة  �أن  قرقا�س  و�أو�شح  لديها. 
وتفعيل  تنمية  �إىل  تهدف  �لتفاهم 
�ملوؤ�ش�شة  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 

���ش��رك��اء م���ن �أج����ل �ل��ت��ط��وي��ر وهي 
�إحدى مبادر�ت برنامج دبي لالأد�ء 
مذكرة  ت�شمنت  �ملتميز.  �حلكومي 
هيئة  ب��ني  للتعاون  �آل��ي��ات  �لتفاهم 
وموؤ�ش�شة  و�مل����و������ش����الت  �ل���ط���رق 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د ل���الإ����ش���ك���ان من 
فريق عمل م�شرتك  ت�شكيل  خالل 
ومنهجيات  �لتميز  معايري  ي�شرح 
�لذ�تي  �لتقييم  وعملية  �لتقييم 
خطة  و�إع��د�د  �ملوؤ�ش�شة  �أد�ء  لقيا�س 
وفر�س  جم�����االت  ل��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل 
�أن  على  �مل��ذك��رة  وتن�س  �لتح�شني. 
و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  ت�شاند 
�لتطوير  خطة  تنفيذ  يف  �ملوؤ�ش�شة 
م�شتوى  تقييم  ثم  ومن  ومتابعتها 
يتم  �أن  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �الأد�ء 
تقييم مدى جناح جهود  بعد  فيما 
�ل���ت���ع���اون م���ن �أج����ل �ل��ت��ط��وي��ر من 
خالل قيا�س ن�شبة �لتح�شن يف �أد�ء 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان 
ب��اع��ت��ب��اره��ا �جل��ه��ة �مل�����ش��ت��ف��ي��دة من 
�ل�شر�كة حيث �شيتم تكرمي �شركاء 
دبي  برنامج  حفل  خ��الل  �لتطوير 
وتعليقا  �ملتميز.  �حلكومي  ل���الأد�ء 
عبد�هلل  �شعادة  قال   .. �ملبادرة  على 
�شاحب  ل��روؤي��ة  تنفيذ�  �ل�شيباين 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
بتعزيز م�شتويات �لتميز و�جلودة يف 
�لعمل �حلكومي و�خلدمي يف �إمارة 
�ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ودعما  دبي 

 .2013 ل���ع���ام  ع�����ش��ر  �ل�������ش���اد����ش���ة 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �أك������د  م����ن ج��ه��ت��ه 
�لربنامج  فريق  عر�س  �لن�شري�ت 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  جت�شيد  على 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
عامليا  متميز  حكومي  �أد�ء  بتحقيق 
�حلكومية  �خل����دم����ات  وت�����ش��خ��ري 
و�أ�شار  �الإم����ارة.  �شكان  ك��ل  الإ���ش��ع��اد 
�إىل �أن فريق �لربنامج وفر كل �شبل 
�لدعم و�مل�شاندة للجهات �حلكومية 
لتطبيق �ملبادرة لن�شر ثقافة �لتميز 
وحت�شني موؤ�شر�ت �الأد�ء �حلكومي 
بالتطور  و�أ�شاد  و�خلدمي.  �الإد�ري 
�جلهات  �إل��ي��ه  و�شلت  �ل��ذي  �لكبري 
�إم���ارة دب��ي م��ن حيث  �حلكومية يف 
تطبيق �الأ�شاليب �حلديثة و�لذكية 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني.. وخ���دم���ة  �الإد�رة  يف 

ت�شجيع  يف  �ل��ربن��ام��ج  ب��دور  منوها 
�لكافية  �مل��و�رد  �لتي متلك  �جلهات 
و�حلا�شلة  �ملتخ�ش�شة  و�خل���رب�ت 
جو�ئز  يف  �الأوىل  �مل�����ر�ك�����ز  ع���ل���ى 
�لتميز  معرفة  نقل  على  �لربنامج 
من  لالإ�شتفادة  �جل��ه��ات  بقية  �إىل 
خرب�تها وتطوير �أد�ئها مما ي�شاهم 
�حلكومي  �لتميز  غايات  حتقيق  يف 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �إم�����ارة دب���ي حمليا 
وعامليا. من جهته �أ�شاد �شعادة مطر 
�لعامة  �الأم���ان���ة  �ل��ط��اي��ر مب���ب���ادرة 
من  ���ش��رك��اء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لتطوير  �أج��ل 
�حلكومي  �ل��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 
 .. دب��ي  بني هيئات ودو�ئ���ر حكومة 

برفع  �ل���ع���ام���ة  �أم���ان���ت���ه  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لقانون  م�شروع 
تعديالت  مت�شمنا  �ل�شارقة  حاكم 
و�ملالحظات  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 

�لتي �أبد�ها �ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ح����ول �مل�������ش���روع الأخ���ذ 
�ل�شاأن.  ب���ه���ذ�  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات 
�ملر�شوم  ع���ل���ى  �مل���ج���ل�������س  و�ط����ل����ع 

 2014 35 ل�شنة  �الأم���ريي رق��م 
�لتقاعد.  �إىل  م��وظ��ف��ني  ب��اإح��ال��ة 
وتناول �ملجل�س جملة من �ملو��شيع 

�ملتعلقة بال�شاأن �لعام. 

�جلهد  من  �لكثري  وتوفر  و�لهيئة 
باملوؤ�ش�شة  وت�����ش��ل  و�مل����ال  و�ل���وق���ت 
�الآخرون  �نتهى  حيث  �إىل  مبا�شرة 
يف جماالت �لتميز �ملوؤ�ش�شي وخدمة 
�ملتعاملني وتب�شيط �الإج��ر�ء�ت مبا 
يحقق �مل�شلحة و�خلربة للطرفني. 
وت��ت��األ��ف م���ب���ادرة ���ش��رك��اء م��ن �أجل 
�ل��ت��ط��وي��ر م��ن ع���دة م��ر�ح��ل ت�شم 
ت�شكيل فريق عمل م�شرتك ما بني 
�جل��ه��ة �ل��د�ع��م��ة و�مل�����ش��ارك��ة الإد�رة 
من  وتن�شيقها  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع��م��ل��ي��ات 
�إع���د�د خطة عمل م�شرتكة  خ��الل 
وتوفري  �الأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت  وحت��دي��د 
�خلطة  تطبيق  ومتابعة  �ملعلومات 
�الإل���ت���ز�م مبوؤ�شر�ت  م��دى  وق��ي��ا���س 
مبادئ  ����ش���رح  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �الأد�ء 
�ل��ت��م��ي��ز وم���ن���ه���ج���ي���ات �ل��ت��ق��ي��ي��م..

وت��ع��ق��د �جل���ه���ات �ل���د�ع���م���ة ور����س 

�لتميز  مبتطلبات  للتوعية  ع��م��ل 
�ملوؤ�ش�شي وتنظيم دور�ت تخ�ش�شية 
ع����ن م���ع���اي���ري �ل���ربن���ام���ج و�آل����ي����ات 
�مل�شاركة.  �جلهات  ملوظفي  �لتقييم 
تقييما  �مل����ب����ادرة  م���ر�ح���ل  وت�����ش��م��ل 
من  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ة  الأد�ء  ذ�ت���ي���ا 
فريق عمل م�شرتك  ت�شكيل  خالل 
ل��ل��ت��ق��ي��ي��م �ل����ذ�ت����ي حت����ت �إ�����ش����ر�ف 
�جلهة �لد�عمة وحتديد �لتحديات 
وحت��ل��ي��ل �ل��ف��ج��و�ت و�إع�����د�د تقرير 
وعر�س  �لتقييم  نتائج  عن  مف�شل 
يف  �لعليا  �لقيادة  على  �لنتائج  هذه 
�جلهة �مل�شاركة ثم و�شع خطة عمل 
لتطوير جماالت وفر�س �لتح�شني. 
كما ت�شمل م�شاندة �جلهة �لد�عمة 
خطتها  تنفيذ  يف  �مل�شاركة  للجهة 
خالل  م��ن  ومتابعتها  �لتطويرية 
�ل����ذي ي�شمل  �ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ت��دري��ب 

ودور�ت  ت����وع����وي����ة  ع����م����ل  ور����������س 
�إ�شافة  م��ي��د�ين  وت��دري��ب  تدريبية 
�الأنظمة  �إع���د�د  يف  م�شاعدتها  �إىل 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ زي������ار�ت تعلم 
لعمل  معلومات  وت��وف��ري  موؤ�ش�شي 
�خلرب�ت..�إ�شافة  لتبادل  مقارنات 
�لتطوير  خطة  تنفيذ  متابعة  �إىل 
م��ن خ���الل ت��ق��اري��ر دوري����ة تتناول 
وعر�شها  و�الإجن������از�ت  �ل��ت��ح��دي��ات 
للجهات  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل����ق����ي����ادة  ع���ل���ى 
تقييما  �مل��ب��ادرة  وت�شمل  �مل�����ش��ارك��ة. 
ذ�تيا نهائيا مل�شتوى �الأد�ء �ملوؤ�ش�شي 
�لتقييم  ف���ري���ق  ق���ي���ام  خ����الل  م���ن 
�مل�شرتك باإجر�ء تقييم تف�شيلي يف 
�جلهة �مل�شاركة بناء على متطلبات 
ت��ق��ري��ر يو�شح  �ل��ربن��ام��ج و�إع������د�د 
�ل��ق��وة و�ل��ت��ح�����ش��ني وعر�س  ن��ق��اط 

�لنتائج على �جلهة �مل�شاركة.

ها هي ال�صارقة 
ترفع �لر�ية وت�شيء �ل�شعلة وت�شمو �أبدً� بالرتقاء 

بقلم-حممود علياء:
وتوجت  �لعربية  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  توجت  �لقريب  باالأم�س 
�أبوظبي مقر� عامليا للطاقة �ملتجددة �أيرينا �لعام 2009 كما توجت 
دبي با�شت�شافة �ك�شبو �لعام 2020 و�ليوم يتم تتويج �ل�شارقة عا�شمة 
منا�شبات تاريخية متو�لية و�أخرى  للثقافة �الإ�شالمية للعام 2014. 
�الأكفاء  و�مل�شوؤولني  �حلكيمة  و�لقيادة  �هلل  بف�شل  منتظرة  م�شتقبلية 
�لزمن  وي�شابقون  وي��ط��ورون  ويو�شعون  ويح�شدون  ي��زرع��ون  �لذين 
باالإر�دة �ل�شلبة و�لعبقرية �لفذة و�لقر�ر �ملدرو�س و�لروؤى �مل�شتنرية 
�إىل  �لفكر  يحول  خ��الق  ب��ت��و�زن  �ملعا�شرة  وج��دوى  �الأ�شالة  بفحوى 
يانعة  �لثمار  فتتو�ىل  مبادرة  �إىل  و�لتو�شية  �إجن��از  �إىل  و�لقر�ر  عمل 
و�الأزميل  �لري�شة  �إىل  و�لقلم  �لكتاب  �مل�شرية من  و�الأجيال يو��شلون 
�إىل �ل�شوت و�ل�شورة �إىل �لنظرية و�لتطبيق �إىل �ملثال و�الختز�ل �إىل 
�إىل  �شباق �لوقت و�لزمن يرفعون �لر�ية وي�شيئون �ل�شعلة من جيل 
جيل. وال �أغايل بالقول باأن هذ� �لتقدير و�لقر�ر من منظمة �لتعاون 
�لثقافة  وق�شور  و�لنو�دي  و�ملعارف  �لعلوم  �شارقة  باختيار  �الإ�شالمي 
ومنتديات �حلو�ر و�ملتاحف و�الإعالم �ملوجه ورعاية �لطفولة ومنار�ت 
�أمنا  و�أك��رث  �أكرث  و�ملفكرين و�الإعالميني وما هو  و�الأدب��اء  �جلامعات 
يرفع من م�شتوى هذه �جلائزة ويرفع من �شاأن دفتها ومو�شوعيتها 
ما  بقدر  �لعاملية  �لتقديرية  �جلو�ئز  بني  ومكانتها  و�شد�ها  ورفعتها 
خالقة  ح�شارية  مب�شامني  وتفردها  ومكانتها  حقها  �ل�شارقة  يفي 
ود�أب  �لقر�ءة  فهم  �جلميع  يف  وتغر�س  �لزمان  وتختزل  �ملكان  ت�شيء 
غر�شها  �لتي  �حلقيقة  وخلود  �لعلم  و�شيادة  �لدر��شة  وجدية  �لبحث 
�لر�شول  على  �ملقد�س  �الإلهي  �لو�شي  ببد�أ  �حلنيف  �الإ�شالمي  ديننا 
تاأكيد�  و�زد�دت  )�أق���ر�أ(  يعلمه  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  حممد  �لكرمي 
و�ملبادئ  �لقيم  ه��ذه  علما(  زدين  رب��ي  وق��ل  وت��ع��اىل)  �شبحانه  بقوله 
�إجناز  �لتي يزد�د �شطوعها ويت�شاعف تباعا من  و�مل�شالك و�الأه��د�ف 
الإجناز لنجعل من �ل�شارقة عا�شمة �لعو��شم للثقافة �الإ�شالمية بل 
وعا�شمتها �لد�ئمة �لتي تعي م�شوؤولية هذ� �لتتويج وتدرك ��شتحقاقاته 
وتفي بالتز�ماته �لعملية �ملثالية عمال بقوله �شبحانه وتعاىل يف و�شف 

�ملوؤمنني �لعاملني )نورهم ي�شعى بني �أيديهم وباأميانهم( .
ب��ورك��ت ي���د�ك ي��ا خليفة وب��ورك��ت ي���د�ك ي��ا حممد وب��ورك��ت ي���د�ك يا 
�شلطان وبوركت �أيادي جميع حكام �الإمار�ت �لذين يج�شدون �أروع �ملثل 
و�ملا�شية  باملنجز�ت  و�خلالدة  �هلل  بتقوى  �لر�ئدة  �الحتادية  بامل�شرية 

قدما ود�ئما �إىل �الأمام و�هلل ويل �لتوفيق.
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••اأبوظبي-الفجر: 

ت��ع��ت��زم ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي دعوة 
م�����ش��ت��ث��م��ري �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س �إىل 
�ملتعلقة  �لعامة  �مل��ز�ي��دة  يف  �مل�شاركة 
من�شاأة  وت�����ش��غ��ي��ل  وت��ط��وي��ر  ب��ت��م��وي��ل 
ترفيهية عائلية مبو��شفات عاملية يف 
جانبها  من  باأبوظبي.  خليفة  منتزه 
�أن هذه  �أبوظبي  �أ�شارت بلدية مدينة 
�ملز�يدة تاأتي تاأكيد� على �شعي �لبلدية 
و�إتاحة  �لرتفيه  م�شادر  تنويع  نحو 
�خليار�ت �ملتعددة �أمام �شكان �أبوظبي 
دور  تفعيل  نف�شه  وب��ال��وق��ت  وزو�ره����ا 
�مل���ن���ت���زه���ات �ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�حل����د�ئ����ق 
�لنه�شة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  �ل���ذي  بال�شكل 
�أبوظبي  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 
وخ�شو�شا يف �لقطاع �ل�شياحي، وعرب 
�لعديد من �مل�شاريع �لرتفيهية، �لتي 
�لنمو،  على  وقدرتها  ج��دو�ه��ا  �أثبتت 
ب��د�أت �لعديد من هذه �مل�شاريع  حيث 
�إىل  ت��ط��ورت  ث��م  ترفيهية،  كفعاليات 
ومف�شلة  د�ئ����م����ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وج���ه���ة 
م�شاحة  �مل�شروع  ويغطي  للعائالت.   
منتزه  م���ن  م���رب���ع  م���رت  �أل�����ف   200

من  �ل��زو�ر  ��شتقبال  و�شيبد�أ  خليفة، 
 ،2015 مار�س  وحتى  �لقادم  �أكتوبر 
 1.5 �أن يجتذب ما بني  �ملتوقع  ومن 
2 م��ل��ي��ون ز�ئ���ر ع��ل��ى م���د�ر �شتة  �إىل 
�أ�شهر، باالإ�شافة �إىل توفري �ملزيد من 
�ملدينة  ل�شكان  �لرتفيهية  �خل��ي��ار�ت 

و�الرتقاء بجودة �ملن�شاآت �لرتفيهية.

ويعد منتزه خليفة �ملقام على م�شاحة 
80 هكتار�ً وجهة منوذجية ال�شتقبال 
�أعد�د �شخمة من �لزو�ر، حيث ت�شمل 
�ملن�شاأة �لرتفيهية �جلديدة جمموعة 
متنوعة من �ألعاب �لرتفيهية عائلية، 
�الأ�شا�شية  �ملكونات  �أح��د  �شتكون  �لتي 
برنامج  �إع���د�د  عن  ف�شاًل  للم�شروع، 

فعاليات  �إق���ام���ة  ي��ت�����ش��م��ن  ت��رف��ي��ه��ي 
�حتو�ئه  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م��ن��ت��ظ��م��ة، 
بالتجزئة وتقدمي  للبيع  على متاجر 

خدمات �ملاأكوالت و�مل�شروبات.
خيار�ت  على  �مل�����ش��روع  �شي�شتمل  كما 
جذ�بة �أخرى للجمهور، وهي عرو�س 
حيث  �مل�شاء،  يف  �شتقام  �لتي  �ل�شريك 

�لعرو�س  �أف�����ش��ل  �ل�����ش��ريك  ���ش��ي��ق��دم 
وباأ�شعار  و�مل�����ش��وق��ة  �مل��ب��ه��رة  �ل��ع��امل��ي��ة 
فرق  �أ���ش��ه��ر  ع��رب  للجمهور  منا�شبة 
�ل�������ش���ريك �ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م دع���وت���ه���ا من 
لتقدمي عرو�شها �شمن  �لعامل  حول 
�ملكونات  �إىل  وب��االإ���ش��اف��ة  �مل�������ش���روع. 
�شيتم  للم�شروع،  �ل��ب��ارزة  �لرئي�شية 
�أي�شاً و�شمن برنامج فعاليات منتظمة، 
ت��رف��ي��ه��ي��ة، تتكون  م��ن��ا���ش��ب��ات  �إق���ام���ة 
م��ن جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م��ن �لعرو�س 
و�مل�شرحيات  �مل�����رح�����ة،  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
و�الحتفاليات،  لالأطفال،  �ملخ�ش�شة 
و�الألعاب  �ال�شتعر��شية  و�مل�����ش��ري�ت 
بلدية  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر  �ل���ن���اري���ة. 
مبادر�ت  طرح  وعرب  �أبوظبي،  مدينة 
�لتز�مها  من هذ� �لنوع توؤكد جمدد�ً 
تعزز  �لتي  �خل��دم��ات  �أف�شل  بتقدمي 
�أبوظبي،  ملدينة  �حل�شارية  �ل�شورة 
�خلا�س  �لقطاع  �شركات  دور  وتفعيل 
�لكربى  �ملن�شاآت  تاأ�شي�س  يف  لالإ�شهام 
و�ملعايري  �خل����رب�ت  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة 
�ل���دول���ي���ة �ل���ت���ي ت��ت��وف��ر ل���دي���ه���م، مبا 
من  م�شتد�مة  عو�ئد  حتقيق  ي�شمن 

هذه �لنوعية من �ال�شتثمار�ت. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد تدوير )مركز �إد�رة �لنفايات– 
وور�س  جل�شات  �شل�شة  �أب��وظ��ب��ي( 
ع�شف  وجل�شات  متخ�ش�شة  عمل 
يومني  م��دى  على  ��شتمرت  ذهني 
�ل�شر�ب  ق�شر  ف��ن��دق  يف  متتالني 
باأبوظبي،  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ب��ح�����ش��ور �مل���دي���ر �ل���ع���ام و�مل������در�ء 
�الأول  �ل�شف  وم��در�ء  �لتنفيذيني 
و�ل���ث���اين، وذل����ك ب��ه��دف �الط���الع 
�ل��ت��ي تخ�س �شري  �مل��و����ش��ي��ع  ع��ل��ى 
�لتقييم  خ��ط��ة  وم��ن��اق�����ش��ة  �ل��ع��م��ل 
�ال�شرت�تيجية،  للخطة  و�ملتابعة 
باالإ�شافة �إىل �الأهد�ف �لتي ي�شعى 
�لتي  و�لتحديات  لتحقيقها  �ملركز 

تو�جه تنفيذ هذه �الأهد�ف.
مت  م��ا  عر�س  �جلل�شات  وت�شمنت 
�إجنازه من �إجر�ء�ت و�إعد�د �خلطة 
�ملعلومات  وجمع  �ال�شرت�تيجية، 
و�لبيانات، وكذلك �لروؤية و�لر�شالة 
و�ل��ق��ي��م و�الأه������د�ف، و�الإج������ر�ء�ت 

نقاط  �إىل  باالإ�شافة  �مل�شتقبلية، 
�لتي  و�ل�شعوبات  و�ل�شعف  �لقوة 
�ل��ع��م��ل، وحتديد  ف���ري���ق  و�ج���ه���ت 
توزيع  مت  وقد  �مل�شتهدفة،  �لفئات 
�حل�����ش��ور �شمن جم��م��وع��ات عمل 
للخطة،  �ملالئمة  �ل�شيغة  ملناق�شة 
ومعرفة  �مل��ن��اق�����ش��ة  ب���اب  ف��ت��ح  ومت 
وج����ه����ات ن���ظ���ر، وف�����ى �خل����ت����ام مت 

�لتو�شل �ىل تو�شيات ليتم �لعمل 
ب��ه��ا وذل�����ك ل��ل��و���ش��ول ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
�ل��روؤي��ة و�ل��ر���ش��ال��ة و�الإت���ف���اق على 
�ال�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  �أه�������د�ف 

للمركز على م�شتوى �الإمارة.
�شعادة عي�شى  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
– م���دي���ر عام  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ���ش��ي��ف 
 – �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  ت��دوي��ر )م��رك��ز 

�لور�س  ه����ذه  ج�����اءت  �أب���وظ���ب���ي(: 
ب�شرورة  م��ن��ا  �إمي���ان���اً  و�جل��ل�����ش��ات 
�لعايل  �الأد�ء  �ال�شتمر�ر مبو��شلة 
ع���ل���ى �ل���ن���ح���و �ل�������ذي ي����رك����ز على 
�لو�حد  �ل��ف��ري��ق  وروح  �ل��ن��ت��ائ��ج، 
�مل�شرتكة  �إجن��از �الأه��د�ف  و�شمان 
�ملقبلة  لل�شنو�ت  �ملحددة  و�الأجندة 
�ملمار�شات  ت��ر���ش��ي��خ  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 

�ملنهجية من خف�س �إنتاج �لنفايات 
�ال�شتخد�م  و�إع�����ادة  �مل�����ش��در،  م��ن 

و�لتدوير .
و�أ�����ش����اف �ل��ق��ب��ي�����ش��ي: ت���اأت���ي هذه 
�آر�ء  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف  �جل���ل�������ش���ات 
كافة  وم�������ب�������ادر�ت  و�ق�������رت�ح�������ات 
�مل��وظ��ف��ني مب��ا ي��خ��دم �آل��ي��ة �لعمل 
�الإجناز�ت  من  �ملزيد  حتقيق  نحو 
����ش��ي��اًل ومهماً  ب��اع��ت��ب��اره��م ج����زء�ً 
لتحقيق  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة  و�ل����رك����ي����زة 
�ل��ت��ي حددتها  �مل��ن�����ش��ودة  �الأه����د�ف 

. روؤية �أبوظبي 2030 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �مل��ه��ن��د���س هاين 
ح�شني، مدير قطاع �ال�شرت�تيجية 
وتطوير �الأعمال يف تدوير )مركز 
جاءت  �لنفايات-�أبوظبي(:  �إد�رة 
مل��ن��اق�����ش��ة �خلطة  �ل���ور����ش���ة  ه�����ذه 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل��ت��ع��م��ي��ق �آل���ي���ة 
�ل���ت���ع���اون وت��ن�����ش��ي��ق �الأع����م����ال بني 
�مل��رك��ز وك��اف��ة �جل��ه��ات �ملعنية ذ�ت 
�ال�شرت�تيجيني،  و�ل�شركاء  �ل�شلة 
وكيفية  �لتحديات  على  و�ل��وق��وف 

متا�شياً  عليها  و�لتغلب  مو�جهتها 
بقطاع  �ملتعلقة  �ال�شرت�تيجية  مع 
�ل���ن���ف���اي���ات و�ل����ت����ي �ع���ت���م���دت من 
باالأمانة  �لتنفيذية  �للجنة  قبل 
�لتنفيذي ف�شاًل  للمجل�س  �لعامة 
�لالزمة  �ملالية  �مل��و�رد  عن حتديد 
ين�شجم  مبا  �مل�شتقبلية  للم�شاريع 

. مع روؤية �أبوظبي 2030 
مناق�شة  �أي�شاً  �جلل�شات  و�شملت   
�الإطار �لعام الإعد�د �ال�شرت�تيجية، 
ومنظومة  فيها،  �لعمل  ومنهجية 
�ال�شرت�تيجية،  الإع������د�د  �ل��ع��م��ل 

و�الإط���������ار �ل���زم���ن���ى، و�مل���خ���رج���ات 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة، ف�����ش��اًل ع���ن تقدمي 
�ل�شكر وتكرمي كافة �ملوظفني على 
جهودهم و�الإجن��از�ت �لتي حققها 
�ملركز بكافة قطاعاته و�لتي ت�شم 
�لعلمية  و�لكفاء�ت  �لكو�در  �أف�شل 

و�ملهنية.
�إد�رة  )م���رك���ز  ت���دوي���ر  �أن   ي���ذك���ر 
�لنفايات –�أبوظبي( ملتزم بتقدمي 
�أف�شل �ملمار�شات يف �إد�رة �لنفايات 
�إم��ارة �أبوظبي مبا ي�شمل و�شع  يف 
وبر�مج  �أنظمة  وحت�شني  وتطوير 

متطورة وم�شتد�مة الإد�رة للنفايات 
ت�شمل جميع  د�ئم وم�شتمر  ب�شكل 
و�لرتخي�س  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ج��و�ن��ب 
وم�����ن�����ح �ل����ت���������ش����اري����ح �خل����ا�����ش����ة 
�لنفايات  �إد�رة  خ��دم��ة  مب���ز�ول���ة 
وجمع  �لبيئية،  �خل��دم��ات  مل���زودي 
وو�شع  �ل��ع��ق��ود،  و�إد�رة  �ل��ب��ي��ان��ات، 
�لت�شريعات  و�شياغة  �ل�شيا�شات، 
معايري  وو�����ش����ع  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات، 
�المتثال و�لكفاءة، و�عتماد �أحدث 
و�الت�شال  �لتكنولوجيا  خمرجات 

مع �ل�شر�ئح �ملعنية كافة.

•• عمان-وام:

�شفري  �لعامري  �شلطان  نا�شر  عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  �لتقى 
يف  �ل�شفارة  مقر  يف  �لها�شمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة 
�ملقيم  �ملمثل  �ملتحدة  �الأمم  من�شق  كالون  �دو�رد  عمان..�ل�شيد 
�الإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  من�شق  �الإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �الأمم  لربنامج 
�للقاء بحث  �الأم���ن. وج��رى خ��الل  ل�����ش��وؤون  �لر�شمي  و�مل��خ��ول 
�الإمكانات و�مل�شاريع و�خلدمات �لتي �شتقدمها منظمات ووكاالت 
�ملرحلة  خ��الل  �الأردن  يف  �ل�شوريني  لالجئني  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 

�الإم��ار�ت من  �لتي تقدمها دول��ة  �ملقبلة. وثمن كالون �جلهود 
خالل موؤ�ش�شاتها وهيئاتها �الإن�شانية و�خلريية جتاه �لالجئني 
�ل�شوريني يف دول �ملنطقة كافة و �لتي كانت و��شحة منذ بد�ية 
�الأزمة �ل�شورية من خالل تنفيذ �لعديد من �مل�شاريع و�لرب�مج 
به  ت�شطلع  �ل��ذي  �ل��دور  و��شفا   .. �ملهمة  و�الإغاثية  �الن�شانية 
بالدور  �ل�شوريني  �لالجئني  وم�شاندة  دع��م  يف  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�أن يحتذى من قبل �جلميع.  �لريادي و�لنموذجي �لذي يجب 
من جانبه �أكد �شفري �لدولة �أن قيادة دولة �الإم��ار�ت �لر�شيدة 
ت����ويل م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا �ل�����ش��دي��دة �مل�����ش��ت��م��رة ومتابعة 

�لالجئني  �ح���و�ل  لرعاية  كبري�  �إهتماما  �حلثيثة  �مل�شوؤولني 
�ل�شوريني يف �ملناطق كافة وذلك بهدف �لتخفيف من معاناتهم 
وهذ�  �ال�شت�شافة  �أعباء  حتمل  يف  �الأردن  وم�شاندة  �أمكن  مما 
�الن�شانية جميعا.  و�أخالقي جتاه  �ال�شقاء  �أخ��وي جتاه  و�ج��ب 
الإهتمامه  كالون  �دو�رد  لل�شيد  وتقديره  �شكره  عن  �أع��رب  كما 
دولة  �ل�شخ�شي على �الطالع و�ال�شتفادة من جتارب  وحر�شه 
�لرب�مج  تنفيذ  و�آل��ي��ة  �الإغ��اث��ة  جم��ال  يف  �لناجحة  �الإم�����ار�ت 
وم�شاريع �مل�شاعد�ت �ملقدمة �ىل �ملناطق �لفقرية و�ملحتاجه يف 

كافة �أنحاء �ململكة. 

�لأمم �ملتحدة ت�شيد بالدعم و�مل�شاعد�ت �لتي تقدمها 
�لإمار�ت لالجئني �ل�شوريني يف دول �ملنطقة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  حممد  �ل��ن��وب��ي  حممد  �لعميد  ��شتقبل 
در�جيت�شيقيت�س  �لك�شندر  �شعادة  �خليمة،  ر�أ����س  �شرطة 
�لقيادة  مبنى  يف  ب��ال��دول��ة،  و�ل��ه��ر���ش��ك  �ل��ب��و���ش��ن��ة  �شفري 
�للقاءين  �خل��ي��م��ة، وج���رى خ��الل  ر�أ����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
تعزيز  و�شبل  �مل�شرتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �ملو��شيع  مناق�شة 
�لتعاون، وتطوير �لعالقات �لثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق 

�مل�شالح �مل�شرتكة بني �لبلدين �ل�شديقني .
ت�شعى  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  �أن  �إىل  �لنوبي  �لعميد  و�أ�شار 

د�ئماً �إىل تطبيق �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية  و�لتو��شل 
و�خلا�س،  �ل��ع��ام  �مل�شتويني  على  �ملعنية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع 
��شتقبال  �إىل  ن�شعى  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  ودول���ي���اً،  حملياً 
�ل�شفر�ء و�لقنا�شل وغريهم من ممثلي �ملجتمع �لدويل 
�لتعاون  ���ُش��ُب��ِل  وبحث  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شد�قات  عقد  بغر�س 

�مل�شرتك.
يف ختام �للقاء، �أعرب �شعادة �لك�شندر در�جيت�شيقيت�س عن 
مدى �شعادته بهذه �لزيارة، موجهاً �شكره للعميد �لنوبي 
و�ملدر�ء �لعاّمون �للذين كانو� يف ��شتقباله، متمنياً �ملزيد 

من �لتو��شل على �مل�شتقبل �لقريب.

�شفري �لبو�شنة و�لهر�شك يزور �شرطة ر�أ�ص �خليمة

يوفر م�صاحة ترفيهية لأكرث من 50 األفًا من �صكان املدينة يوميًا

بلدية مدينة �أبوظبي تطرح مز�يدة لإن�شاء م�شروع ترفيهي �شخم يف منتزه خليفة

بهدف تطوير الأداء وحت�صني م�صتوى اخلدمات

 تدوير ينظم جل�شات ع�شف ذهني ملناق�شة خطته �ل�شرت�تيجية

•• اأبوظبي-الفجر: 

موؤخر�ً  �لعليا  �لتقنية  كليات  نظمت 
كليفالند  م�شت�شفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�أوه���اي���و يف  كلينيك وم��ق��ره��ا والي���ة 
�شل�شلة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
�لدكتور  ق��دم��ه��ا  �مل���ح���ا����ش���ر�ت  م���ن 
�أور�م  ج�����ر�ح  ج���رومب���اي���ر،  ���ش��ت��ي��ف��ن 
����ش���ه���ري وم����دي����ر م����رك����ز �ل����ث����دي يف 
تناولت  وق����د  ك��ل��ي��ن��ي��ك.  ك��ل��ي��ف��الن��د 
�الإب��د�ع و�البتكار يف  �ملحا�شر�ت دور 
�لعامل  ح��ول  �لثدي  �شحة  م�شتقبل 
�إب�����ر�ز �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه  م���ع 
�ملجتمع يف ت�شخي�س وعالج �شرطان 
تاأمني  كيفية  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  �ل���ث���دي، 
توفري  و���ش��رورة  �ملجتمعي  �ل��ت��ع��اون 
ن�شبة  من  للتقليل  �ملبتكرة  �حللول 
وحت�شني  �ل��ث��دي  ب�شرطان  �الإ���ش��اب��ة 

�لنتائج �ل�شريرية.
بح�شور مئات �لطلبة و�أع�شاء هيئة 
جرومباير  �ل��دك��ت��ور  ق��دم  �لتدري�س 
خالل زيارته للدولة حقائق مده�شة 
�أكرث  ُيعد  �ل��ذي  �لثدي  �شرطان  عن 
�لن�شاء  بني  �نت�شار�ً  �ل�شرطان  �أن��و�ع 
حول �لعامل. و�أ�شار �إىل �أن %14 من 
كافة ت�شخي�شات مر�س �ل�شرطان يف 
متعلقة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
�لتوقعات  وت�شري  �ل��ث��دي.  ب�شرطان 
�الإ�شابة  معدل  �رت��ف��اع  �حتمال  �إىل 
ب�شرطان �لثدي على �ل�شعيد �لعاملي 

بن�شبة %50 بحلول �لعام 2030.
جرومباير  �شتيفن  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
على �أهمية �لتوعية يف عالج �شرطان 
�أب�������رز عو�ئق  ت��ك��م��ن  �ل����ث����دي ح���ي���ث 
�لتوعية  �إىل  �الف���ت���ق���ار  يف  �ل���ع���الج 
و�لثقافة، و�لتغيري يف �أ�شلوب �لعي�س 

وحمدودية �ملو�رد �ملتاحة.
�أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور ج���رومب���اي���ر، �إن 
�شروري  للمر�س  �ملبكر  �الكت�شاف 
�شرطان  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  ج���د�ً، وعلى 
�لثدي يهدد �لن�شاء فوق �شن �ل�شتني، 
�أن ن�شبة �الإ�شابة  قال د. جرومباير 
و�آ�شيا  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف 

ترتفع بني �لن�شاء يف �شن �أ�شغر. 
�ملن�شودة،  �الأه������د�ف  ل��ه��ذه  حت��ق��ي��ق��اً 
�إىل تبني  �ل��دك��ت��ور ج��رومب��اي��ر  دع���ا 
�حللول �ملبتكرة يف �لوقاية و�لتنفيذ 

�الأبحاث،  و�إجر�ء  �ملبكر،  و�الكت�شاف 
�ملنطلق،  ه�����ذ�  م����ن  و�ل���ت�������ش���ام���ن. 
�أمريكا  يف  كاينيك  كليفالند  ت��ق��وم 
�خلطو�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
�ملبتكرة، وت�شمل ��شتحد�ث �لربنامج 
�ل���ذي ي�شاعد  �أ���ش��رت��ي  �الإل���ك���رتوين 
ل�شرطان  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س  ع��ل��ى 
�ل���ث���دي ع���ن ط��ري��ق �حل�����ش��ول على 

تاريخ �الأ�شرة �لطبي للمري�س.
وُتعترَربرَ من �أهم �ملمار�شات �الإبد�عية 
�لثدي  �شرطان  مركز  ينفذها  �لتي 
وجر�حة �الأور�م يف كليفالند كلينيك 
�لعالج �الإ�شعاعي �لتد�خلي ملري�شات 
�ل��ث��دي يف م��ر�ح��ل��ه �ملبكرة  ���ش��رط��ان 
وفح�س  �لنانو،  طب  �إىل  باالإ�شافة 
)ميتاجينومك�س(،  �جل��ي��ن��ات  ت��ن��وع 
و�إج�����������ر�ء �الأب������ح������اث و�ل�����در�������ش�����ات 

الخرت�ع لقاح خا�س جديد للوقاية 
من �شرطان �لثدي. 

�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أ����ش���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لتقنية  كليات  مدير  ك��م��ايل،  طيب 
بجهود  �لدولة،  م�شتوى  على  �لعليا 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ي��ك يف 
�أوهايو بالواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لتوعية،  زي���ادة  يف  �مل�شتمر  ودعمها 
كما �شكر �لدكتور �شتيفن جرومباير 
ع��ل��ى ت��ك��ري�����س وق���ت���ه ل��ت��ق��دمي هذه 

�ملحا�شر�ت �ملفيدة.
�شروره  ب��ال��غ  ع���ن  ك��م��ايل  د.  وع����رّب 
حققها  �ل���ت���ي  �ل���ق�������ش���وى  ل�����الإف�����ادة 
ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا من 
�لقّيمة  و�ملعلومات  �ملتميزة  �خل��ربة 
جرومباير  �ل���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�الإبد�عية  �مل��م��ار���ش��ات  �أح����دث  ح���ول 
�لثدي،  �شرطان  وع��الج  �كت�شاف  يف 
�الأمر �لذي �شي�شهم يف زيادة �لوعي 
و�أه��م��ي��ة �ل��وق��اي��ة و�ل��ع��الج �ملبكر يف 
مبر�س  �مل�شابات  �لن�شاء  حياة  �إنقاذ 

�شرطان �لثدي.
جرومباير  �شتيفن  �ل��دك��ت��ور  ي�شغل 
�الور�م  جر�حة  ق�شم  مدير  من�شب 
ورئ���ي�������س م���رك���ز ���ش��ح��ة �ل����ث����دي يف 
ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ي��ك يف �ل����والي����ات 
�مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة ك��م��ا ُي��ذك��ر �أنه 
�لعلمي  �ل����ربن����ام����ج  جل���ن���ة  ي����ر�أ�����س 
جر�حة  جلمعية   2014 �ل��وط��ن��ي 
�الأور�م، وينت�شب �إىل ع�شوية �للجنة 

�ال�شت�شارية ل�شرطان �لثدي �لتابعة 
و�للجنة  �الأمريكي  �جلر�حة  ملجل�س 
�الأمريكية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ل�شرطان �لثدي و�الأور�م �ل�شريرية. 
�لباحث  جائزة  على  موؤخر�ً  وح�شل 
�ل�������ش���ري���ري م����ن ج��م��ع��ي��ة ج���ر�ح���ة 

�الأور�م. 
وق������د �أع���������ّد ب����رن����اجم����اً ب���ح���ث���ي���اً يف 
�ل�شرطان  يف  �ل���ن���ان���و  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتطبيق  وت�شميم  بهند�شة  ُي��ع��ن��ى 
�ل��ن��ان��و �جلديدة  ت��ق��ن��ي��ات  وت��رج��م��ة 
لعالج �ل�شرطان و�لت�شوير باالأ�شعة، 
بالتمويل  �لبحثي  �لربنامج  وحظي 
�الأمريكية  �ل�����ش��رط��ان  جمعية  م��ن 
�لثدي  ���ش��رط��ان  �أب���ح���اث  وب���رن���ام���ج 
�ل���دف���اع �الأم��ري��ك��ي��ة ومركز  ب�����وز�رة 

�ل�شحة �لوطني.
جرومباير  �شتيفن  �ل��دك��ت��ور  ن�����ش��ر 
من  مر�جعتها  مت  خمطوطة   116
قبل �لنظر�ء وع�شرة ف�شول يف كتب 
خم��ت��ل��ف��ة. وق����ام ب��ت��ح��ري��ر ك��ت��اب عن 
تكنولوجيا �لنانو يف �ل�شرطان ولديه 
�لنانو  مل�����و�د  �خ�����رت�ع  ب������ر�ء�ت  ع����دة 
�جل��دي��دة �مل��ت��ع��ددة �ل��وظ��ائ��ف لعالج 
باالأ�شعة.  و�لت�شوير  �لثدي  �شرطان 
وي��رك��ز يف �أب��ح��اث��ه �ل�����ش��ري��ري��ة على 
�لوقاية من �ل�شرطان و�شحة �لثدي 
�الإ�شعاعي  و�لعالج  �جلينات،  وتنوع 
�ل�����ت�����د�خ�����ل�����ي، وج������ر�ح������ة �ل���ع���ق���دة 

�لليمفاوية يف �شرطان �لثدي.

طبيب من كليفالند كلينيك يف �أمريكا يلقي حما�شر�ت عن �شرطان �لثدي لطالب �جلامعات يف �لدولة

تنويه
متديد املناق�صة العامة رقم 2014/15

الرقم االلكرتوين 14348
�شيتم مت��دي��د م��وع��د ت��ق��دمي ع��رو���س �أ���ش��ع��ار جت��دي��د رخ�س 
لرب�مج متنوعة لعام 2014 رقم 2014/15 ملدة �أ�شبوع على �ن 
يوم  �لثالثة من  �ل�شاعة  �لعرو�س  لتقدمي  �خر موعد  يكون 
�ل�شاعة  �مل��ظ��اري��ف  فتح  وم��وع��د   2014/4/23 �مل��و�ف��ق  �الح��د 
ودون    2014/4/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  من  �شباحا  �لعا�شرة 

تغيري يف باقي �لبيانات �الخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 
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اأخبـار الإمـارات
وفد من �شرطة خورفكان �ل�شامل يزور �أحد �ملنت�شبني 

�ملتقاعدين بعد متاثله لل�شفاء جر�ء عملية جر�حية �أجر�ها  
•• ال�صارقة-الفجر:

حر�شاً من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة للتو��شل مع  منت�شبيها �ملتقاعدين و تقدير� ً لهم ملا قدموه 
من جهد خمل�س للعمل �ل�شرطي خالل فرتة خدمتهم باجلهاز �ل�شرطي ، من هذ� �ملنطلق قام وفد من 
مركز خورفكان �ل�شامل يتقدمهم �لر�ئد �شعيد خلفان �لنقبي مدير فرع �لتحقيق و �لبحث �جلنائي و 
�ملالزم �ول حممد علي بحبوح ، بزيارة �لرقيب �أول متقاعد ر��شد �حمد �لنقبي مبنزله وذلك لالطمئنان 
�لوفد  نقل  وكما   ، لل�شفاء  ومتاثله  �لع�شكري  ز�ي��د  مب�شت�شفى  جر�حية  عملية  �إجر�ئه  بعد  �شحته  على 
حتيات رئي�س مركز �شرطة خورفكان �ل�شامل و موظفي �ملركز للرقيب �أول ر��شد متمنني له دو�م �ل�شحة 
و �ل�شالمة ، و من جهته �أبدى �لرقيب �أول ر��شد �شعادته من هذه �لزيارة و ما تركته على نف�شه و عن مدى 

�لرت�بط �اليجابي بني جهاز �ل�شرطة و منت�شبيها  من �ملتقاعدين . 
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تعليمية �ل�شارقة تدعو �ىل �للتز�م  ب�شروط و�شو�بط ت�شجيل �بناء �لو�فدين
•• ال�صارقة-الفجر:

دعت منطقة �ل�شارقة �لتعليمية �د�ر�ت �ملد�ر�س �حلكومية �ىل 
�لعاملني  �لو�فدين  �بناء  ت�شجيل  و�شو�بط  ب�شروط  �اللتز�م 
�أخطاء  �ي  لوقوع  تالفيا   ، و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  يف 

يف عملية �لت�شجيل.
�ن ال  �ملد�ر�س  على   و�شددت يف تعميم لها ملديري ومدير�ت 
عدد  �جمايل  من  باملائة   20 ن�شبة  عن  �ملقبولني  ع��دد  يزيد 
نف�شها من طلبة  �لن�شبة  وعلى  �ل��و�ح��دة   �ملدر�شة  يف  �لطلبة 
�ل�شعبة �لو�حدة باملدر�س’ وعدم جتاوز  �لعدد �لكثافة �لف�شلية 
�ملن�شو�س عليها يف مرجع �حكام �لقيد و�لقبول ، كما حذرت 
من �ال يوؤدي قبول  �لطلبة �لو�فدين �ىل  فتح �شعب ��شافية 

�ن  ،على  �ملعلمني  �ل��و�ح��دة من  �ملدر�شة   يوؤثر على حاجة  ما 
يجتاز �لطالب �ملتقدم للقبول  بال�شف �الول �ال�شا�شي �ملقابلة 
�ل�شخ�شية باال�شافة �ىل �ختار �لقبول مبعدل  ال يقل عن 90 
باملائة يف مو�د �للغة �لعربية و�للغة �الجنليزية و�لريا�شيات’ 
�ل�شخ�شية   �ملقابلة  و�ن يجتاز �لطالب من �ل�شف �ل12-2  
 85 �ل�شابق وحا�شال على  معدل  و�ن يكون ناجحا يف �شفه 
�مل���و�د �ل��ث��الث �للغة �لعربية ،  ب��امل��ائ��ة ف��اك��رث يف م��ادت��ني م��ن 
مادة  يف  فاكرث  باملائة  و80  �لريا�شيات   �الجنليزية،  و�للغة 

و�حدة من �ملو�د �ملذكورة.
جزر  جن�شية  حاملي  م��ن  �لطلبة  �ن  �ملنطقة  �د�رة  وذك���رت   
 ، �ل�شابقة  و�ل�شو�بط   �ل�شروط  جميع  عليهم  ت�شري  �لقمر 
�لتي تقع يف مناطق  �ملد�ر�س  �لقبول يف  فيما حددت �شو�بط 

تبعد 35 كم فاكرث �لذيد، �ملليحة، �ملد�م، �لثميد ، نزوي عن 
�لطالب   مل�شتوى  �ملنا�شب  �ل�شف  بها  خا�شة   مدر�شة  �ق��رب 
حيث ي�شتثنى يف هذه �حلالة  �شرط �ل20 باملائة من �جمال 
يعدد �لطلبة مع مر�عاة عدم جتاوز �لعدد  يف �ل�شعبة للكثافة 
فتح  �ىل  قبولهم  ي���وؤدي  ال  و�ن   ، عليها  �ملن�شو�س  �لفل�شية  
�شعب ��شافية ما يوؤثر على حاجة �ملدر�شة �ىل معلمني جدد، 
�بناء �لعاملني يف �لقطاعني  ، كما ي�شتثنى من �شرط �لتميز 
�حلكومي  و�خلا�س  يف حال �لعمل  و�القامة يف نف�س �ملنطقة 
كما   ، خا�شة  مدر�شة  �ق��رب  ه��ن  فاكرث  كيلو   35 تبعد  �لتي 
يجوز قبول �بناء �لعاملني يف �لقطاع  �حلكومي فقط يف  حال 
�لعمل يف �ملدينة  و�القامة  يف منطقة تبعد 35 كم فاكرث عن 

�قرب مدر�شة خا�شة ب�شرط �ن يكون �لطالب متميز�

برعاية وتوجيهات ويل عهد دبي 

�ملخرتع �لإمار�تي �ل�شغري �أديب �لبلو�شي يطوف �لعامل يف رحلة علمية

�لرتبية تكرم موظفيها �ملتقاعدين و�ملتميزين و�شركاءها �ل�شرت�تيجيني يف يوم �لوفاء
•• دبي-الفجر:

حممد  ح����م����ي����د  م������ع������ايل  ك����������رم 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لقطامي 
م���������ش����وؤويل وم����وظ����ف����ي �ل���������وز�رة 
و�ملتميزين  �مل���ت���ق���اع���دي���ن  م�����ن 
و�حل���ا����ش���ل���ني ع���ل���ى �ل����دك����ت����ور�ه 
�لرتبية  و���ش��رك��اء   ، و�مل��اج�����ش��ت��ري 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ني 
، وذلك خالل  �ملعنية و�الإعالمية 
�حل���ف���ل �ل�������ش���ن���وي �ل���ك���ب���ري �ل����ذي 
نظمته �ل��وز�رة حتت عنو�ن ) يوم 
مرو�ن  �شعادة  بح�شور   ،) �ل��وف��اء 
�لرتبية،  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��و�ل��ح 
ح�����ش��ن غريب  ف����وزي����ة  و�����ش����ع����ادة 
�لعمليات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�ل��رتب��وي��ة، و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عبد 
�ل���ق���ادر �خل���ي���اط  رئ��ي�����س جمل�س 
وتقنية  �الت�شاالت  �شندوق  �إد�رة 
�إد�رة  وع�����ش��و جم��ل�����س  �مل��ع��ل��وم��ات 
�الت�شاالت،  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة 
�الإد�ر�ت  وم�����دي�����ر�ت  وم����دي����ري 
�لتعليمية،  و�مل���ن���اط���ق  �مل���رك���زي���ة 
�ل�شخ�شيات �الإعالمية  وعدد من 

و�ل�شخ�شيات �لعامة .
بهذه  ك��ل��م��ت��ه  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
�لرتبية ما�شية  وز�رة  �إن  �ملنا�شبة 
�الإم���ار�ت،  دول��ة  تتطلع  �إىل حيث 

معايل  �أ�����ش����ار  ن��ف�����ش��ه  �ل����وق����ت  يف 
من  جم���م���وع���ة  �إىل  �ل���ق���ط���ام���ي 
�لتطويرية  و�لرب�مج  �مل�شروعات 
نتائج  ح��ق��ق��ت  �ل���ت���ي  و�مل�����ب�����ادر�ت 
م�شروع  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  م��ل��م��و���ش��ة، 
�الأومل��ب��ي��اد �مل��در���ش��ي، �ل��ذي �نطلق 
م�������ش���ت���ه���دف���اً �ك���ت�������ش���اف �مل����و�ه����ب 
ورعايتها  �مل��د�ر���س  يف  �لريا�شية 
وت���ن���م���ي���ة ق�����در�ت�����ه�����ا وت���اأه���ي���ل���ه���ا 
�لتتويج  من�شات  على  للمناف�شة 
. و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه : نحن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتحدي  ت��ت��ط��ل��ب  م��رح��ل��ة  �أم������ام 
و�الإ�شر�ر، ومع وجود فريق عمل 
و����ش���رك���اء نعمل  �ل���ع���زمي���ة  ل���دي���ه 
على  عملياً  وبرهنو�  دللو�  معهم، 
م�شاندتهم للوز�رة، فاإننا �شنم�شي 
– �إىل حيث  ت��ع��اىل  ب����اإذن �هلل   –

نتطلع، و�إىل م�شتقبل �أف�شل .
ك���رم م��ع��ايل �لقطامي  ب��ع��د ذل���ك 
م�������ش���وؤويل �ل���������وز�رة وف������رق عمل 
�لتطويرية،  و�مل�شروعات  �ملبادر�ت 
م������ن ب���ي���ن���ه���ا ف�����ري�����ق م�������ب�������ادرة ) 
�أب��ن��ائ��ي (، ك��م��ا كرم  درو���ش��ي ( و) 
�ملتقاعدين،  �مل��وظ��ف��ني  جمموعة 
وموظفي �لرتبية �حلا�شلني على 
كرم  كما  و�ملاج�شتري،  �ل��دك��ت��ور�ه 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�����وز�رة  ���ش��رك��اء 

و�الإعالميني.

و�إىل م��ا �أق��رت��ه روؤي���ة �الإم����ار�ت ) 
�لو�شول  ���ش��رورة  م��ن   ،)  2021
�إىل نظام تعليم من �لطر�ز �الأول 
توجيهات  �إىل  ذل��ك  يف  م�شتندة   ،
وما  �ال�شتثنائية،  �لوز�رية  �خللوة 
�ع���ت���م���اده يف خم��ت��رب �الإب������د�ع  مت 
وما  ل�����ل�����وز�رة،  �الأول  �حل���ك���وم���ي 
من  �لوطنية،  �الأج��ن��دة  �عتمدته 

مبادر�ت تطويرية .
مناق�شة  �أن   : م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م وت����ط����وي����ره يف 
�ال�شتثنائية،  �ل����وز�ري����ة  �خل���ل���وة 
�لتعليم  ب����ه  ي��ح��ظ��ى  م����ا  ي��ع��ك�����س 

حفظه �هلل ، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل ، 
و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
�الأع����ل����ى حكام  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 

�الإمار�ت .
ووجه معايل وزير �لرتبية خطابه 
للمكرمني قائاًل : عطاوؤكم حمل 
ت�شتحق  و�إخ���ال����ش���ك���م  ت���ق���دي���ر، 
ن���ود يف وز�رة  و  �ل�����ش��ك��ر �جل���زي���ل، 
�ليوم  ه���ذ�  ن�شتثمر  �أن  �ل��رتب��ي��ة 
�ل�شكر  ت���ق���دمي  يف  �ل���ل���ق���اء  وه�����ذ� 

من  كرمية  رع��اي��ة  م��ن  وم�شريته 
فنحن  ولذلك  �لر�شيدة،  قيادتنا 
لتحقيق  �شوياً  ون�شعى  معاً  نعمل 
هدفنا يف �الإ�شهام يف بناء �ملجتمع 
�لتي  �لب�شرية،  �لتنمية  وم�شرية 
يعد �لتعليم قاطرة لها، فيما �أ�شار 
�الإجن���از�ت  جمموعة  �إىل  معاليه 
�ملهمة �لتي حققتها دولة �الإمار�ت 
�أكدته  وم��ا  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
من  �ملتخ�ش�شة  �لدولية  �لتقارير 
دعم  بف�شل  حتقق  م�شتمر  تقدم 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

و�لتقدير للجميع، على ما قدموه 
وما بذلوه من جهود كبرية خالل 
�شهدت  �ل���ت���ي  �مل���ا����ش���ي���ة،  �ل���ف���رتة 
ت���ط���ور م���ل���م���و����س وت����ق����دم الف����ت، 
�الختبار�ت  �شعيد  على  وال�شيما 
و�لريا�شيات  �ل��ع��ل��وم   ( �ل��دول��ي��ة 
�ملهار�ت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل���ق���ر�ءة، 
(، �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا �الإم������ار�ت 
�الأوىل  وك���ان���ت  م��ت��ق��دم��ة  م���ر�ك���ز 
ما  وكذلك  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
�لتعلم �لذكي  �إجن��ازه عاملياً يف  مت 
، حيث �أكدت �لتقارير �لدولية �أن 
ر����ش��د للتعلم  ب��ن  ب��رن��ام��ج حممد 

�لذكي �لذي تنفذه �لوز�رة بتعاون 
مثمر مع هيئة تنظيم �الت�شاالت، 
للتعلم  متكامل  من���وذج  �أول  يعد 
�لذكي يف �لعامل ، و�أن هذ� �لتقدير 
�أ�شبح حمل متابعة من �ملوؤ�ش�شات 
�ل����رتب����وي����ة �ل���ع���امل���ي���ة و�خل�������رب�ء 
�ملعنيني،  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل��رتب��وي��ني 
و�أن مثل هذ� �الإجناز �لذي حققته 
ما حققه  �إليه  ي�شاف   ، �الإم���ار�ت 
�أب��ن��اء �ل��دول��ة م��ن �مل��ر�ك��ز �الأوىل 
و�مل�شابقات  �ملناف�شات  �شاحة  على 
�ل����دول����ي����ة يف ����ش���ت���ى �مل�����ج�����االت ) 

�لعلمية و�لثقافية و�لريا�شية ( .

•• دبي-وام: 

�ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
ينطلق  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم 
�أديب  �ل�شغري  �الإمار�تي  �ملخرتع 
�الأ�شبوع  ه��ذ�  �لبلو�شي  �شليمان 
خاللها  �شيجوب  علمية  رحلة  يف 
�شبعا من �أكرث دول �لعامل تقدما 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ع��ل��وم و�الأب���ح���اث 
�ل��رع��اي��ة �لكبرية  �إط���ار  وذل���ك يف 
�لتي يوليها �شموه لقطاع �لن�سء 
و�ل��ع��ن��اي��ة �ل��ك��ام��ل��ة �ل��ت��ي مينحها 
من  �ن��ط��الق��ا  منهم  للمتميزين 
ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 
�مل��ق��وم��ات �ل���الزم���ة الإع�����د�د جيل 
و�لعلماء  �مل��خ��رتع��ني  م���ن  و�ع����د 
م��زي��د من  ي�����ش��اه��م��ون يف حتقيق 
�الإمار�ت  لدولة  و�لتقدم  �لرفعة 

و�شعبها �لعظيم.
و�أم��ر �شمو ويل عهد دبي بتوفري 
كل �شبل �لرعاية و�لر�حة للبلو�شي 
�الإمار�تي  �مل��خ��رتع  لقب  �شاحب 
وهو  عليه  ح�شل  �ل���ذي  �ل�شغري 
والأ�شرته  عمره  م��ن  �ل�شاد�شة  يف 
�لتي  �لرحلة  ه��ذه  يف  له  �ملر�فقة 
كرمية  لفتة  يف  �شموه  بها  تكفل 
تهدف �إىل تعويد �ملخرتع �لنا�شئ 
ولقاء  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �الأو�����ش����اط  ع��ل��ى 
و�خلرب�ء  و�ملتخ�ش�شني  �لعلماء 
ت��ق��دم��ا يف دروب  �ل����دول  �أك���رث  يف 
�ل��ع��ل��وم �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�أق��ل��م��ت��ه على 
م��ا حت��ف��ل ب��ه ت��ل��ك �الأو����ش���اط من 
�شت�شاهم  ونقا�شية  فكرية  �أج���و�ء 
يف تو�شيع مد�رك �ملخرتع �لنا�شئ 

دوري  ب�شكل  وتقييمها  �لبلو�شي 
�لو�عد  �مل��خ��رتع  حتقيق  ل�شمان 
ور�ء  من  ممكنة  ��شتفادة  الأق�شى 
�لرحلة �لتي تعد منوذجا يحتذى 
ب���امل���و�ه���ب  �ل����رع����اي����ة  يف جم������ال 
�حلا�شنة  �لبيئة  تهيئة  وكيفية 
�زدهارها  �شبل  ك��اف��ة  تكفل  �ل��ت��ي 
وتطورها �إىل م�شتويات �أرقى من 

�الإبد�ع و�البتكار.
جولته  �ل�شغري  �ملخرتع  وي�شتهل 
عائلته  ب��رف��ق��ه  �ل��ع��امل��ي��ة  �لعلمية 
�لتي �شت�شاحبه يف جميع مر�حل 
�لعا�شمة  يف  �خل���ارج���ي���ة  رح��ل��ت��ه 
�شهر  نهاية  بروك�شل  �لبلجيكية 
�شيح�شر  ح��ي��ث  �جل�����اري  م���ار����س 
�لذي  �الأخ�شر  �لكاربون  موؤمتر 
�ال�شتد�مة  حت��وي��ل  �شبل  يناق�س 
�إىل و�قع بينما �شي�شمل  �لزر�عية 
برنامج �لرحلة �لعلمية للمخرتع 
�الإمار�تي �ل�شغري ح�شور موؤمتر 
�لفرن�شية  علمي يف مدينة الف��ال 
حول �ملحاكاة �لروبوتية لالإن�شان 
�لتكنولوجيا  ت�����ش��خ��ري  وك��ي��ف��ي��ة 
�الآيل  �الإن�شان  �ملتقدمة يف جمال 
�لتعوي�شية  �الأط������ر�ف  ل��ت��ط��وي��ر 
وك����ذل����ك ح�������ش���ور م����وؤمت����ر حول 
مدينة  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�شتكون  ح��ني  يف  �الأمل��ان��ي��ة  ميونخ 
�ملحطات  �إحدى  �ملتحدة  �لواليات 
�لعلمية  �ل��رح��ل��ة  يف  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
هناك  �شيح�شر  ح��ي��ث  للبلو�شي 
موؤمتر  �الأوىل  ف��ع��ال��ي��ات  ث����الث 
و�البتكار يف مدينة  �الإب��د�ع  حول 
نيويورك �أما �لثانية فهي �ملوؤمتر 
�ل����دويل �خل��ام�����س ح���ول �الإب����د�ع 

�ملجاالت  حت��دي��د  على  وم��ع��اون��ت��ه 
�لتي من �ملمكن �أن يتخ�ش�س فيها 
م�شتقبال وذلك بح�شور عدد من 
�لعلمية  �لعمل  وور���س  �مل��وؤمت��ر�ت 
�ل��ت��ي ���ش��ت��اأخ��ذه �إل��ي��ه��ا �ل��رح��ل��ة يف 
�ملتحدة وفرن�شا  �لواليات  كل من 
و�أملانيا  و�أيرلند�  �ملتحدة  و�ململكة 
و�لتز�ما  وب��ل��ج��ي��ك��ا.  و�إي���ط���ال���ي���ا 
بتوجيهات �شموه ب�شرورة ت�شميم 
باأ�شلوب  �لعلمية  �لرحلة  برنامج 
�لدر��شية  �الل����ت����ز�م����ات  ي���ر�ع���ي 
يوؤثر  وال  �ل�����ش��غ��ري  ل��ل��م��خ��رتع 
در����ش��ت��ه وال حت�شيله  ���ش��ري  ع��ل��ى 
يف  تعليمه  يتلقى  ح��ي��ث  �ل��ع��ل��م��ي 
باإمارة  �مل��د�ر���س �خل��ا���ش��ة  �إح���دى 
�إع�����د�د �ل��ربن��ام��ج بحيث  دب���ي مت 
ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى ع����دة مر�حل  ي��ت��م 
ويكون �جلانب �الأكرب منها خالل 
�ل�����ش��ي��ف��ي��ة مب���ا ي�شمن  �ل��ع��ط��ل��ة 
�لتي  لدر��شته  �لطالب  مو��شلة 
�الإخالل  �أولوية يجب عدم  متثل 
بها على �لرغم من �أهمية �لرحلة 
�لتح�شيل  �شياق  يف  ت��اأت��ي  كونها 
�ل���ع���ل���م���ي غ�����ري �ل���ت���ق���ل���ي���دي مبا 
ونو�فذ  �أرح����ب  �آف����اق  م��ن  تفتحه 
�لعلم  باحة  ل��الإط��الل على  �أك��رث 
وبالقدر  عامة  ب�شورة  و�لتعرف 
�مل��ت��اح و�مل��م��ك��ن ع��ل��ى م��ا حت��ف��ل به 
�شمن  وم�شتجد�ت  ت��ط��ور�ت  م��ن 

�شتى �ملجاالت.
وك��ل��ف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية 
�أثر  ملتابعة   - �إي��ا���ش��ت   - �ملتقدمة 
تلك �مل�شاركات على �لطالب �أديب 

كاليفورنيا  والي�����ة  يف  �مل��ن��ه��ج��ي 
علمية  ور�شة  ح�شور  على  ع��الوة 
نا�شا  يف وكالة �لف�شاء �الأمريكية 
�الإيطالية  فلورن�شا  مدينة  ويف   .
ور�شة  �ل��ب��ل��و���ش��ي  �أدي�����ب  ي��ح�����ش��ر 
�الإبد�ع  عمل تدريبية حول فنون 
ومقوماته وكيفية �كت�شاب �ملهار�ت 
من  �البتكارية  للمخيلة  �ملحفزة 
�لتمارين  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل 
فيها  ي�شارك  �لعملية  و�لتدريبات 
على  �ل��ق��درة  الإك�شابهم  �حل�شور 
ومبتكرة  ج��دي��دة  �أف���ك���ار  ����ش��ت��ق��اء 
و�شيكون  �مل���ح���ي���ط.  �ل���ع���امل  م���ن 
ختام �لرحلة يف �أيرلند� �ل�شمالية 
و�جنلرت� حيث يح�شر يف �الأوىل 
تاأثري�ت  ح���ول  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر 
�لبيئة  ع��ل��ى  �ل��ك��رب��وين  �الإ���ش��ع��اع 
جامعة  يف  �أع��م��ال��ه  تنعقد  �ل����ذي 
وينتقل  بلفا�شت  بالعا�شمة  كوين 
�لعا�شمة  �إىل  م��ب��ا���ش��رة  ب��ع��ده��ا 
ل��ن��دن حل�����ش��ور �مل���وؤمت���ر �ل���دويل 
ل��ل��ع��ل��وم و�مل���ع���ل���وم���ات وم����ن بعده 

�ل�شوت  ت��ن��ق��ل  دق��ي��ق��ة  ب���ك���ام���ري� 
غرفة  �إىل  م��ب��ا���ش��رة  و�ل�������ش���ورة 
�لعمليات و�لتحكم وميكنها �لعمل 
�أق�شى �لظروف مثل �لتعر�س  يف 
وك��ذل��ك لدرجات  �الإط���ف���اء  مل��ي��اه 
�حل������ر�رة �ل��ع��ال��ي��ة �ل��ن��اج��م��ة عن 
�حل��ري��ق وم����زودة مب��ي��زة �لتحول 
يف  �لليلية  �لروؤية  نظام  �إىل  ذ�تيا 
�لدخان  ب�شبب  �لروؤية  تعرث  حال 
�لكثيف. ويحظى ذوو �الحتياجات 
�خلا�شة بجانب كبري من �هتمام 
�مل����خ����رتع �ل�������ش���غ���ري �ل�������ذي ق���دم 
�ل��ع��دي��د م���ن �الخ����رت�ع����ات �لتي 
�مل�شي  على  معاونتهم  �شاأنها  من 
و�أمان  وي�شر  ب�شهولة  �حل��ي��اة  يف 
�لذكي  �مل��ت��ح��رك  �لكر�شي  ومنها 
ملعاونة ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
باالأقمار  �مل��ب��ا���ش��ر  �الت�����ش��ال  ع��رب 
�خرتعها  ع�����ش��ا  و  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�ل���ب�������ش���ر على  ف����اق����دي  مل����ع����اون����ة 
�لتتبع  خا�شية  وحت��م��ل  �حل��رك��ة 
وجم�شات  خا�شة  بنغمات  وتتفرد 
لتنبيههم ملا قد يعرت�س طريقهم 
�مل����اء  �أو  �ل���ر����ش���ي���ف  ح���اف���ة  م���ث���ل 
�لتي ي�شعب  �الأم��ور  وغريها من 
�أمان  ح��ز�م  و  �إليها  �لتنبه  عليهم 
قيا�س  مي��ك��ن��ه  ل��ل�����ش��ي��ارة  خ���ا����س 
وتنبيه  �ل�����ش��ائ��ق  ق��ل��ب  ����ش���رب���ات 
تعر�س  ح����ال  �مل�����ش��ع��ف��ة  �جل���ه���ات 
ال  مفاجئة  قلبية  الأزم���ة  �ل�شائق 
تز�يد  ح��ال��ة  يف  وح��ت��ى  �هلل  ق���در 
�ملعدل  ع��ن  �ل�شائق  قلب  �شربات 
�لطبيعي مبا ي�شاهم يف �حلد من 

�حلو�دث و�حلفاظ على �حلياة.
�لبلو�شي  �شليمان  �أدي����ب  وي��ل��ق��ى 

�لعاملي  �ل��ع��ل��م��ي  �مل���وؤمت���ر  ح�����ش��ور 
ج�شم  يف  �لتحوالت  ح��ول  �لثالث 
�الإن�شان يف مدينة �إك�شفورد و�لذي 
يحاول �لتعرف ب�شورة �أكرب على 
من  �الإن�شان  ج�شم  على  يطر�أ  ما 
وما  �الأع�شاء  وظائف  يف  تغري�ت 
م��ن حت���والت �شمن  ي��ط��ر�أ عليها 
�ملر�حل �لعمرية �ملختلفة وما قد 
ي�شيب بع�شها من �إخفاق يف تاأدية 
�لتعوي�شية  و�ل��ب��د�ئ��ل  وظ��ي��ف��ت��ه 

�لالزمة.
وي���ع���ت���رب �أدي��������ب �ل���ب���ل���و����ش���ي من 
ع��ل��ى م�شتوى  �مل��ت��م��ي��زة  �ل���رب�ع���م 
ظهرت  ح���ي���ث  �ل���ع���رب���ي  �ل����ع����امل 
م��ن��ذ نعومة  �الإب���د�ع���ي���ة  م��ل��ك��ات��ه 
�أظ����اف����ره وك���ان���ت �إ����ش���اب���ة و�ل����ده 
مبر�س �شلل �الأطفال حافز� �أوقد 
ج���ذوة �الخ����رت�ع يف ذه��ن��ه ليكون 
م�شادة  دع���ام���ة  ل���ه  �خ�����رت�ع  �أول 
للماء لذوي �الحتياجات �خلا�شة 
وذل����ك ح��ت��ى ي�����ش��اع��د و�ل����ده على 
ريا�شة  ممار�شة  يف  حلمه  حتقيق 

�لغو�س.
�لتي  �الخ�������رت�ع�������ات  ب�����ني  وم������ن 
�لرغم  ع���ل���ى  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ق���دم���ه���ا 
�ملكن�شة  روب���وت  �شنه  ح��د�ث��ة  م��ن 
�إن�شان  �لكهربائية وهو عبارة عن 
�آيل ���ش��غ��ري �حل��ج��م ����ش��ت��خ��دم يف 
ومكونات  قطع  جمموعة  �شنعه 
و�شممها  �أل����ع����اب����ه  م����ن  وف����ره����ا 
تنظيف  ع��ل��ى  و�ل����دت����ه  مل�����ش��اع��دة 
�ل��ت��ي ي�شعب  �ل�����ش��ي��ق��ة  �الأم���اك���ن 
�ملنزل  يف  ل��ه��ا  �ل���و����ش���ول  ع��ل��ي��ه��ا 
ر�أ�س  خ���وذة  �خ����رت�ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
خ��ا���ش��ة ل���رج���ال �الإط���ف���اء م���زودة 

�لنطاق  و�����ش���ع  وت��ق��دي��ر�  ح���ف���اوة 
و�لدويل  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 
يف �شوء متيزه �لالفت كو�حد من 
�أ�شغر �ملخرتعني يف �لعامل حيث 
�ل�شيخ حمد�ن  ح�شل على جائزة 
بن ر��شد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز 
عربي  ع��امل  كاأ�شغر  تكرميه  ومت 
�لروبوت عالوة على  بعلوم  مهتم 
�ليوبيل  م��رك��ز  قبل  م��ن  تكرميه 
للتميز �لرتبوي يف �الأردن كذلك 
�لعربية  �جل��م��ع��ي��ة  ج���ان���ب  م����ن 
للروبوت هناك كما ح�شل �ملخرتع 
��شتثنائية  ع�شوية  على  �ل�شغري 
يف �جلمعية �لتي ت�شم كبار علماء 
�مل��ه��ت��م��ني بهذ�  �ل���ع���رب���ي  �ل���ع���امل 
طفل  و�أ�شغر  �أول  ويعترب  �ملجال 
بينما  �لع�شوية  ه��ذه  ينال  عربي 
جتاوز عدد �ل�شهاد�ت �لتي ح�شل 

عليها 60 �شهادة.
ون��ال �ملخرتع �الإم��ار�ت��ي �ل�شغري 
�لعامة  �الأم����ان����ة  ت���ك���رمي  �أي�������ش���ا 
جل��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة وذلك 
�ملنتدى  �أع����م����ال  �ط������الق  خ�����الل 
يف  �ل����ع����رب  ل��ل��م��خ��رتع��ني  �الأول 
م���ار����س م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي مبقر 
�الأم�����ان�����ة �ل���ع���ام���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة يف 
هناك  �أي�شا  كرمه  حيث  �لقاهرة 
لالإعالم  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  م���رك���ز 
لعام  �لتميز  جائزة  مبنحه  هناك 
2013 يف جمال �لبحث �لعلمي 
و�الخ����رت�ع وك���رم �أي�����ش��ا م��ن قبل 
للتنمية  �لعربي  �ل�شباب  جمل�س 
�لع�شوية  منحه  �ل���ذي  �ملتكاملة 
جلنة  ورئا�شة  للمجل�س  �ل�شرفية 

�شغار �ملخرتعني و�ملبدعني.

وفاة �شخ�ص و��شابة 3 �آخرين �ثر حريق �شفينة بال�شارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

�لبحر وكان  �آخرين يف �ح��رت�ق �شفينة يف عر�س   3 و�أ�شيب  تويف �شخ�س 
بالغ ورد �ىل غرفة �لعمليات يف متام �ل�شاعة 8 و�ربعني دقيقة �شباح يوم 
�الثنني �ملو�فق 24-3-2014م من �حد �لبحارة يفيد باحرت�ق �شفينة يف 

عر�س �لبحر وعلى متنها �لطاقم.
و�ال�شعاف وخفر  �لبحري  و�النقاذ  �ل�شرطة  دوري��ات  توجهت  �لفور  وعلى 
�لنار  و�أل�شنة  �لدخان  كان  حيث  �جلو  وجناح  �جلرمية  وم�شرح  �ل�شو�حل 
تنبعث من موقع �حلادث، وبالو�شول �ىل �ل�شفينة �ملنكوبة فقد تبني وفاة 
�لهندية  �جلن�شية  من  منهم  �ثنني  �آخ��ري��ن  ��شخا�س   3 و��شابة  �شخ�س 

�لهوية،  جمهول  �شخ�س  فقد�ن  �ىل  باال�شافة  �جلن�شية  بنغايل  و�لثالث 
�لكويت  م�شت�شفى  �ىل  �مل�����ش��اب��ني  بنقل  و�ال���ش��ع��اف  �الن��ق��اذ  ف���رق  وق��ام��ت 

وحالتهم بني �ملتو�شطة و�لبليغة.
�ل�شارقة  ب�شرطة  �لنقبي �شابط مناوب مبركز �حلرية  �لر�ئد علي  و�أ�شار 
المارة  �القليمية  �ملياه  عن  بحري  ميل   4 م�شافة  تبعد  �ل�شفينة  �أن  �إىل 
�ل�شارقة ومن خالل �ملعاينة و�لتحقيق ي�شتبه �أن �ل�شفينة كانت حتمل مو�د 
قابلة لال�شتعال، وماز�ل �لتحقيق جاري للك�شف �ن ��شباب �ندالع �حلريق 

كما جاري �لبحث على �ل�شخ�س �ملفقود.
و�أ�شاف �لر�ئد �لنقبي �ن خفر �ل�شو�حل قامت بو�شع �ال�شار�ت �لتحذيرية 

مكان �ل�شفينة �لتي ��شتقرت يف قاع �لبحر حتى يتم �نت�شالها .

�أبوظبي ت�شت�شيف �لدورة �لثانية من موؤمتر �لغربية للتنمية خالل مايو �ملقبل
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�أع��ل��ن جمل�س  �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ..  مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
تنمية �ملنطقة �لغربية بدء �لتح�شري�ت النعقاد �لدورة 
�لثانية من موؤمتر �لغربية للتنمية يف �ل� 20  من مايو 
يف  �ل�شعديات  ريجي�س  �شانت  ف��ن��دق  يف  �مل��ق��ب��ل..وذل��ك 
بالتعاون مع �شركة  �ملوؤمتر �لذي ينظم  ياأتي  �أبوظبي. 
�لغربية  �ملنطقة  �أهمية  م��ن  �نطالقا  للفعاليات  ميد 
�إمارة  يف  �القت�شادية  �لتنمية  لعملية  رئي�شي  كمحرك 
�ال�شتد�مة  الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ود�ع��م��ا  �أب��وظ��ب��ي 
و�مل�شروعات �لتطويرية �لتي ت�شهدها �الإمارة. وتهدف 
�ل��ت��ع��ري��ف مب�شتجد�ت  �إىل  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل����دورة 
�لبيئة �ال�شتثمارية يف �ملنطقة و�لنمو �القت�شادي �لذي 
ت�شهده..�إ�شافة �إىل زيادة �إنتاجية �لقطاعات �لرئي�شية 
من  وغريها  �لتحتية  و�لبنى  و�ل�شياحة  �ل��زر�ع��ة  مثل 
�الأول���وي���ة. وق���ال �شعادة  �الق��ت�����ش��ادي��ة ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات 
حم��م��د ح��م��د ب��ن ع����ز�ن �مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ممثل 
عام جمل�س  باالإنابة مدير  �لغربية  �ملنطقة  �حلاكم يف 

�ل�شيخ  �شمو  روؤي��ة  ظل  يف  �لغربية..�إنه  �ملنطقة  تنمية 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ودعمه �مل�شتمر فقد مت �إطالق 
�ل��غ��رب��ي��ة للتنمية و�ل����ذي جن��ح خ���الل دورت���ه  م��وؤمت��ر 
�لقطاعني  من  �ل�شريكة  �جلهات  مع  بالتعاون  �الأوىل 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س يف �إل��ق��اء �مل��زي��د م��ن �ل�����ش��وء على دور 
�لعاملية.  �ال���ش��ت��ث��م��ار  خ��ارط��ة  �شمن  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
�لثانية  �ملوؤمتر ي�شكل يف دورت��ه  �أن  �إىل  �ملزروعي  و�أ�شار 
فر�شة مثالية لعقد �ملزيد من �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية 
�لتي تهدف �إىل دفع عجلة �ال�شتثمار�ت �شمن خمتلف 
�لقطاعات كما يقدم معلومات و�فية حول كل �مل�شروعات 
و�ملبادر�ت �لتنموية. يذكر �أن �لدورة �الأوىل من موؤمتر 
�لغربية للتنمية قد حققت جناحا كبري� ومن �ملتوقع �أن 
يحقق �ملوؤمتر يف دور�ته �لقادمة �ملزيد من �لنجاح نظر� 
جلهود جمل�س تنمية �ملنطقة �لغربية �ملبذولة لالرتقاء 
ب��اإط��ار عمل �مل��وؤمت��ر وج���دول �الأع��م��ال و�ل��رتك��ي��ز على 
�لقطاعات �القت�شادية ذ�ت �الأولوية يف �ملنطقة بجانب 
و�مل�شتثمرين  �مل�شالح  الأ�شحاب  ج��دي��دة  روؤي���ة  تقدمي 
�ملحتملني و�ل�شركات ورجال ورو�د �الأعمال �ملهتمني يف 

�كت�شاف مزيد عن �قت�شاد �ملنطقة �لو�عد.



األربعاء  - 26   مارس    2014 م   -   العـدد    11055
Wednesday   26  March   2014  -  Issue No   1105506

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهدف للمقاوالت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1175918 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيخه �شامل خلفان �شعيد �ل�شاعني )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد ر��شد �شعيد عبد�هلل �لنايلي �لنعيمي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�شاطئ  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1183701:لفر�ت العمال �لتكييف ذ.م.م رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لعزيز غنام �لعلي من 39% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر حممد �لعلي �ملحمد
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�لعني  �ل�ش�����ادة/بو�بة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1676229:لاللكرتونيات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�ل�شالم حممد ح�شني )%10(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد فاروق علي ��شالم من 49% �ىل %39

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة كرز للهد�يا

رخ�شة رقم:CN 1541315  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة كرز للهد�يا
     KARAZ GIFTS EST

�ىل/موؤ�ش�شة كرز للزهور و�لهد�يا 
KARAZ FLOWER & GIFTS EST

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�شاط/حذف بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية - بالتجزئة )4771906(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �الحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط و�حة �المل 

لل�شيد�ت رخ�شة رقم:CN 1129652 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خلف �شيف باحلامية �لظاهري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ظفر �قبال �شفد�ر ح�شني
تعديل وكيل خدمات

حذف زهرة نا�شر عامر �لعلوي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.75

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نفنيتي 

CN 1460231:خلدمات �لتنظيف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رياح  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلليج للمقاوالت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1454936 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
�ملا�شي  �ل�ش�����ادة/�لركن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1057500:للو�شاطة �لتجارية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة وليد علي �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عماد عبد�لرحيم يو�شف حممد علي مندي �لتميمي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �ل�شحاب 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1431392 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد �شامل علي �حلميدي �لغفلي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح خمي�س حميد �شامل بل�شرم
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
مدل  �ل�ش�����ادة/هربيت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1313916:ي�شت للكمبيوتر رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد في�شل نا�شر دومان �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ��شماء علي �شعيد �لبوعنني

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبورت للحالقة 

�لرجالية رخ�شة رقم:CN 1355217 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة عبد�هلل بطي عبيد �ل�شام�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بخيت �شامل �شعيد خويتم �لكثريي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
رقاق  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1131720:خلري�ت للرقاق رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد طارق �شليمان لطفي خاجني )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق �شليمان لطفي خاجني

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
للر�شم  �ل�ش�����ادة/عيا�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1008181:لبياين ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد عيا�س من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمان حممد علي �لتعبان

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ون ديرك�شن للعقار�ت

رخ�شة رقم:CN 1199114 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/رفيعه ر��شد مبارك �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ رفيعه ر��شد مبارك �ملن�شوري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمعه عبد�ملعطي �شليم عبد�ملتعال �مل�شلمي )%49(

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.90*0.50 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ون ديرك�شن للعقار�ت

ONE DIRCTION REAL ESTATE
�ىل/ون ديرك�شن للعقار�ت ذ.م.م 

ONE DIRCTION REAL ESTATE LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نطاق للتجارة �لعامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1176085 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد علي �بر�هيم جا�شم �ملن�شوري من 51% �ىل %57.5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامر و��شف عبد�لرحيم حطاب )%24.5(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ق�شي حممد ح�شني �حمد

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �العالف - باجلملة )4620108(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �الغنام - بالتجزئة )4721027(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لغويفات لتجارة 

�ملو�د �لزر�عية رخ�شة رقم:CN 1096342 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.60*0.40 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لغويفات لتجارة �ملو�د �لزر�عية

�ىل/�ملر�بع �لعربية الد�رة �لعقار�ت 
ARABIN RANCHES PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لبذور و�حلبوب - بالتجزئة )4773306(

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج بحر �خلري 

CN 1125326:لت�شليح �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شميه عبد�لهادي �حمد عبد�هلل )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد بن هندي بن حميد �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فريونا لبيع �دو�ت �لت�شوير

رخ�شة رقم:CN 1124301 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل �يوب �شليم )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فاطمة �شامل حممد قنوي �لعزيزي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فاطمة �شامل حممد قنوي �لعزيزي من 100% �ىل %51

تعديل ر��س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/فريونا لبيع �دو�ت �لت�شوير

FIROONA DEVELOPING TOOLS TRADING
�ىل/فريونا لبيع �دو�ت �لت�شوير ذ.م.م 

FIROONA DEVELOPING TOOLS TRADING LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

اإعــــــــــالن
الدو�ت  �ل�ش�����ادة/�ملدينة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1250757:لدوخة و�ملد�ويخ رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة موزة عي�شى �شامل �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شعيد مبارك �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية  م غ   

العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

مطعم اخل�صب اجلنوبي-ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
�أعاله )مطعم �خل�شب �جلنوبي-ذ  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
�ل�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  �أمري   / �مل�شفى  يعلن  م(  م 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �الإعالن،  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
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اأخبـار الإمـارات

اأم�صية الوفاء ل�صيدة العطاء جت�صد حب الإماراتيني لأم الإمارات

تكرمي �أم �لإمار�ت يف يوم �لأم.. �حتفاء ��شتثنائي لأم معطاءة

علي بن متيم : �إ�شاءة �لقر�شاوي لالإمار�ت متثل �أ�شو�أ �شور �لإفتاء

•• اأبوظبي-الفجر:

يف �أم�شية �جتماعية ر�ئعة، جمعت 
�حلا�شرين،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ف��ئ��ات 
�أع��م��ال رئي�س  وحت��ت رعاية د�ئ��رة 
للقو�ت  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��دول��ة، 
�مل�شلحة، وبدعم مبا�شر من �حتاد 
غرف �لتجارة و�ل�شناعة بالدولة، 
�الأ�شالة  د�ر  �شركة  م��ن  وبتنظيم 
جمل�س  �حتفى  �لفعاليات،  الإد�رة 
�الإم�������ار�ت ب�شمو  �أع���م���ال  ���ش��ي��د�ت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت����اد 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى 
�م �الإم��ار�ت ، �أم�س يف فندق ق�شر 
يوم  مبنا�شبة  باأبوظبي،  �الإم���ار�ت 
�الأم �لعاملي، تكرمياً جلهود �شموها 
يف دعم م�شرية �لتقدم و�لعطاء يف 

�لدولة.
وق�����د ن���ظ���م �مل���ج���ل�������س ف���ع���ال���ي���ة �أم 
�الإمار�ت .. فخر بالدي حتت �شعار 
�لعطاء  ل�شيدة   .. �ل��وف��اء  �أم�شية 
�حت�شد  ف��ع��ال��ي��ات  ب���رن���ام���ج  ع���رب 
بفقر�ت متنوعة ��شتمرت �شاعتني 
من �لزمن، عر�شت خاللها نخلة 
�لعطاء  قيم  ج�شدت  �لتي  �لعطاء 
�شمو  بها  تتحلى  �ل��ت��ي  �الإن�شانية 
من  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لدول  م�شاعدة  يف  �شموها  جهود 
�لطبيعية،  �لكو�رث  من  �ملت�شررة 
وب��ن��اء �مل���د�ر����س و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
�لدول �لفقرية، و�إعالة �ملحتاجني، 
�حلياة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك����ل  وت����وف����ري 

�ل�شوية لهم.
�متّد  �ل��ع��ط��اء،  ن��خ��ل��ة  ج��ان��ب  �إىل 
م��ع��ر���س �ل��ل��وح��ات �ل��ف��ن��ي��ة، �لذي 
ت�����ش��ك��ل ب����اأن����ام����ل �الإم�����ار�ت�����ي�����ات، 
�أن ي���ربزن حبهن  �أح��ب��ن  �ل��ل��و�ت��ي 
�لتعبري  م��ن خ��الل  �الإم�����ار�ت  الأم 
ب��ل��وح��ات جميلة حتمل  ذل���ك  ع��ن 
ك��ل معاين �حل��ب و�ل��وف��اء ل�شيدة 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  ع���ام  �أم���ني  ق���ال 
ل��ل��ك��ت��اب �ل����دك����ت����ور ع���ل���ي ب����ن متيم 
�ملجل�س  م���وؤمت���ر  يف  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل 
�الأع��ل��ى ل��ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة �لذي 
�بتلينا  �إننا  �لقاهرة  يف  �م�س  �نطلق 
يف زم��ان��ن��ا ه���ذ� ب��ف��ق��ه��اء ل��ي�����ش��و� من 
�ل��ف��ق��ه ب�����ش��يء وب���دع���اة ل��ي�����ش��و� من 
�ل��دع��وة ب�����ش��يء ج��ع��ل��و� م��ن �لفتوى 
و�لتحري�س  �لكر�هية  لن�شر  من�شة 
�لدكتور علي  و�أ���ش��اف    . �لقتل  على 
بن متيم �ل��ذي ميثل دول��ة �الإمار�ت 
جنب  �إىل  ج��ن��ب��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملدير  �ملزروعي  عبيد  حممد  �شعادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة يف 
�الإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
و�الأوقاف �أن �أحدث ف�شول مثل هذه 
يتنكبها  �لتي  �لتحري�شية  �لدعاوى 
�لعربي  �ل����ع����امل  يف  �ل���ف���ن  ����ش���ن���اع 
�لفتنة  �شيخ  �أطلقه  م��ا  و�الإ���ش��الم��ي 
ي��و���ش��ف �ل��ق��ر���ش��اوي م��ن ع��ل��ى منرب 
�شقيقة  �أن��ه��ا  يفرت�س  دول���ة  م�شجد 
وج��ارة �شد بلدي �الإم��ار�ت حيث مل 
يجد حرجا يف �الدع��اء باأن �الإمار�ت 
�أم���ام  م�شتائال   .. �الإ����ش���الم  حت����ارب 
�ملوؤمتر  يف  �مل�شاركني  من  كبري  ع��دد 
�أال ميثل مثل هذ� �لكالم �أ�شو�أ �شور 
�ملبا�شر حني يقرر  ول��و غري  �الف��ت��اء 

ذلك �أوبريت غنائي مرتجم ب�شتة 
ع�شر لغة خمتلفة، وخم�س لهجات 
�لبرتويل،  �مل��ع��ه��د  ل�شباب  ع��رب��ي��ة 
الأم  �لكبري  حبهم  ع��ن  فيه  ع��ربو� 

�الإمار�ت بكل لغات �لدنيا.
�أغنيتني  �أري�������ام  ت��غ��ن��ي  �أن  وق���ب���ل 
ب�شوتها  �حل���ا����ش���ري���ن  ل���ت���ط���رب 
تهم�س  �ل���ت���ي  وك��ل��م��ات��ه��ا  �ل���ع���ذب، 
�حلب  م�شاعر  فتثري  �ل��ق��ل��وب،  يف 
تودعني  ال  ب�اأغنية  ل��الأم  و�حلنني 
�ألقى   ، ن��ف�����ش��ي  و�أغ��ن��ي��ة ���ش��د ع���ن 
كلمة  ن��ي��ل��ي��ك��ود  ����ش���اب���ري  �ل�������ش���ي���د 
يونيفري�شال  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ب��ا���ش��م 
باالحتفال  �شعادته  عن  فيها  عرب 
ف���اط���م���ة بنت  �ل�������ش���ي���خ���ة  ب�������ش���م���و 
�لال  �الإن�شانية  باإجناز�تها  مبارك 
حمدودة، وحتدث عن م�شاعد�تها 
�الإن�شانية، و�المتياز�ت �لتي تتمتع 
ب��ه��ا �مل����ر�أة يف ك��اف��ة �مل���ج���االت، كما 
�شكر  كلمة  نيويورك  �ألقت جامعة 
فاطمة  لل�شيخة  وع���رف���ان  ووالء 
ب��ن��ت م���ب���ارك مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم �الأم 

�لعاملي.
و�خ��ت��ت��م �حل��ف��ل، مب�����ش��ك �خلتام، 
ح����ي����ث ت����ق����دم����ت �����ش����ع����ادة م����رمي 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  مديرة  �لرميثي 
بالنيابة  �جلائزة  لت�شلم  �الأ�شرية 
ع���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�أم �الإم����ار�ت، حفظها �هلل  م��ب��ارك، 
ورعاها، ال�شتالم �جلائزة بالنيابة 

عنها.
ح�������ش���ر �حل����ف����ل ع������دد ك���ب���ري من 
�إ�شافة  و�ل�شعادة،  �ملعايل  �أ�شحاب 
�لدولة،  يف  �الأع���م���ال  ���ش��ي��د�ت  �إىل 
�الإعالمية  �لوجوه  من  يخل  ومل 
د�ر  ���ش��رك��ة  �أن  ي���ذك���ر  �مل�������ش���ه���ورة، 
�لفعاليات  الإد�رة  �الأ������ش�����ال�����ة 
كلنا  م����ع جم���م���وع���ة  وب���ال���ت���ع���اون 
بتنظيم  قامتا  �لتطوعية  خليفة 
�حل�شور  مع  و�لتو��شل  �الأم�شية 

و�الإعالم.

�لتي �شارت ترتكب بحق �ملو�طنني �أو 
يتمتعون  �لذين  �مل�شاملني  �لز�ئرين 
برعاية  ويحظون  �ملجتمع  بحماية 

موؤ�ش�شاته و�أجهزته �الأمني .
�لتكفرييرى  �إىل  �ل��ن��اظ��ر  �أن  ور�أى 
�الإع���الم  و���ش��ائ��ل  ت��ط��ور  �أن���ه ي�شتغل 
و�شائل  ك��ان��ت  ف���اإذ�  �شلبيا  ��شتغالال 
و�ملجتمعي  �الإع����الم����ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
فاإن  موحد  عام  ر�أي  بناء  �إىل  ت�شعى 
�لتكفري ي�شعى �إىل بذر �ل�شقاق وبث 
يف  تكمن  و�أ�شلحته  �ل��ف��رق��ة  �أ���ش��ب��اب 
وبث  و�لت�شكيك  و�لتخوين  �لتكفري 
�أجل  من  �لرموز  و�غتيال  �الإ�شاعات 

تفكيك �أو��شر �ملجتمع .
وحول �شيخ �لفتنة يو�شف �لقر�شاوي 
قال �لدكتور علي بن متيم لقد �شاء 
�لفن  دعاة  و�أمثاله من  �لقر�شاوي 
�لذين �أبتليت بهم �أمتنا تلك �لتجربة 
�ملنرية �لتي جت�شدها دولة �الإمار�ت 
تقوم  جت��رب��ة  وه��ي  �ملتحدة  �لعربية 
�لتع�شب  م��ن  �لنقي�س  على  مت��ام��ا 
لديننا  �ل�شيق  و�ل��ف��ه��م  و�الن���غ���الق 
�أن  �أك��رث  و���ش��اءه  �حلنيف  �الإ�شالمي 
هذه �لدولة �ملحافظة على �إ�شالمها 
�حلافظة لعروبتها و�لناجحة - ذلك 
�ل��وق��ت نف�شه  �ل��ب��اه��ر - يف  �ل��ن��ج��اح 
تلو  �لتنموية  �الإجن����از�ت  حتقيق  يف 
�الإجن������از�ت وت��ق��دمي من���وذج للحكم 

�ل�شالح و�لر�شيد.

�الإم��ار�ت، فكانت �الأم �الوىل �لتي 
�لن�شاء،  �أو���ش��اط  يف  �ل��وع��ي  ن�شرت 
نحو  �ل���ط���ري���ق  م���ه���د  م����ن  و�أول 
�لعلم و�لعمل، و�أول من دعا �ملر�أة 
�لتنمية  يف  للم�شاركة  �الإم��ار�ت��ي��ة 

وخدمة �لوطن يف كل �ملجاالت.
نحاول  ق���ائ���ل���ة،  ح��دي��ث��ه��ا  و�أن����ه����ت 
الأمنا  حمبتنا  �شادق  عن  �لتعبري 
لكن  ومعلمتنا،  وقائدتنا  جميعاً 
دون  تبقى  �ت�شعت  مهما  �لكلمات 
�أن  مي��ك��ن  ال  �الأم  ف���دْي���ن  ق���دره���ا، 
جتاهها  مق�شرين  و�شنبقى  ي��رد، 
م��ه��م��ا رددن�����ا م���ن ع���ب���ار�ت �ل�شكر 
كلها  �ل��ع��ب��ار�ت  فتلك  و�الم��ت��ن��ان، 
لذ�  �لكبري،  قلبها  خفقة  تعادل  ال 
بطول  لها  ن��دع��و  �أن  �إال  ي�شعنا  ال 
و�لعافية  �ل�����ش��ح��ة  ودو�م  �ل��ع��م��ر 
�شعرية  ف��ق��رة  وت��ل��ت كلمة �جل��اب��ر 
و�المتنان،  �حل��ب  مب�شاعر  ز�خ��رة 
�ل�����ش��اع��ر ر��شد  ك���ل م���ن  �أح���ي���اه���ا 
�شر�ر، رئي�س مركز �ل�شارقة لل�شعر 
�ل�شعبي، �لذي خ�ّس �شمو �ل�شيخة 
بق�شيدة  م����ب����ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

�لعطاء.
بد�أ �حلفل بكلمة للمهند�شة فاطمة 
عبيد �جلابر رئي�شة جمل�س �شيد�ت 
�أعمال �الإمار�ت، �لتي رفعت �أ�شمى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل �الأم 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �الأوىل 
�أم �الإم����ار�ت، حفظها �هلل  م��ب��ارك، 
ورعاها، مبنا�شبة يوم �الأم �لعاملي، 
ودعت �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه 
بال�شحة  ���ش��م��وه��ا  ع��ل��ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�الأمهات  جميع  وع��ل��ى  و�ل�����ش��ع��ادة، 

بدولتنا �حلبيبة.
هذه  �أن  �إىل  �جل����اب����ر،  و�أ������ش�����ارت 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة حت���م���ل يف ط��ي��ات��ه��ا كل 
و�العرت�ف  و�حل��ب  �لوفاء  معاين 
باجلميل الأوؤلئك �الأمهات �للو�تي 
قدمن �لت�شحيات تلو �لت�شحيات، 
يوفيهن  �أن  م��ن��ا  الأي  مي��ك��ن  م���اال 
ح��ق��ه��ن، ث���م حت��دث��ت �جل���اب���ر عن 
�الإم���ار�ت على �متد�د  �أم  �إجن���از�ت 
ع���ق���ود، فقالت،  �أرب���ع���ة  �أك����رث م���ن 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ق���ادت 
م����ب����ارك �حل����رك����ة �ل���ن�������ش���ائ���ي���ة يف 

يف  يقول   ، خاللها  �شطرم�شاعره 
مطلعها:

 .. بن��ت مب�ارك  يا  ِّ��ر  �ش����الم متعط�
مر�ش���ول م���ن �ِشّك�ان كل �لدوله

 .. د�رك  و�ملحّب����ه  �حلب������ايب  د�ر 
و�نتي بقل��وب ��شع��وبها حمموله

�ل�شعيدي  ع��ائ�����ش��ة  �ل�����ش��اع��رة  �أم����ا 
فقد  �لبرتويل،  �ملعهد  يف  �لطالبة 
عربت عن عرفانها ل�شمو �ل�شيخة 
�هلل  حفظها  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
بق�شيدة  �الإم�������ار�ت،  �أم  ورع���اه���ا، 

�شعرية كان مطلعها:
جيت بنظم ق�شيد �حلب يف د�ري.. 

و�أتوج �أ�شحاب �ملعايل �لرفيعة
ف��وؤ�دي بيت منز�ري..  �إيل لهم يف 
�لبيوت  ق�����ش��ي��دي  يف  ل���ه���م  و�يل 

�ملنيعة 
�لعامري  حربي  �لفنان  �عتلى  ثم 
�لفقرة  ل��ي�����ش��ع��ل  �مل�������ش���رح  خ�����ش��ب��ة 
كا�شف  غ���ن���ى  ح���ي���ث  �ل���غ���ن���ائ���ي���ة، 
�أ�شر�رك و يا خ�شارة و طويل �ملعنق 
�ل�شذي  �شوته  خ��الل  م��ن  ر���ش��م   ،
�لب�شمة على ثغور �حلا�شرين، تلى 

�لتي  �لعظيمة  م�شر  روح  ويعربعن 
ت�شت�شعر  تاريخها  �متد�د  على  ظلت 
�أهمية �للحظة �ملنا�شبة وتعي �أهمية 
�لزمن.. فم�شر متثل عبقرية �ملكان 
�إال  �ل��ذي ال يتجلى وال يربز للعيان 

من خالل �لوعي بالزمان .
مو�شوع  �إىل  ذل�����ك  ب���ع���د  و�إن����ت����ق����ل 
�الجتماعية  �مل�������ش���ار  �ل����ن����دوةوه����ي 
معترب�  �لتكفري  لظاهرة  و�الأم��ن��ي��ة 
�أن لل�شلم �الأهلي و�الأمن �الجتماعي 
دالل�����ة و�ح������دة ت��ع��ن��ي �ل��رف�����س لكل 
�لتحري�س  �أو  �الح�������رت�ب  �أ����ش���ك���ال 
�أو  ل��ه��اأوت��ربي��ره  �ل���رتوي���ج  �أو  ع��ل��ي��ه 

�لقر�شاوي  م��ث��ل  م��ت��اأدل��ج  م��ت��ح��زب 
فاحتا  بالكفر  باأكمله  بلد�  ي�شم  �أن 
قاتل ودموي  ك��ل  �أم���ام  �ل��ب��اب بذلك 
لل�شو�ب  وحمتكر  ومتع�شب  وك���اره 
يف �لعامل لكي يعترب �الإم��ار�ت هدفا 
�شرعيا وم�شروعا له..؟ وكان �لدكتور 
علي بن متيم قد بد�أ كلمته بتوجيه 
�لذي   23 �ل����  �مل���وؤمت���ر  �إىل  �ل��ت��ح��ي��ة 
�لتكفريي  �ل��ف��ك��ر  خ���ط���ورة  ي��ت��ن��اول 
ب���دون ع��ل��م ع��ل��ى �مل�شالح  و�ل��ف��ت��وى 
قائال  �لدولية  و�لعالقات  �لوطنية 
�إناأعمال هذ� �ملوؤمتر �لعلمي �جلليل 
متاما  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  �لذييجيءيف 

ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل���ك���ر�ه���ي���ة �ل���ت���ي تعد 
مبثابة  �ل���ع���ق���ائ���د  ب�����ني  �ل����ت���������ش����ادم 
ن��ظ��ر� لوجود  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �حل��ت��م��ي��ة 
وجهات  �أو  �ل��ع��ق��ائ��د  يف  �ل��ت��ب��اي��ن��ات 
مفهوم  حتويل  على  و�لعمل  �لنظر 
�إيديولوجيا  �إىل  ب��االخ��ت��الف  �حل��ق 
ون�شرها  ل��ه��ا  و�ل��ت��ن��ظ��ري  �الخ��ت��الف 
ظاهرة  ي���ت���اأم���ل  م���ن  �إن  و������ش����اف   .
وباال  كانت  �أنها  يرى  بعمق  �لتكفري 
�ملعا�شرة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملجتمعات  ع��ل��ى 
�أبناء  ف��ق��د�أدت��اإىلن�����ش��وء���ش��ر�ع��ات��ب��ني 
�لوطن �لو�حد مثلما �أدت �إىل �نفالت 
�أمني متثلت يف �أعمال �لعنف �مل�شلحة 

هيئة �لبيئة - �أبوظبي حتتفل ب�اليوم �لعاملي للمياه 
•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت هيئة �لبيئة �أبوظبي ب� �ليوم �لعاملي للمياه و �حلركة �لعاملية 
ل�شاعة �الأر�س من خالل دعوة �شركائها وعامة �جلمهور يف �الإمارة 
م�شتقبل  لتحقيق  �لبيئة  بحماية  �ل��ت��ز�م��ه��م  �إظ��ه��ار  يف  للم�شاركة 
�أكرث ��شتد�مة. وقالت فوزية �إبر�هيم �ملحمود مديرة �إد�رة �لتوعية 
�لبيئية يف �لهيئة يف ت�شريح لها �إنه من �مل�شجع �أن نرى �لعديد من 
موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س قامت بالفعل باتخاذ �خلطو�ت 
للمياه و�لطاقة.. ومع ذلك  �ملفرط  ��شتهالكهم  �لالزمة للحد من 
نحن نعلم �أن هناك �إمكانية للقيام باأكرث من ذلك بكثري..ومبنا�شبة 
�ليوم �لعاملي للمياه دعونا �شركاءنا يف خمتلف �أنحاء �إمارة �أبوظبي 
�ملرت�بطني يف حياتنا وهما  �لعن�شرين  ��شتهالك هذين  �إىل توفري 

تهدف �إىل �لتعاون للحد من �لتغري �ملناخي .. الفتة �إىل �أن �حلدث 
154  دولة  �أك��رث م��ن   29  م��ار���س حيث ت�شارك  ينظم �شنويا يف  
�لثامنة و�لن�شف م�شاء وحتى  �ل�شاعة  �لعامل يف  �أنحاء  من خمتلف 
عن  و�ال�شتغناء  �الأن����و�ر  ب��اإط��ف��اء  م�شاء  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
تفاعلية  ت�شامنية  كر�شالة  تطوعي  ب�شكل  �ل��الزم��ة  غ��ري  �الأج��ه��زة 
للتعبري عن دعمهم للحفاظ على �لطبيعة وحماية �لبيئة . و�أ�شافت 
�أنه خالل هذ� �لعام وبالتن�شيق مع جمعية �الإمار�ت للحياة �لفطرية 

بالتعاون مع �ل�شندوق �لعاملي ل�شون �لطبيعة.
. دعت �لهيئة �شركاءها لي�س فقط للم�شاركة بهذ� �حلدث ولكن للنظر 
��شتد�مة  �أك��رث  يجعلو� حياتهم  �أن  �لتي ميكنهم  �لكيفية  بجدية يف 
بعد �شاعة �الأر�س..وو�حدة من �أ�شهل �لطرق و�أكرثها تاأثري� للقيام 
بذلك هو �لتحول �إىل ��شتخد�م �الإ�شاءة �ملوفرة للطاقة يف �ملنزل �أو 

من  لال�شتفادة  �شركائنا  بدعوة  قمنا  �أن��ه  و�أ�شافت   . و�لطاقة  �مل��اء 
�ملوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  موؤخر�  �لهيئة  �أ�شدرته  �ل��ذي  �الإر���ش��ادي  �لدليل 
�مل�شرتكة  م��و�ردن��ا  حماية  بعنو�ن  للمياه  ��شتهالكها  تر�شيد  على 
�ال�شتهالك �مل�شتد�م للمياه يف قطاع �الأعمال ..وي�شاعد هذ� �لدليل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة على رفع م�شتوى �لوعي لديها فيما 
تف�شيلية  �إر�شاد�ت  يقدم  حيث  �لتحدي  هذ�  مو�جهة  بكيفية  يتعلق 
�ملائية  ��شرت�تيجياتها  و���ش��ع  على  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شاعد  �شل�شة  بلغة 
وتطبيق �الإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها تر�شيد ��شتهالك �ملياه .. م�شرية 
و�الإجنليزية وميكن حتميله  �لعربية  باللغتني  متاح  �لدليل  �أن  �إىل 
من �ملوقع �الإلكرتوين لهيئة �لبيئة - �أبوظبي . وقالت �ملحمود �إنه يف 
�الإطار نف�شه �أن �شاعة �الأر�س �لتي تنظمها �لهيئة بدعم من �ل�شندوق 
�لعاملي ل�شون �لطبيعة تعترب �أكرب حركة بيئية على م�شتوى �لعامل 

يف  �أ�شا�شني  عن�شرين  يعترب�ن  و�لطاقة  �مل��اء  �إن  وقالت   . �ملكتب  يف 
مثلما  �مل��اء  �إىل  يحتاج  �لطاقة  �أن��و�ع  وتوليد جميع  �ليومية  حياتنا 
يحتاج �إنتاج وتوزيع �ملياه �ىل �لطاقة حيث �أن توليد م�شادر �لطاقة 
�الإنتاج  م��ر�ح��ل  �أث��ن��اء  �مل��ي��اه  ����ش��ت��خ��د�م  يتطلب  �ل��ك��ه��رب��اء  و خا�شة 
ل�شمان  �لبع�س  بع�شها  على  تعتمد�ن  و�لطاقة  �ملياه  �أن  يعنى  مما 
�أي�شا  ولكن  �الأ�شا�شية  �ل�شناعية  لي�س فقط لالحتياجات  توفرهما 
�ملياه  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  ي���زد�د  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ب�����ش��ري..وه��ن��ا يف  لال�شتهالك 
خالل  من  �ملياه  وحتلية  �لكهرباء  �إنتاج  معدل  �رتفع  كلما  و�لطاقة 
عملية �لتوليد �مل�شرتك للطاقة..و�إ�شافة �إىل ذلك فاإن �لطلب على 
�ملياه و�لكهرباء يتز�يد ب�شكل كبري يف ظل �ملناخ �حلار و�جلاف �ل�شائد 
يف �ملنطقة مما ي�شكل حتديا كبري� �أمام خطط وبر�مج حماية �لبيئة 

و�ملحافظة عليها.

حاكم �لفجرية ي�شتقبل رئي�ص �لئتالف �ل�شوري لقوى �لثورة و�ملعار�شة

�شلطان بروناي د�ر �ل�شالم يت�شلم �أور�ق �عتماد �شفري �لدولة

•• الكويت-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
بعد  �لفجرية  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
�ل�شيد  بيان  ق�شر  يف  �شموه  �قامة  مبقر  �م�س  ظهر 
�أحمد �جلربا رئي�س �الئتالف �ل�شوري لقوى �لثورة 
��شتعر��س عدد من  �للقاء  و�ملعار�شة. وجرى خالل 
�لق�شايا �ملطروحة على جدول �أعمال �لقمة �لعربية 
يف دورت��ه��ا �خل��ام�����ش��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن �مل��ن��ع��ق��دة ح��ال��ي��ا يف 

�لكويت. 
و�الغاثي  �الن�����ش��اين  ب��ال��دع��م  �جل��رب��ا  �ل�شيد  و�أ����ش���اد 
�نطالقا  �ل�شوريني  �الم��ار�ت لالجئني  تقدمة  �لذي 
من �لو�جب و�الخوة و�شري� على �لنهج �لذي ت�شلكه 
لال�شقاء  و�مل�������ش���اع���دة  �ل���ع���ون  ت���ق���دمي  يف  �الم�������ار�ت 

و�ملت�شررين يف خمتلف �لظروف. 
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
و�الإع����الم  للثقافة  �ل��ف��ج��رية  هيئة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رق��ي 
ومعايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
لل�شوؤون �خلارجية ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�جلابر وزير دولة ومعايل �ل�شفري حممد بن نخرية 
�لظاهري �ملندوب �لد�ئم لدولة �المار�ت لدى جامعة 
عبد�لرحمن  �أحمد  �ل�شفري  و�شعادة  �لعربية  �ل��دول 
�ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �خلارجية  وزير  م�شاعد  �جلرمن 
دي��و�ن حاكم  �لظنحاين مدير  �شعيد  و�شعادة حممد 
م�شت�شار  �ل�شماحي  �شلطان  �شيف  و�شعادة  �لفجرية 
�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية و�ل�شيد عارف عبد�هلل 
�لطنيجي �لقائم باأعمال �شفارة دولة �المار�ت بدولة 

�لكويت باالنابة.

•• بندر �رسي بكاوان -وام: 

ت�شلم جاللة �ل�شلطان ح�شن �لبلقية �شلطان بروناي 
د�ر �ل�شالم �أور�ق �عتماد �شعادة �أحمد عبد�هلل �مل�شلي 
غ��ري مقيم  ك�شفري  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري 
�إىل  �ل�شفري  �شعادة  ونقل  �ل�شالم.  د�ر  ب��رون��اي  ل��دى 
جاللة �ل�شلطان حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 

رعاه �هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 
حتياته  �ل��دول��ة  �شفري  ج��الل��ت��ه  ح��م��ل  ك��م��ا  �مل�شلحة. 
ومتنياته بال�شحة و�ل�شعادة �إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �ل��دول��ة 
نهيان.  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  و�لفريق 
�ل�شالم ترتبط  �أن بروناي د�ر  و�أكد �شاحب �جلاللة 
ت�شهد  �أن  متمنيا  �الم����ار�ت  دول��ة  م��ع  قوية  بعالقات 
�لتقدم  م��ن  م��زي��د�  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 

و�لتطور يف �ملجاالت كافة. 

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/29  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعى عليه / 1 - منظر �ليوم ل�شناعة �الثاث جمهول حمل �القامة   مبا 
�ن �ملدعي /�جاي كومار هاري مور�ت �شارما قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9074 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
لها  وح���ددت    .)2013/161569  ( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/4/6 �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 �القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11055 بتاريخ 2014/3/26   

تنويه
باال�شارة �ىل �العالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 10915 بتاريخ 2013/10/7 
ولوؤلوؤة  �لتجاري/جنم  باال�شم   )CN-1163798( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 
للمقاوالت �لعامة ذ.م.م  .  تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بانه ورد خطاأ يف �العالن 

�مل�شار �ليه �عاله ومل تذكر �لتعديالت �لتالية: 
- تعديل ن�شبة/ برفني كومارثانكابان ر�جيني من 24% �ىل 49% و�ل�شحيح هو %39 

�ىل %49 
1- باال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �العالن �ل�شابق.

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية  
من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقو ق �و دعوى بعد 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
    اعالن بالن�صر 

�ملدعية: �شركة �خلليج �الول �لعقارية
�ملدعى عليها: يا�شر مطر �بر�هيم �جلنيبي

تقرر يف �لق�شية رقم )2014/343 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة ف�س 
�الول  �خلليج  �شركة    / من   و�ملرفوعة  �لثالثة(  �للجنة   ( �اليجارية  �ملنازعات 
�لعقارية- العالن  �ملدعى عليها/ يا�شر مطر �بر�هيم �جلنيبي     ن�شر�    حل�شور 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق )2014/3/30( يف �ل�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر �للجنة 
�أل نهيان- بجانب �شندوق  �لدفاع- منطقة مع�شكر   �شارع  �بوظبي-  �لكائن يف 

�لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �الر�شي- وذلك على نفقة �ملدعية.  
ق�صم قلم الق�صايا
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/84  عقاري كلي   

�ىل �خل�شم �مل��دخ��ل   / 1 - بل�س �لعقارية ) ذ.م.م(  جمهول حمل �الق��ام��ة   مبا �ن 
�ملدعي /�لك�شندر جالن�شكي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بالز�م �ملدعى 
للمدعي مبلغ وقدره 925534  يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�شامن  �ملدخل  عليها و�خل�شم 
درهم باال�شافة �ىل �لفائدة �لتاخريية بو�قع 12% ملدة خم�س �شنو�ت �شابقة على رفع 
�لدعوى مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة 
يوم �الحد �ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�صم الق�صايا التجارية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ �شهيل ح�شن 
مرت�شى �ل�شامى   - �لعر�ق  
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
    )5985615( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   055/3130500

فقدان جواز �صفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
معت�شم حممد    - �ل�شود�ن  
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
    )0413888( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   055/2720451

فقدان جواز �صفرت
فقد  �مل��دع��و/ �ت���اور رحمن 
ل���ي���ت �����ش����وم����وج ع������ل������ي    - 
بنغالدي�س  �جلن�شية-جو�ز 
�شفره رقم  )0420321(    
م����ن ي����ج����ده ع���ل���ي���ه ب���رج���اء 
مركز  �ق����رب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�ل�����������ش�����ف�����ارة  �و  ������ش�����رط�����ة 

بنغالدي�س م�شكور�ً.
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موؤمتر �لروؤية �حلا�شوبية يبد�أ فعالياته يف �أمريكية ر�أ�ص �خليمة �جلامعة �ملاليزية �لإ�شالمية تختار ع�شو هيئة تدري�ص بجامعة �ل�شارقة م�شت�شار� و�شفري� �أكادمييا لها
جماالت  يف  للتعاون  م�شاريع  و�ق��رت�ح  �الأكادميي  و�لتبادل  �لتعاون 
�لكفاء�ت  و��شتقطاب  �ملجتمع  وخدمة  و�لتدري�س  �لعلمي  �لبحث 
و�لعلمية  �لفكرية  �الأع��الم  �ق��رت�ح  �إىل  �إ�شافة  �ملربزين  و�الأ�شاتذة 

و�أهل �لر�أي و�خلربة و�خلري لزيارة �جلامعة �ملاليزية.
�ل��ت��و�أم��ة وت��ب��ادل �لطلبة  �مل�����ش��ورة يف جم���االت  ت��ق��دمي  كما تقت�شي 
�لعلمية  �الأن�شطة  جماالت  يف  �لتعاون  مذكر�ت  وتوقيع  و�الأ�شاتذة 
و�الأكادميية و�الجتماعية و�خلريية وغري ذلك من �الأن�شطة بهدف 
تعزيز مكانة �جلامعة �ملاليزية �الإ�شالمية �لعاملية بني نظري�تها من 

�جلامعات �لعاملية و�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية و�خلريية.

•• ال�صارقة -وام:

�شالمة  �ل��دك��ت��ور   .. �لعاملية  �ملاليزية  �الإ���ش��الم��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  عينت 
حممد �لهريف �لبلوي ع�شو هيئة �لتدري�س يف كلية �الآد�ب و�لعلوم 
�حتاد  جمل�س  ع�شو  �ل�شارقة  جامعة  يف  و�الجتماعية  �الإن�شانية 
�أكادمييا فخريا لها للتو��شل  �ملوؤرخني �لعرب .. م�شت�شار� و�شفري� 
�لعالقات  وتوطيد  �ل��دول��ي��ة  و�لهيئات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��ام��ع��ات  م��ع 

�الأكادميية و�لعلمية معها.
وتقت�شي م�شوؤوليات هذ� �ملن�شب تقدمي �مل�شورة و�لن�شح يف جماالت 

وخ���الل حفل �الف��ت��ت��اح رح��ب �الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ج��ون ر�ي���در ن��ائ��ب رئي�س 
هذ�  تعزيز  يف  �أمله  عن  و�أع��رب  بامل�شاركني  �الأكادميية  لل�شوؤون  �جلامعة 
�ملوؤمتر �لدويل لثقافة �لبحث وتر�شيخها يف �ملنطقة. م�شري�ً �إىل �أن �جلامعة 
�الأمريكية يف ر�أ�س �خليمة تفخر با�شت�شافتها لهذ� �ملوؤمتر �حليوي نظر�ً 

الن�شجامه مع روؤية �جلامعة يف تر�شيخ ثقافة �لتعلم و�لبحث �مل�شتمرين.
و�أ�شاف �أن هذ� ينعك�س على �أر�س �لو�قع بالنظر �إىل حجم �لبحوث �لتي 
�أع�شاء �لهيئة �الأكادميية يف �جلامعة ممن ينخرط معظمهم يف  يجريها 
بحوث بالغة �الأهمية حول �ملو��شيع و�لق�شايا �ملحلية. ورحب كذلك بكوكبة 
من �ملتحدثني �لبارزين من �جلامعات من جميع �أرجاء �لعامل، م�شيفاً �أن 
ح�شور هوؤالء �الأ�شاتذة و�خلرب�ء �لكبار يعك�س �ملكانة �ملرموقة �لتي يتمتع 
بها هذ� �ملوؤمتر وتقرر تقدمي عدد كبري من �خل��رب�ء من جامعات عاملية 

بارزة الأور�قهم خالل �ملوؤمتر �لكبري خالل �أيامه �لثالث.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �إمارة ر�أ�س �خليمة �فتتح �ل�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر 
�لقا�شمي مدير �شوؤون �ملو�طنني بالديو�ن �الأمريي بر�أ�س �خليمة فعاليات 
�ملوؤمتر �لدويل للروؤية �حلا�شوبية وحتليل �ل�شور يف �جلامعة �الأمريكية يف 
ر�أ�س �خليمة، بح�شور �شعادة �الأ�شتاذ �لدكتور ح�شن حمد�ن �لعلكيم، رئي�س 

�جلامعة وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف �جلامعة و�ملدعوين و�ل�شيوف .
ويهدف �ملوؤمتر �لذي تنظمه كلية �لهند�شة ملدة ثالثة �أيام مب�شاركة نخبة 
�لطلبة  لت�شجيع  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على  ر�ئ���دة  ج��ام��ع��ات  يف  �خل���رب�ء  م��ن 
�جلامعة  نهج  مع  �ن�شجاماً  �مل�شتمرين  و�لتعلم  �لبحث  ثقافة  تنمية  على 

وروؤيتها. 

�ملجل�ص �لوطني �لإحتادي يناق�ص عددً� من مو�د م�شروع قانون �خلدمة �لوطنية �لحتياطية ويوجه �شتة �أ�شئلة ملمثلي �حلكومة
•• اأبوظبي-وام: 

�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ناق�س 
دور  م��ن  �ل��ع��ا���ش��رة  خ���الل جل�شته 
�الن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �ل��ث��ال��ث للف�شل 
�لتي  ع�شر  �خل��ام�����س  �لت�شريعي 
�ملجل�س  م��ق��ر  يف  �ل���ي���وم  ع��ق��ده��ا 
حممد  م��ع��ايل  برئا�شة  باأبوظبي 
�أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س عدد� من 
مو�د م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن 
و�الحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
�لذي يهدف �إىل ت�شكيل قوة دفاع 
�لوطن  �شباب  من  �إ�شافية  وطني 
حل��م��اي��ة �ل��وط��ن وح��ف��ظ ح���دوده 
ومكت�شباته  م���ق���در�ت���ه  وح��م��اي��ة 
و�إك�������ش���اب �الأج���ي���ال خ����رب�ت تعزز 

لديهم قيم �لوالء و�مل�شاركة.
من  م��و�د  ثماين  �ملجل�س  وناق�س 
يتكون من  �لذي  �لقانون  م�شروع 
ي�شتكمل  �أن  �ملقرر  44 مادة ومن 
�لقانون يف  م��و�د م�شروع  مناق�شة 

جل�شة �شرية �ليوم �الأربعاء.
ح�شر �جلل�شة معايل عبد�لرحمن 
�ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  بن حممد 
ومعايل �لدكتور هادف بن جوعان 
و�شعادة  �ل��ع��دل  وزي����ر  �ل��ظ��اه��ري 
ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق 
�لقو�ت  �أرك������ان  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ث��ي 

�مل�شلحة.
حماية  �أن  �لقانون  م�شروع  و�أك���د 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
��شتقاللها  ع���ل���ى  و�مل����ح����اف����ظ����ة 
و���ش��ي��ادت��ه��ا و�ج���ب وط��ن��ي مقد�س 
�ل�شباب  و�إحل���اق  مو�طن  كل  على 
على  �شيعمل  �لوطنية  �خلدمة  يف 
�لروح  و�إذك����اء  �شخ�شيتهم  �شقل 
قادرين  ليكونو�  لديهم  �لوطنية 

على مو�جهة حتديات �مل�شتقبل.
ويوؤكد م�شروع �لقانون �أن �خلدمة 
�لوطنية ت�شكل ر�فد� معزز� لقدرة 
وكفاءة �لقو�ت �مل�شلحة كما تك�شب 
�الأجيال �جلديدة خرب�ت متنوعة 
�ليومية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ت��ف��ي��ده��م 
وتغري من نظرتهم للحياة وتعزز 
لديهم قيم �لوالء و�مل�شاركة وهي 
�لفكري  للتح�شيل  و�شيلة  كذلك 
وتعزيز �لروح �لوطنية لدى �شباب 

�لوطن.
يف  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ�  تطبيق  وي�شهم 
���ش��ب��ط �ل�������ش���ل���وك �ل�������ش���وي لدى 
معظم �ل�شباب من خالل �لتدريب 
�لتحاقهم  �أن  �إذ  �ل���ع�������ش���ك���ري 
�شي�شاعد  �لع�شكرية  بالقطاعات 
�ل�شباب  م����ن  ج���ي���ل  ت���خ���ري���ج  يف 
ملتزم يف عمله و�شلوكياته ومطيع 
�لثقة  فيهم  تغر�س  كما  لروؤ�شائه 
وحب �لوطن و�ح��رت�م �لوقت مع 
�ل�شباب  ت��ه��ي��ئ  م���ه���ار�ت  �ك��ت�����ش��اب 
و�لقدرة  �ل��ن��ف�����س  ع��ل��ى  ل��الع��ت��م��اد 
�مل�شتقبلية  خيار�تهم  حتديد  على 
بها  م��رو�  �لتي  �لتجربة  بناء على 

يف فرتة �لتدريب.
و�أعرب �ملجل�س �لوطني �الحتادي 
�لعربية  ل��ل��ق��م��ة  مت���ن���ي���ات���ه  ع����ن 
�ملنعقدة  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �خل��ام�����ش��ة 
و�لنجاح  ب��ال��ت��وف��ي��ق  �ل���ك���وي���ت  يف 
�لعربية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م���ع���اجل���ة  يف 
جدول  على  �مل��ط��روح��ة  �مل�شريية 
تنقية  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  �أع���م���ال���ه���ا 
�الأجو�ء �لعربية وتعزيز �لت�شامن 

�لعربي و�لعمل �لعربي �مل�شرتك.
وق����ال م��ع��ايل رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س يف 
�لقمة  ه����ذه  ت��ن��ع��ق��د   .. ل���ه  ك��ل��م��ة 
و���ش��ط ت��ط��ور�ت وحت��دي��ات كبرية 
هذه  يف  �لعربية  �ملنطقة  ت�شهدها 
�ل��ذي يجعلها قمة  �الأم��ر  �ملرحلة 
وحتتاج  �ملقايي�س  بكل  عادية  غري 
�إىل كل جهد خمل�س من �جلميع 
لتوفري كل �أ�شباب �لنجاح لتحقيق 

�أهد�فها �ملن�شودة.
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أك���د 
�لر�شيدة  وقيادتها  د�أب���ت  �ملتحدة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب  مم��ث��ل��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لوقوف  على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شعوب  �إىل جانب م�شالح  د�ئما 
�ل���ت���ن���م���ي���ة و�الأم�������ن  �ل���ع���رب���ي���ة يف 
ك���ل �جلهود  وب�����ذل  و�ال����ش���ت���ق���ر�ر 
�لعربي  �لت�شامن  ودف���ع  لتعزيز 
و�ل���ع���م���ل �ل���ع���رب���ي �مل�������ش���رتك �إىل 
�شرورة  ب���اع���ت���ب���اره  �أرح������ب  �آف������اق 
حتقيقا  ع���رب���ي���ة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

للم�شالح �لعربية �لعليا.
وقال �إنه يف �شابقة هي �الأوىل من 
تعاون  �تفاقية  توقيع  مت  نوعها 

و�ال������ش�����ت�����م�����ر�ر ب���ال���ت���و�����ش���ل مع 
�جلمهور.

�إىل  �ملوجه  �لزعابي  �شوؤ�ل  وين�س 
معايل وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
على ما يلي: ميلك جمل�س �لوزر�ء 
�شلطة حترير �لتجارة تبعا للمادة 
ل�شنة   18 رق��م  �لقانون  م��ن   23
تنظيم  ب�شاأن  وتعديالته   1987
�لوكاالت �لتجارية وهو ما يرتتب 
�لتجارية  �ل��وك��االت  �شطب  عليه 
 . �لتجارة فيها  �ملو�د �ملحرر  ب�شاأن 
�شوؤون جمل�س  وزي��ر  وق��ال معايل 
وز�رة  �إن  ك��ت��اب��ي  رد  يف  �ل�������وزر�ء 
�ملخت�شة  �جل��ه��ة  ه���ي  �الق��ت�����ش��اد 

مبو�شوع �ل�شوؤ�ل.
�ل���زع���اب���ي قائال  ����ش���ع���ادة  وع���ق���ب 
�جلهة  ه���ي  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  �إن 
�ملخت�شة برفع �لقر�ر �إىل جمل�س 
�ل��وزر�ء.. م�شري� �أنه يوجد قر�بة 
�أل���ف وك��ال��ة جت��اري��ة م�شجلة   12
1980 ومل يتم �شطب  ع��ام  منذ 
�إال 15 وكالة جتارية عام 2005 
�لقر�ر  تنفيذ  ي��ت��م  مل  �الآن  و�إىل 
�إىل  �ل�شوؤ�ل  بتوجيه  �طالب  وقال 

معايل وزير �القت�شاد.
�ل�شام�شي  ���ش��ع��ادة  ���ش��وؤ�ل  وي��ن�����س 
�شوؤون  وزي����ر  م��ع��ايل  �إىل  �مل���وج���ه 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي : 
�أطلقت �حلكومة �الحتادية حتديا 
بني �لوز�ر�ت وذلك باختيار جمال 
�لتناف�شية  عنا�شر  من  عن�شر  �أو 
ك��ل يف جم��ال��ه و�ل��و���ش��ول ب��ه �إىل 
 12 �ملركز �الأول عامليا يف غ�شون 
���ش��ه��ر�. ف��م��ا ه���ي �ل��ع��ن��ا���ش��ر �لتي 
لتحقيق  وز�رة  لكل  �عتمادها  مت 

�لتناف�شية .
�شوؤون جمل�س  وزي��ر  وق��ال معايل 
�الإم��������ار�ت  جم��ل�����س  �إن  �ل���������وزر�ء 
معايل  ترت�أ�شه  �ل��ذي  للتناف�شية 
رمي �لها�شمي وزير دولة هو �جلهة 

�ملخت�شة مبو�شوع �ل�شوؤ�ل.
وع��ق��ب ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ام�����ش��ي قائال 
وزير  م��ع��ايل  �إىل  م��وج��ه  ����ش���وؤ�يل 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء الأن جمل�س 
برفع  يهتم  للتناف�شية  �الإم����ار�ت 
عامليا..  �لدولة  تناف�شية  م�شتوى 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  �إن  م�شيفا 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
مطالبا  �ل�����وز�ر�ت  ع��م��ل  بتطوير 
وزير  معايل  �إىل  �ل�شوؤ�ل  بتوجيه 
����ش���وؤون جم��ل�����س �ل��������وزر�ء.. وقال 
معايل رئي�س �ملجل�س �شيتم در��شة 
هذ� �ملو�شوع يف هيئة �ملكتب و�لرد 

على �شعادة �لع�شو.
�ل���دك���ت���ورة �لبحر  ����ش���وؤ�ل  وي��ن�����س 
�ل�شحة  وزي���ر  م��ع��ايل  �إىل  �مل��وج��ه 
ع��ل��ى م���ا ي���ل���ي: مت �الن���ت���ه���اء من 
و�خلليبية  �شدنا  م��ر�ك��ز  ت�شييد 
و�لعكامية �ل�شحية منذ �أكرث من 
�فتتاحها  يتم  مل  لكن  ���ش��ن��و�ت   4
حتى �الآن رغم �حلاجة �ملجتمعية 
ل��ه��ا .ف��م��ا ه��ي �أ���ش��ب��اب �ل��ت��اأخ��ر يف 

�فتتاح هذه �ملر�كز .
�ل�����ش��ح��ة قائال  وزي���ر  م��ع��ايل  ورد 
�أهم  �شمن  من  �ل�شحة  قطاع  �إن 
�لقيادة  ت��خ��ط��ي��ط  يف  �الأول����وي����ات 
م�شري�  2021م  ل��ع��ام  وروؤي��ت��ه��ا 
�أن���ه ي��وج��د جم��م��وع��ة م��ن �ملر�كز 
ق���ي���د �ل���ت�������ش���ي���ي���د ول����ك����ن �ن����ع����د�م 
�لوز�رة  ي�شع  �لت�شغيلية  �مل��و�زن��ة 
�أم���ام حت��د ك��ب��ري...م��وؤك��د� �أهمية 
�ملر�كز  ه���ذه  م��ن  �مل��ن��ف��ع��ة  تعظيم 
در��شة  ب��اإع��ادة  ت��ق��وم  �ل����وز�رة  الأن 
�آلية عمل �ملر�كز لتقدمي خدمات 
�لتخ�ش�شي و�ال�شتفادة  �الإطار  يف 
من �لكو�در �ملوجودة وهناك مر�كز 
يرتادها عدد قليل جد� وقد ي�شل 
وهذ�  �ل��ي��وم  يف  م��ر���ش��ى   10 �إىل 
�حلكومة.  الأم�����و�ل  ه����در�  ي�شبب 
وقال : نحن حري�شون على تقدمي 
ي�����ش��ر مب�شلحة  ال  �خل���دم���ة مب���ا 
�ملر�شى و�ملر�كز �ملوجودة.. م�شري� 
ت�شتلمه  مل  �ل��ع��ك��ام��ي��ة  م��رك��ز  �أن 
�أول  ب���د�أت  �ل����وز�رة وم��رك��ز �شدنا 
فتح  ون���در����س  للت�شغيل  م��رح��ل��ة 

عياد�ت متخ�ش�شة فيه.
وعقبت �لدكتور �لبحر قائلة �تفق 
م���ع م��ع��ايل �ل���وزي���ر ف��ي��م��ا يتعلق 
�ل�شحي  بالقطاع  �لدولة  باهتمام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وم��ب��ادر�ت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل كبرية مو�شحة 
م��ن خاللها  �ل��ت��ي مت  �مل���ب���ادرة  �أن 

ي�شتمر  �أن  �مل��ج��ل�����س  ي���اأم���ل  وق����ال 
وي����ت����ز�ي����د �ل���ت���ف���اع���ل �الإي����ج����اب����ي 
ملو�كبة  �الإم����ار�ت����ي����ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
مل�شروعنا  �مل���ت���ز�ي���دة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
لروؤية  حتقيقا  �لطموح  �لتنموي 
�الإمار�ت 2021 يف �أن يكون بلدنا 
�لعامل يف  �أف�شل دول  �أحد  �لعزيز 

خمتلف �مليادين .
بتالوة  �جل��ل�����ش��ة  �أع���م���ال  وب������د�أت 
�شامل  �ل���دك���ت���ور حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
�مل��زروع��ي �الأم���ني �ل��ع��ام للمجل�س 
و�مل�شادقة  �الأع��م��ال  ج���دول  ب��ن��ود 
على م�شبطتي �جلل�شتني �لثامنة 
و�ل��ت��ا���ش��ع��ة �مل��ع��ق��ودت��ني ب��ت��اري��خ 4 

مار�س و11 مار�س 2014م.
�أ�شئلة  �شتة  �ملجل�س  �أع�شاء  ووجه 
تتعلق  �حل����ك����وم����ة  مم���ث���ل���ي  �إىل 
ب��ع��دد م��ن �ل��ق��ط��اع��ات ح��ي��ث وجه 
���ش��ع��ادة ك���ل م���ن �ل��دك��ت��ور حممد 
معايل  �إىل  ���ش��وؤ�ال  ح��م  ب��ن  م�شلم 
ح��م��ي��د حم���م���د �ل���ق���ط���ام���ي وزي����ر 
جمل�س  رئي�س  و�لتعليم  �لرتبية 
للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �إد�رة 
�إلغاء  ح���ول  �حل��ك��وم��ي��ة  �لب�شرية 
بقانون  �مل���ر����ش���وم  م���ن   60 �مل�����ادة 
2008م  11 ل�شنة  �حت��ادي رق��م 
ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة 
�الحتادية وتعديالته وعلي عي�شى 
�إىل معايل حممد  �لنعيمي �شوؤ�ال 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون  ع��ب��د�هلل 
تفعيل  ح�����ول  �ل����������وزر�ء  جم���ل�������س 
للتميز  �الإم����������ار�ت  جم��ل�����س  دور 
عبد�هلل  وع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �حل��ك��وم��ي 
�ل��زع��اب��ي ���ش��وؤ�ال �إىل م��ع��ايل وزير 
������ش�����وؤون جم��ل�����س �ل����������وزر�ء حول 
حت��ري��ر �ل��ت��ج��ارة و�ح���م���د حممد 
رحمة �ل�شام�شي �شوؤ�ال �إىل معايل 
وزي������ر �����ش����وؤون جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
قبل  م��ن  �ملعتمدة  �لعنا�شر  ح��ول 

�لوز�ر�ت لتحقيق �لتناف�شية .
�لنعيمي  ع��ي�����ش��ى  ع��ل��ي  وج���ه  ك��م��ا 
عبد�لرحمن  م��ع��ايل  �إىل  ����ش���وؤ�ال 
�ل�شحة  وزي�����ر  �ل��ع��وي�����س  حم��م��د 
حول �ملخ�ش�شات �ملالية للمر�شى 
للعالج يف �خلارج  ير�شلون  �لذين 
�لبحر  ج��م��ع��ة  م��ن��ى  و�ل���دك���ت���ورة 
�ل�شحة  وزي���ر  م��ع��ايل  �إىل  ���ش��وؤ�ال 
بع�س  �ف���ت���ت���اح  �ل���ت���اأخ���ر يف  ح����ول 

�ملر�كز �ل�شحية يف �لدولة .
وين�س ���ش��وؤ�ل ب��ن ح��م �مل��وج��ه �إىل 
معايل رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�لب�شرية  ل����ل����م����و�رد  �الحت�����ادي�����ة 
�إلغاء  �حلكومية على ما يلي : مت 
بقانون  �مل���ر����ش���وم  م���ن   60 �مل�����ادة 
2008م  11 ل�شنة  �حت��ادي رق��م 
منح  على  تن�س  �لتي  وتعديالته 
�لزوجة �إجازة بدون ر�تب ملر�فقة 
�لدبلوما�شية  ب��ع��ث��ت��ه  يف  زوج���ه���ا 
�ل���دول���ة وال حت��ت�����ش��ب هذه  خ����ارج 

�الإجازة �شمن خدمة �ملوظفة .
جمل�س  رئ����ي���������س  م����ع����ايل  وق��������ال 
للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �إد�رة 
كتابي  رد  يف  �حلكومية  �لب�شرية 
جو�نب  ذو  �ل�����ش��وؤ�ل  م��و���ش��وع  �إن 
�ملوظف  مب���ن���ح  ت��ت��ع��ل��ق  �ي���ج���اب���ي���ة 
بدون  ��شتثنائية  �ج����ازة  �مل��و�ط��ن 
ر�تب ملر�فقة زوجه �الآخر �ذ� وفد 
�أحدهما خارج �لدولة �إال �أنه ومن 
الأحكام  �لعملي  �لتطبيق  خ���الل 
�أن هناك  ت��ب��ني  ف���اإن���ه  �مل�����ادة  ت��ل��ك 
ع��رق��ل��ة وت��ع��ط��ي��ال ل��ع��م��ل �جلهات 
�الحتادية قد متتد ل�شنو�ت نظر� 
لتو�جد �ملوظف بعيد� عن عمله ملا 
لذلك من تاأثري على �جلهات ذ�ت 
�لعالقة كالهيئة �لعامة للمعا�شات 
�ملالك  �أو  �الجتماعية  و�لتاأمينات 
�حل��ت��م��ي ل��ل��وظ��ائ��ف يف �ل�����وز�ر�ت 
و�جل����ه����ات �حل��ك��وم��ي��ة ف��ق��د جاء 
معظم  مرئيات  وفق  �الإلغاء  ق��ر�ر 

�جلهات �الحتادية
تدر�س  ����ش���وف  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أك������د 
�مل���ادة �مل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا وع��ريه��ا �أثناء 

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ب���ني  و����ش���ر�ك���ة 
�الحت���������ادي و�الحت���������اد �ل���ربمل���اين 
م�شاركة  ه���ام�������س  ع���ل���ى  �ل�������دويل 
يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية  �ل�شعبة 
�ج��ت��م��اع��ات �الحت����اد �ل��ت��ي عقدت 
م���وؤخ���ر� يف ج��ن��ي��ف... م���وؤك���د� �أن 
توقيع هذه �التفاقية �لتي حظيت 
�لوفود  روؤ�شاء  من  و��شعة  باإ�شادة 
�مل�����ش��ارك��ة يف �الج��ت��م��اع��ات مبثابة 
�الحتاد  جانب  من  تقدير  ر�شالة 
للمجل�س  �ل����������دويل  �ل������ربمل������اين 
�لفاعلة  �لربملانية  ولدبلوما�شيته 
�ل��ربمل��اين على  �ل��ت��ع��اون  يف تعزيز 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �الإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
�ل�شر�كة  بفاعلية  �الحت���اد  ولثقة 
�لعمل  ل���ت���ط���وي���ر  �مل���ج���ل�������س  م�����ع 

�لربملاين و�أدو�ته و�آلياته.
�التفاقية  ه���ذه  �شتفتح  و�أ����ش���اف 
�ملجل�س  للتعاون بني  �أبو�با كثرية 
وخمتلف  �الحت����������ادي  �ل����وط����ن����ي 
مو�قف  ل��ب��ن��اء  �ل���ع���امل  ب���رمل���ان���ات 
�لق�شايا  خمتلف  حيال  م�شرتكة 
�ل�شعيدين  ع��ل��ى  و�مل���و����ش���وع���ات 

�الإقليمي و�لدويل.
�لربملانية  �ل�������ش���ع���ب���ة  �أن  و�أك��������د 
مهما  جن��اح��ا  حققت  �الإم���ار�ت���ي���ة 
مقرتحها  �خ��ت��ي��ار  على  باملو�فقة 
�ملقدم للجنة �لد�ئمة �لثالثة جلنة 
�الإن�شان  وح��ق��وق  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ل��دويل بني  �لقانون  حتت عنو�ن 
وعدم  لل�شيادة  �لوطنية  �ملفاهيم 
�لد�خلية  �ل�������ش���وؤون  يف  �ل��ت��دخ��ل 
للدر��شة  �الإن�شان  وحقوق  للدول 
ل����الحت����اد   131 �جل���م���ع���ي���ة  يف 
�شعادة  و�نتخاب  �لدويل  �لربملاين 

علي جا�شم مقرر� للمو�شوع.
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  �أن  و�أو�����ش����ح 
�الإمار�تية �رتاأت طرح هذ� �ملو�شوع 
ن���ظ���ر� ل��ظ��ه��ور ب��ع�����س �مل���ح���اوالت 
و�ملنتديات  �مل��ح��اف��ل  خم��ت��ل��ف  يف 
�لدولية التخاذ حقوق  و�ملنظمات 
�الإن�شان ذريعة للتدخل يف �ل�شوؤون 
ب�شكل  �الأخ���رى  ل��ل��دول  �لد�خلية 
و�ل�شيادة  �الأم���ن  مبقومات  مي�س 
�لعالقات  ��شتقر�ر  ويهدد  للدول 
يتطلب  �ل������ذي  �الأم�������ر  �ل���دول���ي���ة 
ل�شبط  و�ل�����ت�����د�ر������س  �مل����ر�ج����ع����ة 
�لدولية  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل���ف���اه���ي���م 
حقوق  ح����م����اي����ة  ب�����ني  ل���ل���ع���الق���ة 
�شوؤون  يف  �لتدخل  وع��دم  �الإن�شان 
�جلماعي  �الأم���ن  �أن  حيث  �ل���دول 
�لتعاون  ع���ل���ى  ي���ت���وق���ف  �ل�������دويل 
للقانون  وفقا  �ل��دول  بني  �لفعال 

�لدويل بهذ� �خل�شو�س.
و�أعرب عن جزيل �ل�شكر و�لتقدير 
وح�شر  ����ش���ارك  م���ن  ج��م��ي��ع  �إىل 
وتفاعل مع �أعمال �ملنتدى �لوطني 
�لعربية  �الإم����ار�ت  لباحثي  �الأول 
نوعه  م����ن  �الأول  وه�����و  �مل���ت���ح���دة 
�لذي يعقد يف �لدولة بتنظيم من 
�لوطني  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة 
�إد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �الحت��������ادي 
�لتعليم  وز�رة  يف  �لعلمي  �لبحث 

�لعايل و�لبحث �لعلمي.
على  ح���ر����س  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أك������د 
لتطلعات  حتقيقا  �مل��ن��ت��دى  ع��ق��د 
وتوجهاتها  �ل���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�قت�شاد  ل��ب��ن��اء  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل���ع���رف���ة �ل��ت��ن��اف�����ش��ي و���ش��ع��ى من 
جتربته  ت���ع���م���ي���م  �إىل  خ�����الل�����ه 
�لبحثية �لغنية الإثر�ء �ملناخ �لعام 
�لعلمي  �لبحث  ي�شجع على  �ل��ذي 
�ملجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  وت���ط���وي���ره 
ثريا  ور�ف���������د�  م��ن��ه��ج��ا  ل��ي�����ش��ك��ل 
�لقر�ر  �شانعي  وم�����ش��ان��دة  ل��دع��م 
�ل�شيا�شات  وت��ن��ف��ي��ذ  تخطيط  يف 
�أن هذ�  �أف�شل وجه مو�شحا  على 
�ملنتدى مثل فر�شة ثمينة لتالقي 
�خلرب�ت  من  و�ال�شتفادة  �الأف��ك��ار 
لتطوير  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  �ل��و����ش��ع��ة 
خمتلف  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����ق�����در�ت 

جماالت �لبحث �لعلمي.

قانون  م������و�د  حت���دي���ث  م���ر�ج���ع���ة 
�لتو�شية  ورف���ع  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  وع��ق��ب  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
بن حم قائال �كتفي بالرد �لكتابي 
ب��ني يف  �ل��وزي��ر  �أن معايل  م�شيفا 
رده �أنه �شيتم �إعادة �لنظر يف هذه 
�ملادة م�شتقبال موؤكد� �أهمية �إعادة 
هذه �ملادة ملا لها من مردود �يجابي 
على �ملر�أة ب�شكل عام.. م�شري� �إىل 
�لدبلوما�شيني  زوج����ات  م��ع��ان��ات 
�مل����ادة من  �ل��غ��اء  ل��ه��ن  وم���ا �شببه 

�شعوبات.
وقال �إن هناك دواًل خليجية تقوم 
بدفع ن�شف �لر�تب ونحن نطالب 
باإجازة ومنح �ملر�أة ن�شف �لر�تب.. 
�مل���ادة  ه���ذه  �ل��غ��اء  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
 15-14 �مل���ادت���ني  ي��ت��ع��ار���س م���ع 
مطالبا  �ل�����دول�����ة...  د���ش��ت��ور  م���ن 
تو�شية  ع��ل��ى  ب��امل��و�ف��ق��ة  �مل��ج��ل�����س 
�مللغى  �لن�س  �إع��ادة  �شرورة  توؤكد 
من �ملادة 60 من �ملر�شوم بقانون 
2008م  ل�شنة  رقم11  �حت���ادي 
منح  على  تن�س  �لتي  وتعديالته 
�لزوجة �إجازة بدون ر�تب ملر�فقة 
�لدبلوما�شية  ب��ع��ث��ت��ه  يف  زوج���ه���ا 
خ����ارج �ل���دول���ة ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور 
�لدبلوما�شي  زوجها  بجانب  �مل��ر�أة 

ويعك�س �هتمام �ملر�أة بدورها.
�ملوجه  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ����ش���وؤ�ل  وي��ن�����س 
���ش��وؤون جمل�س  �إىل م��ع��ايل وزي���ر 
�لوزر�ء على ما يلي : يعترب �إبر�ز 
ومتثيلها  للدولة  �ل��ري��ادي  �ل��دور 
وحتفيز  �ل����دول����ي����ة  �مل���ح���اف���ل  يف 
�ملمار�شات  و�أف�شل  �ملعرفة  تبادل 
و�ملحلية  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني 
�أب�����رز �الأه������د�ف �ل��ت��ي ي�شعى  م���ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا جم���ل�������س �الإم���������ار�ت 

للتميز �حلكومي .
وزير  م��ع��ايل  ق���ال  ك��ت��اب��ي  رد  ويف 
�إن �ملجل�س  �شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء 
خاللهما  مت  �ج���ت���م���اع���ني  ع���ق���د 
�قرت�ح عدد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت 
�ملجل�س  خ��الل  من  تنفيذها  ليتم 
بيانات  ق��اع��دة  �إن�����ش��اء   : تت�شمن 
م���وح���دة يف �مل���وق���ع �الل���ك���رتوين 
للمجل�س و�إع��د�د معايري معتمدة 
�ملقيمني  لت�شنيف  �مل��ج��ل�����س  م���ن 
و�ختيارهم و�ال�شتفادة من بر�مج 
برنامج  يقوم  �لتي  �ل��ق��در�ت  بناء 
�حلكومي  للتميز  خليفة  �ل�شيخ 
تر�شيح  ي���ت���م  ب��ح��ي��ث  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�ملحلية  �حل��ك��وم��ات  م��ن  موظفني 
وع���ق���د موؤمتر  ف��ي��ه��ا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ب�شكل  �حلكومي  للتميز  �الإم��ار�ت 
للمقارنات  جلنة  وت�شكيل  �شنوي 
�جلهات  ب��ني  و�ل��زي��ار�ت  �ملرجعية 
�الحتادية و�ملحلية وت�شكيل فريق 
عمل فني لت�شميم منوذج �الإمار�ت 
و�عتمادها  �حل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز 
كمو��شفة �إمار�تية وت�شكيل جلان 
لتنفيذ  �ملجل�س  �أع�شاء  من  فنية 
يقرتحها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  ومتابعة 
�ملجل�س. و�أ�شار �إىل �أنه �شيتم عقد 
�الجتماع �لثالث للمجل�س بتاريخ 
17 �أبريل 2014 ملناق�شة عر�س 
�الإمار�ت  �ملوؤ�ش�شية ملجل�س  �لهوية 
للتميز �حلكومي ومناق�شة بر�مج 
تاأهيل  بر�مج  �مل�شرتكة  �لتدريب 
خبري  دب��ل��وم  �مل��و�ط��ن��ني  �ملقيمني 
وتنظيم  �إع���د�د  ومناق�شة  �لتميز 
موؤمتر �الإمار�ت للتميز �حلكومي 
�لنعيمي  ���ش��ع��ادة  وع��ق��ب  �ل���ث���اين. 
�لكتابي  ب����ال����رد  �ك���ت���ف���ي  ق����ائ����ال 
�خ���ت�������ش���ار� ل���ل���وق���ت ول����ك����ن �ل����رد 
وو�شع  �جتماعات  عقد  �إىل  ي�شري 
�ملجل�س  دور  �أن  موؤكد�  �قرت�حات 
للجهات �حلكومية  �لدعم  تقدمي 
ب��و���ش��ع خارطة  ل��ل��ت��م��ي��ز م��ط��ال��ب��ا 
ط���ري���ق ل��ل��م��رك��ز ل��ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
�لوطنية  �الأج��ن��دة  وحتقيق  عمله 
وروؤي��ة �الإم���ار�ت وق��ال �تطلع �إىل 
�أن يتم و�شع خطة عمل �إعالمية 

و�خلليبية  �لرحيب  مركز  �إن�شاء 
درهم  مليون   40 يقارب  ما  كلف 
�لعامة  �الأ����ش���غ���ال  وز�رة  �جن���زت���ه 
�شنو�ت  �أرب�������ع  وم���ن���ذ  ���ش��ن��ت��ني  يف 
هذين  ح�����ول  ����ش���يء  ي���ت���ح���رك  مل 
�مل��رك��زي��ن و����ش��ب��ح��ت ب��ح��اج��ة �إىل 

�إعادة �شيانة مرة �أخرى.
�إىل  ن�����اأت�����ي  ع����ن����دم����ا   .. وق�����ال�����ت 
هناك  �أن  جن��د  �لتطبيق  م��رح��ل��ة 
بني  و�لتن�شيق  �الإد�رة  يف  �إ�شكالية 
�الأ�شغال  ووز�رة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
ب���ت���وف���ري �خل���دم���ات  م��ط��ال��ب��ة   ..
�ل�شحية كحق �أ�شيل لكل مو�طن 
وعدم �لنظر �إىل قلة عدد �ملر�شى 
�ل�شحية خا�شة  �ملر�كز  ت�شييد  يف 
�لنائية  �مل��ن��اط��ق  يف  �مل��و�ط��ن  و�أن 
دقيقة   50 ت��ق��در  م�شافة  ينتقل 
منطقة  يف  مركز  �إىل  ي�شل  حتى 
�لتن�شيق  �أهمية  م��وؤك��دة  جم���اورة 
يف �ختيار �ملناطق و�ملر�كز ومكانها 

لتقدمي �خلدمات.
عدم  ق���ائ���ال  �ل����وزي����ر  م���ع���ايل  ورد 
ت�شغيلية  و����ش��ح��ة  م��و�زن��ة  وج���ود 
ل���ه���ذه �مل����ر�ك����ز ي��ق��ف ع��ائ��ق��ا �م���ام 
ت�شغيل �ملر�كز.. موؤكد� �أن �خلدمة 
و�أ�شار  مو�طن  لكل  حق  �ل�شحية 
�أن �مل�شافة بني �أي من �ملر�كز  �إىل 
�ملوجودة يف �ل�شوؤ�ل و�أقرب منطقة 
ترت�وح  �شحي  مركز  فيها  يوجد 

بني 4-5 كيلومرت�ت.
مت�شائلة  �لبحر  �لدكتورة  وعقبت 
قريبة  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز  كانت  �إذ� 
كما ذك��ر م��ع��ايل �ل��وزي��ر مل���اذ� هذ� 
�مل����ايل وب���ن���اء ه���ذه �ملر�كز  �ل���ه���در 
عن  ت�شاءلت  كما  ت�شغل  مل  �ل��ت��ي 
هذه  جت���اه  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  خ��ط��ة 
�ملر�كز �ملبنية و�لفارغة وهذ� هدر 
قائال  �ل���وزي���ر  م��ع��ايل  ورد  �آخ�����ر. 
نحاول �أن ن�شتفيد من هذه �ملر�كز 
�لعياد�ت  خالل  من  �أف�شل  ب�شكل 
له  ن��ح��ت��اج  م��ا  وه���و  �لتخ�ش�شية 
�أك����رث م��ن ت��ق��دمي رع��اي��ة �شحية 
�أن �لكثري من  �أولية.. م�شري� �إىل 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع  ب��ن��ي��ت دون  �مل���ر�ك���ز 
تعلم  مل  و�ل�����وز�رة  �ل�شحة  وز�رة 
�شدنا  ومركز  متاأخر�  �إال  ب�شاأنها 
هو �إح��الل ومعدل زو�ره يف �ليوم 
�شوؤ�ل  وين�س  مري�شا   25 قر�بة 
وزير  معايل  �إىل  �ملوجه  �لنعيمي 
�ل�شحة على ما يلي : هل ت�شرف 
للمر�شى �لذين ير�شلون للعالج يف 
�خلارج خم�ش�شات مالية تتنا�شب 
مع م�شتوى �ملعي�شة يف �لدول �لتي 
مر�جعة  هناك  وه��ل  لها  ير�شلون 
بحيث  �ملخ�ش�شات  ل��ه��ذه  دوري����ة 
يلحق  �ل���ذي  �لت�شخم  م��ع  تتفق 

�الأ�شعار يف هذه �لدول .
وق��ال معايل وزي��ر �ل�شحة يف رده 
�إن �ل�شحة �أحدى �أولويات �لتنمية 
 .. �خل���ارج  يف  و�ل��ع��الج  �مل�شتد�مة 
م�شري� �إىل �أنه كان يوجد نوع من 
�لق�شور من قبل �لوز�رة يف تقدمي 
�ملخ�ش�شات مقارنة باملحليات وهو 
�أنها كانت تدفع للمر�فق �أول �شهر 
�الأ�شهر  وباقي  �ملحليات  �أك��رث من 
�مل�شاو�ة  �أهمية  م��وؤك��د�  �أق��ل  تدفع 
بني �ملو�طنني �ملبتعثني يف �خلارج 

وتقدمي خدمة متميزة.
�لتي  �مل��خ�����ش�����ش��ات  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�لذين  و�ملر�فقني  للمر�شى  تقدم 
ي��ر���ش��ل��ون �إىل ع���دد م��ن �ل����دول.. 
موؤكد� �أن �ملكاتب �ل�شحية �لتابعة 
�أف�شل  ت��ق��دم  �خل����ارج  ل���ل���وز�رة يف 
�ملحدد  و�مل���ب���ل���غ  ع��الج��ي��ة  خ���دم���ة 
لتقدمي  و�لتحديث  �لدر��شة  قيد 
�الأف���������ش����ل ل��ي�����ش��ت��ط��ي��ع �مل����و�ط����ن 
م�����ش��ت��وى معي�شة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
تلبية  ي�����ش��اع��ده يف  وم���ري���ح  ج��ي��د 
�إ�شافة �ىل كلفة  متطلبات �حلياة 

�لعالج.
�ل��ن��ع��ي��م��ي قائال  ����ش���ع���ادة  وع���ق���ب 
�ملو�طنني  ي��ه��م  �مل��و���ش��وع  ه���ذ�  �إن 
�ملر�شى  ي��ر�ف��ق��ون  �ل��ذي��ن  خا�شة 

يف �خلارج.. مو�شحا �أن �لقيادة مل 
تق�شر جتاه �شعبها وبادرت باإعطاء 
�لتوجيهات ملعاجلة �ملو�طنني د�خل 
�ملر�شى  �أن  موؤكد�  �لدولة  وخ��ارج 
و�ملر�فقني يتطلعون �إىل �أن تكفي 
لهم  �مل�شروفة  �ملالية  �ملخ�ش�شات 
وتتنا�شب مع تكاليف معي�شتهم يف 
�لغربة.. وقال معايل �لوزير.. مل 
�ل�شوؤ�ل �ملوجه له وهو  يجب على 
للمخ�ش�شات  �ل��دوري��ة  �مل��ر�ج��ع��ة 
م��ق��ارن��ة م���ع ت��ك��ال��ي��ف �مل��ع��ي�����ش��ة يف 
�ل����دول �ل��ت��ي ي��ت��م �ر���ش��ال �ملر�شى 

لها.
�ملخ�ش�شات  ه����ذه  ه���ل  وت�������ش���اءل 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع �ل��������دول �الأخ�������رى 
بالتو��شل مع  �ل���وز�رة  تقوم  وه��ل 
�مل��ر���ش��ى �مل��ب��ت��ع��ث��ني ل��ل��ع��الج ومع 
كانت  �ذ�  و�ل��ت��ح��ق��ق  م��ر�ف��ق��ي��ه��م 

�ملخ�ش�شات �ملالية كافية.
�ملكاتب  قائال  �ل��وزي��ر  معايل  ورد 
�لغر�س  ل��ه��ذ�  وج����دت  �ل�����ش��ح��ي��ة 
موؤهلة  ب������ك������و�در  م���������زودة  وه������ي 
ناحية  �الأعلى من  و�الإم���ار�ت هي 
�ملخ�ش�شات �لتي ت�شرف بالن�شبة 
و�الإمار�ت  �لتعاون  جمل�س  ل��دول 
ه��ي �ل��دول��ة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي تدفع 
باالإ�شافة  ل���الأط���ف���ال  خم�����ش�����س 
�ل��ع��الج و�الإم����ار�ت هي  �ىل تكلفة 
حالة  يف  مر�فق  من  باأكرث  ت�شمح 
�ل�شمو  �شاحب  ودي��و�ن  �ل�شرورة 
يرفع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
وز�رة  ع����ن  �ل����ع����بء  م����ن  �ل���ك���ث���ري 

�ل�شحة يف عالج �ملو�طنني.
وقال معاليه �ملري�س يت�شلم 150 
 150 يت�شلم  �أي�شا  و�مل��ر�ف��ق  ي��ور 
ي���ورو وه���ذ� مبلغ ج��ي��د ومل جند 
 10 �أقل من  �إال ما ن�شبته  �شكوى 
��شتعد�د لتلقي  باملائة ونحن على 

�أية �شكاوى من �أي �شخ�س .
بتعزيز  مطالبا  �لنعيمي  وع��ق��ب 
تو��شل �ل��وز�رة مع �ملر�شى ب�شكل 
م���ن �خلدمات  و�ل��ت��ح��ق��ق  �أف�����ش��ل 
نظام  وتطوير  لهم  و�ملخ�ش�شات 
��شتحد�ث  خ�����الل  م����ن  �مل���ت���اب���ع���ة 
ر�شى  ل���ق���ي���ا����س  �ت���������ش����ال  م����رك����ز 
وتطوير  وم��ر�ف��ق��ي��ه��م  �مل���ر����ش���ى 

خدمات �لوز�رة.
بعد ذلك �شرع �ملجل�س يف مناق�شة 
�شاأن  ق��ان��ون �حت����ادي يف  م�����ش��روع 
و�الحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 

حيث ناق�س عدد� من مو�ده.
�لقانون خم�شة  ويت�شمن م�شروع 
ف�شول تناولت �لتعاريف و�الأحكام 
�لقانون  تطبيق  بنطاق  �ملتعلقة 
و�ل�شروط �لو�جب تو�فرها فيمن 
ي��ج��ن��د ب���اخل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة كما 
�أحكام  من  �مل�شتثناة  �لفئات  ح��دد 
�الأحكام  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ق��ان��ون 
�لوطنية  �خل��دم��ة  مب��دة  �خلا�شة 
وحتديد �الأماكن �لتي توؤدى فيها 
تدريبات  م��ن  ع��ل��ي��ه  ت�شتمل  وم���ا 
ع�شكرية وحتديد �شو�بط �خلدمة 
منها  �الإع��ف��اء  و���ش��روط  �لوطنية 
�اللتحاق  �شروط  ونظم  وتاأجيلها 
وت�شكيل  �الح��ت��ي��اط��ي��ة  ب��اخل��دم��ة 
وكيفية  و����ش���و�ب���ط���ه  �الح���ت���ي���اط 
�����ش���ت���دع���اء �الح���ت���ي���اط وح���االت���ه 

و�نتهاء �خلدمة �الحتياطية.
كما تناولت مو�د م�شروع �لقانون 
�ملتمثلة  �ل���ع���ام���ة  �الأح����ك����ام  ن��ظ��م 
بتحديد �ل�شلطة �ملخت�شة بعملية 
�إىل  باالإ�شافة  وكيفيته  �لتدريب 
باالمتياز�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأح����ك����ام 
�ل���ت���ي مت��ن��ح ل��ل��م��ج��ن��د �ل�����ذي �أمت 
�ل����وط����ن����ي����ة مثل  خ����دم����ت����ه  م�������دة 
و��شتحقاقه  بوظيفته  �حتفاظه 
�لتقاعدي  وم���ع���ا����ش���ه  ل����رو�ت����ب����ه 
و�أولية  �لوظيفية  حقوقه  وك��اف��ة 
�ل��ت��ع��ي��ني ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م��ج��ن��د من 
غ������ري �مل����وظ����ف����ني وغ������ريه������ا من 
�خلدمة  هيئة  و�إن�شاء  �المتياز�ت 
بالقيادة  و�الح��ت��ي��اط��ي��ة  �لوطنية 
وكيفية  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 

ب�شجل  �ملتعلقة  و�الأحكام  ت�شكيلها 
و�الحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
و�لعقوبات �ملفرو�شة على خمالفة 
�لنظر  وق�شر  �لقانون  هذ�  �أحكام 
باملخالفة  ت��ق��ع  �ل��ت��ي  �جل��ر�ئ��م  يف 
الأحكام هذ� �لقانون على �لق�شاء 
ف�شول  وتناولت  �الحت��ادي.  �لعام 
م�شروع �لقانون �الأحكام �خلتامية 
�ملتمثلة يف �شريان قو�نني وقر�ر�ت 
ول�����و�ئ�����ح �جل����ه����ات �ل����ت����ي ت������وؤدى 
�ملجندين  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا  �خل���دم���ة 
و�الح��ت��ي��اط ط���و�ل م���دة �خلدمة 
�لوطنية و�الحتياطية فيما مل يرد 
فيه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون وال 
��شتدعاء  وح���االت  معه  يتعار�س 
�الحتياطية  خ��دم��ت��ه  �ن��ت��ه��ت  م��ن 
باإ�شد�ر  �ملتعلقة  �الأح��ك��ام  و�أخ��ري� 
�لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �لقانون 
و�إلغاء �الأحكام �ملخالفة و�لن�شر يف 

�جلريدة �لر�شمية.
وو�فق �ملجل�س على �إحالة م�شروع 
قانون �حت��ادي و�رد من �حلكومة 
�لقانون  �أح���ك���ام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل 
�الحتادي رقم 24 ل�شنة 1999م 
وتنميتها  �لبيئة  حماية  ���ش��اأن  يف 
�خلارجية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  �إىل 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل���ب���رتول و�ل���رثوة 
�مل���ع���دن���ي���ة و�ل�������زر�ع�������ة و�ل��������رثوة 
�ل�����ش��م��ك��ي��ة. و�إط���ل���ع �مل��ج��ل�����س على 
هيئة  م����ن  و�ردة  ت���ق���اري���ر  ���ش��ت��ة 
�ل�شوؤون  ل��ل��ج��ن��ة  �إث����ن����ان  �مل��ك��ت��ب 
و�ملر�فق  و�الأوق�������اف  �الإ���ش��الم��ي��ة 
ق��������ر�ر�ت جمل�س  ح�����ول  �ل���ع���ام���ة 
ت��و���ش��ي��ات �ملجل�س  ب�����ش��اأن  �ل�����وزر�ء 
�لوطني �الحتادي يف �شاأن مو�شوع 
�شيا�شة �لهيئة �الحتادية للكهرباء 
�لهيئة  �شيا�شة  مو�شوع  ويف  و�مل��اء 
و�أربعة  و�مل��اء  للكهرباء  �الحت��ادي��ة 
�ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  للجنة  تقارير 
�الجتماعية  و�ل�������ش���وؤون  و�ل��ع��م��ل 
ح����ول ق�������ر�ر�ت جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�لوطني  �ملجل�س  تو�شيات  ب�شاأن 
�أربعة مو�شوعات  ب�شاأن  �الحت��ادي 
عامة هي: مو�شوع �شيا�شة �لهيئة 
�لب�شرية  ل����ل����م����و�رد  �الحت�����ادي�����ة 
�حلكومية ومو�شوع �شيا�شة وز�رة 
�شاأن  يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
ومو�شوع  �الج��ت��م��اع��ي  �ل�����ش��م��ان 
ومو�شوع  �ل�شحة  وز�رة  �شيا�شة 
�شاأن  يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
�لدولة  �ل�شحي يف  �لقطاع  تنمية 
و�ملعاهد�ت  �التفاقيات  بند  ويف   .
�حلكومة  �أبرمتها  �لتي  �ل��دول��ي��ة 
�ط����ل����ع �مل���ج���ل�������س ع����ل����ى م���ر����ش���وم 
2014م  11 ل�شنة  �حت��ادي رق��م 
�تفاقية تعاون يف  بالت�شديق على 
جمال �لدفاع بني حكومة �لدولة 
وحكومة ماليزيا ومر�شوم �حتادي 
رقم 12 ل�شنة 2014 بالت�شديق 
بني  �حل��رة  �لتجارة  �تفاقية  على 
�لدول �الأع�شاء يف جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية ودول ر�بطة 
�إفتا  �الأوروب����ي����ة  �ل��ت��ج��ارة �حل����رة 
ومر�شوم �حتادي رقم ط13 ل�شنة 
�تفاقية  على  بالت�شديق   2014
�لربتغال  وجمهورية  �لدولة  بني 
ب���������ش����اأن �ل����ت����ع����اون �الق���ت�������ش���ادي 
ل�شنة   14 رق��م  �حت��ادي  ومر�شوم 
�تفاقية  على  بالت�شديق   2014
وحكومة  �ل����دول����ة  ح���ك���وم���ة  ب����ني 
����ش���اأن  ج���م���ه���وري���ة ج���ي���ب���وت���ي يف 
�إقليميهما  بني  �جلوية  �خلدمات 
�حتادي  ومر�شوم  ور�ئهما  وفيما 
رقم 15 ل�شنة 2014 بالت�شديق 
�لدولة  حكومة  بني  �تفاقية  على 
وحكومة مملكة �شو�زيالند يف �شاأن 
�إقليميهما  بني  �جلوية  �خلدمات 
�حتادي  ومر�شوم  ور�ئهما  وفيما 
رقم 16 ل�شنة 2014 بالت�شديق 
�لدولة  حكومة  بني  �تفاقية  على 
وح���ك���وم���ة ج��م��ه��وري��ة ب����ار�غ����و�ي 
يف ����ش���اأن �خل���دم���ات �جل���وي���ة بني 

�إقليميهما وفيما ور�ئهما.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ت�شارك �إد�رة متاحف �ل�شارقة يف معر�س وموؤمتر قادرون 
�ل�شرق �الأو�شط وذلك متا�شيا مع �لتز�مها �مل�شتمر بتوفري 
ون�شر  �خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  �لت�شهيالت  �أف�����ش��ل 
�لوعي حول �حتياجاتهم. وينعقد معر�س وموؤمتر قادرون 
�ل�شرق �الأو�شط حتت رعاية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �لرئي�س 
يف  �خلا�شة  �الحتياجات  ل��ذوي  �مل�شتقبل  ملركز  �لفخري 
ن��وع��ه يف �ملنطقة  �مل��ع��ر���س �الأول م��ن  �أب��وظ��ب��ي. وي��ه��دف 
خالل  من  �خلا�شة  �الإحتياجات  وذوي  �ملعاقني  دعم  �إىل 
ودعم  ت�شجيع  فيها  مبا  �لو�شائل  من  متنوعة  جمموعة 

على  �مل��دين  و�ملجتمع  �حلكومة  و�شيا�شات  �أنظمة  تنمية 
حد �شو�ء ودعم �ل�شركات �مل�شنعة ملعد�ت ذوي �الحتياجات 
متاحف  �إد�رة  م��دي��رع��ام  عطايا  م��ن��ال  وق��ال��ت  �خل��ا���ش��ة. 
�ل�شمولية  بتعزيز  �لتز�منا  �ل�شارقة: نحن نقوم برت�شيخ 
يف كافة متاحفنا من خالل م�شاركتنا يف معر�س وموؤمتر 
قادرون �ل�شرق �الأو�شط .. ف�شال عن ت�شليط �ل�شوء على 
لذوي  و�لت�شهيالت  �لتعليم  لتوفري  �مل��ت��و����ش��ل  تفانينا 
�الحتياجات جدير بالذكر �أنه مت تاأ�شي�س �إد�رة �خلدمات 
متاحف  �إد�رة  تاأ�شي�س  مع  تز�منا  و�لتعليمية  �لتعريفية 
�لرب�مج  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  �ل�شارقة 
�لتعليمية يف �ملتاحف مبا يف ذلك بر�مج تعليمية وخدمات 

م�شممة خ�شي�شا لذوي �الحتياجات �خلا�شة. 

•• دبي -وام: 

قام وفد من مركز �لبيئة للمدن �لعربية �لتابع لبلدية دبي برئا�شة مدير �ملركز ح�شني 
و�ملهام  بن�شاطاته  للتعريف  وذل��ك  للبيئة  �لدولية  ز�ي��د  جلائزة  ب��زي��ارة  �م�س  �ل��ف��رد�ن 

و�خلدمات �لتي يقوم بها يف �لدولة وتر�شيخ عالقاته مع �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة.
وتعليمية  تناف�شية  كمن�شة  للبيئة  ز�يد  على جائزة  �لعربية  �لبيئة  و�أثنى مدير مركز 
هامة تتكامل مع روؤية مركز �لبيئة يف وجود مدينة عربية ذ�ت بيئة �شحية خالية من 

�لتلوث وجمتمع و�ع وم�شارك.
وبحث �لطرفان جماالت �الهتمام �مل�شرتك و�تفقا على تو�شيع عالقاتهما ليقوم مركز 
و�لتوعية  �لقدر�ت  وبناء  �لتدريبية  �لرب�مج  جمال  يف  بالتعاون  �لعربية  للمدن  �لبيئة 
�ملدينة  تهم  متكاملة  بيئية  معلومات  ت�شم  �لتي  للبيئة  ز�ي��د  مو�شوعة  ون�شر  �لبيئية 

�لعربية وت�شيف للمكتبة �لبيئية مو�شوعة علمية �شاملة.
مع  و�أجتمع  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة   .. �لعربية  للمدن  �لبيئة  مركز  من  وف��د  ز�ر  كما 
بيئتي  جملة  لن�شر  خطة  و���ش��ع  �أج���ل  م��ن  �ل��رتب��وي��ة  �الأن�شطة  م��دي��رة  مو�شى  �شريفة 
مكتبات  يف  منها  بن�شخ  و�الح��ت��ف��اظ  ب��ال��دول��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���د�ر����س  بجميع  ل��الأط��ف��ال 
�ملد�ر�س وتفعيل م�شاركة �لطالب و�لطالبات يف �مل�شاحات �لتفاعلية �لعلمية و�لرتبوية 
بيئتي  جملة  �أن  بالذكر  جدير  بيئي.  �الأط��ف��ال  ملجلة  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع  يوفرها  �لتي 
لالأطفال �أول جملة جمانية متخ�ش�شة لبث �لوعي �لبيئي لالأطفال من �شن �ل�شاد�شة 
�ملد�ر�س  من  متز�يد�  وطلبا  �هتماما  توزيعها  عملية  الق��ت  وق��د  ع�شرو  �خلام�شة  �إىل 
�لنا�شئة على  �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �ملهتمة مبو�شوع تثقيف  �حلكومية و�خلا�شة وكذلك 
�الأفكار و�ملفاهيم �لبيئية مثل تر�شيد ��شتخد�مات �لطاقة مثل ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه 

و�العتناء بالبيئة و�لرتبة و�لزر�عة ونوعية �لهو�ء وغريها .

مركز �ملدن �لعربية يبحث �لتعاون مع جائزة ز�يد �لدولية للبيئة ووز�رة �لرتبية و�لتعليممتاحف �ل�شارقة ت�شارك يف معر�ص وموؤمتر قادرون �ل�شرق �لأو�شط 

•• العني-وام: 

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  �الإن�شانية..نظمت  لالأعمال 
جامعة  يف  �مل��و�ط��ن��ة  لالأ�شر  معر�شا 
�ل���ع���ني بهدف  م��دي��ن��ة  �الإم��������ار�ت يف 
�لتعليم  م��ع طلبة  �الأ���ش��ر  ت��ل��ك  دع���م 
�مل�شرتكة  للمنفعة  وحتقيقا  �ل��ع��ايل 
و�لطالبات.  �مل���و�ط���ن���ة  �الأ����ش���ر  ب���ني 
و�فتتح �شعادة حممد حاجي �خلوري 
حرم  يف  �ملعر�س  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
جامعة �الإمار�ت يف مدينة �لعني يوم 
مدة  ي�شتمر  حيث  �ملا�شي  �خلمي�س 
يف  �ملعر�س  �إق��ام��ة  وت��اأت��ي  �أ�شبوعني. 

جامعة �الإمار�ت يف مدينة �لعني من 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ح��ر���س  منطلق 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية على 
�الأ�شر  من  للعار�شني  �لرغبة  تلبية 
�ملو�طنة لت�شويق �إنتاجهم بني �لطلبة 
�الأ�شر  مل�شروعات  �جلامعيني..ودعما 
�مل�شروعات  م��ن  باعتبارها  �مل��و�ط��ن��ة 
موؤ�ش�شة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف  �ل���ر�ئ���دة 
خ��ل��ي��ف��ة ل���الأع���م���ال �الإن�����ش��ان��ي��ة على 
�ملنتجات  ومت��ي��زت  �ملحلية.  �ل�شاحة 
باجلودة  �إمار�تية  باأيد  �شنعت  �لتي 
�حتياجات  ي��ن��ا���ش��ب  مب���ا  و�ل��ت��ط��وي��ر 
برغبة  تفي  و  �ل��ع��ايل  �لتعليم  طلبة 
�الأذو�ق وباأ�شعار مدرو�شة ويف  جميع 
متناول �جلميع. وقال �شعادة حممد 
�ال�شر  دع�����م  �خل������������وري..�إن  ح���اج���ي 
الإ�شرت�تيجية  تنفيذ�  ياأتي  �ملو�طنة 

�الن�شانية  لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة 
�أبوظبي  حكومة  �شيا�شة  مع  متا�شيا 
للتنمية  �مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��و�م��ل  لتعزيز 
وحتقيق  �الإم����������ار�ت  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�الأ�شر  �الأه������د�ف خل��دم��ة  ع���دد م���ن 
�مل���و�ط���ن���ة..وذل���ك م��ن خ���الل تاأمني 
منتوجاتها.  وب��ي��ع  ل��ع��ر���س  م��ن��اف��ذ 
�أقيم  �ل��ذي  �أن ه��ذ� �ملعر�س  و�أ���ش��اف 
على  ي�����ش��ه��ل  �جل���ام���ع���ي  �حل�������رم  يف 
�لطالبات �شر�ء ما يحتجنه من مكان 
قريب توفري� لوقتهن باالإ�شافة �ىل 
�الأ�شعار �ملنا�شبة م�شري� �ىل �نه يوجد 
�لتي  �ملنتوجات  خمتلف  �ملعر�س  يف 
ت�شنعها �الأ�شر �ملو�طنة مثل �لعطور 
ومفار�س  ت��ر�ث��ي��ة  وق��ط��ع  و�ل���دخ���ون 
�لعربية  و�ل��ب��ه��ار�ت  و�ل�شمن  و�شنط 
و�ملو�عني و�لعبايات و�ل�شيل و�ملالب�س 

و�مل�شغوالت  ل���الأط���ف���ال  �ل���رت�ث���ي���ة 
و�لر�شم  و�الإك�����ش�����ش��و�ر�ت  �ل��رت�ث��ي��ة 
على �لدالل ومفار�شها وم�شتح�شر�ت 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  و�ك��د  �لتجميل. 
دعم  �ن  �الن�شانية  لالعمال  خليفة 
�جتماعي  كم�شروع  �مل��و�ط��ن��ة  �الأ���ش��ر 
ويتم عن طريق  م�شرتكة  منفعة  له 
�الأ�شر  وق������در�ت  ط���اق���ات  ����ش��ت��غ��الل 
�ملو�طنة من خ��الل ما يقمن به من 
وغريها  وت��ر�ث��ي��ة  منزلية  �شناعات 
ورب��ط��ه��ا م���ع �إح��ت��ي��اج��ات �ل�����ش��وق .. 
�ل�����ذي تنظمه  �مل���ع���ر����س  وي���ع���د ه����ذ� 
�ملوؤ�ش�شة فر�شة لتعريف �لطالبات يف 
�لتعليم �لعايل باجلهود �لكبرية �لتي 
خالل  م��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  تبذلها 
م�شروع دعم �الأ�شر �ملو�طنة لتحويله 
�إىل م�شروع وطني �جتماعى ي�شتثمر 

�إىل  �ملنازل  �الأ�شرة فى حتويل  جهود 
متو�شطة  �أو  �شغرية  �إن��ت��اج  وح���د�ت 
ت�شاعد تلك �الأ�شر على زيادة �لدخل 
�ل�شهرى و�شغل وقت �لفر�غ وتاأهيلها 
لتنفيذ �مل�شروعات �خلا�شة و�إكت�شاب 
�خلرب�ت و�ملهار�ت. يذكر �أن موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�الأ�شر  م�����ش��ارك��ة  دع��م��ت  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يف  �مل��و�ط��ن��ة 
�لدولة  يف  و�مل���ع���ار����س  و�مل���ن���ا����ش���ب���ات 
�ملو�طنة  �الأ���ش��ر  م�شاركة  دع��م  منها 
�لوثبة  �لرت�ثي يف  ز�ي��د  يف مهرجان 
و�لتو�جد  ل��ل��رط��ب  ل��ي��و�  وم��ه��رج��ان 
و�إك�شبو  دب���ي  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل��ق��ري��ة  يف 
بهدف  وذل������ك  وغ����ريه����ا  �ل�������ش���ارق���ة 
و�الإرتقاء  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  متكني 
لدى  �الإق��ت�����ش��ادي  �ل��دخ��ل  مب�شتوى 

�مل�شاركة  �أبو�ب  وفتح  �ملو�طنة  �الأ�شر 
�لبناء و�لتنمية وتاأهيلها  يف عمليات 
يف �الب��ت��ك��ار و�الإن���ت���اج ودخ����ول �شوق 
على  �ملوؤ�ش�شة  حت��ر���س  كما  �ل��ع��م��ل. 

�مل�������ش���روع ب���ب���ع���ده �الإن���������ش����اين �ل����ذي 
�ملو�طنة  �الأ�شر  رئي�شي  ب�شكل  يدعم 
ليلعب  ن�شاأته  منذ  �لدخل  حم��دودة 
على  �حل�����ف�����اظ  يف  م���ت���م���ي���ز�  دور� 

�ل��رت�ث �الإم��ار�ت��ي من خ��الل �إحياء 
�لتقليدية  و�حل�������رف  �ل�������ش���ن���اع���ات 
و�لرت�ثية وتعزيز قدرتها �لتناف�شية 

يف �الأ�شو�ق.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد ماركو�س �أولبيغ وزير �لد�خلية 
�لذي   - �الأملانية  �شك�شونيا  يف والي��ة 
مديرية  مب�شتوى   - �ل��دول��ة  ي���زور 
�ملرور و�لدوريات يف �شرطة �أبوظبي 
من تطور يف جمال �الأنظمة �ملرورية 
�شاملة  خ���ط���ة  وت���ط���ب���ي���ق  �ل���ذك���ي���ة 
لل�شالمة �ملرورية �أ�شهمت يف حتقيق 
�حل���و�دث  بخف�س  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
�مل��روري��ة وم��ا ينتج عنها من وفيات 
�أولبيغ لدى  بليغة. وثمن  و�إ�شابات 
زيارته مديرية �ملرور و�لدوريات يف 
�شرطة �أبوظبي �لتي خاللها �لعميد 
�ملهند�س ح�شني �أحمد �حلارثي مدير 
وعدد�  �الإد�ر�ت  وم��دي��ري  �ملديرية 

�ملديرية..�لتطور  يف  �ل�شباط  من 
مل�����ش��ه خ����الل زيارته  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري 
بزيارته  مقارنة  للمديرية  �حلالية 
وجود  عامني..موؤكد�  قبل  �ل�شابقة 
��شتفادة  و�إمكانية  �ل��روؤى  تطابق يف 
�مل�شرتكة.  �خل���رب�ت  م��ن  �لطرفني 
�لز�ئر  ب���ال���وزي���ر  �حل���ارث���ي  ورح����ب 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه م��وؤك��د� حر�س 
�ل��ت��ع��اون مع  ع��ل��ى تعميق  �مل��دي��ري��ة 
وز�رة �لد�خلية �ل�شك�شونية و تبادل 
و�لتطبيقات  و�ل��ت��ج��ارب  �خل����رب�ت 
يف �مل��ج��االت �مل��روري��ة ك��اف��ة. وبحث 
تعزيز  �ل�شيف  �لوزير  مع  �حلارثي 
�ل���ت���ع���اون �ل���ت���دري���ب���ي يف �مل���ج���االت 
�ملرورية لتاأهيل �لكو�در �لب�شرية يف 
�ملرورية  �حل���و�دث  جم��االت حتقيق 

�جل�شيمة و�ل�شبط �ملروري و�لرقابة 
و�لرقابة  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ط��رق  ع��ل��ى 
�لزيار�ت  تفعيل  �إىل  �الآلية..�إ�شافة 
�ل�شك�شونية  �لد�خلية  مع  �ملتبادلة 
تعزيز  يف  خرب�تهم  من  لال�شتفادة 
تر�شيخ  يعزز  مبا  �مل��روري��ة  �أنظمتنا 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
على  �ل�شالمة  م�شتويات  وحت�شني 
�لوزير  �حل���ارث���ي  و�أط���ل���ع  �ل���ط���رق. 
�ل�شيف على �جلهود �ملبذولة خالل 
�أدت  و�لتي  �ملا�شية  �شنو�ت  �خلم�س 
�إىل حت�شن موؤ�شر�ت وفيات �حلو�دث 
مف�شال  �شرحا  ل��ه  �مل��روري��ة..وق��دم 
�ل�شتة لال�شرت�تيجية  �ملحاور  حول 
�ل��ه��ن��د���ش��ة و �ل��ت��وع��ي��ة و �ل��ت��ع��ل��ي��م و 
�ل�شبط �ملروري و �ل�شحة و�لتقييم 

و�ل�شر�كة �ملجتمعية ..ودور �ل�شر�كة 
مع  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  يف  �ملجتمعية 
للم�شاهمة  �ملجتمع  �أطياف  خمتلف 
�ل�شالمة  �إي��ج��اب��ي يف جم���ال  ب����دور 
�مل���روري���ة ك��م��ا �أط��ل��ع��ه ع��ل��ى �جلهود 
لتطوير  �ل�������ش���رك���اء  م����ع  �مل���ب���ذول���ة 
مو��شفات �لطرق ومو�كبة �الأنظمة 
�مل��روري��ة �حل��دي��ث��ة ب��اال���ش��ت��ف��ادة من 
�ل��ت��ج��ارب و�مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة يف 
ي�شهم  �ملرورية مبا  �ل�شالمة  جمال 
يف حتقيق �لروؤية �ل�شفرية لوفيات 
2030 حفاظا  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
تعترب  �ل��ت��ي  �لب�شرية  �ل���رثوة  على 
ع��م��اد ه��ذ� �ل��وط��ن. عقب ذل��ك قام 
�ملر�فق  و�ل���وف���د  �ل�����ش��ي��ف  �ل���وزي���ر 
بجولة يف مديرية �ملرور و�لدوريات 

ت����ع����رف خ���الل���ه���ا ع���ل���ى �خل����دم����ات 
�لعمالء  خ��دم��ات  مركز  يف  �ملقدمة 
�مل��م��ار���ش��ات ومعايري  وف��ق��ا الأف�����ش��ل 
�جل��ودة..ك��م��ا ت��ع��رف خ��الل جولته 
�لذكية  �مل��رور  باملديرية على دوري��ة 
�ملزودة باأحدث �الأنظمة �لتقنية �لتي 
متكنها من متابعة �ملركبات �ملطلوبة 
�رتكابهم  �أث���ن���اء  �مل��خ��ال��ف��ني  ور���ش��د 
�لت�شوير  خ�����الل  م����ن  �مل���خ���ال���ف���ات 
�ملعلومات  وت����ب����ادل  ون����ه����ار�  ل���ي���ال 
غرفة  �إىل  م���ب���ا����ش���رة  و�إر�����ش����ال����ه����ا 
نحو  �أن  ي��ذك��ر  �مل��رك��زي��ة.  �لعمليات 
�ل�شف  و�شباط  �ل�شباط  من    18
ب��امل��دي��ري��ة ك���ان���و� ق���د ت��ل��ق��و� �أخ���ري� 
تقارير  �إع����د�د  ح��ول  تدريبية  دورة 
�ملخالفني  �ملرورية ور�شد  �حل��و�دث 

ومر�قبة �لطرق بالر�د�ر و تخطيط 
�حلو�دث �ملرورية يف والية �شك�شونيا 
�لتدريبي  �ل��ت��ع��اون  �شمن  �الأمل��ان��ي��ة 

�ل�شك�شونية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ب��ني 
وم���دي���ري���ة �مل�������رور و�ل������دوري������ات يف 
����ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي..مب����ا ي�����ش��ه��م يف 

تطوير �لقدر�ت �لب�شرية من خالل 
�الط�����الع و�ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خرب�ت 

�لدول �ملتقدمة.

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ظ��م ���ش��ن��دوق �ل���زك���اة �م�����س ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة 
�الأدوية رو�س فعالية توعوية للم�شاركة يف فعاليات 
و�مل�شتقيم  �لقولون  ب�شرطان  للتوعية  �لعاملي  �ليوم 
�ملبكر  و�الكت�شاف  للوقاية  �جلمهور  تثقيف  بهدف 

ل�شرطان �لقولون.
�شوؤون  �إد�رة  مدير  �لبلو�شي  �شليمان  حممد  وق��ال 
�لبادرة  ه��ذه  �إن  �ل��زك��اة  ب�شندوق  �ل��زك��اة  م�شتحقي 
دعت  �لتي  �ملجتمعية  �مل�شاركة  م��ن  �نطالقا  ت��اأت��ي 
�إليها �لقيادة �لر�شيدة و�لتي تهدف �إىل ن�شر �لوعي 
ب�شرطان �لقولون و�مل�شتقيم و�شرورة �لك�شف �ملبكر 
عالج  يف  ي�شاهم  �ل��زك��اة  �شندوق  �إن  و����ش��اف  عنه. 
�ملر�شى من خالل م�شروع �أجر وعافية وهو م�شروع 

يندرج حتت م�شرف �لفقر�ء و�مل�شاكني �لذي ميكن 
عمليات  م��ن  �ل��ع��الج  تكاليف  ت�شديد  م��ن  �مل��ر���ش��ى 
طبية  وم�شاعد�ت  طبية  و�أج��ه��زة  و�أدوي���ة  جر�حية 

خارج �لدولة بهدف رفع �ملعاناه عنهم.
رو�س مثمنا  �الأدوي��ة  �شركة  �لبلو�شي بجهود  و�أ�شاد 
ت�شهيل  على  وحر�شها  �لزكاة  �شندوق  مع  تعاونها 
�ل�شركة  قامت  �إذ  �ملر�شى  على  �ل�شعوبات  وتذليل 
�مل�شتحقني  �ملر�شى  �الأدوية على  بتخفي�س تكاليف 
�ملبادر�ت  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �شرفها  عليهم  و�شهلت 
مع  بالتعاون  �ل�شندوق  بها  يقوم  �لتي  �ملجتمعية 

�ل�شركة يف خدمة �ملجتمع.
��شت�شاري  حم�شن  ريا�س  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
�ل�شيطرة على  �أنه ميكن  تو�م  م�شت�شفى  �الأور�م يف 
ب�شهولة  منه  و�ل�شفاء  و�مل�شتقيم  �لقولون  �شرطان 

�إذ� مت �كت�شافه ومعاجلته بدقة يف مر�حله �ملبكرة.
و�إ�شتعر�س �أعر��س �ملر�س و�شبل �لوقاية .. م�شري� 
�إىل �أن �الأعر��س �الأوىل لظهور �ملر�س ت�شمل نزيف 
�مل�شتقيم لفرتة طويلة �أو �آالما ناجتة عن تقل�شات 
�أو ت�شنجات يف �لبطن �أو ��شطر�با يف حركة �الأمعاء 
�أو  حمية  كاتباع  وجيه  �شبب  دون  �ل��وزن  فقد�ن  �أو 
ما �شابه. وقدم بع�س �لن�شائح منها �التز�م بنظام 
�للحوم  عن  �الم��ك��ان  ق��در  و�البتعاد  �شحي  غذ�ئي 
�حل��م��ر�ء و�الك��ث��ار م��ن �ل��ف��و�ك��ه �مل�����ش��ادة لالأك�شدة 
خ�شو�شا �لتوت �لربي بانو�عه وممار�شة �لريا�شة 
بانتظام.. موؤكد� �أن ��شابة �أحد �الأقارب من �لدرجة 
�أفر�د  باقي  على  يحتم  �ل��ق��ول��ون  ب�شرطان  �الأوىل 
�لعائلة عمل �لفحو�شات �لدورية قبل ع�شر �شنو�ت 

من تاريخ �لت�شخي�س.

•• اأبوظبي -وام:

الإد�رة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  وق���ع���ت 
�لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث مذكرة 
�م�س  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م���ع  ت��ف��اه��م 
يف م��ق��ره��ا ب��اأب��وظ��ب��ي وذل���ك بهدف 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون وت���ب���ادل �خل���رب�ت 
و�ال�شتفادة  و�ل��ب��ي��ان��ات  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لق�شوى للمو�رد و�خلرب�ت �ملتاحة 
يتعلق  فيما  خا�شة  �لطرفني  ل��دى 
و�لتمارين  �لتخ�ش�شي  بالتدريب 
و�الأزم��������ات  �ل�����ط�����و�رئ  �إد�رة  ع���ل���ى 

و�لكو�رث وتبادل �ملعلومات.
�أهد�ف  �شمن  �مل��ذك��رة  توقيع  ي��اأت��ي 
على  للتن�شيق  �لهيئة  ��شرت�تيجية 
كافة  و�الحتادية  �ملحلية  �مل�شتويات 

وتفعيل �ل�شر�كات �لبناءة.
�ل��ت��ف��اه��م م���ن �لهيئة  وق���ع م���ذك���رة 
�لظاهري  ����ش���رور  ����ش���ه���و�ن  ����ش���ع���ادة 
�لدكتور  و�شعادة  �لعام  �ملدير  نائب 

عبد�لكرمي عبد�هلل �لزرعوين مدير 
م��رك��ز ع��م��ي��ات �ل���ط���و�رئ و�الأزم����ات 

و�لكو�رث بوز�رة �ل�شحة.
وتهدف �ملذكرة لتعزيز فو�ئد تبادل 
و�لبيانات  و�مل���ع���ل���وم���ات  �خل������رب�ت 
�لطرفني  ل����دى  �مل���ت���اح���ة  و�مل��������و�رد 
�إ�شافة  مم���ك���ن  ح����د  �أق�������ش���ى  �إىل 
تزويد  يف  �ل��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  �إىل 
�لغر�س  لهذ�  �مل�شتخدمة  �الأنظمة 
بالبيانات و�ملو�رد �ملتاحة وحتديثها 
باأنظمة  يتعلق  فيما  خا�شة  دوري���ا 
�لطو�رئ  ب��اإد�رة  �خلا�شة  �ملعلومات 
و�الأزمات و�لكو�رث من خالل مركز 
�ل�شحة  ل�����وز�رة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
وذلك ليتم ��شتخد�مها كاأد�ة فعالة 
و�ال�شتجابة  و�ال�شتعد�د  للتخطيط 
تعزيز  ع��ن  ف�شال  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة 
توفري  �شبيل  يف  �مل�شرتك  �لتن�شيق 
�ملتاحة  و�مل����و�رد  �ملعلومات  ومت��ري��ر 
��شتخد�مها  بغر�س  �لطرفني  لدى 

�ل���ق���ر�ر يف حالة  �ت���خ���اذ  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث.

وق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ه��و�ن �ل��ظ��اه��ري �إن 
ي�����ش��اه��م يف حتقيق  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 
�شمن  وي������اأت������ي  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أه�����������د�ف 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق على  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
�مل�������ش���ت���وي���ات �مل���ح���ل���ي���ة و�الحت�����ادي�����ة 
�لعقبات  تذليل  �إىل  و�ل�شعي  ك��اف��ة 
�ملنطلق  يف ه���ذ� �الط����ار وم���ن ه���ذ� 
و�لعو�ئق  �ل�شعوبات  بتذليل  تلتزم 
�لتن�شيق  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ك��ل��ه��ا 
يخدم  مب����ا  �مل���������ش����رتك  و�ل����ت����ع����اون 
�إد�رة  �إط����ار  �مل�����ش��رتك��ة يف  �الأه�����د�ف 
�ل����ط����و�رئ و�الأزم���������ات و�ل����ك����و�رث. 
حتر�س  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�ل����دو�م ع��ل��ى ت��وف��ري �لتدريب  ع��ل��ى 
�ملو�طنة  �لب�شرية  �لكو�در  وتطوير 
ك��ه��دف ����ش��رت�ت��ي��ج��ي ي��ع��ك�����س روؤي���ة 
�الأفر�د  تاأهيل  يف  �لر�شيدة  �لقيادة 
�إد�رة  على  �ل��ق��ادري��ن  �ملتخ�ش�شني 

�أهمية  ..م��وؤك��د�  �لطارئة  �الأح���د�ث 
�مل���ذك���رة م���ن �أج����ل ت��ع��زي��ز جماالت 
�لتن�شيق و�لتعاون مع وز�رة �ل�شحة. 
عبد�لكرمي  �لدكتور  �شعادة  و�أ���ش��اد 
�لتفاهم  مذكرة  بتوقيع  �ل��زرع��وين 
مع �لهيئة كمظلة تن�شيقية �حتادية 
و�الأزمات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  جم��ال  يف 
�أي�شا يف  �لهيئة  ري��ادة  �إىل  ..م�شري� 
جمال �لتدريب �لتخ�ش�شي حلاالت 
�لطو�رئ و�لكو�رث ولفت �إىل �أهمية 
ت��ظ��اف��ر �جل���ه���ود و�ال����ش���ت���ف���ادة من 
�ل�شر�كات  وبناء  �لوطنية  �خل��رب�ت 

�لتي ت�شب يف �ل�شالح �لعام.
تبادل  ت�شهيل  على  �مل��ذك��رة  وتن�س 
�مل����ع����ل����وم����ات و�ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
و�الأهد�ف وخطط �لعمل و�ملبادر�ت 
�خلا�شة باإطار هذه �التفاقية على �أن 
يتم �إعد�د وثيقة مرجعية باالأهد�ف 
و�ل�شروط و�مل�شوؤوليات كافة و�إعد�د 
وتنظيم وتنفيذ �الأن�شطة و�لفعاليات 

�ملتعلقة باالأزمات و�لكو�رث وتقدمي 
�لتي  و�ال����ش���ت�������ش���ار�ت  �ل����در������ش����ات 
�لهيئة  م��ن  �ل�شحة  وز�رة  تطلبها 
و�الأزمات  �لطو�رئ  الإد�رة  �لوطنية 

يف هذ� �ل�شاأن.
�أن  على  �لتفاهم  مذكرة  تن�س  كما 
قدر�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �لهيئة  تعمل 
وز�رة  �لعاملة يف  �ل��ك��و�در  وم��ه��ار�ت 
�الأزم�����ات  �إد�رة  جم���ال  يف  �ل�����ش��ح��ة 
و�لطو�رئ و�لكو�رث بالدولة وذلك 
م��ن خ���الل �إط����ار ت��ع��اوين ي��ت��م فيه 
م�شرتكة  عمل  خطة  وتنفيذ  و�شع 
�ل���وز�رة  منت�شبي  وت��دري��ب  بتاأهيل 
�الحتياجات  وحت��ل��ي��ل  حت��دي��د  م���ع 
�لطو�رئ  �إد�رة  جمال  يف  �لتدريبية 
و�الأزمات و�لكو�رث ملوظفي �ل�شحة 
�ل�������دور�ت  ت�����ش��م��ي��م  ي���ت���م  �أن  ع���ل���ى 
جمال  يف  �لتخ�ش�شية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
و�لكو�رث  و�الأزم��ات  �لطو�رئ  �إد�رة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �مل��الئ��م��ة 

وز�رة  حت��ت��اج��ه��ا  و�ل����ت����ي  �مل���ت���ح���دة 
�ل�شحة.

�الإد�رة  �أي�����ش��ا  �مل���ذك���رة  وت��ت�����ش��م��ن 
�مل���ت���ك���ام���ل���ة ل����ل����ط����و�رئ و�الأزم����������ات 
�إد�رة  خ��ط��ط  و�إع��������د�د  و�ل�����ك�����و�رث 
�لطو�رئ  �أث��ن��اء  �ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت 
و�الأزمات و�لكو�رث و�إد�رة �جلو�نب 
و�الأزمات  �ل��ط��و�رئ  �أث��ن��اء  �ل�شحية 
يف  �مل����خ����اط����ر  و�إد�رة  و�ل�������ك�������و�رث 

وتاأهيل  و�إع�����د�د  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ق��ط��اع 
�لطو�رئ  �إد�رة  جم���ال  يف  �مل��درب��ني 
و�الأزم��ات و�لكو�رث و�إع��د�د وتنفيذ 
�شيناريوهات متارين �إد�رة �لطو�رئ 
مر�كز  و�إد�رة  و�ل��ك��و�رث  و�الأزم����ات 
و�الأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  عمليات 
و�شائل  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  و�ل����ك����و�رث 
�الإع����الم �أث��ن��اء �ل��ط��و�رئ و�الأزم����ات 
و�لكو�رث و�لتخطيط �ال�شرت�تيجي 

و�إعد�د خطط �إد�رة �لطو�رئ و�إعد�د 
�ثناء  �لكبرية  �لوفيات  �إد�رة  خطط 
�لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث و�إد�رة 
�لطو�رئ  �أثناء  �الأعمال  ��شتمر�رية 

و�الأزمات و�لكو�رث.
ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع �الت��ف��اق��ي��ة ع���دد من 
و�لدكتورة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �د�ر�ت  م�����در�ء 
جنالء �بر�هيم �آل علي من�شق مركز 

عمليات �لطو�رئ بوز�رة �ل�شحة.

•• اأبوظبي -وام:

�أطلقت هيئة �الإم��ار�ت للهوية مبادرة لرفع معدل 
�لن�شبة  �إطار �شعيها لزيادة هذه  ر�شا موظفيها يف 
�لتي بلغت يف �أحدث ��شتطالع د�خلي �أجرته �لهيئة 
88 باملائة وحر�شها على بناء عالقة تفاعلية مع 
وظيفي  �أد�ء  حتقيق  يف  ت�شهم  �لب�شرية  ك��و�دره��ا 
درج���ات  �أع��ل��ى  �إىل  و�ل��و���ش��ول  متميز  وم��وؤ���ش�����ش��ي 

�لر�شا.
وت��ه��دف �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي حملت ع��ن��و�ن ك��ي��ف �حلال 
مر�كز  ملوظفي  �لوظيفية  �الحتياجات  تلم�س  �إىل 
م�شتوى  ع��ل��ى  للهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
�لتحديات  �أب���رز  على  كثب  ع��ن  و�ل��ت��ع��رف  �ل��دول��ة 
�لتي تو�جههم و�ال�شتماع �إىل �آر�ئهم ومقرتحاتهم 
�لتطويرية ل�شمان ك�شب ر�شاهم وتر�شيخ والئهم 
و�جباتهم  �أد�ء  من  ليتمكنو�  و�ملوؤ�ش�شي  �لوظيفي 
و�مل�شاهمة  وج��ه  �أك��م��ل  على  �لوظيفية  ومهامهم 
وخطتها  وروؤي����ت����ه����ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ر����ش���ال���ة  حت��ق��ي��ق  يف 
�ال�شرت�تيجية ومبا ي�شمن تقدمي �أف�شل �خلدمات 

للمتعاملني ور�شم �البت�شامة على وجوههم.
وترمي �ملبادرة �إىل �لتعرف على �الإمكانات و�ملهار�ت 
�لهيئة  م��ر�ك��ز  م��وظ��ف��و  ميتلكها  �ل��ت��ي  �لوظيفية 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ره��ا وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ط���رح �الأفكار 
�لعمل  �إج��ر�ء�ت  ت�شهيل  ت�شاهم يف  �لتي  �الإبد�عية 
�ليومية وحتد من �ملعيقات �لتي قد تو�جه م�شرية 
كل موظف لتحقيق هدف زيادة جاذبية بيئة �لعمل 

�مل��وظ��ف��ني م��ن �ال�شتمر�ر  ت��وف��ره��ا ومت��ك��ني  �ل��ت��ي 
جميع  ي��ك��ون  بحيث  و�ل��ت��م��ي��ز  و�ل��ت��ط��ور  �لتعلم  يف 
حتقيق  يف  �مل�شاهمة  على  ق��ادري��ن  �لهيئة  موظفي 

�ل�شعادة للمجتمع.
وق���ال���ت �ل��ه��ي��ئ��ة �إن���ه���ا ���ش��ك��ل��ت ف��ري��ق��ا م���ن موظفي 
تنفيذ  �أع�شائه  �لرئي�شية مهمة  �إد�رتها  وموظفات 
�ملبادرة من خالل زيارة جميع مر�كزها على م�شتوى 
�لدولة وفق برنامج حمدد لكل منهم بحيث يقوم 
مع  ح��دة  على  �جتماع  بعقد  �لفريق  يف  ع�شو  ك��ل 
�إىل  ي���زوره و�ال�شتماع  �ل��ذي  �مل��رك��ز  ك��ل موظف يف 
ب�شكل كامل  �آر�ئه ومقرتحاته و�شكاو�ه وت�شجيلها 
يت�شمن  �ملوظفني  على  ��شتبيان  توزيع  جانب  �إىل 
�لهيئة  توفرها  �لتي  �لوظيفية  �لبيئة  �أ�شئلة حول 
ت��ق��دم��ه��ا ملوظفيها  �ل��ت��ي  و�حل���و�ف���ز و�الم���ت���ي���از�ت 
توفريها  �شرورة  �ملوظفون  يرى  �لتي  و�ملتطلبات 
�لهيئة  �أرق��ى �خلدمات ملتعاملي  �ملر�كز لتقدمي  يف 

�لد�خليني و�خلارجيني.
�إنه �شيتم عقب ��شتكمال �لزيار�ت  و�أ�شافت �لهيئة 
و�جل������والت �مل��ي��د�ن��ي��ة الأع�������ش���اء وع�������ش���و�ت فريق 
�الأفكار  �أه��م  يت�شمن  تقرير مف�شل  �إع��د�د  �ملبادرة 
و�الق����رت�ح����ات و�أب������رز �مل�����ش��ك��الت و�مل��ع��ي��ق��ات �لتي 
وت�شنيفها  در����ش��ت��ه��ا  ب��ه��دف  �مل��وظ��ف��ون  ط��رح��ه��ا 
�لالزمة  �الإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ذل��ك  ���ش��وء  ليتم على 
مل��ع��اجل��ة م��و�ط��ن �ل��ق�����ش��وروت��ذل��ي��ل �ل��ع��ق��ب��ات �لتي 
و�الأفكار  �ملقرتحات  �أهم  ومتابعة  �ملوظفني  تو�جه 
�ملنا�شب  وتنفيذ  تطويرها  على  للعمل  �الإيجابية 

و�ملجدي منها.
و�أو�شحت �لهيئة �أن مو�ردها �لب�شرية �أحد �لركائز 
و  �أهد�فها  عليها يف حتقيق  تعتمد  �لتي  �الأ�شا�شية 
رفع  ت�شهم يف  �لتي  �لعو�مل  كل  توفري  على  تعمل 
على  قدرتهم  وتعزيز  موظفيها  وك��ف��اءة  �إنتاجية 
و�لتفاعل  �الن�شجام  وحتقيق  ناحية  م��ن  �لعطاء 

و�لر�شا بينهم وبني �لهيئة من ناحية ثانية. 
�ل�شديد  وحر�شها  �ل���دوؤوب  �شعيها  �لهيئة  و�أك���دت 
�ملتميزة من  �لب�شرية  �ملحافظة على مو�ردها  على 
جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  خ��الل 
�إىل  ..م�شرية  وتطويره  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  تنمية 
�أن هذه �ل�شيا�شة تعد حجر �الأ�شا�س يف �لروؤية �لتي 
مو��شلة  خالل  من  حتقيقها  على  وتعمل  ر�شمتها 
م�شريتها نحو �لتميز لتكون و�حدة من بني �أف�شل 
�ملنظومات �ملوؤ�ش�شية �خلدمية على م�شتوى �لدولة 
روؤية  حتقيق  يف  و�أ�شا�شي  رئي�شي  ب�شكل  ولت�شاهم 
�الإمار�ت 2021 �لهادفة �إىل تر�شيخ مكانة �لدولة 
�الإمار�ت  حكومة  تكون  و�أن  وعامليا  ودوليا  �إقليميا 

و�حدة من �أف�شل �حلكومات على م�شتوى �لعامل.
جاذبة  عمل  بيئة  ت��وف��ري  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ����ش���ارت 
�أد�ئهم  يف  و�البتكار  �الإب���د�ع  على  �ملوظفني  ت�شجع 
ملهامهم وت�شاهم بزيادة �إنتاجيتهم تاأكيد� على �لدور 
�لفاعل �لذي يقومون به و�لذي يحقق روؤية �لهيئة 
و�شوال �إىل تطوير موؤ�ش�شة خدمات مبعايري عاملية 
وتقدمي خدمات ترقى �إىل م�شتوى 7 جنوم وفقا ل� 

برنامج �الإمار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة. 

موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �لن�شانية تنظم معر�ص �لأ�شر �ملو�طنة يف جامعة �لإمار�ت

بحث �لتعاون �لتدريبي بني مرور �أبوظبي ود�خلية �شك�شونيا �لأملانية

�شندوق �لزكاة ي�شارك يف فعاليات �ليوم �لعاملي للتوعية ب�شرطان �لقولون و�مل�شتقيم 

�لطو�رئ و�لأزمات توقع مذكرة تفاهم مع وز�رة �ل�شحة

�لهوية تطلق مبادرة كيف �حلال لرفع معدل ر�شا موظفيها
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•• دبي-وام:

ك�����ش��ف��ت ج���م���ارك دب���ي ع���ن عزمها 
ت�شغيل �أول خمترب متنقل برمائي 
مزود باأجهزة حديثة تعمل بالطاقة 
�خلطرة  �مل����و�د  لك�شف  �ل�شم�شية 
دب��ي وحميطه.  خ��ور  و�ملمنوعة يف 
ياأتي ذلك يف �طار حر�س جمارك 
و�الأفكار  �مل��ب��ادر�ت  تبني  على  دب��ي 
تطوير  �شاأنها  من  �لتي  �الإبد�عية 
�لعمل �جلمركي يف �الإمارة متا�شيا 
لدبي.  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  مع 
�أحمد حمبوب م�شبح  و�أكد �شعادة 
مدير جمارك دبي �شرورة مو�كبة 
و�لتقنية  �جل��م��رك��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
�ل��ت��ي مت�����ش��ي ب��ه��ا دول����ة �الإم�����ار�ت 
خ��ا���ش��ة ال�شيما مع  ودب���ي  ع��م��وم��ا 
�لنهج  �شاحب  خطى  على  �مل�شي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �الإب���د�ع���ي 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل �لذي 
د�ئما ما يدعونا �إىل �إيجاد �الأفكار 
�ملوؤ�ش�شات  يف  و�ملبتكرة  �الإب��د�ع��ي��ة 
�شل�شة  خدمات  وتقدمي  �حلكومية 
و�أو�شح  �لعمالء.  ت�شعد  و�شريعة 
�لذي  �ملتنقل  �ملخترب  م�����ش��روع  �أن 
�لفرتة  خ�����الل  ت�����ش��غ��ي��ل��ه  ����ش���ي���ب���د�أ 
�لقريبة �ملقبلة جاء نتاج �قرت�حات 
�لكو�در  ملجموعة من  دوؤوب  وعمل 
�ال�شتخبار�ت  �إد�رة  م��ن  �لوطنية 
�جلمركية.. م�شري� �ىل �أن �مل�شروع 
�ل��ع��م��ل �جلمركي  ي��ع��د ج��دي��د� يف 
من  و�الأول  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
خالل  من  ويعمل  �لعامل  يف  نوعه 
بالقرب  ب��ح��ري��ة  دوري������ات  ت�����ش��ي��ري 
يف  و�لبو�خر  �خل�شبية  �ل�شفن  من 
خور دبي تقوم باال�شت�شعار عن بعد 
عن �ملو�د �خلطرة و�مل��و�د �ملمنوعة 
�ل�شفينة  وج�����ش��م  حم��ي��ط  وك�����ش��ف 
وحتى �الأجز�ء �لد�خلية فيها �لتي 
ي�شعب �لو�شول �ليها .. ونوه �إىل 
على  حتتوي  �لربمائية  �ملركبة  �أن 
للتفتي�س  �أج���ه���زة   10 م���ن  �أك����رث 
وه�������ي م�����ن �الأج�������ه�������زة �مل����ت����ط����ورة 
�ملركبة  تعترب  ..ك��م��ا  تكنولوجيا 
جميع  و���ش��ت��ع��م��ل  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة 
�الأجهزة �مل�شتخدمة فيها بالطاقة 

�ل�شم�شية على مد�ر �ل�شاعة.
ونوه �إىل �أن �البد�عات �لوطنية كان 
�لعمل  �إب���ر�ز ه��ذ�  لها دور كبري يف 

�إبد�عية مت  �ملميز من خالل فكرة 
�ملركبة  ه��ذه  �بتكار  �إىل  ترجمتها 
�ملخترب �لربمائي وهي قادرة على 
مياه  يف  �جلمركية  �ملخاطر  ك�شف 
و�شتقوم   .. وحم��ي��ط��ه��ا  دب���ي  خ���ور 
�مل��رك��ب��ة ب��االإب��ح��ار يف م��ي��اه �خلور 
�ملخالفات  ك�����ش��ف  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 
�جلمركية يف �أي �شفينة من م�شافة 
تقريبا.  م����رت   300 �إىل  ت�����ش��ل 
و�أ�شاف �أن �ملركبة مزودة بكامري�ت 
عملية  لتوثيق  ت�شتخدم  ت�شوير 
مبا�شرة  �الح���د�ث  ونقل  �لتفتي�س 
�لقيادة  غرفة  �إىل  �لتفتي�س  �ثناء 
دبي  جل��م��ارك  �لتابعة  و�ل�شيطرة 
�الج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  لت�شريع  وذل���ك 
�ملنا�شبة حيال �ملخالفني �أو �شعاف 
�ل��ن��ف��و���س مم��ن ي��ح��اول��ون تهريب 
�إىل  �مل��م��ن��وع��ة  �أو  �مل��ح��ظ��ورة  �مل����و�د 

�لدولة عرب منافذ دبي �لبحرية.
�لربمائي  �مل��خ��ت��رب  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ك�����ش��ف وحتليل  ب��اإم��ك��ان��ه  �جل���دي���د 
نوعية �لب�شائع �ملخالفة �إ�شافة �إىل 
عمل م�شح �شوئي لل�شفينة للك�شف 
�ملخالفني  �الأ���ش��خ��ا���س  ع��ن  �أي�����ش��ا 
وتكمن  �ملت�شللني  �الإق��ام��ة  لقانون 

مفت�شي  ع��م��ل  ت�شهيل  يف  �أه��م��ي��ت��ه 
�ل�شفن  تفتي�س  �أث���ن���اء  �جل���م���ارك 
�خل�شبية و�لبو�خر �لتي ت�شل �إىل 

مو�نئ �الإمارة.
تتميز  �مل��خ��ت��رب  �أج���ه���زة  �إن  وق����ال 
�لتحاليل  �إج������ر�ء  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 
و�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ف��وري��ة �الأول��ي��ة ب�شكل 
على  ي�شاعد  �ل���ذي  �الأم����ر  مبا�شر 
�لتخلي�س  �إج�������������ر�ء�ت  ت�������ش���ري���ع 
�جلمركي  و�الف�������ر�ج  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س 
بزمن  �لعميل  �إج�����ر�ء�ت  وت�شهيل 
تزويد  �شيتم  �إن��ه  و�أ���ش��اف  قيا�شي. 
بكامل  �ملتنقل  �ل��ربم��ائ��ي  �ملخترب 
�لتجهيز�ت �لالزمة الأمن و�شالمة 
خور  �أن  مو�شحا  �ملخترب..  طاقم 
�ل�����ش��اح��ل��ي��ة تعترب  دب����ي و�مل���ن���اط���ق 
ومنه  �ملهمة  �لبحرية  �ملنافذ  م��ن 
لدبي  �لتجارية  �حل��رك��ة  �نطلقت 
م���ع �ل���ع���امل �خل���ارج���ي ق��ب��ل �أكرث 
.. وحتر�س جمارك  من مائة عام 
ت��ط��وي��ر وت�شهيل  دب���ي د�ئ��م��ا ع��ل��ى 
للمحافظة  فيه  �لتجارية  �حلركة 
على مكانته باعتباره رمز� ومعلما 
تاريخيا وتعزيز� لدوره �حلايل يف 

حركة �لتجارة بالدولة. 

•• ال�صارقة-وام:

بر�مج تدريبية ملوظفي حكومة  �أربعة  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئرة  نظمت 
قو�عد  �لربنامج  و�شملت  �حل��ايل.  �الأ�شبوع  �ل�شارقة  مبدينة  وذل��ك  �ل�شارقة 
�لتقارير  و�إع����د�د   .. وم��وظ��ف��ة  موظفا   22 مب�شاركة  �جل��م��ه��ور  م��ع  �لتعامل 
�ملو�رد  وتخطيط  وموظفة..  موظفا   17 مب�شاركة  و�الجتماعات  و�ملحا�شر 
 6 مب�شاركة  �ل�شوئي  و�لت�شوير  وموظفة..  موظفا   16 مب�شاركة  �لب�شرية 
موظفني. ويهدف �لربنامج �لتدريبي قو�عد �لتعامل مع �جلمهور �إىل �إك�شاب 
حقوق  �إح���رت�م  وكيفية  �جلمهور  م��ع  �لتعامل  يف  ج��دي��دة  م��ه��ار�ت  �مل�شاركني 
وم�شالح �الآخرين دون �إ�شتثناء و�لتعامل مع �جلمهور باإحرت�م ولباقة وحيادية 
وجتاوبه  نز�هته  خ��الل  من  �جلمهور  ثقة  �إكت�شاب  �إىل  و�ل�شعي  ومو�شوعية 
و�شلوكه �ل�شليم و �إجناز �ملعامالت �ملطلوبة بال�شرعة و�لدقة �لتى تر�شى �ملتلقى 

و�الجتماعات  و�ملحا�شر  �لتقارير  �إعد�د  �لتدريبي  �لربنامج  وتناول  للخدمة. 
تعريف �مل�شاركني مبفهوم �لتقارير وكيفية كتابتها و�أنو�عها وتعريف �مل�شاركني 
كتابة  يف  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت  و�أه���م  �ج��ت��م��اع  حم�شر  كتابة  و�أه��م��ي��ة  باملحا�شر 
�ملح�شر. وركز �لربنامج �لتدريبي تخطيط �ملو�رد �لب�شرية حول تفهم �لدور 
�حليوي و�الإ�شرت�تيجي للمو�رد �لب�شرية وتر�شيخ �لقيم و�ملعتقد�ت �ملوؤ�ش�شية 
�الإ�شرت�تيجية  �خلطط  ب��ني  و�ل��رب��ط  و�لتن�شيق  �لب�شرية  للمو�رد  �ملعا�شرة 
للمو�رد �لب�شرية و�خلطط �ملوؤ�ش�شية و�تخاذ قر�ر�ت �لتعيني ��شتناد� �إىل نتائج 
�ملقابالت �ملوجهة بالقدر�ت و�لكفاء�ت وتنمية �لقدر�ت �لب�شرية وو�شع خطط 
�الإحالل �لوظيفي وقيا�س �لعائد على �ال�شتثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�شري و �إد�رة 
�الأد�ء ونظام تقييم �أد�ء �ملو�رد �لب�شرية. ويهدف �لربنامج �لتدريبي �لت�شوير 
�إ�شتخد�مها  وكيفية  و�أجز�ئها  �لت�شوير  باآلة  �مل�شاركني  تعريف  �إىل  �ل�شوئي 

و�لعد�شات و�أنو�عها وطرق �لتحكم يف �ل�شور وكيفية تعديل �ل�شور.

�أم�شية فنية خريية بال�شارقة دعما حلملة �لقلب د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة تنظم �أربعة بر�مج تدريبية ملوظفي �حلكومة
�لكبري �لتي ترعاها قرينة حاكم �ل�شارقة

•• اأبوظبي -وام: 

كرمت �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان حرم 
�ملنطقة  نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو 
ذوي  �أم��ه��ات  للتوحد  �أب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز  �لفخري  �لرئي�س  �لغربية 

�الحتياجات �خلا�شة مبنا�شبة يوم �الأم.
�الحتياجات  ذوي  ق��ط��اع  نظمه  �ل���ذي  �حل��ف��ل  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�خل��ا���ش��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �الإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
م�شرح  على  �لعطاء  نبع  عنو�ن  حتت  �م�س  �خلا�شة  �الحتياجات 
�شيف  م��رمي  �شعادة  بح�شور  �لغربية  �ملنطقة  يف  غلينلغ  مدر�شة 
�لقبي�شي رئي�شة قطاع ذوي �الحتياجات �خلا�شة باملوؤ�ش�شة وعدد 

من �أمهات �ملعاقني �ملكرمات.
بد�أ �حلفل بال�شالم �لوطني تلته �آيات من �لذكر �حلكيم ثم �ألقت 
�ل�شيخة  ب�شمو  فيها  رحبت  كلمة  �لقبي�شي  �شيف  م��رمي  �شعادة 
بال�شكر  لها  وتقدمت  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت  �شم�شة 
�جلزيل على رعايتها للحفل �لذي يتم فيه تكرمي �أمهات �ملعاقني 

�ملتميز�ت على م�شتوى �إمارة �أبوظبي للمرة �الأوىل.
وقالت �لقبي�شي �إن �الأم جديرة بال�شكر و�لثناء وهي �أهل للتكرمي 
فقد كرمها �هلل من فوق �شبع �شماو�ت وو�شانا بها الأنها حملتنا 
وهنا على وهن ثم و�شعتنا و�أر�شعتنا و�شهرت على تربيتنا حتى 
ر�أتنا كبار� ن�شق طريقنا يف �حلياة قبل �أن تاأوي هي �إىل �شيخوختها 
ر��شية مطمئنة فخورة مبا حققت ..فهل كثري عليها بعد هذ� كله 
�أن تكون �أحق �لنا�س بح�شن �شحبتنا كما قال �لر�شول �شلى �هلل 

عليه و�شلم .

و�أ�شافت لقد وهب �ملوىل عز وجل �أمهاتنا جلد� و�شرب� تنوء به 
�جلبال �لر��شخات كي ي�شتطعن �أن يقمن بهذ� �لدور يف �حلياة .. 
هذ� ونحن �أنا�س طبيعيون �أ�شوياء فكيف مبن ربت معاقا وعانت 
�أ�شد �ملعاناة يف تربيته وحتملت �لكثري كي ال ت�شعره باأنه �أقل من 
غريه وجعلت منه مو�طنا �شاحلا يقهر �إعاقته ويتحدى م�شاعبه 
ويقدم لوطنه ما يفوق يف كثري من �الأحيان ما يقدمه �الأ�شوياء 

الأوطانهم .
وتقدير�  �إع���ز�ز�  جميعا  نقف  �لقبي�شي  قالت  �الأم  ي��وم  ومبنا�شبة 
الأمهات �ملعاقني �للو�تي بذلن جهد� م�شاعفا ليقدمن لنا مناذج 
�ل�شعوبات  وحت��دو�  �إعاقاتهم  قهرو�  �لذين  �الأب��ن��اء  من  م�شرفة 

فغدو� رموز� م�شيئة يفخر بها �جلميع .
وثمنت حر�س ومتابعة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحتاد 
رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لد�عم �الأول و�لرئي�شي 
لكل �الأمهات وخا�شة �أمهات �ملعاقني وكانت �لنموذج و�لقدوة �لتي 
��شتمد منها �جلميع �لعزمية و�الإ�شر�ر على قهر �مل�شتحيل وحتدي 
وتوجهت  ب��ه.  نفخر  �ل��ذي  �ل�شالح  �ملعاق  �ملو�طن  وبناء  �الإع��اق��ة 
�لقبي�شي بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن بن حممد 
�آل نهيان على رعايتها وح�شورها لالحتفال وذلك يف �إطار �هتمام 
�شموها بهذه �لفئة وحر�شها على تقدمي كل ما من �شاأنه م�شاعدة 
جتعلهم  �لتي  �ل�شليمة  �لتن�شئة  تن�شئتهم  على  و�أمهاتهم  �أ�شرهم 
�أفر�د� فاعلني يف �ملجتمع ومو�طنني �شاحلني ي�شاركون يف نه�شة 
بال�شكر لكل  �لوطن ويقدمون له خال�شة جهدهم. كما تقدمت 
�جلهات �لر�عية للحفل و�لقائمني على تنظيمه و�إخر�جه بال�شكل 

�لالئق و�ملميز.
ما  يظهر  �مل��ع��اق  �أم  ع��ن  بعنو�ن  فيلم ق�شري  ذل��ك مت عر�س  بعد 
�بنها  تربية  م�شقة يف  تعانيه من  وم��ا  �الأم من جهد  ه��ذه  تبذله 

�ملعاق دون �أن ت�شعر بهذه �ملعاناة �أو تعرب عنها.
وتاأهيل ذوي �الحتياجات  �أبوظبي لرعاية  �أدت طالبات مركز  ثم 
علي  �ل�شاعر  كلمات  م��ن  ع��ري��ب  للفنانة  غنائية  ف��ق��رة  �خلا�شة 
ريانة  لل�شاعرة  �الأم  ي��وم  مبنا�شبة  �شعرية  فقرة  �أعقبتها  �خل��و�ر 
�لعود تلتها فقرة مهد�ة �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
�الحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �أد�ه���ا ط��الب 

�خلا�شة على �أغنية للفنان حممد عبده.
وقامت �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن �آل نهيان بتكرمي �أمهات 
ذوي �الحتياجات �خلا�شة �ملتميز�ت وعددهن 16 �أما هن .. نورة 
حممد فرح �لهاملي و طفلة غريب �ملن�شوري وناجعة علي حمد 
�ملري ونادية جابر �حلو�شني و�أماين علي عبد�هلل و�شم�شة �شعيد 
و�شلمى  �ملطلعي  علي  وفاطمة  خمي�س  �أحمد  وزعفر�نة  عبد�هلل 
خ��ل��ف��ان �مل��ن�����ش��وري وغ��ري�����ش��ة ك��م��ال ح��اج��ي �حل��م��ادي وم�شحية 
عي�شى �ملن�شوري و�شلطانة �شالح حممد �ملن�شوري ومرمي �أحمد 
عبد�لرحمن وجناة عمر عبد�لرب ور�وية حبيب �لدرعي و�شمية 
د�ئرة  وهي  للحفل  �لر�عية  �جلهات  �شموها  كرمت  كما  �لكعبي. 
�لتعاونية  �لظفرة  وجمعية  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أعمال 
و�أبر�ج  �خلا�شة  �ل���ورود  �أكادميية  ومدر�شة  �لتجاري  دب��ي  وبنك 
�الحتاد وجمموعة �ل�شحر�ء ومركز �الإمار�ت لل�شيافة و�ملوؤ�ش�شة 
ومدر�شة  �حل��ري��ر  هم�س  و�شالون  و�ل��ف��ن��ادق  لل�شياحة  �لوطنية 

غلينلغ ونادي �لظفرة �لريا�شي.

جمارك دبي ت�شتحدث خمترب� برمائيا متنقال �شم�شة بنت حمد�ن بن حممد تكرم �أمهات �ملعاقني مبنا�شبة يوم �لأم
للك�شف عن �ملو�د �ملمنوعة يف خور دبي

•• ال�صارقة- وام:

حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية  حتت 
�ل�شيخة جو�هر  .. �شمو  �ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو 
بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة .. نظم �ملكتب 
خريية  فنية  �أم�شية  �ملا�شية  قبل  �لليلة  باملجل�س  و�الإع��الم��ي  �لثقايف 
بقاعة �جلو�هر للمنا�شبات و�ملوؤمتر�ت بال�شارقة مل�شلحة �الأ�شر و�لتعليم 
يف خميمات �لالجئني �ل�شوريني دعما حلملة �لقلب �لكبري �لتي حتظى 
ع�شوة  �لقا�شمي  حممد  بنت  عائ�شة  �ل�شيخة  و�شهدت  �شموها.  برعاية 

�للجنة �ال�شت�شارية يف �ملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �ال�شرة بال�شارقة �الأم�شية 
�أحيتها �لفنانة �شابرين �لنجيلي �لتي �شدت باأغنيات من �لرت�ث  �لتي 
�لعربي مب�شاحبة عازفات على �لعود و �اليقاع و�لفنانة ليلى �أبوذكري 

على �لبيانو.
للدعم  كو�شيلة  وعنا�شرها  �لثقافة  دور  لتوؤكد  �خلريية  �الأم�شية  تاأتي 
�خلريي للمعوزين حيث ذهب ريع بطاقات �حل�شور لدعم حملة �لقلب 
�لكبري. ح�شر �الأم�شية �خلريية نورة �لنومان مديرة �ملكتب �لتنفيذي 
لقرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة وعائ�شة �شيف �الأمني �لعام ملجل�س 

�ل�شارقة للتعليم �ىل جانب �أكرث من 250 �شيدة .

•• املنامة -وام:

ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي������رة  �ف��ت��ت��ح��ت 
�شمرية  �لبحرين  مبملكة  �الإع���الم 
ب����ن رج�����ب �م�������س �شوق  �إب����ر�ه����ي����م 
و�لتلفزيوين  �الإذ�ع���������ي  �الإن�����ت�����اج 
وذل�������ك ����ش���م���ن ف���ع���ال���ي���ات �ل�������دورة 
مل���ه���رج���ان �خلليج  ع�����ش��رة  �ل��ث��ال��ث��ة 
حاليا  �ملقامة  و�لتلفزيون  لالإذ�عة 
�إذ�عة  جهاز  وينظمها  �لبحرين  يف 
وت��ل��ف��زي��ون �خل��ل��ي��ج ب��ال��ت��ع��اون مع 

هيئة �شوؤون �الإعالم �لبحرينية.
�شالح  �هلل  ع��ب��د  �الف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
�ملجل�س  م�������ش���ت�������ش���ار  �جل����ن����ي����ب����ي 
�الذ�عة  ل�����ش��وؤون  ل��الإع��الم  �لوطني 
و�لتلفزيون �إ�شافة �ىل روؤ�شاء وفود 
�ل�����دول �الأع�������ش���اء يف ج��ه��از �إذ�ع����ة 
ت�شارك يف  و�لتي  وتلفزيون �خلليج 

�الإنتاج  �شركات  �إىل  �إ�شافة  �ل�شوق 
�خلليجية  و�ل��ت��ل��ف��زي��وين  �الإذ�ع�����ي 

و�لعربية.
���ش��ال��ح �جلنيبي يف  ع��ب��د �هلل  ون���وه 
ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة �أن���ب���اء �الم������ار�ت 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م�������ش���ارك���ة  �إىل 
لالإعالم يف فعاليات �لدورة �لثالثة 
�خل��ل��ي��ج لالذ�عة  مل��ه��رج��ان  ع�����ش��رة 
�لعا�شمة  يف  و�مل���ق���ام  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون 
 28 فعالياته حتى  وت�شتمر  �ملنامة 
م��ار���س �جل���اري ب��ع��دد م��ن �لرب�مج 
�أن  و�أك����د  و�الذ�ع���ي���ة.  �لتلفزيونية 
�إعالمية  ت��ظ��اه��رة  ميثل  �مل��ه��رج��ان 
�الأعمال  جت��م��ع  م��ت��م��ي��زة  خليجية 
�لعربية  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �الإذ�ع����ي����ة 
ت�شارك  ح��ي��ث  �خل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �الم��������ار�ت 
بوفد ي�شم �شركة �أبوظبي لالعالم 

وهيئة  ل���الع���الم  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
تلفزيون �ل�شارقة وذلك حتت مظلة 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم.  وقال �إن 
م�شابقات  يف  �شي�شارك  �لدولة  وفد 
و�لتلفزيونية  �الإذ�ع���ي���ة  �ل���رب�م���ج 
و�مل�شاركة  �مل��ه��رج��ان  ينظمها  �ل��ت��ي 
للتكامل  �شعيا  �لتحكيم  جل���ان  يف 
وو�شوال �إىل متثيل م�شرف ومتميز 
لالإعالم �الإمار�تي يف ظل �لتكتالت 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �الإع��الم��ي��ة 
�لف�شاء  زم�����ن  يف  ن��ع��ي�����ش��ه��ا  �ل���ت���ي 
�إعتاد  �ملهرجان  �إن  و�أ�شاف  �ملفتوح. 
�ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي  على 
و�لفنانني �خلليجني خالل �لدور�ت 
�ملكرمني  ���ش��م��ن  وم�����ن  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�الم���ار�ت���ي���ني ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ع��ب��د �هلل 
�لزعابي  ����ش���امل  و���ش��ع��ي��د  �ل��ع��ج��ل��ة 
�لفنانني  �أم���ا  �لكعبي  �شعيد  وع��ل��ي 

�ل�������دورة فهم  �مل�������ش���ارك���ون يف ه����ذه 
عالء  و�لفنان  �شامل  �شعيد  �لفنان 

�لنعيمي و�لفنان عي�شى كايد.
�لتلفزيونية  �ل�����رب�م�����ج  وح��������ول 
و�الذ�ع������ي������ة �مل�������ش���ارك���ة م����ن دول����ة 
�أو�شح  �ل������دورة  ه����ذه  يف  �الم�������ار�ت 
�إلني  م�شل�شل  ت�شمل  �أنها  �جلنيبي 
�ليوم وم�شل�شل زمان لول وبرنامج 
�لعلوم  يا�س وبرنامج جنون  حتدي 
وب��رن��ام��ج خ��ري ي���وم وب��رن��ام��ج خري 
بالدي و�لربنامج �لريا�شي �لفريق 
�لتا�شع وبرنامج درهمي �نتاج �شركة 
�لعمارة  وبرنامج  لالعالم  �بوظبي 
�ل�شعادة  �بو�ب  �ال�شالمية وبرنامج 

من �نتاج تلفزيون �ل�شارقة.
�لرب�مج  �أن  �إىل  �جل��ن��ي��ب��ي  و�أ����ش���ار 
�ملهرجان فهي  �مل�شاركة يف  �الذ�عية 
عبد   .. �مل�شطفى  �شحابة  برنامج 
�شبكة  �ن���ت���اج  م���ن  �ل���زب���ري  ب���ن  �هلل 
�أب��وظ��ب��ي �الذ�ع��ي��ة وب��رن��ام��ج فذكر 
�نتاج �ذ�عة �لقر�آن �لكرمي من  من 
�أبوظبي وبرنامج �أمي �المار�ت من 
ق�شم  �الذ�عية  �أبوظبي  �شبكة  �نتاج 
و�خلري  ��شتب�شر  وبرنامج  �الخ��ب��ار 
�لكرمي  �لقر�ن  �ذ�ع��ة  �نتاج  بي�شري 
�نتاج  بيئتي  وبرنامج  �بوظبي  من 
�بوظبي  �لكرمي من  �ل��ق��ر�ن  �ذ�ع��ة 
�ل��ف�����ش��ول �الرب���ع���ة �نتاج  وب��رن��ام��ج 
�بوظبي  �لكرمي من  �ل��ق��ر�ن  �ذ�ع��ة 
وبرنامج  �ل������د�ر  م���ر�ي���ا  وب���رن���ام���ج 

�ل�شايف غايف وبرنامج يوميات خالد 
ب��ال حدود  وب��رن��ام��ج ثقافة  وخ��ل��ود 
وب���رن���ام���ج ع��ن��دك ف��ك��رة م���ن �نتاج 

�ذ�عة �ل�شارقة.
�لتعريف  �ىل  �مل���ه���رج���ان  وي�����ش��ع��ى 
و�لتلفزيوين  �الذ�ع�������ي  ب���االن���ت���اج 
�لفر�س  و�تاحة  �الع�شاء  للهيئات 
للقاء�ت مثمرة مع �ملنتجني �لعرب 
�الذ�عي  �النتاج  و�الرتقاء مب�شتوى 
و�لتلفزيوين يف دول منطقة �خلليج 
و�لوطن  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربي ب�شكل عام وتعزيز �ل�شالت 
�الأع�شاء  �ل����دول  يف  �مل��ب��دع��ني  ب��ني 
�لعربي  �ل����وط����ن  يف  ون���ظ���ائ���ره���م 
و�ل�����ع�����امل وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت بني 
�ملوؤ�ش�شات �العالمية يف هذه �لدول 
�النتاج  ت�����ش��وي��ق  ح���رك���ة  وت��ن�����ش��ي��ط 
�جلهات  بني  و�لتلفزيوين  �الذ�ع��ي 
�مل�شاركة يف �ملهرجان وعر�س �أحدث 
م��ا مت �إن��ت��اج��ه م��ن �أج��ه��زة ومعد�ت 
تقنية يف جمايل �الذ�عة و�لتلفزيون 
�الأ�شاليب  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
وتقنيا  فنيا  و�لتلفزيونية  �الذ�عية 
�لتناف�س  روح  ت���ن���م���ي���ة  وك�����ذل�����ك 
وت�شجيع  �ملبدعة  �ملو�هب  وت�شجيع 
�لعلمي  و�ل���ت���ق���ومي  �ل��ب��ن��اء  �ل��ن��ق��د 
فني  �ن��ت��اج  حتقيق  يف  ي�شهم  ب�شكل 
لقاء�ت  تنظيم  �ىل  ����ش��اف��ة  متميز 
يف  متخ�ش�شة  عمل  وور����س  فكرية 

جمايل �الذ�عة و�لتلفزيون. 

�فتتاح �شوق �لإنتاج �لإذ�عي و�لتلفزيوين مب�شاركة �لإمار�ت يف �لبحرين

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/402  عمايل جزئي 
�����س.ذ.م.م      �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��امل��غ��ري  ���ش��رك��ة حم��م��د   -  1 �مل��دع��ى عليه /  �ىل 
جمهول حمل �القامة   مبا �ن �ملدعي /حممد بالل ح�شني �شاهي عمر�ن    قد 
وقدرها )6636  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
درهم( يف �ل�شكوى �لعمالية رقم 2013/165731 و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت 
 ch1.A.5 لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/8 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
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 �القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/284  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �الرتقاء للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�الق��ام��ة   مب��ا �ن �مل��دع��ي /ز�ه���د ح�شني حممد ب��وت��ا     ق��د �ق��ام عليك 
 17.444( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�مل�شاريف رقم  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م( 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2014/163514  ( �ل�شكوى 
2014/4/3 �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 �القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
         اعالن باحلكم يف الدعوى
 رقم  2013/591 مدين جزئي

�ىل �ملحكوم عليه /1- وي�شت اليف الد�رة �لعقار�ت ذ.م.م     �لعنو�ن: 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/10/27 قد حكمت عليك هذه 
�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ حممد �بو طاهر 
ليت حاجي �حمد مباه بالتايل  �شم حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ 6110 درهم ) �شتة �الف 
ومائة وع�شرة درهم( و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف.   �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/3/25
القا�صي/ عادل حممود ا�صماعيل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: كا�صا فورما لندن لعمال الديكور )�ض. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب  2204 ملك �ل�شيخه مرمي بنت ر��شد �ل مكتوم- برج خليفة- بر دبي    
�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 682486  رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه قد مت  �القت�شادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1108853 مبوجب هذ� 
�أعاله، وذلك مبوجب  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2014/2/05  قر�ر حماكم دبي 
2014/2/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �صي ان 
للعقار�ت-  �ل بخيت  �لعنو�ن: مكتب )304( ملك  لتدقيق احل�صابات   كيه قايد 
كافة  معه  2659250-04  م�شطحباً  فاك�س:   04-2659550 هاتف   �خلبي�شي   دي��رة- 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: اولتيك للتجارة  )�ض. ذ.م.م(.
�الوىل        �لرب�شاء  دبي-  بر  �ملهريي-  �لعنو�ن: مكتب رقم 608 ملك خالد م�شبح حميد 
�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 606883  رقم �لقيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1023853 �لتجاري: 
مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/12/16 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر 
2013/12/16 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني م�صعل 
الزرعوين للمحا�صبة القانونية �لعنو�ن: مكتب رقم 2403 �حمد عبد�لرحيم �لعطار- 
بر دبي- �ملركز �لتجاري  هاتف  3589996-04 فاك�س: 3589966-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/�صي ان كيه قايد لتدقيق احل�صابات  �لعنو�ن: مكتب )304( ملك 
 04-2659250 فاك�س:   04-2659550 هاتف   �خلبي�شي   دي��رة-  للعقار�ت-  بخيت  �ل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
ذ.م.م(  )�ض  الديكور  لعمال  لندن  فورما  كا�صا  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/2/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى    2014/2/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
 2403 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  القانونية  للمحا�صبة  الزرعوين  �مل�شفي/م�صعل  ��شم 
فاك�س:  ه��ات��ف  04-3589996  �ل��ت��ج��اري   �مل��رك��ز  دب��ي-  ب��ر  �ل��ع��ط��ار-  �حمد عبد�لرحيم 
3589966-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   اولتيك للتجارة   )�ض ذ.م.م( وذلك 
�لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/12/16 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�أو مطالبة  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ 2014/12/16  وعلى من لديه 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: كيو تون للهواتف   )�ض.ذ.م.م(  
عبد�هلل  عي�شى  م��ل��ك   )303( رق���م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:   630114 �ل��رخ�����ش��ة:  رق���م 
حمدودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  دي��رة    نا�شر-  عيال   - عبد�لعزيز 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1049508 تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي من خالل �لربيد �اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن فقدان �صهادة م�صتفيد
�مار�تية  ر�����ش���د  ع��ائ�����ش��ة خ��م��ي�����س  �مل���دع���وة/  ف��ق��دت 
علي  با�شم/   )2694( رقم  م�شتفيد  �شهادة  �جلن�شية 
م��ن مركز  ���ش��ادرة  ع��ب��د�ل�����ش��الم-  �آل  �شعيد حم��م��د 
يجدها  م��ن  .فعلى  �الج���رة  ب�شيار�ت  �لنقل  تنظيم 

ت�شليمها الأقرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �صفرت
حممد  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
ح��ك��ي��م م��ي��اه حم��م��د علي- 
�جلن�شية-جو�ز  بنغالدي�س 
�شفره رقم  )1437837(
�شادر من بنجالدي�س    من 
يجده عليه �الت�شال ب�شفارة 

بنجالدي�س لدى �لدولة.
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حوادث  و ق�ضايا

�لطفلة �إليناعمرها 7 �شنو�ت التنطق �إال بطلب و�حد يوروديزين فقد  طلبت 
من و�لدها مر�ر� وتكر�ر� �أن ياأخذها �إىل  عامل ميكي ماو�س �ل�شحري لكن 
رد �أبيها ال يتغري فلي�س لديه �لنقود �لكافية حيث يكفي ر�تبه بالكاد لتغطية 
م�شاريف �حلياة �الإيجار �لطعام ومن ثم لن ي�شتطيع �لذهاب  �إىل مدينة 
و�لت ديزين و�الأوروبية يف هذه  �الإجازة �أو �الإجاز�ت �لعادية �لقادمة وعادت 
�إلينا مثل كل م�شاء �إىل طلبها باأن تزود يورو ديزين ويف منت�شف �لليل  بيما 
كان جوردي با�شكو�ل و�لد �لينا جال�شا �أمام �لتليفزيون يف �شقته �ل�شغرية 
و�لتكوين  �ملت�شققة  �حل��و�ئ��ط  و�إىل  �ملتو��شع  �شقته  �أث��اث  و�إىل  حوله  نظر 
�ملتهلل وتذكر �أي�شا �شيارته �لقدمية وكيف ترف�س �حلركة الأنها حتتاج �إىل 
قطع غيار و�إ�شالح فما بالك و�بنته تريد �لذهاب �إىل فرن�شا �إن ذلك يحتاج 

�إىل معجزة.

مرياث الدم 
ولكنها  ر�أ�شه  يطردها من  �أن  ح��اول  �لبد�ية  �أفزعته يف  فكرة  فجاأة جاءته  
م�شاكله  لكل  �حلل  هو  فهذ�  منه  متكنت  حتى  تفارقه  ومل  باإ�شر�ر  عاودته 

بكل هدوء ذهب �إىل �ملطبخ باحثاعن �ملطرقة �حلديدية �لتي 
لياأخذ  نومه  غرفة  �إىل  ذه��ب  ثم  عمله  يف  ي�شتعلمها 

قا�شد�  �شقته  من  و�أخري�خرج   22 عيار  م�شد�شه 
�لتي  رجريتا  ما  جدته  تعي�س  حيث  �لدور�الأعلى 
تبلغ م��ن �ل��ع��م��ر 89 ع��ام��ا م��ع ع��م��ه  ج���ون  64 

عاما ثم �أخرج �ملفتاح وبكل هدوء فتح �لباب وتوجه 
م��ب��ا���ش��رة �إىل غ��رف��ة  ن���وم ج��دت��ه ف��وج��ده��ا ت��غ��ط يف 

نوم عميق وكانت تبدو كاملالك بوجهها �ملتجعد 
جوردي  �أح��ب  لقد  �الأب��ي�����س  بال�شعر  �مل��ت��وج 

ه����ذه �جل�����دة ع��ن��دم��ا ك����ان ���ش��غ��ري� كان 
يق�شي يومه كله معها يتعباها وهي تقوم 
بالطهي ود�ئما ما كانت ت�شنع له �لفطائر 

�ل��ت��ي ت���ذوب يف ف��م��ه وك��ان��ت ت�����ش��رتي ل��ه كل 
�حللوى �لتي يحبها وعندما كرب علمته �لقر�ءة  
و�لكتابة فهي �أكرث �شرب� من و�لديه �مل�شغولني 

د�ئما عنه باأعمالهما  ويف �شن �ملر�هقة كانت 
�أ���ش��ر�ر يحكي لها كل  ه��ذه �جل��دة ه��ي كامتة 
تعرفت  من  �أول  وكانت  �لغر�مية  مغامر�ته 

على هذ�  ده��ر  م��رد  لقد  بيالر  زوجته  على 
�لزمن �جلميل فقد تغري كل �شيء خالل 

�الأع���و�م �الأخ���رية فقدت �جل��دة �لقدرة 
قعيدة   فاأ�شبحت  و�لنظر  �ل�شمع  على 
حو�ئجها  لها  يق�شي  من  �إىل  حتتاج 
ويعتني بها مثل �لطفل �لغري ولكنها 
وترف�س  �ل��ر�ج��ح  عقلها  �أب��د�  تفقد 
با�شك  �أن تعطي جلور دي  بر�شر�ر 

�إنها  و�ل �ملال �لذي �أدخرته يف �لبنك ويبلغ مليون و�شتمائة �ألف فرنك بل 
لنو�ئب  �إنها تدخره  �ل��ذي تقول  �مل��ال  �أي مبلغ من هذ�  �أن تقر�شه  التريد 

�لزمن.

املرياث القاتل
وفجاأة  ي�شمع جوردي جدته تتقلب يف فر��شها  فيوجه �شربة عنيفة باملطرقة 
وبكل قوته �إىل: ر�أ�س جدته ثم يرمي �ملطرقة على �الأر�س ومي�شكم بعنقها 

�ل�شعيف حتى تختنق وت�شعد روجها �إىل بارئها.
�أل��ف فرنك و�شيح�شل على   �أخ��ري� �شيح�شل ج��وردي على ملوين و�شتمائة 
�ملري�ث �الآن ميكنه �شر�ء �شيارة جديدة و�أثاث  �أنيق و�الأهم من ذلك ميكنه 
�الآن �أن ي�شطحب �بنته �إىل فرن�شا لرتى مدينة و�لت ديزين �الأوربية لكن 
�أن يخل�س من عمه جون و�إال ذهب  �أوال  �ل�شهولة فيجب  �المر لي�س بهذه 

�ملري�ث �إليه فياأخذ جوردي �ملطرقة ويقتل عمه مثلماقتل جدته .

التخل�ض من القتلى 
�ل��زم��ن  ترقد �جلثمان  م��رت �شاعة م��ن 
�لب�شع  �ملنظر  ه��ذ�  لكن  دمائها  و�شط 
ف��ي��ب��د�أ يف خلع  الي���وؤث���ر يف ج�����وردي 
يغلق كل جثة  ثم  �لقتيلتني  مالب�س 
وقبل  �لقمامة  �أكيا�س  يف  ح��دة  على 
قام  �ل�����ش��ي��ارة  �إىل  �جلثتني  ي��ن��زل  �أن 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف �ل�����ش��ق��ة ح��ت��ى ي��خ��ف��ي �آث����ار 

�جلرمية.
�إنز�ل  عليه  �شاقا  يكن  مل 
�إىل  ج�������دت�������ه  ج������ث������ة 
حيث  �ل���������ش����ي����ارة 
�شعيفة  كانت 
�ل����ب����ن����ي����ة 

خفيفة 
�ل�����������وزن 
ل����������ك����������ن 
بالن�شبة  �أك��رث  �شعوبة  �الأم��رك��ان 
ق����وي �لبنية  ك����ان  ل��ل��ع��م ج����ون ح��ي��ث 
ثقيل �ل��وزن  فلم ي�شتطيع جوردي حمله 
و��شطر �إىل: �أن يجره على�ل�شلم يف حر�س  
�شديد خوفا من �أن ي�شمع �أحد �جلري�ن �شوت 
�جل�شم �لذي يرتطم بال�شالمل ثم �تهج جوردي 
�إىل  ث��م �جت��ه  �أل��ق��ى جثة �جل��دة  �مليناد حيث  �إىل 
�أحد �الأحياء �لفقرية يف بر�شلونة وظل يبحث عن 

مكان منا�شب يلقي فيه  بجثة عمه .
م���ل���ي���ئ���ة بحطام  �أم���������ا  خ�����ر�ب�����ة  �أخ���������ري�  وت�����وق�����ف 

�شكب  ثم  �لعم  بجثة  �ألقي  �ل�شيار�ت  ه��ذه  �أك��و�م  بني  �ل�شيار�تالقدميوهنا  
عليها �لبنزين و�أ�شعل فيها �لنري�ن.

الآن مل ي�صتطيع اأحد التعرف على �صخ�صية القتيل 
وبعد يومني من �رتكاب �جلرميتني �أعلن جور دي البنته وزوجته  بل �أي�شا 
للجري�ن �أن جدته مارجريتا وعمه دجونقد غادر �ملدينة حيث قررت �جلدة 
�أن  �بنها  من  طلبت  وبالطبع  �أ�شبانيا  جنوب  يف  ر�أ�شها  م�شقط  �إىل  تعود  �أن 

ي�شحبها ومل ي�شك �أحد يف هذه �لق�شة.
و�الآن جاء �لوقت لي�شتفيد جوردي من جرميته �ملزوجة �أوال  ��شتوىل على 
كل �شيء ذي قيمة باع جموهر�ت جدته وكانت من �لذهب �خلال�س �ملطعم 
باملا�س و�الحجار �لكرمية ثم قام بتزويد توكيل من جدته وذهب �إىل�لبنك 
لي�شحب بع�س �الأمو�ل مل ي�شحب مبلغا كبري� حتى ال يثري �ل�شكوك حوله.

�أنه ثم  �لعثورعلى جثة متفحمة  ويف �ليوم �لتايل قر�أ جوردي يف �ل�شحف 
و�شط حطام �ل�شيار�ت �لقدمية وقامت �ل�شرطة بتحقيق ب�شيط و��شتنتجت 
�أن �جلثة هي جثة �أحد  �ل�شكاري �لذي قام �أحد� �أ�شدقائقه بقتله هكذ� �عتقد 

جوردي �أنه قد �رتكب �جلرمية �لكاملة.

جثة اجلدة تدل على القاتل
وبعد ذلك باأ�شبوعو�أحد مت �لعثورعلى �أكيا�س قمامة تطفو بالقرب من �أحد 
�أر�شفة ميناء بر�شلونة وبعد ��شتخر�جها من �ملاء مت �لعثور بد�خلها على جثة 
عارية  ن�شف متحللة  ل�شيدة عجوز كان من �لع�شري على �ل�شرطة �لتعرف 
على �شخ�شية �لقتيلة  الأن عدد �لالتي �ختفني يف ��شبانيا خالل ب�شعة �شهور 
قد تعدى 800 �شيدة كما �أن �أو�شاف �جلثة وب�شماتها التنطبق على �أي من 
�ملختفيات لكن ت�شريح �جلثة �أ�شفر عن وجود مف�شلني �شناعيني �أحدهما يف 

�لفخذ �الأي�شر 
�أرق��ام كودية  �ل�شاق �ليمني وعند فح�س �ملف�شلني وجد عليهما  و�الآخ��ر يف 
�ل�شيدة فتو�شلت  ه��ذه  �إىل �شخ�شية  �ل�شرطة  ق��ادت  �لتي  �الأرق���ام هي  ه��ذه 
�مل�شت�شفي  على  و����ش��ت��دل  دف��ات��ره  يف  بحث  �ل��ذي  �ملفا�شل  ه��ذه  منتجع  �إىل 
�شخ�شية  �لتعرف على   �مل�شت�شفي مت  �أر�شيف  ب�شر�ئهما منه ويف  قام  �ل��ذي 
�ل�شيدة �لعجوز �لتي مت زر�عة �ملف�شلني لهما  وكانت هي �لعجوز مارجريتا 
ياركو� �كت�شفت �ل�شرطة �أن ما رجريتا و�بنها قد �حتفيا دون �أن يرتكا �أي �أثر  
فت�شاءلت ما �إذ� كانت �جلثة �ملتفحمة �لتي عرث عليها بني حطام �ل�شيار�ت 
�لقدمية هي جثة جون �بنها وقد ��شتطاع �ملعمل �جلنائي رغم ت�شوه �جلثة 
بفعل �لنري�ن �أن يتاأكد من �أنها فعال جثة جون.ومل يبق �الآن �إال �لبحث عن 

�لقاتل و�أول �شوؤ�ل طرحته �ل�شرطة من �مل�شتفيد من �جلرمية ؟
و�شريعا ما �جتهت �النظار �شوب جوردي با�شكو�ل وعندما ��شجو� به �أنكر� 
با�شتعالء كيف �أقتل جدتي �حلنون؟ لكنه مل ي�شتطيع تف�شري ملاذ� كذب على 
�جلميع ب�شاأن �ختفائهما ومل يقم باإبالغ �ل�شرطة عن �الختفاء  ومل ي�شتطع 
�ي�شا تف�شري م�شدر� لالأمو�ل �لتي �أ�شيفت �إىل ح�شابه بعد يوم و�حد من 
�الختفاء فانهار و�عرتف بجرميته ومل تذهب �بنته �إىل فرن�شا لرتى ميكي 

ماو�س. 

 3 ق���ام  ق��ت��ل ب�شعة، ح��ي��ث  ���ش��رب� �خل��ي��م��ة مب�شر ج��رمي��ة  ���ش��ه��دت منطقة 
م�شجلني خطر باإطالق �لر�شا�س على �شائق ب�شبب قيامه بالتدخل الإنقاذ 
الإنقاذها،  به  ��شتنجدت  عندما  عليها،  يعمل  �لتى  �ل�شيارة  �شاحب  جنلة 
نقل �جلثة  �حل��ال. مت  �ملتهمون خطفها فلقى م�شرعه فى  ح��اول  عندما 

مل�شت�شفى نا�شر �لعام، �أخطرت �لنيابة فتولت �لتحقيق.
بو�شول  �إخ��ط��ار�ً  �خليمة  ���ش��رب�  �أول  بق�شم  �ل�شبط  م��ع��اون  �مل��ق��دم  تلقى 
�أ.�س.�س.غ �شائق م�شاباً بر�س خرطو�س بفروة �لر�أ�س و�لرقبة من �خللف 

وتوفى فور و�شوله �مل�شت�شفى متاأثر�ً باإ�شابته.
�للو�ء  �ل��ف��ور  على  �نتقل  حيث  �لقليوبية،  �أم���ن  م��دي��ر  �ل��ل��و�ء  �إخ��ط��ار  مت 

مفت�س �الأمن �لعام، و�لعقيد رئي�س فرع �لبحث �جلنائى باخل�شو�س، وتبني �أنه حال 
قيام �ملجنى عليه برفقة �أ.�س.م.ح "35" �شائق.. الإ�شالح �ل�شيارة �مليكروبا�س ملك 
مالك  �شقيقة  هاتفى من  �ت�شال  لهما  ورد  عليه..  �ملجنى  عليها  يعمل  �لتى  �الأخ��ري 
�أبلغتهما بقيام كل من و.و؛ و�شقيقه و و"�أ.ح"  �إ.���س.م حيث  �ملذكور �ملدعوة  �ل�شيارة 
... بالتعر�س لها حال �شريها بال�شارع وحماولة ��شطحابها مل�شكنهم عنوة .. ولدى 
توجههما لنجدتها .. بادرهما �مل�شكو فى حقه �الأول و.و باإطالق �أعرية نارية �شوبهما 
بحياته..  �أودت  �لتى  عليه  �ملجنى  �إ�شابة  عنها  نتج  بحوزته  ك��ان  خرطو�س  ف��رد  من 

وفرو� جميعاً هاربني. 
كلفت �إد�رة �لبحث �جلنائى بتحرى �لو�قعة و�شبط �ملتهم و�ل�شالح �مل�شتخدم.

مفارقات غريبة �شهدتها هذه �جلرمية �لتي قتل فيها �لزوج 
زوجته حيث تبني من �أقو�ل �جلري�ن �أن �لقتيلة تعمل �شغالة 
هجرها  �أن  بعد  ورعايتهم  �أوالده���ا  على  لالإنفاق  �لبيوت  يف 
زو�جه  �كت�شفت  عليها  �ملجني  عرفيا  ب��اأخ��رى  وت���زوج  زوج��ه��ا 
�أن��ه قتلها  فعاقبها ب��امل��وت ه��ي و�جل��ن��ني �ل��ذي حتمله و�دع���ى 
لقيامها بتحري�س �أوالده على كر�هيته ودفعهم للت�شول بدال 
غ�شب  بنوبة  �أ�شيب  �الأك��رب  �بنه  �لدر��شة  يف  �نتظامهم  من 
باحلب�س  عليه  �حلكم  وطلب  و�ل��ده  مالب�س  ف��اأح��رق  �شديدة 
�أم��ه منه بعد  ب��دال من �الإع���د�م حتى يتمكن من �الأخ��ذ بثاأر 

�الإفر�ج عنه.
تلقى رجال  �لت�شابك عندما  ب��د�أت يف  خيوط هذه �جلرمية  
35 �شنة ويف ليلة  �ل�����ش��ي��د�ت   �إح���دى  ب��الغ��ا مبقتل  �مل��ب��اح��ث 
�جلرمية طالب �لزوج زوجته �الأوىل �أم �الأوالد مببلغ من �ملال 
وعندما  �جلديدة  زوجته  على  �شينفقه  �أن��ه  �لزوجة  �عتقدت 
�أنها  رف�شت قام ب�شربها ثم قتلها خنقا ليتخل�س منها رغم 
ترعى �الأبناء  وجميعهم متفوقون يف در��شتهم وملتزمون يف 

ح�شورهم �ليومي  بهذه �ملد�ر�س . 
كان  �ل���ذي  زوج��ه��ا  ي��د  قتلها على  �لقتيلة على  ج���ري�ن  ح��زن 
بعيد�  وقته  معظم  يقيم  وك��ان  معها  معاملته  يف  ج��د�  قا�شيا 
بها  تعمل  �لتي  �لبيوت  �أ�شحاب  �أح��د  ب��اأن  علم  وعندما  عنها 
�أعطاها مبلغا كبري� من زكاة �ملال حتى تنفق على �أوالدها جاء 

لي�شتوىل عليها منها.

�صقيق املجني عليها ي�صرح ما حدث لها
�شقيقتي  قتل  على  ن���اري  ت��ربد  ل��ن  ق��ال  عليها  �ملجني  �شقيق 
�لذي مات  �ملجرم  �لعادل من هذ�  �لق�شاء  �أن يقت�س  �إال بعد 
قلبه ون�شي �لعي�س و�مللح وقام ب�شرب �شقيقتي وخنقها وهي 
�لتي كانت تعمل من �أجل �أوالدها بعد �أن تخلي عنهم و�لدهم 

وعا�س عاطال ال يهمه  �شوى ملذ�ته .
ثم �أ�شاف يف يوم �حلادث ح�شر �إىل زوج �شقيقتي وجل�س معي 
حتى �شاعة متاأخرة من �لليل ولذلك �أ�شطر �إىل �ملبيت عندي 
ذل��ك فوجئت باجلري�ن  و�أث��ن��اء  �الإف��ط��ار  وت��ن��اول معي طعام 
يخربونني �أنهم وجدو� �شقيقتي مقتولة مبنزلها  وذهبنا �إىل 
�إال  وق��در�  الأنها ماتت ق�شاء  دفنها  زوجها  يبتها وطلب مني 
وفاتها  �أن  �لطبيب  وقرر  عليها  للك�شف  �أح�شرت طبيبا  �أنني 
حتقيقاتها  با�شرت  �لتي  �ل�شرطة  �أبلغت  �لفور  وعلى  جنائية 
وحترياتها و�ألقت �لقب�س على زوجها �لذي حاول �ملر�وغة يف 
�لبد�ية موؤكد� �أن زوجته كانت تعاين من مر�س �ل�شرع و�أن 
�لنوبة �نتابتها ور�حت ت�شرب بر�أ�شها يف �حلائط حتى ماتت.

اآثار خنق
�ل�شرعي  �لطبيب  ك�شفها  �لتي  باآثار �خلنق  �لزوج  ومبو�جهة 

على رقبة �لزوجة �لقتيلة حاول �لقاتل �دعاء تربير�ت و�هية 
�إنه حاول �الإم�شاك بزوجته وهي ت�شرب ر�أ�شها يف  حيث قال 
م�شيفا  وجهه  على  ب�شفعة  عليه  �العتد�ء  فحاولت  �حلائط 

�إىل تربير�ته �إنها حولت �أوالده �إىل م�شتولني. 
خلق  بح�شن  �أ���ش��ادو�  �جل��ري�ن  و�شهادة  �ملباحث  حتريات  لكن 
�لقتيلة و�أنها كانت تعمل يف �لبيوت لالإنفاق على �أوالدها و�أمام 

�شهاد�ت �جلري�ن مل يجد �لزوج مفر� من ذكر �حلقيقة.
وبد�أ ي�شرد ق�شته مع زوجته �لقتيلة فقال تزوجتها من 14 
�الأوىل  �ل�شنو�ت  يف  وكانت  و�ل��دت��ي  يل  ر�شحتها  �أن  بعد  �شنة 
للزو�ج حتاول �أن تثبت تفانيها من �أجل خدمتي وفعال تعلقت 
بها لدرجة �أنني مل ��شتطيع �أن �أفارقها وكنت �أترك عملي من 

�أجل �أن ��شتمتع باجللو�س معها.

املعاملة تغريت
�أجنبت  �ملتهم لكن معاملة زوجتي يل تغريت عندما  و�أ�شاف 
يل �الأوالد و�أهملت رعايتي حاولت �أفهامها �أن يل حقوقا يجب 
�أن تر�عيها لكنها مل تعرين �هتماما ووقعت عيني على �شيدة 
مطلقة لي�س لديها �أوالد وتقيم يف �شقة لها  بعيدة عن مكان 
�أقامتنا وتقربت منها وتزوجتها عرفيا والأنني كنت م�شتتا بني 
يعد يل مورد  �أهملت عملي حتى ف�شلت منه ومل  �لزوجتني 
رزق و�أحيانا كنت �أجلاأ �إىل زوجتي �الأوىل و�قرت�س منها بع�س 

�لنقود على �شبيل �ل�شلف لكنها يف �الأي��ام �الأخ��رية رف�شت �أن 
متدين باأي �أمو�ل بعد �أن علمت مبو�شوع زو�جي. 

وذ�ت يوم ت�شاجرت معي  وتطاولت على بال�شباب بل وقامت 

فارقت  حتى  رقبتها  على  يدي  فاأطبقت  وجهي  على  ب�شفعي 
وبعر�س  فقط  �إخافتها  و�إمن���ا   قتلها  �أق�شد  �أك��ن  ومل  �حلياة 

�لقاتل على �لنيابة �أمرت بح�شبه على ذمة �لتحقيق. 

�لقاتل �لإ�شباين .. تخل�ص من 
جدته وعمه من �أجل ميكي ماو�ص

مقتل �شائق حاول �إنقاذ فتاة من بلطجية

رف�شت م�شاعدته على �لزو�ج من �أخرى فقتلها
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مادورو �شد  �لحتجاجات  بدء  منذ  بفنزويال  قتياًل   36
•• كراكا�ص-وكاالت:

�ملناه�شة  �الح��ت��ج��اج��ات  يف  �ل��ق��ت��ل��ى  ح�شيلة  �رت��ف��ع��ت 
للحكومة �لفنزويلية �إىل 36 �شخ�شا وذلك بعد مقتل 
�م������ر�أة ح��ام��ل وج���ن���دي يف م��وق��ع��ني خم��ت��ل��ف��ني خالل 
بد�أت  �ل��ت��ي  �الح��ت��ج��اج��ات  و�شهدت  �ملا�شيني  �ليومني 
للرئي�س  �مل��وؤي��دي��ن  م��ن  قتلى  ���ش��ق��وط  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
نيكوال�س مادورو ومعار�شيه، كما �شقط قتلى من قو�ت 
�الأمن يف موجة �الحتجاجات �لتي تعد �الأ�شو�أ يف �لبالد 

خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �الأخرية.
وقال فر�ن�شي�شكو غار�شي�س -رئي�س بلدية غو�يكايبورو 
ق���رب �ل��ع��ا���ش��م��ة ك��ر�ك��ا���س وه���و �أي�����ش��ا ع�����ش��و باحلزب 
و�لع�شرين  �لثامنة  يف  �م���ر�أة  �إن  �حل��اك��م-  �ال���ش��رت�ك��ي 
�إطالق �لر�شا�س عليها خالل  من عمرها توفيت بعد 
�حتجاج �الأحد، وقال غار�شي�س لل�شحفيني نحن نرف�س 

ب�شكل قاطع �ملظاهر�ت �لتي ت�شببت يف هذه �لوفاة .
�أ�شيبت  �مل����ر�أة  �إن  ب��ال��والي��ة  �ل��ع��ام  �مل��دع��ى  وق���ال مكتب 
نزولها من حافلة عامة توقفت عند  بالر�شا�س عقب 

حاجز على �لطريق �أقامه حمتجون.
باحلر�س  رق��ي��ب��ا  �أن  �جل��ي�����س  ذك����ر  �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
بالر�شا�س يف  �إ�شابته  �أم�س �الثنني بعد  �لوطني تويف 

وتوعد  �ل��ب��الد.  غربي  مبريد�  ��شتباكات  خ��الل  �لعنق 
وو�شع  �شيا�شي  بتغيري  يطالبون  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ظ��اه��رون 
وي�شكون  �الأ�شا�شية  �ل�شلع  ونق�س  �الأ�شعار  لغالء  حد 
من �أحد �أعلى معدالت جر�ئم �لعنف يف �لعامل، بالبقاء 
من  �ل��رغ��م  على  م����ادورو  ي�شتقيل  �أن  �إىل  �ل�����ش��و�رع  يف 
�شتجربه على  �ال�شطر�بات  �أن  دالئ��ل على  وج��ود  عدم 
�ال�شتقالة. و�أعلن رئي�س �لربملان �أن �لنائبة ماريا كورينا 
ما�شادو �لتي تعد من �أبرز قادة �ملعار�شة فقدت مقعدها 
حماكمتها  متنع  ح�شانة  متلك  ال  و�أ�شبحت  باملجل�س 
خالل  د�شتورية،  غري  باأنها  �عتربت  ت�شريحات  ب�شبب 

م�شاركتها يف قمة عقدت يف بنما ملنظمة دول �أمريكا.
فرب�ير-�شباط  يف  ب������د�أت  ق���د  �الح���ت���ج���اج���ات  وك���ان���ت 
مبظاهر�ت متفرقة لطالب �جلامعات بعد �أقل من عام 
�شافيز،  ل�هوغو  خلفا  �ل�شلطة  �إىل  م��ادورو  و�شول  من 
و�ت�شع نطاق �ملظاهر�ت بعد مقتل ثالثة �أ�شخا�س عقب 
جتمع يف و�شط مدينة كر�كا�س يف 12 فرب�ير-�شباط.

�شخ�شيات  �إج��ر�ء ق�شائيا �شد عدة  و�أطلقت �حلكومة 
و�لهادف  ���ش��ال��ي��د� )�خل������روج(  �مل��ت�����ش��دد ال  �حل����ر�ك  يف 
�إىل �الإط��اح��ة مب����ادورو، ووج��ه��ت �ت��ه��ام��ات الث��ن��ني من 
�لقياديني ب�شبب �لدعوة �إىل �لعنف و�خليانة و�الإرهاب 

و�جلرمية .

�ل�شني تطالب مبوقف �أمريكي نزيه من نز�عها �لبحري

اإ�صرائيل تعترب تبادل الأرا�صي قانونيًا

�لفل�شطينيون �شيلجاأون �إىل �لأمم �ملتحدة لتحرير �أ�شرى
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لفل�شطينية  �ل����ق����ي����ادة  ت���ع���ت���زم 
�ذ�  �مل��ت��ح��دة  �المم  �ىل  �ل��ت��وج��ه 
����ش��ر�ئ��ي��ل �ط����الق �شر�ح  رف�����ش��ت 

�لدفعة �لر�بعة من �الأ�شرى .
فل�شطينيون  م�������ش���وؤول���ون  وق�����ال 
�لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة  �ن  �م�����س 
�لدولية  �ملنظمات  �ىل  �شتتوجه 
�ل��ت��اب��ع��ة ل���المم �مل��ت��ح��دة يف حال 
�لدفعة  �شر�ح  ��شر�ئيل  تطلق  مل 
�ل��ر�ب��ع��ة و�الخ�����رية م��ن �ال�شرى 
عليها  �مل���ت���ف���ق  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

ال�شتئناف مفاو�شات �ل�شالم.
وك���ان���ت ����ش��ر�ئ��ي��ل و�ف���ق���ت خالل 
����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات يف مت���وز-
2013 على �طالق �شر�ح  يوليو 
مع  فل�شطينيني  ����ش��رى   104
�ربع  �ل�شالم على  تقدم حمادثات 
����ش��ه��ر. وقد  دف��ع��ات خ��الل ت�شعة 
�فرجت حتى �الن عن 78 ��شري� 

يف ثالث دفعات.
و�عرب وزر�ء ��شر�ئيليون �ال�شبوع 
الطالق  معار�شتهم  ع��ن  �ملا�شي 
�ال�شرى  من  جديدة  دفعة  �شر�ح 
قيام  عدم  حال  يف  �لفل�شطينيني، 
�ملفاو�شات  بتمديد  �لفل�شطينيني 
ملا بعد موعدها �لنهائي �ملحدد يف 

�ملقبل. ني�شان-�بريل  من   29
وق����ال ي��ا���ش��ر ع��ب��د رب���ه �م���ني �شر 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة 
�ل���ث���الث���اء يف ح���دي���ث م����ع �ذ�ع�����ة 
�شيتم  �لر�شمية  فل�شطني  ���ش��وت 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ات  �ىل  �ل��ت��وج��ه 
�ذ� مل  �مل���ت���ح���دة  ل����المم  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لر�بعة  �ل��دف��ع��ة  ��شر�ئيل  تطلق 
و�الخ���رية م��ن �ال���ش��رى �ملعتقلني 
م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل �ت���ف���اق �و���ش��ل��و عام 

�إىل  �ل���ع���رب���ي���ة  �الأغ����ل����ب����ي����ة  ذ�ت 
حال  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �ل����دول����ة 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  �ت��ف��اق  بعد  قيامها 

و�لفل�شطينيني.
�إن  وق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه����اآرت���������س 
ت��ق��ري��ر� ت�شمن  ت��ل��ق��ى  ل��ي��ربم��ان 
ه���ذ� �ل�����ر�أي �ل��ق��ان��وين ق��ب��ل عدة 
�أ�شابيع، وجاء فيه، �أن نقل مناطق 
م��اأه��ول��ة وت��ق��ع حت��ت ���ش��ي��ادة دولة 
م���ا �إىل ����ش���ي���ادة دول�����ة �أخ������رى يف 
�إط����ار ح��ل د�ئ����م، وح��ت��ى م��ن دون 
مو�فقة و��شحة من جانب �شكان 
�ملنطقة، ومن دون �إجر�ء ��شتفتاء 
�شعبي لي�س �أمر� ممنوعاً مبوجب 
�ل�������دويل، وذل�����ك طاملا  �ل���ق���ان���ون 
مو�طنة  على  �ل�شكان  �شيح�شل 

و��شحة من كيان ما بعد نقلهم .
وكلف ليربمان �مل�شت�شار �لقانوين 
ل����وز�رت����ه، يف م��ن��ت�����ش��ف ���ش��ب��اط-
ر�أي  ب�����اإع�����د�د  �مل���ا����ش���ي،  ف����رب�ي����ر 
قانوين حول �خلطة، وذلك فيما 
�الأمريكي،  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ك��ان 
حمادثات  ي���ج���ري  ك�����ريي،  ج����ون 
ح���ث���ي���ث���ة م������ع رئ����ي���������س �ل�����������وزر�ء 
نتنياهو،  بنيامني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
حممود  �لفل�شطيني،  و�ل��رئ��ي�����س 
�أن  �إىل  �مل�شت�شار  و�أ����ش���ار  ع��ب��ا���س. 
�أنه  على  معّرف  عنوة  �شكان  نقل 
جرمية دولية ولذلك فاإن خطوة 
كهذه لي�شت �شرعية وتتناق�س مع 

�لقانون �لدويل.
�أن ه���ذه �خل��ط��وة ال  وخ��ل�����س �إىل 
تطرح �أ�شئلة قانونية فقط، و�إمنا 
�أ�شئلة �أخرى يف �ملجاالت �ل�شيا�شية 
وبكل  و�الجتماعية  و�القت�شادية 
ما يتعلق بعالقات �ليهود و�لعرب 
�أ�شئلة  وكذلك  �إ�شر�ئيل،  دول��ة  يف 
ونظرة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب�����ش��ورة  تتعلق 

�لعامل �إليها .

لالمم �ملتحدة .
�مل��ح��دد لالفر�ج  �مل��وع��د  و����ش��اف 
�شيكون  �ل����ر�ب����ع����ة  �ل���دف���ع���ة  ع����ن 
ي�شهد  �ن  مي��ك��ن  رئي�شيا  ت��اري��خ��ا 
�لعملية  ��شر�ئيل جتاه  على نو�يا 
ب����ان رف�س  م�����ش��ري�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ال�شرى  �شر�ح  الط��الق  ��شر�ئيل 
للتفاهمات  ج�شيما  �نتهاكا  يعني 
م�شبقا  عليها  �التفاق  جرى  �لتي 
و�ل�شلطة حينها �شتتخذ �لقر�ر�ت 

�ملنا�شبة .
�مل�شت�شار  ق���دم  �أخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
�ل�����ق�����ان�����ون ل������������وز�رة �خل����ارج����ي����ة 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، �ي��ه��ود ك��ي��ن��ان، ر�أيا 
�خلارجية،  وزي�����ر  �إىل  ق���ان���ون���ي���اً 
�أف���ي���غ���دور ل��ي��ربم��ان، �ع��ت��رب فيه 
بنقل  ي�شمح  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  �أن 
ع�����ارة،  وو�دي  �مل���ث���ل���ث،  م��ن��ط��ق��ة 

��شر�ئيل  و������ش����اف   .  1993
�ط�����الق  �ن  ت����ق����ول  �ن  ح�����اول�����ت 
��شتمر�ر  م��ق��اب��ل  ج����اء  �ال����ش���رى 
�ال���ش��ت��ي��ط��ان،ون��ح��ن ق���ر�رن���ا كان 
�ط����الق �ال����ش���رى م��ق��اب��ل جتميد 

توجهنا للمنظمات �لدولية .
بني  �ل������رب������ط  ن����ق����ب����ل  ال  و�ك����������د 
و��شتمر�ر  �ال�شرى  �شر�ح  �ط��الق 
خمتلفان  �مر�ن  �ملفاو�شات،هذ�ن 
�ي حماولة  �ن  �ىل  متاما م�شري� 
للربط بني �ملو�شوعني مرفو�شة 
وخيمة  نتائج  �ىل  ���ش��ت��وؤدي  الن��ه��ا 
تريد  ����ش��ر�ئ��ي��ل  الن  لنا  بالن�شبة 
متديد �ملفاو�شات �ىل ما ال نهاية 
��شر�ئيل  فان  ربه  عبد  وبح�شب   .
و�لتو�شع  �الب�����ت�����ز�ز  ����ش���ت���و�����ش���ل 
و�ال����ش���ت���ي���ط���ان م���ق���اب���ل �ال����ش���رى 
ب�شروطهم  �ل���ق���ب���ول  �ج����ل  وم����ن 

ل��ل��ح��ل وه���و م���ا ن��رف�����ش��ه . وتابع 
لالن�شمام  نتوجه  �ن  ينبغي  ك��ان 
لهذه �ملنظمات �لدولية منذ زمن 
الن لدينا م�شالح وحقوق و��شعة 
م��وؤك��د� �ن��ه م��ن خ��الل �الن�شمام 
�لتوجه  ميكننا  �مل��ن��ظ��م��ات  ل��ه��ذه 
�ال�شر�ئيلية  �حل��رب  جر�ئم  �شد 
بحق �شعبنا و�ر�شنا ومنها جر�ئم 
و�لعقوبات  و�الع����ت����ق����ال  �ل���ق���ت���ل 

�جلماعية و�ال�شتيطان .
�للجنة  ع�����ش��و  ج���ه���ت���ه،�ك���د  م����ن 
�لتي  ف����ت����ح  حل�����رك�����ة  �مل�����رك�����زي�����ة 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  يتزعمها 
ت�شريحات  يف  ع���ب���ا����س  حم���م���ود 
��شر�ئيل  رف�������س  �ن  ���ش��ح��اف��ي��ة 
من  �لر�بعة  �لدفعة  ع��ن  �الف���ر�ج 
تد�عيات  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون  �ال�����ش����رى 
خطرية منها توجه قيادة �ل�شلطة 

•• بكني-رويرتز:

�المريكي  �لرئي�س  بينغ  �شي جني  �ل�شيني  �لرئي�س  �أبلغ 
بار�ك �وباما �نه ينبغي للواليات �ملتحدة �ن تتبنى موقفا 
نزيها من بحري �ل�شني �ل�شرقي و�جلنوبي حيث تخو�س 

�ل�شني �شل�شلة نز�عات �قليمية.
�شي  عن  �لر�شمية  �ل�شينية  �شينخو�  �نباء  وكالة  ونقلت 
قوله فيما يتعلق بق�شايا بحر �ل�شني �ل�شرقي و�جلنوبي 
موقفا  يتبنى  �أن  �الم��ري��ك��ي  �جل��ان��ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ف��ان��ه 
يفعل  و�ن  و�خلطاأ  �ل�شو�ب  ونزيها مييز بني  مو�شوعيا 

�ملزيد للحث على حل منا�شب وحت�شني �لو�شع. 

�الثنني على هام�س قمة لالمن  يوم  �لزعيمان  و�جتمع 
�لنووي يف هولند� حيث تناولت حمادثاتهما �ي�شا �لو�شع 
يف �وكر�نيا وكوريا �ل�شمالية و�لتعاون �لع�شكري �لثنائي.

فيتنام  خ�شو�شا  ج��ري�ن��ه��ا  بع�س  م��ع  ن���ز�ع  يف  و�ل�����ش��ني 
و�لفلبني ب�شبب مطالب باجز�ء من بحر �ل�شني �جلنوبي 
�لذي من �ملحتمل �نه توجد به ثروة من �لنفط و�لغاز. 
باأكمله تقريبا �لذي  �لبحر  �ل�شيادة على  وتدعي �ل�شني 

متر به خطوط حيوية للمالحة �لبحرية.
وه���ن���اك ن����ز�ع م��ن��ف�����ش��ل ب���ني �ل�����ش��ني و�ل���ي���اب���ان يف بحر 
�ل�شني �ل�شرقي على جمموعة من �جلزر �ل�شغرية غري 

�ملاأهولة.

وحثت �ل�شني مر�ر� �لواليات �ملتحدة على عدم �النحياز 
�يل �ح���د �الط�����ر�ف يف ه���ذه �ل��ن��ز�ع��ات وت���ر�ق���ب يف قلق 
حتركات و��شنطن لتعزيز حتالفاتها �لع�شكرية يف �ملنطقة 
باأن  ياأمل  �نه  �شي  وق��ال  ومانيال..  خ�شو�شا مع طوكيو 
�لع�شكري و�أن  �ملتحدة تعاونهما  تعمق �ل�شني و�لواليات 
�لتدريبات �مل�شرتكة للم�شاعدة يف منع  �ملزيد من  جتريا 

�وجه �شوء �لفهم و�حل�شابات �خلاطئة. 
ونقلت �شحيفة ت�شاينا ديلي �لر�شمية عن وز�رة �خلارجية 
�تفاقات مبا  �ل�شينية قولها �ن �لزعيمني تو�شال لع�شر 
يف ذلك �تفاق لو�شع قو�عد لالعمال �لع�شكرية �المنة يف 

�ملجالني �لبحري و�جلوي يف �ملياه �لدولية.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�أم�س،  جمعة  مهدي  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  دعا 
م��ن خالل  �ل��دول��ة   �إرج���اع هيبة  �إىل  �ملحافظني 
تطبيق �لقانون وخدمة �ملو�طن عرب توفري �الأمن 
ودون ت�شّلط، موؤكد� على �حلزم وتخطية �ملخالفني 

و�ملو�جهة �إن لزم �الأمر، معترب� �أن ��شرتجاع هيبة 
�أّن  �لدولة مهمة �شعبة لكنها �شرورية.  و�أو�شح 
مهام �ملحافظني حتييد �الإد�رة وخ�شو�شا حتييد 
�شلكي �ملعتمدين و�لعمد و�الإد�ر�ت �جلهوية، من 
�أثبت كفاءته  و�إن  �شيا�شي حتى  �نتماء  كل من له 
يف م��ن�����ش��ب��ه. ك��م��ا دع���ا �إىل حت��ي��ي��د �مل�����ش��اج��د من 

�الأ�شكال  م��ن  �شكل  ب���اأي  �أو  �شيا�شي  توظيف  �أي 
مهدي  وك��ان  �لقانون.  عن  للخارجني  و�لت�شدي 
جمعة قد �أ�شار �أم�س �الأول يف كلمة �ألقاها خالل 
�إىل  تون�س،  �شمال غرب  زيارته ملحافظة جندوبة 
�أن تون�س مقبلة على عا�شفة رهيبة خالل �ل�شتة 

�أ�شهر �لقادمة ما مل تتحّرك �لتنمية.

مهدي جمعة يحذر من عا�شفة رهيبة مقبلة على تون�ص

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ند�ء  زعيم  وّجهها  عديدة  ر�شائل 
تون�س و�ملر�شح �الأوف��ر حظا، وفق 
جميع ��شتطالعات �ل��ر�أي،  للفوز 
حو�ر  عرب  ق��رط��اج،  ق�شر  بكر�شي 
بدء  �الثنني،  م�شاء  ُبّث  تلفزيوين 
باملجل�س  م������رور�  �حل���ك���وم���ة  م���ن 
حركة  �إىل  و����ش���وال  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�ل��ن��ه�����ش��ة وح�����زب �ل��ت��ك��ت��ل، وك���ان 
م�شتقبل  �الأ����ش���ا����ش���ي  م�����ش��م��ون��ه��ا 
�الن��ت��خ��اب��ات �مل��رت��ق��ب��ة و�الأج������و�ء 
لتنظيمها  ت��ت��وف��ر  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 

و�إجناحها.
�ل�شب�شي  �لباجي قائد  وقد �عترب 
�ملوؤقتة مهدي  �أن رئي�س �حلكومة 
�أ�شو�طاً  ب��ع��د  ي��ق��ط��ع  مل  ج��م��ع��ة 
بالتز�ماته  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ك��ب��رية 
�لطريق  خ���ارط���ة  ب��ن��ود  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
�للم�شات  �نه ب�شدد و�شع  م�شيفاً 

�الأوىل.
و�أ�شار �ل�شب�شي يف هذ� �ل�شياق �إىل 
�أن مر�جعة �لتعيينات �حلزبية مل 
�أنها  باعتبار  ك��ب��ري�ً  ع��م��اًل  ت�شهد 
حمافظا   18 ����ش���وى  ت�����ش��م��ل  مل 
�لد�خلية  وز�رة  يف  وم��ن�����ش��ب��ني 
�ملحكمة  ر�أ����������س  ع���ل���ى  وو�ح�����������د� 

�الإد�رية، على حّد قوله
�ل�����ش��ب�����ش��ي زي�����ار�ت رئي�س  و���ش��ان��د 
�حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة م��ه��دي جمعة 
�إىل دول �خلليج، موؤكد� �أن �حلمل 
�لو�شع  ظ��ل  يف  جمعة  على  ثقيل 
تون�س  ت��ع��ي�����ش��ه  �ل������ذي  �ل���ك���ارث���ي 

�ليوم.
ودعا �ل�شب�شي �ل�شعب �لتون�شي �إىل 
م�شاندة مهدي جمعة للخروج من 
حالة �الهتز�ز �الأمني و�القت�شادي 

�لذي تعاين منه �لدولة.
�أال  �ل�شب�شي  �لباجي قائد  وطالب 
ت��ك��ون �ل��ه��دن��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة على 
ح�����ش��اب �ل�����ش��ع��ف��اء م���ن �الأج������ر�ء 
كنا نريد  �إذ�  �ن��ه  وق���ال  و�ل��ع��م��ال، 
علينا  حقيقية،  �جتماعية  �شلما 
عادلة  ب�شفة  �الأع���ب���اء  نق�شم  �أن 
بني جميع فئات �ملجتمع، مطالبا 
بتخفي�س �لرو�تب �ملرتفعة مثال، 
�الأع���ر�ف يف هذ�  فئات  باإ�شر�ك  و 
ياأتي  ذل����ك  �أن  و�أ�����ش����اف  �جل���ه���د، 
�لطبقة  ف��ي��ه  �ن����ح����درت  وق����ت  يف 

�ملتو�شطة �لعري�شة نحو �لفقر.

النتخابات يف امليزان
من جهة �أخرى، ��شتبعد �ل�شب�شي 
�إم��ك��ان��ي��ة �إج����ر�ء �الن��ت��خ��اب��ات قبل 
ب�شبب  �حل���ال���ي���ة  �ل�����ش��ن��ة  ن���ه���اي���ة 
�لظروف �الأمنية �ل�شعبة، موؤكد�ً 
��شتعد�د حزبه خلو�س �النتخابات 
�أن �لو�شع �لذي متّر به  �إال  �ليوم 
�ملعايري  بتوفري  ي�شمح  ال  �ل��ب��الد 
�ل���دول���ي���ة �ل���الزم���ة الإج������ر�ء هذ� 

�ال�شتحقاق.
�أن  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  و�عترب 
�لتاأ�شي�شي جزء كبري من  �ملجل�س 
م�شكل تون�س الأنه يعطل �الأمور، و 
�ل�شب�شي ب�شدة على �ملجل�س  حّمل 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي �ل����ذي ي��ن��ظ��ر �الآن يف 
يجيز  بف�شل  �النتخابي  �لقانون 
�ل�شب�شي  وق��ال  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل 
�شنقاوم هذ� �لف�شل مثلما قاومنا 
�لثورة  ق���ان���ون حت�����ش��ني  م�����ش��روع 

�لذي مل مير.
رف�س  ي��ت��م  �أن  �ل�شب�شي  ومت��ن��ى   
ه���ذ� �ل��ف�����ش��ل م��ن ط���رف �جلل�شة 
�لعامة، مذكر� باأن �شرعية �ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي �نتهت، وكذلك �شرعية 
�أك��ت��وب��ر مب��ا يف   23 ك��ل منظومة 
�ملن�شف  �مل����وؤق����ت  �ل��رئ��ي�����س  ذل����ك 
�ملرزوقي، معترب� �أن نو�ب �ملجل�س 
ت�شريعية  �شلطة  �أنف�شهم  منحو� 
رئي�س  و�أك����د  ح��ق��ه��م.  م��ن  لي�شت 
�أن �النتخابات  حركة  ند�ء تون�س 
�شتكون يف �مليز�ن �إذ� ما مت مترير 
قانون  يف  �الإق�����ش��اء  ف�شل  فحوى 

�النتخابات.
و�أ����ش���اف �أن����ه رغ���م ق��ن��اع��ت��ه بعدم 
تون�س  يف  �ن���ت���خ���اب���ات  �أي  وج�����ود 
�أن  �إال  �ل���ق���ادم���ة،  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�أ�شرع  ح��زب��ه ي��رح��ب ب��اإج��ر�ئ��ه��ا يف 
�أر�شية  توفري  �شرط  ممكن  وق��ت 

�لدميقر�طيني �إىل �الن�شحاب من 
�لقانون  �إن��ه��اء  ح��ال  �ملجل�س  ه��ذ� 
�النتخابي، خا�شة �أن بع�س �لبو�در 
بد�أت تلوح الإطالة عمره باخلو�س 
يف م�شائل هام�شية وخلق نوع من 
حكومة  �إ���ش��ق��اط  بهدف  �لفو�شى 
م��ه��دي ج��م��ع��ة، وت�����ش��اءل ع��ن �شر 
�لتاأ�شي�شي  ن��و�ب  من  ع��دد  هرولة 
و�شكوتهم  �الإرهابيني  عن  للدفاع 
ع�����ن ق���ت���ل �الأم����ن����ي����ني و�جل����ن����ود 

و�ل�شيا�شيني ح�شب قوله!؟
كما ت�شاءل �لعبدويل عن �شر بطء 
حكومة مهدي جمعة يف مر�جعة 
باملعتمدين  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
�ملديرين  و�ل�����روؤ������ش�����اء  و�ل���ع���م���د 
بعد  �لعامني  و�مل��دي��ري��ن  �لعامني 
�ملحافظني،  ت��ع��ي��ي��ن��ات  م���ر�ج���ع���ة 
م��ل��ف رج���ال  ت�����ش��وي��ة  �إىل  د�ع���ي���ا 
�ل�شفر  م���ن  �مل��م��ن��وع��ني  �الأع���م���ال 
عقلة  و�شع  يف  يتمثل  حل  باإيجاد 
وتركهم  �أم��الك��ه��م  على  حتفظية 
لتحريك  وي��ع��م��ل��ون  ي�������ش���اف���رون 
عجلة �القت�شاد يف �نتظار �أن يبت 

�لق�شاء يف ملفاتهم.
�لقانون  �الإق�شاء يف  على  رده  ويف 
رئ��ي�����س �حلركة  �أك����د  �الن��ت��خ��اب��ي 
�جلهة  ه��و  �لق�شاء  �أن  �لوطنية، 
حرمان  ل���ه���ا  �مل����خ����ول  �ل���وح���ي���دة 
�الأف����������ر�د م����ن ح����ق �مل�������ش���ارك���ة يف 
�النتخابات من عدمها، د�عيا �إىل 
���ش��رورة �مل�����ش��احل��ة �ل��وط��ن��ي��ة بعد 
على  م�شدد�  و�العتذ�ر،  �مل�شارحة 
�أن ي�شمل  ب��ّد  �الإج����ر�ء ال  ه��ذ�  �أن 
�قرتفته  عما  �لرتويكا  حكومات 

من �أفعال.
�حلركة  بتحالفات  يتعلق  وفيما 
لالنتخابات  و������ش����ت����ع����د�د�ت����ه����ا 
�لقادمة،  و�لت�شريعية  �لرئا�شية 
�أع���ل���ن �ل��ت��وه��ام��ي �ل���ع���ب���دويل �أن 
ح��رك��ت��ه �ل��ت��ح��ق��ت ب����االحت����اد من 
�جل تون�س، �لذي ي�شم 5 �أحز�ب 
و�شطية،  مرجعية  ذ�ت  �شيا�شية 
�ل���ت���و�ف���ق  �أه����م����ي����ة  �إىل  م�������ش���ري� 
���ش��خ�����ش��ي��ة وط��ن��ي��ة خلو�س  ع��ل��ى 
تعذر  و�ن  �لرئا�شية،  �النتخابات 
ذل����ك ف�����اإن �حل���رك���ة ���ش��ي��ك��ون لها 
عنه  باالإعالن  للرئا�شة  مر�شحها 
�أث��ن��اء �ن��ع��ق��اد م��وؤمت��ره��ا �الأول يف 

يونيو �لقادم.

مبفردهم  �الن��ت��خ��اب��ات  ي��خ��و���ش��و� 
ليفوزو�، و�حلال �إن منطق �الأ�شياء 
وطبيعة �النتخابات �لدميقر�طية 
للجميع  �ملجال  ُيف�شح  �أن  تفر�س 

دون �إق�شاء.
وعندما �شئل �إن  كان �شيكون �شمن 
�مل��ر���ش��ح��ني ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة ك��م��ا �شبق 
و�أع��ل��ن ذل��ك ج��اء رده حتى توجد 
على  مقّنع  تهديد  يف   ، �نتخابات 
�لتاأ�شي�شي  �أع�شاء من  نية  خلفية 
�لنظام  م���ع  ع��م��ل��و�  م���ن  �إق�������ش���اء 
قال  �آخ��ر  م�شتوى  وعلى  �ل�شابق. 
ت�شنيف  مي��ك��ن  ال  �أن�����ه  �ل���ب���اج���ي 
�إخو�ين  كتنظيم  �لنه�شة  ح��رك��ة 
ودعا �ل�شب�شي �إىل عدم �خللط بني 
تنظيم �الإخو�ن �مل�شلمني  يف م�شر 
وحركة �لنه�شة الأنها ماز�لت �إىل 
ت�شعى  ت��ون�����ش��ي��ة  ح��رك��ة  �الآن  ح���ّد 
للعمل من �أجل �مل�شلحة �لوطنية 
من �جل حتقيق تو�فق يف �ملرحلة 

�النتقالية �حلالية.
حركة  برئي�س  ع��الق��ت��ه  �أن  و�أك����د 
�لنه�شة ر��شد �لغنو�شي تخلو من 
�خل�شومات، وهي عالقة ح�شارية 
تقوم �أ�شا�شا على �مل�شلحة �حلزبية 

و�لوطنية.
وعن خمطط �غتياله، قال �لباجي 
�نه يتعامل مع �لتهديد�ت بجدية، 
�مل��وت بيد �هلل �شبحانه  �أن  م��وؤك��د� 
وت��ع��اىل ول���ن ي��ر���ش��خ ل��ل��خ��وف مع 

�الحتياط .

اإنهاء عمل التاأ�صي�صي
�حلركة  رئي�س  و�شف  جهته،  من 
�لعبدويل،  �ل��ت��وه��ام��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
باملجل�س  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س 
�إنهاء  وق����ت  �آن  �ل�����ذي  �مل���ع���ط���وب 
م��ه��ام��ه مب���ج���رد �مل�������ش���ادق���ة على 
حفاظا  وذل��ك  �النتخابي  �لقانون 
�لنو�ب  د�ع���ي���ا  �ل���ع���ام،  �مل�����ال  ع��ل��ى 

�ل�شيا�شي  �ل���ع���زل  ف�����ش��ل  مت���ري���ر 
�لقانون �النتخابي  �شمن م�شروع 
�إىل جانب جزء من �لنه�شة، وقال 
�أن  ي���ري���دون  �ل�شنيع  ب��ه��ذ�  �إن��ه��م 

�لقادمة  و�لت�شريعية  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�لتز�من  الن  م��ن��ف�����ش��ل،  ب�����ش��ك��ل 
و�حد  بفكرة وج���ود ح��زب  �ق���رتن 
�إىل  م�شري�  �ل�شيا�شي،  �مل�شهد  يف 

�لتعددية  ع���ل���ى  ت���ق���وم  م���الئ���م���ة 
�حلزبية.

تون�س،  ن��د�ء  ح��زب  رئي�س  و�عترب 
�نه من �الأف�شل �إجر�ء �النتخابات 

�مل�شاألة �شيكون  �أن �حل�شم يف هذه 
و�تهم  �ل���وط���ن���ي.  �حل������و�ر  ���ش��ل��ب 
�ل�شب�شي حزب �لتكتل )حزب رئي�س 
يف  بال�شلوع  �لتاأ�شي�شي(  �ملجل�س 

دعم حكومة جمعة وطالبها باحرتام خارطة الطريق:

�ل�شب�شي ي�شتبعد �إجر�ء �لنتخابات يف �لآجال �ملُعلنة..!
م�صروع القانون النتخابي يهدد بتق�صيم ال�صعب التون�صي و�صنت�صدى له

جمل�ص �لتعاون يدين �لعمل �لإرهابي 
�لذي ��شتهدف مديرية �شيحوت �ليمنية

•• الريا�ص-وام:

لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعام  �الأم��ني  �لزياين  ر��شد  بن  �للطيف  عبد  �لدكتور  د�ن 
�خلليج �لعربية ب�شدة �لعمل �الإرهابي �لذي ��شتهدف �أم�س �الول مديرية �شيحوت 
�إىل مقتل ع�شرين جنديا من قو�ت �الأمن �خلا�شة  يف حمافظة ح�شرموت و�أدى 
وجرح �آخرين..وو�شفه باأنه عمل �إجر�مي جبان يتعار�س مع كافة �لقيم و�ملبادىء 
�الإن�شانية و�الأخالقية . وعرب �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون عن ��شتنكار دول �ملجل�س 
لهذه �جلرمية �لب�شعة �لتي تهدف �ىل زعزعة �أمن و��شتقر�ر �ليمن وتعطيل جهود 
الأ�شر  �حل���ارة  تعازيه  ع��ن  معربا  فيه  �الإ���ش��الح  م�شرية  لدفع  و�حل��ك��وم��ة  �ل��ق��ي��ادة 

�ل�شحايا وحكومة و�شعب �ليمن متمنيا للجرحى �ل�شفاء �لعاجل . 

لن حتدث �نتخابات �إذ� ما مت مترير قانون �لإق�شاء
املجل�ض التاأ�صي�صي جزء كبري من امل�صكل ولي�ض من احلل

�لتهامي  �لعبدويل

زعيم ند�ء تون�س يهدد وي�شتبعد
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�أعرب �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، عن قلقه من ��شتمر�ر 
�حتجاز موظفي �الأمم �ملتحدة يف مناطق عدة يف �لعامل. وقال بان 
كي مون يف ر�شالة، �م�س مبنا�شبة �ليوم �لدويل �ليوم للت�شامن مع 
بالغ  ي�شاورين  �ليوم  �إن��ه يف هذ�   ، و�ملفقودين  �ملحتجزين  �ملوظفني 
�لقلق من �حتجاز موظفي �الأمم �ملتحدة و�لعاملني يف جمال �الإغاثة 
�شبل  �نعد�م  من  وكذلك  قانوين،  غري  ب�شكل  و�عتقالهم  �الإن�شانية 
�لتي وزعها مكتب  . ودع��ا يف ر�شالته  �ملوظفني  �إىل ه��وؤالء  �لو�شول 
�الأمم �ملتحدة يف بريوت، �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت فورية ل�شمان حريتهم 
وحقوقهم )�ملحتجزين( ، وحث ب�شدة تلك �لدول �الأع�شاء )يف �المم 
�إمكانية  توفري  على  �ملتحدة،  �الأمم  موظفي  حتتجز  �لتي  �ملتحدة( 
�لو�شول �لفوري �إليهم و�حرت�م حقوقهم و�متياز�تهم كاملة . ولفت 
�ملتحدة  �الأمم  موظفي  على  خطورة  �أ�شد  مكاناً  غد�  �لعامل  �أن  �ىل 
و�لعاملني يف جمال �الإغاثة �الإن�شانية �ليوم �أكرث مما كان عليه حتى 
قبل �شنو�ت قالئل . ولفت �ىل �أنه �ىل غاية 21 �آذ�ر-مار�س �جلاري 
�أربعة  56 من موظفي �الأمم �ملتحدة رهن �الحتجاز وما لبث  ظل 
من موظفي �الأمم �ملتحدة و�الأفر�د �ملرتبطني بها �ختطفتهم جهات 
من غري �لدول، يف �الأ�شر ، وحّث جميع �الأطر�ف �ملعنية على بذل كل 

جهد ممكن لتاأمني �الإفر�ج عنهم فور�ً .
 

�أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �إن  �الأمريكية  �الد�رة  يف  كبري  م�شوؤول  ق��ال 
�الأمن  وك��ال��ة  عمليات  �ن��ه��اء  على  �لعمل  �لكوجنر�س  م��ن  �شيطلب 
ويف  �لهو�تف  �شجالت  وتخزين  جلمع  �لو��شعة  �الأمريكية  �لقومي 
وقت  يف  �لبيانات  تلك  با�شتخد�م  للحكومة  �ل�شماح  نف�شه  �ل��وق��ت 
عن  �أوب��ام��ا  �د�رة  �شتتوقف  �لكوجنر�س  مو�فقة  حالة  ويف  �حلاجة. 
تت�شمن  �لتي  ميتاد�تا  با�شم  �ملعروف  �لربنامج  يف  �ملعلومات  جمع 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �أج��ري��ت  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملات  ملاليني  قو�ئم 
�الأمر �لذي فجر جدال حول حقوق �خل�شو�شية حني ك�شف �ملتعاقد 
وقالت  �ملر�قبة.  برنامج  حجم  �شنودن  �دو�رد  �لوكالة  مع  �ل�شابق 
�شحيفة نيويورك تاميز �إنه بدال من ذلك �شتطلب �حلكومة �ذنا من 
�ملحكمة �خلا�شة باملر�قبة �ملخابر�تية �الجنبية لالطالع على توقيت 
ومدة �ملكاملات �لهاتفية �لتي تعتقد �ن لها �شلة بالهجمات �الرهابية 
ت�شريب  منذ  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لتج�ش�س  ب��ر�م��ج  تبعات  �أوب��ام��ا  وي��و�ج��ه 
ومنحت  �لبيانات  جمع  عمليات  حجم  عن  �شرية  تفا�شيل  �شنودن 
�أوباما عن  رو�شيا �شنودن جلوء� موؤقتا ويعي�س هناك حاليا. ود�فع 
��شتخد�م هذه �لبيانات حلماية �الأمريكيني من �لهجمات.. وتهدف 
ويف  �ملمكنة  �لربنامج  ق���در�ت  م��ن  ك��م  ب��اأك��رب  �الحتفاظ  �ىل  خطته 

�لوقت نف�شه �نهاء دور �حلكومة يف �ل�شيطرة على هذه �لبيانات.
 

وقعت 35 دولة �م�س على �تفاق يعزز �المن �لنووي ويدعم �لتحرك 
�لعاملي �لذي يقوده �لرئي�س �المريكي بار�ك �وباما ملنع وقوع �ملو�د 
هام�س  على  �شدر  م�شرتك  بيان  ويف  �الرهابيني  �ي��دي  يف  �خلطرة 
�لقمة �لثالثة لالمن �لنووي يف الهاي، تعهدت تلك �لدول بالعمل 
معا ب�شكل �وثق وتقدمي مر�جعات دورية النظمتها �حل�شا�شة لالمن 

�لنووي.
�الر�شاد�ت  من  �شل�شلة  يف  �ملحددة  �ملعايري  بتطبيق  �ل��دول  وتعهدت 
�لتي حددتها �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية حلماية �ملو�د �لنووية.

و�شرح وزير �لطاقة �المريكي �يرن�شت مونيز لل�شحافيني �ن هذه 
هي �قرب ما يكون للمعايري �لدولية لالمن �لنووي .

�شيا�شاته  �ول��وي��ات  ر����س  على  �لنووي  �الم��ن  حت�شني  �وباما  وو�شع 
2009 �ن �الره��اب �لنووي هو �خلطر �القرب  �خلارجية وقال يف 

و�ال�شد على �المن �لعاملي .
ت�شت�شيف  �ل��ذي  هولند�  خارجية  وزي��ر  تيمرمان�س  فر�ن�س  و�ق��ر 
بالده �لقمة �لتي ت�شارك فيها �كرث من 50 بلد�، �ن �المن �لنووي 
ال يز�ل م�شوؤولية قومية �ال �نه قال �ن �لتعاون �لدويل �الوثق ميكن 
�ىل  �لنووية  �مل���و�د  تتحول  �ن  دون  �حليلولة  يف  مبا�شرة  ي�شهم  �ن 

تهديد �مني .

عوا�صم

بريوت

لهاي

وا�ضنطن

��شتئناف �ملحادثات بني جوبا وقو�ت م�شار
•• اأدي�ص اأبابا-اأ ف ب:

يف  و�ملتمردين  �ل�����ش��ود�ن  جنوب  حكومة  ب��ني  �ل�شالم  حم��ادث��ات  ��شتوؤنفت 
�ثيوبيا �م�س كما �علن و�شطاء حثو� �لطرفني على �اللتز�م جمدد� باتفاق 

لوقف �طالق نار مت خرقه عدة مر�ت.
و�ملحادثات �لتي تتوىل �لهيئة �حلكومية للتنمية يف �شرق �فريقيا )�يغاد( 
رعايتها تهدف �ىل �نهاء �لنز�ع �مل�شتمر منذ ثالثة ��شهر و�لتو�شل �ىل حل 
�شيا�شي د�ئم بني حكومة �لرئي�س �شلفا كري ونائب �لرئي�س �ل�شابق �لزعيم 

�ملتمرد حاليا رياك م�شار.
�الطر�ف  م�شاور�ت مع  �يغاد يجرون  �ن مبعوثي  بيان  �لو�شطاء يف  وق��ال 

حول كيفية �د�رة حو�ر �شيا�شي نحو م�شاحلة وطنية .
ون��زوح ح��و�ىل مليون �شخ�س،  �دت �ىل مقتل �الالف  �لتي  �لعنف  و�عمال 
��شتمرت رغم �لتو�شل �ىل �تفاق نار وقعه �لطرفان يف كانون �لثاين/يناير 
�لغنية  �لنيل  �ع��ايل  والي��ة  �ملا�شية يف  �الي���ام  �مل��و�ج��ه��ات يف  ��شتمرت  فيما 

بالنفط.
ونددت �يغاد بالطرفني ب�شبب �النتهاك �لفا�شح التفاق وقف �طالق �لنار 
وكررت دعوتها كل �الطر�ف �ملوقعة �ىل �اللتز�م فور� باتفاق وقف �العمال 
�حلربية و�تخذ �لقتال بعد� �تنيا بني قبيلتي �لدينكا �لتي ينتمي �ليها كري 

و�لنوير �لتي يتحدر منها م�شار.
بعقوبات على  �ملتحدة  و�لواليات  �الوروب��ي  �ملا�شي هدد �الحت��اد  و�ال�شبوع 
�لطرفني �ذ� مل يحرز� تقدما يف حمادثات �ل�شالم ومل يلتزما باتفاق وقف 

�لنار.
عدد  تز�يد  مع  �ملنطقة  يف  �الن�شانية  �الزم��ة  تدهور  من  مر�قبون  وح��ذر 

�لالجئني �لذين يفرون �ىل دول جماورة يوميا.
وقالت وكالة �المم �ملتحدة لالجئني �نها �شتكون بحاجة �ىل 300 مليون 

دوالر ملو�جهة �زمة �لالجئني بحلول نهاية �ل�شنة.

روؤ�صاء الوفود العربية امل�صاركة يف قمة الكويت يوؤكدون على اأهمية التوافق والعمل امل�صرتك

�شباح �لأحمد يدعو �إىل وقفة �شادقة لو�شع حد للخالفات �لعربية 
المري �صلمان بن عبدالعزيز يوؤكد اهمية الت�صدي ملحاولت زعزعة الأمن وال�صتقرار يف الدول العربية

اجلربا يطلب اأ�صلحة نوعية للجي�ض احلر

�ل�شعودية تتهم �ملجتمع �لدويل بخد�ع �ملعار�شة �ل�شورية
•• الكويت-اأ ف ب:

�لدويل  �ملجتمع  �شلمان  �الم���ري  �ل�شعودية  عهد  ويل  �ت��ه��م 
يف  �لعربية  �لقمة  �فتتاح  خ��الل  �ل�شورية،  �ملعار�شة  بخد�ع 
�لقمة  يف  �مل�شاركني  �لعرب  �ل��ق��ادة  �م��ام  وق��ال  �م�س  �لكويت 
خدعها  م�شروعة  مقاومة  تو�جهها  �شوريا  يف  �لتحديات  �ن 
�شائغة لقوى غا�شمة حالت  �ل��دويل وتركها فري�شة  �ملجتمع 
�شلمان  �الم���ري  ون���دد  ���ش��وري��ا  �شعب  ط��م��وح��ات  حتقيق  دون 
بتحول �شوريا �ىل ما�شاة مفتوحة متار�س فيها كل �نو�ع �لقتل 
و�لتدمري على �يدي �لنظام �جلائر، ت�شاهم يف ذلك �طر�ف 
 . و�شوب  حدب  كل  من  م�شلحة  �رهابية  وجماعات  خارجية 
تغيري  حتقيق  يتطلب  �ل�شوري  �مل��ازق  من  �خل��روج  �ن  ور�ى 
ميز�ن �لقوى على �الر�س وتقدمي للمعار�شة ما ت�شتحقه من 
دعم باعتبارها �ملمثل �ل�شرعي لل�شعب �ل�شوري لكنه �كد �ننا 
ن�شتغرب عدم منح مقعد �شوريا يف �لقمة لالئتالف �لوطني 
بعد �ن مت منحه هذ� �حلق يف �لقمة �ل�شابقة �لتي عقدت يف 
�لدوحة �لعام �ملا�شي. ودعا ويل عهد �ل�شعودية �ىل ت�شحيح 
هذ� �لو�شع عرب �تخاذ قر�ر من �شانه توجيه ر�شالة قوية �ىل 
�ملجتمع �لدويل ليغري من تعامله مع �الزمة �ل�شورية . من 

جهته حمل رئي�س �الئتالف �لوطني �ل�شوري �ملعار�س �حمد 
بعد  �شاغر�  دم�شق  مقعد  �ب��ق��اء  على  بقوة  �لثالثاء  �جل��رب��ا 
معترب�  �لدوحة،  قمة  يف  للمعار�شة  �ملقعد  ت�شليم  على  �شنة 
�ن هذه �خلطوة يفهمها �لنظام على �نها دعوة للقتل . وقال 
�جلربا �مام �لقادة �لعرب �ن �بقاء مقعد �شوريا بينكم فارغا 
�لتي  �ال�شد  ب�شار  �لرئي�س  �ىل  �لو�شوح  بالغة  بر�شالة  يبعث 
بعدما  ينتظرك  و�ملقعد  �قتل  �قتل  قاعدة:  على  �شيرتجمها 
�لقمة  �ل�شوري جل�س خالل  . وكان �الئتالف  حت�شم حربك 
2011، �ال �نه  �لعربية �ملا�شية يف �لدوحة يف مقعد دم�شق 
تقرر �بقاء �ملقعد �شاغر� هذه �ل�شنة وقد بررت �المانة �لعامة 
��شتكمال �الئتالف خطو�ت  للجامعة �لعربية ذلك ب�شرورة 
تنفيذية مطلوبة منه. وقال �جلربا �ن �ل�شوريني يت�شاءلون 
فما  �حلا�شم  بال�شالح  ن�شرتنا  ع��ن  تقاع�س  �ل��غ��رب  ك��ان  �ذ� 
بينهم  مقعدنا  ح��ول  �مرهم  ح�شم  عن  ��شقاءنا  مينع  �ل��ذي 
�لروؤ�شاء �لعرب مل يعد �لتفرج على حال  وقال متوجها �ىل 
�ل�شوريني من �جانبكم مقبوال ولو للحظة و�حدة �ىل ذلك، 
دعا �جلربا يف كلمته �لدول �لعربية �ىل �ل�شغط على �ملجتمع 
�ملعار�شني، ف�شال  للمقاتلني  نوعية  ��شلحة  لتقدمي  �لدويل 

عن تكثيف �لدعم �الن�شاين وم�شاعدة �لالجئني �ل�شوريني.

�لإبر�هيمي: �لنز�ع يف �شوريا يهدد �ملنطقة
•• الكويت-يو بي اأي:

�عترب مبعوث �الأمم �ملتحدة و�جلامعة �لعربية �مل�شرتك �إىل �شوريا، �الأخ�شر �الإبر�هيمي، �أن �لنز�ع 
�ل�شوري يهدد �ملنطقة برمتها وخا�شة لبنان، و�أن ال حل له �إال بال�شيا�شة وقال �الإبر�هيمي تالياً ر�شالة 
�إن��ه ما  25 �ملنعقدة يف �لكويت، �م�س  �ل�  �أم��ام �لقمة �لعربية  �أم��ني عام �الأمم �ملتحدة، بان كي م��ون، 
من حٍل ع�شكري للنز�ع يف �شوريا ويجب وقف تدفق �ل�شالح �إليها ، م�شدد� على �أن �شبيل حل �الأزمة 

�شيا�شي .
و�عترب �أن من م�شوؤولية �جلميع �مل�شاعدة على �إنهاء �أزمة �شوريا، وقال �إن �لنز�ع �ل�شوري يهدد �ملنطقة 
برمتها وال�شيما لبنان . ودعا لت�شافر �جلهود حلث �الأطر�ف �ل�شورية للعودة �إىل �ملفاو�شات وبالن�شبة 
للقانون  �نتهاك  �الإ�شر�ئيلية  �الإ�شتيطان  �شيا�شة  ��شتمر�ر  �إن  �الإبر�هيمي  قال  �لفل�شطينية،  للق�شية 
�لدويل �أما يف ما يتعلق بالو�شع �ليمني، فقال �إن �ملوؤمتر �لوطني �ليمني يثبت �أن �حلو�ر �ل�شامل هو 

�حلل �الأن�شب لالإنتقال �لدميقر�طي .

�لقوية و�لعزمية �ل�شلبة و�ل�شادقة 
�لعربي  �جل����م����اع����ي  و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق 
وحدة  تعزيز  يكفل  مب��ا  �مل��ت��و����ش��ل 
ويف  �لتحديات.  �ل�شف يف مو�جهة 
�لعام  �ل�����ش��ي��اق ذ�ت�����ه دع����ا �الم�����ني 
�لدكتور  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  جل��ام��ع��ة 
�ل���وق���وف على  �ل��ع��رب��ي �ىل  ن��ب��ي��ل 
للخالفات  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �الأ����ش���ب���اب 
معها  و�لتعامل  �لعربية   - �لعربية 
لها  ناجعة  حلول  وو�شع  ب�شفافية 
من �جل حتقيق �لت�شامن �لعربي. 
وق��ال �لعربي يف كلمته �م��ام �لقمة 
�ن �نعقاد �لقمة �لعربية يف �لكويت 
ي��ع��ط��ي ب��ارق��ة �م���ل يف جت����اوز هذه 
ترجمة  �همية  ..م��وؤك��د�  �خلالفات 
من  للت�شامن  ق��م��ة  �ل��ق��م��ة  ���ش��ع��ار 
خطو�ت  �ىل  �ف�شل  م�شتقبل  �ج��ل 
�لعربي  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  م��ل��م��و���ش��ة 
�مل�����ش��رتك. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال معايل 
ب��ن حممد �جل����رو�ن رئي�س  �ح��م��د 
�لربملان �لعربي �إن �لربملان �لعربي 
يتابع �شرية �لعمل �لعربي �مل�شرتك 
..م����ع����رب����ا  ج���م���ي���ع جم������االت������ه  يف 
�لفوري  ل��ل��ت��ج��اوب  �رت���ي���اح���ة  ع���ن 
و�اليجابي من جانب جمل�س وزر�ء 
مقاربة  باعتماد  �لعرب  �خلارجية 
يف  �ل��ع��رب��ي  �مل��و�ط��ن  بجعل  تق�شي 
�شلب �ل�شيا�شات �لعمومية يف �طار 
�لتكامل  قو�مها  جمتمعية  �شر�كة 
ب����ني �ل����دول����ة و�مل�����و�ط�����ن. و�ب�����دى 
م���ع���ال���ي���ه خ�����الل ك��ل��م��ة ل����ه خالل 
�لكويت  يف  �حلالية  �لعربية  �لقمة 
����ش��ت��ع��د�د �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي للعمل 
يف  للم�شاهمة  �ر���ش��ي��ة  ب��ل��ورة  ع��ل��ى 
�ق��رب وقت  �ملقاربة يف  ه��ذه  تفعيل 
با�شتحالة  �لعميق  المي��ان��ه  ممكن 
حتقيق �ية تنمية م�شتد�مة يف ظل 
و�المن  �الجتماعي  �لتكافل  غياب 
د�خ����ل �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي و�ل�����ذي ال 
�ل��ت��ف��ك��ري يف  دون  �جن�������ازه  مي���ك���ن 
�ل�����ش��ب��ل �ل��ت��ي مت��ك��ن��ن��ا م���ن حتقيق 
�جلرو�ن  و�ك���د  �ق��ت�����ش��ادي.  تكامل 
لكل  �ملطلق  �لعربي  �لربملان  تاأييد 

•• الكويت-وام:

متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ألقى 
بن حمد �آل ثاين �أم��ري دول��ة قطر 
كلمة ب�شفته رئي�س �لقمة �لعربية 
ع��ق��د قمة  �ىل  فيها  دع���ا  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لتو�شل  ب��ه��دف  م�����ش��غ��رة  ع��رب��ي��ة 
�لف�شائل  ب�����ني  م�������ش���احل���ة  �إىل 
�لفل�شطينية. وقال �ل�شيخ متيم يف 
كلمته �مام �لقمة �لعربية �ل� 25 �ن 
�لق�شية �لفل�شطينية ال تز�ل ت�شكل 
�المة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أه��م 
��شر�ئيل  تن�شل  �أن  على  ..م�����ش��دد� 
�مام  عقبة  يبقى  �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  م��ن 
�إىل ت�شوية �شلمية عادلة.  �لتو�شل 
�أمري  �شمو  �شلم  كلمته  نهاية  ويف 
�لعربية  �لقمة  رئ��ا���ش��ة  قطر  دول���ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �حلالية 
�شباح �الحمد �جلابر �ل�شباح �مري 
دولة �لكويت. ودعا �شاحب �ل�شمو 
�جلابر  �الح����م����د  ����ش���ب���اح  �ل�������ش���ي���خ 
بها  �فتتح  �ل��ت��ي  كلمته  يف  �ل�شباح 
لو�شع  ���ش��ادق��ة  وق��ف��ة  �إىل  �ل��ق��م��ة 
..م�شدد�  �لعربية  للخالفات  ح��د 
�لعربي  �لعمل  تعزيز  �شرورة  على 
ع��ن �خلالف  �ل��ن��اأي  ع��رب  �مل�شرتك 
�شموه  وط������ال������ب  و�الخ��������ت��������الف. 
�لعربي  �خل������الف  ن���ب���ذ  ب�������ش���رورة 
�ل�شف  و�ل��ع��م��ل �جل���اد على وح���دة 
�التفاق  م�����ش��اح��ة  �أن  �إىل  ..الف���ت���ا 
�أك��������رب م�����ن م�������ش���اح���ة �الخ����ت����الف 
��شتثمار  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ..م�������ش���دد� 
م�شاحة �التفاق لر�شم ف�شاء عربي 
ب���االأم���ل و�الجن�����از لتحقيق  ح��اف��ل 
�النطالقة �ملن�شودة. وتطرق �شموه 
قائال  �الره��اب  ظاهرة  �نت�شار  �إىل 
�نها تتطلب م�شاعفة جهود �لدول 
�ملجتمع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لظاهرة  ه��ذه  و�أد  ب��ه��دف  �ل���دويل 
�خلطرية. وحول �لو�شع يف �شوريا 
دعا �شمو �أمري دولة �لكويت جمل�س 
�الأم��ن �ل��دويل �إىل �أن يعيد للعامل 
و�ل�شلم  �الأم��ن  حلفظ  م�شد�قيته 

و�شع  �إىل  ي�����ش��ع��ى  و�أن  �ل��دول��ي��ني 
�شوريا.  يف  �الإن�شانية  للكارثة  ح��د 
�أكد  �لفل�شطينية  �لق�شية  وب�شاأن 
و�ل�شامل  �لعادل  �ل�شالم  �أن  �شموه 
�إقامة  خ���الل  م��ن  �إال  يتحقق  ل��ن 
وعا�شمتها  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة 
�لقد�س ..م�شري� �إىل �أن �النتهاكات 
�الإ�شر�ئيلية تقف عائقا �أمام حتقيق 
�مللف  �إىل  �شموه  وت��ط��رق  �ل�����ش��الم. 
�ل��ن��ووي �الإي����ر�ين ..د�ع��ي��ا طهر�ن 
�إىل مو��شلة تنفيذ �لتعهد�ت �لتي 
�لتزمت بها �شابقا خالل �جتماعات 
�إ������ش�����ر�ف  حت�����ت   1-5 جم���م���وع���ة 
�لذرية  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
�ملنطقة  دول  ق��ل��ق  ت��ب��دي��د  ب��ه��دف 
�ل�شاأن  �لنووي. ويف  برناجمها  �إز�ء 
�مل�������ش���ري ه���ن���اأ ���ش��م��وه م�����ش��ر على 
خطو�ت  تنفيذ  يف  ق��دم��ا  م�شيها 
خريطة �لطريق لتعود �إىل ممار�شة 
..كما  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل���ر�ئ���د يف  دوره�����ا 
�للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  ���ش��م��وه  ه��ن��اأ 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل �حل���ك���وم���ة �جل����دي����دة يف 
�حلالية  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل���ظ���روف  ظ���ل 
�ل�شعب  تطلعات  حتقيق  �أج���ل  م��ن 
بتون�س هناأ  يتعلق  �للبناين. وفيما 
�شمو �أمري دولة �لكويت �لتون�شيني 
باإقر�ر �لد�شتور �جلديد و�لتم�شك 
بالدميقر�طية و�لعمل على حتقيق 
و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف بالدهم  �الزده�����ار 
�ليمن  ..كما هناأ �شموه �الأ�شقاء يف 
�لوطني  م��وؤمت��ر �حل����و�ر  ب��اخ��ت��ت��ام 
�لذي ين�شجم مع �ملبادرة �خلليجية 

ما يحفظ وحدة �ليمن.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه دع���ا �الم����ري �شلمان 
�ل��ع��ه��د نائب  ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ويل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع 
�لقمة  �مام  كلمته  �ل�شعودي خالل 
�ل��ع��رب��ي��ة �حل���ال���ي���ة ب��ال��ك��وي��ت �ىل 
ت��ع��زي��ز �جل��ه��ود �ل��ع��رب��ي��ة م��ن �جل 
�لهادفة  �مل��ح��اوالت  لكل  �لت�شدي 
�ىل زع��زع��ة �الم���ن و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف 
�لدول �لعربية. و�شدد �شمو �المري 
�الر�دة  توفر  ���ش��رورة  على  �شلمان 

م�شتبعد� �ي حل ع�شكري لالزمة. 
وقال بان يف كلمة �لقاها نيابة عنه 
�مل�شرتك  و�لعربي  �ل��دويل  �ملبعوث 
�البر�هيمي  �الخ�����ش��ر  ���ش��وري��ا  �ىل 
�م����ام �ل��ق��م��ة دع����وين �وؤك�����د �ن���ه ما 
من حل ع�شكري لهذ� �لنز�ع لذلك 
�دعو جمدد� لوقف تدفق �ال�شلحة 
من  وح���ذر  �الطر�ف".  جميع  �ىل 
يف  للنز�ع  �لكبري  �ل�شلبي  �ل��ت��اأث��ري 
�شوريا على �لدول �ملجاورة لها قائال 
�مل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا م��ه��ددة ب���اأن يزج 
ولبنان معر�س  �ل��ن��ز�ع  ه��ذ�  بها يف 
�الأخطار".  ل���ه���ذه  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل 
مع  �لعمل  �لعربية  �ل���دول  ونا�شد 
�الحتاد �لرو�شي و�لواليات �ملتحدة 
�تخاذ  �أج����ل  م���ن  �مل��ت��ح��دة  و�المم 
م�شار  لتن�شيط  و����ش��ح��ة  خ��ط��و�ت 
حم��ادث��ات جنيف وح���ث �الأط����ر�ف 
�ل�������ش���وري���ة م����ن �أج������ل �ل����ع����ودة �ىل 
طاولة �ملفاو�شات. ويف ذ�ت �ل�شياق 
�الحتاد  رئي�س مفو�شية  نائب  قال 
�ن  موين�شا  �ر����ش��ت��و���س  �الف��ري��ق��ي 
�ل��ع��رب��ي��ة لالحتاد  دع����م �جل��ام��ع��ة 
�الف��ري��ق��ي م��ه��م يف ط��ري��ق��ه��ا نحو 
حتقيق �لرخاء و�ح��الل �ل�شالم يف 
�ل��ق��ارة �الف��ري��ق��ي��ة. وذك���ر موين�شا 
�الحتاد  �ن  �ل��ق��م��ة  �م����ام  كلمته  يف 
متابعة  يف  م�����ش��ت��م��ر  �الف����ري����ق����ي 
مبا  �لعربية  �ل���دول  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 
يف ذلك �مل�شاعي �لر�مية �ىل �قامة 
..الفتا  م�شتقلة  فل�شطينية  دول���ة 
ينفذ  �الف���ري���ق���ي  �الحت������اد  �ن  �ىل 
بر�مج ر�ئدة مع تكتالت �قت�شادية 
منطقة  �ت���ف���اق���ي���ة  م���ث���ل  �ق��ل��ي��م��ي��ة 
�ل��ق��اري��ة وبرنامج  �ل��ت��ج��ارة �حل���رة 
�فريقيا  يف  �لتحتية  �لبنى  تطوير 
و�أجندة �الحتاد �الفريقي 2036. 
تو��شل  �ن  يف  �الأم����ل  ع��ن  و�أع�����رب 
يف  م�شاهماتها  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�الفريقي  �الحت���اد  �أج��ن��دة  تطوير 
�لعربية  �لقمة  خم��رج��ات  �ط��ار  يف 
- �الفريقية �لتي عقدت يف نوفمرب 

من عام 2013. 

�ل�شادرة  و�ل��ت��و���ش��ي��ات  �ل����ق����ر�ر�ت 
عن جمل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب 
كانت  م��ه��م��ا  ل�����الره�����اب  و�د�ن�����ت�����ه 
دو�فعه م�شيد� بقر�ر جمل�س وزر�ء 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل���ع���رب ب��ان�����ش��اء مكتب 
بالريا�س.  �لقومي  لالمن  عربي 
�ل�شورية  بالق�شية  يتعلق  وف��ي��م��ا 
جدد �جلرو�ن دعم �لربملان �لعربي 
وعودة  �ل�شورية  �الر����ش��ي  ل��وح��دة 
�ن �حل��و�ر هو  ..م��وؤك��د�  �ال�شتقر�ر 
هذه  من  للخروج  �لوحيد  �ل�شبيل 
�لعربي  �ل���ربمل���ان  ورف�������س  �الزم�����ة 
�خلليجي  �ل��ت��دخ��ل  ����ش��ك��ال  ك���اف���ة 
�جل����و�ر  دور  ..م��ث��م��ن��ا  ����ش���وري���ا  يف 
�لالجئني  �ح��ت�����ش��ان  يف  �ل�����ش��وري 
�لتي  �القت�شادية  �لتحديات  رغ��م 
�ك��د دع��م �لربملان  متر بدوله. كما 
�لعربي للق�شية �لفل�شطينية وحق 
�ل�شيادة  يف  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب 
�ل���ك���ام���ل���ة ع���ل���ى �ر�����ش���ي���ه و�ق���ام���ة 
�لقد�س  وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دولته 
�ل�شريف و�شرورة �اليقاف �لفوري 
ل��ل��ت��و���ش��ع �ال����ش���ت���ي���ط���اين و�ع���م���ال 
�الق�شى  �مل�شجد  حت��ت  �حل��ف��ري��ات 
للت�شدي  �ل��دويل  �ملجتمع  ..د�ع��ي��ا 
�شاأنها  الي قانون �و ممار�شات من 
بهويتها  �مل�شا�س  �و  �لقد�س  تهويد 
و�مل�شيحية.  و�ال���ش��الم��ي��ة  �لعربية 
ودع�������ا م����ع����ايل �ح����م����د ب����ن حممد 
�جلرو�ن يف ختام كلمته �ىل وقوف 
�ل�شعوب و�حلكومات �شفا و�حد� يف 
بها  مي��ر  �لتي  �لتحديات  مو�جهة 
كانت  ���ش��و�ء  �لكبري  �لعربي  وطننا 

د�خلية �و خارجية.
�الئتالف  رئي�س  دع��ا  ناحيته  م��ن 
و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  ل��ق��وى  �ل�����ش��وري 
ورئي�س �لوفد �ملفاو�س يف حمادثات 
�ىل  �جل��رب��ا  �ح��م��د  لل�شالم  جنيف 
دعم �ل�شعب �ل�شوري حلماية كيان 
���ش��وري��ا و���ش��ع��ب��ه��ا. وط��ال��ب �جلربا 
�لعربية  �ل���ق���م���ة  �م������ام  ك��ل��م��ت��ه  يف 
بال�شغط  �لعربية  �ل��دول  �حلالية 
�لدويل لت�شليح قوى  �ملجتمع  على 

�الن�شاين  �لدعم  وتكثيف  �ملعار�شة 
و�الهتمام  و�خل�������ارج  �ل����د�خ����ل  يف 
�ل�شوريني  �ل���الج���ئ���ني  ب����اأو�����ش����اع 
و�لعر�ق  ولبنان  �الأردن  يف  خا�شة 
ويف  ت��رك��ي��ا.  �ىل  باال�شافة  وم�شر 
�ل�����ش��ي��اق ذ�ت���ه �ع���رب �الم���ني �لعام 
ملنظمة �لتعاون �ال�شالمي �ياد �مني 
مدين عن �المل يف �ن ت�شكل �لقمة 
دولة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
ملمو�شة  خطوة  مرة  الول  �لكويت 
وموؤثرة لبناء تعاون عربي متما�شك 
يف �ملجاالت �ل�شيا�شية و�القت�شادية 
�مام  كلمة  يف  و��شاد  و�الجتماعية. 
و�لت�شاور  �لوثيقة  بالعالقة  �لقمة 
�ال�شالمي  �ل��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  ب���ني 
�ل��ع��رب��ي��ة ملو�جهة  �ل����دول  وج��ام��ع��ة 
كل �لق�شايا و�لتحديات �مل�شرتكة. 
على  منظمته  حر�س  م��دين  و�ك��د 
�لدول  جامعة  مع  �لتن�شيق  تعزيز 
�لعامل  تر�بط  �ن  باعتبار  �لعربية 
و�لدول  �لعربية  و�جلامعة  �لعربي 
ملنظمة  دف����ع����ا  ي���ع���ط���ي  �الع���������ش����اء 
�لتعاون �ال�شالمي من �جل حتقيق 
�لق�شايا  �ن  ..م��و���ش��ح��ا  �ه��د�ف��ه��ا 
�لتي جتمع بني �ملنظمتني حمورية 
ويف مقدمتها �لق�شية �لفل�شطينية 
�الق�شى  �مل�شجد  ل��ه  يتعر�س  وم��ا 
�عتد�ء�ت  م��ن  �ل�����ش��ري��ف  و�ل��ق��د���س 
����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ن��ي��ف��ة. وح����ذر مدين 
�الخرى  و�لتحديات  �ملخاطر  م��ن 
و�ملتمثلة  �ملنطقة  دول  تو�جه  �لتي 
و�ل�شقاق  �مل��ت��ط��رف��ة  �جل��م��اع��ات  يف 
�ملتنامي  �مل����ذه����ب����ي  و�الق�����ت�����ت�����ال 
�لتو�شل  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ..م�������ش���دد� 
تاأخذ  ج��دي��دة  تعاي�س  مقاربة  �ىل 
�لوطنية  �مل�������ش���ال���ح  �الع���ت���ب���ار  يف 
وتوؤ�ش�س  �لعربية  للدول  �مل�شروعة 
�قليميا  وف����اق����ا  ذ�ت������ه  �ل����وق����ت  يف 
وتعاي�شا م�شرتكا بدال من �ل�شر�ع 
و�الق��ت��ت��ال. من جانبه دع��ا �المني 
ب��ان كي مون  �ملتحدة  ل��المم  �لعام 
�الط����ر�ف �ل�����ش��وري��ة �مل��ت��ن��ازع��ة �ىل 
�ملفاو�شات  ع��رب  �شلمي  ح��ل  �ي��ج��اد 

�لعاهل �لأردين يدعو �لعامل �إىل زيادة �لتوعية باأهمية �لأمن و�لأمان �لنووي
•• الهاي-وام: 

�أن  �أن �الأمن و�الأم��ان �لنووي يجب  �أكد �لعاهل �الأردين �مللك عبد�هلل �لثاين 
يت�شدر �شلم �الأولويات �لعاملية ملا لهذ� �الأمر من �أهمية كربى حلا�شر وم�شتقبل 
�لدولية  �لقمة  �أع��م��ال  يف  �مل�شارك  ب��الده  وف��د  تروؤ�شه  خ��الل  وق��ال  �لب�شرية. 
لالأمن �لنووي للعام 2014 و�لتي ت�شت�شيفها مدينة الهاي �لهولندية .. �إن 
على �لعامل زيادة �لتوعية باأهمية �الأمن و�الأمان �لنووي و�لذي يتطلب �لعمل 
على م�شتويني من ناحية يجب �تخاذ �الحتياطات �الأمنية �ل�شارمة كما البد 
من وجود نوع من �ل�شفافية �لتي ت�شهم يف تعزيز �لر�أي �لعام حيال �لق�شايا 
�لنووية . و�أكد �لعاهل �الأردين يف كلمة بالده �أننا يف �الأردن قد جعلنا من �الأمن 
و�الأمان �لنووي و�لتعاون يف هذ� �ملجال من �أولوياتنا م�شري� �إىل �أن �ململكة يف 
 . �لنووي  �الإره��اب  �أعمال  لقمع  �لدولية  �الإتفاقية  على  قريبا  �مل�شادقة  طور 

وحث �مل�شاركني يف �لقمة على �إ�شد�ر بيان م�شرتك قوي ومتابعة تنفيذه بقوة 
موؤكد� �شرورة م�شاهمة جميع دول �لعامل يف تعزيز �الأمن و�الأمان �لنووي من 
خالل تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت و�لتدريب و�لتقنيات و�أ�شاليب �لعمل وبناء 

�لقدر�ت و�الإمكانات . 
وتناول �ملتحدثون من روؤ�شاء �لدول و�لوفود خالل �لقمة يف كلماتهم ق�شايا 
با�شتخد�م  �لنووية وتنويع م�شادر �لطاقة  �الأ�شلحة  �إنت�شار  ب�شبل منع  تتعلق 
للت�شدي  �جلميع  تعاون  �شرورة  �أك��دو�  كما  �لكهرباء  الإنتاج  �لنووية  �لطاقة 
ملخاطر وتهديد�ت �الإرهاب �لنووي و�مل�شاهمة يف بناء �لقدر�ت ملختلف �جلهات 
�لرقابية يف �لعامل و�ملعنية بق�شايا �لوقاية �لنووية مبا ي�شمن م�شتقبل �آمن 
حتقيق  مو��شيع  ب��ني  �ل��رب��ط  ���ش��رورة  �إىل  �ملتحدثون  تطرق  كما   . للب�شرية 
�ملجدية  �لو�شائل  من  باعتبارها  �لنووية  �لطاقة  وم�شاريع  �ل�شاملة  �لتنمية 

�إت�شاديا يف �إنتاج �لطاقة . 
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     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/657   مدين جزئي 

ب��ن ط���وق   جمهول حمل  �مل��دع��ى عليه/ 1 - ح�شني غريب �شامل حممد  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��رك��ة �الم�����ار�ت ل��الت�����ش��االت �ملتكاملة ) ����س.م ع( 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  وميثله: حممود حجاج عزب 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5994.57 درهم( 
ب��و�ق��ع 12% من  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب   و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 
2014/4/13 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/64   مدين جزئي 

�ملدعي / �ن  ن��ادر �حمدوف جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - 
�شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6188.40 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 8:30 �س 
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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعاد ة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1057   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد خالد مرعي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7.793.06 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 8:30 �س 
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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1024   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ح�شام حافظ �ل�شيد حافظ  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7775.88  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14  �الثنني  ي��وم   لها جل�شة  �ل�شد�د.   وح��ددت  مت��ام 
8:30 �س بالقاعة 17 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1037   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - علي حممد �شيف �لر��شدى  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )12989.91 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  
متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/152   مدين جزئي 

قانونا:  وميثلها  ذ.م.م  �لفنية  ل��الع��م��ال  ���ش��ح��ارى  م��دي��ن��ة   -  1 ع��ل��ي��ه/  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�جلبار �شريو يور�كال عبد�حلميد   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة 
�المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   34789.76( وق��دره 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد 
�ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 8:30 �س 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1021   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حاجي م�شتاق عبد�لظاهر جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )39682.15  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  
متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/3/30 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة   �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1066   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - دهنو�ين للتجارة �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/هنوف حم�شن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت  �ن  �القامة مبا  �ل�شمري جمهول حمل  ح�شني خلف 
لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد �قام 
للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
مبلغ وقدره )33290.59  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �ملحاماة و�لفائدة 
�ل�شد�د. وح��ددت لها  �ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  �لقانونية بو�قع 12% من 
 ch1.A.1  جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/3/30 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/23   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - جابر ظافر حمد هادي جرب�ن  جمهول حمل �القامة 
����س.م ع( وميثله:   ( �ملتكاملة  ل��الت�����ش��االت  �الم����ار�ت  /���ش��رك��ة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة   حممود حجاج عزب 
بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3105.04 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب  �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/4/13 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1028   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - يو�شف عبد�لقادر �جلورى  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )17.701.32 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14  �الثنني  ي��وم   لها جل�شة  �ل�شد�د.   وح��ددت  مت��ام 
8:30 �س بالقاعة 17 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1069   مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد علي جعفر علي بن جعفر  جمهول حمل �القامة 
����س.م ع( وميثله:   ( �ملتكاملة  ل��الت�����ش��االت  �الم����ار�ت  /���ش��رك��ة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة   حممود حجاج عزب 
درهم(   18541.32( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���ش��ده  �مل��ت��ن��ازع  ب��ال��ز�م 
ب��و�ق��ع 12% من  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب   و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم  �الثنني �ملو�فق 
17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من  2014/3/31 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/95   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �نفنتي للنقل بال�شاحنات �لثقيلة �س ذ.م.م وميثلها/�شامر 
وليد دلو    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت 
�ق��ام عليك  قد  �بوجريدة   ع��زب  ع( وميثله: حممود حجاج  ���س.م   ( �ملتكاملة 
مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   20.115.81( وق��دره 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها 
جل�شة يوم  �الثنني �ملو�فق 2014/4/21 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 17 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/119   مدين جزئي 

ذ.م.م  و�خلفيفة  �لثقيلة  بال�شاحنات  �مل��و�د  لنقل  �ملهريي  منى   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
وميثلها قانونا: �حمد زعل عاي�س �شعود   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة 
�المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   13361.60( وق��دره 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  �الثنني 
17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من  �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2014/4/21 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/135   مدين جزئي 

قانونا:  وميثلها:  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ك��وم  �ك�س   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
/�شركة  �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  كاند�نيل  جمهول حم��ل  عبد�ملنري كرميبني 
�المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة  
يوؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد 
للمتنازع مبلغ وقدره )32546.08 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  مت��ام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�شة يوم  �الثنني �ملو�فق 2014/4/21 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
17 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 �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
     مذكرة  اعادة عالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1056   مدين جزئي 
�شامل حممد �خل��ال��دي   جمهول حمل  �شيخة حممد   - �ملدعى عليه/ 1  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��رك��ة �الم�����ار�ت ل��الت�����ش��االت �ملتكاملة ) ����س.م ع( 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  وميثله: حممود حجاج عزب 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5074.29 درهم( 
ب��و�ق��ع 12% من  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب   و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  �الثنني �ملو�فق 
17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من  2014/4/14 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     

     مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1065   مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �لتني مري دوف��ا   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س.م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9892.42 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  �الثنني �ملو�فق 2014/4/21 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة 17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل . 
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
      اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   181  /2014 جت جز- م ر -ب-  ع ن

نا�شد  جميل  �شادي  حممد  وميثلها/  غندور  ومعجنات  مدعي/كافترييا 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �لنمر �البي�س للعقار�ت �جلن�شية: �المار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 6000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ �لنمر 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �المار�ت عنو�نه:  للعقار�ت �جلن�شية:  �البي�س 
 2014/4/1 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا  �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية-  �لد�ئرة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2014/3/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
        اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   35  /2014 مد جز- م ر -ب-  ع ن

مدعي/�شري علي خان وكيال عنه/ �شريف �هلل �شري علي �جلن�شية: باك�شتان   
مو�شوع  �فغان�شتان    �جلن�شية:  خان  �هلل  خري  خان  �شاحب  عليه:  مدعي 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 23000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شاحب خان 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �فغان�شتان  �جلن�شية:  خان  �هلل  خري 
 2014/4/9 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �البتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/3/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
        اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   128  /2014 ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  فل�شطني  �جلن�شية:  يو�شف  ��شماعيل  مو�شى  مدعي/جيهان 
 + طالق  �لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:  خمي�س  �بر�هيم  حممد 
�بر�هيم خمي�س  نفقة عدة وزوجية وموؤخر �شد�ق �ملطلوب �عالنه/ حممد 
�ما  عليه  �ملدعى  والنذ�ر  بالن�شر)العالن  عنو�نه:  فل�شطني  �جلن�شية: 
باالقامة مع زوجته �و نقلها �ليه �و طالقها - ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2014/4/03 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة  �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 �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/24  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
 اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   5  /2014 ح نف�ض- ي ح-ب- ع ن

عبد�هلل  هيثم  عليه:  مدعي  �الردن   �جلن�شية:  عثمان  حممد  ح�شن  مدعي/عدله 
�لذهب  قيمة   - �الثاث  بدل  �لدعوى:  مو�شوع  �الردن  �جلن�شية:  �لرو�شان  �شليمان 
 32000 مببلغ  تقدر  �ملدر�شية  �لر�شوم  -م�شاريف  �لزو�ج  عقد  يف  عليه  �ملن�شو�س 
درهم   �ملطلوب �عالنه/  هيثم عبد�هلل �شليمان �لرو�شان �جلن�شية: �الردن   عنو�نه: 
بالن�شر)جتديد من �ل�شطب(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/4/01 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�البتد�ئية-  �ليحر  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �ليحر   منطقة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اليحر االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   6  /2014 جت كل- ب �ض-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لكبي�شي  عبد�هلل  حممد  مدعي/�بر�هيم 
�جلن�شية:  نور  حممد  عو�س  عبد�هلل  �لطيب  وميثلها  �لعامة  للمقاوالت  �لن�شر  برج 
�ملطلوب  هند�شي  خبري   +  97000 بناء  �عمال  ��شتكمال  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
�عالنه/ موؤ�ش�شة برج �لن�شر للمقاوالت �لعامة وميثلها �لطيب عبد�هلل عو�س حممد 
نور �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�البتد�ئية-  يا�س  بني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  يا�س    بني  �لكائنة 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�القل. �شدر بتاريخ  2014/3/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة بني يا�ض االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  444/ 2014 -جتاري - م ت-  �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : نا�شر �شيف حممد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف عليه: 
عمار حممود جابر �جلن�شية: �شاحل �لعاج  مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء حكم 
ندب خبري    �ملطلوب �عالنه/  عمار حممود جابر �جلن�شية: �شاحل �لعاج 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
2013/1995 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2014/3/26
�و  �شخ�شيا  نهيان     �آل  �لكائنة-مع�شكر  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثانية 
بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم اال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1999 

�ملحكوم �شدها: ر��شد �شعيد زعل �ملريخي �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2014/2/26 
�شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �اليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح �ملحكوم لها: ورثة عبد�هلل عقيل عبود ما�شي حكمت �للجنة ح�شوريا بالن�شبة للمدعى 
عليها ومبثابة �حل�شوري بالن�شبة للخ�شم �ملدخل: �وال: بقبول طلب �دخال )ر��شد �شعيد زعل 
�ملريخي( �شكال ورف�شه مو�شوعا. ثانيا: باخالء �ملدعى عليها من �ل�شقة رقم )104( �شرق 21 
من  خالية  وت�شليمها  �لدعوى  و�شحيفة  بالعقد  و�ملو�شحة  �لزعفر�نة  مبنطقة   7 رقم  قطعة 
�لز�مها  مع  �لتعاقد-  بد�ية  عند  عليها  كانتب  �لتي  باحلالة  للمدعية  و�ال�شخا�س  �ل�شو�غل 
بتقدمي بر�ءة  ذمة عن قيمة ��شتهالك  �لكهرباء و�ملاء للعني حتى تاريخ �الخالء �لعفلي. ثالثا: 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي  للمدعني �جرة عني �لنز�ع �عتبار� من تاريخ �المتناع �حلا�شل يف 
2012/12/15 وحتى �الخالء �لفعلي بو�قع �الجرة �ل�شنوية 120000 درهم و�لزمتها بامل�شروفات. 

حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/164 جزئي جتاري

 �ىل �ملدعى عليه: مي�شيل ميالد عزيز جاد �جلن�شية: م�شر �لعنو�ن: 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 2014/3/24 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي: طالل علي عبد�ملويل  
�بو نامو�س �جلن�شية: فل�شطني  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 20.000 درهم ) مبلغ ع�شرون �لف 
درهم( و�مل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/3/25م لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
القا�صي/ د. ا�صامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني االبتدائية
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عربي ودويل
�أمريكا تدين مقتل رئي�ص �إذ�عة �لعر�ق �حلر �لطّيب: �لأزهر رمزً� للو�شطية و�شد �لفكر �لتكفريي 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�أد�نت �لواليات �ملتحدة مقتل رئي�س �إذ�عة �لعر�ق �حلر حممد �لبديوي �ل�شمري، عند حاجز �أمني 
يف �لعا�شمة �لعر�قية بغد�د، د�عية �حلكومة �لعر�قية �إىل �إجر�ء حتقيق �شامل وحما�شبة �مل�شوؤولني 
عما ح�شل. وقالت نائبة �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �الأمريكية، ماري هارف، �ن �لواليات �ملتحدة 
تدين مقتل رئي�س �إذ�عة �لعر�ق �حلر حممد �لبديوي �ل�شمري، �لتي وقعت �إثر مو�جهة عند حاجز 
�ملحيطة مبقتله، وندعو  �لظروف  ب�شان  و�أ�شافت هارف نحن قلقون جد�ً  �الأح��د  يوم  ببغد�د  �أمني 
�حلكومة �لعر�قية الإجر�ء حتقيق �شامل يف هذ� �حلادث وحتميل �لفاعلني م�شوؤولية �رتكابهم هذ� 
�لعمل �جلرمي . و�شددت على �ن قتل �أي بريء ي�شتحق �ل�شجب، وقتل �شحايف يعد �إهانة الأنه ي�شرب 
ركيزة �أ�شا�شية من ركائز �لدميقر�طية . ولفتت �إىل �ن �لق�شية و�شعت �الآن يف يد �لق�شاء �لعر�قي، 
ونحن ندعو �حلكومة �لعر�قية ل�شمان �أن يجري �لتحقيق بطريقة تتما�شى مع �لد�شتور و�لقو�نني 

يف �لعر�ق .

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أكد �شيخ �الأزهر �لدكتور �أحمد �لطيب، �ليوم 
�لثالثاء، �أن �الأزهر �شيظل مد�فعاً عن �ملنهج 
ل��ه ومت�شدياً  ورم����ز�ً  �ل��و���ش��ط��ي،  �الإ���ش��الم��ي 

للفكر �لتكفريي.
باجلل�شة  �أل���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  يف  �ل���ط���ّي���ب،  وق�����ال 
و�لع�شرين  �لثالث  �لعام  للموؤمتر  �الإفتتاحية 
�ال�شالمية،  ل���ل�������ش���وؤون  �الأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�ملذ�هب  م��در���ش��ة  و���ش��ي��ظ��ل  ك����ان  �الأزه������ر  �أن 
�ل�ُشنة  �أه���ل  م��ذه��ب  يتخذ  لكنه  �الإ���ش��الم��ي��ة 

�ل��و���ش��ط��ي م��ن �أج����ل ت��ق��ّدم �الأم����ة وب�����د�أت، يف 
وقت �شابق �م�س �أعمال �ملوؤمتر 23 للمجل�س 
�الأعلى لل�شوؤون �الإ�شالمية �لذي تنظمه وز�رة 
�لفكر  �مل�شرية حتت عنو�ن خطورة  �الأوق��اف 

�لتكفريي و�لفتوى بغري علم .
�ىل ذلك، �قتحم ع�شر�ت من ماأجوري جماعة 
�الإخو�ن �الرهابية جامعة �الأزهر، مبنى كلية 
وعودة  �ل��در����ش��ة  ب��وق��ف  مطالبني  �ل��ت��ج��ارة، 

حممد مر�شي .
و�أطلق ماأجوري �الخو�ن �الألعاب �لنارية حول 

مبنى �لكلية .

�ليوم  �الأزه���ر  و�شبيل  منهجه،  يف  و�جل��م��اع��ة 
�مل�شلمني  �شمل  مل  بجمع  باالأم�س  �شبيله  هو 
�لتفريق بني مذهب  �ل�شو�ء وعدم  على كلمة 

و�آخر .
�ل��ذي حتملت فيه  �ليوم �الأول  �أن��ه من  وتابع 
م�شوؤولية �الأزهر �ل�شريف �أكدت على �أن وحدة 
�لتكفريي،  للفكر  للت�شدي  �شبيل  هي  �الأم��ة 
و�شعينا جلمع �الأمة على كلمة و�حدة لتكون 
ق���ادرة على م��و�ج��ه��ة حت��دي��ات��ن��ا، و�أم��ت��ن��ا خري 
�إىل  دع��وت��ه  ي��ج��دد  �ل�شريف  و�الأزه����ر  �الأمم، 
�ملذهب  �إن��ت��ه��اج  يف  وحمكومني  حكاماً  �الأم���ة 

�لأمن �ليمني يفرق مظاهرة تطالب بالنف�شال �لربملان �لأوكر�ين يقبل ��شتقالة وزير �لدفاع 
•• كييف-اأ ف ب:

و�فق �لربملان �الوكر�ين �م�س على ��شتقالة وزير �لدفاع �يغور تينيوخ ب�شبب 
طريقة �د�رته �زمة �لقرم �ثر �حلاق �شبه �جلزيرة �الوكر�نية برو�شيا وعني 
�المر  ب��ادئ  يف  �ال�شتقالة  �لربملان  رف�س  وبعدما  مكانه  كوفال  ميخائيلو 
ب�شبب عدم �حل�شول على �ال�شو�ت �لكافية، عاد و�شوت عليها 228 نائبا 

يف �ملجل�س من ��شل 450 خالل جل�شة �شاخبة.
ثم و�فق 251 نائبا على تعيني كوفال �ل�شابط �لكبري �لذي كان متمركز� 
يف �لقرم و�عتقل لفرتة وجيزة يف مطلع �ذ�ر-مار�س من قبل قو�ت مو�لية 

•• �صنعاء-يو بي اأي:

فرقت قو�ت �الأمن �ليمنية، �م�س، مظاهرة حا�شدة مبدينة عدن، خرجت 
تطالب �جلامعة �لعربية دعم جنوب �لبالد يف نيل ��شتقالله وحق تقرير 
م�شريه باالإنف�شال عن �ل�شمال. وقال �لقيادي يف �حلر�ك �جلنوبي ، �أحمد 
�حلي  �لر�شا�س  م�شتخدمة  �مل��ظ��اه��رة  فرقت  �الأم���ن  ق��و�ت  �إن  �ل��رب��ي��زي، 
مبديرية خور مك�شر ، م�شري�ً �إىل �أن �ملظاهرة تريد �إي�شال ر�شالة �ىل �لقمة 
�لعربية �ملنعقدة يف �لكويت للمطالبة با�شتقالل جنوب �ليمن. و�أ�شاف �أن 
قو�ت �الأمن �عتدت على �ملتظاهرين وك�شرت �لالفتات وهو�تفهم �خللوية.. 

و�تهامات  �شديدة  �نتقاد�ت  كييف  قبل  من  �الزم��ة  �د�رة  و�ث��ارت  للرو�س. 
بالعجز حتى من د�خل �ل�شلطة �النتقالية �لتي ت�شلمت �حلكم منذ �قالة 

�لرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س.
وكان تينيوخ قدم ��شتقالته �مام �لنو�ب يف وقت �شابق �لثالثاء وقال رئي�س 
�لربملان ورئي�س �لبالد �النتقايل �ولك�شندر تورت�شينوف نحن بحاجة الن 
يكون هوؤالء �لذين يعملون ويتخذون �لقر�ر�ت �خ�شائيني و�ن يعرفو� كيف 

يت�شرفو� يف ظروف �شعبة وظروف خطر وظروف مو�جهة ع�شكرية .
وكان بطل �ملالكمة �ل�شابق فيتايل كليت�شكو هدد باملطالبة برحيل �لرئي�س 

�النتقايل �ذ� مل يح�شل تغيري يف وز�رة �لدفاع.

 . بخورمك�شر  �لعرو�س  �شاحة  �ىل  �شريها  مو��شلة  ��شتطاعو�  �أن��ه��م  �إال 
و�أ�شار �إىل �أن قو�ت �الأمن فر�شت طوقاً �منياً على �شاحة �لعرو�س ما دفع 

�ملتظاهرين �إىل مو��شلة �لتظاهر يف �ل�شو�رع �خللفية لل�شاحة .
�إىل �ملظاهرة ليطالب �لقمة �لعربية �ملنعقدة  وكان �حلر�ك �جلنوبي دعا 
و�ملطالبة  �إقليمني  �إىل  �جلنوب  تق�شيم  م�شاريع  برف�شه  �لكويت  دول��ة  يف 
تاأ�شي�شه  منذ  �جلنوبي  �حل���ر�ك  وينظم   . �ل�شمال  دول��ة  ع��ن  باالنف�شال 
دولة  ��شتعادة  �إىل  خاللها  من  ي�شعي  مظاهر�ت   2007 يوليو-متوز  يف 
عن  �الإع���الن  قبل   1990 م��اي��و-�أي��ار  حتى  م�شتقلة  كانت  �لتي  �جل��ن��وب 

�لوحدة �ليمنية.ن .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�حل��دي��ث ع��ن ���ش��ر�ع ب��ني ���ش��ق��ور و 
ح��م��ائ��م ، وب���ني ج��م��اع��ة �ل���د�خ���ل و 
��شتوعبو�  �لذين  وب��ني  �ملهجر،  �شق 
بدلة �الأحز�ب �حلديثة وبني �لذين 
�الإخ���و�ن  جلباب  م��ن  يتخل�شو�  مل 
د�خل حركة  لي�س جديد�  �مل�شلمني، 
�ل��ن��ه�����ش��ة �الإ���ش��الم��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة ، 
وع����دم  �حل����رك����ة  �أن مت���ا����ش���ك  غ����ري 
ت�����ش��ّدع��ه��ا، وث���ب���ات رم���وزه���ا يف كل 
موقف  على  خا�شتها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ارك 
�لتنويعات على م�شتوى  و�حد، رغم 
�خلطاب و�ل��ذي كان ُيف�شر على �نه 
�أك��رث منه �زدو�ج��ي��ة يف  �دو�ر  توزيع 
�ل�شر�ع  ه����ذ�  م���ن  ج��ع��ل  �خل���ط���اب، 
مناف�شيها  من  �ختالق  وك��اأن��ه  يبدو 

وخ�شومها.
�إال �أن ��شتقالة حمادي �جلبايل �أمني 
ع��ام �حل��رك��ة، �أخ��رج��ت ذ�ك �ل�شر�ع 
�إىل �لعلن، ومل يعد جمرد تخمينات 
�ال�شتقالة  ه���ذه  ل��ع��ل  ب��ل  وحت��ال��ي��ل، 
ترجمت حدة �ل�شر�ع و�شر��شته د�خل 
�لقلعة �لتي �كت�شف �لتون�شيون، من 
خالل خروج حمادي �جلبايل، باأنها 
يعتقدون،  كانو�  كما  ح�شينة  لي�شت 
و�ن ما حدث موؤ�شر على �أن �لنه�شة 
يف طريقها �إىل �أن تتحول �إىل حزب 
�الأخ����رى،  �لتون�شية  �الأح�����ز�ب  ك��ك��ل 
تت�شدع جدر�نها، وتن�شحب قياد�تها، 

وتخرج من �شلبها �أحز�ب جديدة.
حما�شرة �لتد�عيات

ورغ���م ت��ه��وي��ن ق��ي��اد�ت �حل��رك��ة من 
وحماولة  وتد�عياته،  �الإع�شار  هذ� 
م��ن �شورتها  ي��ن��ال  ال  ب�شكل  �إد�رت����ه 
ووحدتها وهي تعي�س منعرج �خلروج 
�شيا�شية  ملحطات  وتتهياأ  �حلكم  من 

و  �لقوية  �ل�شخ�شية  ذوي  من  لكنه 
من ذوي �أ�شحاب �لقر�ر د�خلها.

�أي�شا،  �ل���ع���ري�������س  ع���ل���ي  وي���ح���ظ���ى 
�شفوف  يف  وب�������ش���ع���ب���ي���ة  ب�����اح�����رت�م 
�ل��ن��ه�����ش��ة، ومي���ل���ك وزن�����ا وث���ق���ال يف 
ك��م��ا مل يعرف  ق���ر�ر�ت���ه���ا،  ���ش��ي��اغ��ة 
قيادة  مع  متعار�س  موقف  �أي  عنه 
�لتام  والءه  ي��ع��ن��ي  وه����ذ�  �حل���رك���ة، 

لرئي�شها. 
غري �أن �ل�شر�ع على �ملن�شب �شيكون 
����ش���دي���د�، و�ل���ط���احم���ون �إل���ي���ه كرث، 
خا�شة �أن �لفوز باالأمانة �لعامة قد 
يفتح �الأبو�ب لرئا�شة �حلكومة، كما 
ج��رت �ل��ع��ادة، يف حالة ف��وز �لنه�شة 
�لقادمة،  �لت�شريعية  �النتخابات  يف 
�ل�شاحة  ج��د� يف  و�رد  �حتمال  وه��ذ� 

�ل�شيا�شية �لتون�شية.
ي�شار �إىل �أن �لعجمي �لورميي �ملكلف 
باالإعالم، �أن قانون �حلركة يقول �أن 
�ملكتب  �أع�شاء  وب��اق��ي  �ل��ع��ام  �الأم���ني 
�حلركة،  رئي�س  يعينهم  �لتنفيذي 
ورئي�س �حلركة �شيختار �حد قياد�ت 
ويعر�شه على جمل�س  �الأول  �ل�شف 
على  �مل���و�ف���ق���ة  مت���ت  �إذ�  �ل�������ش���ورى 

�ال�شتقالة.
�لعام  �ملن�شق  �الآن  ح��د  �إىل  و�أ���ش��اف 
ع��ب��د �حل��م��ي��د �جل���ال����ش���ي ه���و من 
ي��ق��وم ب��ه��ذ� �ل����دور، وب��ال��ت��ايل لي�شت 
هناك و�شعية فر�غ كما ميكن �أن يتم 

�ختيار �شخ�شية �أخرى لتعوي�شه .
ويبقى �حل�شم يف يد جمل�س �شورى 
�أن  ل��ه  �شبق  �ل���ذي  �لنه�شة،  ح��رك��ة 
لت�شكيل  �جل���ب���ايل  ت���وج���ه  ع���ار����س 
حكومة تكنوقر�ط، ليقبل يف ما بعد 
حكومة  خ���روج  ع��ن��د  �خل��ي��ار  بنف�س 
علي �لعري�س، ولعل ذلك كان جذر 

�مل�شكلة ومد�د �ال�شتقالة..! 

كربى قادمة �أبرزها �النتخابات، فان 
�جلبايل  ��شتقالة  �أن  ي��رون  كثريين 
ومرحلة،  ل��ق��و���س  �إغ���الق���ا  مت��ث��ل  ال 
وال ح��ال الزم��ة ع��اب��رة وط��ارئ��ة كان 
قد  و�إمن��ا  موؤجلة،  �أو  عنها  م�شكوتا 
�أ���ش��ر���س جديد  ل�����ش��ر�ع  �ل��ب��اب  تفتح 
و�ل�شقور،  �حل��م��ائ��م  ب���ارون���ات  ب��ني 
من �جل موقع قيادي يفتح �الأبو�ب 
�لقادمة يف �شورة  لرئا�شة �حلكومة 
�شر�ع  ب��االن��ت��خ��اب��ات،  �لنه�شة  ف���وز 
تعددت �أطر�فه بعودة وزر�ء �حلركة 
�إىل مو�قعهم �حلزبية بعد خروجهم 

من �حلكم. 
ب���االإع���الم يف حركة  �مل��ك��ل��ف  غ��ري �ن 
�ل��ن��ه�����ش��ة �ل��ع��ج��م��ي �ل����ورمي����ي، ويف 
�مل�شالة  ح���دة  م��ن  �لتخفيف  ���ش��ي��اق 
�أم�س  وحم��ا���ش��رة ت��د�ع��ي��ات��ه��ا، ق���ال 
�لثالثاء �إّن مو�شوع ��شتقالة �الأمني 
�ل���ع���ام ح���م���ادي �جل���ب���ايل مل تطرح 
بعد يف موؤ�ش�شات �حلركة، ُموؤكد� �أّن 
�جلبايل ماز�ل حتى �للحظة يحمل 

�شفة �الأمانة �لعامة. 
�ل�شفحة  �أوردت����ه  م��ا  �إىل  و����ش��ت��ن��اد� 
�لفي�شبوك،   على  للحركة  �لر�شمية 
�ال�شتقالة  م�����ش��األ��ة  يف  �ل���ب���ت  ف������اإّن 
�شيتم يف وقت الحق يف �إطار ترتيب 
مو�شحا   ، للحركة  �لقيادي  �لو�شع 
ملوقع  ت�شور  �إع��د�د  ب�شدد  حزبه  �أن 
كل قيادي، خا�شة قادة �ل�شف �الأول 
لتكليفهم  كانو� يف �حلكومة،  �لذين 
باملهمات �لتي ميكن �أن يقوم بها كل 

قيادي خالل �لفرتة �لقادمة.
 و�أو�شح �لورميي �أّن حمادي �جلبايل 

�ملن�شب من  ملا يف ه��ذ�  �لتام،  �ل��والء 
�أهمية د�خل �حلركة وخارجها . 

ويتوقع كثريون �أن ال يختلف �الأمر 
عن ما مّت عند ��شتقالة �جلبايل من 
علي  يكون  �أن  �أي  �حلكومة،  رئا�شة 
�ل��ع��ري�����س �ب���رز �مل��ر���ش��ح��ني خلالفة 
حمادي �جلبايل باعتبار �نه �شخ�س 
قوي  د�خل �حلركة، وباعتبار قربه 
�أن  خا�شة  �حلركة  لرئي�س  �ل�شديد 
�ل��ق��ي��ادي هو  �لعري�س،  ع��ام��ر  �أخ���اه 
�الآخ���ر ب��احل��رك��ة،  ك��ان �ليد �ليمنى 

للغنو�شي يف �ملهجر. 
ب�شوؤون  �ل���ع���ارف���ني  ب��ع�����س  وي�����ش��ري 
حركة  يف  توجه  هنالك  �أن  �حلركة، 
�لنه�شة �الإ�شالمية �إىل تر�شيح علي 
�لت�شريعية  لالنتخابات  �لعري�س 
لرئا�شة  ع���ودت���ه  ورمب�����ا  �ل���ق���ادم���ة، 
�لنه�شة  ف�����وز  ح�����ال  يف  �حل���ك���وم���ة 
باالنتخابات �لقادمة وُكلفت بت�شكيل 

�حلكومة. 
�الأم����ان����ة  �ل�������ش���ر�ع ح�����ول  �أن  ومب�����ا 
�لنه�شة  حمائم  بني  �شيدور  �لعامة 
و�شقورها، فان بع�س �مل�شادر تتوقع 
�لعامة ملن  �أن يوؤول من�شب �الأمانة 
يطلق عليهم �شق �حلمائم  كرتجمة 
يعتمده  �ل�����ذي  �مل���ع���ت���دل  ل��ل��خ��ط��اب 
�لغنو�شي يف  ر����ش��د  �حل��رك��ة  رئ��ي�����س 

�الآونة �الأخرية. 
باحلركة،  �لقياد�ت  من  عدد  ويوؤكد 
�أ�شحاب  م��ن  ه��و  �لعري�س  علي  �أن 
ومن  �لنه�شة،  حركة  د�خ��ل  �ل��ق��ر�ر 
جانب  �إىل  فيها،  �ملوؤثرة  �الأ�شخا�س 
�حلركة  لرئي�س  �ملقربني  من  كونه 

�خل����الف����ات  �أن  �ل�������ش���ع���ي���ب���ي  وق�������ال 
�شتزيد  �لنه�شة  حركة  يف  �لد�خلية 
موؤكد� وجود  �ال�شتقاالت،  يف موجة 
ت����ي����ار�ت د�خ���ل���ه���ا ال ت��ق��ب��ل ب���ال���ر�أي 

�ملخالف .
�أن  �أخ��رى،  وق��ال �ل�شعيبي من جهة 
حركة  م��ن  �مل�شتقيل  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
�لنه�شة حمادي �جلبايل مل يح�شم 
لالنتخابات  �لرت�شح  من  بعد  �أم��ره 
��شتقالته  �أن  م����وؤك����د�  �ل����ق����ادم����ة، 
�لد�خلية  ب���اخل���الف���ات  م��رت��ب��ط��ة 
د�خل حركة �لنه�شة و�لتي �نطلقت 
حكومة  ت�شكيل  ملقرتح  طرحه  منذ 
مقرتحه  رف�������س  ومت  ت���ك���ن���وق���ر�ط 

�آنذ�ك.
و�عترب �أن ��شتقالة �جلبايل، تاأخرت 
�أي �شخ�س  �أن  �ل�شيء، موؤكد�  بع�س 
ميكن �أن يالحظ وجود خالف بني 
ر��شد  �حلركة  ورئي�س  �لعام  �الأم��ني 
رف�شت  حيث  �ل�شابق  يف  �لغنو�شي 
�مل�شي  يف  �جلبايل  م�شايرة  �لنه�شة 

يف ت�شكيل حكومة تكنوقر�ط .
ويف  �جل��ب��ايل  �أن  �ل�شعيبي  و�أو����ش���ح 
بيانه �لتو�شيحي مل يح�شم مو�شوع 
�لرت�شح  ق��رر  ما  �إذ�  ولكن  تر�شحه، 
فهو �شيقدم نف�شه ك�شخ�شية وطنية 
�أي  م��ن  وي�شتقيل  �لتون�شيني  ل��ك��ل 
�جلبايل  ��شتقالة  و�شف  كما  ح��زب. 
من �حلركة باأنها م�ّس من �لر�شيد 
لها قائال  بالن�شبة  �حلزبي وخ�شارة 

باأنها  خ�شارة وخ�شارة كبرية .
و�أكد �ل�شعيبي �نه عندما كان �شلب 
�لنه�شة كان يظن �أنها �لعامل باأ�شره، 

لن يخرج من �حلركة �أو من قيادتها 
بل فقط �شيعفى من �الأمانة �لعامة 
، �إذ� متت �ال�شتجابة لطلبه، ُم�شري� 
�إىل �أّن �الأمانة �لعامة خطة �أ�شا�شية 
مبتابعة  م��ك��ل��ف  ف���ه���و  �حل����رك����ة  يف 
مكاتب �حلركة وفروعها وعالقاتها 
بعد  �جلديد  و�شعه  لكن  �خلارجية 
ت��ول��ي��ه م�����ش��وؤول��ي��ة رئ��ا���ش��ة �حلكومة 
وطنية  �شخ�شية  م��ن��ه  ج��ع��ل  �ل����ذي 
و�أ���ش��ب��ح ل��ه دور وط��ن��ي وح��زب��ي، هو 
�أن يفي  �ل�شعب عليه  ما يجعل من 
مب��ه��م��ة �الأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة وف����ق ذ�ت 

�مل�شدر. 
�أر�د  �جل��ب��ايل  �أن  �ل���ورمي���ي  رج���ح  و 
�ال���ش��ت��ق��ال��ة م���ن م��ن�����ش��ب �الأم���ان���ة 
تلك  ع��بء  م��ن  يتحرر  حتى  �لعامة 
لريكز  �الإد�ري���ة  �حلزبية  �مل�شوؤولية 
�ل�شيا�شية  م�شوؤوليته  ع��ل��ى  ج��ه��ده 
�أكرث من م�شوؤوليته �لتنظيمية وفق 
تعبريه، كما الحظ �ملكلف �الإعالمي 
�لكفاء�ت  م��ن  �لنه�شة  �أر����ش���دة  �أّن 
بخروج  ت��ت��اأث��ر  ال  جتعلها  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�أخرى  مل�شوؤوليات  تفرغه  �أو  �أحدهم 

على حّد قوله. 

نزيف ال�صتقالت �صي�صتمر
وق����د ك�����ش��ف �مل�����ش��ت��ق��ي��ل م���ن حركة 
�لبناء  ح����زب  وم���وؤ����ش�������س  �ل��ن��ه�����ش��ة 
نزيف  �أن  �ل�شعيبي،  ريا�س  �لوطني 
�شي�شتمر،  �حل��رك��ة  يف  �ال���ش��ت��ق��االت 
م�����ش��ت��ب��ع��د� جن��اح��ه��ا يف �ل���ع���ودة �إىل 
�النتخابات  يف  جم������دد�  �ل�����ش��ل��ط��ة 

�لقادمة.

�أجندته  يف  �شيعتمد  �لوطني  �لبناء 
على بناء �مل�شروع �لوطني وال عالقة 
يف  و�شيكون  �ل�شيا�شي  ب��االإ���ش��الم  ل��ه 

مناأى عن �أي �إيديولوجيا.

العري�ض ابرز املر�صحني
�لنه�شة  �ل��ر���ش��م��ي حل��رك��ة  �ل��ن��اط��ق 
زي������اد �ل������ع������ذ�ري، �أك������د جم������دد� �أن 
��شتقالته  يقدم  مل  �جلبايل  حمادي 
�لعامة  �الأم��ان��ة  من �حلركة بل من 

فقط. 
مت�شك  ح�����ال  يف  �ن�����ه  �إىل  و�أ������ش�����ار 
كحركة  فهم  باال�شتقالة،  �جل��ب��ايل 
�أن �جلبايل  يتاأ�شفون لذلك، موؤكد� 
�شخ�شية وطنية ، و�نه بعد �أن حتمل 
له  �أ�شبح  �ل��دول��ة  د�خ��ل  م�شوؤوليات 
�أن  عليه  �ق����رُتح  وق���د  دويل،  �إ���ش��ع��اع 
ين�شم �إىل نادي مدريد �لذي ي�شم 
زعماء و�شيا�شيني كبار قادو� مر�حل 
مهما  ولكن  �لدميقر�طي،  �النتقال 
ك��ان �مل��وق��ع �ل��ذي �شي�شتغل ب��ه فمن 

�ملوؤكد �نه �شيخدم تون�س.
�لنظر يف ترتيب  �أن  �ل��ع��ذ�ري  وق��ال 
بعد  �شيتم  للحركة  �لد�خلي  �لبيت 

�نعقاد �ال�شتفتاء �لد�خلي.
هذ� �لرتتيب، هو ما ينتظره �جلميع 
يف تون�س، وحتديد� من ز�وية معرفة 
�ل�شابق حلركة  �لعام  �الأم��ني  خليفة 

�لنه�شة حمادي �جلبايل .
وُي���رج���ح يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ع���دد من 
�حلركة  رئي�س  يدفع  �أن  �مل��ر�ق��ب��ني، 
�قرب  �خ��ت��ي��ار  �إىل  �لغنو�شي  ر����ش��د 
�شخ�س له يف �حلركة و�لذي يكن له 

ولكن بعد �أن خرج منها �كت�شف �إنها 
لي�شت �لعامل باأ�شره بل جمرد نقطة 

يف تون�س.
�أن  �ل���������ش����ي����اق  ن���ف�������س  يف  و�أو��������ش�������ح 
�لنه�شة  د�خ�������ل  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 
غري  ت�شيري  وه��ن��اك  ف��ق��ط،  �شكلية 
ق���وى متعددة  دمي��ق��ر�ط��ي وم��ر�ك��ز 

د�خل �حلركة.
�أن �خل���روج من  �ن��ه ال يعتقد  وق��ال 
�ال�شتقاالت  يف  �ل�����ش��ب��ب  ه��و  �حل��ك��م 
نزيف  �أن  م�����وؤك�����د�  �حل�����رك�����ة،  م����ن 
�لنه�شة  �ال�شتقاالت �شي�شتمر د�خل 
كل  وم�����ن  �الأوىل  �ل�������ش���ف���وف  م����ن 

�ل�شفوف.
و�ع������ت������رب �ل�������ش���ع���ي���ب���ي �ل�����ل�����ق�����اء�ت 
و�ملفاو�شات �لتي ح�شلت بني حركة 
�لنه�شة وند�ء تون�س جمرد مناور�ت 
�أن كال �حلزبني ال  �شيا�شية، موؤكد� 
�شكلت  وق���د  ن��ق��ط��ة،  �أي  يف  يلتقيان 
�ملفاو�شات �الأخرية بينهما �ن�شقاقات 
:�لزو�ج  قائال  �حلركة  د�خ��ل  كبرية 

بني �حلزبني م�شتحيل .
عن  �أعلن  �ل�شعيبي  ريا�س  �أن  يذكر 
يحمل  �لذي  �جلديد  حزبه  تاأ�شي�س 
��شم �لبناء �لوطني ، وقال �إن حزبه 
ي�شم نو�با من �لتاأ�شي�شي وهم على 
�أبو�ب ت�شكيل كتلة نيابية، وبه خليد 
باحلاج وفرح �لن�شيبي وهما ع�شو�ن 

�شابقان من حركة �لنه�شة.
و�أ�شار �إىل �أن حزبه وطني �جتماعي 
ولي�س له عالقة باالإ�شالم �ل�شيا�شي 
�مل�شروع  بناء  ��شتكمال  على  ويرتكز 
حزب  �أن  م��وؤك��د�  �لتون�شي،  �لوطني 

العجمي الورميي: النه�صة لن تتاأثر بخروج اأي اأحد..!

�ل�شعيبي:نزيف �ل�شتقالت يف �لنه�شة �شيتو��شل و�حلركة لن تعود �إىل �ل�شلطة

مفتاح �الزمة يف جمل�س �ل�شوريعلي �لعري�س رئي�س �حلكومة �ل�شابقة

مهدي جمعة

احل�صم بعد ال�صتفتاء الداخلي.. وعلي العري�ض ابرز املر�صحني

ريا�س �ل�شعيبي �ملن�شحب �العلي �شوتاهوؤالء �شيح�شمون �ملوقف
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185738  بتاريخ  :   2013/01/28م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �شيلفرنيدل هو�شبيتاليتي بي تي ئي �إل تي دي
وعنو�نه: 238 �يه توم�شون رود، #25-07 نوفينا �شكوير )تاور �يه(، �شنغافورة 307684،  �شنغافورة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �الإقامة �لفندقية؛ خدمات �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات 
�حلجو  خدمات  �ملوؤقتة؛  لالإقامة  �حلجز  خدمات  �لفندقية؛  لالإقامة  �حلجز  خدمات  �لفندقية؛  �ل�شقق 
لل�شقق �لفندقية؛ تاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ توفري خدمات �ملاآدب؛ ت�شهيالت �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات 
و�ملعار�س؛  و�الجتماعات  و�مل��وؤمت��ر�ت  للقاء�ت  �لعامة  �لت�شهيالت  توفري  �لطعام؛  طهي  خدمات  �ملقاهي؛ 
و�ملنا�شبات  و�ملعار�س  و�الجتماعات  و�ملوؤمتر�ت  �للقاء�ت  خالل  و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتموين  خدمات  توفري 

�الجتماعية؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا تقدم؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 43.      
�لو�ق�عة بالفئة: 43

فوق  �الجن���ل���ي���زي���ة،  ب��ال��ل��غ��ة  م��ك��ت��وب��ة   "NEXT"لكلمة� م����ن  �ل���ع���الم���ة  ت���ت���ك���ون  �ل���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
�ل�شكل. مربعة  خلفية  على  �لكل  �الجنليزية.  باللغة  ��شغر  باأحرف  كلمة"HOTELS" مكتوبة 

�ال�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 187472    بتاريخ :27  / 2013/02
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م : ود للزهور.
وعنو�نه: دبي  – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 �الإعالن و�الأعمال �لتجارية، و�الإد�رة �لعامة  ، و�إد�رة �ملكاتب ، وخدمات �الإ�شتري�د و�لت�شدير.

�لو�ق�عة بالفئة :   ) 35 (.
و�شف �لعالمة :  �لعالمة عبارة عن �إ�شم و�شكل مكتوبة باللغة �لعربية على �لطرف �الأمين )ود للعطور( 
وعلى �لطرف �الأي�شر )WUD FLOERS( مكتوبة باللون �لبنى �لغامق وعلى خلفية بي�شاء وبخط 

مميز، كما يتو�شط �الإ�شم �شكل زخرفى على هيئة ورد كما هو مو�شح بال�شكل.
 �ال�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185876  بتاريخ  :   2013/01/30م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  فوالنت
وعنو�نه: بو��شطة ميبل كوربوريت �شريفي�شيز ليمتد، �س.ب. 309،

 �أوجالند هاو�س، جر�ند كاميان، كيه و�ي1 - 1104، جزر كاميان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتجارية  �لعقار�ت  وت��اأج��ري  وتوجيه  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خل��دم��ات 
�إيجار و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�أد�ئها فيما يتعلق بال�شقق و�لفيالت و�ملكاتب و�لنو�دي  و�ل�شكنية؛ خدمات 
�ل�شحية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملر��شي و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق و�لعياد�ت 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لفيالت  �ل�شقق  �إد�رة  �مل�شتاأجرين؛  �إد�رة  خدمات  و�لطبية؛  �جلر�حية  و�ملن�شاآت 
�الأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لر�أ�شمالية؛  �ال�شتثمار�ت  �لعقار�ت؛  تثمني  خدمات  �الإيجار؛  حت�شيل  خدمات 
خدمات �ال�شتثمار؛ خدمات �ال�شتثمار �جلماعي؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �لبنكية؛ خدمات 
�ال�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني على �لعقار�ت؛ خدمات تطوير �الأر��شي؛ خدمات �شر�ء �الأر��شي؛ 
تثمني و�ختيار و�شر�ء �لعقار�ت للتطوير و�ال�شتثمار؛ �شر�ء �الأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�الأن�شطة مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.    
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة "" VOLANTE  باللغة �لالتينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185737  بتاريخ  :   2013/01/28م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �شيلفرنيدل هو�شبيتاليتي بي تي ئي �إل تي دي
وعنو�نه: 238 �يه توم�شون رود، #25-07 نوفينا �شكوير )تاور �يه(، �شنغافورة 307684،  �شنغافورة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لوحد�ت  و��شتئجار  تاأجري  �ل�شكن؛  �أماكن  من  وغريها  �مل�شرتكة  �مللكية  ومناطق  و�ل�شقق  �لوحد�ت  �إد�رة 
و�أماكن  )�لعقار�ت(  �ملخدمة  �ملكاتب  تاأجري  �ل�شكن؛  �أماكن  من  وغريها  �مل�شرتكة  �مللكية  و�أماكن  و�ل�شقق 
�ل�شكن؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت؛ توفري �أماكن �الإ�شكان؛ تاأجري �أماكن �الإقامة بالنيابة عن �لغري؛ خدمات 

�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا تقدم؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 36.    
�لو�ق�عة بالفئة: 36

فوق  �الجن���ل���ي���زي���ة،  ب��ال��ل��غ��ة  م��ك��ت��وب��ة   "NEXT"لكلمة� م����ن  �ل���ع���الم���ة  ت���ت���ك���ون  �ل���ع���الم���ة:  و����ش���ف 
�ل�شكل. مربعة  خلفية  على  �لكل  �الجنليزية.  باللغة  ��شغر  باأحرف  كلمة"HOTELS" مكتوبة 

�ال�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
ود للزهور.

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 187471    بتاريخ :27  / 2013/02
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م : ود للزهور.
وعنو�نه: دبي  – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 �حلا�شالت �لزر�عية ، منتجات �لب�شاتني، و�لغابات و�حلبوب ) غري �لور�ردة �شمن فئات �أخرى( ، �حليو�نات 
�لغذ�ئية  �مل���و�د   ، �لطبيعية  و�ل��زه��ور   ، �حلية  �لنباتات   ، �ل��ب��ذور   ، �لطازجة  و�خل�����ش��رو�ت  �لفو�كه  �حل��ي��ة، 

للحيو�نات ، �شعري �لبرية طازج كله.                                                      
�لو�ق�عة بالفئة :   ) 31 (.

�لعربية على �لطرف �الأمين )ود للعطور(  باللغة  �إ�شم و�شكل مكتوبة  �لعالمة :�لعالمة عبارة عن  و�شف 
وعلى �لطرف �الأي�شر )WUD FLOERS( مكتوبة باللون �لبنى �لغامق وعلى خلفية بي�شاء وبخط 

مميز، كما يتو�شط �الإ�شم �شكل زخرفى على هيئة ورد كما هو مو�شح بال�شكل.
 �ال�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185741  بتاريخ  :   2013/01/28م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �شيلفرنيدل هو�شبيتاليتي بي تي ئي �إل تي دي
وعنو�نه: 238 �يه توم�شون رود، #25-07 نوفينا �شكوير )تاور �يه(، �شنغافورة 307684،  �شنغافورة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �الإقامة �لفندقية؛ خدمات �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات 
�حلجو  خدمات  �ملوؤقتة؛  لالإقامة  �حلجز  خدمات  �لفندقية؛  لالإقامة  �حلجز  خدمات  �لفندقية؛  �ل�شقق 
لل�شقق �لفندقية؛ تاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ توفري خدمات �ملاآدب؛ ت�شهيالت �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات 
و�ملعار�س؛  و�الجتماعات  و�مل��وؤمت��ر�ت  للقاء�ت  �لعامة  �لت�شهيالت  توفري  �لطعام؛  طهي  خدمات  �ملقاهي؛ 
و�ملنا�شبات  و�ملعار�س  و�الجتماعات  و�ملوؤمتر�ت  �للقاء�ت  خالل  و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتموين  خدمات  توفري 

�الجتماعية؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا تقدم؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 43.           
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة " " SILVERNEEDLE باأحرف التينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185509  بتاريخ  :   2013/01/22م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �الإمار�ت لالإت�شاالت �لدولية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: مكتب ملك �بر�ج �الإمار�ت، �لطابق 49، �شارع �ل�شيخ ز�يد، �س.ب. 73000،  دبي، �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شمعب�شري  و�شيط  عرب  �ملعلومات  ت�شليم  �لال�شلكية؛  �الت�شاالت  خدمات  �ل�شلكية؛  �الت�شاالت  خدمات 
�لبث  ذلك  يف  مبا  �لبث  خدمات  �الإنرتنت؛  بو�بات  خدمات  �الإنرتنت؛  خدمات  مقدمي  خدمات  رقمي؛  �أو 
عرب �لتلفزيون و�لتلفزيون �لكيبلي و�لر�ديو و�الأقمار �ل�شناعية و�الإنرتنت و�الألياف �ل�شناعية و�ل�شبكات 
�الأ�شو�ت  �مل�شتخدم ب�شبكة حا�شوب عاملية؛ نقل  �إمكانية تو�شيل  تاأجري معد�ت �الت�شال؛ توفري  �لرقمية؛ 
و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات 

عرب �شبكة حا�شوب عاملية.  
�لو�ق�عة بالفئة: 38

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة ""EIT  باللغة �لالتينية.
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185878  بتاريخ  :   2013/01/30م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  فوالنت
وعنو�نه: بو��شطة ميبل كوربوريت �شريفي�شيز ليمتد، �س.ب. 309،

 �أوجالند هاو�س، جر�ند كاميان، كيه و�ي1 - 1104، جزر كاميان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات  �لتجميل؛  �شالونات  خدمات  �لرتكية؛  �حلمامات  بالعطور؛  �لعالج  خدمات  و�جلمال؛  بال�شحة  �لعناية  خدمات 
خدمات  �لبخارية؛  �حلمامات  خدمات  �لتدليك؛  خدمات  �ليدين؛  باأظافر  �لعناية  خدمات  �ل�شعر؛  ت�شفيف  �شالونات 
�لنو�دي �ل�شحية؛ خدمات منتجعات �ل�شحة و�ال�شتجمام؛ خدمات معلومات �للياقة و�ملعلومات �ل�شحية و�لطبية؛ خدمات 
تقييم �للياقة؛ ن�شائح �حلمية؛ خدمات �لعناية باجلمال و�لب�شرة؛ خدمات معاجلات �لتجميل؛ توفري خدمات وت�شهيالت 
�لتدريب؛ توفري خدمات �لعناية باأظافر �ليدين و�لقدمني؛ �خلدمات �لطبية؛ �مل�شاعدة �لطبية؛ جر�حات �لتجميل؛ طب 
�لطبيعة؛ �ملعاجلة �ملثلية؛ �لتحليل �لكهربائي �لتجميلي الإز�لة �ل�شعر؛ خدمات �إز�لة �ل�شعر �ل�شخ�شية؛ ��شتعمال منتجات 
�لتجميل على �لوجه و�جل�شم؛ �جلر�حة �لتجميلية؛ توفري خدمات �ملعاجلة �لتجميلية؛ خدمات �ملكياج �لتجميلي؛ خدمات 
�لوخز باالإبر؛ خدمات �لتدليك �النعكا�شي؛ تقدمي ن�شائح �لتغذية؛ خدمات �لطب �لبديل مبا يف ذلك �خلدمات �لطبية 
�ل�شينية �لتقليدية؛ �لعالج �لطبيعي؛ �لعناية بال�شحة؛ �لتدليك؛ خدمات �مل�شورة و�ملعلومات و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باأي �أو 

كافة من �خلدمات �ملذكورة �أعاله.   
�لو�ق�عة بالفئة: 44

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة "" VOLANTE  باللغة �لالتينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185740  بتاريخ  :   2013/01/28م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �شيلفرنيدل هو�شبيتاليتي بي تي ئي �إل تي دي
وعنو�نه: 238 �يه توم�شون رود، #25-07 نوفينا �شكوير )تاور �يه(، �شنغافورة 307684،  �شنغافورة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لوحد�ت  و��شتئجار  تاأجري  �ل�شكن؛  �أماكن  من  وغريها  �مل�شرتكة  �مللكية  ومناطق  و�ل�شقق  �لوحد�ت  �إد�رة 
و�أماكن  )�لعقار�ت(  �ملخدمة  �ملكاتب  تاأجري  �ل�شكن؛  �أماكن  من  وغريها  �مل�شرتكة  �مللكية  و�أماكن  و�ل�شقق 
�ل�شكن؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت؛ توفري �أماكن �الإ�شكان؛ تاأجري �أماكن �الإقامة بالنيابة عن �لغري؛ خدمات 

�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا تقدم؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 36.          
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة " " SILVERNEEDLE باأحرف التينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185739  بتاريخ  :   2013/01/28م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  �شيلفرنيدل هو�شبيتاليتي بي تي ئي �إل تي دي
وعنو�نه: 238 �يه توم�شون رود، #25-07 نوفينا �شكوير )تاور �يه(، �شنغافورة 307684،  �شنغافورة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�ملكاتب ومر�كز  �ل�شر�ب  �لطعام ومنافذ  �لفندقية ومنافذ  و�ل�شقق  �لفنادق  �أعمال  �إد�رة  �الأعمال؛  وتوجيه  �إد�رة  خدمات 
�ملتعلقة  �الأعمال  �إد�رة  ��شت�شار�ت  خدمات  و�لتجزئة؛  �جلملة  ومنافذ  �لت�شوق  ومر�كز  �الأق�شام  متعددة  و�ملتاجر  �الأعمال 
ومر�كز  �الأق�شام  متعددة  و�ملتاجر  �الأعمال  ومر�كز  و�ملكاتب  �ل�شر�ب  ومنافذ  �لطعام  ومنافذ  �لفندقية  و�ل�شقق  بالفنادق 
�لت�شوق ومنافذ �جلملة و�لتجزئة؛ خدمات ��شت�شار�ت �الأعمال �ملتعلقة باالمتياز؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ تنظيم �للقاء�ت 
و�ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�س لغايات �الأعمال ولغايات جتارية؛ جتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب �لغري مبا ميكن 
جمهور �مل�شتهلكني من معاينة و�شر�ء هذه �ملنتجات ب�شكل مالئم يف �لفنادق �أو منافذ �لطعام و�ل�شر�ب و�ملحالت متعددة 
و�شائل  بو��شطة  �أو  �لربيدي  بالطلب  عليه  �حل�شول  يتم  عامة  ب�شاعة  كتالوج  من  �لتجزئة  �أو  �جلملة  ومنافذ  �الأق�شام 
�أو  من موقع �شبكة �ت�شاالت عاملية للب�شاعة �لعامة؛ جتميع �لقو�ئم �لربيدية؛ جميع خدمات �لطلب بو�شائل  �الت�شال 
�لت�شويقية و�لرتويجية؛  �لدعاية و�الإع��الن؛ �خلدمات  �ملبا�شر؛ خدمات  �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �الإعالن بالربيد  �الت�شال 
بالنيابة عن  �ملنتجات  �أو �شر�ء  �لتاأمني  �أو  �لتوفري  �ل�شوق؛ خدمات وكاالت �ال�شتري�د و�لت�شدير؛ خدمات  �أبحاث  حتاليل 

�ل�شركات؛ خدمات عر�س عامة؛ خدمات �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا تقدم؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 35.        
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة " " SILVERNEEDLE باأحرف التينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 185877  بتاريخ  :   2013/01/30م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /        م             

با�ش��م:  فوالنت
وعنو�نه: بو��شطة ميبل كوربوريت �شريفي�شيز ليمتد، �س.ب. 309، 

�أوجالند هاو�س، جر�ند كاميان، كيه و�ي1 - 1104، جزر كاميان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

38
خدمات �لفنادق؛ خدمات �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ تاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �حلجز و�ملعلومات �ملتعلقة بالفنادق 
و�ملباين  و�لفيالت  و�ل�شقق  �ملنازل  وحتديد�  �لعقار�ت  تاأجري  خدمات  �لفندقية؛  �ل�شقق  خدمات  �ملوؤقتة؛  �الإقامة  و�أماكن 
لالإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ �خلدمات �لتي يقدمها �الأفر�د �أو �ملوؤ�ش�شات بغر�س 
�إعد�د �لطعام �أو �مل�شروبات لال�شتهالك؛ خدمات توفري �الإقامة و�لطعام يف �لفنادق �أو �لنزل �أو �أي موؤ�ش�شات �أخرى توفر 
�أو و�شطاء �ل�شفر؛ خدمات �لفنادق لتوفري  �الإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �أماكن �الإقامة للم�شافرين وحتديد� من خالل وكاالت 
ت�شهيالت �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س و�لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل و�ملعار�س �لتجارية و�الجتماعات و�ملحا�شر�ت؛ 
خدمات �ل�شيافة؛ خدمات �لتعاقد على توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية ومطاعم �إعد�د 
�لطعام لتناوله خارجا و�ملقاهي و�لكافيهات ومطاعم �لوجبات �خلفيفة؛ خدمات �لتموين لتوفري �لطعام و�مل�شروبات )غري 

�لكحولية(؛ خدمات �إعد�د �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات تخطيط �ملنا�شبات؛ توفري خدمات �حل�شانة لالأطفال.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: كتبت كلمة "" VOLANTE  باللغة �لالتينية. 
�ال�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:م�شنع جموهر�ت يوكي�س ذ.م.م
YJF:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:185735       بتاريخ:2013/1/27 م
با�ش��م:م�شنع جموهر�ت يوكي�س ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �ل�شناعية رقم 11 ، �س.ب: 2057 ، هاتف: 5340203 ، فاك�س: 5340223 ، �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة . 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14 �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من 
�ل��و�ردة يف فئات �خرى �ملجوهر�ت و�الحجار �لكرمية �دو�ت قيا�س �لوقت  معادن نفي�شه �و مطلية بها غري 

و�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة . 
و�شف �لعالمة:عبارة عن �حلرفني YJF بالالتيني .

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

�لتموين و�ملطاعم  �لت�شجيل/�ملالك:�شركة باغيت خلدمات  �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل  تعلن 
ومنقو�شه كعكة   kaake w manousha:ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:202907       بتاريخ:2013/12/19 م
با�ش��م:�شركة باغيت خلدمات �لتموين و�ملطاعم ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �س.ب: 27363 ، هاتف: 026276442 ، فاك�س: 026276441
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم . 

و�شف �لعالمة:مربع كبري باللون �البي�س ر�شم بد�خله �شكل بي�شاوي باللون �ال�شفر بد�خله �شكل بي�شاوي 
�بي�س من �العلى بجو�ره كتبت عبارة كعكة باللغة �لعربية وباللون �لبني �لد�كن ور�ئها عبارة كعكة كبرية 

�حلجم باللون �لبيجي .
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مركز يا�س للعالج �لطبيعي ذ.م.م
YAS طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:يا�س 

�ملودعة بالرقم:208094       بتاريخ:2014/3/18 م
با�ش��م:مركز يا�س للعالج �لطبيعي ذ.م.م

وعنو�نه:خليفة �أ ، �س.ب: 64 ، هاتف: 0506133312 ، فاك�س:
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 مركز للعالج �لطبيعي . 

�الزرق ويدنوه  باللون  ب�شكل مميز ومقلوبة  �لعربية  باللغة  يا�س  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة  و�شف 
. �الزرق  باللون  �لالتينية  باللغة   YAS

�ال�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )يا�س YAS( باالو�شاع �الخرى العتبارها 
��شم منطقة جغر�فية . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو
PINK POLO:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:203298       بتاريخ:2013/12/24 م
با�ش��م:نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو

fm@grpe.ae:وعنو�نه:�بوظبي ، �س.ب: 7144 ، هاتف: 025629050 ، فاك�س: 025629020 ، �لربيد �اللكرتوين
�أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 فعاليات ومبار�ة خريية لدعم �شرطان �لثدي )�لبولو  وذلك لتمييز �ل�شلع 

�لوردي( . 
�جلهة  وعلى   POLO كلمة  �ليمنى  �جلهة  وعلى   X �ل�شكل  يف  �لبولو  ريا�شة  �لعالمة:ع�شاتني  و�شف 

�لي�شرى كلمة PINK ولون �خللفية �بي�س ولون �لع�شاتان وردي ولون �لكتابة ��شود .
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  مار�ض 2014 العدد 11055

العدد  11055 بتاريخ 2014/3/26     
مذكرة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/416  ا�صتئناف  جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ هوين موين للتجارة �لعامة ����س.ذ.م.م   جمهول   حمل   
مر�شد( وميثله:  �شوق  )ف��رع  �ي���ر�ن  ���ش��ادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �لقا�شم    حممد   �حمد  حممد  �بر�هيم 
لها  وح����ددت   .2012/4/10 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  جت����اري   2011/727 رق���م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/4/28 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم  جل�شه 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   184  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة عبد�ملنعم �لر��شد لتجارة مو�د �لبناء ل�شاحبها: عبد�ملنعم بن �لر��شد 
الين  فرونت  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �لر��شد  عبد�لرحمن  بن 
�المار�ت  بوكالة عبد�لرز�ق جا�شم و�خرون �جلن�شية:  و�لتعمري  �لعامة  لالن�شاء�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 316.358 درهم تعوي�س 20.000 درهم �شحة �حلجز 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لهز�ع  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �لتحفظي 
عنو�نه: بالن�شر)�عالن �خل�شم �ملدخل( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2014/4/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   450  /2014 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شقرى  عامر  نا�شر  ن�شيب  مدعي/جا�شم 
طالق  �لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب  �جلن�شية:  حن�س  عبد�هلل  فاطنة  عليه: 
�جلن�شية:  فاطنة عبد�هلل حن�س  �عالنه/   �ملطلوب  و��شقاط جميع �حلقوق 
�ملغرب  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/4/28 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية- �لكائنة  �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 �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11055 بتاريخ   2014/3/26     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   93  /2014 مد جز- م ر-ب-اأظ

عا�شور  من  كل  عن  وكيل  ب�شفته  �لرميثي  خمي�س  مبارك  عتيق  مدعي/عبد�هلل 
�جلن�شية:  و�خرون  عو�س  وتعيبه  مبارك  عتيق  ور��شد  و��شماء  و�شاحلة  وجمعه 
�جلن�شية:  و�خرون  �لرميثي  خمي�س  مبارك  عتيق   حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  
مبارك  عتيق  �شميه  �عالنه/   �ملطلوب  وجتنيب   فرز  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
خمي�س �لرميثي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/4/9 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
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الفجر الريا�ضي

�ع��ت��م��دت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة �لعني 
�شعار   ،2014 للنا�شئني  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��دول��ي��ة 
�ل��ث��اين بقاعة  �لبطولة �جل��دي��د خ��الل �الج��ت��م��اع 
بنادي  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  مبلعب  �ملحلقة  �مل��وؤمت��ر�ت 
�لبطولة،  مدير  �شليمان،  خليفة  برئا�شة  �ل��ع��ني، 
�إن���اب���ة ع��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��ي��د ح���م���دون، رئي�س 
جميع  بح�شور  للبطولة،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
ن�شختها  ب��ال��ب��ط��ول��ة يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ل��ج��ان  روؤ����ش���اء 
�ل�شابعة، وهم ح�شام �شيد �شالح �الإد�رة �لتنفيذية 
، ع�شام عبد�هلل �لفنية ، حممود مو�شى �جلماهري 
 ، �لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �لتن�شيق  �ملحمود  �شليمان   ،
 ، �أحمد �ل�شام�شي �حلكام ، �شعيد �لكلباين �ملتابعة 
عبد�هلل حممد خوري �لت�شويقية ، خالد م�شطفى 
�ملهند�س خالد   ، �مل��الع��ب  ع���ادل ط��ه   ، �الإع��الم��ي��ة 
�شلمان  توفيق  �لدكتور   ، �لعامة  �مل��ر�ف��ق  ب��ريق��د�ر 
�لطبية ، علي عبد�للطيف �الأمنية ، بدرية �لعلوي 

�الإح�شاء وحممد ز�هر مقرر�ً لالجتماع.

و�أك�����د خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ل��ي��م��ان �أن �ل��ت��ع��دي��الت �ل���ت���ي مت 
�ع��ت��م��اده��ا يف �ل�����ش��ع��ار �جل��دي��د ل��ل��ب��ط��ول��ة، تو�كب 
�لعني  نادي  �شعار  �لتي حملها  �لر�ئعة  �لتحديثات 
بالتز�من  عنه  �لك�شف  مت  و�ل��ذي  �أخ���ري�ً،  �جلديد 
�أفخم و�أروع مالعب كرة �لقدم يف  �أحد  مع �فتتاح 
�ل�شرق �الأو�شط، ��شتاد هز�ع بن ز�يد ، �لذي يحمل 
��شماً غالياً على نفو�س �جلميع، خ�شو�شاً �أن �شموه 
منذ  �لبطولة  ور�ع��ي  �لعني،  دولية  فكرة  �شاحب 

�نطالقتها يف عام 2008 وحتى �الآن.
وك�����ش��ف ع���ن ن��ق��ل م��ب��اري��ات �ل��ب��ط��ول��ة م���ن ملعب 

خليفة بن ز�يد بنادي �لعني، �إىل ملعب طحنون بن 
بتدريبات  �الأول  الرتباط  وذلك  بالقطارة،  حممد 
ف��ري��ق �ل��ع��ني �ل���ذي تنتظره حت��دي��ات ك��ب��رية على 
�لفريق  �أن  خ�شو�شاً  و�لقاري،  �ملحلي  �ل�شعيدين 
يناف�س على لقب �أغلى �لبطوالت �ملحلية �إىل جانب 

��شتحقاقاته يف �لبطولة �لقارية.
�ملتعلقة  �لتفا�شيل  كافة  �لثاين  �الجتماع  وناق�س 
مت  كما  ح��ده،  على  جلنة  لكل  �ملوكلة  بالتجهيز�ت 
خ���الل �الج��ت��م��اع �ع��ت��م��اد غ���الف ك��ت��ًي��ب �لبطولة، 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي��ة  و�حل�������ش���اب���ات 
�ل��ت��ح��دي��ث��ات ع��ل��ى �ملوقع  �إىل ج��ان��ب  �الج��ت��م��اع��ي، 
�ل��ر���ش��م��ي حت���ت �إ�����ش����ر�ف ���ش��رك��ة خ����الن  للحلول 

�لرقمية.
من  �ملقرتحة  �لتعديالت  يف  �لنظر  تاأجيل  وتقرر 
�إىل  �لبطولة  الئحة  على  و�لفنية  �حلكام  جلنتي 
بعمل  �شليمان  خليفة  �أ�شاد  كما  �لثالث،  �الجتماع 
جميع �للجان بعد �طالعه على ما �أجنز من �أعمال 

خالل �لفرتة �ملا�شية.
و�أ�شاد خليفة �شليمان، بالدور �ملهم �لذي ظل يقوم 
�الأندية  دع���م  يف  �ل��ري��ا���ش��ي،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  ب��ه 

لبلوغ  �لتطور،  ع��الم��ات  مو�كبة  على  وت�شجيعها 
�أن بطولة �لعني  �ل��ن��ج��اح، م��وؤك��د�ً  �أع��ل��ى م��وؤ���ش��ر�ت 
�لدولية �أ�شبحت و�حدة من �أهم و�أجنح �لبطوالت 

و�أنها  خ�شو�شاً  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة 
على  �ل��ك��رة  �أك��ادمي��ي��ات  �أف�شل  م�شاركة  ت�شتهدف 
�لفنية  �لقيمة  م��ن  ت��ع��زز  ح��ت��ى  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
�لعني  �أهد�ف دولية  مع  �ت�شاقاً  للبطولة،  �ملرجوة 

للنا�شئني، منوهاً �إىل �أن �لن�شخة �ل�شابعة.
�لبطولة  يف  �لت�شويق  جلنة  عمل  �شليمان  و�متدح 
برئا�شة عبد�هلل حممد خوري، معرباً عن تقديره 
لدولية  �ل��د�ع��م��ة  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  جلميع 
�أبوظبي �لريا�شي �ل�شريك  �لعني، بد�ية مبجل�س 
�شيتي  حم  بن  جمموعة  جانب  �إىل  �ال�شرت�تيجي 
و�أوالده  خ���وري  ر���ش��ول  حممد  وجم��م��وع��ة  �شيزن 
وم�شت�شفى  ت���و�م  وم�شت�شفى  ل��ل��ط��ري�ن  و�الحت����اد 
�لعني �حلكومي وجامعة �الإمار�ت و�لفوعة للتمور 
و�لوثبة  لل�شاعات  و�شوي�س  �لعني  �أب��ق��ار  وم��زرع��ة 
�شتور  وك��ول  �ل�شيار�ت  لتلميع  وكييك  لل�شيار�ت 
للهو�تف و�لعني مول و�جليمي مول وبو�دي مول 

وحمطة حفيت لل�شيار�ت و�للوت�س للعطور�ت.

نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ز�ر 
وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �جلناح 
�خل��ا���س ب���اإحت���اد �الإم������ار�ت ل��ري��ا���ش��ة �ملعاقني 
مب��ع��ر���س  ق����ادرون  �ل���ذي �أف��ت��ت��ح م�شاء �الحد 

باأر�س �ملعار�س باأبوظبي.
�ملعر�س  زيارته  ��شتقبال معاليه خالل  كان يف 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ف��ي��ه  ت�������ش���ارك  �ل�����ذي 
ذوي  برعاية  تخت�س  �لتي  �مل�شاركة  و�جل��ه��ات 
�الإح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د حممد 
وذيبان  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهاملي  فا�شل 
�الأوملبي  و�لبطل  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �مل��ه��ريي  �شامل 
�شلطان  �لرماية للمعاقني عبد�هلل  يف م�شابقة 

�لعرياين.
وق���دم ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د ف��ا���ش��ل �لهاملي 
�شتقام على  �لتي  �الأن�شطة  �شرحا حول  ملعاليه 
�مل��ع��ر���س و�ل��ت��ي ت�شم م��ن��اف�����ش��ات كرة  ه��ام�����س 
�لبوت�شيا  ومناف�شات  �ملتحركة  للكر��شي  �ل�شلة 
�شيتم  �ل��ت��ي  �ل���ودي���ة  �مل��ب��اري��ات  �إىل  م�����ش��ري�   ..
�الإمار�ت  ملنتخب  �الأول  �لفريق  بني  تنظيمها 
�مل��ت��ح��رك��ة و�جلهات  ل��ل��ك��ر����ش��ي  �ل�����ش��ل��ة  ل���ك���رة 

�جلناح  �إىل  �إ�شافة  �ملعر�س  و�شيوف  �مل�شاركة 
�خل��ا���س ب���اإحت���اد �الإم������ار�ت ل��ري��ا���ش��ة �ملعاقني 
و�لذي يعر�س �أن�شطة و�إجناز�ت فر�شان �الإر�دة 

يف �ملحافل �لدولية و�الأوملبية �ل�شابقة.
�لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  ل��وال  �أن��ه  �لهاملي  و�أك��د 
�لكم  �لفئة حت�شد هذ�  �ليوم هذه  �أ�شبحت  ملا 

من �الإجناز�ت على خمتلف �الأ�شعدة .. منوها 
مثل  يف  �مل�شاركة  من  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  �إىل 
هذه �ملعار�س �لتعريف باأن�شطة �الإحتاد و�أنو�ع 

�الإعاقات  ذوو  فيها  ي�����ش��ارك  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ات 
�ملختلفة.

و�أ�شاف  �إن �إحتاد �الإمار�ت لريا�شة �ملعاقني من 

توؤهلها  قوية  مبقومات  تعمل  �لتي  �الإحت���اد�ت 
لتحقيق هذه �الإجناز�ت من خالل �لعمل بروح 
���ش��امل �ملهريي  ذي��ب��ان  و�أب���دى  �ل��و�ح��د  �لفريق 
�شعادته باإفتتاح هذ� �ملعر�س �لذي يعك�س مدى 
�إهتمام قيادتنا �لر�شيدة بفئة �ملعاقني .. مثمنا 
جهود جميع �لعاملني للو�شول بهذه �لفئة �إىل 

�الإجناز�ت �ملحققة يف خمتلف �ملحافل.
�لنجاح  كل مقومات  توفر  �ل��دول��ة  �أن  و�أو���ش��ح 
من�شاآت  ت�شم  مالئمة  بيئة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
�لدعم  ع��ن  .. ف�شال  �ل�����ش��ر�ئ��ح  ل��ك��ل  ري��ا���ش��ي��ة 
�لريا�شة من  به  �ل��ذي حتظى  و�ملعنوي  �مل��ادي 

قيادتنا �لر�شيده.
و�أكد �لبطل �الأوملبي عبد�هلل �شلطان �لعرياين 
�ل�شبه  �الأل���ع���اب  دورة  ذه��ب��ي��ة  ع��ل��ى  و�حل��ا���ش��ل 
�ملعاقني  �إجن�����از�ت  �أن   2012 ب��ل��ن��دن  �أومل��ب��ي��ة 
�إد�رة  وج���ود  على  ت��دل  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�أوملبي  ب��ط��ل  �إع�����د�د  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. و�ع��ي��ة 
ت�شافر  �إىل  يحتاج  و�إمن��ا  �ل�شهل  باالأمر  لي�س 
كل �جلهود للو�شول باعتالء �لالعب من�شات 

�لتتويج .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

رئي�س  نائب  �لزعابي  ع��دن��ان  �أع��ل��ن 
�لقدم  ل��ك��رة  �الإم�����ار�ت  ن���ادي  �شركة 
عن  �الأول  �ل��ف��ري��ق  ع����ام  وم�����ش��رف 
حت��م��ل��ه م�����ش��وؤول��ي��ة خ�����ش��ارة فريقه 
�الإم����������ار�ت مل���و�ج���ه���ة ب���ن���ى ي���ا����س يف 
�خلليج  دوري  م��ن  �ل20  �جل��ول��ة 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ت���ي ج���رت م�����ش��اء �أم�س 
بال�شاخمة  يا�س  بني  مبلعب  �الأول 
و�إنتهت بنتيجة 2-1 وذلك يف يف �أول 

د�خل  من  للخ�شارة  ر�شمي  فعل  رد 
نادي �الإم��ار�ت كما �أنها �ملرة �الأويل 
م�شوؤولية  �إد�ري  فيها  يتحمل  �لتي 
خ�شارة فنية و�أرجع �لزعابي حتمله 
لالعبي  تنبيههم  لعدم  للم�شوؤولية 
�لتي  بالقائمة  �لتهاون  من  �لفريق 
يا�س  بني  �ملبار�ة من جانب  خا�شت 
كبرية  جمموعة  م��ن  تاألفت  و�ل��ت��ي 
من �لبدالء مع غياب كبري للعنا�شر 

�الأ�شا�شية.
:�أعتقد  �خل�����ش��و���س  ه���ذ�  يف  وق����ال 

بالثقة  �الم��ار�ت  �ح�شا�س العبي  �أن 
دخ���ول العبي  بعد  �مل��ب��ار�ة  ك�شب  يف 
�نعك�س  �مل��ل��ع��ب  ي���ا����س الأر�������س  ب��ن��ي 
بثقة مفرطة مما �إنعك�س جليا علي 
به  ظهرو�  �ل��ذي  �ملتو��شع  �مل�شتوى 
�لتي فلتت  �ملبار�ة  �أوق��ات  فى جميع 
وك��ل��ف��ت��ن��ا خ�شارة  �أي���دي���ن���ا  ب���ني  م���ن 
نقاط مهمة كنا يف �أ�شد �حلاجة لها 
خا�شة و�أن �ل�شر�ع على �أ�شده حاليا 
بني جميع �لفرق ال�شيما �لتي �لتي 
و�لتي  �ل��رتت��ي��ب  م���وؤخ���رة  ت��ق��ب��ع يف 

تبحث عن طوق جناة لها من خطر 
مغادرة دوري �لكبار .

بان فريقنا  �أوؤك��د  �لزعابي:  و�أ�شاف 
كان يف �أمت �جلاهزية �لفنية و�لبدنية 
ب�شورة  للمبار�ة  �إع���د�ده  �أكمل  وق��د 
�لتجارب  خ����الل  م���ن  ج����د�  خ��ا���ش��ة 
�أثناء فرتة  �لتي خا�شها  �الإع��د�دي��ة 
�ملع�شكر�ت  ع����ن  ف�����ش��ال  �ل���ت���وق���ف 
�لق�شرية �لتي دخلها �لفريق خالل 
�لكل  �ن  م�شيفا  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رتة 
�أن �الإم��ار�ت ميلك مدربا  كان يعلم 

لقيادة  توؤهله  عالية  كفاءة  �شاحب 
�لفريق بكل �إقتد�ر وحقق معه نتائج 
نحو  بالفريق  دف��ع��ت  للغاية  ج��ي��دة 
�أن جهازه  �لرتتيب كما  قاع  مغادرة 
�الإد�ري قائم على توفري �حتياجات 
ف�شال  �ل�شاعة،  م��د�ر  على  �لفريق 
عن �ملتابعة �لدقيقة لكل مايخت�س 
بالفريق من قبل �إد�رة �لنادي بقيادة 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �أح��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س �ل���ن���ادي وحم��م��د �أح���م���د بن 
�شكر �لزعابي رئي�س جمل�س �الإد�رة 

للفريق  �ل��ن��ادي  �إد�رة  وف���رت  ح��ي��ث 
�أن �لفريق خذل  �إال  كل ما يحتاجه 
يعلم  مبار�ة  نتيجة  وفقد  �لتوقعات 
�جلميع �نها كانت يف �ليد بل يف �أ�شد 

�حلاجة لها .
و�أع����رتف �ل��زع��اب��ي �أن �ل�����ش��ق��ور مل 
يقنع  ما  �مليد�ن  �أر���س  على  يقدمو� 
بل  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  علي  بح�شولهم 
لكنه  للغاية  ���ش��يء  مبظهر  ظ��ه��رو� 
�شدد على حتمله �شخ�شيا م�شوؤولية 
�لالعبني على  و�أك��د قدرة  �خل�شارة 

�ل��و���ش��ع ح��ت��ي اليتكرر  ت���اليف ه���ذ� 
�خل�شار�ت  ب�شببه  وت��ت��و�ىل  جم��دد� 
�مل���ه���م م���ن عمر  �مل��ن��ع��ط��ف  يف ه����ذ� 
ي�شهد  �ل��ذي  �لعربي  �خلليج  دوري 
جمهور  �لزعابي  وط��م��اأن  خو�تيمه 
ثقة يف عودة  �أك��رث  باأنهم  �الإم����ار�ت 
�ل�شقور  ي�شتعيد  �أن  �لفريق ومتنى 
نغمة �الإنت�شار�ت مرة �أخرى ولفت 
�أم�������س جل�شة  م�����ش��اء  ع��ق��د  �أن����ه  �إىل 
�شاعتني  مل��دة  �لالعبني  م��ع  خا�شة 
�الإد�ري  �جل���ه���از  �جل��ل�����ش��ة  وح�����ش��ر 

و�لفني وناق�س معهم �وجه �لق�شور 
يف �ملبار�ة �ملا�شية، خمتتماً �الجتماع 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة كاملة  ���ش��ي��ت��ح��م��ل  ب��ان��ه 
�أن  ب�شرط  �جلميع  �أم���ام  للخ�شارة 
ويعود  طيبة  ب�شورة  �لفريق  يظهر 
مل�����ش��ت��و�ه �مل���ع���روف ق��ب��ل م���ب���ار�ة بني 

يا�س .

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:
قائد  �لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  رعاية  حتت 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة �شهد �لعميد حممد �لنوبي حممد 
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة م�شاء �أم�س بنادي �شباط 

ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  �شمو  كاأ�س  بطولة  �نطالق  �ل�شرطة 
�خليمة لكرة �لقدم بن�شختها �ل�شابعة، و مب���ش��اركة 6 فرق 
ميثلون خمتلف �الإد�ر�ت ب����شرطة ر�أ�س �خل��ي��م��ة وهي �إد�رة 
�لدفاع  و�إد�رة  �لعامة  و�لعالقات  �الإع��الم  و�إد�رة  �لعمليات 
�ملدين و�إد�رة �ملنافذ و�ملطار�ت ومعهد تدريب �ل�شرطة و�إد�رة 

�ملرور و�لدوريات.  بد�أ �الحتفال بو�شول ر�عي �حلفل حيث 
�لقائد،  �شالم  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  مو�شيقى  فرقة  عزفت 
بقيادة  �الأق�شام  روؤ�شاء  و  �الإد�ر�ت  م��در�ء  من  عدد  بح�شور 

�شرطة ر�أ�س �خليمة وعدد من �جلماهري.
فرع  م��دي��ر  �لعو�شي  ج��اب��ر  �أح��م��د  �لنقيب  �أل��ق��ى  ذل��ك  بعد 

و  �حل�شور  بال�شادة  فيها  رح��ب  كلمة  �لريا�شية  �الأن�شطة 
�شنوياً  تقام  �لتي  �لهامة  �لبطولة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة  �لفرق 

حتت رعاية و دعم �شمو قائد عام �ل�شرطة.
متنياته  و  �ل��ع��ام  �لقائد  �شمو  حتيات  للم�شاركني  نقل  كما 
جلميع �لفرق بالتوفيق و ق�شاء وقت مميز و ممتع يف جو 

�لنقيب  ، و تطرق  �ملحبة  و  �الألفة  و  �ل�شريف  �لتناف�س  من 
�لعميد  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  ذك��ر مناقب  �إىل  ج��اب��ر  �أح��م��د 
�أحمد جمعه وما قام به من دور ملمو�س  متقاعد عبد �هلل 
بنادي  �لريا�شية  �الأن�شطة  دعم  عليه من خالل  �هلل  رحمة 

�شباط �ل�شرطة .

ت��ق��ام �ل��ي��وم �الأرب���ع���اء ث��م��ان م��و�ج��ه��ات يف دور 
�لثالثة  �ل��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  �ل16 
ل�شباعيات  �ل�شكنية  لالأحياء  �لعني  لبطولة 
�نتقلت الأدو�ره��ا �حلا�شمة يف  كرة �لقدم �لتي 
�لتي  �لتناف�شية  �ل��ب��ط��والت  �أك���رث  م��ن  و�ح���دة 
تقام يف �إطار �أجندة م�شابقات جمل�س �بوظبي 
�ل��ع��ني ونادي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع بلدية  �ل��ري��ا���ش��ي 

�لعني �لريا�شي .
2 فريقي �جليمي مع  ويلتقي يف ملعب نعمة 
نعمة وهيلي مع حي �لعامرية ، ويلعب فريق 

�لب�شرة  ����ش��ود  �أم���ام  ب��ن طحنون  ز�ي��د  �ل�شيخ 
يف  غافة  �م  فريق  �ليحر  ��شود  يو�جه  بينما   ،
�خلليف  ملعب  ع��ل��ى  وت��ق��ام   ،  1 نعمة  ملعب 
مو�جهتني جتمع �الأوىل �ل�شاد مع ناهل وقلعة 
�جلاهلي مع فلج هز�ع ، يف حني يالعب �أ�شبال 
�ليحر فريق مزيد وز�خر مع �خلبي�شي على 

ملعب قريح .
�ل�شت  للمجموعات  �لتمهيدي  �ل��دور  و�ختتم 
�ل���ث���اين وهم  �ل�����دور  ف��ري��ق��ا �ىل   16 ب��ت��اأه��ل 
�ملجموعة  ع���ن  ه�����ز�ع  وف���ل���ج  ون���اه���ل  ن��ع��م��ة   :

�ملجموعة  عن  وز�خ��ر  ومزيد  وهيلي   ، �الأوىل 
و�خلبي�شي  طحنون  بن  ز�ي��د  و�ل�شيخ  �لثانية 
و�ل�شاد   ، �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ع���ن  و�جل��ي��م��ي 
و��شود  �لر�بعة  �ملجموعة  عن  �لعامرية  وح��ي 
�ليحر وقلعة �جلاهلي عن �ملجموعة �خلام�شة 
عن  �لب�شرة  و����ش��ود  غافة  و�أم  �ليحر  و�أ�شبال 
�ملنظمة  �للجنة  وح��ددت   . �ل�شاد�شة  �ملجموعة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م��وع��د �ل����دور �ل��رب��ع ن��ه��ائ��ي �لذي 
لتحديد  �جل���اري  م��ار���س   30 ب��ت��اري��خ  �شيقام 
للبطولة  �لذهبي  �مل��رب��ع  �ىل  �ملتاأهلني  هوية 

�شوء  يف  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  تقام  �لتي 
لتطوير  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  خ��ط��ط 
بطوالت  لتفعيل  ودعمه  �ملجتمعية  �لريا�شية 
�أجندة  يف  مكانتها  وتعزيز  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء 
ينظمها  �لتي  �لريا�شية  و�مل�شابقات  �لرب�مج 
طو�ل �ملو�شم ، �ىل جانب حر�شه على حتقيق 
ودعم  �لريا�شية  باملمار�شة  �ل�شبابي  �لتفاعل 
�ملمار�شات �اليجابية و�لعمل على رفع م�شتوى 
�أهمية ممار�شة  �للياقة �لبدنية و�لتاأكيد على 

�لريا�شة منطا للحياة �ل�شحية .

�ليوم.. 8 مو�جهات يف دور �ل� 16 لبطولة �لعني لالأحياء �ل�شكنية 

نهيان يزور جناح �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقني مبعر�ص قادرون باأبوظبي 

جدد ثقته يف لعبي الإمارات متحماًل امل�صوؤولية 

عدنان �لزعابي : �لإد�رة مل تق�شر.. مطالبون بالنت�شار�ت لتجنب خطر �لهبوط 

�نط���الق بط��ول����ة ق���ائ���د ع����ام �شرط������ة ر�أ�ص �خليم�����ة لك������رة �لق����������دم

دولية العني للنا�صئني 2014 تعتمد �صعار البطولة

خليف���ة �شليم����ان: �لتعدي����الت �جل��دي����دة ت���و�ك���ب متطلب����ات �ملرحل������ة
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�لريا�شية  و�الأن�����ش��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �م�����س  �أب��وظ��ب��ي  �ن��ط��ل��ق��ت يف 
�شمو  �لفريق  رع��اي��ة  حت��ت  �لد�خلية  ل���وز�رة  �ل�شابعة  و�لثقافية 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 

�لد�خلية حتت �شعار  �أ�شعد �شعب .
�لد�خلية  وز�رة  �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل  �للو�ء  و�شهد 
�لتي  �لفعاليات  �ن��ط��الق  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  ل��ل��م��و�رد  �مل�شاعد 
ينظمها �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي ملنت�شبي قطاعات و�إد�ر�ت وز�رة 

�لد�خلية باأبوظبي وت�شتمر ع�شرة �أيام.
وي�شارك يف �لفعاليات �لريا�شية �ل�شابعة ملنت�شبي وز�رة �لد�خلية 
هذ� �لعام �شتة قطاعات هي �الأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وقطاع وكيل �لوز�رة و�لوكيل �مل�شاعد 
ل�شوؤون �جلن�شية و�الإقامة و�ملنافذ وقطاع �لوكيل �مل�شاعد للمو�رد 
وقطاع  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  وقطاع  �مل�شاندة  و�خلدمات 
كلية �ل�شرطة. وت�شمل �لفعاليات جمموعة متنوعة من �مل�شابقات 
�لريا�شية هي �شباعيات كرة �لقدم وكرة �لطائرة �ل�شاطئية و�شد 
بامل�شد�س  بامل�شد�س للرجال و�لرماية  �حلبل و�ل�شنوكر و�لرماية 
لكبار  بامل�شد�س  و�لرماية  لل�شباط  بامل�شد�س  و�لرماية  لل�شيد�ت 
�ل�����ش��ب��اط و�ل�����ش��ب��اح��ة و�ل��ب��ول��ي��ن��ج و�جل����ري و�مل�����ش��ي وك���رة �لقدم 
و�ل�شطرجن  و�ل�شيد�ت  للرجال  �لثقافية  و�مل�شابقات  �الإلكرتونية 
�ل�شرطة  �شباط  م��ن  ع��دد  �الف��ت��ت��اح  وح�شر  و�ل�شيد�ت  للرجال 
�لريا�شية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  �ل�شرطية  �لقطاعات  وممثلي 
مدينة  منها  �الأم��اك��ن  من  �لعديد  يف  �لريا�شية  �مل�شابقات  وتقام 
�ل�شرطة  �شباط  ون���ادي  �لد�خلية  وز�رة  ومقر  �لريا�شية  ز�ي��د 

باأبوظبي ونادي �جلزيرة �لريا�شي وكلية �ل�شرطة.
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �خلييلي  ح��ارب  خليفة  �لركن  �للو�ء  و�أك��د 
�ملنا�شبة  �مل�شاندة يف ت�شريح له بهذه  �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات 
�لريا�شية  �لفعاليات  بتنظيم  �لد�خلية  وز�رة  �هتمام  و  حر�س 
جت�شيد� لتوجيهات �لقيادة �ل�شرطية و�إميانا منها بدور �لريا�شة 
�ملتكاملة وملا لها من دور كبري يف  �ل�شرطية  �ل�شخ�شية  �إع��د�د  يف 

غر�س �لثقة بالنف�س وتكري�س مبد�أ �ملناف�شة �ل�شريفة بني جميع 
�لعاملني يف �لوز�رة.

�لريا�شية  للفعاليات  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  تنظيم  �إن  وق��ال 
على  ي��دل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ملنت�شبي  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شابع  للعام 
�ملا�شية وياأتي  �لفعاليات �لريا�شية �الأعو�م  �لنجاح �لذي حققته 
�أبناء  �لتو��شل و�الن�شجام بني  �لريا�شة ومد ج�شور  لتفعيل دور 
�لبطولة لي�س  ه��ذه  �لهدف من  �أن  �إىل  �ل��و�ح��دة.. الفتا  �الأ���ش��رة 
نوع  و�يجاد  �الأخ��وي  �لتو��شل  بقدر ما هو حتقيق  �ملر�كز  ح�شد 
من �ملحبة و�الألفة وتعزيز �لثقة بقدر�ت �الآخرين و�إر�شاء قو�عد 
م�شرتكة ملزيد من �لتعاون �الأخوي فيما بني �لعاملني يف �لوز�رة 
و�لتناف�س �لريا�شي بني منت�شبي �لوز�رة و�الإعد�د �لبدين �ملتميز 
لهم مما ي�شهم ب�شكل فعال يف تطوير قدر�تهم �لذهنية و�إعد�دهم 
�ملناطة بهم بكفاءة  �الإعد�د �ل�شحيح �لذي يوؤهلهم لتنفيذ �ملهام 
بتنظيم  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  ثقته يف جن��اح  موؤكد�  و�ق��ت��د�ر 

هذه �لفعاليات للمرة �ل�شابعة على �لتو�يل.
�مل�شابقات  ق�شم  رئي�س  �لري�س  علي  ع��ارف  �ملقدم  ق��ال  جانبه  من 
هذه  تنظيم  �إن  �لريا�شي  �ل�شرطة  باحتاد  �لريا�شية  و�الأن�شطة 
تنفيذ�  ي��اأت��ي  �ل�����وز�رة  ملنت�شبي  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
لتوجيهات �لقيادة �ل�شرطية ب�شرورة �الهتمام بريا�شة �ل�شرطة 
للنهو�س بها وتطويرها من منطلق �أن ممار�شة عنا�شر �ل�شرطة 
ب��ه��ا خلدمة  ي��ق��وم��ون  �ل��ت��ي  ب��امل��ه��ام  ل��الرت��ق��اء  للريا�شة ���ش��رورة 
�ملجتمع وو�شيلة للتقارب بني �أبناء �ملهنة وتنفيذ� لهذه �لتوجيهات 
�لريا�شي على  �ل�شرطة  �إد�رة �حتاد  �لقيادة تعمل  و�شمن حر�س 
بني  �لريا�شة  ن�شر  �إىل  �لهادفة  ور�شالتها  ��شرت�تيجيتها  حتقيق 

جميع منت�شبي �ل�شرطة بالدولة.
و�أ�شفرت نتائج مباريات �ليوم �الأول للفعاليات �لريا�شية عن فوز 
قطاع �الأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
و�الإقامة  �جلن�شية  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  قطاع  على  �لد�خلية 
و�ملنافذ بنتيجة 3 �شفر وفوز قطاع �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين 

بنتيجة  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد  �مل�شاعد  �لوكيل  قطاع  على 
تقام مناف�شاتها على  �لتي  �لقدم  �شباعيات كرة  2-1 يف م�شابقة 

مالعب كلية �ل�شرطة.
ويف م�شابقة كرة �لطائرة �ل�شاطئية فاز قطاع �الأمانة �لعامة ملكتب 
�مل�شاندة  و�خل��دم��ات  للمو�رد  �مل�شاعد  �لوكيل  قطاع  على  �شموه 
على  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  قطاع  وف��وز  2-�شفر  بنتيجة 
قطاع �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �جلن�شية و�الإقامة و�ملنافذ بنتيجة 
2-�شفر. و�أ�شفرت نتائج مناف�شات م�شابقة �شد �حلبل �لتي تقام 
يف كلية �ل�شرطة عن فوز قطاع �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين على 

قطاع كلية �ل�شرطة بنتيجة 2-�شفر.
�ل�شرطة  بكلية  تقام  �لتي  �الإلكرتونية  �ل��ق��دم  ك��رة  م�شابقة  ويف 
فاز قطاع �لوكيل �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة على قطاع 
2-1 وف���از ق��ط��اع كلية  �مل���دين بنتيجة  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
3-�شفر  نتيجة  �شموه  �لعامة ملكتب  �الأمانة  �ل�شرطة على قطاع 
.. �أما يف م�شابقة كرة �لطاولة فقد فاز قطاع �الأمانة �لعامة ملكتب 
3-�شفر  بنتيجة  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �شموه على قطاع 
وفاز قطاع كلية �ل�شرطة على قطاع وكيل وز�رة �لد�خلية بنتيجة 
3-�شفر ويف �لبولينج فاز قطاع �الأمانة �لعامة ملكتب �شموه على 
كما  نقطة   1281-1343 بنتيجة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  قطاع 
فاز قطاع �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين على قطاع كلية �ل�شرطة 

بنتيجة 1288-1051 نقطة.
�أما يف �مل�شابقات �لثقافية لل�شيد�ت فقد فاز قطاع كلية �ل�شرطة 
بنتيجة  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد  �مل�شاعد  �لوكيل  قطاع  على 
�ملدين على قطاع وكيل  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  3-1 وفوز قطاع 
�مل�شابقات  مناف�شات  وتتو��شل   .  2-3 بنتيجة  �لد�خلية  وز�رة 
مناف�شات  �ليوم  تقام  حيث  �لتو�يل  على  �لثالث  لليوم  �لريا�شية 
�ل�شرطة  ���ش��ب��اط  ب��ن��ادي  �ل��رم��اي��ة  م��ي��د�ن  يف  �ل��رم��اي��ة  م�شابقة 
�لثقافية  و�مل�شابقات  �ل�شباحة  مناف�شات  ت��ق��ام  كما  ب��اأب��وظ��ب��ي.. 

و�شباعيات كرة �لقدم وجميع �الأن�شطة �لريا�شية.

�لريا�شية للموؤ�ش�شات  �ل��دورة  �الأوىل من  �لن�شخة  �لريا�شي  �ختتم جمل�س دبي 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  نظمها  �لتي  �خلا�شة 
ريا�شية  �حتفالية  و�شط  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  ورئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
عائلية �شهدتها مدينة دبي �لريا�شية يف �ليوم �خلتامي �لذي مت فيه تكرمي �لفرق 
�لفائزة وتتويج �حلا�شلني على �مليد�ليات من بني 1500 ريا�شي وريا�شية من 
60 �شركة وموؤ�ش�شة خا�شة يف دبي . وبعد م�شو�ر تناف�شي ��شتمر ملدة 6 �أ�شابيع 
تناف�س  �لتي  �لعام للدورة  �ملجموع  �الأوىل يف  �ملرتبة  �حتّلت جامعة ميدل�شيك�س 
فيها �لالعبون يف 6 ريا�شات خمتلفة هي �شباعيات كرة �لقدم، �ل�شلة، �لرجبي، 
�ألعاب �لقوى، �لبولينغ و�لكريكيت، وحّل فريق بيت�س بيالين ثانياً وت�شاركت فرق 
�مييا ود�نوب ودبي �لقاب�شة وم�شنع �ل�شارقة للكربون يف �ملرتبة �لثالثة ، فيما 
�ملنظمة ر�شدتها  �للجنة  �ليوم �خلتامي، كانت  �أرب��ع جو�ئز خا�شة يف  مت توزيع 
و�علنت عن تقدميها يف يوم �لنهائيات، من �جل �ذكاء روح �لتناف�س بني �لفرق 
�مل�شاركة، ومت تخ�شي�س �ثنتني منها للفرق ح�شب �لنتائج على �ن ينال �شاحب 
�لكربى  �لبطولة  جائزة  وتذهب  �ملتميز،  �الد�ء  جائزة  �لنقاط  من  معدل  �أعلى 
للفريق �لذي يح�شل على �كرب عدد من �مليد�ليات، وجائزة ثالثة للفريق �لذي 
ي�شارك يف �كرب عدد من �ملناف�شات فيما مت تخ�شي�س �جلائزة �لر�بعة للجمهور 
�ملثايل، وقد �حتكرت جامعة ميدل�شيك�س جو�ئز �لتميز بح�شولها جائزة �الجناز 
�ملتميز بعد فوزها باأكرب عدد من �مليد�ليات، وجائزة �لبطولة �لكربى بت�شدرها 
�ملخ�ش�شة  �جل��ائ��زة  دو  �شركة  ن��ال��ت  فيما  �ل����دورة،  يف  �مل�شاركة  �ل��ف��رق  لرتتيب 
�لريا�شة  �ملناف�شات حتت م�شمى جائزة  �أك��رب عدد من  ي�شارك يف  �ل��ذي  للفريق 

للحياة، وذهبت جائزة �جلمهور �ملثايل ل�شركة �مريل.

برنامج حافل
حر�شت �للجنة �ملنظمة على تنظيم ختام يليق بالنجاح �لكبري للدورة يف ن�شختها 
�لزو�ر و�مل�شاركني �لريا�شيني من  �ألعاب لتمكني  �الأوىل، وقامت بت�شميم قرية 
�ال�شتمتاع باالأجو�ء �الحتفالية من خالل �ملهرجان �لريا�شي، و�لرب�مج �مل�شاحبة 
�لتي ��شتملت على �لعاب ترفيهية من بينها ت�شّلق �جلد�ر و�جهزة حماكاة الألعاب 
ومتارين  بدنية  لياقة  ومناف�شات  للقيادة،  حماكاة  وجهاز  و�لبي�شبول،  �جلولف 

وكانت  و�جلمهور،  �ل�شركات  من  و��شعة  م�شاركة  �لنهائي  �ليوم  و�شهد  ريا�شية، 
�لبد�ية �شباحاً مبوكب �لريا�شيني، ثم �ملر�حل �لنهائية من �ملناف�شات يف �الألعاب 
�ملختلفة، مرور�ً بالرب�مج �لرتفيهية �ملختلفة بقرية �الألعاب، و�ختتم �ليوم �لنهائي 
بحفل تكرمي �لالعبني و�لفرق يف نهاية �ليوم. وخ�ش�شت �للجنة �ملنظمة منطقة 
خم�ش�شة لالأطفال �شمت �لعديد من �الألعاب و�لن�شاطات �لرتفيهية �إ�شافة �إىل 
تقدمي جو�ئز و�شحوبات ، بجانب فقر�ت مو�شيقية قام بتنظيمها و�إد�رتها من�شق 
�ليوم �خلتامي  �إذ�ع��ة ر�ديو2 ببث فعاليات  ب��ول، كما قامت  �الأغ��اين ل�شركة رد 
كاماًل مبا�شرة عرب �الأثري، مما منح �جلميع �لفر�شة لال�شتمتاع باأجو�ء عائلية 
�لنارية  �الل��ع��اب  وق��ع  �ال���ش��رت�ح��ة.  وعلى  ف��رت�ت  �ملناف�شات ويف  قبل  وترفيهية 
�لتي زينت �شماء مدينة دبي �لريا�شية �حتفل �لفائزون مبيد�ليات �لتفوق �لتي 
ت�شلموها من نا�شر �آل رحمة مدير �د�رة �لفعاليات مبجل�س دبي �لريا�شي وعلي 
�لتطوير  �إد�رة  مدير  عمر  وعلي  �ملجل�س  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  �إد�رة  مدير  �ملطوع 
�لريا�شي وعادل �لبناي مدير ق�شم �لريا�شات �ملجتمعية مبجل�س دبي �لريا�شي 
مدير �لدورة، وتقدم نا�شر �آل رحمة مدير �د�رة �لفعاليات مبجل�س دبي �لريا�شي 
بال�شكر و�لعرفان ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�ل��دورة ورعايته لها  باإطالق  �لريا�شي على توجيهاته  دبي ورئي�س جمل�س دبي 
�ملجتمع  �شر�ئح  ب��ني  �نت�شارها  و�همية  بالريا�شة  �شموه  �هتمام  م��ن  �نطالقا 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  لروؤية �شاحب  تنفيذ�ً  �ملختلفة، 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء وحاكم دبي يف جعل �لريا�شة ��شلوب حياة. 
�أ�شاد بنجاح تنظيم �لن�شخة �الوىل من هذه �لدورة �ملهمة و�أكد �لعمل على  كما 
��شتمر�ر �لدورة يف �ل�شنو�ت �ملقبلة بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققته يف ن�شختها 
من  �لكبري  �لتجاوب  �أن  موؤكد�  �ل�شركات،  من  �لو��شعة  �مل�شاركة  مثمناً  �الوىل، 
�ملوؤ�ش�شات كان ور�ء �لنجاح �لالفت للن�شخة �الوىل. وقال ن�شعى جلعل �لبطولة 
�شنوية �شمن �أجندة �الحد�ث �لريا�شية يف دبي، بعد �ن �بدت �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة 
�لفرق  ب��ني  مثري�  تناف�شا  �شهدت  �لتي  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة  على  كبري�  حر�شا 
و�جتذبت �عد�د�ً كبرية من �جلماهري من منت�شبي �ل�شركات وحمبي �لريا�شة يف 
مدينة دبي، وحققت �هد�فها �لرئي�شية �ملتمثلة يف �إتاحة فر�شة ممار�شة �لريا�شة 
ملوظفي �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة، يف ظل تناف�س �شريف و�أجو�ء ر�ئعة �شاعدت يف تعزيز 

�لعالقات �الجتماعية بني �لعاملني يف �ل�شركات �ملختلفة .
فيما �أكد علي �ملطوع مدير �إد�رة �لدعم �ملوؤ�ش�شي يف جمل�س دبي �لريا�شي على 
�أي��ام من  �أن  �لهدف من تنظيم �ل��دورة ال يقت�شر على �ختيار فائزين بعد عدة 
منها  �ملقدمة  ويف  �الأخ���رى  �الأه���د�ف  م��ن  �لعديد  لتحقيق  يت�شع  ب��ل  �ملناف�شات 
توفري بيئة منا�شبة تتيح ملنت�شبي �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة ممار�شة هو�ياتهم �لريا�شية 
�لريا�شة  ممار�شة  على  ت�شجع  مناف�شات  يف  و�مل�شاركة  قدر�تهم،  عن  و�لتعبري 
وقد  �ملجتمع،  الأف���ر�د  و�لن�شاط  للج�شد  �ل�شحة  ي�شفي  ريا�شي  نهج  و�شلوك 
حققت �لن�شخة �الوىل من �لدورة ذلك، كما �شاهمت يف �لتقاء منت�شبي �ل�شركات 
�يجابية  �نعكا�شات  له  �شيكون  مما  وجمتمعي  ريا�شي  �طار  يف  بينهم  و�لتقريب 
كثرية على بيئة �لعمل وبدوره عرب علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير �لريا�شي يف 
�ملجل�س عن �شعادته مب�شاركة هذ� �لعدد �لكبري من منت�شبي 60 موؤ�ش�شة و�شركة 
�أن هذه �مل�شاركة  40 يوما ، موؤكد�  �أكرث من  خا�شة يف �ملناف�شات �لتي ��شتمرت 
�لكبرية من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لتي ميثلها منت�شبون من خمتلف �جلن�شيات 
يوؤكد على �رتفاع م�شتوى �لوعي باأهمية �لريا�شة يف حياة �أفر�د �ملجتمع، وجناح 
�لدورة يف توفري بيئة تناف�شية ت�شاهم يف حتقيق �لكثري من �الأهد�ف �لريا�شية 

و�ملجتمعية و�ل�شحية و�لعائلية. 

م�صاركة وا�صعة وجناح كبري
و�أو�شح عادل �لبناي مدير ق�شم �لريا�شات �ملجتمعية يف جمل�س دبي �لريا�شي، 
�ن �مل�شاركة �لو��شعة للموؤ�ش�شات توؤكد �لنجاح �لكبري للدورة يف ن�شختها �الوىل 
م�شري� �ىل �ن �القبال �لكبري �لذي حظيت به �لدورة كان �شببا مبا�شر� يف جناحها 
�ل���ذي حققته  �ل��ن��ج��اح  يف  ���ش��رك��اء  �جلميع  وق���ال  �مل�����ش��ارك��ني.  لكل  �شكره  مقدما 
�ليوم  من  �لدعوة  لبت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  �ن  و�عتقد  �ل���دورة،  من  �الوىل  �لن�شخة 
�الأول و�علنت م�شاركتها دون تردد ت�شتحق منا �ل�شكر، الن �لدورة مل تكن لتحقق 
�ملوؤ�ش�شات ومنت�شبيها من العبني قدمو�  �ملقدرة من  �مل�شاهمة  �لنجاح لوال  هذ� 
�ملناف�شات  تابع  وجمهور  �ملتميز،  �الد�ء  على  قدرتهم  و�ك���دو�  �مل�شتويات  �ف�شل 
و�شجع بقوة ومنح �لدورة ما حتتاجه من �ثارة وت�شويق . و�أ�شاف كانت �لدورة 
�لريا�شية للموؤ�ش�شات �خلا�شة بدبي جمرد فكرة يف �لعام �ملا�شي، لكنها حتولت 

�شريعاً �إىل مناف�شة قوية �شهدت م�شاركة و��شعة من �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات، �الأمر 
�لذي �شجعنا على �مل�شي قدماً يف تنفيذ �فكار �أخرى ت�شاهم يف �نت�شار �لريا�شة 

بني كل �شر�ئح �ملجتمع يف �مارة دبي 

�صعادة باإجناز ميدل�صيك�ض
وعرب �مل�شئولون يف جامعة ميدل�شيك�س عن �شعادتهم �لبالغة ل�شد�رتهم �لرتتيب 
�لعام للدورة وحتقيق �على معدل من �لفوز بامليد�ليات، بعد ح�شولها على �ملر�تب 
200 مرت �شيد�ت، و�ملر�كز �لثالث �الوىل من  �لثالث �الأوىل يف �لعاب �لقوى 
م�شابقات 100 مرت �شيد�ت، كما حلت �جلامعة ثالثا يف كرة �ل�شلة، ونالت �ملرتبة 
�لثانية يف �شباق 100 مرت رجال و�لثالثة يف 200 مرت رجال، و�الول يف �شباق 
�لتتابع 100 مرت ، باالإ�شافة �إىل ح�شولهم على �ثنين من �جلو�ئز �خلا�شة، 
�الوىل با�شم �الجناز �ملتميز بعد فوزها باأكرب عدد من �مليد�ليات، و�لثانية جائزة 

�لبطولة �لكربى بت�شدرها للرتتيب �لعام للفرق �مل�شاركة يف �لدورة. 
 

النتائج النهائية
جرت م�شابقات كل �اللعاب بنظام �لدوري يف �ملر�حل �الأوىل و�ختمت يف �ملر�حل 
�ليوم  مناف�شاته يف  ب��د�أت  �لذي  �لرجبي  با�شتثناء  �ملهزوم  بنظام خروج  �لنهائية 
�الأخري. ح�شل فريق دبي �لقاب�شة على �ملركز �الول يف �شباعيات كرة �لقدم وحل 
�ل��د�ن��وب على  فريق  وتربع  ثالثا،  �مريل  وج��اء فريق  �ل��ث��اين،  باملركز  دو  جن��وم 
�شد�رة ترتيب �لكريكيت يليه �مريل باملركز �لثاين وتايجر �شتيل باملركز �لثالث. 
ويف �لبولينغ ت�شدر فريق دوبال �ملناف�شات يليه فريق �ل�شوق �حلرة دبي باملركز 
ميدل�شيك�س  جامعة  �حتكرت  فيما  ثالثا،  �ل�شلهوب  جمموعة  فريق  ثم  �لثاين 
و�ل��رج��ال وح�����ش��دت معظم  لل�شيد�ت  �ل��ق��وى  �ل��ع��اب  �الأوىل يف  �ل��ث��الث  �مل��ر�ك��ز 
�ل�شارقة  م�شنع  فريق  ح�شد  �ل�شلة  كرة  �شعيد  وعلى  �للعبة  هذه  يف  �مليد�ليات 
�لثاين  باملركز  �ل�شد�رة يليه فريق دو  �لتي و�شعته يف  للكربون نقاط مبارياته 
فيما حل فريق جامعة ميدل�شيك�س ثالثا، ويف بطولة �لرجبي جاء فريق �مييا 
يف �ملركز �الأول متقدما على فريق �ر�بيان نايت �شاحب �ملركز �لثاين، ثم فوند 

�دفاي�شور باملركز �لثالث. 

ق�شر  فندق  مالعب  على  �الربعاء  �ليوم  م�شاء  تنطلق 
�شوؤون  وز�رة  ل��دوري  �لثاين  �ل��دور  �الإم���ار�ت مناف�شات 
�لرئا�شة لكرة �لقدم �لذي يقام مب�شاركة 8 فرق متثل 
�شمن  وذل���ك  ل��ه��ا،  �لتابعة  و�جل��ه��ات  �ل����وز�رة  قطاعات 
بني  و�ل�شر�كة  �لتعاون  �تفاقية  يف  �لريا�شية  �لرب�مج 
مو�جهات  وجتمع  �لريا�شي  �بوظبي  وجمل�س  �ل��وز�رة 
�ملجموعة �الأوىل بني فرق بني يا�س و�مل�شرف وليو� مع 
�لبطني ، يف حني يلتقي يف �ملجموعة �لثانية �شري بني 

يا�س مع �خلالدية و�ليا�شات مع �بو �الأبي�س .
و�أ�شفرت نتائج �جلولة �لثالثة يف �لدور �الول عن فوز 
�مل�شرف على ليو� بثالثة �أهد�ف لهدفني ، وتعادل بني 
حني  يف   ، �الأوىل  �ملجموعة  يف  �شلبيا  �لبطني  مع  يا�س 
�لثانية فوز �خلالدية على �شري بني  �شهدت �ملجموعة 

يا�س بهدفني لهدف ، و�أبو �الأبي�س على �ليا�شات بثالثة 
�أهد�ف دون رد . ويف ختام مباريات �لدور �الول ت�شدر 
فريق بني يا�س �ملجموعة �الأوىل بر�شيد 7 نقاط وحل 
�لبطني ثانيا ب 5 نقاط وجاء ثالثا �مل�شرف ب3 نقاط ، 
فيما حل �أخري� باملركز �لر�بع فريق ليو� بنقطة وحيدة 
من  �الأبي�س  �ب��و  فريق  فنجح  �لثانية  �ملجموعة  �م��ا   ،
9 نقاط ووقفت بعده فرق  �قتنا�س �شد�رتها بر�شيد 
�شري بني يا�س باملركز �لثاين و�خلالدية باملركز �لثالث 
و�ليا�شات باملركز �لر�بع بثالث نقاط لكل و�حد منهم 
وت�شدر قائمة هد�يف �لدور �الول كل من �لنجم �لدويل 
والعب �جلزيرة �ل�شابق �شالح عبيد من فريق �لبطني 
وفي�شل خلفان �ملزروعي من فريق �بو �الأبي�س بر�شيد 

5 �أهد�ف .

�ليوم.. �نطالق �لدور �لثاين لدوري وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لكرة �لقدم 

•• دبي-وام:

�إبر�هيم عبد �مللك �الأمني �لعام للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب  �أعلن �شعادة 
و�لريا�شة عن تفا�شيل حفل �لتكرمي �خلا�س باأ�شحاب �الإجناز�ت �لريا�شية 
�لذي �شيقام يف �مل�شرح �لوطني باأبوظبي يوم �لثامن من �أبريل �ملقبل برعاية 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�شوؤون �لرئا�شة مبكرمة قيمتها �أكرث من 23 مليون ون�شف �ملليون درهم. 
وزير  �لعوي�س  �لرحمن بن حممد  تكرمي معايل عبد  �شيتم  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شابق يف  �ملجتمع  و�ل�شباب وتنمية  للثقافة  �ل�شحة جلهود معاليه كوزير 

�لكثري  قدمت  ريا�شية  �شخ�شية  تكرمي  �شيتم  كما  �لريا�شي  �لقطاع  دع��م 
جانب  �ىل  �أي���ام  خ��الل  عنها  �شيك�شف  �لريا�شي  �مل��ج��ال  يف  �مل�شاهمات  م��ن 
تكرمي �حتاد كرة �ليد ب�شورة ��شتثنائية لو�شوله لكاأ�س �لعامل وذلك طبقا 

لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة.
وقال عبد �مللك خالل جل�شة �الإحاطة �الإعالمية �الأوىل و�خلا�شة بجائزة 
�الإجناز �لريا�شي و�لتي عقدت مبقر �لهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة بدبي 
بالهيئة  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  �لدو�شري  �ملح�شن  عبد  بح�شور  �م�س  �شباح 
وخالد �ملدفع �الأمني �لعام �مل�شاعد وممثلي و�شائل �الإعالم �ملختلفة �أن عدد 
�إد�ري���ا و78   84 432 مكرما ممثلني يف  �لعام  ه��ذ�  �ملكرمني خ��الل حفل 

مدربا و257 العبا و12 حكما وفني و�حد باالإ�شافة �إىل تكرمي 26 �حتاد� 
 368 �أ�شحاب �مليد�ليات باإجمايل  �أي�شا تكرمي  �أنه �شيتم  ريا�شيا. و�أ�شاف 
ميد�لية  و15  ذهبية  ميد�لية   25 �ل���دويل  �مل�شتوى  على  منها  ميد�لية 
ف�شية و 12 ميد�لية برونزية باإجمايل 52 دولية وعلى م�شتوى �لت�شامن 
خم�س  �آ�شيا  غ��رب  م�شتوى  وعلى  وبرونزيتان  ف�شية  ميد�لية  �الإ���ش��الم��ي 
ميد�ليات ذهبية وثماين ف�شية و19 برونزية وعلى �مل�شتوى �الآ�شيوي 26 
41 ذهبية و55  �لعربي  �مل�شتوى  ذهبية و22 ف�شية و15 برونزية وعلى 
ف�شية و37 برونزية باإجمايل 133 ميد�لية عربية وعلى �مل�شتوى �خلليجي 
95 ذهبية وذلك باإجمايل 182 ذهبية و101 ف�شية و85 برونزية. وعرب 

�شعادة عبد �مللك عن ر�شاه ملا مت من �إجناز�ت خالل �لعام �ملا�شي ..معترب� �ن 
�ملعدل يف زيادة م�شتمرة من عام الآخر مما يدل على �أن �لريا�شة �الإمار�تية 

ت�شري على �لطريق �ل�شليم.
وقال �ن �لطموح �شقف ال حدود له ..موؤكد� �أن موؤ�ش�شات �لدولة كافة ت�شاهم 
مع �لهيئة يف حتقيق �الإجن��از�ت و�أن �لهيئة تعد �جلهة �ملنوطة بر�شم هذه 
�ل�شيا�شة لتحقيق �الإجن��از�ت وهذ� يكلف مبالغ مالية طائلة ولكن كل ذلك 

يهون يف �شبيل علو ورفعه �شاأن دولة �الإمار�ت.
�لقائمني  د�عيا  �ملختلفة  �لريا�شية  �جلهات  جهود  تقدير  �أهمية  �إىل  ولفت 

عليها �إىل �شرورة �ال�شتمر�ر يف �لعطاء و�لعمل ورفع �شقف �لطموح د�ئما.

برعاية من�صور بن زايد

حف����ل �لإجن���از�ت �لري��ا�شي���ة لع����ام 2103 يف �لث���امن م���ن �أبري����ل �ملقب���������ل 

�نطالق �لفعاليات �لريا�شية و�لثقافية �ل�شابعة ملنت�شبي وز�رة �لد�خلية

جامعة ميدل�صيك�ض تت�صدر الرتتيب وحتتكر جوائز التميز

جناح كبري لدورة جمل�ص دبي �لريا�شي مب�شاركة 1500 من منت�شبي �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة 

�أع���ل���ن ك���ل م���ن �ل�����دوري �الأم���ري���ك���ي ل��ك��رة �ل���ق���دم وذر�ع����ه 
�تفاقية  ع��ن  �ل��ي��وم،  للت�شويق،  �ل��ك��روي  �ل��ت��ج��اري �الحت���اد 
���ش��ر�ك��ة م��ت��ع��ددة �ل�����ش��ن��و�ت م��ع �الحت���اد ل��ل��ط��ري�ن، �لناقل 

�لوطني لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�الت��ف��اق��ي��ة �جل��دي��دة، ت�شبح �الحت���اد للطري�ن  ومب��وج��ب 
�لقدم  لكرة  �الأمريكي  للدوري  �لر�شمي  �لطري�ن  �شريك 
�الأوىل متعددة  �لرعاية  تلك  �ملتحدة. وتعترب  �لواليات  يف 
�ل�شنو�ت ل�شركة �لطري�ن ومقرها �أبوظبي يف تلك �ملنطقة 
و�لتي توؤكد على �لتز�مها �ملتنامي جتاه �ل�شوق �الأمريكية. 

و�شتعمل كل من �الحتاد للطري�ن و�لدوري �الأمريكي لكرة 
�لقدم جنًبا �إىل جنب يف عدد من �الأن�شطة و�ملبادر�ت �لتي 
م�شابقات  ��شت�شافة  عن  ف�شاًل  جمتمعية،  بر�مج  ت�شمل 
وع���رو����س ع��ل��ى �ل���رح���الت و�ل���ع���ط���الت ل��ع�����ش��اق �ل�����دوري 

�الأمريكي لكرة �لقدم.
�ملجموعة  رئي�س  �الإط���ار، حت��ّدث جيم�س هوجن،  ه��ذ�  ويف 
و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد ل��ل��ط��ري�ن ق���ائ���اًل: حتظى 
�الحتاد للطري�ن بحقيبة ريا�شية متنامية تغطي م�شاحة 
و����ش��ع��ة م��ن �ل��ك��رة �الأر���ش��ي��ة و�إن��ن��ا ���ش��ع��د�ء ح��ًق��ا بان�شمام 

�لدوري �الأمريكي لكرة �لقدم، �لعالمة �لتجارية �لدولية 
�ملتمّيزة.  و�شت�شهد �التفاقية ظهور  �إىل حقيبتنا  �لر�ئدة، 
�ل�شا�شات  �م��ت��د�د  على  ور�شائلها  للطري�ن  �الحت���اد  �شعار 
�ل����دوري  م��ب��اري��ات  �الإع���الن���ي���ة �جل��ان��ب��ي��ة للملعب خ���الل 
�لبث  قنو�ت  وع��رب  حملًيا،  �ملتلفزة  �لقدم  لكرة  �الأمريكي 
�لوطنية من �ل�شركاء و�الأ�شول �لرقمية للدوري �الأمريكي 
يف  �لقدم  لكرة  �ل��ر�ئ��دة  �الإلكرتونية  �ملن�شة  �ل��ق��دم،  لكرة 

�أمريكا �ل�شمالية. 
ومُيّثل �لدوري �الأمريكي لكرة �لقدم �مل�شتوى �الأعلى لتلك 

فريًقا،   19 وي�شم  وك��ن��د�.  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لريا�شة 
16 منهم يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وثالثة يف كند�. 
ويبد�أ مو�شم �لدوري �ملنتظم يف �لفرتة ما بني مار�س-�آذ�ر 
ولغاية �أكتوبر-ت�شرين �الأول، مع �لت�شفيات �لنهائية خالل 

�شهري نوفمرب-ت�شرين �لثاين ودي�شمرب-كانون �الأول. 
لكرة  �الأمريكي  للدوري  �لعاملي  �زدي��اد �حل�شور  ويتو��شل 
�لقدم مع �الإعالنات �ملرتبطة بتو�شيع �الأندية، مثل نادي 
لكرة  �شيتي  �أورالن���دو  ون��ادي  �لقدم  لكرة  �شيتي  نيويورك 

�لقدم.

الحتاد للطريان ال�صريك الر�صمي للدوري الأمريكي لكرة القدم

�لتعاون �لوثيق بني �لدوري �لأمريكي لكرة �لقدم و�لحتاد للطري�ن على م�شاريع م�شرتكة على م�شتوى �لقاعدة �ل�شعبية لكرة �لقدم
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حقق 

�شان �نطونيو �شبريز، �شاحب �ف�شل �شجل 
يف دوري كرة �ل�شلة �المريكي للمحرتفني 
�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع ع�شر  ف���وزه  ح��ال��ي��ا، 
�ثر تغلبه على فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 

.91-113
وغاب عن �شان �نطونيو جنمه �لفرن�شي توين 
�ر�ح  باوجاع يف وتر �خيل، يف حني  ل�شعوره  باركر 
مدرب �لفريق جنومه �الخرين تيم دنكان و�الرجنيتني 

مانو جينوبيلي وليونارد ومل ي�شركهم طو�ل �ملبار�ة.
54 فوز�  ويتمتع �شان �نطونيو باف�شل �شجل يف �ل��دوري بر�شيد 
و�حدة  خ�شارة  بعد  على  فيالدلفيا  ب��ات  حني  يف  هزمية،   16 مقابل 
كليفالند  با�شم  و�مل�شجل  �ملتتالية  �لهز�ئم  عدد  يف  �لقيا�شي  �لرقم  من 

كافاليريز )26 هزمية على �لتو�يل مو�شم 2012-2011(.
يذكر �ن �شان �نطونيو هو �حد ثالثة فرق �شمنت م�شاركتها يف �لبالي 
�ملو�شمني  يف  �للقب  وميامي هيت حامل  بي�شرز  �نديانا  �ىل جانب  �وف 

�ملا�شيني.
 91-93 وحقق ميامي هيت فوز� �شعبا على بورتالند تر�يل باليزرز 
وذلك بعد خ�شارتني متتاليتني يف �اليام �الربعة �الخرية �مام نيو�ورليانز 

وبو�شطن �شلتيك�س.
وكان ميامي يف طريقه �ىل حتقيق فوز �شهل عندما تقدم على مناف�شه 
�ملبار�ة  نهاية  قبل  �لتعادل  بورتالند  ي��درك  �ن  قبل  نقطة   17 بفارق 
ب17 ثانية، ثم كانت �لكلمة �الخرية للوبرون جيم�س �لذي �شجل 

�شلة �لفوز يف �لرمق �الخري.
6 متابعات و5  �مل��ب��ار�ة وجن��ح يف  32 نقطة يف  و�شجل جيم�س 

مترير�ت حا�شمة.
و�شيخو�س ميامي ثالث مباريات �شعبة خارج ملعبه على 

�لتو�يل بينها مبار�ة �لقمة �شد �نديانا.
ي��ق��دم م��ي��ام��ي ع��رو���ش��ا ج��ي��دة خ���الل �ل�شهر  ومل 
م��ب��اري��ات وخ�شر مثلها   7 ف��از يف  �حل��ايل حيث 
ف��وز� مقابل   48 ر�فعا ر�شيده حتى �الن �ىل 

21 خ�شارة.
بي�شرز  �ن��دي��ان��ا  على  ب��ول��ز  �شيكاغو  وتغلب 
على   77-89 �ل�شرقية  �ملجموعة  مت�شدر 
�لرغم من طرد جنمه �لفرن�شي يو�كيم نو� 

الرتكابه خم�شة �خطاء فنية.
ويف �ملباريات �الخرى،

باك�س  ميلووكي  على  كليربز  �جنلي�س  ل��و���س  ف��از   
106-98، وفينيك�س �شنز على �تالنتا هوك�س 102-
95، وهيو�شن روكت�س على ت�شارلوت بوبكات�س 100-

 ،89
وديرتويت بيت�شونز على يوتا جاز 94-114، 

متربوولفز  ميني�شوتا  ع��ل��ى  غ��ري��زل��ي��ز  ومم��ف��ي�����س 
،92-109

 ونيو�ورليانز على بروكلني نت�س 109-104 بعد 
�لتمديد، 

ناغت�س  دن��ف��ر  ع��ل��ى  ث��ان��در  �شيتي  و�وك���اله���وم���ا 
.96-117

�خليل  ل�شباق  غنتوت  بنادي  و�ح��د  رق��م  �مللعب  ي�شهد 
ديزرت  م��ب��ار�ة  �ل��ي��وم  م�شاء  م��ن  �ل�شاد�شة  يف  و�لبولو 
مباريات  �شمن  �لب�شطي  غنتوت  فريق  مع  بامل)2( 
جمموعتها  يت�شدر  �لتي  للبطولة  �لثالثة  �ملجموعة 
و�ح����دة خا�شها  م���ب���ار�ة  ب��ع��د  بامل)2(  دي����زرت  ف��ري��ق 
،فيما تعترب  �ل�شعودي  �إدري�س  �أم��ام فريق  �الأول  �أم�س 
لقب  ح��ام��ل  �لب�شطي  غنتوت  لفريق  �الأوىل  �مل��ب��ار�ة 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س دب���ي �ل��ذه��ب��ي��ة �ل��ت��ي �خ��ت��ت��م��ت موؤخر� 
�لغالية  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بلقب  ،و�لفائز 
بطولة  م�شو�ر  يف  �الأول  ظ��ه��وره  لياأتي  �ملو�شم،  لهذ� 
مبارياتها  تتو��شل  �ل��ت��ي  للبولو  �ملفتوحة  �الم����ار�ت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
نادي غنتوت للبولو و�شباق �خليل وبدعم من جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي،و���ش��رك��ة �ل��ب�����ش��ط��ي �أك�����وي ولرد 
للتجارة �لر�عي �لر�شمي للبطولة ،و�لر�عي �الإعالمي 
�الإم��ار�ت و�شركة  نادي تر�ث  جملة بولو+10،بجانب 

�الإمار�ت لل�شيار�ت)مر�شيد�س بنز(.
وي��اأت��ي ذل��ك دع��م��ا جل��ه��ود �ل��ن��ادي يف خ��ت��ام م�شابقات 
م��و���ش��م��ه �ل��ري��ا���ش��ي م���ن خ���الل ت��ل��ك �ل��ب��ط��ول��ة �لتي 
�شهدت  بعدما  �حل��ايل  �بريل  من  �لر�بع  حتى  ت�شتمر 
�مل�شاركات  ك��اأك��رب  و�شعودية  حملية  ف��رق   9 م�شاركة 
،بعد �أن جنحت �للجنة �لفنية يف توفري �أق�شى درجات 
فريق  كل  �شقف  بتحديد  �مل�شاركة  �لفرق  بني  �لتكافوؤ 
�لعاملي  �لت�شنيف  وه��و  ه��ان��دي��ك��اب(   - )ج���ول   16 ب 
للعبة .. ويقود فريق غنتوت �لب�شطي يف �أول ظهور له 
نا�شر �ل�شام�شي و�حمد �لنعيمي وهو �لفريق �لوحيد 
�لذي ي�شم العبني من �ملو�طنني بجانب جنم �لفريق 
�الرج��ن��ت��ي��ن��ي ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و )8 ه��ان��دي��ك��اب( وخ���و�ن 
قائمته  فت�شم  بامل)2(  دي��زرت  فريق  �م��ا  ز�فاليتا.. 
، �ليجو تر�نكو وماتيا�س  ، �شاندياغو  طارق �لبو�ردي 
جمادو..ويدير مبار�ة �ليوم طاقم حكام مكون فري�ري 

وفيدريكو وغا�شتون. 

وت���اأت���ي م���ب���ار�ة �ل���ي���وم ك��ن��ه��ائ��ي م��ب��ك��ر ب���ني �لفريقني 
دي��زرت بامل)2( يف مبار�ته  بعد فوز فريق  �لكبريين 
�الوىل علي فريق �إدري�س �ل�شعودي بنتيجة 7-6 بعد 
خا�شة  �الأرب��ع��ة  �أ�شو�طها  �م��ت��د�د  علي  مثرية  م��ب��ار�ة 
�الأخري ،وقد �نتهى �شوطها �الأول بالتعادل بهدف لكل 
فريق و�لتي جاءت عن طريق �شانتياغو البورد)ديزرت 
بامل ( فيما �شجل للفريق �ل�شعودي هرني)3 �أهد�ف 
�لتعادل بني  �لثاين تو��شل  �ل�شوط  .. ويف  �ملبار�ة(  يف 
�لفريقني بهدفني عن طريق نف�س �لالعبني لت�شبح 
1-3 ل�شالح �لفريق �ل�شعودي ليعود ديزرت بامل من 
جديد ويتقدم 4-3 لهد�ف �لفريق �شانتياغو .. ومع 
�ل�شعودي  �إدري�س  ��شتطاع فريق  �لر�بع  �ل�شوط  بد�ية 
غونز�ل�س  نات�شو  طريق  عن  �لتعادل  حمققا  يعود  �أن 
م��ن جديد  ليتقدم  ب��امل  دي���زرت  ف��ري��ق  ،فيما حت��رك 
ليتاألق �لفريق بجماعيته لي�شجل له ماتيا�س و�ليجو 
تر�نكو)هدفني( ويو��شل فريق �إدري�س �شحوته خالل 
هذ� �ل�شوط لي�شجل له غوتا �شافاين ونات�شو غونز�ل�س 
لت�شبح �لنتيجة 7-6 و�لتي �نتهت عليها �ملبار�ة ،�لتي 
،وبهذه  وغا�شتون  فيدريكو  مب�شاعده  ف��ري�ري  �أد�ره��ا 
جمموعته   )2( ب���امل  دي����زرت  ف��ري��ق  ت�����ش��در  �لنتيجة 
�لثالثة قبل لقاء �ليوم �لذي �شيحدد مالمح �ل�شد�رة 

ب�شكل �أكرث و�شوحا 
وم����ع �ق������رت�ب �ل��ب��ط��ول��ة مل��ن��ت�����ش��ف م�������ش���و�ره���ا، جند 
قد  �لتتويج  ملن�شة  �ملر�شحة  �مل�شاركة  �لفرق  م�شتويات 
تك�شفت ب�شكل كبري �قرت�با من �لتاأهل للمربع �لذهبي 
وفقا لالئحة �لتي حددتها �للجنة �ملنظمة عقب ختام 
مباريات �لدور �لتمهيدي يف 31-3 �حلايل ،فيما تبد�أ 
مبار�تي �لدور قبل �لنهائي يف �لثاين من �أبريل �ملقبل 
،ليتاأهل �الأول من كل جمموعة للنهائي �لذهبي و�لتي 
و�ل��ر�ب��ع يف  �لثالث  �مل��رك��زي��ن  م��ب��ار�ة حت��دي��د  ت�شبقها 
�لر�بعة ع�شر� ،وذلك يوم 4-4 �ملقبل م�شكا للبطولة 

و�ملو�شم �لريا�شي للنادي .

للدفاع  روم��ا  ناين  �الإ�شباين  �لعامل  بطل  ي�شارك 
بدعم  �ل�����ش��ح��ر�وي-  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  لقبه يف  ع��ن 
يبد�أ  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �ل��ق��ادم  �ل�شهر  ني�شان  م��ن 
�لثامن  �لفوز  كوما مبطاردة  م��ارك  مو�طنه  فيه 
�الإمار�تي  �ل��ر�يل  �لنارية يف  �لدر�جات  له يف فئة 

�لعاملي.
ب��ط��ال ر�يل دك����ار يف فئتي  ي��ن�����ش��م  �ل���ع���ام،  وه����ذ� 
�ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية �إىل قائمة �ل�شائقني 
�ل���� 108 �مل�����ش��ارك��ني يف �ل����ر�يل، و�ل��ق��ادم��ني من 
32 دولة حول �لعامل وفقا ملنظمي �لر�يل، نادي 
�لت�شجيل  �أغلق باب  �أن  لل�شيار�ت، وبعد  �الإم��ار�ت 
للجولة �لثالثة من بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات 

�ل�شحر�وية �لطويلة لل�شيار�ت فيا .
وي�شارك �إىل جانب �ملالح �لفرن�شي مي�شيل برين، 
يخو�س روما �ل�شباق ب�شيارة ميني رباعية �لدفع، 
�حدى �شت �شيار�ت من م�شاركة من نف�س �لنوع، 
و�مل�����ش��ن��ع��ة م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق �إك�������س-ر�ي���د �الأمل����اين، 
�لتتويج بر�يل دكار يف  و�لذي �شيطر على من�شة 
يناير �ملا�شي ويتطلع �الآن لتحقيق نتائج م�شابهة 
�لعالية و�ل�شحر�ء  �لرملية  �لتالل و�لكثبان  بني 

�ملمدودة للمنطقة �لغربية. 
ويبد�أ �لر�يل يف طليعة �ل�شائقني، �ل�شعودي يزيد 
لل�شائقني  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  م��ت�����ش��در  �ل��ر�ج��ح��ي، 
�ل�شحر�وية  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
�لطويلة، وذلك لفوزه يف جولتي رو�شيا و�إيطاليا 
من  على  غوت�شالك  تيمو  �الأمل��اين  مالحه  رفقة 
 24 �ل����دورة  ت��اي��ب.. وت�شكل  ب��روت��و  ���ش��ي��ارة همر 
�الأوىل  �جلولة  �أي�شا  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  لر�يل 
�ل�شحر�وية  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة 
يت�شدر  و�لتي   ، فيم  �لنارية  للدر�جات  �لطويلة 
فيها �الإ���ش��ب��اين ك��وم��ا ق��ائ��م��ة �ل���در�ج���ني �ل���� 61 

دولة.    22 ميثلون  و�لذين  �ل��ر�يل،  يف  �مل�شاركني 
�لدر�جات  �شباقات  يف  �ملناف�شني  �أب���رز  ب��ني  وم��ن 
�أم، �شام  �لنارية، �لع�شو �جلديد يف فريق كيه تي 
و�لذي  دب��ي،  يف  �ملقيم  �ل�شابة  �ملوهبة  �شندرالند، 
بلقب ر�يل  �لظفر  �أدن��ى من  �أو  ق��اب قو�شني  ك��ان 
�أبوظبي �ل�شحر�وي �لعام �ملا�شي قبل �أن يتعر�س 
�أعاد  �إثر خطاأ تقني  ل عليها  ملخالفة زمنية حت�شّ
به للمركز �لثالث. ويف هذ� �ل�شياق، �شرح �لدكتور 
حممد بن �شلّيم، رئي�س نادي �الإمار�ت لل�شيار�ت، 
نائب رئي�س �الحتاد �لدويل لل�شيار�ت فيا ، قائال: 
نحن ���ش��ع��د�ء ج��د� بحجم ون��وع��ي��ة �مل�����ش��ارك��ات يف 
مل�شاهدة  متوفرة  �ملكونات  جميع  وب��ات��ت  �ل���ر�يل، 
مناف�شة كال�شيكية مثرية .. و��شاف: �شو�ء �أكانو� 
من �لذين يناف�شون للمرة �الأوىل يف ر�يل �أبوظبي 
جميع  �شيو�جه  �ملتمر�شني،  م��ن  �أو  �ل�����ش��ح��ر�وي 

�لتي  �مل��ر�ت  ع��دد  �ل�شائقني حتديا كبري�. ال يهم 
�شاركت فيها يف هذ� �لر�يل، عليك �أن ت�شتعد جيد� 

و�أن تركز جيد� من �لبد�ية حتى �لنهاية .
ويقام حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
للمنطقة  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن���ه���ي���ان،  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�ل�شحر�وي  �أب���وظ���ب���ي  ر�يل  ي��ن��ط��ل��ق  �ل��غ��رب��ي��ة، 
بجولة ��شتعر��شية خا�شة تقام على جزيرة يا�س، 

�أبوظبي، يف 5 �أبريل �ملقبل.
�شيارة  ت�شمية  مت��ت  �ل���ت���و�يل،  ع��ل��ى   11 ول��ل��م��رة 
ني�شان باترول، بطل جميع دروب �حلياة ، بال�شيارة 
�ملنظم  �لفريق  تزويد  مت  حيث  للر�يل،  �لر�شمية 
�لر�يل  م�شار  لتخطيط وجتهيز  ب�شيار�ت  للر�يل 

عميقا يف �شحر�ء �ملنطقة �لغربية. 
�ل�شركاء  م����ن  مب��ج��م��وع��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وحت���ظ���ى 
منهم،  نذكر  و�لذين  �ال�شرت�تيجيني  و�لد�عمني 

بلدية  �ل��غ��رب��ي��ة،  للمنطقة  �حل��اك��م  ممثل  دي���و�ن 
�ملنطقة �لغربية، بلدية �أبوظبي و�لقو�ت �مل�شلحة 
�ب��وظ��ب��ي، حلبة مر�شى  �شرطة  �الإم����ار�ت،  ل��دول��ة 
يا�س، �أدنوك، �أبوظبي للطري�ن، مياه �لعني، مركز 
�د�رة �لنفايات-�بوظبي، فندقي روتانا و�شينرتو– 
�أنانتار�،  �ل�شر�ب–  ق�شر  منتجع  ي��ا���س،  ج��زي��رة 
هوير،  تاغ  �ل�شياحي،  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة 

�إك�شبلورر ودي بي وورلد. 
ويف �شعيه للفوز باللقب للمرة �لثانية على �لتو�يل 
روما  ���ش��ي��و�ج��ه  �ل�����ش��ح��ر�وي،  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  يف 
مبن  �ل�شائقني،  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ن  ق��وي��ة  مناف�شة 
يف  �ل��ث��ال��ث  فا�شيليف،  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  فيهم 
�لرتتيب �لعام لل�شائقني، و�لذي ي�شارك على من 
�شيارة �أخرى من نوع ميني، و�ل�شائقان �الآخر�ن، 
فاريال،  د�برو�شكي ورينالدو  �لبولندييان ماريك 

يف  و�خلام�س  �لر�بع  �ملركزين  يف  يحالن  �للذين 
ب�شيارتني  ي�شاركان  و�ل��ل��ذ�ن  �ل�شائقني،  ترتيب 
ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س.  وي��ق��ود �ل�شيار�ت  ن���وع  م��ن 
كل  �لدفع  رباعية  ميني  ن��وع  من  �ملتبقية  �الأرب���ع 
و�لبولندي  ل����ون،  ف���ان  �إي���ري���ك  �ل��ه��ول��ن��دي  م���ن، 
�شكوت  �شتيفان  �الأمل�����اين  ك��اك��زم��ار���ش��ك��ي،  م��ارت��ن 
و�لكاز�خ�شتاين �إيدين ر�كيمباييف، يف حني ي�شارك 
�لت�شيكي مارو�شالف ز�بليتال ب�شيارته �لهمر �أت�س 
3 �إيفو.  من جهته يت�شدر �الإمار�تي يحيى بلهلي 
قائمة �ل�شائقني �الإمار�تني �مل�شاركني يف �لتحدي، 
ويحل بلهلي يف �ملركز �لعا�شر يف ترتيب �ل�شائقني 
وي��ت��ط��ل��ع ق���دم���ا ل��ك��ت��اب��ة ���ش��ط��ر ج���دي���د يف �شجل 
�جناز�ته يف �لر�يل خلف مقود �شيارته ني�شان بيك 
�لر�يل  يف  �مل�شاركة   16 �ل���  �ل�شيار�ت  �إح��دى  �أب، 
من نوع ني�شان. هذ� وي�شارك من�شور بلهلي، �بن 

�لباترول  �لني�شان  �شيار�ت  باإحدى  بلهلي،  يحيى 
و�إىل جانبه مو�طنه  �ل��ر�يل،  يف  �مل�شاركة   12 �ل��� 
�الإمار�تي نبيل �ل�شام�شي، ونوح بو حميد، ومطر 
�ملن�شوري وعلي �لكتبي، و�للبناين �إمييل خني�شر، 
و�ل�شعودي �بر�هيم �ملهنا.. ويف فئة �شيار�ت �لبقي، 
للدورة  بطال  ت��وج  �ل���ذي  �لفهيم،  �أح��م��د  ي�شارك 
�ل�شحر�وي  �الإم�����ار�ت  ر�يل  ب��ط��ول��ة  م��ن  �الأوىل 
تاألق  �أن  بعد   ، �لبقي  �ل�شيار�ت  �ل�شيار�ت  لفئتي 
بقي.   �شتورم  بورتيك  دب��ي  يف  �مل�شنعة  ب�شيار�ته 
متقدما  �ل��ن��اري��ة  �ل���در�ج���ات  �شائقي  طليعة  ويف 
�لذي  غونكالفيت�س،  باولو  �لربتغايل  كوما،  على 
�الإ�شباين  على  ب�شيط  ب��ف��ارق  �لتفوق  م��ن  متكن 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني يف  �ل���ع���ام  �ل��رتت��ي��ب  يف 
للدر�جات  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل 
�ل��ه��ون��د�، لريفع  ب��در�ج��ت��ه  �ل��ع��ام �ملا�شي  �ل��ن��اري��ة 
�ل��ب��ط��ول��ة يف �جل��ول��ة �الأخ�����رية يف �ملغرب.   ك��اأ���س 
وياأتي �شندرالند يف �ملركز �لر�بع خلف زميل �آخر 
جاكوب  �لبولندي  �أم،  تي  كيه  �جلديد  فريقه  يف 
بريزيغون�شكي. ويكمل ترتيب �ل�شائقني �لثمانية 
�الأو�ئل كل من �الإ�شباين خو�ن باريد� و�لربتغايل 
هيلدر رودريغز على من در�جتني من نوع هوند�، 
و�ل�شلوفاكي مري�ن  فاالدومز  و�ال�شباين خوردي 
تي  كيه  ن��وع  من  در�جتني  من  على  �شتانوفنيك 

�أم. 
�لقطري  ي�����ش��ارك  �ل���ك���و�دز،  �ل���در�ج���ات  ف��ئ��ة  ويف 
�إىل  �ل��ك��و�دز  لقب  ع��ن  للدفاع  عي�شى  �أب��و  حممد 
 ،2006 ن�شخة  بطل  �ل��زرع��وين،  ع��اط��ف  ج��ان��ب 
�لثاين  �للقب  لتحقيق  يتطلع كل منهما  و�للذ�ن 
له يف �لر�يل، على �لرغم من مو�جهتهما لتحدي 
قوي من �لبولندي �ملد�فع عن لقب كاأ�س �لعامل 

للكو�دز،ر�فال �شونيك. 

ناين روما ومارك كوما يدافعان عن لقبيهما يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي

�بن �شلّيم يوؤكد �جلاهزية ل�شت�شافة ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي يف �لوقت �لذي ي�شتعد فيه 108 متحدي للمعركة �ل�شحر�وية

�لف����وز �ل����14 عل����ى �لت���و�ل����ي ل�ش����ان �نطوني����و 

�ن�شم عدد 15 من �لفتيان و�لفتيات من من د�ر رعاية �لطفولة 
عمان �ىل طاقم  جي �إيه �شي بيند�ر على من �ل�شفن �خلا�شة 
ب��ه��ا، وذل���ك خ��الل �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن بطولة �إك�����ش��رتمي �شيلينغ 
�شرييز )Extreme Sailing Series( يف �شلطنة عمان 
�ليوم وكان ذلك جزء� من �لدعم �ملتو��شل ل�شركة جي �إيه �شي 
�ل�شحية  �الأن�شطة  برعاية  و�لتز�مها  �ملحلية  �ملجتمعات  جت��اه 

لالأطفال يف �لهو�ء �لطلق. 
�أن  حيث   ، �الأطفال  من  �ال�شتح�شان  ح�شن  �ملبادرة  هذه  ولقيت 
�آخر بعد  �أعرب عن رغبته باأن ي�شبح بحار�. وقال  و�حد� منهم 

�الحتياجات  ذوي  م��ن  لي�شرت  ي��الري  �ل��ب��ح��ارة  جن��اح  �شاهد  �أن 
�خلا�شة حتقق �لرقم �لقيا�شي يف م�شقط الكمالها رحلة طويلة 
�لعمانية  �الإبحار،  يف  �شريكتها  برفقة  م�شقط  �ىل  مومباي  من 
ن�شوى �لكندي، �أي�شا رقما قيا�شيا كاأول �مر�أة بحارة عربية تكمل 
�أم�س:  لقد ز�دنا هذ� �لنجاح من حما�شنا لتحقيق  �لرحلة يوم 
حيث  �لرحلة،  بهذه  �ليوم  ��شتمتعنا  لقد   . م�شتحيال  يبدو  ما 
�شاهمنا يف رفع �الأ�شرعة، وتوجيه �ل�شفن �الأمر �لذي كان غاية 

يف �لت�شويق!  
�لنوع  هذ�  �شلبي  ماجدة  �لطفولة،  رعاية  د�ر  من  ممثل  وقالت 

من �لتجارب ي�شيء ب�شكل كبري على حياة �أطفالنا . لقد وفرت 
�إيه �شي �لفر�شة للقيام بذلك يف عام 2013، و  لنا �شركة جي 

زرعت مرة �أخرى �لب�شمة على وجوه �الأطفال هذ� �لعام .
وقال د�نييل نوردبرغ، �ملدير �لعام ل�شركة جي �إيه �شي يف عمان 
:  على �لرغم من �أن ريا�شة �البحار تتطلب جهد� كبري�، ولكنها 
تعد ممتعة ج���د�. ووج���ود �الأط��ف��ال �ل��ذي��ن ����ش��ت��ف��ادو� م��ن هذه 
�لتجربة نقدره كثري�. لقد �أ�شعدنا كثري� ��شت�شافة �الأطفال من 
مرة  بهم  �لرتحيب  �إىل  نتطلع  ونحن  �لطفولة،  رعاية  د�ر  من 

�أخرى يف �لعام �ملقبل .

بطولة اإك�صرتمي �صيلينغ �صرييز

جي �إيه �شي بيند�ر تر�شم �لب�شمة على وجوه �أطفال د�ر رعاية �لطفولة �لعمانية

ديزرت بامل )2( وغنتوت �لب�شطي يف 
بطولة �لإمار�ت للبولو

�شحب قرعة نهائيات 
كاأ�ص �آ�شيا 2015 يف 

�أ�شرت�ليا �ليوم
ت�شحب ظهر �ليوم  �الأربعاء  قرعة 
�لتي   2015 �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات 
�أ�شرت�ليا  مناف�شاتها  ت�شت�شيف 
يناير   31 �إىل   9 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
�لقرعة يف  مر��شم  �لقادم وجترى 
�الأ�شرت�لية  بالعا�شمة  �الأوب��ر�  د�ر 
بتوقيت  م�شاء  �ل�شابعة  �شيدين يف 
���ش��ي��دين و�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ظهر� 
ب��ت��وق��ي��ت �أب���وظ���ب���ي ب��ح�����ش��ور وفد 
م��ن �حت���اد �الإم�����ار�ت ل��ك��رة �لقدم 
مدرب  علي  مهدي  �ملهند�س  ي�شم 
�لقدم  ل���ك���رة  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ومرتف �ل�شام�شي مدير �ملنتخب.

وتتناف�س �أبرز �ملنتخبات �الآ�شيوية 
�أ�شرت�ليا  يف  �ل��ق��اري  �ل��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
ويح�شر  �ملقبل  �لعام  يناير  خالل 
ح���ف���ل ����ش���ح���ب �ل����ق����رع����ة م���درب���و 
�إىل  �ل��ت��اأه��ل  �شمنت  منتخبا   15
هوية  حت��دي��د  بانتظار  �لنهائيات 
�ل���ف���ري���ق �ل�������ش���اد����س ع�����ش��ر �ل����ذي 
�شيكون �لفائز بلقب كاأ�س �لتحدي 

2014 يف �ملالديف.
�أعلن يف  كان �الحت��اد �الآ�شيوي قد 
وقت �شابق عن نظام �لقرعة حيث 
�مل�شاركة  �ملنتخبات  تق�شيم  �شيتم 
جمموعات  �أرب��ع  على  �لبطولة  يف 
ب���ح���ي���ث ت�������ش���م ك����ل جم���م���وع���ة 4 
منتخبات ويتاأهل �أول فريقني من 

كل جمموعة للدور ربع �لنهائي.
ومت ت��وزي��ع �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة على 
حيث  �لقرعة  يف  م�شتويات  �أرب��ع��ة 
�ملركز  ع���ل���ى  �أ����ش���رت�ل���ي���ا  ح�����ش��ل��ت 
حني  يف  �الأول  �مل�����ش��ت��وى  يف  �أيه1 
ح�شب  �ملنتخبات  بقية  توزيع  جاء 
ت�����ش��ن��ي��ف �الحت������اد  ت���رت���ي���ب���ه���ا يف 
�لدويل لكرة �لقدم �ل�شادر يف 13 
مار�س �جل��اري. وج��اء يف �مل�شتوى 
و�ليابان  و�إي����ر�ن  �أ�شرت�ليا  �الأول 
�لثاين  �مل�شتوى  ويف  و�أوزبك�شتان 
كوريا �جلنوبية و�الإمار�ت و�الأردن 
�لثالث  �مل�شتوى  ويف  و�ل�����ش��ع��ودي��ة 
عمان و�ل�شني وقطر و�لعر�ق ويف 
�مل�شتوى �لر�بع �لبحرين و�لكويت 
كاأ�س  وب���ط���ل  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  وك���وري���ا 
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