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هـــزاع بــن زايـــد ي�ستقبــــل منتخـــب اجلوجيت�ســـو 
احلـا�ســـل علـــى 9 ميـــداليات يف تايالنـــــدا

عربي ودويل

هيئة الهالل الأحمر تنفذ املرحلة الثانية من 
برنامج اإغاثة مت�رضري في�سانات ك�سمري 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

ت�سليح األف �رضطي يف 
الرمادي ل�سد هجوم داع�ص

رئي�س الدولة يدعو الأداء �سالة اال�ست�سقاء
 يف جميع م�ساجد الدولة �سباح غد

 •• اأبوظبي-وام:
دعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل اىل اإقامة �شالة اال�شت�شقاء يف جميع م�شاجد وم�شليات الدولة يف 
ال�شاعة التا�شعة من �شباح غد اخلمي�س وذلك تيمنا ب�شنة النبي حممد 
�شلى اهلل عليه و�شلم باإقامة �شالة اال�شت�شقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا 
�شموه اإىل االبتهال للموىل عز وجل ليعم الغيث وين�شر رحمته وعطاءه 

وخريه على العباد والبالد. 

   

�سهد العر�ض الع�سكري مبنا�سبة احتفاالت اليوم الوطني الــ 43 
النعيمي: القوات امل�سلحة لعبت دورا اأ�سا�سيا 
يف دعم وم�ساندة امل�سرية االحتادية املباركة

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
االأعلى حاكم عجمان اأن القوات امل�شلحة لقيت كل الدعم واالهتمام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قبل �شاحب  والرعاية من 
..واأخيه  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
زايد  ب��ن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة  االم���ارات  حكام 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ما �شاعد على االرتقاء ب��اأداء هذه القوات التي مت جتهيزها باأحدث 

املعدات الع�شكرية.                )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�سد ي�سهد افتتاح  منتدى االإعالم االإماراتي الثاين اليوم
الدكتور  معايل  للمنتدى  االفتتاحية  الكلمة  يلقي  اأن  املقرر  وم��ن 
“�شكاي نيوز  اإدارة  اأحمد اجلابر وزير دولة ورئي�س جمل�س  �شلطان 
االإعالم  ملنتدى  الثانية  ل��ل��دورة  الرئي�س  املتحدث  ب�شفته  عربية” 
املجال  يف  ال��ق��رار  و���ش��ن��اع  املتخ�ش�شني  م��ن  ح�شد  اأم���ام  االإم���ارات���ي 

االإعالمي املحلي.
واأكدت �شعادة منى غامن املري املدير العام للمكتب االإعالمي حلكومة 
امل�شاركني  بجميع  ترحيبها  ب��ال��غ  لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي  رئي�س  دب��ي 
يف منتدى االإع��الم االإم��ارات��ي يف دورت��ه ال��ث��ان��ي��ة.           )التفا�شيل 

•• دبـــي-وام:

حتت رعاية وح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تفتتح 
اليوم االأربعاء اأعمال الدورة الثانية من منتدى االإعالم االإماراتي يف 
فندق اأبراج االإمارات بدبي مب�شاركة نخبة من قيادات االإعالم املحلي 
واالأكادمييني  واخل����راء  االإع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شاتنا  يف  ال��ق��رار  و���ش��ن��اع 

وطلبة االإعالم يف الدولة.

حتت رعاية خليفة  

حفل ا�ستعرا�سي كبري بعنوان »�سعدك يا وطن« 
مبركز اأبوظبي للمعار�س يوم 2 دي�سمرب

ويعر احلفل يف هذه الذكرى الوطنية 
امل��ج��ي��دة ع��ن اح��ت��ف��ال ���ش��ع��ب االإم�����ارات 
احل�شارية  باملنجزات  املتحدة  العربية 
وال���ت���ن���م���وي���ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف دول����ة 
االإمارات وعلى مدى اأكرث من 4 عقود 
م�شت يف ظل قيادتها احلكيمة احتفاء 
الوطنية  مب�����ش��ارك��ة جم��ن��دي اخل��دم��ة 
وروح���ه���م ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي حت��ل��وا ب��ه��ا يف 
كانت  والتي  الواجب  لنداء  ا�شتجابتهم 
مبعث اعتزاز �شعب االإمارات وقيادته.
وي�شمل احلفل الذي يبداأ ع�شرا تنظيم 
عر�س ع�شكري.      )التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأبوظبي  العا�شمة  حتتفل  اهلل  حفظه 
باليوم  املقبل  دي�شمر  من  الثاين  ي��وم 
ال���وط���ن���ي ال����� 43 ل��ق��ي��ام احت�����اد دول���ة 
باإقامة حفل  االإم��ارات العربية املتحدة 
�شعدك  ا�شتعرا�شي كبري يحمل عنوان 
يا وطن وذلك اأمام من�شة اال�شتعرا�س 
للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 

اأدنيك على �شارع اخلليج العربي.
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حقيقة ك�سفتها النتائج الر�سمية للرئا�سية التون�سية

هل كانت النه�سة الراعي الر�سمي للمن�سف املرزوقي..؟
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأكدت النتائج الر�شمية االأولية لالنتخابات الرئا�شية 
يف تون�س، مرور مر�شحني للدور الثاين وهما كل من 
و  ال�شب�شي  قائد  الباجي  تون�س  ن��داء  ح��زب  مر�شح 
مر�شح حزب املوؤمتر املن�شف املرزوقي، نتيجة كانت 
بني  امل�شجل  ال��ف��ارق  ه��ذا  لي�س مبثل  ولكن  متوقعة 
االنتخابات  يف  حزبيهما  لنتائج  قيا�شا  املرت�شحني 
الت�شريعية حيث كان الفارق �شا�شعا بني نداء تون�س  

وحزب املوؤمتر.
ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة اأث�����ارت ال�����ش��وؤال ح���ول م��ن اأي����ن اأتى 
املرزوقي بكل هذه االأ�شوات، ومّمن ت�شكلت قاعدته 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي خ��ول��ت ل��ه امل����رور ل��ل��دور الثاين، 
امل��وؤمت��ر مب��ف��رده مل تكن  اأن ح��ظ��وظ ح��زب��ه  خا�شة 

لتمكنه من العبور.

االإجابات كانت ُموّحدة رغم تعدد م�شادرها، وتباين 
انتماءات اأ�شحابها ومرجعياتهم.

يف  مناف�شه  اأّن  ال�شب�شي،  ق��ائ��د  الباجي  اع��ت��ر  فقد 
االإ�شالميني  مر�شح  املرزوقي  املن�شف  الثاين  ال��دور 

وال�شلفيني اجلهاديني.
واأ�شاف ال�شب�شي يف ت�شريح الإذاعة اإر اإم �شي الفرن�شية 
من �شوتوا للمرزوقي هم االإ�شالميون الذين رتبوا 
ليكونوا معه، يعني كوادر حركة النه�شة وال�شلفيون  

ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة.
واأ�شّر الباجي قائد ال�شب�شي على اأن كل االإ�شالميني 
وتوقع  ال��رئ��ا���ش��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات  يف  وراءه  ا���ش��ط��ف��وا 
ال�شب�شي اأّن تون�س �شتنق�شم خالل الدورة الثانية من 
االنتخابات الرئا�شية اإىل �شقني اثنني: االإ�شالميون 
االإ�شالميني  وغ��ري  الدميقراطيني  وك��ل  ناحية  من 
من ناحية اأخرى.                      )التفا�شيل �س13(

اطفال يلتقطون اغرا�شا من مدر�شة لل�شم والبكم  ق�شفها النظام يف الرقة

النعيمي خالل ح�شوره العر�س الع�شكري التي قدمته القوات امل�شلحة على كورني�س عجمان

ليبيون يعاينون مبنى احرتق بعد الق�شف اجلوي على حميط مطار طرابل�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الليبي املنتخب 
يحظى  ال������ذي  ال���ث���ن���ي  اهلل  ع���ب���د 
ال��دويل يف بيان ام�س  باالعرتاف 
اجلوية  ال�����ق�����وات  اإن  ال����ث����الث����اء 
عن  م�����ش��وؤول��ة  ال��ت��اب��ع��ة حلكومته 
مطار  ا�شتهدفت  التي  ال�شربات 
ت�شيطر  الذي  طرابل�س  العا�شمة 

عليه حكومة مناف�شة.
وقالت حكومة الثني على موقعها 
االل���ك���رتوين ال��ق�����ش��ف ال����ذي قام 
ملطار  الليبي  اجل���وي  ال�����ش��الح  ب��ه 
ا�شتباقية  ���ش��رب��ة  ه���و  م��ع��ي��ت��ي��ق��ة 
ليبيا  فجر  ي�شمى  م��ا  ملجموعات 
م�شلحة  جمموعة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف 
ت�شيطر  مناف�شة  حكومة  ت�شاند 

على طرابل�س.
وقال البيان اإن الثني كان يتحدث 
ليون  برنادينو  منه  طلب  بعدما 
اخلا�س  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ب��ع��وث 

وقف ال�شربات اجلوية.
مطار  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���ف  وجت��������دد 
معيتيقة الدويل �شرقي العا�شمة 
اإىل  دف���ع  ط��راب��ل�����س، مم��ا  الليبية 
اأمام  املجال اجلوي  اإغالق  اإعالن 

الكاملة  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا  ل��ي��ب��ي��ا  ف��ج��ر 
على قاعدة الوطية اجلوية غربي 
طائرة  على  واال�شتيالء  طرابل�س 
حربية فيها، اإ�شافة اإىل اأ�شر عدد 
ولواءي  القبائل  ق��وات جي�س  من 

القعقاع وال�شواعق. 
وذك����ر ق��ائ��د م��ل��ي�����ش��ي��اوي ل���� فجر 
القاعدة  يف  اال�شتباكات  اأن  ليبيا 
وجي�س  ليبيا  فجر  ملي�شيات  بني 
ل�شاعات  ا�����ش����ت����م����رت  ال����ق����ب����ائ����ل 
ا�شتخدمت فيها االأ�شلحة الثقيلة 
�شيطرة  عن  واأ�شفرت  واملتو�شطة، 
القاعدة  ع���ل���ى  ليبيا”  “فجر 
ت�����زال جتري  ب��ال��ك��ام��ل، ف��ي��م��ا ال 
ا�شتباكات متقطعة يف حميطه .
من  ك��ب��ريا  ع����ددا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
القتلى �شقطوا من جي�س القبائل، 
23 منهم، بينما  اأ�شر  اإ�شافة اإىل 
قوات  ج��رح��ى  م��ن  ت�شعة  نقل  مت 
م�شت�شفيات  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  ف���ج���ر 

ومراكز طبية بطرابل�س. 
املطار  م��ع��ي��ت��ي��ق��ة  م��ط��ار  وي��ع��ت��ر 
طرابل�س  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ال���وح���ي���د 
ال��ذي حلق مبطارها  الدمار  بعد 
�شهدها  ا���ش��ت��ب��اك��ات  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
حميط املطار اأغ�شط�س املا�شي.

غارة جوية ت�ستهدف امللي�سيات مبطار طرابل�س 

حترير ع�سكري اأمريكي
 و7 رهائن يف اليمن

•• عدن-اأ ف ب:

الرهائن  ب��ني  ه��و  امريكيا  ع�شكريا  ان  مينية  ع�شكرية  م�شادر  اف���ادت 
الثمانية الذين حررتهم القوات اخلا�شة اليمنية فجر ام�س من تنظيم 

القاعدة.
الثمانية  ال��رج��ال  خطفوا  القاعدة  من  مقاتلني  ان  امل�شادر  واو�شحت 
وهم �شبعة جنود مينيني وع�شكري امريكي خالل الليل يف قاعدة العند 
اجلوية )جنوب اليمن( قبل ان يتم حتريرهم بعد �شاعتني، موؤكدا مقتل 

اخلاطفني ال�شبعة.
وقال م�شدر ع�شكري ان �شبعة مقاتلني من القاعدة كانوا ي�شنون هجوما 
الع�شكرية بعد احتجازهم �شبعة جنود  العند  ارهابيا ت�شللوا اىل قاعدة 
تقدموا  املهاجمني  “ان  امل�شدر  وا�شاف  رهائن  املدخل  عند  يف اخلدمة 
امريكي،  ع�شكري  على  القب�س  من  ومتكنوا  القاعدة  يف  الرهائن  مع 
ال�شبعة وحررت  اليمنية وقتلت اخلاطفني  القوات اخلا�شة  ثم تدخلت 

الرهائن الثمانية وبينهم االمريكي.
بر�س  فران�س  لوكالة  ال��رواي��ة  ه��ذه  اخ���ران  ع�شكريان  م�����ش��دران  واك���د 

م�شريين اىل ان احتجاز الرهائن ا�شتغرق �شاعتني يف االجمال.
ثم جرت عملية مت�شيط ليال للبحث عن مهاجمني اخرين حمتملني 

بح�شب امل�شادر نف�شها.
نقلت ت�شريحه  العليا  االمنية  اللجنة  اعلن م�شوؤول يف  �شابق  ويف وقت 
وكالة االنباء اليمنية الر�شمية ان القوات اخلا�شة اليمنية متكنت من 
حترير ثمانية رهائن بينهم اجنبي على اثر هجوم �شنته على اخلاطفني 

املنتمني اىل تنظيم القاعدة املتطرف والذين قتلوا يف الهجوم.
لكنه مل يو�شح ال مكان الهجوم وال جن�شية الرهينة االجنبي وال مدة 

احتجاز الرهائن لدى القاعدة.

مقتل واإ�سابة الع�سرات بغارات للنظام على الرقة 
•• عوا�صم-اأ ف ب:

ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان الثالثاء ان طريان اجلي�س ال�شوري 
االرهابي  داع�����س  تنظيم  يتخذها  التي  ال��رق��ة  مدينة  على  غ���ارات  �شن 
معقال له يف �شمال �شوريا، ا�شفرت عن مقتل 23 مدنيا على االقل.

اأطفال، خالل  بينهم ثالثة  االق��ل،  23 مدنيا على  املر�شد قتل  واورد 
ا�شابة  اىل  م�شريا  ال��رق��ة  مدينة  �شد  اجل��وي��ة  ال�شربات  م��ن  �شل�شلة 

الع�شرات بجروح.
واو�شح مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س ان معظم 
ال�شحايا �شقطوا عندما ا�شتهدفت غارتان متتاليتان املنطقة ال�شناعية 
يف املدينة م�شيفا ان ال�شكان هرعوا ال�شعاف ال�شحايا بعد الغارة االوىل 
عندما �شن النظام الغارة الثانية. وي�شيطر تنظيم داع�س االرهابي، على 
مدينة الرقة، لتكون اول مدينة �شورية كرى تخرج عن �شيطرة النظام 

منذ اندالع احلركة االحتجاجية منت�شف اذار مار�س 2011.

املدينة  اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال��ط��ائ��رات 
م�شراتة  م��ط��ار  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
غ�شون  يف  ط���راب���ل�������س(.  )����ش���رق 
اأعلنت ملي�شيات فجر ليبيا  ذلك، 
الوطية  ق���اع���دة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 

اجلوية غربي طرابل�س.

واأفاد مرا�شل اجلزيرة يف طرابل�س 
حم��م��ود ع��ب��د ال���واح���د ن��ق��ال عن 
باأن  معيتيقة  مطار  يف  م�شوؤولني 
امل���ط���ار ا���ش��ت��ه��دف ال���ث���الث���اء من 
�شواريخ،  بثالثة  حربية  ط��ائ��رة 
ح���ي���ث ����ش���م���ع ع���ل���ى االإث���������ر دوي 

االن���ف���ج���ارات. واأ����ش���ار اإىل اأن���ه مت 
اإغالق املجال اجلوي للمطار.

واأ���ش��ف��رت ال��ت��ف��ج��ريات ف��ق��ط عن 
اإىل  اإ�شافة  اإ�شابات بني مدنيني، 

بع�س االأ�شرار املادية.
ملي�شيات  اأعلنت  ذلك،  يف غ�شون 

ب��ت��ف��ج��ريي��ن  ق��ت��ي��ال   45
نيجرييا يف  ل��ب��وك��وح��رام 

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

اأفاد عامل اإغاثة و�شهود عيان اأن 
ق��ت��ل��وا يف  �شخ�شا   45 م��ن  اأك���رث 
الثالثاء،  ام�س  وقعا،  تفجريين 
ب�شمال  م���اي���دوغ���وري  م��دي��ن��ة  يف 
ن���ي���ج���ريي���ا.  وق������ال عامل  ����ش���رق 
اأح�شى  اإنه  االإغاثة دوغارا �شيهو 
بع�شهم  ق��ت��ي��ال   45 “من  اأك����رث 
ح�شيلة  يف  ال����راأ�����س  م��ق��ط��وع��ي 
اأك��ده��ا ���ش��ه��ود ط��ل��ب��وا ع���دم ك�شف 

اأ�شمائهم. 
واأك���������د م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م وك���ال���ة 
الطوارئ الوطنية يف نيجرييا اأن 
كثريين من النا�س قتلوا لكنه ال 

ميلك اأي ح�شيلة ر�شمية. 
اأن  �شحفية  ت��ق��اري��ر  ذك����رت  ك��م��ا 
املتطرفة  ح�����رام  ب���وك���و  ج��م��اع��ة 
يف  اأخ���رى  منطقة  على  �شيطرت 

�شمال نيجرييا.
ترا�شت  ديلي  �شحيفة  واأو�شحت 
ال�شادر  ع���دده���ا  يف  ال��ن��ي��ج��ريي��ة 
مقاتلي  م��ن  اأن جم��م��وع��ة  ام�����س 
���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى قرية  اجل���م���اع���ة 
داما�شاك الواقعة يف والية بورنو 
معارك  ب���ع���د  ن���ي���ج���ريي���ا،  ����ش���م���ال 
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حممد بن زايد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اأمناء موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  اأ�شدر 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
باإعادة  ق���رارا  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
برئا�شة  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  ت�شكيل 
معايل علي �شامل عبيد الكعبي و�شعادة جر حممد غامن 

ال�شويدي مدير عام ديوان ويل العهد نائبا للرئي�س.
اأمل  ال��دك��ت��ورة  م��ن معايل  ك��ل  ال��ق��رار على ع�شوية  ون�س 
عبداهلل القبي�شي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم ومعايل 
ل�شرطة  العام  القائد  نائب  الرميثي  خلفان  اللواء حممد 
اأبوظبي و�شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العري وكيل دائرة 
رئي�س  املحمود  اإبراهيم  حممد  و�شعادة  باالإنابة  الق�شاء 
جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي لالإعالم و�شعادة الدكتورة مها 

تي�شري بركات مدير عام هيئة ال�شحة اأبوظبي. 

متظاهرون يحرقون �شيارة �شرطة يف مدينة فرغ�شون االمريكية )رويرتز(

•• فرغ�صون-اأ ف ب:

�شهدت مدينة فرغ�شون االمريكية 
اعمال  يف والي��ة ميزوري )و�شط( 
وتعر�س  م��ب��ان  اح����راق  م��ع  �شغب 
���ش��رط��ي��ني ل��ر���ش��ا���س ك��ث��ي��ف بعد 
الق�شائية  امل���الح���ق���ات  ا����ش���ق���اط 
اب��ي�����س ق��ت��ل �شابا  ���ش��رط��ي  ب��ح��ق 
ا�شود اعزل يف اب اغ�شط�س املا�شي 
اأن  اإع���الم حملية  وذك���رت و���ش��ائ��ل 
 61 اعتقلت  االأمريكية  ال�شرطة 

�شخ�شا.
وف�����������ور االع�������������الن ع�������ن احل����ك����م 
ه��ي��ئ��ة حملفني،  ا����ش���درت���ه  ال����ذي 
ال��ع��ن��ف يف هذه  اع���م���ال  ان���دل���ع���ت 
االف  ن��زل  فيما  ال�شغرية  املدينة 
االمريكيني يف عدة مدن امريكية 
مرورا  ن��ي��وي��ورك  اىل  �شياتل  م��ن 
ب�����ش��ي��ك��اغ��و ول���و����س اجن��ل��ي�����س اىل 
ال�شوارع للتنديد بالعن�شرية.

ان  ����ش���ب���ق  ح���ي���ث  ف���رغ�������ش���ون  ويف 
براون  ال�شاب مايكل  ت�شبب مقتل 
ر�شا�شات  ب�����ش��ت  ع����ام����ا(   18(
با�شطرابات  ����ش���رط���ي،  اط��ل��ق��ه��ا 
خطرية، جرت مواجهات ليال بني 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وق����وات االم����ن امام 
تو�شعت  ث��م  اوال  لل�شرطة  م��رك��ز 

اىل انحاء اخرى يف املدينة.
اعالن  العنف منذ  اع��م��ال  وب���داأت 
ال������ق������رار ال���ق�������ش���ائ���ي وت���ع���ر����س 
اطالق  ح����وادث  اىل  ال�����ش��رط��ي��ون 
ن������ار ك����ث����رية ور������ش�����ق ب���احل���ج���ارة 
وغريها من املقذوفات ويف ال�شاعة 

كانت  ت�����غ(   07،30(  02،30
بناية   12 يف  م�����ش��ت��ع��ل��ة  ال���ن���ريان 
وفق ما اعلن قائد �شرطة مقاطعة 
�شانت لوي�س جون بلمار يف موؤمتر 

�شحايف.
وق�����ال ب��ل��م��ار ان����ه اح�����ش��ى 150 
ترد  ال�شرطة مل  نارية لكن  طلقة 

ومل ي�شقط اي قتيل.
ا�شتمرت  ال�شغب  اع��م��ال  ان  ومب��ا 
ل��ي��ال ط��ل��ب ح��اك��م م���ي���زوري جاي 
م���ن احلر�س  ت��ع��زي��زات  ن��ي��ك�����ش��ون 

الوطني مل�شاعدة ال�شرطة.
املداوالت،  من  ا�شهر  ثالثة  وبعد 
لوي�س  �شانت  دائ���رة  م��دع��ي  اع��ل��ن 
دارين  ال�شرطي  ان  االثنني  م�شاء 
ال���ي���ه التهم  ت���وج���ه  ل���ن  وي��ل�����ش��ون 
املحلفني  ه��ي��ئ��ة  خ��ل�����ش��ت  ب��ع��دم��ا 
الدفاع  ت�����ش��رف مب��وج��ب  ان���ه  اىل 
ح�شول  بعد  النف�س  ع��ن  امل�����ش��روع 

م�شادة بينه وبني براون.
ماكولوخ  روب������رت  امل���دع���ي  وق�����ال 
ال�شحافيني لي�س هناك من  امام 
�شك بان ال�شرطي ويل�شون ت�شبب 
ب��راون متحدثا عن  مب��وت مايكل 
هيئة  اع�شاء  لكن  ما�شاوية.  وفاة 
بي�س  ت�����ش��ع��ة   ، ال�12  امل��ح��ل��ف��ني 
وثالثة �شود، اجروا حتقيقا كامال 

ومعمقا.
انه  اىل  خ��ل�����ش��وا  ل���ق���د  وا�����ش����اف 
ال ي����وج����د ����ش���ب���ب ك������اف الط����الق 
ال�شرطي  �شد  ق�شائية  مالحقات 

ويل�شون.
وقال رجل يف احد �شوارع فرغ�شون 
ردا على ا�شئلة وكالة فران�س بر�س 
انه امر قاموا به على ال��دوام. انا 
العمر  م���ن  وال�����ش��ت��ني  ال��ث��ال��ث��ة  يف 
لقد �شهدت ه��ذه االم��ور يف فرتة 
يتغريوا  ك��ي��ن��غ. مل  ل��وث��ر  م��ارت��ن 

بعد االإفراج عن �سرطي اأبي�ض قتل �سابا اأ�سود 

تظاهرات عارمة واإطالق نار يف عدة مدن امريكية تنديدا بالعن�سرية
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية خليفة : حفل ا�ستعرا�سي كبري بعنوان �سعدك يا وطن مبركز اأبوظبي للمعار�س يوم2 دي�سمرب
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
دي�شمر  من  الثاين  ي��وم  اأبوظبي  العا�شمة  اهلل حتتفل  حفظه  ال��دول��ة 
املقبل باليوم الوطني ال� 43 لقيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة 
باإقامة حفل ا�شتعرا�شي كبري يحمل عنوان �شعدك يا وطن وذلك اأمام 
على  اأدن��ي��ك  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اال�شتعرا�س  من�شة 
�شارع اخلليج العربي. ويعر احلفل يف هذه الذكرى الوطنية املجيدة عن 
احتفال �شعب االإمارات العربية املتحدة باملنجزات احل�شارية والتنموية 
4 عقود م�شت  اأك��رث م��ن  االإم����ارات وعلى م��دى  التي حتققت يف دول��ة 

الوطنية  اخل��دم��ة  مب�شاركة جمندي  احتفاء  احلكيمة  قيادتها  ظ��ل  يف 
وروحهم العالية التي حتلوا بها يف ا�شتجابتهم لنداء الواجب والتي كانت 
مبعث اعتزاز �شعب االإمارات وقيادته. وي�شمل احلفل الذي يبداأ ع�شرا 
االأوىل  الدفعة  تقدمه  الرئي�شية  املن�شة  اأم���ام  ع�شكري  عر�س  تنظيم 
االأ�شا�شي  التدريب  ف��رتة  اأمت��وا  الذين  واالحتياطية  الوطنية  للخدمة 
ليوؤكدوا بذلك جاهزيتهم الكاملة للدفاع عن تراب الوطن والذود عن 
حيا�شه وليعروا عن حمبتهم وانتمائهم لوطنهم و�شكرهم وامتنانهم 
لتلبية  اأمامهم  الفر�شة  اإت��اح��ة  على  احلكيمة  والقيادة  امل�شرية  لقائد 
نداء الوطن وتعزيز امل�شوؤوليات الوطنية يف نفو�شهم واكت�شابهم اخلرة 

امليدانية والعملية يف ميادين العز وال�شرف.

كماي�شمل العر�س الع�شكري ا�شتعرا�شا رمزيا لبع�س االأ�شلحة احلديثة 
واالآل���ي���ات وامل���ع���دات ال��ت��ي دخ��ل��ت اخل��دم��ة ح��دي��ث��ا م��ن خمتلف �شنوف 
كما  اجل��وي.  ال��دف��اع  ومنظومات  واجل��وي��ة  والبحرية  الرية  االأ�شلحة 
يت�شمن احلفل اأوبريتا وطنيا تراثيا ب عنوان �شعدك يا وطن توؤديه فرقة 
اأبوظبي للفنون اال�شتعرا�شية التابعة للجنة اإدارة املهرجانات والرامج 
�شاغ  وطنية  فنية  ل��وح��ات  فيه  وت��ق��دم  ب��اأب��وظ��ب��ي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
كلماتها �شعراء اإماراتيون ويوؤديها فنانون مبدعون يف جو وطني مفعم 
مب�شاعر االنتماء والفرح والوالء وقيم االأ�شالة ومالمح الهوية الوطنية 
التي  والفلكلورية  ال�شعبية  العرو�س  من  العديد  جانب  اإىل  االإماراتية 
�شي�شهدها هذا اليوم املميز. وتقدم فرقة اأبوظبي للفنون اال�شتعرا�شية 

تقليدية  واأدائية  فلكلورية  باقة متنوعة من فنون  االأوبريت  من خالل 
اإماراتية فتعك�س �شورة حقيقية وواقعية عن الرتاث االإماراتي وما يزخر 
به من اأ�شالة وهوية وطنية متجذرة وما ت�شهده الدولة من تطور كبري 
وتقدم يف خمتلف املجاالت. وحر�شت اللجنة املنظمة للحفل على تنظيم 
جمموعة من الفعاليات واالأن�شطة املتنوعة امل�شاحبة قبل بدء االحتفال 
ع�شكري  ومتحف  لل�شور  معار�س  اإقامة  برناجمه من خالل  به  ترثي 
واأن�شطة ثقافية وتراثية متنوعة للحرف واملنتجات اليدوية والتقليدية 
املخ�ش�شة  واالأل���ع���اب  وال��ري��ا���ش��ات  ال��ر���ش��م  ملمار�شة  اأق�����ش��ام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املاأكوالت  وت��ق��دمي  ل��ل��راح��ة  وم�����ش��اح��ات خم�ش�شة  وال��ف��ت��ي��ان  ل��الأط��ف��ال 
املحلية والتفاعل مع و�شائل التوا�شل االجتماعي عر �شا�شات �شخمة . 

�سهد العر�ض الع�سكري للقوات امل�سلحة مبنا�سبة احتفاالت اليوم الوطني الــ 43 

النعيمي: قواتنا امل�سلحة لقيت كل الدعم من خليفة وحممد بن را�سد واحلكام ومتابعة حممد بن زايد 

حاكم عجمان وويل عهده يتلقيان ن�سختني من 
ق�سيدة »االمارات« من ال�ساعر عبيد حميد املزروعي

•• عجمان-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
والرعاية  واالهتمام  الدعم  كل  لقيت  امل�شلحة  القوات  اأن  عجمان  حاكم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قبل �شاحب  من 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ..واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام االمارات ومتابعة الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة ما �شاعد على االرتقاء باأداء هذه القوات التي مت 

جتهيزها باأحدث املعدات الع�شكرية.
دعم  يف  واأ���ش��ا���ش��ي��ا  رئي�شيا  دورا  لعبت  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن  �شموه  وق���ال 
وم�شاندة امل�شرية االحتادية املباركة وتوفري االأمن واال�شتقرار منذ قيام 
االحتاد اىل يومنا احلا�شر..وعملت على م�شاندة الدول العربية ال�شقيقة 

واالجنبية ال�شديقة التي تعر�شت لكوارث طبيعية وغريها.
القوات  قدمته  التي  الع�شكري  العر�س  �شموه  ح�شور  عقب  ذل��ك  ج��اء 
التنمية  دائ��رة  مع  بالتن�شيق  ام�س  �شباح  كورني�س عجمان  على  امل�شلحة 
ال�شياحية يف االمارة مبنا�شبة اليوم الوطني ال�� 43 بح�شور �شمو ال�شيخ 

عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان.
�شهد العر�س ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  وال�شيخ  وامل��ال��ي��ة  االداري����ة 
التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط ومعايل ال�شيخ ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم 

با�شتعرا�س  ال��ري��ة  ال��ق��وات  قدمته  ال���ذي  ال��ع��ر���س  على  �شموه  واط��ل��ع 
الرمائية  واملدرعات  اجلنود  بنقل  اخلا�شة  واالآليات  احلديثة  الدبابات 
الفنون  لفرق  و�شهد احل�شور عر�شا   .. وامل��ع��دات  االآل��ي��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال�شعبية واخليالة ..وعر�شا للقوات البحرية �شمل �شنوف خمتلف انواع 

الزوارق البحرية. 
عبالن  بن  �شيف  عي�شى  الركن  اللواء  يرافقهم  واحل�شور  �شموه  وتفقد 
العمودية  الطائرات  ت�شمنت  االأ�شلحة  من  املزروعي جمموعة خمتلفة 
واملقاتلة واالليات والدبابات ونقل اجلند وغريها من اال�شلحة اخلفيفة 
املختلفة  املعر�س  اجنحة  يف  ذلك  بعد  �شموه  وجت��ول  املتنوعة.  والثقيلة 
امل�شاحبة لالحتفال والذي �شم خمتلف فروع القوات امل�شلحة حيث زار 
امل�شلحة  القوات  عن  ال�شادرة  الوطن  درع  جناح جملة  اجلولة  بداية  يف 
والوحدات امل�شاندة ومركز املتحف والتاريخ الع�شكري وا�شتمل على اأنواع 
اجلولة  �شملت  ..كما  قدميا  امل�شتخدمة  واال�شلحة  االآليات  من  خمتلفة 

زيارة جناح القوات اجلوية والدفاع اجلوي.
وتفقد �شموه جناح قيادة الطريان امل�شرتك وجناح القوات البحرية والذي 
ا�شتمل على مناذج وجم�شمات الأنواع الزوارق واملعدات اخلا�شة بالغط�س 
..كما �شملت اجلولة جناح جهاز حماية املن�شاة احليوية وال�شواحل وجناح 

�شالح اخلدمات الطبية.
واأختتمت اجلولة بتفقد جناح حر�س الرئا�شة حيث ا�شتمع �شموه خالل 
فروعها  كافة  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  تطور  ح��ول  مف�شل  �شرح  اىل  اجلولة 
من  ع��ددا  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتلقى  االحت���اد.  م�شرية  خ��الل 
الهدايا التذكارية من فروع القوات امل�شلحة امل�شاركة يف االحتفاالت . ويف 
نهاية اجلولة تلقى �شموه هدية تذكارية عبارة عن �شيف ف�شي من نائب 

وكبار ال�شباط ومدراء الدوائر االحتادية واملحلية وكبار امل�شوؤولني.
واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان مبا و�شلت اإليه القوات امل�شلحة من 
تقدمي  عمليات  يف  واأدائ��ه��ا  القتالية  وحداتها  يف خمتلف  وت��ق��دم  تطور 
التي  ال��دول  من  الكثري  اعمار  اع��ادة  يف  وامل�شاهمة  االن�شانية  اخل��دم��ات 
االقليمي  امل�شتويني  على  االل��غ��ام  وازال����ة  وال���ك���وارث  ل��ل��ح��روب  تعر�شت 
امل�شلحة يف  اأبناء القوات  اأث��ر ايجابي على ق��درة  وال��دويل والتي كان لها 

التعامل مع تلك االحداث.
ال�شمو  �شاحب  احلفل  راع��ي  بو�شول  ب��داأت  قد  االحتفال  مرا�شم  كانت 
�شعادة  باملوقع  م�شتقبليه  مقدمة  يف  كان  حيث  ومرافقيه  عجمان  حاكم 
اللواء الركن عي�شى �شيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات 
امل�شلحة وعدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة. ثم عزف ال�شالم الوطني 
علم  ترفع  تقدمتها طائرة  العمودية  الطائرات  وانطلقت جمموعة من 
االم���ارات واآخ���رى ترفع علم ال��ق��وات امل�شلحة ..وك��ذل��ك م��رور ع��دد من 
للقفز  ت��اله عرو�س  امل�شلحة  وال��ق��وات  الدولة  التي حملت علم  ال���زوارق 
ال�شمو  اأ�شحاب  احلر �شارك فيه مظليون يحملون علم االم��ارات و�شور 

حكام االمارات.
ا�شتعرا�شا جويا لطائرة  ال�شمو حاكم عجمان واحل�شور  و�شهد �شاحب 
فريق  اإماراتيني..وقدم  بقيادة طيارين   16 اف  لطائرة  واآخ��رى  امل��رياج 
القوات اجلوية  وتطور  قوة  ت�شكيالت وعرو�شا فريدة ج�شدت  الفر�شان 
�شربا  ق��ادوا  الذين  االإماراتيني  الطيارين  كفاءة  وم��دى  اجل��وي  والدفاع 
�شماء  يف  اال�شتعرا�شية  ت�شكيالتها  يف  ر�شمت  حديثة  طائرات  �شبع  �شم 
عجمان جمموعة من اال�شكال واللوحات اجلمالية والفنية باالألوان اىل 

جانب ر�شم علم االمارات خالل عرو�شها اجلوية الرائعة.

امل�شلحة تقديرا وعرفانا لت�شريفه ورعايته احتفال  اأركان القوات  رئي�س 
القوات امل�شلحة باليوم الوطني ال� 43.

ورف����ع ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي اأ���ش��م��ى اآي�����ات التهاين 
واأخيه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات 
اأ�شحاب  واإخوانهما  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإن دول��ة االإم���ارات �شهدت يف عهد �شاحب  ال�شمو حكام االإم���ارات. وق��ال 
ال�شمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ت�شخري كل امل��وارد والطاقات يف خدمة اأبناء وبنات االإم��ارات وتوفري كل 
مقومات احلياة الكرمية لهم وحماية مقدرات دولتنا وتراثها و�شيادتها 
الوطنية اعتمادا على �شواعد وعقول اأبناء الوطن الذين �شبوا يف ظل دولة 
االحتاد على حب الوطن والوالء لقيادته ..داعيا املواطنني واملقيمني على 
اأر�شها اإىل احلفاظ على هذه املنجزات واملكت�شبات مبا يحفظ هذه النعم 
لالأجيال القادمة. من جانبه قال في�شل اأحمد النعيمي مدير عام دائرة 
التنمية ال�شياحية بعجمان ورئي�س جلنة احتفاالت اليوم الوطني ال�� 43 
اليوم الوطني لدولة االإم��ارات له وقع خا�س على قلوبنا  اإن  يف االإم��ارة 
تاريخ  ال�شابقة من  ال�شنوات  اإجن��ازات طوال  الأنه يذكرنا مبا حتقق من 
واإخوانهما  مكتوم  وال�شيخ  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  يد  على  االحت��اد  ب��دء 
اإماراتي  حكام االإم��ارات ..وكذلك مبا حتقق من اإجن��ازات هي فخر لكل 
ال�شكر والتقدير  الدويل. وتوجه بجزيل  اأو  املحلي  امل�شتويني  �شواء على 
الأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات على ما اأجنزوه مب�شاركة �شعب االإمارات 
للو�شول به اإىل م�شاف الدول العاملية التي ي�شار اإليها بالبنان ..متمنيا 
تنعم  واأن  احت��ادن��ا  ي��دوم  واأن  وال��رف��ع��ة  التقدم  م��ن  م��زي��دا  ال�شعب  لهذا 

احلكومة الر�شيدة و�شعب االإمارات باالأمن واالأمان يف ظل االحتاد.

•• عجمان-الفجر:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
االأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان خالل 
االأم���ريي  ب��ال��دي��وان  ا�شتقباله 
امل���زروع���ي رئي�س  ع��ب��ي��د ح��م��ي��د 
حترير جريدة )الفجر( ن�شخة 
)االإمارات(  ق�شيدة  من  مهداة 
مبنا�شبة  املزروعي  نظمها  التي 
اليوم الوطني الثالث واالربعني. 
بالدعم  امل��زروع��ي  عبيد  واأ���ش��اد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ق��دم��ه  ال����ذي 
االأدبية  للحركة  عجمان  حاكم 
وال���ن���ت���اج ال�����ش��ع��ري االإم����ارات����ي 
مما كان له اثر يف دفع احلركة 
االبداعات  م��ن  مل��زي��د  ال�شعرية 
ال�شعري  امل�����وروث  ت���رثي  ال��ت��ي 

االإماراتي.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ عمار 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ب��ن ح��م��ي��د 
ق�شيدة  م���ن  ن�����ش��خ��ة  ع��ج��م��ان 
)االإم����ارات( خ��الل لقائه عبيد 
بالديوان  مكتبه  يف  امل���زروع���ي 

االمريي.

هيئة الهالل االأحمر تنفذ املرحلة الثانية من برنامج اإغاثة مت�سرري في�سانات ك�سمري 
•• ك�صمري-وام:

ن����ف����ذت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
املرحلة الثانية من برنامج اإغاثة 
ك�شمري  ف���ي�������ش���ان���ات  م���ت�������ش���رري 
�شفارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ه��ن��دي��ة 
وجمعية  ن���ي���ودل���ه���ي  يف  ال����دول����ة 

وقال   . الهندية  االأحمر  ال�شليب 
ال�����ش��ام�����ش��ي نائب  ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د 
االأحمر  ل��ل��ه��الل  ال���ع���ام  االأم������ني 
توزيع  اإن  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اع��دات 
مت�شرري  ع��ل��ى  االإغ����اث����ة  م�����واد 
�شمن  ج���اءت  ك�شمري  ف��ي�����ش��ان��ات 
و�شعته  ال����ذي  االإغ���اث���ة  ب��رن��ام��ج 

ال���ه���الل االأح���م���ر وت�����ش��رف عليه 
نيودلهي  يف  ال������دول������ة  �����ش����ف����ارة 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ن��ف��ذت  وق���د 
امل�شاعدات  هذه  ولقيت  الرنامج 
كل ترحيب من املت�شررين . وذكر 
�شراوؤها من  االإغ��اث��ة مت  م��واد  اأن 
خم�شة  وت�شمنت  املحلي  ال�����ش��وق 
اآالف بطانية و 41 طنا من املواد 
قطعة  واأل��ف��ي  املتنوعة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م���الب�������س ل���ل���وق���اي���ة م����ن ال������رد و 
االأمطار  من  واقية  مظلة   800
. وقد مت توزيعها على املت�شررين 
وبيمنا  ب�����ورا  ح���ي���در  م��ن��اط��ق  يف 
وجواهر  نغر  وان����درا  و���ش��ف��اق��دل 
وتنج  رود وجن��ني  وف��ور���ش��ور  نغر 
الدكتور  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه   . ب����ورا 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ظ��ن��ح��اين  ����ش���امل 
االإم����ارات  دول���ة  ���ش��ف��ارة  البعثة يف 

اأ����ش���رف على  يف ن��ي��ودل��ه��ي ال����ذي 
م�شاعدات  اإن  امل�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع 
اأث��را كبريا  الهالل االأحمر تركت 
لبت  حيث  املت�شررين  نفو�س  يف 
الفعلية خالل ف�شل  اإحتياجاتهم 
ال�شتاء الذي تنخف�س فيه درجات 
درجة   20 دون  م��ا  اإىل  احل����رارة 
حتت ال�شفر يف بع�س املناطق وقد 
الفقرية تخزين  العائالت  تعودت 
ال�شتاء  دخول  قبل  الغذائية  املواد 
ولكن الفي�شانات دمرت كل ذلك . 
وقدم روؤ�شاء املناطق وامل�شتفيدون 
من تلك امل�شاعدات �شكرهم لهيئة 
ال��ه��الل االأح��م��ر على ه��ذا الدعم 
اال�شتمرار  م��ت��م��ن��ني  االإن�������ش���اين 
امل�����ش��اع��دات خا�شة  ه���ذه  م��ث��ل  يف 
اإىل  ال�شتاء  ف��رتة  طيلة  الغذائية 
اأن تتح�شن االأو�شاع يف مناطقهم. 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2011/11/13م  املودعة حتت رقم:  164977 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م: با�شتيف�ي�شيو اأنطوني�و ب�االنتي ا�س ار ال 
وعنوانه:�شرتادا �شتاتايل 87 كم 22 + 200، كابودري�شي )�شي ئي(، ايطاليا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب اال�شطناعي؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز 
وال�شل�شات  اخل��ل  واخل���ردل؛  امللح  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  االأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات؛  واحللويات  والفطائر 
)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ املعكرونة؛ املعكرونة الطازجة؛ املعكرونة املجففة؛ اأطعمة املعكرونة املجففة؛ املعكرونة املجمدة؛ اأطعمة 
املعكرونة؛  مع  لال�شتخدام  �شل�شات  معكرونة حم�شرة؛  وجبات  املعكرونة؛  لتح�شري  م�شتح�شرات  املعكرونة؛  ومنتجات  املعكرونة 

معكرونة حم�شية.
 30 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة عالمات )عالمتان(، واحدة باالألوان واأخرى بال األوان. تتاألف العالمة من ر�شم  و�شف العالمة:  
بي�شاوي حيث  �شكل  عن  عبارة  اخللفية  قمح.  �شنبلة  هناك  الالتينية وحتتها  باالأحرف  كلمة"REGGIA" املكتوبة  فوق  ملبنى 
تظهر يف اأ�شفله كلمتا "di Caserta" املكتوبتان باالأحرف الالتينية. العالمة الثانية مر�شومة باالألوان فاملبنى لونه اأ�شفر، كلمة 
 "di Caserta" كلمتا  اأ�شفر،  لونها  القمح  �شنبلة  االأزرق،  باللون  مر�شوم  االأبي�س وحميطها  باللون  "REGGIA" مكتوبة 
اأن حميطه  اأحمر حيث  لونه  البي�شاوي  وال�شكل  االأبي�س على خلفية �شفراء  باللون  االأزرق وحميطهما مر�شوم  باللون  مكتوبتان 

مر�شوم باللون االأزرق املتدرج الكثافة كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.     
اال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجـارية
الربعاء  26  نوفمرب 2014 العدد 11267

حممد بن را�سد ي�سهد افتتاح منتدى االإعالم االإماراتي الثاين اليوم
•• دبـــي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  وح�شور  رعاية  حتت 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تفتتح اليوم 
االأربعاء اأعمال الدورة الثانية من منتدى االإعالم االإماراتي يف فندق اأبراج 
االإمارات بدبي مب�شاركة نخبة من قيادات االإعالم املحلي و�شناع القرار يف 
موؤ�ش�شاتنا االإعالمية واخلراء واالأكادمييني وطلبة االإعالم يف الدولة.
اأن يلقي الكلمة االفتتاحية للمنتدى معايل الدكتور �شلطان  ومن املقرر 
اإدارة �شكاي نيوز عربية ب�شفته  اأحمد اجلابر وزير دولة ورئي�س جمل�س 
املتحدث الرئي�س للدورة الثانية ملنتدى االإعالم االإماراتي اأمام ح�شد من 

املتخ�ش�شني و�شناع القرار يف املجال االإعالمي املحلي.

ال�شباب وتعزيز تواجدهم يف  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  املنتدى ب�شرورة  راعي 
امل�شهد االإعالمي املحلي ورفع م�شتوى م�شاركتهم يف �شنع اإعالم بلدهم.. 
وقالت اإن م�شاركة ال�شباب تاأخذ اأ�شكاال خمتلفة �شواء كمتطوعني �شمن 
فيها  ميار�س  للجل�شات  م�شاحبة  فعاليات  �شمن  اأو  املنتدى  عمل  فريق 
امل�شاركة الفعلية يف  اأدوارا خمتلفة ت�شهم يف �شقل قدراتهم عر  ال�شباب 

حدث ي�شتقطب كافة املعنيني بقطاع االإعالم يف الدولة.
اأهم  يالم�س  الثانية  ن�شخته  يف  املنتدى  اأعمال  ج��دول  اأن  بالذكر  جدير 
امل��و���ش��وع��ات االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت حم��ل ن��ق��ا���س لي�س ف��ق��ط داخل 
اأف��راد املجتمع مبختلف فئاته  اأي�شا على اهتمام  االأو�شاط االإعالمية بل 

�شعيا الإيجاد حلول ومقرتحات تطوير هذا القطاع احليوي.
و�شائل  حمتوى  م�شتقبل  الثانية  ل��ل��دورة  الرئي�شية  اجلل�شات  وتناق�س 

االإع��الم��ي حلكومة  العام للمكتب  املدير  امل��ري  واأك��دت �شعادة منى غ��امن 
دبي رئي�س نادي دبي لل�شحافة بالغ ترحيبها بجميع امل�شاركني يف منتدى 
االإعالم االإماراتي يف دورته الثانية وخ�شت بال�شكر معايل الدكتور �شلطان 
اجلابر املتحدث الرئي�س للقاء هذا العام م�شرية اإىل اأن ح�شور وم�شاركة 
�شخ�شيات اإماراتية مرموقة يف هذا املحفل الوطني يرثي النقا�س ومينح 
املنتدى ثقال نوعيا كمن�شة حيوية لطرح املو�شوعات حمل اهتمام االإعالم 
القطاع  تطوير  يف  امل�شاهمة  بغر�س  وموؤ�ش�شاته  و�شائلة  بكافة  االإماراتي 

واالرتقاء مب�شتوى خمرجاته.
واأو�شحت املري اأن املنتدى اأوىل منذ انطالقه العام املا�شي اهتماما خا�شا 
يف  االإماراتيني  االإع��الم  وطالبات  م�شاركة طالب  على  وحر�س  بال�شباب 
جل�شاته وفعالياته عر م�شاقات خمتلفة التزاما بتوجيهات �شاحب ال�شمو 

وقدرة  املحلية  وال��ه��وي��ة  ال�����ش��وؤون  ع��ن  تعبريها  وم���دى  املحلية  االإع����الم 
التنموية  والطموحات  اجلمهور  متطلبات  تلبية  على  املحلي  املحتوى 
للدولة. كما تركز هذه الدورة على اجلانب االأخر من االنفتاح االإعالمي 
ال�شائعات  حرب  عنوان  جل�شة حتت  يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
ال�شائعات  لن�شر  اأن��ب��اء  وك��االت  اإىل  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وحت��ول 
االأخبار  مل�شداقية  ب��دون حتر  اأو  اإم��ا ق�شدا  ها  يتبادلها م�شتخدمو  التي 

املتناقلة.
وتتناول نقا�شات املنتدى كذلك جتربة �شركة اأبوظبي لالإعالم يف عملية 
التوطني ع��الوة على حماولة لقراءة م�شتقبل االإع��الم االإم��ارات��ي خالل 
املرحلة املقبلة عر جل�شة بعنوان ماذا تخبئ لنا ال�شنوات الع�شر القادمة 

يف حماولة لتحديد املالمح امل�شتقبلية للم�شهد االإعالمي املحلي. 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227
م�شت�شفى خليفة                      7439333  

ام القويني
م�شت�شفى ام القوين                7656888

را�ض اخليمة 
م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

املحكمة االحتادية العليا تق�سي ب�سجن اأحد اأبناء املدانني يف 
ق�سية التنظيم ال�سري ثالث �سنوات وتغرميه 500 األف درهم

•• اأبوظبي-وام: 

ق�شت املحكمة االحتادية العليا ام�س- برئا�شة القا�شي حممد اجلراح الطنيجي - بال�شجن 
ثالث �شنوات الأحد اأبناء املدانني يف ق�شية التنظيم ال�شري املنحل وتغرميه مبلغ خم�شمائة 
األف درهم عن التهم امل�شندة اليه باالن�شمام للتنظيم و اإن�شاء واإدارة موقع اإلكرتوين على 
اأفكار ومعلومات غري �شحيحة وال�شخرية  ن�شر  با�شمه بق�شد  التوا�شل االجتماعي  �شبكة 
واالإ�شرار ب�شمعة وهيبة موؤ�ش�شات الدولة بجانب التوا�شل مع منظمات خارجية و تقدمي 
معلومات غري �شحيحة حول و�شع املدانني يف ق�شية التنظيم و معي�شتهم يف ال�شجون .. مع 
م�شادرة االأجهزة االإلكرتونية امل�شبوطة حمل اجلرمية واإغالق املوقع االإلكرتوين اخلا�س 

باملتهم اإغالقا كليا. 

�سيف بن زايد يلتقي م�ساعد رئي�س 
بيالرو�سيا ل�سوؤون االأمن القومي

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
يف مكتبه ام�س بالقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي فيكتور لوكا�شينكو م�شاعد رئي�س جمهورية 
ع��ددا من  اللقاء  اجلانبان خالل  وبحث  املرافق.  والوفد  القومي  االأم��ن  ل�شوؤون  رو�شيا  بيال 
املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز وتطوير العالقات بني البلدين ال�شديقني. 
نائب رئي�س  العام ملكتب �شمو  االأمني  النعيمي  نا�شر خلريباين  الدكتور  اللواء  اللقاء  ح�شر 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة يف �شرطة 
اأبوظبي ورا�شد خلريباين النعيمي االأمني العام للمجل�س االحتادي للرتكيبة ال�شكانية. 

خالد بن زايد ي�سهد انطالق احتفاالت موؤ�س�سة زايد العليا باليوم الوطني ال� 43

حامد بن زايد ي�سهد تخريج 58 من طلبة جامعة حممد اخلام�س -اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ال�شيخ خالد بن زايد  رفع �شمو 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
اأ�شمى  اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي 
اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهما  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام االإم������ارات 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
باليوم  الدولة  احتفاالت  مبنا�شبة 
ال��وط��ن��ي ال������ 43. وق���ال ���ش��م��وه يف 
ت�شريح له خالل ح�شوره انطالق 
باليوم  املوؤ�ش�شة  احتفاالت  فعاليات 
ال��وط��ن��ي م��ن م��ق��ر م��رك��ز اأبوظبي 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
الثاين  اإن   .. اأب��وظ��ب��ي  يف  اخلا�شة 
�شيبقى  ع��ام  ك��ل  م��ن  دي�شمر  م��ن 
اأيام االإمارات  يوما خالدا يف ذاكرة 
امل�شرقة وعالمة بارزة من عالمات 
تاريخ دولتنا احلبيبة ونقطة حتول 
ال�شاملة  نه�شتها  م�شرية  يف  ب��ارزة 
التي اأر�شى دعائمها املغفور له باإذن 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل 

وباين  االإم���ارات  موؤ�ش�س  نهيان  اآل 
اأدرك بعني  نه�شتها احلديثة حني 
ب�����ش��ريت��ه ال���ن���اف���ذة ق��ي��م��ة االحت����اد 
ودوره املوؤثر يف بناء دولة االإمارات 
اأ���ش�����س را���ش��خ��ة م���ن الوحدة  ع��ل��ى 
احل���ق���ي���ق���ي���ة وال�����ق�����وة وال���ت���الح���م 

والتعا�شد والتكاتف.
رئ���ي�������س جمل�س  ����ش���م���و  واأ�������ش������اف 
التقدم  م�شرية  اإن  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
االحتاد  لدولة  واالزده���ار  والرفعة 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ب��دع��م  ت��ت��وا���ش��ل 
ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
وطننا  م�شرية  قيادة  يوا�شل  الذي 
ال����غ����ايل ن���ح���و اآف�������اق م�����ش��ي��ئ��ة من 
واالزدهار  والرقي  والتطور  النماء 
�شائرا  ك��اف��ة  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي  ويف 
على النهج الذي ر�شم معامله الوالد 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اإىل ا�شتثمار االحتفال  ثراه . ودعا 
قلوبنا  على  الغالية  الذكرى  بهذه 
ووفائنا  ارت��ب��اط��ن��ا  بتعزيز  جميعا 
لقيادتنا الر�شيدة وموا�شلة العمل 
اجل�����اد وامل��خ��ل�����س وت���اأك���ي���د عميق 
الطيبة  االأر��������س  ل���ه���ذه  ان��ت��م��ائ��ن��ا 
ومن  اأبنائها  جميع  حتت�شن  التي 
واجباتنا  ب��ت��اأدي��ة  ال��ت��زام��ن��ا  خ���الل 
وم�شوؤولياتنا جتاه وطننا م�شلحني 
والوفاء  واالإخ��ال���س  ال�شدق  بقيم 
يعرف  ال  ال��ذي  والعطاء  واالنتماء 

الوطني للدولة .. مب�شاركة فاعلة 
االإعاقة  ذوي  وبناتها  اأبنائها  م��ن 
وهي   .. االأ�شرية  الرعاية  وفاقدي 
ت�شتلهم الدرو�س والعر من الوالد 
ال�شيخ زايد.. الذي حتمله املوؤ�ش�شة 
ا�شمه. واأ�شاف اأن االإمارات توا�شل 
واالزدهار  والنماء  التقدم  م�شرية 
حتت ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ���وان���ه  ن��ه��ي��ان 
بوطننا  ما�شني  االإم�����ارات..  ح��ك��ام 
نحو املجد واآفاق امل�شتقبل امل�شيء. 
ورفع اأمني عام موؤ�ش�شة زايد العليا 
اآيات  اأ�شمى  منت�شبيها  با�شم جميع 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر وال���ع���رف���ان اإىل 
ال�����ش��ي��خ حممد  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
رعايته  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
 .. املوؤ�ش�شة  مل�شرية  امل�شتمر  ودعمه 
وتوجيهاته  �شموه  حر�س  مثمنني 
احل��ك��ي��م��ة ب�����ش��رورة ت��وف��ري ك��ل ما 
اأداء  من  املوؤ�ش�شة  �شاأنه متكني  من 
واأهدافها  ر�شالتها  وحتقيق  دوره��ا 
اأب���ن���ائ���ن���ا م���ن ذوي االإع���اق���ة  جت����اه 
وتقدم  االأ�شرية.  الرعاية  وفاقدي 
بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر 
اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد 
وم�شاركته  ح�شوره  على  املوؤ�ش�شة 
يف ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا االح��ت��ف��ال الذي 
زايد  منت�شبو  خ��الل��ه  م��ن  ي��ر���ش��م 
العاملني  وك����ل  وق��ي��ادت��ه��ا  ال��ع��ل��ي��ا 
ف��ي��ه��ا ل���وح���ة م�����ش��رق��ة م���ن ال����والء 

واالنتماء لدولتنا الغالية وقيادتنا 
اأن  العام  االأم��ني  واأو�شح  الر�شيدة. 
امل�شاعر يف هذا اليوم هي مزيج من 
واالعتزاز  والفخر  وال�شعادة  الفرح 
مب��ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا دول���ة االإم�����ارات 
من  وم��ا حتققه  عاملية  مكانة  م��ن 
اإجن��ازات مبهرة يف جميع املجاالت 
م��ع��ا���ش��رة حترتم  دول����ة  م��ا جعلها 
اأر�شها  على  واملقيمني  مواطنيها 
.. وتقدم بال�شكر لرعاة االحتفال.. 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
اأف��رع��ه��ا و���ش��رك��ت��ي طريان  ب��ك��اف��ة 
ح�شر  اأبوظبي.  ومطارات  االحت��اد 
جمل�س  اأع�������ش���اء   .. االح���ت���ف���ال���ي���ة 
العام  واأم���ي���ن���ه���ا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اإدارة 
الرعاية  م��راك��ز  مب�����ش��ارك��ة  وذل����ك 
وال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
املوؤ�ش�شة وممثلي  وقيادات  اأبوظبي 
واطلع  املحلي.  املجتمع  موؤ�ش�شات 
�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
املعر�س  ت��ف��ق��دي��ة يف  خ���الل ج��ول��ة 
امل�����ش��اح��ب ل��الح��ت��ف��ال ع��ل��ى خيمة 
و�شاهد  االأ�شرية  للرعاية  زاي��د  دار 
اأبوظبي  م���رك���ز  اأق�������ش���ام  ع���رو����س 
ق����ط����اع ذوي  ل����رئ����ا�����ش����ة  وع�����ر������س 
وا�شتمع   .. اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
القبي�شي  �شيف  مر�شم  م��ن  ل�شرح 
املتنوعة من  القطاع  حول خدمات 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  خ���الل 
على  واملنت�شرة  للموؤ�ش�شة  التابعة 

م�شتوى اأبوظبي.

احلدود لوطننا الغايل.
االإن�شاين  العمل  م�شرية  اأن  واأك���د 
ال����ن����ب����ي����ل وم����ن����ظ����وم����ة ال����رع����اي����ة 
ت�شهد  االإم�������ارات  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اإجن��ازات الفتة للنظر يف ظل دولة 
االحتاد ونقالت نوعية واثقة نحو 
الرعاية  خدمات  بنوعية  االرت��ق��اء 
ل���ذوي االإعاقة  امل��ق��دم��ة  وال��ت��اأه��ي��ل 
وفاقدي الرعاية االأ�شرية وفق اأرقى 
من  ت�شتفيد  التي  العاملية  املعايري 
التجارب  واأجن��ح  املمار�شات  اأف�شل 

يف ميداين الرعاية والتاأهيل.
واأو�شح �شمو ال�شيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان اأن املوؤ�ش�شة توا�شل �شعيها 

اخلدمات  ت���ق���دمي  ن��ح��و  احل��ث��ي��ث 
االإعاقة  ل���ذوي  واملتميزة  النوعية 
.. موؤكدا اأن اخلطة اال�شرتاتيجية 
على  �شتحتوي  للموؤ�ش�شة  اجلديدة 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت���ه���دف يف 
وحت�شني  ت��ط��وي��ر  اإىل  جم��م��وع��ه��ا 
بجميع  والتاأهيل  الرعاية  خدمات 
واالجتماعية  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  اأب���ع���اده���ا 
وتوفريها  والعالجية  وال��رتب��وي��ة 
للمنت�شبني للموؤ�ش�شة وامل�شتفيدين 
عالية  ب��ج��ودة  ك��اف��ة  خدماتها  م��ن 
ون��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة. وت���وج���ه �شموه 
الرجاء  ال��دع��اء وخ��ال�����س  ب�����ش��ادق 

اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يحفظ 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
على  ي����دمي  واأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
والعافية  ال�����ش��ح��ة  م��وف��ور  ���ش��م��وه 
واأن يحفظ وطننا الغايل االإمارات 
اآم���ن���ا.. م�����ش��ت��ق��را.. عامرا  ق���وي���ا.. 
ومليئا  امل�������ش���رق���ة..  ب������االإجن������ازات 
بالنجاحات املبهرة.. يف ظل قيادته 
ناحيته  م��ن  وال��ر���ش��ي��دة.  احلكيمة 
اأك���د ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د فا�شل 
زايد  موؤ�ش�شة  ع��ام  اأم���ني  الهاملي 
حر�س  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
 10 قبل  تاأ�شي�شها  منذ  املوؤ�ش�شة 
باليوم  االح����ت����ف����ال  ع���ل���ى  اأع����������وام 

من�سور بن زايد ي�ستقبل وزيرة الزراعة الليتوانية
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
يف  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
فريجينجا  ال�شيدة   .. الرئا�شة  ق�شر  يف  �شموه  مكتب 
بالرتيتن�س وزيرة الزراعة يف جمهورية ليتوانيا. جرى 
خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون وال�شداقة بني 

البلدين وال�شبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها يف خمتلف 
والزراعية  اال�شتثمارية  امل��ج��االت  يف  ال�شيما  امل��ج��االت 
والبيئية مبا يحقق مزيدا من فر�س التعاون امل�شرتك 
ال�شديقني.  البلدين  �شعبي  على  واخل��ري  بالنفع  تعود 
ح�شر اللقاء .. معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير 
وزارة  وكيل  ال��ع��ام��ري  را���ش��د  �شعادة  و  الرئا�شة  ���ش��وؤون 

�شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

االإمارات ورو�سيا توقعان اتفاقيتني للتعاون الق�سائي والقانوين 
•• اأبوظبي-وام: 

للتعاون  اتفاقيتني  ام�س  االحتادية  رو�شيا  وجمهورية  االإم��ارات  وقعت 
الق�شائي والقانوين.

وقع االتفاقيتني عن دولة االإم��ارات .. معايل �شلطان بن �شعيد البادي 
ت�شايكا  ي��وري  �شعادة  الرو�شي  اجلانب  وع��ن   .. العدل  وزي��ر  الظاهري 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام لرو�شيا االحت��ادي��ة وذل���ك خ��الل احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م يف 

اأبوظبي.
و�شهد مرا�شم التوقيع �شعادة الك�شندر يفيموف �شفري جمهورية رو�شيا 
االإحتادية لدى الدولة و�شعادة حممد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل 

وعدد من قيادات ال�شلطة الق�شائية يف البلدين.
املتبادلة  القانونية  وامل�شاعدة  املجرمني  ت�شليم   .. االتفاقيتان  وت�شمل 
يف امل�شائل اجلنائية بني دولة االإمارات ورو�شيا االحتادية. واأ�شاد معايل 
مع  الثنائي  بالتعاون  التوقيع  مرا�شم  البادي خالل  �شعيد  بن  �شلطان 
وحر�شهما  البلدين  تربط  التي  الوثيقة  والعالقات  االحتادية  رو�شيا 
على تعزيز هذا التعاون يف املجاالت الق�شائية والقانونية املتنوعة ومن 
بينها اتفاقيات ت�شليم املجرمني وتقدمي امل�شاعدة القانونية املتبادلة يف 

امل�شائل اجلنائية.
اإط��ار حر�س وزارة العدل  اأهمية تبادل اخل��رات بني البلدين يف  واأك��د 

الدائم على دعم عالقات التعاون مع دول العامل ومتابعة عمليات تنفيذ 
االتفاقيات امل�شرتكة مبا يخدم ر�شالة العدالة ومفهومها.

اأن  واأك���دا  االإق��ام��ة  لهم طيب  متمنيا  ال��رو���ش��ي  بالوفد  معاليه  ورح��ب 
القانوين  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وت��دع��ي��م  تعزيز  يف  ت�شهمان  االتفاقيتني 
بني  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ات  دع��م  م��ن  مل��زي��د  اآف��اق��ا  وتفتحان  والق�شائي 
البلدين ال�شديقني و�شت�شهم يف حتقيق الروؤية امل�شرتكة جتاه امل�شاعدة 
اإيل  اجلميع  ي�شعى  التي  العدالة  ت�شهم يف حتقيق  التي  االإج���راءات  يف 

حتقيقها.
اإع��داد االتفاقيتني  ووج��ه معايل وزي��ر العدل ال�شكر لكل من �شاهم يف 
يف  وال��ب��ن��اءة  اجل���ادة  واملناق�شات  العمل  موا�شلة  ���ش��رورة  اإىل  داع��ي��ا   ..
يف  املتبادلة  اخل��رات  من  املثلى  اال�شتفادة  لتحقيق  القريب  امل�شتقبل 
والبناء  امل�شرتك  التعاون  وتعزيز  وتر�شيخ  املتعددة  الق�شائية  املجاالت 
العام لرو�شيا االحتادية الدعوة  النائب  البلدين . من جانبه وجه  بني 
اأبو  بزيارة  �شعادته  .. معربا عن  رو�شيا  لزيارة  العدل  وزي��ر  اإىل معايل 

ظبي وتوقيع االتفاقيتني مع وزارة العدل.
االإم��ارات متينة  الق�شائية مع  العالقات  اأن  ت�شايكا  ي��وري  �شعادة  واأك��د 
ال��ث��ن��ائ��ي يف املجاالت  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  ت��ت��ع��زز بتوقيع  واأن��ه��ا  وق��وي��ة 
القانونية والق�شائية التي �شيتوا�شل العمل على دعمها وتعزيزها مبا 

يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شنوي  احل��ف��ل  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي 
جل����ام����ع����ة حم����م����د اخل�����ام�����������س - 
طالبا   58 ل��ت��خ��ري��ج  اأب����وظ����ب����ي 
البكالوريو�س  حملة  من  وطالبة 
الدرا�شات  تخ�ش�س  واملاج�شتري 

االإ�شالمية.
ح�����ش��ر احل���ف���ل ال�����ذي اأق���ي���م على 
م�������ش���رح ن�������ادي ����ش���ب���اط ال����ق����وات 
�شعادة   .. اأب���وظ���ب���ي  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
الكعبي  م��ط��ر  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
اجلامعة  اأم���ن���اء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
امل��ع��ن��ي��ني يف جمل�س  ول��ف��ي��ف م���ن 
العايل  والتعليم  للتعليم  اأبوظبي 
وطالبها  اجل���ام���ع���ة  واأ������ش�����ات�����ذة 
اأع�شاء  م����ن  وع������دد  وط���ال���ب���ات���ه���ا 
واخلريجون  الدبلوما�شي  ال�شلك 
واخل������ري������ج������ات م������ن امل����واط����ن����ني 
وامل����واط����ن����ات ح��م��ل��ة ال����درا�����ش����ات 
االإ���ش��الم��ي��ة ال��ذي��ن ي��ع��ول عليهم 
حا�شرا وم�شتقبال يف تعزيز كوادر 
والتعليمية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
احل�شور  وا���ش��ت��م��ع   . ال���دول���ة  يف 
القائد  ب�شوت  م��اأث��ورة  كلمة  اإىل 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه .
الدكتور  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��اد 
الديني يف  امل�شت�شار  ف��اروق حمادة 
اأب��وظ��ب��ي مدير  دي����وان ويل ع��ه��د 
احلفل  خ��الل  كلمته  يف  اجلامعة 

اآل نهيان.  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
هي  اجلامعة  م�شرية  اأن  واأ�شافت 
م�شرية عطاء وجهد وبناء وق�شة 
باأنامل  تفا�شيلها  ر���ش��م��ت  جن���اح 
اأجل  م��ن  �شعت  مغربية  اإم��ارات��ي��ة 
هدف م�شرتك وغاية نبيلة واأثمر 
ه���ذا ال��ت��ع��اون وب����داأ ج��ن��ي قطوف 
اجلهد املبذول يف هذا العمل الذي 
م�شرية   .. طويلة  ل�شنني  ا�شتمر 
اأ�شبحت  اجل��ام��ع��ة  ف��ك��رة  اأن  اإىل 
اأول  واق���ع���ا م��ل��م��و���ش��ا وت���خ���رج���ت 
دف��ع��ة م���ن ط��ل��ب��ة امل��اج�����ش��ت��ري عام 
2012 لتتواىل اأعداد اخلريجني 
البكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  حملة  م��ن 
على  حر�شوا  والذين  واملاج�شتري 
ومتنوعة  قيمة  موا�شيع  اختيار 
املجتمع  وت��خ��دم  ال��واق��ع  تالم�س 

االإماراتي بالدرجة االأوىل.
هو  ال����ت����خ����رج  ي������وم  اأن  واأك�����������دت 
وال�شكر  واالعتزاز  للفخر  حمطة 
وال��ع��رف��ان ل��ك��ل م��ن ك���ان �شببا يف 
و���ش��ول ال��ط��ل��ب��ة وارت��ق��ائ��ه��م على 
بدعم  واأ������ش�����ادت   .. ال���ع���ل���م  ���ش��ل��م 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
مل�شروع جامعة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حممد اخلام�س بكل ال�شبل اإميانا 
اجلامعة  �شتحققه  �شموه مبا  من 
من اإجنازات �شيعود اأثرها باخلري 
جميع  يف  االإم�����ارات  ع��ل��ى  العميم 
امل����ج����االت. ووج���ه���ت ال�����ش��ك��ر اإىل 
����ش���ع���ادة ال����دك����ت����ور حم���م���د مطر 
فاروق  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  الكعبي 
للطالب  رع��اي��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح���م���ادة 

وتوفري  لهم  امل�شتمر  ومتابعتهم 
اإدارة  و�شكرت  ال��راح��ة..  �شبل  ك��ل 
على  اأ�شاتذتها  وجميع  اجل��ام��ع��ة 
ما بذلوه من جهد لتزويد الطلبة 
وقدراتهم  مهاراتهم  ورفع  بالعلم 
من خالل عقد الدورات والور�شات 
للقيام  تاأهيلهم  يف  �شاهمت  التي 
جمتمعهم  خ���دم���ة  يف  ب����دوره����م 
الطلبة  ال�����ظ�����اه�����ري  وح�����ث�����ت   .
ع��ل��ى حت��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م جتاه 
ووطنهم..  واأه���ل���ه���م  جم��ت��م��ع��ه��م 
اأن��ه يقع على عاتقهم  اإىل  م�شرية 
م�������ش���وؤول���ي���ة احل����ف����اظ ع���ل���ى هذا 
ال����وط����ن وح���ف���ظ اأم����ن����ه واأم����ان����ه 
واالرتقاء به وال�شعي لنه�شته.

يجدد  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اإن���ه  وق��ال��ت 
اخلام�س  ج��ام��ع��ة حم��م��د  ط��ل��ب��ة 
العهد وال��والء باالجتهاد يف طلب 
العمل  يف  وب����االإخ����ال�����س  ال���ع���ل���م 
وت�شمن  ال��غ��ايل.  ال��وط��ن  خلدمة 
م�شبح  ال���ط���ال���ب  اإل����ق����اء  احل���ف���ل 
ال�شعر  م����ن  ل��ق�����ش��ي��دة  ال���ك���ع���ب���ي 
�شمو  م�شتهلها  يف  ح��ي��ا  ال�����ش��ع��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
راع���ي احل��ف��ل وت��ن��اول ق��ي��م احلب 
وال��������والء واالن����ت����م����اء واالع����ت����زاز 

بالوطن يف يومه ال� 43.
زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  ووزع 
الدكتور  �شعادة  يرافقه  نهيان  اآل 
و�شعادة  ال��ك��ع��ب��ي  م���ط���ر  حم���م���د 
امل�شت�شار الدكتور فاروق حمادة يف 
ختام احلفل �شهادات التخرج على 

اخلريجني .

ب��ج��ه��ود م��وؤ���ش�����س دول����ة االإم�����ارات 
املغرب  ب���اين  واأخ��ي��ه  زاي���د  ال�شيخ 
احل�شن  امل���ل���ك  ج���الل���ة  احل���دي���ث 
وتاأ�شي�س  املحبة  غر�س  يف  الثاين 
البلدين  ب�����ني  ق����وي����ة  ع�����الق�����ات 
ال�شمو  �شاحب  امل�شرية  ويوا�شل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخوه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شاد�س  حم���م���د  امل���ل���ك  ج���الل���ة 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ويتابعها 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأحد  اأن  واأ�شاف  امل�شلحة.  للقوات 
مظاهرها جامعة حممد اخلام�س 
اتفاق  ت���رتج���م  ال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي   -
وو�شوح  امل�����ش��رية  ووح�����دة  امل��ن��ه��ج 
الهدف وتطابق القيم واملفاهيم.
ك�����ان والي������زال  ال���ف���ك���ر  اأن  واأك�������د 
للن�شاط  االأ�����ش����ا�����ش����ي  امل�����ح�����رك 

اأبنائه وبناته الذين اأدركوا اأهمية 
االإ���ش��ه��ام يف ب��ن��اء ال��وط��ن وال���ذود 
عنه وتعلقوا بالتوجيهات ال�شامية 
لهم  ذللت  التي  الر�شيدة  للقيادة 
هادية.  من��اذج  ليكونوا  �شعب  ك��ل 
وتوجه بال�شكر والتقدير اإىل �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
واجل���ه���ات   .. احل���ف���ل  حل�������ش���وره 
اأفرادا  الر�شمية  وغ��ري  الر�شمية 
وم���وؤ����ش�������ش���ات يف دول�����ة االإم�������ارات 
اآزرت  ال���ت���ي  امل���غ���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
اجلامعة ودفعت م�شريتها لتحقيق 
االن�شان  بناء  يف  النبيلة  اأهدافها 
رئي�س  خا�شة  الو�شطي  ال�شالح 
واأع�شاء  االأمناء  واأع�شاء جمل�س 
الهيئة التدري�شية واالإدارية. وقدم 
اآيات  اأ�شمى   .. اجلامعة  عن  نيابة 
اليوم  مبنا�شبة  والتريك  ال��والء 
ال��وط��ن��ي ال����� 43 ل��ق��ي��ام االحت����اد 

الذي  اأبعاده وهو  االإن�شاين يف كل 
اأمن��اط احلياة فيجعل منها  يغري 
واحة اأمن واأمان وتعاون . واأو�شح 
اأن ج��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س هي 
امل��ع��رف��ة يف هذا  اإح������دى م���ن���ارات 
مراكز  اأن  اإىل  م�شريا   .. ال��وط��ن 
اإن��ت��اج ال��ف��ك��ر اأخ����ذت ع��ل��ى عاتقها 
ال��وط��ن بفكر  اأب��ن��اء ه��ذا  اأن ت�شلح 
اخلري  ين�شر  منري  ق��وي  اإي��ج��اب��ي 
والت�شامح ويقدم العطاء واالإبداع 
والقيم  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى  وي���ح���اف���ظ 
وقيادته  للوطن  واع��ت��زاز  بانتماء 
وي���ك���ون ���ش��دا ل��ك��ل دخ��ي��ل يحاول 
النيل من ثوابت االإ�شالم ال�شمحة 
وق���ي���م ه����ذا ال���وط���ن ال���ت���ي جعلت 
يف  ال���ع���امل  يف  االأول  امل���ث���ال  م��ن��ه 
وقال  والتميز.  والتاآلف  التعاي�س 
ب��داي��ة ع��ط��اءات هذه  اإن  ���ش��ع��ادت��ه 
اجلامعة تقدمي هذا النموذج من 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
بن زايد و اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو 
اأول �شمو  حكام االإمارات والفريق 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.. 
�شائال اهلل تعاىل اأن يرحم املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
على  واالأم������ان  االأم�����ن  ي���دمي  واأن 

حكومة و�شعب االإمارات.
�شمة  الطالبة  رفعت  جانبها  م��ن 
ط��ل��ب��ة جامعة  ب��ا���ش��م  ال���ظ���اه���ري 
اأ�شمى  اأب��وظ��ب��ي  اخل��ام�����س  حممد 
مقام  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اآي���ات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  �شاحب  و  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
حكام االإمارات و الفريق اأول �شمو 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري فرن�سا
•• راأ�ص اخليمة -وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
اجلمهورية  �شفري  مرياييه  مي�شال  �شعادة  ام�����س..  �شموه  ق�شر  يف  اخليمة  راأ���س 
الفرن�شية الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله �شفريا لبالده 
له  .. متمنيا  بال�شفري  راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  . ورح��ب �شاحب  الدولة  لدى 
البلدين  التعاون امل�شرتك بني  اأوا�شر  طيب االإقامة والتوفيق والنجاح يف تعزيز 
ال�شديقني على خمتلف امل�شتويات . ح�شر اللقاء .. ال�شيخ �شقر بن عبداهلل بن 
حميد القا�شمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي و�شعادة �شالح اأحمد 
الكيت  اأحمد  و�شعادة حممد  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال 

امل�شت�شار يف الديوان االأمريي . 

حرة احلمرية تبداأ احتفاالتها باليوم الوطني ال� 43 
•• ال�صارقة-وام:

اأطلقت اللجنة املنظمة للفعاليات يف هيئة املنطقة احلرة يف احلمرية احتفاالتها باليوم الوطني ال� 43 . 
ح�شر حفل االإطالق .. �شعود �شامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة املنطقة احلرة 
ملطار ال�شارقة الدويل و�شعادة الدكتور خالد عمر املدفع مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم وال�شيخ 
ال�شويدي  واأحمد عبداهلل بن هده  الهيئة  التجاري يف  املدير  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد بن عبداهلل 
مدير ال�شوؤون االإدارية وعدد من مدراء وممثلي الدوائر و احلكومية و املوؤ�ش�شات اخلا�شة . ورفع �شعود 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل مقام ح�شرة �شاحب  التهاين والتريكات  اآيات  اأ�شمى  املنا�شبة  املزروعي بهذه  �شامل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة واإىل اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد 

حكام االإمارات. واأعرب عن متنياته لدولة االإمارات حكومة و�شعبا دوام الرفعة والتقدم .

اأمل القبي�سي : الوطني االحتادي يوؤكد �سالمة نهج ال�سورى الذي ارتاأته القيادة الر�سيدة اأ�سا�سا للحكم
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  عام جمل�س  القبي�شي مدير  اأمل عبداهلل  الدكتورة  وجهت معايل 
املجل�س  ع�شو  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  للتعليم 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  التهنئة   .. اأبوظبي  التنفيذي الإم��ارة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإم��ارات مبنا�شبة الذكرى ال� 
43 لقيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة. كما وجهت معاليها التهنئة 
بهذه املنا�شبة اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .. معربة عن اأملها باأن يعيدها 
اهلل على القيادة احلكيمة و�شعب دولة االإم��ارات واملقيمني وبالدنا و�شعبنا 
وال�شالم  االأم���ن  املنطقة  يعم  واأن  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ن  با�شتمرار  ينعمون 
100 �شحفي  اأك��رث م��ن  القبي�شي يف لقاء م��ع  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت معايل   .
ميثلون ال�شحافة املحلية واالقليمية والعاملية من 54 دولة ي�شاركون دولة 
االإمارات بدعوة من املجل�س الوطني لالإعالم اإحتفاالتها باليوم الوطني ال� 
43 ..اأن اإن�شاء املجل�س الوطني االحتادي بعد ثالثة اأ�شهر فقط من قيام 
االحتاد يف الثاين من دي�شمر عام 1971 ي�شكل �شاهدا على م�شرية وطن 
ويوؤكد النهج احلكيم للقيادة الر�شيدة للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان رحمه اهلل الذي يوؤمن باأن ال�شورى هي النهج ال�شحيح الذي تبنى 

عليه االأمم فكان املجل�س رافدا مل�شرية التاأ�شي�س يف دولة االإمارات.
ولفتت معاليها اإىل اأن مرحلة التاأ�شي�س التي قادها املغفور له ال�شيخ زايد 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��االت  جميع  طالت  اهلل  رحمه 
والبنية التحية والكوادر الوطنية ويف مقدمها بناء االإن�شان ولذلك واكبت 
التعليم لكل  اأب��واب  اأهمها فتح  الكثري من اخلطوات ومن  م�شرية االحت��اد 
اأبناء االإمارات واإيجاد فر�س العمل وت�شخري املوارد النفطية لبناء الوطن .. 
موؤكدة يف هذا ال�شدد اأن املجل�س الوطني االحتادي كان حري�شا على مواكبة 
العملية التنموية يف املجاالت كافة وجهة داعمة ومر�شدة للحكومة وتنفيذ 
روؤية زايد وفق نهج امل�شاواة والت�شامح والعدالة واأن يكون االإن�شان م�شلحا 
اأف�شل اخلدمات الإن�شان االإمارات وخ�شو�شا  بالعلم واحلر�س على توفري 

23 يف  الوطني ليكون عدد ع�شوات املجل�س الوطني ت�شع ع�شوات ميثلن 
املائة من عدد اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي وهي ن�شبة من اأعلى الن�شب 
على  ال�شيا�شية  القيادة  ي��وؤك��د حر�س  ال��ذي  االأم���ر  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملية 
امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة . و�شددت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي على اأن 
الف�شلني الت�شريعيني 14 و15 للمجل�س الوطني االحتادي كانا لهما دور 
فاعل يف تعزيز م�شرية العمل الوطني من خالل املوا�شيع والتو�شيات التي 
مت رفعها اإىل جمل�س الوزراء وم�شاريع القوانني التي مت املوافقة عليها .. 
موؤكدة اأن لذلك داللة كبرية على امل�شداقية التي يتمتع بها العمل الرملاين 
يف دولة االإم��ارات . واأ�شادت بدور احلكومة يف التفاعل مع املجل�س الوطني 
االحتادي للعمل كيد واحدة يف بناء الوطن وكان ذلك ترجمة لنقل �شوت 
ال�شعب للم�شوؤولني وتنفيذه من قبل احلكومة .. موؤكدة اأن املجل�س الوطني 
االأول  النائب  واأك���دت  ال��ق��وان��ني.  وتعديل  ت�شريع   400 م��ن  اأك��رث  اعتمد 
املجل�س لعب دورا هاما فيما ي�شمى  اأن  الوطني االحت��ادي  املجل�س  لرئي�س 
رافدا  دورا  لعبت  الدبلوما�شية  هذه  اإن  وقالت   .. الرملانية  بالدبلوما�شية 
وداعما للدبلوما�شية اخلارجية للدولة من خالل تبني الكثري من الق�شايا 
التي مت طرحها على امل�شتوى الرملاين العربي والدويل والتي كان املجل�س 
ق�شايا  تخ�س  وتو�شيات  حلول  لو�شع  دائما  خاللها  من  ي�شعى  الوطني 
الوطني  املجل�س  اأن  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  ولفتت   . وعاملية  واإقليمية  عربية 
الرملانيني يف حماربة  دور  ال��دويل  ال��رمل��اين  اجتماعات االحت��اد  ط��رح يف 
ال��ذي تبناه  االإره��اب والتطرف ون�شر االأم��ن وال�شلم الدوليني وهو االأم��ر 
االحتاد الرملاين الدويل يف بيان ر�شمي �شدر عنه. واأكدت القبي�شي اأن دولة 
االإم��ارات باتت تتمتع نتيجة هذا التحرك للمجل�س الوطني على امل�شتوى 
الداخلي واخلارجي  امل�شتويني  بامل�شداقية وال�شفافية والدعم على  العاملي 
اأح��داث تهدد االأمن  اأية  لن�شر الت�شامح واحل��وار بني احل�شارات ومواجهة 
وال�شلم الدوليني . وا�شت�شهدت معاليها يف هذا ال�شدد بقول �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي اإن املجل�س الوطني جنح يف الرهان من خالل االإجنازات الكثرية 
التي حققها .. وقالت الزال اأمامنا الكثري كاأبناء لهذا الوطن لكي نقدمه 
لتعزيز م�شريتنا االحتادية . ونوهت باأن دولة االإمارات وهي حتتفل باليوم 
الوطني ال� 43 متكنت من حتقيق اإجنازات عظيمة لتحتل املراتب االأوىل يف 

يف التعليم وال�شحة.
بدايات  منذ  االحت��ادي��ة  امل�شرية  تعزيز  يف  الوطني  املجل�س  ب���دور  ون��وه��ت 
االإمارات  جامعة  اإن�شاء  يف  دوره  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شرية   .. انطالقته 
وجمل�س ال�شيخ زايد لالإ�شكان و�شندوق الزواج .. وقالت اإن املجل�س الوطني 
كان رافدا مل�شرية الوطن يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي راأت يف ال�شورى النهج 
احلكومة  م��ع  عملت  التي  والت�شريعية  الرقابية  واجل��ه��ة  للحكم  ال�شليم 
احلكومة  بني  التعاون  على  تقوم  بها  نعتز  دميوقراطية  ت�شكيل جتربة  يف 

واملجل�س الوطني االحتادي.
كما نوهت معايل النائب االأول لرئي�س املجل�س الوطني االحتادي مبرحلة 
اآل نهيان والتي  التمكني التي قادها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
حمل  ال��ذي   2005 ع��ام  دي�شمر  يف  التمكني  خطاب  يف  عنا�شرها  ب���داأت 
الكثري من الر�شائل العميقة ل�شعب دولة االإمارات يف االنتقال من مرحلة 
التاأ�شي�س اإىل مرحلة التمكني يف جميع املجاالت وفق االأ�ش�س الرا�شخة التي 

و�شعها موؤ�ش�شو الدولة.
واأكدت معايل القبي�شي اأن املجل�س الوطني االحتادي حقق يف اإطار م�شرية 
التجربة  فكانت  االنتخابية  التجربة  اإىل  بانطالقه  نوعية  نقلة  التمكني 
االنتخابية االأوىل عام 2006 من خالل اإيجاد هيئة اإنتخابية كبرية متثل 
�شريحة وا�شعة من اأبناء االإمارات وفتح باب االنتخابات الختيار ن�شف اأع�شاء 
امل�شاركة يف  20 ع�شوا .. وقالت كان يل �شرف  املجل�س الوطني االحت��ادي 
التجربة االنتخابية االأوىل من منطلق رد اجلميل لقيادتنا ودولتنا التي مل 
تبخل علينا ب�شيء وهذا ما علمنا اإياه زايد وعززته امل�شرية املباركة ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل فكان واجبا 
علينا اأن ن�شارك مع خمتلف فئات املجتمع يف امل�شرية الوطنية خ�شو�شا وقد 
توفرت العدالة بني املراأة والرجل تر�شيحا وانتخابا . وتطرقت معاليها اإىل 
.. موؤكدة  الوطني االحتادي  املجل�س  العملية االنتخابية الأع�شاء  تفا�شيل 
اأن جتربة التدرج يف االنتخابات لع�شوية املجل�س كانت ناجحة بكل املقايي�س 
وكان فوز املراأة االإماراتية ر�شالة باأن دولة االإمارات تدعم اأبناءها وتوفر لهم 
اأن القيادة الر�شيدة كانت  . واأك��دت  مناخا هاما من احلرية يف االنتخابات 
الرملانية من خالل  التجربة  وانخراطها يف  امل��راأة  تقدما يف متكني  اأك��رث 
املجل�س  يف  تعيينهن  مت  ع�شوا  ع�شرين  ب��ني  م��ن  ع�شوات  ثماين  تعيينها 

كثري من املوؤ�شرات التناف�شية على امل�شتوى العاملي مما يعك�س روح االحتاد 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  مناحي  خمتلف  يف  حتقق  ال��ذي  والتقدم 
والثقافية فكان االحتاد وحدة وطن و�شعب ملتف حول قيادة حتر�س عليه 
اأن  اإىل  ولفتت   . اإحتياجاته  وتلبية جميع  واح��دة  عائلة  نظرة  اإليه  وتنظر 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ودع��م  الر�شيدة  القيادة  لدعم  نتيجة  حققت  امل���راأة 
بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الكثري من االأهداف .. 
 60 و  القيادية  املنا�شب  املائة من  30 يف  اليوم  امل��راأة حتتل  اأن  اإىل  الفتة 
70 يف امل��ائ��ة م��ن اإجمايل  يف امل��ائ��ة م��ن ال��وظ��ائ��ف احلكومية يف ال��دول��ة و 
عدد الطالب يف التعليم العايل وهي موجودة يف اأدق التخ�ش�شات . وقالت 
اليوم  نتوجه  ونحن   .. الوطنية  بهويتنا  ونعتز  بالفخر  اليوم  ن�شعر  اإننا 
 2031 اأبوظبي  2021 وا�شرتاتيجية  نحو امل�شتقبل وفق روؤية االإم��ارات 
طموحات  اأن  م��وؤك��دة   .. امل��ع��رف��ة  اقت�شاد  على  ي��ق��وم  منتج  جمتمع  لبناء 
اأبناء االإم��ارات كبرية بف�شل قيادتها والدور الذي تقوم به على امل�شتويني 
اإيجاد نظام �شيا�شي م�شتقر وهي ت�شعى  احلكومي والرملاين ومتكنها من 
 . الدوليني  واالأم��ن  ال�شالم  ودع��م  واال�شتقرار  االأم��ن  اأهدافها يف  لتحقيق 
وعلى امل�شتوى اخلارجي .. اأكدت اأمل القبي�شي اأن املجل�س الوطني االحتادي 
يتعاون مع االحتاد الرملاين العربي ملواجهة الكثري من الق�شايا التي يتم 
طرحها يف االحتاد الرملاين الدويل .. الفتة اإىل اأن �شعادة اأحمد اجلروان 
 . االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو  ه��و  العربي  للرملان  احل��ايل  الرئي�س 
ونوهت باأن املجل�س الوطني يعمل على تفعيل امل�شاركة ال�شيا�شية يف اأو�شاط 
ال�شباب .. الفتة اإىل قيامه باإن�شاء ماي�شمى الرملان املدر�شي لزيادة الوعي 
يف �شفوف ال�شباب وفتح حوار معهم يف جميع املجاالت . واأعربت معاليها 
الوطني لالإعالم على مبادرته يف ح�شور  عن تقديرها و�شكرها للمجل�س 
ال�  ال�شحفيني من خمتلف دول العامل مل�شاركتنا االحتفال باليوم الوطني 
اأن  43 واالطالع على جتربتنا يف بناء دولة منوذجية وع�شرية .. موؤكدة 
املجل�س الوطني لالإعالم كان �شريكا دائما للمجل�س الوطني االحتادي يف 
جميع النجاحات التي حققها على امل�شتويني املحلي والعاملي .. وقالت ندعو 
اهلل اأن يدمي علينا وعلى وطننا نعمة االأمن واالأمان واال�شتقرار واأن ي�شبغ 

نعمة ال�شالم على االإمارات واملنطقة عموما . 

نهيان بن مبارك يح�سر حفل ال�سفري اللبناين مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده

العني للتوزيع تنظم عدة دورات تدريبية للموظفني

�سهده 3000 زائر

ختام فعاليات معر�س التوظيف بالغربية

بلدية مدينة العني تطلق برنامج التريا �سري الأر�سفة �سور و خرائط املدينة

•• اأبوظبي-وام:

وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
�شعادة  اأقامه  ال��ذي  اال�شتقبال  حفل  االول..  اأم�س  م�شاء  املجتمع  وتنمية 
ح�شن يو�شف �شعد �شفري اجلمهورية اللبنانية لدى الدولة مبنا�شبة اليوم 
الوطني لبالده . كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف فندق انرتكونتيننتال 

الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  مقبل  �شمري  دول��ة   - اأبوظبي 
اللبناين ومعايل نهاد امل�شنوق وزير الداخلية اللبناين ومعايل عبد املطلب 
اأحمد  �شهاب  ال�شفري  و�شعادة  اللبناين  والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  حناوي 
البعثات  وروؤ�شاء  بوزارة اخلارجية  املرا�شم  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  الفهيم 
اأبناء  من  وع��دد  الدولة  لدى  املعتمدون  واالأجنبية  العربية  الدبلوما�شية 

اجلالية اللبنانية املقيمة بالدولة .

•• العني - الفجر

تطوير  و  تخطيط  �شعبة  نظمت 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ب��ق�����ش��م امل������وارد 
للتوزيع  العني  �شركة  يف  الب�شرية 
فندق  يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورات  ع�����دة 
اأ�شبوع  روتانا العني ، ا�شتمرت ملدة 
���ش��ارك فيها ع��دد م��ن موظفي و   ،
م��ه��ن��د���ش��ي ال�����ش��رك��ة وذل����ك �شمن 
اإىل  ال����رام����ي����ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
الب�شرية  ك��وادره��ا  وتاأهيل  تدريب 
العلمية  وال��رام��ج  التقنيات  على 
احلديثة وتعزيز مهاراتهم يف �شتى 
للتوزيع  ال��ع��ني  ت���ويل   . امل���ج���االت 
التدريب اهتماماً خا�شاً من خالل 
و�شع برامج متميزة تهدف لتطوير 
م�شتمر،  ب�شكل  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
التدريبية  اخل��ط��ة  تتوافق  بحيث 
مع االحتياجات الفعلية لكل اإدارة، 
حيث يتم منح كل اإدارة ال�شالحية 
التدريبية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ل��ت��ح��دي��د 
الفعلية  االحتياجات  من  انطالقاً 

للموظفني .
ج��������اءت ه������ذه ال������������دورات يف ع���دة 

جماالت خمتلفة وهي 
 Power Plant Generator
 Electrical Drawing ودورة   ،
Wiring & ، باالإ�شافة اإىل دورة 
يف  دورة  و  االإب����داع����ي  ال��ت��ف��ك��ري  يف 
الب�شرية  امل��وارد  يف  التميز  معايري 
العاملني  م�شتوى  تطوير  بهدف   ،
العمل  ك���ف���اءة  رف���ع  و  ال�����ش��رك��ة  يف 
متميزة  خدمات  لتقدمي  و  لديهم 

للم�شتهلكني .
اإن تنظيم هذه الدورات التدريبية 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

معر�س  فعاليات  ام�س  اختتمت 
ال��غ��رب��ي��ة ال�����ش��اب��ع ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف 
م��دي��ن��ة ال��رو���س وال����ذي اأق��ي��م يف 
بتنظيم  وال��روي�����س  زاي���د  مدينة 
من كليات التقنية العليا باملنطقة 

الغربية .
حيث جتاوزعدد الزوار للمعر�س 
اأكرث من 3000 زائر من طلبة 
الكلية واملدار�س واملجتمع املحلي 
حكومية  ج��ه��ة   20 وم�������ش���ارك���ة 

واأهلية 
بكليات  رئ��ي�����س اخل���دم���ات  واب����ان 
ال��غ��رب��ي��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز امل���ه���ريي ، 
بتنوع  ات�����ش��م��ت  ال�����دورة  ه���ذه  اأن 
وال�شركات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
 ، امل��واط��ن��ي��ني  لتوظيف  امل�����ش��ان��دة 
كبري  اإق��ب��ال  املعر�س  �شهد  حيث 
ع��ل��ى اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة ) �شركة 
للطاقة  االم���ارات  ،�شركة  ادن��وك 
 ، الغربية  م�شت�شفيات   ، النووية 
الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز 

•• العني - الفجر

ا���ش��ت��ح��دث��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
يف  املكانية  البيانات  ب���اإدارة  ممثلة 
امل�شاحة  و  امل�����دن  ت��خ��ط��ط  ق���ط���اع 
 Terra Share ب����رن����ام����ج 
امل���ت���ط���ور الأر�����ش����ف����ة ال�������ش���ور هذا 
ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن ال�����ش��ور لي�شهل 
القدمية  اخل��رائ��ط  اىل  ال��و���ش��ول 
و  ال���وق���ت  م���ن  ال��ك��ث��ري  يخت�شر  و 
اجلهد مبا ي�شمن تلبية احتياجات 
ال��ع��م��الء ل��ل��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة من 
عام  ب�شكل  املكانية  البيانات  ادارة 
و ق�شم اخلرائط و االأر�شيف ب�شكل 

خا�س. 
و ن��ظ��را مل��ا تلعبه ه���ذه ال�����ش��ور يف 
للمدينة  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع  درا���ش��ة 
مما  ل��ه��ا  امل�شتقبلي  التخطيط  و 
ي�����ش��ه��ل ع���ل���ى م���ت���خ���ذي ال����ق����رار و 
التغريات  مراقبة  من  املخططني 
ال�����ت�����ي ت������ط������راأ ع����ل����ى امل�����دي�����ن�����ة و 
ال�����ش��ل��ي��م مب���ا ي�شمن  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
احل����ف����اظ ع���ل���ى خ�����ش��و���ش��ي��ت��ه��ا و 
للواحات.  كمدينة  املميز  طابعها 
اجلوي  ال��ت�����ش��وي��ر  عملية  ت��وال��ت 
و ال��ف�����ش��ائ��ي م����ع ال���ت���ق���دم ال����ذي 
الت�شوير  جم��ال  يف  العامل  �شهده 
الف�شائي وظهور الكم الهائل من 
االقمار ال�شناعية ذات اخل�شائ�س 
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ع��دي��د من 

البلدية  حتتاجها  ال��ت��ي  اجل��وان��ب 
اخلدمات  تعزز  �شاأنها  من  التي  و 

املقدمة ل�شكان املدينة.
ال�����ش��وي��ه��ي رئي�س  وق��ال��ت ع����ذاري 
ق�شم اخلرائط و االأر�شيف باالإنابة، 
�شباقة يف  العني  بلدية مدينة  بان 
مواكبة التطور التكنولوجي ب�شكل 
عام و يف جمال اال�شت�شعار عن بعد 
و نظم املعلومات اجلغرافية ب�شكل 
ال�شخم  ل��ل��ع��دد  ن��ظ��را  و  خ���ا����س. 
التاريخية و ال�شور  من اخلرائط 
اأر�شيف  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  و  اجل��وي��ة 
باإدارة  االأر�شيف  و  اخلرائط  ق�شم 
تخطيط  بقطاع  املكانية  البيانات 
يزيد  ال���ت���ي  و  امل�������ش���اح���ة  و  امل������دن 
�شورة  األ��ف  الثالثني  على  عددها 
ك�����ان من  ت���اري���خ���ي���ة،  و خ���ري���ط���ة 

ال�شروري.

حملل  النعيمي  كليثم  اأ���ش��اف��ت  و 
مدينة  بلدية  م��ن  ،حر�شا  ب��رام��ج 
العني على ن�شر املعرفة و امل�شاركة 
برنامج  بني  الربط  مت  املجتمعية 
خريطة  و   Terra Share
العني التفاعلية التي مت ا�شدارها 
عام 2011 لت�شم اىل تطبيقاتها 
من خالله  يعر�س  جديد  تطبيق 
ع�������دد م������ن ال�����������ش�����ور اجل������وي������ة و 
التاريخية  واخل��رائ��ط  الف�شائية 
املختلفة  عقودها  يف  العني  ملدينة 
تخدم  اأن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  ال����ت����ي  و 
و  الباحثني  من  عري�شة  �شريحة 
الطالب و غريهم  و  املتخ�ش�شني 
التطور  بتتبع  االهتمام  ذوي  م��ن 
ال���ع���م���راين ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده امل����دن 
ب�شكل  ال��ع��ني  وم��دي��ن��ة  ع���ام  ب�شكل 
التطبيق  على  لالطالع  و  خا�س. 

وور�س العمل ياأتي يف اإطار �شيا�شة 
ال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع ب�����ش��رورة تطوير 
وتنمية مهارات املوظفني ، حيث اأن 
العني للتوزيع تنفذ خطة متكاملة 
ال�شركات  ع���دد م��ن  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
لتدريب  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
واملوظفني  وال��ف��ن��ي��ني  امل��ه��ن��د���ش��ني 
لالرتقاء  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ك��اف��ة  يف 
ب����اأدائ����ه����م وم���ت���اب���ع���ة ال����ت����ط����ورات 

احلديثة يف كافة املجاالت.
 Power Plant Generator :
 Operation ، Maintenance

& Protection
بالفنيني  ال�������دورة  ه����ذه  ت��خ��ت�����س 
فهم  اإىل  تهدف  حيث  واملهند�شني 
االأو�شاع املختلفة لت�شغيل حمطات 
على  ت�شاعد  كما   ، الكهرباء  توليد 
الديزل  اأ���ش��ا���ش��ي��ات حم��رك��ات  فهم 
و�شيانتها  ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا  وك���ي���ف���ي���ة 
وا�شتك�شاف االأخطاء واإ�شالحها .

Electrical Drawing & Wiring
الهدف من هذه الور�شة هو تعريف 
للمعايري  وال��ف��ن��ي��ني  امل��ه��ن��د���ش��ني 
امل�شتخدمة  املختلفة  وامل��م��ار���ش��ات 
ل������ق������راءة وحت����ل����ي����ل ال����ر�����ش����وم����ات 
الكهربائية واخلطط ، كما ت�شاعد 
على فهم الرموز واللغة امل�شتخدمة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مبا  ال���ر����ش���وم���ات  يف 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  م��ع  يتما�شى 
الدولية، مما يتيح الروؤية املف�شلة 
الر�شومات  م��ن  خمتلفة  اأن����واع  يف 

الكهربائية امل�شتخدمة.

وتقنيات  االإبــداعــي  التفكري 
االبتكار

ال���ت���ع���رف  اإىل  ال������������دورة  ت�����ه�����دف 
التمييز  و  ال��ت��ف��ك��ري  اأن�������واع  ع��ل��ي 
م����ا ب����ني االإب����������داع واالب����ت����ك����ار ، و 
ال���اّلزم���ة  امل����ه����ارات  اك��ت�����ش��اب  اإىل 
والعنا�شر  االإب��داع  مبادئ  لتطبيق 

ال�شندوق  م��ن  ل��ل��خ��روج  امل�����ش��اع��دة 
 Thinking outside of(
 ، امل�شكالت  وحل   ،  )  the box
باالإ�شافة اإىل اكت�شاب القدرة علي 
علي  ت�شاعد  التي  االأدوات  تطبيق 
 ، امل�شكالت  واالبتكار حلل  االإب���داع 
التعرف على كيفية  و ت�شاعد على 
االإبداعية  االأفكار  وتطبيق  توليد 

يف جمال العمل.

معايري التميز يف املوارد الب�سرية
ب��ن�����ش��ر ثقافة  ت��ه��ت��م ه����ذه ال������دورة 
ال���ت���م���ي���ز ل������دى م���وظ���ف���ي امل�������وارد 
تعريف  خ�����الل  م����ن   ، ال���ب�������ش���ري���ة 
التميز  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  امل���وظ���ف���ني 
وتطبيقها للو�شول اىل بيئة عمل 
متميزة ، باالإ�شافة اإىل كيفية ربط 
ا�شرتاتيجية  م��ع  امل��وظ��ف  اأه����داف 
ال�شركة للو�شول اىل اعلى املعايري 

املتميزة .

، ج��ه��از امن  اب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة   ،
الغربية  املنطقة  بلدية   ، الدولة 
، ن�������ادي ال���ظ���ف���رة ال���ري���ا����ش���ي ، 
م�������ش���ت�������ش���ف���ى ال������ن������ور اخل�����ا������س، 
جمموعة   ، لل�شرافة  االإم�����ارات 
اجل���������واء ل���ل���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون ، 

جم��م��وع��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة ، 
املعهد البرتويل  واأ�شاف املهريي 
 3000 ال�����زوار جت����اوز  ع���دد  ان 
زائر موزعني ما بني طلبة الكلية 
وطلبة املرحلةالثانوية يف مدار�س 
م�شريا   ، املنطقة  واأبناء  الغربية 

والطالبات  الطلبة  ع���دد  اأ،  اإىل 
تقنية  التقنية يف كل من  بكليات 
الروي�س  وت��ق��ن��ي��ة  زاي�����د  م��دي��ن��ة 
منهم  وطالبة  طالب   900 بلغ 
%60 بكليات الهند�شة و20% 
ادارة االعمال %10 معلوماتية

املوقع  زي�����ارة  ب��اإم��ك��ان��ك��م  اجل���دي���د 
اخلا�س بخريطة العني التفاعلية 
http ://alainmaps .
a m .a b u d h a b i .a e /
MapViewer/map .
تطبيق  حت���م���ي���ل  اأو   aspx
اأو   AppStore م��ن  اخل��ارط��ة 

google Play
الت�شوير  تاريخ  ان  بالذكر  جدير 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اجل�����وي يف 
القرن  م��ن  ال�شتينات  اىل  ي��رج��ع 
ت�شوير  اول  ك�����ان  ف���ق���د  امل���ا����ش���ي 
للمدينة يف ابريل من عام 1968 
�شركات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ذل�����ك  و 
الت�شوير  جم���ال  يف  متخ�ش�شة 
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اأخبار الإمارات

الطب الوقائي واالأ�سنان بعجمان يحتفالن باليوم الوطني

م�ست�سفى ال�سيخ خليفة يف عجمان ت�سارك املجتمع فرحته باليوم الوطني

•• عجمان ـ الفجر 

ن����ظ����م جم����م����ع ال����ط����ب ال����وق����ائ����ي 
مب��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان ال��ط��ب��ي��ة حفال 
مبنا�شبة اليوم الوطني حيث افتتح 
اخليالة  لفرقة  بعر�س  االحتفال 
م���ن ن�����ادي ع��ج��م��ان ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ، 
فيما قدمت فرقة العوبد ال�شعبية 
رق�شات �شعبية متنوعة ، ويف كلمة 
عبدالعزيز  ق����ال  احل���ف���ل  اف���ت���ت���اح 
م���دي���ر منطقة  ن���ائ���ب  ال���وح���ي���دي 
عجمان الطبية يف هذا اليوم االأغر 
والتريكات  التهاين  اأ�شمى  نرفع 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ملقام �شاحب 
ب���ن زاي�����د رئ��ي�����س ال����دول����ة حفظه 
اأ�شحاب  ال����ك����رام  واخ�����وان�����ه  اهلل 
�شعب  واىل  االم���ارات  ال�شمو حكام 

االماراتي املعروف حممد الريكي 
الذي  بال�شارقة  ال�شعر  بيت  مدير 
الق�شائد تعر عن  األقى عدد من 
منا�شبة يوم االحتاد ، ا�شتهلها بذكر 
ماآثر واأجم��اد باين االحتاد ال�شيخ 
زايد رحمه اهلل الذي اأ�شبح القدوة 
واملثل يف البناء ومل ال�شمل ، وفيما 
قدمت طالبات مدر�شة خولة بنت 
تعر  عدة  ورق�شات  لوحات  ثعلبة 
ع���ن ح���ب ال���وط���ن واالع����ت����زاز به. 
كما مت تكرمي عدد من كبار ال�شن 
والذين ح�شروا االحتفال بالتعاون 
م��ع م��رك��ز امل�����ش��ن��ني ب��ع��ج��م��ان. ويف 
االأ�شنان  مركز  نظم  ذات��ه  ال�شياق 
ت�شمن  اح����ت����ف����اال  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
الرتاثية  ال���ف���ق���رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
والرتفيهية ، وقالت الدكتورة اآمنة 

ال�شيخ  والدنا  فيديوهات عن  عدة 
زايد طيب اهلل ثراه وحول املا�شي 
عاملي  جمتمع  ووط��ن��ي  وامل�شتقبل 
.ك���ذل���ك ع��م��ل م����زاد ت����راث �شمن 

حمور العمل االن�شاين.
كما مت ر�شم لوحد جدارية و�شعت 
ع��ل��ى م��دخ��ل امل���رك���ز ت��ت��ح��دث عن 
م��ا���ش��ي االحت����اد وح��ا���ش��ره ، وعن 
عقد  جانب  اىل  الوطنية  اخلدمة 
واختيار  ل���الأط���ف���ال  ر����ش���م  ور����ش���ة 
اف�������ش���ل ث����الث����ة ر�����ش����وم وت���ك���رمي 
 5 ، كذلك قام  امل�شاركني  االطفال 
لوحات  بعمل  االمتياز  اأط��ب��اء  م��ن 
فنية تعر عن حب الوطن ، حيث 
اأ���ش��رف ع��ل��ى ه���ذه ال��ور���س الفنان 
مدير  وم�شت  العو�شي.  ابراهيم 
اقتناء  ومت  قائلة  االأ���ش��ن��ان  م��رك��ز 

اأغلى  ال��ذي يعي�س اليوم  االم��ارات 
م��ن��ا���ش��ب��ة يف ت���اري���خ االم�������ارات اال 
وه����ي ق���ي���ام االحت������اد وم������رور 43 
ع����ام����ا ع���ل���ى اأف�������ش���ل من�������وذج من 
الوحدة والتالحم يف تاريخ العرب 

احلديث.
الزرعوين  ليلى  قالت  جهتها  م��ن 
وم��ال��ي��ة يف جممع  ادارة  م�����ش��وؤول��ة 
الطب الوقائي اأن االميان بالوطن 
اأ�شرف  م��ن  خدمته  على  وال�شعي 
التي  اخلدمات  واأح�شن  الواجبات 
ونحن  ل���الم���ارات  تقدميها  ي��ج��ب 
43 ، ففي  نحتفل باليوم الوطني 
عهد االحتاد اأ�شبحنا نعي�س اأجمل 
واأح�شن معاين االجناز والتقدم.
واأ�شعل فيهم  اأط��رب اجلمهور  كما 
ال�شاعر  واالن��ت��م��اء  ال���والء  حما�س 

اال�شنان  مركز  م��دي��رة  ال�شام�شي 
االحت��اد ميثل  اأن  مبا  التخ�ش�شي 
اأروع معاين الوحدة والتالحم  لنا 
امل��رك��ز اىل اعداد  ف��ق��د اجت��ه��ن��ا يف 
ذات ط��اب��ع خ��ا���س قوامه  اح��ت��ف��ال 
ك����ام����ل على  االع����ت����م����اد وب�������ش���ك���ل 
بهدف  امل��رك��ز  وم��وظ��ف��ات  موظفي 
اب����راز م��واه��ب��ه��م واخ����راج م��ا تكنه 
 ، الوطن  لهذا  حب  من  �شدورهم 
املوظفون  ه��وؤالء  اأب��دع  لذلك فقد 
االأعمال  رائعة من  يف عمل من��اذج 
واالنتماء  ال��والء  قيم  تعك�س  التي 
ووطننا  الر�شيدة  لقيادتنا  واملحبة 
م�شاركة  ه��ن��اك  وك���ان���ت  امل��ع��ط��اء. 
لتاأدية  لل�شم  االم���ل  م��در���ش��ة  م��ن 
 ، اال���ش��ارات  بلغة  الوطني  ال�شالم 
املركز يف عمل  �شاهم موظفي  كما 

•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود 

خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  حتتفل 
يف عجمان باليوم الوطني الثالث 
بالدور  منها  م�شاركة  واالأرب��ع��ني 
امل�شت�شفى  تلعبه  ال��ذي  املجتمعي 
يف تنمية املجتمع من ن�شر ثقافة 
ال��وق��اي��ة م��ن االأم���را����س وخدمة 
وامل���ق���ي���م���ني، جتولت  امل���واط���ن���ني 
امل�شت�شفى  اأروق�����ة  داخ����ل  ال��ف��ج��ر 
االح��ت��ف��ال ومظاهر  ع��ل��ى  ل��ت��ق��ف 
الفرحة التى تعم اأرجاء امل�شت�شفى.  
مدير  اجلنيبي  حمد  �شالح  اأك��د 
اأن  ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
على  يقت�شر  ال  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  دور 
وم�شاركاتهم  امل��ر���ش��ى  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
املعاناة ال�شحية ومعاجلتهم واإمنا 
وم�شاركتهم  اأف��راح��ه��م  اإىل  متتد 
االأع���ي���اد ال��وط��ن��ي��ة، وه����ذه االأي����ام 
ن��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ذي 
عليه  ترعرعنا  رم��ز  ميثل جليلي 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  وعلى 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
فرحة  ه��و  الوطني  فاليوم  ث���راه، 
ونتقدم  ال�شمل،  ومل  العائلة  بيت 
ال�شمو  ل�شاحب  والثناء  بال�شكر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شمو  ال���دول���ة و���ش��اح��ب  رئ��ي�����س 

اأن دور امل�شت�شفى يعد من االأدوار 
املهمة يف جمال الرعاية ال�شحية، 
مل����ا حققته  ع���ال���ي���ة  م���ك���ان���ة  ول���ه���ا 
والتنمية  التقدم  عجلة  دف��ع  م��ن 
وا�شتقبال  وم��ع��اجل��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ق�شم  يف  امل���خ���ت���ل���ف���ة  االأم������را�������س 
كل  ت�شارك  فامل�شت�شفى  الطوارئ، 
عام املواطنني واملقيمني فرحتهم 
للزوار  وت��ق��دم  ال��وط��ن��ي،  ب��ال��ي��وم 
وج����ب����ات ث���ق���اف���ي���ة م���ت���ن���وع���ة من 
الفنية يف جنبان  اللوحات  عر�س 
االأج��ن��ح��ة ووج����ود ع��ار���ش��ات من 
ملنتجاتهن  اأعمال عجمان  �شيدات 
جمال  يف  واملتخ�ش�شة  املختلفة 
االأع�����م�����ال ال���ي���دوي���ة وال���رتاث���ي���ة 
االإماراتية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل����اأك����والت 
الو�شل  ه��م��زة  ل��ت��ك��ون  ال��ق��دمي��ة 
ال�����ق�����دمي واحل������دي������ث، كما  ب�����ني 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ال�����ش��ك��ر  ن��خ�����س 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
االأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������س  ع�����ش��و 
عجمان وويل عهده االأم��ني �شمو 
عهد  ويل  حميد  بن  عمار  ال�شيخ 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي، 
ع��ل��ى ال���دع���م ال����الحم����دود الذي 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ي��ق��دم��وه 
ال��ب��ل��د الطيب.   ه����ذا  ار�����س  ع��ل��ى 
التعامل  يف  اال�شتقبال  دور  وع��ن 

التقنية  واأه���م���ي���ة  اجل��م��ه��ور  م���ع 
احلديثة يف ممار�شة العمل يقول 
احمد حممد با�شتقبال امل�شت�شفى 
اأن املراجني للم�شت�شفى يتخطون 
الواحد  ال��ي��وم  ال���ع���ادي يف  ال��ع��دد 
قد  للعمل  وال��ي��ة  تنظيم  وه��ن��اك 
تعود عليها املراجع، يف الوقت ذاته 
التعاون من قبل االأق�شام املختلفة 
ي���زي���د م����ن ����ش���رع���ة االإج����������راءات، 
بق�شم  االأط������ب������اء  ع������دد  وك��������رثة 
الطوارئ ي�شهل على املر�شى اأمور 
كثرية ومتعددة، كما اأن بالطوارئ 
على  يقوم  للحوادث  خا�س  ق�شم 
حت�شني حاالت احلالة الواردة.

باليوم  �شعادته  احمد عن  واأع��رب 
ال����وط����ن����ي واالح����ت����ف����ال ب���ذك���رى 
االحت���������اد ال�������ذي اأ�����ش���������س ل���دول���ة 
العامل  �شعوب  ك��ل  يتمنى  حديثة 
اإليها، فاالإمارات خالل  ان ينتمي 
متكنت  املن�شرمة  االأربعة  العقود 
برعاية  االأف���اق  اإىل  ال�شعود  م��ن 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حكام  واإخ�����وان�����ه�����م  دب������ي  ح����اك����م 

االإمارات.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة تعد 
اإم���ارة  ���ش��رح��ا وم��ن��ارة �شحية يف 
ع��ج��م��ان مب���ا ت���ق���وم ب���ه م���ن دور 
فعال، وتقدمه من رعاية �شحية 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  لكافة 
اأن  كما  الطيب،  البلد  ه��ذا  ار���س 
لتحديث  دائما  ت�شعى  امل�شت�شفى 
وبتن�شيط  املتخ�ش�شة،  االأج��ه��زة 
العمل  فرق  من  الب�شرية  الكوادر 
واملمر�شات  االأط���ب���اء  ك����وادر  م��ن 
وامل���ت���ع���ام���ل���ني م����ع اجل���م���ه���ور يف 
اأق�شام اخلدمات االإدارية. واأ�شاف 
قائال اأن م�شت�شفى خليفة تراعي 
باليوم  ب���االح���ت���ف���ال  االه����ت����م����ام 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
واإخوانهما  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
بال�شكر  ونخ�س  االإم����ارات،  حكام 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  والعرفان 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
االأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخ  �شمو  االأم���ني  عهده  وويل 
عمار بن حميد ويل عهد عجمان 
ما  على  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
يقدمونه من دعم ومتابعة حثيثة 
عجمان  روؤي�������ة  ع���ل���ى  وال�����وق�����وف 

االإ�شرتاتيجية 2021.
اأن  اجل����ن����ي����ب����ي  �����ش����ال����ح  واأف�������������اد 

اأج����واء اجلمهور  ال��وط��ن��ي و���ش��ط 
للرتاث يف جميع  باإقامة معر�س 
اأج����ن����ح����ة امل�������ش���ت�������ش���ف���ى، وع���ر����س 
الت�شكيلي  ل��ل��ف��ن��ان  فنية  ل��وح��ات 
اإب���راه���ي���م ال��ع��و���ش��ي ب���ع���دد كبري 
م��ن ال��ل��وح��ات امل��ع��رة ع��ن البيئة 
وال���رتاث واحل��داث��ة، وم��ن جانب 
عن  تعر  معرو�شات  ه��ن��اك  اآخ���ر 
الرتاث باإن�شاء خيام من ال�شوف 
وجريد  اخل����و�����س  م����ن  واأخ��������رى 
تعر  فنية  النخيل مع جم�شمات 
البيع  واأ����ش���ال���ي���ب  امل���الب�������س  ع����ن 
قدميا.  ومن جانبه اأ�شار عبد اهلل 
العامة  ال��ع��الق��ات  بق�شم  ال�شحي 

م���رك���ز وزارة  م����ن  ف��ن��ي��ة  ل����وح����ات 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب ل��ت��زي��ني املركز 
ب�شورة دائمة وهي تعر عن تراث 

االمارات وما�شيها العريق.
كذلك نظم املركز م�شابقة �شعرية 

حيث  ال�شحة  وزارة  موظفي  ب��ني 
فاز يف هذه امل�شابقة كال من عتيق 
مزيرع  م��رك��ز  م��ن  الكعبي  خلفان 
ال�����ش��ح��ي ، وع����ب����داهلل ج���اب���ر من 
ح�شن  ون����وره   ، ال��ذي��د  م�شت�شفى 

�شقر  م�شت�شفى  م���ن  ال�����ش��ام�����ش��ي 
براأ�س اخليمة ، ومت ا�شدار جملة 
خ���ا����ش���ة ب���ا����ش���م )ن���ب�������س ال���وط���ن( 
ال��ف��ائ��زة فيها  ال��ق�����ش��ائ��د  ن�����ش��ر  مت 

وتوزيعها على املوظفني.

جمموعة بريد االمارات حتتفل باليوم الوطني 
•• اأبوظبى-وام:

احتفلت جمموعة بريد االمارات باليوم الوطني الثالث واالأربعني وذلك �شمن احتفاالت الدولة بذكرى قيامها 
وم�شاركة ل�شعب االمارات واملقيمني على اأر�شها فرحة هذه املنا�شبة الغالية. �شارك املجموعة هذا االحتفال مكاتب 
واملجل�س  ابوظبى  وجمارك  املالية  ودائ��رة  للهوية  االم���ارات  هيئة  ومنها  املبنى  فى  املتواجدة  احلكومية  ال��دوائ��ر 
با�شمى  املبنى  املتواجدة فى  الدوائر احلكومية  املجموعة ومكاتب  امل�شوؤولني فى  الوطنى لالعالم. وتقدم جميع 
اآيات التهاين والتريكات اىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و اأخيه 
ال��وزراء حاكم دبى رعاه اهلل  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  �شاحب 
واخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام االمارات ونواب واأولياء العهود و �شعب دولة االمارات مبنا�شبة االحتفال باليوم 

الوطني الثالث واالربعني للدولة..�شائلني املوىل عز وجل ان يحفظ دولتنا وقيادتنا الر�شيدة.
ا�شتمل احلفل على عدد من االأغاين الوطنية ورق�شات اليولة واملاأكوالت ال�شعبية وق�شائد لعدد من ال�شعراء الذين 

تغنوا بهذه املنا�شبة.

وزير ال�سحة يبحث التعاون مع نائب رئي�س جمل�س الوزراء الربتغايل 

حتت �سعار نحو تعليم يواكب الع�سر  

جائزة خليفة الرتبوية حتتفل باليوم الوطني الثالث واالأربعني
•• تغطية -رم�صان عطا:

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت 
ام�س  ����ش���ب���اح  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اح��ت��ف��ااًل 
واالأرب����ع����ني حت���ت عنوان  ال��ث��ال��ث 
،وذلك  الع�شر  يواكب  تعليم  نحو 
عام  اأم���ني  العفيفي  اأم���ل  بح�شور 
اللجنة  اأع�شاء  وعدد من  اجلائزة 
الرتبوية  وال���ق���ي���ادات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
واالأكادميية والطلبة ، وذلك مبقر 

اجلائزة يف  اأبوظبي .

نه�شة ي�شهدها قطاع التعليم
تقدمت  االح����ت����ف����ال  ب����داي����ة  ويف 
اجلائزة  ع��ام  اأم���ني  العفيفي  اأم���ل 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  باآ�شمى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 

قيادتنا  يحفظ  واأن  واال���ش��ت��ق��رار 
ال��ر���ش��ي��دة ذخ���راً للوطن واالأم����ة ، 
دامت اأفراح الوطن وكل عام واأنتم 

بخري .
ندوة  االح���ت���ف���االت  ت�شمنت  وق���د 
الدكتور  م����ن  ك����ل  ف��ي��ه��ا  �����ش����ارك 
جامعة  م���دي���ر  امل���ه���ي���دب  ري����ا�����س 
امل�شت�شار  املن�شوري  وخلفان  زاي��د، 
مبجل�س اأبوظبي للتعليم، و�شيخة 
اجلابري مديرة االإعالم مبوؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية ، واأدارها الدكتور 
الرتبية  كلية  وك��ي��ل  الكعبي  علي 
بجامعة االإمارات، وتناولت الندوة 
املحاور حول ما ي�شهده  ع��دداً من 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ت��ط��ور يف ال���دول���ة ، 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��رع��اي��ة  وذل���ك 
يكون  اأن  ع��ل��ى  حت���ر����س  وال���ت���ي   ،
ا�شرتاتيجية  ���ش��دارة  يف  التعليم 
التنمية يف دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة .  كما قدم طالب وطالبات 
وامل�شتقبل،  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة،  م���دار����س 
وال��رواد، واالإم���ارات الوطنية عدد 
والفلكلورية  الفنية  الفقرات  من 
فقرات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  باملنا�شبة 

تراثية تخللت احلفل 

رائداً للجامعات الوطنية والعاملية، 
وتتجاوز القاعدة التعليمية الإعداد 
الطلبة يف خمتلف مراحل التعليم 
�شبعمائة  م����ن  اأك�������رث  ب����ال����دول����ة 
األ��ف طالب وطالبة من  وخم�شني 
ريا�س االأطفال حتى الدكتوراه . 
ي�شهدها  التي  بالنه�شة  واأ���ش��ادت 
الكرمية  والرعاية  التعليم  قطاع 
من قيادتنا الر�شيدة، حيث د�شنت 
ال��دول��ة م���ب���ادرات رائ����دة لرت�شيخ 
الع�شر  ت���واك���ب  ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة 
العلمية  االأ�شاليب  باأحدث  وتاأخذ 

والتطبيقية يف العامل . 
اليوم  اح���ت���ف���االت  اإن  واأ�����ش����اف����ت 
ت��ع��ت��ر م��ن��ا���ش��ب��ة وطنية  ال��وط��ن��ي 
عزيزة على قلوبنا جميعاً ن�شاعف 
فيها اجلهد والعمل من اأجل رفعة 
مكت�شباته  على  واحلفاظ  الوطن، 
يدمي  اأن  ت���ع���اىل  اهلل  ون���������ش����األ   ،
ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل ن��ع��م��ة االأمن 

حكام االإمارات، والفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ش��ل��ح��ة رئي�س  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
بهذه  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 

ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة اإمن����ا 
ت�شتذكر الدور التاريخي للمغفور 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
موؤ�ش�س الدولة وباين نه�شتها . 

ال��غ��ال��ي��ة، وال��ت��ي يتجدد  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
الغايل،  ب��وط��ن��ن��ا  اع���ت���زازن���ا  ف��ي��ه��ا 
ووالءنا املطلق لقيادته الر�شيدة. 
الرتبوية  اإن جائزة خليفة  وقالت 
احتفاالته  ال��وط��ن  ت�����ش��ارك  وه���ي 

اليوم  اح��ت��ف��ال��ن��ا  اإن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ت��ع��ل��ي��م يواكب  ن��ح��و  ���ش��ع��ار  حت���ت 
ي��ك��ون هذا  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا  ال��ع�����ش��ر 
حموراً الحتفالنا اإذ ميثل التعليم 
ال�����وط�����ن نحو  اإن�����ط�����الق  رك�����ي�����زة 

�شهدت  ح��ي��ث  وال��ت��ق��دم،  النه�شة 
نوعية يف  ق��ف��زات  االحت���اد  م�شرية 
املدار�س  فاأنت�شرت  التعليم  جمال 
واجل�����ام�����ع�����ات، واأ����ش���ب���ح���ت دول����ة 
مركزاً  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

احمد حممدعبداهلل ال�سحي�سالح حمد اجلنيبي

•• دبي-وام:

بحث معايل عبد الرحمن العوي�س وزير ال�شحة خالل 
لقائه ام�س معايل الدكتور باولو بورتا�س نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء الرتغايل �شبل تطوير عالقات التعاون 
الرتغالية  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارة  بني  امل�شرتك 
التقنيات  و  ال��ت��ط��وي��ر  و  ال��ت��دري��ب  خ��ا���ش��ة يف جم���االت 
الطبية  وامل��م��ار���ش��ات  امل�شت�شفيات  ق��ط��اع  يف  احل��دي��ث��ة 

اللقاء - الذي جرى مبقر وزارة  والرتاخي�س . ح�شر 
كو�شتا م�شاعد  دا  الدكتور فريناندو   - دبي  ال�شحة يف 
وزير ال�شحة الرتغايل و�شعادة جيمي فان زيللر اليتاو 
�شفري جمهورية الرتغال لدى الدولة و�شعادة الدكتور 

حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة.
يف  للعالج  املر�شى  اإر���ش��ال  اإمكانية  اإيل  اللقاء  وتطرق 
واملراكز  امل�شهورة  الرتغالية  التخ�ش�شية  امل�شت�شفيات 
واإ�شتقطاب  امل�شتع�شية  االأم��را���س  جم��ال  يف  ال�شحية 

الطبية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  الرتغالية  الكفاءات 
اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  الزائرين  االأط��ب��اء  برنامج  �شمن 
اإبتعاث االأطباء املواطنني للتدريب وموا�شلة درا�شاتهم 
العليا يف الرتغال. واأبدى معايل الدكتور باولو بورتا�س 
يف  ال�شحة  وزارة  م��ع  املطلق  للتعاون  ب���الده  اإ���ش��ت��ع��داد 
للتعليم  املواطنني  االأطباء  واإ�شتقطاب  املجاالت  جميع 
وال��ت��دري��ب .. م���وؤك���دا م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 

البلدين والتي حتتم التعاون يف القطاعات كافة .

امل العفيفي:منا�سبة وطنية عزيزة على قلوبنا ن�ساعف فيها اجلهد والعمل من اأجل رفعة الوطن
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العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االفق للتجهيزات الفنية

رخ�شة رقم:CN 1048138 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 0.50*0.20 اىل 0.53*0.30

تعديل ا�شم جتاري:من/االفق للتجهيزات الفنية
HORIZON TECHNICAL SUPPLIES

اىل/االفق العاملية خلدمات التوظيف
HORIZON INTERNATIONAL RECRUITMENT SERVICES

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الظفرة بناية �شيف بن دروي�س الكتبي 
اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الكرتا حو�س �شرق 11 ق c88 مكتب رقم 503 

املالك ال�شيخة اليازية بن �شيف بن حممد ال نهيان
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
املعمورة  ال�ش�����ادة/�شما  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1734089:لتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي ابراهيم حممد البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن حممد �شالح القحطاين
تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

الرايق لل�شيل والعبايا - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1124048-3 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز الفالح للتدليك

رخ�شة رقم:CN 1220236 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاتن احمد ابوهيكل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة احمد خليفة عبود جمعان الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �شيف الع�شب املن�شوري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 4*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز الفالح للتدليك
AL FALAHA SPA BEAUTY CENTER

اىل/�شالون فتون لبنان لل�شيدات
FTOON LEBANON LADIES SALON

تعديل ن�شاط/ا�شافة حمام �شرقي للن�شاء )9609002(
تعديل ن�شاط/حذف مركز تدليك وا�شرتخاء ن�شائي )9609013(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للن�شاء فئة الثالثه )9602201.3(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
املتحركة  للهواتف  املجال  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ولوازمها رخ�شة رقم:CN 1118597 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*3.14 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة املجال للهواتف املتحركة ولوازمها
AL MAJAL MOBILE PHONES AND ACCESSORIES EST

اىل/خياط ن�شيم العني للرجال
NASEEM AL AIN GENTS TAILOR

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية فئة اوىل )1410903.1(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويحان لل�شكراب 

رخ�شة رقم:CN 1002457 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ب�شمه عبداخلالق عيدرو�س احمد النقيب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد بطي عبيد �شامل املزروعي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من العني �شناعية العني �شناعية العني بناية �شيف حممد 
زيتون املهريي اىل العني العني �شناعية العني بناية احمد عبيد را�شد عبيد 

العرطي احلمريي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل رئيف لل�شاعات 

رخ�شة رقم:CN 1109681 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شطفى مو�شى علي جنف الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�شفي حممد �شيبان النعيمي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ال�شاعات )9529001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اف زد ال تي االمارات �شوليو�شنز

 رخ�شة رقم:CN 1707443 قد تقدموا الينا بطلب
TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمدان بن حممد بن حمدان ال نهيان من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمدان بن حممد بن حمدان ال نهيان من 100% اىل %51

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/اف زد ال تي االمارات �شوليو�شنز

F Z L T EMIRATES SOLUTION

اىل/اف زد ال تي االمارات �شوليو�شنز ذ.م.م
F Z L T EMIRATES SOLUTION LLC

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
ملقاوالت  ال�شريعة  ال�ش�����ادة/البداية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1186928:االلكرتوميكانيكال وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/البداية ال�شريعة ملقاوالت االلكرتوميكانيكال وال�شيانة العامة
GUICK START ELECTROMECHANIC CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/البداية ال�شريعة ل�شيانة العامة
QUICK START GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت الكهربائية )4220904(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عطر امل�شاء للحالقة  

رخ�شة رقم:CN 1027646 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 6*0.90

تعديل ا�شم جتاري:من/عطر امل�شاء للحالقة
EVENING AROMATIC HAIRDRESSING

اىل/عطر امل�شاء للحالقة
EVENING AROMATIC SALON

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلياة 

ال�شعيدة لرتكيب ال�شعر امل�شتعار - فرع
رخ�شة رقم:CN 1097538-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شهم الف�شي لزينة ال�شيارات

 رخ�شة رقم:CN 1047257 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداحلميد علي عبدالواحد �شالح الواحدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداحلميد علي عبدالواحد �شالح الواحدي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منى نا�شر �شالح الواحدي %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 3*1 اىل 7*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شهم الف�شي لزينة ال�شيارات
SILVER ARROW CAR ACCESSORIES

اىل/ال�شهم الف�شي لزينة ال�شيارات ذ.م.م
SILVER ARROW CAR ACCESSORIES LLC

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

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

�شيف خلدمات املباين واملكاتب
رخ�شة رقم:CN 1015612 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مودرن 

كري تركيب و�شيانة املكيفات املركزية
رخ�شة رقم:CN 1274818 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عامل اخليال لالثاث املكتبي 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1244193 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*5
تعديل ا�شم جتاري:من/عامل اخليال لالثاث املكتبي ذ.م.م

ALAM AL KHAYAL OFFICE FURNITURE LLC
اىل/عامل اخليال لل�شتائر ذ.م.م

ALAAM ALKHAIAL FOR CURTAINS LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ق 93 - 94 م 59 اىل املنطقة 
الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية القدمية ار�س رقم 55 حمل رقم 2

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعــــــــــالن
العامة  لل�شيانة  ثرى  ال�ش�����ادة/دلتا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1101599 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 4*1
تعديل ا�شم جتاري:من/دلتا ثرى لل�شيانة العامة

DELTA THREE GENERAL MAINTENANCE

اىل/دلتا ثري للمقاوالت وال�شيانة العامة
DELTA THREE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

املنطقة  اىل   2 ق   A4 م  جفن  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية ليوا مزيرعة ال�شارع العام بناية �شعيد حممد �شعيد عتيق القبي�شي 

املجموعة الرابعة مبنى د حمل رقم 12
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /ناي�س تامي للريا�صات البحرية قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
ناي�س تامي 2 - �شابقا ماجالن        مAP7104/8259               ابوظبي

العدد 11267 بتاريخ 2014/11/26

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /ناي�س تامي للريا�صات البحرية قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
  ناي�س تامي 3 - �شابقا دات�شي                 209180                     ابوظبي

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  نوفمرب 2014 العدد 11267

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  نوفمرب 2014 العدد 11267
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اأخبـار الإمـارات
الداخلية حتتفل باليوم الوطني ال� 43 للدولة 

مكتوم بن حممد يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي الإمارة دبي

يف لقاء مو�سع دعا اإليه و�سم قيادات الوزارة وجميع مديري املدار�ض

احلمادي: امليدان �ساحب الدور الرئي�س لقيادة العملية التعليمية ودفة التطوير يف املرحلة املقبلة

•• دبي -وام: 

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ب��اح ام�س  امل��ج��ل�����س 
عقد مبقره  ال��ذي  املجل�س  اجتماع 
ب����اأب����راج االإم���������ارات ون���اق�������س ع���ددا 
امل�����ش��اري��ع وامل��وا���ش��ي��ع املدرجة  م��ن 
ع��ل��ى ج����دول االأع���م���ال. ي��اأت��ي هذا 
تاأكيدا  االجتماع يف دورت��ه احلالية 
ال�شيا�شات  اإجن��������از  م�������ش���ار  ع���ل���ى 
التحديات  اأهم  ومناق�شة  املقرتحة 
وال���ع���م���ل ب��ال��ت��و���ش��ي��ات ال���ت���ي من 
�شاأنها اأن ت�شمن اإجناز امل�شاريع يف 

اخلارطة  على  العقارات  ربح  ن�شبة 
خالل االأ�شهر ال�شابقة.

االإيجارات  قطاع  العر�س  وت��ن��اول 
م���ن ح��ي��ث ����ش���رد اإح�����ش��ائ��ي��ات عن 
االيجارية من  العقود  قيم جتديد 
ال��زي��ادة يف  �شكنية وجت��اري��ة ون�شب 
اإيجارات عام 2014 يف االإمارة.

ويف هذا االإطار اطلع االأع�شاء على 
ج��م��ل��ة م��ن امل��ق��رتح��ات وامل���ب���ادرات 
العقارية كتخطيط القطاع العقاري 
والت�شريعات  ال���ق���وان���ني  وت���ع���زي���ز 
واللوائح املتبعة ومراجعة التنظيم 
والبيانات  وال���درا����ش���ات  ال��ع��ق��اري 
املواطنني  دور  ومناق�شة  العقارية 
يف القطاع وت�شجيع اال�شتثمار.

امل�شتهدفة يف املجتمع واالإح�شائيات 
التي تت�شمن اأعداد ق�شايا التعاطي 

واالإدمان.
وت���اأت���ي اأه��م��ي��ة اإن�������ش���اء امل���رك���ز من 
ووجه  الوقائية  التوعوية  الناحية 
بن  بن حممد  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل جلنة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  مم��ث��ل��ي  م���ن 
نهاية  ويف  امل�شروع.  مبتابعة  تعنى 
املجل�س  اأع�����ش��اء  و���ش��ع  االج��ت��م��اع 
مقرتحاتهم التي �شملت حزمة من 
امل�شاريع  بتنفيذ  للبدء  التو�شيات 
طرحها  مت  ال����ت����ي  وال�������ش���ي���ا����ش���ات 
خ���الل االج��ت��م��اع ك��م��ا وق��ف��وا عند 
نتائج  ملتابعة  ال�شابقة  التو�شيات 

اإمارة دبي. وناق�س االأع�شاء خالل 
االجتماع �شيا�شة الت�شخم يف اأ�شعار 
االأرا���ش��ي وال��ع��ق��ارات يف اإم���ارة دبي 
�شوابط  ل��و���ش��ع  �شعيها  يف  وذل����ك 
�شمن  واالأرا�شي  العقارات  الأ�شعار 
تعزيز  ت�شمن  مقبولة  م�شتويات 
النمو امل�شتدام يف القطاع واحلد من 
ت�شخم االأ�شعار العقارية اإال بن�شب 
واقعية تتما�شى مع م�شتويات النمو 
االقت�شادي املن�شودة لالإمارة وذلك 
لقطاع  حتليالت  جمموعة  �شمن 
البيع على اخلارطة والتي ت�شمنت 
اإح�����ش��ائ��ي��ات م��ف�����ش��ل��ة ع���ن حاالت 
اإعادة البيع على اخلارطة من حيث 
ومتو�شط  املخالفة  املبايعات  قيم 

بناء وتر�شيخ  اإىل  ال�شيا�شة  وت�شعى 
امل�شتدامة  ال���ع���ق���اري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وجود  وتعزيز  االأخ�شر  واالقت�شاد 
جاذبة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع���ق���اري���ة  ب��ي��ئ��ة 
م��واءم��ة خلطة  وذل���ك  لال�شتثمار 
والتي   2015 االإ�شرتاتيجية  دبي 
على  املحافظة  ���ش��رورة  على  تن�س 
التناف�شية عر معاجلة  دبي  ق��درة 
واطلع  امل��ع��ي�����ش��ة.  ت��ك��ل��ف��ة  ارت����ف����اع 
م�شروع  م���ق���رتح  ع��ل��ى  االأع�������ش���اء 
املدمنني  ت���اأه���ي���ل  م���رك���ز  اإن���������ش����اء 
ملعاجلة االإدمان على املواد املمنوعة 
الظاهرة  وال�شارة واحلد من هذه 
درا�شة  االجتماع مت عر�س  وخالل 
�شاملة حول اأنواع االإدمان والفئات 

•• ال�صارقة – الفجر 

اأع�����ل�����ن م����ع����ايل ح�������ش���ني احل����م����ادي 
امليدان  اأن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
التعليمية  مب���ن���اط���ق���ه  ال�����رتب�����وي 
الرئي�س  الدور  له  �شيكون  ومدار�شه 
ودفة  التعليمية  العملية  ق��ي��ادة  يف 
املقبلة،  امل���رح���ل���ة  خ����الل  ال��ت��ط��وي��ر 
ت���دخ���ر و����ش���ع���اً يف  ل���ن  ال��������وزارة  واأن 
اإك�����ش��اب م��دي��ري وم��دي��رات املدار�س 
االإدارة  ف��ن��ون  ال��ت��ح��دي��د،  وج��ه  على 
احل��دي��ث��ة، ومتكينهم من  ال��رتب��وي��ة 
ال�����ش��الح��ي��ات ال��وا���ش��ع��ة ال��ت��ي تعزز 
امل�شاركة  على  وت�شاعدهم   ، دوره���م 
اإىل  ال��ق��رار،  و�شناعة  التخطيط  يف 
جانب م�شوؤولياتهم املت�شلة باملتابعة 

والتقييم .
بقيادتها  ال���وزارة  اإن   : وق��ال معاليه 
فيها  العاملني  وجميع  وم�شوؤوليها 
م�شرية  ف��ا���ش��ل��ة، يف  م��رح��ل��ة  اأم������ام 
التعليم يف الدولة، واأن اجلميع اأمام 
مهمة وطنية، ولي�س هناك اإال خياراً 
واح����داً وه��دف��اً وا���ش��ح��اً، وه���و اأبناء 
وبنات االإمارات الذين ينتظرون من 
مديري  وم��ن  الرتبوية  موؤ�ش�شتهم 

مدار�شهم ومعلميهم، العطاء 
اجلزيل واجلهد املخل�س، مل�شاعدتهم 
م�شتقبل  ن��ح��و  ب���اأي���دي���ه���م  واالأخ�������ذ 
القرن  مهارت  فيه  اأف�شل، ميتلكون 
ابتكاراً  اأك���رث  ف��ي��ه  وي��ك��ون��ون   ،21
لتلبية  ا���ش��ت��ع��داداً  واأك����رث  واإب����داع����اً، 
املعرفة  اقت�شاد  جمتمع  متطلبات 
التنمية  الحتياجات  واال�شتجابة   ،
ال�شامل  مب��ف��ه��وم��ه��ا  امل�������ش���ت���دام���ة 
وفق   ، احلياة  لكل مناحي  واملتكامل 
م��ب��ادرة االب��ت��ك��ار ال��ت��ي ك���ان �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأح��د حماورها  التعليم  يعد  والتي   ،

الرئي�شة .
اإن  واأ���ش��اف م��ع��ايل وزي���ر الرتبية : 
دولتنا مل تدخر �شيئاً يف �شبيل اإعداد 
يتبق  ومل  وامل�شتقبل،  للحياة  اأبنائنا 
الالحمدود  ال���دع���م  جت����اه  اأم���ام���ن���ا 
مل�شرية التعليم والعاملني يف الوزارة، 
م�شاف  اإىل  مبدار�شنا  امل�شي  �شوى 
وب���اأب���ن���اء وبنات  ال��ع��امل��ي��ة،  امل����دار�����س 
امل�شتويات  اأف�����ش��ل  اإىل  االإم��������ارات، 
العلمية والتعليمية، واإىل حيث تريد 
دولتنا،  وتتطلع  ال��ر���ش��ي��دة،  قيادتنا 
للطموح  �شقفاً  لديها  يعد  مل  التي 
بقيادة  ت�شهدها  ال��ت��ي  واالإجن�����ازات، 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأ�شحاب  واإخوانهما   ، اهلل  رع��اه  دب��ي 
االأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
اأول �شمو ال�شيخ  االإم��ارات، والفريق 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة .
اللقاء املو�شع الذي  جاء ذلك خالل 
الثالثاء   ( اأم�������س  ال������وزارة  ع��ق��دت��ه 
ال�شارقة،  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��امل��دي��ن��ة   )
 ، احل��م��ادي  معايل  وح�شور  برعاية 
وم�شاركة اأكرث من 800 من قيادات 
ال���رتب���ي���ة و امل�������ش���وؤول���ني وم���دي���ري 
وم�����دي�����رات امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و 
خطة  ملناق�شة  والرتبويني،  املدار�س 
 2021  2015  ( التعليم  تطوير 
املرحلة  يف  ال���ع���م���ل  وم��ن��ه��ج��ي��ة   ،)

امل�����������ش�����ارك�����ة، وت���������ش����اف����ر اجل�����ه�����ود، 
اأ����ش���ا����س وجود  وامل�������ش���وؤول���ي���ات، ع��ل��ى 
ب��ه��ا ميداننا  ي��زخ��ر  خ���رات مم��ي��زة 
ال���رتب���وي، ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني يف اأن 
امليدان لن يقبل اإال اأن يكون نظامنا 
التعليمي يف املقدمة، ولن ير�شى اإال 
اأن يكون اأبناء االإمارات وبناتها، على 
من�شات التتويج يف املحافل العلمية، 

وتلك م�شوؤوليتنا جميعاً .
وك��������ان ال����ل����ق����اء امل����و�����ش����ع، ق�����د ب�����داأ 
تطوير  خلطة  معاليه  با�شتعرا�س 
 ،)  2021  2015  ( ال���ت���ع���ل���ي���م 
التنفيذ  وم��ت��ط��ل��ب��ات   ، واأه���داف���ه���ا 
ال���واج���ب ت���واف���ره���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق هدف 
ت��ع��ل��ي��م��ي من  ن���ظ���ام  اإىل  ال���و����ش���ول 
اأك���دت عليه  مل��ا  ال��ط��راز االأول، وف��ق��اً 
روؤية االإمارات ) 2021 (، كما لفت 
معاليه خالل العر�س اإىل التغريات 
واأع����م����ال ال��ت��ط��وي��ر ال��وا���ش��ع��ة التي 
للمدار�س  التحتية  البينة  �شت�شمل 
وال�شيما  امل�����ت�����ع�����ددة،  وم����راف����ق����ه����ا 
امل�����خ�����ت�����رات وامل����ك����ت����ب����ات وم����راك����ز 
العملية  وع��ن��ا���ش��ر  ال��ت��ع��ل��م،  م�����ش��ادر 
املناهج  م��ن  وم��ك��ون��ات��ه��ا  التعليمية 
واأ�شاليب  ال���درا����ش���ي���ة،  وامل�����ق�����ررات 
التقومي  ونظم  احلديثة،  التدري�س 
واالمتحانات، وقبل ذلك تطوير اأداء 
اأع�شاء الهيئات االإدارية والتدري�شية 

والفنية.
الت�شاوؤالت  جمموعة  على  رده  ويف 
التي ت�شغل فكر احل�شور من مديري 
وم���دي���رات امل���دار����س، اأو����ش���ح معايل 
التطوير ال  اأعمال  اأن  وزير الرتبية 
ترتكز على تطوير، مرحلتي التعليم 
االأ���ش��ا���ش��ي وال��ث��ان��وي وف��ق��ط، واإمنا 
اأن  م��وؤك��داً  االأط��ف��ال،  مرحلة ريا�س 
ال����وزارة ت��ويل ري��ا���س االأط��ف��ال جل 
يف  خ�شو�شية  من  لها  ملا  اهتمامها، 
ت�شكيل وعي وفكر اأبناء الدولة .

االإج����ازات،  يخ�س  ���ش��وؤال  على  ورداً 
اأفاد معاليه باأن االإج��ازات الدرا�شية 
ك��م��ا ه���ي دون ت��غ��ي��ري، ووف����ق م���ا مت 
للعام  الدرا�شي  التقومي  يف  اعتماده 
) 2014 2015 (، وتطرق معاليه 
امل��در���ش��ة ودورها  اإىل  ال�����ش��اأن  يف ه��ذا 
الرتبوي والتعليمي واملعريف، ودورها 
تعد  املدر�شة  اأن  مو�شحاً  املجتمعي، 
ال�شاحة  وهي  واملعرفة،  للعلم  منارة 
للمجتمع  االأ���ش��ا���س  وامللتقى  املهمة 
املحلي واأولياء االأمور، وهذا املفهوم 

هو املوجود يف دول العامل .
ملفات  ي�شتعر�شون  ال��وزارة  قيادات 

التطوير 
املزيد من  اللقاء ال�شتعرا�س  وامتد 
قدم  حيث  التطوير،  تفا�شيل خطة 
وزارة  وكيل  ال�شوالح  م��روان  �شعادة 
التخطيط  ملف  والتعليم  الرتبية 
االأداء،  وم���ت���اب���ع���ة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
التطوير  عملية  ع�شب  ال��ذي ميثل 
وا�شتعر�س  ال��رئ��ي�����س،  وم��ف�����ش��ل��ه��ا 
�����ش����ع����ادة ع���ل���ي م���ي���ح���د ال�������ش���وي���دي 
اخلا�س،  للتعليم  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
م���ل���ف ال��ت��ق��ي��ي��م و����ش���م���ان اجل������ودة، 
الوكيل  املعال  خولة  �شعادة  وقدمت 
ملف  التعليمية،  لل�شيا�شات  امل�شاعد 
فيما طرحت  االأك��ادمي��ي��ة،  ال�����ش��وؤون 
امل�شاعد  الوكيل  ح�شن  فوزية  �شعادة 
العمليات  ملف  الرتبوية  للعمليات 

املدر�شية.
اأمل  �شعادة  ا�شتعر�شت  جانبها  من 
لالأن�شطة  امل�شاعد  الوكيل  الكو�س 
االأن�شطة  م��ل��ف  امل��در���ش��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
حممد  وط��رح  الطالبية،  والرعاية 
غ���ي���اث م���دي���ر ب���رن���ام���ج حم���م���د بن 

وبناتها  الدولة  اأبناء  م�شلحة  تقدم 
على اأي �شيء اآخر.

 وذكر معايل وزير الرتبية اأنه بهذا 
االأ�شلوب ميكن امل�شي يف تنفيذ خطة 
اأهدافها،  وحتقيق  التعليم  تطوير 
على الوجه االأكمل، حيث �شيكون لكل 
م�شوؤول وموظف دوره واخت�شا�شاته 
االآخرين  ومهام  اأدوار  مع  املتكاملة 
ال�شالحيات،  يف  ت���داخ���ل  دون  م���ن 
فيما لفت معاليه اإىل اأن جناح خطة 
بتعاون  رهناً  �شيظل  التعليم  تطوير 
وت�شافر  وا���ش��ط��ف��اف��ه��م،  اجل��م��ي��ع 
الوزارة  م�شتوى  على  لي�س  اجلهود، 
وفقط، واإمنا على امل�شتوى اخلارجي 
ت�شم  ق��وي��ة  ���ش��راك��ات  اإىل  امل�����ش��ت��ن��د 
كافة،  التعليمية  العملية  اأط�����راف 
، وقبل  اأعمال  من موؤ�ش�شات وقطاع 
ذلك وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها ذات 

العالقة وال�شلة .
م��ه��م��ت��ن��ا وط���ن���ي���ة وه���دف���ن���ا متكني 
طلبتنا من مهارات القرن 21 

وقال معاليه : الكل موؤمتن على هذا 
اأب��ن��اء ال��دول��ة واالأجيال  اجل��ي��ل م��ن 
القادمة، واإذا كانت العالقة الر�شمية 
بني ال��وزارة واملنت�شبني لها، حمددة 
بقوانني وت�شريعات ومواعيد ح�شور 
وان�شراف، فاإن العمل يف بناء االإن�شان 
وامل�شتقبل،  وتاأهيله للحياة  واإع��داده 
يظل خمتلفاً عن اأي عمل اآخر، فهو 
تت�شل  وط��ن��ي��ة،  م�شوؤولية  و  واج���ب 
ب��ال��ق��ي��م وال��ر���ش��ال��ة واالأم���ان���ة، التي 
التعليم،  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  مت��ي��ز 
وتثق  الرتبية،  وزارة  تقدرهم  ممن 
وت��درك يف  اإمكانياتهم وتفانيهم،  يف 
يف  ال�شديدة  رغبتهم  نف�شه  ال��وق��ت 
اإحداث الطفرة النوعية املطلوبة يف 

التعليم . 
واأو�شح معاليه جملة التحديات التي 
و�شرورة  التعليمي،  النظام  ت��واج��ه 
اأنباء الدولة وتاأهيلهم لع�شر  اإعداد 
بعلومه  امل��ف��ت��وح  وال��ع�����ش��ر  ال��ف�����ش��اء 
معاليه  موؤكداً  وابتكاراته،  ومعارفه 
الرتبوية  االأ���ش��رة  تتحد  اأن  اأه��م��ي��ة 
ب���ال���ك���ف���اءات امل�����وج�����ودة واخل������رات 
واملخل�شني،  ال��ع��ط��اء  واأ����ش���ح���اب   ،
ن��ح��و حتقيق  اجل��م��ي��ع  ي��ت��ح��رك  واأن 

اأدوار  م��ن  ب��ه��ا  يت�شل  وم���ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
واخ��ت�����ش��ا���ش��ات ل��ق��ط��اع��ات ال�����وزارة 
دعا  فيما  املدار�س،  واإدارات  واملناطق 
معايل وزير الرتبية جميع احل�شور 
�شخ�شياً،  معاليه  مع  التوا�شل  اإىل 
وعنوانه  ه��ات��ف��ه  رق����م  م�����ش��ت��ع��ر���ش��اً 
ال����ري����دي االإل�����ك�����رتوين، وم����وؤك����داً 
تفاعلهم  ي��ن��ت��ظ��ر  اأن������ه  ل��ل��ح�����ش��ور 
اأو  وم��الح��ظ��ات��ه��م واق���رتاح���ات���ه���م، 
ت�شاوؤالت  حتى  اأو  مبتكرة،  فكرة  اأي 
الر�شمي  الريد  عر  وا�شتف�شارات، 
للوزارة ، وهو ما اأبدى ارتياحاً عاماً 
تعهدوا  الذين،  اللقاء،  لدى ح�شور 
تنفيذ  ال��وزارة يف  وراء  باال�شطفاف 
خطة التطوير التي قالوا اإنها حتقق 

طموحات الدولة وتطلعاتها . 
املدار�س  مل��دي��ري  وا�شعة  �شالحيات 
و�شناعة  التخطيط  يف  للم�شاركة 

القرار
وك������ان م���ع���ايل وزي������ر ال���رتب���ي���ة قد 
�شمن  امل��و���ش��ع،  اللقاء  عقد  اإىل  دع��ا 
التي   ،) ال���ق���ي���ادات  ل��ق��اء   ( م���ب���ادرة 
اأطلقها معاليه بداية العام الدرا�شي 
بني  ال�شلة  توثيق  ب��ه��دف  اجل���اري، 
الرتبوي،  وامليدان  ال��وزارة  قطاعات 
ال����واح����د يف  ال���ف���ري���ق  وت���ع���زي���ز روح 
الفر�شة  ومنح  الرتبويني،  اأو���ش��اط 
ملناق�شة  ال�������وزارة  م��وظ��ف��ي  جل��م��ي��ع 
و����ش���وؤون���ه �شمن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأح�������وال 
بال�شفافية  تت�شم  مبا�شرة  ح���وارات 
على  وامل�شولني  ال���وزارة  قيادات  بني 
اختالف م�شتوياتهم الوظيفية .

وي��ع��د ل��ق��اء ال��ي��وم ه��و ال��ث��اين ملعايل 
احل��م��ادي بعد ال��ل��ق��اء امل��ف��ت��وح الذي 
ع��ق��ده م��ع موظفي دي���وان ال����وزارة، 
ب��داي��ة للح�شور  اأك����د م��ع��ال��ي��ه  وق���د 
املناطق  وم���دي���ري  م�����ش��وؤول��ني  م���ن 
ال��ق��ي��ادات لي�س  ل��ق��اء  اأن  وامل���دار����س، 
جم��رد م��ب��ادرة، واإمن���ا ه��و االأ�شلوب 
ال�������ذي ي���رت�������ش���ي���ه – ����ش���خ�������ش���ي���اً - 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خ�����رات ت��رب��وي��ة لها 
اأن  وت�شتحق  وت��ق��دي��ره��ا  اح��رتام��ه��ا 
اأراء  م��ن  لديها  وت��ديل مب��ا  تتحدث 
ووج����ه����ة ن���ظ���ر يف حم���ي���ط االأ�����ش����رة 
املناق�شة  اأط����ر  و���ش��م��ن  ال���رتب���وي���ة، 
البناءة واملو�شوعية وال�شديدة، التي 

االأهداف املرجوة.
املبادرات  حزمة  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
االأداء  ل���ت���ع���زي���ز  اع���ت���م���ده���ا  ال����ت����ي 
املوؤ�ش�شي ودعم روح الفريق الواحد، 
اإجن���از مهامه  م��ن  ومت��ك��ني اجلميع 
على الوجه املاأمول، يف مقدمة ذلك 
ما مت اعتماده من منظومة متطورة 
امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  االأداء،  ل��ت��ق��ي��ي��م 
امل��ي��دان، وما  و  ال���وزارة  للعاملني يف 
تدريبية  ب����رام����ج  م����ن  ي�����ش��اح��ب��ه��ا 
والتميز  العمل  رفع جودة  ت�شتهدف 
ال��رتب��وي��ني، ف�شاًل عما  اأو���ش��اط  يف 
ب�  واخل��ا���س  بت�شكيله  معاليه  وج���ه 
 ،) للمعلمني  اال�شت�شاري  املجل�س   (
ال���ذي يعد خ��ط��وة غ��ري م�شبوقة يف 
املجل�س  ي�شم  ال����وزارة، حيث  ت��اري��خ 
مم��ث��ل��ني ع����ن امل��ع��ل��م��ني يف ال���دول���ة 
واملجاالت  التخ�ش�شات  جميع  ومن 
يف  للم�شاركة  التعليمية،  وامل��راح��ل 
جانب  اإىل  ال���رتب���وي،  ال��ق��رار  �شنع 
مبادرة  بتنفيذ  معاليه  توجيه  ذل��ك 
تق�شي  ال���ت���ي   ،) ال���ق���ي���ادات  ل���ق���اء   (
مفتوحة  وح���وارات  ل��ق��اءات  بتنظيم 
وم�شوؤوليها  ال������وزارة  ق���ي���ادات  ب���ني 
اأي�شاً  معاليه  وتوجيه  وموظفيها، 
اأولياء  جمال�س  ت�شكيالت  بتطوير 
م�شاركة  ل��ه��م  ي�شمن  مب��ا  االأم�����ور، 
فاعلة يف العملية التعليمية، وتطوير 
بو�شفهم حمور  ال��ط��ل��ب��ة،  جم��ال�����س 
ال���وزارة  وه���دف  التعليمية  العملية 

اال�شرتاتيجي .
وذكر معايل احلمادي اأن باب الوزارة 
���ش��خ�����ش��ي��اً، �شيظل  وق��ي��ادت��ه��ا وب��اب��ه 
مالحظات  اأي���ة  ال�شتقبال  مفتوحاً 
اأف��ك��ار مبدعة، كما  اأو  اق��رتاح��ات  اأو 
خا�س،  ب���اه���ت���م���ام  م���ت���اب���ع���اً  ���ش��ي��ظ��ل 
التي  امل���ي���دان���ي���ة  امل�����ب�����ادرات  جل��م��ي��ع 
وتدعم  التعليم،  تطوير  خطة  تعزز 
توجهات م�شروعاتها وبراجمها .

البيئة  ع���ن  ن��ت��ح��دث دوم�����اً   : وق����ال 
نتحدث  واالآن  اجل��اذب��ة،  التعليمية 
نف�شها  ف��ر���ش��ت  اأخ������رى  مب����ف����ردات 
الدولية،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى 
املبتكرة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وه����ي 
االإمكانيات  التي تتوافر فيها جميع 
املحفزة للطلبة على االإبداع والنبوغ، 
الرتبوية  م��راف��ق��ه��ا  ت�شتند  وال��ت��ي 
وحتى  واخل����دم����ي����ة  وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
احلديثة  التقنيات  على  الرتفيهية 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م، ول���ن يكون 
ذلك اإال بجهود خمل�شة من مديري 
وقناعتهم  امل������دار�������س،  وم�����دي�����رات 
اأن ي��ك��ون طلبة  واإمي��ان��ه��م ب�����ش��رورة 
عاملياً،  ال�شفوف  مقدمة  يف  ال��دول��ة 
وم��ع��رف��ي��اً، وخلقاً  وث��ق��اف��ي��اً  ع��ل��م��ي��اً 

وقيماً.
�شياغة  مت  ل��ق��د   : معاليه  واأ����ش���اف 
وحتديد  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���ط���وي���ر  خ���ط���ة 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  جم���ري���ات 

ب���ني ج��م��ي��ع اجلهات  ال��ع��م��ل  ���ش��ري 
امل�شاريع  اإىل  وال��ن��ظ��ر  احل��ك��وم��ي��ة 

االجتماعات  يف  اعتمادها  مت  التي 
التي  التحديات  ومناق�شة  ال�شابقة 

االأف����ك����ار وو�شع  ت��واج��ه��ه��ا وط����رح 
احللول املتكاملة. 

توجهات  ال����ذك����ي،  ل��ل��ت��ع��ل��م  را�����ش����د 
ال��رتب��ي��ة نحو ال����وزارة ال��ذك��ي��ة، كما 
الذاتية  اخل���دم���ات  ا���ش��ت��ع��را���س  مت 
للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  قبل  من 
وا�شتعر�شت  احل��ك��وم��ي��ة،  الب�شرية 
املركز  م����دي����رة  امل���ط���ي���وع���ي  م���ه���رة 
االإق���ل���ي���م���ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���رتب���وي، 
م�شارات الوزارة نحو ت�شكيل جمل�س 

القيادات املدر�شية . 
ارتي�����اح ع���ام يف �شف���وف احل�ش���ور
املدار�س  مديرو  اأع��رب  جانبهم  من 
تقديرهم  ع��ن   ،) ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ور   (
ال��ب��ال��غ ل��دع��وة م��ع��ايل ال��وزي��ر لهذا 
اأ�ش�س  م��ع��ال��ي��ه  اأن  واأك������دوا  ال��ل��ق��اء، 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن احل����وار البناء 
ال����ه����ادف، ك��م��ا و���ش��ع ال��ن��ق��اط على 
تطوير  ي���خ�������س  ف���ي���م���ا  احل���������روف 
وو�شعهم   ، املقبلة  واملرحلة  التعليم 
الوطنية  م�شوؤولياتهم  اأم���ام  كذلك 

جتاه اأبناء الدولة.
بال�شفاف  ال��ل��ق��اء  امل��دي��رون  وو���ش��ف 
وال�������ب�������داي�������ة ال���������ش����ح����ي����ح����ة ل����ه����م، 
واجباتهم  ب���������اأداء  ت���ع���ه���دوا  ف���ي���م���ا 
املطلوب،  الوجه  على  وم�شوؤولياتهم 
وب����ذل ق�����ش��ارى ج��ه��ده��م م���ن اأجل 
االرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى امل���دار����س ورفع 
معدالت خمرجات التعليم ، واأعربوا 
التي عر�شها  للخطة  ارتياحهم  عن 
م��ع��ايل احل���م���ادي، واالأه������داف التي 

ر�شدتها .
وقال اإ�شماعيل النوبي مدير مدر�شة 
االأ�شا�شي  للتعليم  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د 
اأو�شح  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  اإن   ،) دب���ي   (
مب���ا ال ي���دع جم����ااًل ل��ل�����ش��ك، جممل 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال���دول���ة 
على  التعليمي  وال��ن��ظ��ام  ع��ام  ب�شكل 
اإىل جانب حتديد  وجه اخل�شو�س، 
معاليه الت�شخي�س الواقعي للعملية 
يكون،  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  وم���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
مواجهة  يف  امل��در���ش��ي��ة  االإدارة  ودور 

التحديات .
اأن مديري  النوبي،  اإ�شماعيل  ويرى 
اأمام  اأ���ش��ب��ح��وا  امل���دار����س  وم���دي���رات 
خ���ري���ط���ة ع���م���ل وا�����ش����ح����ة امل���ع���امل 
مدير  كل  فعلى  وبالتايل  وامل�شارات، 
باأف�شل  دوره  تنفيذ  اإىل  ي��ب��ادر،  اأن 
ال�شبل التي حتقق االأهداف املطلوبة 
يومياً  الطلبة  يخاطب  اأن��ه  وذك��ر   .
ويحدثهم عن امل�شتقبل، ويوؤكد لهم 
م��ا يف و�شعها  ك��ل  ت��ب��ذل  ال��دول��ة  اأن 
واالأجيال  اأبنائهم  واأج��ل  اأجلهم  من 
الدولة  طلبة  ب���اأن  منوهاً  ال��ق��ادم��ة، 
ع��ل��ى وع����ي مب���ا اأ�����ش����ار اإل���ي���ه معايل 
ال��وزي��ر م��ن خم��اط��ر حم��ي��ط��ة، كما 
اأن���ه���م ع��ل��ى ع��ل��م مب���ا ي��ج��ب عليهم 

القيام به .
واأ�شاف يو�شف ح�شن مدير مدر�شة 
الرازي للتعليم االأ�شا�شي ) دبي (، اأن 
حديث معايل احلمادي بالغ االأهمية 
لي�س  اجل��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف  اإىل  وي���دع���و 
فيما يخ�س عملية تطوير التعليم ، 
وفقط، بل على �شعيد غر�س مبادىء 
الهوية الوطنية يف نفو�شهم، وتعزيز 
وهذا  لديهم،  واالنتماء  ال��والء  قيم 
ال���رازي  م��در���ش��ة  م��دي��ر  راأي  يف   –

العاملني  جميع  تب�شري  يحتاج   –
يف امل��ي��دان ال��رتب��وي، مب��ا اأ���ش��ار اإليه 
معايل الوزير واأكد عليه من �شرورة 

تكاتف اجلهود .
اأفاد   ، التعليم  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  وع���ن 
التخطيط  امل�شاركة يف  باأن منهجية 
وزير  معايل  اأر�شاها  التي  والتنفيذ، 
الرتبية، تعد حتفيزاً مهماً للميدان 
تكون  اأن  ي��ت��وق��ع  واأن������ه  ال����رتب����وي، 
ه��ن��اك اأث������اراً اإي��ج��اب��ي��ة وا���ش��ع��ة بعد 
الرتبية  ق��ي��ادات  ال��ذي جمع  اللقاء، 
ملناق�شة  وامل�����ي�����دان،  وم�������ش���وؤول���ي���ه���ا 
كل  ودور  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  تفا�شيل 
م�شوؤول، يف تنفيذها، خالل املرحلة 
ب����ذل كل  اإىل  ال���ت���ي حت���ت���اج  امل��ق��ب��ل��ة 
ملمو�شة  نتائج  ه��ن��اك  لتكون  جهد 
ع��ل��ى اأر������س ال����واق����ع، ل��ت��ك��ون هناك 
امل�شتوى  ع��ن��د  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم���رج���ات 
ل��دي��ه��ا مهارات  امل��ن�����ش��ود، خم��رج��ات 
ت�شمنتها  ال��ت��ي  واالإب������داع  االب��ت��ك��ار 

خطة التطوير .
الرحمن  عبد  علي  اإب��راه��ي��م  اأع��ت��ر 
ال��ق��ي��م للتعليم  اب���ن  م��دي��ر م��در���ش��ة 
اأن اللقاء  االأ�شا�شي يف راأ�س اخليمة، 
ال����ذي ج��م��ع م��ع��ايل وزي����ر الرتبية 
بامليدان الرتبوي يف هذا املحفل يوؤكد 
املبذوالن من  مدى اجلدية والعمل 
الوزارة  ال��رتب��وي��ة يف  ال��ق��ي��ادات  قبل 
و�شعيها الدوؤوب نحو االقرتاب اأكرث 

من الق�شايا التعليمية.
باالأ�شرة  الرتبية  وزير  لقاء  وو�شف 
الرتبوية باأنه غاية يف االأهمية ونابع 
بناء  �شليم يرتكز على  من تخطيط 
ق��اع��دة ث��اب��ت��ة ل��الن��ط��الق يف خطى 
بكل  التعليم  جتويد  نحو  مت�شارعة 

مكوناته وتفا�شيله الدقيقة.
ال��رتب��وي كان  امل��ي��دان  اأن  اإىل  ولفت 
اللقاءات  ه����ذه  م��ث��ل  اإىل  ي��ت�����ش��وق 
ال�شفافة، والتي تعالج وتطرح ق�شاياً 
اللقاء  اأن  اإىل  م�شرياً  اجلميع،  تهم 
جاءتا  مهمتني  ق�شيتني  يف  ب��ح��ث 
وت�شغالن  الرتبية،  وزير  ل�شان  على 
التح�شيل  وه��م��ا  ال��رتب��وي،  امل��ي��دان 

الدرا�شي، وال�شلوك الرتبوي.
لوزارة  التعليمية  اخل��ط��ة  اأن  واأك���د 
تعد   ،  2021-2015 ال���رتب���ي���ة 
وت��ت��ط��ل��ب تكاتف  ل��ل��ط��م��وح،  م��ل��ب��ي��ة 
ب��اإخ��ال���س وتفان  اجل��م��ي��ع وال��ع��م��ل 
الإجن��اح��ه��ا، واجن����از م��ا يتطلب من 
خ��ط��ط وب���رام���ج ف��اع��ل��ة وم���وؤث���رة يف 
م�شرية التعليم يف الدولة يف املرحلة 

املقبلة.
مدير  املزروعي  خمي�س  �شيف  وراأى 
يف  النموذجية  احللو  وادي  مدر�شة 
للبنني،  االأ�شا�شي  للتعليم  ال�شارقة 
ال���ل���ق���اء م����ع م���ع���ايل وزي����ر  اأن ه�����ذا 
الرتبية ي�شكل اأحد اأهم عوامل جناح 
لكونه  ن���ظ���راً  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  اخل��ط��ط 
وا�شحتني  و�شفافية  بعمق  ي��ت��ن��اول 
امليدان  ت�شغل  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا  اأه����م 

بدون اأي حواجز.
التعليمية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ب�شكل  ت��ت��م��ا���ش��ى  امل��ق��ب��ل��ة  ل����الأع����وام 
ك��ب��ري م���ع ت��ط��ل��ع��ات دول����ة االم�����ارات 
القطاع  اإح��داث نقلة نوعية يف  نحو 

ملرحلة  ي���وؤ����ش�������س  مب����ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
ال����ق����ائ����م على  امل����ع����ريف  االق���ت�������ش���اد 

االبتكار.
اأن م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات تعزز  وذك���ر 
نظراً  اجل��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل  قيمة  م��ن 
القيادة  يف  ه��رم  باأعلى  تت�شل  الأنها 
الرتبوية، وبالتايل فاإن ما يتمخ�س 
عنها يكون يف جمملة خارطة طريق 
املقبلة،  اخل��ط��وات  للجميع  تو�شح 
بركب  وااللتحاق  التغيري،  واأهمية 
اأدواته  بكل  املتطور  العاملي  التعليم 

وو�شائلة وعنا�شره.
من جانبه، ق��ال ح�شن م��راد حممد 
االأن�شاري  اأي��وب  اأب��و  مدر�شة  مدير 
اأن  ال�����ش��ارق��ة،  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
وزير الرتبية يقود االآن دفة التغيري 
والتطوير املطلوب، وعلينا جميعاً اأن 
نكون وراء الوزارة، لتحقيق االأهداف 

املن�شود .
من  عنه  اأ�شفر  وم��ا  باللقاء،  واأ���ش��اد 
ال����رد ال�شايف  ك��ان��ت مب��ث��اب��ة  ن��ت��ائ��ج، 
عما  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف  للعاملني 
ينتظرهم، وما الدور املطلوب منهم 
يف امل��راح��ل امل��ق��ب��ل��ة، واأه��م��ي��ة العمل 
لتحقيق  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق  ب������روح 
التي  التعليمية،  اخل��ط��ة  متطلبات 
و�شفها باأنها خطة طموحة تتما�شى 
مع اخلطة اال�شرتاتيجية للدولة.
الوزير  معايل  مبادرة  اأن  على  واأك��د 
الرتبوي،  امليدان  يف  العاملني  بلقاء 
تكون  ول�����ن  االأوىل،  ل��ي�����ش��ت  وه�����ي 
االأخ�����رية، ن��اب��ع��ة م��ن روؤي����ة �شديدة 
الق�شايا  م���الم�������ش���ة  يف  وم���وف���ق���ة 
ال��رتب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي متثل 
هاج�شاً للميدان، ومعاجلة الثغرات، 
واإي���ج���اد احل��ل��ول ع��ر ف��ري��ق واحد 
الرتبية  وزارة  مظلته  حت��ت  يجمع 
ب�شكل  امل�������ي�������دان،  يف  وال����ع����ام����ل����ني 
اأثنى  ب�������دوره،  وف����اع����ل.  م��ت��ج��ان�����س 
بن  حمد  مدر�شة  مدير  مليح  عبيد 
على  الفجرية،  يف  ال�شرقي  عبداهلل 
هذا اللقاء، معتراً اإياه باأنه ياأتي يف 
وقت ملح يتطلب خالله فتح قنوات 
القيادات  ب���ني  وم��ت��وا���ش��ل��ة  ف��اع��ل��ة 
ال���رتب���وي���ة وال���ع���ام���ل���ني يف امل���ي���دان 
الرتبوي، وهو االأمر الذي تنبه اإليه 
معايل وزير الرتبية واأخذ به منهجاً 
واأ�شلوباً للعمل يف املرحلة املقبلة.

الرتبية  وزارة  خ���ط���ة  اأن  وذك�������ر 
لنقلة  االأ�شا�س  تعد حجر  التعليمية 
التعليم،  ق��ط��اع  يف  وحا�شمة  نوعية 
املخل�س  العمل  من  لها  بد  ال  ولكن 
اجلهات،  جميع  وت��ك��ات��ف  وال��ف��اع��ل، 
ال���ع���م���ل خطوة  م����راح����ل  وت���ق���ي���ي���م 
الهدف  اإىل  ن�����ش��ل  ح��ت��ى  ب��خ��ط��وة، 
ي�شاهي  نوعي  تعليم  وه��و  املن�شود، 

مثيالته يف الدول املتقدمة.
يف ختام اللقاء اأعرب معايل احلمادي 
وتفاعلهم  ل��ل��ح�����ش��ور،  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
خ�����الل امل���ن���اق�������ش���ات وع����ر�����س خطة 
قريباً  �شيكون  اأن��ه  موؤكداً  التطوير، 
م��ن امل��ي��دان دائ��م��اً، واأن ف��رق العمل 
زيارات  �شتبداأ  املتخ�ش�شة،  واللجان 
مهمة للمدار�س، لتو�شيح املزيد من 
تفا�شيل التطوير، وح�شد اجلهود .

اأبوظبي والنقيب ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان من القيادة العامة 
اأبوظبي وعدد كبري من ال�شباط و�شف ال�شباط واالأف��راد والعن�شر  ل�شرطة 
األقى  ..ثم  الوطني  بال�شالم  بداأ احلفل  الداخلية.  وزارة  العاملني يف  الن�شائي 
وي�شرفني  ي�شعدين   .. فيها  ق��ال  كلمة  ال����وزارة  وكيل  ال�شعفار  �شيف  الفريق 
واالأربعني  الثالث  الوطني  اليوم  بذكرى  معا  لنحتفل  اليوم  هذا  يف  نلتقي  اأن 
خ�شو�شا  امل��ج��االت  �شتى  يف  الكبرية  ب��اإجن��ازات��ه��ا  نعتز  وال��ت��ي  الفتية  لدولتنا 
الدعم  بف�شل  واال�شتقرار  واالأم��ان  االأم��ن  التي حققت  ال�شرطية  يف م�شريتها 
الكبري الذي اأولته القيادة العليا لوزارة الداخلية وقطاع ال�شرطة. واأ�شاف اأن 
يوم الثاين من دي�شمر عام 1971 منا�شبة عزيزة على قلوبنا جميعا ..ونتذكر 
اآل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  املغفور له  اليوم موؤ�ش�س االحت��اد  يف ه��ذا 
نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأجنز حلم الوحدة مع اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو حكام 
دولتنا  قيام  يف  اأ�شهمت  ووا���ش��ح��ة  قوية  واإرادة  م�شنية  جهود  ع��ر  االإم����ارات 

اأن دولتنا ت�شهد  واأكد  النموذج االأكرث متا�شكا وجتان�شا وا�شتقرارا.  والتي تعد 
يف ظل االحتاد وبقيادتها العليا نه�شة تنموية حتققت يف ظل وجود منظومة 
تبقى  اأن  االإجن���ازات ال ميكن  اأن  اأيقنت  قيادتنا  اأن  اإىل  ..الفتا  متكاملة  اأمنية 
وتزدهر ما مل يكن هناك �شعور باالأمن واال�شتقرار والطماأنينة واأن القوانني 
اأحد  هو  االأم��ن  واأن  تنفيذها  على  �شلطة حتر�س  من  لها  بد  ال  والت�شريعات 
على  حر�شت  قيادتنا  اأن  واأو�شح  والتطور.  للتنمية  الرئي�شة  اال�شتقرار  اأ�ش�س 
�شلم  على  وو�شعته  الداخلية  وزارة  من خالل  بالدولة  ال�شرطة  جهاز  تطوير 
غدا من  والرعاية حتى  الدعم  �شبل  له جميع  ووف��رت  واأولوياتها  اهتماماتها 
اأف�شل االأجهزة ال�شرطية بالعامل وب�شهادة منظمات وهيئات دولية متخ�ش�شة 
اأك��ر االأث��ر يف خلق كفاءات عالية تواكب الع�شر مبا حفل به من  مما كان له 
تقدم وتطور تقني يف املجاالت ال�شرطية ..وحققت الوزارة خالل العقود املا�شية 
وا�شحة  وغ��اي��ات  اأه���داف  لها  ا�شرتاتيجية  وف��ق خطط  االإجن���ازات  الكثري من 

•• اأبوظبي-وام:

برعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية.. �شهد الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية �شباح 
ام�س احتفالية وزارة الداخلية مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 43 لدولة االإمارات 

العربية املتحدة والتي اأقيمت يف مقر الوزارة.
ح�شر احلفل اللواء الدكتور نا�شر خلريباين النعيمي االأمني العام ملكتب �شمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
ثاين  را�شد  وال��ل��واء خبري  امل�شاندة  واخل��دم��ات  للموارد  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل 
املطرو�شي قائد عام الدفاع املدين باالإنابة واللواء عبدالعزيز مكتوم ال�شريفي 
مدير عام االأمن الوقائي بوزارة الداخلية واللواء خليل داوود بدران مدير عام 
العمليات  عام  مدير  الرئي�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  واللواء  واخلدمات  املالية 
الهديدي  حممد  حميد  وال��ل��واء  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شرطية 
قائد عام �شرطة ال�شارقة والقادة العامون لل�شرطة بالدولة واملديرون العامون 
ب�شرطة  اخلارجية  املناطق  مديرية  مدير  بن طحنون  ال�شيخ حممد  والعقيد 

املعامل واأ�شبحت دولتنا واحة لالأمن واالأ�شتقرار. ويف ختام كلمته توجه با�شم 
ال�شمو  �شاحب  والتريكاتاإىل  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  ب��ال��وزارة  العاملني  جميع 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  و  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واإىل �شعب االإمارات 
داعيا اهلل عز وجل اأن يحفظ دولة االمارات واأن يدمي علينا نعمة االأمن االأمان 
والتقدم واالزده��ار. و�شاهد الفريق ال�شعفار واحل�شور فيلما ت�شجيليا بعنوان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الفالحي مهدى  الزعيم 
رئي�س الدولة حفظه اهلل من الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بهذه املنا�شبة. واألقى �شاعر الوطن �شعيد 
بن دري الفالحي ق�شيدة �شعرية تعرعن هذه املنا�شبة الغالية علينا جميعا.. 
ثم عزفت مو�شيقى ال�شرطة عددا من املعزوفات املو�شيقية وقدمت لوحة تراثية 
بعنوان روح االحتاد وبع�س الرق�شات ال�شعبية التي تفاعل معها احل�شور.

كــــــالم من ذهـــــب
 • اأكد معايل وزير الرتبية على احل�شور اأن الفرتة املقبلة يف حاجة للجادين والعمل اجلاد، فمن لي�س له 

اال�شتعداد للعمل بجد واجتهاد فهناك من لديه الرغبة بذلك وينتظر املكان.
على  موؤكدا   ، الر�شمي  الدوام  �شاعات  �شمن  �شيكون  القادمة  املرحلة  يف  العمل  اأن  على  معاليه  اأكد  • كما 
اأنه لن يكون هناك عمل خارج �شاعات الدوام ، وبالتايل فلن يكون هناك داع للتذمر من اأن العمل طغى على 

ارتباطاتهم بالبيت واالبناء والطبخ .
عن  ا�شتغرابه  مبديا   ، الطالبي  ال�شلوك  م�شكلة  اىل  تطرق  عندما  ا�شتياءه  عن  احلمادي  معايل  • واأعرب 

احلال الذي و�شل اليه امليدان وعدم القدرة على تربية االبناء .
مبدار�س  ابناءنا  اإحلاق  على  ونحر�س   ، والتعليم  الرتبية  بوزارة  للعمل  ينت�شب  من  على  معاليه  • وعاب 

خا�شة ، مت�شائال اأين القناعة بالعمل اإذن ؟!
• ووجه ت�شاوؤال ملديري املدار�س ، اإذا كنتم حتبون االن�شطة والفعاليات ، فهذا ال يعني اأن ينعك�س ذلك على 

الطالب ، وال يرر اأن يكون يوميا باملدار�س ن�شاط وفعاليات ، واإال فاأين اليوم الدرا�شي وحت�شيله . 
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••ال�صارقة-وام:

رفع املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة 
اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  اهلل  حفظه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  دب���ي  ح��اك��م 
القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكتور 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة و 
اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات واأولياء 
املواطنني  واإىل  احلكام  ونواب  العهود 
االإم���ارات  دول��ة  اأر����س  واملقيمني على 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 43 لدولة 
االإمارات العربية املتحدة راجني املوىل 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة العزيزة 
على قلوب اأبناء الدولة وقد حتقق ما 

ت�شبو اإليه من عز وتقدم وازدهار.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الذي 
ال�شيخ عبداهلل بن  عقد برئا�شة �شمو 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل 
�شباح  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 

ام�س مبكتب �شمو احلاكم.
وت�����ش��م��ن��ت اجل��ل�����ش��ة ب��ح��ث ع����دد من 
االإمارة  ب�����ش��وؤون  املتعلقة  املو�شوعات 
امل��ج��ل�����س خاللها  واع��ت��م��د  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ع���ددا م��ن ال��ق��رارات ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
خ��دم��ة امل���واط���ن���ني وال��ق��اط��ن��ني على 

اأر�س ال�شارقة.
توقيعه  املزمع  العقد  املجل�س  وناق�س 
االأ�شول  الإدارة  ال�شارقة  �شركة  ب��ني 
الذراع اال�شتثمارية حلكومة ال�شارقة 
للمركبات  الفني  الفح�س  م��راك��ز  و 
اأينوك  ���ش��رك��ة  متثله  وال��ت��ي  الثقيلة 

ت�شجيل.
ت��ق��دمي خدمات  اإىل  ال��ع��ق��د  ي��ه��دف  و 

فيها  ي����راع����ى  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  مم���ي���زة 
طرق  وت��ط��وي��ر  االج�������راءات  تب�شيط 
للمركبات  الفني  الفح�س  واأ�شاليب 
ال��ث��ق��ي��ل��ة وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام واج������راءات 
الدائم.  امل��وق��ع  يف  ال�����ش��ام��ل  امل��وظ��ف 
مالحظاتهم  املجل�س  اأع�����ش��اء  وق���دم 
اأمانته  امل��ج��ل�����س  ووج����ه  ال��ع��ق��د  ع��ل��ى 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  العامة 

بهذا ال�شاأن.
م�شروع  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  املجل�س  واط��ل��ع 
ال�شيخ  واأ�شار  ال�شارقة  التعداد ل�شكان 
رئي�س  ث���اين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  حم��م��د 
املجتمعية  والتنمية  االح�شاء  دائ���رة 
�شامال  اأج��رت م�شحا  ال��دائ��رة  اأن  اإىل 
ملواطني اإمارة ال�شارقة وقامت بح�شر 
من�شاآت اخلدمات الدينية والتعليمية 
وب����ع���������س اخل������دم������ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  بتوجيهات من �شاحب 
القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكتور 

ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
البيانات  من  منظومة  توفري  بهدف 
وتطوير وحتديث  االإم���ارة  �شكان  عن 
االأط�������ر االح�������ش���ائ���ي���ة امل����ت����وف����رة مبا 
ي�����ش��اع��د م��ت��خ��ذي ال���ق���رار ع��ل��ى و�شع 
فعالة  برامج  و�شياغة  ا�شرتاتيجيات 
على  وال��ت��ع��رف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  للتنمية 
م�شاعدة  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  ال���ف���ئ���ات 
مب�شتوياتها  للنهو�س  برامج  وو�شع 

ال�شحية والتعليمية واملعي�شية.
م�شروع  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ����ش���وء  ويف 
االح�شاء  دائ���رة  رئي�س  ق��دم  ال��ت��ع��داد 
وال���ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ع��������ددا من 
بو�شعها  املجل�س  ووج��ه   .. التو�شيات 

مو�شع التنفيذ.
وجرى خالل االجتماع عر�س املذكرة 
ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  من  املقدمة 
التاأمني  منظومة  جتديد  واملت�شمنة 
ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  ال�����ش��ح��ي 

هيئة  رئ���ي�������س  واأك�������د   2015 ل���ع���ام 
ال�شارقة ال�شحية �شعادة عبداهلل علي 
املحيان اأن الهيئة �شعت ملواكبة اأف�شل 
التاأمينية  وامل���م���ار����ش���ات  اخل����دم����ات 
م��ع جهات  اج��ت��م��اع��ات  بعقد  وب����ادرت 
مقرتحات  لتقدمي  التاأمني  و�شركات 
واخلدمات  امل��م��ي��زات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  امل��م��ن��وح��ة 

وتطوير اخلدمات املقدمة.
ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  وق��دم 
منظومة  ح�����ول  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا  ����ش���رح���ا 
التاأمني املعمول بها يف اإمارة ال�شارقة 
تطبيقها  واآليات  ومزاياها  واأهدافها 
ل��ت��ج��اوز معوقات  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��و���ش��ي��ات 
توفري  �شاأنه  ال��ذي من  امل�شروع  جناح 
ج���و ���ش��ح��ي م��ت��م��ي��ز جل��م��ي��ع موظفي 

االإمارة وعائالتهم.
القانون  م�شروع  على  املجل�س  واإطلع 
مبكتب  القانونية  االإدارة  من  املحال 

اإع������ادة تنظيم  ب�����ش��اأن  ���ش��م��و احل���اك���م 
ال�شارقة.  اجلريدة الر�شمية حلكومة 
ووجه املجل�س باإحالة م�شروع القانون 
ال�شارقة  اال�شت�شاري الإمارة  للمجل�س 
وذلك ا�شتكماال لدورته الت�شريعية.
اأعمال  و�شمن ما ا�شتجد على جدول 

اجل��ل�����ش��ة اط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جدول 
االنعقاد  لدور  الثالثة  اجلل�شة  اأعمال 
الثاين من الف�شل الت�شريعي الثامن 
ال�شارقة  اال�شت�شاري الإمارة  للمجل�س 
�شيا�شة  مناق�شة  فيها  �شيتم  وال��ت��ي 
دائ��������رة ال�����ط�����ريان امل������دين يف اإم������ارة 

ال�شارقة وذلك يوم اخلمي�س املقبل.
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����ش��ة م��ن��اق�����ش��ة جملة 
بال�شاأن  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل���وا����ش���ي���ع  م����ن 
الكفيلة  وامل��ق��رتح��ات  ل���الإم���ارة  ال��ع��ام 
املجل�س  واتخذ  وتعزيزها  بتطويرها 

حيالها القرارات املنا�شبة. 

••ابوظبي-الفجر:

طبق  ن�شخة  الوطني  االأر���ش��ي��ف  �شّيد 
العريق،  ال��ب��دي��ة  م�شجد  م��ن  االأ���ش��ل 
اأق�����دم م�����ش��ج��د يف دولة  وال�����ذي ي��ع��ّد 
ق�شم  يف  امل��ت��ح��دة-  العربية  االإم����ارات 
اأقام  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  اجلبلية  البيئة 
لها  ال���وط���ن���ي من�����وذج�����اً  االأر�����ش����ي����ف 
الرتاثي  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  م��ه��رج��ان  يف 
ن�����ش��خ��ة من  اإن�����ش��اء  وي���اأت���ي   .2014
ب��ن��اء على  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ب��دي��ة  م�شجد 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ت��وج��ي��ه��ات 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة، رئي�س  �شوؤون  ال��وزراء، وزير 

جمل�س اإدارة االأر�شيف الوطني. 
وت��ع��ت��ر ه���ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات م���ن �شمو 
على  دل��ي��اًل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
باحلفاظ  ���ش��خ�����ش��ي��اً  ���ش��م��وه  اه��ت��م��ام 
عملياً  وجت�شيداً  ال��وط��ن،  ت��راث  على 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  لو�شايا 
بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
�شاحب  عليه  ���ش��ار  ال���ذى  وللنهج   –
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 

اهلل-  حفظه   - ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال����ذي م��ن��ح ال�����رتاث اه��ت��م��ام��اً كبرياً 
وح���ّث ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، وترجمًة 
واقعية ملقولة القائد املوؤ�ش�س: من ال 
يعي�س  اأن  ي�شتطيع  ال  ما�شيه  يعرف 

حا�شره وم�شتقبله .
�شيد االأر�شيف الوطني م�شجد البدية 
زايد  ال�شيخ  مهرجان  و�شط  العريق 
ملفردة هامة  اإح��ي��اء   2014 ال��رتاث��ي 
يف تراث االإم��ارات العريق ونقلها اإىل 

�شيما  وال  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��رائ��ح  خمتلف 
املعرفة  لديهم  ليعزز  ال�شابة  االأجيال 
مب��ا���ش��ي االآب�������اء واالأج���������داد، ومي���ّ  
انتماءهم لكل َمعلَم يف دولة االإمارات، 
وي����رثي ث��ق��اف��ت��ه��م ب��ت��اري��خ االإم������ارات 

التاريخي  البدية  وم�شجد  وتراثها. 
الذي يربو عمره على اخلم�شة قرون 
بني  املمتد  الطريق  على  يقع  ون�شف 
الفجرية،  ودب������ا  خ���ورف���ك���ان  م���دي���ن���ة 
اإىل  ظهره  وم�شنداً  البحر،  م��واج��ه��اً 
اجل���ب���ال، وم��ت��خ��ذاً م��ن ال��ق��ري��ة التي 
ي��ق��ع ف��ي��ه��ا ا����ش���م���ه، وه����ي اأك�����ر قرى 
املوؤرخون  وي���وؤك���د  ال��ف��ج��رية.   اإم�����ارة 
البدية  مل�شجد  املعمارية  الهند�شة  اأن 
م�شتمدة من الطراز املعماري الرتكي 
يف بناء امل�شاجد، واأنه بني من الطني 
املحلية،  البيئة  م��ن  امل��اأخ��وذ  واحل��ج��ر 
باخلطوط  ج�����دران�����ه  ط���ل���ي���ت  وق������د 
جدرانه  ويف  ال��ب�����ش��ي��ط��ة،  وال���زخ���ارف 

فتحات للتهوية.
 5314 الكلية  امل�شجد  تبلغ م�شاحة   
ت��ق��ري��ب��اً، وي��ب��ل��غ ارتفاع  م���رتاً م��رب��ع��اً 
 3  ،50 منها  اأم��ت��ار   5 الكلي  امل�شجد 
اأمتار للجدران، و50 ،1 مرت الرتفاع 
ال��ق��ب��اب، و���ش��ك��ل امل���دخ���ل م��وؤ���ش�����س يف 
االأعلى )ن�شف دائري( عر�شه 30،1 
ويعتقد  م��رت،   2  ،10 وارتفاعه  مرت 
الباحث نا�شر ح�شني العبودي ا�شتناداً 

اإىل بع�س التحليالت ملواد بناء امل�شجد 
اأنه بني عام 1446 ميالدي تقريباً.
تعلوه  ال�شكل،  م��رب��ع  البدية  م�شجد 
ويرتفع  مت�شاوية،  لي�شت  قباب  اأرب��ع 
م���ن���ره اأرب������ع درج������ات ع���ن االأر�������س، 
للم�شلني،  اأربعة �شفوف  ويتكون من 
عام  �شامل يف  ترميم  ل��ه  اأج���ري  وق��د 
اأجرتها  درا�شة  اإىل  ا�شتناداً  2001م، 

الفجرية  يف  وال�����ش��ي��اح��ة  االآث����ار  هيئة 
االأثرية  امل��ب��اين  اإدارة  وخ���رة  ب��دع��م 
وبالتعاون  دبي،  بلدية  يف  والتاريخية 
م����ع ج���ام���ع���ة ����ش���ي���دين االأ����ش���رتال���ي���ة، 
وي�شتوعب قرابة ال�شبعني م�شلياً.

ال��ذي يعّد من   ويقف م�شجد البدية 
الفجرية  يف  التاريخية  امل��ع��امل  اأق���دم 
ال�شلوات  امل�شلني يف  ي�شتقبل  �شاخماً 

ال�شياح  وف���ود  ي�شتقبل  كما  اخلم�س، 
على مدار العام. 

وقد اختار االأر�شيف الوطني للم�شجد 
القدمي موقعاً منا�شباً و�شط املهرجان، 
اإذ ي��ت��واف��د اإل��ي��ه ج��م��وع امل�����ش��ل��ني مع 
ن�شائم  فيه  فتلتقي  �شالة،  كل  موعد 
االإميان مع عبق الرتاث، وكاأن امل�شجد 

ي�شتعيد زماناً م�شى.

•• را�ص اخليمة – الفجر 

باليوم  ال����دول����ة  اح���ت���ف���االت  اط�����ار  يف 
املرور  اإدارة  نظمت   )  43( ال��وط��ن��ي 
االآليات  ترخي�س  اإدارة  و  وال���دوري���ات 
اخليمة،  راأ������س  ب�����ش��رط��ة  وال�����ش��ائ��ق��ني 
املرور  اإدارة  مبنى  يف  وط��ن��ي��اً  اح��ت��ف��ااًل 
وال����دوري����ات، ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د جمال 
اأح�����م�����د ال����ط����ري م����دي����ر ع������ام امل�������وارد 
نا�شر  والعقيد  امل�����ش��ان��دة،  واخل��دم��ات 
ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ر  حم��م��د 
االآليات وال�شائقني، والعقيد علي �شعيد 
والدوريات،  املرور  اإدارة  العلكيم مدير 
رئي�س  امليل  في�شل  الدكتور  العقيد  و 
ق�شم �شرطة اجلزيرة احلمراء ال�شامل، 
اإدارة  امل��زروع��ي مدير  وامل��ق��دم عبداهلل 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال�����ش��ي��د خلف 
للتنمية  االإم��ارات  عنر مدير جمعية 
االجتماعية، وعدد كبري من ال�شباط 
ب�شرطة  واالأف��������راد  ال�����ش��ف  و���ش��ب��اط 
ال�شركاء  وكذلك جميع  اخليمة،  راأ���س 

واملتعاونني.
العميد  احلفل  راِع  بكلمة  احلفل  ب��داأ 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��ط��ري،  اأح��م��د  ج��م��ال 
بالتهاين  املجيدة، تقدم فيها  الوطنية 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ت��ري��ك��ات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
والإخ����وان����ة ال�����ش��ي��وخ ح���ك���ام االإم������ارات 
لهم  متمنياً  االأع��ل��ى،  املجل�س  اأع�����ش��اء 

لهم دوام الرفعة وال�شمو مع املزيد من 
التقدم واالزدهار لدولة االإمارات التي 
املتقدمة  ال����دول  م�����ش��اف  اأ���ش��ب��ح��ت يف 
يف ظ��ل ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ك��م��ا اأك����د يف 

االحتفال  اأهمية  على  الكرمية  كلمته 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوب 
اجلميع، و�شرورة اإبراز مظاهر التقدم 
اأنحاء  �شملت خمتلف  التي  واالزده���ار 
ال��دول��ة يف ظ��ل االحت���اد وال����دور الذي 
م�شتوى  على  الداخلية  وزارة  به  تقوم 
قياداتها يف ب�شط االأمن واالأمان. 

ومن جانبه اأعرب العقيد علي العلكيم 
وال��دوري��ات، مبدى  امل��رور  اإدارة  مدير 
الذي  الوطني  االحتفال  بهذا  �شعادته 
واالأمان  واالأم��ن  اال�شتقرار  اإىل  يرمز 
ب��اأن مظاهر  يف دول��ة االإم���ارات، موؤكداً 
االحتفال تاأخذ اأ�شكال خمتلفة للتعبري 
ع��ن ال��ف��رح��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي، ولكن 
باالأنظمة  التقيد  ذل��ك ه��و  االأه���م م��ن 
والقوانني واحرتام ال�شارع خا�شة فيما 
بعد  وغريها.  ال�شيارات  تزيني  يخ�س 
ذلك قام عدد من ال�شعراء امل�شاركني يف 
االإحتفال، بالقاء ال�شعر �شمن الفقرة 
ال�شعرية بعنوان ) الوفاء ( للتعبريعن 
 ،) 43 ال��� )  االحتفال بالعيد الوطني 

عبداهلل  �شالح  ال�شاعر  م��ن  ك��ل  وق���ام 
احل�����ش��ن، وال�����ش��اع��ر ول��ي��د ب��ن �شيبان، 
والطالبة خلود ها�شم البلو�شي، بالقاء 
�شارك عدد من  الوطنية، كما  االأ�شعار 
امل���دار����س ب��ت��ق��دمي ل��وح��ات وط��ن��ي��ة من 
للتعليم  طنب  مدر�شة  م��ن  ك��ل  اإع���داد 
للتعليم  ظاهر  بن  ومدر�شة  الثانوي، 
للتعليم  زم����زم  وم��در���ش��ة  االأ����ش���ا����ش���ي، 

فقرات  االحتفال  �شمل  كما  االأ�شا�شي، 
ا�شتعرا�شية وفنية بعنوان ) اأنا وطني 
االأحالم ( و ) عز الوطن ( مع عرو�س 
قامت  ثم  العلم،  ت�شكيل  و   ) اليولة   (
ال�شعبي  ل���ل���رتاث  احل���ب���و����س  ج��م��ع��ي��ة 
فن   ( بعنوان  تراثية  ل��وح��ات  بتقدمي 
اللوحات  ه��ذه  جميع  حيث   ،) ال����رواح 
جت�شد يف م�شمونها مظاهر االحتفال 

باليوم الوطني ال���� ) 43 ( للدولة، تال 
ذلك يف ختام االحتفال تكرمي عدد من 
وهم  ال��ف��ع��ال��ني،  وال�����ش��رك��اء  املتميزين 
جمعية االإمارات للتنمية االإجتماعية، 
للطرق  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  واأك����ادمي����ي����ة 
واملرور، ومركز وزارة الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع براأ�س اخليمة، وجميع 

املدار�س امل�شاركة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

القيادة  م��ن  ال�����ش��ادرة  امل��روري��ة  االح�شائيات  اأ���ش��ارت 
معظم  يف  االأول  املتهم  اأن  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة 
واالإ�شابات  الوفيات  اإىل  املوؤدي��ة  املروري��ة  احل��وادث 
البليغ��ة هو القيادة بطي�س وتهور وال�شرعة الزائدة، 
الفرتة  يف  ���ش��خ�����ش��اً   )18( وف����اة  يف  ت�����ش��ب��ب��ت  ح��ي��ث 
 ،2014  10  31 2014 حتى   1  1 الواقع��ة بني 
فيما تعر�س )41( �شخ�شاً لالإ�شاب��ة ما بني البليغ��ة 
واملتو�شط��ة فيما بلغ عدد احلوادث التى كان لالإهمال 
بها وبلغت )65( حادثاً  البارز  ال��دور  االإنتباه  وع��دم 
تراوحت بني البليغ��ة واملتو�شط��ة والب�شيط��ة وخلفت 
عدم  يخ�س مبخالفة  فيما  اأم��ا  وفيات،   )5( ب�شببها 
اال�شباب  اأح����د  امل��رك��ب��ات  ب��ني  ك��اف��ي��������ة  م�شاف��ة  ت���رك 

الرئي�شي��ة يف وقوع )9( وفيات و)58( حادثاً.
اإدارة  م��دي��ر  اخل��ي��ال  ع��ب��داهلل  �شلطان  العقيد  واأك���د 
املرورية  احل���وادث  اإن  العام�ة:  وال��ع��الق��ات  االإع���الم 
ال�شائق،  ب�شلوك  واملادية ترتبط  الب�شرية  وخ�شائرها 
اأع��ل��ى ن�شبة يف وق��وع احل���وادث ب�شبب  وال���ذي ي�شكل 
، ولذا  العالية  وامل��خ��اط��رة  االك����رتاث  وع���دم  ال��ت��ه��ور 
امل��روري��ة وعدم  باالأنظمة  االل��ت��زام  اإىل  ال��دع��وة  ف��اإن 
اال�شتعجال واحرتام حقوق ال�شائقني واملارة واإعطاء 
االأول����وي����ة ح�����ش��ب ق���واع���د امل�����رور ي��ف��رت���س اأن جتد 
اال���ش��ت��ج��اب��ة ل���دى ال�����ش��ائ��ق��ني، وه���ي دع����وة ت�����ش��ب يف 
االأمنية،  اجهزتنا  به  تقوم  ال��ذي  التوعوي،  اجلانب 
ب��ه م��ن حمالت توعوية،  م��ا نقوم  ونحن م��ن خ��الل 
واأن  احل�����وادث،  ت��ل��ك  م��ن  للتقليل  ج��اه��دي��ن  ن�شعى 
امل�شوؤولية  ي��درك��وا  ان  على  الطريق  م�شتخمي  على 

عواتقهم جتاه  على  تقع  التي  واملجتمعية  القانوني��ة 
ال�����ش��ارع واأن���ه���م ع��ق��د يف م��ن��ظ��وم��ة امل����رور يف الدولة 
اإدارة  اأن م��ا ت��ق��دم��ه  ب��ه��ا م��و���ش��ح��اً  وي��ج��ب االل���ت���زام 
والدوريات  امل��رور  واإدارة  العامة  والعالقات  االع��الم 
من برامج توعوية يقلل حدة املخالفات املروري��ة التى 
ن�شاهدها من  ماأ�شاوي��ة  ح��وادث  ولالأ�شف  عنها  تنتج 

فرتة اإىل اأخرى. 
ونهاراً  لياًل  تعمل  ال�شرطي��ة  االجهزة  ان  اىل  واأ�شار 
اإال  اأج��ل ت��اأم��ني ال�شالمة امل��روري��ة على ال��ط��رق  م��ن 
اأن البع�س لالأ�شف ال يعري للر�شائل التوعوي��ة التى 
والنتيج���ة  اإه��ت��م��ام��اً،  ال�شرط��ة  اج��ه��زة  ع��ن  ت�����ش��در 
حوادث مرورية مروعة ينتج عن��ها عدداً من الوفيات 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا ومن  اأدخ��ل��ت  ال��ت��ى  البليغي�ة  واال���ش��اب��ات 

يرافقونهم اإىل العناي��ة املركزة. 

•• ال�صارقة-وام:

يعقد املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة �شباح غدا 
اخلمي�س جل�شته الثالثة �شمن اأعمال دور االنعقاد 
العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي الثامن مبقره 
يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��دال��رح��م��ن �شامل 

الهاجري رئي�س املجل�س.
وي��ت�����ش��م��ن ج����دول االع���م���ال ب��ع��د ال��ت�����ش��دي��ق على 
م�شبطة اجلل�شة الثانية �شوؤاال موجها من عدنان 

حمد احلمادي نائب رئي�س املجل�س اال�شت�شاري اإىل 
ال�شارقة  اإم��ارة  يف  والزراعة  البلديات  �شوؤون  دائ��رة 
بح�شور  االجن��از  و�شهادات  البناء  تراخي�س  ب�شاأن 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  النقبي  حممد  بن  �شامل 

الإمارة ال�شارقة رئي�س الدائرة.
بعدها يناق�س املجل�س �شيا�شة دائرة الطريان املدين 
ع�شام  بن  خالد  ال�شيخ  بح�شور  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
ال�شارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  القا�شمي ع�شو 

رئي�س الدائرة ومعاونيه. 

•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي  �شعيد  ال�شيخ  بيت  ملتحف  اخلارجية  ال�شاحة  يف  اأقيمت 
االحتفال  االأول مرا�شم  قبل  اأم�س  يوم  كلباء  كورني�س مدينة  على 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  واالأرب��ع��ني الحت��اد  الثالث  الوطني  باليوم 
يف  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  نظمته  ال��ذي  املتحدة 
ونادي  الطفل  ومركز  كلباء  نا�شئة  مركز  من  كل  يف  ممثلة  كلباء 
ال�شيدات ومراكز التنمية االأ�شرية حتت �شعار روح االحتاد . ا�شتمل 
االحتفال على العديد من الفقرات التي قدم لها خالد الزعابي من 
قناة ال�شرقية يف كلباء والنا�شئان جا�شم مطر الزري وحممد �شيف 
الزعابي وت�شمنت كلمة ترحيبية عن موؤ�ش�شات املجل�س قدمها علي 

�شامل مدير مركز نا�شئة كلباء.

من جانبه قدم فريق املو�شيقى مبركز نا�شئة كلباء اأوبريتا بعنوان 
اأن�شودة �شالم  حكاية وطن فيما قدم موهوبو مركز الطفل بكلباء 
الزعابي  �شرور  ال�شاعر  �شعبية. يف حني قدم  األعاب  داري وفقرة  يا 
مع  بالتن�شيق  االإم���ارات  حب  يف  ال�شعرية  الق�شائد  من  جمموعة 
مركز التنمية االأ�شرية يف كلباء اإىل جانب عدة فقرات من الفلكلور 
الهندي مب�شاركة النادي الهندي يف كلباء بالتن�شيق مع نادي �شيدات 
الوطني  اليوم  اأجمل زي مبنا�شبة  الفقرات م�شابقة  كلباء. وتخلل 
لالأطفال من اجلن�شني وم�شابقات تراثية و�شحوبات للجمهور من 
تنفيذ نادي �شيدات كلباء. وا�شتملت الفعاليات على معر�س ال�شور 
االإماراتي  ال��رتاث  عن  تعر  التي  الفنية  واللوحات  الفوتوغرافية 
يف  والنا�شئة  لالأطفال  حر  مر�شم  اىل  اإ�شافة  كلباء  �شيدات  لنادي 
يف  خاطرهم  يف  يجول  عما  التعبري  عر  خيالهم  لتنمية  حماولة 

لوحات فنية تظهر حبهم للوطن.. اإىل جانب جمموعة من االأعمال 
كلباء  ف��رع  االأ�شرية  التنمية  مبراكز  املنتجة  االأ���ش��ر  لق�شم  الفنية 
مزيجا  ميثل  ع�شري  ب�شكل  املزينة  الرتاثية  املباخر  بني  تنوعت 
بني ما�شي االأجداد وحا�شر االأبناء. ح�شر الفعاليات هالل حممد 
الهورة  واأحمد جمعة  كلباء  البلدي مبدينة  املجل�س  رئي�س  النقبي 
املجتمعية  ال�شرطة  رئي�س  النقبي  علي  واأحمد  كلباء  بلدية  مدير 
النموذجية  القدوة  املرا�شدة مدير مدر�شة  �شامل  كلباء وحممد  يف 
و�شيف خمي�س املزروعي مدير مدر�شة وادي احللو للتعليم االأ�شا�شي 
وال��ث��ان��وي وم����وزة ال��و���ش��اح��ي م��دي��رة ن���ادي ���ش��ي��دات ك��ل��ب��اء وذكرى 
ال�شاعر  ومعاذ  كلباء  يف  االأ�شرية  التنمية  مركز  مديرة  املن�شوري 
م�شرف مراكز النا�شئة باملنطقة ال�شرقية وعلي �شامل مدير مركز 

نا�شئة كلباء وح�شد كبري من جماهري املدينة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يعقد جل�سة ملناق�سة 
�سيا�سة دائرة الطريان املدين غدا 

اأطف����ال ونا�سئ����ة كلب����اء يحتفل����ون بالي����وم الوط��ن����ي

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع تنفيذي ال�سارقة

االأر�سيف الوطني ي�سيد م�سجد البدية و�سط مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي2014

املرور وادارة تراخي�س االآليات ب�سرطة راأ�س اخليمة حتتفل باليوم الوطني )43 (

وفاة و164 حادثًا خالل الربع الثالث من العام اجلاري  18

�سرطة ال�سارقة توؤكد اأن القيادة بطي�س وتهور هو املتهم االأول يف احلوادث البليغ��ة والوفيات
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
ال�����ش��رق��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م الفجرية 
يف ق�����ش��ر ���ش��م��وه ب��ال��رم��ي��ل��ة ام�����س رئ��ي�����س جمعية 
واأع�شاء  ي��و���ش��ف  حم��م��د  االم�����ارات  يف  ال�شحفيني 
جمل�س اإدارة اجلمعية واأربعني �شحفيا عربيا اأنهوا 
اأقامتها اجلمعية يف  بنجاح دورتهم التدريبية التي 
اإمارة الفجرية بالتعاون مع هيئة الفجرية للثقافة 
ال��ع��رب. واأك��د �شموه  واالع���الم واحت��اد ال�شحفيني 
التدريبية االعالمية  ال��دورات  اأهمية  اللقاء  خالل 
التي  ال��ب��واب��ة  تعتر  ك��ون��ه��ا  لل�شحفيني  بالن�شبة 
اأهم  ع��ل��ى  امل��ح��رتف  ال�شحفي  خ��الل��ه��ا  م��ن  يطلع 

من  وي��ق��رتب  ال�شحفي  العمل  وتقنيات  املعطيات 
االإعالمي  العمل  بواقع  ال�شلة  ذات  امل�شتجدات  كل 
مبختلف اأنواعه .. الفتا اإىل اأن لالإعالم دورا هاما 
واالإع����الم  ال����دول مبجتمعاتها  ع��الق��ة  يف  ومم��ي��زا 
اجل���اد وامل�����ش��وؤول ه��و واج��ه��ة امل��ج��ت��م��ع��ات املتطورة 

وال�شحفي ي�شطلع مب�شوؤوليات كبرية فيها.
ال�شحفيني �شاحب  �شكر رئي�س جمعية  من جانبه 
ال�شمو حاكم الفجرية على ا�شت�شافة الفجرية لهذه 
اإيجابية منوها باجلهود  التي حققت نتائج  ال��دورة 
من  واالإع��الم  للثقافة  الفجرية  هيئة  بذلتها  التي 

اأجل اجناحها ودعمها بكل االإمكانيات املتاحة.
ثم قدم ل�شموه �شرحا مف�شال ملجريات الدورة التي 
التي ح�شل  املعلومات  وطبيعة  اأي��ام  اأربعة  ا�شتمرت 

املحا�شرات  خ��الل  م��ن  ال��ع��رب  االع��الم��ي��ون  عليها 
التي تلقوها على يد اأهم اخل��رات العربية يف هذا 
املجال. واأكد �شموه تقدمي كل اأ�شكال الدعم املطلوب 
لالإعالميني من موؤ�ش�شات الفجرية االإعالمية مبا 
ي�شمن توفري كل الفر�س املتاحة من اأجل تطوير 
عمل االإعالميني يف االمارات �شواء من خالل هيئة 
الفجرية  موؤ�ش�شة  اأو  واالإع����الم  للثقافة  الفجرية 
ل����الإع����الم. ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ����ش���ع���ادة حم��م��د �شعيد 
االأم�����ريي بالفجرية  ال���دي���وان  ال�����ش��ن��ح��اين م��دي��ر 
و�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد 
عام  مدير  االفخم  �شيف  حممد  و�شعادة  الفجرية 
بلدية الفجرية و الدكتور عبد اهلل احلجالن نائب 

رئي�س احتاد ال�شحفيني العرب. 

•• ال�صارقة-الفجر:

تتوجه اأنظار مرتادي املنتزه اإىل ال�شماء، حيث ت�شتعد 
احلديقة املائية والرتفيهية االأوىل يف ال�شارقة، اإىل 
التحليق باأب�شار زوارها بعيداً عن االأر�س، واالإنطالق 
اإىل ال�شماء من خالل تخ�شي�س يوم اجلمعة من كل 
التقليدية.  الورقية  الطائرات  لعبة  الإحياء  اأ�شبوع 
وجتري فعاليات يوم النوامات )الطائرات الورقية( 
ال�شاد�شة  وح��ت��ى  ظ��ه��راً  الثانية  م��ن  ي��وم جمعة  ك��ل 
م�شاًء ملدة �شهر كامل، ومتثل احتفااًل بكل ما يتعّلق 
بالطائرات الورقية. وميكن لع�شاق املرح والت�شويق 
ال�شارقة،  يف  وامل��ائ��ي��ة  الرتفيهية  الوجهة  زوار  م��ن 
ال�شلة  ذات  بالفعاليات  ح��اف��ل  ب��ج��دول  اال�شتمتاع 
الورقية، ت�شمل ور�شة عمل حول كيفية  بالطائرات 
�شناعة الطائرات الورقية، وجل�شات تدريبية خا�شة 

�شتحول املبتدئني يف �شناعة الطائرات الورقية اإىل 
يواجهون  الذين  للزوار  وميكن  خ��راء حمرتفني. 
بع�س ال�شعوبات يف �شنع الطائرات الورقية التوجه 
الكثري  الورقية، حيث يجدون  اإىل خيمة الطائرات 
يقوم  من  باإنتظار  اجلميلة  الورقية  الطائرات  من 
باإطالقها لتعانق عنان ال�شماء.  وقال خالد اإبراهيم 
هذه  تنظيم  ي�شعدنا  امل��ن��ت��زه:  ع��ام  م��دي��ر  الق�شري، 
حمبي  �شتهم  التي  اجل��دي��دة  االأ�شبوعية  الفعالية 
لهم  و�شتتيح  والكبار،  ال�شغار  الورقية،  الطائرات 
مواد  با�شتخدام  الطائرات  هذه  �شنع  مهارات  تعّلم 
ب�شيطة، عر ور�س ودرو�س جمانية �شيقدمها خراء 
يف هذا املجال، ونتمنى اأن يجد زوار املنتزه الفر�شة 

لال�شتمتاع بهذه الفعالية اجلميلة .
والذي  وم��ائ��ي��ة(،  ترفيهية  )حديقة  املنتزه  وميتد 
م�شاحة  على   ، اجل��زي��رة  منتزه  با�شم  �شابقاً  ع��رف 

لالألعاب  ويت�شمن حديقًة  مربع؛  األ��ف مرت   126
املائية، واأخرى للتنزه والفعاليات، وتتمّيز مبوقعها 
املائية  احل��دي��ق��ة  وت��ق��دم  ال�����ش��ارق��ة.  مدينة  قلب  يف 
ل��رواده��ا جمموعة  ال�����ش��ارق��ة  يف  نوعها  م��ن  االأوىل 
العاملي،  امل�شتوى  ذات  املائية  االأل��ع��اب  م��ن  متنوعة 
امل�شاحات  جانب  اإىل  االأع��م��ار،  جميع  تالئم  وال��ت��ي 
الع�شري،  بت�شميمها  احلديقة  ومتتاز  اخل�شراء. 
وتوفر خدمات ال�شالمة واحلماية ف�شاًل عن تواجد 

فرق االإنقاذ لتقدمي امل�شاعدة عند ال�شرورة. 
اأي�شاً حديقة ترفيهية توفر لروادها  املنتزه  وي�شم 
ملختلف  الكهربائية  االألعاب  من  متنوعة  جمموعة 
االأعمار، اإىل جانب حلبة ل�شباق ال�شيارات لالأطفال 
لكرة  م�شغرين  وملعبني  )ال��ك��ارت��ي��ن��ج(،  وال�����ش��ب��اب 
ومنطقة  ال���ري���ا����ش���ة،  مل���م���ار����ش���ة  واأم�����اك�����ن  ال����ق����دم، 

للحفالت.

•• دبي-وام:

ال�����ش��رق االأو�شط  اإ���ش��ت��ق��ط��ب م��ن��ت��دى م��ي��دت��ي��ك 
دب��ي حول  ال��ذي عقد يف  االأول  اأفريقيا  و�شمال 
لالإرتقاء  الطبية  التكنولوجيا  توظيف  �شبل 
من  كوكبة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ب��ج��ودة 
اخلراء واملنظمني و�شركات التكنولوجيا العامة 

واخلا�شة يف املنطقة.
املمثلة  االإقليمية  الهيئة   - ميكوميد  ونظمت 
الت�شخي�س  وم��ع��دات  الطبية  االأج��ه��زة  مل�شنعي 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا- هذا 
للتوا�شل  معايري  و�شع  يف  جن��ح  ال��ذي  املنتدى 
واملنظمني  التكنولوجيا  م��زودي  بني  والتعاون 
واالأط����ب����اء ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات طبية 
ال�شرق  ملجتمعات  معقولة  وب��اأ���ش��ع��ار  م��وث��وق��ة 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
امليزانيات  ارتفاع  �شوء  املنتدى يف  تنظيم  وج��اء 
وازدي����اد  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع  املخ�ش�شة 
الكثافة ال�شكانية يف جميع اأنحاء ال�شرق االأو�شط 
تقدمها  التي  الهائلة  االإمكانات  اإىل  باالإ�شافة 
التكنولوجيا الطبية لتوفري حلول مبتكرة بغية 

حت�شني جودة املعي�شة.
من  وا�شعا  طيفا  الطبية  التكنولوجيا  وت�شمل 
منتجات الرعاية ال�شحية مثل االأدوية واالأجهزة 
املوؤ�ش�شية  وال���ن���ظ���م  ال��ع��الج��ي��ة  واالإج����������راءات 
امل�شتخدمة لت�شخي�س ومراقبة وعالج احلاالت 
ال�شحية ف�شال عن تقدمي خدمات طبية عالية 

اجلودة.
واأكد املتحدثون يف املنتدى الذي اإ�شتمر يومني 
الطبية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��رك��ات  م����دى ح���اج���ة 
للتعاون ب�شكل وثيق مع مزودي خدمات الرعاية 
لتوفري  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  ال�شحية 

مع  وم��ت��واف��ق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة خم�ش�شة  ح��ل��ول 
املعايري املعتمدة وفعالة من حيث التكلفة.

رئي�س جمل�س  رام��ي رج��ب  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
اإدارة ميكوميد اإن هناك ا�شتثمارات هائلة حاليا 
لتعزيز جودة خدمات الرعاية ال�شحية وتطوير 
اإمكانات القطاع يف جميع اأنحاء ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا بدءا من مراكز الرعاية االأولية 
الفتا  ال�شخمة..  الطبية  باملجمعات  وان��ت��ه��اء 
ال�شعيد  ع��ل��ى  امل��ب��ذول��ة  احل��ث��ي��ث��ة  اجل��ه��ود  اإىل 
الرعاية  ممار�شات  مواكبة  ل�شمان  التنظيمي 
ال�شحية الأف�شل املعايري االأخالقية واملهنية يف 

العامل.
وقدم رامي رجب خالل املنتدى ملحة خمت�شرة 
الوعي  لتعزيز  ميكوميد  ا�شرتاتيجيات  ح��ول 
اجلهات  ودع���م  ال��ط��ب��ي��ة  التكنولوجيا  ب��اأه��م��ي��ة 
والتعاون  ال�شركات  ممار�شات  لتنظيم  امل�شوؤولة 
لتنفيذ م�شاريع مهمة تعود بالنفع على القطاع 

الطبي وجمتمع املنطقة عموما.
وحتدث خالل املنتدى نخبة من اأ�شهر اجلراحني 
واالأطباء عن التقدم التكنولوجي الذي بات يتيح 
اإجراء عمليات جراحية �شعبة بن�شب جناح عالية 
مثل جراحات القلب واالأوعية الدموية وي�شهم 
يف تطوير عالجات غري تدخلية واالرتقاء بحياة 

املعاقني وامل�شابني باأمرا�س مزمنة.
م���ن ج��ه��ت��ه ت���وق���ع ع���م���ران م��ن�����ش��ي م���ن �شركة 
ب���ل���دان منطقة  ت�����ش��ه��د  اأن  و���ش��رك��اه  م��اك��ي��ن��زي 
الناجت  اأفريقيا منوا يف  االأو�شط و�شمال  ال�شرق 
4 باملائة وزيادة  املحلي االإجمايل املحلي بن�شبة 
الرعاية  على  ال��ف��رد  اإن��ف��اق  باملائة يف   7 ق��دره��ا 
ال�شحية خالل ال�شنوات الثماين املقبلة يف حني 
باملائة  و303  باملائة   2 الن�شبتان  هاتان  �شتبلغ 

على التوايل يف دول العامل املتقدم.

تكنولوجيا  على حلول  الطلب  زي��ادة  اإىل  واأ�شار 
���ش��م��ول��ي��ة يف منطقة  واأك�������رث  م��ب��ت��ك��رة  ط��ب��ي��ة 
ارتفاع  نتيجة  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
وتغري  وال�شيخوخة  االقت�شادي  النمو  معدالت 
مثل  املزمنة  باالأمرا�س  واالإ�شابة  احلياة  منط 
ال�شكري وال�شمنة وتو�شيع نطاق تاأمني وتغطية 

ال�شحة العامة.
واأ�شاف من�شيان اأن حجم �شوق االأجهزة الطبية 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يفوق 
الهند  الرازيل و�شعف حجم �شوق  حجم �شوق 
الرعاية  يحتاجه قطاع  ما  اأك��رث  اأن  .. مو�شحا 
املفيدة  احل���ل���ول  ال���ي���وم  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ح��ي��ة يف 
الكفيلة بتح�شني نوعية املعي�شة وتقليل االعتماد 
على الواردات.. وتوقع ازدهار قطاع التكنولوجيا 
الرامية  وال�شراكات  االإبتكارات  بف�شل  الطبية 
وت���وف���ر احللول  امل��ح��ل��ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الرئي�س  برنا�شكوين  �شريج  وتناول  املخ�ش�شة. 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ت��ح��ال��ف م��ي��دت��ي��ك اأوروب�����ا اجلهود 
امل�شرتكة بني قادة القطاع والهيئات ال�شحية يف 
االإحتاد االأوروبي الإعتماد نظام موؤ�ش�شي وا�شح 
 -  2018 ع��ام  بحلول  ب��ه  التنبوؤ  وف��ع��ال ميكن 
جل�شات  م��ن  جمموعة  املنتدى  و�شم   .2019
احل����وار وور�����س ال��ع��م��ل ال��رام��ي��ة اإىل اإب��ق��اء باب 
املعنيني يف جمال  التوا�شل مفتوحا بني جميع 
االأو�شط  ال�����ش��رق  مبنطقة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
حول  بناء  ح��وار  اإق��ام��ة  بهدف  اأفريقيا  و�شمال 
التكنولوجيا الطبية ومدى قدرتها على تطوير 
قطاع الرعاية ال�شحية. وتخلل املنتدى عر�س 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ف��ر���س املتاحة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  الأح�����دث 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  التكنولوجيا  دم��ج  لتح�شني 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط و�شمال  ال�����ش��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة 

اأفريقيا.

•• اأبوظبي-وام:

57 معيارا   .. للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اعتمدت 
امل��ه��ن��ي��ة يف ق��ط��اع��ي االإن�شاء  امل���ه���ارات  م��ن م��ع��اي��ري 
اأب��وظ��ب��ي للجودة  ال�����ش��ادرة ع��ن جمل�س  وال���زراع���ة 
وامل����ط����اب����ق����ة..وذل����ك مت���ه���ي���دا الإط�������الق ال���رام���ج 
املهن  تلك  يف  االأف���راد  خدمات  ملطابقة  االإختيارية 
وبدء اإ�شدار �شهادات مهنية ح�شب اخلطة املو�شوعة 
واالأنظمة  االأف���راد  خدمات  مطابقة  اإدارة  قبل  من 
باملجل�س. وتهدف املعايري - التي يتم تطيبقها الأول 
اإىل رفع كفاءة االأفراد  مرة على م�شتوى الدولة - 
اإنتاجيتهم  وزي�����ادة  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ال�شيما اأولئك الذين ال يحملون �شهادات مهنية اأو 
مهنية  الختبارات  اإخ�شاعهم  طريق  عن  اأكادميية 
معتمدة  ك��ف��اءة  ���ش��ه��ادات  ع��ل��ى  ح�شولهم  و���ش��م��ان 
التدريب  مع جهات متخ�ش�شة يف جمال  بالتعاون 
املجل�س.  قبل  من  بها  معرتف  املهنية  واالإختبارات 
وقال �شعادة الدكتور ثاين املهريي مدير عام الهيئة 
املنا�شبة  بهذه  ل��ه  ت�شريح  يف  للموؤهالت  الوطنية 
بجودة  تت�شم  املجل�س  يطورها  التي  املعايري  ..اإن 
ا�شتثنائية عالية حيث يحر�س املجل�س على الدوام 
على العمل والتن�شيق عن كثب مع اأ�شحاب امل�شلحة 
املو�شوعة  باملعايري  اجلميع  ال��ت��زام  ل�شمان  ك��اف��ة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع االأ����ش���ع���دة ف�����ش��ال ع���ن م��واءم��ت��ه��ا مع 
واأ�شاف  االإم���ارات.  دول��ة  العمل يف  �شوق  احتياجات 
املقبلة �شتويل  ال�شنوات اخلم�س  اأنه خالل  املهريي 
لقطاع  خا�شا  اهتماما  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة 
البناء واالإن�شاء ملا له من دور بالغ االأهمية يف دفع 

اأع��داد كبرية  وا�شتيعاب  االقت�شادية  التنمية  عجلة 
رفد  على  م�شتمر  ب�شكل  ل��ذا حتر�س  العمالة  م��ن 
ه���ذا ال��ق��ط��اع مب��ع��اي��ري ت�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز مهارات 
العمال وقدراتهم. من جانبه اأو�شح عبداهلل ح�شن 
املعيني املدير التنفيذي لقطاع خدمات املطابقة يف 
اإن�شاء  اأنه مت   .. واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س 
العمل يف  �شوق  تلبية حلاجة  املعايري  واعتماد هذه 
اأ�شا�شي  اأبوظبي لوجود نظام موحد ومرجع  اإمارة 
القطاعات  يف خمتلف  ال��ع��ام��ل��ني  ق����درات  الخ��ت��ب��ار 
مهاراتهم  م�شتوى  ح�شب  لهم  ال�شهادات  واإ���ش��دار 
وخراتهم مبا يوفر قاعدة بيانات �شاملة للكفاءات 
على  العمال  وي�شاعد  ال�شوق  يف  املتوفرة  وامل��ع��ارف 
اأدائ���ه���م واإجن�����از م��ه��ام��ه��م ب��ج��ودة واإتقان  حت�����ش��ني 
واملنتجات  للخدمات  العام  امل�شتوى  من  يرفع  مما 
اقت�شادنا  تناف�شية  من  ويزيد  ال�شوق  يف  املتداولة 
ال��وط��ن��ي. واأ����ش���اف امل��ع��ي��ن��ي اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ه��دف من 
اإعداد هذه املعايري اإىل زيادة الوعي باأهمية اجلودة 
العام  التوجه  ���ش��وء  االأع��م��ال يف  اإجن���از خمتلف  يف 
اأبوظبي نحو مبادئ اجلودة والتميز �شمن  الإم��ارة 
.. مثمنا جهود   2030 االقت�شادية  اأبوظبي  روؤية 
جميع �شركاء الهيئة من اجلهات املحلية واالحتادية 
اإ�شافة اإىل املمثلني من القطاع اخلا�س والعام على 
دعمهم لهذه املبادرة واأهدافها. من جهته قال را�شد 
الرا�شدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة اإن 
هذه املبادرة تقدم منوذجا مميزا ليثبت اأن اأبوظبي 
املتمثلة  اأهدافها  تتبنى منهجا �شامال نحو حتقيق 
االرت��ق��اء مبعايري اجل��ودة وبناء جمتمع حديث  يف 
من خالل رفع م�شتوى كفاءة العاملني ومهاراتهم 

مبا ي�شكل خطوة مهمة يف االجتاه ال�شحيح. ياأتي 
اإ�شدار املعايري يف اإطار جهود املجل�س على رفد �شوق 
العمل بالعمالة املدربة واملوؤهلة وفقا الأعلى املعايري 
االرتقاء  يف  املتمثلة  املجل�س  لروؤية  العاملية حتقيقا 
ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة وامل�����ش��اه��م��ة يف متكني 
املعايري  ه��ذه  وتغطي  ع��امل��ي��ا.  التميز  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
الكهربائية  واالأع���م���ال  ال��ب��ن��اء  اأع��م��ال  االخ��ت��ي��اري��ة 
وت��رك��ي��ب اأن��ظ��م��ة ال��ب��ن��اء وت��رك��ي��ب و���ش��ي��ان��ة اأجهزة 
قوالب  واأعمال  امل�شاعد  و�شيانة  وتركيب  التكييف 
وتثبيت  ال�شبغ  واأع���م���ال  ال��ب��الط  واأع���م���ال  ال��ب��ن��اء 
يف  الكيميائية  املواد  ور�س  الرفع  وعمليات  االأ�شقف 
يعد  املعايري  ولغايات تطبيق هذه  امل��زارع وغريها. 
كفاءة  ل�شمان  اختيارية  مطابقة  ب��رام��ج  املجل�س 
الفح�س  وط��رق  املطلوبة  املعايري  تت�شمن  االأف��راد 
العامل للح�شول على �شهادة  والتدريب مما يوؤهل 
الكفاءة من املجل�س والذي ميثل كدليل علي اجتياز 
العامل ملتطلبات برنامج املطابقة وقدرته علي اأداء 
يذكر  عالية.  وحرفية  بجودة  اليه  املوكله  االأعمال 
اأن جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة تاأ�ش�س يف عام 
2009 ليكون ممثال للجهات التنظيمية يف اإمارة 
اأبوظبي ولرفع جودة ال�شادرات واملنتجات املتداولة 
ال�شناعية  والتنمية  اجل��ودة  ثقافة  وتعزيز  حمليا 
خالل  م��ن  وذل���ك  امل�شتهلك  و���ش��الم��ة  والتناف�شية 
املنتجات  �شالمة  وتنفيذ  لو�شع  املنظمني  متكني 
وامل��ق��اي��ي�����س ال��ق��ان��ون��ي��ة وب��رام��ج امل��ط��اب��ق��ة. ويحدد 
من  للتحقق  واملعايري  التوجيهية  امل��ب��ادئ  املجل�س 
اأن املنتجات امل�شنعة واملتداولة يف االإمارة تتفق مع 

اأعلى معايري ال�شالمة واجلودة واملطابقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

فازت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
والتنمية  ال�����ش��رط��ة  ب��ح��وث  ب��ج��ائ��زة 
الدولية  اجل���م���ع���ي���ة  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
لو�س  ال�������ش���رط���ي���ة مب���دي���ن���ة  ل���ل���ع���ل���وم 
اجنلو�س بالواليات املتحدة االأمريكية 
اجلمعية،  م���ن  درع  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه��ا 
حيث جاء هذا الفوز من خالل حر�س 
وزارة الداخلية و�شرطة ال�شارقة على 
لديها  وامل��ن��ت�����ش��ب��ني  ال�����ش��ب��اط  اإي���ف���اد 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى  ل����الإط����الع 
عملهم  مل�����ج�����االت  وف�����ق�����اً  ال����ع����امل����ي����ة 

اأو  التدريبية  بالدورات  �شواء  املختلفة 
والندوات  باملوؤمترات  اأو  التخ�ش�شية 
اكت�شاب  ل��غ��ر���س  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��ار���س 
املعارف اجلديدة واالرتقاء مبهاراتهم 
القيادة  روؤي���ة  وق��درات��ه��م ومب��ا يحقق 
يف  الداخلية  وزارة  روؤي���ة  م��ن  املنبثقة 
اأف�شل  م��ن  االإم����ارات  دول���ة  ت�شبح  اأن 
دول العامل اأمناً و�شالمه، ومبا ي�شهم 
االإ�شرتاتيجية  االأه���������داف  ب���ل���وغ  يف 
اأمن  و�شبط  واالأم����ان  االأم���ن  لتعزيز 
الطرق وتعزيز ثقة اجلمهور بفاعلية 
املنطلق  . ومن هذا  املقدمة  اخلدمات 
قامت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 

باإيفاد كاًل من املقدم عبداهلل اإبراهيم 
االإ�شرتاتيجية  اإدارة  مدير  ن�شار  بن 
ح�شن  والرائد طالل  االأداء،  وتطوير 
بن هديب رئي�س ق�شم التعاون العلمي 
باإدارة مركز بحوث ال�شرطة للم�شاركة 
مب�����وؤمت�����ر )ال���������ش����رط����ة ب�����ني اجل������ودة 
جائزة  بفعاليات  وك��ذل��ك  وال��ت��م��ي��ز(، 
ال�شرطية  للعلوم  ال��دول��ي��ة  اجلمعية 
)IPSA( والذي عقد مبدينة لو�س 
اأجنلو�س بالواليات املتحدة االأمريكية 
ال�شرطية  امل��م��ار���ش��ات  ت��ع��زي��ز  ب��غ��ر���س 
الهادفة اإىل اجلودة والتميز باملوؤ�ش�شات 
اأ�شاليب  م��ن خ���الل ط���رح  ال�����ش��رط��ي��ة 

جديدة من الفكر االأمني واآليات العمل 
ال�شرطي ملواجهة الطلب املتزايد على 
التميز يف منظمات العدالة اجلنائية. 
وقد ا�شتملت فعاليات جائزة اجلمعية 
 )IPSA( ال�شرطية  للعلوم  الدولية 
ع��ل��ى ث���الث ف��ئ��ات وه���ي ال��ف��ئ��ة االأوىل 
ال�شرطية  ب��امل��م��ار���ش��ات  تتعلق  وال��ت��ي 
وال������ع������الق������ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وال���ف���ئ���ة 
ال�شرطة  ب��ب��ح��وث  وت��ت��ع��ل��ق  ال��ث��ان��ي��ة 
يف  باالبتكار  الثالثة  والتنميةوالفئة 
القيادة  تقدمت  وقد  ال�شرطي  املجال 
ال�������ش���ارق���ة مبلف  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
للجائزة  الثانية  الفئة  يف  للم�شاركة 

واملتعلقة  ال�شرطية  للعلوم  ال��دول��ي��ة 
ب��ب��ح��وث ال�����ش��رط��ة وال��ت��ن��م��ي��ة مبلف 
يو�شح جهود القيادة العامة يف حماية 
ال��ن�����ش��ئ م���ن االإن����ح����راف وق����ام املقدم 
عبداهلل بن ن�شار بعر�س ورقة عمل يف 
املوؤمتر تو�شح الدعم الالحمدود من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ال�شارقة  ح��اك��م  القا�شمي  حممد  ب��ن 
لهذه اجلهود وما حققته تلك الرامج 
�شواء  املجتمع  على  ايجابية  اآث���ار  م��ن 
الطالبية  او  اال���ش��ري��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
وانعك�س  االأم���ن  مفاهيم  م��اع��زز  وه��و 
االأمني  االأ����ش���ت���ق���رار  ع��ل��ى  ب���االي���ج���اب 

االأج����راءات  ب��ي��ان  وك��ذل��ك  واملجتمعي 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املختلفة  واالأن�����ش��ط��ة 

القيادة يف هذا االإطار. 
وق����د مت خ����الل امل���وؤمت���ر اإع������الن فوز 

ال�شارقة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة 
ال�شرطة  بحوث  فئة  يف  االأول  باملركز 
والتنمية ومت ت�شليم درع التكرمي من 
قبل نائب قائد �شرطة لو�س اجنلو�س 

واالإره���اب  اخلا�شة  العمليات  ل�شئون 
للعلوم  ال���دول���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  ورئ��ي�����س 
ال�شارقة  ���ش��رط��ة  ل���وف���د  ال�����ش��رط��ي��ة 

امل�شارك يف املوؤمتر.

•• ال�صارقة-وام: 

باليوم  اأم�����س  ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  احتفلت 
ال�����ش��ح��راء وفروع  ل��ل��دول��ة يف خمتلف م��راك��ز م��ن��ت��زه   43 ال����  ال��وط��ن��ي 
الهيئة يف املنطقة ال�شرقية يف خورفكان ومركز كلباء للطيور اجلارحة 
التابع لهيئة البيئة فيما ت�شتمر اإىل ال�شاد�س من �شهر دي�شمر املقبل. 
وت�شمن االإحتفال فعاليات القرية الرتاثية مب�شاركة عدد من الدوائر 
احلكومية واالأ�شر املنتجة وا�شتعرا�شات خا�شة بالفرقة ال�شعبية وور�شا 
تعليمية وترفيهية وعر�شا الأهم اأعمال االأ�شر املنتجة اإىل جانب مزرعة 
االأطفال وم�شابقة اأف�شل زي اإماراتي ومعر�س �شور لل�شيوخ والب�شمة 

النومان  علي  �شعادة حممد  االإحتفال  ح�شر   . االإم���ارات  خريطة  على 
رئ��ي�����س هيئة االإمن����اء ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي ب��ال�����ش��ارق��ة وال��ع��ق��ي��د �شيف 
�شامل  وحمد  اخل��ارج��ي��ة  املناطق  �شرطة  مديرية  مدير  ال���زري  حممد 
مدير  الكتبي  �شيف  وم�شبح  املليجه  يف  البلدي  املجل�س  رئي�س  اخل��رم 
بلدية املحلية و�شعيد اخلافري مدير اخلدمات االجتماعية يف البطائح 
ومرمي ال�شامل ال�شلمان مدير دار الرتبية االجتماعية للفتيات . واأكدت 
اأن  املنا�شبة  بهذه  األقتها  كلمة  يف  الهيئة  رئي�شة  ال�شويدي  �شيف  هنا 
.. يعد فر�شة  العلم  ال�43 لالحتاد ومن قبله يوم  بالذكرى  االحتفال 
قيمة لتوجيه ر�شائل ال�شكر والعرفان اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
االإم��ارات .  ال�شمو حكام  ال�شارقة واأ�شحاب  ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
واأ�شافت اأن االإمارات من اأوائل الدول التي اأعطت اإهتماما كبريا للبيئة 
واحلفاظ عليها بف�شل توجيهات واهتمامات االأب االأول ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س االحتاد رحمه اهلل فقد دعا لالإهتمام بالبيئة 
واحلفاظ عليها وحمايتها ومن بعده اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات فتم 
اإن�شاء املحميات املزروعة باالأ�شجار ال�شحراوية والتي مثلت بيئة منا�شبة 
الهيئة  اأن  ال�شويدي  اأك��دت  كما   . والطيور  املختلفة  الرية  للحيوانات 
دائما  يوؤكد  الذي  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  تعمل �شمن توجيهات �شاحب 

على اأهمية الوعي البيئي والرتكيز على كافة املفاهيم الثقافية البيئية 
البيئة  على  ف��احل��ف��اظ  البيئي  ال��ت��ن��وع  و���ش��ون  وال�شغري  الكبري  ل��دى 
املحلية هو جزء مهم من احلفاظ على تراث وهوية الدولة ب�شكل عام . 
واأ�شارت �شم�شة الكتبي اأمني متحف التاريخ الطبيعي اإىل اأن هيئة البيئة 
واملحميات الطبيعية حتر�س �شنويا على تنويع فعاليات االحتفال بهذه 
املنا�شبة الغالية على قلوب اجلميع الإدخال البهجة وال�شعادة على قلوب 
زوار مراكز املتنزه يف جو ت�شوده الروح الوطنية وم�شاعر احلب والتقدير 

لدولتنا احلبيبة واأ�شحاب ال�شمو و�شيوخها الكرام.
ويف نهاية احلفل كرمت هنا �شيف ال�شويدي املوؤ�ش�شات والدوائر واالأفراد 

امل�شاركني بالفعالية .

بيئ����ة ال�س����ارق���ة تطل����ق احتف���االته�����ا بالي����وم الوطن������ي ال���� 43 

حمد ال�سرقي : االإعالم امل�سوؤول هو واجهة املجتمعات املتطورة 

يت�سمن ور�سة عمل جمانية حول �سناعتها

 املنتزه يخ�س�س يوم اجلمعة من كل اأ�سبوع لالحتفال بالطائرات الورقية

منتدى ميدتيك ال�سرق االأو�سط ي�ستقطب خرباء 
الرعاية ال�سحية باملنطقة 

الوطنية للموؤهالت تعتمد 57 من معايري اأبوظبي 
للجودة واملطابقة للمهارات املهنية

ملف خا�ض حلماية الن�ضء من االنحراف 

�سرطة ال�سارقة تفوز بجائزة بحوث ال�سرطة والتنمية خالل موؤمتر 
اجلمعية الدولية للعلوم ال�سرطية بلو�س اجنلو�س باأمريكا 
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•• دبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
اأهمية   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأ�شلوب  االإي���ج���اب���ي���ة  ال���ط���اق���ة  ج���ع���ل 
النا�س  الإ���ش��ع��اد  ن�شخره  ومنهج  ح��ي��اة 
اإ�شراك اجلميع  و�شرورة تو�شيع رقعة 
الوطن  التي تخدم  القرارات  اتخاذ  يف 
�شموه  واأ�شاف  االإم��ارات.  دولة  و�شعب 
- خ��الل تفقده ال��ور���س االإب��داع��ي��ة يف 
االأمانة  نظمتها  ال��ت��ي  م��ي��دان  ف��ن��دق 
الإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
وجل�شات  ال��ور���س  �شل�شلة  �شمن  دب���ي 
ال��ع�����ش��ف ال���ذه���ن���ي ال���ت���ي ي�������ش���ارك يف 
اإع�������داده�������ا جم���م���وع���ة م�����ن اخل������راء 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
واخل��ا���ش��ة ا���ش��ت��ع��دادا الإط�����الق خطة 
لبناء  ن�شعى  اليوم  اأننا   -  2021 دبي 
العقول التي �شتكون خري داعم ورافد 
مثنيا   .. وتطلعاتها  ال��دول��ة  مل�شتقبل 
اإيجابية  ط��اق��ة  م��ن  التم�شه  م��ا  ع��ل��ى 
جل�شات  يف  وامل�������ش���ارك���ني  ل��ل��م��ن��ظ��م��ني 
الور�س االإبداعية. وعلى هام�س زيارته 
���ش��م��وه ع��ل��ى حافلة  ل��ل��ور���ش��ة .. اط��ل��ع 

خمتلف  ب��ني  ت��ت��ج��ول  ال��ت��ي  امل�شتقبل 
ت�شتقبل  دب��ي حيث  اإم���ارة  امل��دار���س يف 
يف  امل�شي  فر�شة  لهم  وتتيح  ال��ط��الب 
وتدوينه  امل�شتقبل  وتخيل  خميلتهم 
 2021 دب��ي  عمل خطة  فريق  ليقوم 
اخلطة  حم���اور  وم��واءم��ة  مبراجعتها 
ت�شمنت  وت��وق��ع��ات��ه��م.  تطلعاتهم  م��ع 
م�شروع  تطور  ملراحل  عر�شا  الور�شة 
خطة دبي 2021 وا�شتعرا�س االإطار 
ي�شمله من  للخطة مبا  اال�شرتاتيجي 
حماور اإ�شرتاتيجية وغايات وموؤ�شرات 
اأداء خا�شة بها بجانب عر�س املخرجات 
الراهن.  ال��و���ش��ع  لتحليل  ال��رئ��ي�����ش��ة 
وت����وزع احل�����ش��ور خ���الل ال��ور���ش��ة على 
ت�شع جل�شات خمتلفة عنونت كل منها 
و�شمت  االإم��ارة  يف  املختلفة  باملجاالت 
املخت�شني فيها كقطاعات اأمن وعدالة 
و حكومة م�شتدامة و بناة الغد و بيئة 
م�شتدامة  موارد  و  م�شتدامة  ح�شرية 
الأجيال الغد و انفتاح وترابط و مركز 
مايل و جمتمع متالحم و جهة مف�شلة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار . و���ش��م��ت ك��ل م��ن��ه��ا عدة 
حماور ا�شرتاتيجية وخل�س اأع�شاءها 
يف نهاية اليوم اإىل عدة مبادرات حيوية 
ت��خ�����س خم��ت��ل��ف امل����ج����االت امل����ذك����ورة 

االرت����ق����اء  اإىل  جم��م��ل��ه��ا  يف  وت�����ش��ع��ى 
واأكد  وب��ج��ودة احل��ي��اة فيها.  ب��االإم��ارة 
العام  االأمني  ال�شيباين  �شعادة عبداهلل 
التنفيذي الإمارة دبي خالل  للمجل�س 
ال�شيخ  �شمو  ح�����ش��ور  اأه��م��ي��ة  ال��ور���ش��ة 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واأط�����ر خم���رج���ات ال����ور�����س. وق�����ال اإن 
ح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اليوم  ل��ل��ور���ش��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
وحديثه املطول مع احل�شور واإطالعه 
دليل  اأكر  املقرتحة هو  املبادرات  على 
باالأفكار  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام  على 
امل��ق��دم��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات يف 
االإمارة واإميانا منهم باأهمية التطوير 
احلكومية  امل��ب��ادرات  وتطعيم  امل�شتمر 
ب���اأف���ك���ار اإب���داع���ي���ة ج���دي���دة ت��ت��م��ث��ل يف 
امل�شابهة.  ال��ذه��ن��ي  ال��ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ات 
واأ����ش���اف ك��م��ا ون��ق��وم ن��ح��ن يف االأمانة 
التنفيذي من خالل  للمجل�س  العامة 
خمتلف ور�س العمل االإبداعية املنظمة 
منذ اأ�شهر بالعمل على اإعداد خطة دبي 
خمتلف  م��ع  بالتعاون  وذل���ك   2021
القطاعات والتخ�ش�شات  ال�شركاء من 
ب���االإم���ارة نحو  دب��ي وذل���ك للم�شي  يف 
املراكز االأوىل متا�شيا مع روؤية القيادة 

االإبداعية  الور�س  اأن  يذكر   . الر�شيدة 
تنظم   2021 دب���ي  ب��خ��ط��ة  اخل��ا���ش��ة 
ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي�����ام وت��خ��ت��ت��م غدا 
االأرب���ع���اء وت�����ش��م خ����راء م��ن خمتلف 
اإماراتيني  م���ن  االإم������ارة  يف  امل���ج���االت 
القطاعني  م����ن  اإم�����ارات�����ي�����ني  وغ������ري 
احلكومي واخلا�س ومت خاللها ر�شد 
عدد من املقرتحات �شمن العديد من 
مكانة  رفع  يف  �شت�شاهم  التي  املبادرات 
وع��امل��ي��ا. وكان  وت��ع��زي��زه��ا حمليا  دب���ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
قد اأطلق خالل �شهر فراير من العام 
االإ�شرتاتيجية  دب����ي  خ��ط��ة   2007
حتقيق  اإىل  ه���دف���ت  وال���ت���ي   2015
روؤية دبي حتت �شعار دبي... حيث يبداأ 
خمتلف  ج��ه��ود  تن�شيق  ع��ر  امل�شتقبل 
اجلهات احلكومية و�شمان وجود اإطار 
م�شرتك لعمل هذه اجلهات حتى عام 
2015. وركزت اخلطة يف ذلك الوقت 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة تتمتع  ع��ل��ى ع����دة جم�����االت 
التنمية  ت�شمل  ك��ب��رية  من��و  ب��اإم��ك��ان��ات 
االجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة واالأم�����ن 

والعدل وال�شحة وال�شالمة والتطوير 
العامة  االأمانة  عكفت  وقد  احلكومي. 
ال�شنوات  خ��الل  التنفيذي  للمجل�س 
ال�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى ت��ن�����ش��ي��ق ج��ه��ود جميع 
واالأه����داف  ال��غ��اي��ات  لتحقيق  اجل��ه��ات 
االإ�شرتاتيجية للخطة وكانت خطة دبي 
اأ�شا�شية  لبنة   2015 االإ�شرتاتيجية 
دبي  �شهدتها  التي  كافة  التطورات  يف 
اقرتاب  ومع  املا�شية.  ال�شنوات  خالل 
الزمني للخطة احلالية  االإط��ار  نهاية 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وج����ه   2015 ع����ام  يف 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  ..االأم��ان��ة 
الإط����الق م�����ش��روع خ��ط��ة دب���ي 2021 
امتدادا   2021 دب���ي  خ��ط��ة  وت��ع��د   .
لق�شة جناح خطة دبي االإ�شرتاتيجية 
�شاحب  ل���روؤي���ة  وا���ش��ت��ك��م��اال   2015
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
وجهة  اإىل  ب���دب���ي  ل���الرت���ق���اء  م��ك��ت��وم 
خ�شو�شا  ال�شعد  خمتلف  على  عاملية 
واأن االإمارة ت�شهد حاليا نه�شة كبرية 
ت���ع���ر عنها  وال����ت����ي  امل����ج����االت  ك����ل  يف 
جمموعة املبادرات والرامج وامل�شاريع 
وعلى  موؤخرا  اأطلقت  التي  الطموحة 
راأ�شها ا�شت�شافة االإمارة ملعر�س اك�شبو 

2020 واإعالن دبي عا�شمة االقت�شاد 
دبي  ا�شرتاتيجية  واإط��الق  االإ�شالمي 
وم��ب��ادرة حكومة  االأذك��ى عامليا  املدينة 
وتتمحور  وغريها.   2021 نحو  دب��ي 
اإىل  النظر  ح��ول   2021 دب���ي  خ��ط��ة 
عد�شة  خ���الل  م��ن  االإم�����ارة  م�شتقبل 
اأربعة  دب��ي من خ��الل  �شاملة و�شفت 
هو  اأول��ه��ا  ومتكاملة  رئي�شة  مناظري 
منظور الفرد واملجتمع والذي يتناول 
ال�����ش��م��ات امل���رج���و ت��وف��ره��ا يف اأف�����راد 
التنمية  بعبء  للنهو�س  دبي  جمتمع 
ول��ع��ب دور حم���وري يف ق��ي��ادة حماور 
املجتمع  و���ش��ف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخل��ط��ة 
املثايل يف متا�شكه وتالحمه واحرتامه 

لتعدد الثقافات والتعاي�س فيما بينها 
يتناول  الثاين  املنظور  اأم��ا  بان�شجام. 
ال��ف�����ش��اء احل�����ش��ري ���ش��واء م��ا يتعلق 
للمدينة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ع��ن��ا���ش��ر 
وطرق  وم�����ش��ي��دة  طبيعية  ب��ي��ئ��ة  م���ن 
وو���ش��ائ��ل م��وا���ش��الت وم�����ش��ادر طاقة 
التجربة  ب�شكل  يتعلق  ما  اأو  وغريها 
املجتمع  اأفراد  التي يعي�شها  احلياتية 
وزائرين  وم��ق��ي��م��ني  اإم���ارات���ي���ني  م��ن 
�شواء من خالل التفاعل فيما بينهم 
م��ع عنا�شر  ال��ت��ف��اع��ل  خ���الل  م��ن  اأو 
البنية احل�شرية واخلدمات املرتبطة 
اقت�شادية.  اأم  ك��ان��ت  اجتماعية  ب��ه��ا 
املدينة   2021 دب��ي  خطة  وت��ت��ن��اول 

باعتباره  االق��ت�����ش��ادي  امل��ن��ظ��ور  م���ن 
حم�����رك ال��ت��ن��م��ي��ة وال�����وق�����ود ال����ذي 
املدينة ويدفع باجتاه تطورها  يغذي 
كمنظور  احل��وك��م��ة  امل�����ش��ت��م��رب��ج��ان��ب 
التي  املوؤ�ش�شية  االآلية  باعتبارها  رابع 
وا�شتمرارها  التنمية  ق��ي��ادة  ت�شمن 
واملجتمع وحفظ  الفرد  رف��اه  وتعزيز 
ترجمت  وق������د  وال�����ن�����ظ�����ام.  االأم���������ن 
حماور  �شت  اإىل  ال�شابقة  امل��ن��ظ��ورات 
رئي�شا  عنوانا  منها  واح��د  ك��ل  يعتر 
على  الرئي�شة  الغايات  من  ملجموعة 
وت�����ش��ك��ل يف جمملها  دب����ي  م�����ش��ت��وى 
تطلعات املدينة امل�شتقبلية نحو العام 

 .2021

•• اأبوظبي-وام:

وافق جمل�س جامعة زايد يف اأبوظبي - مبدئيا - 
على اإن�شاء برنامج للمعيدين يف اجلامعة لزيادة 
املوؤهلني  املواطنني  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
تاأهيال عاليا يف التخ�ش�شات املطروحة حيث ال 
اثنني  ع��ن  اجلامعة  اأع�����ش��اء  ب��ني  ن�شبتهم  ت��زي��د 
املقاعد  بع�س  تخ�شي�س  ع��ل��ى  وواف����ق   . ب��امل��ائ��ة 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  لطلبة  ال��درا���ش��ي��ة 
اخلليج العربية وبع�س الدول العربية واالأجنبية 
وعلى بع�س الر�شوم اخلا�شة بخدمات اجلامعة 
للجامعة  االأول����ي����ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ة  وع���ل���ى 
لالأعوام 2014-2016 ووجه مبراجعتها مع 

الكليات واالإدارات املعنية. كما اأقر املجل�س خالل 
اجتماعه برئا�شة معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل رئي�شة 
ج��ام��ع��ة زاي����د م��ن��ح درج����ة امل��اج�����ش��ت��ري خلريجي 
 31 الفرتة من  خ��الل  العليا  ال��درا���ش��ات  برامج 
درجة  منح  و   2014 �شبتمر   28 اإىل  م��ار���س 
االأول  الدرا�شي  الف�شل  خلريجي  البكالوريو�س 
ال��ث��اين وال��ف�����ش��ل ال�شيفي  ال��درا���ش��ي  وال��ف�����ش��ل 
للعام اجلامعي 2013 � 2014. وقالت معايل 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى عر�س  اأن امل��ج��ل�����س اط��ل��ع  ال���وزي���رة 
مل�شتجدات اجلامعة ت�شمن نتائج زيارات االعتماد 
االأكادميي للجامعة وبع�س كلياتها خالل الف�شل 
ع���زم اجل��ام��ع��ة على  .. م��وؤك��دة  االأول  ال��درا���ش��ي 

تواكب  وخطط  م��ب��ادرات  تطوير  يف  اال�شتمرار 
و�شقل  تعزيز  بهدف  الع�شر  م�شتجدات  اأح��دث 
باأحدث  ت��زوي��ده��م  خ���الل  م��ن  طلبتها  م��ه��ارات 
التقنيات يف اأ�شاليب التعلم الذكي . واأو�شحت اأن 
ذلك ياأتي ا�شتمرارا وا�شتثمارا ملبادرات اجلامعة 
التي  االإلكرتوين  التعليم  ا�شتخدام تطبيقات  يف 
متيزت بها منذ تاأ�شي�شها يف عام 1998 م�شرية 
الكوادر  ب���اإع���داد  اخل��ا���ش��ة  اجل��ام��ع��ة  روؤي����ة  اإىل 
م�شرية  يف  وامل�شاهمة  واالبتكار  لالإبداع  ال�شابة 
�شاحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف��ق��ا  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
مل���ب���ادرات �شاحب  وت��ل��ب��ي��ة  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى 
حكام االإمارات . من جهته اأكد االأ�شتاذ الدكتور 
ريا�س املهيدب مدير جامعة زايد ع�شو املجل�س 
املوافقة على تخ�شي�س عدد حمدود من املقاعد 
الدول  وبع�س  التعاون  لدول جمل�س  الدرا�شية 
العربية واالأجنبية وعلى بع�س الر�شوم اخلا�شة 
اجلامعة  اأن جمل�س  وق��ال   . اجلامعة  بخدمات 
التن�شيقي  املجل�س  ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  اط��ل��ع 
الرنامج  ف�����رتة  ب��ت��ق��ل��ي�����س  ال����ع����ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التاأ�شي�شي الذي ينتظم فيه الطلبة اجلدد لدى 
واحدة  درا���ش��ي��ة  �شنة  اإىل  باجلامعة  التحاقهم 

بدال من �شنة ون�شف ال�شنة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال���ن���ع���ي���م���ي وزي����ر 
االإمارات  دول��ة  اأن  العامة  االأ�شغال 
على  متميزة  مكانة  لنف�شها  حققت 
النقل  ق��ط��اع  يف  العاملية  اخل��ري��ط��ة 
القطاع  لهذا  ملا  واالإ�شكان  والطرق 
اقت�شاد  يف  م��ه��م  دور  م��ن  احل��ي��وي 
ال�����دول�����ة وال��������ذي ي���ع���د م����ن اأك����رث 
بف�شل  ال���ع���امل من����وا  اق��ت�����ش��ادي��ات 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
حكام االإمارات. ولفت معاليه خالل 
تزور  التي  االإعالمية  الوفود  لقائه 
املجل�س  لدعوة  تلبية  حاليا  الدولة 
اليوم  مبنا�شبة  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي 
دول���ة  اأن  اإىل   ..  43 ال�����  ال��وط��ن��ي 
االإمارات قدمت منوذجا يف التنمية 
تخفي�س  اإىل  وع��م��دت  امل�����ش��ت��دام��ة 
ن�شبة االعتماد على العوائد النفطية 
ل��ل��دخ��ل الوطني  اأ���ش��ا���ش��ي  ك��م�����ش��در 
متوازن  اق��ت�����ش��اد  ل��ب��ن��اء  وتوظيفها 
ف��ح��ق��ق��ت اجن�������ازات ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
قطاعات البنى التحتية لدعم النمو 
الثقايف.  و  وال��ع��م��راين  االقت�شادي 
اإن���ه لتحقيق روؤي���ة االإم����ارات  وق���ال 
التي جاءت ا�شتكماال مل�شرية املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
اليوم  ندرك  فاإننا  اهلل  نهيان رحمه 

نتاج حكمة قيادتنا الر�شيدة يف منو 
ووطننا وو�شوح م�شتقبلنا. وذكر اأنه 
بناء على ذلك مت و�شع ر�شالة تقوم 
على روؤية وا�شحة وم�شاهمة فعالة 
ومدرو�شة  مر�شومة  وا�شرتاتيجية 
ل���ي���ك���ون ل���ل���دول���ة ال�������دور ال����ري����ادي 
ال��ن��ق��ل والطرق  وال��ت��م��ي��ز يف جم���ال 
واالإ�شكان من خالل تنمية العالقات 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة واق�������رتاح 
القوانني  و���ش��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ور���ش��م 
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال���الزم���ة وال��ت��ي من 
ك���ف���اءة وتطور  ���ش��ت�����ش��م��ن  خ��الل��ه��ا 
و�شالمة هذا القطاع احليوي الهام 
يف الدولة. واأو�شح اأنه بتكامل وزارة 
املعنية بتخطيط   - العامة  االأ�شغال 
البنية  م�����ش��اري��ع  و���ش��ي��ان��ة  وت�شييد 
اإ�شكان  ق���ط���اع  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الهيئة  م���ن  ك���ل  م���ع   - امل���واط���ن���ني 
املخت�شة   - للموا�شالت  الوطنية 
والبحري  ال�����ري  ال��ن��ق��ل  ب��ق��ط��اع 
زايد  ال�شيخ  وب��رن��ام��ج   - وال�شككي 
لالإ�شكان - املخت�س بتوفري امل�شاكن 
اليوم  الدولة  حققت   - للمواطنني 
عامليا  بها  نفخر  تناف�شية  م��ع��دالت 
يف ه�����ذه امل�����ج�����االت ب��ف�����ش��ل روؤي�����ة 
ترجمت  وا���ش��ح��ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�شتدام  ال��ن��م��و  ت��دع��م  مب���وؤ����ش���رات 
اإن  معاليه  وق��ال  معايريه.  بجميع 
م���ا ت���رون���ه ال���ي���وم م���ن اإجن�������ازات يف 
والبنية  االحتادية  الطرق  جم��االت 
التحتية ما هي اإال ممكنات لتحقيق 
اأن  روؤية االإم��ارات والتي تهدف اإىل 
نكون يف م�شاف اأف�شل الدول ببلوغ 
عام 2021 ومن هذا املنطلق بنيت 
خططنا اال�شرتاتيجية لبناء البنية 

العامة حوايل 50 م�شروعا لتوفري 
مبان حيوية تدعم امل�شتوى املعي�شي 
للمواطنني و املقيمني يف الدولة يف 
ميزانيتها لعام 2015 موزعة على 
م�شاريع بناء مدار�س و مراكز اأمنية 
و جممعات ريا�شية ومراكز ثقافية 
وم�����ش��اري��ع ب��ي��ئ��ي��ة. وذك����ر اأن����ه نظرا 
مل���ع���دالت ال��ن��م��و ال���ع���م���راين وال����ذي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  ي�����ش��م��ل 
النمو  ا�شتدامة  على  احل��ر���س  ل��زم 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
اأن  اإىل  منوها   .. البيئي  وامل����وروث 
ال��وزارة ب��داأت تطبيق معيار ال� اإل . 
اإي .اإي . دي .. جاإاإوؤ االأمريكي على 
جمموعة من م�شاريع الوزارة و�شيتم 
 2015 العام  على خالل  تطبيقها 
اإ�شافة اإىل تطبيق معيار ال��� بريل .. 
ذاإءزج للم�شاريع املنفذة يف العا�شمة 
الوزارة  ه��دف  اأن  واأو���ش��ح  اأبوظبي. 
االأ�شا�شي يف البناء هو توفري اأ�شلوب 
حياة متكامل من خالل توفري بيئة 
على  واملقيمني  للمواطنني  �شحية 
اأرا�شيها �شمن اإطار اجتماعي ثقايف 
االآباء  واأه���داف  خطى  م��ع  يتما�شى 
اأن معايري  اإىل  .. م�شريا  املوؤ�ش�شني 
جودة الطرق االإماراتية تتما�شى مع 
اال�شرتاتيجية العليا للدولة وتخدم 
روؤية االإمارات 2021. وقال معايل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
تهدف  ال��ن��م��و  عملية  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
املجمعات  ل���رب���ط  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
ال�شكنية واملدن احليوية من ناحية 
والبحرية  ال���ري���ة  امل��ن��اف��ذ  ورب����ط 
واجلوية واإيجاد ت�شريعات تنظيمية 
�شال�شة  ت�شمن  ���ش��الم��ة  وم��ع��اي��ري 

ال�شبكة لتغطي جميع اأرجاء الدولة 
من خالل ربط اأهم املراكز ال�شكنية 
نقل  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  وال�شناعية 
ال��رك��اب و ال��ب�����ش��ائ��ع. وق���ال معايل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
الهيئة  ت��ك��ل��ي��ف  مت  اإن�����ه  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الوطنية للموا�شالت �شمن مهامها 
ب�����ش��ي��اغ��ة ال���ق���ان���ون امل��ت��خ�����ش�����س يف 
يف  احلديدية  ال�شكك  قطاع  تنظيم 
ال��دول��ة وامل��ت��وق��ع ���ش��دوره يف العام 
منوذج  حت��دي��ث  وم�����ش��روع   2015
النقل الوطني االإلكرتوين 2014. 
على  يعمل  النظام  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح 
متثيل جميع الطرق االحتادية على 
وربطها  اجلغرافية  املعلومات  نظام 
اخلا�شة مب�شتوي  البيانات  بقواعد 
تدفق املركبات على خمتلف اأنواعها 
الرحالت  م�����ش��ارات  اأه����م  وحت���دي���د 
تكاملها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا  ال��ي��وم��ي��ة 
م���ع ال��ب��ي��ان��ات امل����روري����ة االأخ������رى. 
توفري  يف  ي�شهم  ال��ن��ظ��ام  اإن  وق����ال 
اأثناء  ل��ل��دول��ة  ال���الزم���ة  امل��رج��ع��ي��ة 
و  بالنقل  املرتبطة  قراراتها  اتخاذ 
ت�شريعاته وذلك عن طريق توفريه 
�شبكة  ب��ك��ف��اءة  املتعلقة  ل��ل��درا���ش��ات 
الطرق احلالية و تنبوؤاته بامل�شاريع 
املطلوبة باخلطط اخلم�شية. واأ�شار 
امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجية  اأن  اإىل 
 2014 ل��ل��ع��ام  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ق��ط��اع 
ت�شمل تفعيل التوا�شل مع ال�شركات 
باالجتماعات الدورية مع ال�شركات 
ال��وط��ن��ي��ة وحت��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى ت�شجيل 
علم  حت���ت  م�شجلة  ال��غ��ري  ال�����ش��ف��ن 
درا�شات ومقرتحات  واإع��داد  الدولة 
م�شتوى  رفع  منها  الغر�س  مل�شاريع 

العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  التحتية 
عنا�شر  ع��ل��ى  ق��وان��ي��ن��ه��ا  و  امل��ت��ح��دة 

الروؤية االأربعة .
واأو�شح معايل وزير االأ�شغال العامة 
تنام  يف  ال��دول��ة  يف  النمو  موؤ�شر  اأن 
م�شتمر فرغم الظروف االقت�شادية 
والعوامل  امل��وات��ي��ة  ال��غ��ري  ال��ع��امل��ي��ة 
اأكرث  اأح��د  االإم���ارات  تبقى  املحيطة 
االق��ت�����ش��ادات من���وا يف ال��ع��امل حيث 
االقت�شادية  القطاعات  جميع  منت 
موؤديا  ا�شتثناء  دون  النفطية  غ��ري 
ن��اجت الدولة  اإىل من��و ع��ام يف  ذل��ك 

املحلي االإجمايل.
البنية  م�������ش���اري���ع  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
رئي�شي  ك����داع����م  ت����اأت����ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للدولة  االقت�شادي  النمو  مل�شاريع 
للتن�شيق  ال�����ش��رورة  اقت�شت  ول��ه��ذا 
وال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات يف 
ت��ق��دمي م��اه��و اأف�����ش��ل وع���دم اإهمال 
اجل��ان��ب االن�����ش��اين واالج��ت��م��اع��ي يف 
م�شاريع  اأن  معاليه  واأك��د  الت�شييد. 
تقت�شر  ال  للدولة  التحتية  البنية 
داعمة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
لالقت�شاد فح�شب بل تاأخذ اجلوانب 
اخلدمة  وم���ع���اي���ري  االج���ت���م���اع���ي���ة 
واملحافظة  اال�شتدامة  و  وال�شالمة 
حممل  على  البيئي  م��وروث��ن��ا  على 
و�شعادة  ال��ن��م��و  ف��ا���ش��ت��دام��ة  اجل����د 
تنفيذ  ع��ن  الناجتة  والبيئة  ال��ف��رد 
اأهم  م��ن  التحتية  البنية  م�شاريع 
الدولة  اأن  اإىل  م�شريا   .. اأولوياتنا 
14 عامليا يف  هي االأوىل عربيا وال��� 
تقرير االأمم املتحدة ملوؤ�شر ال�شعادة 
والر�شا بني ال�شعوب لعام 2013. 
وقال اإنه لهذا اأدرجت وزارة اال�شغال 

معايل  وق��ال  البيئي.  التلوث  ن�شبة 
ال����ري  ال���ن���ق���ل  ق���ط���اع  اإن  ال����وزي����ر 
���ش��ري��ان��ا مهما  ي��ع��ت��ر  وال���ب���ح���رى 
خمتلف  يف  امل��ع��ا���ش��رة  للمجتمعات 
املجاالت الرتباطه بجوانب التنمية 
اجتماعية  اأو  اقت�شادية  كانت  �شواء 
�شاملة  ال���ق���ط���اع خ��ط��ة  ي��ع��د  ح��ي��ث 
ل��ل��ن��ق��ل يف ال����دول����ة ط���وي���ل���ة امل����دى 
و�شع  اإىل  تهدف   2030 عام  حتى 
روؤي�����ة وا�شحة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ر���ش��ال��ة 
وا�شرتاتيجية  ف��ع��ال��ة  وم�����ش��اه��م��ة 
للدولة  ليكون  ومدرو�شة  مر�شومة 
ال����دور ال���ري���ادي وال��ت��م��ي��ز يف جمال 
ال��ن��ق��ل ال���ري وال��ب��ح��ري وحت�شني 
املختلفة  ال��ن��ق��ل  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر 
و  فاعلة  ب�شورة  والب�شائع  للركاب 
وذكر  تناف�شيته.  وتعزيز  م�شتدامة 
ال���دول���ة م�شروع  ب�����داأت  ل��ذل��ك  اأن����ه 
م�شروع  م��ث��ل  احل���دي���دي���ة  ال�����ش��ك��ك 
املرتو يف اإمارة دبي الذي مت اإطالقه 
دبي  ت��رام  2009 وم�شروع  ع��ام  يف 
ال����ذي مت اإط���الق���ه م���وؤخ���را وال���ذي 
�شيكون له منافع جتارية واقت�شادية 
النقل  تكاليف  خف�س  يف  مل�شاهمته 
الب�شائع  ن���ق���ل  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ه��ي��ل 
و�شائل  يف  وامل�شاهمة  واالأ���ش��خ��ا���س 
لل�شيارة  البديلة  اجل��م��اع��ي  النقل 
امل��روري��ة وخف�س  احل���وادث  لتقليل 
االنبعاثات امللوثة للبيئة. ولفت اإىل 
لقطار  التجريبية  املرحلة  اإط���الق 
االحت�������اد م����ن ح��ب�����ش��ان وال���روي�������س 
واملقت�شرة  كيلومرتا   260 بطول 
ع��ل��ى ن��ق��ل ال��ب�����ش��ائ��ع ب��ني االإم�����ارات 
ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة وم����ن ث���م ت��و���ش��ي��ع رقعة 

احل��رك��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ���ش��واء من 
ال�شركات.  اأو  االأف���راد  امل�شتخدمني 
واأ�شاف اأنه يف جمال اإن�شاء و�شيانة 
ال��ط��رق االحت��ادي��ة فقد من��ت �شبكة 
املائة  يف   35 ت��ف��وق  بن�شبة  ال��ط��رق 
2007 مت��ت فيها  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
م�����راع�����اة ج��م��ي��ع م���ع���اي���ري اجل�����ودة 
واال�شتدامة  ال�����ش��الم��ة  و  واالأم�����ن 
لتحتل الدولة املركز االأول عامليا يف 
تقرير التمكني العاملي للعام 2014 
الذي يقي�س �شمن معايريه م�شتوى 
احلر  ال��ت��دف��ق  �شهولة  و  اخل��دم��ات 
لل�شلع عر احلدود .. قدمتة بذلك 
���ش��ب��ع م���راح���ل م���ن ال���ع���ام 2012. 
بروزا  ال��دول��ة حققت  اأن  اإىل  ولفت 
وا�شحا على خارطة التجارة العاملية 
عامليا  الثالث  املركز  على  بح�شولها 
للموانىء  التحتية  البنية  ج��ودة  يف 
حيث دعمت م�شاريع البنية التحتية 
خا�شة الطرق تلك العمليات مبا�شرة 
عر توفري �شبكة طرق تخدم قطاع 
اأن���ه حتتم و�شع  ال��ت��ج��ارة. واأو���ش��ح 
ت�شمن  ت�شييد  ومعايري  موا�شفات 
ف��اع��ل��ي��ة ال���ط���رق الح���ت���واء االأع�����داد 
ومدى  امل�شتخدمني  م��ن  املتنامية 
النقل  ب��خ��ط��وط  رب��ط��ه��ا  ف��اع��ل��ي��ة 
ال��ري ب��ني دول��ة االإم����ارات والدول 
مبنافذها  داخليا  وربطها  امل��ج��اورة 
وتوفري  والبحرية  واجلوية  الرية 
مل�شتخدميها.  امل��ن��ا���ش��ب��ة  اخل���دم���ات 
اأخ����ذت على  ال��دول��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شتيعاب  ب���دائ���ل  ت��وف��ري  ع��ات��ق��ه��ا 
م�شتخدمي  م��ن  املتنامية  االأع����داد 
خدمات املوا�شالت وتقليل ال�شغط 
االحت����ادي����ة وخف�س  ال���ط���رق  ع��ل��ى 

وكفاءة االإدارة ليتنا�شب مع الهيكل 
التنظيمي اجلديد وتوقيع املعاهدات 
الدولية التي مل تن�شم اإليها الدولة. 
وقال معايل وزير االإ�شغال يف حديثه 
اإن  واالأج��ان��ب  ال��ع��رب  لالإعالميني 
روؤية االإمارات حر�شت يف عن�شرها 
الرابع على توفري الرخاء لرعاياها 
امل��واط��ن��ني ب��ت��وف��ري م��راك��ز خدمات 
���ش��م��ن جممعات  ح��ي��وي��ة  وم���ب���اين 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  متكاملة  �شكنية 
ا�شرتاتيجية  اأن  وذك����ر  ق��اط��ن��ي��ه��ا. 
اال����ش���ك���ان ل��ل��دول��ة الت��ق��ت�����ش��ر على 
توفري عقارات ل�شاكنيها فح�شب بل 
يف  ي��راع��ى  �شكنية  ت��وف��ري جممعات 
ت�شميمها ثقافة املنطقة امل�شتهدفة 
من  بداية  االجتماعية  طبيعتهم  و 
املخطط  و�شع  اإىل  امل�شكن  ت�شميم 
مرافقه  و  ال�شكني  للمجمع  ال��ع��ام 
���ش��ام��ل��ة ع��م��ل��ي��ات توفري  احل��ي��وي��ة 
م�شاكن جديدة واإحالل و �شيانة.
زايد  ال�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج  اأن  واأ����ش���اف 
ل��الإ���ش��ك��ان وف��ر اأك���رث م��ن 36 األف 
اإجمالية  بقيمة  �شكني  دعم  م�شروع 
ت�شل اإىل نحو 18 مليار درهم منذ 
بداية ن�شاطاته يف العام 2000.

واأ�شار اإىل اأن الدولة قامت بالعديد 
من املبادرات لرفع معايري م�شاريع 
تدعم  ب���ي���ئ���ة  وت�����وف�����ري  االإ������ش�����ك�����ان 
ال�شراكات املوؤ�ش�شية احلكومية لبلوغ 
 2021 امل�����ش��رتك يف ع���ام  ال���ه���دف 
من  بالرغم  اال���ش��ك��ان  قطاع  وي��اأت��ي 
مبواطني  ي��خ��ت�����س  ق��ط��اع��ا  ك���ون���ه 
يف  الراغبة  لل�شركات  داع��م  ال��دول��ة 
يف  امل�شاهمة  خ��الل  م��ن  اال�شتثمار 
ال��ق��ط��اع يف خمتلف جماالته.  ه��ذا 
وقال معايه اإنه مت من خالل برنامج 
مع  اتفاقية  توقيع  لالإ�شكان  زاي���د 
ووزارة  للتنمية  االإم����ارات  م�شرف 
الرنامج  م���ب���ادرات  ل��دع��م  امل��ال��ي��ة 
التمويلية وتقلي�س �شنوات االنتظار 
اإ�شافة اإىل توقيع مذكرة تفاهم مع 
لربط  دب��ي  امل���دين يف  ال��دف��اع  اإدارة 
الدفاع  ع��م��ل��ي��ات  مب���رك���ز  امل�����ش��اك��ن 
ذكية  تكنولوجيا  با�شتخدام  امل��دين 
ل���الإن���ذار واالت�����ش��ال يف ح���ال وجود 
اأي طارئ بهدف رفع معايري االأمن 

وال�شالم.

حمدان بن حممد يتفقد ور�س املجل�س التنفيذي االإبداعية ا�ستعدادا الإطالق خطة دبي 2021 

جمل�س جامعة زايد يقر اخلطة الت�سغيلية ويو�سي باإن�ساء برنامج للمعيدين 

وزير االأ�سغال : االإمارات حققت مكانة متميزة على اخلريطة العاملية يف قطاع النقل والطرق واالإ�سكان

•• دبي-وام:

يف  املتميز  املركز  بجائزة  دب��ي  لبلدية  التابع  امل��ن��ارة  مركز  ف��از 
 . باملائة   92 بن�شبة  االأول  املركز  العمالء وح�شل على  خدمة 
اإدارة  مدير  ح�شن  علي  خليل  بقيادة  البلدية  من  فريق  وق��ام 
م��راك��ز ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى م���دار االأ���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة ب��اج��راء حتليل 
البلدية  م��راك��ز  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  مل�شتوى  اإ�شتق�شائي 
للجمهور اأ�شفر عن فوز مركز حتا باملركز الرابع وح�شل على 

جاء  الثالثة  املرتبة  ..ويف  العمالء  ر�شا  من  باملائة   77 ن�شبة 
ح�شل  ..فيما  باملائة   81 ن�شبة  على  وح�شل  الكرامة  مركز 
مركز الطوار على املرتبة الثانية بن�شبة 91 باملائة من ن�شبة 
ر�شاء العمالء. وقدم حممد عبدالكرمي جلفار م�شاعد مدير 
لل�شيدة  التفوق  درع  املوؤ�ش�شي  ال��دع��م  لقطاع  دب��ي  بلدية  ع��ام 
ملدراء  التفوق  ..و���ش��ه��ادات  امل��ن��ارة  م��رك��ز  رئي�شة  اأح��م��د  اأمينة 
املراكز الثالثة االأخرى عالوة على تكرمي جلنة االإختيار التي 

قامت بو�شع جمموعة من املعايري العلمية والعملية

•• دبي-وام:

العدد  دبي  اإم��ارة  يف  للت�شريعات  العليا  اللجنة  اأ�شدرت 
380 من اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي وذلك تزامنا 

مع ت�شلم اللجنة مل�شوؤولياتها الت�شريعية.
التزاما  اإ����ش���داره���ا  ج���اء  ت�شريعا   30 ال��ع��دد  وت�����ش��م��ن 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ال��وزراء رعاه  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
اهلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي مبوا�شلة تطوير الهيكل 
املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  ي��واك��ب  مب��ا  االإم����ارة  يف  الت�شريعي 
وم�شتجدات عمليات التنمية �شمن خمتلف القطاعات.

اجل��دي��د من  ال��ع��دد  املت�شمنة يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وت��ن��ظ��م 
امل��ج��االت احل��ي��وي��ة منها  اجل��ري��دة الر�شمية ع���ددا م��ن 
املالية  وال�����ش��وؤون  وال��ع��دل  والق�شاء  وامل��وا���ش��الت  النقل 
ال�شحية والطبية واملناطق احلرة وموؤ�ش�شات  وال�شوؤون 

النفع العام.
وي�شمل العدد اجلديد ثالثة قوانني وع�شرة مرا�شيم و 
دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  عن  �شادرة  جميعها  قرارين 
عن  �شادرة  التنفيذي  للمجل�س  ق��رارا   13 على  ع��الوة 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س املجل�س.
اإعدادها  ب��اأن��ه��ا مت  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ل��ك  وات�����ش��م��ت ج��م��ي��ع 

دقة  واأن  وف��ع��ال��ة  وا���ش��ح��ة  منهجيات  وف���ق  واإ���ش��داره��ا 
لتوجيهات  ملبية  ج���اءت  اإ���ش��داره��ا  و���ش��رع��ة  و���ش��ال���ش��ة 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي رئي�س اللجنة العليا للت�شريعات باالبتعاد عن 

الروتني ومراعاة عن�شر ال�شرعة.
وذك���ر ���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ن م�شحار امل��ه��ريي االأم���ني العام 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات اأن ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ع��ات قام 
اللجنة  م��ن  متخ�ش�س  ف��ري��ق  و���ش��ي��اغ��ت��ه��ا  ب���اإع���داده���ا 
روؤية  م��ع  للتوافق  املعنية  واجل��ه��ات  للت�شريعات  العليا 
وطموحاتها  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وخ��ط��ط��ه��ا   2021 دب���ي 

امل�شتقبلية. 

مركز املنارة التابع لبلدية دبي يفوز 
بجائزة املركز املتميز يف خدمة العمالء

اللجنة العليا للت�سريعات ت�سدر العدد 380 من اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي

فقدان جواز �صفرت
جوديلني  امل���دع���و/  ف���ق���د  
ف���ي���الري���ت ل���ي���ف���ي���ن���ج      -  
ف��ل��ب��ني  اجل��ن�����ش��ي��ة- جواز 
        )65756( رق���م  ���ش��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
   055/6916637

فقدان جواز �صفرت
امل���دع���وة/ �شريفه  ف��ق��دت  
اوغ�����ن�����دا     - ن����ام����ب����ا�����ش����ا  
�شفرها  ج���واز  اجلن�شية- 
        )1121921( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
   050/9777964

فقدان جواز �صفرت
امل���دع���وة/ فاطمة  ف��ق��دت  
�شنب   او  عبدالفتاح  احمد 
-  االردن  اجلن�شية- جواز 
�شفرها رقم )154078(        
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
   050/5729212

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ حممد ها�شم 
����ش���ل���ط���ان ف��������اروق ان�������ور -  
باك�شتان  اجلن�شية- جواز 
�شفره  رقم )5771682(        
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
   050/2448372

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ م���دث���ر 
باك�شتان   - خ����ان   م��ه��دى 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
        )419971( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
   050/2448372

فقدان �صهادة ا�صهم
ف��ق��د ال�����ش��ي��د: ع��ب��دال�����ش��الم حم��م��د رف��ي��ع حم��م��د �شعيد 
بدبي-  م��وارد  �شركة  من  �شادرة  ا�شهم  �شهادة  الرفيع- 
يرجى  ���ش��ه��م  م��الي��ني  خ��م�����ش��ة    )5000000( ب��ع��دد 
ممن يعرث عليها ت�شليمها ل�شركة موارد بدبي او �شركة 

عبدال�شالم بدبي هاتف -04/2251251 
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عربي ودويل

القوات  ب��ني  املق�شومة  حلب  مدينة  يف  التما�س  خ��ط  جانبي  على 
يفرقهم  مواطنون  يعي�س  املعار�شة،  ومقاتلي  ال�شورية  النظامية 
ب�شكل عام املوقف ال�شيا�شي، لكن يجمعهم خوف واحد، اخلوف من 

القنا�شني املختبئني يف بقايا االأبنية املهدمة.
ال��واق��ع حتت  املدينة  م��ن  الغربي  الق�شم  زي��د يف  اأب��و  احمد  وي��ق��ول 
�شيطرة قوات النظام اإن عليه اأن يجتاز �شتة �شوارع مك�شوفة لنريان 
�شليمان احللبي يف  اإىل منزله يف حي  يعود  اأو  يغادر  القنا�شة حني 

و�شط حلب.
كل يوم، قبل اأن يغادر بيته، يقدم �شالة يقول فيها اإذا اأطلقوا علي 
النار، فاجعل يا رب اأن ي�شتهدفوا را�شي اأو قلبي الأموت على الفور. ال 

اأريد اأن اأعي�س حمروما من احد اأطرايف طيلة حياتي .
يف  ل�شوريا  االقت�شادية  بالعا�شمة  يعرف  كان  ما  يف  املعركة  وب��داأت 
ن�شف  من  اأك��رث  يف  املعار�شة  مقاتلو  انت�شر  عندما   2012 �شيف 
ر بخطوط التما�س  املدينة، وارت�شم خط متا�س بني اجلانبني، يذكِّ

يف بريوت خالل احلرب االأهلية
ت�شتعل اجلبهة، يف  ف��ج��اأة،  ه��ادئ��ا، ثم  الو�شع  اأح��م��د: يكون  وي��روي 
املبنى  16 على  بينها  42 قذيفة يف احل��ي،  امل���رات، �شقطت  اإح��دى 
التما�س على  . وميتد خط  اإحداها مطبخنا  اقطنه، ودم��رت  ال��ذي 

م�شافة 20 كيلومرتا تقريبا.

ت��ظ��اه��ر ع���دد م��ن االأم��ريك��ي��ني اأم����ام م��رك��ز ���ش��رط��ة ف��ريغ�����ش��ون يف 
�شواحي مدينة �شانت لوي�س بوالية ميزوري، احتجاجا على رف�س 
الرئي�س  دعا  بينما  اأ�شود،  �شابا  قتل  اأبي�س  ل�شرطي  االتهام  توجيه 

االأمريكي باراك اأوباما اإىل الهدوء.
واندلعت االحتجاجات بعد اأن قررت هيئة حملفنَي عليا عدم توجيه 
اإطالق  واقعة  يف  ويل�شون  دارن  االأبي�س  ال�شرطة  �شابط  اإىل  اتهام 
الر�شا�س التي حدثت يف اأغ�شط�س املا�شي وقتل فيها الفتى االأ�شود 
مايكل براون رغم اأنه غرُي م�شلح. وبعد اإعالن قرار رف�س االتهام، 
اأن يزداد عددهم  جتمع عدد من االأ�شخا�س الراف�شني للقرار قبل 
ب�شرعة ويتحول االحتجاج اإىل غ�شب عارم، ور�شق املحتجون اأفراد 
كما  املحكمة،  �شماعهم قرار  بعد  بزجاجات وعلب معدنية  ال�شرطة 
اآلية  اأ�شلحة  م��ن  ن��ار  اإط���الق  �شماع  ع��ن  فريغ�شون  �شرطة  حتدثت 
باأحد اأحياء املدينة. وما زالت االحتجاجات واملناو�شات مع ال�شرطة 
من  �شغري  عن جتمع  اأن��ب��اء  وردت  حيث  ات�شاعا،  وت���زداد  متوا�شلة 

املحتجني على القرار يف وا�شنطن وجتمع اآخر يف نيويورك.
العدالة  اإىل منظومة  القتل  وب��داأت االحتجاجات تخرج عن حادثة 
رجال  اتهام  ترف�س  ما  ع��ادة  العدالة  اأن  املحتجون  يرى  ككل حيث 

ال�شرطة الذين يتورطون يف عمليات القتل.

باأول  تقومان  حربيتني  �شفينتني  اأح���دث  ام�س  فيتنام  ا�شتعر�شت 
زيارة للفلبني على االطالق اإال اأن م�شوؤوال قال اإن فيتنام ال حتاول 
حتدي تفوق القوات البحرية ال�شينية و�شط توترات يف بحر ال�شني 

اجلنوبي.
رو�شيتي  الفرقاطتني  لزيارة  لدبلوما�شيني  الدعوة  ووجهت هانوي 
الفرقاطتان يف خليج مانيال يف  املزودتني ب�شواريخ. ور�شت  ال�شنع 

بداية زيارة ت�شتمر ثالثة اأيام.
تقريبا  باأكمله  اجلنوبي  ال�شني  بحر  على  ال�شيادة  ال�شني  وتزعم 
اأي�شا  ال�شيادة  وتايوان  وفيتنام  والفلبني  وماليزيا  بروناي  وتزعم 
باملعادن  غني  اجلنوبي  ال�شني  بحر  اأن  ويعتقد  م��ن��ه.  اأج���زاء  على 
والنفط والغاز. وقال م�شوؤول بحري فلبيني نحاول تنظيم دوريات 
م�شرتكة وعمليات يف جزر �شراتلي مبا يف ذلك عمليات بحث وانقاذ 

يف اإ�شارة اإىل �شل�شلة جزر متنازع عليها.
ا�شمه الن��ه غري م�شرح له  ن�شر  ال��ذي طلب ع��دم  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 
باحلديث مع ال�شحافة ال نحاول حتدي التفوق البحري لل�شني يف 
املنطقة املتنازع عليها. لي�شت هناك نية لزيادة التوترات. انها اأن�شطة 

�شلمية مثل تبادل اخلرات.

عوا�صم

دم�سق

مانيال

وا�سنطن

م�سرع 15 يف انهيار بناية �سرق القاهرة 
•• القاهرة-اأ ف ب:

ام�س  �شباح  اخ��رون  ثمانية  وا�شيب  م�شرعهم  �شخ�شا  ع�شر  خم�شة  لقى 
7 على  يف انهيار بناية �شكنية يف حي املطرية �شرق القاهرة فيما ال يزال 
االقل حمتجزين حتت االنقا�س، ح�شب ما افاد م�شوؤول امني وكالة فران�س 
لفران�س  بالقاهرة  املدنية  نائب مدير احلماية  بر�س. وقال جمال حالوة 
بر�س ان ح�شيلة �شحايا انهيار بناية �شكنية يف حي املطرية �شرق القاهرة 
. وحي املطرية حي �شعبي فقري فيه  8 جرحى  و  15 قتيال  ارتفعت اىل 
الكثري من البناء الع�شوائي. وافاد حالوة ان عدد ال�شحايا مر�شح لالرتفاع 
الن 7 ا�شخا�س على االقل حمتجزون حتت انقا�س البناية ال�شكنية ح�شب 
تقديرات اهايل املنطقة لعدد �شكان العقار الذي ت�شكنه عدد من اال�شر.

وكان ممدوح عبد القادر مدير احلماية املدنية بالقاهرة قال يف وقت �شابق 
7 اخرون بعدما  ا�شخا�س لقوا م�شرعهم وا�شيب   10 ان  لفران�س بر�س 

انهارت بناية �شكنية من 8 طوابق يف حي املطرية �شرق القاهرة .
البناية  بجوار  بنايتني  املدنية  احلماية  ق��وات  اخلت  اح���رتازي،  وك��اج��راء 
املنهارة خ�شية ت�شدعهما وانهيارهما. وجتمهر اهايل ال�شحايا واملفقودين 

حول انقا�س البناية بحثا عن ذويهم، ح�شب مرا�شل لفران�س بر�س.
كانت  ال��ذي  ال�شارع  �شيق  ب�شبب  املنهارة  البناية  الفو�شى حميط  و�شادت 
تقع فيه. وارجعت ال�شلطات امل�شرية انهيار البناية لتعلية وان�شاءات غري 
قانونية. وقال حممد الب�شالوي رئي�س نيابة �شرق القاهرة لفران�س بر�س 
بعد معاينة موقع البناية املنهارة ان االنهيار �شببه قيام �شاحب معمل فى 
العقار  لقيام �شاحب  باال�شافة  االإن�شاء  فى  تعديالت  بعمل  الثاين  ال��دور 

بعمل تعلية طابقني بدون ترخي�س مما اأثر على �شالمة العقار .
وامر النائب العام ب�شبط واح�شار �شاحب البناية املكونة من �شبعة طوابق 

ويرجح ان �شكانها نحو ثالثني �شخ�شا.

عبا�س يرف�س قانون دولة اإ�سرائيل اليهودية 

اجلي�ض اليمني يوجه �سفعة قا�سية للقاعدة 

احتجاجات على دخول احلوثيني جامعة �سنعاء

الكويت تدين انتهاك االحتالل االإ�سرائيلي حرمة امل�سجد االأق�سى

رفع حظر ال�سفر عن اأحفاد مباركاالأردن ي�ستدعي �سفري ا�سرائيل بعد اإ�ساءته للربملان
•• القاهرة-وكاالت:

ق�شت حمكمة م�شرية، يف حكم اأويل قابل للطعن، ام�س بوقف تنفيذ قرار 
كان يق�شي مبنع اأحفاد الرئي�س االأ�شبق، ح�شني مبارك، من ال�شفر، ح�شب 

م�شدر ق�شائي.
االإداري  الق�شاء  اإن حمكمة  الك�شف عن هويته،  امل�شدر مف�شال عدم  وقال 
)تخت�س بالنظر يف القرارات االإدارية واحلكومية(، قررت وقف تنفيذ قرار 

�شابق لوزير العدل ب�شفته، مبنع اأحفاد مبارك، من ال�شفر .
اأخرى  دائرة  اأمام  القرار،  العدل الطعن على  ل��وزارة  امل�شدر: يحق  واأ�شاف 
اأقاما يف وقت  االأ�شبق،  الرئي�س  وك��ان عالء وجمال، جنال   . املحكمة  بنف�س 
ق���رار منع  ب��وق��ف  فيهما  ب�شفته، طالبا  ال��ع��دل  وزي���ر  دع��وي��ني �شد  ���ش��اب��ق، 

اأوالدهما، عمر وفريدة )جنل االول وكرمية الثاين(، من ال�شفر.

واأ����ش���اف : ن��اأم��ل احل�����ش��ول على 
دولة ع�شو يف االأمم املتحدة بعد 
تتابع االعرتافات بدولة فل�شطني 

من قبل عدة دول غربية .

زعيم حزب العمل يدعو 
نتنياهو لال�ستقالة 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:
حزب  وزعيم  املعار�شة  رئي�س  دع��ا 
يت�شحاق  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  ال���ع���م���ل 
ه��رت�����ش��وغ، ام�����س رئ��ي�����س ال�����وزراء، 
االعرتاف  اإىل  نتنياهو،  بنيامني 
بف�شله واال�شتقالة من من�شبه .
األقاها  كلمة  يف  هرت�شوغ  واع��ت��ر 
جنوبي  �����ش����دي����روت،  م����وؤمت����ر  يف 
يعر�س  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  اإ����ش���رائ���ي���ل، 
وقال   ، للخطر  اإ�شرائيل  م�شالح 
الثقة  يفتقد  وزراء  رئي�س  فقط   :
يحتاج اإىل قانون الدولة اليهودية 
�شديروت  وموؤمتر   ، بقائه  لترير 
جت��م��ع اأق���ي���م ال���ي���وم ل���ي���وم واح���د 
واقت�شاديون  �شيا�شيون  ح�����ش��ره 

بهدف دعم البلدة.
اإىل  ب��ذل��ك  وك���ان ه��رت�����ش��وغ ي�شري 
اأق���رت���ه احلكومة  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
االأحد،  االأول  اأم�س  االإ�شرائيلية، 
اإ���ش��رائ��ي��ل الوطن  ي��دع��و الع��ت��ب��ار 
وجرى  اليهودي،  لل�شعب  القومي 
تاأجيل الت�شويت عليه يف الكني�شت 
)ال���رمل���ان( االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، م��ن يوم 
غٍد االأربعاء اإىل االأ�شبوع املقبل. 
ونقلت االإذاعة االإ�شرائيلية العامة 
عن هرت�شوغ ا�شتعداده للتوجه اإىل 
الغربية،  ال�شفة  و���ش��ط  اهلل،  رام 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  مقر  حيث 
ح���ال اخ��ت��ي��اره رئ��ي�����ش��اً ل���ل���وزراء يف 

اإ�شرائيل.

•• رام اهلل-د ب اأ:

الفل�شطيني  ال���رئ���ي�������س  رف�������س 
دولة  قانون  ام�س  عبا�س  حممود 
اأنه  معترا   ، اليهودية  اإ�شرائيل 

عراقيل يف طريق ال�شالم .
اإم  اإف  راي���ة  الإذاع����ة  وق���ال عبا�س 
املحلية يف رام اهلل اإن احلديث عن 
دولة قومية هو عراقيل يف طريق 
، وه���و ح��دي��ث مرفو�س  ال�����ش��الم 
وي��ل��ق��ى م��ع��ار���ش��ة ع��ن��ي��ف��ة داخ���ل 
احلكومة والكني�شت االإ�شرائيليني 
الأن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�شعب  ول���دى 

اإمكانية عودة الالجئني  تقوي�س 
عند  رحلوا  الذين  الفل�شطينيني 
. قيام اإ�شرائيل عام 1948 

اإىل ذلك ، قال عبا�س وفق ما نقلته 
الفل�شطينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه 
ال��ر���ش��م��ي��ة )وف�����ا( خ���الل احل���وار 
اإن ال�شعب الفل�شطيني   ، االإذاع��ي 
ب�شالة حلماية  ب��ك��ل  ال��ي��وم  ي��ق��ف 
امل�شجد االأق�شى والدفاع عنه .

واأ�شاف : ال نريد اأن نعتدي على 
اأحد  ي�����ش��اب  اأن  ن��ري��د  ، وال  اأح���د 
ب����اأذى ، ول��ك��ن ال ن��ري��د اأي�����ش��ا اأن 
ومقد�شاتنا  اأهلنا  من  اأح��د  مي�س 

الكثريين من ال�شعب االإ�شرائيلي 
يريدون ال�شالم وي�شعون اإليه .
االإ�شرائيلية  احلكومة  و�شادقت 
م�شروع  على  �شوتا   15 باأغلبية 
اليهودية  القومية  الدولة  قانون 
الذي بادر اإىل �شنه عدد من نواب 
�شتة  عار�شه  بينما   ، اليمني  كتل 

وزراء.
القانون  اأن  الفل�شطينيون  ويوؤكد 
عن�شرية  توجهات  يحمل  املذكور 
����ش���د ال����ع����رب ال���ق���اط���ن���ني داخ����ل 
اإ���ش��رائ��ي��ل وال��ب��ال��غ ع��دده��م اأكرث 
من مليون ن�شمة ، كما ي�شتهدف 

وامل�شيحية  االإ���ش��الم��ي��ة   : ك��ل��ه��ا 
لنا  بالن�شبة  مقد�شة  واليهودية 
اأن  ن�����ش��م��ح الأح�����د  وب���ال���ت���ايل ال   ،

مي�شها .
ال�����ق�����ي�����ادة  اأن  ع�����ب�����ا������س  واأك�������������د 
التوجه  يف  ما�شية  الفل�شطينية 
للمطالبة  االأم������ن  جم��ل�����س  اإىل 
الفل�شطينية  ال�����دول�����ة  ب���ق���ي���ام 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة وع��ا���ش��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س ، 
وحت����دي����د ف�����رتة زم���ن���ي���ة الإن���ه���اء 
اإىل و�شع حد  اإ�شافة   ، االحتالل 

للن�شاطات اال�شتيطانية.
واأ�شار اإىل اأنه يف التا�شع والع�شرين 

من ال�شهر اجلاري �شيتم التوجه 
)يف  العربية  املتابعة  جلنة  للقاء 
ال��ق��اه��رة( الأخ���ذ م��واف��ق��ة الدول 
العربية على امل�شروع الفل�شطيني 
، الذي �شيقدم ملجل�س االأمن .

القيادة  ق�����رار  اإن  ع��ب��ا���س  وق�����ال 
بالتوجه لالأمم املتحدة جاء بعد 
تعنت الطرف االإ�شرائيلي بامل�شي 
التفاو�شية،  امل�����ش��رية  يف  قدًم�����ا 
التي  ال���ط���وي���ل���ة  ال�����ف�����رتة  رغ������م 
الفل�شطيني  ال���ط���رف  اأم�����ش��اه��ا 
من اأجل حتقيق تقدم يذكر على 

االأر�س .

•• نيويورك-وام:

اأدانت دولة الكويت ما يتعر�س له 
ازدراء  من  االأق�شى  امل�شجد  ح��رم 
اأقد�س  اأح���د  وه��و  ���ش��ارخ حلرمته 
م�شتنكرة   .. للم�شلمني  االأم��اك��ن 
االإ�شرائيلي  االحتالل  ق��وات  منع 
فيه.  ال�شالة  م��ن  الفل�شطينيني 
ونقلت وكالة االأنباء الكويتية كونا 
عياد  من�شور  ال�شفري  ع��ن  ام�����س 
الدائم  ال��ك��وي��ت  م��ن��دوب  العتيبي 
اأمام  بيانه  يف  املتحدة  االأمم  لدى 
مناق�شة  خ��الل  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
تاأكيده   .. فل�شطني  ق�شية  ب��ن��د 
ظل  يف  البند  هذا  مناق�شة  اأهمية 
اال�شرائيلية  االنتهاكات  ا�شتمرار 
ال�شريف  ل�شاحات احلرم  ال�شافرة 
واح������ت������الل امل�������ش���ج���د االأق���������ش����ى 
وا����ش���ت���م���رار ا����ش���ت���ف���زازات���ه���ا غري 
الفل�شطينية  االأر�س  القانونية يف 
املحتلة مبا فيها القد�س ال�شرقية 
والتي تهدف اإىل تر�شيخ االحتالل 
ودعا   . الفل�شطيني  ال�شعب  وقمع 
جمل�س  وخا�شة  ال���دويل  املجتمع 
م�شوؤولياته  حت��م��ل  اإىل  االأم������ن 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى وق����ف اع���ت���داءات 
ا���ش��رائ��ي��ل ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى احل���رم 
اإليها  ي�������ش���اف  ال����ت����ي  ال�������ش���ري���ف 
ال�شيا�شيني  للمتطرفني  ال�شماح 
وال��دي��ن��ي��ني االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني حتت 

ال�شلم  امل��ي��ث��اق يف ���ش��م��ان  ح��دده��ا 
واالأمن الدوليني واتخاذ خطوات 
اإيجابية يف طريق حتقيق معادلة 
ال���������ش����الم ال�������ش���ع���ب���ة م�����ن خ���الل 
امل��ق��دم من  ال��ق��رار  تبني م�����ش��روع 
املجل�س  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ل�شان  ع��ل��ى  ال���ك���وي���ت  وط���ال���ب���ت   .
الفوري  ب���االإف���راج  ع��ي��اد  ال�����ش��ف��ري 
ع���ن ك���ل االأ�����ش����رى وامل��ع��ت��ق��ل��ني يف 
خ�شو�شا  االإ�شرائيلية  ال�شجون 

االإ�شرائيلية  ال�����ش��رط��ة  ح��م��اي��ة 
ب���ت���دن���ي�������س احل��������رم ال���������ش����ري����ف . 
�شرعية  توؤكد  الكويت  اأن  واأ�شاف 
غري  الفل�شطيني  ال�شعب  ح��ق��وق 
دولته  اإقامة  يف  للت�شرف  القابلة 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة ع���ل���ى ح�������دود ال����راب����ع 
1967وعا�شمتها  ي��ون��ي��و  م���ن 
العتيبي  وجدد  ال�شرقية.  القد�س 
�شرورة  اإىل  االأم���ن  دع��وة جمل�س 
التي  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه  اال����ش���ط���الع 

امل��ر���ش��ى واالأط����ف����ال مب���ا يف ذلك 
اأو�شلو  اتفاق  قبل  اعتقلوا  الذين 
ال�شغط  مم��ار���ش��ة  اإىل  ودع�����ت   .
االأ�شرى  مل��ع��ام��ل��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع��ل��ى 
وفق  حرب  كاأ�شرى  الفل�شطينيني 
القانون  ووف�����ق  ج��ن��ي��ف  ات��ف��اق��ي��ة 
ال��دويل واالإع���الن العاملي حلقوق 
طريق  يف  اأوىل  كخطوة  االإن�����ش��ان 
دولة  ان  وق���ال   . حريتهم  نيلهم 
اأن  من  ال�شابق  يف  ح��ذرت  الكويت 

تداعيات بقاء االأو�شاع يف االأرا�شي 
هي  ما  على  املحتلة  الفل�شطينية 
نظرا  وخيمة  بعواقب  تنبئ  عليه 
التي تكتنف جهود  حلالة اجلمود 
اأ���ش��ا���س حل  ال�����ش��الم ع��ل��ى  حتقيق 
العتيبي املجتمع  . ودعا  الدولتني 
الدويل اإىل ال�شغط على اإ�شرائيل 
ال�شلطة القائمة باالحتالل للكف 
ووقف  العدوانية  ممار�شاتها  عن 
غري  اال�شتيطانية  االأن�����ش��ط��ة  ك��ل 
ال�شرعية يف االأرا�شي املحتلة ووقف 
االنتهاكات املتكررة حلرمة امل�شجد 
لتغيري  وحم����اوالت����ه����ا  االأق�������ش���ى 
اجلغرافية  القد�س  مدينة  معامل 
ح�شارها  واإنهاء  والدميوغرافية 
غ���ري ال���ق���ان���وين ع��ل��ى غ����زة ف���ورا 
وبغري �شروط واالإذعان لل�شرعية 
الدولية وااللتزام بقرارات جمل�س 
و1397  و338   242 االأم�����ن  
و1515 و1860 مبا يوؤدي اىل 
التي  االأرا���ش��ي  االن�شحاب من كل 
اأن  واأ�شاف   .1967 عام  احتلتها 
مع  ت��ت��زام��ن  ال��ب��ن��د  ه���ذا  مناق�شة 
الدويل  باليوم  االحتفال  منا�شبة 
للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني 
وذك��رى مرور عامني تقريبا على 
لقرارها  العامة  اجلمعية  اإ���ش��دار 
بقبول   67-19 ال����ت����اري����خ����ي 
فل�شطني دولة مراقب غري ع�شو 

يف االأمم املتحدة.

بوكو حرام ت�سيطر على قرية جديدة �سمال نيجرييا 

وزارة اخلارجية �شتقف على �شحة ودقة تلك الت�شريحات 
بعد ظهر ام�س لدى ح�شور ال�شفري اىل مقر الوزارة .
وا�شاف انه يف �شوء ذلك �شيتم اتخاذ االجراءات الالزمة 
، معترا ان ما ن�شب لل�شفري من ت�شريحات يعد خمالفة 
�شريحة ووا�شحة لالعراف الدبلوما�شية وجتاوزا لدور 
رئي�س جمل�س  . من جهته، طالب  الدبلوما�شي  ال�شفري 
النواب االردين عاطف الطراونة احلكومة يف ت�شريحات 
اعتره  م��ا  على  بحزم  ب��ال��رد  الثالثاء  ن�شرت  �شحافية 

مهاترات نيفو.
حادثة  منذ  معه  التعامل  يف  احلكومة  تلكوؤ  ان  وا���ش��اف 
واالعتداء  زع���ي���رت،  رائ����د  االردين  ال��ق��ا���ش��ي  ا���ش��ت�����ش��ه��اد 
الوح�شي على اأهلنا يف قطاع غزة، والت�شريحات املرتددة 

•• عمان-اأ ف ب:

انها طلبت ح�شور  قالت وزارة اخلارجية االردنية ام�س 
ت�شريحات  دق��ة  على  للوقوف  عمان  يف  ا�شرائيل  �شفري 
ادىل ب��ه��ا ل��و���ش��ائ��ل اع����الم ع��ري��ة وان��ت��ق��د ف��ي��ه��ا برملان 
اخلارجية  وزير  املومني،  وقال حممد  اململكة.  وحكومة 
ا�شرائيل  ���ش��ف��ري  ال�����وزارة ط��ل��ب��ت ح�����ش��ور  ان  ب��ال��وك��ال��ة، 
بعد  اب��ي��ب،  ت��ل  يف  امل��وج��ود حاليا  نيفو،  دانييل  عمان  يف 
ت�شريحات ن�شبت له وت�شمنت ا�شاءات ومغالطات ملجل�س 
النواب واحلكومة لن يتم ال�شكوت عنها يف حال ثبوتها .
واو����ش���ح امل��وم��ن��ي، وه���و وزي���ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون االعالم 
والناطق الر�شمي با�شم احلكومة، ان الدائرة املخت�شة يف 

املقد�شات  ع��ل��ى  االع���ت���داءات  م�شل�شل  ح��ي��ال  مل�شوؤولينا 
يف  العنجهية  يف  ت�شبب  االق�����ش��ى،  وامل�شجد  ال��ق��د���س  يف 
غري  بحكم  اإن��ه  جيدا  يعرف  ال��ذي  ال�شفري  ت�شريحات 

املرغوب بوجوده �شعبيا .
وت��وت��رت ال��ع��الق��ات ب��ني االردن وا���ش��رائ��ي��ل م��وؤخ��را على 
على  االردن  ي�����ش��رف  ال��ت��ي  ال��ق��د���س  االح����داث يف  خلفية 

املقد�شات فيها.
وا�شتدعت اململكة مطلع ال�شهر احلايل �شفريها من تل 
يف  املتكررة  اال�شرائيلية  االنتهاكات  على  احتجاجا  اأبيب 
القد�س التي تعرتف ا�شرائيل مبوجب معاهدة �شالم مع 
االردن وقعتها عام 1994 با�شراف اململكة على املقد�شات 

اال�شالمية يف القد�س.

ب����وادي ح�����ش��رم��وت وال�����ش��ح��راء وب��دع��م م��ن �شندوق 
الذي  التد�شني  حفل  وخ��الل   . لل�شكان  املتحدة  االأمم 
عام  اأم��ني  اأك��د  ب�شيوؤون  احلكومي  املجمع  بقاعة  اأقيم 
املجل�س املحلي مبديرية �شيوؤون املهند�س ح�شني �شامل 
بكافة  العنف  ينبذ  االإ�شالمي  ديننا  اأن  اإىل  باخمرمة 
اأ�شكاله ويدعو اإىل التعامل على اأ�ش�س املحبة وال�شالم، 
املوا�شيع  تو�شيح مثل هذه  واملر�شدين  داعيا اخلطباء 
ومنا�شرة اجلهود التي يبذلها احتاد ن�شاء اليمن للحد 
م��ن خمتلف اأ���ش��ك��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا امل���راأة 
الظواهر  على وجه اخل�شو�س لبناء جمتمع خال من 

املمقوتة من العنف وتفعيل دورها يف املجتمع.
اليمن فتحية حممد  اأكدت رئي�شة احتاد ن�شاء  بدورها 

•• �صنعاء -وكاالت:

)حكومية(  �شنعاء  جامعة  ط��الب  م��ن  امل��ئ��ات  تظاهر 
بالعا�شمة اليمنية، ام�س احتجاجاً على تواجد م�شلحي 

جماعة اأن�شار اهلل احلوثيني يف اجلامعة.
ب�شرعة  طالبوا  املحتجني،  الطالب  ب��اأن  املرا�شل  واأف��اد 
اجلامعة،  ح��رم  م��ن  احل��وث��ي  جماعة  م�شلحي  اإخ����راج 
�شعارات  املحتجون  ورفع  مدنيني،  بحر�س  وا�شتبدالهم 
ما  اإىل  وحتويلها  اجلامعات  ع�شكرة  اأ�شموه  مب��ا  تندد 

ي�شبه دورات لقوات ال�شاعقة.
اأيلول  �شبتمر   21 يف  �شنعاء  على  �شيطرتهم  ومنذ 
ح��رم جامعة  ح��وث��ي��ون يف  ي��ت��واج��د م�شلحون  امل��ا���ش��ي، 
الطالبية  اللجان  م�شمى  بواباتها حتت  وعلى  �شنعاء، 
الثورية ، دون اأن يوؤدي هذا اإىل توقف الدرا�شة امل�شتمرة 
مقار  احلوثيون  اقتحم  الطريقة،  وبنف�س  اليوم .  حتى 
حكومية م��دن��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة، واح��ت��ل��وه��ا، وت��دخ��ل��وا يف 
م�شائل  اإل��ي��ه��م يف  ك��ال��ع��ودة  واالإداري�����ة،  امل��ال��ي��ة  �شوؤونها 
وهو  م��ال��ي��ة،  وم�شتحقات  روات����ب  و���ش��رف  ال��ت��وظ��ي��ف، 
االأمر الذي تكرر مع موؤ�ش�شات خا�شة خمتلفة، بح�شب 

م�شوؤولني اأمن، و�شهود عيان.
 من جهة اأخرى، اأعلن م�شوؤول كبري اأن القوات اخلا�شة 
رهائن  ثمانية  حت��ري��ر  م��ن  ال��ث��الث��اء  متكنت  اليمنية 
اخلاطفني  على  �شنته  ه��ج��وم  اإث���ر  على  اأج��ن��ب��ي  بينهم 
املنتمني اإىل تنظيم القاعدة املتطرف والذين قتلوا يف 

الهجوم.
ومل يو�شح امل�شوؤول يف اللجنة االأمنية العليا الذي نقلت 
ت�شريحه وكالة االأنباء اليمنية الر�شمية �شباأ، ال مكان 

الهجوم وال جن�شية الرهينة االأجنبي وال مدة احتجاز 
اأن��ه بعد تلقي  الرهائن ل��دى ال��ق��اع��دة. واأك���د امل�����ش��وؤول 
االأجهزة االأمنية معلومات حول مكان تواجد العنا�شر 
االإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة تلني قامت باختطاف 
ثمانية رهائن منهم �شبعة مينيني واآخر اأجنبي، نفذت 
فجر  م��ن  االأوىل  ال�شاعات  يف  االإره���اب  مكافحة  ق��وات 
)الثالثاء( عملية نوعية ناجحة نتج عنها حترير جميع 

الرهائن .
احد  اأ�شيب  فيما  قتلوا  ال�شبعة  اخلاطفني  اأن  واأ�شاف 

عنا�شر القوات االأمنية اليمنية بجروح طفيفة.
ويف ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س ع�����ش��رة االأخ����رية ت��ع��ر���س مئات 
العظمى  غالبيتهم  اليمن،  يف  لالختطاف  االأ�شخا�س 
اأف��راد القبائل بهدف ال�شغط على احلكومة. وقد  من 
معظمهم  ���ش��ري��ع،  وق��ت  يف  �شاملني  جميعا  عنهم  اأف���رج 

مقابل فدية اأو تنازالت من قبل ال�شلطات.
ويحتجز تنظيم القاعدة الذي تعتره الواليات املتحدة 
اخطر التنظيمات، مواطنا من جنوب اأفريقيا منذ اأيار 
مايو املا�شي، ودبلوما�شيا �شعوديا منذ 2012 واإيرانيا 
ويف خط اآخر، �شهدت مدينة  منذ متوز يوليو 2013. 
�شيوؤون مبحافظة ح�شرموت �شرق اليمن ام�س تد�شني 
على  القائم  العنف  ملناه�شة  ي��وم   16 حملة  فعاليات 
لفرتة  خ��الل  �شي�شمل  ال��ذي  االجتماعي  النوع  اأ�شا�س 
االأول  ك���ان���ون   10 – ن��وف��م��ر  ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن   25
دي�شمر 2014، نزوال ميدانية للمدار�س والتجمعات 
فال�شات  ع��ر���س  خاللها  يتم  امل��دي��ري��ات  يف  الطالبية 
راف�شة  احتجاجية  ووقفات  معار�س  وتنظيم  توعوية 
للعنف االجتماعي بتنظيم من فرع احتاد ن�شاء اليمن 

•• اأبوجا -د ب اأ:

ذكرت تقارير �شحفية اأن جماعة بوكو حرام املتطرفة �شيطرت على منطقة 
اأخرى يف �شمال نيجرييا.

اأن  ام�س  ال�شادر  عددها  يف  النيجريية  ترا�شت  ديلي  �شحيفة  واأو�شحت 
يف  الواقعة  داما�شاك  قرية  على  �شيطروا  اجلماعة  مقاتلي  من  جمموعة 

والية بورنو �شمال نيجرييا، بعد معارك عنيفة مع قوات االأمن .
ولكن مل يت�شح حتى االآن اإذا ما كان هناك �شحايا اإثر هذه املعارك اأم ال.

وت�شعى بوكو حرام لتاأ�شي�س دولة دينية يف املنطقة، وقد ا�شتطاعت بالفعل 
ال�شيطرة على العديد من القرى خالل ال�شهور ال�شابقة. وذكرت ال�شحيفة 
اأن املهاجمني تنكروا يف ثياب جتار، ومبجرد و�شولهم اإىل �شوق داما�شاك ، 

اأ�شهروا اأ�شلحتهم واملتفجرات من احلقائب التي كانت بحوزتهم.
املقاتلني منتظرة  اأخرى من  اأنه كانت هناك جمموعة  ال�شحيفة  وتابعت 
خارج املنطقة، وقاموا باقتحام �شاحة ال�شوق بعد ذلك و�شاركوا املجموعة 
االأوىل يف تدمري ال�شاحة متاما. جتدر االإ�شارة اإىل اأن قرية داما�شاك تعي�س 

ب�شكل اأ�شا�شي على الزراعة والرثوة ال�شمكية.

اأثرت  اليمني  املجتمع  يف  املوروثة  العادات  اأن  اهلل  عبد 
املراأة  وخا�شة  املجتمع  م��ن  كثرية  �شرائح  على  �شلبيا 
ال��ت��ي ال ي���زال ال�����ش��واد االأع��ظ��م م��ن ال��ن��ا���س ميار�شون 
الظلم واال�شطهاد �شدها على الرغم من وجود قوانني 
املجتمع  م��ن��ظ��م��ات  داع��ي��ة  حل��م��اي��ت��ه��ا،  ال���دول���ة  �شنتها 
ل��ب��ذل جم��ه��ود كبري  بال�شراكة م��ع احل��ك��وم��ات  امل���دين 
الإعطاء املراأة حقوقها التي كفلها االإ�شالم والعمل على 
االإ�شالحات القانونية والت�شريعية التي حتد من هذه 
الظاهرة وتطبيقها على الواقع العملي بحيث ال تظل 
تاأتي  احلملة  اأن  اإىل  غائبة  و�شمانات  م�شروعة  حقوق 
املمار�س من  العنف  ومناه�شة  و  امل��راأة  ملنا�شرة ق�شايا 

قبل االأفراد واملجتمعات .
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البحرين تدعو اإىل عمل خليجي م�سرتك ملواجهة حماوالت ت�سويه �سورة دول التعاون

اخليط االأبي�ض

ثنائية قطبية اأم عامل متعّدد االأقطاب..؟

�سربات اجلي�س الليبي تعّبد الطريق نحو طرابل�س

•• االأنبار-نينوى-وكاالت:

ك�����اظ�����م حممد  ال�������ل�������واء  اأع������ل������ن 
حمافظة  �شرطة  قائد  الفهداوي 
االأن��ب��ار غربي ال��ع��راق، ام�����س، عن 
ال�شرطة،  من  فوجني  ت�شليح  ب��دء 
ب���ع���د اإخ�������ش���اع���ه���م���ا ل���ل���ت���دري���ب يف 
مدينة  ���ش��رق��ي  احل��ب��ان��ي��ة  مع�شكر 
ال�����رم�����ادي م���رك���ز امل���ح���اف���ظ���ة، يف 
تعزيزات  و���ش��ل��ت  ال�����ذي  ال���وق���ت 
حلماية  ال���رم���ادي،  اإىل  ع�شكرية 
هجوم  من  فيها  احلكومي  املجمع 
ي�شنه داع�س منذ اأيام على املدينة.
الفهداوي،  اأو�شح  له  ت�شريح  ويف 
اأن قوات اجلي�س العراقي املتمركزة 
كلم   30( احل��ب��ان��ي��ة  م��ع�����ش��ك��ر  يف 
بت�شليح  ب���داأت  ال���رم���ادي(،  �شرقي 
تعداد  يبلغ  ال�شرطة  م��ن  فوجني 
األف عن�شر،  اأكرث من  عنا�شرهما 
التي  املع�شكر  يف  تدريباتهم  اأنهوا 

ا�شتمرت 20 يوماً.
اللذين  ال���ف���وج���ني  اأن  واأ������ش�����اف 
والعتاد  ب��ال�����ش��الح  ت��زوي��ده��م��ا  مت 
وجت���ه���ي���زات اأخ�����رى م��ث��ل ال����دروع 
زجهما  �شيتم  الر�شا�س،  وواقيات 
يف القتال اإىل جانب قوات اجلي�س 
معارك  يف  ال���ع�������ش���ائ���ر  وم���ق���ات���ل���ي 
���ش��ي��ت��م��رك��ز فيها  ال���ت���ي  ال����رم����ادي 
قال  مت�شل،  ���ش��ي��اق  يف  ال��ف��وج��ان. 
تعزيزات  اإن  االأن��ب��ار،  �شرطة  قائد 
ع�شكرية متمثلة بفوج من لواء الرد 
الداخلية  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال�شريع 
�شباح  الرمادي،  مدينة  اإىل  و�شل 
وبنّي  بغداد.    من  قادماً  الثالثاء، 
ال���ف���ه���داوي، اأن ال���ف���وج مت��رك��ز يف 
حم����ي����ط امل����ج����م����ع احل����ك����وم����ي يف 
الرمادي وذلك حلمايته من هجوم 
ال�شيطرة  ي���ح���اول  ال�����ذي  داع�������س 

•• عوا�صم-وكاالت:

حلقوق  ال�����ش��وري��ة  ال�شبكة  اأف����ادت 
األف   15 م��ن  اأك���رث  اإن  االإن�����ش��ان، 
امراأة �شورية، قتلن جراء ال�شراع 
 3 اأك��رث من  الدائر يف �شوريا منذ 
اأ�شدرته،  تقرير  وذلك يف  �شنوات، 
ال���ث���الث���اء، مب��ن��ا���ش��ب��ة اليوم  ام�����س 
�شد  العنف  على  للق�شاء  العاملي 

املراأة.
وح�شب التقرير، فاإن قوات النظام 
 15372 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ال  ق��ت��ل��ت 
4194 طفلة،  بينهن  ام���راأة، من 
فيما قتلت من بينهم 641 امراأة 
بر�شا�س قنا�شة، اإ�شافة اإىل ن�شاء 
قتلن خنقا بالغازات ال�شامة، حيث 
تتجاوز ن�شبة ال�شحايا من الن�شاء 
لل�شحايا  ال���ك���ل���ي  امل���ج���م���وع  اإىل 
 ،6% ن�شبة  ���ش��وري��ا،  يف  امل��دن��ي��ني 
وت�شري  ج��داً،  مرتفعة  ن�شبة  وه��ي 
احلكومية  ال�����ق�����وات  ت��ع��م��د  اإىل 

ا�شتهداف املدنيني.
واأ�شاف التقرير، اأن تنظيم داع�س 
، ق��ت��ل م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 81 ام����راأة، 
بطريقة  ق��ت��ل��ن  ن�����ش��اء   5 ب��ي��ن��ه��ن 
ال��رج��م ح��ت��ى امل����وت، وذل���ك يف كل 
م���ن دي����ر ال������زور، وال����رق����ة، وريف 
كافة  قتلت  فيما  ال�����ش��رق��ي،  ح��م��اة 
 255 االأخ��رى  امل�شلحة  الف�شائل 

امراأة.
من ناحية اأخرى، اأو�شحت ال�شبكة 
اإىل اأنها اعتمدت منهجية التقرير 
توثيق  ال�����ش��ب��ك��ة يف  اأر���ش��ي��ف  ع��ل��ى 
واملختفني  وامل��ع��ت��ق��ل��ني  ال�����ش��ح��اي��ا 
التوثيق  ع��م��ل��ي��ات  ع���ر  ق�����ش��ري��اً، 
امل�شتمرة  ال���ي���وم���ي���ة،  وال����ر�����ش����د 

اأن  اإىل  م�شرياً  املدينة،  كامل  على 
اال�شتباكات بني القوات احلكومية 
و داع�س ، م�شتمرة لليوم اخلام�س 
ال��ت��وايل يف ع��دد م��ن مناطق  على 
مدنية  وت���خ�������ش���ع  ال��������رم��������ادي. 
واأحياء  الكرمة،  وناحية  الفلوجة، 
ومناطق  ال����رم����ادي  م��دي��ن��ة  م���ن 
اأخ�������رى مب��ح��اف��ظ��ة االأن�����ب�����ار ذات 
م��ن��ذ مطلع  ال�����ش��ن��ي��ة،  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
 ، ال��ع��ام اجل����اري، ل�شيطرة داع�����س 
وم�شلحني موالني له من الع�شائر 
الراف�شة ل�شيا�شة رئي�س احلكومة 
العراقية ال�شابق نوري املالكي التي 
ي�شفونها ب� الطائفية . ومنذ اأ�شهر 
تخو�س قوات من اجلي�س العراقي 
داع�س  تنظيم  �شد  �شارية  معارك 
م����ن����اط����ق حم���اف���ظ���ة  اأغ������ل������ب  يف 

البالد.  ���ش��م��ايل  ���ش��ن��ج��ار  ب��ق�����ش��اء 
�شنجاري،  خ��دي��دا  ن���واف  واأو����ش���ح 
اآم�������ر م����ف����رزة ق���ت���ال���ي���ة اإي���زي���دي���ة 
ت��ت��ح�����ش��ن يف ج��ب��ل ���ش��ن��ج��ار )60 
�شنجار(،  بلدة  �شرقي  �شمال  كلم 
ت�شدوا  اإي���زي���دي���ني  م��ق��ات��ل��ني  اأن 
لهجوم �شّنه تنظيم داع�س ، �شباح 
�شرفدين يف  م��زار  على  ال��ث��الث��اء، 
�شنجار  ال�����ش��م��ايل جل��ب��ل  ال�����ش��ف��ح 

اأوقعوا خ�شائر بني �شفوفه.
االإيزيديني  املقاتلني  اأن  واأ���ش��اف 
املهاجمني  م��ن  عنا�شر   8 اأوق��ع��وا 
ما بني قتيل وجريح، كما اأعطبوا 
عربة مدرعة من نوع همر اأمريكية 
ال�شنع تابعة للتنظيم، يف حني اأن 
ط����ريان ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل الذي 
للمقاتلني  ج��وي��اً  دع��م��اً  يقدم  ك��ان 

ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة  بغية  االأن���ب���ار، 
عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  على 
التحالف  وي�شن   . داع�����س  تنظيم 
ال���دويل ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات املتحدة 
االأم���ري���ك���ي���ة، غ������ارات ج���وي���ة على 
م��واق��ع ل��� داع�����س ، ال���ذي ي�شيطر 
على م�شاحات وا�شعة يف اجلارتني 
ال��ع��راق و���ش��وري��ا، واأع��ل��ن يف يونيو  
اأ�شماها  م��ا  ق��ي��ام  املا�شي  ح��زي��ران 
دولة اخلالفة ، وُين�شب اإليه قطع 
انتهاكات  روؤو����س ره��ائ��ن وارت��ك��اب 

دموية بحق اأقليات.
ع�شكري  ق���ائ���د  ق�����ال  ذل������ك،  اىل 
اإيزيدي، ام�س الثالثاء، اإن مقاتلني 
من  ج��وي  بدعم  �شدوا  ايزيديني 
ال��دويل هجوماً  التحالف  ط��ريان 
اإيزيدي  م��زار  على  داع�س  لتنظيم 

اإىل  اإ����ش���اف���ة   ،2011 ع����ام  م��ن��ذ 
ول��ق��اء، من  رواي��ة   15 ا�شتعرا�س 
ب��ي��ن��ه��ن ل���ق���اءات م���ع ن��اج��ي��ات من 

عمليات خطف واعتقال . 
ال  م��ا  تعر�شت  التقرير،  وبح�شب 
لتجربة  ام����راأة   6500 ع��ن  ي��ق��ل 
االحتجاز لدى احلكومة ال�شورية، 
قيد  منهن   2500 ق��راب��ة  م���ازال 
فيما  االخ����ت����ف����اء،  اأو  االح����ت����ج����از 
ب�شبب  ام������راأة   32 م��ن��ه��ن  ق��ت��ل��ت 
اأن  ، واأو�����ش����ح  ال��ت��ع��ذي��ب  ظ�����روف 
 486 قرابة  اعتقل  داع�س  تنظيم 
م�شلحة  ف�شائل  واحتجزت  �شيدة، 
 580 ي���ق���ل ع����ن  خم��ت��ل��ف��ة م����ا ال 
امراأة، مات منهن 3 ب�شبب ظروف 

االعتقال والتعذيب .
كما وثق التقرير تعر�س عدد من 
والتعذيب،  لالعتقال،  النا�شطات 
يف  والت�شييق  اجل��ن�����ش��ي،  وال��ع��ن��ف 
احلركة خوفاً من االعتداء، ف�شال 
ع����ن االل�����ت�����زام ب���ل���ب���ا����س م���ع���ني يف 
يف  داع�س،  تنظيم  �شيطرة  مناطق 
حني قدم التقرير اإح�شائية ت�شري 
ارتكبت  احلكومية  القوات  اأن  اإىل 
ما ال يقل عن 7500 حادثة عنف 
جن�شي، بينهن قرابة 850 حادثة 
االحتجاز،  م��راك��ز  داخ���ل  ح�شلت 
ب��ي��ن��ه��ن م����ا ال ي���ق���ل عن  واأي���������ش����اً 
لفتيات  جن�شي  عنف  حالة   400
وا�شتعر�س   . ال�18  �شن  دون  هن 
التقرير انتهاكات القوات الكردية، 
عليها،  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
كالقتل خارج نطاق القانون، حيث 
بلغ عدد الن�شاء اللواتي قتلن على 
ي��د ق��وات ال��ك��ردي��ة، اأك��رث م��ن 25 
اأغلبهن عر عمليات  �شيدة، قتلت 

ال������ق������وات احل����ك����وم����ي����ة جل���رمي���ة 
ال�شعب  ب���ن���ات  ب��ح��ق  االغ���ت�������ش���اب 
ال�������ش���وري، ه���ي ب���ال ���ش��ك جرمية 
لكن  واالإره�����اب،  الق�شوة  يف  غ��اي��ة 
ذلك،  ع��ن  ال���دويل  املجتمع  �شمت 
ه��و ب��ك��ل ت��اأك��ي��د اأ���ش��د م��ن ارتكاب 
عبد  ودع������ا   . ن��ف�����ش��ه��ا  اجل����رمي����ة 
الغني يف التقرير املجتمع الدويل 
اأن يخفف من وط��اأة االأزم���ة، عر 
ت��ن��ف��ي��ذ ق��������رارات جم��ل�����س االأم�����ن 
وهذا  ك��ث��رياً،  متاأخرة  ج��اءت  التي 
هو احلد االأدن��ى، ووقف الهجمات 
الع�شوائية التي مازالت م�شتمرة ، 

على حد تعبريه.
اخلارجية  وزي���ر  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اىل 

�شياق  ويف  ال��ع�����ش��وائ��ي.  ال��ق�����ش��ف 
النتهاكات  ال��ت��ق��ري��ر  ا���ش��ت��ع��را���س 
اأن الزواج  اإىل  اأ�شار  تنظيم داع�س، 
التنظيم،  م��ار���ش��ه  ال���ذي  الق�شري 
حالة   18 م��ن  اأك���رث  �شجل  ح��ي��ث 
تنظيم  عنا�شر  م��ن  لفتيات  زواج 
اأن  اإىل  التقرير  اأ�شار  فيما  داع�س، 
ما ال يقل عن 2.1 مليون امراأة قد 
تعادل  بن�شبة  اأي  الجئة،  اأ�شبحت 
الالجئني،  جم��م��وع  م���ن   35%
تعاين اأغلبهن من �شعوبات هائلة، 
ال�شبب  اجل��ن�����ش��ي  ال��ع��ن��ف  وي���ع���د 
الرئي�س وراء هروب اأغلبهن .

ال�شبكة،  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ممار�شة  اإن  ال��غ��ن��ي:  ع��ب��د  ف�����ش��ل 

ثانية من  دم��ر عربة  االإي��زي��دي��ني 
نف�س الطراز.

واأ����ش���ار اإىل ع��ن��ا���ش��ر داع�����س حتت 
املقاتلني  م���ن  ال��ع��ن��ي��ف��ة  امل���ق���اوم���ة 
االإيزيديني واخل�شائر التي وقعت 
يف �شفوفهم، ا�شطروا لالن�شحاب 
من املنطقة اإىل مكان غري معلوم.
وعادة ما يعلن م�شوؤولون عراقيون 
ع��ن م��ق��ت��ل ال��ع�����ش��رات م��ن تنظيم 
داع�س يومياً دون اأن يقدموا دالئل 
الذي  االأم���ر  ذل���ك،  على  ملمو�شة 
من  �شحته  م��ن  التاأكد  يت�شنى  ال 
يت�شنى  ال  ك��م��ا  م�شتقلة،  م�����ش��ادر 
ر�شمي  تعليق  على  احل�شول  ع��ادة 
م���ن داع�������س ب�����ش��ب��ب ال��ق��ي��ود التي 
يفر�شها التنظيم على التعامل مع 
اأن االأخري  و���ش��ائ��ل االإع����الم، غ��ري 
يعلن بني احلني واالآخر �شيطرته 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق ج���دي���دة يف ك���ل من 
�شربات  رغ�����م  وال�����ع�����راق  ����ش���وري���ا 

التحالف الدويل �شده.
املحا�شر  �شنجار،  ويتح�شن بجبل 
داع�س  قبل  من جميع جهاته من 
اإيزيدي  م��ق��ات��ل  اآالف   6 ن��ح��و   ،
وي�������ش���ان���ده���م امل�����ئ�����ات م�����ن ق�����وات 
ال���ب���ي�������ش���م���رك���ة ال����ك����ردي����ة وق������وات 
الكردي  ال�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
امل�����ش��ل��ح حلزب  اجل��ن��اح   )YPG(
ال�شوري  ال��دمي��ق��راط��ي  االحت�����اد 

.)PYD( الكردي
اأجزاء  معظم  على  داع�س  و�شيطر 
غرب  كلم   124( �شنجار  ق�شاء 
اأغلبية  يقطنه  وال����ذي  امل��و���ش��ل( 
م���ن االأك������راد االإي���زي���دي���ني مطلع 
اأغ�شط�س اآب املا�شي، اإال اأن معارك 
تدور يف حميطه، يف م�شعى للقوات 
عليه  ال�شيطرة  ال�شتعادة  الكردية 

وطرد مقاتلي التنظيم.

ال��ف��رن�����ش��ي ل����وران ف��اب��ي��و���س ام�س 
الإنقاذ  امل�شاعي  ت�شاعف  ب��الده  اأن 
واإن�شاء  ال�����ش��وري��ة  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة 
اأم���ن���ي���ة حم����ظ����ورة على  م���ن���اط���ق 
ال�������ش���وري وعلى  ال���ن���ظ���ام  ط�����ريان 

تنظيم داع�س.
وق����ال ف��اب��ي��و���س م��ت��ح��دث��ا الذاع���ة 
فران�س انرت اإننا نعمل مع مبعوث 
االأمم املتحدة �شتافان دي مي�شتورا 
، مل��ح��اول��ة اإن���ق���اذ ح��ل��ب وم���ن جهة 
ب�املناطق  يعرف  ما  الإقامة  اأخ��رى 
االأمنة، وهي مناطق ال ميكن فيها 
لطائرات )الرئي�س ال�شوري( ب�شار 
مالحقة  داع�����س  ولعنا�شر  االأ���ش��د 

ال�شوريني .

اإيزيديون يحبطون هجومًا للتنظيم �سمايل العراق

ت�سليح األف �سرطي يف الرمادي ل�سد هجوم داع�س

فرن�سا ت�سعى الإن�ساء مناطق اأمنية 

مقتل 15 األف امراأة جراء ال�سراع يف �سوريا

•• املنامة-وام:

االإعالم  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��رة  رج��ب  بن  اإبراهيم  �شمرية  �شعادة  دع��ت 
العمل  ���ش��رورة  اإىل   .. البحرينية  احل��ك��وم��ة  با�شم  الر�شمي  امل��ت��ح��دث 
االأنباء  وك��االت  بع�س  به  تقوم  ما  ملواجهة  امل�شرتك  العربي  اخلليجي 
.. منوهة مبا  ال��دول اخلليجيaة  ت�شويه متعمد ل�شورة  االأجنبية من 
وتخلو  وكاذبة  �شفافة  معلومات غري  من  االأنباء  وك��االت  بع�س  ن�شرته 
البحرين. وطالبت خالل اجلل�شة احلوارية حتت  امل�شداقية حول  من 
هام�س  على  عقدت  التي  االأنباء  وك��االت  يف  والكفاءة  االأخالقية  عنوان 
 .. فانا  العربية  االأن��ب��اء  ل��وك��االت  العمومية  للجمعية    42 ال���  امل��وؤمت��ر 
من خالل  االأعمال  هذه  موحد جتاه  موقف  باتخاذ  العربية  الوكاالت 
رد موؤثر و فاعل. وي�شارك �شعادة جمال نا�شر ال�شويدر املدير التنفيذي 

لوكالة اأنباء االإمارات وام .. يف اأعمال موؤمتر اجلمعية العمومية الذي 
ت�شت�شيفه مملكة البحرين يومي  24  و 25  من �شهر نوفمر اجلاري. 
من جانبه قال عبداهلل بن فهد احل�شني رئي�س وكالة االأنباء ال�شعودية 
وا�س .. اإنه طالب االحتاد العام لوكاالت االأنباء العربية خالل جل�شاته 
اأك��رث من مرة بااللتزام باملبادئ االأخالقية وذل��ك الأهمية دوره��ا يف  يف 
اإىل اجلمهور  النا�شئة من الغزو االأخالقي وكيف ت�شل بدورها  حماية 
فئة  على  ا�شتحوذت  املختلفة  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأن  خا�شة 
العربي. ودعا  ال�شباب  40  من   -  20 االأعمار من  كبرية من خمتلف 
احل�شني وكاالت االأنباء العربية واخلليجية اإىل التواجد بقوة من خالل 
املعلومة  الإي�شال  اأبناوؤنا  ي�شتخدمها  اجتماعية  توا�شل  مواقع  اإن�شاء 
الرئي�شي  امل�شدر  وكاالتنا  من  التي جتعل  االآليات  وتطوير  ال�شحيحة 
للخر وكما كانت خالل فرتات عملها ال�شابقة. من جهته اأكد الدكتور 

حممد العرميي مدير وكالة االأنباء العمانية .. اأن مو�شوع الندوة �شائك 
الر�شمي  امل�شدر  هي  العمانية  االأن��ب��اء  وكالة  اأن  اإىل  وخطري..م�شريا 
املوثوق لكل االأخبار وجلميع و�شائل االإعالم الأنها تتحدث با�شم الدولة 
. وقال اإن وكاالت االأنباء العربية تو�شف باأنها وكاالت رزينة وال تهرول 
وراء اخلر الأنها ال تهتم بال�شبق بقدر ما تهتم بتحري امل�شداقية لذلك 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأخبار من�شورة على  كانت هناك  اإن  فحتى 
فاجلمهور يرجع اإىل وكالة االأنباء للتاأكد من �شحة اخلر. واأو�شح اأن 
وكاالت االأنباء املحلية يف الدول العربية موؤثرة الأن عملها لي�س حم�شورا 
على القطر اأو الدولة التي تعمل فيها بل تعمل على بث اخلر ون�شره يف 
كل دول العامل من خالل االإمكانات التي وفرتها لها الدولة. وا�شتعر�س 
العرميي تاأثري بع�س وكاالت االأنباء العاملية وعملها بطريقة املحا�ش�شة 
م�شلحتها  م��ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب��ا  لتحريفها  االأخ���ب���ار  ع��ل��ى  اال���ش��ت��ع��م��اري��ة 

وبطريقة تبتعد جدا عن االأخالقية واملهنية .. م�شريا اإىل اأن خالل ال� 
50  �شنة املا�شية حاولت منظمة االأمم املتحدة ته�شيم هذه ال�شيطرة 
التي نتج عنها انت�شار وكاالت اأنباء مثل وكالة اأنباء املغرب وم�شر. وبني 
اأن اال�شتعمار اجلديد يعود اليوم من خالل عدة معايري ال تنتمي اإىل 
االخالقية اأو املهنية يف نقل اأخبار دول جمل�س التعاون اأو الدول العربية 
كما يف نقل اأخبار فل�شطني اأو االأحداث يف �شوريا والعراق .. م�شددا على 
اإقناع  يف  ومهما  خطريا  دورا  واخلليجية  العربية  االأن��ب��اء  ل��وك��االت  اأن 
تعزز  واأن  البلد  ل�شالح  تعمل  وال���دول  احلكومات  ب��اأن  العربي  ال�شباب 
من وجود االنتماء واملواطنة يف ظل الغزو االإخباري البعيد عن املهنية 
الوطنية  الوكالة  مديرة  �شليمان  لور  اأك��دت  ناحيتها  من  واالخالقية. 
لالإعالم اللبنانية .. اأن وكاالت االأنباء هي اإعالم ال�شلطة احلاكمة الأنها 

وكاالت اأنباء ر�شمية .

•• طرابل�ص-وكاالت:

يتنامى يف ذهن االأو�شاط ال�شعبية وال�شيا�شية وحتى املراقبني 
لل�شاأن الليبي، عن مدى قدرة وجناح فر�س ال�شربات اجلوية 
الطريق  تعبّي�د  على  وقدرتها  الليبي،  اجلي�س  ي�شنها  التي 
فجر  جماعة  عليها  ت�شيطر  التي  طرابل�س،  العا�شمة  نحو 
املا�شي، وهي اجلماعة  اأغ�شط�س  نهاية  االإرهابية منذ  ليبيا 
بدعم  وتعهد   ، اإرهابية  باأنها  املنتخب  الرملان  �شنفها  التي 
اجلي�س ب�شكل مطلق الإجبارها على ت�شليم �شالحها. التطور 
ميغ  ن��وع  م��ن  حربية  مقاتلة  ا�شتهداف  ه��و  االأب���رز،  النوعي 
اأهدافاً ع�شكرية يف اإحدى القواعد اجلوية  21 والأول مرة، 
بطرابل�س، حيث نفذت مقاتلة تابعة للجي�س، ثالث �شربات 
ملواقع تخزين �شالح يف قاعدة معتيقة اجلوية، وهو ما ي�شكل 
انعطافة مهمة يف �شري عمليات اجلي�س الليبي، الذي يحاول 
العقيد  البالد.   �شرق  بنغازي  مدينة  على  ال�شغط  تخفيف 
اأحمد امل�شماري املتحدث با�شم القيادة العامة الأركان اجلي�س 
اجلو،  �شالح  مقاتالت  من  ع��دد  ا�شتخدام  اأن  يوؤكد  الليبي، 
ي�شنها  التي  الع�شكرية،  العمليات  يف  كبرياً  ف��ارق��اً  �شيحدث 
يتفهم  اجلميع  امل�شماري  وي�شيف  االإرهابيني.  �شد  اجلي�س 

•• خرية ال�صيباين
رب���ع ق���رن م���ّر ع��ل��ى ���ش��ق��وط ح��ائ��ط ب��رل��ني، ذاك 
احلدث الذي هّز العامل وا�شقط اأ�شناما واأوهاما، 
وب�ّشر بعامل مغاير، ونظام دويل جديد اأكرث توازنا 
وع����دال، ول��ك��ن خم��ا���ش��ه ق��د ط����ال، ون����زل املولود 
اأباه  القطبية  واالأحادية  اال�شتفراد  م�شّوها، وكان 
كابو�س يف  اإىل  بالنتيجة احللم  ال�شرعي، فتحّول 
اأكرث من �شاحة ودولة، وحتّولت كونية القيم  اإىل 
جوهر  دا�شت  مقاتلة  وطائرات  ودبابات  �شواريخ 
تلك القيم وجعلت من التدخل االإن�شاين �شالحا 

فتاكا دّمر بلدانا و�شحق �شعوبا.
 كل هذا، مل مينع البع�س من التاأكيد على اأّن زوال 
احلرب الباردة، والتب�شري بعامل متعدد االأقطاب، 
وُير�شيان  واال���ش��ت��ف��راد،  للهيمنة  ح���ّدا  �شي�شعان 

بحق دعائم عامل جديد.
ن�شيج  ي�شهدها  التي  االأخ��رية  التطورات  اأّن  غري 
العالقات الدولية، وحالة التوتر يف التعاطي مع 
بع�س ال��ب��وؤر احل��ارق��ة يف اأك���رث م��ن م��ك��ان، دفعت 
العديدين اإىل الت�شاوؤل اإن كان املجتمع الدويل قد 
ارت��ّد وع��اد اأدراج���ه اإىل زم��ن احل��رب ال��ب��اردة واىل 

اأ�شوا ف�شولها. 
اإّن امل��ت��اأّم��ل  يف ملفات اأوك��ران��ي��ا و���ش��وري��ا واإي���ران، 
ورو�شيا  الغرب  طموحات  تعار�س  بُي�شر  يالحظ 
مبا ُي��ذّك��ر فعال ب��اأج��واء احل��رب ال��ب��اردة، وُيعطي 
اإىل تق�شيم  ����ش���وؤال ه��ل ع��دن��ا  ل��ط��رح  م�����ش��روع��ّي��ة 

الثنائّية القطبّية يف العامل؟
يف احلقيقة، ورغم اأّن ما ميور يف ال�شاحة الدولية 
ُيرز اأن الواليات املتحدة ورو�شيا تت�شارعان حول 
جميع الق�شايا التي ت�شنع احلدث، فاإّن موؤ�شرات 
ُمتعّدد  يبدو  اليوم  عامل  اأّن  توؤكد  اأخ��رى عديدة، 
االأقطاب اأكرث منه عامل الثنائية القطبّية، نظام 
الواليات  انكفاء  يت�شّبب يف  اأن  دويل جديد ميكن 

املتحدة وانعزالها يف ال�شنوات القادمة.
اأّننا  ال�ّشواهد،  بع�س  اإىل  ا�شتنادا  خ��راء  وي��وؤك��د 
فعال اأمام عامل متعدد االأقطاب ترف�س وا�شنطن 
االإق������رار ب���ه، ب��ال��رغ��م م��ن ان���ه ب���ات ي�شعب على 
الواليات املتحدة ، يف غياب مواجهة اإيديولوجية 

راديكالّية، ترير هيمنتها العدوانية.
ا�شتخدمت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأّن  ه����وؤالء،  وي���رى 
االأزم�����ة االأوك���ران���ي���ة يف حم��اول��ة الإع���ط���اء معنى 
ل���وج���ود م��ن��ظ��م��ة ح��ل��ف ���ش��م��ال االأط��ل�����ش��ي، ولكن 
االأوروبية تخ�شع  الدول  غالبية  اأّن  يقول  الواقع 
الإرادت��ه��ا خ��وف��ا م��ن االن��ت��ق��ام، وم��ن ه��ذه الزاوية 
البنك  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   9 ان��ت��زاع  تف�شري  ي��ج��ب 

الفرن�شي بي.ان.بي باريبا، اأو تهديدات ال�شيناتور 
بخ�شو�س  ال��ب��ل��غ��اري��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م���اك���ني  ج����ون 
م�شروع �شاوث �شرتمي، وهذا هو التفكري الثنائي 

معنا اأو �شدنا .
العدوانية  ه��ذه  اأّن  ت��ل��ك،  واحل��ال��ة  خافيا  ولي�س 
هي اأي�شا دليل على تراجع الواليات املتحدة على 

ال�شاحة الدولية.
اأوال، ومبفردات  اأن ن�شال   يف اجلهة املقابلة،علينا 
بوتني،  ف��الدمي��ري  ث��واب��ت  ه��ي  م��ا  الدبلوما�شية، 

وملاذا تتعار�س مع مبادئ الغرب؟
خم�شة  طيلة  بوتني  مبادئ فالدميري  تتغري   مل 
ع�شر عاما، وهي تقوم على احرتام �شيادة الدول، 
واحرتام قرارات جمل�س االأمن، واحرتام القانون 

الدويل.
�شبه  اأو  اأبخازيا،  اأو  باأو�شيتيا،  االأمر  تعلق  و�شواء   
جزيرة القرم، حر�س الرو�س على تقدمي خطاب 
ق���ان���وين ال�����ذي ك�����ان، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن جتاهله 
ال�شلة  وثيق  الغربية،  االإع���الم  و�شائل  قبل  م��ن 

باملو�شوع ويف حمّله. 
ول��ك��ن، ه��ل ل��رو���ش��ي��ا ح��ل��ف��اء ال��ي��وم ع��ل��ى ال�شاحة 
الدولية؟ وهل ميثلون جبهة موحدة �شد الروؤى 

الغربّية؟
اجلديدة،  ال��ق��وى  جميع  اأّن  اإىل  ي�شري حمّللون   
اأن تكون غدا  اأنها ميكن  ب��دءا من ال�شني، ت��درك 
مكان رو�شيا، وبهذا املعنى، ُت�شّكل هذه الدول فعال 
املتحدة  ال��والي��ات  تعتر  الأن��ه��ا  م�شرتكة،  جبهة 
ع رّد  كائنا مفرت�شا ال ُيوؤمتن جانبه وال ميكن توقُّ
فعله، ومثل هذا االإح�شا�س يت�شاعد وينت�شر حتى 

يف اأوروبا اأي�شا.
اأو  القرم  �شبه جزيرة  ان��ه، وفيما يخ�س �شّم  اإاّل   
رو�شيا،  حلفاء  ف��ان  واأو�شيتيا،  اأب��خ��ازي��ا  ا�شتقالل 
مب��ا يف ذل��ك ال�����ش��ني، ح���ذرون ج���ّدا، وذل���ك خوفا 
وجود  بحكم  عليهم  الظاهرة  تلك  ارت���دادات  من 
ال�شبب الذي  انف�شالية داخلها، وهو ذات  حركات 

يجعل ا�شبانيا ال تعرتف بكو�شوفو.
حدوث  نتوقع  اأن  علينا  ان��ه  ت��ق��دم  م��ا  يعني  فهل 

�شدام مبا�شر بني عاملني؟
اجلغرافيا  يف  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ط��ي��ف  ي�����ش��ت��ب��ع��د   
ال�شيا�شية هذا ال�شدام، غري اأنهم يتوّقعون مزيد 
على  �شيا�شاتها  وانكفاء  املتحدة  ال��والي��ات  تراجع 
نف�شها، خا�شة اأّن اقت�شادها املنهار، مل يعد ي�شمح 
ويوؤكدون  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  م��غ��ام��رات��ه��ا  ب��ت��م��وي��ل  ل��ه��ا 
تقبل  ���ش��وف  اآج����ال،  اأو  ع��اج��ال  اإن  وا���ش��ن��ط��ن،  اإّن 
اأّي  اأم��ام��ه��ا  ي��ك��ون  ل��ن  الأن���ه  القطبية،  بالتعددية 

خيار اآخر.

ال��ذي طال احل��ورب واملعارك احلديثة، فقد  الكبري  التغيري 
ي�شاند  وا���ش��ع،  اإ���ش��ن��اد وغ��ط��اء ج��وي  ب��ات��ت جلها تعتمد على 
القوت الرية املنت�شرة يف مواقع اال�شتباك، ملا لها من تاأثري 
مهم يف منح تقدم �شريع ومنظم يف جبهات القتال، وهو ما 
قائاًل،  واأردف   . الغرب  م��دن  مناطق  على  تطبيقه  ب��داأن��ا يف 
قمنا باإ�شالح عدد من طائرات امليغ 21 وال�شوخوي املقاتالت 
العامودية، وقمنا بتزويد قاعدة الوطية اجلوية بعدد منها، 
كما قمنا بتزويد عدد اخر يف مهبط الزنتان، وهما يقدمان 
لقوات اجلي�س باملنطقة الغربية، دعماً يف العمليات الع�شكرية، 
ومت على اثره حتقيق انت�شارات مهمة خالل االأ�شبوع املا�شي 
ومطلع هذا االأ�شبوع، وا�شتعدنا مدن وبلدات مهمة يف اجلبل 
وجهها  التي  اجل��وي��ة  ال�شربات  وع��ن   . ال��غ��رب  ويف  الغربية 
اجلي�س باجتاه قاعدة معتيقة بطرابل�س ومطارها يوم اأم�س 
القيادة  با�شم  املتحدث  امل�شماري  اأحمد  العقيد  اأج��اب  االأول، 
مقاتلة  ا�شتهدفت  بالفعل  الليبي،  اجلي�س  الأرك���ان  العامة 
ح��رب��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ن��ا، اأه����داف وم��واق��ع ذخ���رية واأ���ش��ل��ح��ة داخل 
القاعدة، ونوؤكد اأن هذه ال�شربة اأوىل وحتذيرية، و�شنوا�شل 
يف  االإره��اب��ي��ون،  عليها  ي�شيطر  التي  امل��ط��ارات  كل  ا�شتهداف 

حال عدم امتثالهم وت�شليمهم هذه املواقع للجي�س .

�سوريا وحرب داع�س اأطاحتا بهاغل •• وا�صنطن-رويرتز:

وزيرا  فيها  ع��ني  ال��ت��ي  اللحظة  م��ن 
العالقة  ب��داأت  املا�شي  العام  للدفاع 

ال��ق��وم��ي الذي  ت�����ش��اك ه��اغ��ل وف��ري��ق االأم����ن  ب��ني  امل�شطربة 
وي�شكل  االبي�س  البيت  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  م��ع  يعمل 
دائرة حمكمة. ومع ا�شتداد الق�شف يف العراق و�شوريا ا�شتدت 

م�شاكل هاغل.
باإدارة  هاجل  عالقة  مطلعون  اأمريكيون  م�شوؤولون  وي�شف 
اأوباما باأنها اأخذت منحى متوترا على نحو مت�شاعد بني وزارة 
يكن  ه��ذا مل  اأن  رغ��م  االبي�س  والبيت  ال��دف��اع يف ظ��ل هاجل 

احلال يف عالقة اأوباما نف�شه بهاغل.
ورغم اأن البيت االبي�س �شور رحيل هاجل املفاجيء باأنه قرار 
مت االتفاق عليه مع اأوباما فقد و�شف امل�شوؤولون �شل�شلة من 
امل�شاكل املتفاقمة ومن ذلك مطالبة هاجل يف الفرتة االأخرية 
العراق  يف  ل��داع�����س  للت�شدي  حت��دي��دا  اأك���رث  با�شرتاتيجية 

و�شوريا كما اأو�شحت مذكرة م�شربة.
وقال م�شوؤولون مطلعون على بواطن االأمور اإن ما حدث كان 

يف جوهره عزال لوزير الدفاع.
ب�شخ  الأوب���ام���ا  ه��اج��ل  ع���زل  وي�شمح 
دماء جديدة يف فريقه يف وقت يواجه 
ف��ي��ه حت��دي��ات م��ت��ع��ددة يف اخل����ارج يف 
اأول  اإمكانية تعيني  ال�شلطة مبا يف ذلك  االأخريين يف  عاميه 
وزيرة للدفاع يف الواليات املتحدة. فمن اأبرز املر�شحني خلالفة 

هاجل مي�شيل فلورنوي الوكيلة ال�شابقة لوزارة الدفاع.
الك�شف عن  ال��ذي��ن حت��دث��وا �شريطة ع��دم  امل�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
اأ�شمائهم اإن هاجل �شعر باالإحباط لعجزه عن ا�شتخدام نفوذه 
يف التاأثري يف جوانب رئي�شية من اال�شرتاتيجية االأمنية مبا يف 

ذلك احلرب على تنظيم داع�س.

عربي ودويل
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•• الفجر – تون�ص- خا�ص
اأكد مر�شح حزب نداء تون�س لالنتخابات الرئا�شية الباجي قائد ال�شب�شي  رف�شه 
ال�شب�شي يف ت�شريح لقناة  املرزوقي الإج��راء مناظرة تلفزية. و قال قائد  دعوة 
فرن�شية ، اأرف�س املناظرة مع املن�شف املرزوقي الأنها مبثابة تناطح كبا�س  ، على 
حد تعبريه. وكان حم�شن مرزوق مدير احلملة االنتخابية ملر�شح حركة نداء 
تون�س لالنتخابات الرئا�شية قائد ال�شب�شي، قد قال اإن اأول �شرط لقبول املناظرة 
بالطاغوت  نعتنا  عن  وا�شحة  وب�شفة  علنا  اع��ت��ذاره  هو  امل��رزوق��ي  املن�شف  مع 
الوطنية  القناة  واأ���ش��اف م��رزوق يف ح��وار على  امل��ن��اظ��رة.   وبعدها نتحدث عن 
االأوىل اأن طلب املناظرة ال يكون بهذا ال�شكل واأن رئي�س الدولة ال يجب اأن يقول 
منازلة بل مناظرة تلفزية اأو حوار، وفق تعبريه.  وقال حم�شن مرزوق: احلوار 
يجب اأن يكون على برامج ومع تقييم احل�شيلة اأوال ، موؤكدا يف ذات ال�شياق انه 
امل��رزوق��ي قد دع��ا قائد  ���ش��روط.  يذكر  اأن تكون لها  املناظرة لكن يجب  ال�شب�شي  اإىل  منازلته يف مناظرة تلفزية يدعم 

وان ال يتن�شل من هذا التحدي.

•• الفجر – تون�ص- خا�ص
ندوة  خالل  �شر�شار،  �شفيق  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  اأعلن 
لالنتخابات  الر�شمية  االأول��ي��ة  النتائج  عن   ، الثالثاء  اأم�س  انعقدت  �شحفية 
الرئا�شية يف دورتها االأوىل، موؤكدا بذلك تر�شح كل من الباجي قائد ال�شب�شي 

وحممد املن�شف املرزوقي للدور الثاين.
وقال �شر�شار اإنه اإذا مل يكن هناك طعون فاإن الهيئة �شتنظم الدور الثاين من 

االنتخابات الرئا�شية بعد اأ�شبوعني.
وفيما يلي النتائج املعلنة:

الباجي قائد ال�شب�شي: مليون و289 األف و384 �شوتا )39.46%(  -  1
- حممد املن�شف املرزوقي: مليون و92 األف و418 �شوتا )33.43%(  2

- حمة الهمامي: 255 األف و529 �شوتا )7.82%(  3
الها�شمي احلامدي: 187 األف 923اأ�شوات )5.75%(  -  4
�شليم الرياحي: 181 األف و407 اأ�شوات )5.55%(  -  5
كمال مرجان: 41 األف و614 �شوتا )1.27%(  -  6
7 -  جنيب ال�شابي: 34 األف و25 �شوتا )1.04%(

 وقالت الهيئة العليا لالنتخابات اأّن ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�شية بلغت 
 65 بلغت  االإقبال يف تون�س  ن�شبة  اأّن  الهيئة  واأو�شحت      .%   9 62 فا�شل 
فيما بلغت ن�شبة  االإقبال على الت�شويت خارج تون�س 28 فا�شل  فا�شل 5 % 

.% 9

فرن�سا تتحدث عن تقدم يف حمادثات نووي ايران
•• فيينا-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�س ام�س اإن املحادثات بني اإيران 
والقوى العاملية ال�شت ب�شاأن برنامج طهران النووي كانت اإيجابية واأحرزت 
اإي��ران على تخ�شيب  ق��درة  بينها  اأ�شا�شية من  التقدم يف ق�شايا  ق��درا من 

اليورانيوم.
واأ�شاف لراديو فران�س انرت فيما يتعلق بكبح قدرة اإيران على التخ�شيب 

اأعتقد اأنه كان هناك حترك ما. 
وحت����اول ال����دول ال�����ش��ت وه���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا وامل��ان��ي��ا ورو�شيا 
وال�شني وبريطانيا التو�شل اىل اتفاق مع ايران ي�شمح لطهران با�شتمرار 
عمليات حمدودة للتخ�شيب دون اأن ي�شمح لها بتخزين كميات كبرية من 

اليورانيوم املخ�شب والذي ميكن اأن ي�شتخدم يف ت�شنيع قنابل ذرية اإذا مت 
تخ�شيبه اىل درجات اأعلى. وقال فابيو�س اإن الدول ال�شت و�شعت ت�شورات 
حللول تقنية ب�شاأن مفاعل اراك الذي يعمل باملاء الثقيل وتخ�شى القوى 
الغربية اأن يوفر لطهران كميات كبرية من البلوتونيوم امل�شتخدم يف �شنع 

القنابل اإذا مت ت�شغيله دون تعديالت جوهرية.
وقال وزير اخلارجية الفرن�شي اإنه حدث تقدم اأي�شا يف �شبل التحقق من 

التزام ايران مبا تتعهد به فور التو�شل اإىل اتفاق.
وقال فابيو�س ما مل يحل كل �شيء لن يحل اأي �شيء لكن النرة كانت بناءة 

اأكرث من املحادثات ال�شابقة. 
اأهداف  النووي  يكون لرناجمها  اأن  الغربية من  املخاوف  وتنفي طهران 

ع�شكرية وتقول اإنه الأغرا�س الطاقة فقط.

 تعزيزات اأمنية يف �سرتا�سبورج ا�ستعدادا لزيارة البابا 
•• �صرتا�صبورج -د ب اأ:

الفاتيكان فرن�شي�س  بابا  ا�شتعدادا لزيارة  االأمن  اإج��راءات  �شددت مدينة �شرتا�شبورج يف فرن�شا من 
االأول للرملان االأوروبي وجمل�س اأوروبا اللذين يتوقع اأن يتم فر�س نطاق اأمني حولهما خالل فرتة 
نا�شطات عاريات  بالفعل احتجاجا يف كاتدرائية �شرتا�شبورج من قبل  الزيارة  واأث��ارت  البابا.  وجود 
ال�شدور من منظمة فيمن الن�شائية. وقالت املنظمة اإن الزيارة تنتهك مبداأ العلمانية ، كما اأثارت 
فيمن على موقع في�شبوك ق�شية اجلرائم التي ارتكبتها الكني�شة على مدار اآالف االأعوام �شد الن�شاء 
اأن يعر�س البابا فرن�شي�س االأول ،رئي�س الكني�شة الكاثوليكية  و�شد من ال دين لهم . ومن املتوقع 
التي يبلغ عدد اأتباعها 2ر1 مليار كاثوليكي باأنحاء العامل، خالل الزيارة روؤيته حول اأوروبا. ويقول 
املخاوف  فرن�شي�س حول  البابا  راأي  معرفة  اإىل  يتطلع  اإن��ه  �شولتز  مارتن  االأوروب��ي  الرملان  رئي�س 
امل�شرتكة مثل االأزمة االقت�شادية ومكافحة الفقر و�شيا�شة الهجرة وعدة ق�شايا اأخرى يحتاج حلها 

لقوة وفاعلية اأكر لالحتاد االأوروبي .

اعتربها مبثابة تناطح كبا�س : ال�سب�سي يرف�س املناظرة مع املرزوقي ر�سميا.. ال�سب�سي يت�سدر نتائج االنتخابات

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
االأولية  الر�شمية  ال��ن��ت��ائ��ج  اأك����دت 
تون�س،  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الثاين وهما  للدور  مرور مر�شحني 
ك���ل م���ن م��ر���ش��ح ح���زب ن����داء تون�س 
الباجي قائد ال�شب�شي و مر�شح حزب 
نتيجة  امل���رزوق���ي،  املن�شف  امل��وؤمت��ر 
ك���ان���ت م��ت��وق��ع��ة ول���ك���ن ل��ي�����س مبثل 
امل�شجل بني املرت�شحني  الفارق  هذا 
قيا�شا لنتائج حزبيهما يف االنتخابات 
الت�شريعية حيث كان الفارق �شا�شعا 
بني نداء تون�س  وحزب املوؤمتر.

هذه النتيجة اأثارت ال�شوؤال حول من 
اأين اأتى املرزوقي بكل هذه االأ�شوات، 
االنتخابية  قاعدته  ت�شكلت  ومّم���ن 
امل��رور للدور الثاين،  التي خولت له 
املوؤمتر  ح��زب��ه  ح��ظ��وظ  اأن  خ��ا���ش��ة 
مبفرده مل تكن لتمكنه من العبور.
االإج�������اب�������ات ك����ان����ت ُم������وّح������دة رغ���م 
انتماءات  وت��ب��اي��ن  م�����ش��ادره��ا،  ت��ع��دد 

اأ�شحابها ومرجعياتهم.

االإ�سالميون بكل اأطيافهم
ال�شب�شي،  قائد  الباجي  اعتر  فقد 
اأّن مناف�شه يف الدور الثاين املن�شف 
امل������رزوق������ي م���ر����ش���ح االإ����ش���الم���ي���ني 

وال�شلفيني اجلهاديني.
الإذاعة  ت�شريح  ال�شب�شي يف  واأ�شاف 
�شوتوا  م��ن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ���ش��ي   اإم  اإر 
الذين  االإ�شالميون  هم  للمرزوقي 
رت���ب���وا ل��ي��ك��ون��وا م��ع��ه، ي��ع��ن��ي ك���وادر 
حركة النه�شة وال�شلفيون  ورابطات 
حماية الثورة وكلها جهات عنيفة .
على  ال�شب�شي  قائد  الباجي  واأ���ش��ّر 
وراءه  ا�شطفوا  االإ�شالميني  كل  اأن 
وتوقع  ال��رئ��ا���ش��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
خالل  �شتنق�شم  تون�س  اأّن  ال�شب�شي 
االنتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة 
اث����ن����ني:  ����ش���ق���ني  اإىل  ال����رئ����ا�����ش����ي����ة 
االإ�����ش����الم����ي����ون م�����ن ن���اح���ي���ة وك���ل 
االإ�شالميني  وغ��ري  الدميقراطيني 

من ناحية اأخرى .
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ق��ي��ادي يف حركة 
جميع  العكرمي،  لزهر  تون�س  ن��داء 
حركة  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  امل����وؤ�����ش����رات 
اإىل  اأ�شواتها  اأعطت جميع  النه�شة 
االنتخابات  يف  امل����رزوق����ي  امل��ن�����ش��ف 

الرئا�شية .
اأن احلركة نزلت  واأ�شاف العكرمي، 
اجل���ه���ات خا�شة  ج��م��ي��ع  ب��ث��ق��ل��ه��ا يف 
املرزوقي  لدعم  التون�شي  باجلنوب 
،ح���ي���ث ذه���ب���ت ج��م��ي��ع اأ����ش���وات���ه���ا يف 
االنتخابات الت�شريعية اإىل املرزوقي 
يف الرئا�شية، هذا اإ�شافة اإىل م�شاندة 
اأخ��رى على غرار حزب  اأطياف  عّدة 
�شابق  وق��ت  اأعلن يف  ال��ذي  التحرير 

م�شاندته لرت�ّشح املرزوقي.
حركة  اأن  اإىل  ال���ع���ك���رم���ي  واأ������ش�����ار 
النه�شة اأعطت تو�شياتها لقواعدها 
مواقع  ع��ر  ل��ل��م��رزوق��ي  للت�شويت 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث دارت 
يف  �شرعتها  باأق�شى  احلركة  مكينة 
ال�����ش��اع��ات االأخ�����رية ي���وم االق�����رتاع، 

بطريقة غري ماألوفة .
والحظ العكرمي يف ذات ال�شياق، اأنه 
التزامات  ع��دة  النه�شة  ك��ان حلركة 
املر�ّشحني  م���ن  ع���دد  م���ع  اأخ��الق��ي��ة 
دون  ب���ه���م  ال����دف����ع  مّت  امل�����ش��ت��ق��ل��ني 
الباجي  حظوظ  الإنقا�س  اإرادت��ه��م، 
، كما كان لها عالقة  ال�شب�شي  قائد 

املرت�شح  ب����ات  ان����ه  ع��ل��ى  امل����رزوق����ي 
طالبا  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني   ال���وح���ي���د 
م�����ش��ان��دت��ه��م، ف��ق��د اأك����د ال��ق��ي��ادي يف 
ت�شريح  ج��م��ور يف  اجل��ب��ه��ة حم��م��د 
تدعم  ل����ن  اجل���ب���ه���ة  اأن  ����ش���ح���ف���ي، 
الثاين  ال���دور  يف  امل��رزوق��ي  املن�شف 
م��ن ان��ت��خ��اب��ات ال��ّرئ��ا���ش��ة، لكن ذلك 
بدعم  ق����رارا  ات��خ��ذت  اأن��ه��ا  يعني  ال 
الباجي  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  مر�شح 

قائد ال�شب�شي .
اجل���ب���ه���ة مل  اأن  ج����م����ور  واأ�������ش������اف 
واأن جمل�س  ب���ع���د،  م��وق��ف��ه��ا  حت����دد 
و�شيدر�س  قريبا،  �شيجتمع  اأمنائها 
اإليها  اآلت  التي  النتائج  الو�شع وفق 
ق���رارا  ق��ري��ب��ا  و�شيتخذ  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
م�شلحة  تتطلبه  م��ا  م��ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 

البالد.
ال�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  ال��ق��ي��ادي  وك����ان 
اجلبهة  اأن  ق������ال  ح����م����دي  زه������ري 
و  االنتخابات  نتائج  تقبل  ال�شعبية 
ل��ك��ن��ه��ا مل حت���دد ب��ع��د م��وق��ف��ه��ا من 

الدور الثاين.
اجلبهة  يف  ال���ق���ي���ادي  وا���ش��ت��ع��ر���س 
اأهم  العويني  النا�شر  عبد  ال�شعبية 
ال�شعبية  اجلبهة  دع��م  ع��دم  اأ���ش��ب��اب 
الثاين  ال��دور  املرزوقي يف  للمن�شف 
قائال اإن املرزوقي جزء من منظومة 
�شاهمت يف اغتيال كل من الفقيدين 
ال��راه��م��ي و���ش��ك��ري بلعيد  حم��م��د 
م�شوؤولية  ي��ت��ح��م��ل  اأن�����ه  م�����ش��ي��ف��ا   ،

مبا�شرة يف عمليات االغتيال.
يف املقابل، اأكدت ع�شو  حزب املبادرة 
�شمرية ال�شوا�شي، اأن حزبها �شيدعم 
ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي يف ال����دور 
الرئا�شية.  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال��ث��اين 
اأن  اإذاع��������ي  ت�����ش��ري��ح  واأ�����ش����اف����ت يف 
رئي�س احلزب كمال مرجان كان قد 
�شرح اأن �شقا داخل احلزب  كان مع 

ان�شحابه وتر�شيح ال�شب�شي.
ودعا املر�شح الرئا�شي علي ال�شورابي 
اإىل الت�شويت للباجي قائد ال�شب�شي 
الوطنية  للقوى  مر�شحا  باعتباره 
من�شف  مواجهة  يف  والدميقراطية 
مر�شحا  اع���ت���ره  ال�����ذي  امل����رزوق����ي 
حل���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة مب����ا مت��ث��ل��ه من 
م�شروع اإخواين وحتالفات دولية .
ال�شورابي دعا اأن�شاره اإىل الت�شويت 
بكثافة لقائد ال�شب�شي الذي اعتره 
املوؤهل الوحيد االآن لقيادة البالد يف 

هذه املرحلة الدقيقة.
امل�شتقل  امل�����رت������ش�����ح  اأع������ل������ن  ك����م����ا 
لالنتخابات الرئا�شية العربي ن�شرة 
ن������دوة ���ش��ح��ف��ي��ة ع����ن دعمه  خ�����الل 
مل��ر���ش��ح ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س الباجي 
قائد ال�شب�شي. يف املقابل، قال عدنان 
من�شر من�شق حملة املر�شح للرئا�شة 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة امل��ن�����ش��ف امل����رزوق����ي، اإن 
ل��ل��م��رزوق��ي اآم���ال يف احل�����ش��ول على 
املر�شحني  اأ�شوات  من  وا�شعة  ن�شبة 
االآخرين الذين مل يحالفهم احلظ 

يف الدور االأول.
اأنه  ن��ع��ت��ر  ن��ح��ن   ، من�شر  واأ����ش���اف 
دعم جانب  على  باالإمكان احل�شول 
ال��ن��اخ��ب��ني الذين  وا����ش���ع م���ن ع����دد 
الدور  يف  املر�شحني  لباقي  ���ش��وت��وا 
كبرية  اآف����اق  ه��ن��اك  م���وؤك���دا   ، االأول 
اآفاق  ه��ذا االجت��اه وهناك  للعمل يف 
تذهب  ال��ت��ي مل  ال��ف��ئ��ة  ع��ل��ى  للعمل 
ي�شككون  املراقبني  لكن   . للت�شويت 
اأّن  ال��ف��ر���ش��ي��ة وي��ع��ت��ق��دون  ه����ذه  يف 
ال�شقف  ع���ل���ى  حت�������ش���ل  امل������رزوق������ي 
االأق�شى الذي يكفله م�شاندة حركة 
النه�شة له قيا�شا الأرقام االنتخابات 

الت�شريعية. 

االآخ���ر حيث  البع�س  م��ع  ���ش��داق��ات 
القول جماهرة بدعمها  ت�شتطع  مل 
اأنها  م��رّج��ح��ا  امل���رزوق���ي،  للمن�شف 
الدور  املرزوقي يف  �شتعلن علنا دعم 
ال���ث���اين، ب��اع��ت��ب��اره��ا يف ح��ل ع��ن اأي 
م��ع مر�ّشحني  اأخ��الق��ي��ة  ال��ت��زام��ات 
ف�شلوا يف املرور اإىل الدور االأ�شعب، 
وفق تعبريه.  واأو�شح اأمين بوهالل 
التنفيذي حلركة نداء  املكتب  ع�شو 
تركت  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  اأّن  ت��ون�����س، 
مو�شوع  يف  ج����ان����ب  ع���ل���ى  احل����ي����اد 
مو�شحا  مر�شح،  ل�شالح  الت�شويت 
بان قواعدها �شوتت للمرزوقي.

االأح����������زاب  اغ�����ل�����ب  اأّن  اأك���������د  ك����م����ا 
حت�شلت  ال�����ت�����ي  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 

ر�شمية عن عدم دعم اأّي مرت�شح يف 
قرار �شادر عن جمل�س �شوراها.

تاأتي  التي  التق�شيمات  اأّن  واأ���ش��اف 
االن��ت��خ��اب��ي��ة يجب  احل��م��الت  �شمن 
م�شّددا  التحفظ،  من  بقدر  اأخ��ذه��ا 
عن  املنبثق  احل��ايل  امل�شهد  اأّن  على 
يجعل  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  م��ن  االأّول  ال����دور 
النه�شة اإزاء زعيمني يتناف�شان على 
اجلمهورية  رئا�شة  يف  من�شب  اأعلى 
رمز وحدة البالد وحماية د�شتورها. 

رف�ض هنا..مبايعة هناك
اأما اجلبهة ال�شعبية العامل احلا�شم 
ال��ث��ان��ي��ة واالأق�������در على  ال������دورة  يف 
ترجيح كفة هذا اأو ذاك، وبعد موجة 
الغزل التي تلقتها من قيادات حزب 
وتاأكيد  حملته،  وم�شوؤويل  املرزوقي 

هذا االأخري يف ال�شباق الرئا�شي.
وت�����ش��اءل ال��ري��اح��ي ك��ي��ف مي��ك��ن اأن 
ي��ت��ح�����ش��ل م��ن��اف�����ش��ه امل����رزوق����ي على 
اأكرث من 30 باملائة من االأ�شوات يف 
الدور االأول من الرئا�شية يف حني اأّن 
اجلمهورية  اأج��ل  من  املوؤمتر  حزبه 
مل يظفر يف ال�شباق الت�شريعي �شوى 
املقاعد  من  باملائة   2 تقارب  بن�شبة 
الرملانية. و�شّدد على اأّنه من املعلوم 
انتخابات  اأّي  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  اأّن  ع����ادة 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ورئ��ا���ش��ي��ة م��ت��الح��ق��ة ال 
البع�س  بع�شها  ع��ن  ك��ث��ريا  تختلف 
واأحزابهم،  للمرت�شحني  بالن�شبة 
�شعب  لعبارة  البع�س  ترديد  راف�شا 
ال��ن��ه�����ش��ة ال��ت��ي اع��ت��ر اأّن���ه���ا جمرد 

الن�شب  م�����ن  ج���ي���د  ن�������ش���ي���ب  ع���ل���ى 
يف  ال���رئ���ا����ش���ي���ة،  اأو  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  يف 
ال�شعبية،  اجل��ب��ه��ة  اإىل  م��ن��ه  اإ����ش���ارة 
ال�شب�شي،  قائد  للباجي  �شي�شوتون 
اإّن الغلبة �شتوؤول ملر�شحهم يف  وقال 

الدور الثاين للرئا�شية.

�سفقة مع النه�سة
هذا الراأي والتو�شيف والت�شخي�س، 
الرملان  يف  ال���ث���ال���ث  احل�����زب  اأك������ده 
االنتخابات  يف  مر�شحه  ل�شان  على 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ���ش��ل��ي��م ال���ري���اح���ي خالل 
اإّن  هناك  اأك��د  ن��دوة �شحفية، حيث 
ق��د ح�شل بني  اتفاقا ال ج��دال فيه 
بدعم  عالقة  يف  واملرزوقي  النه�شة 

ال��ن��ه��ائ��ي يف عالقة  امل���وق���ف  ح�����ش��م 
املرت�شحني  ال�شيا�شيني  بالزعيمني 
االنتخابات  م��ن  ال��ث��اين  ال����دور  اإىل 
االأولية   ال��ن��ت��ائ��ج  ح�����ش��ب  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
وه��دوء وم�شوؤولية  روي��ة  اإىل  حتتاج 

كبرية  وفق تعبريه.
�شتبني  النه�شة  اإّن  العري�س  وق��ال 
املرت�شحني  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  م��وق��ف��ه��ا 
ال�����ش��ب�����ش��ي وحممد  ق���ائ���د  ال���ب���اج���ي 
امل���ن�������ش���ف امل������رزوق������ي ع���ل���ى ق���اع���دة 
اأرب���ع���ة م��ع��اي��ري وه���ي م���دى حماية 
الدميقراطية  وم��وا���ش��ل��ة  احل��ري��ة 
ووحدتها  ال��ب��الد  ا�شتقرار  و�شمان 

املجتمعية. 
وبنّي اأّن هذه املعايري هي التي وجهت 
خالل  ال�شابق  موقفها  يف  احل��رك��ة 
الدور االأول الذي اأعلنت فيه ب�شفة 

مغالطة الأّن ال�شعب التون�شي واحد، 
وفق قوله.

ر�شمية  غري  ات�شاالت  بوجود  واأق���ّر 
و���ش��خ�����ش��ي��ة ب���ني ق���ي���ادات م���ن حزب 
االحتاد الوطني احلّر مع حركة نداء 
تون�س من جهة، وحزب املوؤمتر من 
اأجل اجلمهورية من جهة ثانية.

واأفاد اأّن حزبه �شيتخذ قريبا موقفه 
للدور  امل���رت����ش���ح���ني  م����ن  ال���ن���ه���ائ���ي 
الثاين يف االنتخابات الرئا�شية.

وكان الناطق الر�شمي حلزب االحتاد 
ح�شن،  حم�������ش���ن  احل������ر  ال����وط����ن����ي 
ق���د اأف�����اد ب��خ�����ش��و���س امل��ر���ش��ح الذي 
�شيدعمه احلزب يف الدور الثاين من 
قيادات  ب��اأن  الرئا�شية،  االنتخابات 
االحتاد الوطني احلر �شتعقد قريبا 
يف  الر�شمي  القرار  التخاذ  اجتماعا 

الغر�س.
وام��ت��ن��ع ع��ن االإف�����ش��اح ع��ن اأي ا�شم 
االأقرب  لل�شخ�شية  بالن�شبة  ���ش��واء 
االأب����ع����د  اأو  ل���ه���ا  احل�������زب  مل�������ش���ان���دة 
�شتكون  اإن��ه��ا  بالقول  مكتفيا  عنها، 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال���ت���ي ي���راه���ا االحت����اد 
الوطني احلر االأف�شل لقيادة تون�س 
عن طريق قراءة مو�شوعية، م�شددا 
�شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اذب��ات  اأّن  ع��ل��ى 
اإط�����ار احلملة  ال�����ش��اب��ق��ة يف  ال���ف���رتة 
م��ر���ش��ح احلزب  اأّن  االن��ت��خ��اب��ي��ة مب��ا 
وبالتايل  انتهت،  ال�شباق  �شمن  كان 
���ش��ي��ك��ون اخل���ي���ار اأك����رث ع��ق��الن��ي��ة يف 

الدور الثاين.

معايري النه�سة
من جهته، اأّكد االأمني العام حلركة 
م�شاألة  اأّن  العري�س  علي  النه�شة 

حقيقة ك�سفتها النتائج الر�سمية للرئا�سية التون�سية:

هل كانت النه�سة الراعي الر�سمي للمن�سف املرزوقي..؟
 الدور الثاين من الرئا�سية لن يكون بني ال�سب�سي واملرزوقي بل بني ال�سب�سي وحركة النه�سة

اجلبهة ال�شعبية ترف�س املرزوقي 
وتنفي �شفة الدميقراطي عنه

�شليم الرياحي يتهم هل تدخلت النه�شة النفاذ املرزوقي

ر�شميا ال�شب�شي يف ال�شدارة

انتهى فرز اال�شوات..ليبدا الفرز داخل اخلنادق

الفرز ك�شف عن النتائج النهائية للرئا�شة

�سليم الرياحي يوؤكد وجود اتفاق بني النه�سة واملرزوقيحزب املبادرة يعلن عن دعمه لل�سب�سي يف الدور الثاين

نداء تون�ض : املرزوقي مر�سح االإ�سالميني وال�سلفية وحجمه هو ما ح�سل عليه حزبه يف الت�سريعية 

حم�شن مرزوق ي�شع �شروط 
النداء للمناظرة 
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العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/429  ا�صتئناف عقاري                  
اىل امل�شتاأنف �شده: 1- �شركة امنيات العقارية ذ م م جمهول حمل 
العامة  امل�شتانف: االحتاد الوطني- �شركة ال�شمان  االقامة مبا ان 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  كنعان  حليم  �شمري  ومي��ث��ل��ه:  االدن���ى  لل�شرق 
قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2014/11/24 يف الدعوى املذكورة 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم االربعاء املوافق 2015/1/21 ال�شاعة 10.00 

�شباحا بالقاعة ch1.A.4 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الطعون                                                                                               

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 452 /2014 تظلم  جتاري                  
االقامة  م م جمهول  حمل  ذ  �شي�شتم لالن�شاءات  �شركة  املتظلم �شده/1-  اىل 
مبا ان املتظلم/ �شركة كار�شر للتجارة ) �س ذم م( وميثله: �شمري حليم كنعان 
قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم يف احلجز التحفظي رقم  
وامل�شاريف  الر�شوم  مدين  واالتعاب.  وامل�شاريف  والر�شوم  جت��اري   2014/410
واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/12/7  ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1059  ا�صتئناف جتاري    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ احمد حممود حممد حبيب  جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /م�����ش��رف ال��ه��الل ���س م ع ومي��ث��ل��ه: ع��ب��داهلل خمي�س 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  علي   اآل  الناخي  غريب 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/7/14 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2014/70 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/12/24 املوافق  االربعاء  يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/617 تنفيذ عقاري
ان  املنفذ �شده/1- تاون �شنرت ماجنمنت ملتد جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
الغبار  را���ش��د  �شعيد  �شيف  وميثله:  ب��ريين  جيم�س  دامي��ي��ني  التنفيذ/  طالب 
ال�شام�شي   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/292 عقاري كلي يوم 
عقاري  ا�شتئناف   2014/524 باال�شتئناف  املعدل   2011/9/19 بتاريخ  االثنني 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :  - بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )512395.30( 
طالب  اىل  وت�شليمه  ال�شداد  مت��ام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م 
التنفيذ اوخزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االع��الن.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/601 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- فرقان اقبال اقبال احمد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي وميثله: ماجد �شعيد حمد 
اجلالف ال�شويهي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/137 عقاري 
كلي واملقيد به التنفيذ رقم )2014/601( تنفيذ عقاري باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك :   بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )420093( درهم   وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ اوخزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد .  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/618 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- احمد عبدالرحيم العطار/ مالك/موؤ�ش�شة عقارات احمد 
�شركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  العطار جم��ه��ول حم��ل  عبدالرحيم 
امالك للتمويل ) �س م ع( نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/898 
وذلك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره  بتاريخ 2014/1/30  يوم اخلمي�س  كلي  عقاري 
1-    بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )3402139.79( درهم   وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ اوخزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 2- ف�شخ 
املحكمة  فان  وعليه  بها  املتعلقه  وال�شراء  البيع  اتفاقيات  و  التنازل  اتفاقيات 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/530 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شمارت انف�شتمنت املحدودة ) �شمارت انف�شتمنت ليميتد(   
�شيف  ك��الرك وميثله:  التنفيذ/ جيمى  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
�شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي  نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/749 
عقاري كلي باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : بامل�شادقة على حكم هيئة التحكيم 
ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/17 ال�شادر 2012/4/25 والذي ين�س 
على: - بالزامكم ب�شداد مبلغ وق��دره )667176( دره��م   وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ اوخزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االع��الن.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/731 عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- امري انزور جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /متويل 
اقام عليك  )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد 
املقرر مبوجب حكم حمكمة  البيع  الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد 
دبي االبتدائية يف الدعوى 2012/219 عقاري كلي واخلا�س بال�شقة رقم 911، 
االوىل  ور���ش��ان  ريزيدن�شز- منطقة  روي��ال  28 مبنى  دي  بي  �شي   ،1 �شيى  اى 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  العاملية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املدينة 
ch1.A.1 لذا فانت  اخلمي�س املوافق 2015/1/8 ال�شاعة 9.30�س بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/838 جتاري جزئي   

البلو�شي جم��ه��ول  حمل  ب��الل ح�شن  ج��وه��ر  ف��ري��دة  عليه /1-  امل��دع��ى  اىل 
عبداهلل  وميثلها: حممد  ع(  م  ���س   ( التمويل  /دار  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
جمعة القبي�شي   وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   94977( وق����دره  عليها مببلغ  امل��دع��ى  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12%من  املحاماة  واتعاب  والر�شوموامل�شاريف 
ال�شاعة  املوافق 2014/12/11  لها جل�شة يوم اخلمي�س  التام. وحددت  ال�شداد 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.30����س 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1170 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /1- ميدان ) �س ذم م(   جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة 
املبدع لل�شقاالت ) �س ذم م( وميثله: نا�شر م��ال اهلل حممد غ��امن    قد اق��ام عليك 
مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وقدره )20.530.083 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وباقي الطلبات مو�شحة 
يف ال�شحيفة  . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/11 ال�شاعة 9.30�س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل،ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/790 عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- زكى الدين حكيم الدين    جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي 
ال�شويهي        اجل��الف  حمد  �شعيد  ماجد  وميثله:  الكتبي  �شيف  احمد  دروي�����س  /را���ش��د 
 1501 رق��م  ال�شكنية  ال�شقه  بيع  بف�شخ  احلكم  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
بالرج توتاورز مبنى ب. منطقة تالل االم��ارات الثانية تيكوم بدبى والزامه مببلغ 
)872.500 درهم( مع الفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
يف 2010/12/21 )تاريخ قرار دائرة االرا�شي واالمالك والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  
بالقاعة  11.00���س  ال�شاعة   2014/12/11 املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت   .
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8
االقل،ويف  على  ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/971   جتاري كلي                              
م جم��ه��ول حمل  ذم  ���س  كومباين  ريتيل  اي�شت  -م��ي��دل  عليه/1  املحكوم  اىل 
2014/9/17 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة بوند ل�شناعة االثاث �س ذم م بالت�شديق 
على حكم التحكيم رقم 147 ل�شنة 2012 ال�شادر بتاريخ 2014/2/11 من مركز 
دبي للتحكيم الدويل والزمت املدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
ثالثني  لال�شتئناف خالل  قابال  احل�شوري  حكما مبثابة  املحاماة.     اتعاب 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                           يف الدعوى رقم 2013/1327   تنفيذ جتاري    

القا�شي  ك��ل��ي-  2010/1979 جت���اري  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  الق�شية:  م��و���ش��وع 
املنفذ  يت�شامن  ان  على  دره��م(   6300301.38( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  املنفذ �شدهم  بالزام 
�شده الرابع مع باقي املنفذ �شدهم يف حدود مبلغ قدره )3000000 درهم( فقط �شامال للر�شوم 
املطلوب  �شوق مر�شد-  ف��رع   - اي��ران  ���ش��ادرات  بنك  التنفيذ:  االع��الن: طالب  وامل�شاريف. طالب 
رامني   -3 م��ام��ادوف  ايلجار   -2 م  م  ذ  العامة  للتجارة  �شن  ب��اك  �شركة  �شدهم/1-  املنفذ  اعالنه 
حممد ح�شن بيداري علمداري 4- بهروز �شاريخان كوركاين مو�شوع االعالن: قررت حمكمة دبي 
االبتدائية  بتاريخ 2014/9/8 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدره )6300301.38 درهم( يف ملف 
التنفيذ اعاله واال �شيتم بيع االر�س رقم )447+ 161( املنطقة : مر�شى دبي+ الثانية الثالثة ا�شم 
املبنى: املجرة 2- الطابق 17 رقم الوحدة: 1704+122 وفاء للمبلغ املطالبة خالل 30 يوما من تاريخ 

تبليغكم بهذا االعالن.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/698 تنفيذ �صرعي
االقامة مبا  ابومري�س  جمهول حمل  عبدالقادر  نبهات  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عبداهلل  علي  وميثله: حممد  �شليم  �شليم حممد  عايده  التنفيذ/  طالب  ان 
الكمايل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك يف تنفيذ 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/353 احوال نف�س م�شلمني ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )9485425 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
من تاريخ اال�شتحقاق وتنفيذ احلكم وفق منطوق. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/966 تنفيذ جتاري
االق��ام��ة مبا  للمقاوالت جمهول حمل  بن هندى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/ اجلوادرى للمقاوالت ) �س ذم م( يف �شخ�س ممثلها 
القانوين/ علي وميثله: حمد علي حممد بن �شاملني ال�شويدي  قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1835681.79( وق��دره  به 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1832 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الند مان لال�شغال املعدنية ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة اخلليج للقوالب اخلر�شانية 
قررت  ال�شويهي   اجل��الف  حمد  �شعيد  ماجد  وميثله:  م  م  ذ  اجل��اه��زة 
�شعادة  بقرار  اخطاركم   2014/10/22 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة 
 )2013/116( رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  بتحويل  وذل���ك  التنفيذ  قا�شي 

جتاري اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذي املاثل.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1700 جتاري كلي   

املدعي /بنك  ان  االقامة مبا  اميني جمهول  حمل  ر�شا  داود  املدعى عليه /1-  اىل 
�شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك الدعوى 
والت�شامن  بالتكافل  وال��ث��اين  االول  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
مببلغ وقدره )2.848.203.16 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�شداد  وحتى   2014/6/25 اال�شتحقاق  تاريخ  من   %14 بواقع  االتفاقية  التاخريية 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/22 ال�شاعة 9.30�س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21
االقل،ويف  على  ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/850 جتاري جزئي   
البلو�شي جمهول  حمل  /1- عبداهلل خمي�س ح�شن جمعه  عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /بنك االحتاد الوطني وميثله: عبدالقادر ح�شني بخيت 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  حديجان   
وحددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   47882 وق��دره  مببلغ 
بالقاعة  8.30�����س  ال�شاعة   2014/12/18 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل،ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1698 جتاري كلي   

اىل امل��دع��ى عليه /1- ف��ري��دون عطاء اهلل ر�شا ب��ور جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام 
فيما  والت�شامن  بالتكافل  املدعى عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
بينهم )1-2-3-4( مببلغ وقدره )5.402.348.09 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة التاخريية االتفاقي  بواقع 15% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 
2014/4/17 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/22 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  9.30����س  ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل،ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1629 جتاري كلي   

الفال�شي   جمهول  حمل  ال�شليح  �شامل  احمد  ط��ارق حممد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع وميثله: عبدالرحمن ن�شيب 
عبدالرحمن بن ن�شيب    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )119.520.44 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
وتثبيت  ب�شحة  الق�شاء  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة 
احلجز التحفظي رقم 2014/135 جتاري.    وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
او  ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  ال�شاعة 9.30���س   2014/12/18
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

    اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/647 عقاري كلي                                  
بان  نعلنكم  االق��ام��ة   ليمتد   جمهول حمل  ديفيلوبر  �شينديكيت  -�شركة   1/ عليه  املحكوم  اىل 
ل�شالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/9/25 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
عبدالرحمن حممد فهد الذهيبان- 1-بعدم قبول ادخال )املا�شة انرتنا�شيونال للعقارات( خ�شما 
ت��وؤدي للمدعي )  ان  املدعى عليها ) �شركة�شينديكيت ديفيلوبر ليمتد(  بالزام  الدعوى-0 2-  يف 
عبدالرحمن حممد فهد الذهيبان( مبلغ مقداره )336.950دره��م( ثالثمائة �شتة وثالثون الف 
الطلبات-  تعديل  الق�شائية-  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  درهم  وخم�شون  وت�شعمائة 
احلا�شلة 2013/11/11 حتى متام ال�شداد على اال جتاوز املبلغ املق�شي به والر�شوم وامل�شروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.     حكما مبثابة احل�شوري 
با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى عنه . 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
    اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/7 جتاري كلي                                  
اىل املحكوم عليه /1 -عبداهلل خمي�س ح�شن جمعه البلو�شي  جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
بنك  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2014/9/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
للمدعي مبلغ   ي��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  اوال:  املحكمة ح�شوريا:  الوطني بحكمت  االحت��اد 
1.188.357 درهم ) مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وثالثمائة و�شبعة وخم�شون درهم( قيمة 
ما هو مرت�شد يف ذمته من القر�شني ال�شخ�شي والتجاري والفائدة القانونية عن التاخري بواقع 
ال�شق  ال�شداد والزمت املدعى عليه بامل�شروفات عن هذا  9% اعتبارا من 2013/9/1 وحتى متام  
ال�شق اخلا�س  بنظر  املحكمة قيميا  اخت�شا�س  بعدم  وثانيا:   . املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  والف 
اجلزئية  املحكمة  اىل  وباحالته  االئتمان  بطاقة  م��ن  املرت�شد  ع��ن  دره��م   47.882 مبلغ  بطلب 
قابال لال�شتئناف  ال�شق.     حكما مبثابة احل�شوري  الف�شل يف م�شاريف هذا  وابقت  التجارية 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى عنه . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/160 ك.ع.غ

والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
ال�شيد/اندير موهان �شينغ  النعيمي اجلن�شية: االم��ارات  عبداهلل حمد خادم حمد 
اجلن�شية:  �شينغ  راجيا  ك��او  هارميندير  ال�شيد:  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  هريجان 
الهند  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية 
يف اال�شم التجاري )اندو يورو ل�سناعة ال�سقاالت ذ م م ( واملرخ�شة من دائرة 
غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )65999( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
التجارة وال�شناعة بعجمان  ليكن معلوما لدى اجلميع ان الكاتب العدل �شوف يقوم 

بالت�شديق على املحرر بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/163 ك.ع.ح

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
عبداهلل حمد خادم حمد النعيمي اجلن�شية: االمارات وال�شيد: دافيندير �شينغ مالهوترا 
اجلن�شية:  �شينغ  راجيا  ك��او  هارميندير  وال�شيد:  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  جوجيندير 
الهند وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية يف 
البلدية  واملرخ�شة من دائرة  التجاري )مالهوترا للتجارة العامة/ ذ م م (  اال�شم 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )65767( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة 
بعجمان  ليكن معلوما لدى اجلميع ان الكاتب العدل �شوف يقوم بالت�شديق على املحرر 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
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املال والأعمال
�سندوق النقد العربي واحتاد هيئات االأوراق املالية العربية يوقعان مذكرة تفاهم 
�شندوق النقد العربي عن تطلعه لتعزيز فر�س التعاون امل�شرتك بني ال�شندوق 
العربية وتعزيز كفاءته  ال��دول  املالية يف  االأ�شواق  �شعيا لتطوير قطاع  واالحت��اد 

و�شالمته ..
 م�شريا اإىل االحتياجات التمويلية املتزايدة للدول االأع�شاء والدور الهام الذي 
ميكن اأن تلعبه اأ�شواق مالية متطورة بالعمالت املحلية يف تلبية هذه االحتياجات. 
وقال ح�شن بولقنادل رئي�س جمل�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية اإن توقيع 
الرقابي  بالعمل  االرتقاء  �شي�شهم يف  العربي  النقد  التفاهم مع �شندوق  مذكرة 
املايل العربي اإىل م�شتويات اأف�شل خا�شة يف ظل احلاجة الكبرية لتن�شيق اجلهود 
االأخرى  الرقابية  واجلهات  املركزية  والبنوك  امل��ال  اأ�شواق  هيئات  بني  الرقابية 
على القطاع املايل ومبا يعزز من كفاءة االأ�شواق املالية العربية وي�شهم يف حتقيق 
اأف�شل املمار�شات واملعايري الدولية وتوفري اأ�شواق مالية تتمتع بالكفاءة والعدالة 

وال�شفافية. 

•• اأبوظبي-وام:

العربية مذكرة تفاهم  املالية  االأوراق  العربي واحتاد هيئات  النقد  وقع �شندوق 
ام�س تهدف اإىل تن�شيق اجلهود الرامية اإىل تعزيز التعاون امل�شرتك لدعم تطور 
التمويل طويل  العربية وتعزيز دوره��ا يف توفري م��وارد  املالية  االأ�شواق  وازده��ار 

االأجل خلدمة التنمية االقت�شادية يف الدول العربية.
املال  ب��اأ���ش��واق  االرت��ق��اء  فر�س  دع��م  يف  املوؤ�ش�شتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  وي�شاهم 
العربية من خالل العمل على امل�شاعدة يف تطوير الت�شريعات واالأنظمة مبا يتفق 
مع املعايري واملمار�شات ال�شليمة وتعزيز فر�س تبادل التجارب واخلرات وتطوير 
العربية  املالية  االأ�شواق  تكامل  وت�شجيع  امل��ال  راأ���س  اأ�شواق  على  الرقابة  معايري 
واال�شتثمارات البينية اإىل جانب ن�شر الوعي اال�شتثماري يف الدول العربية كافة. 
وعر الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�س جمل�س اإدارة 

دوالر للربميل �سعر ت�سوية العقد االآجل خلام عمان   78.15
•• دبي-وام:

اأمريكي  دوالر   0.73 ع��م��ان  خل��ام  االآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  ت��راج��ع 
78.15 دوالر عند  اأم�س ليبلغ  للرميل الواحد مقارنة ب�شعر ت�شويته 
ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف بالتوقيت املحلي الثامنة وثالثني دقيقة 
وتهدف  ام�س.  للطاقة  دب��ي  بور�شة  يف  ت��داول��ه  ل��دى  جرينت�س  بتوقيت 
بور�شة دبي للطاقة � وهي اأول بور�شة دولية يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
لعقود الطاقة االآجلة وال�شلع � اإىل تزويد �شركات اإنتاج النفط واملتداولني 
تت�شم  باأ�شعار  ال�شوي�س  ���ش��رق  تقع  ال��ت��ي  ب��االأ���ش��واق  املهتمني  وال��ع��م��الء 

بال�شفافية للنفط اخلام.
 وتعد البور�شة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�شات املتخ�ش�شة 
على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�س وهو العقد االآجل خلام عمان 

املعيار االأكرث موثوقية للنفط اخلام املتجه اإىل ال�شوق التي ت�شهد منوا 
االآ�شيوية  املنطقة  اقت�شادات  تعك�س  التي  واالأداة  ال�شوي�س  �شرق  �شريعا 
ب�شورة متفردة واأكر عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي 
وثالث معيار �شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 
ال��ذي يتم ت�شديره من عمان ودب��ي. وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف 
اإليها  الو�شول  ميكن  التي  االإلكرتونية  االأنظمة  اأرق��ى  اأعمالها  جميع 
اآ�شيا  20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�شة يف  انطالقا من اأكرث من 
واأوروبا والواليات املتحدة. وتقع البور�شة داخل مركز دبي املايل العاملي 
دولة  يف  املالية  اخلدمات  لتعزيز  اإن�شاوؤها  مت  ح��رة  مالية  منطقة  وه��و   �
للخدمات  دب��ي  �شلطة  قوانني  اإىل  وتخ�شع   � املتحدة  العربية  االإم���ارات 
خ��الل جمموعة  من  ال��ت��داوالت  و�شمان جميع  مقا�شة  تتم  كما  املالية 

تابعة لبور�شة �شيكاغو التجارية.

�سركة طريان نكي �سريكة االحتاد للطريان بالرمز 
تفتتح اأبوظبي كاأوىل وجهات الربط املبا�سرة مع 

جيم�س ويل�سون: اأبوظبي وجهة ثقافية رئي�سية يف املنطقة واملتاحف والفنون �سوف جتذب ماليني الزوار 

الفوعة تطرح منتجني غذائيني جديدين يف مهرجان التمور
والتمور  واجل��ام  الب�شر  ع�شري  اأي�شا  تنتج  ال�شركة  اأن 
عجينة  م��ن  امل��ك��ون��ة  ال��ت��م��ر  وح��ل��وى  بالف�شتق  املغلفة 
وقال   . وال�شكر  ال�شمن  من  واخلالية  والنكهات  التمر 
وهي  �شغرية  وعلبة  /ملة  حجمني  احل��ل��وى  لهذه  اإن 
موؤكدا  وهيل  وزعفران  ف�شتق  اأن��واع  مكونة من ثالثة 
ع��ل��ى االإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات ال��ث��الث��ة يف 
هو  حاليا  ال�شركة  يهم  م��ا  اأن  واأك���د   . املحلي  ال�����ش��وق 
ال��دخ��ول يف ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي واأن��ه��ا ت��ق��وم بني 
طبيعيا  وتطويرها  منتجاتها  بتح�شني  واأخ��رى  ف��رتة 
اأو  اإ�شافات  اأي  دون  امل�شتهلك  واحتياجات  يتالءم  مبا 
ال�شركة  اأن  على  و�شدد   . �شناعية  معاجلات  اأو  نكهات 
تهتم باالأطفال والريا�شيني واملهتمني ب�شحتهم واأنها 
اأنتجت حبيبات التمر املغلفة بال�شوكوالتة للريا�شيني 
الذين يحبون هذا  ال�شحة ولالأطفال  والباحثني عن 

النوع من الغداء.
باملك�شرات  خملوطة  ال�شوفان  اأ���ش��اب��ع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اأن���ه غذاء  ال��ك��رز وال��دب�����س وال��ت��م��ر مايعني  وال��ب��ريي 
اهتمت  ال�شركة  اأن  م�شيفا  الفئات  ه��ذه  لكل  متكامل 
الفخامة  الباحثني عن  الرفيع  ال��ذوق  باأ�شحاب  اأي�شا 
اأن�شاأت عالمة  الفوعة  اأن  واأ�شاف   .. العالية  واجل��ودة 
جتارية  زادينا . وتت�شلم �شركة الفوعة �شنويا اأكرث من 
100 األف طن من متور االإم��ارات عر ثمانية مراكز 
تابعة لها وتقوم بت�شنيعها والعمل على ت�شويقها حمليا 
الغربية  باملنطقة  املرفاأ  م�شنعي  من  اإنطالقا  وعامليا 
تتعامل  اأنها  كما   . العني  مدينة  من  القريبة  وال�شاد 
هذه  على  الطلب  واأن  واأجنبية  عربية  دول��ة   43 م��ع 
املنتجات يف هذه الدول يف ازدياد نظرا الحتواء املنتجات 
على املعادن والفيتامينات ولي�س على الروتني . وقد 
عام  من  مايو  �شهر  من   23 يف  الفوعة  �شركة  اأن�شئت 
التكنولوجيا  و���ش��ائ��ل  اأح���دث  ت�شتخدم  فيما   2005

لزراعة النخيل واإنتاج التمور.

•• اأبوظبي-وام:

غذائيني  منتجني  االإم��ارات��ي��ة  الفوعة  �شركة  طرحت 
جناحها  يف  وذل��ك  رئي�س  كمكون  التمر  م��ن  جديدين 
امل�شارك يف مهرجان االإم��ارات الدويل للنخيل والتمر 
الذي بداأت فعالياته اأم�س االول وت�شتمر حتى 29 من 
�شهر نوفمر اجلاري. واملنتج االأول هو جرانوال التمر 
اأ�شافته  ال��ذي  يا�س  ملنتج  اجل��دي��دة  النكهة  اأو  بالهيل 
التمر  وجرانوال  بالقرفة  التمر  جرانوال  اإىل  ال�شركة 
بالقرفة والهيل وجرانوال االأ�شلي .. اأما املنتج الثاين 
فهو حبيبات التمر بال�شوكوالتة  القطع ال�شغرية التي 
متثل غذاء �شحيا لالأطفال . جاء ذلك يف حديث اأجرته 
الق�شيلي  غ��امن  وام مع حممد  االإم���ارات   اأنباء  وكالة 
التي  احلكومية  لل�شركة  العام  املدير  نائب  املن�شوري 
العاملية  االيكو�شريت  ج��ائ��زة  على   2008 ع��ام  ح��ازت 
اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية ومتتلك اأكر  من 
مزرعة ع�شوية يف العامل وتعتر اأي�شا ال�شركة االأوىل 
عامليا من حيث طاقتها الت�شنيعية التي تتجاوز 150 
اأن  املن�شوري  واأك��د  وم�شتقاتها.  التمور  من  طن  األ��ف 
حبيبات التمر بال�شكوالتة املكونة منا�شفة من هاتني 
�شوف  يا�س  ملنتج  االأرب��ع  والنكهات  الغذائيتني  املادتني 
القادمة  ال��ف��رتة  يف  جت��اري��ة  بكميات  ال�شوق  اإىل  تنزل 
على  ع�شرة  االثني  ال�شركة  معار�س  يف  وج��وده��ا  رغ��م 
م�شتوى الدولة . ولفت اإىل اأن يا�س االأ�شلي يعد وجبة 
املقطعة  والتمور  ال�شوفان  من  مكونة  مغذية  طبيعية 
ودب�س التمر والتوت الري والف�شتق واللوز واأن الفرق 
احلراية  �شعراته  اأن  ه��و  االأخ���رى  النكهات  وب��ني  بينه 
اأو  امل��ت��وازن  الغذائي  للنظام  بالن�شبة   203 اإىل  ت�شل 
هذه  م��ن  قطعة  اأو  اإ�شبع  ك��ل  اأن  واأ���ش��اف   . للريجيم 
م�شبعة  وجبة  اأن��ه ميثل  اأي  جراما   50 ت��زن  النكهات 
اإىل  م�شريا  ك��ام��ل  ع��ام  ه��ي  املنتج  �شالحية  م��دة  واأن 

••ابوظبي-الفجر:

رّح�������ب�������ت االحت�������������اد ل�����ل�����ط�����ريان، 
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
الرحلة  بو�شول  املتحدة،  العربية 
بالرمز  ل�����ش��ري��ك��ت��ه��ا  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
اإىل  ن����ك����ي م������ن ف���ي���ي���ن���ا  ط���������ريان 
توفر  ح��ي��ث  اأم�����س،  ليلة  اأب��وظ��ب��ي 
خ��دم��ة ال���رح���الت اجل���دي���دة تلك 
عا�شمة  بني  مبا�شًرا  جوًيا  ج�شًرا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
للمرة  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  وال��ع��ا���ش��م��ة 
الرحالت  خ���دم���ة  وت���ت���م  االأوىل. 
ال��ي��وم��ي��ة ع���ر ط���ائ���رة م���ن طراز 
وفق  امل��رت��ب��ة   A320 اإي���رب���ا����س 
ن����ظ����ام ال����درج����ت����ني ل��ت��ح��م��ل 12 
م���ق���ع���ًدا ع��ل��ى م���  درج�����ة رج���ال 
على م   مقعًدا  و132  االأعمال 
الدرجة ال�شياحية. وت�شع االحتاد 
حريف   من  املكّون  رمزها  للطريان 
EY على اخل��دم��ات اجل��دي��دة يف 
مع  بالرمز  امل�شاركة  اتفاقية  اإطار 
الرحالت  وت���رب���ط  ن��ك��ي،  ط����ريان 
الرائدة  ال��وج��ه��ات  م���ن  ع���دد  م���ع 
منطقة  يف  �شبكتها  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
و�شبه  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة و���ش��م��ال وجنوب 
اآ�شيا واأ�شرتاليا.  وقد اأقيمت عدد 

انطالق الن�سخة ال� 29 من 
التجاري  اخلريف  معر�س 
دي�سمرب اأول  ال����دويل 

•• دبي-وام: 

ال��ت��ج��اري يف  دب���ي  م��رك��ز  ي�شت�شيف 
االأول من دي�شمر املقبل ال��دورة ال� 
التجاري  اخلريف  معر�س  من   29
باإ�شم  ي���ع���رف  ب����ات  ال�����ذي  ال������دويل 
معر�س �شمارت ليفينغ اأكرث معار�س 
االأو�شط جناحا واملتخ�ش�س  ال�شرق 
وقال  اال�شتهالكية  ال�شلع  بعر�س 
ل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك��ان��ا  �شاتي�س 
ال���ف���ج���ر ل��ل��م��ع��ل��وم��ات واخل����دم����ات 
�شمارت  مل���ع���ر����س   امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
الناجت  ت��ن��ام��ي  اإن   2014 ليفينغ 
االإم����ارات  ل��دول��ة  االإج��م��ايل  املحلي 
جت���ع���ل م���ن���ه �����ش����وق جت����زئ����ة ن���اف���ذا 
منوه..مو�شحا  معدالت  من  وتعزز 
�شباقة  ك���ان���ت  االإم���������ارات  دول�����ة  اأن 
منذ اأك��رث م��ن رب��ع ق��رن يف �شناعة 
دبي  املنطقة.. وحتولت  يف  التجزئة 
خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة اإىل واح���دة من 
اأك�����رث م��ن�����ش��ات ال��ت��ج��زئ��ة ري�����ادة يف 
العامل. و�شمن م�شهد  اأنحاء  جميع 
التجزئة الذي ي�شم اأكرث من 700 
مكز ت�شوق واآالف االأ�شواق التجارية 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط ومنطقة 
ال�29 من  ال��ن�����ش��خ��ة  ت��اأت��ي  اخل��ل��ي��ج 
ل��ي��ف��ي��ن��غ لتقدم  ����ش���م���ارت  م���ع���ر����س  
واملوردين  للم�شنعني  دولية  من�شة 
واأ�شحاب  وامل�������ش���دري���ن  وال���ت���ج���ار 
اإىل  للو�شول  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 
عمالئهم و�شركائهم يف املنطقة.

واالحتاد للطريان. وجتدر االإ�شارة 
الرنامج  اإط�������الق  مت  اأن������ه  اإىل 
االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن  ���ش��ه��ر  يف 
حتالفات  ع��ن  وي��خ��ت��ل��ف   ،2014
التقليدية  ال�����ط�����ريان  ����ش���رك���ات 
بكونه يوفر مزايا تتجاوز التعاون 
�شبكة  لي�شمل  ال�شرف،  التجاري 
ب���ني برامج  وامل����واءم����ة  ال��وج��ه��ات 

والء امل�شافرين. 

العمليات  ���ش��وؤون  رئي�س  ال��ه��داب��ي، 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف ���ش��رك��ة م���ط���ارات 

 .)ADAC( اأبوظبي
�شركة  ن����ك����ي  ط���������ريان  وت����ع����ت����ر 
برنامج  �شمن  ال�شابعة  ال��ط��ريان 
�شركاء االحتاد، اإىل جانب كل من 
اجلوية  واخلطوط  برلني  طريان 
وجيت  �شي�شل  وط���ريان  ال�شربية 
اإيروايز الهندية، وداروين اإيرالين 

اأبوظبي  م��ط��ار  يف  الفعاليات  م��ن 
الدويل احتفااًل بخدمة الرحالت 
مبدافع  التحية  �شملت  اجل��دي��دة، 
امل��ي��اه ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وم��را���ش��م ق�س 
ال��ت��ي ح�����ش��ره��ا املدير  ال�����ش��ري��ط، 
كري�شتيان  نكي  ل��ط��ريان  االإداري 
اأول  نائب  مولر،  وجيم�س  ليزاك، 
العاملية  املبيعات  ل�شوؤون  للرئي�س 
ل����ل����ط����ريان، واأح���م���د  يف االحت��������اد 

•• اأبوظبي-الفجر:

 قال ال�شيد جيم�س ويل�شون املدير 
الكورني�س  ميلينيوم  لفندق  العام 
ب��اب��وظ��ب��ي ان ال���ف���ن���دق ي�����ش��ه��م يف 
ابوظبي  مدينة  ايل  ال����زوار  جلب 
بف�شل خططة  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ي 
وخدماته  ال��ن�����ش��ط��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
ال��ف��ري��دة وم��وق��ع��ه اجل�����ذاب علي 

كورني�س ابوظبي .
ان  ����ش���ح���ايف  ت�������ش���ري���ح  وذك�������ر يف 
الفندق بلغت  معدالت اال�شغال يف 
م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام ن���ح���و 76% 
 %  20 ترتفع مبعدل  ان  وت��وق��ع 
بف�شل  املقبل  العام  منت�شف  حتي 
احل���ج���وزات امل��ب��ك��رة وال��ع��ق��ود من 
وك������االت ال�����ش��ف��ر وال�����ش��ي��اح��ة من 
اوروبا وخا�شة بريطانيا واملانيا .
ال�شينية  اال�������ش������واق  ان  وق��������ال 
اي�شا  ه���ي  وال���ك���وري���ة  وال��رو���ش��ي��ة 
م��ه��م��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا ع��ل��ي م���دار 
���ش��وق دول  ان���ه اك���د ان  ال�����ش��ن��ة اال 
التعاون  جمل�س  ودول  االم�����ارات 
اال�شواق  اهم  اخلليجي يعتر من 
املغذية لفندق ميلينيوم الكورني�س 

بالزوار وال�شيوف .
بارتفاع  ت���وق���ع���ات���ه  ع����ن  واع��������رب 
معدالت ال�شياح من خمتلف انحاء 
املو�شم  يف  اب���وظ���ب���ي  ايل  ال���ع���امل 
امل��ق��ب��ل��ة بف�شل  احل����ايل واالع������وام 
خدماتها الراقية والبنية التحتية 
املتطورة ومواقع اجلذب ال�شياحي 
الكبري  زاي���د  ال�شيخ  م�شجد  مثل 
وع��امل ف��رياري، يا�س ووت��ر وورلد 
يف ج���زي���رة ي���ا����س وال�������ش���ع���دي���ات و 
متحفي اللوفر وجوجينهامي التي 
العام  من  اعتبارا  افتتاحها  �شيتم 

القادم .
ال�شياحية  الوجهات  هذه  اإن  وقال 

ال�شعديات  ج���زي���رة  يف  اجل���دي���دة 
ميلينيوم  ف�����ن�����دق  ع������ن  ت����ب����ع����د 
الكورني�س حوايل 10 دقائق فقط 
اأن يوؤدي افتتاح  . وتوقع  بال�شيارة 
اإىل جذب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ت��اح��ف  ه���ذه 
م��الي��ني ال�����ش��ي��اح وب��ال��ت��ايل زي���ادة 
معدالت اال�شغال يف الفندق. 

ال�شياحية  الوجهات  ان  ايل  وا�شار 
وق��ط��اع ال��رتف��ي��ه ه��ي اب���رز نقاط 
اأب���وظ���ب���ي يف جمال  ق����وة م��دي��ن��ة 
متّيزها  ت�شمن  وال��ت��ي  ال�شياحة 

اإقليمياً ودولياً .
اأبوظبي  جيم�س  ال�شيد  وو���ش��ف 
خا�شة  ج�����ذاب�����ة  م���دي���ن���ة  ب���ان���ه���ا 
العرب  و  اخلليجيني  للم�شافرين 
املعمارية  ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا  ب�����ش��ب��ب 
الرائع  احل���ي���اة  ومن���ط  ال���ف���ري���دة، 

امل�شروبات  م��ن  وم��ت��ن��وع��ة  ك��ب��رية 
و االط���ب���اق ال��ت��ي ت��ر���ش��ي خمتلف 
ال�شلطات  ف���ي���ه���ا  مب�����ا  االذواق 
والبا�شتا  وامل��ع��ك��رون��ة  ال���ط���ازج���ة 
وال��ري�����ش��وت��و وال��ب��ي��ت��زا م��ن الفرن 

مبا�شرة.
وا�شار ايل ان مطعم  بي�شكوتي قد 
و�شل اىل الدور النهائي يف قائمة  
امل��ط��ع��م ال��ت��خ�����ش�����ش��ي االأوروب�������ي 
ت��ق��دم��ه��ا جملة  اط�����ار ج���ائ���زة  يف 
وات�س اون يف حني اعتر من قبل 
 10 اأف�شل  م��ن  ك��واح��د  اجلمهور 

مطاعم يف اأبوظبي.
 وذكر ان فندق ميلينيوم الكورني�س 
ح�شل موؤخرا على �شهادتي االأيزو 
و�شل�شلة   )  ISO(  14001
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  تقييم 

موؤ�ش�شات  ق���ب���ل  م����ن   18001
هيئات  و  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  امل���وا����ش���ف���ات 
الواليات  يف  ال��وط��ن��ي��ة  االع���ت���م���اد 
واململكة  االم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 

املتحدة.
على  احل�����������ش�����ول  ان  واع�������ت�������ر 
اللتزام  تتويًجا  ي��اأت��ي  ال�شهادتني 
ال��ف��ن��دق ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإج������راءات 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  تدعم 

املهنية.
ويل�شون  ج��ي��م�����س  ال�����ش��ي��د  وق�����ال 
الكورني�س  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم  ف���ن���دق  ان 
 12 منذ  ابوظبي  يف  يعمل  ال��ذي 
املناف�شة مب��زي��د من  ي��واج��ه  ع��ام��ا 
الراقية  واخل��دم��ات  الفعال  االداء 
للحفاظ علي م�شتوي متطور من 

اخلدمة ل�شيوفه ونزالئه .
ي��ت��م��ت��ع مبزايا  ال��ف��ن��دق  ان  وذك����ر 
املمتازة  اخل����دم����ة  اب����رزه����ا  ع�����دة 
فهو  املدينة  و���ش��ط  املميز  وامل��وق��ع 
من  ابوظبي  كورني�س  علي  مطل 
من  العا�شمة  حديقة  وعلي  جهة 
جهة اخري كما انه قريب من كل 
يف  والرتفيهية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��راك��ز 

ابوظبي .
الفندق  غ����رف  ك��اف��ة  ان  واو����ش���ح 
البالغ عددها 300 غرفة ف�شيحة 
ب��خ��دم��ات راق��ي��ة وو�شائل  جم��ه��زة 
راحة وترفيه لل�شيوف والنزالء .
وك�شف النقاب عن خطة ترويجية 
وت�شويقية جديدة تركز علي ا�شواق 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
والهند وال�شني وجنوب �شرق ا�شيا 
واملانيا وبريطانيا التي تعتر اهم 

اال�شواق بالن�شبة للفندق .

 واو���ش��ح امل��دي��ر ال��ع��ام ان ابوظبي 
ا�شبحت وجهة رئي�شية ال�شت�شافة 
اقامة  م���ث���ل  ال���ع���امل���ي���ة  االأح���������داث 
ل��ف��ن��ان��ني ع��امل��ي��ني، �شباق  ح��ف��الت 
اجل��ائ��زة ال��ك��رى )ف���ورم���وال 1(، 
�شباق فولفو للمحيطات، مهرجان 
مهرجان   ، ل��ل��م��اأك��والت  اأب��وظ��ب��ي 
من  وغ��ريه��ا  ال�شينمائي  ابوظبي 
االح��������داث ال���ه���ام���ة ال���ت���ي جتذب 
م���ه���رج���ان �شيف  م���ث���ل  ال�������ش���ي���اح 
فعاليات  م���ن  وال��ع��دي��د  اب��وظ��ب��ي 
العطالت  يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال��رتف��ي��ه 

واالجازات املو�شمية .
تتميز  اأب���وظ���ب���ي  ان  ايل  وا�����ش����ار 
اخلالبة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب�����ش��واط��ئ��ه��ا 
التي ت�شاعد على جذب املزيد من 
للرتفيه  امل��ت��ط��ل��ع��ني  امل�����ش��اف��ري��ن 

فيها واأماكن االإقامة. 
ي�شهل  م��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي  ان  وق����ال 
املوا�شالت  ع��ر  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ش��ول 
اجلوية والرية والبحرية كما ان 
تعتر   ، ل��ل��ط��ريان  االحت���اد  �شركة 
اإحدى �شركات الطريان الرئي�شية 
ع���امل���ي���اً ت���رب���ط اب���وظ���ب���ي ب���ق���ارات 
العامل وتنقل اكرث من 14 مليون 
ابوظبي  وايل  م��ن  �شنويا  م�شافر 
جديدة  وج��ه��ات  بافتتاح  و�شتقوم 
م��ه��م��ة خ�����الل ال����ع����ام امل���ق���ب���ل اىل 
جانب افتتاح مطار جديد عمالق 
و�شوف   .  2017 ع��ام  ابوظبي  يف 
ي��ك��ون ه���ذا امل��ط��ار ه��و االح����دث يف 
ا�شتيعابية  املنطقة والعامل بطاقة 
25 مليون  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ي  ت��زي��د 

م�شافر �شنويا .

ال�شدد  بهذا  ك�شف   ، واال�شتجمام 
ل�شيوفه  ي�����وف�����ر  ال����ف����ن����دق  ان 
جمانا  ب����احل����اف����ل����ة  م�����وا������ش�����الت 
اىل ال�����ش��اط��ئ امل��ق��اب��ل ل��ل��ف��ن��دق او 

لل�شواطئ االخري .
كما يتم توفري هذه اخلدمة لنقل 
الت�شوق  مراكز  ايل  الفندق  ن��زالء 
امل��دي��ن��ة اي�����ش��ا. وق���ال ان فندق  يف 
تو�شعا  ي�شهد  الكورني�س  ميلينيوم 
والتطوير  والرتفيه  اخلدمات  يف 
وال�شيف  ال��ن��زالء  ل��راح��ة  التقني 
م�شريا ايل افتتاح مطعم بي�شكوتي 
الدفء  م��ن  ب��اج��واء  يتميز  ال���ذي 
ال��ه��دوء واال���ش��رتخ��اء وه��و مثايل 
الرتفيه  و  للمتعة  الطعام  لتناول 
او للعمل من قبل ال�شركات . 

قائمة  املطعم اجلديد  ويقدم هذا 

اأهمية  على  ت�سدد  دب��ي  غرفة 
اال���س��ت��دام��ة وال�����س��راك��ات يف 
الناجحة املوؤ�س�سات  ا�سرتاتيجية 

•• دبي-وام:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
دب���ي م��ن خ���الل م��رك��ز اخالقيات 
االأع���م���ال ال��ت��اب��ع ل��ه��ا اأم�����س االول 
الذي  دب��ي  ح���وار  م��وؤمت��ر  مبقرها 
تهم  اال�شتدامة  عنوان  اأقيم حتت 
املتعددة  ال�����ش��راك��ات  دور  اجل��م��ي��ع 
اال�شتدامة  حت��ف��ي��ز  يف  االأط������راف 
يف دول��ة االإم���ارات وذل��ك مب�شاركة 
واملهتمني  امل���ع���ن���ي���ني  م����ن  ح�����ش��د 
دولة  يف  االجتماعية  بامل�شوؤولية 

االإمارات واملنطقة.
ون���اق�������ش���ت ال��������دورة احل���ال���ي���ة من 
والتقييم  القيا�س  اأهمية  امل��وؤمت��ر 
يف جمال  فعالة  ق����رارات  �شنع  يف 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل وا����ش���ت���ث���م���ارات روؤو������س 
االأم������وال مم���ا ي���وؤث���ر اإي��ج��اب��ا على 
ويلبي  لل�شركة  التنظيمي  االأداء 

متطلبات االأطراف املعنية.
امل����ت����ح����دث����ون من  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
����ش���رك���ات م���رم���وق���ة روؤاه�������م حول 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات وال����و�����ش����ائ����ل 
مل��واءم��ة اال���ش��ت��دام��ة م��ع االأه���داف 
اال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ل�����الأع�����م�����ال 

واالأولويات الوطنية.
ال�شرياوي  ه�����ش��ام  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة 
اال�شتدامة  اأهمية  اإىل  دب��ي  غرفة 
ال�شاملة  للتنمية  اأ�شا�شي  كمرتكز 
امل�شوؤولة  امل��م��ار���ش��ات  اأن  م��ع��ت��را 
وامل�������ش���ت���دام���ة اأ���ش��ب��ح��ت ج�����زءا ال 
ي����ت����ج����زاأ م�����ن اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
احلديثة لالأعمال وعامال هاما يف 
�شوق  يف  �شمعتها  وتعزيز  جناحها 

العمل وبني عمالئها.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

انذار عديل بالن�صر
   رقم  2421/ 2014   

 املنذر/  عبيد الطاف خنانى - بوكالة املحامى/منذر احلمادى
املنذر اليها: نا�شر �شاكر �شاكر اهلل )جمهول حمل االقامة(

حيث ان املخطر ومبوجب هذا االخطار العديل يخطر املخطر اليها وينذرها 
درهم(   3.967.488( قيمته  والبالغ  رق��م)372(  ال�شيك  �شداد  ب�شرورة  قانونا 
املخطر،  ل�شالح  قيمته  وامل�شتحق  الوطني  دبي  بنك  على  وامل�شحوب  اماراتي 
وذلك يف خالل مدة زمنية اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اعالنها بهذا االخطار 
واال �شوف ن�شطر ا�شفني التخاذ كافة االجراءات القانونية �شد املخطر اليه 

لتح�شيل قيمة ال�شيك حمل االخطار.
الكاتب العدل

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/997 )جتاري كلي( 
 بوا�صطة الن�صر- اعالن بورود تقرير اخلبري

�شركة  املدعى عليها/  اىل  االبتدائية  بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية 
جن�شيته:  لو�شيف  املدعي/�شامية  اق��ام  ح   م  ���س  كون�شلتن�س  ماركتينج  جلف 
جزائرية عوانه: دبي- مكتب املحامي: عبداهلل الناخي للمحاماة واال�شت�شارات 
ومو�شوعها  عجمان-  كلي-   - -جت���اري   2013/997 برقم  ال��دع��وى  القانونية 
عجمان  حمكمة  ام���ام  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  هند�شي  خبري  ب��ن��دب  املطالبة 
االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 
املوافق يوم 1 من �شهر دي�شمر ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2014/11/18
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/490 عقاري كلي         
اىل املدعى عليه /1- �شيفان مانوهاران  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /
م�شرف االمارات اال�شالمي  �س م ع وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية االجارة بني املدعى واملدعى 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1.066.983.26( وق���دره  مببلغ  واملطالبة  عليه 
واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/1/8 ال�شاعة 9.30�س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
  رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2014/566  جتاري جزئي

اىل املدعى عليه/1- �شمني عبداهلل بخاري  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
را�س اخليمة الوطني- �س م ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2014/11/19 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف �شاحب الدور باجلدول. وتكون مهمته بعد 
االطالع على ملف الدعوى االنتقال للبنك املدعى كاأمر الزم لالطالع على ملف املدعى 
عليها لديه من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب االيل على ح�شابه واالطالع على 
ا�شول امل�شتندات وعلى ما يقدمه اخل�شوم كذلك ال�شجالت والدفاتر التجارية والورقية 
 2014/12/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  املنظمة.   وااللكرتونية 

.  ch2.D.19 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف القاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية                  
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حماكم دبي البتدائية



األربعاء-   26   نوفمبر   2014 م   -  العـدد    11267
Wednesday  26  November   2014  -  Issue No   11267

 املوؤمتر االأول الأ�سواق راأ�س املال العربية يعقد ثالث جل�سات 

ل��ل��دول��ة وال��ت��ي ي��اأت��ي م��ن �شمنها 
تقدمي معلومات ومعرفة بالتجارة 
اخل����ارج����ي����ة ل���ل���دول���ة م����ن م���ب���داأ 
واالقت�شاد  وال�شفافية  االن��ف��ت��اح 
احلر . وياأتي اإدراج بيانات التجارة 
للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
يف اإط������ار ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة 
التجاري  ال��وع��ي  لن�شر  ال��رام��ي��ة 
التجارية  املعرفة  قاعدة  وتو�شيع 
وت���وف���ري اأرق�������ام وم��ع��ط��ي��ات اأح���د 
اأك���رث ال��ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة ومتكني 
والفعاليات  ال�����ق�����رار  م���ت���خ���ذي 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���واء  ال���ت���ج���اري���ة 
الداخلي اأو اخلارجي وامل�شتثمرين 
وال����ب����اح����ث����ني وامل���خ���ت�������ش���ني من 
يف  ال��وزارة  وتاأمل  اإليها.  الو�شول 
اأن يحقق اإدراج هذه اخلدمة اأق�شى 
و�شع  ن��ح��و  للمتعاملني  ا���ش��ت��ف��ادة 
وتنمية  الفعالة  ا�شرتاتيجياتهم 
اأعمالهم يف هذا اجلانب.. واإميانا 
منها يف امل�شاهمة بتعزيز تناف�شية 
احل���ك���وم���ة االإل����ك����رتون����ي����ة ودع����م 
التجارة  ال��ق��رار يف جم��ال  حوكمة 
اخل����ارج����ي����ة وحت���ق���ي���ق���ا الأه�������داف 
وم��ب��ادرات ال����وزارة وامل��ه��ام املوكلة 
الدولة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ب���زي���ادة  اإل��ي��ه��ا 
االإقليمية  االأ����ش���واق  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
ا�شتخدام  ت��وف��ره  وال��دول��ي��ة ومب���ا 
التقنيات املعلوماتية من امل�شاهمة 
يف  والت�شاركية  االإنتاجية  رف��ع  يف 
احل�������ش���ول ع��ل��ى امل���ع���ل���وم���ات ومبا 
ينعك�س ايجابا على مرتبة الدولة 
يف تقارير التناف�شية العاملية. 

•• دبي-وام: 

اأع���ل���ن م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان ب���ن �شعيد 
اإطالق  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
جذري  وتعديل  لتحديث  ال���وزارة 
التبادل  اإح�������ش���اءات  تطبيق  ع��ل��ى 
العربية  االإم��ارات  التجاري لدولة 
موقع  ع���ل���ى  وامل����ت����وف����ر  امل����ت����ح����دة 
ال��وزارة االلكرتوين وال��ذي ي�شهل 
البيانات  اإ�شتخراج خمتلف  عملية 
واملعلومات املتعلقة بقطاع التجارة 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة. ج���اء ذل���ك يف 
و�شائل  م���ع مم��ث��ل��ي  ل���ق���اء ج��م��ع��ه 
االإعالم الوطنية يف مكتبه بديوان 
عام ال��وزارة بدبي وال��ذي رحب يف 
احلا�شرين  باالإعالميني  بدايته 
موؤكدا على ال�شراكة الرا�شخة بني 
و�شائل  وخمتلف  االقت�شاد  وزارة 
االإع������الم ال��وط��ن��ي��ة وث��م��ن ال����دور 
و�شائل  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي  ال��رائ��د 
االإع������الم ل��ن�����ش��ر امل���ع���ارف ومتكني 
اجلمهور من معرفة اآخر التطورات 
على �شعيد العمل احلكومي والتي 
وزارة  ج��ه��ود  ك��اف��ة  ت��ن��درج �شمنها 
�شعادة  ال��ل��ق��اء  االق��ت�����ش��اد. ح�����ش��ر 
وكيل  ���ش��ال��ح  اآل  اأح���م���د  ع���ب���داهلل 
التجارة  ل�����ش��وؤون  االقت�شاد  وزارة 
اخل���ارج���ي���ة وال�������ش���ن���اع���ة وط�����ارق 
االت�شال  اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي 
الفال�شي مدير  احلكومي وع�شام 
اإدارة تقنية املعلومات. واأكد معايل 
االقت�شاد  وزارة  اأن  امل��ن�����ش��وري 
قطاع  الأه����م����ي����ة  م���ن���ه���ا  واإدراك������������ا 

ال�شاكنة  احل���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  م���ن 
واملعرفة  امل��ع��ل��وم��ات  م��رح��ل��ة  اإىل 
وبطريقة  الديناميكية  التجارية 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا م���ن جانب  ي�����ش��ه��ل 
املتخ�ش�شني  وغ��ري  املتخ�ش�شني 
وال����ذي مي��ك��ن ال��و���ش��ول اإل��ي��ه من 
االلكرتوين  ال���وزارة  موقع  خ��الل 
التبادل  اإح�شاءات  اأيقونة  واإختيار 
ال��ت��ج��اري. وم���ن امل��ع��روف اأن هذا 
التطبيق مت اإطالق ن�شخته االأوىل 
تطوير  ب��ه��دف   2010 ال��ع��ام  يف 
اآليات التعامل مع معطيات التجارة 
اإ�شافة  خ�����الل  م����ن  اخل����ارج����ي����ة 
التجارية  للبيانات  ال��ث��اين  البعد 
اإىل  �شاكنة  ���ش��ورة  م��ن  وحتويلها 

التطبيق  باإن�شاء  ا�شتعالم  من�شة 
والتعريفات  ال��ن��ظ��م  اأح����دث  وف���ق 
الدولية �شواء على امل�شتوى التقني 
اأو م�شتوى معايري جودة البيانات 
التطبيق  مت�شفحي  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
و1500   1000 ب��ني  م��ا  �شهريا 
مت�شفح من دول��ة االإم��ارات وعدد 
راأ�شها  وعلى  العامل  دول  من  اآخ��ر 
ال���ه���ن���د وال������رازي������ل وال�����والي�����ات 
العربية  واململكة  وال�شني  املتحدة 
واإيطاليا  و���ش��وي�����ش��را  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وغ���ريه���ا. جت���در 
دولة  االقت�شاد يف  وزارة  من مهام 
االإمارات العربية املتحدة واملتمثل 
ال����ت����ج����ارة اخل���ارج���ي���ة  ت��ن��م��ي��ة  يف 

اأ�شا�شي  كجزء  اخلارجية  التجارة 
من مكونات االقت�شاد الوطني ويف 
التجاري  االن��ف��ت��اح  �شيا�شية  اإط���ار 
ول�شرورة  ال��دول��ة  تنتهجها  التي 
مت����ك����ني ك�����اف�����ة ال�����راغ�����ب�����ني من 
االقت�شاديني  واملحللني  الباحثني 
وممثلي و�شائل االإعالم املخت�شني 
بالقطاع االقت�شادي من الو�شول 
اإىل كافة املعلومات التي من �شاأنها 
اإثراء اأبحاثتهم فقد �شعت الوزارة 
التطبيق متا�شيا مع  لتطوير هذا 
التي  توجهات احلكومة االحتادية 
ال�شفافية  درج��ات  اأعلى  تتخذ من 
خمتلف  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���ا  من�����وذج�����ا 
اأع��م��ال��ه��ا. واأ����ش���ار معاليه  م��ن��اح��ي 

ح�شب رغبة امل�شتخدم مما ي�شفي 
وتوفري  ال�شهولة  من  جانبا  عليه 
ال���وق���ت واجل���ه���د واإم��ك��ان��ي��ة عمل 
املقارنات لفرتات زمنية وجغرافية 
اإىل  و�شلعية وغريها. ونوه معايل 
اأن التطبيق اجلديد يت�شمن كافة 
املعلومات حول التدفقات ال�شلعية 
النظام  وف�������ش���ول  اأق�������ش���ام  ح�����ش��ب 
النفطية  غ��ري  ل��ل�����ش��ادرات  املن�شق 
واإعادة الت�شدير والواردات لدولة 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة مع 
اأك���رث م��ن 220 دول���ة وذل���ك لكل 
ي�شاعد  حيث  وال���وزن  القيمة  م��ن 
البيانات  ا�شتخراج  على  امل�شتخدم 
واملعلومات املطلوبة ب�شهولة وي�شر 

ال���وزارة وم��ن خالل  اأن موقع  اإىل 
ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق ف���اإن���ه ي��ق��دم كافة 
املعلومات واالأرق��ام املت�شلة بقطاع 
التجارة اخلارجية لدولة االإمارات 
العام  من  املمتدة  الزمنية  للفرتة 
 2013 ال����ع����ام  وح���ت���ى   1999
لتحديث  يخ�شع  اأن���ه  اإىل  منوها 
اقت�شاديني  �شنوي على يد خراء 
م���ن ال���������وزارة. واأك������د م��ع��ال��ي��ه اأن 
الوقت  يوفر  باأنه  يتميز  التطبيق 
واجلهد يف احل�شول على خمتلف 
االإح�شاءات ويعد االأول من نوعه 
طريقة  يف  املنطقة  م�شتوى  على 
اخلارجية  التجارة  بيانات  عر�س 
وديناميكية  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

وميكن ت�شديرها باأن�شاق خمتلفة 
على  املكتبية  التطبيقات  ملختلف 
�شيغة  اأك�شل وورد وبي دي اإف .

ال������وزارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 
م���ل���ت���زم���ة ب���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
ال���ر����ش���ي���دة وال���ت���ي حت���ث ع��ل��ى اأن 
ت���ق���وم احل���ك���وم���ة ب���ال���و����ش���ول اإىل 
م����ن خالل  ال��ع��ك�����س  امل���ت���ع���ام���ل ال 
اإ�شافة  اأو  اإط��الق خدمات جديدة 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات وال��ت��ح��دي��ث��ات على 
وخدماتها  وتطبيقاتها  براجمها 
االلكرتونية املختلفة ب�شكل دوري 
اإح�شاءات التبادل التجاري  ومنها 
ا�شتعالم  كمن�شة  ي��ع��ت��ر  وال����ذي 
التجارية  ب��ال��ب��ي��ان��ات  ل��الن��ت��ق��ال 

املن�سوري: اإطالق حتديث وتعديل جذري على تطبيق اإح�ساءات التبادل التجاري لالإمارات على موقع الوزارة االلكرتوين

تعاجله من خماطر. وقال اإنه يجب حتقيق التوازن بني احلاجة للت�شريع 
وبني عدم الت�شييق على امل�شتثمرين واالهتمام بتكامل االأ�شواق من حيث 
االإدراج امل�شرتك لل�شركات بني االأ�شواق املختلفة يف املنطقة. واأو�شح �شامي 
ت��واج��ه حت��دي��ا يف  ال��ت��ع��اون اخلليجي  اأع�����ش��اء جمل�س  ب��خ��الف  ال���دول  اأن 
ال�شخمة ولكنها ترغب يف  اال�شتثمارات  ت�شتوعب  املالية فهي ال  املنتجات 
وجود �شركات �شخمة عاملة ت�شتطيع ذلك. واأكد �شرورة تن�شيط �شناديق 
تدخل  واأن  املوؤ�ش�شي  اال�شتثمار  وت��ط��وي��ر  واخل��ا���س  احلكومية  التقاعد 
اإىل  الع�شيمي  ولفت  كبري.  فهي العب  االأ�شواق  االأ�شا�شية  البنية  �شركات 
اأهمية وجود اأوراق مالية حتقق العمق يف ال�شوق عر طرح منتجات جديدة 
والعمل على زيادة وحتفيز ال�شيولة .. م�شريا اإىل اأن الهيئة الكويتية تعمل 
منظومة  هناك  لتكون  الكويتية  ال�شوق  اأنظمة  هيكلة  اإع���ادة  على  حاليا 

ديناميكية حتاكي التطورات ال�شريعة يف �شوق راأ�س املال.

الكويتية  امل��ال  اأ���ش��واق  هيئة  مفو�شي  رئي�س جمل�س  نائب  الع�شيمي 
و�شريف �شامي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية امل�شرية 
وفرا�س �شفي الدين نائب رئي�س هيئة االأ�شواق املالية اللبنانية حيث 
املطلوب  وامل�شتوى  العربية  املال  اأ�شواق  تطلعات وحتديات  ركزت على 
للت�شريعات املتعلقة بالرقابة وحماية امل�شتثمرين واالإ�شالحات املالية 
املالية  باالأ�شواق  ال�شيولة  وتعزيز  العاملية  املالية  االأزم��ة  بعد  املطلوبة 

املحلية واال�شتثمار املوؤ�ش�شي.
وذكر الطريفي يف بداية اجلل�شة اأن اأ�شواق املال العربية واجهت تواجه 
الهيئات حتديات منها اإ�شدار ت�شريعات وا�شتمرارها ل�شنوات من دون 
مبراجعة  مطالبة  واال���ش��واق  الهيئات  اأ�شبحت  االأزم���ة  بعد  تغيريها 
التطورات  ي��واك��ب  مب��ا  التعديالت  واإدخ����ال  دوري  ب�شكل  الت�شريعات 
اأهم العوائق يف بع�س الدول وجود  املالية ومن  املت�شارعة يف االأ�شواق 

•• دبي - وام:

اأعماله  افتتح  ال��ذي  العربية  امل��ال  راأ���س  الأ���ش��واق  االأول  املوؤمتر  ناق�س 
العاملية  املالية  للمراكز  العربية  املالية  االأ���ش��واق  مناف�شة  �شبل  ام�س 
العربية خالل ثالث جل�شات عقدها  االأ�شواق  التكامل بني  وحتديات 

بح�شور �شخ�شيات اقت�شادية ومالية عربية مرموقة.
وينظم املوؤمتر � الذي ميتد يومني حتت رعاية معايل �شلطان بن �شعيد 
املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
وال�شلع � احتاد هيئات االأوراق املالية العربية بالتعاون مع هيئة االأوراق 

املالية و�شندوق النقد العربي وتوم�شون رويرتز.
وعقد املوؤمتر جل�شته االأوىل برئا�شة �شعادة عبد اهلل الطريفي الرئي�س 
م�شعل  م��ن  ك��ل  فيها  ���ش��ارك  وال�شلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 

هدف  اأن  واأو���ش��ح  اإ���ش��داره��ا.  قبل  الت�شريعات  بها  كثرية متر  قنوات 
مدرجة  �شركات  هناك  ذل��ك  مقابل  لكن  امل�شتثمرين  حماية  الهيئات 
حتتاج الدعم وهناك حماولة من الهيئات الإيجاد توازن بني متطلبات 
ت�شجيع  بهدف  املدرجة  ال�شركات  م�شالح  وبني  واالف�شاح  ال�شفافية 
ال�شركات على االإدراج ودعم ال�شيولة يف االأ�شواق .. م�شددا على �شرورة 
اإزالة اأي معوقات حتد من دخول اال�شتثمارات االأجنبية. وفيما يتعلق 
بتحقيق التوازن بني دور الهيئة الرقابية واأهمية الت�شاور مع ال�شناعة 
تدار  فقط  بالقوانني  لي�س  باأنه  �شامي  اأف��اد  الت�شريعات  �شياغة  عند 
امل�شلحة  ذات  واالأط���راف  امل�شتثمرون  يطلبه  ما  بفهم  ولكن  االأ���ش��واق 
يف االأ�شواق واأن��ه يجب �شماع راأي ال�شوق واالأط��راف العاملة وحتقيق 
امل�شتثمرون  يطلبه  ما  وبني  الرقابية  اجلهات  متطلبات  بني  التوازن 
وما يحتاجه ال�شوق وترير وجود اأي ت�شريعات ح�شب الهدف منها وما 

�سوي�س بل هوتيل انرتنا�سيونال توقع اتفاقيتني الإدارة فندقني يف الريا�س 

االإمارات تدعو اإىل حتديث اآليات اأ�سواق االأوراق املالية العربية يف افتتاح اأول موؤمتر لالأ�سواق العربية يف دبي

الهيئة الوطنية للموا�سالت تنظم قطاعي النقل الربي 
والبحري وتو�سع االأ�س�س الت�سريعية لتطويرهما

م�شتويات الطرق بالدولة والتن�شيق الكامل بني اجلهات 
املحلية واالحتادية يف جمال النقل على م�شتوى الدولة 
القومي  االإج��م��ايل  ال��ن��اجت  يف  النقل  ق��ط��اع  دور  وتعزيز 
الوطنية  الهيئة  وت��ت��وىل  املالية  الهيئة  م���وارد  وتنمية 
العمل على  ال��ع��ام احل��ايل ج��رى  . وخ��الل  للموا�شالت 
و�شع م�شروع قانون احتادي ب�شاأن تعديل م�شمى الهيئة 
الوطنية للموا�شالت اإىل الهيئة االحتادية للموا�شالت 
كا�شفا عن حقيقة  الهيئة  ا�شم  ليكون  والبحرية  الرية 
.. من  وانطالقا  قانونا  بها  املنوط  وال��دور  اخت�شا�شها 
احلر�س على اإظهار مكانة الهيئة على ال�شعيدين املحلي 
والعاملي والإزالة اأي لب�س قد ي�شببه م�شمى الهيئة احلايل 
بحيث يعر امل�شمى اجلديد عن اخت�شا�شاتها يف جمال 
التحرك  ه��ذا  ياأتي  كما   . والبحرية  الرية  املوا�شالت 
الهيئة  ط��م��وح��ات  يعك�س  و  الهيئة  م��ه��ام  م��ع  ان�شجاما 
لتطبيق اأهدافها يف جمايل النقل البحري و الري حيث 
اأن للهيئة ثالثة اأهداف رئي�شية لتطبيقها خالل االأعوام 
2014 - 2016 .. ومنها الهدف املتعلق بقطاع النقل 
الدولة  يف  البحري  النقل  قطاع  تنظيم  ه��و  و  البحري 
رئي�شية  مبادرات  ي�شم ثالث  الذي  و  تناف�شيته  وتعزيز 
الرئي�شية والفرعية  االأن�شطة  اإ�شافة اىل جمموعة من 
تلك  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االأداء  م���وؤ����ش���رات  و  امل�����ش��ت��ه��دف��ات  وف����ق 
املبادرات..وهي رفع م�شتوى البيئة و ال�شالمة البحري 
و تعزيز تناف�شية الدولة يف جمال النقل البحري وتعزيز 
البحري  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  املعنية يف  م��ع اجل��ه��ات  ال��ت��ع��اون 
لتحقيق املوؤ�شرات الوطنية املتعلقة بالنقل البحري. اأما 
هدف قطاع النقل الري فهو تنظيم قطاع النقل الري 
مبادرات  ثمان  ي�شم  فيما  تناف�شيته  وتعزيز  الدولة  يف 
واملوا�شفات  الت�شريعات  وتفعيل  اإع���داد  ه��ي  و  رئي�شية 
واملتخ�ش�شة  اجلماعي  النقل  لنظم  اجلديدة  واملعايري 
باإن�شاء  اخلا�شة  الت�شريعات  وتفعيل  وا�شتكمال  واع��داد 
الهيئة  دور  واإب����راز  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  خ��ط��وط  واإدارة 
امل��ح��اف��ل املحلية  ال����ري يف  ال��ن��ق��ل  يف م��ن��ظ��وم��ة ق��ط��اع 

واالقليمية والدولية .

 •• اأبوظبي-وام: 

تبواأت دولة االإمارات العربية املتحدة مكانة متقدمة على 
اخلريطة العاملية يف قطاع النقل البحري والري حيث 
اقت�شاد  دورا مهما يف  القطاعان احليويان  ه��ذان  ي��وؤدي 
ال��ع��امل منواأ  اقت�شاديات  اأك��رث  وال���ذي يعد م��ن  ال��دول��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الر�شيدة  القيادة  حكمة  بف�شل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واإخوانهما حكام االإمارات الذين وا�شلوا م�شرية العطاء 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  اأر�شاها  التي  والتقدم 
اآل نهيان باين وموؤ�ش�س الدولة الع�شرية طيب اهلل ثراه  
الدكتور  القيادة ومبتابعة معايل  . وبناء على توجيهات 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير االأ�شغال العامة 
.. مت  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
فاعلة  وا�شحة وم�شاهمة  روؤية  يقوم على  برنامج  و�شع 
للدولة  ي��ك��ون  ك��ي  وم��درو���ش��ة  مر�شومة  وا�شرتاتيجية 
الدور الريادي والتميز يف جمال النقل الري والبحري 
من خالل تنمية العالقات االإقليمية والدولية واقرتاح 
الالزمة  والت�شريعات  القوانني  و�شن  ال�شيا�شات  ور�شم 
والتي من خاللها �شت�شمن كفاءة وتطور و�شالمة النقل 
يف  الهام  احليوي  القطاع  هذا  وتنمية  والبحري  ال��ري 
الدوائر  ف��ى  العاملة  املو�ش�شات  جهد  وت��وح��ي��د  ال��دول��ة 
ال��دول��ي��ة. ومن  املحافل  ف��ى  اجن��ازات��ه��ا  واظ��ه��ار  املحلية 
اأهداف الهيئة اال�شرتاتيجية حتقيق االن�شجام والتكامل 
والبحري  ال��ري  النقل  وبرامج  وت�شريعات  اأنظمة  بني 
واالقت�شادية  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية  االأ���ش�����س  وو���ش��ع 
امل�����ش��ت��وى االحت������ادي واملحلي  امل��الئ��م��ة ع��ل��ى  وال��ف��ن��ي��ة 
من  الريادي  املوقع  هذا  وتر�شيخ  الدولة  مكانة  وتعزيز 
والبحري  ال��ري  النقل  وتطوير عالقات  تنظيم  خالل 
�شيا�شة  تنفيذ  و  وتنظيمه  وال���دويل  االإقليمي  الثنائي 
ورفع  البحرى  والنقل  ال��ري  النقل  قطاع  ف��ى  ال��دول��ة 

•• دبي-الفجر:

رئي�س  ف�����ول  غ���اف���ني  ال�����ش��ي��د  وق�����ع 
�شوي�س  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
العاملية  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  ه��وت��ي��ل  ب��ل 
الرائدة يف �شناعة ال�شيافة وال�شيد 
رئ��ي�����س جمل�س  اجل��م��ي��ع��ة  ع��ب��د اهلل 
تعاون  اتفاقية  اجلميعة  جمموعة 
مدينة  يف  جديدين  فندقني  الإدارة 
الريا�س باململكة العربية ال�شعودية.  
ومت التوقيع خالل حفل خا�س اقيم 
ال�شرق  ق�����ش��م  اأم�����س يف م��ق��ر  ���ش��ب��اح 
االأو������ش�����ط مب��ج��م��وع��ة ���ش��وي�����س بل 
من  و   ، بدبي  انرتنا�شيونال  هوتيل 
املتوقع اأن تبداأ جمموعة �شوي�س بل 
وادارة  ت�شغيل  انرتنا�شيونال  هوتيل 
ك���ل م���ن ف���ن���دق ���ش��وي�����س ب���ل هوتيل 
بوتيك  ب��ل  �شوي�س  وف��ن��دق  الريا�س 
الريا�س خالل  التحلية يف  مبنطقة 
العالمة  2015 حت��ت  املقبل  ال��ع��ام 
لالتفاقات  وفقا  الدولية  التجارية 

التي مت توقيعها .
ان هذا  ف���ول   غ��اف��ني  ال�شيد  وق���ال   
تو�شع  خ��ط��ط  �شمن  ي��اأت��ي  االت���ف���اق 

قاعات  وث������الث  مم����ي����زة،  وم���ق���اه���ي 
لالجتماعات وقاعة لالأفراح. وحمام 
األعاب  و�شالة  ونادي �شحي  �شباحة، 
م���ت���ن���اول جميع  ت���ك���ون يف  ري��ا���ش��ي��ة 

ال�شيوف.
اأما بالن�شبة لفندق �شوي�س بل بوتيك 
التحلية ، فيقع على �شارع التحلية يف 
�شيد  الفخم  الفندق  وه��ذا  الريا�س 
بت�شاميم مميزة اإىل جانب احتوائه 
علي مرافق فاخرة فريدة من نوعها، 
اإىل تقدمي خدماته الراقية  وي�شعى 

جلميع الزوار وال�شيوف.
هوتيل  �شوي�س-بل  حمفظة  وت�شّم 
اإنرتنا�شيونال اأكرث من 120 فندقاً 
جمموعتها  يف  وم�شروعاً  ومنتجعاً 
ال���ع���امل���ي���ة. وق������د اخ���ت���ارت���ه���ا جملة 
HOTELS من بني اأف�شل 100 
للعام  ال��ع��امل  يف  فندقية  جم��م��وع��ة 
ال�شني،  يف  ح�شور  ولديها   ،2013
واإندوني�شيا،  والفيليبني،  وفيتنام، 
زيلندا،  ونيو  واأ�شرتاليا،  وماليزيا، 
يف االمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�شعودية. والكويت، وقطر، 

والبحرين، والعراق، وعمان، 

املنطقة  يف  وب���ق���ع  ط��اب��ق��ا   26� م���ن 
امل��ال��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة اجل���دي���دة يف 
�شارع  على  الفندق  ويقع  العا�شمة. 
امل���ل���ك ف��ه��د اأح�����د اأه�����م ال�������ش���وارع يف 
واحد  م��رت  كيلو  بعد  وعلى  املدينة، 
م��ن منطقة م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
ال��ف��ن��دق يحتوي على  امل��ال��ي��ة. وه���ذا 
اأخاذه  126 غرفة ويتمتع بوجهات 
للعا�شمة من كل الزوايا االأربعة.

مطاعم  ث����الث����ة  ال����ف����ن����دق  وي�������ش���م 

انرتنا�شيونال  ه��وت��ي��ل  ب��ل  ���ش��وي�����س 
�شوف  ن���ح���ن    ، االأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 
اجلديدين  ال��ف��ن��دق��ني  ادارة  ن��ت��ويل 
التكنولوجيات  ب��اأح��دث  الريا�س  يف 
بكفاءة  امل��ق��دم��ة  املهنية  واخل���دم���ات 
بجعلها  �شنقوم  حيث  عالية،  دول��ي��ة 
العاملية  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ع��اي��ري  م��رك��ز 

احلقيقية يف املدينة .
الريا�س  ه��وت��ي��ل  ب��ل  �شوي�س  وي��ع��د  
فندق من فئة االأرب���ع جن��وم، يتكون 

املنطقة  ه���ذه  يف  للمجموعة  ق��وي��ة 
ال����واع����دة ون���ح���ن م��ت��ح��م�����ش��ون جدا 
عا�شمة  الريا�س  يف  الفنادق  الإدارة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ، اأكر 
دولة يف ال�شرق االأو�شط ، والتي تلبي 
كل  م��ن  ال�شيوف  جميع  احتياجات 

اأنحاء العامل  .
وق����ال ف����اول  ت��ع��د ال��ري��ا���س حمورا 
الهامة  ال�������ش���رك���ات  م����ن  ل���ل���ع���دي���د 
الفندقني  وه����ذي����ن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
الريا�س  ت��ك��ون  ان  يف  ���ش��ي�����ش��اع��دان 
لرجال  وامل��ف�����ش��ل  االأم����ث����ل  اخل���ي���ار 
االأع����م����ال م���ن ح����ول ال���ع���امل ال���ذي 
الدولية  امل���ع���اي���ري  ع��ل��ى  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
املطلوبة من اخلدمة وال�شيافة .

وقال ال�شيد عبد اهلل اجلميعة رئي�س 
واملالك  اجلميعة  جمموعة  جمل�س 
لكال الفندقني  نحن �شعداء باختيار 
لت�شغيل  م��ه��ن��ي��ة  ف���ن���ادق  جم��م��وع��ة 
اأعمالنا يف الريا�س، حيث اأن فنادقنا 
االأماكن  اأك����رث  م���ن  واح�����دة  ت��ق��ع يف 

حيوية واأهمها يف املدينة  .
م�شعود  نويل  ال�شيد  قال  من جانبه 
يف  والتطوير  العمليات  رئي�س  نائب 

•• دبي -وام:

املالية  االأوراق  اأ���ش��واق  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  دع��ت 
العربية ام�س اإىل تبني مزيد من اآليات التحديث مبا يتنا�شب 
برتخي�س  وذل��ك  االأ���ش��واق  وظ��روف  امل�شتثمرين  حاجات  مع 
واأنظمة  ت�شريعات  واإ���ش��دار  جديدة  مالية  وخدمات  منتجات 

تفي بحاجة االأ�شواق.
امل��ال العربية الذي  راأ���س  امل��وؤمت��ر االأول الأ���ش��واق  وطالبت يف  
املالية  االأوراق  هيئات  احت��اد  من  بتنظيم  ام�س  اأعماله  افتتح 
النقد  و�شندوق  املالية  االأوراق  هيئة  م��ع  بالتعاون  العربية 
العربي وتوم�شون رويرتز با�شتحداث اآليات جديدة وخدمات 

تكنولوجية متنوعة .. م�شددة على اأهمية تفعيل دور حوكمة 
عن  ف�شال  االإف�شاح  اآليات  ودعم  ال�شفافية  وتعزيز  ال�شركات 

االلتزام مبعايري املطابقة واإنفاذ القوانني.
االقت�شاد  وزي���ر  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  وق���ال 
رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�شلع 
ال��ذي يعقد   � للموؤمتر  يف كلمة له خالل اجلل�شة االفتتاحية 
ياأتي  املوؤمتر يثري مو�شوعات وق�شايا عدة  اإن   � حتت رعايته 
يف مقدمتها التعاون بني هيئات االأوراق املالية العربية وتبادل 
االأهمية  درجة كبرية من  يعد على  اأمر  بينها وهو  املعلومات 
االأ�شواق  على  ال��رق��اب��ة  دع��م  ع��ن  ف�شال  االأ����ش���واق  تطوير  يف 
ومكوناتها التنظيمية. واأ�شاف اأن املعايري الدولية لل�شفافية 

تتطلب ان�شياب املعلومات بني اجلهات الرقابية داخل الدولة 
مع  طلبها  عند  املخت�شة  اخلارجية  للجهات  توفريها  بهدف 
الدول  اقت�شادات  يف  املالية  ل��الأ���ش��واق  احل��ي��وي  ال���دور  تاأكيد 
ال��ع��رب��ي��ة. وي�����ش��ارك يف امل���وؤمت���ر ال���ذي مي��ت��د ي��وم��ني ملناق�شة 
العاملية  املالية  للمراكز  العربية  املالية  االأ�شواق  �شبل مناف�شة 
وحتديات التكامل بني االأ�شواق العربية � وزراء وم�شوؤولون من 
باململكة  املنقولة  القيم  رئي�س جمل�س  بولقنادل  بينهم ح�شن 
العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احت��اد  جمل�س  رئي�س  املغربية 
اأمني عام احتاد هيئات االأوراق املالية العربية  وجليل طريف 
ورئي�س  ع��ام  مدير  احلميدي  عبدالرحمن  الدكتور  ومعايل 

جمل�س اإدارة �شندوق النقد العربي.
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امل�شتاأنف : ال�شعفار للمقاوالت العامة �س ذ م م اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف 
عليه: عي�شى �شامل القبي�شي واخرون اجلن�شية: االمارات     اجلن�شية: االمارات 
وايز  اعالنه/  املطلوب  التعليقي  الوقف  احلكم  الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع 
الدارة العقارات �س ذم م اجلن�شية: االمارات  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/2633 جت كل- م ت- ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-
مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي
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اأظ  م ت- ب-  كل-  رقم  2013/2633 جت  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  ا�شتاأنف 
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-
مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
 مذكرة لإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                             اىل املدعي عليه/موك�س منطقة حرة ذ م  م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم 

الثالثاء بتاريخ   2014/12/9 ال�شاعة 8:30 �شباحا  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث اي=ام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 
املعجل بال  الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول  �شيكون مبثابة ح�شوري. باال�شافة اىل 

كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2014/4749 عمايل جزئي
2014/4821 عمايل جزئي 
2014/4822 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�شم املدعي
�شديق االزهر رحاحلية
روبي ميندوزا با�شكوال
فريديلني بيلنا�س ار�شينو

مبلغ املطالبة
38740 درهم �شامل تذكرة العودة
49650 درهم �شامل تذكرة العودة
42450 درهم �شامل تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     

انذار عديل بالن�صر
   رقم  2423/ 2014   
 املنذر/  عبداهلل عليثة �شويدر احلربي- �شعودي اجلن�شية 

ب�شفته  عبداهلل-  �شلطان  �شيف  �شلطان   -2 م(  ذم  �س   ( للعقارات  فيلو�شيب   -1/ اليهما  املنذر 
ال�شخ�شيه ومدير ومالك املدعى عليها االوىل ) جمهول حمل االقامة(

انذار بال�شداد
رم��ال 1703-3  بناية   2206  ( ارق��ام  لل�شقق  ايجار  اليهما عقود  املنذر  وق��ع مع  ان  للمنذر  �شبق 
بناية �شدف 7-1709 بناية �شدف 6( وذلك مبنطقة مر�شى دبي- اال انه قد مت ارجتاع الدفعات 
ينذر  لذلك  مغلق  احل�شابات  لوجود  نظرا  �شرف  دون  االيجارية  القيمة  يف  املتمثلة  االخ��رية 
ا�شتالمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  مهله  وذل��ك خالل  املرجتعة  ال�شيكات  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر 
لذلك االنذار واال �شوف نكون م�شطرين اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم واالخالء 

واملطالبة املالية حتى االخالء التام مع حتملكم لكافة الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل
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العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
           يف الدعوى رقم 2014/1 نزاع تعيني خربة عقاري- دبي

 املعلن اليهم: املتنازع �شده االول: ر�شا ح�شني هرنى - املتنازع �شدها الثانية: االوائل 
العمال  الودية-  الت�شويات  املوقرة-  دبي  قبل حماكم  من  تكليفنا  على  بناء  للعقارات 
اخلرة املحا�شبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االحد املوافق 2014/12/7 ال�شاعة 
وذلك مبكتبنا  املحا�شبية  للخرة  االول مكرر  االجتماع  لعقد  �شباحا موعدا  العا�شرة 
الكائن دبي- بر دبي- �شارع خالد بن الوليد مقابل وزارة خارجية االمارات دبي- بناية 
هم�شة A مكتب رقم 408، الطابق الرابع- هاتف رقم  3852552-04 وفاك�س 3852556-
االجتماع  قانونا حل�شور  من ميثلكم  او  يطلب ح�شوركم  لذا  دبي.   95642 ب  �س   04

املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. 
املقطري لتدقيق احل�شابات- ع�شو م�شتقل يف جمموعة اي جي ان الدولية

اخلبري املحا�صبي وامل�صريف/ احمد حممد علي مقطر العامري

 دعوة حل�صور الجتماع الول
مكرر للخربة املحا�صبية

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
        يف الدعوى رقم 2014/733 جتاري كلي  

تنفيذا لقرار عدالة  ال�شو  �شعيد خمي�س  �شعيد هالل   املدعى عليه: حممد 
كلي  جتاري   2014/733 الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة 
ندبنا خبريا  فقد مت  الوطني  اخليمة  را�س  املدعي/بنك  �شدكم من  املقامة 
املوافق  االحد  يوم  فقد مت حتديد  وعليه  اليها،  امل�شار  الدعوى  يف  م�شرفيا 
2014/11/30 ال�شاعة 11.00 �شباحا موعدا الجتماع اخلرة يف مقر مكتبنا 
جينوم لال�شت�شارات- دبي فندق جي دبليوماريوت- مبنى املكاتب ) اأ( الطابق 
او من  الثاين )201( هاتف رقم 2526668 فاك�س 2527779 راجني احل�شور 
ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة امل�شتندات 

املوؤيدة لدفوعكم.
عبداحلميد زيتون/ خبري حما�صبي وم�صريف

اعالن حل�صور اجتماع اخلربة

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
        يف الدعوى رقم 2014/621 جتاري كلي دبي  

 املقامة من :  رم�شي�س للخدمات والهند�شة البحرية
�شد: تيلكا الكرتومكانيكال ) �س ذم م(

من  تعيننا  انه مت  فار�س-  بن  ابراهيم  احمد  احل�شابي/  اخلبري  نحن  نعلن 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�شابية  مهمة اخلرة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
املدعى  نعلن  كما  املذكورةاعاله-  الدعوى  يف   2014/9/30 بجل�شة  ال�شادر 
عليها تيلكا الكرتوميكانيكال- )�س ذم م( حل�شور اجتماع اخلرة املقرر له 
جل�شة يوم االحد املوافق 2014/12/7 يف متام ال�شاعة 3.00 ع�شرا وذلك مبقر 
مكتبنا الكائن مبركز الدانة- مكتب رقم 510 �شارع ال مكتوم- ديرة- دبي. 

خبري ح�صابي/احمد ابراهيم حممد بن فار�س

اعالن اجتماع  خربة

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الرتكة رقم   961 /2014 تركة - م ر-ب- ع ن

  طالب احل�شر: را�شد �شامل عبيد حممد الفار�شي اجلن�شية: االمارات املتويف 
: �شامل عبيد حممد الفار�شي واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الرتكة: 
الفار�شي  حممد  عبيد  �شامل  عائ�شة  اعالنه:  املطلوب  ق�شائي  وكيل  تعني 
الطلب  قد  احل�شر  طالب  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية: 
املذكور اعاله وحددت املحكمةيوم االثنني املوافق 2014/12/8 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية 
بالن�شر-  االعالن  اعادة  االداري-  املركز  الكائنة  االبتدائية  العني  حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد . علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س  �شخ�شيا 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات. �شدر بتاريخ  2014/11/19  
الرتكة                                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية
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املال والأعمال

التكامل  نحو  وامل�شرية  االإماراتية 
التجاري وقال �شنحر�س على جلب 
���ش��رك��ات يف ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة من 
التجارية  الفر�س  االإم��ارات لعر�س 
واال�شتثمارية التي تتميز بها م�شر 
امل��ل��ت��ق��ى جناحات  وق����د ح��ق��ق ه����ذا 
دول  يف  ال�شابقة  ن�شخه  يف  وا���ش��ع��ة 
 120 من  اأك��رث  مب�شاركة  خمتلفة 
/�شركة اإماراتية متعددة القطاعات 

اأك���رث من  يت�شمن  وف���د  وم�����ش��ارك��ة 
وم�شتثمرين  اأع��م��ال  /رج���ل   250
ال�شابقة  ن�شخه  يف  امللتقى  زار  وق��د 
ال��دول التي مت تنظيم فيها هذا  يف 
1200 /زائ���ر  اأك����رث م���ن  احل����دث 
امل�شاركة  القطاعات  املهتمني يف  من 
من  املختلفة  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
التجاري  امللتقى  و�شيلعب  ال��دول��ة. 
االإماراتي امل�شري دورا كبريا يف دعم 

موؤمتر  خ���الل  االق��ت�����ش��اد  وزارة  يف 
دول���ة  اإن  م�����ش��ر  ع��ق��د يف  ���ش��ح��ف��ي 
حتر�س  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
االقت�شادي  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق  ع��ل��ى 
وزيادة  رف��ع  يف  �شيما  ال  وال��ت��ج��اري 
ال����������دور ال���������ذى ت���ل���ع���ب���ه ال����ت����ج����ارة 
النمو  زي��ادة معدالت  اخلارجية فى 
االقت�شادى ورفع م�شتوى تناف�شية 
الدولة  يف  الت�شديرية  القطاعات 
العربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  وت��ع��ت��ر 
للدولة  مهما  ا�شرتاتيجيا  �شريكا 
ب���ع���الق���ات مميزة  م��ع��ه��ا  وت���رت���ب���ط 
على ك��اف��ة االأ���ش��ع��دة وب��ال��رغ��م من 
التجارية  ال��ع��الق��ات  م�شتوى  من��و 
ايجابي خالل  ب�شكل  اجل��ان��ني  ب��ني 
هنالك  اأن  اإال  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
فر�شا كبرية مل�شاعفة حجم التبادل 
ال�����ت�����ج�����اري ب�����ني اجل�����ان�����ني خ����الل 
ال�����ش��ن��وات ال��ق��ادم��ة وم���ن ه��ن��ا ياأتي 
على  منا  اميانا  امللتقى  لهذا  دعمنا 
وامكانيات  امل�شري  ال�شوق  اأهمية 
على  للح�شول  االإماراتية  ال�شركات 
ح�ش�س وافرة من امل�شاريع التنموية 

احلالية يف م�شر وامل�شتقبلية.

•• القاهرة - دبي-وام:

وموؤ�ش�شة  االق��ت�����ش��اد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
وموؤ�ش�شة  ال�����ش��ادرات  لتنمية  دب���ي 
التابعتان  اال���ش��ت��ث��م��ار  لتنمية  دب���ي 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة 
االإماراتي  التجاري  امللتقى  اإط��الق 
االأعمال  قطاعات  لتطوير  امل�شري 
التي  ال�������ش���رك���ات  ب����ني  وال���ت���وا����ش���ل 
تتخذ من دول��ة االإم���ارات مقرا لها 

وال�شركات امل�شرية.
وم����ن امل���ق���رر اأن ي��ع��ق��د امل��ل��ت��ق��ى يف 
القاهرة يف الفرتة من 17 اإىل 19 
مار�س املقبل وي�شمل تنظيم ملتقى 
جتاري ومعر�س الأ�شحاب ال�شركات 

الت�شديرية واال�شتثمارية.
امل�شارك  االإم���ارات���ي  ال��وف��د  وي�����ش��م 
م������ن رج������ال  ن����خ����ب����ة  امل����ل����ت����ق����ى  يف 
وامل�شوؤولني  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
الراغبني  ج��ان��ب  اإىل  احل��ك��وم��ي��ني 
اال�شتثمار  فر�س  من  اال�شتفادة  يف 

والتجارة فى م�شر.
وق���ال جمعة ال��ك��ي��ت وك��ي��ل ال����وزارة 
اخلارجية  التجارة  ل�شوؤون  امل�شاعد 

واأ�شار الكيت اإىل اأن االإمارات تعتر 
اأك��ر م�شتثمر عامليا يف م�شر  ثالث 
دوالر  /مليار   5.5 باجمايل  وذل��ك 
االأول من  ال��ن�����ش��ف  ح��ت��ى  اأم��ري��ك��ي 
االم����ارات  ت�����ش��ت��ح��وذ  ح��ي��ث   2014
ع��ل��ى م���ا ن�����ش��ب��ت��ه 22 يف امل���ائ���ة من 
اج��م��ايل اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ع��رب��ي��ة يف 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  و/10 يف  م�شر 
الداخل  املبا�شر  االجنبي  اال�شتثمار 
الت�شريعات  ظ����ل  ويف  م�����ش��ر  اىل 
التي  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت�����ش��ه��ي��الت 
�شتكون  م��وؤخ��را  م�شر  عنها  اأعلنت 
للم�شتثمر  م��ت��ن��وع��ة  ف��ر���س  ه��ن��اك 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  االإم����ارات����ي 
امللتقى  ان��ع��ق��اد  ���ش��ي��دع��م��ه��ا  وال���ت���ي 

التجاري االإماراتي امل�شري.
العو�شي  ���ش��اع��د  امل��ه��ن��د���س  ق����ال  و 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
اال�شتفادة  اإن  ال�������ش���ادرات  لتنمية 
تطوير  تكمن يف  احل���دث  ه���ذا  م��ن 
القطاعني  م��ع  التجارية  ال��رواب��ط 
م�شر  يف  واخل������ا�������س  احل����ك����وم����ي 
وت���وث���ي���ق ق����ن����وات ال���ت���وا����ش���ل على 
من  وامل�شتثمرين  ال�شركات  ق��درات 

االأعمال  ق��ط��اع��ات  ت���واج���د  خ����الل 
امل���������ش����ري����ة مب���خ���ت���ل���ف جم���االت���ه���ا 
احل����دث وترتكز  ه���ذا  امل�����ش��ارك��ة يف 
على  وامل�شرية  االإم��ارات��ي��ة  العالقة 
العالقات  وت��وث��ي��ق  االأع��م��ال  تنمية 
وتبادل  اجل��ان��ب��ني  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة امل��ف��ي��دة حول 
املحتملة  التجاري  التبادل  عمليات 
على  امل�شاركة  ال�شركات  �شتتمكن  و 
احل�شول على �شورة وا�شحة ملنحى 
ناحية  م��ن  االأع��م��ال  قطاعات  �شري 
واأف�شل  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
التجارية  باالأعمال  للقيام  الو�شائل 
يف م�����ش��ر م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى حيث 
���ش��ن��ع��م��ل م����ن خ�����الل ه�����ذا احل����دث 
ع��ل��ى دع����م امل�������ش���در االإم�����ارات�����ي يف 
امل�شوحات  على  وبناء  عديدة  اأ�شواق 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة اأجمعت 
ال�شوق  اأهمية  على  ال�شركات  جميع 
امل�شري و�شعيها احلثيث يف التواجد 
واأو�شح  ال����واع����د.  ال�����ش��وق  ه����ذا  يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي  ف��ه��د 
اأن  اال�شتثمار  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
من  تهدف  م�شر  يف  امللتقى  ن�شخة 

الثنائية  االج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د  وراء 
االأعمال  لرجال  املبا�شرة  واللقاءات 
مع  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  رب��ط  اإىل 
امل�شرية  وال�����ش��رك��ات  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
االإم��ارات وت�شكل  بنظرائها يف دولة 
االإم����ارات����ي����ة فر�شة  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
وال�شركات  للم�شتثمرين  منا�شبة 
ف��ه��م اجتاهات  ب��غ��ي��ة  واحل��ك��وم��ت��ني 
ال�������ش���وق احل���ال���ي���ة وم�����دى االإق���ب���ال 
االإماراتية  املنتجات  على  والطلب 
واخل����دم����ات يف م�����ش��ر ا���ش��اف��ة اإىل 
التفاهم  م���ذك���رة  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��زي��ز 
والهيئة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ب����ني  امل���وق���ع���ة 
لرفع  لال�شتثمار  ال��ع��ام��ة  امل�شرية 
وتوطيد  اال�شتثمار  ومعدالت  ن�شب 
واحلكومية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الق���ات 
اال�شرتاتيجي  ال���ت���واج���د  وت��وث��ي��ق 
وامل�شري.  االإم���ارات���ي  ال�شوقني  يف 
واأك�����������د حم����م����د ال�����ك�����م�����ايل م���دي���ر 
يف  الت�شدير  اأ����ش���واق  ت��ط��وي��ر  ادارة 
ال�شادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
امللتقى  اأن  للملتقى  ال��ع��ام  واملن�شق 
يعتر  امل�شري  االإم��ارات��ي  التجاري 
ال�شركات  دع���م  ن��ح��و  ه��ام��ة  خ��ط��وة 

معدالت  ودع��م  التجارية  العالقات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ق��وم  ال��ن��م��و 
بالرتويج للملتقى يف م�شر والعمل 
مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني لدعمه 
والذي يتوقع اأن ي�شفر عن �شفقات 
حم��ت��م��ل��ة وحت���ال���ف���ات جت���اري���ة بني 
دولة  م��ن  وامل�شتثمرين  ال�����ش��رك��ات 
االإمارات العربية املتحدة ونظرائهم 

يف م�شر. 

اإطالق امللتقى التجاري االإماراتي امل�سري يف مار�س املقبل بالقاهرة 

ارتفاع اأ�سعار �سلة خامات اأوبك اإىل 75.70 دوالر للربميل

 براند دبي ينفذ م�سروعا فنيا يف مواقف �سيارات اإعمار بوليفارد

بحث تو�سيع جماالت التعاون االقت�سادي واال�ستثماري بني فعاليات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف اأبوظبي وبولندا
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  الرميثي  �شعادة حممد ثاين مر�شد  اأكد 
احتاد غرف التجارة و ال�شناعة بالدولة رئي�س 
االرتقاء  اأهمية  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
واال�شتثماري  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  ب��ع��الق��ات 
ب���ني ���ش��رك��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
واال�شتفادة  وب��ول��ن��دا  وال���دول���ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
بولندا  يف  املتوفرة  والتكنولوجيا  اخل��رات  من 
بني  م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�شروعات  لتاأ�شي�س 
اإمارة  يف  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  االأعمال  رج��ال 
اأبوظبي وجمهورية بولندا. وقال �شعادته خالل 

تتجاوز 1.8 مليار درهم يف نهاية العام 2013. 
واأ�شار اإىل اأن هذه االأرقام مازالت متوا�شعة وال 
تتنا�شب م��ع االإم��ك��ان��ي��ات االإق��ت�����ش��ادي��ة وامل���وارد 
يدفعنا  مما  اجلانبني  ل��دى  املتوفرة  الطبيعية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق قفزة  امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود  ب����ذل  اإىل 
االإقت�شادي  التعاون  نوعية يف م�شتوى عالقات 
واال�شتثماري ومبا ي�شاهم يف املح�شلة يف ارتفاع 
اال�شتثماري  التعاون  وزي��ادة  التجارية  املبادالت 

بني البلدين ال�شديقني.
���ش��ع��ادة حم��م��د ث���اين م��ر���ش��د الرميثي  واأ����ش���اد 
ال�شرق  �شيال  معر�س  يف  البولندية  بامل�شاركة 
ت�شارك  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي  يف   2014 االأو�����ش����ط 

الزراعية  املنتجات  يف  متخ�ش�شة  �شركة   49
وال��غ��ذائ��ي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س.. م���وؤك���دا اأن 
التعاون  دعم عالقات  يف  �شت�شهم  امل�شاركة  هذه 
التجاري واال�شتثماري بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
الرميثي  ال�شديقني. وقال  البلدين  العاملة يف 
التجارية  امل���ب���ادالت  اأرق����ام  يف  ق��ف��زة  اإن حتقيق 
ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن خ��الل زي���ادة ت��ب��ادل الوفود 
التجارية للتعرف على اآخر امل�شتجدات يف جمال 
الطرفني  ل��دى  املتوفرة  اال�شتثمارية  الفر�س 
وامللتقيات  امل���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
م�شتوى  ورف��ع  اأبوظبي  يف  امل�شرتكة  التجارية 
االإقت�شادية  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  املعلومات  ت��ب��ادل 

وزير  �شافي�شكي  م��اري��ك  م��ع��ايل  م��ع  اج��ت��م��اع��ه 
والوفد  بولندا  يف  الريفية  والتنمية  ال��زراع��ة 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  اإن  امل��راف��ق  ال��ت��ج��اري 
بعالقات  ترتبطان  بولندا  وجمهورية  املتحدة 
ال�شنوات  وخ��الل  االأ�شعدة  كافة  وعلى  متميزة 
اأف�شل  ب�شورة  العالقات  ه��ذه  توثقت  املا�شية 
على ال�شعيد االإقت�شادي حيث مت اإقامة روابط 
اإق��ت�����ش��ادي ب�شورة  ت���ع���اون  جت���اري���ة وع���الق���ات 
اأو�شع بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات ورجال االأعمال 
معدالت  اأن  اإال  البلدين  ك��ال  يف  وامل�شتثمرين 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  التجارية بني  املبادالت 
ال��ت��ي م��ازال��ت متوا�شعة ومل  امل��ت��ح��دة وب��ول��ن��دا 

بامل�شاريع  والتعريف  البلدين  يف  حت�شل  التي 
امل�شاركة  و�شروط  الإجنازها  املخطط  اجلديدة 
فيها من قبل ال�شركات الوطنية. ودعا الرميثي 
لال�شتثمار  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل�����ش��روع��ات  يف 
وامل�شاهمة يف تطوير القطاع ال�شناعي باالإمارة 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�شاهمته  وزي����ادة 
كل  لتقدمي  اأبوظبي  غرفة  ا�شتعداد  عن  معربا 
العون وامل�شاعدة لل�شركات واملوؤ�ش�شات البولندية 
الراغبة يف تاأ�شي�س عالقات تعاون اقت�شادي مع 
موؤ�ش�شاتنا الوطنية والعمل واال�شتثمار يف اإمارة 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي -وام: 

�شاركت موؤ�ش�شة �شوغة التجارية 
لتطوير  ل�شندوق خليفة  التابعة 
امل�����ش��اري��ع يف م��ه��رج��ان االإم�����ارات 
والتمر  للنخيل  الثامن  ال���دويل 
ال��������ذي ان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات���ه يف 
اأبوظبي  يف  االول  اأم�س  اأبوظبي 
ل�شمو  ال��ك��رمي��ة  ال���رع���اي���ة  حت���ت 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
الرئا�شة وذل��ك عر  �شوؤون  وزي��ر 
وتراثية  حرفية  منتجات  عر�س 
ت���ط���وي���ره���ا ����ش���م���ن م����ب����ادرة  مت 
�شوغة با�شتخدام مواد اأولية من 

اخلو�س و�شعف النخيل.
وت��ع��ت��ر ���ش��وغ��ة م��ب��ادرة تنموية 
اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��ن��دوق خليفة  رائ�����دة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ش��اري��ع  لتطوير 
والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  هيئة 
وت�شويق  ت���ط���وي���ر  اإىل  ت����ه����دف 
امل�شتمدة  احل���رف���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات 
ال������رتاث االإم�����ارات�����ي حمليا  م���ن 
جتاري  ا�شم  تر�شيخ  ع��ر  وعامليا 
كلمة  وتعني  حملية  م��الم��ح  ذي 
����ش���وغ���ة ب��ال��ل��ه��ج��ة امل���ح���ل���ي���ة ما 
الهدايا  م���ن  امل�����ش��اف��ر  ي�����ش��رتي��ه 
ليقدمها اإىل اأهله واأ�شحابه عند 

العاملني  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني 
التقليدية  احل�������رف  جم�����ال  يف 
وال�����رتاث�����ي�����ة امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 
موؤ�ش�شة �شوغة. واأكدت اليو�شف 
اأن ال�شندوق ي�شعى لرت�شيخ ا�شم 
امل����ب����ادرة  ���ش��وغ��ة ك��ا���ش��م جتاري 
التي  الرتاثية  باملنتجات  مرتبط 
وا�شع  نطاق  على  ت�شويقها  �شيتم 
الهوية  ي��ع��زز  وع��امل��ي��ا مب��ا  حمليا 

الوطنية.

عودته من ال�شفر.
جناح  م����ع����رو�����ش����ات  وت���ت�������ش���م���ن 
امل�شتلزمات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ���ش��وغ��ة 
املنزلية واملكتبية امل�شنوعة يدويا 
اإىل  النخيل  و�شعف  اخلو�س  من 
الطابع  ذات  االأك�ش�شورات  جانب 
ال���رتاث���ي ال���ت���ي مت ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
ا�شتخدامات ع�شرية مثل حقائب 
والهاتف  امل��ح��م��ول  ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر 
الزينة  اأدوات  النقود  وح��اف��ظ��ات 

قامت  ال��رتاث��ي��ة  االأدوات  وبع�س 
املواطنات  م���ن  ع���دد  بت�شنيعها 
موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت  املن�شويات 

�شوغة.
اليو�شف  ح����ارب  ع��ائ�����ش��ة  وق���ال���ت 
�شوغة  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع������ام  م����دي����ر 
التجارية اإن امل�شاركة يف مهرجان 
االإم��ارات الدويل للنخيل والتمر 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال��ث��ام��ن��ة  بن�شخته 
ملنتجات  ت�������ش���وي���ق  م���ن���اف���ذ  ف���ت���ح 

�شندوق  اأن  ال��ي��و���ش��ف  واأ���ش��اف��ت 
تدريبية  دورات  عدة  نظم  خليفة 
واأع������م������ال  ال���ن�������ش���ي���ج  يف جم�������ال 
اخل���ي���اط���ة وامل�����ط�����رزات واأع����م����ال 
اخلو�س �شعف النخيل يف خمتلف 
م�دن املنطقة الغربية مثل غياثي 
وليوا  زاي������د  وم���دي���ن���ة  وال�������ش���ل���ع 
واالم�����ارات االأخ����رى ح��ي��ث و�شل 
عدد املواطنات املتدربات اىل نحو 

400 متدربة.
الرتاثية  املنتجات  اأهمية  واأك��دت 
الوطنية  الهوية  تعزيز  يف جمال 
وت��ر���ش��ي��خ امل��ف��اه��ي��م ال��وط��ن��ي��ة يف 
تبنتها  �شاملة  وطنية  خطة  ظ��ل 
حكومة اأبوظبي الإحياء الرتاث.. 
مو�شحة اأن تراث االمارات حافل 
جميلة  وم���ن���ت���ج���ات  ب�������ش���ن���اع���ات 
حتمل بني طياتها ق�ش�س املا�شي 
العريق واحل�شارة واالأ�شالة.

�شوغة  م����ب����ادرة  اأن  واأ����ش���اف���ت   
جن��ح��ت يف اإق��ن��اع ���ش��ي��دات يجدن 
حرفا تراثية مثل  ال�شدو اخلو�س 
لكنهن  وغ��ريه��ا  النخيل  و�شعف 
هجرنها منذ ع�شرين عاما تقريبا 
بالعودة اإىل تلك احلرف الرتاثية 
وهن االآن ي�شاركن مبنتجاتهن يف 
يف  واملعار�س  املهرجانات  خمتلف 

الدولة. 

و  االنغويل  و جريا�شول  الفنزويلي مرياي  و  ال�شعودي 
اورينت االأكوادوري.

اجلمالية والفنية يف كافة اأرجاء االإمارة من خالل التناول 
املبتكر واملزج بني العنا�شر واملكونات الثقافية املتنوعة التي 
تتعاي�س �شويا يف دبي.. ومن الناحية العملية يعتمد امل�شروع 
ب�شكل وطيد على تفعيل ال�شراكات مع املطورين العقاريني 
العاملني يف الدولة. وقالت نورة العبار مدير اإدارة االت�شال 
واالإب��داع باملكتب االإعالمي حلكومة دبي :  تتميز مبادرات 
التعبري عن  ب��االإب��داع وال��ق��درة على  دب��ي  ب��ران��د  وم�شاريع  
ط��اب��ع دب���ي اخل��ا���س ال����ذي مي��ي��زه��ا ع��ن غ��ريه��ا م��ن مدن 
العامل حيث متكنت االإمارة من تر�شيخ مكانة مرموقة لها 
كمركز ح�شاري عاملي يجمع بني ثقافات ال�شرق والغرب مع 

احتفاظه بهويته اخلا�شة.

•• فيينا-وام:

ارتفعت اأ�شعار �شلة خامات منظمة الدول 
امل�شدرة للنفط اأوبك ال� 12 اأم�س االول 
اأمريكي  دوالر   75.70 اإىل  االث���ن���ني 
ي����وم اجلمعة  ب�����ش��ع��ر  ل��ل��رم��ي��ل م��ق��ارن��ة 
75.42 دوالر  اإىل  املا�شية والذي و�شل 
ل��ل��رم��ي��ل. وت�����ش��م ���ش��ل��ة خ���ام���ات اأوب����ك 
م�شتوى  يف  مرجعا  تعد  التي   � اجل��دي��دة 
خامات  ه��ي  ن��وع��ا   12  � االن���ت���اج  �شيا�شة 
�شحارى  وم���زي���ج  االإم����ارات����ي  م���رب���ان   ..
والب�شرة  الثقيل  واالإي����راين  اجل��زائ��ري 
اخلفيف العراقي بجانب خامات الت�شدير 
الليبي و بوين اخلفيف  ال�شدر  و  الكويتي 

ال��ع��رب��ي اخلفيف  و  ال��ق��ط��ري  وال���ب���ح���ري  ال��ن��ي��ج��ريي 

•• دبي-وام:

ال��ت��اب��ع للمكتب االإعالمي  دب���ي  ب��ران��د  ف��ري��ق ع��م��ل  ان��ت��ه��ى 
حلكومة دب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإع��م��ار ال��ع��ق��اري��ة م��ن االإع���داد 
دب��ي تتحدث  اأع��م��ال فنية جديدة �شمن م�شروع   الإط��الق 
دوان  منطقة   يف  بوليفارد  اإعمار  �شيارات  مواقف  يف  اإليك 
تاون . وياأتي ذلك كجزء من اخلطة الطموحة التي �شاغها 
االإب��داع��ي��ة يف  الفنية  االأع���م���ال  م��ن  امل��زي��د  لن�شر  امل�����ش��روع 
االأفكار  من  على جمموعة  اعتمادا  مبانيها  وعلى  االإم���ارة 
والت�شامح.  التعاي�س  يف  ال��ف��ري��د  دب��ي  من���وذج  تتبنى  ال��ت��ي 
باملعايري  االرتقاء  اإىل  اإليك  تتحدث  دبي  م�شروع   ويهدف 

�سندوق خليفة يدعم م�ساركة �سوغة يف مهرجان االمارات للنخيل والتمر 

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
           يف الدعوى رقم 2014/1 نزاع تعيني خربة عقاري- دبي

 املعلن اليهم: املتنازع �شده االول: ر�شا ح�شني هرنى - املتنازع �شدها الثانية: االوائل 
العمال  الودية-  الت�شويات  املوقرة-  دبي  قبل حماكم  من  تكليفنا  على  بناء  للعقارات 
اخلرة املحا�شبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االحد املوافق 2014/12/7 ال�شاعة 
وذلك مبكتبنا  املحا�شبية  للخرة  االول مكرر  االجتماع  لعقد  �شباحا موعدا  العا�شرة 
الكائن دبي- بر دبي- �شارع خالد بن الوليد مقابل وزارة خارجية االمارات دبي- بناية 
هم�شة A مكتب رقم 408، الطابق الرابع- هاتف رقم  3852552-04 وفاك�س 3852556-
االجتماع  قانونا حل�شور  من ميثلكم  او  يطلب ح�شوركم  لذا  دبي.   95642 ب  �س   04

املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. 
املقطري لتدقيق احل�شابات- ع�شو م�شتقل يف جمموعة اي جي ان الدولية

اخلبري املحا�صبي وامل�صريف/ احمد حممد علي مقطر العامري

 دعوة حل�صور الجتماع الول
مكرر للخربة املحا�صبية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/296 جتاري كلي- ال�صارقة  
اىل املدعى عليهم:/ورثة �شلطان عبداهلل حممد ووكيلهم عبداهلل �شلطان عبداهلل - حممود حممد 
ابرهيم- هاى ارت لال�شت�شارات الهند�شية ميثلها امين كامل- احمد حممد �شلطان عبداهلل -ابراهيم 
عبداهلل  �شلطان  مرمي  عبيد-  احمد  عبيد  ارملة  عبداهلل  �شلطان  فاطمة   - �شلطان  عبداهلل  �شلطان 
زوجة احمد علي مطوع - عائ�شة �شلطان عبداهلل زوجة احمد ا�شماعيل �شلمان الناي -ح�شة �شلطان 
�شليمان  احمد  املدعي:  ان  -  حيث  علي   اآل  �شلطان  عبداهلل  �شلطان  نورة  علي-  اآل  �شلطان  عبداهلل 
املحكمة،  هذه  لدى  اعاله  رقمها  املذكورة  الدعوى  عليكم  اأقام  قد   اجلن�شية  ادري�س عو�س-م�شري 
ويطالب فيها بقبول الدعوى وقيدها والق�شاء بندب خبري متخ�ش�س وباال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. لذا يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة التجارية الكلية الثانية( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2014/12/9 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابكم.قاعة رقم 140 الدور االول.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
        يف الدعوى رقم 2014/733 جتاري كلي  

تنفيذا لقرار عدالة  ال�شو  �شعيد خمي�س  �شعيد هالل   املدعى عليه: حممد 
كلي  جتاري   2014/733 الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة 
ندبنا خبريا  فقد مت  الوطني  اخليمة  را�س  املدعي/بنك  �شدكم من  املقامة 
املوافق  االحد  يوم  فقد مت حتديد  وعليه  اليها،  امل�شار  الدعوى  يف  م�شرفيا 
2014/11/30 ال�شاعة 11.00 �شباحا موعدا الجتماع اخلرة يف مقر مكتبنا 
جينوم لال�شت�شارات- دبي فندق جي دبليوماريوت- مبنى املكاتب ) اأ( الطابق 
او من  الثاين )201( هاتف رقم 2526668 فاك�س 2527779 راجني احل�شور 
ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة امل�شتندات 

املوؤيدة لدفوعكم.
عبداحلميد زيتون/ خبري حما�صبي وم�صريف

اعالن حل�صور اجتماع اخلربة

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
        يف الدعوى رقم 2014/621 جتاري كلي دبي  

 املقامة من :  رم�شي�س للخدمات والهند�شة البحرية
�شد: تيلكا الكرتومكانيكال ) �س ذم م(

من  تعيننا  انه مت  فار�س-  بن  ابراهيم  احمد  احل�شابي/  اخلبري  نحن  نعلن 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�شابية  مهمة اخلرة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
املدعى  نعلن  كما  املذكورةاعاله-  الدعوى  يف   2014/9/30 بجل�شة  ال�شادر 
عليها تيلكا الكرتوميكانيكال- )�س ذم م( حل�شور اجتماع اخلرة املقرر له 
جل�شة يوم االحد املوافق 2014/12/7 يف متام ال�شاعة 3.00 ع�شرا وذلك مبقر 
مكتبنا الكائن مبركز الدانة- مكتب رقم 510 �شارع ال مكتوم- ديرة- دبي. 

خبري ح�صابي/احمد ابراهيم حممد بن فار�س

اعالن اجتماع  خربة

العدد  11267 بتاريخ   2014/11/26     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الرتكة رقم   961 /2014 تركة - م ر-ب- ع ن

  طالب احل�شر: را�شد �شامل عبيد حممد الفار�شي اجلن�شية: االمارات املتويف 
: �شامل عبيد حممد الفار�شي واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الرتكة: 
الفار�شي  حممد  عبيد  �شامل  عائ�شة  اعالنه:  املطلوب  ق�شائي  وكيل  تعني 
الطلب  قد  احل�شر  طالب  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية: 
املذكور اعاله وحددت املحكمةيوم االثنني املوافق 2014/12/8 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية 
بالن�شر-  االعالن  اعادة  االداري-  املركز  الكائنة  االبتدائية  العني  حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد . علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س  �شخ�شيا 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات. �شدر بتاريخ  2014/11/19  
الرتكة                                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11267 بتاريخ 2014/11/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/348  ا�صتئناف عقاري    
االقامة  حمل  جمهول  خليكار  مادهوكار  عكا�س  �شده/  امل�شتاأنف  اىل   
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة امالك للتمويل )�س م ع( وميثله: عبدالرحمن 
بالدعوى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  حم��م��د عي�شى جمعة 
جل�شه  لها  وح���ددت   .2014/5/18 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2013/370 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/11/26 املوافق  االربعاء  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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•• اأبوظبي – الفجر:

االأربعاء  ال��ي��وم  م�����ش��اء  وال��ن�����ش��ف  ال�شابعة  يف  تنطلق 
مناف�شات بطولة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة لهوكي 
اجلليد يف �شالة التزلج مبدينة زايد الريا�شية والتي 
مت��ت��د ح��ت��ى 29 ن��وف��م��ر اجل������اري، مب�����ش��ارك��ة 22 
فريقا حمليا واإقليميا عامليا،وذلك يف اإطار امل�شابقات 
واالأن�شطة املعتمدة يف اأجندة مو�شم 2014- 2015، 
اجلليدية  للريا�شات  االإم����ارات  احت��اد  ا���ش��راف  حت��ت 

وبدعم جمل�س اأبوظبي الريا�شي. 
رفيعا،اىل  ر�شميا  ح�شورا  البطولة  افتتاح  و�شي�شهد 
جانب ممثلي الفرق العاملية امل�شاركة يف اأهم االحداث 
باأجندة نادي ابوظبي للريا�شات اجلليدية، ملا يحمله 
من ا�شما غاليا على قلوب اأبناء االمارات وجميع من 

ي�شكن ار�شها الطيبة.
7 مواجهات بني فرق  كما �شي�شهد االفتتاح الر�شمي 
امل��ج��م��وع��ات اخل��م�����ش��ة، ح��ي��ث جت��م��ع ف��ري��ق العقارب 
بفريق انبيك و�شتورمز مع وايت بريز �شمن مناف�شات 
غرب  الثالثة  املجموعة  ويف  �شرق،  الثانية  املجموعة 
ال��روح��ي مع  ب���ريز م��ع ه��ام��ورز واالب  واي���ت  يلتقي 
بيالرو�شيا  ي��واج��ه  امل��ح��رتف��ني  �شعيد  وع��ل��ى   ، ذي��ب��ز 

يلتقي  �شتارز،كما  ام  ات�س  اي  مع  و�شتورمز  توربيدو 
ال�شيدات يف  الروحي مع براعم دبي �شمن فئة  االب 

املجموعة الثالثة غرب .
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة قد 
وفقا  خم�س جمموعات  اىل  امل�شاركة  ال��ف��رق  ق�شمت 
االوىل  املجموعة  �شمت  حيث   ، امل�شتويات  لت�شنيف 
ام  ، اي ات�س  ، �شتورمز  فرق املحرتفني ) بيالرو�شيا 
بع�شها  مع  الفرق  وتلعب   ) االأمل��اين  تربيدو   ، �شتارز 
بنظام الدوري ومن ثم تنتقل لتلعب دور الت�شفيات 
االق�شائية ومن ثم ن�شف النهائي والنهائي، فيما مت 
تق�شيم امل�شتوى الثاين اىل ق�شمني �شرق ي�شم فرق : 
ايرو�س   ، الكويت  ، مو�شوهيد�س   ) كونك�س )ب  قطر 
ت�شم جمموعة  (، يف ح��ني  ) ب  دب��ي  ، جمال  العاملي 
ال��غ��رب ف��رق : ال��ع��ق��ارب ، واي��ت بري�س ب ، انبيك ب 
بنظام  املجموعة  وتلعب   ، ب  �شتورمز   ، كازاخ�شتان 
الدور الواحد ، ويتاأهل عن كل جمموعة فريقني اىل 
ن�شف نهائي البطولة ، اأما الت�شنيف الثالث في�شم يف 
جمموعة ال�شرق ) ذيبز ، االب الروحي ، براعم دبي 
، واي��ت بريز ، وهامورز ( يف حني ي�شم يف جمموعة 
قر�س   ، الوطني  عمان   ، �شي  كونك�س  قطر   ( الغرب 
ليونز  �شي  ب��ي  اف   ، ع��م��ان  وال���ف  ت��ام��ر   ، البحرين 

فنلندا( ، وتخو�س فرق املجموعتني نظام الدور 
الواحد ويتاأهل ابطال املجموعتني مبا�شرة اىل 

املباراة النهائية.
اإدارة  امل����زروع����ي م���دي���ر  اأع������رب ع��ل��ي  ب������دوره 
ابوظبي  ن������ادي  يف  واالت���������ش����ال  ال��ت�����ش��وي��ق 
وتقديره  �شكره  عن  اجلليدية  للريا�شات 
املتوا�شلة  ل��رع��اي��ت��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
بلغت  التي  والريا�شة  ال�شباب  ل�شريحة 
االجنازات  �شعيد  على  مراتبها  اأع��ل��ى 
طليعة  يف  تقف  ان  وجنحت  الدولية، 
دول العامل، م�شريا اىل بطولة رئي�س 
الدولة لهوكي اجلليد هي واحدة من 
اللعبة،  ل��ت��ق��دم  ال��ق��ي��ادة  دع���م  ب�شمات 
ت�����ش��ج��ل جناحات  ان  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ت��ي 
اإقليمية وقارية وعاملية، مبينا  واجنازات 
االول  م�شتويات  بثالث  تقام  البطولة  ان 
للم�شتويات  والثالث  والثاين  للمحرتفني 
املتو�شطة، متمنيا النجاح للبطولة التي تقام 
جمل�س  ج��ه��ود  على  مثنيا  االأوىل،  بن�شختها 
عقد  جن��اح  �شبل  توفري  يف  الريا�شي  ابوظبي 
وا�شت�شافة البطوالت الريا�شية باب��������وظبي. 

اأعلنت منظمة االحتادات الريا�شية الدولية 
ل��الأل��ع��اب ال��ذه��ن��ي��ة ) ���ش��ب��ورت اأك����ورد ( عن 
اإخ��ت��ي��ار احل��ك��م ال���دويل االإم���ارات���ي �شلطان 
الطاهر رئي�شا حلكام مناف�شات ال�شطرجن يف 
ت�شت�شيفه  الذي  الذهنية  االألعاب  مونديال 
 9 الفرتة من  ال�شينية خالل  بكني  مدينة 
وذلك  املقبل  دي�شمر  �شهر  م��ن   18 حتى 
ال�شطرجن  يف  ال����ع����امل  اأب����ط����ال  مب�������ش���ارك���ة 
الرنويجي  احل���ايل  ال��ع��امل  بطل  يتقدمهم 
احلالية  العامل  وبطلة  ماجنو�س  كارل�شون 

ال�شينية هو يفان. 
ل�شل�شلة  ت���ت���وي���ج���ا  االخ����ت����ي����ار  ه�����ذا  ي����اأت����ي 
املونديايل  احل��ك��م  حققها  ال��ت��ي  النجاحات 
���ش��ل��ط��ان ال��ط��اه��ر ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة �شاحب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وذل���ك يف   2013 ل��ع��ام  الريا�شي  ل��الإب��داع 
االإماراتي وللكوادر  لل�شطرجن  اإجناز جديد 

الوطنية. 
وقد �شبق للطاهر اأن توىل رئا�شة احلكام يف 
رئا�شة  واأب��رزه��ا  العاملية  البطوالت  كريات 

احلكام اأربع �شنوات متتالية يف بطولة العامل 
اجلائزة الكرى 

من  موؤخرا  الطاهر  �شلطان  اإختيار  مت  كما 
الدويل للعبة ليكون م�شت�شارا  قبل االحتاد 
لل�شنوات  ال����دويل  ب��االحت��اد  الفنية  للجنة 
ب��ل��ج��ن��ة احلكام  ال���ق���ادم���ة وع�����ش��وا  االأرب������ع 

الرئي�شية باالحتاد الدويل.
 ح�شل �شلطان الطاهر على �شارة التحكيم 
الدويل عام 1997 ويف العام التايل �شارك 
يف حتكيم اأوملبياد العامل لل�شطرجن يف مدينة 

بعدها  وتوىل   1998 عام  الرو�شية  األي�شتا 
البطوالت  م��ن  ال��ع��دي��د  رئ��ا���ش��ة احل��ك��ام يف 
القارية والعربية والدولية ودورات االألعاب 

االأ�شيوية. 
يف جمال  ع��امل��ي��ا  مت���ي���زه  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة 
لديه  الطاهر  �شلط��������������ان  ف��اإن   ، التحكيم 
دورات  يف  معتمد  دويل  حما�ش�������ر  ���ش��ه��ادة 
حك��������ام ال�شطرن�����������ج وع�ش���������������و مبجل������������س 
الثق����������������ايف  ال�ش������������ارقة  ن����ادي  اإدارة 

لل�شط��������رجن .

مب�ساركة 22 فريقا 

 افتت����اح بط���ول����ة رئ���ي������س ال���دول�����ة لهوك�����ي اجللي������د ب��� 7 م���واجه�����ات الي������وم

اإجناز عاملي جديد ل�سطرجن االإمارات

�سلطان الطاهر رئي�سا حلكام مونديال االألعاب الذهنية يف ال�سني

•• اأبوظبي –الفجر:

االأربعاء  اليوم  م�شاء  من  ال�شابعة  ال�شاعة  يف  تختتم  الريا�شي،  ابوظبي  جمل�س  با�شراف 
الرنامج  �شمن  اأقيمت  والتي  للرماية  الوطني  اليوم  لبطولة  الرابعة  الن�شخة  مناف�شات 
رماية  �شركة  بتنظيم  وذلك  واالأربعني،  الثالث  الوطني  باليوم  الدولة  الريا�شي الحتفاالت 

الدولية بالتعاون مع توازن القاب�شة ونادي كراكال للرماية.
وجنح 12 فريقا من فئتي الرجال وال�شيدات يف الو�شول اىل الدور النهائي الذي �شيقام اليوم 
مل�شافة 20 مرت مب�شد�س كراكال 9 ملم ، اثر تاأهل 6 فرق عن فئة الرجال وهم : ) �شركة 
ابوظبي لالإعالم ، وزارة �شوؤون الرئا�شة ب ، دائرة الق�شاء  اأ ، هيئة االمارات للهوية ب ، زادكو 
، بنك االحتاد الوطني(، فيما تخطى من جانب فرق ال�شيدات �شتة فرق الدور الن�شف نهائي 
وتاأهل كل من :) وزارة �شوؤون الرئا�شة ، االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ، جمل�س ابوظبي 

الريا�شي ، اكادميية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية ، زادكو ،مركز االإح�شاء 
(. و�شتنطلق مناف�شات اليوم اخلتامي بانطالق فئة الرجال من ال�شاعة الرابعة وحتى ال�شاعة 
ال�شاد�شة ، وتعقبها فئة ال�شيدات ومن ثم تليها مرحلة اختيار اأف�شل رامي ورامية يف الدور 
النهائي .  من جهته اأ�شاد �شالح املرزوقي رئي�س ق�شم االحداث الريا�شية يف جمل�س ابوظبي 
الريا�شي بامل�شاركة الكبرية التي �شجلتها الن�شخة الرابعة من البطولة والتفاعل الكبري من 
جانب 46 فريقا ميثلون 27 جهة ميثلون املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية ، موؤكدا ان الن�شخة 
االأهداف  والتناف�س وجت�شيد  امل�شاركة  ، من حيث  اجلوانب  كل  ج��اءت خمتلفة من  الرابعة 
التي نحر�س على تنفيذها يف جميع البطوالت  ب�شورة اكر مبا يواكب تطلعاتنا واأهدافنا 
م�شيدا   ، للرماية  كراكال  ون��ادي  وت��وازن  رماية  �شركة  �شركائنا يف  مع  بالتعاون  والفعاليات 
بدعم ال�شركات الوطنية وحر�شها على التفاعل ورعاية احلدث الذي اأكد مكانته يف ال�شاحة 

الريا�شية والفعاليات املقامة �شمن االحتفاالت الوطنية .

ختام بطولة اليوم الوطني للرماية بتناف�س 12 فريقا على اللقب اليوم 

اأمناء جائزة حممد بن  اأعلن جمل�س 
الريا�شي  ل���الإب���داع  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
عن اأ�شماء الفائزين يف الفئات ال� 19 
االأك��ر من  للجائزة  ال�شاد�شة  للدورة 
واالوىل  فئاتها  وت��ع��دد  قيمتها  حيث 
املخ�ش�شة  االط���الق  على  نوعها  م��ن 
ل���الإب���داع يف ال��ع��م��ل ال��ري��ا���ش��ي. و مت 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  اخ��ت��ي��ار 
لطريان  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  االإم����ارات 
املحلية  الريا�شية  ال�شخ�شية  امل��دين، 
وذل��ك تقديرا ل��دور ط��ريان االإمارات 
يف رعاية اأكر االأندية العاملية يف كرة 
القدم .  فيما مت اختيار ال�شيد حممد 
اجلزائرية  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن  روراوة 
ال�شخ�شية الريا�شية العربية ، وذلك 
الريا�شة  ل���دع���م  جل���ه���وده  ت���ق���دي���را 
، و مت اختيار  العربية و االرت��ق��اء بها 
م���ن فرن�شا  ال���ث���اين  األ������رت  االأم������ري 
الريا�شية  ال�شخ�شية   ) م��ون��اك��و   (
ال��دول��ي��ة وذل����ك الإ���ش��ه��ام��ات��ه يف ن�شر 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة وت��ط��وي��ره��ا على 
اإىل فوز  ، باالإ�شافة   ، العامل  م�شتوى 
ال�شيدة / رانيا علواين من جمهورية 
ال�شخ�شية  ب��ج��ائ��زة  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة التي 
املراأة  ريا�شة  حركة  اث��راء  يف  اأ�شهمت 
متنح  التي  التقديرية  الفئات  وه��ي   ،
اأمناء  التي يقوم جمل�س  لل�شخ�شيات 
اجلائزة باختيار الفائزين فيها دومنا 
وذلك   ، للرت�شيح  م��ل��ف��ات  تقدميهم 
احلركة  تطوير  يف  ل��دوره��م  ت��ق��دي��را 
على  املعروفة  اإجنازاتهم  و  الريا�شية 

مدار ال�شنوات املا�شية .  
 ج���اء ذل���ك خ���الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
ال�����ذي ع��ق��د ام�������س ) ال���ث���الث���اء 25 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور   )2014 ن��وف��م��ر 
اأمناء  م��ط��ر ال��ط��اي��ر رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اجل���ائ���زة ، و���ش��ع��ي��د ح����ارب اأم����ني عام 
ود.عاطف   ، ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
ع�شيبات ع�شو جمل�س اأمناء اجلائزة 
وعدد   ، التحكيم  جلنة  رئي�س  ونائب 
وممثلي  االأم��ن��اء  اأع�شاء جمل�س  م��ن 
يف  واالإع��الم��ي��ة  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 
الدولة.  وا�شتهل �شعادة مطر الطاير 

 : فيها  ق��ال  بكلمة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
 )25( اأ�شماء  ع��ن  االإع���الن  ي�شعدين 
يف  فائزة  ريا�شية  وموؤ�ش�شة  �شخ�شية 
واأه���م جائزة  الأك��ر  ال�شاد�شة  ال���دورة 
ريا�شية من حيث ارتباطها با�شم وفكر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( 
ومن حيث قيمتها املادية وتنوع فئاتها 
، واإن��ه من دواع��ي الفخر وال�شرور اأن 
بالدورة  الفائزين  اأ�شماء  اإع��الن  يتم 
ال�����ش��اد���ش��ة ل��ل��ج��ائ��زة ق��ب��ل اأي������ام من 
الثالثة  ب��ال��ذك��رى  ال��وط��ن  اح��ت��ف��االت 
االإم����ارات  دول���ة  لتاأ�شي�س  واالأرب���ع���ني 
للعروبة  التي قدمت  املتحدة  العربية 
ال�شيا�شة  يف  رائ��ع��ا  من��وذج��ا  وال��ع��امل 
احلكيمة والعطاء بال حدود ، وي�شرنا 
ل�شاحب  جن����دد  اأن  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 
العهد على اأن نكون �شندا لهذا الوطن 
على  ن�شري  واأن   ، الر�شيدة  ولقيادته 
العربية  االإم��ارات  دولة  موؤ�ش�شي  نهج 
بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  املتحدة 
بن  را���ش��د  وال�شيخ  نهيان  اآل  �شلطان 
�شعيد اآل مكتوم ، ) طيب اهلل ثراهما 

( موؤ�ش�شا دولة االحتاد . 
واأ�شاف �شهدت الدورة ال�شاد�شة زيادة 
م��ل��ح��وظ��ة يف ع����دد امل���ل���ف���ات ال���ت���ي مت 
حتكيمها والتي بل��غ عددها ) 226 ( 
ملفا حمليا وعربيا ودوليا من اأ�شل ) 
بزيادة   . للجائزة  تقدم  ملفا   )  262
حيث  ال�شابقة  ال���دورات  ع��ن  وا�شحة 
تخطت م�شاركة االحتادات الريا�شية 
هذه  ع��دد  م��ن   93% ن�شبة  الدولية 
االحتادات يف العامل، رغم اأن اجلائزة ال 
تزال يف العام الثالث فقط من تو�شعها 
نحو العاملية، االأمر الذي يوؤكد مكانة 
للتميز  اأ�شبحت قاطرة  التي  اجلائزة 
ل��ي�����س حمليا  ال���ري���ا����ش���ي  واالإب����������داع 
وعربيا فح�شب، بل عامليا اأي�شا ، وقد 
قرارات  اجلائزة  اأمناء  اعتمد جمل�س 
�شمو  اإىل  رفعها  ومت  التحكيم  جلنة 
املقرتحة  االأ�شماء  مع  اجلائزة  رئي�س 
ل��ل��ف��وز ب��اجل��وائ��ز ال��ت��ق��دي��ري��ة ، حيث 
ليتم  عليها  بامل�شادقة  �شموه  تف�شل 
والذين  الفائزين  عن  االإع��الن  اليوم 
باإذن  مميز  حفل  يف  تكرميهم  �شيتم 
 2015 يناير   14 ب��ت��اري��خ  ي��ق��ام  اهلل 

مبركز دبي التجاري. .
كلمته  االأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  وخ��ت��م 
نهنئ  ال������ذي  ال����وق����ت  يف   : ب���ال���ق���ول 
اأن  ف��اإن��ن��ا نتمنى  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 
ت��ك��ون ه���ذه اجل���ائ���زة اأ���ش��اف��ة جديدة 
اخرى  اأ���ش��اف��ة  ت��ك��ون  ان  ال   ، للحياة 

الذي  التميز  �شباق  يف  وخ��ط��وة   ، لها 
لي�س له خط للنهاية . و بلغ اإجمايل 
بزيادة  م��ل��ف��ا   )  262  ( امل��رت���ش��ح��ني 
ك���ب���رية ع���ن ال�������دورة ال�����ش��اب��ق��ة التي 
وبلغ   ، ملفا   226 م�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��دت 
عدد املر�شحني للجائزة على امل�شتوى 
املحلي )63( ملفا والعربي )176 ( 
ملفا بعد اأن كان العدد 137 ملفا يف 
الدورة املا�شية ، فيما تر�شح للجائزة 
احتادا   )23( ال���دويل  امل�شتوى  على 
ملفات  ع��دد  نف�س  وه��و  دوليا  ريا�شيا 
ال�شابقة  للدورة  املرت�شحة  االحت��ادات 

اأي�شا.
 

امل�ستوى املحلي
العربية  االإم���ارات  دول��ة  على م�شتوى 
املتحدة نال الالعب في�شل فهد احمد 
الكتبي جائزة الريا�شي املحلي وذلك 
ملحرتيف  ال��ع��امل  بطولة  حتقيقه  بعد 
امل�شنف  وه���و   2014 اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
على  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  يف   1 رق��م 
ن��ال منتخب  ،فيما    . العامل  م�شتوى 
للرجال  ال��ي��د  ل��ك��رة  االول  االإم������ارات 
التاأهل  بعد  اجلماعي  الفريق  جائزة 
اليد  ل��ك��رة   � للرجال  ال��ع��امل  لبطولة 
)قطر 2015( . ونالت �شركة ما مي 
مو لالإنتاج جائزة املوؤ�ش�شة الريا�شية 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  الإب��ت��ك��ار  وذل���ك  املحلية 
بولو ال�شاطئ والتنظيم املميز لها

 
امل�ستوى العربي

نال الالعب ايانله �شليمان ح�شن من 
الريا�شي  ج��ائ��زة  جيبوتي  جمهورية 
الذهبية  ب�امليدالية  فوزه  بعد  العربي 
القوى  الأل����ع����اب  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  يف 
م�شافة  يف   2014 )ال�����������ش�����االت( 

1500 مرت
نال احلكم جمال حمودي من  ، فيما 
اجل��زائ��ري��ة لقب احلكم  اجل��م��ه��وري��ة 
كاأ�س  لنهائيات  حتكيمه  بعد  العربي 
العامل لكرة القدم بالرازيل 2014 
حممد  عبداحلكيم  ال�شيد  ون���ال   ،  .
البحرين  مملكة  م��ن  ال�شنو  عي�شى 
املبدع  ال��ع��رب��ي  االإداري  ف��ئ��ة  ج���ائ���زة 
واآ�شيوي  ع���رب���ي  رئ��ي�����س  اأول  ك���ون���ه 
الدويل  املجل�س  رئي�س  يفوز مبن�شب 
 2014 ع��ام  يف  الع�شكرية  للريا�شة 
ال�شعودي  امل��ن��ت��خ��ب  ن����ال  ف��ي��م��ا   ،   .
ل��ك��رة ال��ق��دم ل���ذوي االع��اق��ة الذهنية 
جائزة  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
الفريق العربي ل� حتقيق كا�س العامل 
ل��ك��رة ال��ق��دم ل���ذوي االع��اق��ة الذهنية 
 ،  2006 التوايل  الثالثة على  للمرة 

2010 ، 2014م.
 ، ون���ال���ت ���ش��رك��ة وق����ت ال��ل��ي��اق��ة من 
ال�����ش��ع��ودي��ة جائزة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
مبادرة  عن  املبدعة  العربية  املوؤ�ش�شة 
ي��ه��دف اىل توجيه  ري��ا���ش��ي  ب��رن��ام��ج 

ن���ح���و من����ط ح����ي����اة �شحي  امل���ج���ت���م���ع 
و�شليم وت�شجيع االأفراد على ممار�شة 
التمارين الريا�شية ب�شكل يومي.

ال��دويل نال االحت��اد الدويل  امل�شتوى 
العاملية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ج���ائ���زة  ل��ل��ه��وك��ي 
التنظيم  يف  جل��ه��وده  تقديرا  املبدعة 
لهوكي  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لفعالية  املبتكر 

رابوبنك 2014.

الفئات التقديرية
ال���ف���ائ���زي���ن من  ع����ن  االع�������الن  ومت 
الريا�شية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الريا�شيني 
ب��اجل��وائ��ز ال��ت��ق��دي��ري��ة ال��ع�����ش��ر التي 
تقرر منحها خالل الدورة ال�شاد�شة ، 
وقد جاء االختيار على النحو التايل 

:
منح جائزة الريا�شي العربي النا�شئ 
ال�����ذي ح��ق��ق جن���اح���ات م��ت��م��ي��زة اإىل 
ال��الع��ب اح��م��د اك���رم حم��م��د عبا�س  
من جمهورية م�شر العربية احلا�شل 
على امليدالية الذهبية يف �شباق 800 
االألعاب  ب�����دورة  ح����رة  ���ش��ب��اح��ة  م���رت 
امل��ق��ام��ة مبدينة  ل��ل�����ش��ب��اب  االأومل���ب���ي���ة 

ناجنينج ال�شينية 2014
احل�شينى  اب���راه���ي���م  ال�����ش��ي��د  ون�����ال   
حمدتو من جمهورية م�شر العربية 
جائزة تقديرية عن فئة ريا�شي حقق 
ري��ا���ش��ي��ة يف ظ���ل حتديات  جن���اح���ات 
بعد  املعاقني(  فئة   ( كبرية  ان�شانية 

نيله املركز الثاين و امليدالية الف�شية 
يف بطولة اأفريقيا ملتحدى االإعاقة – 
ال�شيخ  �شرم   6 الفئة  الرجال  ف��ردى 

– دي�شمر 2013 
 ، ف��ي��م��ا ن���ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
حمد بن عي�شى اآل خليفة من مملكة 
فئة  التقديرية يف  البحرين اجلائزة 
متميزة  جن���اح���ات  ح��ق��ق  ري��ا���ش��ي   (
�شباحة  م���ب���ادرة  ل�تنظيم  وذل����ك   ،  )
حتدي خالد بن حمد من ال�شعودية 
كيلومرت   42 مل�شافة  البحرين  اإىل 

بزمن20 �شاعة والفوز بها.
ون����ال ج��ائ��زة احل��ك��م امل��ح��ل��ي املتميز 
الرحيم  عبد  ال�شيد مهدي  منا�شفة 
اأبو احل�شن كونه اأول عربي و اإماراتي 
تتم ت�شميته من قبل االحتاد الدويل 
يف  احل��ك��ام  جلنة  لرئا�شة  لل�شطرجن 
ال�شريع  لل�شطرجن  ال��ع��امل  بطولتي 
وال�شطرجن اخلاطف . وال�شيد يعقوب 
اأح���د االأ���ش��م��اء البارزة  غ��اب�����س ك��ون��ه 
وعربياً  عاملياً  ال�شلة  ك��رة  حتكيم  يف 
اإ���ش��ه��ام��ات يف جن��اح بطولة دبي  ول��ه 
انطالقتها  ال�شلة منذ  لكرة  الدولية 
ل��ه �شرف  ك��ان  اأن  ، بعد   1989 ع��ام 
حيث  ال�شابقة  ن�شختها  يف  التحكيم 
ت�شع  90 مباراة منها  اأك��رث من  اأدار 
اأحمد  ال�شيد  نال  و  نهائية   مباريات 
التقديرية  ال��ف��ئ��ة  ج���ائ���زة  ال��ك��م��ايل 

لالإداري املحلي املتميز . 

فئة النا�سئني 

ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا   
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
رئي�س جمل�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
دب��ي الريا�شي راع��ي اجل��ائ��زة لدعم 
املميزين  االإم����ارات����ي����ني  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
العديد  اختيار  مت  فقد   ، وتكرميهم 
اأجل  من  النا�شئني  الريا�شيني  من 
لت�شويت  م��ن��ه��م   6 اأ����ش���م���اء  ط�����رح 
اجل��م��ه��ور ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق���ن���اة دبي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الخ��ت��ي��ار اأف�����ش��ل ثالثة 
منهم ليتم تكرميهم يف حفل الدورة 
يناير   14 ي���وم  ل��ل��ج��ائ��زة  ال�����ش��اد���ش��ة 

2015 ، وهم: 
1.   حممد �شعيد �شلطان الكعبي ) 
العاب القوى ( من ذوي االحتياجات 
اخل����ا�����ش����ة وذل�������ك حل�������ش���ول���ه على 
امليدالية الذهبية يف بطولة االلعاب 
االآ���ش��ي��وي��ة ال��ب��ارمل��ب��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب � يف 

  . ماليزيا 2013 
�شامل اأحمد عبداهلل ال�شحي )     .2
العاب القوى ( من ذوي االحتياجات 
اخل����ا�����ش����ة وذل�������ك حل�������ش���ول���ه على 
100م  �شباق  يف  الف�شية  امليدالية 
الكرا�شي  1500م ل�شباق  وبرونزية 
لل�شباب  العاملية  باالألعاب  املتحركة 

يف لندن .
فار�س عبداهلل حممد اجلناحي    .3
لتحقيق  وذل��ك   ) االأر���ش��ي  التن�س   (
و  ال���ف���ردي  يف  ف�شيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني 
الزوجي �شمن بطولة اآ�شيا للنا�شئني 
اآمنه     .4  . 14 �شنة يف قطر  حت��ت 
نعمان حممد اآل علي ) ال�شطرجن ( 
لفوزها بلقب بطولة العرب حتت 20 
�شنة واحل�شول على لقب ا�شتاذ دويل 
عبداهلل  را���ش��د     .5  . ال�شطرجن  يف 
���ش��وي��دان ) ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة ( 
وذلك لتتويجه بلقب بطل االإمارات 

واخلليج للدراجات الهوائية.
عي�شى ابراهيم البلو�شي ) تن�س    .6
بامليدالية  ل��ف��وزه  وذل���ك   ) ال��ط��اول��ة 
املنتخبات  ب���ط���ول���ة  يف  ال���ف�������ش���ي���ة 
ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��ر بجدة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

2013 يف تن�س الطاولة .

فائ���زا يف ال���دورة ال�س���اد�س���ة ل�ج��ائ���زة حمم���د ب���ن را�س���د اآل مكت���وم لالإب���داع الريا�س��ي   25
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الفجر الريا�ضي

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م�شت�شار 
اجلوجيت�شو  منتخب  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
االألعاب  دورة  يف  م��ي��دال��ي��ات   9 ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل 
وذلك  بتايالند  بوكيت  يف  االآ�شيوية  ال�شاطئية 
�شموه  هناأهم  حيث  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  يف 
على االإجن��از واأ�شاد باأول م�شاركة لهم يف بطولة 
قارية حتت مظلة اللجنة االأوليمبية متمنيا لهم 

النجاح يف جميع م�شاركاتهم.
ح�شر املقابلة عبد املنعم الها�شمي رئي�س جمل�س 
اإدارة احتاد اجلوجيت�شو وحممد �شامل الظاهري 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س وع�����ارف ال���ع���واين االأم�����ني العام 
ال�شام�شي  علي  وفهد  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س 
املدير  اجلوجيت�شو  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وحم��م��د ب��ن دمل���وك ال��ظ��اه��ري ع�شو 

جمل�س اإدارة االحتاد.

وت����وج����ه ع���ب���د امل���ن���ع���م ال��ه��ا���ش��م��ي رئ���ي�������س احت����اد 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  بال�شكر  اجلوجيت�شو 
ه���زاع ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال �شموه 
للقيادة  امل�شتمر  ال��دع��م  اإىل  م�����ش��ريا  للمنتخب 

احلكيمة ملختلف اأنواع الريا�شات.
والرعاية  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م  اأن  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأك�����د 
من  اجلوجيت�شو  ريا�شة  تلقاه  ال��ذي  والت�شجيع 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
كبرية  م�شوؤولية  املعنيني  جميع  يحمل  امل�شلحة 
يف النهو�س باللعبة وحتقيق اأكر االإجنازات على 

كافة امل�شتويات.
اإدارة احتاد  اأع�����ش��اء جم��ل�����س  ع��ر  م��ن ج��ان��ب��ه��م 
بتهنئة  �شعادتهم  ع��ن  وال��الع��ب��ون  اجلوجيت�شو 
بهذا  لهم  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو 
االإجن�����از واإ����ش���ادة ���ش��م��وه ب����اأول م�����ش��ارك��ة ل��ه��م يف 

بوكيت بتايالندا موؤكدين امل�شي قدما يف ح�شد 
البطوالت وحتقيق االإجنازات امل�شتمرة وت�شريف 

دولة االإمارات يف كافة املحافل.
ق�س  ق��د  للجوجيت�شو  االإم�����ارات  منتخب  وك���ان 
�شريط اإجنازات بعثة االإمارات امل�شاركة يف الدورة 
وو�شع  املناف�شات  من  والثاين  االأول  اليومني  يف 
�شدارة  احتلت  حيث  متقدم  ترتيب  يف  ال��دول��ة 
ال��رتت��ي��ب ب��ال��ذه��ب��ي��ات االأرب����ع ال��ت��ي حتققت عن 

طريق في�شل الكتبي ذهبيتان يف الوزن حتت 90 
كجم والوزن املفتوح وخلفان حميد يف الوزن حتت 
80 كجم وطالب الكربي يف وزن حتت 70 كجم 
 90 ال  وزن حتت  يف  اللتان حتققتا  والف�شيتان 
كجم لزايد الكعبي والوزن املفتوح خللفان حميد 
والرونزيات الثالث لالعبني اأحمد غلوم املازمي 
حتت 60 كجم وعلي �شامل الدرعي حتت وزن 70 

كجم و�شعود احلمادي حتت وزن 80 كجم.

ه���زاع ب��ن زاي���د ي�ستقب����ل منتخ���ب اجلوجيت�س���و احل�ا�س���ل عل���ى 9 مي���داليات يف تايالن�����دا

توج اللواء حميد الهديدي القائد العام ل�شرطة ال�شارقة يرافقه خليفة بن هويدن 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة ومع�شد بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
والتي  ال�شابعة  الهوائية  للرماية  الذيد  ن��ادي  بطولة  يف  الفائزين  الرماة  الذيد 
وكرم  ب��ال��ن��ادي.  ال��رم��اي��ة  ب�شالة  للدولة   43 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اأقيمت 
حممد  �شامل  االول  املركز  على  وح�شل  عموم  البندقية  فئة  الفائزين  الهديدي 
النقبي من نادي الذيد و املركز الثاين �شهيلة اإمام الدين البلو�شي من نادي �شيدات 
ال�شباب  فئة  و يف   . الذيد  ن��ادي  القايدي من  �شامل مطر  الثالث  واملركز  ال�شارقة 
بندقية عموم مت تكرمي �شمية املرزوقي من نادي �شيدات ال�شارقة واحلا�شلة على 
الثالث  اأم��ا  الثاين  باملركز  التي حلت  ال�شارقة  �شيدات  ع��ادل  ولطيفة  االأول  املركز 
فقد كان من ن�شيب را�شد م�شبح بن نومه من نادي الذيد. ويف فئة امل�شد�س عموم 
نادي  �شعيد من  و�شلوى  الذيد  ن��ادي  املن�شوري من  مثنى  اأم��ني  االأول  املركز  حاز 
�شيدات ال�شارقة على املركز الثاين والثالث لعبد اهلل حميد احلمادي نادي الذيد. 
اأما فئة ال�شباب م�شد�س عموم فقد نال املركز االأول عبد الرحمن حممد اآل علي 
نادي الذيد والثاين هويدن حممد عبد اهلل من نادي الذيد والثالث �شلطان حممد 
اخلاطري من نادي الذيد. واأ�شاد �شعادة اللواء الهديدي بالبطولة وتنظيم نادي 
الذيد الثقايف الريا�شي ومكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ل�شالة الرماية بالنادي .. م�شريا اإىل 

اأهمية تعاون ال�شرطة مع النادي يف امل�شتقبل.

من  الثالثة  الن�شخة  االإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
�شالة  وتعاون  برعاية  البدنية  للياقة  احلديدي  الرجل  بطولة 
فتن�س 360 ، بعد النجاح الذي حققته البطولة االوىل والثانية 

العامني املا�شيني .
هذه  تنظم  املوؤ�ش�شة  اأن  ال����دراي  خليفة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 
البطولة حتقيقا الذكاء روح التناف�س ال�شريف بني ال�شباب واإعالء 
املفيدة وتفعيال  البدنية  االأفكار اخلالقة واالأعمال  اإجناز  لفكرة 
اأن  واأ���ش��اف  االب��داع��ي��ة.  االف��ك��ار  وتوليد  الذهني  الع�شف  مل��ب��ادرة 

البدنية لدى  اللياقة  البطولة هو رفع م�شتوى  اأه��داف  من بني 
لتح�شني  الظهر  ب��االم  اال�شابة  ن�شبة  وتقليل  املوؤ�ش�شة  موظفي 
ال�شالة  يف  البطولة  تنظيم  مت  وق��د   ، واالداري  امل��ي��داين  االداء 
الريا�شية فتن�س 360 يف العربي �شنرت بدبي. وقال زيد املعمري 
التي  امل�شابقة  فعاليات  ان  البطولة  م�شوؤول  املوانئ  فريق  رئي�س 
�شارك فيها 26 موظفا متيزت باملناف�شة ال�شريفة بني امل�شاركني 
املوؤ�ش�شة  وتابعها جمهور من موظفي  اج��واء حما�شية  وج��رت يف 
ان  اىل  الفتا  بحرارة  املتناف�شني  و�شجعوا  ال�شالة  يف  والعاملني 

�شغط  من  بالزمالء  وخرجت  اليومي  الروتني  ك�شرت  البطولة 
روح  وتقوية  الرتابط  بزيادة  اهدافها  من  كثريا  وحققت  العمل 
اجلماعة بني امل�شاركني فيها وا�شاعة جو اال�شرة والت�شامن بني 
الزمالء وقال حبيب خلف من�شق البطولة : ا�شفرت النتائج عن 
دقائق   6 ق��دره  بزمن  االول  باملركز  �شريانو  الدرين  امل�شعف  فوز 
الطارئ  الطب  فني  ن�شيب  ك��ان من  الثاين  واملركز  ثانية   34 و 
املركز  وذه��ب  ثانية   49 و  دقائق   6 ق��دره  بزمن  حممد حم�شن 
الثالث لل�شائق خمي�س فقري بزمن قدره 7 دقائق و ثانية واحدة.

بط���ول����ة الرج�����ل احل����دي���دي يف ن�سخته�����ا الث���الث������ة 
م�������ن تنظي������م اإ�سع������اف دب�����ي

•• دبي - الفجر:

اليوم  ظهر  م��ن  الثالثة  يف  دب��ي  الدنيا  دان��ة  �شواطئ  ت�شهد   
وزارة  ال��ت��ي تنظمها  ال��ب��ح��ري��ة  امل�����ش��رية  -االأرب����ع����اء- و���ش��ول 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بالتعاون مع احتاد االإمارات 
للعامل  اخل��ري  نبع  زاي��د:  م��ب��ادرة  �شمن  البحرية  للريا�شات 
ويقام  ال�43   الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  تواكب  التي 
احلدث برعاية كرمية من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، وياأتي احلدث 
التاريخي  القائد  الدولة  موؤ�ش�س  مبنجزات  واعتزازا  احتفاء 
خالد الذكر املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الكرى  الوطنية  البحرية  التظاهرة  وك��ان��ت  اهلل(.  )رح��م��ه 
)م�شرية االحتاد( قد انطلقت من اإمارة الفجرية يوم العا�شر 
اأم  اإم��ارة راأ���س اخليمة ثم  من ال�شهر اجل��اري ثم و�شلت اإىل 
القيوين واإمارة عجمان قبل اأن ت�شل اإىل حمطتها اخلام�شة 
يوم االثنني املا�شي يف االإمارة البا�شمة ال�شارقة حيث تتزين 

اإمارة دبي اليوم ال�شتقبال امل�شرية يف امليناء ال�شياحي يف دبي 
والذي �شوف ي�شهد كرنفاال وطنيا اليوم يف ا�شتقبال طالئع 
امل�شرية.  وت�شم امل�شرية 12 قاربا �شراعيا حتمل �شور املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
االإم��ارات و�شورة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
روح  و�شعار  للعامل  نبع اخلري  زاي��د  املبادرة  �شعار  اإىل  اإ�شافة 
االحتاد يتقدمهم علم الدولة. ومن املنتظر اأن حتظى امل�شرية 
كبار  بح�شور  ل��ل��ق��وارب  ور�شمي  �شعبي  با�شتقبال  البحرية 
ومب�شاركة  االإم���ارة  يف  املجتمع  جن��وم  اإىل  اإ�شافة  امل�شئولني 
كثيفة من فرق املو�شيقى والفرق الثقافية يف مهرجان ثقايف 

وفني كبري.

اأوقعت قرعة م�شابقة كوبا امريكا لكرة القدم املقررة ال�شيف 
االرجنتني  م��ار،  دل  فينا  يف  �شحبت  والتي  ت�شيلي،  يف  املقبل 
امل���وت )الثانية(  ال��ل��ق��ب يف جم��م��وع��ة  واالوروغ�������واي ح��ام��ل��ة 
ت�شيلي  وج���اءت  وجامايكا.  الو�شيفة  ال��ب��ارغ��واي  جانب  اىل 
واالكوادور  املك�شيك  جانب  اىل  االوىل  املجموعة  يف  امل�شيفة 
الثالثة  وبوليفيا، فيما اوقعت القرعة الرازيل يف املجموعة 
مع كولومبيا والبريو وفنزويال. وتخو�س ت�شيلي واالكوادور 
امللعب  على  املقبل  يونيو  حزيران   11 يف  االفتتاحية  املباراة 
للن�شخة  النهائية  املباراة  تقام  ان  على  �شانتياغو،  يف  الوطي 
4 متوز  ال��ع��امل يف  االق���دم يف  ال��راب��ع��ة واالرب��ع��ني للم�شابقة 
ت�شت�شيف  ت�شيلي  ان  ي��ذك��ر  ذات���ه.  امللعب  على  املقبل  يوليو 
النهائيات للمرة االوىل منذ عام 1991 وال�شابعة يف تاريخها 
علما  و1955،  و1945  و1941  و1926   1920 بعد 
بانها مل حترز اللقب حتى االن واف�شل نتيجة لها الو�شافة 
4 مرات اعوام 1955 و1956 و1979 و1987. وتكت�شي 
العديد  �شت�شهد م�شاركة  اهمية كبرية كونها  املقبلة  الن�شخة 
اغويرو  و�شريخيو  مي�شي  ليونيل  مقدمتهم  يف  النجوم  من 
وخامي�س  )الرازيل(  ونيمار  )االرجنتني(  ماريا  دي  وانخل 
رودري��غ��ي��ز ورادام���ي���ل ف��ال��ك��او غ��ار���ش��ي��ا )ك��ول��وم��ب��ي��ا( وارت����ورو 
كافاين  وادي��ن�����ش��ون  )ت�����ش��ي��ل��ي(  �شان�شيز  واليك�شي�س  ف��ي��دال 

اجلنوبية  امريكا  ملنتخبات  فر�شة  و�شت�شكل  )االوروغ���واي(. 
ا�شت�شافتها  التي  االخ��ري  املونديال  يف  املها  خيبة  لتعوي�س 
اللقب  عن  تخلت  حيث  ال��رازي��ل  يف  ارا�شيها وحتديدا  على 
اوروب����ي هو  ال��ع��امل ملنتخب  ك��اأ���س  ت��اري��خ  ول��ل��م��رة االوىل يف 
االرج��ن��ت��ني. ومتني  على ح�شاب  اللقب  اح���رزت  ال��ت��ي  امل��ان��ي��ا 
االرجنتني النف�س بتعوي�س ف�شلها يف العر�س العاملي وكذلك 
القارية  الن�شخة االخرية للم�شابقة  املخيبة يف  ال�شورة  حمو 
4 اعوام حيث خرجت من  التي ا�شت�شافتها على ار�شها قبل 
ال��دور ربع النهائي على يد االوروغ��واي بالتحديد وبركالت 
بالتعادل.  واال���ش��ايف  اال�شلي  الوقتني  انتهاء  بعد  الرتجيح 
ي��ذك��ر ان االوروغ��������واي ان���ف���ردت ب��ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي يف عدد 
ح�شاب  على  توجت  عندما   2011 ع��ام  امل�شابقة  يف  االل��ق��اب 
مع  ال�شراكة  وف�شت  ال15  باللقب  ظفرت  حيث  البارغواي 
االرجنتني �شاحبة 14 لقبا. وتخو�س االوروغواي، الوحيدة 
التي بلغت دور االربعة يف جميع الن�شخ التي اقيمت يف القرن 
اجلديد )2001 و2004 و2007 و2011(، النهائيات يف 
 9 املوقوف  �شواريز  لوي�س  اال�شباين  وبر�شلونة  غياب جنمها 
مباريات دولية ر�شمية من طرف الفيفا ب�شبب ع�شه مدافع 
ايطاليا جورجو كييليني يف اجلولة الثالثة االخرية من الدور 

االول للمونديال الرازيلي.

وباير  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  بطل  و�شيف  اال���ش��ب��اين  م��دري��د  اتلتيكو  ي��ب��دو 
ل��ي��ف��رك��وزن االمل����اين االق����رب اىل ال��ل��ح��اق ب��رك��ب امل��ت��اأه��ل��ني اىل الدور 
وموناكو  ال��ي��ون��اين  اومل��ب��ي��اك��و���س  ي�شت�شيفان  ع��ن��دم��ا  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
الفرن�شي على التوايل اليوم االربعاء يف اجلولة اخلام�شة قبل االخرية 
للمجموعات من 1 اىل 4 يف دور املجموعات من م�شابقة دوري اأبطال 
تفادي اخلروج  اىل  ليفربول  ي�شعى  املقابل،  ال��ق��دم. يف  ك��رة  اأوروب���ا يف 
املبكر من امل�شابقة التي يحمل لقبها 5 مرات، عندما يحل �شيفا على 
مهمة  ار�شنال  مواطنه  تنتظر  فيما  البلغاري،  رازغ��راد  لودوغوريت�س 
الدور  ال��ذي حجز بطاقته اىل  بورو�شيا دورمتوند  ام��ام �شيفه  �شعبة 
فرق   6 و�شمنت  متتالية.  انت�شارات   4 بعد  الرابعة  اجلولة  املقبل يف 
اال�شباين  ري��ال مدريد  النهائي هي  ثمن  ال��دور  اىل  تاأهلها  ال��ن  حتى 
حامل اللقب )املجموعة الثانية( وبورو�شيا دورمتوند )الرابعة( وبايرن 
ميونيخ االملاين )اخلام�شة( وباري�س �شان جرمان الفرن�شي وبر�شلونة 
االوىل،  املباراة  )الثامنة(. يف  الرتغايل  وبورتو  )ال�شاد�شة(  اال�شباين 
ي�شعى اتلتيكو مدريد اىل ا�شتغالل عاملي االر�س واجلمهور ملوا�شلة 
�شحوته يف امل�شابقة القارية التي بلغ مباراتها النهائية املو�شم املا�شي، 
على  اوملبياكو�س  ي�شت�شيف  عندما  التوايل  على  الرابع  فوزه  وحتقيق 
املدرب  ويت�شدر رجال  العا�شمة مدريد.  كالديرون يف  في�شنتي  ملعب 
9 نقاط بفارق  االرجنتيني دييغو �شيميوين املجموعة االوىل بر�شيد 
3 نقاط امام اوملبياكو�س ويوفنتو�س االيطايل الذي يحل �شيفا على 
ماملو ال�شويدي �شاحب املركز االخري بر�شيد 3 نقاط. وميني اتلتيكو 
الثاأر  يف  يرغب  فهو  واح��د،  بحجر  ع�شفورين  ب�شرب  النف�س  مدريد 
2-3 يف اجلولة االوىل وحجز بطاقته اىل  خل�شارته امام اوملبياكو�س 
الدور املقبل قبل اجلولة االخرية حيث �شيحل �شيفا على يوفنتو�س. 
اوملبياكو�س  امام  �شهلة  تكون  لن  اال�شبانية  العا�شمة  نادي  لكن مهمة 
التوايل  على  الثاين  للعام  النهائي  ثمن  بلوغ  اىل  ب��دوره  ي�شعى  ال��ذي 
املا�شي على يد مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي. ويف  املو�شم  بعدما خرج 
ماملو  على  ف��وزه  بتجديد  مطالبا  يوفنتو�س  �شيكون  ذات��ه��ا،  املجموعة 
لالبقاء على اماله يف بلوغ الدور ثمن النهائي. وكان يوفنتو�س تغلب 
خل�شارتني  يتعر�س  ان  قبل  االوىل،  اجل��ول��ة  يف  2-�شفر  م��امل��و  على 
متتاليتني امام اتلتيكو مدريد واوملبياكو�س بنتيجة واحدة ثم ا�شتعاد 
ويدخل فريق ال�شيدة العجوز املباراة  توازنه بالفوز على االخري 2-3. 
مبعنويات عالية بعد فوزه الكبري على م�شيفه الت�شيو 3-�شفر ال�شبت 

املا�شي يف ال��دوري املحلي، بيد انه ي��درك ان اي نتيجة غري الفوز قد 
وينتظر  ال��ت��وايل.  على  ال��ث��اين  للعام  النهائي  ثمن  ب��ل��وغ  م��ن  حت��رم��ه 
حتى  اوملبياكو�س  على  بالفوز  مدريد  اتلتيكو  من  خدمة  يوفنتو�س 
ال���دور االول.  تكفيه نقطة واح���دة يف اجل��ول��ة االخ���رية لتخطي 
املبا�شرة  امل��واج��ه��ات  يف  يوفنتو�س  ع��ل��ى  اومل��ب��ي��اك��و���س  وي��ت��ف��وق 
حال  يف  اليوناين  للفريق  �شتكون  االف�شلية  ف��ان  وبالتايل 
فيها  يخو�س  التي  االخ��رية  اجلولة  نقاطا عقب  ت�شاويهما 
املباراة  ويف  ماملو.  �شيفه  ام��ام  �شهال  اختبارا  اوملبياكو�س 
اتلتيكو  ع��ن  ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر  ال��ث��ان��ي��ة، ال تختلف ح���ال 
مدريد و�شيخو�س مواجهته امام موناكو ب�شعاري الثاأر 
للخ�شارة �شفر-1 يف اجلولة االوىل وبلوغ الدور ثمن 

ال��ن��ه��ائ��ي. و���ش��رب ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن ب��ق��وة منذ 
�شقوطه امام موناكو مطارده املبا�شر وحقق 
�شدارة  يف  اب��ع��دت��ه  متتالية  ان��ت�����ش��ارات   3
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب���ف���ارق 4 ن��ق��اط عن 
ايجابية  بنتيجة  امل��ط��ال��ب  االم����ارة  ف��ري��ق 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��و���ش��اف��ة ح��ي��ث ي��ه��دده كل 
وبنفيكا  الرو�شي  بطر�شبورغ  �شان  زينيت  من 

يلتقيان  واللذين  منهما(  لكل  نقاط   4( الرتغايل 
يف �شان بطر�شبورغ.

ال�شمايل  االيرلندي  امل��درب  يخو�س  الثانية،  املجموعة  ويف 
ب���ران���دن رودج������رز اك����ر حت���د يف م�����ش��ريت��ه ال��ت��دري��ب��ي��ة مع 
رازغ���راد.  لودوغوريت�س  على  �شيفا  يحل  عندما  ليفربول 
وتراجع م�شتوى ليفربول كثريا مقارنة مع تاألقه املو�شم 
املا�شي عندما كان قاب قو�شني او ادنى من التتويج بلقب 
ال��رمي��ر ل��ي��غ. وت��اأث��ر ل��ي��ف��رب��ول ك��ث��ريا ب��رح��ي��ل جنمه 
بر�شلونة  اىل  �شواريز  لوي�س  االوروغ��وي��اين  ال��دويل 
اال�شباين ومن اال�شابات التي ع�شفت بابرز العبيه 
خ�شو�شا دانيال �شتاريدج الذي مل ي�شارك يف اي 
مباراة منذ 31 اب اغ�شط�س املا�شي بعد ان 
تعر�س ال�شابة يف فخذه مع منتخب بالده، 
ثم اتبعها باخرى يف ربلة ال�شاق تعر�س لها 

خالل مترينه االول بعد تعافيه.

تظاهرة وطنية بحرية تراثية يف دانة الدنيا 

�سواطئ دبي ت�ستقبل اليوم م�سرية االحتاد للقوارب البحرية

االرجنتني واالأوروغواي يف جمموعة املوت بكوبا اأمريكا

ليفربول لتفادي اخلروج واختبار �سعب الأر�سنال

اأتلتيكو وليفركوزن يطمحان للتاأهل يف دوري االأبطال اليوم

حميد الهديدي يكرم الرماة الفائزين ببطولة نادي الذيد للرماية الهوائية
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رف�ست خف�س املو�سيقى فقتلها
قتل  باك�شتانيا  اأن  ام�����س  الباك�شتانية  ال�شرطة  اأعلنت 
�شوت  بخف�س  طلبه  رف�����ش��ت  ب��ع��دم��ا  امل��راه��ق��ة  قريبته 

املو�شيقى.
قرية  يف  االأ���ش��ب��وع  مطلع  عاما   16 بيبي  ريحانا  وقتلت 

مبنطقة ت�شاكوال باإقليم البنجاب �شرقي باك�شتان.
وقال علي اأحمد اأحد م�شوؤويل ال�شرطة اإن بيبي كانت يف 
لها  اآتى  عندما  عال  ب�شوت  للمو�شيقى  وت�شتمع  منزلها 

قريبها وطلب منها اأن تخف�س �شوت املو�شيقى.
واأ�شاف اأن الفتاة رف�شت مما اأدى الحتدام النقا�س.

وقال : قام الرجل بقتل الفتاة ثم فر من القرية ، م�شيفا 
اأنه يجري البحث عن الرجل.

تنهال بال�سرب بحذائها على متحر�س 
���ش��رب��ت ف��ت��اة ���ش��ع��ودي��ة ب��ح��ذائ��ه��ا واف�����داً ع��رب��ي��اً ب��ع��د اأن 
حت��ر���س ب��ه��ا يف اأح����د اأك����ر امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة يف بيع 
االأقم�شة الن�شائية بجدة ثاين اأكر مدن اململكة العربية 

ال�شعودية.
ال��ع��رب��ي حاول  ال��واف��د  اأن  اإىل  ال�����واردة  وت�����ش��ري االأن���ب���اء 
التحر�س بالفتاة، وهي ع�شرينية، ما اأثار غ�شبها، وقامت 
ذل��ك قام  وب��ع��د  ب��األ��ف��اظ خ��اد���ش��ة  ال��واف��د  بالتلفظ على 
غ�شبها  جام  ب�شب  الفتاة  فقامت  بها  بالتحر�س  الوافد 
متفرقة  اأنحاء  على  م��رات  عدة  بحذائها  و�شربته  عليه 
من ج�شده، فيما قام املت�شوقون بف�س الت�شابك بينهما.
اإبالغهم  بعد  تهافتوا  الذين  املجمع  اأمن  رجال  و�شبط 
من  اأخ����رياً  اأن���ه متكن  اإال  ال��واف��د  مت�شوقني-  قبل  م��ن 
الفرار من اأيديهم بوا�شطة اأحد اأبناء جلدته كان �شمن 

املتواجدين يف املوقع.
لتقوم  الفتاة  اأث��ار غ�شب  الوافد  اإن هروب  وقال م�شدر 
به،  ال��ل��ح��اق  منهم  وطلبها  االأم���ن  رج���ال  على  بالتلفظ 

ليقوم اأحدهم بذلك ولكن دون جدوى.

يخ�سع ل� 3 جراحات ب�سبب عنكبوب
( من  ع��ام��ا  ب��ري��ط��اين )33  ���ش��اب  ���ش��ام  ه��اج��م عنكبوت 
نيوكا�شل، وك��اد يت�شبب يف فقده ذراع��ه، بعدما ع�شه يف 
فاإن  الريطانية،  �شتار  ديلي  اأ�شبعه.  وبح�شب �شحيفة 
عاجلة  ج��راح��ات   3 ل�  خ�شع  ثورنيلي  نيكي  الريطاين 
بامل�شت�شفى  ع�شيبة  اأي����ام  خم�شة  وق�����ش��ى  ال�����ش��م  الإزال����ة 
اأثرت كثرياً على  اإثر تلك الع�شة القاتلة. والع�شة  على 
اأ�شبعه، والذي يبدو خميفاً من اأثر الع�شة ال�شامة.

لع�شة  تعر�شت  اأنني  اعتقدت  البداية  يف  نيكي:  ويقول 
برغوث. �شعرت بحكة �شديدة، لكن احلالة اأ�شبحت اأكرث 
�شوءا بعدما انتفخ مكان الع�شة واأ�شبح بحجم البالون. 

كنت اأحت�شر .
وزار نيكي عيادة الطيب، ومت اعطائه م�شادا حيويا ولكن 
بامل�شت�شفى،  الطوارئ  ق�شم  اإىل  فتوجهت  �شاءت،  احلالة 
فنظر الطبيب اإىل اأ�شبعي وقال ب�شرعة اإن تاأخرت اأكرث 
م��ن ذل���ك �شيتم ب��رت االأ���ش��ب��ع ورمب���ا ال�����ذراع، ب��ل ورمبا 
ج��راح��ات عاجلة   3 الطبيب  واأج���رى  يت�شبب يف موتك. 
بعد  اجل�شم، وجنحت اجلراحة  ال�شم من  الإزال��ة  لنيكي 

معاناة طويلة �شببها عنكبوت.

اإلغاء رحلة طائرة لتنبوؤ منّجم ب�سقوطها
اإثر توقع منجم برازيلي �شقوط الطائرة التي  قررت �شركة تام الرازيلية للطريان تغيري رقم اإحدى رحالتها، 

�شتقوم بهذه الرحلة بعيد اإقالعها. 
ووفق هذا التوقع الذي اأطلقه املنّجم املعروف يف الرازيل جو�شيلينو نوبريغا دا الز، �شتواجه الرحلة الرقم جي جي 
3720 يوم االأربعاء 26 ت�شرين الثاين )نوفمر( عند ال�شاعة 10.30 توقيت غرينت�س بني �شاو باولو وبرازيليا، 
م�شكلة تقنية و�شتتحطم على مبنى يف �شارع باولي�شتا، ال�شارع الرئي�شي يف �شاو باولو، وذلك بعيد اإقالعها من مطار 

كونغونيا�س. 
وقام املنّجم بت�شجيل توقعه يف الدوائر الر�شمية. وقررت ال�شركة يف �شوء هذا التوقع تغيري رقم الرحلة اإىل جي 

جي 4732 . 
واأ�شارت ال�شركة يف بيان اإىل اأن �شالمة ركابها متثل قيمة اأ�شا�شية ، وبالتايل مت اأخذ هذا االإنذار يف االعتبار و�شتبقى 

ال�شركة متيقظة للعمليات خالل الفرتة املذكورة . 
واأفاد موقع جي 1 االإخباري التابع ملجموعة غلوبو ، باأن الهيئة االإقليمية لل�شالمة اجلوية وطيارين الحظوا اأن 
الطائرات ال حتلق فوق �شارع باولي�شتا بعد االإقالع.  ويعود توقع املنّجم اىل عام 2005، وفق ت�شريحات �شحافية 
اأدىل بها.  واأكد املنجم اأنه توقع يف ال�شابق وفاة االأمرية ديانا و�شائق ال� فورموال وان اإرتون �شينا واملر�شح للرئا�شة 

الرازيلية اإدواردو كامبو�س الذي تويف يف حادث جوي يف اأغ�شط�س. 
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الرجال يجربون اآالم املخا�س
املرور  ف��ر���ش��ة  ل��الآب��اء  ال�����ش��ني  ���ش��رق  يف  ل��ل��والدة  م�شت�شفى  يتيح 

بتجربة اآالم الو�شع. 
اأن  اأقدم على اخلطوة بعد  اأن امل�شت�شفى  ونقل موقع رو�شيا اليوم 
ا�شتكت بع�س االأمهات من اأنهن ال يجدن تعاطفا من اأزواجهن. 
جتري يف هذا امل�شت�شفى جل�شات جمانية ي�شارك فيها رجال ينتظر 

معظمهم اأن تنجب زوجاتهم قريبا. 
البطن  فوق  بجهاز  مثبتة  و�شائد  تو�شع  املحاكاة،  جل�شات  خالل 
حتدث �شدمات كهربائية ت�شبب اأملا ملدة خم�س دقائق بينما تزيد 
املتطوعون  الرجال  يقدر  ال  تدريجيا.   ال�شدمات  �شدة  املمر�شة 
اأن ت�شاهي  املحاكاة ال ميكن  باأن جل�شات  االآالم علما  تلك  حتمل 
اأكرث حبا  اأنهم ي�شبحون كما يقولون  ال��والدة احلقيقية مع  اآالم 

واهتماما بزوجاتهم بعد خو�شهم للتجربة. 

طفل ي�سبه الذئب
ن�شرت �شحيفة ديلي �شتار ق�شة طفل كازاخ�شتاين، يعاين بح�شب 
لرجل  التطوري  املا�شي  اإىل  ال��ردة  ن��ادرة هي  االأط��ب��اء من حالة 

الكهف.
ال�شعر  من��و  م��ن  ع��ام��ا-   -11 تازهيلخان  بيكزات  الطفل  وي��ع��اين 
ب��ك��ث��اف��ة ل��درج��ة تغطية وج��ه��ه واأع�����ش��ائ��ة ال��داخ��ل��ي��ة، مم��ا جعل 
اأفالم  اإىل  اإ����ش���ارة  يف   ، ال��ذئ��ب  ال��ط��ف��ل  عليه  يطلقون  اأ���ش��دق��ائ��ه 

امل�شتذئبني.
الكثيف، ولكن  ال�شعر  غ��ط��اء  وال���داه جت��اه��ل  ح���اول  ال��ب��داي��ة  ويف 
املو�شوع ا�شتفحل وجعله يبدو خميفاً ومثرياً لل�شخرية يف املدر�شة، 
بكازاخ�شتان،  اأ�شتانا  يف  طبيب  على  الطفل  عر�س  ق��ررا  عندئذ 
والذي اأكد بدوره اأن الطفل يعاين من حالة نادرة ت�شمى التاأ�شل 
الرجعي )atavism(، وهي حالة ناجمة عن الوالدة وفقاً للمرحلة 

التطورية لرجل الكهف الب�شري.
والتي  بيكزات،  للطفل  ال�شور  من  جمموعة  ال�شحيفة  ون�شرت 
الذي  ال��ب��وؤو���س  م��دى  وت��و���ش��ح  وج��ه��ه  ال�شعر  يغطي  كيف  تظهر 

يعانيه الطفل جراء ذلك.

ير�سل 400 ر�سالة تهديد المراأة
اأر�شل مليونري بريطاين، 400 ر�شالة تهديد اإىل امراأة خالل 48 

�شاعة، بح�شب �شحيفة مريور . 
جنيه  مليون  قيمتها  بجائزة  ف��از  قد  ك��ان  ال��ذي  هيجمان،  ناثان 
ا�شرتليني يف 2011، اأر�شل على مدى يومني ر�شائل ن�شية ق�شرية 

للمراأة مبعدل ر�شالة كل 7 دقائق. 
بال�شرطة الإبالغهم  بالرعب ما جعلها تت�شل  امل��راأة  اأ�شيبت  وقد 
 34 باالإ�شاءة التي تعر�شت لها على يد الرجل، البالغ من العمر 

عاما. 
وحكمت حمكمة بريطانية على الرجل بال�شجن اأربعة �شهور. 

الق�شاء.  اأم��ام  الرجل  فيها  التي ميثل  االأوىل  امل��رة  ه��ذه  ولي�شت 
ففي �شنة 2006، حكم عليه بال�شجن ملدة 5 �شنوات لالعتداء على 

زوجته ال�شابقة اآمي اأدواردز. 
�شراحه  اأن يطلق  قبل  ال�شجن  امل��دة يف  ن�شف  الرجل  وق��د ق�شى 

متيمتان جديدتان لدورة االألعاب االوملبية ريو 2016 وت�ستعد الربازيل ال�ستقبال دورة االألعاب االوملبية الأمريكا اجلنوبية للمرة االأوىل. )ا ف ب(ويفوز باجلائزة يف اإطار برنامج تلفزيوين. 

يهب اأع�ساءه ل� 4 مر�سى
الع�شوي  الف�شل  من  يعانون  مواطنني  اأربعة  حياة  دماغياً  ميت  اأنقذ 
ال�شعودي  املركز  من  فريق  اأن جنح  بعد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

لزراعة االأع�شاء باإقناع ذويه بالترع باأع�شائه .
املركز  ع��ام  مدير  �شاهني  في�شل  الدكتور  عن  �شحيفة حملية  ونقلت 
ال�شعودي لزراعة االأع�شاء اأن عملية اال�شتئ�شال والزراعة متت ب�شرعة 
املعنية  ك��اف��ة اجل��ه��ات  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ل��وج��ود  قيا�شية، وذل���ك 
باالإ�شافة للجهود املميزة التي قام بها الفريق الطبي واالإداري باملركز 

ال�شعودي لزراعة االأع�شاء.
رئة،  زراع���ة  وعملية  كلى  زراع���ة  عمليتي  اإج����راء  مت  اإن���ه  �شاهني  وق���ال 
باالإ�شافة اإىل زراعة كبد ملواطنني يعانون من مر�س الف�شل الع�شوي.
له ويرحمه  يغفر  اأن  اهلل  داعياً  املتوفى،  لعائلة  تقديره  �شاهني  و�شجل 

واأن يجزيه واأهله خري اجلزاء .
وتعد هذه احلالة من احلاالت النادرة يف ال�شعودية، ويقوم االأطباء فيها 

باال�شتعانة باأع�شاء متوفى دماغياً ل�شالح مر�شى اآخرين.

منع طفل من �سورة ب�سبب �سعره 
منع طفل بريطاين، عمره 3 �شنوات، من امل�شاركة يف اأول �شورة جماعية 
تلتقط لف�شله يف احل�شانة بعد اأن قال مديرها اإن ق�شة ال�شعر ق�شرية 

جدا. 
ونقلت �شحيفة ديلي ميل اأن ديالين تامبلتون كان متحم�شا للم�شاركة 

يف ال�شورة التي �شتلتقط مع بقية زمالئه يف احل�شانة. 
من  الأخ���ذه  ع��ام��ا(   28( ييت�س  ج��ول��ي��ان  وال��دت��ه  ح�شرت  عندما  لكن 
اأنه مل ي�شمح له بامل�شاركة يف ال�شورة وطلب  مدر�شته، اأخرها الطفل 

منه اخلروج من ال�شف واالنتظار. 
ذهبت االأم الغا�شبة، التي تعي�س يف �شاندرالند، اإىل املدير الذي اأخرها 
اأن ق�شة �شعر ديالين تخالف قوانني املدر�شة وكانت مبالغ فيها وق�شرية 

جدا. 
واأ�شافت االأم كانت لديه ق�شة ال�شعر نف�شها منذ اأن دخل اإىل احل�شانة 

يف �شبتمر ومل تقل املدر�شة اأبدا اإنها غري منا�شبة . 

لوبيز تطلق خط 
جموهرات 

ذك���رت ت��ق��اري��ر اإخ��ب��اري��ة ام�����س اأن 
جينفر  االمريكية  واملمثلة  املغنية 
خط  ت���ط���ل���ق  اأن  ق��������ررت  ل���وب���ي���ز 

جموهرات جديد خا�س بها.
ك��ون��ت��اك��ت ميوزيك  م��وق��ع  واأف�����اد 
االلكرتوين املعني باأخبار امل�شاهري، 
45 عاما  ال��ن��ج��م��ة احل�����ش��ن��اء  ب����اأن 
م�شممي جموهرات  م��ع  ت��ع��اون��ت 
، الط�����الق  اإن����دل����ي���������س ج�����ول�����ري 
خ��ط ج��دي��د ي�����ش��م جم��م��وع��ة من 

ال�شوارات واخلوامت.
ال��ق��ط��ع �شمن  اأ����ش���ع���ار  وت�������رتاوح 
جينفر  جم������وه������رات  جم���م���وع���ة 
لوبيز االنيقة، ما بني 45 و145 

دوالر.
اجلديد  امل���ج���وه���رات  خ���ط  وع����ن 
جمموعتي  جتمع  جينري:  ت��ق��ول 
اخل����ا�����ش����ة م�����ن امل�����ج�����وه�����رات مع 
اإندلي�س جولري بني املرح واالناقة 
كل  اإن��ه��ا جتعل  نف�شه..  ال��وق��ت  يف 
عن  �شخ�شيتها  ع��ن  ت��ع��ر  ام�����راأة 

طريق جموهراتها .

ال�سحرورة تتابع 
�سائعة وفاتها بنف�سها
�شباح،  ال�������ش���ح���رورة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
انت�شرت  ال���ت���ي  وف���ات���ه���ا  ���ش��ائ��ع��ة 
كالنار يف اله�شيم، ب�شغف �شديد.
�شقيقة  ابنة  عقل،  كلودا  ون�شرت 
دون  خلالتها  �شورة  ال�شحرورة، 
تتابع  وه��ي  مالحمها  تظهر  اأن 
ردود االأفعال حول �شائعة الوفاة 
مبوقع  الر�شمية  �شفحتها  ع��ر 
في�شبوك  االجتماعي  التوا�شل 
مالئة  ب��ق��ول��ه��ا:  عليها  وع��ل��ق��ت   ،
هي  ه��ذه  النا�س،  و�شاغلة  الدنيا 
ال�شائعة  اإىل  تنظر  ال�����ش��ب��وح��ة، 
عر  اأم�����س،  ليلة  طاولتها،  التي 
وكاأن   ، الفي�شبوك  يف  �شفحتها 
نعم  واأ���ش��اف��ت:   . ي��ك��ن  مل  �شيئا 
وهي  حتى  ال�شبوحة،  ه��ي  ه��ذه 
فهي  والثمانني  ال�شابعة  عمر  يف 

اأقوي من اأي �شائعة .

�ستيفاين تتمنى الهروب من اأوالدها
االمريكية احل�شناء جوين  املغنية  الرغم من حب  اأن��ه على  ام�س  اإخبارية  تقارير  ذك��رت 
باإمكانها  كان  لو  تتمنى  اأنها يف بع�س االحيان  اأك��دت  اأنها  اإال  ال�شديد البنائها،  �شتيفاين 

االختفاء ، كي تهرب من اأبنائها الثالثة.
الرئي�شية  املغنية  امل�شاهري، عن  باأخبار  املعني  ونقل موقع كونتاكت ميوزيك االلكرتوين 
يف فريق الروك االمريكي نو داوت قولها: منذ ب�شعة اأيام كنا يف ال�شيارة يف طريقنا اإىل 
املنزل ثم قلت لنف�شي نعم اإن )الذهاب اإىل( فندق �شغري هو احلل.. يا ليتني اأعرث على 
فندق �شغري واأذهب اإىل هناك واأختفي.. اأختفي من حياتي.. ولكن ال �شك هم )اأبنائي( 

رائعون .

متكن الفيزيائيون اأخريا من حل لغز 
�شيل لعاب الكالب الذي ظل دون حل 

حتى االآن. 
ت�شرب  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  ف��ال��ق��ط��ط، 
قطرة  ك��ل  م��ن  ت�شتفيد  جتعلها  برقة 
ماء تدخل فمها. اأما الكالب فتتعامل 
مع املاء بعنف يجعله يتناثر من فيها 

ومن حولها. 
نتائجها  عر�شت  درا���ش��ة  يف  ه��ذا  ج��اء 
اجلمعية  ع���ق���دت���ه  اج����ت����م����اع  خ������الل 
�شان  يف  االأم�����ريك�����ي�����ة  ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة 
الكالب  ع���ل���ى  رك������زت  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و 
اإىل نتائج درا�شة �شابقة عن  وا�شتندت 
الطريقة التي ت�شرب بها القطط. 

القطط  وال  ال��ك��الب  ال  اأن  تبني  وق��د 
ب��اإح��ك��ام مي��ن��ع خروج  ���ش��دوغ��ه��ا  تغلق 
الب�شر  املاء كما هو احلال مع  قطرات 
لغزا  ���ش��رب��ه��ا  كيفية  دائ��م��ا  ظ��ل��ت  ل���ذا 
اكت�شف   ،2010 ع���ام  ف��ف��ي  حم�����ريا.  
ومعهد  برين�شتون  جامعة  يف  باحثون 

وجهات  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
اأخ��������رى ك���ي���ف ت���ل���ع���ق ال���ق���ط���ط امل�����اء. 
املاء  ���ش��ط��ح  بل�شانها  تلم�س  ف��ال��ق��ط��ة 
عمودا  وت�شفط  ف��ي��ه  تغم�شه  اأن  دون 
الثانية.  يف  م��رت  ب�شرعة  ال�شائل  م��ن 
االأر�شية  اجل��اذب��ي��ة  ت�شحب  اأن  وق��ب��ل 
على  ف��اه��ا  القطة  تغلق  الأ���ش��ف��ل،  امل���اء 
اأربع  اآخر كمية ماء يف العمود ب�شرعة 
مرات يف الثانية ثم تبلع الكمية وتكرر 

الفعلة. 
بالكالب،  املعنية  الدرا�شة  بداأت  وحني 
ي�شرب  الكلب  اأن  يظنون  العلماء  ك��ان 
ب��ن��ف�����س ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ت�����ش��رب بها 
يف  الباحث  جونغ  �شني  لكن  القطة. 
الفريق  وع�����ش��و  ت��ك  فرجينيا  معهد 
القطط  �شرب  طريقة  بدرا�شة  املعني 
والذي قاد اأي�شا البحث املعني بالكالب 
قال اإنه تبني اأن االأمر خمتلف.  فبينما 
برقة  امل��اء  �شطح  القطة  ل�شان  يلم�س 
امل��اء بقوة كما  الكلب ل�شانه يف  يخبط 

اأظ��ه��رت ال��ك��ام��ريات امل��و���ش��وع��ة حتت 
ح��و���س ل��ل��م��اء. وق����ال ج��ون��غ الكالب 
ال حتدثها  ك��ب��رية..  طرط�شة  حت��دث 

القطط اأبدا. 
ك��م��ا اأن ال��ق��ط��ة ت�����ش��ح��ب ع���م���ود امل���اء 
ت�����ش��ل اإىل م��ث��ل��ي قوة  ب��ق��وة  ب��ل�����ش��ان��ه��ا 
اجل���اذب���ي���ة. اأم�����ا ال��ك��ل��ب ف���ريف���ع امل���اء 
ب��ق��وة ق��د ت��زي��د ث��م��اين م���رات ع��ن قوة 

اجلاذبية. 
بل�شانها  تلم�س  ال��ق��ط��ة  اأن  ح��ني  ويف 
امل��اء، يغم�س الكلب ج��زءا كبريا  �شطح 
من ل�شانه يف املاء مما يجعل ال�شوائل 
املاء  كمية  ف��اإن  وك��ذل��ك  بفمه.  حتيط 
بل�شانه  الكلب  يحركها  اأن  التي ميكن 
حجم  ب��زي��ادة  م�شاعفة  اأ�شعافا  تزيد 
ج�شده وهو ما يجعل مثال الكالب من 
الكبرية احلجم -ال  برنارد  �شانت  نوع 
ال�شغرية  داك�شند  الكالب من ف�شيلة 
املطابخ  اأر�����ش����ي����ات  حت���ي���ل  ن�������ش���ب���ي���ا- 

لبحريات.

حل لغز �سيل لعاب الكالب وفاة الفنان 
ال�سوري ع�سام 

عبه جي 
اآم�����س االأول  امل���وت  غ��ي��ب 
ع�شام  ال�����ش��وري  ال��ف��ن��ان 
العا�شمة  يف  ج����ي  ع���ب���ه 
ال�شورية دم�شق عن عمر 
بعد  ع����ام����ا   65 ي���ن���اه���ز 
�شراع طويل مع املر�س. 
ب�����داأ ال�������ش���وري ع��ب��ه جي 
ال�����ذي ل���دي���ه اأرب����ع����ة من 
وبنتان  ول������دان  االأب����ن����اء 
ول����ه ع����دد م���ن االأح���ف���اد، 
ثمانينيات  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل 
ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن، ومن 
م�شل�شل  اأع���م���ال���ه  اأه������م 
وم�شل�شل  غ������وار  ع������ودة 
ب������اب احل��������ارة وال���ع���دي���د 


