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يف بطولة �سبين�ص دبي للدراجات ..الإماراتي 
را�سد �سويدان يفوز باللقب يف حتدي النا�سئني 

عربي ودويل

هيئة الهالل الأحمر تكرم املتطوعني تقديرا 
جلهودهم يف خدمة الإن�سانية حمليا ودوليا

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

الق�سية الفل�سطينية يف الأمم 
املتحدة تنتظر رداً اأمريكياً

رئي�س �لدولة ي�شدر ق�نون� �إحت�دي� ب�ش�أن 
تغيري م�شمى �لهيئة �لوطنية للمو��شالت

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
الوطنية  الهيئة  م�شمى  ا���ش��ت��ب��دال  ب�����ش��اأن  احت��ادي��ا  ق��ان��ون��ا  اهلل  حفظه 

للموا�شالت مب�شمى الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية.
وياأتي تعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت اإىل الهيئة االحتادية 
حقيقة  عن  كا�شفا  الهيئة  ا�شم  ليكون  والبحرية  الربية  للموا�شالت 

)التفا�شيل �س2( اخت�شا�شها والدور املنوط بها قانونا.  

   

حمد�ن بن ز�يد ي�شتقبل �ملو�طنني 
يف ليو� ويزور �ملو�طن قنون �لع�مري

•• املنطقة الغربية-وام:

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
املنطقة الغربية بق�شر ليوا يف املنطقة الغربية عددا من املواطنني 
تهم  التي  والق�شايا  امل�شائل  من  ع��دد  ح��ول  احلديث  معهم  وت��ب��ادل 

الوطن واملواطنني معربا عن ارتياحه و�شعادته بلقائهم.
واأبدى �شموه حر�شه الدائم على التوا�شل معهم يف خمتلف مناطق 
دولتنا احلبيبة وتفقد اأحوالهم وتوفري مقومات احلياة الكرمية لهم 

اأينما وجدوا على م�شاحة الوطن.
ال�شيخ حمدان  �شمو  الغربية حر�س  املنطقة  اأبناء  من جهتهم ثمن 
اأبناء  اآل نهيان على لقائهم والتوا�شل معهم و�شعيه لدعم  بن زايد 

الوطن و�شبابه ملوا�شلة م�شرية اخلري والنماء.  )التفا�شيل �س2(

ندوة �لإره�ب وحقوق �لإن�ش�ن توؤكد �أن �ملنظم�ت �حلقوقية 
�لع�ملية تقع �شحية معلوم�ت غري دقيقة تفتقر للم�شد�قية

•• دبي-وام:

اك���د حم��م��د ���ش��امل ���ش��وي��ع��ن ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة جمعية 
االم����ارات حلقوق االن�����ش��ان ان اح���رام حقوق وح��ري��ات ك��ل مواطن 
الراقية عالوة  االن�شانية  املقايي�س  بكل  االم��ارات م�شانة  ومقيم يف 
على توفري كل �شبل الراحة والرفاهية له منوها باأن االمارات كانت 
يف �شدارة الدول التي اعرفت باالإعالن العاملي حلقوق االن�شان يف 
احرام  و�شمان  االن�شان  مب�شتوى  للنهو�س  املتوا�شل  �شعيها  اط��ار 
واأن مواد هذا االعالن  حقوقه واحلريات اال�شا�شية والدميقراطية 

من�شو�س عليها يف د�شتور الدولة وقوانينها.      )التفا�شيل �س6(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل ح�شورهما ماأدبة الغداء التي اقامها ل�شموهما م�شبح بن را�شد الفتان )وام(

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يح�شر�ن م�أدبة 
غد�ء �أق�مه� م�شبح �لفت�ن تكرمي� ل�شموهم�
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اللجنة الوطنية مل�شاندة املر�شح الباجي قائد ال�شب�شي

رجال االمن االفغان يعاينون موقع هجوم انتحاريا يف كابول )رويرز( 

اكت�شاف مقابر جماعية يف دير الزور

د�ع�س ي�شقط مروحية يف �ش�مر�ء وتفجري�ت ب�لرم�دي
•• الفجر – تون�ص – خا�ص

عملية  ت����ون���������س  يف  ت����ت����وا�����ش����ل 
ال�شيا�شية  االأح������زاب  ا���ش��ط��ف��اف 
هذا  وراء  الوطنية  وال�شخ�شيات 
الدور  يف  مل�شاندته  ذاك  اأو  املر�شح 
الرئا�شية  االنتخابات  من  الثاين 
ال�شهر  م����ن   21 ����ش���ت���دور  ال���ت���ي 

اجلاري.
امل�شاندين  جبهة  ا�شتقرت  ول��ئ��ن 
ل��ل��م��ر���ش��ح امل��ن�����ش��ف امل���رزوق���ي يف 
االأول  ال���دور  يف  م�شانديه  دائ���رة 
النه�شة  حركة  حتديد  انتظار  يف 
ملوقفها واإعالن دعمها له �شراحة، 
قائد  ال����ب����اج����ي  م���ن���اف�������ش���ه  ف������ان 
ال�شب�شي زعيم نداء تون�س الفائز 
مازال  الت�شريعية،  باالنتخابات 
جديدة  �شيا�شية  ق��وى  ي�شتقطب 

رو���ش��ي��� ت��ه��دد �ل���ولي����ت 
�نتق�مية  ب�إجر�ء�ت  �ملتحدة 

•• كييف-اأ ف ب:

باتخاذ  ال�����ش��ب��ت  رو����ش���ي���ا  ه�����ددت 
الواليات  �شد  انتقامية  اإج��راءات 
قانون  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى  ردا  امل���ت���ح���د 
اىل  فتاكة  ا�شلحة  بت�شليم  ي�شمح 
جديدة  عقوبات  وفر�س  اوكرانيا 
على مو�شكو. وياأتي هذا الت�شعيد 
ال��ك��الم��ي قبل ل��ق��اء يف روم���ا بني 
وزيري اخلارجية االمريكي جون 
كريي والرو�شي �شريغي الفروف 
تتحدث  اذ  م����وع����ده  ي���ت���اأك���د  مل 
االث��ن��ني ومو�شكو  ع��ن  وا���ش��ن��ط��ن 
ع����ن االح�������د. وال���ن�������س ال������ذي مت 
من  اجلمعة  باالجماع  الت�شويت 
االمريكيني  ال���ربمل���ان���ي���ني  ق���ب���ل 
يحمل عنوان قانون دعم احلرية 
اي�شا بفر�س  اوكرانيا وي�شمح  يف 
التي  رو�شيا  عقوبات جديدة على 

تاأثر اقت�شادها ب�شدة.
وق�������ال ن����ائ����ب وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
ال���رو����ش���ي ���ش��ريغ��ي ري���اب���ك���وف يف 
االنباء  وكالة  نقلتها  ت�شريحات 
اننا  �شك  ال  انرفاك�س  الرو�شية 
ل���ن ن����دع ذل����ك مي���ر ب���ال رد على 

عقوبات جديدة.
امل��ق��ب��ول��ة و  ال���ق���رارات غ��ري  ودان 
امل�����ش��اع��ر امل��ع��ادي��ة ل��رو���ش��ي��ا التي 
اثرت على الت�شويت الذي و�شفه 

النواب االوكرانيون بالتاريخي .
ان  يعني  ال  الت�شويت  ه���ذا  ل��ك��ن 
اىل  اال�شلحة  هذه  �شي�شلم  اوباما 

القوات االوكرانية.

م�شوؤول ��شتخب�ر�ت روم�ين �ش�بق ل ي�شتبعد 
بالده يف  �يه  �آي  لل�شي  معتقلني  وج��ود 

•• بوخار�ست-اأ ف ب:

مل ي�����ش��ت��ب��ع��د م�������ش���وؤول ���ش��اب��ق يف 
اخلارجية  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از 
ال��روم��ان��ي��ة ي����وان ت��ل��ب��ي�����س وجود 
معتقلني يف مركز ترانزيت لوكالة 
اي  �شي  االمريكية  اال�شتخبارات 
ايه يف رومانيا موؤكدا ان بوخار�شت 
بن�شاطات  ع���ل���م  ع���ل���ى  ت���ك���ن  مل 

االمريكيني يف ذلك املوقع.
وقال تلبي�س يف حديث مع �شحيفة 
ادي���ف���ارول ك���ان ي��وج��د ه��ن��ا مركز 
البداية،  منذ  االم��ريك��ي��ون  اداره 
ال��روم��اين مبا  الطرف  يهتم  ومل 
كي  فيه  يفعلون  االمريكيون  كان 
بامكانهم  ان  بذلك حتديدا  نثبت 

ان يثقوا بنا .
االمني  امل�شت�شار  تلبي�س  وا���ش��اف 
للرئي�س ال�شابق يون اليي�شكو بني 
ان  املمكن  من  و2004،   2000
واذا  اث��ن��ان.  او  موقع  هناك  يكون 
كان االمر كذلك، فقد يكون هناك 
االكيد  معتقلون.  فيه  اودع  مركز 
بوجود  علم  على  نكن  مل  اننا  ه��و 

معتقلني .
�شبتمرب  ايلول   11 بعد  ان  وق��ال 
بوخار�شت  كانت  وبينما   ،2011
تنتظر ال�شوء االخ�شر لالن�شمام 
اىل حلف �شمال االطل�شي، تناولت 
والواليات  رومانيا  بني  املناق�شات 
ايه،  اي  ل�شي  دع��م  مراكز  املتحدة 
حتت  الرومانيون  و�شعها  مواقع 
حيث  اي��ه  اي  �شي  ممثلي  ت�شرف 
كانوا  ن�شاطات  تنظيم  متكنوا من 
ارا�شي  يف  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام  ي���ري���دون 

بلدان اخرى .

وم�شاركته  ل����ه،  دع��م��ه��ا  اأع���ل���ن���ت 
ميدانيا،  االن���ت���خ���اب���ي���ة  ح��م��ل��ت��ه 
مر�شح  ال�شب�شي  م��ن  يجعل  مم��ا 
ق����اع����دة ع��ري�����ش��ة م����ن االأح�������زاب 

ول��ي�����س م��ر���ش��ح ح��زب��ه ف��ق��ط، بعد 
االإع���الن عن جلنة وطنية  مّت  اأن 
مل�شاندته ت�شّم طيفا من االأحزاب 

وال�شخ�شيات ال�شيا�شية.

•• بغداد-وكاالت:

قال م�شوؤولون عراقيون اإن تنظيم داع�س االإرهابي اأ�شقط ام�س 
ال�شبت مروحية ع�شكرية عراقية قرب �شامراء �شمال بغداد، يف 
حني �شقط قتلى وجرحى يف ثالثة تفجريات غرب الرمادي 
مركز حمافظة االأنبار. يف هذه االأثناء �شن التنظيم املتطرف 
هجوماً وا�شعاً يف منطقة جبل �شنجار �شمايل العراق. واأو�شح 
م�شوؤول كبري يف وزارة الدفاع العراقية لوكالة اأ�شو�شيتد بر�س 
اأن تنظيم داع�س اأ�شقط ب�شاروخ حممول على الكتف مروحية 
طيارين  مقتل  اإىل  اأدى  مما  �شامراء،  مدينة  خ��ارج  ع�شكرية 
كانا على متنها، وكان مقاتلو التنظيم قد اأ�شقطوا يف االأ�شهر 
العراقي  االأقل للجي�س  االأخرية مروحيتني ع�شكريتني على 

قرب مدينة بيجي )210 كلم �شمال بغداد(.
ام�س يف ثالثة  �شباح  وج��رح��ى  قتلى  �شقط  اآخ��ر  م��ن جانب 

تفجريات انتحارية ا�شتهدفت اأماكن جتمع ال�شرطة العراقية 
يف مناطق متفرقة غرب الرمادي )108 كلم غرب بغداد(.

وا�شتهدف اثنني من هذه التفجريات ثكنة ع�شكرية لل�شرطة 
االحتادية يف منطقة الكيلو �شبعني غرب الرمادي. 

�شهريج  ان��ف��ج��ار  اأدى  وث��الث��ني  خم�شة  الكيلو  منطقة  ويف 
الآليات  جتمعا  ا�شتهدف  انتحاري  يقوده  كان  مفخخ  للوقود 
كبرية  اأ����ش���رار  اإحل����اق  اإىل  ال��ع��وا���ش��ل،  ج�شر  ع��ل��ى  ع�شكرية 

باجل�شر واإحراق االآليات الع�شكرية املرابطة عليها.
مناطق  على  كبريا  هجوما  االرهابي  داع�س  تنظيم  �شن  كما 
اإثره  على  وا�شتطاع  ال��رم��ادي  غ��رب  �شمال  هيت  م��ن  قريبة 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ق��ري��ة ال���وف���اء وم��ن��ط��ق��ة ق��ري��ب��ة م��ن ناحية 
االأن��ب��ار، وذل��ك بعد معارك  ال��ب��غ��دادي غ��رب هيت مبحافظة 

�شر�شة مع اجلي�س العراقي ومقاتلي الع�شائر.
على  مكثفا  ه��ج��وم��ا  التنظيم  مقاتلو  ���ش��ن  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

وقال  ال���ع���راق،  ���ش��م��ايل  �شنجار  م��دي��ن��ة  غ���رب  ك��اب��ار  منطقة 
جبل  ع��ل��ى  للمرا�شل  ال��ك��ردي��ة  الب�شمركة  ق���وات  يف  م�����ش��در 

�شنجار اإن الهجوم الذي بداأ �شباحا ما زال م�شتمرا.
يف  �شنجار  جبل  قمة  اأع��ل��ى  �شعود  التنظيم  مقاتلو  وح���اول 
غربي حمافظة نينوى لكن قوات الب�شمركة ووحدات حماية 
لهذا  ت�شدت  �شنجار  اأه��ل  من  ومتطوعني  الكردية  ال�شعب 

الهجوم.
على �شعيد اخر اأفاد نا�شطون اإعالميون معار�شون، اأن اأهايل 
الزور  دي��ر  بريف  ال�شعيطات  ق��رى  اإح���دى   ، الغرانيج  قرية 
جثث  ت�شم  جماعية  مقربة  على  البارحة  ع��روا  ال�شرقي، 
عدد من اأبناء القرية. من جهته نقل املر�شد ال�شوري حلقوق 
االإن�شان عن ن�شطاء ام�س ال�شبت، اأنه مت العثور على مقربة 
جماعية يف دير الزور، ت�شم 11 جثة من اأبناء ع�شرية واحدة 

قتلوا بيد املتطرفني يف وقت �شابق .

دائرة م�شاندته يف ات�شاع:

�ل�شب�شي يك�شف �شورة �حلكومة �لتون�شية �جلديدة

اغتيال �شكرتري املحكمة العليا الأفغانية 
مقتل 12 من عم�ل �لألغ�م 

وجنديني �أمريكيني ب�أفغ�ن�شت�ن
•• كابول-وكاالت:

 12 ام�س  قتلوا  طالبان  حركة  م�شلحي  اإن  االأفغانية  ال�شرطة  قالت 
اإزالة االألغام بوالية هلمند، يف حني قتل جنديان اأمريكيان  من عمال 
اأم�س يف هجوم بعبوة نا�شفة �شمايل كابل، تبنته احلركة. وقال متحدث 
با�شم ال�شرطة املحلية اإن م�شلحني يركبون دراجات نارية اأطلقوا النار 
على العمال قرب قاعدة با�شتيون الربيطانية ال�شابقة يف والية هلمند 
وقتلت  املهاجمني  ط��اردت  االأفغانية  القوات  اأن  البالد، م�شيفا  جنوبي 
منهم اأربعة واعتقلت ثالثة. ويف كابل، قتل م�شلحون من طالبان �شباح 
روؤويف،  اهلل  عتيق  االأفغانية  العليا  املحكمة  �شكرتري  بالر�شا�س  ام�س 

اأثناء مغادرته منزله قا�شدا مقر عمله ح�شب املتحدث با�شم ال�شرطة.
االأمن  حفظ  على  الدولية  امل�شاعدة  لقوة  بيان  ق��ال  اأخ���رى،  جهة  من 
باأفغان�شتان )اإي�شاف( اإن جنديني قتال نتيجة هجوم لقوات العدو قرب 

قاعدة بغرام اجلوية التي تقع يف والية بروان املتاخمة للعا�شمة كابل.
ومل يف�شح البيان عن جن�شية القتيلني، لكن م�شدرا من اإي�شاف التي 
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•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لبى 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة يرافقهما �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية دعوة معايل الفريق م�شبح بن را�شد 
الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي اإىل ماأدبة الغداء التي اأقامها تكرميا ل�شموهما يف 

منزله مبنطقة الطويلة يف العا�شمة اأبوظبي ظهر ام�س.
)التفا�شيل �س2(

ملي�شيات درنة تتحالف ملواجهة قوات حفرت

�جلي�س �لليبي يق�شف مو�قع �مل�شلحني يف �شرت
•• طرابل�ص-وكاالت:

اأعلن مت�شددون يف مدينة درنة �شرقي ليبيا عن ت�شكيل تنظيم جديد 
ملواجهة  و�شواحيها  درن��ة  جماهدي  �شورى  جمل�س  ب�  ي�شمى  ما  حتت 
عزمها  �شابق  وق��ت  يف  اأعلنت  التي  حفر  خليفة  املتقاعد  ال��ل��واء  ق��وات 

تد�شني عملية ع�شكرية ل� تطهري املدينة من املتطرفني .
جاء ذلك خالل بيان تلي يف اإحدى �شاحات التجمع مبدينة درنة، قالوا 
تنادوا ووح��دوا �شفوفهم و�شحذوا  اأبناءكم  باأن  ب�شرى  اإليكم  فيه نزف 
هممهم وتعاهدوا على دفع العدو ال�شائل وها هم يعلنون على م�شامعكم 

ت�شكيل جمل�س �شورى جماهدي درنة و�شواحيها .
مللي�شيات فجر ليبيا  الليبي هجوماً  جاء هذا يف وقت �شد فيه اجلي�س 
ال��ت��ي ك��ان��ت حت���اول ال��ت��ق��دم ب��اجت��اه ال�����وادي االأح���م���ر ���ش��رق ���ش��رت بعد 

ا�شتباكات عنيفة �شباح ال�شبت، ح�شب ما اأفاد �شهود عيان.
 وبداأ �شالح اجلو بق�شف مواقع فجر ليبيا داخل �شرت، منها موقعان 

حول مطار املدينة.
كما ق�شف �شالح اجلو رتاًل من ال�شيارات امل�شلحة كان من�شحباً باجتاه 
بن جواد، مدمراً اأغلب هذه االآليات، مع وقوع اإ�شابات ب�شرية كبرية يف 

�شفوف امللي�شيات، وفق ما اأعلن م�شدر ع�شكري.

مينيون يحتجون على هيمنة احلوثيني على موؤ�ش�شات الدولة بالقوة )رويرز(

•• �سنعاء-وكاالت:

خم�شة  ام�س  اليمني  اجلي�س  قتل 
ع��ن��ا���ش��ر م��ف��ر���ش��ني م���ن تنظيم 
ال���ق���اع���دة ي����رت����دون زي ن�����ش��اء يف 
احل������دود  اىل  م���ت���وج���ه���ة  ح���اف���ل���ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى م��ا اف���اد م�شوؤول 

حملي وم�شدر امني.
واق����ام اجل��ن��ود ح��اج��زا يف مدينة 
)�شمال  ح��ج��ة  مبحافظة  ح��ر���س 
من  كلم   15 م�شافة  على  غ���رب( 
احلدود ال�شعودية ووجدوا حزاما 
نا�شفا وا�شلحة على منت احلافلة 
ال���ت���ي اأم�����روه�����ا ب���ال���ت���وق���ف وك����ان 
امل�شدر  وف��ق  رج���ال،  �شتة  بداخله 

االمني.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م�����ش��وؤول حملي 
النار  اطلق  فيهم  امل�شتبه  اح��د  ان 
احلافلة  اىل  ���ش��ع��د  ج��ن��دي  ع��ل��ى 

ال�����������ش�����اد������س اجل�������ري�������ح ب�������ش���دد 
اال������ش�����ت�����ج�����واب وان���������ه ت����ب����ني من 
يف  امل�����ش��ت��ب��ه  ان  االويل  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  اىل  ان��ت��م��ائ��ه��م 
يف  ال�����ش��م��ال  اىل  متوجهني  ك��ان��وا 

اجتاه احلدود ال�شعودية .
���ش��ن احلوثيون  م��ن ج��ه��ة اخ���رى 
�شباح ال�شبت هجوما على مديرية 
اليمنية  العا�شمة  �شمايل  اأرح���ب 
لكنهم  الق��ت��ح��ام��ه��ا،  حم���اول���ة  يف 

ُيجاَبهون مبقاومة عنيفة.
احلوثي  جماعة  م�شلحو  وه��اج��م 
وب���اأع���داد ك��ب��رية امل��دي��ري��ة -وهي 
ج���زء م��ن حم��اف��ظ��ة ���ش��ن��ع��اء- من 
عدة حماور، م�شتخدمني االأ�شلحة 
م�شلحو  ي���ب���دي  ب��ي��ن��م��ا  ال��ث��ق��ي��ل��ة. 
ال���ق���ب���ائ���ل م���ق���اوم���ة ����ش���ر����ش���ة مع 
فقط  بلدتهم  ع��ن  يدافعون  اأن��ه��م 

باالأ�شلحة املتو�شطة واخلفيفة.

اجلنود  ورد  ف��ا���ش��اب��ه  لتفتي�شها 
واكد   . احلاجز  على  كانوا  الذين 
وان  قتلوا  اخلم�شة  امل�شبوهني  ان 
���ش��اد���ش��ا و���ش��ائ��ق احل��اف��ل��ة جرحا 
امل�����ش��ت��ب��ه فيهم  واع���ت���ق���ال. وك�����ان 

�شوداء  ع���ب���اءات  ي���رت���دون  ال�����ش��ت��ة 
ع��ل��ى وجوههم  وال��ن��ق��اب  ط��وي��ل��ة 
على غرار معظم الن�شاء يف اليمن 

كما او�شح م�شوؤول يف ح�شر.
وال���رج���ل  ال�������ش���ائ���ق  ان  وا������ش�����اف 

القبائل ت�شد هجومًا للحوثيني على اأرحب �شمال �شنعاء

مقتل 5 من �لق�عدة تنكرو� بزي ن�ش�ئي ب�ليمن
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س �لدولة ي�شدر ق�نون� �إحت�دي� ب�ش�أن تغيري م�شمى �لهيئة �لوطنية للمو��شالت
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
الوطنية  الهيئة  م�شمى  ا�شتبدال  ب�شاأن  احت��ادي��ا  قانونا  اهلل  حفظه 
للموا�شالت مب�شمى الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية.

وياأتي تعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت اإىل الهيئة االحتادية 
حقيقة  عن  كا�شفا  الهيئة  ا�شم  ليكون  والبحرية  الربية  للموا�شالت 
على  احل��ر���س  م��ن  وانطالقا  قانونا  بها  امل��ن��وط  وال���دور  اخت�شا�شها 
اإظهار مكانة الهيئة على ال�شعيدين املحلي والعاملي والإزالة اأي لب�س 
عن  اجل��دي��د  امل�شمى  يعرب  بحيث  احل���ايل  الهيئة  م�شمى  ي�شببه  ق��د 

اخت�شا�شاتها يف جمال املوا�شالت الربية والبحرية.
2014 ثالث مواد االأوىل ت�شمنت  13 ل�شنة  القانون رقم  وت�شمن 

حكما موؤداه اأن ي�شتبدل مب�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت م�شمى 
القانون  يف  وذل��ك  والبحرية  ال��ربي��ة  للموا�شالت  االحت��ادي��ة  الهيئة 
االحتادي رقم 1 ل�شنة 1972 ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات 
الوزراء والقوانني املعدلة له واأينما ورد يف اأي ت�شريع اآخر فيما تناولت 
اأحكام  اأو يتعار�س مع  اإلغاء كل حكم يخالف  الثانية والثالثة  املادتان 
العمل  ووق��ت  الر�شمية  اجلريدة  يف  القانون  ن�شر  وحكم  القانون  هذا 

به.
م�شمى  بني  �شائع  خلط  وج��ود  يف  الرئي�شية  القانون  م��ربرات  وتكمن 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت وب����ني م�����ش��م��ى م��وؤ���ش�����ش��ة االإم������ارات 
و�شوح  ع��دم  م���وؤداه  اخ��رى  او حملية  احت��ادي��ة  او جهات  للموا�شالت 
م�شمى الهيئة لدى معظم اأفراد و�شرائح املجتمع الذين ال يتعاملون 

مع الهيئة الوطنية للموا�شالت ب�شكل مبا�شر.

بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  برئا�شة  الهيئة  توجهات  �شمن  هذا  ياأتي 
الهيئة  مكانة  لتعزيز  العامة  االأ�شغال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد 
ودوره��ا االحت��ادي يف منظومة النقل واإب��رازه يف جمايل النقل الربي 

والبحري على كافة امل�شتويات املحلية واالإقليمية والدولية.
الهيئة ويعك�س طموحاتها  ان�شجاما مع مهام  التحرك  ياأتي هذا  كما 
للهيئة  ان  حيث  وال��ربي  البحري  النقل  جم��ايل  يف  اأهدافها  لتطبيق 
 2016  -  2014 ال��ع��ام  خ���الل  لتطبيقها  رئي�شية  اأه����داف  ث��الث��ة 
النقل  تنظيم قطاع  البحري وهو  النقل  بقطاع  املتعلق  الهدف  ومنها 
مبادرات  ث��الث  ي�شم  وال���ذي  تناف�شيته  وتعزيز  ال��دول��ة  يف  البحري 
والفرعية  الرئي�شية  االأن�شطة  من  جمموعة  اىل  باال�شافة  رئي�شية 
وفق امل�شتهدفات وموؤ�شرات االأداء لتحقيق تلك املبادرات لرفع م�شتوى 
النقل  جم��ال  يف  الدولة  تناف�شية  وتعزيز  البحرية  وال�شالمة  البيئة 

البحري  النقل  املعنية يف قطاع  اجلهات  التعاون مع  وتعزيز  البحري 
اىل  ..باال�شافة  البحري  بالنقل  املتعلقة  الوطنية  املوؤ�شرات  لتحقيق 
تنظيم قطاع النقل الربي يف الدولة وتعزيز تناف�شيته من خالل ثماين 
واملعايري  واملوا�شفات  الت�شريعات  وتفعيل  اعداد  هي  رئي�شية  مبادرات 
اجلديدة لنظم النقل اجلماعي واملتخ�ش�شة واعداد وا�شتكمال وتفعيل 
الت�شريعات اخلا�شة باإن�شاء واإدارة خطوط ال�شكك احلديدية واإبراز دور 
الهيئة يف منظومة قطاع النقل الربي يف املحافل املحلية واالقليمية 
وال��دويل واإب��راز دور الهيئة يف رفع م�شتوى ال�شالمة يف جمال النقل 
الربي واإبراز دور الهيئة يف رفع م�شتوى حماية البيئة يف جمال النقل 
الرب وو�شع اآليات ل�شمان تطبيق تنفيذ ال�شيا�شات والقوانني واللوائح 
ذات ال�شلة وتعزيز التعاون مع اجلهات املعنية يف قطاع النقل الربي 

لتحقيق املوؤ�شرات الوطنية املتعلقة بالنقل الربي .

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يح�شر�ن م�أدبة غد�ء �أق�مه� م�شبح بن ر��شد �لفت�ن تكرمي� ل�شموهم�
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  لبى �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

ظهر ام�س. ح�شر املاأدبة معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
جمل�س الوزراء ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
حممد  ومعايل  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  ومعايل 
اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة حممد 
حممد  الفريق  و�شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  وكيل  امل��زروع��ي  م��ب��ارك 

يرافقهما �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ال�شمو  الفتان مدير مكتب �شاحب  را�شد  بن  الفريق م�شبح  دع��وة معايل 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اإىل ماأدبة الغداء التي 
اأبوظبي  اأقامها تكرميا ل�شموهما يف منزله مبنطقة الطويلة يف العا�شمة 

خمي�س  اللواء  و�شعادة  الدفاع  وزارة  يف  امل�شاعد  الوكيل  العلي  عبدالرحيم 
مطر املزينة القائد العام ل�شرطة دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي و�شعادة هالل املري الرئي�س التنفيذي 
ملركز دبي التجاري العاملي و�شعادة �شعيد حميد الطاير رئي�س جمل�س ادارة 

ميدان اىل جانب عدد من كبار امل�شوؤولني يف الدولة. 

�شرطة �أبوظبي حتقق معدلت قي��شية يف تر�شيد ��شتهالك �لط�قة

�لد�خلية توفر خدمة طلب زي�رة نزيل على تطبيق�ته� �لذكية

ن�دي تر�ث �لإم�ر�ت ي�ش�رك يف �شي�غة ثق�فة �لإبد�ع مبهرج�ن ز�يد �لرت�ثي ب�لوثبة
•• اأبوظبي-وام:

تر�شيد  يف  قيا�شية  م��ع��دالت  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  حققت 
ا�شتهالك الطاقة بن�شبة 6 يف املئة يف الربع الثاين للعام 2014 نتيجة 
للجهود احلثيثة لالإدارات والعاملني فيها. واحتفاء بهذه االإجناز كرم 
اللواء خليل داوود بدران رئي�س جلنة القيادة املتميزة مبجال التطبيقات 
اخل�شراء االإدارات ال�شرطية املتميزة التي اأ�شهمت بر�شيد اال�شتهالك 
وم��دراء االإدارات وفرق العمل لدورهم يف حت�شني االأداء البيئي موؤكدا 
العامة  القيادة  اإن  وق��ال  لالآخرين.  وق��دوة ح�شنة  يعتربون مثال  اأنهم 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  من  وبتوجيهات  اأبوظبي  ل�شرطة 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية وحر�شا منا على 
امل�شاهمة يف امل�شاركة الأف�شل املمار�شات اخل�شراء واملحافظة على البيئة 
ومنع التلوث وتطوير االأداء البيئي ومبا ي�شهم يف املحافظة على املوارد 
املقبلةتبنت جمموعة  املوارد لالأجيال  ا�شتدامة هذه  ويدعم  الطبيعية 

والكهرباء  امل��ي��اه  ا�شتهالك  بر�شيد  املعنية  وال�شيا�شات  االآل��ي��ات  م��ن 
هو  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  مو�شوع  اأن  مو�شحا  واالأوراق  وال��وق��ود 
عددا  وتنفذ  اأبوظبي  �شرطة  تتبناها  التي  اخل�شراء  التطبيقات  اأح��د 
االإلكرونية  واالأنظمة  اخل�شراء  املباين  مثل  االأخ��رى  التطبيقات  من 

احلديثة اخل�شراء ون�شر الوعي من خالل املحا�شرات.
واأكد �شعي �شرطة اأبوظبي اإىل حتفيز وت�شجيع االإدارات العامة بالقيادة 
والتطبيقات  البيئية  احللول  اأف�شل  العتماد  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
يف  احل��ي��اة  ج���ودة  ب��رف��ع  ت�شهم  م�شتدامة  بيئة  على  حفاظا  اخل�����ش��راء 
اإىل  الفتا  2030م  لعام  ظبي  اأب��و  حكومة  روؤي��ة  مع  ان�شجاما  ال��دول��ة 
اخل�شراء  التطبيقات  ومم��ار���ش��ات  �شيا�شات  تبني  على  القيادة  حر�س 
الناجمة  امل���وارد  ا�شتهالك  من  والتقليل  البيئي  االأداء  حت�شني  بهدف 
حت�شني  اإىل  ت���وؤدي  التي  االإيجابية  املمار�شات  وتعزيز  ن�شاطاتها  ع��ن 
للتنمية  االإم���ارات  ا�شراتيجية  اأه��داف  وحتقيق  للدولة  البيئي  االأداء 

اخل�شراء.

•• اأبوظبي-وام:

االإ�شالحية  املن�شىاآت  يف  نزيل  زي��ارة  طلب  خدمة  الداخلية  وزارة  وف��رت 
والعقابية يف الدولة عرب تطبيق الوزارة �سءاإ حدة على الهواتف الذكية 
للت�شهيل على ذوي النزالء والراغبني بزيارتهم وفقا لروؤية احلكومة الذكية 
للمتعاملني  التطبيق  ويتيح  اخلدمات.  على  املتعاملني  ح�شول  �شرعة  يف 
النزيل ومتابعة  بيانات  اإدخ��ال  احل�شول على اخلدمة من خالل خطوات 
اأو  حالة الطلب وا�شتالم تاريخ وموعد الزيارة عرب ر�شالة ن�شية ق�شرية 
من خالل متابعة الطلب يف التطبيق. وقال العميد حمد عديل ال�شام�شي 
خدمة  اإن  الداخلية  ب���وزارة  واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  ع��ام  مدير 
تنظيم زيارات النزالء من اأهم اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنني 

واملقيمني.. م�شريا اإىل اأن الوزارة عملت على حتويل هذه اخلدمة اإىل ذكية 
جت�شيدا لروؤية احلكومة االحتادية وتوفريها للجمهور بي�شر و�شهولة دون 
الزيارة  طلب  لتقدمي  والعقابية  االإ�شالحية  املن�شاآت  زي��ارة  اإىل  احلاجة 
توفريا للجهد و الوقت واأو�شح اأنهباإمكان املتعامل تقدمي طلب الزيارة من 
اأي مكان و خالل ثوان فقط. واأكد اأن وزارة الداخلية تعمل ب�شورة م�شتمرة 
من  ومتكنهم  املتعاملني  ر�شا  تلبي  التي  اخلدمات  وحت�شني  تطوير  على 
اإىل  ت�شعى  العقابية  املوؤ�ش�شات  اأن  اإىل  م�شريا  ب�شهولة  عليها  احل�شول 
مواكبة اخلدمات الذكية لفائدة املتعاملني على وجه العموم. ودعت الوزارة 
اجلمهور عند طلب امل�شاعدة التوا�شل مع مركز خدمة العمالء على الرقم 
. 8005000 اأو عرب الربيد االإلكروين اخلا�س بالتطبيقات ُحقٌىم ٍُى.ُهِ

فم اأو عرب الربيد االإلكروين اخلا�س بخدمات الوزارة.

•• اأبوظبي-وام:

�شارك نادي تراث االإمارات يف مهرجان زايد الراثي الذي يقام حتت رعاية 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
على اأر�س الوثبة و�شط اإهتمام كبري ودعم غري حمدود من قبل الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي ومتابعة حثيثة من �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 

الرئا�شة وبحما�س من قبل اللجنة املنظمة.
واأ�شبح املهرجان منذ انطالقه يف الع�شرين من نوفمرب املا�شي وحتى االآن 
منطقة جذب للكثري من الزوار من كل اأطياف املجتمع وحفل بالكثري من 

الفعاليات وامل�شابقات التي ر�شمت ال�شعادة على وجوه الزوار.
وال�شركات  الهيئات  العديد من  الثقافية  التظاهرة  هذه  اإب��داع  يف  و�شارك 

واالأفراد اأبرزها نادي تراث االإمارات الذي ظل منذ اإن�شائه ي�شارك ويتفاعل 
تنفيذا  املتعددة  وم��راك��زه  املختلفة  اأن�شطته  عرب  الطالب  وي��درب  ويوثق 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات 

رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االإمارات.
اخليمة  واحتلت  املهرجان  اأر���س  يف  الفريد  مبوقعه  ال��ن��ادي  جناح  ومتيز 
الراثية موقعا ال ميكن للزائر جتاوزه دون الوقوف وتاأمل حمتوياتها.. 
العربية  القهوة  الزوار..ففيها ت�شنع  كما كانت احلظرية هدفا لكامريات 
على نريانها امل�شتعلة وحولها يتكئ ال�شيوف ي�شتدفئون على اإيقاع رق�شات 

اليولة واحلربية.
و�شهد جناح النادي اإقباال كبريا من قبل عدد من ال�شيوخ واأع�شاء ال�شلك 
الدبلوما�شي واملواطنني واملقيمني ووفود طالبية وعدد كبري من ال�شواح 
االأجانب الذين اأعجبتهم جل�شة احلظرية وبيت ال�شعر ف�شال عن تاأملهم 

للم�شغوالت اليدوية اىل جانب احلرفيني واإبداعاتهم.

حمد�ن بن ز�يد ي�شتقبل �ملو�طنني يف ليو�  ويزور �ملو�طن قنون �لع�مري
•• املنطقة الغربية-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة  ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الغربية بق�شر ليوا يف املنطقة الغربية عددا من املواطنني وتبادل معهم 
واملواطنني  الوطن  تهم  التي  والق�شايا  امل�شائل  من  عدد  حول  احلديث 

ارتياحه و�شعادته بلقائهم. واأبدى �شموه حر�شه الدائم على  معربا عن 
التوا�شل معهم يف خمتلف مناطق دولتنا احلبيبة وتفقد اأحوالهم وتوفري 

مقومات احلياة الكرمية لهم اأينما وجدوا على م�شاحة الوطن.
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  حر�س  الغربية  املنطقة  اأبناء  ثمن  جهتهم  من 
الوطن  اأبناء  لدعم  و�شعيه  والتوا�شل معهم  لقائهم  نهيان على  اآل  زايد 

و�شبابه ملوا�شلة م�شرية اخلري والنماء. ح�شر اللقاء �شعادة حممد حمد 
بن عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية و �شعادة 
املنطقة  الرميثي مدير مكتب �شمو ممثل احلاكم يف  �شلطان بن خلفان 
اآل نهيان  الغربية واأعيان املنطقة. كما قام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
زاي��د يف  وذل��ك مبدينة  العامري  ال�شيديلي  قنون  امل��واط��ن  ملنزل  ب��زي��ارة 

املنطقة الغربية. واأعرب العامري عن �شعادته بت�شريف �شموه له وحر�شه 
منا�شباتهم  وم�شاركتهم  بهم  وااللتقاء  الوطن  اأبناء  مع  التوا�شل  على 
تعك�س حر�س  التي  الودية  االأحاديث  واحل�شور  �شموه  وتبادل  املختلفة. 
يف  احتياجاتهم  وتلم�س  املواطنني  م��ع  التوا�شل  على  احلكيمة  القيادة 

عالقة حميمة توؤكد عمق الروابط التي جتمع القيادة بال�شعب. 

جمل�س �أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين ين�ل ج�ئزتني ع�مليتني
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  جمل�س  اأطلقه  ال��ذي  وال�شالمة  ل��الأم��ن  احل�شري  التخطيط  دليل  ن��ال 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  املا�شي  العام  العمراين  للتخطيط 
املجال  التميز يف  املعنية جائزتني عامليتني مرموقتني خالل حفل جوائز  واجلهات 
االأمني 2014 الذي اأقيم يف لندن موؤخرا وذلك يف فئتي اأف�شل اإجناز عاملي و اأف�شل 
احللول ملواجهة االإرهاب من جوانب التخطيط العمراين. وجاء هذا االجناز تتويجا 
للجهود املبذولة يف �شياغة وو�شع االأنظمة واملعايري التخطيطية الهادفة اإىل خف�س 
م�شتويات اجلرمية يف االإمارة وزيادة قدرتها على الت�شدي للهجمات االإرهابية وهو 

االإره��اب �شمن م�شاريع  اإر�شادات حول مكافحة اجلرائم ومواجهة  يقدم  دليل  اأول 
التطوير احل�شرية. �شهد هذه الفعالية يف دورتها ال�شاد�شة ع�شرة قرابة األف �شخ�س 
تهدف  العامل حيث  ح��ول  احل��رائ��ق  وال�شالمة ومكافحة  االأم��ن  �شتى جم��االت  من 
هذه الفعالية اإىل تكرمي اأف�شل االأفكار واالبتكارات واإبراز اأهم االإجنازات والتعريف 
بامل�شاريع واملمار�شات التي ميكن تطبيقها يف هذا املجال. وقد تاأهل جمل�س اأبوظبي 
للتخطيط العمراين للمرحلة النهائية �شمن ثالث فئات يف جوائز التميز يف االأداء 
االأمني ومكافحة احلرائق 2014 وهي: فئة اأف�شل اإجناز عاملي وفئة اأف�شل احللول 
منهما  ح�شد  وال�شالمة  االأم��ن  معايري  و�شع  يف  امل�شاهمة  وفئة  االإره���اب  ملواجهة 
الذي  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  قبل وفد جمل�س  ا�شتالمهما من  جائزتني مت 

تراأ�شه املهند�س عامر احلمادي املدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية. 
ومت تفعيل العمل بدليل التخطيط احل�شري لالأمن وال�شالمة يف اإمارة اأبوظبي يف 
الربع االأخري من العام املا�شي على كافة املجتمعات وامل�شاريع التطويرية امل�شتقبلية 
املكتظة  لالأماكن  ممكنة  حماية  اأف�شل  توفري  من  للتاأكد  وذل��ك  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
بال�شكان وامل�شار اإليها يف الدليل مب�شمى االأماكن املزدحمة مع املحافظة على املبادئ 
هذا  يعد  اأبوظبي.  الإم��ارة  احل�شري  بالتخطيط  اخلا�شة   2030 روؤي��ة  ل�  العامة 
اأ�شاليب منع  واملعلومات حول  االإر���ش��ادات  توفري  نوعه من حيث  االأول من  الدليل 
اجلرمية من خالل اعتماد مبادئ الت�شميم البيئية والتي يتوجب مراعاة تطبيقها 
ال�شوء على �شرورة  الدليل  ي�شلط  كما  املحلية..  والثقافية  البيئية  املكونات  �شمن 

امل�شاريع  واأ�شحاب اخلربة يف مرحلة مبكرة من عمليات تطوير  املخت�شني  اإ�شراك 
على  االعتماد  من  بدال  التخطيط  اأثناء  وال�شالمة  االأم��ن  متطلبات  توفري  بهدف 
التقنيات وتنفيذ العمليات الحقا. ورغم اأنه مل مي�س على اإطالق دليل التخطيط 
وتاأثريه  البالغة  اأهميته  اأثبت  فقد  واح��د  ع��ام  �شوى  وال�شالمة  لالأمن  احل�شري 
خطة  خ�شعت  املثال  �شبيل  فعلى  اأب��وظ��ب��ي..  يف  وال�شالمة  االأم��ن  جم��ال  يف  الكبري 
رئي�شية مل�شروع �شكني مكون من الف و 500 فيال اإىل تعديالت �شاهمت يف احلد من 
وقوع اجلرائم اإىل اأقل ن�شبة ممكنة ت�شمنت تعديل خمطط الفلل مبا يوفر جمال 
مراقبة طبيعية اأف�شل وتوفري اإمكانية تنقل اأف�شل بني االأماكن العامة واخلا�شة 

واإىل جانب ذلك �شاهمت يف اإ�شافة املزيد من عنا�شر اال�شتدامة يف هذه امل�شاريع.
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امل�شت�شفيات 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 الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
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�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
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�شارقة 
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

�شيدليات 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�شارقة
�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�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لم�ر�ت للهوية تنجح يف جتديد �آيزو نظ�مي �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة و �لبيئة
•• اأبوظبي-وام:

و   14001 اآي���زو  �شهادتي  جت��دي��د  يف  للهوية  االم����ارات  هيئة  جنحت 
اإدارة  بنظامي  اخلا�شتني  ال��دول��ي��ت��ني   18001 اأ����س  اأي  اأ����س  اأت�����س  اأو 
الربيطانية  الهيئة  متنحهما  اللتني  والبيئة  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة 

للموا�شفات واملقايي�س بي اأ�س اي .
العام  عليهما  ح�شلت  اللتني  ال�شهادتني  جتديد  يف  الهيئة  جن��اح  وج��اء 
املا�شي نتيجة اللتزامها بتحقيق كافة متطلبات املطابقة مع املوا�شفات 
الالزمة وحر�شها على ت�شميم وتوثيق وتطبيق وحفظ نظام  الدولية 
واملن�شاآت  املباين  كافة  يف  البيئة  ونظام  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة 

التابعة لها.
واملقايي�س  للموا�شفات  الربيطانية  الهيئة  مقيمي  م��ن  ف��ري��ق  وك���ان 

ال�شهادتني لهيئة االإم��ارات للهوية قد قام بعدة زيارات ميدانية ملن�شاآت 
الهيئة على مدار يومني �شملت عددا من االإدارات ومراكز خدمة املتعاملني 
بهدف التاأكد من التزام الهيئة بتطبيق كافة معايري ال�شحة وال�شالمة 
املهنية والبيئية. واأكدت هيئة االإمارات للهوية اأن جتديد �شهادتي اآيزو 
على  وا�شحا  موؤ�شرا  ي�شكل   18001 اأ�س  اأي  اأ�س  اأت�س  اأو  و   14001
ال�شحة  باأنظمة  املتعلقة  العاملية  املعايري  اأف�شل  التزامها بتطبيق  مدى 
وال�شالمة املهنية والبيئة يف جميع اإداراتها ومراكز اخلدمة التابعة لها 
على م�شتوى الدولة وهو ما يعك�س حر�س الهيئة وتركيزها على توفري 
اإتاحة  ملوظفيها يف خمتلف مواقع عملهم من خالل  بيئة عمل مثالية 

كافة متطلبات ال�شحة وال�شالمة املهنية لهم.
وال�شالمة  ال�شحة  متطلبات  لتوفري  ال��دائ��م  �شعيها  الهيئة  اأك��دت  كما 
وتطبيق  وتوثيق  بتاأ�شي�س  التزامها  عن  ف�شال  ومراجعيها  ملتعامليها 

نظام متكامل الإدارة اجلودة وال�شحة وال�شالمة املهنية والبيئية وحفظه 
العاملية.  املوا�شفات  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  م�شتمر  ب�شكل  وتطويره 
وقالت الهيئة اإن احتفاظها بهاتني ال�شهادتني يعترب ثمرة اللتزام كافة 
موظفيها بتقدمي كل ما لديهم لالرتقاء با�شم و�شمعة الهيئة واأدائهم 
ينعك�س  م��ا  وه��و  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  الوظيفية  وواجباتهم  ملهامهم 
ب�شكل اإيجابي على جممل االأداء العام للهيئة ويرتقي بخدماتها املقدمة 
اأرقى معايري اجلودة والتميز يف  للمتعاملني. ولفتت الهيئة اإىل تبنيها 
املحافظة  جمال  يف  خ�شو�شا  تطبقها  التي  واملمار�شات  االأنظمة  جميع 
بهدف  اأطلقتها  التي  اخل�شراء  االأج��ن��دة  م��ب��ادرات  اإط��ار  يف  البيئة  على 
يف  واالقت�شادية  واالجتماعية  البيئية  اال�شتدامة  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
الدولة. واأو�شحت الهيئة اأن حر�شها على جتديد ال�شهادتني وغريهما 
الدوؤوبة  اإط���ار م�شاعيها  ي��اأت��ي يف  نالتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ه��ادات  م��ن 

القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  املوؤ�ش�شي  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق 
الر�شيدة للدولة الهادفة جلعل االإم��ارات واحدة من اأف�شل دول العامل 
جهودهم  م�شاعفة  اإىل  موظفيها  الهيئة  ودع��ت   .2021 العام  بحلول 
التي  املتميزة  النتائج  الهيئة حتقيق  لتوا�شل  اأف�شل ما لديهم  وتقدمي 
اللتزامها  تقديرا  وال�شهادات  اجل��وائ��ز  من  العديد  ح�شد  من  مكنتها 
بتقدمي خدمات مبتكرة وع�شرية ملتعامليها وللمجتمع وباأف�شل معايري 

اجلودة والكفاءة والفاعلية.
امل��ا���ش��ي بجائزة  ال��ع��ام  ف���ازت  االإم����ارات للهوية  اأن هيئة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
االإجناز يف جمال اجلودة التي متنحها اجلمعية االأوروبية للجودة تقديراأ 
حلر�شها الدائم على اعتماد اأف�شل املوا�شفات الدولية يف جمال اجلودة 
والتميز و�شعيها للتطابق مع موا�شفات االأيزو 14001 وموا�شفات اأو 

اأت�س اأ�س اأي اأ�س 18001 .

هيئة �لهالل �لأحمر تكرم �ملتطوعني تقدير� جلهودهم يف خدمة �لإن�ش�نية حملي� ودولي�

�شندوق �أبوظبي للمع��ش�ت و�شركة دو يقدم�ن مز�ي� خ��شة للمتق�عدين

•• اأبوظبي-وام:

اأك���������دت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االح���م���ر 
الذين  امل��ت��ط��وع��ني  ان  االم����ارات����ي 
ي�شاركون الهيئة يف تنفيذ براجمها 
يقدمون خدمات جليلة  االن�شانية 
وجهود مميزة يف خدمة االن�شانية 

داخل الدولة وخارجها.
وقال �شعادة �شامل الري�س العامري 
نائب االأمني العام لل�شوؤون املحلية 
باالإنابة رئي�س فرع الهالل االحمر 
ال��ق��اه��ا يف حفل  ك��ل��م��ة  ب��ال��ع��ني يف 
كبري اقامته هيئة الهالل االحمر 
اخلمي�س  ي��وم  املتطوعني  لتكرمي 
امل���ا����ش���ي ب���ف���ن���دق ف���ريم���ون���ت باب 
م��ا يقدمه  ان  اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ح��ر يف 
كبرية  ت�شحيات  م��ن  امل��ت��ط��وع��ون 
لتعزيز دور الدولة الرائد يف املجال 
اىل  م�شريا  مقدر  جهد  االإن�����ش��اين 
نفذوا خالل  املتطوعني  ه��وؤالء  ان 
العام احلايل �شاعات عمل تطوعية 
داخل الدولة وخارجها بلغ عددها 

حوايل مائة الف �شاعة.
وذكر العامري - خالل احلفل الذي 
ال��دك��ت��ور حمدان  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ره 
امل����زروع����ي رئ��ي�����س جمل�س  م�����ش��ل��م 
اإدارة هيئة الهالل االحمر و�شعادة 
حممد عتيق الفالحي االمني العام 
للهالل االحمر وعدد من مديري 
ف���روع ال��ه��الل ب��ال��دول��ة و مديري 

املجتمع يف  التي يقدمونها الأف��راد 
وقت ال�شلم اأو ال�شدة.

األقى  الهيئة  متطوعي  عن  ونيابة 
املتطوعني  م����ن  امل���ك���رم���ني  اأح������د 
اجلهود  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ������ش�����ار  ك��ل��م��ة 
االإن�شانية ملتطوعي الهالل االأحمر 
تفعيل  يف  امل�����ش��ه��ودة  وم�شاهمتهم 
ودعمهم  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  دور 
يف  واإخال�س  االأداء  يف  مب�شداقية 
االلتزام  العمل اخلريي ومقدرين 
االأخالقي للجميع باحلق ال�شلمي 
وال���ع���ون االإن�������ش���اين ل��ك��اف��ة اأف�����راد 
الكثري  ويف  ال��دول��ة  داخ��ل  املجتمع 
يغطيها  ال���ت���ي  ال����ع����امل  دول  م����ن 
العطاء  االأح���م���ر مب��ظ��ل��ة  ال���ه���الل 
االإغ���اث���ي وم��وؤك��دي��ن ب��ذل��ك الدور 
اأن يوؤديه العمل  الهام الذي ميكن 
العمل  �شتى جم��االت  التطوعي يف 
واجتماعية  �شحية  من  االإن�شاين 
الطبيعية  ال�����ك�����وارث  وم���واج���ه���ة 
وال���ن���زاع���ات امل�����ش��ل��ح��ة وت��ق��دمي يد 
ال���ع���ون وامل�����ش��اع��دة ل�����ش��ح��اي��ا هذه 
اأف�شل  جم��ت��م��ع  وب���ن���اء  االأح�������داث 
ي�شوده ال�شالم واالحرام املتبادل.

بعدها قدم �شعادة الدكتور حمدان 
حممد  الدكتور  و�شعادة  امل��زروع��ي 
تقديرية  �����ش����ه����ادات  ال����ف����الح����ي 
الهالل  وق�����ي�����ادات  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
مميزا  جهدا  بذلوا  الذين  االحمر 
يف اجناح برامج الهالل االن�شانية. 

املتطوعني  واملكرمني من  االإدارات 
وخم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ت��ع��اون��ة مع 
العمل  تنفيذ  يف  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
الر�شمية  الهيئات  م��ن  التطوعي 
الداعمة  اخل���ا����ش���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ملبادرات الهيئة املجتمعية واالأفراد 
- ان القيادة العليا للهالل االأحمر 
ت��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب امل���ب���ادرات النبيلة 
مواقفهم  وت���ث���م���ن  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
ال�شرائح  جت��اه  امل�شرفة  االإن�شانية 
والفئات ال�شعيفة باملجتمع املحلي 
بتعزيز  دائ���م���ا  وت���وج���ه  وال�������دويل 
املجتمع  يف  التطوعي  العمل  قيم 
تقود  تطوعية  ك���وادر  ال�شتقطاب 
م�شرية الهالل االأحمر نحو املزيد 

لكل  ع��ون  كل  بتقدمي  دائما  يوجه 
حم��ت��اج ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن جن�شه 
على  وم�شاعدته  دي��ن��ه  او  ل��ون��ه  او 
والعمل  ال�شعبة  ظ��روف��ه  تخطي 
ع��ل��ى ادخ����ال ال��ف��رح وال�����ش��رور اىل 

قلوب املحتاجني اينما كانوا.
وقال ان هيئة الهالل االحمر ت�شري 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  لتنفيذ  ب��ث��ب��ات 
االماراتي  ال��ع��ون  ب��اي�����ش��ال  العليا 
ال���داخ���ل  يف  امل���ح���ت���اج���ني  ك����ل  اىل 
واخل��ارج وهذه �شيا�شة ثابتة و�شع 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ا�ش�شها 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �شلطان 
ال�شمو  �شاحب  هديها  على  و���ش��ار 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

من التميز و العطاء االإن�شاين.
بدور  يقومون  املتطوعني  ان  واك��د 
فاعل يف جت�شيد االأهداف و املبادئ 
الهالل  ت�شعى هيئة  التي  ال�شامية 
على  لتحقيقها  االإم��ارات��ي  االأحمر 
اأر�������س ال����واق����ع وذل�����ك م���ن خالل 
واأن�شطتها  امل���ت���ع���ددة  ب���راجم���ه���ا 

املجتمعية املختلفة.
كما األقى �شعادة الدكتور حمدان بن 
م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س ادارة 
عرب  كلمة  االح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ل�شمو  وعرفانه  تقديره  عن  فيها 
ال نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
الذي  االحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 

الدولة حفظه اهلل واخوانه  رئي�س 
املجل�س  اع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  ا���ش��ح��اب 
والفريق  االم�����ارات  ح��ك��ام  االع��ل��ى 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اول 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال 

القائد االعلى للقوات امل�شلحة.
امل���زروع���ي باجلهد  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���اد 
يبذله  ال������ذي  امل���م���ي���ز  االن���������ش����اين 
ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  االح��م��ر 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي االم���ني 
موظفيها  وك���اف���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
الذين يتفانون يف العمل ليل نهار 
داخل  ك��ان  اينما  امل��ح��ت��اج  مل�شاعدة 

الدولة او خارجها.

وكان حفل التكرمي قد بداأ بال�شالم 
الوطني وت�شمن عددا من الفقرات 
والعرو�س الفنية كما تخلل احلفل 
التي  العطاء  ه��الل  اأغنية  ع��ر���س 
االأحمر  الهالل  هيئة  دور  ترجم 
وب��اخل��ارج حيث  داخليا  االإم��ارات��ي 
ب���ط���رح جميل  االأغ����ن����ي����ة  مت���ي���زت 
تعرف اجلمهور من خالله بالدور 
قبل  من  املبذولة  واجلهود  الكبري 
الهيئة يف خدمة االإن�شانية باأ�شلوب 
اإم��ارات��ي مميز ومرغوب يف  تراثي 
جمتمع االإمارات ومت خالل احلفل 
اي�����ش��ا ع��ر���س ف��ي��ل��م ن�����ش��اع��د كلما 
ال��ذي يو�شح جهود  دع��ت احل��اج��ة 
االإن�شانية  وخدماتهم  املتطوعني 

•• اأبوظبي-وام: 

تفاهم  مذكرة  اأبوظبي  الإم���ارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  وق��ع 
عرو�س  تقدمي  على  تن�س  دو  املتكاملة  لالت�شاالت  االإم����ارات  �شركة  م��ع 
ال�شندوق  �شعي  اإط��ار  يف  امل��ذك��رة  ه��ذه  تاأتي  للمتقاعدين.  خا�شة  وم��زاي��ا 
الإبرام �شراكات مع القطاعات املختلفة يف االإمارة بهدف توفري مزايا يتم 
ت�شميمها خ�شي�شا لتتما�شى مع احتياجات املتقاعدين وت�شاهم يف توفري 

م�شتوى معي�شي يليق بهم.
وقع مذكرة التفاهم من جانب �شندوق اأبوظبي للتقاعد اأحمد احلو�شني 
مدير دائرة التخطيط اال�شراتيجي و االأداء املوؤ�ش�شي وعن دو مروان ثاين 
نائب رئي�س املبيعات احلكومية . و قال خلف عبداهلل رحمه احلمادي املدير 
العام ل�شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد الإمارة اأبوظبي يف معر�س تعليقه 
على توقيع هذه املذكرة اإن توقيع هذه املذكرة ياأتي �شمن جهود ال�شندوق 
الرامية اإىل تقدمي مزايا اإ�شافية للمتقاعدين مو�شحا اأنه مبوجب هذه 
على  ح�شرية  م��زاي��ا  و  خ�شومات  باقة  م��ن  اال�شتفادة  باإمكانهم  امل��ذك��رة 
عرو�س الهواتف الذكية و خطوط الهاتف املتحرك و الثابت التي تقدمها 

اأنه من اأجل ت�شهيل ح�شول املتقاعدين على هذه  اأ�شاف احلمادي  دو . و 
املزايا فقد خ�ش�شنا مكتبني مبكاتب خدمة املتعاملني يف املبنى الرئي�شي 
خدماتهم  خاللها  م��ن  �شيقدمون  وال��ذي��ن  دو  �شركة  ملوظفي  لل�شندوق 
املبنى  م��ن  امل��زاي��ا  ه��ذه  على  احل�شول  اأي�شا  ميكنهم  ال��ذي  للمتقاعدين 
الرئي�شي ل�شركة دو . و اأ�شاد احلمادي بتعاون �شركة االإمارات لالت�شاالت 
للمتقاعدين  منا�شبة  خ�شومات  لتقدمي  التفاهم  مذكرة  توقيع  عرب  دو 

وموظفي �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد الإمارة اأبوظبي.
تربع  دو:  احلكومية  املبيعات  رئي�س  نائب  ث��اين  م���روان  ق��ال  جهته  م��ن 
امل�شاهمة يف دعم رفاهية خمتلف �شرائح املجتمع االإماراتي قائمة اأولوياتنا 
�شكرنا  ع��ن  نعرب  اأن  وي�شرنا  امل��ت��ق��اع��دي��ن..  �شريحة  مقدمتها  ويف  دو  يف 
وتقديرنا لكل ما قدمه املتقاعدون لدولة االإم��ارات من خالل تخ�شي�س 
اأمثل وجه  باقة ات�شال تلبي متطلباتهم املحددة وتفي باحتياجاتهم على 
تدعمها جمموعة ح�شرية من اخل�شومات واملزايا.. وننتهز هذه الفر�شة 
للتعبري  لنا  الفر�شة  هذه  اإتاحة  على  للمعا�شات  اأبوظبي  �شندوق  لن�شكر 
عن عرفاننا للمتقاعدين وعلى خدمات ال�شندوق التي يقدمها للمجتمع 

ب�شكل عام ولهذه ال�شريحة االجتماعية ب�شكل خا�س .

�شبط �آ�شيوي بحوزته 437 كب�شولة هريوين يف �شكن عم�ل ب�لعني
•• اأبوظبي-الفجر:

����ش���ب���ط���ت �����ش����رط����ة اأب�����وظ�����ب�����ي، 
بالتن�شيق مع �شرطة دبي، عاماًل 
 437 برويج  لال�شتباه  اآ�شيوياً، 
كب�شولة خمدرة )هريوين(، تزن 
4 كيلو جرامات، ُوجدت بحوزته 

يف �شكن عمايل مبدينة العني.
�شوايح  ���ش��ل��ط��ان  ال��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
مكافحة  ق�شم  رئي�س  ال��درم��ك��ي، 
التحريات  اإدارة  يف  امل����خ����درات 
الق�شم  اإن  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وامل��ب��اح��ث 
موؤخراً،  م��وؤك��دة،  معلومات  تلقى 
ت���ف���ي���د ب��������اأن اأح��������د االأ����ش���خ���ا����س 
)ب��اك�����ش��ت��اين( ي��ح��وز )خم����درات( 

بق�شد الرويج.
واأ���ش��اف: بعد ال��ت��اأّك��د م��ن �شّحة 
تقنني  مت  امل�����ع�����ل�����وم�����ات،  ت����ل����ك 
اأمني  فريق  وت�شكيل  االإج���راءات، 
املمنوعات،  ع���ن  ف�����وراً  ل��ل��ت��ح��ّري 
موقعها،  ور�����ش����د  وم���ت���اب���ع���ت���ه���ا 
وم�����راق�����ب�����ة و�����ش����ب����ط امل�����ت�����وّرط 

بحيازتها.
وذكر اأن املهمة اأ�شفرت عن �شبط 
 ، ���ش��ن��ة(   27( اأ  خ.  ����س.  امل�شتبه 
ال�شديد  احل���ذر  م��ن  ال��رغ��م  على 
واأ�شلوبه  امل�����رّوج،  ب��ه  ات�����ش��م  ال��ت��ي 
االإج����رام����ي احل�����ذر ل���ع���دم اإث�����ارة 
اأنه  م��و���ش��ح��اً  ���ش��ك��وك ح��ول��ه،  اأي 
كب�شوالت(   5( ب��ح��وزت��ه  ��ب��ط  ���شُ
باقي  بطت  �شُ بينما  مركبته،  يف 
خمباأة  كب�شولة(   432( الكمية 
يقيم  ال�����ذي  ال���ع���م���ايل  ���ش��ك��ن��ه  يف 

بق�شد  ه،  تخ�شّ امل��خ��درة  الكمية 
ال�����روي�����ج، ومت�����ت اإح����ال����ت����ه مع 
جهات  اإىل  امل�شبوطة  امل���ح���ّرزات 
االخت�شا�س، ا�شتكمااًل الإجراءات 

التحقيق يف مالب�شات الواقعة.
مكافحة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  وث����ّم����ن 
امل��م��ي��ز لفريق  ال����دور  امل���خ���درات، 
ال���ع���م���ل ال�������ذي �����ش����ارك يف ه���ذه 
ومتّر�س  ك��ف��اءة  وم���دى  العملية، 
االأحالم  ال��ذي ق�شى على  ك��ادره 
ال�����زائ�����ف�����ة ل�����ل�����م�����رّوج ب�����ال�����راء، 

واالإ�شرار باأفراد املجتمع.
الدرمكي  ال��ع��ق��ي��د  اأك���د  وخ��ت��ام��اً، 

اأب���وظ���ب���ي على  ح���ر����س ����ش���رط���ة 
امل���خ���درات، وتعزيز  اآف���ة  حم��ارب��ة 
موؤ�ش�شات  م��ع  ال�����ش��راك��ة  م��ف��ه��وم 
للوعي  تكري�شاً  امل���دين؛  املجتمع 
بالوقاية منها وحماية مكت�شباتنا 
من  الب�شرية  وث��روت��ن��ا  الوطنية 
خماطرها، من خالل رفع وعيهم 
ت�شببها  ال���ت���ي  ال�������ش���ارة  ب����االآث����ار 
امل�����وؤث�����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة؛ الف���ت���اً اإىل 
هذا  يف  وامل��ق��ي��م  امل���واط���ن  دور  اأن 
اجلانب، يكمن يف توفري املعلومات 
امل�شبوهني  واالإب��الغ عن  الالزمة 

اأو اخلروقات القانونية.
فيه. 

باأن  اعرف  امل�شتبه،  وبا�شتجواب 

كهرب�ء ومي�ه دبي تفوز بج�ئزتني من 
جمل�س �ل�شالمة �لربيط�ين

•• دبي-وام:

ح�شلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة �شيف ال�شرف 
البيئة  العاملية يف  ال�شرف  ..وجائزة  ال�شحة وال�شالمة  يف 
من جمل�س ال�شالمة الربيطاين تقديرا لتميزها يف اإدارة 

ال�شحة وال�شالمة والبيئة.
وقد فازت الهيئة بجائزة ال�شرف العاملية يف البيئة �شمن 
خم�س موؤ�ش�شات فقط على م�شتوى العامل..وهذه هي املرة 
الثالثة على التوايل التي تفوز فيها الهيئة بهذه اجلائزة 

املرموقة.
ال�����ش��رف يف ال�شحة  ���ش��ي��ف  ب��ج��ائ��زة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف�����ازت  ك��م��ا 
العامل  م�شتوى  على  موؤ�ش�شة  خم�شني  �شمن  وال�شالمة 
وهي املرة ال�شابعة التي تفوز بها على التوايل. وتعد الهيئة 
تفوز  العامل  م�شتوى  على  فقط  موؤ�ش�شات   4 من  واح��دة 

باجلائزتني معا هذا العام.
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ع��ن  بالنيابة  اجل��ائ��زت��ني  ت�شلم 
الدكتور يو�شف اإبراهيم االأكرف النائب التنفيذي للرئي�س 
اأقيم  الب�شرية خ��الل حفل  وامل���وارد  االأع��م��ال  دع��م  لقطاع 
العا�شمة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  دراب����رز  ق��اع��ة  يف  املنا�شبة  ب��ه��ذه 

الربيطانية لندن.
واأه�����دى ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ال��ع�����ش��و املنتدب 
اجلائزتني  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
روؤية وتوجيهات �شاحب  اأعيننا  دائما ن�شب  : ن�شع  وقال 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ب�شرورة حتقيق 
التميز والو�شول اإىل املركز االأول عامليا يف خمتلف املجاالت 
وا���ش��ف��ا ف���وز ال��ه��ي��ئ��ة ب��اجل��ائ��زت��ني ب��اأن��ه ت��ت��وي��ج جلهودها 
وال�شالمة  ال�شحة  اأعلى معايري  وا�شراتيجيتها لتطبيق 

والبيئة .
ت�شبح  اأن  الهيئة يف  روؤي���ة  اإط���ار حتقيق  اأن��ه ويف  واأ���ش��اف 
دائما  ت�شعى  فاإنها  عاملي  م�شتوى  على  م�شتدامة  موؤ�ش�شة 
وال�شالمة  ال�شحة  يف  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  تطبيق  اإىل 
الهيئة جهودا حثيثة ل�شمان تطبيق  ..كما تبذل  والبيئة 
�شيا�شة فاعلة يف هذه املجاالت احليوية حيث متتلك الهيئة 

من  متكنها  التي  واملوؤهلة  املدربة  وال��ك��وادر  اخل��ربات  من 
العاملية  املعايري  اأعلى  تطبيق  و�شمان  التزاماتها  حتقيق 
اأجل م�شتقبل  والبيئة من  وال�شالمة  ال�شحة  يف جماالت 

م�شتدام الأجيالنا القادمة.
وق���د وج���ه رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين دي��ف��ي��د كامريون 
ر�شالة تهنئة للفائزين اأكد فيها اأن جائزة �شيف ال�شرف يف 
ال�شحة وال�شالمة وجائزة ال�شرف العاملية فر�شة لتقدير 
اإدارة  يف  اجلدية  واملمار�شات  االأداء  وت�شجيع  االإ�شهام  هذا 
والبيئة..  وال�شحة  بال�شالمة  املتعلقة  املخاطر  ومراقبة 
واأن هذا العمل مهم يف احلد من التكاليف التي يتكبدها 

املجتمع واالأفراد نتيجة �شوء اإدارة املخاطر احلقيقية .
ومن جانبه تقدم نيل �شتون مدير ال�شيا�شات واالت�شال يف 
جمل�س ال�شالمة الربيطاين بالتهنئة لهيئة كهرباء ومياه 
بجهود  واع���راف  تقدير  اجل��وائ��ز  ه��ذه  اأن  مو�شحا  دب��ي 
وال�شالمة  ال�شحة  خم��اط��ر  اإدارة  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شات 

واملخاطر البيئية .
ال�شرف  �شيف  بجائزتي  ال��ف��ائ��زة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأن  واأ���ش��اف 
وال�شرف العاملية تت�شارك االلتزام والت�شميم على حتقيق 
واحلفاظ  والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  معايري  اأعلى 

على �شحة و�شالمة موظفيها واملتعاملني معها.
هذا  اإن  االأك���رف  اإبراهيم  يو�شف  الدكتور  ق��ال  جهته  من 
لتبني  نتيجة  ج��اء  الهيئة  حققته  ال��ذي  امل�شرف  االإجن���از 
ال��ه��ي��ئ��ة الأع���ل���ى امل��ع��اي��ري واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
�شمن  وذل��ك  والبيئة  وال�شالمة  وال�شحة  اجل��ودة  جم��ال 
اإىل  تهدف  التي  املتكاملة  االإداري���ة  االأنظمة  ا�شراتيجية 
بني  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����ش��الم��ة  املهنية  ال�شحة  دع��ائ��م  تر�شيخ 

موظفي الهيئة واملتعاملني معها.
املوؤ�ش�شات  خ�شعت  اجلائزتني  على  للمناف�شة  اأنه  واأو�شح 
لربنامج تدقيق خا�س بال�شحة وال�شالمة والبيئة وذلك 
 2014 ويوليو   2013 اأغ�شط�س  بني  ما  الفرة  خ��الل 
..حيث يجب على املوؤ�ش�شة املر�شحة اأن تثبت للجنة حتكيم 
وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  م�شتقلة من اخل��رباء متيزها يف 
حتقق  واأن  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأن�شطة  خمتلف  يف  والبيئة 
الربيطاين  ال�شالمة  جمل�س  م��ن  جن��وم  اخلم�س  درج���ة 

للمناف�شة على اجلوائز.
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�شعود بن �شقر يتكفل ب�شد�د مديوني�ت 20 �شجين� 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

تكفل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س 
 20 راأ���س اخليمة، ب�شداد ذمم مالية ومديونيات عن  االأعلى حاكم 
عربية  جن�شيات  واأب��ن��اء  امل��واط��ن��ني  م��ن  االأوىل،  املرحلة  يف  �شجينا، 
واآ�شيوية، ممن قادهم تورطهم يف ق�شايا مالية اإىل جدران ال�شجن، 
االأمر، الذي جاء جتاوبا مع برنامج البث املبا�شر ، الذي بثته اإذاعة 
راأ�س اخليمة، اخلمي�س املا�شي، من داخل اأ�شوار ال�شجن املركزي يف 

راأ�س اخليمة.
النزيل  اأ���ش��ب��وع  اأ���ش��ت��ودي��و خ��ا���س، مبنا�شبة  االإذاع�����ة  اأن�����ش��اأت  ح��ي��ث 
خمتلف  يف  الداخلية  وزارة  نظمته  ال��ذي  الثالث،  املوحد  اخلليجي 

االإمارات االأ�شبوع املا�شي، فيما اأجرى الربنامج لقاءات مع عدد من 
على  باأنف�شهم  ال�شجن  دخولهم  ق�ش�س  ل��ريووا  وذويهم،  امل�شاجني 

الهواء مبا�شرة.
االإعالمي حممد غامن،  يقدمه  الذي  املبا�شر،  البث  برنامج  واأعلن 
مدير اإذاعة راأ�س اخليمة، من خالل االأ�شتوديو املقام داخل ال�شجن، 
يف حلقته االأخرية اخلمي�س املا�شي، على الهواء مبا�شرة، عن مكرمة 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ومبادرة �شموه لت�شديد مديونيات 

للزيادة. قابال  �شجينا،   20
قال حممد رقيط، مدير عام الدائرة اخلا�شة ل�شاحب ال�شمو حاكم 
راأ�س اخليمة: اإن �شجناء الذمم املالية، الذين �شملتهم املرحلة االأوىل 
من مكرمة �شموه، وقع عليهم االختيار بالتعاون والتن�شيق مع اإدارة 

راأ�س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  امل��ن�����ش��اآت 
اخليمة، واإذاعة راأ�س اخليمة.

اإن مكرمة �شاحب  راأ���س اخليمة:  اإذاع��ة  وق��ال حممد غ��امن، مدير 
االإن�شانية،  املبادرات  راأ�س اخليمة ت�شتكمل �شل�شلة من  ال�شمو حاكم 
التي قدمها ملحتاجني ومتورطني يف ق�شايا مالية خمتلفة واأ�شحاب 
حاالت اإن�شانية وق�ش�س اجتماعية �شعبة عر�شتها اإذاعة راأ�س اخليمة 
املا�شية،  امل��راح��ل  ف���رات م��راوح��ة خ��الل  وب��ني  ب�����ش��ورة متعاقبة 
ال�شخية  باملكرمة  م�شيدا  �شموه،  قبل  من  مبا�شر  بتجاوب  وحظيت 
اإطالق  ع��رب  ال�شجناء،  م��ن  كبري  ع��دد  م��ع��ان��اة  اأن��ه��ت  ال��ت��ي  ل�شموه، 
�شراحهم واإخراجهم اإىل احلرية واإعادتهم اإىل اأ�شرهم واأبنائهم، بعد 

فرة موؤملة ق�شوها داخل اأ�شوار ال�شجن.

��شبوع �لنزيل �خلليجي بر�أ�س �خليمة يختتم �أن�شطته

�شرطة ر�أ�س �خليمة تكرم �لف�ئزين بج�ئزة تطبيق �ملنهجي�ت 

جمموعة �لط�ير تتربع ب�خم�شة ماليني درهم ل�شر�ء �أجهزة طبية مل�شت�شفى لطيفة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأحمد �شامل ال�شلومي  اأكد العقيد 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  م��دي��ر 
واالإ�شالحية ب�شرطة راأ�س اخليمة 
ح���ف���ل ختام  خ�����الل  ل����ه  ك��ل��م��ه  يف 
اخلليجي  النزيل  اأ�شبوع  فعاليات 
التعاون  جم��ل�����س  ل�����دول  امل���وح���د 
خذ   ( �شعار  حتت  املقام  اخلليجي 
اأن  اأف�����ش��ل ( على  ب��ي��دي نحو غ��د 
جهود املوؤ�ش�شة واهتمامها بالنزالء 
ي��ت��وا���ش��ل ب��ا���ش��ت��م��رار م���ن خالل 
والفعاليات  ال��ربام��ج  من  العديد 
يتوقف عند  ال��ع��ام وال  م��دار  على 
بحر�س  م���ن���وه���ا  االأ�����ش����ب����وع  ه�����ذا 
راأ�س  ل�شرطة  العام  القائد  �شعادة 
اخليمة ومتابعته امل�شتمرة يف هذا 
وتفاعل  بتوا�شل  م�شيداً  ال�����ش��اأن، 
امل�شاركة  ال���رع���اة  اجل��ه��ات  جميع 

لفعاليات  ك����ان  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رياَ 
االيجابي  االأث�����ر  ال��ن��زي��ل  اأ���ش��ب��وع 
على النزيل، وذلك لتقومي �شلوكه 
للمجتمع  ���ش��احل��اَ  ف���رداَ  الإع��ادت��ه 
وكذلك االأثر االيجابي على اأ�شرة 

النزيل وتخفيف معاناتها.
  بداأ احلفل بعزف ال�شالم الوطني 
ثم القراآن الكرمي ثم كلمة النزالء 
فيها  معرباً  اأحدهما  األقاها  التي 
عن امتنانه وبالغ �شكره للموؤ�ش�شة 
جلهودها  واالإ�شالحية  العقابية 
ال���ن���زالء يف توفري  امل�����ش��ت��م��رة م���ع 
 ، لهم  وال�شحية  املالئمة  البيئة 
وع��ل��ى م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن اإع���داد 
ب���رام���ج واأن�����ش��ط��ة م��ت��ن��وع��ة تعمل 
ب��امل��ع��رف��ة الالزمة  اإث��رائ��ه��م  ع��ل��ى 
ال�شجن  داخل  اأوقاتهم  وا�شتغالل 
كما   ، حمكوميتهم  ف���رة  خ���الل 
ا�شتعرا�س  ع��ل��ى  احل��ف��ل  ت�����ش��م��ن 

ب���دور و�شائل  ال�����ش��ل��وم��ي    واأ����ش���اد 
ومتابعتها  ت��ن��اول��ه��ا  يف  االع�����الم 
ل��ف��ع��ال��ي��ات االأ���ش��ب��وع واأه��م��ي��ت��ه يف 

�شبيل  يف  االأ�����ش����ب����وع  ه�����ذا  خ�����الل 
ال��ن��زالء واإع���ادة دجمهم يف  تاأهيل 

املجتمع.

داخل  ال��ن��زالء  بخدمات  التعريف 
اال����ش���الح���ي���ة حتى  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
يعودوا نافعني للمجتمع واال�شرة، 

•• دبي-وام:

وقعت هيئة ال�شحة بدبي اإتفاقية 
الطاير  جم���م���وع���ة  م����ع  ت����ع����اون 
مبوجبها  امل���ج���م���وع���ة  ت����ربع����ت 
األف   261 و  م��الي��ني   5 مببلغ 
ومعدات  اأج���ه���زة  ل�����ش��راء  دره�����م 
طبية ملختلف االأق�شام مب�شت�شفى 

لطيفة يف دبي.
وقع االإتفاقية مب�شت�شفى لطيفة 
اأح����م����د حميد  ك����ل م����ن م���ع���ايل 
للمجموعة  مم����ث����ال  ال����ط����اي����ر 
امليدور  عي�شى  املهند�س  و�شعادة 
بدبي  ال�شحة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
بح�شور الدكتور اأحمد بن كلبان 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وال����دك����ت����ورة منى 
تهلك املديرة التنفيذية مل�شت�شفى 
امل�شوؤولني من  وعدد من  لطيفة 

كلتا املوؤ�ش�شتني.
واأكد معايل اأحمد حميد الطاير 
اأه��م��ي��ة ال�����دور االإن�������ش���اين الذي 

الدوائر  خمتلف  ب��ني  احلقيقية 
و�شبه  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
بدبي  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
نوعية  على  ايجابا  ينعك�س  ومب��ا 
املقدمة  اخل����دم����ات  وم�������ش���ت���وى 
وتعزيز  امل��ح��ل��ي  املجتمع  الأف����راد 
خدمات الرعاية ال�شحية والعمل 

االإن�شاين واخلريي ب�شكل عام.
العميق  ت���ق���دي���ره  ع����ن  واأع��������رب 
موؤ�ش�شات  تبذلها  التي  للجهود 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����س يف 
الدولة مبا فيها جمموعة الطاير 
املجتمعية  مب�شوؤوليتها  للقيام 
التربع  ه����ذا  اأه���م���ي���ة  اإىل  الف���ت���ا 
ب�����ش��ك��ل فاعل  ���ش��ي�����ش��اه��م  ال������ذي 
الهيئة  وب���رام���ج  خ��ط��ط  دع���م  يف 
اخلدمات  مل�����ش��ت��وى  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
املقدمة وحتقيق التنمية واالأمن 
ال�شكاين  النمو  ظ��ل  يف  ال�شحي 
والتنامي  ل������الإم������ارة  امل����ت����زاي����د 
امل�شت�شفيات  ع����دد  يف  امل�����ش��ت��م��ر 

واملن�شاآت ال�شحية بدبي. 

العالجية املنا�شبة لهم.
تقوم  ال��������ذي  ال���������دور  واأو�������ش������ح 
خمتلف  ل����دع����م  امل���ج���م���وع���ة  ب����ه 
الدولة  يف  االإن�شانية  القطاعات 
قيم  لتعزيز  والتعليم  كال�شحة 
ال���راح���م وال���ت���ع���اون ب���ني اأف����راد 

ت���ق���وم ب���ه ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي 
والتخفيف  امل����ر�����ش����ى  خل����دم����ة 
�شعادته  ع��ن  معربا  اآالم��ه��م  م��ن 
ب��ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة م��ع الهيئة 
ل�����دع�����م خ���ط���ط���ه���ا وب����راجم����ه����ا 
الفر�س  وتوفري  املر�شى  خلدمة 

امل���ج���ت���م���ع وت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ات 
القطاع  ال��ف��اع��ل��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات 

العام.
اأك����د ع��ي�����ش��ى امليدور  م���ن ج��ان��ب��ه 
امل����ب����ادرة اخلريية  ه����ذه  اأه���م���ي���ة 
ال�شراكة  جت�شد  التي  االإن�شانية 

ومتثيل  ت���األ���ي���ف  م����ن  م�������ش���رح���ي 
املوؤ�ش�شة  ك��ّرم مدير  ث��م   ، ال��ن��زالء 
املوظفني وجميع اجلهات امل�شاركة 

خالل االأ�شبوع .
اأ���ش��ب��وع النزيل    ه���ذا وق���د ���ش��ه��د 
االأن�شطة  م��ن  ال��ك��ث��ري  اخل��ل��ي��ج��ي 

تعود  والتي  املختلفة  والفعاليات 
النزيل  ع��ل��ى  وال���ف���ائ���دة  ب��ال��ن��ف��ع 
حيث اأقيمت امل�شابقات الثقافية يف 
ال�شجون و�شاحبها ندوات ثقافية 
ريا�شية  واأن�����ش��ط��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 
م�شابقات  جتهيز  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

وب�������رام�������ج خ����ا�����ش����ة ب�����االأط�����ف�����ال 
واجلمهور على كورني�س القوا�شم 
الفعاليات  )خ���ي���م���ة  خ�����الل  م����ن 
امل�شائية( ولقاءات للنزالء وذويهم، 
واأتيحت الفر�شة للقاءات العائلية 

واالأ�شدقاء.

عربي�ن متهم�ن ب�ل�شتيالء على ن�شف مليون درهم
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�شخ�شني  مع  حالياآ حتقيقات  اخليمة  براأ�س  العامة  النيابة  دائ��رة  جتري 
عربيني متهمني بالن�شب واالإحتيال واالإ�شتيالء على مال �شريكهما مبقدار 
)500( الف درهم. يف التفا�شيل الق�شية تقدم �شخ�س عربي اجلن�شية يف 
وقت �شابق من ال�شهر املا�شي ب�شكوى لدى ال�شرطة مفادها تعر�شه لعملية 
ن�شب واحتيال من قبل �شخ�شني اأوهموه مب�شروع جتاري م�شرك لي�شتلوا 
منه على مبلغ )500(الف درهم بعدما اودعها يف احل�شاب البنكي اخلا�س 
املتهمني  با�شتدعاء  ال�شرطة  االتهام قامت  املتهمني. ويف �شوء ذلك  باحد 
حيث اأخ�شعتهما للتحقيق ومن ثم حتويلهما اىل النيابة العامة التي بداأت 

جتري حتقيقاتها مع اطراف النزاع .

ح�كم ر�أ�س �خليمة وويل عهده يح�شر�ن �أفر�ح �لعلكيم و�لقط�م 
•• راأ�ص اخليمة-وام:

القا�شمي  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  ح�شر �شاحب 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح���اك���م راأ������س اخل��ي��م��ة و�شمو 
عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اأقامها  ال��ت��ي  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ام�����س  راأ����س اخليمة ظهر 
اجلامعة  رئي�س  العلكيم  حمدان  ح�شن  الدكتور  �شعادة 
االم��ري��ك��ي��ة يف راأ������س اخل��ي��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة زف�����اف جنله 
�شعادة حممد  اإىل كرمية  العلكيم  املهند�س عمر ح�شن 
جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الزعابي  القطام  عي�شى 

كولومبيا.
ك��م��ا ح�����ش��ر امل���اأدب���ة - ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ���ش��ال��ة االأف����راح 
بن  عبدامللك  ال�شيخ   - اخليمة  راأ���س  فندق  يف  الكربى 
كايد القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم 
را�س اخليمة وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ال��ق��ا���ش��م��ي وعدد  ب��ن �شقر  ب��ن حم��م��د  وال�����ش��ي��خ �شقر 
ال���وزراء وك��ب��ار امل�شوؤولني واأع��ي��ان ووج��ه��اء البالد  م��ن 
احلكومية  والهيئات  ال��دوائ��ر  وم��دي��ري  وال�شخ�شيات 
واأ�شدقاء  اأه��ل  من  ولفيف  واملدعوين  القبائل  واأب��ن��اء 

العري�س. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

���ش��ه��د امل��ه��ن��د���س ال�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
اخليمة  ب����راأ�����س  امل������دين  ال����ط����ريان 
بن  اهلل  عبد  علي  العميد  بح�شور 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ�س اخليمة والعميد حممد النوبي 
ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  نائب  حممد 
�شلطان  وال���ع���م���ي���د  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
االإدارة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  يو�شف 
ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون االأجانب  ال��ع��ام��ة 
وجمع غفري من املدراء العامون يف 
الدوائر املحلية واالحتادية يف اإمارة 
القيادة  �شباط  وكبار  اخليمة  راأ���س 
احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ت��ه ���ش��رط��ة راأ�س 
الفائزين  تكرمي  مبنا�شبة  اخليمة 
تطبيق  يف  املميزين  م��ن  بجائزتها 
املنهجيات x 43 43 وذلك يف مركز 

املوؤمترات بفندق القلعة احلمراء .
الوطني  ال�شالم  ب��ع��زف  احل��ف��ل  ب���داأ 
األقى  ب��ع��ده��ا  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ث���م 
العقيد طارق حممد بن �شيف مدير 
ل�شرطة  العام  القائد  �شعادة  مكتب 
وجاء  االحتفال  كلمة  اخليمة  راأ���س 
اأن  ل�������ش���رف ع��ظ��ي��م  )اإّن��������ه  ف��ي��ه��ا : 
اأتوجه با�شمكم جميعا باأحّر عبارات 
االمتنان  م�شاعر  وعميق  الرحيب 
علي  العميد  احل��ف��ل  راع���ي  ل�شيدي 
ع���ب���داهلل ع���ل���وان ق��ائ��د ع����ام �شرطة 
حفل  اليوم  لت�شريفه  اخليمة  راأ���س 
املتميزة  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  تكرمي 
اإم���ارة  يف  واالحت���ادي���ة  منها  املحلية 
اأف�شل  ق��دم��ت  وال��ت��ي  راأ����س اخليمة 
جماالت  يف  التطبيقات  و  املمار�شات 
مت  والذين  العمل  ونظم  املنهجيات 
اختيارهم عن طريق برنامج ال�شيخ 
وفريق  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ���ش��ق��ر 
الداخلية  وزي��ر  �شمو  جائزة  التميز 
بالقيادة  املتميزة  ل��الإدارات  بالن�شبة 

دائ���رة ال��ط��ريان امل��دين حيث حازت 
التي  اجلهات  اأف�شل  جائزة  الدائرة 
كما  ال�شركاء  اإدارة  منهجية  تطبق 
�شقر  ال�شيخ  برنامج  التكرمي  �شمل 
للتميز احلكومي حيث ح�شدت هذه 
امل��وؤ���ش�����ش��ة خم�س ج��وائ��ز ك��ام��ل��ة من 
م�شاركة،  حكومية  جهة   43 اأ���ش��ل 
: عقد  ب��ال��ت��ايل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف���ازت  اإذا 
اإلكروين  ون��ظ��ام  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االأداء 
اأما  املوؤ�ش�شي  االأداء  الإدارة  متكامل 
اجلائزة الثانية فهي اأف�شل موؤ�ش�شة 
نقاط  يتبع  اإل��ك��روين  نظام  تطبق 
الثالثة  واجل��ائ��زة  بفاعلية  ويطبق 
خطة  تفعيل  بي  تتعلق  نالوها  التي 
االأول  ال�شف  لقيادات  وا�شحة  عمل 
والثاين والقيادات االإ�شرافية وو�شع 
ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
اأم��ا اجلائزة   ، راأ���س اخليمة  حكومة 
اأف�شل  ن��ال��وه��ا ف��ه��م  ال��راب��ع��ة ال��ت��ي 
ا�شتبيانات  تطبق  ب��االإم��ارة  موؤ�ش�شة 
اإلكرونية ت�شمن النزاهة وتتم على 
اأما  حت�شينية  خطط  اإع����داد  اأث��ره��ا 
ح�شدوها  ال��ت��ي  اخلام�شة  اجل��ائ��زة 
فهي املوؤ�ش�شة اأو الدائرة االأف�شل يف 
الهياكل  ت�شورات  اإع���داد  يف  االإم���ارة 
 ، اخليمة  راأ���س  حلكومة  التنظيمية 
واإع��داد من��وذج ووا�شح حول االإطار 
اال�شراتيجي الإدارة االأداء املوؤ�ش�شي 
يحتوي  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  حل���ك���وم���ة 
ع���ل���ى ع������دة حم�������اور م���ت���اب���ع���ة �شري 
املطلوبة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإجن����از  ال��ع��م��ل يف 
امل�شتهدفة  االأداء  مل�����ش��ت��وي��ات  وف��ق��اً 
انتظار  ب��اأول دون  اأواًل  يف كل جم��ال 
نظام  طريق  عن  وذل��ك  العام  نهاية 

اإلكروين فعال.
املوارد  دائ��رة  اأي�شاً  التكرمي  و�شمل 
الب�شرية التي ح�شدت خم�س جوائز 
اأي�������ش���اً وه����ي اإ�����ش����راك امل��وظ��ف��ني يف 
واإعطاء  االإدارة  اج��ت��م��اع��ات  جميع 
ال�����ش��الح��ي��ات الت���خ���اذ ال����ق����رار اأم���ا 

دائرة  اأف�شل  فهي  الثانية  اجل��ائ��زة 
يف  ورد  م��ا  ح�شب  النظام  تطبيق  يف 
وزي���ادة حل  الب�شرية  امل���وارد  ق��ان��ون 
ال��ت��ظ��ل��م��ات واجل���ائ���زة ال��ث��ال��ث��ة التي 
 ، اجل���ودة  ب��ي حلقات  تتعلق  ن��ال��وه��ا 
اأم���ا اجل��ائ��زة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي نالوها 
ف���ه���م اأف�������ش���ل دائ�������رة ب������االإم������ارة يف 
املوهوبني  ب��رع��اي��ة  منهجية  اإع����داد 
اأما  التطبيق  اإط���ار  ويف   ، واملبدعني 
ح�شدوها  ال��ت��ي  اخلام�شة  اجل��ائ��زة 
فهي الدائرة االأف�شل يف االإم��ارة يف 
وحتليل  امل��ن��ه��ج��ي��ة  تطبيق  تطبيق 
ودرا����ش���ة اع��ت��م��اد االح��ت��ي��اج��ات من 

موارد للحكومة.
و�شم التكرمي اأي�شاً دائرة اجلمارك 
ال��ت��ي ح�����ش��دت ج��ائ��زت��ني االأوىل يف 
ح�شولها على اأف�شل دائرة يف ن�شبة 
% وجائزة   90 وب��ل��غ��ت  ال��ت��وط��ني 
دعم  منهجية  ت��ط��ب��ق  ج��ه��ة  اأف�����ش��ل 

التفوق الوظيفي ب�شكل فعال.
ح�شدت  التي  املحاكم  دائ��رة  واأي�شاً 
على  ح�شولها  يف  االأوىل  ج��ائ��زت��ني 
اإ�شراتيجية  تطبق  يف  دائ����رة  اأول 
يف  الثانية  واجل��ائ��زة  املعرفة  الإدارة 
املقارنات  ملنهجية  اجليدة  املمار�شة 

املعيارية.
كاأول  ف��ازت  للهوية  االإم����ارات  هيئة 
ج����ه����ة ت���ط���ب���ق م���ن���ه���ج���ي���ة حت���دي���د 

اخلارجيني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
ب��ج��ائ��زة ثانية  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����ازة  ك��م��ا   ،
قيا�س  منهجية  تطبق  ج��ه��ة  ك����اأول 
ر����ش���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني اخل���ارج���ي���ني كما 
االإلكرونية  احلكومة  هيئة  ح��ازت 
على  خ��دم��ة  ك��اأف�����ش��ل  االأول  امل��رك��ز 
اأي�شاً  ح�شدت  كما  املحمول  الهاتف 
ث��ان��ي��ة يف مم��ار���ش��ة منهجية  ج��ائ��زة 
راأ�س  بلدية  واأي�����ش��اً  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
ال�شحة  اإدارة  ح�شلت  حيث  اخليمة 
العامة يف البلدية على جائزة اأف�شل 
تطبيق ملنهجية التعامل مع �شكاوى 

املتعاملني اخلارجيني.
 ك��م��ا ح�����ش��ل��ت ال��ب��ل��دي��ة اأي�����ش��اً على 
منهجية  اأف�����ش��ل  يف  ث��ان��ي��ة  ج���ائ���زة 
ونالت  ب�شكل فعال،  املمتلكات  ب��اإدارة 
راأ�س  ب�شرطة  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
تطبق  ج��ه��ة  اأول  ج���ائ���زة  اخل��ي��م��ة 
كما  املوظفني  اأداء  تقييم  منهجية 
ح�����ازت اأي�������ش���اً ج���ائ���زة ث��ان��ي��ة ك����اأول 
ج��ه��ة ت��ط��ب��ق م��ن��ه��ج��ي��ة ق��ي��ا���س اأث���ر 
جهة  ك���اأول  ثالثة  وج��ائ��زة  التدريب 
االحتياجات  تطبق منهجية حتديد 
التدريبية ، كما ح�شدت اأي�شاً جائزة 
التكرمي  دل��ي��ل  م��ن��ه��ج��ي��ة  يف  راب���ع���ة 
ف��ع��ال ومت  ب�شكل  ال��دل��ي��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
احلرة  املنطقة  هيئة  اأي�����ش��اً  ت��ك��رمي 
ح�شدت  ح����ي����ث  اخل����ي����م����ة  ب������راأ�������س 

جائزتني االأوىل يف تطوير االأنظمة 
والتطوير  للتح�شني  ف��ع��ال  ب�شكل 
تنظيم  عملية  يف  والثانية  امل�شتمر 
العمالء  م���ع  وال��ت��وا���ش��ل  ال��ت��ع��ام��ل 
وال�شقف  التوا�شل  قنوات  وحتديد 

الزمني ملعاجلة ال�شكاوى .
االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  ون��ال��ت 
الوحيدة  ال����دائ����رة  ف��ه��ي  ج��ائ��زت��ني 
مع  التطابق  �شهادة  على  املتح�شلة 
ن��ظ��ام ت��ك��ام��ل االأن��ظ��م��ة ال��ب��ا���س 99 
للمخاطر  متكامل  �شجل  وللدائرة 
وا�شراتيجات  �شيا�شات  تطبق  كما 
ال���ش��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ايف من 
احل����������وداث وال�������ك�������وراث واجل�����ائ�����زة 
الثانية يف التزامها بتطبيق منهجية 
املوراد  دائرة  من  املعتمدة  التوظيف 
االأ�شغال  دائ���رة  وا�شتحقت   ، املالية 
املركز  ج���ائ���زة  ال��ع��ام��ة  واخل����دم����ات 
املتميز  امل���ايل  االأداء  فئة  ع��ن  االأول 
، واأما اجلائزة الثانية   2013 لعام 
فهي  ال���دائ���رة  ه���ذه  ح�شدتها  ال��ت��ي 
جمال  يف  متميزة  نتائج  حتقيق  يف 
تر�شيد النفقات واال�شتخدام االأمثل 
امل���ادي���ة وال��ب�����ش��ري��ة ورفع  ل���ل���م���وارد 
ال���ك���ف���اءة امل��ال��ي��ة م���ن خ����الل تنفيذ 
ال���ع���دي���د م���ن ال����ربام����ج وامل����ب����ادرات 
واأهدافها  خ��ط��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف  وذل����ك 

االإ�شراتيجية .

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة .
القيادة  اإط���ار ح��ر���س  واأ���ش��اف : يف 
على  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة 
تقدير املتميزين يف العمل وتطبيقاً 
�شرعت  ن�شيب(  جمتهٍد  )لكل  ملبداأ 
اجلهات  تكرمي  على  العامة  القيادة 
خالل  م����ن   ، امل���ت���م���ي���زة  واالإدارات 
نظمتها  ال��ت��ي   x 43  43 م���ب���ادرة 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�������ش���رط���ة راأ������س 
اخل��ي��م��ة، الإمي��ان��ه��ا ب���اأن ال��ت��ك��رمي ما 
لتن�شيط خاليا  ف��ّع��ااًل  داف��ع��اً  اإال  هو 
اجلميع،  ل�����دى  واالج����ت����ه����اد  اجل�����د 
ل��زام��اً علينا االع���راف بتلك  ف��ك��ان 
اإجنازاً  اأثمرت  التي  املتميزة  اجلهود 
ُيح�شب لهم وعملوا بكل امكانياتهم 
بديناميكية وبجد واجتهاد واإ�شرار، 
ون�شيد بهم وناأمل منهم اأن يحر�شوا 
اأو  ي�شعفوا  ال  واأن  م��واق��ع��ه��م  ع��ل��ى 
وباأن   ، ظ���رف  اأي  حت��ت  ي�شت�شلموا 
امل�شوؤلية  حت���م���ل  يف  اهلل  ي��وف��ق��ن��ا 
وذلك بتظافر جهود اجلميع للعمل 
على  احل��ف��اظ  بغية  واح���داً  كج�شداً 
م��ا مت ال��و���ش��ول اإل��ي��ه م��ن اإجن����ازات 
عظيمة وجناحات كبرية من خالل 

تبادل املعرفة مع ال�شركاء املتميزين 
يف جمال تطبيق املنهجيات.

واأو�شح : اإن كافة اجلهات واملوظفني 
مواقعهم  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
واأخ�����س امل��ك��رم��ني يف حفلنا ال��ي��وم ، 
اليوم  تكرميهم  اأن  مت��ام��اً  ي��درك��ون 
هو تكرمي وت�شريف يف الوقت نف�شه، 
مبا ينطوي عليه من دالالت مهمة 
ك���ث���رياً يف م��ع��ن��اه��ا جمرد  ت���ت���ج���اوز 
والتفوق،  االح���ت���ف���اء  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري 
بروح  والعمل  العطاء  قيم  ��خ  وُت��َر���شِّ
الفريق وفق منهج علمي وتخطيط 
اليوم  اإليه  واأن ما و�شلنا   ، مدرو�س 
من تطور ي�شار اإليه بالبنان اإمنا مل 
يكن ليتم اإال بف�شل الدعم واملتابعة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  م����ن  احل��ث��ي��ث��ة 
ل��دول��ت��ن��ا ال���ع���زي���زة ك��م��ا اأن�����ه ميثل 
منعطفاً مهماً يف م�شرية عمل جميع 
ويوؤكد كذلك على   ، املعنية  اجلهات 
مفاهيم  لتطبيق  ال�����دوؤوب  �شعيهم 
وتعميم  واجل���ودة،  واالإب����داع  التميز 
واملهنية،  االإداري���ة  املمار�شات  اأف�شل 
و�شمان تطبيق اأكر اأ�شاليب العمل 
ك��ف��اءة وت���ط���وراً . واخ��ت��ت��م ق��ائ��اًل : 

ن�شاأل املوىل عز وجل اأن يدمي نعمة 
االأمن واالأمان على بالدنا جمددين 
يف الوقت ذاته العهد والوالء ل�شيدي 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل والتي اأ�شبحت االإمارات بقيادته 
وعنواناً  ل��ل��ع��ط��اء  ن��ب��ع��ا  احل��ك��ي��م��ة 
ل��ل��م��ج��د وواح������ة ل���الأم���ن واالأم������ان 
ل��ل��ب��ن��اء وال��ت��ق��دم ونرفع  ومن���وذج���اً 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���ش��م��ى 
مبنا�شبة الذكرى الثالثة واالأربعني 

لقيام دولة االإمارات .
ث����م مت ع���ر����س ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي عن 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
واجنازاتها  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود  ي����ربز 
وي�شتعر�س العديد من االإح�شائيات 
اإدارات  مبختلف  اخلا�شة  واالأرق����ام 

واأق�شام القيادة.
يف خ��ت��ام احل��ف��ل ق����ام ال��ع��م��ي��د علي 
ب�����ن ع�����ل�����وان ق����ائ����د ع���ام  ع���ب���د اهلل 
ال�����ش��رط��ة ي��راف��ق��ه ال��ع��م��ي��د حممد 
العام  القائد  ن��ائ��ب  حم��م��د،  النوبي 
بتكرمي  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ل�������ش���رط���ة 
املكرمني  تقدم   ، باجلائزة  الفائزين 
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اأخبار الإمارات

 

�سح الكالم 

يرقب االآالف من العاملني بامليدان الربوي وديوان وزارة الربية 
واملناطق التعليمية ، االإعالن عن �شاعة ال�شفر لبدء تنفيذ خريطة 
2021  ، وفق   - 2015 الطريق اجلديدة خلطة تطوير التعليم 
روؤية واآلية جديدة �شتحدث كما �شمعنا حركة نقل نوعية عك�س ما 
كان يف ال�شنوات املا�شية ، ومبا اأننا �شمعنا ومل نلم�س حتى االآن �شيئا 
واأن��ا منهم م�شتب�شرون  اأن كثريين  اإال   ، الواقع  اأر���س  ملمو�شا على 
بوجود وزير تربية حقق جناحات من قبل يف موؤ�ش�شات تربوية �شواء 
اإن�شاء  اأو   ، للتعليم  ظبي  اأب��و  جمل�س  تاأ�شي�س  يف  م�شاهماته  اأك��ان��ت 
معهد التكنولوجيا التطبيقية ، اأو م�شاهمته يف اإن�شاء جامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، فالكل يرقب تلك ال�شاعة التي اأملح 
اإليها قيادات الوزارة اأنها يف يناير ، وبات كما قلنا �شابقا يناير لي�س 
ببعيد ، فما يردد هنا وهناك عن حركة تغيريات يف الربية مل يعد 
�شرا على اأحد ، فبالفعل هناك وجوه �شتغادر مع خال�س التحية على 
ما قدمت ، ووجوه �شتبقى لتوا�شل امل�شرية لكفاءتها الأنها مل متنح 
 ، وامل��ي��دان  بالربية  اأ���ش��رت  التي  العمل  بيئة  ظ��ل  يف  بعد  الفر�شة 
واأخرى �شي�شتعان بها لعل فيها اخلري باإذن اهلل ، ولذا ودون اأن نخمن 
ونحلل ون�شكن االأ�شماء هنا وهناك ، يجب اأن تعاد كل ح�شاباتنا ، و 
يتم ت�شكني االأ�شماء وفق الكفاءات والتاريخ الطويل للكوادر املواطنة 
 ، �شغلته  موقع  ك��ل  يف  قدمته  مب��ا  ت�شهد  ب�شماتها  الزال���ت  وال��ت��ي   ،
واإال   ، ال�شتحقاقهم  للمن�شب  وتر�شيحنا  اختيارنا  يكون  اأن  فيجب 
اأو الن هذا   ، ذاك  اأو  ه��ذا  اأو و�شاطة  اأخ��رى  ل��دواف��ع  يكون االختيار 
اأق��رب��اء �شديق  ذاك من  اأن  اأو   ، فاأجازيه مبن�شب  �شابقا  عمل معي 
عزيز وغال علي فال يرد له مطلبا فنوليه اإدارة من اإدارات الوزارة 
، اأو يجازى اأحد بتوليه اإدارة ما الأنه قال بحقنا كلمتني طيبتني يف 
برنامج اإذاع��ي يوما ما ، فلنحكم �شمائرنا واأال يكون اختيارنا على 
�شيتوىل  م��ن  اختيار  فلنح�شن   ، ال��رب��وي  امل��ي��دان  م�شلحة  ح�شاب 
م�شتوى  الأع��ل��ى  ومقابالت  الخ��ت��ب��ارات  ونخ�شعهم  امل�شوؤولية  زم��ام 
خارج  وم�شريته  خ��ربت��ه  ك��ان��ت  اإذا  خا�شة   ، االخ��ت��ي��ار  ن�شيب  حتى 
 ، الناجحة  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  يف  يحدث  مبا  اأ�شوة   ، الربية  نطاق 
وبع�س املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية ، وال يخفى على اأحد اأن معظم 
املواقع بالربية ال ي�شلح لها من يقفز عليها مبظلة من مل تربطه 
فاإذا   ، الثانوية  اإال ح�شوله من مدار�شها على  اأي��ة �شلة   بالربية  
كان املن�شب الوزاري من�شب قيادي �شيادي �شيا�شي ، يعادل من�شب 
فلذا وجب على   ، املوؤ�ش�شة  العمل يف  يدير  الذي  التنفيذي  الرئي�س 
من ي�شغل من�شب ما دون الوزير والذي تعد منا�شبهم تنفيذية  اأن 
يكونوا  ملمني بكل ما يتعلق بعمل الوزارة واإداراتها وطبيعة عمل كل 
ق�شم ، فيجب اأن نحتاط الأننا لن نغري هيكل الوزارة كل ثالث �شنوات 
، خا�شة واأن هيكل الربية قد مت تغيريه ثالث مرات خالل ال�شبع 
اأننا نعي�س يف وطن يعرف كل منا فيه  �شنوات املا�شية ، واحلمد هلل 
االأخر ، فن�شاأل اهلل اأن يوفقنا اإىل خري العمل وخري االختيار ملا فيه 

�شالح الوطن واملواطن  .
حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

فلنح�شن 
الختيار

�فتت�ح ور�شة �خلطة �لإ�شرت�تيجية للمنطقة �لأمنية بعجم�ن
•• عجمان- وام:

عام  م��دي��ر  امل��ط��رو���ش��ي  �شعيد  �شالح  العميد  ���ش��ع��ادة  افتتح 
الدفاع املدين بعجمان رئي�س جلنة تطوير منطقة عجمان 
االأمنية ور�شة حتديد اخلطة اال�شراتيجية بح�شور �شعادة 
�شرطة  قائد  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  العميد 
عجمان و�شعادة العميد حممد عبداهلل علوان مدير االإدارة 
العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب وعدد من �شباط ومنت�شبي 

املنطقة االأمنية.
واأكد �شعادته القيمة امل�شافة ملجتمع االإمارة نتيجة تن�شيق 
واالإبتكار يف  االإب��داع  واأهمية  االأمني  العمل  جهود تخطيط 

ط��رح االأف��ك��ار وامل��ب��ادرات امل�شركة يف جميع جم��االت عمل 
املنطقة االأمنية.

وا�شتعر�س الرائد عبداهلل علي علوان رئي�س ق�شم التخطيط 
االإ�شراتيجي يف القيادة العامة ل�شرطة عجمان طرق تنفيذ 
خالل  من  الداخلية  وزارة  يف  االإحتادية  احلكومة  توجهات 
اإىل روؤي��ة عجمان التي تدور  حمور االأم��ن والعدالة منوها 
الوطنية  امل��وؤ���ش��رات  وم���راع���اة  واآم����ن  �شعيد  جمتمع  ح���ول 

واملحلية على �شعيد اأهداف املنطقة االأمنية.
ب��ع��د ذل����ك ا���ش��ت��ع��ر���س االج���ت���م���اع ال��ق�����ش��اي��ا امل�����ش��رك��ة من 
الور�شة  امل�شاركة يف  ال��ف��رق  اأم���ام  للعمل  امل��ج��ال  فتح  خ��الل 
للعام  مبادرات  جمموعة  اأثمر  ذهني  ع�شف  جل�شات  وعقد 

.2015
املطرو�شي  �شعيد  �شالح  العميد  ت��وج��ه  ال��ور���ش��ة  خ��ت��ام  ويف 
االأفكار  يف  امل�����ش��ارك��ة  على  االأم��ن��ي��ة  املنطقة  ل��ق��ادة  بال�شكر 
واملبادرات ومنت�شبي قطاع منطقة عجمان االأمنية وذلك يف 
اإطار تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وروؤية  لالإبتكار  عاما   2015 ع��ام  اع��الن  ب�شاأن  دب��ي  حاكم 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
االإمارات  دول��ة  اأن تكون  الداخلية يف  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

العربية املتحدة من اأف�شل دول العامل اآمنا و�شالمة.

ز�يد للثق�فة �لإ�شالمية تو��شل تنظيم �شل�شلة ور�س �لع�شف �لذهني
•• العني-وام:

التخطيط  مكتب  مب�شاركة  االإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  ب��دار  التعليمية  و  الثقافية  ال�شوؤون  اإدارة  عقدت 
ل�شنة  االإدارة  م��ب��ادرات  ط��رح  بهدف  بالعني  الرئي�شي  املركز  يف  الذهني  للع�شف  ور�شة  اال�شراتيجي 
الثقافة  بجوهر  للتعريف  متميزة  خدمات  توفري  يف  املتمثلة  ال��دار  اأول��وي��ات  تخدم  والتي   2015
و  ال�شلمي  التعاي�س  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  لدولة  اإظهار �شورة متميزة  واالإ�شهام يف  االإ�شالمية 
هذه  تاأتي  املجتمع.  يف  ودجمهم  اجلدد  للمهتدين  الرعاية  توفري  اأولوية  جانب  اإىل  الديني  الت�شامح 
الت�شغيلية  املوظفني يف �شياغة اخلطط  ل�شمان م�شاركة  الدار  تبنتها  �شل�شلة مبادرات  الور�شة �شمن 
اخلا�شة باالأق�شام والوحدات التنظيمة. كما عقدت الدار ور�س ع�شف ذهني يف االأفرع اخلارجية باأبوظبي 
وعجمان لتطوير اخلدمات الثقافية فيها وذلك مب�شاركة عدد كبري من املوظفي ونتج عن ذلك العديد 
من االأفكار االبداعية. و تهدف دار زايد للثقافة االإ�شالمية من خالل هذه الور�س اإىل تدريب املوظفني 

على مهارات التفكري االبداعي وت�شجيعهم على االبتكار وتطوير االفكار واال�شتفادة منها.

حرم ح�كم عجم�ن تفتتح قرية حميد بن ر��شد �لرت�ثية يف رو�شة �حلن�ن

�أمل �لقبي�شي : قي�دتن� �حلكيمة �شر متيزن�

•• عجمان-وام:

ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��رم  افتتحت 
ال  �شقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
نهيان رئي�شة جمعية ام املوؤمنني فعاليات قرية حميد بن را�شد النعيمي 
الراثية التي �شيدتها رو�شة احلنان ..كما د�شنت احل�شانة التي تخدم 
ابناء املوظفات من الهيئة االدارية والتدري�شية يف الرو�شة وجتولت يف 

خمتلف مرافق وف�شول الرو�شة.
و�شهدت ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر ال نهيان بع�س الفعاليات 
املميزة التي قدمها االطفال بح�شور الدكتورة فاطمة علوان نائب مدير 
وريا�س  امل��دار���س  م��دي��رات  من  كبري  وع��دد  التعليمية  عجمان  منطقة 

االطفال من عجمان وال�شارقة وجمع من امهات الطالبات.
نهيان خ��الل جتوالها  ال  زاي��د بن �شقر  بنت  ال�شيخة فاطمة  واأ���ش��ادت 
اأرج��اء القرية - التي ت�شمنت ركن النحا�س والدكان وركن  يف خمتلف 
العطار وركن املالب�س ال�شعبية وركن الكتاتيب واملقهى ال�شعبي واملنطقة 
الراثية - بجهود الهيئة االدارية والتدري�شية يف تعزيز الراث وتر�شيخ 
القيم الثقافية ..موؤكدة اأهمية مثل هذه االأن�شطة والفعاليات يف توفري 

االهتمام مبفهوم الراث لدى الطلبة.
هذه  مثل  تنظيم  على  ال��رو���ش��ة  ح��ر���س  على  فاطمة  ال�شيخة  واأث��ن��ت 
الفعاليات التي ت�شاهم وب�شكل فاعل يف اإحياء الراث االماراتي االأ�شيل 
واأبدت  االط��ف��ال  قدمها  ال��ت��ي  للفعاليات  املتميز  بامل�شتوى  ..م��ن��وه��ة 

اعجابها مبهارة الطلبة يف تقدمي تراثهم ومعرفتهم بعنا�شره.
وثمنت حرم �شاحب ال�شمو حاكم عجمان فكرة ان�شاء القرية من اأجل 
اأبنائنا  نفو�س  يف  واالأج���داد  االآب��اء  وقيم  االأ�شيل  العربي  تراثنا  غر�س 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي مديرة عام جمل�س اأبوظبي للتعليم اأن 
ما و�شلت اإليه دولة االإمارات من مكانة دولية كبرية على كافة امل�شتويات 
ياأتي بف�شل من اهلل وحر�س القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي ي�شعى جلعل االإمارات يف 

مقدمة الدول وعالمة بارزة بني االأمم.
جائزة  على  ح�شولها  مبنا�شبة  �شحفي  ت�شريح  يف   - معاليها  واأع��رب��ت 
والبحوث  للدرا�شات  االإم��ارات  مركز  احتفال  خالل  االحتادية  ال�شخ�شية 
عن   - تاأ�شي�شه  على  عاما  ع�شرين  م��رور  مبنا�شبة  موؤخرا  اال�شراتيجية 
فخرها بنيل �شرف اختيارها ال�شخ�شية االحتادية موؤكدة على اأن املواطن 
يف االم�����ارات حم��ظ��وظ ب��ق��ي��ادت��ه ال��ت��ي مل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف ت��وف��ري احلياة 
للجميع من مواطنني ومقيمني على  االن�شانية  الكرامة  الكرمية و�شون 

اأر�س هذه الدولة الطيبة.
وقالت ان الرعاية احلثيثة التي تلقاها خمتلف �شرائح املجتمع وموؤ�ش�شاته 

العامة واخلا�شة من لدن تلك القيادة الفذة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو 
م�شدر  ت�شكل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
فخر و�شموخ ونبع عزة وكربياء الأمة مل تر�س اإال اأن تكون يف م�شاف الدول 
االأوىل يف التقدم والرخاء واالزدهار �شاخمة قوية بحكمة قيادتها عظيمة 
بعطائها وجناحها وتاألقها يف ميادين العمل وجماالت التحدي واملناف�شة 

املختلفة موؤكدة على اأن احتادنا هو موطن هويتنا وم�شدر فخرنا.
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���ش��م��ى  اأرف����ع  اأن  ي�شرفني  معاليها  وا���ش��اف��ت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل  اهلل  حفظه 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وذلك مبنا�شبة نيل هذا 
التقدير الذي ما كان ليتحقق لوال الروؤية الثاقبة والتوجيهات ال�شديدة 

لقيادتنا الر�شيدة .
حب  فينا  غر�شت  التي  احلكيمة  قيادتنا  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  وقالت 
العمل واالجتهاد هي �شر جناحنا ودعمها الالحمدود هو ما جعل التميز 
امل��ي��ادي��ن وي�شهد على  ت��زخ��ر بهم جميع  ال��ذي��ن  االإم�����ارات  ع��ن��وان��ا الأب��ن��اء 

راأ�شها  تاج على  اأن اجلائزة  اإىل  ..م�شرية  اأجمع  العامل  وابداعهم  متيزهم 
�شخ�شية  بالفخر واالعتزاز الختيارها  وت�شعر  اليوم  تغمرها  ال�شعادة  واأن 

العام االحتادية.
واأو�شحت اأن اختيارها جلائزة ال�شخ�شية االحتادية هو و�شام تقدير جديد 
للمراأة يف دولة االإمارات و�شهادة وا�شحة على املكانة املتقدمة واملتميزة التي 
و�شلت اإليها املراأة على كافة امل�شتويات ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية 
املراأة  به  تقوم  الذي  واملوؤثر  والنوعي  الكبري  ال��دور  والثقافية ودليل على 
االإماراتية  امل��راأة  اأ�شبحت  حتى  الدولة  يف  التنموية  امل�شرية  يف  االإماراتية 

منوذجا يحتذى به على ال�شاحتني اخلليجية والعربية.
وثمنت معاليها جهود مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شراتيجية 
ومبادراته يف تقدمي البحوث والدرا�شات امل�شتقبلية واال�شت�شارات العلمية 
اخلا�شة بت�شخي�س املعوقات التي تقف حائال دون ت�شريع عمليات التنمية 
باإمكانيات  ..م�شيدة  كافة  ال�شعد  وعلى  ال��دول��ة  يف  وامل�شتدامة  الب�شرية 
القيادة  روؤى  اإجن���اح  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  والفنية  البحثية  وخ��ربات��ه  امل��رك��ز 

احلكيمة وا�شراتيجيتها. 

االآباء واالأجداد كمهنة ال�شيد وغريها والتي متثل ثقافتنا وتراثنا مبا 
ي�شهم يف ربط الطلبة مبا�شيهم وتاريخ اآبائهم واأجدادهم.

وحتدثت مرمي الزرعوين مديرة الرو�شة عن الهدف من اقامة القرية 
احلر�س  وهو  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شم  حتمل  التي  الراثية 
على جت�شيد الراث االإماراتي االأ�شيل مبا فيه من عبق املا�شي وعظمة 
واأن  به  ويعتزون  تراثهم  لهم  اأن  الطلبة  يعرف  حتى  واالأج���داد  االآب���اء 
اآل نهيان  زايد بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له  اأق��وال  يحملوا يف عقولهم 

طيب اهلل ثراه من ال ما�شي له لي�س له حا�شر او م�شتقبل .
التعليمية  عجمان  منطقة  مدير  نائب  علوان  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
تعك�س  التي  االه��داف  و  املعاين  الكثري من  الراثية حملت  القرية  ان 
وبيئاتها  احل��ي��اة  اأمن���اط  ع��ن  يعرب  ال���ذي  االأ���ش��ي��ل  باملا�شي  االرت��ب��اط 

املختلفة .
واإخراجها  القرية  فعاليات  اجناح  يف  �شاهم  من  لكل  بال�شكر  .متوجهة 
بهذه ال�شورة ..واأعربت عن اأملها يف اأن ت�شتفيد بقية املدار�س االأخرى 

من هذه الفعاليات للمحافظة على العادات والتقاليد.
واأو�شحت الدكتورة علوان ان قرار �شاحب ال�شمو حاكم عجمان باإيجاد 
الطالبات  م��دار���س  جميع  يف  طبق  العامالت  االم��ه��ات  تخدم  ح�شانات 
الهيئة  من  لالأمهات  النف�شي  اال�شتقرار  منح  بهدف  االطفال  وريا�س 

االدارية والتدري�شية.
وت�شمن حفل االفتتاح عر�شا تقدمييا لتطور ح�شانة احلنان منذ العام 
وابرز  والف�شول  املرافق  تطور  مراحل  و  اجلاري  العام  وحتى   1994
التي  واجل��وائ��ز  نفذت  التي  النوعية  وامل�شاريع  والفعاليات  االن�شطة 
ح�شدتها ..وركز العر�س على اهمية العمل اجلماعي ودوره يف و�شول 

الرو�شة اىل ما هي عليه االن. 
التي  الفعاليات  هذه  مثل  اإقامة  خالل  من  والطالبات  الطلبة  وبناتنا 
يتعرفون من خاللها اإىل ال�شناعات القدمية واالأعمال الراثية ومهن 

�لتمور �شمن �لوجب�ت �ملدر�شية �عتب�ر� من �لع�م �ملقبل
•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  ت��ع��ت��زم 
االن�شانية ادخال التمور �شمن وجبات الفطور ال�شباحي 
العام  من  اعتبارا  مدعومة  باأ�شعار  لهم  وبيعها  للطالب 
�شعادة حممد  2016م. وقال  املقبل -2015  الدرا�شي 
لوكالة  ت�شريحات  يف  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  خ��وري  حاجي 
اأنباء االم��ارات : �شندخل التمور �شمن وجبات املقا�شف 
مع  بالتن�شيق  باأبوظبي  احلكومية  امل��دار���س  يف  املدر�شية 
ال�شحة �شحة وجمل�س  التعليم وال�شحة وهيئة  وزارتي 
ابوظبي للتعليم . واأو�شح اأن التمور من االأغذية ال�شحية 
الفطور  م��ع  لهم  �شتقدم  اأن��ه��ا  اإذ  للطلبة  ج��دا  املنا�شبة 
الذهني  ن�شاطهم  مل���زاول���ة  ال���الزم���ة  ب��ال��ط��اق��ة  ل��ت��م��ده��م 
اأن  واأ���ش��اف  الطويل.  اليومي  ال���دوام  خ��الل  والريا�شي 
املوؤ�ش�شة تزود املقا�شف املدر�شية حاليا بالكميات الالزمة 
من  ت�شريها  التي  الع�شائر  واأن��واع  واللنب  احلليب  من 
الطلبة  ع��ل��ى  لبيعها  احل���ي���واين  ل��الن��ت��اج  ال��ع��ني  م����زارع 
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  واأ���ش��ار  م��دع��وم��ة.  تناف�شية  باأ�شعار 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  االن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
تقوم منذ فرة ببيع املنتجات ال�شحية لطالب املدار�س 
ال�شحي  الفطور  تناولهم  ل�شمان  ال�شمالية  املناطق  يف 
االره���اق.  ال��رك��ي��ز وع���دم  ي�شاعدهم على  ال���ذي  امل��ت��ن��وع 
وردا على �شوؤال حول توفري الكميات املطلوبة من التمور 

لطالب املدار�س اأو�شح خوري اأن املوؤ�ش�شة انتهزت فر�شة 
تنظيم مهرجان االم��ارات الدويل للنخيل والتمر نهاية 
املوردة.  ال�شركات  م��ع  �شفقات  وع��ق��دت  املا�شي  نوفمرب 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى �شراء  ا���ش��ت��م��ل��ت  ال�����ش��ف��ق��ات  اإن ه����ذه  وق����ال 
على  لتوزيعها  التمور  اأن���واع  خمتلف  م��ن  كبرية  كميات 
�شيوف املوؤ�ش�شة واجلهات املحتاجة وذلك يف اطار عملها 
وت�شجع  تدعم  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  خ��وري  ون��وه  االن�����ش��اين. 
امل��ع��ار���س وامل��ه��رج��ان��ات امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س املنتجات 
ا�شراتيجيا  خمزونا  تعترب  التي  التمور  مثل  الوطنية 
الغذائي وال�شحي. وو�شف  اأبرز مواد االمن  هاما واأحد 
ال��ذي نظمه  والتمر  للنخيل  ال��دويل  االم���ارات  مهرجان 
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س الدولية موؤخرا باأنه ممتاز وفريد على امل�شتوى 
الغذائية وال�شحية  القيمة  اإب��راز  العاملي الأنه ي�شعى اىل 
والراثية واجلمالية للنخيل والتمر. واأ�شاف خوري اأنه 
العديد  تواجد  للمهرجان  االأخ��رية  زيارته  اأثناء  الح��ظ 
من ال�شركات العربية واخلليجية واالجنبية املتخ�ش�شة 
اأن  على  ي��دل  ما  التمور  وت�شويق  وبيع  وت�شنيع  يف جمع 
احلدث يحظى ب�شمعة كبرية. ومتكن مائتا عار�س خالل 
املهرجان من بيع 9 اآالف طن من اأنواع التمور املختلفة 
املائة تقريبا  50 يف  180 مليون درهم وذلك بزيادة  ب 
اآالف  �شتة  ببيع  للمهرجان  املنظمة  اجلهة  توقعات  عن 

طن ون�شف الطن فقط.

�لك�تب �لعدل مبح�كم دبي مركز د�ئرة �لتنمية �لقت�ش�دية يكرم 43 مر�جعً� مبن��شبة �ليوم �لوطني

جل�شة ع�شف ذهني بني �لفتوى و�لت�شريع بوز�رة �لعدل و�ل�شرك�ء �ل�شرت�تيجيني ب�جله�ت �حلكومية �لحت�دية

•• دبي-الفجر:

ق����ام ����ش���ع���ادة خ��ب��ري ط�������ار����س عي�د 
دبي،  املن�شوري مدير عام حماكم 
بزيارة تفقدية لفرع الكاتب العدل 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مبركز 
فعاليات  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ب���دب���ي،   �
الثالث  الوطني  باليوم  االحتفال 
والتي  االإم��ارات،  واالأربعني لدولة 
دي�شمرب  م���ن  االأول  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
دي�شمرب   14 اإىل  وت����ت����وا�����ش����ل 

.2014
ال�شيد عبد اهلل  ا�شتقباله  وكان يف 
عبد الواحد اآل علي رئي�س الق�شم، 
املرزوقي  اأح��م��د  حم��م��د  وال�����ش��ي��د 
باليوم  االح���ت���ف���ال  ف���ري���ق  رئ��ي�����س 
الوطني، حيث قام �شعادته بجولة 
خاللها  اط��ل��ع  الق�شم  يف  تفقدية 
باليوم  االح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
الق�شم  ت��زي��ني  ال��وط��ن��ي م��ن حيث 
بهذه  تطبيقها  مت  التي  واالأف��ك��ار 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اإدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل لقاء مع عدد من �شركائها 
اال�شراتيجيني من اجلهات احلكومية االحتادية يف الدولة.

را�شد  �شلطان  امل�شت�شار  �شعادة  برئا�شة  عقد  ال��ذي   - اللقاء  خ��الل  ومت 
املطرو�شي الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون الفتوى والت�شريع وق�شايا الدولة - 
عر�س موجز ال�شراتيجية االإدارة واأهم مبادراتها واإجنازاتها حيث اأكد 
املطرو�شي ان تلك االإجن��ازات كانت ح�شيلة التعاون اجليد واملثمر من 
قبل جميع املتعاملني مما �شي�شاهم يف حتقيق االدارة لر�شالتها يف تقدمي 

منوذجية ا�شر�شاديه ومتكني اجلهات احلكومية من اال�شتعانة بها عند 
ابرامها للعقود التي تكون طرفا فيها و�شياغة هذه العقود مبا يتوافق 
ومتطلبات العمل لدى تلك اجلهات احلكومية االمر الذي �شيحد من 
اعطاء  اىل  باالإ�شافة  العقود  تنفيذ هذه  اثناء  تن�شاأ  قد  التي  النزاعات 
من  عليهم  وم��ا  ح��ق��وق  م��ن  لهم  فيما  العقد  الأط����راف  اأك���ر  �شمانات 

التزامات ترتبت مبوجب هذه العقود.
العمل  ا�شاليب  تهم  التي  املو�شوعات  من  العديد  على  اللقاء  وا�شتمل 
امل�شاركة حول اخلدمات  اراء اجلهات  ا�شتطالع  اىل  باالإ�شافة  ب��االإدارة 
ومناق�شة  تقدميها  وا�شاليب  والت�شريع  الفتوى  ادارة  تقدمها  ال��ت��ي 

خدماتها القانونية من خالل �شعيها لتطبيق اجود الطرق واال�شاليب 
وفق اف�شل املمار�شات للو�شول الأعلى معايري اجلودة يف هذا املجال.

اجل��ه��ات احلكومية ح��ول عدة  م��ع  االآراء  ت��ب��ادل  ال��ل��ق��اء  كما مت خ��الل 
والت�شريعات  ال��ف��ت��اوى  على  احل�شول  اآل��ي��ة  اب��رزه��ا  م��ن  ك��ان  موا�شيع 
م��وق��ع وزارة  الت�شريعات �شمن  ب��واب��ة  وال�����ش��ادرة م��ن خ��الل  اجل��دي��دة 
االإدارة  عن  ال�شادرة  الفتاوى  جميع  وح�شر  بجمع  تعنى  والتي  العدل 
جميع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  منها  امل�شتخرجة  القانونية  امل��ب��ادئ  تلخي�س  م��ع 
الت�شريعات ال�شادرة يف الدولة مع ترجمتها اإىل اللغة االإجنليزية اإ�شافة 
اإىل مناق�شة مقرح تقدمت به احدى اجلهات امل�شاركة حول عمل عقود 

ت��وزي��ع��ه على  ال���ذي مت  اال�شتبيان  م��ن خ��الل  ذل��ك  ح��ول  مالحظاتهم 
احل�شور.

ويف نهاية اللقاء جدد �شعادة امل�شت�شار �شلطان املطرو�شي �شكره للجميع 
للح�شور لتفاعلهم يف جل�شة الع�شف الذهني وما اأ�شفر عنه هذا اللقاء 
من تقدمي مقرحات بناءة اأف�شل لبيئة عمل ت�شريعية وقانونية تتوافق 
وا�شراتيجية احلكومة االحتادية من جهة وروؤية وزارة العدل من جهة 

اأخرى.
الفتوى  ادارة  م��دي��ر  خليفة  خمي�س  خديجة  امل�شت�شارة  اللقاء  ح�شر 

والت�شريع و روؤ�شاء االق�شام وعدد من امل�شت�شارين.

ت��خ�����ش��ي�����س ج���وائ���ز الأول  ك��م��ا مت 
لتكرميهم  مراجع  واأربعني  ثالثة 
بهدايا تذكارية جميلة متا�شياً مع 
لقيام  واالأرب��ع��ني  الثالثة  ال��ذك��رى 
اإىل جانب لوحات حتمل  االحت��اد، 
ال�شيوخ،  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اأق����وال 
توحي  ت����راث����ي����ة  زواي��������ا  وك����ذل����ك 
للما�شي  االج��ت��م��اع��ي  ب��اجل��ان��ب 
وم����ن ث���م ه���داي���ا رم���زي���ة جلميع 

احل�شور. 
واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام حماكم 
ال���ك���ات���ب العدل  ف����رع  ب��ع��م��ل  دب����ي 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مبركز 
اأقيمت  التي  وبالفعاليات  بدبي،   �
ال��وط��ن��ي لدولة  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
االإم���ارات، وع��رب عن فرحته جتاه 
موظفيه  بجميع  الق�شم  م�شاركة 
ال��ف��ع��ال��ي��ة وك���ذل���ك ر�شى  يف ه���ذه 
تكرمي  ومت  واجلمهور،  املتعاملني 
�شعادته من قبل الق�شم تعبرياً عن 

االحتفال بهذه املنا�شبة.

املنا�شبة.
وق���������ال ال���������ش����ي����د حم����م����د اأح����م����د 
االحتفال  ف��ري��ق  رئي�س  امل��رزوق��ي 
هناك  كانت  ب��اأن��ه  الوطني  باليوم 
الق�شم  م����ن  م���ت���م���ي���زة  م�����ب�����ادرات 
اأت����ت م���ن خ���الل م��ع��ر���س ال�شور 

التاريخية والذي �شمل عدد كبري 
االحتاد،  وموؤ�ش�شي  �شيوخ  ل�شور 
التاريخية  االأح����داث  اأه���م  و���ش��ور 
قبل االحتاد وبعده، وكذلك الئحة 
وال��ت��ي خ�ش�شت   ،) وف��اء  ب�شمة   (
مع  واملراجعني  املتعاملني  لتعبري 

الدائرة  يف  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  مكتب 
م�شاعرهم  عن  بدبي  االقت�شادية 
وكذلك  االإم�����������ارات،  دول������ة  جت�����اه 
املوظفني عما يجول يف خواطرهم 
م��ن ح��ب ووف���اء جت��اه ه��ذا الوطن 

املعطاء.
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�ش�����وؤون �ملجل�����س �لوطن����ي �لت�ح������دي تك�����رم ف����رق عمله������

=ال�سارقة-وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري الإم�����ارة 
امل��ا���ش��ي جل�شته  ال�����ش��ارق��ة اخل��م��ي�����س 
االنعقاد  لدور  اأعماله  �شمن  الرابعة 
العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  يف  مب��ق��ره  ال��ث��ام��ن 
الهاجري  برئا�شة عبدالرحمن �شامل 

رئي�س املجل�س.
بعد  االع������م������ال  ج���������دول  وت�������ش���م���ن 
اجلل�شة  م�����ش��ب��ط��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��ق 
تو�شيات  م�����ش��روع  مناق�شة  ال��ث��ال��ث��ة 
املجل�س ب�شاأن مناق�شة دائرة الطريان 
امل����دين يف اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة وال�����وارد 
التو�شيات  م�شروع  اإع���داد  جلنة  م��ن 
ب��امل��ج��ل�����س ح��ي��ث ت���ال ال��ع�����ش��و حممد 
اللجنة  م��ق��رر  ب��ن ه��وي��دن  ع��ب��د اهلل 
م�شروع التو�شيات ..وقال اإن املجل�س 
اال����ش���ت�������ش���اري الإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة قد 
الدور  م��ن  الثالثة  جل�شته  يف  ناق�س 
العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي 
الثامن �شيا�شة دائرة الطريان املدين 
ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�شام  ب��ن  خالد 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
ال�شارقة رئي�س دائرة الطريان املدين 
ومعاونوه لي�شيد بجهود الدائرة وما 
االأجواء  مراقبة  يف  اأدوار  من  تتواله 
الالزمة  الراخي�س  ومنح  املالحية 

ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
املدين بعدها  الطريان  واأمن  �شالمة 
بندا  بندا  التو�شيات  مناق�شة  ج��رى 

وبعد ذلك اأقر املجل�س التو�شيات.
اال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وت��ق��دم 
بال�شكر  الهاجري  �شامل  عبدالرحمن 
ل��ل��ع�����ش��و حم���م���د را�����ش����د احل����م����ودي 
رئي�س جلنة اإعداد م�شروع التو�شيات 
واالأخوات  ل��الإخ��وة  مو�شول  وال�شكر 
�شاهم  م��ن  ول��ك��ل  املجل�س  الأع�����ش��اء  و 
ال�شديدة  واآرائ��ه  و�شارك مبالحظاته 
واأع�شاء  لرئي�س  بال�شكر  ت��ق��دم  كما 
جل��ن��ة م��ق��دم��ي ط��ل��ب م��ن��اق�����ش��ة هذا 
�شعادة  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف  امل����و�����ش����وع 
عدنان حمد احلمادي على جهودهم 
املقدرة يف امل�شاركة يف اإعداد و�شياغة 
بال�شكر  ت��وج��ه  كما  التو�شيات  ه��ذه 
ملوظفي االأمانة العامة على جهودهم 

وتعاونهم املثمر.
ب�شعادة  املجل�س  رئي�س  رح��ب  بعدها 
اآم���ن���ة خ��م��ي�����س ال��ن��اخ��ي م���دي���رة عام 
اإمارة  العمل يف  هيئة تطوير معايري 
من�شور  امل�شت�شار  و���ش��ع��ادة  ال�����ش��ارق��ة 
االإدارة  م����دي����ر  ن�������ش���ار  ب����ن  حم���م���د 
احلاكم  ���ش��م��و  مب��ك��ت��ب  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

ومرافقيه.
وقال رئي�س املجل�س اال�شت�شاري �شعادة 
عبدالرحمن الهاجري يف كلمته  مع 
بداية انعقاد اجلل�شة الرابعة ي�شرين 

بذلتها  التي  االأدوار  بكافة  اأ�شيد  اأن 
احتفاالت  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  جل��ن��ة 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث واالأرب���ع���ني 
واالأهايل  واجلهات  الدوائر  وبجهود 
يف التعبري عن حبهم لالإمارات قيادة 
و�شعبا من خالل مظاهر االحتفاالت 
ال���ت���ي اك��ت�����ش��ت ب��ع��ل��م ال���دول���ة وعمت 
قادتها  ب�����ش��ور  وت��و���ش��ح��ت  االأرج�������اء 
ون���ب���ارك لوطننا  م��ن��ج��زات��ه��ا  واإب������راز 
اأن  ن�شاأل  واهلل  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه 
وهي  املنا�شبة  ه��ذه  دولتنا  على  يعيد 
ترفل يف اأثواب العز والفخر واالأمان 
واال�شتقرار . وا�شاف  ن�شيد مبا تزخر 
به اإمارة ال�شارقة من فعاليات واأحداث 
والطرح  التنظيم  م��ن  اإب��داع��ا  متثل 
مل��و���ش��وع��ات ال مت��ث��ل فقط  وت���ن���اول 
تتعداه  ب��ل  حمليا  جمتمعيا  ح��راك��ا 
اإىل اأن تكون عربية واإقليمية وعاملية 
الثقافية  ال�شارقة  مكانة  م��ن  لتعزز 
والعلمية والريا�شية والفنية وجت�شد 
ذلك من خالل فعاليات موؤمتر بداية 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  للمجل�س  م�����ش��رق��ة 
الثاين  ال������دويل  وامل����وؤمت����ر  االأ�����ش����رة 
وامل�شلمني  العرب  عند  العلوم  لتاريخ 
واملوؤمتر احلادي ع�شر لعلوم الف�شاء 
والفلك بجامعة ال�شارقة وغريها من 
الفعاليات التي توؤدي دورها وتاأثريها 

فيما حتققه من ازدهار ح�شاري .
وعرب عن تقديره جلهود جلنة �شوؤون 

وما  اال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  يف  االأ���ش��رة 
قامت به ال�شيما جهود رئي�س اللجنة 
ال�شويدي  م�����ش��ب��ح  اإح�������ش���ان  ���ش��ع��ادة 
لندوة  مقدر  تنظيم  من  قدمته  وم��ا 
داخلية بح�شور ثماين جهات تناولت 
الطلبة  ل����دى  ال�����ش��ل��وك��ي��ة  ال���ظ���واه���ر 
واالهتمام باالأ�شرة كجزء من املجتمع 
عليهم  واحلفاظ  باالأجيال  والعناية 
التام لتن�شئتهم  التعاون  والعمل على 

تن�شئة اجتماعية.
الناخي  خمي�س  اآم��ن��ة  األ��ق��ت  ب��ع��ده��ا 
مدير عام هيئة تطوير معايري العمل 
فيها  اأ���ش��ادت  كلمة  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
بجهود املجل�س اال�شت�شاري واأع�شائه 
وع�شواته ودورهم الوطني الكبري يف 
للدوائر  ودعمهم  القوانني  مناق�شة 

واجلهات العاملة يف اإمارة ال�شارقة.
ث���م ن��اق�����س امل��ج��ل�����س م�����ش��روع قانون 
و�شالحيات  اأه�����داف  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ش��اأن 
اإمارة  العمل يف  هيئة تطوير معايري 
جلنة  م��ن  ال���وارد  والتقرير  ال�شارقة 
وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون 

االجتماعية باملجل�س.
كلمته  يف  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س  وق�������ال 
 11  23 ب��ت��اري��خ  امل��ج��ل�����س  اإىل  ورد 
العامة  االأم���ان���ة  م���ن  ك��ت��اب��ا   2014
ال�شارقة  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
اأهداف  ب�شاأن  قانون  م�شروع  باإحالة 
هيئة  و����ش���الح���ي���ات  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات 

ت���ط���وي���ر م���ع���اي���ري ال���ع���م���ل يف اإم������ارة 
ال�شارقة وح�شب اأحكام املادة 72 من 
الالئحة الداخلية للمجل�س ونظرا ملا 
ميثله م�شروع هذا القانون من اأهمية 
املجتمع  يف  ك���ب���رية  ���ش��ري��ح��ة  مت�������س 
االإعالم  و�شائل  وتقع حتت مالحظة 
واملنظمات  واخل���ارج���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
اأهمية  الدولية التي تويل هذا االأمر 
ب��اإح��ال��ة م�شروع  ق�����ش��وى ف��ق��د ق��م��ن��ا 
اإىل جلنة  اأع�����اله  امل���ذك���ور  ال���ق���ان���ون 
وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون 
تقريرها  ورفع  لدرا�شته  االجتماعية 
للمجل�س وقد قامت اللجنة م�شكورة 
الغر�س  ل��ه��ذا  اجتماعات  ع��دة  بعقد 

واأعدت تقريرها ب�شاأنه .
ث��م تلت ال��دك��ت��ور اأم���ل اأح��م��د خلفان 
تقرير  ال��ل��ج��ن��ة  م���ق���ررة  ال�������ش���وي���دي 
ت���ق���ري���ر جلنة  ..وق������ال������ت  ال���ل���ج���ن���ة 
وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون 
قانون  م�����ش��روع  ح����ول  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واخت�شا�شات  اأه���داف  تنظيم  ب�شاأن 
ت��ط��وي��ر معايري  و���ش��الح��ي��ات ه��ي��ئ��ة 
تلقى   .. ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  يف  ال��ع��م��ل 
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س 
م���ن امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ك��ت��اب��ا رقم 
بتاريخ   2014  - -اأ.م.ت   6-030
23 نوفمرب 2014م مت�شمنا اإحالة 
2014م  ل�شنة  رق��م   قانون  م�شروع 
واخت�شا�شات  اأه���داف  تنظيم  ب�شاأن 

ت��ط��وي��ر معايري  و���ش��الح��ي��ات ه��ي��ئ��ة 
ال�����ش��ارق��ة للنظر يف  اإم����ارة  ال��ع��م��ل يف 
باأحكام  وع��م��ال   .. ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
72 من املر�شوم االأم��ريي رقم  امل��ادة 
الالئحة  ب�شاأن  1999م  ل�شنة   27
اال�شت�شاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���داخ���ل���ي���ة 
اأح����ال �شعادة  الإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ف��ق��د 
نوفمرب   30 ب��ت��اري��خ  املجل�س  رئي�س 
امل�شار  ال���ق���ان���ون  م�����ش��روع  2014م 
مب�شروحاته  م���ذي���ال  اأع�������اله  اإل����ي����ه 
جلنة  اإىل  اال���ش��ت��ع��ج��ال  ���ش��ف��ة  ع��ل��ى 
وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون 
تقريرها  ورفع  ملناق�شته  االجتماعية 
للمجل�س .. وعليه فقد عقدت اللجنة 
يوم  االأول  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  اجتماعني 
والثاين  2014م  دي�شمرب   7 االأح��د 
2014م  11 دي�شمرب  يوم اخلمي�س 

برئا�شة  اال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  مب��ق��ر 
�شعادة د. ح�شني حممد عبد الرحمن 
اأع�شاء  وب��ح�����ش��ور  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الت�شريعية والقانونية  ال�شوؤون  جلنة 
االجتماع  وح�������ش���ر  ك���م���ا  ب��امل��ج��ل�����س 
معايري  ت��ط��وي��ر  هيئة  م��ن  ال���ث���اين.. 
اآمنة  �شعادة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  العمل 
خ��م��ي�����س غ��ري��ب ال��ن��اخ��ي م��دي��ر عام 

الهيئة وم�شاعديها .
وح�����ش��ر م��ن االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة �شعادة 
العام  االأم���ني  اأح��م��د �شعيد اجل���روان 
للمجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة 
مدير  علي  اآل  ح�شن  يو�شف  وال�شيد 
و�شوؤون  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�������ش���وؤون  اإدارة 
اجلل�شات واللجان امل�شت�شار القانوين 
للمجل�س وال�شيد حممد عبد اجلليل 
اللجان  ���ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  بوخلف 

خادم  بن  اأحمد  العزيز  عبد  وال�شيد 
رئي�س ق�شم �شوؤون اجلل�شات.

ن�شو�س  اللجنة  ت��دار���ش��ت  اأن  وب��ع��د 
يت�شمن  ال������ذي  ال���ق���ان���ون  م�������ش���روع 
االآراء  تبادل  ومت  م��ادة  و13  ديباجة 
واملقرحات .. ناق�س اأع�شاء وع�شوات 
املجل�س املواد مع اآمنة خمي�س الناخي 
ت���ط���وي���ر معايري  ه��ي��ئ��ة  ع�����ام  م���دي���ر 
امل�شت�شار  و  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  العمل 
ن�������ش���ار مدير  ب����ن  م��ن�����ش��ور حم���م���د 
االإدارة القانونية مبكتب �شمو احلاكم 
ومرافقيه ثم اأقر املجل�س اإدخال عدد 
م��ن ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى م����واد م�شروع 
القانون و�شادق املجل�س على م�شروع 
واخت�شا�شات  اأه����داف  ب�����ش��اأن  ق��ان��ون 
ت��ط��وي��ر معايري  و���ش��الح��ي��ات ه��ي��ئ��ة 

العمل يف اإمارة ال�شارقة.

��شت�ش�ري �ل�ش�رقة يقر تو�شي�ته لد�ئرة �لطري�ن �ملدين ويجيز م�شروع ق�نون 
�إع�دة تنظيم �أهد�ف و�شالحي�ت هيئة تطوير مع�يري �لعمل يف �لإم�رة

•• اأبوظبي-وام: 

تقديرا  موظفيها  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  ك��رم��ت 
والتحفيز  التكرمي  ملنهجية  وفقا  واالبتكار  االب��داع  بيئة  وت�شجيع  جلهودهم 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف ال�����وزارة وذل���ك يف ح��ف��ل خ��ا���س اأق��ي��م يف ف��ن��دق ���ش��ان��ت ريج�س 

باأبوظبي.
موظفيها  ب��اأداء  لالرتقاء  الرامية  ال���وزارة  جهود  مع  ان�شجاما  التكرمي  ياأتي 
وحتفيزهم لبذل اأق�شى طاقاتهم الإجناز مهامهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم 
الوظيفية ويعد ذلك تطبيقا فعليا لالأ�ش�س واملبادئ التي تبنتها خطة الوزارة 

الهادفة اإىل التميز واجلودة وتوفري الفر�س املتكافئة.
املجل�س  الدولة ل�شوؤون  ح�شر االحتفال �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  ع��دي  ب��ن  �شامي  و���ش��ع��ادة  ال��وط��ن��ي االحت����ادي 

اخلدمات املوؤ�ش�شية وامل�شاندة ومديرو االإدارات وجميع املوظفني والعاملني يف 
الوزارة. وعرب طارق لوتاه عن ارتياحه للجهد املبذول من قبل كافة االدارات 
لالدارات  الت�شغيلية  للخطط  وفقا  وامل�شاريع  املبادارت  تنفيذ  يف  العمل  وفرق 

والتي ت�شكل نهجا متطورا يف عملية التخطيط والتنفيذ وقيا�س االداء.
واملبادرة  االجن��از  على  املوظفني  بقدرات  واميانه  اعتزازه  �شعادته عن  واأع��رب 
من  موظفيها  ج��ه��ود  بف�شل  متكنت  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��دا  االه����داف..  وحتقيق 
حت�شني نتائجها يف جائزة حممد بن را�شد للتميز احلكومي وهذا ما كان ليتم 

لوال العمل الدوؤوب واحلر�س على تنفيذ العمل وفقا الأف�شل املعايري.
اإطار  ال���وزارة يندرج يف  اأن تكرمي موظفي  �شعادة ط��ارق ه��الل لوتاه  واأ���ش��اف 
عملهم  اأداء  على  املوظفني  وحتفيز  املناف�شة  روح  تعزيز  على  ال���وزارة  حر�س 
بطرق ت�شمن التميز يف العمل املوؤ�ش�شي وان�شجاما مع االأهداف اال�شراتيجية 
للوزارة التي ت�شعى من خاللها اإىل االرتقاء بعمل ال��وزارة لتحقيق التميز يف 

جماالت عملها املتنوعة حيث اأنها متكنت وبف�شل الكفاءات املتميزة من كوادرها 
الوظيفية من حتقيق الكثري من االإجنازات والفوز ب�شهادات التميز.

اأي  م�شرية  اإىل  م�شافة  ايجابية  قيمة  املتميزين  املوظفني  تكرمي  اأن  واأك���د 
منظومة عمل حتر�س على رفد كوادرها باخلربات واملوظفني املتيزين ل�شمان 
اأف�شل االأداء وحتقيق االأه��داف واال�شراجتيات لديها ونحن يف وزارة  تقدمي 
الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي نعمل على اإيجاد بيئة عمل اإيجابية 
وحتفيزية تعمل على اإمداد كوادرها بكل ما ي�شمن تعزيز اإنتاجيتهم وفاعليتهم 
خالل عملهم يف بيئة عمل اإيجابية تقوم على تعزيز العمل بروح الفريق املتكامل 
لتحقيق هدف واحد هو النهو�س بالعمل املوؤ�ش�شي ليوائم اأف�شل املعايري. وقد 
واإدارة  ب��ال��وزارة  املوؤ�ش�شي  التميز  ف��رق  احلفل  خ��الل  لوتاه  ط��ارق  �شعادة  ك��رم 
املتميزة  امل�شاركة يف فئة االدارة احلكومية  املالية واخلدمات االداري��ة  ال�شوؤون 
يف برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد للتميز احلكومي واملوظفني املتميزين الذين 

تناف�شوا على الفوز بو�شام رئي�س جمل�س الوزراء �شمن برنامج حممد بن را�شد 
علمي  موؤهل  على  احلا�شلني  املوظفني  تكرمي  اىل  باالإ�شافة  املوؤ�شي  للتميز 
اأثناء فرة العمل خالل العام 2013 والذين بذلوا اجلهد والوقت ال�شتكمال 
ومب�شتوى  بالعمل  واالرتقاء  ال��ذات  وتطوير  لتنمية  والتعلم  العليا  درا�شاتهم 
االداء الوظيفي. وتخلل احلفل الرحيب باملوظفني اجلدد الذين ان�شموا اىل 
فريق عمل الوزارة وذلك لتحفيزهم وت�شجيعهم مل�شاركة الوزارة يف م�شريتها 

نحو التميز.
توفري اخلدمات  باخال�س على  الذين عملوا  امل�شتخدمني  تكرمي  اأي�شا  و مت 
للموظفني كافة لي�شاهموا يف توفري بيئة عمل حمفزة وم�شجعة تدعم م�شرية 
جناح ال��وزارة. ويف نهاية احلفل عرب موظفو ال��وزارة عن �شكرهم البالغ لهذا 
التكرمي الذي يعد مبثابة حتفيز وت�شجيع على بذل املزيد من اجلهود ل�شمان 

حتقيق االأهداف اال�شراتيجية للوزارة.

ندوة الإرهاب وحقوق الإن�شان توؤكد اأن املنظمات احلقوقية العاملية تقع �شحية معلومات غري دقيقة تفتقر للم�شداقية

�ش�مل �شويعن: �لإم�ر�ت تعد منوذج� ر�ئد� يف �لو�شطية و�لت�ش�مح و�لعتد�ل و�لنفت�ح على ثق�ف�ت �لع�مل
•• دبي-وام:

الكعبي  �شويعن  �شامل  حممد  اك��د 
جمعية  ادارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
االمارات حلقوق االن�شان ان احرام 
حقوق وحريات كل مواطن ومقيم 
املقايي�س  بكل  م�شانة  االم���ارات  يف 
االن�����ش��ان��ي��ة ال���راق���ي���ة ع�����الوة على 
والرفاهية  الراحة  �شبل  كل  توفري 
ب������اأن االم���������ارات كانت  ل����ه م���ن���وه���ا 
اعرفت  ال��ت��ي  ال�����دول  ����ش���دارة  يف 
االن�شان  حلقوق  العاملي  ب��االإع��الن 
للنهو�س  املتوا�شل  �شعيها  اط��ار  يف 
احرام  و�شمان  االن�شان  مب�شتوى 
اال�شا�شية  واحل������ري������ات  ح���ق���وق���ه 
هذا  م������واد  واأن  وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
االعالن من�شو�س عليها يف د�شتور 

الدولة وقوانينها.
وحقوق  االإره�������اب  ن�����دوة  يف  وق�����ال 
جمعية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االإن�������ش���ان 
االم��ارات حلقوق االن�شان مبنا�شبة 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االن�����ش��ان ان 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
ط��ي��ب اهلل ث���راه اع��ت��رب م��ن��ذ عقود 
االن�شان اغلى ثروة واأن ال�شيخ زايد 
رحمه اهلل اخت�شر بهذه الكلمة كل 
ال��ق��وان��ني وامل��ع��اه��دات ال��ت��ي تن�س 
على احرام حقوق االإن�شان ومبثل 
هذه القرارات احلكيمة ت�شري عليها 
قيادتنا الر�شيدة وت�شع االإن�شان يف 

اأولوياتها.
واأك��د ان دولة االإم��ارات حتت قيادة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل تعد منوذجا رائدا يف الو�شطية 
واالنفتاح  واالع����ت����دال  وال��ت�����ش��ام��ح 
على ثقافات العامل املختلفة منوها 
يف  جن�شية   200 من  اك��ر  بوجود 

االمارات ينعمون باالأمن واالأمان.
التقرير  اأن  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  واأ�����ش����ار 
ال�شبكة  ع�����ن  ال���������ش����ادر  االخ��������ري 
والتنمية  ل��ل��ح��ق��وق  االق��ت�����ش��ادي��ة 
حقيقة  ل���ي���رج���م  ج������اء  ب��ج��ن��ي��ف 
وا����ش���ح���ة ب�����اأن االإم���������ارات ت��ق��ف يف 
ترعى  التي  االأوىل  ال��دول  �شفوف 
املنظمات  واأن  االإن���������ش����ان  ح���ق���وق 
غري  معلومات  �شحية  تقع  العاملية 
بحيث  للم�شداقية  تفتقر  دقيقة 
مراعية  غ����ري  ت���ق���اري���ره���ا  ت��ظ��ه��ر 
وال  وامل�شداقية  وال��دق��ة  االن�شاف 
مت�����س ل��ل��واق��ع ب�����ش��ل��ة ع����الوة على 
جتاهلها للخطوات االيجابية التي 
تعزيز  �شبيل  يف  االم���ارات  تتخذها 

ثقافة احرام حقوق االن�شان.
ولفت اىل ان جمعية حقوق االن�شان 
جميع  وت�شارك  ت�شاطر  االماراتية 

اأوروبي  بلد  م��ن  اأك��ر  يف  املتطرف 
على  االنتخابية  براجمهم  وارتكاز 
ب�شكل  واملهاجرين  ال��ع��رب  كراهية 
عام و�شعيهم الإ�شدار قوانني وقيود 
باالإ�شافة  الغربيني  غري  ت�شتهدف 
ظهرها  امل��ن��ظ��م��ات  ت��ل��ك  ادارة  اىل 
االأنرنت  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  لف�شائح 
امل�شتخدمني  ب����ي����ان����ات  و�����ش����رق����ة 
ال�شهرية  واملواقع  ال�شبكات  لبع�س 

والتج�ش�س على م�شتخدميها.
تلك  ازدواج������ي������ة  ان  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
وكيلها  احل����ق����وق����ي����ة  امل����ن����ظ����م����ات 
خالل  م��ن  جليا  يتبدى  مبكيالني 
ع���دم ت�����ش��دي ت��ق��اري��ره��ا حلمالت 
ال��ت��ربع امل��ح��م��وم��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
اأمريكا  يف  ال�������ش���ه���ي���وين  ال���ل���وب���ي 
ال�شهيوين  الكيان  ل��دع��م  وال��غ��رب 
ال�شالم  ع��م��ل��ي��ة  ي���رف�������س  ال�������ذي 
ال���دول���ت���ني وكذلك  ح���ل  وي��رف�����س 
جت���اه���ل���ه���ا ل��ف�����ش��ي��ح��ة االإ������ش�����رار 
يهودية  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ال�����ش��ه��ي��وين 
ال��ع��ن�����ش��ري��ة ب�شكل  ال���دول���ة وت��ب��ن��ي 

ر�شمي يف الكيان ال�شهيوين.
املنظمات  تغا�شي  �شل�شلة  اأن  وتابع 
احلقوقية العاملية النتهاكات حقوق 
االن�شان وكرامته يف الدول الغربية 
الإيواء  جتاهلها  اىل  منوها  تطول 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وغ���ريه���ا ل���رج���ال دين 
اإرهابية  وجم���م���وع���ات  م��ت��ط��رف��ني 
مثل  اإع��الم  وو�شائل  مكاتب  لديها 
الذين  املتاأ�شلمني  االإخ��وان  جماعة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ب��رع��اي��ة  ي��ح��ظ��ون 
1928 وحتى  ع���ام  ن�����ش��اأت��ه��م  م��ن��ذ 
ال��ي��وم وان م��ن اك��ر االم���ور غرابة 
واال�شاليب  االن��ت��ه��اك��ات  غ��ي��اب  ه��و 
املنظمات  متار�شها  التي  الوح�شية 
االآمنني  بحق  االرهابية  املتاأ�شلمة 
ع�������ن دائ�������������رة ر�������ش������د امل����ن����ظ����م����ات 
احل��ق��وق��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة. واأك�����د حميد 
خطورة  جتاهل  ع��دم  ���ش��رورة  على 
يخدمون  ال��ذي��ن  الن�شطاء  ت��وغ��ل 
وي�شتغلون  امل��ت��ط��رف��ة  امل��ج��م��وع��ات 
الغربية  احل���ق���وق���ي���ة  امل���ن���ظ���م���ات 
اأ�شا�س  ال  ت��ق��اري��ر  ع���رب  ل��ل��روي��ج 
ل��ه��ا م���ن ال�����ش��ح��ة الأن ال��ع��ك�����س هو 
املتطرفة  فجماعاتهم  ي��ح��دث  م��ا 
يف  املجتمعات  حق  تنتهك  التي  هي 
حياة اآمنة وم�شتقرة م�شريا اىل ان 
اإىل خ��ط��ورة هذه  يلتفت  ال��غ��رب ال 
عندما  اإال  االإج��رام��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
اأحد  ال�شحية  اأو  امل�شتهدف  يكون 
رعاياه بينما يتجاهل ر�شد ما تقوم 
به جماعات االإرهاب يف العديد من 

الدول.
اأو  ي�����ش��ت��وع��ب  ال���غ���رب مل  اإن  وق����ال 
باأن  االع��راف  بتعمد  يتجاهل  اأن��ه 

وعلى  ال�شيا�شي  االإ���ش��الم  جماعات 
راأ�شهم جماعة االإخ��وان متثل راأ�س 
حربة يف �شناعة االإره��اب وحمايته 
ورفد تنظيماته بالعنا�شر املت�شددة 
االأم����ر  اأول  يف  ت��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي  ت��ل��ك 
كمحطة اأوىل جلماعة االإخ��وان ثم 
املجموعات  عنا�شر  �شمن  ت�شبح 
امل���ت���ط���رف���ة ال���ت���ي مت��ت��ه��ن اإره������اب 

املجتمعات.
دولة  ب���ه  ق��ام��ت  م���ا  اأن  اىل  ول��ف��ت 
اإع�����الن ع���ن قائمة  االإم�������ارات م���ن 
االإرهابية  واجل��م��اع��ات  باملنظمات 
وكان  ك��ب��ريا  ترحيبا  لقيت  خ��ط��وة 
ا�شتغرابه  وا�شعة مبديا  اأ�شداء  لها 
م��ن ع���دم ق��ي��ام دول غ��رب��ي��ة كربى 
باملنظمات  مم��اث��ل��ة  ق��ائ��م��ة  ب��ت��ب��ن��ي 

واجلماعات املحظورة.
املنظمات  يتعني على  بات  انه  وقال 
ب��ع��د حادثة  ال��غ��رب��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة 
مقتل املعلمة االأمريكية يف اأبوظبي 
االإج����راءات  ك��ل  اأن  ت��درك جيدا  اأن 
جمال  يف  االإم����ارات  اتخذتها  ال��ت��ي 
كانت  والتطرف  االإره���اب  مكافحة 
ل�����ش��م��ان واأد  ���ش��ائ��ب��ة و����ش���روري���ة 

املخاطر االإرهابية والوقاية منها.
واملخت�شني  ال���ق���ان���ون���ي���ني  ودع�������ا 
باجلانب احلقوقي من االماراتيني 
الفاعلة  ال��دول��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات  اىل 
وتو�شيح  االإم���ارات  �شوت  الإي�شال 
احل��ق��ائ��ق وك�����ش��ف امل��غ��ال��ط��ات التي 
امل�شبوهة  ال��ت��ق��اري��ر  بع�س  يف  ت���رد 
من قبل املنظمات املخرقة اأو التي 
يخدمون  م���ن  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ت��ت��ع��م��د 

االإرهابيني.
الكرمي  ع��ب��د  ���ش��ال��ح  وا���ش��ت��ع��ر���س 
واللغة  ال����درا�����ش����ات  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
�شورا  اجل��م��ريا  بجامعة  ال��ع��رب��ي��ة 
من ا�شتغالل الدين يف ن�شر االفكار 
ال�شوء على �شور  احلزبية م�شلطا 
عديدة جلاأت اليها جماعة االخوان 
اجلماعات  م����ن  وع������دد  امل�����ش��ل��م��ني 
اال�شالمية ال�شتغالل الدين خدمة 

الأفكارهم احلزبية.
ا�شتغالل  �شور  عبدالكرمي  وح�شر 
ال����دي����ن ل����ل����روي����ج وب������ث االف����ك����ار 
احل��زب��ي��ة ب���ني ال��ن��ا���س وع��ل��ى وجه 
جانبا   17 يف  ال�شباب  اخل�شو�س 
هي : الفتوى وخطبة يوم اجلمعة 
واملنا�شب  وال��ق�����ش�����س  وال����وع����ظ 
والكتب  ال��ق��راآن  وح��ل��ق��ات  الدينية 
الدينية  وامل���ك���ت���ب���ات  اال����ش���الم���ي���ة 
واالن���ا����ش���ي���د وال�������ش���ع���ر وال���ق���ن���وات 
وال�شدقات  واجل��م��ع��ي��ات  ال��دي��ن��ي��ة 
وكليات  العلماء  وجم��ام��ع  ورواب���ط 
وق�شايا  الدينية  واملناهج  ال�شريعة 
امل�شلمني اجلهاد واملواقع واخلدمات 

الدينية.
الدين  ا���ش��ت��غ��الل  داف�����ع  ان  وق�����ال 
ا�شتهدف  اجلماعات  تلك  قبل  من 
�شدة  اىل  ال��و���ش��ول  االول  امل��ق��ام  يف 
احلكم يف الدول التي تتواجد فيها 
تلك اجلماعات كما حدث يف م�شر 
يو�شف  الفتنة  �شيخ  ف��ت��اوي  وب���روز 

القر�شاوي يف هذا املجال. 
ولفت اىل ان دافع �شعي اجلماعات 
احلكم  على  لال�شتيالء  املتطرفة 
بع�س  قبل  م��ن  خارجيا  دعما  لقى 
القوى التي ت�شتغل هذه اجلماعات 
ك��اأوراق �شغط وت�شجعها على اثارة 

الفو�شى.
وهناأ امل�شت�شار املحامي حممد اأحمد 
اأف������رع جمعية  م���دي���ر  احل�����ش��رم��ي 
والقانونيني  للمحامني  االم����ارات 
املجتمع الدويل مبنا�شبة االحتفال 
االإن�شان  حل���ق���وق  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
دي�شمرب  من  العا�شر  �شادف  ال��ذي 
الر�شيدة  القيادة  هناأ  كما  املا�شي. 
الرعاية  ع���ل���ى  االإم����������ارات  ل����دول����ة 
على  باالإن�شان  االهتمام  و  الكرمية 
اأر������س ال���دول���ة اأر������س زاي����د اخلري 
موؤ�ش�س  ب���ال���رح���م���ة  اهلل  ت���غ���م���ده 
الدولة  اأر�شى مبادئ  الذي  االحت��اد 
ل��الإن�����ش��ان��ي��ة و�شون  ب��ع��م��ل اخل����ري 
وجدو  اينما  الب�شر  وحقوق  كرامة 
االأمن  وحفظ  ومقيمني  مواطنني 
اأرواحهم وممتلكاتهم  واالأمان على 
وه���ن���اأ امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة لالأمم 
جلهودها  االإن�شان  حلقوق  املتحدة 
يف ال����دف����اع ع����ن ح���ق���وق االإن�������ش���ان 
ودورها يف رفع الوعي القانوين واأن 
واالآليات  التدريبية  ال��دورة  انعقاد 
الدولية واالإقليمية حلماية حقوق 
 -11  7 ال���ف���رة م���ن  االإن�������ش���ان يف 
بالتن�شيق  دبي  2014 يف  دي�شمرب 
للمحامني  االم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
مدلوله  يف  ي��ح��م��ل  وال���ق���ان���ون���ني 
رغبة الطرفني يف االإرتقاء بالعمل 
االإن�شان  ح��ق��وق  لتعزيز  ال��ق��ان��وين 
يف ظ����ل االت���ف���اق���ي���ات ال����دول����ي����ة و 
القانون الوطني وموؤ�شر على جناح 

خلدمة  �شعيها  يف  االأم�����ارات  دول���ة 
االإن�شانية و مواطنيها.

ومكافحته  االإره������اب  اىل  وت��ط��رق 
ب������اإظ������ه������ار ب������داي������ات������ه وال����ت����ط����ور 
ملكافحته  ال���������دويل  ال���ت�������ش���ري���ع���ي 
القانونية  وال�شعوبات  والتحديات 
الدويل  اجلنائي  القانون  وع��الق��ة 
ب��ال��ق��وان��ني ال��وط��ن��ي��ة واب������راز نهج 
امل�������ش���رع االإم������ارات������ي وم����ب����ادئ����ه يف 
م���ك���اف���ح���ة اجل������رائ������م االره����اب����ي����ة 
الذي  االره����اب  مب�شطلح  واب��ت��داء 
اأبان  ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  يف  ظهر 
توثيق  مت  واأن����ه  الفرن�شية  ال��ث��ورة 
و���ش��ائ��ل ق��ه��ري��ة حت���ط م���ن كرامة 
وارتبط  وال��رع��ب  بالقمع  االإن�����ش��ان 
ذلك  وتزامن  بالدول  تاأ�شي�شا  ذلك 
م��ع ف���رة احل��ك��م ال���ن���ازي يف اأورب����ا 
و�شرعان  رو���ش��ي��ا  يف  وال��ق��ي�����ش��ري 
املتطرفة  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  انتقلت  م��ا 
االأفراد  اىل  االإره��اب��ي��ة  واملمار�شات 
ت�شهد  التي  البلدان  يف  املنظمات  و 
ال�شراع  و  الوطني  التحرر  حركات 
بداية  ومع  االأيديولوجي  الطبقي 
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن اأت���خ���ذ االره����اب 
وال�شيا�شي  االي��دي��ول��وج��ي  الغطاء 
والديني. كما ظهر االرهاب املفرط 
وارهاب الدمار ال�شامل اأبان احلرب 
بدايات  القطبني وم��ع  ال��ب��اردة بني 
االألفية اجلديدة وبعد اأحداث 11 
املجتمع  اأج��م��ع   2001 دي�����ش��م��رب 
الدويل على ح�شد التحالف الدويل 
باعتبار  والتطرف  االرهاب  ملحاربة 
اأن االرهاب عاملي ال وطن له وال دين 
ووجد التحالف ح�شيلة االتفاقيات 
اجلنائي  للقانون  كم�شدر  الدولية 
االتفاقيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال�����دويل 

وهي تتجاوز الع�شرات.
وا�شاف اأن هذا الكم من االتفاقيات 
املواجهة  ���ش��رع��ي��ة  اأق�����ر  ال���دول���ي���ة 
والتزام  ال���دويل  االره����اب  ملكافحة 

الدول مبكافحته.
االم���ارات���ي  امل�����ش��رع  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
اجلرائم  ملكافحة  الت�شريع  يف  نهج 
االره�������اب�������ي�������ة ح���������ش����ب امل�����واث�����ي�����ق 

وقعتها  التي  الدولية  واالتفاقيات 
الدولة و�شدقت عليها وبني اأن اأهم 
رقم  القانون  هي  االأ�شا�شية  املبادئ 
مكافحة  ب�����ش��اأن   2014 ل�شنة   7
الروؤية  وتطور  االرهابية  اجلرائم 
ملجابهة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  وال��ف��ل�����ش��ف��ة 
القانون  ال����دويل وح��ظ��ي  االره����اب 
من  م�شتفي�شة  مبناق�شة  اجل��دي��د 
االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 
وق���د ���ش��ك��ل ����ش���دوره اأه��م��ي��ة بالغة 
ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االم����ارات 
مب��ف��ه��وم��ه ال�����ش��ام��ل ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
واالقليمية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
الدويل  التعاون  واظهار  والدولية 
الطريق  وق��ط��ع  االره�����اب  مل��ح��ارب��ة 
ومناه�شة  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ق��وى  اأم����ام 
وذلك  املتطرفة  املغلوطة  االأف��ك��ار 
ب��ف��ر���س رق��اب��ة ور���ش��م اآل��ي��ات حظر 

اأعمالهم اأو التعامل معهم.
ولفت اىل اأن هذا ما يعزز االمارات 
رائ���دة يف  دول���ة  باعتبارها  من��وذج��ا 
الدويل  واال�شهام  الوطنية  التنمية 
وحت���م���ل امل�����ش��ئ��ول��ي��ة االق��ل��ي��م��ي��ة و 
ال���دول���ي���ة حل��ف��ظ ال�����ش��ل��م واالأم�����ن 
االماراتي  امل�شرع  فل�شفة  ويالحظ 
االرهابية  اجل����رائ����م  م��ك��اف��ح��ة  يف 
االخت�شا�س  مبداأ  على  اعتمد  اأن��ه 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ال����ع����امل����ي  اجل����ن����ائ����ي 
اخلطورة  ذات  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��رائ��م 

ومنها اجلرائم االرهابية.
وتناول ت�شديد العقوبات يف القانون 
اأن امل�شرع االماراتي مل  م�شريا اىل 
يقف عند اجلدل الفقهي يف تعريف 
م�����ش��ط��ل��ح االره��������اب ب����ل جل�����اأ اىل 
تعريف اجلرمية االرهابية الغر�س 
االره�����اب�����ي و ال��ت��ن��ظ��ي��م االره����اب����ي 
وامل�شلحة  االره����اب����ي  وال�����ش��خ�����س 
امل��ح��م��ي��ة وال��ن��ت��ي��ج��ة االج���رام���ي���ة 
وذلك ليكون اأكر حتديد لالأفعال 
العقوبات  وج������اءت  واالأ����ش���خ���ا����س 
م�������ش���ددة ح���م���اي���ة ل����رم����وز ال���دول���ة 
املحمية  وامل�������ش���ال���ح  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��ا 
امل�شمولني  االأ����ش���خ���ا����س  وك���ذل���ك 

باحلماية الدولية.

باليوم  االح���ت���ف���ال  ال���ع���امل  ���ش��ع��وب 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االن�����ش��ان م��ن اأجل 
االن�شان  ح���ق���وق  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
مببادئها  واالل�����ت�����زام  وت���ع���زي���زه���ا 
ومعايريها كما اجمع عليها العامل 

قبل اأكر من �شتة عقود.
التعاون  جمل�س  دول  باإقرار  واأ�شاد 
االإن�شان  ح��ق��وق  اإع����الن  اخلليجي 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ل����دول جم��ل�����س 
الدورة  اأعمال  ال��ذي �شدر يف ختام 
يف  للمجل�س  وال��ث��الث��ني  اخلام�شة 
االع���الن  ان  م�����ش��ريا اىل  ال���دوح���ة 
ع��ل��ى �شون  ت��وؤك��د  م���ادة   47 ي�شم 
كرامة االإن�شان واحرامها حلقوقه 
االأمم  ميثاق  يف  ورد  مبا  والتزامها 
امل��ت��ح��دة واالإع����الن ال��ع��امل��ي حلقوق 
االإن�����ش��ان وامل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حلقوق 
االإن�����ش��ان واإع���الن ال��ق��اه��رة حلقوق 
واملواثيق  االإ�����ش����الم  يف  االإن�������ش���ان 
واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 

ذات ال�شلة.
تندد  اجلمعية  اأن  الكعبي  واأ���ش��اف 
ب���ك���ل اأ�����ش����ك����ال ال���ع���ن���ف واالأع�����م�����ال 
االإرهابية واتخذت اجلمعية عنوان 
لندوتها  االإن�شان  وحقوق  االإره���اب 
امل��ن��ا���ش��ب��ة الإدراك����ه����ا خطورة  ب��ه��ذه 
م����ا ي�����ش��ه��ده ال����ع����امل ال���ع���رب���ي من 
منظمات  يد  على  عنيفة  ممار�شات 
حقوق  حت��رم  ال  بالدماء  ملطخة 
اإىل زعزعة االأمن  االإن�شان وتهدف 
م�شاحلها  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ام 

ال�شيا�شية.
م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��ل��ط ال���دك���ت���ور �شامل 
املزماة  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  ح��م��ي��د 
ال�شوء  وال����ب����ح����وث  ل����ل����درا�����ش����ات 
ع��ل��ى ال������دور امل�����ش��ب��وه ال�����ذي تقوم 
الدولية  احل��ق��وق��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ب���ه 
تبعيتها  وم��دى  ن�شاأتها  م�شتعر�شا 
جلهات ا�شتخبارية غربية مت�شائال 
عن هوية اجلهة التي منحتها احلق 

يف تقييم االآخرين.
منظمتي  ان  ك��ل��م��ت��ه  يف  واع����ت����رب 
العفو  و  ووت�������س  راي���ت�������س  ه��ي��وم��ن 

الدولية تعدان اأحد اأدوات موؤ�ش�شات 
ملمار�شة  وب���ري���ط���ان���ي���ة  اأم���ري���ك���ي���ة 
يف  والتدخل  ال��دول  على  ال�شغوط 
املتحدة  ال��والي��ات  ل�شالح  �شوؤونها 
وبريطانيا م�شريا اىل تقارير هاتني 
كما  للم�شداقية  تفتقر  املنظمتني 

يتم توظيفها �شيا�شيا.
املنظمات  ت��ق��اري��ر  ان  اىل  وا����ش���ار 
احل��ق��وق��ي��ة ال��دول��ي��ة ت��ت��ج��اه��ل عن 
ع��م��د ان���ت���ه���اك���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة حتدث 
الغرب  اأخ���رى مب��ا فيها  اأم��اك��ن  يف 
ازدواجيتها  ع���ل���ى  ع������الوة  ن��ف�����ش��ه 
تقارير  ا�شتثناء  ذلك  على  والدليل 
ال�شهيوين  ال��ك��ي��ان  املنظمات  تلك 
وجتاهلها  ل����ل����دول  ر����ش���ده���ا  م����ن 
الع�شكرية  التدخالت  ونتائج  اآث���ار 
الغربية املدمرة كما حدث يف العراق 
ال�شركات  به  قامت  عما  وتغا�شيها 
للقوات  امل�شاندة  اخلا�شة  االأمنية 

الع�شكرية من عبث وانتهاكات.
من  طويلة  �شل�شلة  حميد  وعر�س 
النتهاكات  امل��ن��ظ��م��ات  ت��ل��ك  جت��اه��ل 
ت��ق��ع يف دول  وجت��������اوزات ����ش���ارخ���ة 
غ���رب���ي���ة وي���ت���م ت��غ��ي��ب��ه��ا ع����ن ق�شد 
التميز  اأن  اىل  الفتا  تقاريرها  من 
�شد  اأمريكا  يف  امل�شتمر  العن�شري 
والتدخالت  امل��ل��ون��ة  ال��ب�����ش��رة  ذوي 
بع�س  لتغيري  املو�شمية  االمريكية 
الالتينية  اأمريكا  دول  يف  االنظمة 
الأمريكا  م��وال��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  لتثبيت 
وت��ف�����ش��ي ظ���اه���رة ال��ن��ازي��ني اجلدد 
اأمل����ان����ي����ا وغ����ريه����ا م����ن ال������دول  يف 
جتاه  العن�شرية  فيها  تظهر  التي 
اىل  م�شريا  واملهاجرين  الوافدين 
املنظمات  تغا�شي  ال��غ��ري��ب  م��ن  ان 
معاناة  ع����ن  ال���ع���امل���ي���ة  احل���ق���وق���ي���ة 
التمييز  م���ن  ال���ع���رب  امل���ه���اج���ري���ن 
فرن�شا  م��ث��ل  ب��ل��د  يف  وال��ع��ن�����ش��ري��ة 
العن�شرية  االنتهاكات  ع��ن  ف�شال 
مناطق  ب���ع�������س  يف  حت������دث  ال����ت����ي 

اأملانيا.
وت�شاءل عن دور املنظمات احلقوقية 
امل�شيحي  اليمني  اأح��زاب  تغول  ازاء 
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اأخبـار الإمـارات
�لأ�شغ�����ل �لع�����م�����ة تطل�����ق ��شت������ر�تيجيته���������� لالب���ت��ك���������ر

•• تغطية -رم�سان عطا:

اأم�س  الربوية  خليفة  جائزة  نظمت 
ور����ش���ة ع��م��ل ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ح����ول حمور 
التعليم وخدمة املجتمع والذي يعترب 
ال���دورة  يف  الرئي�شية  امل���ج���االت  اأح���د 

الثامنة للجائزة .
مقر  يف  عقدت  التي  الور�شة  وح�شر 
باأبوظبي  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
ع���دد م��ن اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ات االإداري�����ة 
احلكومية  امل���دار����س  يف  وال��ت��دري�����ش��ي��ة 
ممثلني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ش��ة  و 
ذات  املجتمعية  اجلهات  من  ع��دد  عن 
وخدمة  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب���ح���ور  ال���ع���الق���ة 
ال�شرطة  اإدارة  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  املجتمعية 
التنمية  م����راك����ز  واإدارة  اأب����وظ����ب����ي، 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س  االأ����ش���ري���ة 

ب��ال�����ش��ارق��ة، وال��ق��ي��ادة العامة  االأ���ش��رة 
ل�شرطة الفجرية . 

حمور التعليم وخدمة املجتمع
واأ������ش�����ارت اأم�����ل ال��ع��ف��ي��ف��ي اأم�����ني عام 

هذه  اأن  اإىل  الربوية  خليفة  جائزة 
الور�شة  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  الور�شة 

اجلائزة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  التطبيقية 
ال��زم��ن��ي لتعزيز  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 
امل�شاركة  ق���اع���دة  وت��و���ش��ي��ع  ال��ت��م��ي��ز 
، م���وؤك���دة على  ال��ث��ام��ن��ة  ال������دورة  يف 
للجائزة  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  ت��ق��دي��ر 
من  ال��وا���ش��ع��ة  املجتمعية  ب��امل�����ش��ارك��ة 
اإذ ميثل   ، العالقة  ذات  قبل اجلهات 
املجتمع  وخ����دم����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  حم�����ور 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف قائمة  ال��رك��ائ��ز  اأح����د 
احلالية  للدورة  املطروحة  املجاالت 
الربوية  ال�شخ�شية  ت�شمل  وال��ت��ي 
االإع��ت��ب��اري��ة، وك��ذل��ك امل��ج��االت على 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  م�����ش��ت��وى 
امل����ت����ح����دة وه�������ي ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ام، 
والبيئة  والتعليم   ، االإع���اق���ة  وذوي 
امل�شتدامة، والتعليم وخدمة املجتمع 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل����ج����االت  واأي�������ش���اً   .
ال����دول����ة وال����وط����ن ال���ع���رب���ي وه����ي : 

التعليم العايل، والبحوث الربوية، 
والتاأليف الربوي للطفل، واالإعالم 
وامل�شروعات  وال���ت���ع���ل���ي���م،  اجل����دي����د 
ال���رب���وي���ة امل��ب��ت��ك��رة ، واالإب���������داع يف 
جانبه  ومن  العربية.  اللغة  تدري�س 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ور���ش��ة  حت���دث يف 
والعلوم  االآداب  كلية  عميد  العمو�س 

موؤكداً  ال�شارقة  بجامعة  االإن�شانية 
خدمة  يف  التعليم  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اإب������راز  يف  اجل����ائ����زة  ودور  امل��ج��ت��م��ع 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  املجتمعية  ال�شراكة 
احلكومية واالأهلية مع فئات املجتمع 
املختلفة بهدف تفعيل دور املوؤ�ش�شات 
االإجتماعية وتعزيز روح املبادرة لدى 

التعليم  جمال  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات 
  . ال���ع���الق���ة  ذات  امل��ج��ت��م��ع  وخ����دم����ة 
وت��خ��ل��ل ال��ور���ش��ة ح����وار م��ف��ت��وح بني 
دعم  اآلية  حول  وامل�شاركني  املحا�شر 
جهود التعليم يف االإرتقاء مبنظومة 
املوؤ�ش�شات  ودور   ، باملجتمع  التنمية 

املجتمعية املختلفة يف هذا ال�شدد . 

بح�شور ممثلني عن اجلهات املجتمعية يف الدولة

ج�ئزة خليفة �لرتبوية تنظم ور�شة عمل عن �لتعليم وخدمة �ملجتمع
اأمل العفيفي :  اجلائزة حري�شة على دعم التميز يف جميع املوؤ�ش�شات الرتبوية واملجتمعية 

•• دبي-وام:

اعتمد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير االأ�شغال العامة ا�شراتيجية الوزارة لالبتكار 
واملبنية على قيم ت�شتند على غر�س ثقافة التجديد و االإبداع وت�شجيع املوهوبني يف خمتلف جماالت البنية 
التحتية والت�شجيع على البحث والدرا�شة وتوفري اآليات ت�شهل عملية تبادل املعلومات من خالل نظام معريف 
وجهات  موؤ�ش�شات  اأو  خدمة  متلقي  من  اال�شراتيجيني  وال�شركاء  املجتمع  واإ���ش��راك  لالبتكار  داع��م  �شامل 
حكومية اأو خا�شة ل�شمان توفري اأف�شل احللول و االبتكارات يف م�شاريع البنية التحتية من ت�شريعات اأو نظم 
داعمة للنمو االقت�شادي امل�شتدام لدولة االمارات العربية املتحدة. ياأتي ذلك متا�شيا مع اإطالق �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اال�شراتيجية 
الدكتور عبداهلل بلحيف  اأكد معايل  املنا�شبة  و بهذه  2015 عاما لالبتكار.  الوطنية لالبتكار واعالن عام 
النعيمي مدى اأهمية االبتكار يف جماالت البنية التحتية و القطاعات الداعمة لها ملا ي�شاهم به هذا القطاع يف 
دعم عجلة النمو يف ال�شاملة يف الدولة .. و قال اإن دولة االمارات العربية املتحدة و بف�شل قيادتنا الر�شيدة 

حققت معدالت منو رائ��دة و مراكز تناف�شية عاملية متقدمة يف �شتى املجاالت التنموية وخا�شة يف جماالت 
البنية التحتية حيث ح�شلت االمارات على املركز االأول يف جودة الطرق للعام 2014 مو�شحا اأن ا�شراتيجية 
االبتكار الوطنية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد تاأتي مكملة مل�شرية النجاحات ولت�شهم يف 
توفري ما هو اأف�شل للمواطنني و املقيمني يف دولة االمارات العربية املتحدة. و اأ�شاف اأن ا�شراتيجية وزاره 
اال�شغال العامة لالبتكار متثل داعما لال�شراتيجية الوطنية لالبتكار والهادفة لدعم عجلة االقت�شاد ورفع 
معدالت ال�شعادة و الرخاء يف دولة االمارات العربية املتحدة ولنكون يف م�شاف اأف�شل الدول ببلوغ العام2021 
.. مو�شحا اأن روؤية ا�شراتيجية االبتكار لوزارة اال�شغال العامة تتمثل يف تطوير بنية حتتية م�شتدامة مبتكرة 
من خالل تطوير اآليات االإبتكار يف تخطيط و ت�شميم وتنفيذ و�شيانة البنية التحتية واال�شكان االحتادية 
وبال�شراكة  متطورة  تقنيات  با�شتخدام  املبدعة  املواطنة  املواهب  ودع��م  االبتكارية  االأفكار  رعاية  يف  املتمثلة 
اعتمد  العامه لالبتكار  اال�شغال  العام ال�شراتيجية وزارة  االإطار  بناء  اأن  بالذكر  الفاعلة. جدير  املجتمعية 
ممار�شات  واأف�شل  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل  نتائج  يف  املتمثلة  االأ�شا�شية  املدخالت  من  عدد  على 
االبتكار يف البنية التحتية و تقرير التناف�شية العاملية ملوؤ�شر االبتكار العاملي 2014 باالإ�شافة اإىل ا�شراتيجية 

الوزارة 2014 - 2016 واال�شراتيجية الوطنية لالبتكار. و ترتكز على ثالث حماور ا�شراتيجية حيث 
يعتمد املحور االأول على بناء العالمة التجارية العاملية مل�شاريع الوزارة من خالل تبني معايري تنبثق عنها 
املتعلقة  ال��وزارة  �شيا�شات وت�شريعات وموا�شفات تدعم االبتكار عرب معاهد ومراكز بحوث داعمة لن�شاطات 
بتطوير البنية التحتية لدولة االمارات العربية املتحدة وتعزز قدرات موظفي الوزارة و الباحثني و املوردين 
االبتكارية وحتفز احل�س التناف�شي عرب اإطالق جوائز اأو امل�شاركة يف م�شمار التناف�شية العاملية.. فيما ي�شكل 
االنفتاح املعريف والعلمي اأ�شا�س املحور الثاين بينما يعتمد املحور الثالث على املواهب االبتكارية حيث تن�شوي 
حتتها عملية بناء القدرات االبتكارية وت�شجيع التخ�ش�شية وزيادة اأعداد املهند�شني من ذوي الكفاءة وتهيئة 
البيئة املحفزة لهم من خالل بث الطاقة االإيجابية بني املوظفني. وحددت الوزارة موؤ�شرات اأداء ا�شراتيجية 
ل�شمان فاعلية الت�شغيل منها ن�شبة االفكار املبتكرة املقدمة من العاملني واالفكار املبتكرة املطبقة من اإجمايل 
املقدمة ف�شال عن عدد براءات االخراع املقدمة ون�شبة تطبيق ا�شراتيجية االبتكار وكذلك ن�شبة الزيادة يف 
اعداد املهند�شني املواطنني املتخ�ش�شني ون�شبة ميزانية دعم االبتكار من اجمايل امليزانية باالإ�شافة اإىل ن�شبة 

ميزانية االنفاق على البحث العلمي متا�شيا مع اال�شراتيجية الوطنية.

•• ال�سارقة-الفجر: 

الثانية  االإن�شادية  ال�شهرة  �شهدت 
اأحد   -7 ال�شارقة  من�شد  لربنامج 
بالفن  املتخ�ش�شة  ال��ربام��ج  اب���رز 
على  يبث  الذي  الهادف  االإن�شادي 
التابع  ال�����ش��ارق��ة  ت��ل��ف��زي��ون  �شا�شة 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال�������ش���ارق���ة ل����الإع����الم - 
4 من�شدين من قائمة  خروج اول 
فعالياتها  اخ��ت��ت��ام  ب��ع��د  امل��ن��اف�����ش��ة 
امل��ج��از يف  ال��ت��ي ج��رت على م�شرح 
زاد على  ال�شارقة بح�شور جمهور 
مناف�شة  و���ش��ط  متفرجاً   2120
�����ش����دي����دة، ل��ي��ب��ق��ى اج����م����ايل عدد 
ال�شهرة  اىل  امل��ت��اأه��ل��ني  املن�شدين 
قبل اخلتامية نحو 10 من�شدين. 
الثانية  ال�����ش��ه��رة  ن��ت��ائ��ج  واأ���ش��ف��رت 
عن خروج كل من املن�شد املقدوين 
االإماراتي  واملن�شد  كرت�س،  ن�شرت 
البو�شني  واملن�شد  ح�شن،  اإبراهيم 
داود ميزانوفيك، واملن�شد العراقي 
ح�شولهم  ب��ع��د  ال���ه���اليل،  ح��ام��د 
تقييم  يف  االأق�������ل  ال��ن�����ش��ب��ة  ع���ل���ى 
اجل��م��ه��ور وجل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م التي 
التقييم،  م����ن   %  70 مت��ت��ل��ك 
لتقييم  امل���خ�������ش�������ش���ة   % و20 
اجلمهور، و10 % التي خ�ش�شت 
للم�شرفني على تدريب املن�شدين، 
ماليزيا،  م���ن�������ش���دو  و����ش���ي���ن���اف�������س 
وكرواتيا،  واالأردن،  واجل����زائ����ر، 
و�شوريا،  عمان،  و�شلطنة  واملغرب، 
وامللكة العربية ال�شعودية، وم�شر، 
االأخريتني  ال�شهرتني  يف  واليمن 

الختيار املراتب الثالثة االأوىل.
من:  ك��ل  الثانية  ال�شهرة  وح�شر 
ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي، 
وال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ع���ب���د اهلل 
و�شعادة  ال���ق���ا����ش���م���ي،  م���اج���د  ب����ن 
خ���م���ي�������س ب�����ن �����ش����امل ال�������ش���وي���دي 
ال�شواحي  ����ش���وؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
علي  و���ش��ع��ادة  بال�شارقة،  وال��ق��رى 
هيئة مطار  رئ��ي�����س  امل��دف��ع  ���ش��امل 

ال�شارقة الدويل، و�شعادة �شامل بن 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شويدي  ���ش��امل 
ال�شارقة،  يف  وال�����ش��الم��ة  ال��وق��اي��ة 
و���ش��ع��ادة خ��ال��د عمر امل��دف��ع مدير 
لالإعالم،  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  ع��ام 
و�شعادة حممد خلف مدير االإذاعة 
ال�شارقة  مب��وؤ���ش�����ش��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
لالإعالم، ومبارك ال�شام�شي مدير 
بلدية احل��م��ري��ة، وزي��ن ال��دي��ن بو 
زيد م�شاعد القن�شل اجلزائري يف 
القن�شل  دب��ي، وراأف��ت ح�شن نائب 
ال�شعودي  والداعية  اليمني،  العام 

ال�شيخ الدكتور يو�شف الدو�س.
وتقدم املن�شد ال�شوري معن برغوث 
ق��ائ��م��ة امل��ن�����ش��دي��ن امل�������ش���ارك���ني يف 
ال�شهرة الثانية موؤدياً ان�شودة وكم 
هلل من لطف ، تاله االأردين اأحمد 
اب���و ح��ط��ب ب�����اأداء ا���ش��ن��ودة بالدي 
تنادي علينا ، وقدم الكراوتي احمد 
اأما   ، اأن�شودة ال�شالم عليك  عليلي 
اليمني عبد العزيز العريقي فقدم 
فقرته االإن�شادية يف عيوين ، بينما 
اأن�شودة  ب���راق  اأن�����س  امل��غ��رب��ي  ق���دم 
البو�شني  وق���دم   ، ال��ق��ل��وب  حبيب 
داود ميزانوفيك �شلى اهلل عليك ، 
وال�شعودي عبد الرحمن ال�شيعري 
جد عليا ، واملاليزي ادري�س �شم�س 
وامل�شري   ، اهلل  ي��ار���ش��ول  ال���دي���ن 
احمد العمري موالي اين ببابك ، 

فوؤادي  الوهيبي  حممد  والعماين 
بخري املر�شلني .

وا�شتمرت الفقرات مب�شاركة املن�شد 
باإن�شودة  الهاليل  حامد  العراقي 
، واجل�����زائ�����ري  ال����ه����وى  ع����راق����ي 
 ، قلبي  ي�شرب  وي�����س  رزوق  ك��م��ال 
انت  ح�شن  اإب��راه��ي��م  واالإم����ارات����ي 
واملقدوين   ، امل�����ش��ط��ف��ى  احل��ب��ي��ب 
اال اهلل، كما  اإل��ه  ن�شرت كرت�س ال 
ت�شمنت ال�شهرة الثانية جمموعة 
من الفقرات االإن�شادية التي اأدتها 
وت�شمنت  املاليزية،  ريحانة  فرقة 
و�شكراً  االإ���ش��الم،  �شباب  اأن��ا���ش��ي��د: 
هلل، و�شلى اهلل عليك والعديد من 
املاليزية،  الفقرات االأخرى باللغة 
اأ�شامة  االإم����ارات����ي  امل��ن�����ش��د  واأدى 
ال�شايف اأنا�شيد عدة، بينها اأن�شودة 
 ، االأوان  ف��ات  و الت��ق��ل   ، اهلل  حبي 
الثانية  ال�شهرة  فعاليات  وُن��ق��ل��ت 
على  ال�����ش��ارق��ة  تلفزيون  قبل  م��ن 

الهواء مبا�شرة.
ويف �شوء ذلك قال املو�شيقار عا�شم 
البني ع�شو جلنة التحكيم: تزداد 
ال�شهرات القادمة �شعوبة يف �شوء 
الباقني  املن�شني  اإم��ك��ان��ات  و���ش��وح 
�شقف  وارت��ف��اع  املناف�شة،  دائ���رة  يف 
التي  امل���دى  ع��ن  التقييم  م��ع��اي��ري 
كانت عليه يف ال�شهرتني املا�شيتني، 
بعد  التحكيم  جلنة  جتل�س  حيث 

جديدة  معايري  لو�شع  جل�شة  كل 
ونتمنى  الالحقة،  ال�شهرة  تنا�شب 
الت�شويت مع م�شتوى  ين�شجم  اأن 
ت��ق��ي��ي��م ال��ل��ج��ن��ة ل��ك��ي ي��ت��م حتديد 
ت�شتحق  ال��ت��ي  احلقيقية  امل��واه��ب 
امل����راح����ل  اىل  وال����ت����اأه����ل  ال���ب���ق���اء 

النهائية .
ال���ف���ن���ان لطفي  م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال 
التحكيم  جل��ن��ة  ع�����ش��و  ب��و���ش��ن��اق 
بني  التقييم  ت��ف��اوت  ا�شباب  ح��ول 
جلنة التحكيم واجلمهور: اإن من 
و�شول  �شعوبة  االأ�شباب  اأه��م  بني 
بعيدة  اأخ���رى  دول  اىل  الت�شويت 
كالبو�شنة  االإم���������ارات  دول�����ة  ع���ن 
وكرواتيا وماليزيا، وهناك م�شاألة 
قبل  م��ن  املن�شدين  م��ع  التعاطف 
بعيداً  اليها  ينتمون  ال��ت��ي  ال���دول 
الفني، لكننا  التقييم  عن مو�شوع 
�شن�شعى العطاء كل ذي حق حقه، 
من  �شدق  بكل  بالتقييم  و�شنقوم 
وقادر  متمكن  من�شد  اخ���راج  اأج��ل 
ع��ل��ى ح��م��ل ر���ش��ال��ة ال��ف��ن الهادف 
بكل  ال�����ش��ارق��ة  ال��ي��ه��ا  ت�شعى  ال��ت��ي 

قوة .
املن�شد  ق�������ال  ذات��������ه  االإط�����������ار  يف 
الذي  ح�شن  اإب��راه��ي��م  االإم���ارات���ي 
اأع���ت���رب خروجي  امل��ن��اف�����ش��ة:  غ����ادر 
بداية النطالقة جديدة، ويكفيني 
امل�شاركة يف برنامج من�شد ال�شارقة 
مرحلة  اىل  اأت����اأه����ل  مل  ل���و  ح��ت��ى 
تطوير  اىل  و���ش��اأ���ش��ع��ى  م��ت��ق��دم��ة، 
واأحب  حرفية،  اأكر  ب�شكل  نف�شي 
التحكيم  جل��ن��ة  اأن  اىل  ا���ش��ري  اأن 
واحلرفية  ال��دق��ة  غ��اي��ة  يف  ك��ان��ت 
املن�شد  ال�����راأي  وواف���ق���ه   ، ال��ع��ال��ي��ة 
ال���ع���راق���ي ح���ام���د ال���ه���اليل ال���ذي 
بالقول:  االآخ��ر  املناف�شة هو  غ��ادر 
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى خ�����ربات ك���ب���رية يف 
كنت  يل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  امل�������ش���ارك���ة، 
را�شياً عن اأدائي، ومقتنعاً ب�شواب 
والب����د من  ال��ت��ح��ك��ي��م،  اآراء جل��ن��ة 
على  القائمني  لكل  ال�شكر  توجيه 
اجلمهور  اىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ربن��ام��ج، 

الكرمي الذي اآزرنا اىل النهاية .
الثالثة  ال�������ش���ه���رة  و����ش���ت���ق���ام  ه�����ذا 
احل�����ايل،  دي�����ش��م��رب  م����ن   ،19 يف 
العربيني  ال���ف���ن���ان���ني  مب�������ش���ارك���ة 
املعروفني لطفي بو�شناق، وحممد 
املذكورة  ال�شهرة  و�شت�شهد  ث��روت، 
خ��روج اأرب��ع من�شدين اآخ��ري��ن من 
الت�شفيات ليبقى 6 من�شدين اىل 
التي  واخلتامية  الرابعة  ال�شهرة 
�شتكون يف 26 من دي�شمرب احلايل، 
الفائزين  اخ���ت���ي���ار  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث 
الثالثة االأوائل يف ال�شهرة الرابعة 
ال�شارقة  م��ن�����ش��د  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن 
م�شاركة  كذلك  �شت�شهد  التي   ،7
�شيفي الربنامج الفنانني م�شعود 
ك��رت�����س، وم��اه��ر زي��ن ب����اأداء بع�س 

الفقرات االإن�شادية.

العليا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
وذوي  االإن���������ش����ان����ّي����ة  ل����ل����رع����اي����ة 
وكليات  اخل���ا����ش���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
اخلمي�س  ي�����وم  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ك������وادره������ا  م������ن   14 ب����ت����خ����ري����ج 
الوظيفية كاأول دفعة من الدار�شني 
يف  املاج�شتري  درج���ة  على  حت�شل 
التفوق  مب��رك��ز  اخل��ا���س  التعليم 
والتدريب  التطبيقية  ل��الأب��ح��اث 
ال����ت����اب����ع ل���ل���ك���ل���ي���ات، وذل��������ك عرب 
تنفيذا  اال�شرالية  ديكني  جامعة 
التي  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  التفاقية 
جرى التوقيع عليها بني اجلانبني 
ب�شاأن توفري املدربني املتخ�ش�شني 
ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����س، يتم  يف ح��ق��ل 
تدريبية  ب��رام��ج  ت��وف��ري  مبوجبها 
من قبل الكليات على اأيدي خرباء 
م��ت��خ�����ش�����ش��ني حل�������ش���ول ك������وادر 
�شهادات  على  ال��رب��وي��ة  املوؤ�ش�شة 
اأكادميية دولية معتمدة يف التعليم 
اخل����ا�����س. وه����ن����اأ ����ش���ع���ادة حممد 
حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي اأالأم����ني 
للرعاية  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة  العام 
االإن�شانّية اخلريجات االأربعة ع�شر 
م��ن ك����وادر امل��وؤ���ش�����ش��ة، م��ع��رب��اً عن 
بالتوفيق يف عملهن  لهن  متنياته 
ب��امل��وؤ���ش�����ّش��ة وا���ش��ت��ث��م��ار م��ا ح�شلن 
ع���ل���ي���ه���ن م�����ن خ�������ربات وم����ع����ارف 
امل�شمولة  الفئات  ومهارات خلدمة 
ب��رع��اي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن ف��ئ��ات ذوي 

االعاقة. 
واأك�����د ان ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك بني 
التقنية  وك��ل��ي��ات  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شراكات  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ع��ل��ي��ا 
املوؤ�ش�شة  تربمها  التي  املجتمعية 
والتعليمية  العلمية  املوؤ�ش�شات  مع 

م��ن خ���ربات كوادرها  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
وبراجمها العلمية خلدمة الفئات 
كوادر  وتاأهيل  برعايتها  امل�شمولة 
الناحية  م��ن  ال��رب��وي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
العلمية تطويراً ملهارتهم املكت�شبة 
خل���دم���ة ت���ل���ك ال���ف���ئ���ات واأ�����ش����اف 
العليا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ع��ي  اأن 
لتحقيق التميز يف كافة ما تقدمه 
امل�شمولة  ل��ل��ف��ئ��ات  خ���دم���ات  م���ن 
اأولوياتها  �شمن  ي��اأت��ي  برعايتها 
لتوجيهات  تنفيذاً  اال�شراتيجية 

القيادة الر�شيدة
موؤ�ش�شة  اأن  ال��ع��ام  االأم����ني  وذك����ر 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
تعمل على اأف�شل الظروف املمكنة 
لتكون  االإع��اق��ة  ذوي  لالأ�شخا�س 
����ش���وق العمل  ق������ادرة ع��ل��ى دخ�����ول 
وال���ق���ي���ام ب���ه الأن���ن���ا يف ح���اج���ة اإىل 
وم��وؤه��ل��ني مبا  م��درب��ني  موظفني 
�شعادته  ع��ن   معرباً  الكفاية،  فيه 
بالتعاون الناجح مع كليات التقنية 
حتقيق  على  �شي�شاعد  مما  العليا، 

درجة عالية من املهارة.
وياأتي الربنامج �شعياً من املوؤ�ش�شة 
ك����وادره����ا  اأداء  م�������ش���ت���وى  ل����رف����ع 
اأبناءنا  ي���خ���دم  مب���ا  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اأف�شل  وتطبيق  االإع��اق��ة  ذوي  من 
اخلدمات لهم من خالل ا�شتخدام 
اأف�شل املمار�شات واخلربات العاملية 
املتخ�ش�شة يف تعليمهم وتاأهيلهم.

ومن ناحيته تقدم الدكتور فيليب 
لكلية  التنفيذي  العميد  ك��وي��رك، 
العليا،  التقنية  كليات  يف  الربية 
خريجات  م����ن  ال����ت����ه����اين  ب����اأح����ر 
الربية  يف  امل��اج�����ش��ت��ري  ب���رن���ام���ج 
اجلاد  والتزامهن  مثابرتهن  على 

وتفانيهن يف العمل.
وع���رّب ع��ن ف��خ��ره ب��ه��ذه املجموعة 
م��ن ال��ط��ال��ب��ات امل��وه��وب��ات الالتي 
الثنائي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ت��خ��رج��ن 
جناحهن  ي���ك���ون  اأن  اأم����ل����ه  وع�����ن 
احل���ي���اة، ال  م���دى  للتعلم  حم��ف��زاً 
املعارف  اك��ت�����ش��نب  واأن����ه����ن  ���ش��ي��م��ا 
اأثناء  املتقدمة  وامل��ه��ارات  الوا�شعة 
اأعّدهن  مم��ا  الكليات  يف  ال��درا���ش��ة 
مهنهن  يف  ال����ن����ج����اح  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
فاعلة  ب�شورة  وامل�شاهمة  املختارة 

يف جمتمعاتهن وبالدهن.
العملية  اأن  ك���وي���رك  د.  واأ����ش���اف 
التعليمية يف كليات التقنية العليا 
التكنولوجيا  دم����ج  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
واملمار�شات  التعليم  يف  امل��ت��ط��ورة 
وكنتيجة  االإب���داع���ي���ة،  التعليمية 
الكليات  ت���وف���ر  ل���ذل���ك،  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ملزاولة  للمواطنني  ممتازة  فر�شاً 
املهن الواعدة املجزية وامل�شاهمة يف 

تطوير التعليم العايل بالدولة.
�شكره  ع����ن  ك����وي����رك  د.  وع�������رًب   
وت�����ق�����دي�����ره جل����ام����ع����ة دي����ك����ني يف 
امل�شتمر  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  اأ����ش���رال���ي���ا 
ل��ط��ل��ب��ة ب���رن���ام���ج امل���اج�������ش���ت���ري يف 
ال��رب��ي��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه��ن اعربت 
�شكرهن  ب���ال���غ  ع����ن  اخل���ري���ج���ات 
العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  وت��ق��دي��ره��ن 
وذوي  االن���������ش����ان����ّي����ة  ل����ل����رع����اي����ة 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة متمثلة يف 
�شمو ال�شيخ خالد بن زايداآل نهيان 
واأع�شاء  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حممد  ����ش���ع���ادة  واإىل  امل���ج���ل�������س، 
حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي االم���ني 
واإتاحة  الكبري  دعمهم  على  العام 
باحل�شول  امامهن  الفر�شة  هذه 

�شكرت  كما  املاج�شتري،  درجة  على 
العليا  التقنية  كليات  اخل��ري��ج��ات 
اإع��داد هذا  املتميز يف  على جهدها 
ال��ربن��ام��ج ب��ال�����ش��راك��ة م��ع جامعة 

ديكني اال�شرالية. 
القبي�شي  ���ش��ي��ف  م���رمي  واأع���رب���ت 
االحتياجات  ذوي  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 
اخل����ا�����ش����ة مب���وؤ����ش�������ش���ة زاي���������د يف 
عن  بالنيابة  القتها  ال��ت��ي  الكلمة 
اخلريجات يف االحتفال الذي اقيم 
للبنات  العيا  التقنية  كليات  مبقر 
مبدينة خليفة عن بالغ �شعادتهن 
�شهادة  على  باحل�شول  وفخرهن 
اخلا�س  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 
اأدات���ه���ن يف حت��ق��ي��ق روؤية  ���ش��ت��ك��ون 

موؤ�ش�شة وخدمة وطن 
هو  املاج�شتري  برنامج  اأن  واأك���دت 
ال������روؤى لكونه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأدات����ه����ن 
ب�شكل  املهنية  �شخ�شياتهن  يف  اثر 
واملهارات  باملعارف  وزوده��ن  كبري، 
ه����ذا هو  اأن  واأع����ت����ربن  ال����الزم����ة، 
اال���ش��ت��ث��م��ار االأم���ث���ل ل��ل��ك��ف��اءات يف 

حكومتنا الر�شيدة. 
القبي�شي  �شيف  م���رمي  وت��وج��ه��ت 
واملحا�شرين  ل��الأ���ش��ت��اذة  بال�شكر 
م���ن ج��ام��ع��ة دي���ك���ني وم����ن كليات 
املنظمني  وجلميع  العليا،  القنية 
للربنامج من موؤ�ش�شة زايد العليا 
�شاهمو  الذين  االإن�شانّية  للرعاية 

جميعاً يف اإجناحه.
و����ش���م���ن ف����ق����رات االح���ت���ف���ال قام 
بت�شليم  دي���ك���ني  ج��ام��ع��ة  ا����ش���ات���ذة 
الدرا�شية  ال�����ش��ه��ادات  اخل��ري��ج��ات 
عارمة  ف���رح���ة  و����ش���ط  امل���ع���ت���م���دة 
للخريجيات وذويهن، ومت التقاط 

ال�شور التذكارية معهن. 

من�شدو مقدونيا والإمارات والبو�شنة والعراق خارج املناف�شة بعد ال�شهرة الثانية

من�شد �ل�ش�رقة يرفع مع�يري تقييم �ملتن�ف�شني يف �ل�شهر�ت �لإن�ش�دية �لأخرية

تنفيذا لتفاقية التعاون امل�شرتك بني زايد العليا وكليات التقنية 

�لحتف�ل بح�شول 14 من كو�در �ملوؤ�ش�ّشة على درجة �مل�ج�شتري يف �لتعليم �خل��س
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جبل ال�شفا ملواد البناء

 رخ�شة رقم:CN 1097521 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شعيد �شهيل عبداهلل �شريع املزروعي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شعيد �شهيل عبداهلل �شريع املزروعي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد كومباتييل كوتي ح�شن %100

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*8.50 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/جبل ال�شفا ملواد البناء

JABAL SAFAH BUILDING MATERIALIS
اىل/قمر الزين املواد البناء

QAMAR AL ZAIN BUILDING MATERIALS
فعلى كل من له حق االعرا�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�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املا�س االحمر لل�شيانة العامة  

رخ�شة رقم:CN 1656956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املا�س االحمر لل�شيانة العامة
RED DIAMOND GENERAL MAINTENANCE

اىل/املا�س االحمر للنقليات وال�شيانة العامة
RED DIAMOND GENERAL TRANSPORTING & MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق االعرا�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�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

الغاء اعالن �شابق
حممد  ال�شيد/�شامل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الغاء  يف  رغبته  ابدا  قد  اجلن�شية  امارات  الهاملي  حميد 
االعالن ال�شابق ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11098 
 CN  1186111 رقم  الرخ�شة  بخ�شو�س   2014/5/15 بتاريخ 
واعادة  املنزلية  لالدوات  الذهبي  البريق  التجاري:  باال�شم 

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

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

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

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

رخ�شة رقم:CN 1174397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

اإعــــــــــالن
واملقاوالت  للنقليات  ال�ش�����ادة/وادي حب�شان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1684345 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 0.60*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/وادي حب�شان للنقليات واملقاوالت العامة

WADI HABSHAN TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

اىل/وادي حب�شان للنقليات العامة

WADI HABSHAN GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شباب املنهل للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1144764 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل مبارك حممد اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

�بو �لعز لل�شحن �لربي- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1404009483 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2014/12/8
وت�شفية  واملحا�شبة عن حل  للتدقيق  ا�شورن�س  امل�شفي  يعلن 

�شركة )ابو العز لل�شحن الربي - ذ.م.م(
فعلى من لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 �س 
ب  107750 ابوظبي النادي ال�شياحي بناية نورة ماجد حممد 
الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�شطحبا معه كافة االأوراق 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11281 بتاريخ 2014/12/14

�لرح�ل للطب�عة و�لن�شخ- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1409006452 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2014/12/10
وت�شفية  واملحا�شبة عن حل  للتدقيق  ا�شورن�س  امل�شفي  يعلن 

�شركة )الرحال للطباعة والن�شخ - ذ.م.م(
فعلى من لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 �س 
ب  107750 ابوظبي النادي ال�شياحي بناية نورة ماجد حممد 
الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�شطحبا معه كافة االأوراق 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية    

 TAIDEN : بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :    64951
با�ش������م :   �س.�شينزينغ تايدين ال�شناعية املحدودة.

وعنوان����ه : 602، بلوك بي ، فيت�شريا بالزا )الق�شم اجلنوبي(، كياو�شينغ نورث رود، مقاطعة نا�شان  ، �شينزينغ 
‘ ال�شني.

وامل�شجلة حتت رقم :   ) 134735 (    بتاريخ : 21 / 03 / 2011   
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :21 /2014/11  
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع وال�شروط املن�شو�س 

عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :    7799
با�ش������م :   �س.فاين �شان�شيال ال�شحي

وعنوان����ه : جبل على –دبي-16927 االمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم :   ) 5873 (    بتاريخ : 16 / 07 / 1996   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :  17 /2014/9  
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع وال�شروط املن�شو�س 

عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية :

 
املودعة بالرق�م :    66045

با�ش������م :   �س.ميالد للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوان����ه : دبى –ديرة –الرا�س-حمل رقم 5 ملك عقارات احلبتور �س.ب- 6447 االإمارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم :   ) 61841 (    بتاريخ : 30 / 07 / 2006   
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :25 /2014/12  
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع وال�شروط املن�شو�س 

عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
Big four HYPERMARKET  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 218178   بتاريخ : 2014/09/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

  با�ش��م:   اأكرب على �شليمان.
وعنوانه:  اال�شارقة -  االأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
خدمات الدعاية و االإعالن و اإدارة و توجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

االدارة التجارية لرخي�س ال�شلع و اخلدمات اخلا�شة باأخرين .
الواق�عة بالفئة:)35(

 )Big four HYPERMARKET( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل وكلمات مكتوبة باالتينية
مكتوبة ب�شكل وطريقة مميزة وتكتب باللون االزرق واالخ�شر و االحمر ، وياتي �شكل علي ي�شار ا�شم العالمة 
مميز   وب�شكل  واال�شفر  واالخ�شر  واالزرق  االحمر  وباللون  بع�س  مع  مت�شابكة  �شدا�شية  ا�شكال  عن  عبارة 

،كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 209793  بتاريخ:   13 / 4 / 2014
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :ماالبار  جولد بريفيد ليمتد.  
وعنوانه:  منرب 2299 /41 .الطابق الثالث ، ماالبار جيت ، رام موهان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، كرياال 

، الهند
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املعادن النفي�شة وكل خليط منها والب�شائع امل�شنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�شنفة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة. 

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (
 " M " ب�شكل مميز ، كتب حرف "  MALABAR Gold & Diamonds M  " :و�شف العالمة
الالتيني حتته دائره  �شغرية مظللة باللون الذهبي   يف �شكل نقطة  يحيط بها  حلقة  دائرية  باللون الذهبي 

و اجلميع على خلفية مظللة باللون البنف�شجي . 
اال�ش��راطات:

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 206229  بتاريخ:   16 / 2 / 2014
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :�شركة اأحمد و عادل للتجارة ) �س.ذ.م.م.(.    
وعنوانه:  �س.ب   30325  ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر؛  ودب�س  الع�شل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

وم�شحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة: " T TIME  " بحروف   التينية ب�شكل مميز داخل ر�شم بي�شاوي ال�شكل مظلل باللون 
االأ�شود و تعلوه �شفقة نبات .

اال�ش��راطات:
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 210827  بتاريخ:   29 / 4 / 2014
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :ردهي �شدي  للتجارة العامة  ) �س.ذ.م.م.(.   
وعنوانه:�س.ب 241469 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر؛  ودب�س  الع�شل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

وم�شحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة: " Relicious " بحروف التينية   ب�شكل مميز على خلفية ر�شم بي�شاوي مظلل و ر�شم 
ما ي�شبه القلب
اال�ش��راطات:

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 210828  بتاريخ:   29 / 4 / 2014
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :ردهي �شدي  للتجارة العامة  ) �س.ذ.م.م.(.   
وعنوانه:  �س.ب 241469 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
اللحوم، االأ�شماك، الطيور الداجنة وحلوم  ال�شيد؛ م�شتخرجات اللحوم؛ الفواكه واخل�شروات املحفوظة 
االألبان  ومنتجات  ،احلليب  البي�س  ال��ف��واك��ه؛  و�شل�شات  املربيات  اجل��ل��ي،  واملطهية؛  واملجففة  واملجمدة 

االأخرى؛ الزيوت وال�شحوم املعدة لالأكل
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�شف العالمة: " Relicious " بحروف التينية   ب�شكل مميز على خلفية ر�شم بي�شاوي مظلل و ر�شم 
ما ي�شبه القلب
اال�ش��راطات:

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :66940
با�ش������م :   �س.دوجنوان دوجنيو جارمنت�س كومباين ليمتد.

وعنوان����ه : ذا فري�شت اند�شريال بارك اوف زهينكو ، هيومن تاون دوجنوان ،جواجندوجن بروفين�س 
جمهورية ال�شني ال�شعبية.

وامل�شجلة حتت رقم :   ) 83431 (    بتاريخ : 14 / 8 / 2007   
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2014/10/20 
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع وال�شروط املن�شو�س 

عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  دي�سمرب 2014 العدد 11281    

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: دبي جاردن �شنر �س ذ م م 
 DUBAI GARDEN CENTER طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:دبي جاردن �شنر

 املودعة بالرقم :  220183  بتاريخ: 2014/10/23
با�شم:  دبي جاردن �شنر �س ذ م م

وعنوانه: �شارع ال�شيخ زايد- بناية دبي جاردن �شنر
القوز ال�شناعية الثالثة �س.ب: 15572

هاتف: 3400006-04 فاك�س : 04-3404441 
ahmed.gaber@desertgroup.ae : الربيد االلكروين

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، وال ينطوي ذلك على خدمات النقل، وت�شمل 

الزهور ونباتات الزينة، والعدد واالدوات الزراعية ، اجلرارات واالآليات الزراعية.  
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن دائرة باللون الرمادي يوجد بداخلها �شجرة بااللوان االخ�شر واالبي�س 
الدائرة  ا�شفل  ويف  اال�شود،  وباللون  العربية  باللغة  �شنر  جاردن  دبي  عبارة  اعالها  يف  ومكتوب  واال�شود. 

 DUBAI GARDEN CENTER مكتوب عبارة دبي جاردن �شنر باللغة الالتينية وباللون اال�شود
العالمة  عن  مبعزل   )Dubai كلمة)دبي  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  اال�شراطات:عدم   

العتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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عربي ودويل

قال م�شوؤول حكومي �شومايل اإن م�شلحني من حركة ال�شباب ، التي 
تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، ذبحوا، ال�شبت، اأحد املعلمني يف اإقليم 

هريان، و�شط ال�شومال.
واأو�شح عثمان جيدي، م�شوؤول مدينة بولوبردي اأن م�شلحي حركة 
يدعى  ال��ق��راآن(،  لتحفيظ  )دار  قراآنية  خلوة  معلم  قتلوا  ال�شباب، 
معلم حممد معلم ح�شن، ذبحا، يف بلدة قرطو القريبة من مدينة 
بولوبردي، قبل اأن يدعوا �شكان البلدة مل�شاهدة راأ�س املعلم مقطوعا . 
واأ�شاف جيدي حركة ال�شباب بداأت ت�شتخدم اأ�شاليب الذبح لتخويف 
الريفيني وكل من يعار�س اأفكارها ومعتقداتها ، دون اأن يت�شن التاأكد 
من �شحة هذه الرواية من م�شدر م�شتقل، كما مل توؤكده اأو تنفيه 
 7 املا�شي  االأ�شبوع  اإقليمي باي وبكول نهاية  ال�شباب. و�شهد  حركة 

عمليات ذبح متبادلة بني حركة ال�شباب والقوات احلكومية.
وح�شب مراقبني، فاإن الذبح �شار اأحد اأ�شاليب القتل التي تلجاأ اإليها 

حركة ال�شباب لتخويف وترويع معار�شيها.
وتاأ�ش�شت حركة ال�شباب املجاهدين ال�شومالية عام 2004، وتتعدد 
اأ�شماوؤها ما بني حركة ال�شباب ، و حزب ال�شباب ، و ال�شباب اجلهادي و 
ال�شباب االإ�شالمي ، وهي حركة اإرهابية تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، 

وتقول اإنها ت�شعى اإىل تطبيق ما تزعم اأنه ال�شريعة يف البالد.

قال م�شوؤول اندوني�شي ام�س اإن انهيارا اأر�شيا يف اندوني�شيا اأدى اإىل 
مقتل 11 �شخ�شا فيما ا�شتخدم عمال انقاذ اأياديهم العارية للبحث 

و�شط االأمطار والطمي عن 108 مفقودين.
ومت اإجالء املئات من املوقع حول جمبلوجن يف باجنارجنارا بو�شط 
جاوة حيث اأظهرت �شور يف و�شائل االإعالم تدفق �شيل من االأوحال 

واملياه من �شفح جبل. ووقع االنهيار االأر�شي م�شاء اجلمعة.
اندوني�شيا  يف  �شائع  ب�شكل  والطينية  االأر�شية  االنهيارات  وحت��دث 
وحتى  االأول  ت�شرين  اأكتوبر  م��ن  املو�شمية  االأم��ط��ار  مو�شم  خ��الل 
اأبريل ني�شان. وقال �شوتوبو بورو نوجروهو املتحدث با�شم الوكالة 
 379 وان  قتلوا  �شخ�شا   11 اإن  ال��ك��وارث  م��ن  ل��الإغ��اث��ة  الوطنية 
وقال  م��وؤق��ت��ة.  م��الج��يء  اإىل  ن��ق��ل��وا  املحيطة  امل��ن��اط��ق  م��ن  �شخ�شا 

املتحدث يف بيان اإن قرية جيمبلوجن كانت االأكر ت�شررا.
ال�شحايا. م��ن  العثور على مزيد  ي��ح��اول��ون  االإن��ق��اذ  م���ازال رج��ال   

التحدي هو اأن االنهيار االأر�شي اأحلق اأ�شرارا بطريق االإجالء. 
واجلي�س  ال�شرطة  من  اأف���رادا  ي�شم  ال��ذي  االنقاذ  فريق  وا�شتخدم 
ومتطوعني حمليني اأياديهم العارية للبحث عن املفقودين وتنظيف 

املنطقة لكن هطول االأمطار زاد من �شعوبة عملية البحث.
االغاثة  ج��ه��ود  يعطل  الثقيلة  امل��ع��دات  نق�س  اإن  ن��وج��روه��و  وق���ال 
ومنازل  كهرباء  اأعمدة  تو�شح  لقطات  االع��الم  و�شائل  عر�شت  كما 

مدفونة حتت االأوحال.

اعتقلت ال�شرطة الهندية ام�س م�شوؤوال تنفيذيا يف �شركة ي�شتبه اأنه 
يدير ح�شابا موؤيدا لتنظيم داع�س االإرهابي على موقع توير ين�شر 

تطورات حملة التنظيم املت�شدد الع�شكرية من مقره ببنجالور.
وجاء اعتقال مهدي م�شرور بي�شوا�س من منزله بعد اأيام من تقرير 
ح�شاب  عن  امل�شوؤول  باأنه  و�شفته  ال��ذي  الربيطانية  الرابعة  القناة 
�شامي ويتن�س على موقع توير الذي يتابعه اآالف االأ�شخا�س بينهم 

معظم املقاتلني االأجانب الذين ينتمون لتنظيم لداع�س.
ير�شل  ك��ان  عاما   24 العمر  من  البالغ  الرجل  اإن  ال�شرطة  وقالت 
ملكا�شب  فيها  يهلل  العمل  �شاعات  بعد  توير  موقع  على  تغريدات 
ال�شرطة  مفو�س  وق��ال  اأع��دائ��ه��ا.  م��ن  وي�شخر  االإره��اب��ي  التنظيم 
من  اخل�����ش��و���س  وج���ه  ع��ل��ى  م��ق��رب��ا  ك���ان  لل�شحفيني  ري���دي  اإم.اإن. 
واأ�شبح  التنظيم  م��ن  االجن��ل��ي��زي��ة  ي��ت��ح��دث��ون  ال��ذي��ن  االإره��اب��ي��ني 
يحاولون  الذين  اجلدد  للمجندين  واملعلومات  للتحري�س  م�شدرا 
االن�شمام للتنظيم.   واأقامت ال�شرطة دعوى �شده للتحري�س على 
احلرب �شد داع�س لكن والده قال لقناة تاميز ناو اإن ابنه بريء وان 

التهمة لفقت له.

عوا�سم

مقدي�سو

نيودلهي

جاكرتا

تف��شيل مثرية لتتبع �لحتالل 
للت�شريح�ت �لفل�شطينية

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلي،  اجلي�س  يف  اال�شتخبارات  ل�شعبة  التابعة  حت�شيف  وح��دة  ك�شفت 
االجتماعى،  التوا�شل  و�شائل  فى  ين�شر  ما  عرب  املعلومات  بجمع  واملخت�شة 
تفا�شيل مثرية عن اآلية متابعتها ملواقع التوا�شل. وقالت املجندة فى الوحدة 
‘ج’ اأن وحدتها �شعت للو�شول اإىل اأي معلومة تربط بني حركة حما�س وعملية 
خطف امل�شتوطنني الثالثة باخلليل فى يونيو املا�شي من خالل تتبع ح�شابات 
قياديني يف حما�س، بينهم �شالح العاروري املبعد اإىل تركيا. وبينت اأنها ‘تعقبت 
كل ظهور للعاروري على االإعالم اأو ت�شريح على مواقع التوا�شل االجتماعي 
موؤمتر  خ��الل  للعاروري  ت�شريح  على  وح�شلت  ت�شريحاته،  حتليل  وحاولت 
بهذه  قيامهم  الق�شام  لكتائب  يبارك  اإن��ه  قال  تركيا حيث  امل�شلمني يف  لعلماء 
العملية، م�شيفة اأن هذه الت�شريحات �شاعدت اإ�شرائيل يف دعايتها اخلارجية 
بربط حما�س بالعملية بعد نفي احلركة بداية علمها بها. وك�شف قائد الوحدة 
‘�س’ اأن هذا املجال مر بتطورات جوهرية خالل العقد االأخري، م�شيًفا ‘الكل 
االأمر يعطي هذه  الذكية وهذا  الهواتف  اأجهزة  يكتب عرب ح�شابه وي�شتخدم 
‘هكذا ثورة تكنولوجية  اأن  متابعاً   ، املعلومات’  بعًدا جوهرًيا يف نقل  الوحدة 
دور وحدته خالل  وع��ن   . االأم���ور  بواطن  ال��ق��درة على حتليل  منحت اجلي�س 
احلرب على غزة، بني اأن الوحدة كانت تتابع قنوات حما�س واجلهاد االإ�شالمي 
الف�شائية وحتويل ما يرد فيها من ت�شجيالت ح�شرية لهيئة االأركان لتحليلها 
‘وحدته حولت لقائد لواء  اإن  م�شيفاً  اآخر امل�شتجدات هناك’،  والوقوف على 
)الناحل( �شريط فيديو بثته حما�س وهو يوثق قيامهم بعملية �شده ما �شاعد 

اللواء على درا�شة مواطن اخللل وا�شتخال�س العرب.

برملان بروك�شل يطالب بالعرتاف بدولة فل�شطني

�لق�شية �لفل�شطينية يف �لأمم �ملتحدة تنتظر ردً� �أمريكيً�

اجلنائية الدولية توقف التحقيق يف ق�شية دارفور

�خلرطوم تهدد مبالحقة �ملتمردين د�خل جنوب �ل�شود�ن

�أثين� ت�شتبه ب��ل�شعبويني يف هجوم �ل�شف�رة �لإ�شر�ئيلية

جتدد �لحتج�ج�ت يف نيويورك �شد عن�شرية �ل�شرطة رئي�س �ل�شني يدعو �إىل تنحية �لكر�هية 
•• نيويورك-رويرتز:

نظم متظاهرون جتمعات �شخمة اأطلقوا خاللها ال�شافرات 
اأمام مراكز لل�شرطة يف �شتى اأنحاء مدينة نيويورك يف بداية 
موجة ثانية من االحتجاجات املزمعة �شد قتل رجل �شرطة 

اأبي�س رجال اأ�شود اأعزل.
ويف هارمل �شار نحو 30 حمتجا اأمام م�شروعات ا�شكان عامة 
قبل  خا�س  ب�شكل  فيها  متف�س  ال�شرطة  تع�شف  اإن  يقولون 

التجمع اأمام مركز �شرطة حملي ويطلقون ال�شافرات .
وقال كيفني يل )59 عاما( منظم االحتجاج للمتظاهرين 
معاملة  ي�شيئون  املنطقة  ه��ذه  م��ن  انطالقا  الأن���ه  هنا  اإن��ن��ا 

النا�س ب�شكل معتاد ومنتظم يف م�شروعات اال�شكان تلك. 

•• نيويورك-بروك�سيل-وكاالت:

بروك�شل  اإق���ل���ي���م  ب����رمل����ان  ط���ال���ب 
ع���ا����ش���م���ة ب���ل���ج���ي���ك���ا، احل���ك���وم���ة 
الفوري  ب���االع���راف  االحت����ادي����ة، 
بدولة فل�شطني، على حدود الرابع 
يف   ،  1967 ع�����ام  ح����زي����ران  م����ن 
التي تهدف  امل�شاورات  ت��راوح  وقت 
اىل اع���داد ق���رار ح��ول ال��ن��زاع بني 
االمم  يف  والفل�شطينيني  ا�شرائيل 
من  رد  ب��ان��ت��ظ��ار  مكانها  امل��ت��ح��دة، 
مقرحات  على  املتحدة  ال��والي��ات 
اوروبية ويف اوج حملة انتخابية يف 

الدولة العربية.
وقالت وزارة اخلارجية االمريكية 
ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ج���ون كريي 
�شيلتقي االحد او االثنني يف روما 
رئي�س الوزراء اال�شرائيلي بنيامني 
ن��ت��ان��ي��اه��و ل��ل��ب��ح��ث يف امل����ب����ادرات 

اجلارية يف االمم املتحدة .
العربية  ال���دول���ة  االردن  وت���ق���دم 
الوحيدة الع�شو يف جمل�س االمن 
با�شم  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر  ال�������دويل، 
الفل�شطينيني مب�شروع قرار يحدد 
 2016 ن��وف��م��رب  ال��ث��اين  ت�شرين 
م��وع��دا اخ���ريا الن��ت��ه��اء االحتالل 

اال�شرائيلي.
ل��ك��ن دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني ع���دة ق��ال��وا ان 
فر�شة  ب��اي  يتمتع  ال  الن�س  ه��ذا 
ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى ت����اأي����ي����د وا����ش���ع 
امريكي  فيتو  بالتاأكيد  و�شيعرقله 

اذا طرح يف املجل�س.

اىل املحكمة اجلنائية الدولية كما 
ي�شمح لهم و�شعهم كدولة مراقب 
غري ع�شو يف االمم املتحدة الذي 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  يف  عليه  ح�����ش��ل��وا 
غ�شون  يف   .2012 ن���وف���م���رب 
بروك�شل  اإقليم  برملان  ذلك، �شوت 
ال��ذي دع��ا االحتاد  ال��ق��رار  ل�شالح 
البلجيكية،  واحل��ك��وم��ة  االأوروب����ي 
عملية  ا����ش���ت���ئ���ن���اف  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 
ال�شالم بني اجلانبني الفل�شطيني 
واالإ�شرائيلي، 56 نائًبا، فيما �شوت 
11 نائًبا �شد القرار، وامتنع 12 

اآخرون عن الت�شويت.
بروك�شل  ب���رمل���ان  ي���ك���ون  وب���ذل���ك 
ه��و ال��ربمل��ان االإق��ل��ي��م��ي ال��ث��اين يف 
ب��ل��ج��ي��ك��ا، ال�����ذي ي���ق���دم ع��ل��ى هذا 
اإقليم  ب��رمل��ان  �شوت  حيث  ال��ق��رار، 
املا�شي،  اخلمي�س  م�شاء  وال��ون��ي��ا، 
ع����ل����ى ق���������رار ي����ط����ال����ب ال�����ربمل�����ان 
باالعراف  االحت��ادي��ة  واحلكومة 
دولة  ج��ان��ب  اإىل  فل�شطني  ب��دول��ة 

اإ�شرائيل.
الربملان  ي�شوت  اأن  املنتظر  وم��ن 
على  املقبل  العام  اأوائ��ل  البلجيكي 
بدولة  ل��الع��راف  قانون  م�شروع 
ف��ل�����ش��ط��ني يف ال����وق����ت امل���ن���ا����ش���ب ، 
اأع�شاء  ب���اق���ي  م����ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

االحتاد االأوروبي.
تتكون  بلجيكا  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
هي،  فيدرالية  مناطق  ث��الث  م��ن 
واالإقليم  ال��ع��ا���ش��م��ة،  ب��روك�����ش��ل 

الفالمندي، ووالونيا.

عقد موؤمتر دويل لدعم املفاو�شات 
مب�شاركة الدول العربية.

وي���ق���ول وا���ش��ع��و ه���ذه امل���ب���ادرة ان 
االمر يتعلق باحل�شول على �شوء 
اخ�شر من وا�شنطن او على االقل 
ح��ي��اده��ا ل��ي��ت��م��ك��ن جم��ل�����س االمن 
هذا  يف  �شوته  ا�شماع  من  ال��دويل 

امللف للمرة االوىل منذ 2009.
وق����ال دب��ل��وم��ا���ش��ي اوروب�����ي هناك 
فر�شة يجب انتهازها . واو�شح ان 
يوؤكدون  كانوا  الذين  االمريكيني 
ان املفاو�شات املبا�شرة اال�شرائيلية 

امل���ق���اب���ل، اط��ل��ق��ت ف��رن�����ش��ا قبل  يف 
ا�شابيع م�شاورات مع لندن وبرلني 
ث��م م��ع وا���ش��ن��ط��ن وع��م��ان العداد 

ن�س توافقي.
الن�س  ه���ذا  ي��دع��و  ان  وي��ف��ر���س 
للمفاو�شات  �شريع  ا�شتئناف  اىل 
على  الفل�شطينية  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
الكربى  املبادئ  �شل�شلة من  ا�شا�س 
ال�شرائيل  ال�شلمي  التعاي�س  مثل 
هذا  و�شيحدد  فل�شطينية.  ودول��ة 

الن�س �شنتني النهاء املفاو�شات.
باري�س  ت��ن��وي  ث��ان��ي��ة،  مرحلة  ويف 

الفل�شطينية وحدها ميكن ان حتل 
للتحرك  م�شتعدين  باتوا  ال��ن��زاع، 

بحذر يف االمم املتحدة.
ل��ك��ن دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا اآخ�����ر ع���رب عن 
يتاأخرون  االم��ريك��ي��ني  الن  ا�شفه 
يف ت��ق��دمي رد وا���ش��ح م��ع ان��ه��م مل 
يرف�شوا االقراح. وقال يبدو انهم 
م�شتعدون لذلك لكنهم يت�شاءلون 

ما اذا كان الوقت منا�شبا .
وال���ن���ق���اط ال���ت���ي ت��ث��ري خ���الف���ا يف 
ت�شويتها  تتم  مل  القانون  م�شروع 
وهي هل يجب حتديد مهلة دقيقة 

•• اثينا-اأ ف ب:

الي�شارية  املجموعة  ب��ت��ورط  اليونانية  االره����اب  مكافحة  وح���دة  ت�شتبه 
ال�شفارة  االأول  ام�س  ا�شتهدف فجر  �شعبيون يف هجوم  مقاتلون  املتطرفة 

اال�شرائيلية يف احدى �شواحي اثينا ومل ي�شفر عن ا�شابات.
وافادت النتائج االولية للتحقيق يف اال�شلحة التي ا�شتخدمت ان الر�شا�شني 

اللذين ا�شتخدما يف اطالق النار على ال�شفارة من النوع نف�شه لال�شلحة 
هذا  ي��وؤد  ومل  ع��ام.  قبل  االملانية  ال�شفارة  على  هجوم  يف  ا�شتخدمت  التي 
ال�شفارة االملانية اىل ا�شابات، وقد تبنته حينذاك املجموعة  الهجوم على 
االخرية.  ال�شنوات  يف  ظهرت  التي  �شعبيون  مقاتلون  املتطرفة  الي�شارية 
ووقع الهجوم على ال�شفارة اال�شرائيلية يف اثينا عند ال�شاعة الثالثة بتوقيع 
املكلف  االره��اب  ان جهاز مكافحة  ال�شرطة  وقالت  غرينت�س من اجلمعة. 
التحقيق عر بالقرب من املبنى على 54 عبوة فارغة لر�شا�شات اطلقت 
النار  اطلقوا  املهاجمني  ان  للتحقيق  االولية  النتائج  وا�شارت  ر�شا�س.  من 
من دراجة نارية كان ي�شتقلها رجالن، تلتها دراجة اخرى تقل �شخ�شني. 
وقد مرتا امام ال�شفارة الواقعة على زاوية جادة ا�شا�شية تربط بني و�شط 

اثينا وال�شاحية ال�شمالية للعا�شمة اليونانية.
ودانت احلكومة اليونانية الهجوم وو�شفته باالرهابي . و�شرحت املتحدثة 
با�شم احلكومة �شوفيا فولتب�شي يف بيان ان اي هجوم ارهابي هو م�شا�س 
هذه  ح��ازم  ب�شكل  تكافح  احلكومة  ان  م��وؤك��دة   ، وال��ب��الد  بالدميوقراطية 
. ونقلت وكالة  ال��دف��اع ع��ن الدميوقراطية  اج��ل  االع��م��ال االره��اب��ي��ة م��ن 
االنباء اليونانية الر�شمية عن وزير النظام العام فا�شيلي�س كيكيليا�س الذي 
زار مقر ال�شفارة بعد �شاعات على الهجوم ان ال احد �شيتمكن من ا�شعاف 

العالقات بني ا�شرائيل واليونان .

برمل�ن مدغ�شقر يلغي عقوبة �لإعد�م 
•• انتاناناريفو-اأ ف ب:

على  ين�س  قانون  م�شروع  تبنى  مدغ�شقر  برملان  ان  برملاين  م�شدر  اعلن 
خم�شني  منذ  البالد  يف  ا�شال  مطبقة  تعد  مل  التي  االع��دام  عقوبة  الغاء 

عاما.
انتاناناريفو  يف  الوطنية  اجلمعية  يف   82 ع��دده��م  البالغ  ال��ن��واب  وتبنى 
اجلمهورية  رئي�س  يوقعه  ان  يفر�س  ال��ذي  ال��ق��ان��ون  م�شروع  ب��االج��م��اع 

هريي راجاونارميامبيانينا.
وتن�س املادة االوىل من القانون على ان عقوبة االع��دام الغيت و ال ميكن 
اال�شغال  مع  احلياة  م��دى  ال�شجن  عقوبة  �شتفر�س  وبذلك   . اح��د  اع��دام 

ال�شاقة على الذين �شدرت بحقهم عقوبات باالعدام.
1958 مل تنفذ اي عقوبة اع��دام يف اجلزيرة حيث فر�شت عقوبة  ومنذ 

ال�شجن مدى احلياة للذين �شدرت عليهم احكام باالعدام.
يف  توقيعها  منذ  العقوبة  ه��ذه  ال��غ��اء  اج��ل  م��ن  العمل  مدغ�شقر  وب����داأت 
املدنية  احلقوق  املتعلق  ال��دويل  امليثاق  بروتوكول   2012 �شبتمرب  ايلول 

وال�شيا�شية ، وهو ن�س لالمم املتحدة يهدف اىل الغاء عقوبة االعدام.
انه  العقوبة معتربا  الغاء  النواب على  ورح��ب االحت��اد االوروب��ي بت�شويت 

مرحلة تاريخية .

وما هي هذه املهملة؟ وهل يجب ان 
توؤخذ يف االعتبار رغبة نتانياهو يف 

جعل ا�شرائيل دولة يهودية ؟
وق�������ال امل����ف����او�����ش����ان ان������ه يف ه���ذه 
ال���ظ���روف ���ش��ي��ك��ون ال��ت��و���ش��ل اىل 
ق��ب��ل نهاية  امل�������ش���اورات  ن��ت��ي��ج��ة يف 

ال�شنة ا�شبه مبعجزة .
وم��ا ي��زي��د م��ن تعقيد ال��و���ش��ع هو 
املبكرة  االنتخابات  موعد  اق��راب 
يف ا�شرائيل التي حدد موعدها يف 

ال�شابع ع�شر من اآذار مار�س.
من  ر�شميا  وا�شنطن  تطلب  ومل 
االوروبيني انتظار نتيجة االقراع 
لكن ي�شك يف قدرتها على التاأثري 
ا���ش��رائ��ي��ل يف اوج  ع��ل��ى ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا 

احلملة االنتخابية.
ام�����ا االوروب������ي������ون ف����ي����وؤك����دون ان 
االم���ر م��ل��ح. فهم ي���رون ان��ه بقدر 
ما يقرب موعد االق��راع ي�شبح 
�شغري  ح��ادث  واي  �شعبا  االت��ف��اق 
ميكن ان يوؤدي اىل العنف ويقو�س 

كل اجلهود.
ت�شكيلة  ان  ه��ي  االخ���رى  وامل�شاألة 
تتغري  ال��������دويل  االم�������ن  جم���ل�������س 
ي��ن��اي��ر بدخول  ال���ث���اين  ك���ان���ون  يف 
دائ��م��ني ج���دد. وعدد  اع�شاء غ��ري 
وبينهم  اجل������دد  ال����ق����ادم����ني  م����ن 
بتاأييدهم  م���ع���روف���ون  ف���ن���زوي���ال 

للفل�شطينيني.
على  ي���ح�������ش���ل���وا  مل  ح��������ال  ويف 
ينا�شبهم،  ق����رار  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت 
باالن�شمام  الفل�شطينيون  ي��ه��دد 

وحددت حمكمة للحلفاء بعد احلرب عدد القتلى بنحو 142 
اليابانيني  وال��دار���ش��ني  ال�����ش��ا���ش��ة  بع�س  ول��ك��ن  �شخ�س  األ���ف 

املحافظني ينفون وقوع مذبحة على االإطالق.
اأن  بعد  االأخ��ري  العام  كبري خالل  ب�شكل  العالقات  وتدهورت 
زار رئي�س الوزراء الياباين �شينزو اآبي �شريح يا�شوكوين الذي 
يكرم جمرمي احلرب من بني قتلى احلرب اليابانيني. ويدور 
خالف بني البلدين اأي�شا ب�شاأن جزر يف بحر ال�شني ال�شرقي.

تو�شال  االقت�شادية  املخاطر  يدركان  اللذين  البلدين  ولكن 
خالل  العالقات  �شبط  اإع��ادة  ملحاولة  املا�شي  ال�شهر  التفاق 

اجتماع لتح�شني العالقات بني �شي واآبي يف بكني.
ال�شني  ب�شرق  ناجنينغ  مدينة  يف  ت��اأب��ني  حفل  يف  �شي  وق���ال 

•• بكني-رويرتز:

على  يجب  اإن���ه  اأم�����س  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  ق��ال 
ال�شني واليابان تنحية الكراهية جانبا وعدم ال�شماح لالأقلية 
التي قادت اليابان للحرب التاأثري على العالقات االآن. جاءت 
 . ناجنينغ  مذبحة  ذك��رى  بكني  احياء  خ��الل  �شي  ت�شريحات 
ب�شاأن  واليابان  ال�شني  بني  طويلة  ف��رة  منذ  خ��الف  وي��دور 

تاريخهما املوؤمل.
عام  وق��ع��ت  ال��ت��ي  باملذبحة  با�شتمرار  �شعبها  ال�شني  وت��ذك��ر 
1937 والتي قتلت فيها القوات اليابانية 300 األف �شخ�س 

يف عا�شمتها يف ذلك الوقت.

ال��ت��اري��خ مطلقا  ن�شيان  ع��دم  اأن���ه يجب  م��ن  ال��رغ��م  اإن���ه على 
اإقامة  ال�����ش��ب��ب يف  ���ش��ي  واأ����ش���اف  اأي�����ش��ا.  م��ه��م  امل�شتقبل  ف���اإن 
اأن كل  اأن نتذكر  ن�شب تذكاري ل�شحايا مذبحة ناجنينغ هو 
ولي�س  بال�شالم  ويتم�شكون  يتطلعون  الطيبني  اال�شخا�س 

باإطالة اأمد الكراهية.
 يجب على �شعبي ال�شني واليابان نقل ال�شداقة من جيل اإىل 
جلرمية.  تكرار  جرمية  واإن��ك��ار  خيانة  التاريخ  ن�شيان  جيل.  
الع�شكريني  اأقلية �شغرية من  اأال نكره �شعبا الن  يجب علينا 

قامت بغزو وحرب.
الب�شعة  اجل���رائ���م  وق���ت  اأي  يف  اأح���د  ين�شى  اأال  ي��ج��ب  ول��ك��ن   

للغزاة. 

اأن الب�شري اأ�شبح خالل الفرة امل�شمولة بالتقرير )وهي 
خارج  �شفره  يف  كثريا  مقال  االأخ���رية(،  ال�شتة  ال�شهور 
الب�شري  .  ويرف�س  العدالة  باعتباره هاربا من  البالد 
االعراف باملحكمة، ويقول اإنها اأداة ا�شتعمارية موجهة 
ال�شودان  املحكمة ملف  واأحالت  واالأف��ارق��ة.  ب��الده  �شد 
اإىل جمل�س االأمن الدويل عام 2010 لعدم تعاونه مع 
وماالوي  وجيبوتي  كينيا  ملفات  اأحالت  كما  املحكمة. 
القب�س  لرف�شها  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

•• اخلرطوم-الهاي-وكاالت:

حممد  ال�شوداين  واملخابرات  االأم��ن  جهاز  مدير  ح��ذر 
املتمردين  ودع��م  اإي���واء  ال�شودان من  دول��ة جنوب  عطا 
وه����دد مبالحقتهم  اخل���رط���وم  امل��ن��اه�����ش��ني حل��ك��وم��ة 
الدفاع  وزي��ر  قال  بينما  ال�شودان،  اأرا�شي جنوب  داخ��ل 
يف  املتمردين  دح��ر  �شيتيح  للجي�س  مرتقبا  هجوما  اإن 
اإقليم دارفور. ونقلت قناة ال�شروق الف�شائية ال�شودانية 
القريبة من احلكومة عن عطا قوله اإن اجلي�س وقوات 
الدعم ال�شريع -التابعة جلهاز االأمن وامل�شاندة للجي�س 
يف احلرب �شد التمرد- �شتالحق املتمردين داخل اأرا�شي 
اجلنوب . واأ�شاف عطا اأن اخلرطوم �شربت كثريا على 
امل�شلحة لالنطالق  تاأوي احلركات  دولة اجلنوب وهي 
ال�����ش��ودان��ي��ة، وذلك  ا���ش��ت��ق��رار االأرا����ش���ي  منها ل��زع��زع��ة 
احراما للجوار واتفاق التعاون املربم بني البلدين يف 
املتمردين  ملالحقة  الوقت  حان  وتابع   .  2012 العام 
اأرا���ش��ي جنوب  ال��ذي��ن يعتدون على ب��الدن��ا م��ن داخ���ل 
ال�شودان . من جهته حذر وزير الدفاع ال�شوداين عبد 
للجي�س  اأن هجوما جديدا  الرحيم حممد ح�شني من 
يف  امل�شلحني  املتمردين  على  التغلب  �شيتيح  ال�شوداين 
كردفان،  وجنوب  االأزرق  النيل  وواليتي  دارف��ور  اإقليم 
وقال  الهجوم.  بهذا  البدء  موعد  يحدد  اأن  دون  ولكن 
ال�شودانية  االأن��ب��اء  وكالة  نقلتها  ت�شريحات  يف  ح�شني 
اأم��ام قوات يف نياال عا�شمة جنوب  الر�شمية واأدىل بها 
احلا�شم-2  ال�����ش��ي��ف  ع��م��ل��ي��ات  ان��ط��الق��ة  اإن  دارف������ور، 
�شتح�شم التمرد على كافة اجلبهات . وياأتي هذا املوقف 
اأبابا  اأدي�����س  اأي����ام م��ن ف�شل امل��ف��او���ش��ات يف  ب��ع��د ث��الث��ة 
ال�شعبية  احلركة  ومتمردي  ال�شودانية  احلكومة  بني 
لتحرير ال�شودان قطاع ال�شمال الذين يخو�شون نزاعا 

النيل االأزرق وجنوب كردفان منذ ما  مع اخلرطوم يف 
قبل اإعالن ا�شتقالل دولة جنوب ال�شودان عام 2011. 
ل��ع��دم تو�شل  ال���دويل اخلمي�س  االأم���ن  واأ���ش��ف جمل�س 
الطرفني اإىل اتفاق، وح�شهما على االجتماع جمددا يف 
يناير كانون الثاين املقبل. ومنذ اإخفاق هذه املفاو�شات 
ازدادت  االأف��ري��ق��ي،  ال��ت��ي جت��ري بو�شاطة م��ن االحت���اد 
وترية املواجهات يف واليتي النيل االأزرق وجنوب كردفان 
اأن هوؤالء  امل��ت��م��ردي��ن  با�شم  امل��ت��ح��دث  واأع��ل��ن  )���ش��رق(. 
�شيطروا اخلمي�س على حاميتني قرب كادقلي عا�شمة 
جنوب كردفان، وكبدوا القوات ال�شودانية خ�شائر فادحة 
. اىل ذلك، اأعلنت املدعية يف املحكمة اجلنائية الدولية 
الواقع  دارف��ور  باإقليم  ح��رب  التحقيق يف جرائم  وق��ف 
غربي ال�شودان لعدم حترك جمل�س االأمن التابع لالأمم 
املتحدة لل�شغط من اأجل اعتقال املتهمني للمثول اأمام 
املحكمة.  وكانت املحكمة -التي تتخذ من الهاي مقرا 
ال�شوداين  الرئي�س  �شد  اتهام  الئحة  اأ�شدرت  قد  لها- 
2009 بارتكاب جرائم  اأحمد الب�شري عام  عمر ح�شن 
اإقليم  اإب���ادة يف  االإن�شانية وج��رائ��م  ح��رب وج��رائ��م �شد 
دارفور. كما وجهت املحكمة اتهامات لوزير الدفاع عبد 
الداخلية  ب��وزارة  الدولة  الرحيم حممد ح�شني ووزي��ر 
االأ����ش���ب���ق اأح���م���د حم��م��د ه�����ارون وع��ل��ي ع��ب��د الرحمن 
التي  اجلنجويد  مبلي�شيا  تعرف  ما  يف  القائد  كو�شيب 
يعتقل  ال�شودانية. ومل  للحكومة  باأنها موالية  تو�شف 
اأي من الثالثة. وقالت املدعية فاتو بن�شودا يف تقريرها 
اأمام  دارف��ور  اإقليم  بالو�شع يف  املتعلق  ال�شنوي  الن�شف 
جل�شة ملجل�س االأمن اإنها ال ترى اأي فائدة من ا�شتمرار 
التحقيقات �شد اأ�شخا�س متهمني بارتكاب جرائم �شد 
االإن�شانية خالل احلرب يف دارفور ب�شبب ف�شل اجلهود 
ال�شابقة يف تقدميهم اإىل العدالة. واأ�شارت بن�شودا اإىل 

اإىل  باالإ�شافة  ال��دول،  لهذه  زياراته  اأثناء  الب�شري  على 
ت�شاد التي زاره��ا ثالث م��رات. ومل يرد جمل�س االأمن 
على املحكمة بخ�شو�س اأي من هذه االإح��االت. وقالت 
اإنه ب�شبب املوارد املحدودة ويف ظل  بن�شودا يف تقريرها 
عدم حترك جمل�س االأم��ن ب�شاأن ما يحدث يف دارفور، 
مل يعد اأمامي من خيار �شوى وقف جمريات التحقيق 
يف دارف��ور، وقد حولت امل��وارد اإىل ق�شايا اأخ��رى ملحة 

خ�شو�شا تلك التي اقرب موعد املحاكمة فيها .
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�جلرو�ن يرحب بت�شويت �لربمل�ن�ت �لوروبية �ملتت�لية لالعرت�ف بدولة فل�شطني

•• بغداد-وكاالت:

ع�شرية  �شيخ  ال��ك��ع��ود،  نعيم  اأع��ل��ن 
حمافظة  يف  ال�����ش��ن��ي��ة  ال���ب���ومن���ر 
نفاذ  ام�س  ال��ع��راق،  االأن��ب��ار غربي 
مقاتلي  ع���ن���د  وال���ع���ت���اد  ال�������ش���الح 
ع�شريته التي تقاتل تنظيم داع�س، 
م�شريا اإىل اأن قوات اجلي�س جهزت 
مقاتلني من اأبناء الع�شرية ببنادق 
ل��ال���ش��ت��خ��دام يف  ت�شلح  ق��دمي��ة ال 

قتال داع�س.
البومنر  ع�شرية  اإن  الكعود  وق��ال 
نفاذ  ت��ع��ل��ن  االن���ب���ار  يف حم��اف��ظ��ة 
ال��ت��ي لديها؛  االأ���ش��ل��ح��ة واالع��ت��دة 
املواجهات  ا�شتمرار  ب�شبب  وذل��ك 
م����ع ع���ن���ا����ش���ر ت��ن��ظ��ي��م داع���������س يف 
تهدف  التي  الع�شكرية  العمليات 
�شيطرة  من  مناطقنا  حترير  اىل 
تنظيم داع�س يف ق�شاء هيت 70كم 
غرب الرمادي )مركز املحافظة( .
واأ�شاف اأن ع�شرية البومنر نا�شدت 
املرات  لع�شرات  املركزية  احلكومة 
ب�����ش��رورة جت��ه��ي��ز وت���وف���ري جميع 
من  الع�شرية  مقاتلني  احتياجات 
القتال  ال�شالح والعتاد؛ ال�شتمرار 
امل����ت����ط����رف، لكن  ����ش���د ال��ت��ن��ظ��ي��م 
لغاية  ل��ن��ا  ت�شتجب  مل  احل��ك��وم��ة 

االن .
ق����وات  اإن  ق���ائ���ال  ال���ك���ع���ود  وت����اب����ع 
اجلي�س يف قاعدة عني اال�شد )90 
ك��م غ���رب ال���رم���ادي(، ج��ه��زت 75 
ببنادق  الع�شرية  اأبناء  من  مقاتال 
اإال  ت�شلح  ال  ق��دمي��ة  كال�شنكوف 
ل��ق��ت��ال تنظيم  ل��ل��ت��دري��ب، ول��ي�����س 
ال  غالبيتها  البنادق  وهذه  داع�س، 

تعمل .
واأو�شح اأن مقاتلي الع�شرية و�شل 

•• كييف-اأ ف ب:

االمريكي  اخلارجية  وزي��ر  يلتقي 
ج��ون ك��ريي غ��دا االث��ن��ني يف روما 
الفروف  �شريغي  الرو�شي  نظريه 
فيما  االوك���ران���ي���ة،  االزم����ة  لبحث 
الكونغر�س االمريكي قانونا  تبنى 
امل�شاعدة  من  مزيد  تقدمي  يجيز 

الع�شكرية اىل كييف.
بالت�شويت  اوك��ران��ي��ا  رح��ب��ت  وق��د 
يجيز  الذي  للكونغر�س  التاريخي 
عقوبات  وتبني  ا�شلحة  ت��زوي��ده��ا 
ج����دي����دة ����ش���د رو����ش���ي���ا، وذل������ك يف 
ال��راب��ع م��ن تهدئة ه�شة يف  ال��ي��وم 
���ش��رق ال���ب���الد. ودع����ت ك��ي��ي��ف من 
ج��ه��ة اخ�����رى االحت������اد االوروب������ي 
فر�س  ب���ام���ك���ان  ي��ح��ت��ف��ظ  ان  اىل 
ع���ق���وب���ات ج����دي����دة م�������ش���ددة على 
االوكراين  ال�شفري  واك��د  مو�شكو. 
يف بروك�شل كون�شتانتني يلي�شييف 
و حتاول  لعبة  رو���ش��ي��ا مت��ار���س  ان 
ال��ن��زاع. واعلنت  مت��وي��ه دوره���ا يف 
ان  اجلمعة  االمريكية  اخلارجية 
الفروف وكريي �شيبحثان االثنني 
اآخر التطورات يف ال�شرق االو�شط 
اوكرانيا  يف  االزم��ت��ني  اىل  ا�شافة 

و�شوريا.
وي�شكل ت�شويت الكونغر�س خطوة 
اوكرانيا  بالن�شبة اىل  اوىل رمزية 
اقناع  اىل  ا�شهر  منذ  ت�شعى  التي 
حلفائها ببيعها ا�شلحة يفتقر اليها 

عددهم اىل اأكر من 3 اآالف مقاتل 
والعتاد  ال�شالح  اىل  بحاجة  وه��م 
الفتاك لغر�س قتال تنظيم داع�س 
واملدرعات  الدبابات  ميتلك  ال��ذي 
االأ�شلحة  ع��ل��ى  ع����الوة  وامل����داف����ع، 
اخلفيفة احلديثة من اجل حترير 

مناطقنا وباقي مناطق االنبار.
ومنذ مطلع دي�شمرب  كانون الثاين 
من العام املا�شي وع�شرية البومنر 
بعد  داع�س  تنظيم  عنا�شر  تقاتل 
و�شيطرتهم  االأن��ب��ار  اإىل  دخولهم 
على مناطق وا�شعة من املحافظة، 
التنظيم  الع�شرية  اأبناء  حيث منع 
التي  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال���دخ���ول  م���ن 
م��ن��ه��ا منطقة  ف��ي��ه��ا  ي���ت���واج���دون 
وناحية  الرمادي  �شمايل  البومنر 

الفرات يف هيت باالأنبار.
ت�شليح  يف  احل��ك��وم��ة  ت��اأخ��ر  اأن  اإال 
الع�شرية  اأب�����ن�����اء  م����ن  امل���ق���ات���ل���ني 
اإىل  اأدى  ع�����ش��ك��ري��اً،  وجت��ه��ي��زه��م 
وترك  مناطقهم  م��ن  ان�شحابهم 
من فيها عر�شة النتقام التنظيم، 
بح�شب ما يتهم به وجهاء الع�شرية 
تقارير  حت���دث���ت  ك��م��ا  احل���ك���وم���ة، 
داع�س  تنظيم  اإع��دام  عن  �شحفية 

للمئات من اأبناء الع�شرية.
هو�شيار  ق���ال  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
اإن  العراقي،  املالية  وزي��ر  زيباري، 
اأر���ش��ي��ة ج��دي��دة الإعطاء  ه��ن��ال��ك 
احل���ك���وم���ة ال���ع���راق���ي���ة اجل���دي���دة 
العراق  ع��الق��ات  لتطوير  ف��ر���ش��ة 

مع حميطه العربي واالإ�شالمي.
زي��ب��اري، يف مقابلة متلفزة،  وق��ال 
كّلفت  داع���������س  ع���ل���ى  احل������رب  اإن 
م���ل���ي���ارات ال��������دوالرات م���ن خالل 
ورواتب  والتجهيز  الت�شليح  عقود 
ال�شعبي،  واحل�������ش���د  امل���ت���ط���وع���ني 

املتمردين  م��واج��ه��ة  يف  ج��ن��وده��ا 
امل�����وال�����ني ل���رو����ش���ي���ا وامل���دع���وم���ني 
ع�شكريا من جانب مو�شكو بح�شب 

كييف والدول الغربية.
يعني  ال  ال���ت�������ش���وي���ت  ه������ذا  ل���ك���ن 
بال�شرورة ان باراك اوباما �شيعمد 
االوكرانية  ال����ق����وات  ت���زوي���د  اىل 
الرئي�س  وف�����ش��ل  اال���ش��ل��ح��ة.  ت��ل��ك 
ت�شليم  االن  ح���ت���ى  االم������ريك������ي 
اوك��ران��ي��ا م��ع��دات غ��ري فتاكة مثل 
الليلية  وامل����ن����اظ����ري  ال�������������رادارات 

وال�شرات الواقية للر�شا�س.
اع��رب��ت مو�شكو عن  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
الكونغر�س  لت�شويت  عميق  ا�شف 
الذي  الن�س  ه��ذا  على  االم��ريك��ي 
مت تبنيه من دون نقا�س او ت�شويت 
اخلارجية  اعلنت  ما  على  حقيقي 
يف  الت�شويت  هذا  وجاء  الرو�شية. 
وقت اعلن وزير الدفاع االوكراين 
اجلي�س  ان  ب���ول���ت���وراك  ���ش��ت��ي��ب��ان 
���ش��ي�����ش��ت��دع��ي ارب���ع���ني ال���ف جندي 
عدد  ���ش��ع��ف��ي  اي   2015 خ����الل 
امل��ج��ن��دي��ن ق��ب��ل ان������دالع االزم�����ة، 
تدريب  �شيتم  ذل���ك  ع��ن  وف�����ش��ال 

10500 اخرين يف اطار تعاقد.
امل�شلحة  ال��ق��وات  عديد  و�شريتفع 
ال�شنة املقبلة اىل 250 الف رجل 
و�شت�شكل  الفا حاليا   232 مقابل 
تكلف  ق�����وات  و  ج���دي���دة  وح������دات 
الغر�س  ول��ه��ذا   . خا�شة  بعمليات 
يف  الع�شكرية  امليزانية  �شتت�شاعف 

العجز. وتابع اأن اجلزء االأكرب من 
الع�شكري  للجهد  يذهب  امل��وازن��ة 
واجلهد الدفاعي عن البلد، وهذا 
�شيتكرر يف عام 2015، رمبا اأكر 
 2015 %23 م��ن م��وازن��ة  م��ن 

خم�ش�شة لالأمن والدفاع .
�شوء  ه���ن���اك  اأن  زي���ب���اري  واع���ت���رب 
�شرف اأو �شوء اإدارة، ونحن اأول من 
املوؤ�ش�شة  يف  اخلطر  ناقو�س  دققنا 
االأمنية الإجراء اإ�شالحات، ونحن 
من حتدثنا عن اجلنود الوهميني 

واأ�شبحت م�شاألة راأي عام .
فقد  ال�شعبي  للح�شد  وبالن�شبة 
800 مليون  اأك��ر من  له  �شرف 
دوالر كرواتب، اإال اأن هذه االأموال 
مل ت�شل لكل املعنيني، حيث هناك 
�شكوى اأن اأعدادا كبرية من احل�شد 

ويف  ب��ال��ن��ازح��ني.  للعناية  اإ���ش��اف��ة 
هذا ال�شياق، اأ�شار اإىل وجود عقود 
ت�شليح ملزمة لنا مثل عقود ال� اإف 
– 16 مثال مع الواليات املتحدة . 
وك�شف زيباري، اأنه �شيقدم امل�شودة 
االأ�شبوع   2015 مل��وازن��ة  النهاية 
اأن  متوقعاً  ال���وزراء،  ملجل�س  املقبل 

تتم املوافقة عليها.
امل��ت��ب��ع��ة يف  اخل���ط���ة  اأن  واأو������ش�����ح 
تر�شيد  ه�����ي   2015 م�����وازن�����ة 
و�شد  النفقات  وتخفي�س  االإن��ف��اق 
اإىل  امل��وج��ود، وال��ذي و�شل  العجز 

35 ترليون دينار عراقي .
واأ�شاف اأنه والأول مرة �شتلجاأ بغداد 
لفر�س �شرائب على املبيعات على 
ملجموعة  اإ�شافة  النقال،  الهاتف 
ل�شد  االأخ���������رى  ال�������ش���رائ���ب  م����ن 

رواتبهم،  ي�����ش��ت��ل��م��وا  مل  ال�����ش��ع��ب��ي 
ح�شب زيباري.

ويف هذا ال�شياق، اعترب اأنه البد من 
تعاون اجلميع. اجلي�س �شيكون له 
دور اأ�شا�شي، وقوات البي�شمركة لها 
لكن  اأي�شا،  واحل�شد  اأ�شا�شي،  دور 
ال���دور االأه���م ه��و ل��ق��وات التحالف 
ولوالهم  ح���ل���ف���اوؤن���ا،  ه���م  ال���ذي���ن 
ل���ت���غ���ريت م�����وازي�����ن ال����ق����وى على 
االأر�س وكانت اربيل التي نتحدث 

منها االآن مهددة .
�شوف  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
م�شيفاً:  ال�شنية،  الع�شائر  تدعم 
ل���ي�������س ه����ن����اك وق�����ت حم�����دد لكن 
تتحرك  ب������داأت  ال�����ش��اع��ة  ع���ق���ارب 
ل���ت���ح���ري���ر هذه  امل���و����ش���ل  مل���ع���رك���ة 

املحافظة من داع�س .

مقتل  رغ��م  التنفيذ  حيز  دخولها 
اثنني من املتطوعني االوكرانيني.
وك����ان ال��رئ��ي�����س االوك������راين برو 
�شيدين  ي�����زور  ال�����ذي  ب��ورو���ش��ن��ك��و 
ا���ش��اد ل��ي��ل اخل��م��ي�����س اجل��م��ع��ة مبا 
النار  الط��الق  فعليا  وقفا  اعتربه 
متطوعي  ل��واء  لكن   . اوكرانيا  يف 
عن  ال���دف���اع  ي���ت���وىل  ال�����ذي  ازوف 
اال�شراتيجي  م��اري��وب��ول  م��ي��ن��اء 

�شفري  على  ب��ات  ال���ذي  البلد  ه��ذا 
االفال�س ويحتاج ب�شكل عاجل اىل 
امل�شاعدة  م��ن  ال����دوالرات  مليارات 
خ��م�����ش��ني مليار  ل��ت��ب��ل��غ  ال��غ��رب��ي��ة، 

هريفنيا )2،4 مليار يورو(.
اجلي�س  ان  ب�����دا  االر����������س،  ع���ل���ى 
لرو�شيا  امل�����وال�����ني  وامل����ت����م����ردي����ن 
�شرق  املعلنة يف  الهدنة  يحرمون 
اوك����ران����ي����ا يف ال����ي����وم ال����راب����ع من 

اجلمعة  اع���ل���ن  ازوف  ب��ح��ر  ع��ل��ى 
م��ق��ت��ل ع��ن�����ش��ري��ن يف ���ش��ف��وف��ه يف 

كمني قرب بافلوبيل.
واف�������اد ا����ش���خ���ا����س م�����وج�����ودون يف 
م��ن��اط��ق ���ش��ه��دت اط�����الق ن����ار وال 
ويف  دونيت�شك  م��ط��ار  ق���رب  �شيما 
لوغان�شك  منطقة  يف  �شت�شا�شتيا 
اقل  النريان  ان  امل��ج��اورة،  املتمردة 

كثافة بكثري عن املعتاد.

زيباري: احلرب على داع�س كلفت املليارات

ع�شرية �لبومنر �لعر�قية جتدد �ملط�لبة بت�شليحه�

كريي ولفروف يبحثان الأزمة الأوكرانية غدًا

�لكونغر�س يجيز تزويد كييف مزيدً� من �ل�شالح

••القاهرة-وام:

رحب معايل احمد بن حممد اجلروان رئي�س الربملان العربي بت�شويت 
ل�شالح  البلجيكينب  وبروك�شيل  والل���وين  واإقليمي  الربتغال  برملانات 

االعراف بدولة فل�شطني.
ملختل������ف  املتتابع  الت�شوي�����ت  ه����ذا  ان  ام�����س  ب��ي��ان  يف  اجل����روان  وق���ال 
والتي  امللزم�������ة  غ��ري  ال���ق���رارات  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  االوروب���ي���ة  ال��ربمل��ان��ات 
ر�شميا  “باالعت����������راف  االإ�ش�������راع  اىل  االوروب���ي���ة  احل��ك��وم��ات  ت��دع��و 
ن�ش����را  “ يع�������د   1967 ع�������ام  ح������دود  اأ�شا�س  على  فل�ش������طني  بدول���������ة 
للدبلوما�ش�����ية الفل�شطينية بالذات والعربي������ة ب�شكل عام وتراجعا حادا 

دعم����  ..موؤكدا  الدويل  امل�ش��������توى  على  ال�شهيوين  الكي�������ان  �ش�����عبية  يف 
الربملان العربي للحكوم������ة الفل�ش������طينية يف م�ش�����اعيها للتوجه ملجل�س 

االمن الدويل.
العربي  ال�شعب  عن  ممثال  ب�شفته  العربي  الربملان  ان  معاليه  واأ�شاف 
يتوجه بال�شكر جلميع الدول والربملانات وال�شعوب التي �شاندت الق�شية 
الفل�شطينية العادلة بدعوتها لالعراف بدولة فل�شطينية م�شتقلة وذات 

�شيادة.
واكد اجلروان ان هذه املواقف امل�شرفة من �شعوب وبرملانات العامل ال بد 
ان ت�شتغل ب�شكل ايجابي لزيادة الدعم للق�شية الفل�شطينية وت�شكيل ارادة 

دولية داعمة حلقوق ال�شعب الفل�شطيني و�شوال اىل حتقيقها كافة. 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• با�سكال ري�سيه
ونيويورك  وكليفالند  ماأ�شاة فريغ�شون،  وراء 
ولكن  العن�شرية،  م�����ش��األ��ة  ه��ن��اك  وفينيك�س، 
جربوت  مع  للمجتمع  ي�شدق  ال  تهاون  اأي�شا 

ال�شرطة.
   يف اجل���زء االأول م��ن خ��ط��اب��ه ع��ن��دي ح��ل��م ، 
التي  ال��ظ��روف  ع��ن  كينغ  لوثر  م��ارت��ن  ت�شاءل 
�شت�شمح يف يوم ما ملنا�شلي احلقوق املدنية بان 

ي�شعروا اأنهم را�شون :
   هنالك اأنا�ٌس ي�شاألون اأن�شار احلقوِق املدنّية: 
الزجنيُّ  بقَي  م��ا  نر�شى  ل��ن   ، ت��ر���ش��ون؟  متى 
���ش��ح��ي��ًة رع����ٍب ال ي��و���ش��ف م��ن وح�����ش��ي��ة رجال 
اأج�شادنا  دام��ت  م��ا  اأب���داً  نر�شى  ل��ن  ال�شرطة، 
مثقلة بجهِد الرحال، وال ت�شتطيع احل�شول 
املنت�شرة  ال��رخ��ي�����ش��ة  ال��ف��ن��ادق  م��ث��وى يف  ع��ل��ى 
الكبرية  الفنادق  يف  اأو  الطويلة،  الطرق  على 
الزجنّي  دام��ت حركُة  ما  نر�شى  لن  امل��دن،  يف 
مقيدًة باالنتقاِل من حٍي �شغرٍي اإىل حٍي اأكرب، 
اأب��داً ما دام الزجنيُّ يف املي�شي�شيبي  لن نر�شى 
ال ميلك حق الت�شويت، والزجنيُّ يف نيويورك 
ال يوؤمُن يف �شيٍء ي�شّوُت من اأجله. ال، ال، ل�شنا 
را�شون. ولن نر�شى حتى يتدّفق العدُل كاملاء، 

واال�شتقامُة كالنهِر العظيم .
    بعد ن�شف ق��رن ع��ن ه��ذا اخل��ط��اب الرائع، 
والعدالة تطّورا  القانون  اأّن  ُي�شّكك يف  احد  ال 
التي  املخزية  الالفتات  املتحدة:  ال��والي��ات  يف 
فرة  منذ  اأُزيلت  امل�شت�شرف  الق�س  اإليها  اأ�شار 
لي�س  دخ���ول،  ال�شود  ب��اإم��ك��ان  واأ���ش��ب��ح  طويلة، 
البيت  اأي�شا  واإمّن��ا  والفنادق،  املوتيالت  فقط 
االأول  ال�شرط  عالقا  يبقى  ما  ولكن  االأبي�س، 
ال�����ذي ح�����دده ل���وث���ر ك��ي��ن��غ: ال���رع���ٍب ال�����ذي ال 
، رعب  ال�شرطة  نتيجة وح�شية رج��ال  يو�شف 

م�شتمر لالأ�شف.

اأمريكا ما بعد العن�شرية
 مازالت عن�شرية

وفريغ�شون،  كليفالند،  م��اأ���ش��اة  ذّك���رت  لقد     
باالإمكان  ي��زال  ال  ان��ه  وفينيك�س،  ون��ي��وي��ورك، 
ي�شعر  عندما  االأمريكية،  واملقاطعات  امل��دن  يف 
ُي�شّكل  ق��د  الب�شرة  اأ���ش��ود  م��واط��ن��ا  اأّن  اح��ده��م 
تهديدا، ال يزال باالإمكان قتله مثل اأي حيوان 
وان  حتى  م�شلحا،  يكن  مل  وان  حتى  م�شعور، 

كان طفال.
اأ�شارت  املحافظة،  نيوز  فوك�س  قناة  اأّن  ورغ��م   
ال�شرطة  قتلتهم  ال��ذي��ن  ال�����ش��ود  ع��دد  اأن  اإىل 
عاما   50 خ��الل  باملائة   70 بن�شبة  انخف�س 
)ن�شبة يف حاجة للّتحّقق منها(، تظل احلقيقة 
القائمة انه م��ازال من امل�شتحيل االإع��الن عن 
الر�شا ، الّن النهِر العظيم الذي حلم به مارتن 
لوثر كينغ، مل يتدفق بعد، فاأمريكا اأوباما ما 
من  بالكامل  بعد  تتحرر  مل  العن�شرية  بعد 

عن�شريتها. 
وه��ي حمّقة يف  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال�شحف  وت�شري   
ذل���ك، اإىل االن��ح��ي��از ال��ع��ن�����ش��ري، ال���ذي ه��و يف 
الغالب عن غري وعي، لعدد من رجال ال�شرطة 
حياة  زن��ة  منهم،  للبع�س  فبالن�شبة  البي�س. 
وبالن�شبة  اآخ����ر،  رج���ل  وزن  م��ن  اأق���ل  االأ����ش���ود 
ُي�شّكل  الب�شرة  ل��ون  جم���ّرد  منهم،  للكثريين 

تهديدا بحّد ذاته.

كيف ننهي الرعب 
الذي ل يو�شف 

يف  عميقا  العن�شري  التحامل  ه��ذا  ينغر�س     
قوته  م���دى  والإدراك  االأم��ري��ك��ي��ة:  النف�شية 
االأ�شلية  اخلطيئة  يف  النب�س  يجب  و�شطوته، 
الطبيعية:  ونتيجتها  العبودية،  االأم��ري��ك��ي��ة، 
اإىل  انتقل م��ن جيل  ال���ذي  ال��ره��ي��ب،  اخل���وف 
اأّن  جيل، من قيام حركة مترد، مّما يدّل على 
اجلرح املوروث من املا�شي مل يندمل بعد: اإنها 

التي يعاين منها  العديدة  االأدواء االجتماعية 
ال�شود.

ال�شادمة،  ال�شرطة  ف��اإن عن�شرية  ذل��ك،   ومع 
مايكل  وف��اة  وراء  الوحيد  ال�شبب  ه��ي  لي�شت 
براون، واريك غارنر اأو رامني بري�شبون. ورغم 
انه ي�شعب على ال�شلطات االحتادية و�شلطات 
الدولة اجتثاث اخللفية العن�شرية من روؤو�س 
ال�شرطة، فانه مبقدورها العمل على واجهات 
الناجم  الذي ال يو�شف  الرعب  اأخ��رى الإنهاء 
لوثر  الذي ذكره مارتن  ال�شرطة  عن وح�شية 
كينغ ، ثالثة منها على وجه اخل�شو�س ميكن 

تفعيلها ب�شرعة:

تنظيم حمل ال�شالح
النارية:  االأ�شلحة  حمل  تنظيم  البداية،  يف     
اأن يجعل  االأ�شلحة  انت�شار  �شاأن احلد من  من 
ال�����ش��رط��ة اأق���ل ت��وت��را وع�����ش��ب��ّي��ة، اأّي����ا ك���ان لون 
بريطانيا،  ففي  خماطبهم.  ب�شرة  اأو  ب�شرتهم 
اأين ُيعّد امتالك االأ�شلحة نادرا، فان املواطنني، 
ال�شرطة  يد  للقتل على  اأق��ّل عر�شة  باملقارنة، 

بن�شبة 100 مرة من االأمريكيني.

- تكوين اأف�شل لل�شرطة
ت��اأط��ري وتدريب  تتمثل يف  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��راف��ع��ة   
القبول  ال�شرطة، الأّنه ي�شعب  لعنا�شر  اأف�شل 
الواليات  يف  لل�شرطي  ُي�����ش��م��ح  اأّن����ه  ت��خ��ّي��ل  اأو 
يف  يقتل  اأن  القانون،  ومبوجب  اليوم،  املتحدة 
اأو  �شخ�شّيا  ي��واج��ه��ه  ج���ّدي  تهديد  اأي  غ��ي��اب 

يواجهه اآخرون.
ل�شرطي  نظر  كانت وجهة  ال�شياق،  ه��ذا  ويف    
�شابق، ُن�شرت يف �شحيفة وا�شنطن بو�شت هذا 

ال�شيف، بليغة:
وب�شراحة  باأ�شمائها  االأ���ش��ي��اء  ن�شمي  دع��ون��ا   
ت�شيبكم  اأن  يف  ترغبون  ال  كنتم  اإذا  �شديدة: 
ُتعّنفوا،  اأن  ت��ري��دون  ال  كنتم  واإذا  ر���ش��ا���ش��ة، 
تتعر�شوا  وان  للدموع،  امل�شيل  الغاز  ويخنقكم 
لل�شرب بهراوة، اأو اأن تطرحوا اأر�شا، افعلوا ما 
اأقوله لكم، ال جتادلوين، ال تهينوين، ال تقولوا 
ت���ه���ددوين برفع  اأن���ن���ي ع��ن�����ش��ري ق����ذر، ال  يل 
ال�شرطة،  �شلك  من  ل�شطبي  ق�شائية  دع��اوى 
ال ت�شرخوا باأنكم من يدفع راتبي، وال تفكروا 
بعنف  التقدم  ميكنكم  اأن��ه  واح���دة  لثانية  ول��و 

باجتاهي .
اإّن �شلطة ال�شرطة ونفوذها، يدعمهما تهاون   
رغم  املجتمع جتاههم،  ي�شدق من  وتواطوؤ ال 
اأوال ممكن، كما  النار  اإط��الق  اأّن تغيري ثقافة 
الح���ظ امل����دون ج��ام��ال ب����ول، يف ���ش��ت��اي��ت كوم، 

م�شريا اإىل نتائج جيدة �ُشّجلت يف فيالدلفيا.
فقط  اأ�شخا�س  ثالثة  ال�شرطة  قتلت  فقد     
هذا العام، مقابل 13 العام املا�شي و 16 عام 
2012، الأن ال�شرطة بب�شاطة قررت مراجعة 
الطلقات  ع����دد  ب��ذل��ك  وان��ت��ق��ل  مم��ار���ش��ات��ه��ا، 
 48 النارية من طرف �شرطة فيالدلفيا، من 
يزال  ال  ع���دد  )وه����و  ع��ام��ني  خ���الل   18 اإىل 
مرتفعا حيث انه يف بريطانيا، مل ُت�شّجل �شوى 
ث��الث ح��االت اإط���الق ال��ن��ار م��ن قبل ال�شرطة 

ال�شنة املا�شية(.

 اإلغاء ظاهرة
 الإفالت من العقاب

باالإفالت  لل�شعور  ح��د  و���ش��ع  ي��ج��ب  اأخ����ريا،    
من العقاب لدى عنا�شر ال�شرطة، وانه يجب 
معاقبة، وب�شّدة، كل الذين يقتلون اأو يجرحون 
اأولئك  النا�س دون اأي �شبب حقيقي ، ومكافاأة 
الذين يحافظون على رباطة جاأ�شهم يف حاالت 

التوتر. 
اأن  ه��ذا، كما ميكن  ع��ن  بعيدين  اإن��ن��ا مازلنا    
ي�شتخل�شه بكل امل وحزن ، اأُ�شر مايكل براون 

يف فريغ�شون اأو اريك غارنر يف نيويورك.
ترجمة خرية ال�شيباين

�إنه� م�شكلة �لعن�شرية.. ولكن �ل�شرطة �أي�ش�..!

 نائب مدير حترير جملة لونوفال اوب�شرفاتور الفرن�شية واحد
 موؤ�ش�شي موقع نهج89 االإخباري. 

توقع�ت بقرب �نطالق حو�ر وطني يف موريت�ني�
•• نواك�سوط-وكاالت:

النظام احلاكم يف موريتانيا  انطالق حوار بني  اإىل قرب  التوقعات  ت�شري 
ومعار�شيه، يرى فيه الطرفان احلل الوحيد لالأزمة ال�شيا�شية التي ترزح 
حتت وطاأتها البالد. ويف الوقت الذي ترف�س فيه املعار�شة الدخول يف اأي 
وال�شمانات  الدالة على جديته،  املوؤ�شرات  اإذا وجدت  اإال  النظام  حوار مع 
اأعرب فيها عن توجهه  النظام عدة ر�شائل  الكفيلة بالعمل بنتائجه، بعث 
عبد  ولد  حممد  املوريتاين،  الرئي�س  وك��ان   . املعار�شة  على  االنفتاح  نحو 
اأول لقاء جمعه بزعيم  املعار�شة يف  اأب��دى رغبته يف االنفتاح على  العزيز، 
املعار�شة الدميقراطية، احل�شن ولد حممد. وجاء ذلك اللقاء وما ت�شمنه، 
تتويجا ل�شل�شلة لقاءات ماراثونية بني رئي�س احلكومة، يحيى ولد حدمني، 

واأحزاب معار�شة �شاركت يف االنتخابات، مثل الوئام ، و التحالف ، و توا�شل 
، وهذا االأخري ع�شو يف منتدى الوحدة الدميقراطية، الذي يعد اأكرب تكتل 
ال��ل��ق��اءات يبدي لقادة  ال��ب��الد. وك��ان ول��د حدمني يف ك��ل تلك  معار�س يف 
االأحزاب املعار�شة رغبة رئي�س الدولة يف اإجراء حوار وطني ينهي االأزمة 
املعار�شة،  على  العزيز لالنفتاح  عبد  ولد  ا�شتعداد  ويعرب عن  ال�شيا�شية، 
�شواء تلك التي �شاركت يف اال�شتحقاقات االنتخابية )البلدية، والت�شريعية، 
رئي�س  ل��ق��اءات  وت��زام��ن��ت  قاطعتها.  ال��ت��ي  تلك  اأو  االأخ����رية،  وال��رئ��ا���ش��ي��ة( 
احلكومة تلك مع اأخرى خمتلفة اأجراها دبلوما�شيون غربيون مع اأحزاب 
يف املعار�شة، منها اأحزاب يف كتلة املعاهدة )ت�شم ثالثة اأحزاب( واأخرى يف 
نقابية، وهيئات  اأحزابا ومركزيات  الوحدة والدميقراطية )ي�شم  منتدى 

جمتمع مدين(، ف�شال عن زعيم موؤ�ش�شة املعار�شة الدميقراطية.

�إره�بيون يغت�لون رئي�س بلدية يف �جلز�ئر
•• اجلزائر-اأ ف ب:

اعلنت وكالة االنباء اجلزائرية نقال عن م�شدر امني ان جمموعة ارهابية اغتالت رئي�س بلدية برج 
االمري عبد القادر يف والية تي�شم�شيلت )حواىل 200 كلم جنوب غرب العا�شمة اجلزائرية(.

وقال امل�شدر نف�شه ان �شلغوم بن يو�شف رئي�س بلدية برج االمري عبد القادر اغتيل رميا بالر�شا�س 
من املرجح من طرف جمموعة ارهابية ح�شب م�شدر اأمني من عني املكان، يف مزرعته الواقعة بدوار 

عني الدرقة حوايل 8 كلم عن مركز بلدية برج االأمري عبد القادر .
وا�شاف انه �شيتم ت�شريح جثة �شلغوم )56 عاما( الذي كان رئي�س الغرفة الفالحية للوالية ومنتخبا 
عن حزب جبهة التحرير الوطني. ومل تذكر اي تفا�شيل اخرى عن عملية االغتيال هذه. وتراجعت 
هجمات املتطرفني ب�شكل كبري يف ال�شنوات االخرية يف اجلزائر لكن ما زالت هناك جماعات م�شلحة 
ب�شكل عام قوات االم��ن. ويقول  البالد وت�شتهدف  العا�شمة ويف �شرق  تن�شط يف مناطق قريبة من 

اجلي�س اجلزائري ان 93 متطرفاً قتلوا منذ بداية العام.
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•• الفجر – تون�ص – خا�ص
ا�شطفاف  عملية  تون�س  يف  تتوا�شل   
وال�شخ�شيات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االأح�������زاب 
ذاك  اأو  امل��ر���ش��ح  ه����ذا  وراء  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�����ث�����اين من  ال����������دور  مل�������ش���ان���دت���ه يف 
االنتخابات الرئا�شية التي �شتدور 21 

من ال�شهر اجلاري.
امل�شاندين  ج��ب��ه��ة  ا���ش��ت��ق��رت  ول���ئ���ن    
دائرة  يف  امل��رزوق��ي  املن�شف  للمر�شح 
انتظار  يف  االأول  ال���دور  يف  م�شانديه 
حتديد حركة النه�شة ملوقفها واإعالن 
مناف�شه  ف����ان  ����ش���راح���ة،  ل���ه  دع��م��ه��ا 
ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي زع��ي��م نداء 
تون�س الفائز باالنتخابات الت�شريعية، 
مازال ي�شتقطب قوى �شيا�شية جديدة 
حملته  وم�شاركته  ل��ه،  دعمها  اأعلنت 
من  يجعل  مم��ا  م��ي��دان��ي��ا،  االنتخابية 
من  عري�شة  ق��اع��دة  مر�شح  ال�شب�شي 
فقط،  ح��زب��ه  مر�شح  ولي�س  االأح����زاب 
االإع���الن عن جلنة وطنية  مّت  اأن  بعد 
مل�����ش��ان��دت��ه ت�����ش��ّم ط��ي��ف��ا م��ن االأح����زاب 

وال�شخ�شيات ال�شيا�شية.

مل يعد مر�ّشح النداء
اأّك���د رئي�س حركة ن��داء تون�س     وق��د 
واملر�شح للدور الثاين من االنتخابات 
 ، ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
لتقدمي  ع��ق��دت  ن���دوة �شحفية  خ��الل 
مل  اأّن���ه  ل��ه،  امل�شاندة  الوطنية  اللجنة 
بات  ه��و  ب��ل  فقط  ال��ن��داء  مر�شح  يعد 
وال�شخ�شيات  االأح���������زاب  ك����ل  مي���ث���ل 

واحل�شا�شيات التي تدعمه.
االأح�����������زاب  ل�����ه�����ذه  اأّن  واأ���������ش��������اف    
وال�����ش��خ�����ش��ي��ات ب���راجم���ه���ا، واأّن������ه من 
من  ال��ربام��ج  تقريب  ال��ت��دب��ري  ح�شن 
الو�شول  اأج����ل  م��ن  ال��ب��ع�����س  بع�شها 
لقوا�شم م�شركة �شتدفع نحو ت�شكيل 

احلكومة املقبلة.
   و�شّدد على اأّن احلكومة القادمة لن 
تكون حكومة حزب نداء تون�س فح�شب، 
ب��ل ه��ي �شتمثل اأك���ر م��ن ح��زب وهذا 
ال�شيا�شية  االأط����راف  ك��ّل  اأّن  يعني  ال 

�شت�شارك فيها وفق تقديره.
  واأ����ش���اف اأن ح���زب ن����داء ت��ون�����س لن 
تون�س  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وح����ده،  يحكم 
اأبنائها وكل  يف حاجة اإىل ت�شامن كل 

احل�شا�شيات ال�شيا�شية ، وفق تعبريه.
  وقال ال�شب�شي اإّن يد اهلل مع اجلماعة 
وه����و كمر�شح  االإج����م����اع،  م���ع  ول��ي�����س 
من  بها  ي�شتهان  ال  جماعة  له  رئا�شي 
امل�شاندين ولكن هناك من ال ي�شانده، 
اأن يكون كل من  م��وؤك��دا على ���ش��رورة 
ي�����ش��ان��ده م��ق��ت��ن��ع��ا ب���ال���ربن���ام���ج ال���ذي 
اأّنه  يعني  مب��ا  ال�شعب،  على  يقرحه 
تقريب  اإىل  داعيا  فيه،  م�شاركا  اأ�شبح 
وجهات النظر من اأجل تكوين حكومة 
مُت��ّك��ن م��ن اإخ���راج ال��ب��الد م��ن الو�شع 

احلايل الذي هي فيه.
  وقال ال�شب�شي اإّن التهم التي وجهت 
األقيت  وه�����ي  ب���اط���ل���ة  ت���ون�������س  ل����ن����داء 
يريد  ال  ح���زب���ه  اأّن  م�����ش��ي��ف��ا  ج���زاف���ا، 
التغّول لكنه يبحث عن خدمة البالد 
الوطنية  اإّن  بالقول  كالمه  واأردف   .
م�شيفا  ح���زب،  اأّي  على  ح��ك��را  لي�شت 
كّل  ت�شامن  اإىل  ح��اج��ة  يف  تون�س  اأّن 
العمل  اإىل  االهتداء  يتم  حتى  اأبنائها 
امل�شرك، معتربا اأن القطع مع املا�شي 
واملمار�شات  ال�شلوكيات  م��ع  قطع  ه��و 
االأ�شخا�س، منتقدا  القطع مع  ولي�س 
تخويف  على  تعمل  التي  الت�شريحات 
ال��ت��ون�����ش��ي��ني.    واأو����ش���ح رئ��ي�����س نداء 
تون�س اأّن من اأولويات برناجمه اإرجاع 
اال�شتقرار  ���ش��م��ان  اأج����ل  م���ن  االأم�����ن 
وااله��ت��م��ام ب��امل��ل��ف االق��ت�����ش��ادي بغية 
والتهمي�س  والفقر  البطالة  مقاومة 
اجتماعي،  بعد  ذات  �شيا�شة  اإر�شاء  مع 

للرئا�شة،  فعليا  مر�شحا  للحركة  اإّن 
مرتهنا لها. 

  وق����د ن��ف��ت ال��ن��ه�����ش��ة يف ب��الغ��ه��ا ما 
ال�شعبية،  اجل���ب���ه���ة  ادع�������اء  اأ����ش���م���ت���ه 
وفو�شت  احلياد  اختارت  اأّنها  م�شيفة 
واأن�����ش��اره��ا ح��ري��ة االختيار،  الأب��ن��ائ��ه��ا 
وق���د ا���ش��ت��ف��اد م��ر���ش��ح��ون ك��ث��ريون من 
اأ�شوات اأن�شار النه�شة يف الدور االأول 
امليل  رغ��م  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن 

للت�شويت الأحد املر�شحني.
  وعرّبت عن تنبيهها خلطورة التوجه 
االق�شائي والنزعة اال�شتئ�شالية جتاه 
مواطن  يف  وال���ب���ارزة  النه�شة  ح��رك��ة 
كثرية من بيان اجلبهة ال�شعبية والتي 
م�شتقبل  تثري خم��اوف حقيقية حول 
تون�س  يف  واحل���ري���ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وفق ن�ّس البالغ.
لالبتزاز  ا�شتنكارها  اإىل  اأ���ش��ارت  كما    
ال�شعبية  ق��ب��ل اجل��ب��ه��ة  امل��ف�����ش��وح م��ن 
ملر�شح نداء تون�س من خالل ا�شراط 
النه�شة يف احلكم  اإ�شراك حركة  عدم 
ما  ح�شب  االنتخابات  يف  دعمه  مقابل 

ورد يف البالغ.
   وقالت النه�شة اإّن اجلبهة ال�شعبية 
اأ������ش�����درت ب���ي���ان���ا ح�����ول م��وق��ف��ه��ا من 
لالنتخابات  ال��ث��اين  ال����دور  مر�شحي 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة غ��ري اأن ال��ب��ي��ان ت����ورط يف 
العام  ال��راأي  وت�شليل  احلقائق  تزوير 
االبتزاز  م��ن��ازع  ع��ن  ك�شفه  ع��ن  ف�شال 

واالإق�شاء لدى اجلبهة ال�شعبية.

اجلبهة ترد..
القيادي  اأدان ريا�س بن ف�شل     وقد 
باجلبهة ال�شعبية اأم�س ال�شبت، ما ورد 
اتهامات  م��ن  النه�شة  حركة  بيان  يف 
م��ب��ا���ش��رة ل��ه��م، ق��ائ��ال اأن���ه ت��زوي��ر واأن 
اجل��ب��ه��ة ال تقبل درو���ش��ا م��ن ق��ب��ل اأي 

طرف وخا�شة من حركة النه�شة.
التزام  ب��ن ف�شل ع��ن  ري��ا���س    وع���رّب 
ع��ن احل��ري��ات بعيدا  ب��ال��دف��اع  اجلبهة 
طرف  اأي  اب����ت����زاز  اأو  االإق�������ش���اء  ع���ن 
م���ذك���را مب�����ش��ان��دة اجلبهة  ���ش��ي��ا���ش��ي، 
اال�شتبداد،  اأيام  النه�شة  حركة  الأبناء 
و�شع  يف  لي�شت  احل��رك��ة  اأن  وم��ع��ت��ربا 
لتقدمي درو���س الأي قيادي يف اجلبهة 
على  ال�شابق  يف  دافعت  الأنها  ال�شعبية 
منظومة احلريات الفردية واجلماعية 

ح�شب تعبريه.
القيادي يف اجلبهة  ق��ال  م��ن جهته،    
ميلكون  اإن��ه��م  خل�شر،  زي���اد  ال�شعبية 
دالئ������ل وق����رائ����ن ع����دي����دة ت��ف��ي��د بان 
للرئا�شية  م��ر���ش��ح  ل��دي��ه��ا  ال��ن��ه�����ش��ة 
املرزوقي  املن�شف  وت�شعى لدعمه وهو 
وذلك خالفا ملا تطلقه بع�س قياداتها 
تلتزم  باأنها  العلن  يف  ت�شريحات  م��ن 
احل���ي���اد.  واأ����ش���اف ب���ان ه��ن��اك قيادات 
ب�����ارزة ���ش��ل��ب ال��ن��ه�����ش��ة م��ث��ل احلبيب 
ال��ل��وز وال�����ش��ادق ���ش��ورو ي��دع��م��ان علنا 
حمادي  اأّن  وح��ت��ى  امل���رزوق���ي  املن�شف 
ا�شتقالته منذ  اأع��ل��ن  وال���ذي  اجل��ب��ايل 
ي��وم��ني اح��ت��ج ع��ل��ى احل��رك��ة الأن��ه��ا مل 

تعلن �شراحة تاأييدها للمرزوقي.
  ودعا زياد خل�شر حركة النه�شة اإىل 
اأنها  �شراحة  وتعلن  موقفها  تو�شيح 

تدعم املرزوقي
اإىل  بحاجة  النه�شة  اأّن  على  و���ش��دد    
وهو  اأطروحاتها  ملراجعة  طويل  وقت 
يف  ت��ك��ون  ال  اأن  ����ش���رورة  ي�شتدعي  م��ا 
القادمة  امل��رح��ل��ة  يف  حكومي  ائ��ت��الف 
ائ���ت���الف  اإىل  ب���ح���اج���ة  ال�����ب�����الد  الن 

دميقراطي مدين بدون النه�شة .
قال  باالبتزاز،  باتهامهم  يتعلق  وفيما 
ال  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  اأّن  خل�شر  زي���اد 
و�شدد  االب���ت���زاز،  ب���اب  يف  نف�شها  ت���رى 
ع��ل��ى ان���ه م��ن ح��ق��ه��م اأن ي��ط��ل��ب��وا من 
ال�شب�شي اأن يو�شح حقيقة موقفه من 

النه�شة. 

القانون  دول������ة  ت��ك��ري�����س  ع����ن  زي�������ادة 
يقبل  منفتح  م�شلم  ل�شعب  وال���ع���دل 

التعاي�س مع بقية االأديان.

رجل املرحلة القادمة..
اأّك��دت اللجنة الوطنية مل�شاندة     وقد 
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 
�شيا�شية  اأح���زاب  ثمانية  م��ن  املتكّونة 
اأّن  الوطنية،  ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد 
القادرة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د 
جتميع  ع���ل���ى  ال����ق����ادم����ة  امل���رح���ل���ة  يف 
البالد،  م�شلحة  وخ��دم��ة  التون�شيني 
داعية جميع  له،  املطلق  دعمها  معلنة 
يف  االنطالق  اإىل  ال�شيا�شية  االأطياف 
بني  جديدة  حلمة  خللق  دعمه  حملة 
التناف�س  اإط��ار  يف  والعمل  التون�شيني 
كل  ع��ن  بعيدا  الدميقراطي  ال�شلمي 
االنزالقات.    من جهته، اأّكد التوهامي 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��دويل 
التاريخية  ال�������ش���رورة  اأّن  ل���الإن���ق���اذ، 
اختيار  ال���راه���ن  ال���وق���ت  يف  ت��ق��ت�����ش��ي 
لقدرته  اجلمهورية  لرئا�شة  ال�شب�شي 
واال�شتجابة  الدولة  هيبة  فر�س  على 
اإىل احلاجيات االجتماعية اإ�شافة اإىل 
الإدارة  توؤهله  التي  ال�شيا�شية  خربته 
�شاركه فيه  راأي  وه��و  ال��دول��ة،  ���ش��وؤون 
م�شطفى كمال النابلي حمافظ البنك 
املركزي ال�شابق واملر�شح املن�شحب من 
ال�شباق الرئا�شي يف الدور االأول، الذي 
نّوه بقدرة الباجي على بناء موؤ�ش�شات 
املرحلة  ه����ذه  يف  وق���ي���ادت���ه���ا  ال����دول����ة 
امل�شريية واملحورية من تاريخ تون�س.

املر�شح  اأن  ال��ن��اب��ل��ي،  ك���م���ال  وق�����ال     
ي�شتحق  املرزوقي ال  املن�شف  الرئا�شي 
املرحلة  يف  ل��ت��ون�����س  رئ��ي�����ش��ا  ي��ك��ون  اأن 
املر�شح  جن����اح  اأن  م��ع��ت��ربا  ال���ق���ادم���ة، 
يف  ال�شب�شي  القائد  الباجي  الرئا�شي 
االنتخابات الرئا�شية �شُيعرّب عن جناح 
القادمة،  املرحلة  يف  التون�شية  البالد 
موؤهل  غ��ري  امل��رزوق��ي  اأّن  اإىل  م�شريا 
لقيادة البالد مرة اأخرى خا�شة و اأنه 

ال�شورابي  وع���ل���ي  احل���اج���ي  وع���دن���ان 
و�شامل ال�شايبي والطيب الهويدي.

اجلبايل والبحث عن التوازن
  ويف �شياق مت�شل مب�شالة اال�شطفاف 
وراء احد املر�شحني، اأكد االأمني العام 
النه�شة  حركة  من  امل�شتقيل  ال�شابق 
حمادي اجلبايل يف مداخلة تلفزية، اأّنه 
بالنظر  قيادة احل��زب  على خالف مع 
موقف  يثبت  اأن  املنتظر  م��ن  اأّن���ه  اإىل 
جمل�س ال�����ش��ورى ال��ق��رار ال��داع��ي اإىل 
االلتزام باحلياد يف عالقة باالنتخابات 

الرئا�شية يف دورها الثاين. 
احل���ي���اد يف هذه  اإّن  اجل���ب���ايل  وق����ال    
احلالة ال ميكن اأن ي�شمن التوازن يف 
وقع  تعي�س على  م��ازال��ت  التي  ال��ب��الد 
االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي، م�����ش��ّددا على 
اأّن موقفه هذا لي�س انت�شارا للمر�شح 
بل  املرزوقي  من�شف  حممد  الرئا�شي 
هو تنبيه من خطر هيمنة طرف واحد 
على احلياة ال�شيا�شية يف جتربة ه�ّشة.

  واأ�شاف اأّن امل�شكل ال يكمن يف اإمكانية 
عودته اإىل النه�شة من عدمها، داعيا 
اأبناء احلركة واملنا�شلني  اأ�شماهم  من 
يف تون�س اإىل االنتباه.   وتابع حديثه 
بالقول، اإّن امل�شاألة لي�شت ق�شية اأ�شماء 
يف االنتخابات الرئا�شية بل هي �شرورة 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق 
احلريات  على  تهديد  وج���ود  باعتبار 
قوله.    ح�شب  النا�شئة  والدميقراطية 
نهائية  ب�شفة  ان�شحابه  قرار  اأّن  وبنّي 
اأّن احرازات  اإىل  ُيعزى  النه�شة،  من 
ع����ل����ى م�����وق�����ف احل������رك������ة يف ع���الق���ة 
باالإ�شالح وبناء الدولة الدميقراطية 

ولي�س من االنتخابات فقط. 

النه�شة ت�شتنكر
 موقف اجلبهة

  ورّدت حركة النه�شة يف بالغ لها على 
اإحدى النقاط الواردة يف بيان اجلبهة 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��خ�����ش��و���س امل����وق����ف من 
االنتخابات الرئا�شية والتي قالت عنها 

اإلقاء خطابات مت�شنجة و�شاهم  تعّمد 
يف خلق ال��ف��نت ب��ني امل��واط��ن��ني.    من 
ال���ري���اح���ي رئي�س  ���ش��ل��ي��م  ج��ه��ت��ه، دع����ا 
منا�شلي  احل������ر،  ال���وط���ن���ي  االحت�������اد 
بكثافة  للت�شويت  ومنا�شريه  ح��زب��ه 
ل��ف��ائ��دة ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي، اأّم�����ا �شمري 
الدميقراطي  امل�شار  عام  اأمني  الطّيب 
ال�شب�شي  اأّن  اعترب  فقد  االجتماعي، 
ه��و اخل��ي��ار االأف�����ش��ل الإن���ق���اذ البالد، 
منتقدا االأعمال واملواقف التي قّدمها 
�شنوات  ثالث  طيلة  املرزوقي  املن�شف 

من حكمه يف ق�شر قرطاج.
م�شاندة  اإّن   ، بالطيب  �شمري  وق���ال    
الإنقاذ  االأخ��رية  اللحظة  هي  ال�شب�شي 
الذين  اإىل  ن�����داء  وج����ه  ك��م��ا  ال���ب���الد، 
ب��ت��ح��ك��ي��م �شوت  ل��ل��م��رزوق��ي  ���ش��وت��وا 
العقل يف اإعطاء اأ�شواتهم وعدم تفويت 
اأّن  موؤكدا  البالد،  اإنقاذ  على  الفر�شة 
و�شفه  من  ن�شيب  من  �شيكون  الفوز 

برجل املرحلة وهو ال�شب�شي.

القدرة على الهدم ولي�س البناء
  واع��ت��رب االأم����ني ال��ع��ام حل��رك��ة نداء 
تون�س الطيب البكو�س، يف ذات الندوة 
حزبه  رئي�س  مناف�س  اإن  ال�شحفية، 

ال�شاحقة من التون�شيني يف االنتخابات 
قيادة  م�شوؤولية  لتحميله  الرئا�شية 

الدولة يف املرحلة القادمة.
  وقال البكو�س اأن مر�شح هذا الطيف 
ال�شيا�شي الوا�شع، اللجنة الوطنية، له 
جتربة طويلة املدى يف مفهوم الدولة 
غ���ريه،  ت��ت��وف��ر يف  اأن  ال���ت���ي ال مي��ك��ن 
موؤكدا اأن بناء الدولة واإعادة ترميمها 
هما من م�شموالته يف املرحلة القادمة 
حكومة  م��ن  م�شانديه  جميع  مبعية 

ونواب جمل�س ال�شعب.
   واعترب اأن املر�شح الثاين لالنتخابات 
قادر  غري  املرزوقي  من�شف  الرئا�شية 
ع��ل��ى ال��ب��ن��اء واإمن�����ا ق����ادر ع��ل��ى الهدم 
وت�شريحاته  ����ش���ع���ارات���ه  خ����الل  م���ن 
التون�شيني  تق�شيم  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
ت��رج��ي��ح��ه.   ول��الإ���ش��ارة تتكون  ح�شب 
الباجي  مل�����ش��ان��دة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
قائد ال�شب�شي التي مت االإع��الن عنها، 
اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الإن���ق���اذ وح���زب 
االجتماعي  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�������ش���ار 
الوطني احل��ر وحزب  وح��زب االحت���اد 
اإ�شافة  امل���ب���ادرة،  ت��ون�����س وح���زب  اآف����اق 
و�شمري  النابلي  ك��م��ال  م�شطفى  اإىل 
بلعيد  اخل���ل���ف���اوي  وب�����ش��م��ة  ال��ع��ب��ديل 

م��ن�����ش��ف امل���رزوق���ي ق����ادر ع��ل��ى الهدم 
ولي�س البناء، على حد تعبريه. 

حزبه  ب���اأن  البكو�س  الطيب  و���ش��رح    
م��ن��ف��ت��ح ع���ل���ى م���ق���رح���ات االأح��������زاب 
ومنظمات  االأخ�����������رى  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، ق��ائ��ال ن����داء تون�س 
يحكم  ول��ن  لربناجمه  متع�شبا  لي�س 
تقت�شى  ت��ون�����س  م�شلحة  ب��ل  وح����ده، 

يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ح��ك��وم��ة ائتالف 
البكو�س  ال حكومة حتالف.   واأ�شاف 
احلكومة  يف  تون�س  ن���داء  ب��رن��ام��ج  اأن 
مل  اإذا  مهددا  حتميا  �شيكون  القادمة 
الرئي�س  ال�شب�شي  قائد  الباجي  يكن 

القادم للبالد.
  واأعرب عن اأمله يف اأن ي�شبح الباجي 
االأغلبية  م���ر����ش���ح  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 

دائرة م�شاندته يف ات�شاع:

�ل�شب�شي يك�شف �شورة �حلكومة �لتون�شية �جلديدة
حركة النه�شة تتهم اجلبهة بتزوير احلقائق وت�شليل الراأي العام وابتزاز ال�شب�شي

اجلبهة ال�شعبية ترف�س اتهامات النه�شة

ال�شب�شي والرياحي..م�شاندة عملية

حزب امل�شار يعلن دعمه لل�شب�شي دون �شروط

�جلبهة �ل�شعبية: �لنه�شة لي�شت يف 
و�شع لتقدمي درو�س لقي�د�ت �جلبهة

حزب �مل�ش�ر: �ل�شب�شي رجل 
�ملرحلة..و�لفوز �شيكون من ن�شيبه

املرحلة  يف  تقت�شى  تون�س  م�شلحة  تــونــ�ــس:  نـــداء   
ـــقـــادمـــة حــكــومــة ائـــتـــالف ل حــكــومــة حتــالــف ال

مو�طنة تلقي حذ�ء على �ملرزوقي..!
•• الفجر – تون�ص

الرئا�شية  االنتخابات  م��ن  ال��ث��اين  ل��ل��دور  املر�شح  ال�شبت  ام�س  �شباح  ا�شطر 
حممد املن�شف املرزوقي الختزال كلمته التي األقاها اأمام اأن�شاره مبدينة الكاف 
ومغادرة املدينة حتت حماية اأمنية م�شددة .    ورفع عدد من اأهايل املدينة �شعار 
ديقاج خالل كلمة املن�شف املرزوقي مما اأجربه على املغادرة.   واأكدت �شريين 
مبدينة  املواطنات  اإح��دى  اأن  ال�شارين  �شقراط  الرائد  ال�شهيد  اأخ��ت  ال�شارين 
الرئا�شية  لالنتخابات  ال��ث��اين  ل��ل��دور  املر�شح  ب��اجت��اه  بحذائها  األ��ق��ت  ال��ك��اف 
ح�شب  لالأهايل  م�شتفزا  ك��ان  ال��ذي  خطابه  على  احتجاجا  امل��رزوق��ي،  املن�شف 
تعبريها، موؤكدة اأن املرزوقي مل يحرم اأهايل املنطقة وال �شهدائها .   وتابعت 
�شريين ال�شارين قائلة اأن عددا من اأهايل اجلهة ومن مكونات املجتمع املدين 
عربوا عن امتعا�شهم من املرزوقي الذي ا�شتهل خطابه قائال اإنه يقوم بزيارة 

يرحم  اأن  ع��و���س  ال��ب��ائ��د  للنظام  حت��ن  ملنطقة 
اأثار  ما  وه��و  قولها،  ح�شب  املنطقة  �شهداء  على 
حفيظة االأهايل وغ�شبهم.    وقد متكنت القوات 
يف  الو�شع  على  ال�شيطرة  من  ذلك  بعد  االأمنية 
من  البع�س  بني  مناو�شات  ج��دت  اأن  بعد  الكاف 
اأن�شار املرزوقي ومعار�شيه. وقال حممد املن�شف 
املرزوقي ، يف ت�شريح دونه على �شفحته الر�شمية 

اخلا�شة مهما 
�شو�شتم علينا فان ذلك لن يزيدين اإال اإ�شرار على االت�شال املبا�شر باأبناء �شعبي 
بكل اجلهات واأنا على ثقة بان ال�شعب التون�شي �شينت�شر لتون�س الدميقراطية 
االأخر  اح��رام  تقوم على  الدميقراطية منظومة متكاملة  املرزوقي  واأ�شاف   .

وحرية التنظم وهي قيم يبدو اأن البع�س مل ي�شتوعبها حتى االآن .

املرزوقي يف موقف �شعب 

النه�شة تتهم اجلبهة بالتزوير واالبتزاز

اللجنة الوطنية مل�شاندة املر�شح الباجي قائد ال�شب�شي

حذر �أمريكي فرن�شي حي�ل نووي �إير�ن 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

تتبادل الواليات املتحدة وفرن�شا املراقبة بحذر ب�شاأن امللف 
النووي االيراين يف لعبة دبلوما�شية ت�شتبه فيها وا�شنطن 
ي�شعر  فيما  اتفاق مع طهران  اب��رام  تتلكاأ يف  باري�س  ب��ان 

الفرن�شيون �شمنا بالقلق من ت�شرع االمريكيني.
وي�شكل حل كل م�شاكل الربنامج النووي االي��راين دفعة 
لدى  اولوية  االيرانية  اجلمهورية  مع  والت�شالح  واحدة 

الرئي�س االمريكي باراك اوباما.
وت��ري��د ف��رن�����ش��ا اي�����ش��ا خم��رج��ا ل��الزم��ة لكنها ت��ع��د منذ 
1 التي   5 ب��ني دول جم��م��وع��ة  ت�����ش��ددا  ���ش��ن��وات االك����ر 

وال�شني  املتحدة  الواليات  اي�شا  وت�شم  طهران  تفاو�س 
ورو�شيا وبريطانيا واملانيا.

ر�شميا، تعلن وا�شنطن وباري�س وحدة موقفهما للتو�شل 
اىل حل مع طهران ينهي 12 عاما من التوتر.

لكن م�شادر دبلوما�شية متطابقة تعرف بانه يف كوالي�س 
اي��ران وال��دول الكربى، هناك خالف  ه��ذه املواجهة بني 
ال��ع��الق��ات بينهما  ب��اري�����س ووا���ش��ن��ط��ن. وق��د �شهدت  ب��ني 
تقلبات منذ الغزو االمريكي للعراق يف 2003 وقد تكون 

1 يف مواجهة طهران. احللقة ال�شعيفة يف جمموعة 5 
القلق  ع��ن  الدبلوما�شيون  يعرب  اخلا�شة  اجلل�شات  ويف 
وحتى عن اال�شتياء من فرن�شا التي تدعي بدون وجه حق 

يتهمون  ت�شددا حيال طهران. وهم  االكر  بانها  براأيهم 
ن��ظ��راءه��م ال��ف��رن�����ش��ي��ني ب��ال��ت��ح��دث ك��ث��ريا ع��ن خربتهم 
احلقيقية يف النووي االيراين لكن بدون ان يقدموا �شيئا 

يذكر وبدون ان يتحركوا.
ويرف�س الفرن�شيون الرد على انتقادات االمريكيني.

لكن يف املفاو�شات االخ��رية التي جرت يف فيينا يف نهاية 
ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين ن��وف��م��رب، اط��ل��ق ال�����ش��ف��ري ال��ف��رن�����ش��ي يف 
الواليات املتحدة جريار ارو تغريدات كثرية باالنكليزية، 
دعا فيها اىل ال�شرب واحلزم يف لعبة البوكر هذه م�شريا 
اىل انه اذا كان اي اتفاق حا�شما لالقت�شاد االيراين فهو 

لي�س اكر من مهم بالن�شبة لنا .

��ش�بة ثالثة ب�لر�ش��س �أم�م مدر�شة يف �أوريجون 
•• بورتالند-رويرتز:

قالت ال�شرطة يف مدينة بورتالند بوالية اأوريجون االأمريكية اإن ثالثة مراهقني و�شابا عمره 20 عاما اأ�شيبوا 
بالر�شا�س اأمام مدر�شة ثانوية يف بورتالند عندما اأطلق م�شلح يعتقد اأن له �شلة بع�شابات النار بعد خالف.

اآخرين بعد  امل�شتبه به فر من م�شرح اجلرمية مع �شخ�شني  اإن  وقال بيت �شيم�شون من مكتب �شرطة بورتالند 
اإطالق النار على بعد اأقل من بناية من مدر�شة روزماري اأندر�شون الثانوية ومازال الثالثة هاربني.

واأ�شاف اإن فتاة عمرها 16 عاما اأ�شيبت بالر�شا�س بعد فرة وجيزة من الظهر اأمام املدر�شة يف �شمال بورتالند 
ونقلت اإىل م�شت�شفى حملي حيث اأعلنت اأن حالتها حرجة. ويرقد �شاب عمره 17 عاما واآخر عمره 20 عاما يف 
ا�شابتها ب�شحجات  امل�شت�شفى بعد  19 عاما وخرجت من  امل�شت�شفى وعوجلت فتاة عمرها  حالة خطرية يف نف�س 
اأو اآخر مبدر�شة روزم��اري اندر�شون  يف قدمها ب�شبب ر�شا�شة. وقالت �شيم�شون اإن كل ال�شحايا لهم �شلة ب�شكل 
وهرعوا اإىل املدر�شة بعد اإطالق النار حيث تلقوا عالجا مبدئيا يف الوقت الذي اأغلقت فيه املدر�شة. واأعيد فتح 

املدر�شة يف وقت الحق بعد ظهر اأم�س االأول بعد قيام ال�شرطة بعملية تفتي�س.
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             يف الدعوى رقم  2014/1359 جتاري كلي

 املدعى عليهم/1- �شبارك ايفيا�شن �شريف�شز �س م ح 
2- فيجن اير انرنا�شيونال ) بى فى تى( ليمتد.

يعلن اخلبري/حممد علي �شلطان اخل�شر عن بدء اعمال اخلربة احل�شابية مبوجب 
احلكم التمهيدي ال�شادر عن حمكمة دبى االبتدائية بتاريخ 2014/11/12 يف الدعوى 
رقم 2014/1359 جتاري كلي ويعلن املدعي عليهم/ �شبارك ايفيا�شن �شريف�شز �س م ح، 
فيجن اير انرنا�شيونال ) بي يف تى( ليمتد مبوعد اجتماع خربة لتقدمي مالديهم 
من م�شتندات وذلك يوم االحد املوافق 2014/12/21 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا 
خلف  بور�شعيد-  �شارع  ديرة-  دبي-  امارة  فى  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذلك 
 - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  بناية  ني�شان(  )توكيل  لل�شيارات  العربية  ال�شركة 
 04-2947003 فاك�س:   04-2947002 تليفون:   )402( رقم  مكتب  الرابع-  الطابق 

حممول: 050-6313708
القا�سي  

اعالن اجتماع خربة

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 166 /2014 نزاع تعيني خربة مدين                     
االقامة  حمل  جمهول   وامليكانيكا  للتكييف  الكو  �شده/1-  املتنازع  اىل 
مبا ان املتنازع/ القطب االوحد الهند�شية وميثله: حبيب حممد �شريف 
عبداهلل املال قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2014/12/23  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  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.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 383 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شده/1- �شي�شتم لالن�شاءات ذ م م   جمهول  حمل االقامة 
مبا ان املتنازع/ �شركة االتقان للمواد العازلة ذ م م وميثله: ح�شني علي 
عبدالرحمن لوتاه  قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري هند�شي 
وبالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )28.880 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  املحاماة وحتى  واتعاب 
مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة    2015/1/6 امل��واف��ق 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/371 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ م م  جمهول حمل االقامة 
لوتاه   علي  �شلطان  فهد  وميثله:  املفلح  ف��وزان  �شهيل  �شامي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
واال�شتئناف  واملعدل  كلي  عقاري   2010/868 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  باحلكم  نعلنكم 
رقم 2012/11 عقاري وال�شادر بتاريخ 2013/1/15 يوم الثالثاء باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك : 1- ف�شخ العقد املربم فيما بني امل�شتاأنف وامل�شتاأنف �شدها بتاريخ 2007/5/2 
2-    2-  بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1213999( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة 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 . 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/326 تنفيذ عقاري
ذات  �شركة   - ح  م  ���س  ت��ي  ب��ي يف  �شركة جلف هولدينجز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
م�شئولية حم��دودة 2- �شافان اجنيبت ديباك  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
نعلنكم  قرقا�س  علي  عبداهلل  �شمرية  وميثله:  ح�شوين  ثريا  التنفيذ/  طالب 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/881 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ  باحلكم 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1: وذلك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/3/22
)439011( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور . 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2795 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- حممد رم�شان لتجارة اال�شماك �س ذم م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمر فاروق غالم م�شطفى قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )12361( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 613 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة .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�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1782 جتاري كلي                                 
االقامة  حمل  جمهول  جريي  �شامبورام  كومار  ديليب   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعى: جهانكري علي �شم�شي ح�شن علي �شم�شي وميثله: جمال علي 
ال�شيد حممد ال�شنقيطي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
150000.00 درهم مع الفائدة التاخريية من تاريخ اال�شتحقاق عن كل �شيك 
وح��ت��ى مت��ام ال�����ش��داد ب��واق��ع 12% م��ع ك��اف��ة ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وب���دل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/12/16 ال�شاعة 9.30 
قانونيا  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1216 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليهما /1- �شركة تبار التجارية ذ م م 2- ملتي كوم للتجارة العامة �س ذم 
ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  �شادرات  بنك  املدعى:  ان  االقامة مبا  م جمهول حمل 
احمد حممدالقا�شم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم 
بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا مبلغ وقدره )8.938.544.68 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية االتفاقية بواقع 18% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2015/1/5 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 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. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/790 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه /1- راغو اراكل راغافان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى: 
�شركة دبي فري�شت �س م خ وميثله: عبا�س مهدي ال�شيد خلف الطاهري  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   95432.36(
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2014/12/15 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1232 جتاري كلي                                 
���س ذم م  جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  ف���ورت للتجارة  ب��ريد  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
ابراهيم حممد احمد  اي��ران وميثله:  امل��دع��ى: بنك ���ش��ادرات  ان  االق��ام��ة مبا 
املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  القا�شم   حممد 
وقدره  مببلغ  للمدعي.  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 
)718.679/99 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية 
لها  التام. وحددت  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 17% من  االتفاقية 
 ch2.E.21 جل�شة يوم االثنني املوافق 2015/1/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/896 جتاري جزئي                                 

لل�شياحة  رمي   -2 م(  م  ذ   ( لل�شياحة  اخلليج  كثبات   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل 
باال�س  داو  فندق  امل��دع��ى:  ان  االق��ام��ة مب��ا  م م جمهويل حم��ل  ذ  وال�شفريات 
وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 29.610.20( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 القانونية  والفائدة  دره��م( 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2014/12/23 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/971 عمايل كلي                                   
حمل  جمهويل  م(   ذم  �س   ( �شاين  بنيت  توما�س  عليه/1-  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �شيخ   ا�شماعيل  اني�س  املدعى:  ان  االقامة مبا 
درهم   )154704 وق��دره��ا)  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000 
)2014/189071(   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/22 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/5055 عمايل جزئي                                   

اىل املدعى عليه/1- ا�شد ال�شحراء للنقل الربي العام �س ذ م م   جمهول  
حمل االقامة مبا ان املدعى: حممد جاويد جان  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)34890( درهم وتذكرة 
عودة والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )2014/189256( وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/1/8 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي   
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/105 احوال نف�س غري م�سلمني                          
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  كي�شواين  �شومري  كافيتا   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  كي�شواين  كي�شين�شند  �شومري  امل��دع��ى: 
املطالبة بالزام املدعى عليها بالدخول يف طاعة زوجها والقرار يف بيت الزوجية 
بروؤية  للمدعى  ال�شماح  احتياطيا  وال���ده  اىل  كري�س  الطفل  ب�شم  والق�شاء 
الطفل واملبيت لديه يومي جمعة وال�شبت من كل ا�شبوع، والر�شوم وامل�شاريف 
واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/12/28 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.C.12 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. 
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �شوبر كونتيرن �شريف�شيز   )�س.ذ.م.م(  
القبي�شي  16 ملك حممد مو�شى  رقم  العنوان: مكتب  الرخ�شة: 558569  رقم 
- بر دبي- ال�شوق الكبري ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد 
بال�شجل التجاري: 68436 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
االجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  م(  م  ذ  �س   ( للنقل  اي�شت(  ميدل   ( هينور هيلوجي   ال�شركة:  ا�شم 
الرخ�شة: 578347 العنوان: حمل رقم )5( ملك خليفة احمد - بردبي- الكرامة  
ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 79034 
اخلا�س  الرخي�س  الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة 
.وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من 
Suggest_complain@dubaided.  خالل الربيد االلكروين
الثبوتية وذلك خالل )15(  امل�شتندات واالوراق  gov.ae مرفقا معه كافة 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/948  جتاري كلي                

ق���ازى خ���زام ج��ه��ان زايب  اق��ب��ال قا�شى 2-  ع��ل��ي��ه/1- و�شيم  امل��دع��ى  اىل 
ق��ازى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / قتيبة خالد ن�شر  نعلنكم 
الدعوى  يف   2014/12/7 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم االحد املوافق 2014/12/21 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch1.C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1201 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املتكاملة  اقام املدعي/�شركة االمارات لالت�شاالت  الدهي�شة للنقليات  - 
�س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي  الدعوى برقم 2014/1201 
درهم   9550.52 املطالبة مببلغ  ومو�شوعها  - جزئي- عجمان-  -م��دين 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 6 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1205 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لالت�شاالت  االم���ارات  املدعي/�شركة  اق��ام   - حممد  احمد  ح�شني  احمد 
برقم  ال��دع��وى  �شيتي  امليديا  دب��ي-  عنوانه:  جن�شيته:  ع  م  �س  املتكاملة 
مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ع��ج��م��ان-  ج��زئ��ي-   - -م���دين   2014/1205
ام��ام حمكمة عجمان االحتادية  6.30999  دره��م فانت مكلف باحل�شور 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 6 من �شهر يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1203 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
االمارات  املدعي/�شركة  اق��ام   - النيادي  ال�شالمي  احمد  ع��ب��داهلل  علي 
لالت�شاالت املتكاملة �س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي  الدعوى 
برقم 2014/1203 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
34.543.75 درهم فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 6 من �شهر يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1213 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
حنني للتجارة م م ج - اقام املدعي/�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة 
�س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي  الدعوى برقم 2014/1213 
-مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 9.420.12  درهم 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 6 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1202 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
امل��دع��ي/���ش��رك��ة االم����ارات لالت�شاالت  اق���ام   - مقهى وك��اف��ري��ا اجل��ي��زة 
برقم  الدعوى  �شيتي   امليديا  دب��ي-  عنوانه:  جن�شيته:  ع  م  �س  املتكاملة 
مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ع��ج��م��ان-  ج��زئ��ي-   - -م���دين   2014/1202
االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   6245.42
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 6 من �شهر يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1207 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
يرب للنقليات ذ م م - اقام املدعي/�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة 
�س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي املبني املقابل ملحطة البي بي 
�شي  الدعوى برقم 2014/1207 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها 
حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   3612.475 مببلغ  املطالبة 
عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف 
للنظر يف  ل�شنة 2015 وذلك  يناير  �شهر  املوافق يوم 6 من  ال�شاعة 8.30 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1204 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املا�س امبيك�س �س م م - اقام املدعي/�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة 
�س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي  الدعوى برقم 2014/1204 
-مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 9.361.16 درهم 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 6 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2014/1192 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لالت�شاالت  االم���ارات  املدعي/�شركة  اق��ام   - ال�شيارات  لتاجري  ال��رح��ال 
املتكاملة �س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا  الدعوى برقم 2014/1192 
-مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 25117.39 درهم 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 6 من �شهر  ال�شاعة 8.30  بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف  او 
يناير ل�شنة 2015 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2014/12/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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مال واأعمال
د ر��شد بن فهد: �لنظ�م ي�شمن مط�بقة �ملنتج�ت �لبرتولية �ملتد�ولة و�مل�شدرة و�مل�شتوردة ملع�يري �جلودة 

التزييت وا�شراطات ال�شالمة  امل�شتقات النفطية وزيوت 
اخلا�شة بنقل وتخزين املواد البرولية واالأحكام املتعلقة 

بامل�شوؤوليات واملخالفات الأحكام هذا النظام.
للرقابة على  النظام  ه��ذا  اإع���داد  اأن��ه مت  واأ���ش��اف معاليه 
املنتجات من امل�شتقات البرولية وزيوت التزييت امل�شوقة 
يف الدولة وزيوت التزييت امل�شنعة حملياً و املعدة للت�شدير 
بهدف التداول االآمن لهذه املنتجات واحلد من التاأثريات 
ال�شلبية الناجمة عن املنتجات الغري مطابقة للموا�شفات 
والبيئة  العامة  وال�شالمة  ال�شحة  على  الفنية  واللوائح 
ول�شمان مطابقة هذه املنتجات ملعايري اجلودة وال�شالمة 
وك��ذل��ك احل��د م��ن دخ���ول منتجات متدنية اجل���ودة اىل 
اأ�شرار باالقت�شاد الوطني  اأ�شواق الدولة وما ت�شببه من 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ل��ل��م��وا���ش��ف��ات و  اإدارة ه��ي��ئ��ة االإم�������ارات  اع��ت��م��د جم��ل�����س 
امل��ق��اي��ي�����س م��وا���ش��ف��ات خ���الل اج��ت��م��اع��ه اخل��ام�����س للعام 
احلايل برئا�شة معايل الدكتور را�شد احمد بن فهد وزير 
البيئة واملياه رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة النظام االإماراتي 
متهيدا  التزييت  وزي��وت  النفطية  امل�شتقات  على  للرقابة 
كنظام  الق���راره  التو�شية  و  ال����وزراء  جمل�س  اىل  لرفعه 
معايل  ق��ال  و   . ال��دول��ة  م�شتوى  على  التطبيق  اإل��زام��ي 
اأ�شدرته  �شحفي  بيان  يف  فهد  بن  احمد  را�شد  الدكتور 
النظام  اأن  ام�س  املقايي�س  و  للموا�شفات  االإم���ارات  هيئة 
على  وال���رق���اب���ة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  اإج�������راءات  يت�شمن  اجل���دي���د 

من  ال����واردات  على  الفعالة  للرقابة  النظام  ي��ه��دف  كما 
منتجات  ادخ���ال  ع��دم  م��ن  ال��ت��اأك��د  و  البرولية  املنتجات 

خمالفة للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية. 
من ناحية ثانية قال معايل الدكتور را�شد احمد بن فهد اأن 
جمل�س اإدارة موا�شفات اعتمد خالل اجتماعه الذي عقد 
وحمدثة  جديدة  قيا�شية  موا�شفات  بدبي  الهيئة  مبقر 
ا�شتبدالها  ال��ت��ي مت  االأط���ف���ال  ل��ع��ب  م��وا���ش��ف��ات  واإل���غ���اء 
مب��وا���ش��ف��ات ج��دي��دة م��ت��واف��ق��ة م��ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة يف 
اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ف��رة م��ن 2014 حتى  اإط����ار 
2014 الهادفة لدعم االإقت�شاد الوطني وتعزيز   2016
ال�شالمة  بتوفري  وامل�شاهمة  املحلي  لالنتاج  التناف�شية 
واحلماية ال�شحية والبيئية وحماية امل�شتهلك وامل�شلحة 

العامة م�شريا معاليه اإىل اأنه بهدف رفع م�شتوى اجلودة 
الدولة  اأ���ش��واق  يف  امل��ط��روح��ة  االأط��ف��ال  للعب  وال�شالمة 
تو�شية  املجل�س  رف��ع  التعاون  جمل�س  دول  بقية  واأ���ش��واق 
اإىل جمل�س الوزراء املوقر باإ�شدار قرار تنظيمي يت�شمن 
اإقرار الالئحة الفنية اخلليجية للعب االأطفال للتطبيق 
االإل���زام���ي يف دول���ة االم����ارات بعد اع��ت��م��اده��ا م��ن جمل�س 
اإدارة الهيئة بناء قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه ال�شابع 
االأطفال  للعب  اخلليجية  الفنية  الالئحة  باعتماد  ع�شر 
مع  للتما�شي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اإلزامياً  لتطبيقها 
لل�شوق  وللو�شول  املوحدة  االقت�شادية  االتفاقية  اأهداف 

اخلليجية امل�شركة. 

 لتقدمي قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني 

�ت�ش�لت تطلق مركز� متخ�ش�ش� لل�شرك�ت �ل�شغرية و�ملتو�شطة
�شلفادور اجنالدا:تزويد ال�شركات باأحدث الت�شالت التي تعمل على حت�شني قدرتهم 

دبي �لتج�رية و د�ر �لتك�فل يوقع�ن �تف�قية 
لتوفري خدم�ت �لت�أمني �لبحري و�ل�شحن
يتما�شى مع جمتمع التجارة واالأعمال اللوج�شتية.

دار  يف  امل��ن��ت��دب  الع�شو  الها�شمي  ���ش��ال��ح  اأك���د  جهته  م��ن 
التكافل على حر�شه على التعاون وال�شراكة مع املوؤ�ش�شات 
تي�شريها  ���ش��ب��ي��ل  ت��رت��ق��ي يف خ��دم��ات��ه��ا يف  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة 
تقدمي  خالل  من  اأهدافها  لدعم  دائما  وت�شعى  لعمالئها 
خ��دم��ات م�����ش��ان��دة ل��ه��ا، م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بتوقيع هذه 
�شوق  ا�شراتيجي يف  لتعاون  تعد فر�شة  التي   ، االتفاقية 
وكفاءة  خربتها  التكافل  دار  خاللها  من  تقدم   ، التاأمني 
م�شيفا  ال��ق��ط��اع،  ذات  يف  املتخ�ش�شني  بها  العمل  ف��ري��ق 
دبي  ت��زوي��د  على  خرباتنا  خ��الل  م��ن  جاهدين  �شنعمل   :
ن�شعى  م��ا  وه��ذا  واخل��دم��ات،  العرو�س  ب��اأح��دث  التجارية 
لتوفريه جلميع عمالئنا �شواء االأفراد او املوؤ�ش�شات، الفتا 
اىل اأن دار التكافل �شت�شع جميع اإمكانياتها لتوفري ُحلول 
التاأمني على الب�شائع الكرونياً، وذلك مبقت�شى ما جاء 
ومبا  التاأمني  خدمات  اأف�شل  توفري  من  االتفاقية  ببنود 
يتنا�شب مع تطلعات واحتياجات ال�شريك باالتفاقية دبي 

التجارية وعمالئها .
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  ال�شحن  بقطاع  الها�شمي  واأ���ش��اد 
االقت�شادية  التنمية  القطاعات احليوية يف  اأحد  باعتباره 
تطوير  على  التكافل  دار  حر�س  على  م��وؤك��دا  ال��دول��ة،  يف 
برامج جديدة لل�شركات واملوؤ�ش�شات التي تعمل يف التجارة 
واللوج�شتيات مما ي�شهم يف دفع عجلة التقدم االقت�شادي 
يف املنطقة ، الفتا اىل اأن دار التكافل ومنذ تاأ�شي�شها العام 
 ، 100 مليون دره��م  ب��راأ���س م��ال م��دف��وع قيمته   2008
ك�شركة تاأمني اإ�شالمية تتخذ من دبي مقرا لها ، حر�شت 
ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  تتوافق  ت��اأم��ني  خ��دم��ات  ت��وف��ري  على 
االإ���ش��الم��ي��ة، ت��ت��م��ي��ز ب��االب��ت��ك��ار واحل��رف��ي��ة ف��ي��م��ا تقدمه 

لعمالئها 

•• دبي –الفجر:

وق��ع��ت دب���ي ال��ت��ج��اري��ة، اجل��ه��ة ال���رائ���دة يف جم���ال تي�شري 
التجارة عرب احلدود، موؤخراً اتفاقية تعاون مع دار التكافل، 
التاأمني  �شوق  الرائدة يف  ال�شركات  والتي تعد واح��دة من 
وال�شحن  البحري  ال��ت��اأم��ني  خ��دم��ات  لتوفري  اال���ش��الم��ي، 
التي  للتاأمني  االإلكرونية  �شيلد  تريد  من�شة  خالل  من 
العام اجل��اري، وذلك  التجارية منذ منت�شف  د�شتنها دبي 
تاأكيداً على حر�شها لتوفري اأف�شل خدمات تاأمني ال�شحن، 
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن دب���ي ال��ت��ج��اري��ة ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
املهند�س حممود الب�شتكي، وعن �شركة دار التكافل �شالح 
الها�شمي الع�شو املنتدب ومت توقيع االتفاقية مبقر �شركة 
�شعادة  اأك���د  ال�شياق  ذات  ويف   . علي  بجبل  التجارية  دب��ي 
اإدارة دبي التجارية،  جمال ماجد بن ثنية، رئي�س جمل�س 
خدمات  تقدمي  اىل  ت�شعى  ن�شاأتها  منذ  التجارية  دب��ي  اأن 
قطاع  يف  املتعاملني  لكافة  ومتكاملة  متميزة  اإلكرونية 
توؤكده  ما  وه��ذا  دب��ي،  يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  التجارة 
خدمة تريد �شيلد التي ت�شمح للعمالء اإمتام عملية �شراء 
خدمات التاأمني اإلكرونياً خالل دقائق من خالل املوقع 
املخ�ش�س )www.tradeshield.ae(. موؤكدا على 
اإن ان�شمام دار التكافل يعد نقلة نوعية يف توفري خدمات 
املن�شوية حتت  التاأمني  �شركات  ، �شمن عدد من  متميزة 
جميعها  تقدم  �شيلد  تريد  للتاأمني  االإلكرونية  املن�شة 
، ح��ي��ث مي��ك��ن للمتعامل االخ��ت��ي��ار بني  خ��دم��ات م��ت��ع��ددة 
يجعل  مما  القطاع،  ه��ذا  يف  التاأمني  �شركات  من  النخبة 
اال�شتخدام،  يف  والي�شر  بال�شهولة  تت�شم  التاأمني  عملية 
التكافل جاء من منطلق خربتها  اأن اختيار دار  الفتا اىل 
يف ذات امل��ج��ال وك��ف��اءت��ه��ا يف ت��وف��ري خ��دم��ات ال��ت��اأم��ني مبا 

•• تغطية- رم�سان عطا:

اأط�����ل�����ق�����ت م����وؤ�����ش���������ش����ة االم������������ارات 
لالت�شاالت ات�شاالت ، مركز ات�شال 
ال�شغرية  ل��ل�����ش��رك��ات  م��ت��خ�����ش�����ش��ا 
واملتو�شطة، تلبية الحتياجات قطاع 

االعمال داخل دولة  االمارات.
تكنولوجيا  خ��دم��ات  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
واالإجابة  الفني  وال��دع��م  املعلومات 
ال�شغرية  ال�شركات  ا�شتف�شارات  عن 
واملتو�شطة عن طريق التوا�شل على 

الرقم 8005800.

الالزم مل�شاعدتهم على النمو. 
ال�شغرية  ال�شركات  لعمالء  وميكن 
ال��ت��وا���ش��ل م���ع مركز  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
مبديري  االت�������ش���ال  اأو  االت�������ش���ال 
زي����ارة مراكز  او  ال��ع��م��الء  ع��الق��ات 
انحاء  يف  املنت�شرة  ات�شاالت  اعمال 
اج����ل ط��ل��ب اخلدمة  م���ن  ال����دول����ة 
وال���دع���م.  ك��م��ا ي��ق��وم امل��رك��ز بتلقي 
اجل  من  العمالء  ومقرحات  اأراء 
واملبتكرة  اجل��دي��دة  احل��ل��ول  تقدمي 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى حت�����ش��ني اخل���دم���ات 

املقدمة.

الدعم املهني
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى اف��ت��ت��اح امل���رك���ز، قال 
رئ��ي�����س قطاع  ����ش���ل���ف���ادور اجن������الدا 
تلعب   : ات���������ش����االت  يف  االع�����م�����ال 
دوراً  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
االقت�شاد  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  حم���وري���ا 
اأجيال  ج��ذب  على  وت�شاعد  للدولة 
القطاع.  لهذا  تن�شم  جديدة  �شابة 
ان  ن��������درك  ات�����������ش�����االت  ون����ح����ن يف 
ال��ق��ط��اع خمتلفة  ه����ذا  اح��ت��ي��اج��ات 
الكبرية  االع��م��ال  قطاع  عن  جذريا 
بت�شميم  قمنا  ل��ذل��ك  ومتطلباته. 

وفننني  م��وؤه��ل��ني  م��وظ��ف��ني  تعيني 
اعطائهم  م��ع  ع��ال��ي��ة  م��ه��ارات  ذوي 
احتياجات  ت�شمل  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
ال�شغرية  لل�شركات  االعمال  قطاع 
وامل��ت��و���ش��ط��ة م��ن اج���ل ت��ق��دمي كافة 
ال�شاعة  م����دار  ع��ل��ى  ال���دع���م  اأن������واع 
عن  ال��ع��ام��ة  اال�شتف�شارات  م��ن  ب���داأ 
وا�شتف�شارات  ال��ت��ج��اري��ة  اخل��دم��ات 

الفواتري والدعم الفني.
واأكد اجنالدا نعمل يف ات�شاالت على 
حتقيق روؤية دولة االإم��ارات لتعزيز 
مكانة البالد كمركز جتاري رائد يف 

لقطاع  متخ�ش�س  ات�����ش��ال  م��رك��ز 
اعمال ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
م����ن اج�����ل ت���ق���دمي ال����دع����م ال�����الزم 
القطاع  ه��ذا  ي�شتهدف من��و  وال���ذي 
لالقت�شاد  م�شافة  قيمة  وت��ق��دمي 
ال��وط��ن��ي.واأ���ش��اف اجن���الدا: ين�شم 
مركز االت�شال اجلديد ملركز خدمة 
ع��م��الء م��وؤ���ش�����ش��ة ات�����ش��االت ، الذي 
عميل  مليون   11 م��ن  اأك��ر  يخدم 
يف خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات داخ����ل دولة 
االم��ارات، ولقد قمنا يف وقت �شابق 
ا�شتهدفت  وا�شعة  بحملة  العام  هذا 

ب�شراكتنا  ملتزمون  ونحن  املنطقة، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  مع 
يف ك���ل خ���ط���وة ع��ل��ى ال���ط���ري���ق من 
العمل  اح���ت���ي���اج���ات  ت���وف���ري  خ����الل 

االأ�شا�شية واملتقدمة لهم . 
موؤ�ش�شة  ت�����ش��ت��ه��دف  ق��ائ��ال:  وخ��ت��م 
ات�شاالت من اإطالق مركز االت�شال 
ال�شغرية  ال�شركات  تزويد  اجلديد 
االت�شاالت  ب����اأح����دث  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
تعمل  التي  املعلومات  وتكنولوجيا 
التناف�شية،  ق��درت��ه��م  حت�شني  ع��ل��ى 
ال���دع���م املهني  ت���وف���ري  ف�����ش��اًل ع���ن 

نبيل الزحالوي ال�شريك املدير يف �شركة ان اف تي الماراتية:

 50 % من �لرو�فع �لربجية يف �لع�مل �شتحلق يف �شم�ء �لم�ر�ت
%( خالل 2014  اإن. اإف. تي تفتتح فرعًا لها بدبي وتتوقع منوًا باعمالها بن�شبة )17 

•• اأبوظبي-الفجر:

املدير  ال�شريك  ال��زح��الوي  نبيل  اك��د 
ال�شركة  يف �شركة ان اف تي االماراتية 
الروافع  جم����ال  يف  ال���ع���امل  يف  االوىل 
الربجية وامل�شاعد ومقرها ابوظبي، ان 
ت�شهد حالياً طفرة يف جمال  االم��ارات 
االع��م��ال وامل��ق��اوالت واالن�����ش��اءات االمر 
بزيادة  ومت��ث��ل  اي��ج��اب��ي��اً  انعك�س  ال���ذي 

الروافع  ومنها  وامل��ع��دات  واالل��ي��ات  واخل��دم��ات  ال�شلع  ان��واع  كافة  على  الطلب 
ت�شهد   : االع��الم  لو�شائل  ت�شريح  ال��زح��الوي يف  واأ���ش��اف  وامل�شاعد.  الربجية 
دولة االمارات العربية املتحدة منذ الربع االخري من العام املا�شي واىل اليوم 
طفرة عمرانية اقت�شادية حقيقية تتمثل يف ارتفاع م�شتويات الطلب على جميع 
املواد واخلدمات وكذلك الطلب على الوظائف، كما ان ا�شت�شافة اك�شبو 2020 
اقربنا من  كلما  و�شيزداد  �شينتع�س  و�شياحياً  اقت�شادياً  وانتعا�شاً  �شتولد منواً 
تاريخ احلدث و�شيكون هذا املعر�س يف �شالح املنطقة ككل ولي�س االمارات فقط، 
االيجابية  بتا�شريه  ب��دات  ملمو�س  بانتعا�س  كبري  بتفاوؤل  ن�شعر  فاننا  ولذلك 
احلقيقية بالظهور و�شيعم اخلري املنطقة. ويف ما يتعلق بحجم الطلب الفعلي 
على املعدات خالل الن�شف االول من عام 2014 ، رد بالقول: لقد بلغ حجم 
الطلب على الروافع الربجية م�شتوى جيداً خالل اخلم�شة ا�شهر االوىل من 
يف  املختلفة  واالن�شائية  العمرانية  امل�شاريع  حجم  لتعاظم  نظراً  احل��ايل  العام 
باال�شافة  دبي  يف  وعديدة  كبرية  عقارية  م�شاريع  تنفيذ  يجري  حيث  الدولة 

برجية يف �شماء ابوظبي ومن املتوقع ان تت�شاعف هذه االرقام مع نهاية العام 
القادم. و مع ازدياد حجم امل�شروعات التي اعلن عنها مع تلك اجلاري تنفيذها 
 50% ب��ان  القول  ن�شتطيع  ت�شعريها  واجل��اري  الدرا�شة  قيد  هي  التي  وتلك 
ال�شنتني  االم����ارات خ��الل  ال��ع��امل �شتحلق يف �شماء  ال��ربج��ي��ة يف  ال��رواف��ع  م��ن 

القادمتني.  
االيجار  معدل  ارتفع  لقد  ال��زح��الوي:  اأج��اب  حالياً،  اال�شعار  م�شتويات  وع��ن 
للزيادة  مر�شحة  وه��ي   2014 ع��ام  % خ��الل   15 بن�شبة  للمعدات  ال�شهري 
البيع  ا�شعار  بخ�شو�س  وام��ا  العام،  نهاية  مع  املتوقع  الطلب  حجم  ارتفاع  مع 
و  الطلب  حجم  ل��زي��ادة  نتيجة   10% اىل  ت�شل  ب��ح��دود  اي�شاً  ارتفعت  فلقد 
تداوالت ا�شعار اليورو. وحول اداء ونتائج ال�شركة يف عام 2013، رد بالقول: 
لقد بلغ حجم اعمالنا خالل ال�شنة املالية 2013 مبلغ )470( مليون درهم 
ال�شركة  اعمال  ان ي�شل حجم  املتوقع  و من  ب��االم��ارات.  منها )170( مليون 
 )20%( قدرها  متوقعة  ب��زي��ادة  اي  مليون   )550( اىل   2014 ع��ام  خ��الل 
ويقول  ال��دول��ة.  ا���ش��واق  مليون  منها )250(  دره��م يخ�س  املا�شي  ال��ع��ام  ع��ن 

والطاقة  وال��غ��از  النفط  قطاعات  يف  معظمها  ابوظبي  يف  اخ��رى  م�شاريع  اىل 
تبلغ قيمتها التقديرية ع�شرات املليارات من الدوالرات باال�شافية اىل م�شاريع 
اال�شكان  وح��دات  من  االالف  وع�شرات  التحتية  بنيتها  مع  وعقارية  عمرانية 
ال�شعبي واملدن اجلديدة وما يتبعها من من�شات ومرافق وت�شهيالت يف خمتلف 
عدة  بر�شية  م��وؤخ��راً  ابوظبي  قيام حكومة  ذل��ك  اىل  ي�شاف  ال��دول��ة.  مناطق 
م�شاريع كبرية ومهمة باال�شافة اطالقها مل�شروعات را�شمالية بقيمة )330( 
مليار درهم خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة كما انه من املتوقع اطالق العديد 
من امل�شاريع الكبرية خالل العام احلايل كم�شاريع املتاحف واجل�شور، ان ذلك 
مكانة  تر�شيخ  يف  وت�شهم  الر�شيدة  للقيادة  ال�شديد  والتوجه  ال��روؤي��ة  يعك�س 
الدولة كما انها تعزز الثقة باقت�شاد االم��ارات الوطني و�شتنعم االم��ارات باذن 

اهلل بطفرة عمرانية واقت�شادية كبرية ومهمة.
الروافع  على  الطلب  فعلية يف حجم  زي��ادة  هناك  بالقول:  الزحالوي  وا�شاف 
ال�شتداد  نظراً  املا�شي  بالعام  % مقارنة   17 بن�شبة  تقدر  وامل�شاعد  الربجية 
رافعة   170 و  دب��ي  يف  حتلق  برجية  رافعة   300 حالياً  ولدينا  عليها  الطلب 

وبخربتنا  ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا  ل��ق��د  ال�����زح�����الوي: 
العمالقة  بامل�شاريع  وتخ�ش�شنا  الطويلة 
واالب����راج من  وامل���رو  واالن��ف��اق  كاجل�شور 
رافعات  لتوريد  وذلك  كبرية،  بعقود  الفوز 
برجية مل�شاريع الطاقة يف املنطقة، حيث مت 

 ، 57 مليون درهم  التوقيع موؤخراً على عقود توريد معدات لل�شعودية مببلغ 
الطبية  امل��دن  مل�شاريع  املنفذة  ال�شركات  مع  العقود  تنفيذ عدد من  كما يجري 
و�شيبداأ  الربجية  ال��رواف��ع  م��ن  كبري  ع��دد  لتوريد  ال�شعودية  يف  والع�شكرية 
التوريد ال�شهر املقبل، كما اننا نعمل حالياً على تنفيذ م�شاريع الطاقة النووية 
بالتوريد والركيب منذ مدة واجنزنا بنجاح  با�شرنا  بابوظبي حيث  يف براكة 
ال��زح��الوي: كما ج��رى اجن��از توريد كامل  العقد،.  وا�شاف  %70 من  كبري 
عقد توريد روافع برجية عمالقة الهم واكرب واعلى ج�شر معلق بالعامل على 
قيمته  بعقد  البحر،  �شطح  عن  مر   )300( ارت��ف��اع  على  البور�شفور  م�شيق 
وهي  العمالقة  الهند�شية  الكورية  هايونداي  �شركة  مع  دره��م  مليون   )70(

ور�شة عمل بعنو�ن �لتج�رة �للكرتونية �ملتطورة بغرفة عجم�ن
•• عجمان ـ الفجر 

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
التجارة  ب���ع���ن���وان  ع��م��ل  ور����ش���ة  دب����ي 
عددا  ح�شرها  املتطورة  االلكرونية 
من ممثلي ال�شركات العاملة بعجمان 
واملهتمة بتو�شيع جتارتها االلكرونية 
وقدمت  عجمان،  غرفة  مبقر  وذل��ك 
ال���ور����ش���ة ن���ريم���ني ام��ريب��ي��ك��وف��ا من 

غرفة دبي.

تعاون
عائ�شة  ال����ع����م����ل  ور������ش�����ة  و�����ش����ه����دت 
ادارة  م����دي����ر  ه�����الل  ع���ب���دال���رح���م���ن 
وفاطمة  االل���ك���رون���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
املعلومات  تقنية  ادارة  العو�شي مدير 
م��ن موظفي  وع���ددا  ع��ج��م��ان،  بغرفة 
�شمن  الور�شة  وتاأتي  عجمان،  غرفة 
ب���ني غ��رف��ت��ي عجمان  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 
التي  التفاهم  م��ذك��رة  لتفعيل  ودب���ي 
ابريل  ���ش��ه��ر  ب��ي��ن��ه��م��ا  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت 
التعاون  اىل  ه��دف��ت  وال��ت��ي  امل��ا���ش��ي؛ 
Alibaba. مع بوابة علي بابا. كوم

ك�شريك ا�شراتيجي للتجارة   com
االلكرونية.

اأهداف الور�شة
تعريف  اإىل  العمل  ور���ش��ة  تهدف  كما 
االأع�شاء باأهمية التجارة االلكرونية 
ب�شكل عام وكيفية اال�شتفادة من تعاون 

االلكرونية  التجارة  حجم  يف  االول 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت��ل��ي��ه��ا  اخل��ل��ي��ج��ي 

ال�شعودية ثم قطر.
وا���ش��اف��ت ن��رم��ني ان دول����ة االم����ارات 
التجارة  ح��ج��م  بثلث  ت�����ش��ت��اأث��ر  ���ش��وف 
ال�شرق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االل��ك��رون��ي��ة 
كما   ،2015 ال��ع��ام  خ���الل  االو����ش���ط 
اإقليميا  م��رك��ز  ت��ك��ون  ان  دب��ي  تتوجه 
ل��ل��ت��ج��ارة االل���ك���رون���ي���ة ال���ش��ي��م��ا اأن 
خ�شو�شا  ودب�����ي  ع��م��وم��ا  االم��������ارات 
مت��ت��ل��ك ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت��وؤه��ل��ه��ا لتكون 

مركزا للتجارة االلكرونية.
ان  عائ�شة عبدالرحمن  وا�شافت  هذا 
بغرفة  االع�����ش��اء  م��ن توجيه  ال��ه��دف 
االلكرونية  ال��ت��ج��ارة  جت���اه  ع��ج��م��ان 
التو�شع  ف����ر�����س  زي���������ادة  يف  ي���ك���م���ن 
وتي�شري  وامل�شانع  لل�شركات  التجاري 
ف��ر���س ت��روي��ج جت���اري ب��اأق��ل جمهود 
وتكاليف يف ظل بيئة اآمنة مع امكانية 
�شنع �شراكات مع �شركات اجنبية من 

خمتلف دول العامل.

�شكر
دب���ي على  ل��غ��رف��ة  ال�شكر  ك��م��ا وج��ه��ت 
دعمها البراز هذا القطاع الهام والذي 
ال�شركات  ع���ام الغ��ل��ب  ت��وج��ه  ا���ش��ب��ح 
ال��ب��اح��ث��ة ع���ن ف��ت��ح ا�شواق  وامل�����ش��ان��ع 
نظرياتها  مع  �شراكات  وعقد  جديدة 

من خمتلف الدول. 

ا�شواق جديدة والبدء يف التوا�شل مع 
�شركات اخرى يف خمتلف انحاء العامل 

وبيع منتجاتها الكرونيا.
�شاأنه  م��ن  بابا  علي  موقع  اأن  واك���دت 
تعزيز �شمعة ال�شركات املحلية وتو�شيع 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ا، خا�شة  ح��ج��م جت��ارت��ه��ا 
حجم  خ��الل��ه  بلغ   2013 ال��ع��ام  وان 
التجارة االلكرونية يف االم��ارات مبا 
ومتوقع  دوالر  م��ل��ي��ار   2.9 ي�����ش��اوي 
االلكرونية  التجارة  حجم  يزيد  ان 
 5.1 اىل  ل��ت�����ش��ل   2015 ب���ال���ع���ام 
املركز  االم���ارات  وحتتل  دوالر،  مليار 

والتي  االلكرونية  التجارة  يف جمال 
�شتاأتي تباعا �شمن خطة عمل طويلة 
وت�شهيل  لدعم  الغرفتني  ب��ني  امل��دى 

التجارة االلكرونية.

موقع علي بابا 
نريمني  قدمت  العمل  ور�شة  وخ��الل 
ماهية  ح��ول  عامة  نبذة  امريبيكوفا 
وما  واهميتها  االل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
تقدمه ال�شراكة القائمة مع جمموعة 
 Alibaba.com ب�����اب�����ا  ع����ل����ي 
وامكانية توفري فر�س متميزة اليجاد 

بابا  التجارة مع جمموعة علي  غرف 
االتفاقية  اأن  ال�شيما  خ��ا���س،  ب�شكل 
املربمة مع املجموعة جلميع االع�شاء 
املنت�شبني لغرف الدولة التي ان�شمت 
من  التحول  لهم  ت�شمن  لالتفاقية 
علي  اع�شاء غري معتمدين يف موقع 
بابا اىل اع�شاء معتمدين ومبا ي�شهل 
وي���دع���م ت���واج���د ال��ع�����ش��و ع��ل��ى نطاق 
كما  امل�شتهلك،  ثقة  له  وي�شمن  عاملي 
تهدف ور�شة العمل اإىل التعريف باهم 
بح�شوله  امل��ع��ت��م��د  للع�شو  امل��م��ي��زات 
املتخ�ش�شة  التدريبية  ال���دورات  على 

العدد  11281 بتاريخ   2014/12/14     
             يف الدعوى رقم  2014/1359 جتاري كلي

 املدعى عليهم/1- �شبارك ايفيا�شن �شريف�شز �س م ح 
2- فيجن اير انرنا�شيونال ) بى فى تى( ليمتد.

يعلن اخلبري/حممد علي �شلطان اخل�شر عن بدء اعمال اخلربة احل�شابية مبوجب 
احلكم التمهيدي ال�شادر عن حمكمة دبى االبتدائية بتاريخ 2014/11/12 يف الدعوى 
رقم 2014/1359 جتاري كلي ويعلن املدعي عليهم/ �شبارك ايفيا�شن �شريف�شز �س م ح، 
فيجن اير انرنا�شيونال ) بي يف تى( ليمتد مبوعد اجتماع خربة لتقدمي مالديهم 
من م�شتندات وذلك يوم االحد املوافق 2014/12/21 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا 
خلف  بور�شعيد-  �شارع  ديرة-  دبي-  امارة  فى  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذلك 
 - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  بناية  ني�شان(  )توكيل  لل�شيارات  العربية  ال�شركة 
 04-2947003 فاك�س:   04-2947002 تليفون:   )402( رقم  مكتب  الرابع-  الطابق 

حممول: 050-6313708
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 املنذر/�شلمان من�شور �شليمان احلربي- �شعودي اجلن�شية
املنذر اليهما: اي دبليو بي لال�شتثمارات ذ م م وميثلها مديرها/1- احمد بن 
حممد بن ثنيان ال�شبيعي- �شعودي اجلن�شية 2- ا�شعد احمد حممد الطاهر- 

اردين اجلن�شية )جمهول حمل االقامة(
و   2013/4/15 امل��وؤرخ��ان   اال�شتثمار  عقدي  بف�شخ  اليهما  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
2013/9/30 و�شداد قيمة را�س املال والبالغ قيمتهما مبلغ )900.000 درهم( او 
ما يعادلهما بالدرهم االماراتي و�شداد االرباح املبينة بعقدي اال�شتثمار طبقا 

للبند الثالث ع�شر منذ تاريخ كل عقد وحتى متام ال�شداد.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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من�شور بن ز�يد ي�شدر قر�ر� ب�إع�دة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شركة �جلزيرة ك�بيت�ل و�لتطوير �لعق�ري
على  وبناء  العقاري  والتطوير  كابيتال  اجلزيرة  �شركة 
ما تقت�شيه الروؤية امل�شتقبلية لتطوير ال�شركة وحتقيق 
حممد  كل  ع�شوية  على   - والنجاح  التميز  من  املزيد 
خليفة املبارك و �شعيد عبداهلل بن �شيبان و عبدالعزيز 
وعلي  امل��ه��ريي  عمري  ب��ن  بطي  وخليفة  يو�شف  ح���ارب 
خلفان الظاهري وعبدالكرمي احمد الزرعوين وطالل 

�شفيق الذيابي.
ون�����ش��ت امل����ادة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ق��رار ع��ل��ى ان ت��ك��ون مدة 
فيما  للتجديد  وقابلة  �شنوات  ث��الث  املجل�س  ع�شوية 
ن�����ش��ت امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ان ي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار من 

تاريخه ويبلغ للجهات املخت�شة. 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س نادي 
ال�ش�����رف  هيئ�������ة  رئي�س  نائب  الريا�ش������ي  اجلزي�������رة 
الريا�شي  امل��و���ش��م   -  2014 ل��ع��ام  واح���د  رق���م  ال��ق��رار 
2014 - 2015 باع������ادة ت�شكيل جمل�س ادارة �شركة 
�شعيد  برئا�شة  ال��ع��ق��اري  والتطوير  كابيتال  اجل��زي��رة 
حممد بن بطي القبي�شي وحممد حاجي اخلوري نائبا 

للرئي�س.
ون�س القرار - الذي جاء بعد االطالع على قرار تاأ�شي�س 

تعد  واأ�شاف:  الطاقة.  ا�شتهالك 
اإمباور اأكرب �شركة تربيد مناطق 
يف ال��ع��امل م��ن حيث االإن��ت��اج وهي 
من  ال�شاد�شة  ال���دورة  ت�شت�شيف 
املناطق  لتربيد  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
حيث لل�شركة ف�شاًل يف تطور هذا 

القطاع يف االإمارات .
�شناع  ي��ن��اق�����س  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املناطق  ت��ربي��د  ق��ط��اع  ال���ق���رار يف 
مثل  ال�����ش��ل��ة  ذات  وال���ق���ط���اع���ات 
العمراين  والتخطيط  ال��ع��ق��ارات 
وال��ب��ن��اء وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة اأحدث 
مم��ار���ش��ات ت��ربي��د امل��ن��اط��ق خالل 
لتربيد  ال�شاد�س  ال��دويل  املوؤمتر 
ت���ب���داأ  ال�������ذي   2014 امل����ن����اط����ق 
فعالياته يف فندق جمريا بيت�س يف 

دبي منت�شف االأ�شبوع احلايل.

••دبي-الفجر: 

دع��ا روب���ريت ث��ورن��ت��ون ، الرئي�س 
للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
الدولية لطاقة املناطق اجلامعات 
ت�شتبدل  اأن  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  يف 
التقليدية  ال��ت��ربي��دي��ة  اأن��ظ��م��ت��ه��ا 
لر�شيد  املناطق  تربيد  باأنظمة 
الطاقة  م�����وارد  م���ن  ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا 
لطالبها  اأف�شل  خ��دم��ة  وت��ق��دمي 
الت�شريح  ه��ذا  ج��اء  وموظفيها.  
ع�����ش��ي��ة ان���ع���ق���اد امل����وؤمت����ر ال����دويل 
 2014 املناطق  لتربيد  ال�شاد�س 
اخلا�س باجلمعية الدولية لتربيد 
املناطق، الذي ت�شت�شيفه موؤ�ش�شة 
االإمارات الأنظمة التربيد املركزي 
خلدمات  م�����زود  اأك�����رب   ، اإم����ب����اور 

لالإطالع على خربات وممار�شات 
اأمريكا  ال��ن��ظ��رية م��ن  اجل��ام��ع��ات 
فعالية  ل���ت���ع���زي���ز  ال�������ش���م���ال���ي���ة 
وتخفي�س  ل��ل��ط��اق��ة  ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا 
اجلامعات  ويف  الكاربون.  اإنبعاث 
هو  املناطق  اإن تربيد  االأمريكية، 
الفعالة  الوحيدة  االإ�شراتيجية 
الكاربون  اإن��ب��ع��اث  تخف�س  ال��ت��ي 
ادارة  وتعد جزء من ا�شراتيحية 
امل��ن��اخ . واأع��ط��ى ت��ورن��ت��ون جامعة 
تاك�شي�س او�شتني كمثال منوذجي 
اأن م�شاحة احلرم اجلامعي  حيث 
مربع  ق��دم  مليون   9 م��ن  ازدادت 
اىل 18 مليون قدم مربع يف حني 
بقي  الطاقة  ا�شتهالك  حجم  اأن 
نف�شه بف�شل تقنية طاقة املناطق 

التي اعتمدتها اجلامعة.

على  ينبغي  �شعفار:  ب��ن  واأ���ش��اف 
اجل��ام��ع��ات يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي اأن 
ت�شتبدل اأنظمة التربيد التقليدية 
لر�شيد  املناطق  تربيد  باأنظمة 
الذي  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  ا�شتهالكها 
ُي�شرف لتوفري خدمات التربيد .   
واأ�شاف ثورنتون : اأن دول جمل�س 
اأهمية  تلحظ  اخلليجي  التعاون 
تعد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  تقنية 
باملائة   40 30 اىل  بن�شبة  فعالة 
التقليدية،  ال��ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة  م��ن 
يف  ملحوظ  تخفي�س  ينعك�س  م��ا 
وموارد طاقة  الكهرباء  ا�شتهالك 
اأخرى . وقال ثورنتون  باأن تنامي 
ا�شتخدام تقنية تربيد املناطق يف 
حكومات  اإدراك  اىل  يعود  اخلليج 
املنطقة الأهميته ودوره يف تر�شيد 

تربيد املناطق يف العامل من حيث 
االإن����ت����اج، يف ال���ف���رة م���ا ب���ني 14 
و 16 م���ن دي�����ش��م��رب اجل�����اري يف 
�شمو  برعاية  بيت�س  فندق جمريا 
اآل مكتوم  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ 
يف  للطاقة  االأعلى  املجل�س  رئي�س 
�شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  دب��ي 
ط��ريان االإم���ارات. وق��ال ثورنتون 
لتقنية  مب�شط  تعريف  لتقدمي   :
طاقة املناطق فاإنها نظام لتربيد 
املجاورة  االأب��ن��ي��ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
ل��ب��ع�����ش��ه��ا ال���ب���ع�������س م����ن خ���الل 
حمطة عمل مركزية وعرب �شبكة 
امل���ربدة. واإن  امل��ي��اه  اأن��اب��ي��ب لعبور 
العامل  يف  اجلامعات  م��ن  العديد 
العربي ت�شتهلك احجام كبرية من 
اأن  املمكن  من  اأنها  حيث  الطاقة 

املناطق  طاقة  تقنية  من  ت�شتفيد 
يف مبانيها لتقدمي خدمات تربيد 
ف��ع��ال��ة وم���وث���وق���ة وم�����ش��ت��دام��ة .   
اأح��م��د بن  ق��ال �شعادة  م��ن جهته، 
�شعفار، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
االإمارات الأنظمة التربيد املركزي 
املناطق  اإن تقنية تربيد   : اإمباور 
توفر خدمات التربيد  من خالل 
املكاتب  املياه املربدة لالأبنية مثل 
�شديقة  تقنية  واإن��ه��ا  واالأب������راج. 
على  تعتمد  ال  اأن��ه��ا  حيث  للبيئة 
التربيد  ت����وف����ري  يف  ال���ك���ه���رب���اء 
التقليدية.  التربيد  انظمة  مثل 
الدول  يف  اجلامعات  نحث  ونحن 
التقنية  هذه  اغفال  عدم  العربية 
التربيد  خل���دم���ات  ت��وف��ريه��ا  يف 

لطالبها وموظفيها . 

اجلامعات  م���ن  امل���ئ���ات  واأ�����ش����اف: 
هارفرد  ك���  ال�شمالية  اأم��ريك��ا  يف 
يو.�شي. و  برن�شتون  و  ك��ورن��ل  و 
و ميت�شيغان  �شابيل هيل  األ.اأي���ه. 
ان��ظ��م��ة ط���اق���ة تربيد  ت�����ش��ت��خ��دم 

م���ن���اط���ق ف���ع���ال���ة وه������ي اأع�������ش���اء 
تتبادل  اأن����ه����ا  ح���ي���ث  ب��ج��م��ع��ي��ت��ن��ا 
املعارف واخلربات يف هذا املجال. 
ان�شمام  اىل  ن���ت���ط���ل���ع  ون����ح����ن 
للجمعية  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���ام���ع���ات 

ع�شية انعقاد املوؤمتر الدويل ال�شاد�س لتربيد املناطق 2014 يف دبي

�جلمعية �لدولية لط�قة �ملن�طق حتث �جل�مع�ت يف �لع�مل �لعربي لتبني تقنية تربيد �ملن�طق لرت�شيد ��شتهالكه� من مو�رد �لط�قة 

حرة �حلمرية ت�شلط �ل�شوء على �أبرز مز�ي�ه� يف 
�ملعر�س �لدويل ل�شن�عة �لنفط و�لغ�ز ب�شنغ�فورة

•• ال�سارقة-وام:

�شارك الوفد املمثل لهيئة املنطقة احلرة باحلمرية يف فعاليات املعر�س واملوؤمتر الدويل ل�شناعة النفط والغاز الذي 
انعقد موؤخرا مبارينا بي �شاندز ب�شنغافورة. و�شهد هذا احلدث - الذي ينظم مرة كل �شنتني ويعد اأهم واأ�شخم 
معر�س وموؤمتر متخ�ش�س يف ق�شايا النفط والغاز - م�شاركة ال�شركات العاملية واالآ�شيوية العمالقة ورواد ال�شناعة 
النفطية واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة من خمتلف اأنحاء العامل للتعرف على اأحدث احللول واملنتجات والتقنيات 
الداعمة لهذه ال�شناعة احليوية. �شارك يف املعر�س 1500 �شركة دولية من 48 دولة حيث �شهد املعر�س اإقبال 
الذي  املعر�س  املنطقة احلرة باحلمرية كافة اخلدمات واملزايا لزائري  28.000 زائر. وقدمت هيئة  ما يقارب 
جذب �شناعيني من خمتلف القطاعات مبا فيها الهند�شة والت�شنيع والبناء واملقاوالت وال�شحة وال�شالمة والبيئة 

واأجهزة و تكنولوجيا التحكم واملعدات واخلدمات البحرية.

�شبكة فروع �لبنك �لعربي �ملتحد يف �لإم�ر�ت ت�شل �إىل 30 فرعً� 

جمموعة عمل قط�ع �لعق�ر�ت بغرفة �ل�ش�رقة تنظم لق�ء تعريفي� ب�ملنطقة �ل�شرقية

األف طن كربون تخف�س �شنويا   200

�ملب�درة �لبيئية بني �لأه�يل و�ل�شرك�ت �ل�شن�عية 
�شاعتان،  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  وال�����ش��ك��اوى  امل��الح��ظ��ات 
ال�شادرة  املعدات  العمل يف  اإيقاف  ومنحهم �شالحيات 
اأي �شكاوى من  منها االنبعاثات بامل�شنع يف حال تلقي 
املواطنني تثبت �شحتها. واأكدت ال�شركة لالأهايل فتح 
الباب لتلقي ات�شاالتهم واأي �شكاوى بيئية يف اأي وقت 
على مدار اليوم، مبا فيها ال�شاعات املتاأخرة من الليل، 
عرب تخ�شي�س االأرقام ال�شخ�شية للم�شوؤولني الثالثة 

ال�شتقبال مالحظات االأهايل.
واأك����د االأع��م��ا���س ح��ر���س ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��اوب مع 
خطة  تنفذ  فيما  البيئة،  وحماية  امل��واط��ن��ني  مطالب 
ت��ت�����ش��م��ن م�����ش��اري��ع خم��ت��ل��ف��ة لتعزيز  ب��ي��ئ��ة حم������ددة، 
ال�شروط البيئة يف من�شاآتها ال�شناعية، ال�شيما التقليل 
امل�شاريع  تلك  وبع�س  منها،  ال�����ش��ادرة  االنبعاثات  م��ن 
العمل فيه حاليا بجانب  اأجنز والبع�س االآخر يجري 
م�شاريع م�شتقبلية. و�شرحت اإدارة ال�شركة لالأهايل يف 
االجتماع تفا�شيل اخلطة البيئية لل�شركة وما ت�شتمل 
عليه من م�شاريع، م�شريا اإىل اأن اأ�شمنت اخلليج تفتح 
اأبوابها للمواطنني يف حقل اخلدمة املجتمعية يف اإطار 

ال�شراكة الوثيقة مع املجتمع.
وقال االأعما�س: اإن ن�شبة االنبعاثات من م�شانع اأ�شمنت 
فيما  ملجم،   5 اإىل  اأف��ران��ه��ا  بع�س  يف  و�شلت  اخلليج 
امل�شاريع  بف�شل  ملجم،   40 ل  ت�شل  املعتمدة  الن�شبة 
البيئية، التي طبقتها ال�شركة، م�شريا اإىل اأنها اأجنزت 
اإن�شاء عدد من امل�شتودعات، وتخزن فيها حاليا الكلنكر 
و�شواها من املواد االأولية ال�شائبة، بدال من تخزينها يف 
مواقع مك�شوفة، ملنع تطايرها يف االأج��واء، يف حني اأن 
االإن�شاء حاليا، لي�شل  امل�شتودعات حتت  اآخر من  عددا 

عددها االإجمايل ل 6 م�شتودعات.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأ�شمنت  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  االأعما�س،  اأحمد  ك�شف 
على  تعمل  ال�شركة  اأن  ع��ن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  يف  اخلليج 
حتقيق اإجنازات بيئية وفق املعايري العاملية، من اأبرزها 
األف   200 لتخفي�س  م�شروع  يف  م��وؤخ��را  العمل  ب��دء 
طن �شنويا من انبعاثات الكربون اإىل الغالف اجلوي، 
وم�شروع اآخر لتبخري 3 اآالف و750 مر مكعب من 
املياه يف اجلو، بهدف تلطيف االأجواء يف حميط م�شنع 

ال�شركة واملنطقة حوله واحلفاظ على نظافتها.
جاء ذلك يف اإط��ار املبادرة امل�شركة بني اأه��ايل مناطق 
اخليمة،  راأ���س  �شمال  غليلة،  ووادي  وغليلة  خورخوير 
من  و�شواها  االأ�شمنت  �شناعة  و�شركات  اأم�����س،  م�شاء 
واملحاجر  وال��ك�����ش��ارات  وامل���وان���ىء  ال�شناعية  امل��ن�����ش��اآت 
العاملة يف مناطقهم، بالتن�شيق مع هيئة حماية البيئة 
على  ال�شركات  حلث  الهادفة  اخليمة،  براأ�س  والتنمية 

تعزيز املعايري البيئية يف املنطقة.
اأم�س، اجتماعهم الثاين من نوعه مع  وعقد االأه��ايل، 
هذه  وجاء  منطقتهم،  يف  العاملة  ال�شناعية  ال�شركات 
حممد  بح�شور  مقرها،  يف  اخلليج،  اأ�شمنت  م��ع  امل��رة 
اإقرار  اأ�شفر عن  ال�شركة، ما  اإبراهيم، نائب مدير عام 
ال�شركة اإجراءات جديدة ت�شاهم يف تعزيز احلفاظ على 
البيئة، من بينها تكليف 3 من م�شوؤوليها وموظفيها، 
االإداري ورئي�س  لل�شركة واملدير  العام  املدير  نائب  هم 
املنطقة،  اأه������ايل  م���ن  ال��ب�����ش��ري��ة، وج��م��ي��ع��ه��م  امل�������وارد 
ومتابعته  ال�شركة  يف  البيئي  ال�����ش��اأن  على  ب��االإ���ش��راف 
ب�����ش��ف��ة م�����ش��ت��م��رة وت��ل��ق��ي م��الح��ظ��ات االأه�����ايل بيئيا، 
اأ���ش��رع وق���ت، ومعاجلة  ال��ت��ج��اوب معها يف  م��ع ���ش��م��ان 

•• ال�سارقة-الفجر:

افتتح البنك العربي املتحد، البنك 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  من����وا  االأ�����ش����رع 
االأو����ش���ط، ث��الث��ة ف���روع ج��دي��دة يف 
دبي، لي�شبح عدد فروع البنك 30 

فرعا تتوزع يف كافة اأرجاء الدولة.
للفروع  االف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  وج����رت 
غراهام،  ت���وين  ب��ح�����ش��ور  ال��ث��الث��ة 
الإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ل����الأف����راد يف 
وي�شرى  امل��ت��ح��د،  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك 
باقي، نائب رئي�س اأول الإدارة الفروع 
يف البنك العربي املتحد. ويقع فرع 
اخلليج التجاري يف اأبراج اإكزيكتيف 
تاور ، وفرع مدينة دبي لالإعالم يف 
، وفرع تيكوم يف  برج كونكورد تاور 

برج جروزفيرن بيزن�س تاور .
وي�شكل افتتاح الفروع اجلديدة جزًء 
لتو�شيع  البنك  �شعي  م��ن  اأ�شا�شياَ 
وت�شهيل  دب����ي،  يف  ت���واج���ده  ن��ق��اط 
تقدمي منتجاته وخدماته لعمالئه 

يف االإمارة.
اإط���الق  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
ال�������ف�������روع اجل�������دي�������دة، ق�������ال پ����ول 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ت���روب���ري���دج، 
ل��ل��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د: يف اإط����ار 
ال�شوق  يف  للتو�شع  ال��دائ��م  �شعينا 
العربي  البنك  �شيوا�شل  املحلية، 
املتحد تعزيز تواجده وتنمية �شبكته 
يف  املتكاملة  امل�شرفية  ال��ف��روع  م��ن 

منتجات  يف  االبتكار  م�شرية  بقيادة 
وخدمات القطاع امل�شريف، وحت�شني 
االلكرونية  امل�����ش��رف��ي��ة  خ��دم��ات��ن��ا 
املحمول،  الهاتف  اأو  االإنرنت  عرب 
ن���درك ب���اأن ه��ن��اك ع���دداً ك��ب��رياً من 
عمالئنا يقدرون اأجواء االألفة التي 
والتوا�شل  فروعنا،  يف  بها  يحظون 
وجها لوجه مع كوادرنا. وا�شتجابة 
اإيالء  نوا�شل  فاإننا  املطالب،  لهذه 
فروعنا  ���ش��ب��ك��ة  ل��ت��ن��م��ي��ة  االأول����وي����ة 
امل�شرفية املتكاملة، وابتكار احللول 

للم�شاكل التي تهم عمالئنا . 
ومن جهتها، قالت ي�شرا باقي، نائب 
رئي�س اأول الإدارة الفروع – اخلدمات 
امل�شرفية لالأفراد يف البنك العربي 
البنك  املتحد : ترمي ا�شراتيجية 
�شريحة  ج��ذب  اإىل  املتحد  ال��ع��رب��ي 
دائماً  ون�شعى  العمالء،  جديدة من 
بالقرب منهم من خالل  باأن نكون 
ف��روع��ن��ا امل�����ش��رف��ي��ة امل���ت���واج���دة يف 
متعاملو  يتطلع  ح��ي��وي��ة.  م��ن��اط��ق 
اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ل����الأف����راد يف 
خيارات  على  احل�شول  اإىل  الدولة 
الو�شول  ل���ه���م  ت�����ش��م��ن  م���الئ���م���ة 
ب�شهولة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  اإىل 
ال�شل�س.  وي�شر وكفيلة لالإ�شتخدام 
وحت�شني  تعزيز  ن��وا���ش��ل  ح��ني  ويف 
فاإننا  ال��ف��ّع��ال��ة،  ال��ب��دي��ل��ة  ق��ن��وات��ن��ا 
نويل يف الوقت ذاته اأهمية ق�شوى 
امل�شرفية  خ��دم��ات��ن��ا  ت��ط��وي��ر  اإىل 

التقليدية.

ول���دي���ن���ا خ���ط���ط ت��و���ش��ع��ي��ة خالل 
باأن  واث��ق��ون  ونحن   ،2015 ال��ع��ام 
تو�شيع تواجدنا من خالل فروعنا 
امل�شرفية املتكاملة يف دبي �شيمكننا 
وخدماتنا  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا  ع��ر���س  م���ن 
جوائز  ع���ل���ى  واحل�����ائ�����زة  امل���ت���م���ي���زة 
�شريحة  اأك��رب  على  امل�شتوى  عالية 
من العمالء، وبالتايل زيادة قاعدة 
نقوم  وف���ي���م���ا  اجل��������دد.  ع���م���الئ���ن���ا 

�شنوا�شل  وب��ال��ت��ايل  ل��ه��م،  ال���راح���ة 
املتكاملة  امل�شرفية  فروعنا  افتتاح 
وال�شكنية  التجارية  املناطق  �شمن 

احليوية .
وق��ال ت��وين غ��راه��ام نائب الرئي�س 
التنفيذي الإدارة اخلدمات امل�شرفية 
املتحد:  العربي  البنك  يف  ل��الأف��راد 
اإىل  بالو�شول  ال��ي��وم  �شعداء  نحن 
اإم���ارة دبي،  الفرع احل��ادي ع�شر يف 

كافة اأرجاء االإمارات. حيث نحر�س 
النمو  ا�شراتيجية  اإط��ار  ويف  دوم��اً 
املبنية على الطموح والنهج احلكيم 
ن��ت��ب��ع��ه��ا يف حت��ق��ي��ق معدالت  ال���ت���ي 
التحتية  البنية  يف  ملحوظة  من��و 
خمتلفة  خدمات  تقدمي  �شبيل  ويف 
كما  للبنك،  قوية  نتائج  عن  لتثمر 
قاعدة  من  بالقرب  نكون  اأن  ن�شعى 
ع��م��الئ��ن��ا امل��ت��ن��ام��ي��ة وت���وف���ري �شبل 

•• ال�سارقة -وام:

نظمت اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة 
تعريفيا  لقاء  االأول  قبل  اأم�س  ي��وم  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
من  ك��ل  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�شرقية  باملنطقة  ال��ع��ق��ارات  ل��ق��ط��اع 
دائرة الت�شجيل العقاري بال�شارقة وهيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
امل�شاحة وهئية كهرباء  والتطوير �شروق ودائ��رة التخطيط و 
ومياة ال�شارقة وبلدية ال�شارقة وذلك بفندق او�شانك مبدينة 

خورفكان.
ح�شر اللقاء عبداهلل حممد �شامل ال�شم النقبي رئي�س املجل�س 
ادارة غرفة  اأع�����ش��اء جمل�س  م��ن  وع���دد  ب��خ��ورف��ك��ان  ال��ب��ل��دي 
املنطقة  فى  البلدية  املجال�س  وم��ن  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
احلكومية  والهيئات  ال��دوائ��ر  م�شئويل  و  وم���دراء  ال�شرقية 
رئي�س  ال�����ش��وي��دي  غ��امن  و�شعيد  ال�شرقية  باملنطقة  املحلية 
را�شد  وعلى  العقارات  قطاع  عمل  ملجموعة  التمثيلية  اللجنة 

النقبي نائب رئي�س اللجنة وعبيد املظلوم مدير اإدارة امل�شاريع 
اأع�شاء  اىل  باالإ�شافة  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  ب��دائ��رة  العقارية 
اللجنة التمثيلية وممثلي مكاتب العقارات و �شركات املقاوالت 

و اال�شت�شارات الهند�شية باملنطقة ال�شرقية.
واال�شتثمارية  التنموية  امل�شاريع  على  ال�شوء  اللقاء  و�شلط 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع فعاليات 
م�شرية  على  امل�شاريع  تلك  وج���دوى  املحلي  اخل��ا���س  القطاع 
التنمية امل�شتدامة فى املنطقة ال�شرقية بالتوازي مع اخلطط 
التطويرية  براجمها  ف��ى  احلكومة  تنفذها  ال��ت��ي  االمن��ائ��ي��ة 
ملدن املنطقة فى كافة املجاالت اخلدمية وال�شكنية والرفهية 

وم�شاريع البنية التحتية.
وياأتي هذا اللقاء �شمن خطة عمل اللجنة التمثيلية ملجموعة 
من  امل�����ش��ارك��ة  رق��ع��ة  لتو�شيع  بالغرفة  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع  عمل 
الفئات املعنية بالقطاع فى جميع مدن االمارة مبا يحقق روؤية 
و ر�شالة واأهداف جمموعة العمل يف خدمة القطاع العقاري و 

املتاحة.  القطاع بالفر�س  اأع�شاء  ت�شجيع اال�شتثمار وتعريف 
اأعرب �شعيد غامن ال�شويدي عن تقديره وامتنانه حلر�س  و 
اللقاء من خالل  هذا  اجن��اح  على  املعنية  احلكومية  االأجهزة 
القطاع  تطوير  ت�شتهدف  التي  والبناءة  االيجابية  م�شاركتها 
امل�شتجدات  على  والوقوف  التوا�شل  اأط��ر  ومناق�شة  العقاري 
خالل  من  ال�شرقية  باملنطقة  العقاري  باالإ�شتثمار  اخلا�شة 
طرح روؤاها واأفكارها يف هذا ال�شاأن . و اأ�شار اىل اأن من اأهداف 
ال�شارقة  و�شناعة  جتارة  غرفة  عن  املنبثقة  العقارية  اللجنة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ت��ع��رف على و�شع  ال��ت��وا���ش��ل م��ع  تفعيل 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ع��رب حت��دي��د ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س و�شبل 
التعامل معها و ال�شعي اإىل االرتقاء باأداء الن�شاط العقاري عرب 
اإط��الق مبادرات تدعم  اط��الق برامج عمل فعالة وحم��ددة و 
اأعمال القطاع اخلا�س وتعزيز دوره يف املجتمع االقت�شادي و 
امل�شتثمرين بالفر�س  ت�شجيع اال�شتثمار والعمل على تعريف 

املتاحة.

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/759 عقاري كلي                                     
اىل املدعى عليه/1- تريدينت انرنا�شيونال هولدجنز �س م ح   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعى: بنك ابوظبي التجاري �س م ع وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره 
قيمة  دره��م(   178.210.08( ومبلغ  العقاري،  القر�س  قيمة  دره��م(   2.637.915.25(
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  االئتمانية  البطاقة 
التام. وحددت  ال�شداد  2014/5/5 وقت رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/12/15 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. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1329  ا�ستئناف جتاري                  

اىل امل�شتاأنف �شده/1- كاظم يا�شني العبود  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف: �شركة دبي فري�شت �س م خ وميثله: عبا�س مهدي 
ال�شيد خلف الطاهري  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  
بورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2014/11/11 بتاريخ 
يوم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2014/12/16 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 

ch2.E.23 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الطعون                                                                                                 

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/819 مدين جزئي                                     
ال�شيارات- ميثلها قانونا: مري وا�شى  اىل املدعى عليه/1- مات�شلي�س لتاجري 
حممد جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى: �شركة االم���ارات لالت�شاالت 
املتكاملة ) �س م ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   57458.98( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
 ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2014/12/15 املوافق  االثنني  ي��وم 
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 مبثابةح�شوري  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14    
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/995 عمايل كلي                                   
اىل املدعى عليه/1- الدرع املمتاز خلدمات احلرا�شة جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعى: �شانثا كمار راما�شاندران بوثيا راما�شاندران قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )105933 درهم( 
جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/188873( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم 
 ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2015/1/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
االقل. ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  من مذكرات 

املحكمة  )واأم��رت  ح�شوري.  مبثابة  �شيكون  احلكم  فان  تخلفك  حالة  ويف 
بتق�شري مدة االعالن(.

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

فاينن�شال  اآي  ب����ي  ����ش���ي  جم���ل���ة 
قائمة  م���ن   ، ال��ف��ائ��زي��ن  ب��اخ��ت��ي��ار 
امل��ر���ش��ح��ني ال��ت��ي مت اإع���داده���ا من 
قبل هيئة من موؤ�ش�شات الت�شنيف 
واملحكمني  اال�شت�شارية  وال�شركات 

، وذلك اعتمادا على اأداء املوؤ�ش�شات 
امل��ر���ش��ح��ة ل��ل��ج��ائ��زة خ���الل ال���� 12 
���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة.  اجل��دي��ر بالذكر 
فاينن�شال  اآي  بي  �شي  موؤ�ش�شة  اأن 
اأكر  يعد  حتكيمياً  نظاماً  تتبنى 

لالرتقاء  االإماراتي  املجتمع  فئات 
باالقت�شاد الوطني للدولة ، كجزء 
جتاه  االجتماعية  م�شوؤوليتها  من 
�شالح  م���ن  ك���ال  وق�����ام   ، ال����دول����ة 
 ، اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ق��روب��ي 
ل�  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���روم  واآدم 
بت�شليم   CPI Financial
م�شبح  حم����م����د  اىل  اجل������ائ������زة 
النعيمي الع�شو املنتدب والرئي�س 
�شركات موارد  التنفيذي ملجموعة 
نائب  فهد  ب��ن  فاطمة   ، للتمويل 
للموارد  ب���امل���ج���م���وع���ة  ال���رئ���ي�������س 
رحاب  من  كل  بح�شور   ، الب�شرية 
وتطوير  احل��وك��م��ة  رئي�شة  ل��وت��اه 
واأحمد بن حيدر مدير   ، االعمال 
امل���خ���اط���ر االئ���ت���م���ان���ي���ة ، واأح���م���د 

••دبي –الفجر:

موارد  ���ش��رك��ات  جمموعة  ح�شلت 
»اأف�شل  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  ل��ل��ت��م��وي��ل 
م���وؤ����ش�������ش���ة مت���وي���ل اإ����ش���الم���ي���ة يف 
ال�شرق االو�شط لعام 2014« من 
 CPI فاينن�شال  اآي  بي  �شي  قبل 
لريادتها وقدرتها   Financial
املنتجات  اأف�������ش���ل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
االإ�شالمية  امل�شرفية  واخل��دم��ات 
مبادئ  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا   ، املبتكرة 
باالإ�شافة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��ري��ع��ة 
اىل دور جمموعة م��وارد للتمويل 
امل�شاريع  الأ�����ش����ح����اب  دع���م���ه���ا  يف 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ، يف اإط���ار 
بني  االأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  تعزيز 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  املرزوقي 
لالإدارة ال�شرعية مبوارد ، يف حفل 
اأم�س  اأول  االم����ارات  ب��اأب��راج  كبري 
امل�شرفيني  كبري من  ح�شره عدد 

بالدولة .
م�شبح  حممد  اأع���رب  جهته  وم��ن 
با�شتالمه  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  النعيمي 
ح�شول  »اإن  ق�����ائ�����اًل:  اجل�����ائ�����زة 
للتمويل  م��وارد  �شركات  جمموعة 
ع��ل��ى ه���ذه اجل��ائ��زة ع��ل��ى م�شتوى 
ي����وؤك����د على   ، االو�����ش����ط  ال�������ش���رق 
واأننا   ، ال�شوق  تفهم  على  قدرتنا 
فئات  يف  االأف�����ش��ل  االأداء  اأ���ش��ح��اب 
مما   ، للجائزة  املر�شحة  املوؤ�ش�شات 
قدرة  ذو  للتمويل  م��وارد  اأن  يعني 
اأف�شل  اب��ت��ك��ار  يف  ال��ت��ن��اف�����س  ع��ل��ى 

امل�شرفية  واخل����دم����ات  امل��ن��ت��ج��ات 
منو  خ�������ش���م  يف   ، االإ������ش�����الم�����ي�����ة 
االإ�شالمية  ال�شريفة  وديناميكية 
ال���دول���ي���ة و���ش��ن��اع��ة اال���ش��ت��ث��م��ار ، 
تر�شحت  م�����وارد  اأن  اىل  م�����ش��ريا 
مر�شحا   275 ���ش��م��ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
 42 ع��ل��ى  جميعهم  ي��ت��ن��اف�����ش��ون   ،
ج��ائ��زة يف اأك���ر م��ن ف��ئ��ة ، وكانت 
موارد للتمويل �شمن 7 مر�شحني 
من دول اخلليج االإمارات العربية ، 
وقطر ، والكويت واململكة العربية 
ب��االإ���ش��اف��ة اىل نحو   ، ال�����ش��ع��ودي��ة 
موارد  وحظيت   ، اأخ���رى  دول   10
موؤ�ش�شة  اأف�شل  فئة  يف  ب��اجل��ائ��زة 
متويل اإ�شالمية يف ال�شرق االو�شط 

. لعام 2014 

واأ�����ش����اف ال��ن��ع��ي��م��ي ه����ذا االجن����از 
حتقيق  اإىل  دوم���ا  لل�شعي  يدفعنا 
موؤكدا   ، لعمالئنا  النتائج  اأف�شل 
هو   ، اجلائزة  بهذه  الفوز  اأن  على 
اإجناز ن�شكر بعد اهلل تعاىل جمل�س 
حتقيقه  يف  دعمهم  على   ، االإدارة 
ال��ذي��ن عملوا  امل��وظ��ف��ني  وك��ذل��ك 
كفريق واحد لتحقيق هذا االجناز 
بي  ���ش��ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اىل  ، الف��ت��ا 
جوائز  ب���اإدارة  تقوم  فاينن�شال  اآي 
ال���ت���م���وي���ل وال���ع���م���ل االإ����ش���الم���ي، 
وت��ع��ت��م��د يف حت��ك��ي��م��ه��ا ع��ل��ى عدة 
الت�شويت  منها   ، ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
املالية  امل���ج���الت  اأه�����م  م���ن خ����الل 
كمجلة   ، ال���ع���امل  يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
قراء  وي��ق��وم   ، اآي�شت  ميدل  بانكر 

اأف�شل  �شرامة و�شفافية، لتحديد 
واملالية،  امل�����ش��رف��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
معتمدة يف اختيارها للفائزين على 
التحليالت  عمليات  م��ن  ال��ع��دي��د 

الكمية على �شعيد املنطقة.

275 مر�شحا 7 منهم من دول اخلليج 

 �شي بي �آي متنح مو�رد للتمويل ج�ئزة �أف�شل موؤ�ش�شة متويل �إ�شالمية ب�ل�شرق �لو�شط لع�م 2014

�لحت�د للطري�ن حتتفل ب�إطالق رحالته� �جلديدة �إىل د�ل�س - فورث ورث

�لطرق و�ملو��شالت تطلق �ليوم لوح�ت �ملركب�ت �ملميزة ب�لعالمة �لتج�رية �جلديدة لدبي
••دبي -وام:

واملوا�شالت  الطرق  تطرح هيئة 
املركبات  ل���وح���ات  ال���ي���وم  ب���دب���ي 
املميزة بعالمة دبي والتي �شوف 
تكون اختيارية اأمام الراغبني يف 
اقتنائها لتكون بذلك الهيئة اأول 
جهة حكومية تعزز دعم العالمة 
حملتها  �شمن  ل��دب��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

الرويجية.
املدير  ب���ه���روزي���ان  اأح���م���د  واأك�����د 
الرخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

الإي��ج��اد فر�شة الط��الع خمتلف 
اجل���ه���ات وال�������ش���رك���ات واالأف������راد 
والزوار من خمتلف اأنحاء العامل 
على العالمة التجارية اجلديدة 
الهيئة  ت���ك���ون  وب���ال���ت���ايل  ل���دب���ي 
الطموحة  ال����روؤي����ة  ح��ق��ق��ت  ق���د 
اأمام  لها  ال�شحيح  ال��روي��ج  يف 

االآخرين.
املميزة  املركبات  ان لوحات  وقال 
بالفخامة  مت��ت��از  دب���ي  ب��ع��الم��ة 
العالمة مطبوعة بطريقة  كون 
ال  بطريقة  مبتكرة  تكنولوجية 

العمالء ديرة  وهم مركز خدمة 
الرب�شاء  العمالء  خدمة  ومركز 
املميز يف  املزهر  اأ���ش��واق  املميز يف 
للفح�س  كويك  الرب�شاء  اأ�شواق 
الفني يف الق�شي�س ومركز وا�شل 

لفح�س املركبات باجلداف.
وحول اخلطة امل�شتقبلية للوحات 
املركبات املميزة بعالمة دبي فيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ل��وح��ات االأرق������ام ..ق���ال 
العمل  جار  اأن��ه  بهروزيان  اأحمد 
على  و�شعها  على  اخلطة  �شمن 
لوحات مركبات االأجرة باالإمارة 

تتاأثر بالعوامل اجلوية املختلفة 
جمالية  �شتربز  األ��وان��ه��ا  اأن  كما 
ال��ل��وح��ة وامل���رك���ب���ة ب�����ش��ك��ل كبري 
التقليدي  ال�شكل  تك�شر  بحيث 
امل��ع��ت��اد ..الفتا  ل��ل��وح��ة احل��ال��ي��ة 
االأمامية  ال��ل��وح��ت��ني  ق��ي��م��ة  اأن 
 420 تبلغ  للمركبة  واخللفية 

درهما.
التنفيذي  امل�����دي�����ر  واأو��������ش�������ح 
الهيئة  يف  ال��رخ��ي�����س  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
احل�����ش��ول على  ت��ق��دمي طلب  اأن 
ال��ل��وح��ة ي��ت��م م��ن خ���الل قنوات 

العامة  امل���وا����ش���الت  وح���اف���الت 
نهاية  مع  وذل��ك  للهيئة  التابعة 
املقبل  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال���رب���ع 
بحيث  تدريجي  وب�شكل   2015
تكون ذات لون اأ�شود فقط تختلف 
املركبات اخلا�شة حيث  لون  عن 
للعالمة  ال���روي���ج  اإىل  ن�����ش��ع��ى 
و�شائل  اأن  خ��ا���ش��ة  ك��ب��ري  ب�شكل 
بجميع  اجل���م���اع���ي مت���ر  ال��ن��ق��ل 
لها  و�شيكون  دب��ي  اإم���ارة  مناطق 
ودعم  يف  وم��ل��م��و���س  وا���ش��ح  دور 

ن�شر العالمة التجارية. 

واملوا�شالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  يف 
دبي  حكومة  جلهود  الهيئة  دعم 
العالمة  ال�شتخدام  الرويج  يف 
واعتمادها  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
وذلك  دب���ي  الإم����ارة  الت�شويق  يف 
تعمل  االإم����ارة  اأن  على  للتاأكيد 
وتتحدث  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 
وزوارها  ملواطنيها  واح��د  ب�شوت 
اإرت����اأت  الهيئة  ان  اىل  ..م�����ش��ريا 
و�شع الت�شميم املبتكر واجلديد 
اخلا�شة  املركبات  اأرق��ام  للوحات 
جيتك�س  م��ع��ر���س  خ����الل  ف��ق��ط 

ال���ك���رون���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة اأب����رزه����ا 
املوقع االإلكروين لهيئة الطرق 
االت�شال  وم���رك���ز  وامل���وا����ش���الت 
جانب  اإىل  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  ال����ت����اب����ع 
على  احل�������ش���ول  يف  ام��ك��ان��ي��ت��ه��م 
التطبيق  خ����الل  م���ن  اخل���دم���ة 
ال�شائقون  اجل�����دي�����د  ال�����ذك�����ي 
الذكية  الهواتف  عرب  واملركبات 
اجلاري  ال�شهر  نهاية  مع  وذل��ك 
ا�شتالم  �شيتم  اأن����ه  اإىل  ..الف���ت���ا 
مراكز  ط����ري����ق  ع����ن  ال����ل����وح����ات 
خدمة العمالء ومزودي اخلدمة 

على منت طائراتها من طراز اآيربا�س A380 وبوينغ 
787.  واألقى جيم�س هوجن، رئي�س املجموعة والرئي�س 
التنفيذي يف االحتاد للطريان، كلمة اأمام ال�شيوف قبل 
اال�شتمتاع مب�شاهدة فقرة ملدة ثالثني دقيقة من ثالثي 
االأوبرا االإيطالية ال�شهرية اإيل فولو. وقال هوجن: اأود 
اأن اأتقدم اأواًل بال�شكر اإىل �شفري دولة االإم��ارات العربية 
يو�شف  �شعادة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  املتحدة لدى 
لدعمهم يف  املحلية تقديراً  العتيبة واجلهات احلكومية 
اإىل داال�س  اإط���الق رح��الت االحت���اد للطريان اجل��دي��دة 
- ف���ورث ورث. واأ����ش���اف ق��ائ��اًل: مت��ث��ل داال�����س - فورث 
املتحدة  ال��والي��ات  م�شتوى  على  ال�شاد�شة  وجهتنا  ورث 
االأمريكية، مبا مينح ال�شيوف �شهولة اأكرب يف الو�شول 
111 وجهة  وت�شّم  كبرياً  ت�شهد منواً  التي  �شبكتنا  اإىل 
الوجهة اجلديدة  ت�شهم  ولن  العامل.  اأرج��اء  يف خمتلف 
اأب��وظ��ب��ي واالأ���ش��واق االأخ���رى داخل  ت��روي��ج العا�شمة  يف 
�شت�شاعد  اأي�شاً  بل  االأمريكية فح�شب،  املتحدة  الواليات 
على تعزيز �شفر االأعمال والرفيه اإىل داال�س من �شبكة 

وجهاتنا العاملية. 

•• ابوظبي-الفجر:

اأقامت االحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة االإمارات 
العربية املتحدة، حفل ا�شتقبال ليلة اأم�س االول مبجل�س 
تك�شا�س  ب��والي��ة   )Hall of State( داال����س  مدينة 
وذلك احتفااًل باإطالق وجهتها اجلديدة التي ا�شتهلتها 
بني اأبوظبي وداال�س - فورث ورث يف الثالث من دي�شمرب 
ال�شخ�شيات  م��ن  لفيف  احل��ف��ل  ح�شر  اأول.    ك��ان��ون   -
الدبلوما�شية واحلكومية ونخبة بارزة من امل�شوؤولني يف 
زاد  حيث  الطريان  قطاع  و�شركاء  اجل��وي  النقل  جم��ال 
عدد احل�شور على 300 �شيف. وحظّى ال�شيوف، لدى 
و�شولهم اإىل اجمل�س املدينة، باأرقى م�شتويات ال�شيافة 
من االحتاد للطريان مع م�شاهدة رق�شة العيالة الراثية 
ال�شيوف  ا�شتمتع  كما  والتمر،  العربية  القهوة  وتناول 
وجتاذب  دينديل.  اجل��از  مطربة  قدمتها  حية  بعرو�س 
للتعرف  الفر�شة  واغتنموا  احلديث  اأط��راف  ال�شيوف 
للطريان  االحت���اد  تعتزم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  املنتجات  على 
على منت الدرجة االأوىل ودرجة رجال االأعمال اإطالقها 

النعيمي وبن فهد يت�شلمان اجلائزة

••اأبوظبي-الفجر: 

اإ�شتقبل معايل املهند�س �شلطان بن 
االقت�شاد  وزي���ر  امل��ن�����ش��وري  �شعيد 
���ش��ع��ادة دوم��ي��ن��ي��ك م��ي��ن��ور �شفرية 
ال����دول����ة يف مكتب  ل����دى  ب��ل��ج��ي��ك��ا 
معاليه بديوان عام ال��وزارة ، حيث 
التعاون وتعزيز  تبادال �شبل تعزيز 
العالقات االقت�شادية بني البلدين 

ال�شديقني.
الفر�س  تباحث  على  اللقاء  ورك��ز 
واالم�����ك�����ان�����ي�����ات امل�����ت�����وف�����رة ل����دى 
ال���ب���ل���دي���ن ال���ت���ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا اأن 
ال��ت��ع��اون يف  ب��دع��م وت��ع��زي��ز  ت�شهم 
وخا�شة  لهما  ال��ه��ام��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وال�شناعة  ال����ت����ج����ارة  ق���ط���اع���ات 
وامل�شاريع  وال�����ش��ي��اح��ة  وال����زراع����ة 
ال�����ش��غ��رية وامل���ت���و����ش���ط���ة.  واأ����ش���اد 
االقت�شادية  بالعالقات  املن�شوري 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب���ني االإم�����ارات 
وبلجيكا التي ت�شهد تطوراً كبرياً، 
م��ن��وه��اً ب��اجل��ه��ود امل�����ش��رك��ة نحو 
خمتلف  يف  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  تو�شيع 
وال�شناعية  االقت�شادية  امل��ج��االت 
واال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة، كما 
اق��ت�����ش��اد كال  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ن���وه 
واملرونة  باالنفتاح  يتميز  البلدين 
االقت�شادات  م����ن  ج��ع��ل��ه��م��ا  مم����ا 
اخلارجية،  لال�شتثمارات  اجلاذبة 
ودع�������ا ل���ل���ع���م���ل ع���ل���ى اال����ش���ت���ف���ادة 
الق�شوى من الفر�س املتاحة لدى 
لت�شجيع  ال�شديقني  البلدين  كال 

التجارية  ال��ع��الم��ات  وع���دد  وك��ال��ة 
باأن  نعتقد  ولكننا  ع��الم��ة.   551
ه��ن��اك جم����ااًل ك��ب��رياً ل��ل��م��زي��د من 
التجارية  ال���ع���الق���ات  يف  ال��ت��ط��ور 
واالقت�شادية يف امل�شتقبل يتيح لنا 
فر�شاً واعدة لتجاوز تلك االأرقام .

املن�شوري  اأك������د  ال���ل���ق���اء  وخ������الل 
حر�س  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة  ل���ل�������ش���ف���رية 
�شبل  تعزيز  على  االقت�شاد  وزارة 
ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء م��ع ك��اف��ة �شركاء 
اال�شتفادة  على  وتركيزها  ال��دول��ة 
بناء  يف  ال���غ���رب���ي���ة  اخل�������ربات  م����ن 
ب�����ش��واع��د وطنية  اق��ت�����ش��اد م��ع��ريف 

وامل�شاريع  امل��ت��ب��ادل��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
تطوير  وح��ول  بينهما.   امل�شركة 
العالقات االقت�شادية الثنائية قال 
�شعيد  بن  �شلطان  املهند�س  معايل 
ت�شهد  االقت�شاد:  وزي��ر  املن�شوري 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
التطور  م���ن  امل���زي���د  ال�����ش��دي��ق��ني 
واالزده�����ار ع��ام��اً ت��ل��و االآخ����ر، ففي 
العام املا�شي 2013 و�شل اإجمايل 
ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري غري 
 7.74 اإىل  البلدين  بني  النفطي 
ي�شكل  م���ا  اأم���ريك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار 
التبادل  ح��ج��م  جم��م��ل  م���ن   9%

التجاري مع دول االحتاد االأوروبي 
دوالر  م���ل���ي���ار   42.5 وال����ب����ال����غ 
اأم��ريك��ي ع��ن ذات ال��ف��رة، وحتتل 
بلجيكا املرتبة 11 على الئحة اأهم 
ال�شركاء التجاريني للدولة، وتاأتي 
الواردات  جم��ال  يف   13 املرتبة  يف 
و35 يف جمال ال�شادرات، يف حني 
كواحدة  الثالثة  املرتبة  حتتل  اأنها 
امل��ع��اد الت�شدير  ال����دول  اأك���ر  م��ن 
اإل��ي��ه��ا م���ن دول����ة االإم��������ارات. وبلغ 
امل�شجلة  التجارية  ال�شركات  ع��دد 
�شركة   34 االقت�شاد  وزارة  ل��دى 
وع�����دد ال����وك����االت ال���ت���ج���اري���ة 54 

موؤهلة جتعل م�شاهمة هذا القطاع 
الوطني  ال��ن��اجت  م��ن   5% تتجاوز 
االإج�����م�����ايل ل����دول����ة االإم����������ارات يف 
باإعالن  م���ن���وه���اً   .2021 ال���ع���ام 
جمل�س الوزراء العام 2015 عاماً 
ين�شجم  ما  وهو  بالدولة  لالبتكار 
مع توجهات ال��وزارة لبناء اقت�شاد 
الوزارة  باأن  موؤكداً  متقدم.  معريف 
االإمارات  لتمكني دولة  دائماً  �شعت 
من تبوء املكانة التي تليق بها على 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال����دويل،  امل�شتوى 
دولة االإمارات جنحت بنيل العديد 
امل��ت��ق��دم��ة يف ع�شرات  امل��رات��ب  م��ن 
املرموقة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��وؤ���ش��رات 
دولية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع���ن  ال�������ش���ادرة 
ك����االأمم امل��ت��ح��دة وال��ب��ن��ك ال���دويل 

واملنتدى االقت�شادي العاملي. 
وع����ل����ى ���ش��ع��ي��د ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود 
اال�شتثمارية  بالفر�س  للتعريف 
ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  املتاجة 
اأكد املن�شوري على �شرورة تكثيف 
ورجال  التجارية  البعثات  زي���ارات 
منوهاً  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ني  االأع����م����ال 
ال���ل���ق���اءات م���ع وف���ود  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ال������دول ال�����ش��دي��ق��ة مل���ا مت��ث��ل��ه من 
يف  اال�شتثمار  اآف��اق  ملناق�شة  فر�شة 
اإ�شافة  املجاالت،  مبختلف  الدولة 
ال��زي��ارات من  ه��ذه  ت�شكله  م��ا  اإىل 
الفر�س  ع���ل���ى  ل����الط����الع  ن����اف����ذة 
التي  اخل����ارج����ي����ة  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ميكن لل�شركات االإماراتية الرائدة 

اال�شتفادة منها. 

ا�شتقبل �شفرية جمهورية بلجيكا لدى الدولة

�ملن�شوري يبحث تطوير �لتع�ون بني دولة �لإم�ر�ت وبلجيك�
التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين و�شل اإىل 7.74 مليار دولر اأمريكي يف 2013

�أدنيك ومكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت  يكرم�ن 
�شرك�ءهم� �لد�عمني لقط�ع �شي�حة �لأعم�ل

در��شة: �لم�ر�ت من بني �أف�شل
 10 دول يف �لع�مل لق�ش�ء �لعطالت

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  نظمت 
ل��ل��م��ع��ار���س ادن���ي���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
م���ك���ت���ب اأب����وظ����ب����ي ل���ل���م���وؤمت���رات 
ال�شركاء  م��ن  ع��دد  لتكرمي  حفال 
خمتلف  م����ن  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ني 
جلهودهم  ت���ق���دي���را  ال���ق���ط���اع���ات 
عرو�س  ت��ق��دمي  يف  وم�شاهماتهم 
با�شت�شافة  اخل��ا���ش��ة  امل��ن��اق�����ش��ات 
يف  الدولية  والفعاليات  امل��وؤمت��رات 
2014 وما  اأب��وظ��ب��ي خ��الل ع��ام 

قبله.
اأقيم  ال�����ذي   - احل���ف���ل  يف  ����ش���ارك 

بفندق حياة كابيتال جيت اأبوظبي 
- ع��دد م��ن ك��ب��ار م�����ش��وؤويل �شركة 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  اأدن��ي��ك 

والثقافة.
وق��������ام ح���م���ي���د م���ط���ر ال���ظ���اه���ري 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
للمعار�س  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
لها  التابعة  ال�شركات  وجمموعة 

املطوع  �شلطان  بح�شور  ب��االإن��اب��ة 
الظاهري املدير التنفيذي باالإنابة 
اأبوظبي  هيئة  يف  ال�شياحة  لقطاع 
كوكبة  ت��ك��رمي  ب��ت��ك��رمي  لل�شياحة 
من املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات الذين 
كبري  طيف  ا�شتقطاب  يف  �شاهموا 
ابوظبي  اإم��ارة  اإىل  الفعاليات  من 

املوؤ�ش�شات واالأفراد.

•• اأبوظبي-وام:

مل���وق���ع هوتل  ق���ال���ت درا������ش�����ة ح���دي���ث���ة 
اندري�شت دوت كوم ان االم��ارات تعترب 
لق�شاء  العامل  يف  دول   10 اأف�شل  من 
ت��وا���ش��ل تقدمها  و���ش��وف   .. ال��ع��ط��الت 
بف�شل  املعروفة  العاملية  الوجهات  على 
ال�شتاء  ف�����ش��ل  يف  امل���ع���ت���دل  م��ن��اخ��ه��ا 
واال�شتقرار  االمن  مقومات  كل  وتوفر 
ف��ي��ه��ا. واأك�����دت ال��درا���ش��ة اأن االم����ارات 
العديد  على  متقدمة  مراتب  �شتحتل 
واأوروبا  اآ�شيا  يف  املعروفة  البلدان  من 
حينما   2020 ب��ح��ل��ول  واأ����ش���رال���ي���ا 
العاملي  دب����ي  اك�����ش��ب��و  ي��ن��ط��ل��ق م��ع��ر���س 

والذي يتوقع اأن يجتذب اأكر من 70 مليون زائر.
يف  ل���الم���ارات  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�شية  ال���ق���درة  اأن  وذك����رت 
�شياحية  دول  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق  جعلتها  ال�����ش��ي��اح��ة  جم���ال 
اوروبية واآ�شيوية عديدة بف�شل معدل االنفاق املعتدل 
التوجد  انه  الدرا�شة  وقالت  الدولة.  يف  ال�شياحة  على 
وجهة �شياحية يف العامل االآن مثل االمارات تتيح للزوار 
اال�شتمتاع  واال���ش��رال��ي��ني  واالم��ري��ك��ي��ني  االوروب���ي���ني 
 .. ال�شتاء  ف�شل  يف  ال�شواطئ  على  ال��داف��ئ��ة  بال�شم�س 
م�شرية اىل اأن هذا املناخ االماراتي امل�شم�س ال يتوفر يف 

البلدان الغربية الباردة وال يف الدول اال�شتوائية.
االمارات  دول��ة  فنادق  يف  اال�شعار  متو�شط  اأن  واأ�شافت 

للزوار االوروبيني واال�شراليني اأقل بن�شبة تراوح ما 
بني 30 و 35 باملائة عن مثيالتها يف اوروبا وا�شراليا. 
واأ�شارت اىل اأن انخفا�س اال�شعار يف فنادق دولة االمارات 
مع توفر اخلدمات الراقية واالمن واال�شتقرار من بني 
لق�شاء  االوروب��ي��ني  ال�شياح  تغري  التي  املحفزات  اأه��م 

عطالتهم ال�شتوية يف الدولة.
ال�شياح  ل�����دى  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رت���ب���ة  اب���وظ���ب���ي  واح���ت���ل���ت 
حلت  ..فيما  ال�شتوية  العطالت  لق�شاء  الربيطانيني 
دبي يف املرتبة الرابعة .. ويف حني يف�شل ال�شياح االملان 
ق�شاء عطالتهم ال�شتوية يف دبي فاإن االمارة جاءت يف 

املرتبة االوىل عامليا لق�شاء العطالت ال�شتوية.

 م�شدر تطلق �لدورة �لث�لثة من م�ش�بقته� �لدولية للمدون�ت 
•• اأبوظبي-وام:

الدولية  م�شابقتها  م��ن  الثالثة  ال���دورة  اإط���الق  ع��ن  ام�س  م�شدر  اأعلنت 
ال�شنوية للمدونات متهيدا النعقاد اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة الذي تقام 
امل�شتدامة يف  بالطاقة  يعنى  اأك��رب جتمع  ويعد   2015 يناير  فعالياته يف 

تاريخ املنطقة.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت امل�������دع�������وة/ اي����ب����اه 
�شكات  اي����دى  ب���ت  ه��ول��ي��ب��اه 
اندوني�شية   اجل���ن�������ش���ي���ة: 
�شفرها  ج����واز    - اجلن�شية 
)AR930486( رق��������م 

االت�شال  ع��ل��ي��ه  ي���ج���ده  م���ن 
لدى  االندوني�شية  بال�شفارة 

الدولة.

العدد  11281 بتاريخ 2014/12/14     
    اعالن  ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 رقم الدعوى  6171 ل�سنة 2014     

جيك�شن  م��ن��وج  ب��ه��واج��واين-  جايك�شني  ب��راك��ا���س   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل  
بهوجواين - مبا ان املدعي/ ماجد الفطيم العقارية �س ذم م 

قد اقام �شدكم الدعوى 6171 ل�شنة 2014 ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
خاليا من  املدعية  اىل  املاجور  وت�شليم  واالخ��الء  االيجار  عقد  وانتهاء  بف�شخ 
االيجار  ب��دل  دره���م   1321092 مبلغ  ب�����ش��داد  بالت�شامن  وال��زام��ك��م  ال�شواغل 
تاريخ 2012/11/2 وحتى 2014/9/30 وما ي�شتجد  وملحقاته والغرامات من 
ا�شتحقاق  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  االخ��الء  حتى متام 
املبلغ وحتى ال�شداد التام والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وقررت اللجنة الق�شائية اعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االثنني 
املوافق 2015/1/5 ال�شاعة 4.15م امام اللجنة الق�شائية )اخلام�شة( بالدائرة 
امر  وق��د  الدعوى  لنظر  دب��ي  بلدية  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  االبتدائية 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فانت مكلف باحل�شور او  

من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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ال�شرطة  احت������اد  وق�����ع 
ال����ري����ا�����ش����ي و����ش���رك���ة 

ب�����������رول اأب�����وظ�����ب�����ي 
ال���وط���ن���ي���ة اأدن�������وك 
مب�����ق�����ر ال�����ق�����ي�����ادة 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة 
مذكرة  اأب���وظ���ب���ي 
للتعاون  ت���ف���اه���م 
التن�شيق  وت��ع��زي��ز 
ب�������ني اجل����ان����ب����ني 
بح�شور  وذل��������ك 
م������ع������ايل ال������ل������واء 

حم������م������د خ����ل����ف����ان 
ال�����رم�����ي�����ث�����ي ن����ائ����ب 

ل�شرطة  العام  القائد 
اأبوظبي رئي�س جمل�س 

االحتاد.
حر�س  ال��رم��ي��ث��ي  واأك������د 

احتاد ال�شرطة الريا�شي على تعزيز ال�شراكة مع 
امل�شركة  االأه��داف  لتحقيق  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
مع  التعاون  اإىل  ..م�شريا  الريا�شي  القطاع  يف 
�شركة اأبوظبي الوطنية اأدنوك من خالل مذكرة 
التفاهم التي مت ابرامها بني اجلانبني على نحو 
تهيئة  يف  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  م��ع  يتطابق 
الريا�شي من خالل  واالإب��داع  للتناف�س  املناخات 
االحت����اد ب��ت��ع��اون��ه م��ع ت��ل��ك امل��وؤ���ش�����ش��ات لتطوير 

املنظومة الريا�شية يف الدولة.
العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  القائمة  ال�شراكة  اإن  وق��ال 
ل�شرطة اأبوظبي و�شركة برول اأبوظبي الوطنية 
اأدن�����وك اأث���م���رت ع��ن دع���م ال�����ش��رك��ة ل��ل��ع��دي��د من 
الفعاليات والربامج التي تنفذها �شرطة اأبوظبي 
واملبادرات  التعاون  من  مبزيد  اأمله  عن  ..معربا 
الريا�شيني  وحت��ف��ي��ز  ب��ال��ري��ا���ش��ة  ت��رت��ق��ي  ال��ت��ي 
االقليمية  البطوالت  يف  املناف�شة  من  لتمكينهم 
ال��ري��ا���ش��ة للجميع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  وال���دول���ي���ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الوطنية ..  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
تطوير  يف  وم�شاهمتها  اأدن�����وك  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���اد 

الريا�شة ودعمها.
وقع املذكرة العقيد حممد حميد دملوج الظاهري 
ال�����ش��رط��ة الريا�شي  ال��ع��ام الحت����اد  ال�����ش��ر  اأم����ني 
دائرة  مدير  القمزي  بطي  بن  �شيف  بن  و�شعيد 
ال�����ش��وؤون االإداري������ة ع��ن ���ش��رك��ة ب����رول اأبوظبي 
الوطنية بح�شور حممد �شليويح القبي�شي مدير 
دائرة املوارد الب�شرية يف اأدنوك ورا�شد علي حمد 

وعدد  بال�شركة  العامة  العالقات  مدير  الزعابي 
من اع�شاء جمل�س اإدارة احتاد ال�شرطة.

وع��ل��ى ه��ام�����س ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م تبادل 
التذكارية  والهدايا  ال��دروع  والقبي�شي  الرميثي 
نحو  على  اجلانبني  بني  التعاون  اأوا�شر  لتعزيز 

يخدم اأهدافهما يف تطوير القطاع الريا�شي.
وتهدف املذكرة اإىل التوا�شل بيناجلانبني وتبادل 
امل�شورة واخلربات ودعم مهارات االإبداع واالبتكار 
والتن�شيق امل�شتمر يف امل�شاركات الريا�شية وتبادل 
واملعارف  واملعلومات  واالإداري���ة  الفنية  اخل��ربات 
الريا�شي  امل��ج��ال  وامل��ط��ب��وع��ات يف  واالإ����ش���دارات 
وامل�شاركة يف جلان وفرق العمل امل�شركة وت�شهيل 
واملناف�شات  ال��ب��ط��والت  يف  الريا�شيني  م�شاركة 
اللوج�شتية  اخلدمات  من  واال�شتفادة  الر�شمية 
التدريب  وال���ت���ع���اون يف جم���ال  ال��ط��رف��ني  ل���دى 
الريا�شي واإعداد املنتخبات وامل�شابقات وامل�شاركة 
تنظيم  يف  والتن�شيق  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ط��والت  يف 
امل����وؤمت����رات وال����ن����دوات وامل��ح��ا���ش��رات وال�����دورات 
التدريبية وور�س العمل واالأن�شطة املختلفة ..كما 
تتيح تبادل اخلطط والربامج واالأن�شطة وتوفري 
الفعاليات  واأج���ن���دة  واال���ش��ت�����ش��ارات  الت�شهيالت 
واملن�شاآت  املرافق  با�شتخدام  وال�شماح  الريا�شية 

الريا�شية والتجهيزات الريا�شية امل�شركة.
�شركة  ح��ر���س  القبي�شي  �شليويح  حم��م��د  واأك����د 
اأدن��وك على اال�شهام يف تطوير وحت�شني القطاع 
ال��ري��ا���ش��ي جت�����ش��ي��دا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة العليا 
ومتكينه من االإ�شهام يف م�شرية التنمية من خالل 

والفعاليات  االأن�شطة  دعم 
تطبيقا  ال����ري����ا�����ش����ي����ة 
الدولة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
لتحقيق  وط��م��وح��ات��ه��ا 
ووا�شعة  �شاملة  نه�شة 
الريا�شة  جم�����ال  يف 
ت��������واك��������ب ال�����ت�����ط�����ور 
وامل�شتدام  ال�����ش��ام��ل 
الدولة  ت�شهده  ال��ذي 

يف �شتى املجاالت.
�شرطة  بتعاون  واأ�شاد 
اأن  ..مو�شحا  اأبوظبي 
تاأتي  التفاهم  م��ذك��رة 
اإط��ار تعزيز التعاون  يف 
املوؤ�ش�شات  م��ع  امل�شرك 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة احل����ك����وم����ي����ة 
للدعم  وترجمة  واخلا�شة 
ال�شباب  قطاع  يجده  ال��ذي 
العليا واالهتمام واملتابعة  القيادة  والريا�شة من 

التي توليها للريا�شة واملجال�س الريا�شية.
وقال �شيف القمزي مدير الدائرة االدارية رئي�س 
توقيع  اإن  باأدنوك  الكورني�س  ن��ادي  ن�شاط  جلنة 
املذكرة مع احتاد ال�شرطة الريا�شي ياأتي اإميانا 
دعم  يف  ودوره��ا  الريا�شة  باأهمية  الطرفني  من 
عملية التنمية االجتماعية واالقت�شادية امل�شتدامة 
وجت�شيدا لروؤية القيادة الر�شيدة يف �شمان حياة 
حر�شاأدنوك  موؤكدا  املتطلبات..  بجميع  كرمية 
والفرق  الريا�شيني  جلميع  ال��دع��م  علىتقدمي 
الريا�شيةامتدادا اللتزامها  الوطنية  واملنتخبات 
الهامة  الفعاليات  جميع  يف  امل�شتمرة  بامل�شاركة 
�شمن اطار م�شوؤوليتها املجتمعية ودورها الرائد 
االجتماعية  قطاعاته  بجميع  املجتمع  تنمية  يف 
يخدم  مبا  والريا�شية  والثقافية  واالقت�شادية 
رائدة  لتكون  م�شاعيها  وي��دع��م  ال��دول��ة  اأه����داف 
املجاالت  يف  خ��ا���س  وب�شكل  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

الريا�شية.
الظاهري  دمل�����وج  ال��ع��ق��ي��د حم��م��د ح��م��ي��د  وق�����ال 
بني  للتعاون  ال��ع��ام  االإط����ار  �شت�شكل  امل��ذك��رة  اإن 
بتعزيز  ال��ك��ف��ي��ل��ة  االأ����ش�������س  اجل��ان��ب��ني وحت���دي���د 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ري��ا���ش��ي امل�����ش��رك واق���راح 
اخلطوات العملية التي ت�شهم يف حتقيق االأهداف 
عمليا  منوذجا  متثل  اأنها  اإىل  م�شريا   .. املرجوة 
يف التعاون امل�شرك بني احتاد ال�شرطة الريا�شي 

و�شركة ادنوك ل�شالح الريا�شة املحلية.

الفريق  اليوم االحد حتت رعاية  تنطلق م�شاء 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان نائب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية فعاليات 
االأمنية  للمنطقة  لل�شرطة  الريا�شي  االأ�شبوع 
ي��ن��ظ��م��ه احت����اد ال�شرطة  ال����ذي  ال��ق��ي��وي��ن  ب����اأم 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  مم��ث��ل��ة  باملنطقة  ال��ري��ا���ش��ي 
ل�شرطة اأم القيوين و االدارة العامة لالإقامة و 

�شئون االأجانب و ادارة الدفاع املدين باالإمارة.
اأعلن ذلك العميد ال�شيخ را�شد بن اأحمد املعال 
ال��ق��ي��وي��ن خ���الل املوؤمتر  اأم  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
ح�شره  و  القيادة  مبقر  عقد  ال��ذي  ال�شحفي 
جمل�س  ع�شو  بوع�شيبة  جا�شم  عدنان  املقدم 
خليفة  واملقدم  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  ادارة 
واملقدم  ال��ع��ام  القائد  مكتب  م��دي��ر  ال�شام�شي 
عارف علي عبيد الري�س رئي�س ق�شم االأن�شطة 
والرائد عبداهلل احلميدي  الريا�شية باالحتاد 

من احتاد ال�شرطة الريا�شي.
واأكد العميد املعال اأن اأ�شبوع الريا�شي لل�شرطة 
ياأتي من منطلق حر�س وزارة الداخلية بقيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ملمار�شة  ال���وزارة  منت�شبي  جميع  ت�شجيع  على 
جميع االأن�شطة الريا�شية بهدف احلفاظ على 

ون�شر  البدنية  اللياقة  م�شتوى  ورفع  �شحتهم 
.. مثمنا جهود معايل  بينهم  الريا�شي  الوعي 
ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ن��ائ��ب القائد 
ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
البطوالت  متابعة  الريا�شي يف  ال�شرطة  احتاد 
اأ�شهمت  ال��ت��ي  و  ال��ق��ي��ادات  وامل�����ش��اب��ق��ات ودع����م 
الريا�شة  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي  ال��ت��ط��ور  حت��ق��ي��ق  يف 

ال�شرطية يف االمارات.
خم�شة  ت�شتمر  التي  اال�شبوع  فعاليات  وح��ول 
اأنها  القيوين  اأم  �شرطة  ع��ام  قائد  اأو���ش��ح  اأي��ام 
ت�شتهدف العاملني يف القيادات واالإدارات العامة 
واأف����راد  لل�شرطة م��ن ���ش��ب��اط و���ش��ب��اط ���ش��ف 
اال�شبوع  ه��ذا  م��ن  ال��ه��دف  اإن  ق��ال  و  ومدنيني 
و  ممار�شتها  على  وت�شجيعهم  الريا�شة  ن�شر 
تطوير وتدعيم الروابط االجتماعية وعالقات 
ورفع  ال�شرطة  جهاز  يف  العاملني  بني  االإخ���وة 
على  والعمل  لديهم  البدنية  اللياقة  م�شتوى 
والتناف�س  الريا�شية  املمار�شة  ف��ر���س  ت��وف��ري 
ال�شريف والرويح ملنت�شبي القيادات واالإدارات 

العامة.
�شي�شارك  ال���ت���ي  اال����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��م��ل 
لل�شرطة  منت�شب   1000 من  يقرب  ما  فيها 
و�ش��د  ال��ق��������دم  ك��������رة  مناف�شات  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف 

ال�شباط  لكبار  الرماية  و  والبلياردو  احل��ب�ل 
ال�ش��باح���ة  و  وال�����ش��ي��دات  وال��رج��ال  وال�شباط 
وكرة  امل�شي  و  اجل��ري  اىل  اإ�شافة  الب��ولينج  و 
القدم االلكرونية و امل�شابقات الثقافية و تن�س 
امل�شائية  الفرة  يف  اأغلبها  �شتكون  و  الطاولة 
وامل�شي  واجل���ري  ال��رم��اي��ة  م�شابقات  با�شتثناء 
يف  �شتكون  االلكرونية  القدم  وكرة  والثقافية 

الفرة ال�شباحية.
امل��ق��دم عدنان  اأو���ش��ح  امل�شاركة  ���ش��روط  وح���ول 
جا�شم بوع�شيبة اأن امل�شاركة يف امل�شابقة قا�شرة 
و�شع  مت  حيث  ب��االإم��ارة  القيادة  منت�شبي  على 
الريا�شي  التجمع  ه��ذا  بتنظيم  خا�شة  الئحة 
اإىل  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شرطة  احت���اد  اإدارة  قبل  م��ن 
جانب و�شع لوائح فنية لكل م�شابقة على حده 
اإ�شافة اىل امل�شاركة باالإدارات العامة واالإدارات 
واالأق�شام واالأفرع باالإمارة حيث تق�شم القيادة 
االع�����داد  ح�����ش��ب  واإدارات  ع���ام���ة  اإدارات  اىل 
واأكد  بالت�شاوي  الب�شري  ال��ك��ادر  ت��وزي��ع  وي��ت��م 
لتظهر  والت�شهيالت  االمكانيات  جميع  توفري 
الفعاليات بال�شورة التي تليق بها. وحدد املقدم 
و  فعاليات  �شت�شت�شيف  التي  االم��اك��ن  ع��دن��ان 
وميدان  امل��رور  اإدارة  ت�شمل  و  االأ�شبوع  برنامج 

الرماية و فندق بلما بيت�س. 

10 متناف�شني للمرحلة النهائية يف فئة قرمو�شة  تاأهل 
فروخ للعامة يف مناف�شات اليوم االول لهذه الفئة �شمن 
بطولة فزاع لل�شيد بال�شقور التي ينظمها مركز حمدان 
ب���ن حم��م��د الإح���ي���اء ال�����راث ���ش��م��ن امل��ن��اف�����ش��ات املوؤهلة 
دي�شمرب   16 الثالثاء  يوم  تقام  التي  النهائية  للبطولة 

اجلاري.
واأ�شاد جمعة �شلطان �شامل ع�شو اللجنة املنظمة بالتزام 
امل�شاركني بالقوانني واالأوقات املحددة للت�شجيل بال�شباق 
ومدى تعاونهم مع اللجنة املنظمة ..وقال  ا�شتفدنا من 
واالإ�شراف  ال�شباق  تنظيم  يف  ال�شابقة  ال�شنوات  جت��ارب 

للطيور  م��ت��ط��ورة  ت�شجيل  تقنيات  اع��ت��م��دن��ا  ف��ق��د  عليه 
اأي  ح��دوث  اأو  ازدح��ام  اأي  �شاهمت يف جتنب  وال�شقارين 
اأخطاء .. كما اعتمدنا تقنية �شوء الليزر لتحديد �شرعة 
واحد  ل��ي��زر  ح�شا�شات  بت�شع  امل�شار  ت��زوي��د  مت  اإذ  ال��ط��ري 
عند نقطة االإنطالق واثنني عند بداية احت�شاب الزمن 
واأربعة على طول امل�شار واثنني عند خط النهاية ومتتاز 
تلك املوجودة على خط النهاية بو�شعها بزاوية منفرجة 
ت�شمح با�شت�شعار و�شول الطري من اأي جهة ما �شاهم يف 

اإعطاء نتائج اأكر دقة ت�شل اإىل الف جزء من الثانية.
وامتازت ن�شخة هذا العام بوجود 22 من�شة عر�س تعنى 

ت�شمنت  كما  بها  والعناية  بال�شقور  ال�شيد  مب�شتلزمات 
العديد من م�شتلزمات رحالت ال�شحراء والرب و�شيارات 
الليلية  االإ����ش���اءة  وم��ع��دات  ب��ع��د  ع��ن  التحكم  وط���ائ���رات 
خم�ش�شة  منطقة  اأي�����ش��ا  اخل��ي��م��ة  و���ش��م��ل��ت  وغ���ريه���ا.. 
الفيديو  األعاب  من  العديد  على  حتتوي  ال�شغار  الألعاب 

و3 �شا�شات كبرية الألعاب تفاعلية واألعاب الت�شلق.
وحتتوي من�شات العر�س التي اأقيمت يف ن�شختها االأوىل 
وجتهيزات  التخييم  معدات  من  العديد  على  العام  ه��ذا 
خيام  على  املن�شات  وح���وت  ال��رب  الطلق  ال��ه��واء  رح���الت 
و�شواتر واأكيا�س نوم واأثاث خميمات ومتطلبات التخييم 

االأ�شا�شية ونظارات التقريب ومعدات ال�شالمة.
العر�س  من�شات  اأح��د  عن  امل�شوؤول  حممد  �شهيب  وذك��ر 
امل�شاركة من مدينة اأبوظبي ان هناك طلب متزايد على 
الدولة  اإم��ارات  خمتلف  يف  بال�شقور  ال�شيد  م�شتلزمات 
وخ�شو�شا  التخييم  م��ع��دات  م�شتلزمات  اإىل  باالإ�شافة 
الهواء  رح��الت  مو�شم  يعترب  ال��ذي  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل 
منافذ  عن  امل�شوؤولني  اأح��د  ع��زت  ابراهيم  وق��ال  الطلق. 
العر�س اإنها املرة االأوىل التي يقام فيها مثل هذا املعر�س 
خ���الل ب��ط��ول��ة ال�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور ..م��ن��وه��ا ان���ه تعر�س 
كما  بعد  ع��ن  التحكم  ب��اأج��ه��زة  تعمل  و���ش��ي��ارات  ط��ي��ارات 

لل�شيد  ت�شتخدم  م��راوح  ب��اأرب��ع  جديدة  ط��ائ��رات  تعر�س 
اأو  بالطريدة  للحاق  ال�شقور  يتم تدريب  اإذ   .. بال�شقور 
ما ي�شمى باللغة املحلية احلباره با�شتخدام اأحدث مناذج 

هذه الطائرات الال�شلكية.
 16 يف  �شتقام  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الت�شفيات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املت�شابقني من فئتي  تاأهل  اكتمال  دي�شمرب اجل��اري بعد 

ال�شيوخ والعامة.
“فزاع  لبطولة  الر�شميني  ال��رع��اة  قائمة  ان  اىل  ي�شار 
والندروفر  لل�شيارات  الطاير  ت�شم  بال�شقور”  لل�شيد 

وجمموعة الفطيم والقرية العاملية. 

ت�أهل 10 متن�ف�شني للمرحلة �لنه�ئية يف فئة قرمو�شة فروخ - للع�مة يف بطولة فز�ع لل�شيد ب�ل�شقور

ت����وج ف��ري��ق م��ه��رة احل��ب��ت��ور ل��ل��ب��ول��و ب��ل��ق��ب البطولة 
غنتوت  ن���ادي  نظمها  ال��ت��ي  االحتفالية  اال�شتثنائية 

ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة  االأول  اأم�����س  م�شاء  مبالعبه 
فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
نادي  تاأ�شي�س  ذك���ري  مبنا�شبة  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل 
عاماً   20 وم��رور  والبولو  ل�شباق اخليل  غنتوت 
البالد  احتفاالت  مع  تزامناً  النادي  ا�شهار  على 
43 ، وال��ت��ي ب���داأت بدخول  ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال 
الفريقني وطاقم احلكام يتقدمهم اخليالة وهم 
يحملون علم دولة االم��ارات وعلم نادي غنتوت 
ايذانا  الوطني  بالن�شيد  االفتتاحية  كانت  وقد   ،
ببدء فعاليات احلفل بح�شور عدد من م�شوؤويل 

ال����ن����ادي ورج������ال ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ورع����اة 
االحتفال وجمهور غفري من ع�شاق البولو .

وقد جاء تتويج فريق مهرة بطال بفوزه علي فريق 
غ��ن��ت��وت 6 - 5  ب��ال��ه��دف ال��ذه��ب��ي ال����ذي حت��ق��ق يف 

ال�شوط اال�شايف اخلام�س املحت�شب بعد ان كان التعادل 
بالندية  ات�شمت  التي  املباراة   جمريات  علي  م�شيطرا 
ت��ق��دم فريق  ا���ش��واط��ه��ا بعد ان  ام��ت��داد  وال��ت��ك��اف��وؤ علي 
غنتوت بهديف العبه رامريو زافاليتا يف ال�شوط االأول 
،حتى قبل نهايته بلحظات اإذ متكن �شيجندو ميجيو�س 
العب فريق مهرة احلبتور من تقلي�س الفارق بهدف 

والذي انتهى عليه ال�شوط االأول  بهدفني لهدف.
ثم   1  -  3 النتيجة  بلغت  حتى  متقدما  غنتوت  وظ��ل 
4 - 3 وكان التعادل يف ال�شوط الثاين 4 - 4 ليتقدم 
التعادل  وك��ان   4  -  5 بنتيجة  م��ره  الأول  مهرة  فريق 
حا�شرا يف اجل��زء االأخ��ري من ال�شوط الرابع 5 - 5 ، 
مما جدد امل فريق غنتوت الذي خ�شر اأكر من مباراة 
نهائية بالهدف الذهبي .. ومع بداية ال�شوط اال�شايف 
اخلام�س خطف �شيجندو ميجيو�س هدف الفوز الذهبي 
لفريق مهرة من كرة مرتدة و�شط ده�شة فريق غنتوت 
مما كفل له هدف الفوز الذهبي .. ويف مباراة حتديد 
املركزين الثالث والرابع ا�شتطاع فريق بن دري احتالل 
علي  بفوزه  الربونزية  بامليدالية  والفوز  الثالث  املركز 
فريق الدكتور )A ( رينو الرابع  بنتيجة 10 - 8 .. 
من  ق��ادة  ال��ذي  االرجنتيني  الطاقم  املباراتني  وادارة 
و�شط امللعب احلكم الدويل تيم كيتي والطاقم امل�شاعد 

.. وقد مثل الفريق الذهبي را�شد احلبتور ، �شبجندو 
كافانا�س، نيكول�س بيرا�شي وتوما�س ارياتي.

التتويج الذهبي
ويف ختام املباراة اجلماهريية االحتفالية قام �شعيد بن 
حوفان املن�شوري نائب رئي�س النادي واحمد النعيمي 
مدير عام نادي غنتوت و�شط فرحة احتفالية بتتويج 
والكوؤو�س  بامليداليات  الذهبي  احلبتور  م��ه��رة  ف��ري��ق 
وال���زه���ور ، ون����ال امل��ي��دال��ي��ات ال��ف�����ش��ي��ة ف��ري��ق غنتوت 
وال��ث��ال��ث ال���ربون���زي ف��ري��ق ب��ن دري ،و���ش��م��ل التكرمي 
غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ك��رم  كما   .. احل��ك��ام  طاقم 
اف�شل جنوم املباراة من املواطنني واملحرفني واف�شل 
خيل يف املباراة ،  و�شمل التكرمي اجلهات التي �شاهمت 
يف دعم م�شرية النادي واالفراد الذي واكبوا م�شريته يف 
الت�شعينات بجانب جمل�س اأبو ظبي الريا�شي ،والقوات 
ت���راث االم����ارات  اأب���و ظ��ب��ي ون����ادي  امل�شلحة ،و���ش��رط��ة 
واالعالمية  الطبية  واجلهات  االم��ارات  ق�شر  ،وفندق 
يف  ال��ن��ادي  انطالقة  عا�شروا  ال��ذي  ال��ن��ادي  وموظفي 

الت�شعينات بالهدايا التذكارية تخليدا للمنا�شبة .
حفل ع�شاء وغناء

املنا�شبة  بهذه  ن��ادي غنتوت  اع��ده  ال��ذي  �شهد احلفل  
ت��ق��دمي  ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات االح��ت��ف��ال��ي��ة وااللعاب 
املجانية  التذاكر  على  اجلوائز  على  وال�شحب  النارية 
ال��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى احل�����ش��ور، ك��م��ا ق��ام��ت اللجنة 
الفنية املكلفة  باختيار اأجمل زي ن�شائي يف وكان م�شك 
اخلتام باحلفل الفني ال�شاهر وحفل الع�شاء الذي اقيم 
اأنيقا علي �شرف  اإع��دادا  باخليمة الراثية التي اعدت 

كبار ال�شيوف. 

 �شعيد املن�شوري :
رئي�س جمل�س  نائب  املن�شوري  بن حوفان  �شعيد  ا�شاد 
فالح  ال�شيخ  �شمو  ودع���م  ب��رع��اي��ة  غنتوت  ن���ادي  اإدارة 
اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ات�شاع  �شاهم  مما  ا�شهاره  منذ  النادي  مل�شرية  والبولو 
وقال   .. واملنطقة  الدولة  م�شتوى  علي  اللعبة  قاعدة 
النادي يف خلق قاعدة كبرية من  ا�شهار  اأ�شهم  لقد   –
الالعبني املواطنني يف جمال اللعبة التي اأفرزت الكثري 
– ل��ق��د جاءت  واأ����ش���اف   .. املجتمعية  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن 
النادي  �شمو  لتوجيهات  ترجمه  الرائعة  االحتفالية 
وو�شط م�شاركة كبرية من اجلهات الر�شمية وال�شركات 

مل�شاركتها  والتقدير  ال�شكر  ا�شتحقت  التي  واملوؤ�ش�شات 
مرحلة  متثل  التي  ال��ن��ادي  احتفاالت  يف  وم�شاهمتها 

جديدة يف م�شوار النادي العريق .

النعيمي :
ذكر اأحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت بان املباراة 
االحتفالية املثرية التي �شهدها امللعب الرئي�شي ت�شكل 
ح��اف��زا ل��ل��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��والت ال��ق��ادم��ة التي 
باملباراة  بداية    ، املقبلة  الفرة  النادي خالل  ينظمها 
اخل���ريي���ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي نهاية 
اال�شبوع  احلايل حتت رعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل 
حتت �شعار يوم االمل للبولو والتي يعود ريعها لدعم 
مركز العني للرعاية والتاأهيل بعد ان درج النادي علي 
دعم  يف  منه  م�شاهمة  االحتفالية  امل��ب��اراة  تلك  اق��ام��ة 
مركز االأمل ، والتي �شيتم الك�شف عن تفا�شيلها خالل 

املوؤمتر ال�شحفي املقبل .
 

عبداهلل بن د�شمال :
ق��ال جن��م ال��ب��ول��و االم���ارات���ي ع��ب��داهلل ب��ن د���ش��م��ال باأن 

الفريقني  م���ن  ج�����اءت مم��ت��ع��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة  امل����ب����اراة 
ال��ت��ي ات�شمت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ك��ب��ريي��ن م�����ش��ارك��ة يف ه���ذه 
تاأ�شي�س  بذكري  ابتهاجا  والتنا�شق  بالروعة  فقراتها 
النادي العريق الذي قدم اأكر من 20 العبا مواطنا يف 
جمال اللعبة بف�شل اهتمام ومتابعة �شمو ال�شيخ فالح 
بن زايد اآل نهيان ،تطلعا لبطوالت قوية مقبلة اأبرزها 
بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التي يتوقع 
اأن تكون قمة تناف�شية الرتفاع ت�شنيف الالعبني وهي 

خطوة من �شاأنها اأن ترفع م�شتوى اللعبة.

را�شد احلبتور : 
اأعرب را�شد احلبتور كابنت فريق مهرة احلبتور الفائز 
املباراة  بالفوز يف  الكبرية  �شعادته  البطولة عن  بلقب 
وقال:  االحتفالية،  البطولة  بلقب  والتتويج  النهائية 
مرور  ب��ذك��رى  باحتفالها  غ��ن��ت��وت  ن���ادي  اإدارة  نهنئ 
اأجواء  يف  وال��ذي جاء  النادي،  تاأ�شي�س  على  عاما   20
التي  امل�شاركة  االأربعة  الفرق  من  �شواء  رائعة  عائلية 
�شمت عدد كبري من الالعبني املحرفني واملواطنني، 
املباريات حتى  متابعة  على  ال��ذي حر�س  اجلمهور  اأو 
املنا�شبة  جعل  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  جنحت  وق��د  النهائية 

احتفالية كبرية .
رغم  للمباراة  العودة  فريق مهرة جنح يف  اأن  واأ�شاف 
البداية، وكانت هناك ثقة من  تقدم فريق غنتوت يف 
جانب الالعبني يف اإدراك التعادل 5-5 والو�شول اإىل 
ال�شوط اخلام�س وبعد اأقل من دقيقة جنحنا يف الفوز 
اأحقية  يوؤكد  امل��ب��اراة  �شيناريو  ولعل  الذهبي  بالهدف 
الفريقني للو�شول اإىل املباراة النهائية كما اأنه تاأكيد 
ارتفاع  واأي�شا  للفريقني  الفني  امل�شتوى  تقارب  على 
�شيكون  العام  البولو هذا  اأن مو�شم  واأ�شاف  امل�شتوى. 
املقبلة  للبطوالت  الفرق  ا�شتعدادات  مع  خا�شة  قويا 
اأو كاأ�س دبي  �شواء كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
الف�شي ودبي الذهبي وكاأ�س االإمارات وهذه البطوالت 
بفئة  امل�شاركة  الفرق  ت�شنيف  االأوىل  للمرة  �شت�شهد 
18 هاند كاب وهو اأعلى ت�شنيف يف ال�شرق االأو�شط، 
اإىل  واأ�شار  العاملية..  البطوالت  م�شاف  يف  ي�شعها  بل 
للتجهيز  10 خيول  اأك��ر من  ا�شرت  اأن هناك فرق 
�شتكون  املناف�شة  اأن  على  تاأكيد  وهو  اجلديد  للمو�شم 

قوية يف كل البطوالت.

علي املري :
قال علي املري قائد فريق نادي غنتوت: لعبنا مباراة 
ب��ك��ل قوة  امل���ب���اراة  اأم����ام مناف�س عنيد ودخ��ل��ن��ا  ك��ب��رية 
وتقدمنا وو�شلت النتيجة اإىل 4 اأهداف اإال اأن املناف�س 
رد بقوة وجنح يف الو�شول اإىل نقطة التعادل والتقدم 
بهدف وعدنا وتعادلنا من جديد و�شيناريو املباراة كان 
ممتعا الأن اجلمهور ا�شتمتع باالأداء املثري الذي ات�شمت 
به املباراة، وب�شكل عام نحن را�شون عما قدمنا ب�شرف 
النظر عن خ�شارة لقب البطولة . واأ�شاف: فريق نادي 
منها  املو�شم  ه��ذا  ب��ط��والت  ع��دة  يف  �شي�شارك  غنتوت 
يف  �شن�شارك  كما  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س 
بطولتي دبي الف�شي والذهبي وكاأ�س االإمارات وناأمل 
وا�شتعداداتنا  بطولة،  م��ن  ب��اأك��ر  ال��ف��وز  يف  ننجح  اأن 
قوية للمو�شم ولدينا خيول جاهزة ..واختتم اأن فريق 
ال�شوط  يف  للمباراة  يعود  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  غنتوت 
الرابع اإال اأن اخليول اأ�شابها االإجهاد الأن املباراة كانت 
بالعودة  ونعد  كثرية،  كانت  االأخطاء  اأن  بجانب  قوية 

القوية يف البطوالت املقبلة. 

حتت رعاية فالح بن زايد

تتويج فريق مهرة �حلبتور للبولو بلقب �لبطولة �ل�شتثن�ئية �لحتف�لية مبن��شبة ذكرى ت�أ�شي�س �لن�دي 

�حت�د �ل�شرطة �لري��شي و�أدنوك يوقع�ن مذكرة 
تف�هم للتع�ون وتعزيز �لتن�شيق بينهم� 

�نطالق فع�لي�ت �لأ�شبوع �لري��شي لل�شرطة للمنطقة 
�لأمنية ب�أم �لقيوين �ليوم 
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اأودن بالن�شخة اخلام�شة  فاز الدراج النيوزيلندي رومان فان 
لتحدي �شبين�س دبي 92 للدراجات الذي اأقيم �شباح اجلمعة 
داخل  م��ن  دراج   1500 مب�شاركة  الرئي�شية  دب��ي  ���ش��وارع  يف 
التحدي  اأودن  فان  واأنهى  العامل.  اأنحاء  جميع  ومن  الدولة 
كلو�س  ح��ل  بينما   ،2:01:05 ق��دره  بزمن  اأواًل  ك��م(   92(
ه��ومل م��ن ال��دامن��ارك يف امل��رك��ز ال��ث��اين م�شجاًل زم��ن��اً قدره 
قدره  بزمن  ثالثاً  االإم���ارات  �شدير من  وط��الل   ،2:01:08

 .2:01:04
دراجني  التحدي �شمن جمموعة من ع�شر  اأودن  فان  خا�س 
املدينة  اإىل  لهم  زي���ارة  اأول  يف  دب��ي  اإىل  ق��دم��وا  دامن��ارك��ي��ني 
للدراجات،   92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي  يف  للم�شاركة  خ�شي�شاً 
وق���ال ه���ومل ع��ق��ب ال��ت��ح��دي:  ك���ان ال��ت��ح��دي جت��رب��ة رائعة، 
اأن  الرائع  ومن  والتنظيم،  التحدي  ونحن معجبون مبرافق 
اإىل ه��ذا املكان  ال��ذي��ن ج���اءوا  النا�س  ال��ي��وم الكثري م��ن  ن��رى 
ملجرد لال�شتمتاع بركوب الدراجات، وبالتاأكيد نود العودة اإىل 

التحدي جمدداً.  
اأ�شرع  نيوزيلندا  من  لي�شك  نتا�شا  �شجلت  ال�شيدات  فئة  ويف 
زمن بعد اأن قطعت م�شافة التحدي بزمن قدره 2:05:59، 
وحلت نيكوال ماكدونالد من بريطانيا يف املركز الثاين منهية 
اإىل  الثالث  املركز  وذه��ب   ،2:06:53 ق��دره  بزمن  التحدي 

هيل بات�شوفن فان اخت م�شجلة 2:11:12.
يذكر اأن الن�شخة االأوىل لتحدي �شبين�س دبي 92 للدراجات 
انطلقت يف 2010، وي�شتقطب احلدث االآن دراجني هواة من 
جميع اأنحاء العامل، ويقام مل�شافة 92 كم يف �شوارع دبي، ومير 
عرب معاملها البارزة.  وقال دونال كياليل من اللجنة املنظمة 
اجلميع،  ت�شمل  وفعالية  كبري،  جمتمعي  حدث  للتحدي:اإنه 
ونحن �شعداء بروؤية هذا العدد الكبري من النا�س اليوم، �شواء 
دراجني جادين اأم دراجني ي�شاركون لال�شتمتاع بهذه الريا�شة 
فقط، والحظنا زيادة كبرية يف اأعداد امل�شاركني كل عام، وقد 
احلدث  �شبقت  ال��ت��ي  االأرب��ع��ة  التح�شريية  اجل���والت  وف���رت 
فر�شة للدراجني لال�شتعداد، وجميل اأن نرى وجوهاً جديدة 
خالل  من  واللياقة  امل��ه��ارات  تكت�شب  وه��ي  الريا�شة  ه��ذه  يف 

اجلوالت التح�شريية ا�شتعداًد للم�شاركة يف حتدي اليوم. 
اجلديدتني  �شتابلي  اآين  وزميلتها  واي��ت��ول  ك��ارول��ني  وق��ال��ت 
على ريا�شة ركوب الدراجات واللتني �شاركتا يف جميع جوالت 
التحدي التح�شريية:  مل نكن ن�شتطيع خو�س التحدي لوال 
م�شاركتنا يف جوالته التح�شريية وخا�شة االأخرية مل�شافة 85 
كم، الأنها �شاعدتنا على اال�شتعداد حلدث اليوم، كانت جتربة 

رائعة ويوم الين�شى. 
 16 للنا�شئني حتت  اإقامة حتديني  برنامج احلدث  وت�شمن 
�شويدان يف  را�شد  االإم��ارات��ي  فاز  املا�شي حيث  اخلمي�س  �شنة 

باملركز  ك��م   30 مل�شافة  11-16�شنة،  م��ن  النا�شئني  حت��دي 
االأول بعد اأن �شجل اأ�شرع زمن وقدره 50:29، وذهب املركزين 
الثاين والثالث اإىل كل من خالد خمرب من االإمارات و�شان�شو 
بار�شيا من ا�شبانيا. ويف فئة النا�شئات فازت كري�شا ترامب من 
جنوب افريقيا اأواًل منهية التحدي بزمن قدره 1:01:29، 
اإميوجني  الربيطانية  الثاين  املركز  �شاحبة  على  ومتقدمة 

�شيلف�شر، والثالث كورديل ترامب من جنوب افريقيا. 
واأ���ش��اف ك��ي��اليل:  تنمو ري��ا���ش��ة رك���وب ال���دراج���ات  وتتطور 
ب�شرعة عرب جميع الفئات العمرية يف االإمارات، وكان الطلب 
كبرياً هذا العام للم�شاركة يف حتدي النا�شئني حتت 16 �شنة، 
حيث �شارك اأكر من 150 طفل يف هذه اجلوالت، وبالتاأكيد 
يف  دائ��م��اً  حدثاً  ف�شاعداً  االآن  من  النا�شئني  حت��دي  �شي�شبح 

برنامج التحدي. 
15 كم فاز يف  7-10 �شنوات مل�شافة  ويف حتدي ال�شغار من 
التحدي  اأنهى  بعد  بريطانيا  من  غولد  ت�شاريل  االأوالد  فئة 
اأواًل بزمن قدره 31:01، متقدماً على زيد ترك من الواليات 
املتحدة وويليام دود�شورث من بريطانيا، بينما و�شلت �شارلوت 
واأبيجيل  �شيفرايت  ه��ويل  تلتها  الفتيات،  فئة  يف  اأواًل  �شتول 

اأالن وجميعهن من بريطانيا. 

املتاأهلني  اللجنة املنظمة نتائج الطالب   اعتمدت 
دبي  بنك  لبطولة  الرابعة  الن�شخة  نهائيات  اإىل 
حتظى  التي  للنا�شئني،  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  التجاري 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س  را�شد  بن 
دبي الريا�شي، وينظمها بنك دبي التجاري بدعم 
اأك���ر من  ال��ري��ا���ش��ي، مب�شاركة  دب��ي  م��ن جمل�س 
األ��ف��ي ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن 90 م��در���ش��ة حكومية 
وخا�شة يتناف�شون على ن�شف مليون درهم جوائز 
مالية. وك�شفت اللجنة املنظمة عن قائمة املتاأهلني 
اجتازوا  ممن  وخا�شة  حكومية  مدر�شة   45 من 
حتت  العمرية  الفئات  مبختلف  بنجاح  الت�شفيات 
11 و14 و16 �شنة، على ان يتواجهوا بالنهائيات 
�شباط  ب��ن��ادي  املقبل  يناير   24 ي��وم  �شتقام  التي 
�شرطة دبي. وجنح الطالب عبد العزيز �شالح من 
حتطيم  م��ن  الرب�شاء  ف��رع  الوطنية  دب��ي  مدر�شة 
رق��م ال��دول��ة يف ال��وث��ب ال��ع��ايل بعدما �شجل رقما 
اأبرز  يف  وذل���ك  بفئة،  �شم   177 م��ق��داره  ج��دي��دا 
نتائج الت�شفيات التي اأقيمت بنادي �شباط �شرطة 
دب���ي ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني ومت خ��الل��ه��ا اإق���ام���ة 18 

م�شابقة متنوعة.
وجاء الرقم الذي حققه عبد العزيز �شالح �شمن 
اأي�شا،  �شهدت  التي  �شنة،   16 حتت  فئة  ت�شفيات 
اخلا�شة  دلهي  مدر�شة  من  انكر  هاري�س  ح�شول 
حمققا  م���ر   100 ب�����ش��ب��اق  االأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
من  �شليمان  اآ���ش��ف  ت�شدر  فيما  ثانية،   11.82
400 مر  ���ش��ب��اق  ���ش��ك��ول  ه���اي  اأون  اأور  م��در���ش��ة 
تريف�س  الي�شتار  جاء  فيما  ثانية،   55.80 بزمن 
من مدر�شة دلهي اخلا�شة باملركز االأول يف �شباق 
800 مر بزمن 2.08.24 دقيقة، وح�شد عيد 
خمي�س من مدر�شة الربية احلديثة املركز االأول 
يف الوثب الطويل مب�شافة بلغت 5.54 مر، فيما 
جاء علي مال اهلل من مدر�شة دبي الثانوية باملركز 

االأول يف دفع اجللة مب�شافة 10.75 مر.
وعلى �شعيد فئة حتت 14 �شنة، ت�شدر هاري هيل 
العايل  القفز  ترتيب  كوليج  جمريا  مدر�شة  م��ن 
�شيف عبد احلميد  فيما جاء  �شم،   154 مب�شافة 
�شم،   9.62 مب�شافة  اجللة  دف��ع  يف  االأول  باملركز 
الوثب  يف  االأول  امل��رك��ز  ر���ش��ا���س  م��اج��د  وح�����ش��د 
الطويل مب�شافة 4.77 مر، وت�شدر حممد ان�س 
من مدر�شة دلهي اخلا�شة �شباق 100 مر بزمن 
دلهي  ملدر�شة  االأول  امل��رك��ز  ك��ان  فيما  ثانية،   12

نا�شون  الطالب  ع��رب  اأي�شا  م��ر   400 �شباق  يف 
روكي بزمن دقيقة واحدة و75 جزء من الثانية، 
اأور اون هاي �شكول ترتيب  فيما ت�شدرت مدر�شة 
�شباق التتابع 4 مرات 100 مرت بزمن 50.79 

ثانية.
عبد  حممد  ت�شدر  �شنة،   11 حت��ت  فئة  و�شهدت 
امل��وؤم��ن م��ن م��در���ش��ة دب��ي ال��دول��ي��ة ف��رع الرب�شاء 
مر،   3.61 مب�شافة  الطويل  ال��وث��ب  مناف�شات 
فيما اأحرز اأني�س من مدر�شة وين�ش�شر جبل علي 
مر،   6.20 مب�شافة  اجللة  دف��ع  يف  االأول  املركز 
اأحمد ح�شني من مدر�شة حممد بن را�شد  وحقق 
املركز االأول يف �شباق 60 مر بزمن 8.67 ثانية، 
فيما ت�شدر ح�شني عمران من مدر�شة حممد بن 
 1.13.47 بزمن  مر   400 �شباق  اأي�شا  را�شد 
�شكول  هاي  اأون  اأور  مدر�شة  اأح��رزت  فيما  دقيقة، 
مر   50 م��رات   4 التتابع  �شباق  يف  االأول  امل��رك��ز 

بزمن 29.08 ثانية.
 

على  املــواهــب  وتطوير  اكت�شاف  مكي: 
راأ�س اأولوياتنا

املنظمة،  اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ي  ع��ام��ر حم��م��د  اأك���د 
باملدار�س  ال�شاعدة  املواهب  وتطوير  اكت�شاف  اأن 
الذي  للقائمني على احلدث  بالن�شبة  اأولوية  تعد 
اأك����رب م���ن اأي وق���ت م�شى  ي��دخ��ل ع��ام��ه ال���راب���ع 
بف�شل رعاية ودع��م ويل عهد دب��ي، وق��ال: �شهدت 
امل��ن��اف�����ش��ات حت��ط��ي��م رق��م��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الدولة 
للعام الثاين على التوايل، وهو االأمر الذي يوؤكد 
كافة  لتطوير  االأ�شا�س  هي  املدر�شية  الريا�شة  اأن 
االأل���ع���اب االأخ�����رى، وم���ن ه��ن��ا ج���اء دع���م ب��ن��ك دبي 
التجاري بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي، لهذا 
القطاع الذي يعترب حجر االأ�شا�س للريا�شة كاملة 
من  امل��زي��د  حل�شد  عليه  ن��راه��ن  ال��ذي  وامل�شتقبل 

االإجنازات االإقليمية والقارية واالأوملبية .
اأث��ب��ت��ت ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا الطالب  وت���اب���ع: 
والتدريبات،  اال�شتعدادات  الت�شفيات حجم  خالل 
طمعا  املناف�شات  بهذه  امل�شاركة  امل��دار���س  وج��دي��ة 
ان  نتوقع  يجعلنا  م��ا  وه��و  االأوىل  امل��راك��ز  حل�شد 
املقبل عر�شا  ال�شهر  24 من  يوم  النهائيات  تكون 
للريا�شة املدر�شية باأكملها، يلتقي خالله الطالب 
اأجمل  لق�شاء  عائالتهم  وي��راف��ق��ه��م  وال��ط��ال��ب��ات 
املدى  ب��ال��ف��ائ��دة على  ت��ع��ود عليهم  ال��ت��ي  االأوق����ات 

الطويل .

تنظم القيادة العامة للقوات امل�شلحة مركز الربية 
الريا�شية الع�شكري خالل الفرة من 13 اىل 19 
الثانية  الع�شكرية  العربية  الدورة  اجلاري  دي�شمرب 
حتت  بالبو�شلة  التوجه  ريا�شة  وحتكيم  لتدريب 
العديد  مب�شاركة  للريا�شة  العربي  االحتاد  ا�شراف 
القوات  ن��ادي �شباط  وذل��ك يف  العربية  ال��دول  من 

امل�شلحة باأبوظبي.
يلقيها عدد  املحا�شرات  ال��دورة عددا من  وتت�شمن 
تعريف  ت�شمل  املتخ�ش�شني  االأ����ش���ات���ذة  ك��ب��ار  م��ن 
ري��ا���ش��ة ال��ت��وج��ه ب��ال��ب��و���ش��ل��ة وال���ف���رق ب��ني املالحة 

وكيفية  والبو�شلة  بالبو�شلة  والتوجه  الع�شكرية 
التوجه  لالعبي  املميزة  واخل�شائ�س  ا�شتخدامها 
ل���ق���راءة اخلارطة  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ب��و���ش��ل��ة واجل����وان����ب 
يف  امل�شتخدمة  االإل��ك��رون��ي��ة  واالأج���ه���زة  واالأدوات 
اخلا�شة  ال�شيزم  ولوائح  بالبو�شلة  التوجه  ريا�شة 
ب��ال��ت��وج��ه ب��ال��ب��و���ش��ل��ة وم���ب���ادئ ال��ت��دري��ب لالعبي 
و  ومكوناتها  البدنية  واللياقة  بالبو�شلة  التوجه 
طرق التدريب و املتطلبات البدنية لالعبي التوجه 
بالبو�شلة و تغذية الريا�شيني و التخطيط للتدريب 

يف ريا�شة التوجه بالبو�شلة.

�لقو�ت �مل�شلحة تنظم �لدورة �لعربية �لع�شكرية �لث�نية لتدريب وحتكيم ري��شة �لتوجه ب�لبو�شلة

املعال  را�شد  بن  م��روان  ال�شيخ  اأك��د 
موتوربلك�س  االإم���ارات  ن��ادي  رئي�س 
والدراجات  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  اأن 
ال���ن���اري���ة يف االم�������ارات جت��ن��ي ثمار 
يوليه  ال������ذي  وااله����ت����م����ام  ال����دع����م 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
بعمل  ق������ام  ����ش���م���وه  اأن  م���و����ش���ح���ا 
لريا�شة  عادية  غري  كبريوم�شاندة 
ال�����ش��ي��ارات ع��م��وم��ا يف ال���دول���ة واأن 
حلبة يا�س تقف �شاهدا على املكانة 
الكبرية التي و�شلت اإليها االإمارات 
حتى اأ�شبحت دولة رائدة يف العامل 

يف ريا�شة ال�شيارات.
و قال ال�شيخ مروان املعال مبنا�شبة 
تنظيم اأول �شباق جتريبي يف الدولة 
ل��� االت���وك���رو����س االوروب�����ي يف نادي 
االمارات موتربلك�س يف اأم القيوين 
�شموه  اهتمام  ان  االول  اأم�س  م�شاء 
املعنوي  ال���دع���م  ع��ن��د  ي��ت��وق��ف  مل 
تعداه  ب��ل  فقط  الكبريين  وامل����ادي 
اإىل متابعة ن�شاط االندية املخت�شة 
يف  ميثل  وه���ذا  ال�����ش��ي��ارات  بريا�شة 
االأندية  دافعا كبريا لهذه  ذاته  حد 
لطموحات  تلبية  ن�شاطها  ملوا�شلة 
ت�شرروا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب  ورغ���ب���ات 
يف فرات �شابقة من توقف وغياب 
�شموه يدرك  اأن  ال�شباقات.. موؤكدا 
اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هذه 
واإبعادهم  ال�شباب  جمع  يف  االأندية 
الطرق  يف  واملغامرات  املخاطر  عن 
اال�شتعرا�س  حلبة  ففي  ال��ع��ام��ة.. 
�شخ�س  من2000  اأك���ر  يتواجد 
يتابعون احل��دث وه��ذا يف ح��د ذاته 
ال�شباب  تبعد  ج��ي��دة  ع��ام��ة  ث��ق��اف��ة 
عن اأية خماطر يف الطرق وجتعلهم 
اأكر حر�شا على ممار�شة هواياتهم 

وفقا ل�شوابط االأمن وال�شالمة.
اأن  اإىل  املعال  م��روان  ال�شيخ  واأ���ش��ار 

لي�س  ال�شباق  طبيعة  على  التعرف 
ال�شائقون فقط بل حتى  بها  معنيا 
ذلك  يف  دور  لهم  �شيكون  املنظمني 
من خالل متابعة تفا�شيل التنظيم 
ف��ري��ق خمت�س  اأ���ش��رف عليها  ال��ت��ي 

من املجر.
واأب���������دى رئ���ي�������س ن������ادي االإم���������ارات 
بال�شباق  اإع���ج���اب���ه  م��وت��ورب��ل��ك�����س 
امل�شابقات اجلديدة التي  لكونه من 
تعرف عليها ال�شائقون االإماراتيون 
الذين �شبق لهم امل�شاركة يف خمتلف 
�شيارات  بفئة  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 

االم���ارات  ن���ادي  ان  وق���ال  ال�شالون 
تنظيم  على  حري�س  بلك�س  موتور 
عدد من ال�شباقات يف املو�شم احلايل 
بالتعاون مع االحتاد الدويل خا�شة 
طموحات  تلبي  ال�شباقات  هذه  واأن 
عدد من ال�شائقني الذين عانوا من 
املا�شية  الفرة  ال�شباقات يف  توقف 
م�����ش��ريا اإىل ظ��ه��ور اأك����ر م��ن 20 

�شائقا من ال�شباب اجلدد.
م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب ن��ا���ش��ر ب���ن �شالح 
العطية نائب رئي�س االحتاد الدويل 
القطري  االحت��اد  رئي�س  لل�شيارات 

عن  النارية  وال��دراج��ات  لل�شيارات 
للمكانة  ال��دول��ي��ة  االأ����ش���رة  ���ش��ع��ادة 
الرفيعة التي و�شلت اليها االمارات 
يف ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات 
ال��ن��اري��ة ح��ت��ى اأ���ش��ح��ت م��ن ال���دول 
املجال  ه���ذا  ال��ع��امل يف  ال���رائ���دة يف 
الوجه  ي��ع��ك�����س  ال������ذي  ال���ري���ا����ش���ي 
التاأثري  ل��ل��دول م��وؤك��دا  احل�����ش��اري 
ال�شمو  اأ�شحاب  الإهتمام  االيجابي 
ال�����ش��ي��وخ وامل�����ش��ئ��ول��ني يف ال���دول���ة 
م�شريا  ال���ري���ا����ش���ة  ه�����ذه  ب���ت���ط���ور 
ل��ل��ط��ف��رة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ح��دث��ت يف 

ري���ا����ش���ة ال�������ش���ي���ارات ب��ف�����ش��ل دعم 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان.
العطية على  واأكد نا�شر بن �شالح 
اكت�شبتها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��م��ع��ة 
ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات االم���ارات���ي���ة يف 
النوعية  النقلة  بعد  اأج��م��ع  ال��ع��امل 
خالل  من  اأبوظبي  يف  حدثت  التي 
جوالت  اح��دى  وتنظيم  يا�س  حلبة 
بطولة العامل كل عام يف الفورموال 
1 وقال اإن اهمية �شباقات الفورموال 
اأك��ر من200  1 ينبع م��ن وج��ود 
انحاء  خمتلف  من  اعالمي  و�شيط 
احلدث  تغطية  يف  ي�شاركون  العامل 

ومئات املاليني ي�شاهدونه.
اأك����ر حلبة  ي��ا���س  ح��ل��ب��ة  اإن  وق����ال 
متطورة يف العامل وهي حلبة ليلية 
والنهار  الليل  ب��ني  داخ��ل��ه��ا  ف��رق  ال 
ب��ح��ك��م اال�����ش����اءة وال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
ت�شاهي كل احللبات يف العامل وتعد 
خدمة  يف  ج��دا  املهمة  امل�شاريع  من 

ال�شياحة بدولة االإمارات.
االوروبي  االتوكرو�س  �شباق  وحقق 
يف احللبة اجلديدة التي مت ان�شاوؤها 
بام  موتربلك�س  االم����ارات  ن���ادي  يف 
الر�شا  ن��ال  كبريا  جناحا  القيوين 
واالعجاب من نائب رئي�س االحتاد 
ن��ا���ش��ر العطية  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال����دويل 

و�شيوف ال�شرف.
وقام ال�شيخ م��روان بن را�شد املعال 
ال�شباق  ن��ه��اي��ة  يف  العطية  ون��ا���ش��ر 
و����ش���ط فرحة  ال���ف���ائ���زي���ن  ب��ت��ت��وي��ج 
واملتابعني  امل�����ش��ارك��ني  م���ن  ك���ب���رية 
الذين  االم��ارات��ي��ني  ال�شائقني  م��ن 
الذي  ال�شباق  طبيعة  على  تعرفوا 
منطقة  يف  االأوىل  ل���ل���م���رة  ي���ق���ام 
اخل���ل���ي���ج ع���م���وم���ا وه�����و ع����ب����ارة عن 
الدولية  للبطولة  جتريبية  ن�شخة 
ال���ت���ي ���ش��ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي االإم�������ارات 
10 فرق  م��وت��ورب��ل��ك�����س مب�����ش��ارك��ة 

زيارة  بعد  الفكرة  ونبعت  املجر  من 
ق�����ام ب���ه���ا رئ���ي�������س ن������ادي االم�������ارات 
موتربلك�س للمجر حل�شور بطولة 
االتفاق  ومت  ل��الت��وك��رو���س  اأوروب�����ا 
مع فريق من اخل��رباء على تنظيم 
توقيت  ب��االإم��ارات يف  دولية  بطولة 
ينا�شب اجلانبني االإماراتي واملجري 

يف �شهردي�شمرب احلايل.
خمتلفة  باإنطالقة  ال�شباق  ويتميز 
ت����ب����داأ جميع  ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني ح���ي���ث 
ال�����ش��ي��ارات ال�����ش��ب��اق يف زم���ن موحد 
اجلديد  ال�شباق  ه��ذا  على  والتعود 

الدولة  ���ش��ائ��ق��ي  ع��ل��ى  �شعبا  ل��ي�����س 
الذين خا�شوا خمتلف ال�شباقات يف 
امل�شارات الرملية وكانت م�شاهدتهم 
موؤ�شر  مبثابة  التجريبي  ال�شباق 
املفتوحة  الدولية  البطولة  لتنظيم 
ملختلف اجلن�شيات يف نادي االإمارات 
يف  النتائج  واأ�شفرت  بلك�س.  موتور 
�شيف  اليار�س عن فوز  �شيارات  فئة 
ح�شن  وعلي  االأول  باملركز  على  اآل 
�شهاب  فايز  وحممد  الثاين  باملركز 
الباجي  ف��ئ��ة  . ويف  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
كري�شتيان  ���ش��اب��و  اأح������رز   1600

املركز االأول ثم كلنا ن�شز �شانتوت�س 
�شاكدور  ب���رازوم���ك���ى  ث���م  و���ش��ي��ف��ا 
ف��ئ��ة �شوبر  . ويف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 
الباجي اأحرز ابراهام كاروى املركز 
االأول تاله ا�ش�شتو كت�س و�شيفا ثم 

كالنا�س جوزيف ثالثا.
التتويج  وم��را���ش��م  ال�����ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
الراليات  يف  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��امل  ب��ط��ل 
املالك  وخ���ال���د  امل��ط��ي��وع��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
دبي  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ل��ل��ع��ق��ارات ومت��ج��ي��د ع��ب��داهلل نائب 

رئي�س احتاد البلياردو وال�شنوكر.

م��رو�ن �ملع���ال ي�ش�ي���د بدع���م حمم����د ب����ن ز�ي���د لري��ش���ة �ل�شي����ر�ت يف �لدول���ة

حتطيم رقم الدولة يف م�شابقة الوثب العايل

�للجنة �ملنظمة تعتمد نت�ئج �لطالب �ملت�أهلني �إىل نه�ئي�ت بطولة بنك دبي �لتج�ري لألع�ب �لقوى للن��شئني 
 45 مدر�شة حكومية وخا�شة تتخطى الت�شفيات بنجاح

ختام ناجح للن�شخة اخلام�شة من حتدي �شبين�س دبي 92 للدراجات

�لإم�ر�تي ر��شد �شويد�ن يفوز ب�للقب يف حتدي �لن��شئني 
و�لنيوزيلندي روم�ن ف�ن �لأول يف �لرج�ل  
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اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ نهيان بن زايد  برعاية �شمو 
من  التا�شعة  يف  تختتم  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
 2014، لعام  للبولينغ  العامل  بطولة  اليوم  م�شاء 
التي نظمها احتاد االمارات للبولينج ب�شالة خليفة 
الريا�شية، مب�شاركة  زايد  الدولية مبدينة  زايد  بن 
273 الع��ب��اً م��ن 49 دول��ة م��ن كافة ق���ارات العامل 
والثالثي  والزوجي  الفردي  مناف�شات  �شملت  والتي 
والفرق وابطال املجموعة العام واملا�شرز )االأ�شاتذة( 
24العبا علي �شوء املجموع  اأف�شل  التي يتاأهل لها 
ال��ع��ام ل��الع��ب��ني امل��ت�����ش��دري��ن وال��ت��ي ���ش��ت��ك��ون م�شكا 
�شرف  ع��ل��ي  اخل��ت��ام��ي  حفلها  ي��ق��ام  ال��ت��ي  للبطولة 
االإقامة حيث يتم  ال��دويل للبولينج بفندق  االحت��اد 
اأبو ظبي  بطولة  بلقب  الفائز  االأول  املنتخب  تتويج 
احتفظ  وق��د  اخلتامي  احلفل  وي��اأت��ي   2014 لعام 
 3 بر�شيد  العام  الرتيب  ب�شدارة  الكوري  املنتخب 
ميداليات منها  ذهبية احرزها يف مناف�شات الزوجي 
املركز  يف  ،وح��ل  وال��زوج��ي  الثالثي  يف  وبرونزيتني 
فاز  ذهبية   ميدالية  بر�شيد  كندا  منتخب  ال��ث��اين 
بها يف الفردي ،ويف املركز الثالث منتخب الدمنارك 
بر�شيد ذهبية فاز بها يف م�شابقة الثالثي ،ويف املركز 
املتحدة االمريكية بر�شيد  الرابع منتخب الواليات 
ميداليتني ف�شية فاز بها الثالثي وبرونزية الفردي 
، اما منتخب االمارات فقد احتل قبل ختام مناف�شات 
البطولة الليلة املركز اخلام�س بف�شية قائد منتخب 

االم���ارات  منتخب  و���ش��ع  مم��ا  علي  �شاكر  االم����ارات 
يف  امل�شاركة  العربية  املنتخبات  م�شتوى  علي  االأول 
للبولينج احلالية  وقد �شمت قائمة  العامل  بطولة 
�شاكر  ب��ج��ان��ب  ال��ب��ط��ول��ة  خ���الل  االم�����ارات  منتخب 
حارب  ال�شويدي،  وح�شني  عقاب  نايف  من  كل  علي 

املن�شوري ،حممود العطار وحممد املرزوقي .

بدء مناف�شات املا�شرتز 
�شباح  منذ  للبولينج  الدولية  خليفة  �شالة  �شهدت 
ن��وع��ا من  ال��ت��ي �شهدت  ال��ف��رق  ب��دء مناف�شات  ام�����س 
امل�شاركة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  امل������وؤازر  وال�����ش��ج��ي��ج  االث������ارة 
ح��ي��ث ���ش��ك��ل احل�����ش��ور االم���ارات���ي وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي متيز 
من  الأك��ر  ت�شع  التي  الريا�شية  بال�شالة  وت�شجيعا 
�شاكر  االم����ارات  �شباب  جن��ح  وق��د   ، 1000متفرج 
ع��ل��ي ،ح����ارب امل��ن�����ش��وري ،حم��م��ود ال��ع��ط��ار ،وح�شني 
ال�شويدي يف خطف اال�شواء بهدف حت�شني ت�شنيف 
كان  ..وكعادته  العام  الرتيب  يف  االم���ارات  منتخب 
العربية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م��ق��دم��ة  يف  االم������ارات  منتخب 
العام  الرتيب  ع�شر يف  اخلام�س  املركز  احتل  ،فيما 
خالل الفرة ال�شباحية كما بداأت ت�شفيات بطولة 
�شهدت  التي  االلعاب  املا�شرز وبطولة كل  اال�شاتذة 
عقاب  ون��اي��ف  �شاكر  بينهم  م��ن  العبا   50 م�شاركة 
..وعلي هام�س تلك املناف�شات جرت مباريات بطولة 
ال��رت��ي��ب ال��ع��ام ل��ل��ف��رق ال��ت��ي اب��ت��ع��دت م��ن ت�شنيف 

املقدمة وهي من املركز 29 وحتى 49 وفقا لنظام 
االحتاد الدويل للبولينج الذي يختار 24 العبا من 
اأبرز الالعبني املت�شدرين خلو�س مناف�شات النخبة 

حيث يتم يف اخلتام تتويج الثالثة االوائل .

حفل ع�شاء
للبولينج  ال��ع��امل  لبطولة  املنظمة  اللجنة  ا���ش��ادت 
ب��ح��ف��اوة امل��واط��ن ج��ا���ش��م احل��م��ادي ���ش��اح��ب مطعم 
كافة  �شرف  علي  ع�شاء  وليمه  اق��ام  ال��ذي  ال��غ��وا���س 
بحدائق  اقيمت  والتي  البطولة  يف  امل�شاركة  الوفود 
حوايل  بح�شور  اخلارجية  الريا�شية  زاي��د  مدينة 
300 من الالعبني واملدربني واالداري��ني ورجاالت 
االحتاد الدويل للبولينج واللجنة املنظمة والعائالت 
املرافقة من اأ�شرة البولينج وو�شائل االعالم املرافقة 
.. وقد اأ�شاد رئي�س واع�شاء االحتاد الدويل باحلفاوة 
اأر�س  االماراتية التي وجدتها الوفود منذ و�شولها 
زايد اخلري و�شط اهتمام من كافه الريا�شيني مما 
ا���ش��ه��م يف خ��ل��ق ن��وع��ا امل��ح��ب��ة ب��ني ال���وف���ود ال�شقيقة 
وال�شديقة التي �شعدت بامل�شاركة يف واحده من اأجنح 

بطوالت البولينج التي اقيمت موؤخرا .
يف  ال�شعبية  ب��االأك��الت  اعجابها  ال��وف��ود  اب��دت  فيما 
ومذاقها  وتنوعها،  بكرتها  تتميز  ال��ت��ي  االإم����ارات 
اخل���ا����س ال�����ذي ك����ان ح���دي���ث ال���ن���ا����س ح��ي��ث �شكلت 
املاأكوالت البحرية مبختلف انواعها ح�شورا بجانب 

مع  املقلي  وال�شمك  املجبو�س   ، ال��ربي��اين  ال�شمك 
العي�س )االأرز( االأبي�س والفريد )الريد( وبرياين 
ال��دج��اج وب��ري��اين ال��ل��ح��م وال��ل��ح��م امل�����ش��وي بالتنور 
احللويات  ،ب��ج��ان��ب  والبثيث  واخلبي�س  وال��ه��ري�����س 
�شاعة  ح��ت��ى  ال�����ش��ي��وف  ب��ه��ا  ا�شتمتع  ال��ت��ي  ال�شعبية 

متاأخرة من الليل .

احلوافز
زادت جلنة العالقات العامة اخلا�شة ببطولة العامل 
للبولينج اجلوائز واحلوافز املجانية التي بداأت ظهر 
البولينغ  توزيعها علي اجلماهري وع�شاق  اأم�س ومت 
اعتباراً من الثانية من بعد ظهر اأم�س وحتى ال�شاد�شة 
ووجبات  ال��ه��داي��ا  م��ن  الكثري  �شملت  وال��ت��ي  م�����ش��اء، 
�شتوا�شل  وال��ت��ي  املطاعم  ارق��ي  يف  املجانية  الع�شاء 
اليوم االأحد يف ختام البطولة، وذلك مب�شاهمة اإدارة 

مدينة زايد وبع�س اجلهات املتعاونة.

مغادرة الوفود 
اعتبارا من   49 ال  البطولة  امل�شاركة يف  الوفود  تباأ 
الدولة  منافذ  خمتلف  عرب  امل��غ��ادرة  الليل  منت�شف 
الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  واجل��وي��ة  ال��ربي��ة 
العامة  العالقات  اللجنة  فرغت  وقد  العالقة،  ذات 
من  امل�شاعد  وال��ك��ادر  م���راد  اح��م��د  ال��ك��اب��نت  برئا�شة 
الع���ب���ي ال��ب��ول��ي��ن��غ ال��الع��ب��ة ال���دول���ي���ة ه��ن��د يو�شف 

احلمادي وعدد من املتطوعني واملتطوعات من انهاء 
كافه الرتيبات اخلا�شة مبغادرتهم بنف�س احلفاوة 

التي ا�شتقبلوا بها .

نايف عقاب :
اأكد جنم منتخبنا الوطني نايف عقاب باأن امل�شاركة 
ت�شت�شيفها  التي  احلالية  للبولنج  العامل  بطولة  يف 
ال��ع��دي��د من  اأب����و ظ��ب��ي ح��ق��ق��ت  عا�شمتنا احل��ب��ي��ب��ة 
امل�شاركني  ل��الع��ب��ني  وامل���ع���ن���وي���ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ك��ا���ش��ب 
امل�شنفني  الالعبني  اأب���رز  مل�شاركة  امل�شاركني  وغ��ري 
امل�شتوى  رف��ع  يف  �شاهم  مم��ا  البطولة  يف  ال��ع��امل  يف 
العامل  امل�شتويات يف  اأرق��ي  االحتكاك مع  من خ��الل 
وذلك من املوؤكد �شيكون له م��ردوده  االإيجابي على 
م�شتوياتنا كالعبني نتيجة اكت�شابنا خربات جديد. 
وق��ال م��وؤك��دا ب��ان جن��اح االإم���ارات يف ا�شت�شافة هذا 
احل���دث ال��ع��امل��ي لي�س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى اب��ن��اء االإم����ارات 
لتاأكيد املكانة العاملية التي حتتلها اأبوظبي كعا�شمة 
للريا�شة العاملية  وحر�س جميع االحتادات الدولية 
على اإقامة بطوالتها يف اأبوظبي ، ملا جتده من دعم 
ظبي  اأب��و  جمل�س  وم��ن  الر�شيدة  القيادة  م��ن  كبري 
والدعم  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��وف��ر  ب��ج��ان��ب  ال��ري��ا���ش��ي 
اقامة  – ان  ..وذك���ر  ال��ب��ط��والت.  لتلك  اللوج�شتي  
البطولة يف هذه االيام املباركة تزامنا مع احتفاالت 
البالد باليوم الوطني اعطى انطباعا رائعا الإماراتنا 

الغالية والتفاعل ال�شعبي مع قيادته مما يعنى عودة 
اأكر من 300 فرد من اال�شقاء واال�شدقاء من 49 
اذهانهم  ال��ق��ارات وق��د ر�شخت يف  دول��ة من خمتلف 
التي  وال�شالم  املحبة واخل��ري  رائعة الم��ارات  �شوره 
حتت�شن اأكر من 200 جن�شية يف ربوعها وهذا ما 
جعل �شيوف البطولة يتحدثون طويال عن االمان 
واالمان الذي تعي�شه دولة االمارات . واختتم – لقد 
ات�شمت البطولة مب�شتويات فنية عالية للوجود اأكر 
املحرفني  امل�شنفني  الالعبني  م��ن  الع��ب��اً   80 م��ن 
العاملني االأوائل بعد اأن ر�شحت اأغلب الدول امل�شاركة 
اأف�شل 6 العبني من حمله االألقاب العاملية لتمثيلها 
خالل تلك البطولة التي متيزت بامل�شتويات الفنية 
امل��ي��دال��ي��ات مما  م��ن  امل��زي��د  رغ��ب��ه يف ح�شد  العالية 
خالل  ال��ب��ارزي��ن  ال��الع��ب��ني  ت�شنيف  رف��ع  يف  ي�شهم 

البطوالت القادمة .

مغادرة الوفد
يغادر البالد اليوم وفد املكتب االعالمي املكلف من 
قبل اللجنة االأوملبية الدولية عائدا من حيث اتي بعد 
العامل للبولينج  ان وقف علي �شري فعاليات بطولة 
االأوملبية بهدف  املعايري  البطولة وفق  بهدف تقييم 
االأوملبية  ال�����دورات  �شمن  ال��ب��ول��ي��ن��ج  ري��ا���ش��ة  ادراج 
خالل  عر�شه  �شيتم  ال��ذي  الوفد  تقرير  �شوء  على 

. اجتماعات اللجنة االأوملبية عام 2015 

برعاية نهيان بن زايد اختتام بطولة العامل للبولينج اليوم 

�ملنتخب �لكوري يحتفظ ب�شد�رة �لرتتيب �لع�م بر�شيد 3 ميد�لي�ت منه� ذهبية 

�لع����ب �لق����وى بي����ن حت����دي�����ت �لتج��دي�����د وف������خ �ملن�شط�������ت
حتديات عدة تعي�شها ريا�شة العاب القوى ينتظر ان ت�شلط اال�شواء عليها 
اكر مع اق��راب بطولة العامل املقررة يف بكني يف اال�شبوع االخ��ري من اآب 
)اغ�شط�س( املقبل، وُبعيد انتخاب رئي�س جديد لالحتاد الدويل يف املوؤمتر 
ي�شغل  ال���ذي  �شنة(   81( دي���اك  الم��ني  لل�شنغايل  خلفا  اآب(،   18( ال�50 

من�شبه منذ عام 1999.
احتادا   212 ع�شويته  يف  وي�����ش��م   1912 ع���ام  ال����دويل  االحت����اد  وت��اأ���ش�����س 

وطنيا.
وكان العداء الربيطاين ال�شهري اللورد �شيبا�شتيان كو، رئي�س اللجنة االوملبية 
م  ال�1500  �شباق  يف  الذهبية  االوملبية  امليدالية  على  احلائز  الربيطانية، 
مرتني )1980 و1984(، اعلن تر�شحه لرئا�شة االحتاد الدويل، علما انه 
اأن يناف�شه جنم القفز بالزانة  ي�شغل حاليا من�شب نائب الرئي�س. وينتظر 
ال�شابق )�شاحب 35 رقما عامليا( رئي�س اللجنة االوملبية االوكرانية �شريغي 

بوبكا )نائب رئي�س االحتاد الدويل اي�شا(.
حتديات تتعلق بالتحديث والتطوير كي ت�شتعيد ام االلعاب جاذبيتها، ف�شال 
عما يلوثها من ف�شائح من�شطات، اآخرها ما يتداول عن ملف رو�شي متجدد 
يحقق يف تفا�شيله االحتاد الدويل، علما ان اتهامات تطاول بع�شا من اركانه 

ومقربني.
وكان كو )58 �شنة( النا�شط باكرا لتقدمي حملته والرويج لها كي ي�شبح 
اىل  �شي�شعى  ملا  عري�شة  خطوطا  اب��رز  ال���دويل،  لالحتاد  ال�شاد�س  الرئي�س 
حت�شينه يف حال فوزه باملن�شب، منها تق�شري فرة بطولة العامل التي متتد 

على مدى 9 ايام وتقلي�س امل�شابقات يف الدوري املا�شي .
ينطلق كو يف رهانه اىل جذب اجليل ال�شاعد اىل اعرا�س ام االلعاب بعدما 
املنظمة،  للجنتها  رئي�شا  ك��ان  التي  االوملبية  لندن  دورة  يف  التحدي  ك�شب 
الت�شفيات  ف��رات  خ��الل  حتى  باجلمهور  اال�شتاد  م��درج��ات  اكتظت  حيث 

ال�شباحية.
ويوؤكد كو انه يرتكز يف اال�شراتيجية التطويرية التي ينوي تقدميها، من 
عي�شه �شغف اللعبة منذ ان كان يف الثانية ع�شرة من عمره، واريد ان ارى ذلك 

كل يوم على وجه كل منظم واداري ومتبار و�شحايف .
يجد كو يف نف�شه الفر�شة لتحقيق هذا ال�شغف ، ال �شيما ان اللعبة يلزمها 
املكونات ال�شرورية  ، وي�شتمد من اج��واء االلعاب االوملبية االخ��رية  من�شط 
عام  لندن  يف  املقررة  العامل  بطولة  تذاكر  على  احل�شول  طلب  ان  كا�شفا   ،

2017 بداأ من تاريخه ، لذا اوؤكد ان ريا�شتنا ال تزال قوية .
ُي�شجل ان العاب القوى تتميز بخ�شائ�س عدة، لكن املطلوب االبتكار و خيال 
خالق ال�شتقطاب النا�شئة، ال �شيما يف ع�شر الو�شائط االجتماعية وااللعاب 

االلكرونية.
ويوؤكد خرباء ان العاب القوى ريا�شة رائعة ومفتوحة ، اي انه ميكن متابعة 

اكر من م�شابقة كاجلري والرمي او الوثب يف الوقت عينه. ويلفت كو اىل 
ان 60 بلدا بلغ نهائيات بطولة العامل االخرية مو�شكو 2013 )41 منها 
ح�شدت ميداليات بينها 23 نالت ذهبيات(، لذا علينا تطوير هذا التنوع اىل 

اق�شى حد ، وال يجوز ان ُيحتفل ب�شعبية اللعبة اثناء بطولة العامل فقط.
الكثري،  وقائعها  من  ُي�شتمد  وجت��ارب  عليه،  للبناء  ت�شلح  منا�شبات  فهناك 
ومنها مونديال �شباقات البدل املزدهرة يف جزر الباهاما�س منذ عام 2003، 
الكاريبي، على غرار  ذاتها يف مناطق امريكية عدة وبحر  وهي ثقافة بحد 

تقاليد م�شابقة رمي الرمح وطقو�شها يف البلدان اال�شكندينافية.
واملطلوب، بح�شب كو، اف�شاح املجال امام هذه البلدان لتخّيل م�شابقات جذابة 
بعيدا من راديكالية االنظمة وقواعدها، وان نكون عمليني فنمنح االحتادات 
القارية والوطنية ال�شبل والو�شائل ون�شجعها على ابتكارات ت�شتقطب اجليل 

ال�شاعد .

املرحلة اخلام�شة ع�شرة من  افتتاح  4-1 يف  املت�شدر على م�شيفه املرييا  فاز ريال مدريد 
الدوري اال�شباين لكرة القدم. والفوز هو الع�شرون على التوايل يف جميع امل�شابقات 

للفريق امللكي الذي رفع ر�شيده اىل 39 نقطة وابتعد 5 نقاط موقتا عن غرميه 
التقليدي ومطارده بر�شلونة الذي يلعب يف �شيافة خيتايف.

وجنح ريال يف املرحلة ال�شابقة يف معادلة الرقم القيا�شي املحلي من حيث عدد 
منذ  بر�شلونة  غرميه  با�شم  وامل�شجل  امل�شابقات  جميع  يف  املتتالية  االنت�شارات 

على ح�شاب  التوايل  على  ع�شر  التا�شع  فوزه  بتحقيقه   2006-2005 مو�شم 
دوري  يف  الثالثاء  ال��رق��م  ه��ذا  يحطم  ان  قبل  )3-�شفر(  فيغو  �شلتا 

ابطال اوروبا امام لودوغوريت�س البلغاري )4-�شفر( حيث حافظ 
ار�شه بتحقيقه  القارية على  امل�شابقة  املميز يف  على �شجله 

فوزه احلادي ع�شر على التوايل بني جمهوره لي�شبح 
بالتايل على بعد فوز من معادلة الرقم القيا�شي 

الذي حققه مان�ش�شر يونايتد االنكليزي بني 
ني�شان  و29   2006 �شبتمرب  ايلول   13

ابريل 2008.
املتو�شط  االب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
ا���ش��ت��ادي��و م��دي��ت��ريان��ي��و وام����ام 16 الف 
متفرج، كاد ريال مدريد يفتتح الت�شجيل 
كري�شتيانو  ال���ربت���غ���ايل  ه����رب  ب��ع��دم��ا 
اب��ع��دت اىل  اليمنى  رون���ال���دو يف اجل��ه��ة 
ركنية و�شدها احلار�س ايفان روبن بعد 

التنفيذ لرتد اىل االملاين طوين كرو�س 
الذي تابعها طائرة فارتطمت براأ�س مدافع 

وارتدت من العار�شة )13(.
الي�شرى  اجلهة  م��ن  ال�شيناريو  رون��ال��دو  واع���اد 

بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي  ق��دم  اىل  باملقا�س  ك��رة  وم���رر 
الويلزي  وعك�س   ،)14( خطرها  وازال  روب���ن  عليها  ارمت���ى 

اليها  الي�شرى مل ي�شل  م��ن اجل��ه��ة  ك��رة خ��ط��رة  ب��اي��ل  غ��اري��ث 
بنزمية )17(.

وغابت الفر�س عن املرميني حتى الدقيقة 34 عندما تلقى اي�شكو 
�شدره  على  فامت�شها  اليمنى  اجلهة  م��ن  بنزمية  ار�شلها  عالية  ك��رة 

وا�شقطها على االر�س ثم قام بفا�شل من املراوغة وار�شلها قو�شية ا�شتقرت يف 
الزاوية الي�شرى ال�شفلى ملرمى روين.

ورغم خطورتها النادرة، اظهرت هجمات املرييا تغرات يف خط دفاع ريال 
مدريد يف غياب �شخرته �شريخيو رامو�س، وادرك فريزا التعادل بعد 
الفرن�شي  املدافع  براأ�س  ارتطمت  اليمنى  اجلهة  من  مرفوعة  كرة 
رافائيل فاران قبل ان ت�شله ليتابعها قوية مباغتة على ميني ايكر 

كا�شيا�س )49(.

لكن فرحة ا�شحاب االر�س مل تدم اكر من 3 دقائق بعد ان رفع طوين كرو�س الكرة من 
الي�شرى م�شجال هدفه  الزاوية  ا�شفل  براأ�شه وزرعها يف  بايل  ارتقى لها  اليمنى  اجلهة 

ال�شابع يف البطولة )42(.
ارتطمت  ان  بعد  ال�شبكة من اخل��ارج  رونالدو  ا�شابت كرة  الثاين،  ال�شوط  ويف 
بقدم مدافع )48(، واطلق النجم الربتغايل �شاروخية من اجلهة اليمنى 
كادت تخ�شع روبن بعد ارتطمت باالر�س لكنه متكن منها وحولها اىل خارج 

منطقة اخلطر )56(.
ركلة  احلكم  له  احت�شب  ان  بعد  التعادل  ادراك  فر�شة  املرييا  وف��وت 
انربى  منديز  الدغ��ار  مار�شيلو  الربازيلي  خما�شنة  اث��ر  ج��زاء 
كا�شيا�س  لها  وت�����ش��دى  ف���ريزا  االول  ال��ه��دف  �شاحب  لها 
بيده الي�شرى حارما الفريق املحلي من هدف التعادل 
فيها  يتمكن  التي  االوىل  امل��رة  وه��ي   .)61( الثاين 
مار�س  اآذار  منذ  ج��زاء  ركلة  �شد  م��ن  كا�شيا�س 
امام  م���رة  ذل���ك الخ���ر  2011 ح���ني جن���ح يف 
رون��ال��دو حظه  وج���رب  ���ش��ان��ت��ان��در.  را�شينغ 
مرة ثانية بت�شديدة ي�شارية خرجت اىل 
 ،)66( الالعبني  احد  قدم  ركنية من 
قتل  فر�شة  مدريد  لريال  و�شنحت 
عندما  الثالث  بالعهدف  امل��ب��اراة 
ارت���د امل��داف��ع ال��ربت��غ��ايل بيبي 
منطقته  من  �شريعة  بهجمة 
الي�شرى  اجل��ه��ة  يف  وذه����اب 
الي�شرى  يف  اي�شكو  بقابله 
ل����ك����ن امل�������داف�������ع ال����وح����ي����د 
نافارو  ت�شيمو  لهما  امل��ج��اري 
ا�شتطاع ب�شرعته اخلارقة ا�شتخال�س الكرة 
وا�شتع�شى مرمى املرييا على  واالرتداد بهجمة الملرييا )74(. 
جنوم رياال مدريد وكانت االمور تتجه نحو فوز �شعب لكن لعبة 
رونالدو ومنه اىل  اىل  القدم  بكعب  بايل  بداأها  ثالثية م�شركة 
بنزمية الذي اعادها للربتغايل تايعها مبا�شرة يف ال�شباك )81(. 
واخلام�س  اللقاء  يف  ال�شخ�شي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  رون��ال��دو  وا���ش��اف 
قادها  مرتدة  هجمة  بعد  لفريقه  والرابع  البطولة  يف  والع�شرين 
الربتغايل  اىل  ال��ك��رة خلفية  وم��رر  اليمنى  اجلهة  م��ن  ك��ارف��اخ��ال 
وكان بايل على و�شك التوقيع  الذي اطلقها يف قلب املرمى )88(. 
انفرد باحلار�س روين و�شدد  ال�شخ�شي بعدما  الثاين  الهدف  على 
الكرة متكن االخري من الت�شدي لها لتعود اىل الويلزي تابعها 
القائم  ا�شفل  ع��ن  قليال  ان��ح��رف��ت  ال��ق��دم  ببطن  ط��ائ��رة 

االمين )89(.

�لف���وز �لع�ش�رون عل����ى �لت����و�ل����ي لري������ل م����دري�������د 

تاأهل جنم كرة الري�شة االإندوني�شي تومي �شوغيارتو، 
�شل�شلة  نهائي  اإىل  ح��ال��ي��اً،  اخل��ام�����س  ال��ع��امل��ي  امل�شنف 
جممع  ي�شت�شيفها  التي  الري�شة  لكرة  العاملية  ال�شوبر 
 21-17 ال���ف���رة م���ن  ب���دب���ي يف  ال��ري��ا���ش��ي  ح���م���دان 
دي�����ش��م��رب، مب�����ش��ارك��ة نخبة م��ن الع��ب��ي والع��ب��ات هذه 
نهائي  �شوغيارتو، يف  م�شاركة  وتاأتي  العامل،  اللعبة يف 
املا�شي،  العام  النهائية  املباراة  اإىل  و�شوله  عقب  العام 
وح�شوله على املركز الثاين يف بطولة مايبنك ماليزيا 

املفتوحة 2014. 
الرجال  ف���ردي  مناف�شات  يف  امل�����ش��ارك��ني  ق��ائ��م��ة  ت�شم 
�شوغيارتو،  جانب  اإىل  العاملية  ال�شوبر  �شل�شلة  لنهائي 
وبطل   2014 ال��ع��امل  بطولة  ب��رون��زي��ة  على  احل��ائ��ز 
العامل ال�شابق للنا�شئني، جنوم كبار من اأمثال: ت�شني 
)الدامنارك(،  جورغين�شني  اأو  ج��ان  )ال�����ش��ني(،  لونغ 
)الهند(،  �شريكانث  كيدامبي  )ك��وري��ا(،  هو  وان  �شون 
كينتو موموتا )اليابان(، هان�س كري�شتيان فيتينغها�س 

)الدامنارك(، كنيت�شي تاغو )اليابان(. 
االإمارات:   يف  للمناف�شة  يتطلع  الذي  �شوغيارتو  وقال 
نهائي �شل�شلة ال�شوبر العاملية يف غاية االأهمية الأنه من 
اأبرز بطوالت االحتاد الدويل لكرة الري�شة، وامل�شاركني 
يف مناف�شاته هم نخبة الالعبني فقط، �شاأ�شتعد للحدث 
واأبذل ق�شارى جهدي لتحقيق الفوز، واأتطلع لت�شجيع 
اجل��م��ه��ور االإن��دون��ي�����ش��ي ه��ن��اك الأن ك���رة ال��ري�����ش��ة من 
الريا�شات املف�شلة يف اإندوني�شيا، واأنا �شعيد للمناف�شة 
يف دبي، الأنها املرة االأوىل التي تقام فيها بطولة للري�شة 

الطائرة يف منطقة ال�شرق االأو�شط. 
وبالرغم من اإخفاقه يف الفوز يف اأي من بطوالت �شل�شلة 
ال�شوبر العاملية ال� 12 يف 2014، اإال اأن �شوغيارتو اأثار 
اإعجاب خرباء هذه الريا�شة باأدائه القوي هذا املو�شم، 
الثالث يف ترتيب عام  اإىل املركز  والذي قاده للو�شول 
ال�شل�شلة مطلع اأكتوبر، ويف طريقه اإىل النهائي تغلب 
الذين  مناف�شيه  م��ن  اثنني  على  يناير  يف  ماليزيا  يف 
�شيلتقيهما هذا االأ�شبوع يف دبي وهما �شريكانث وتاغو،  

وو�شل اإىل ن�شف نهائي اثنتني من بطوالت ال�شل�شلة يف 
اأ�شراليا وفرن�شا، ويطمح �شوغيارتو لتحقيق اإجناز ما 
يف نهائي �شل�شلة ال�شوبر هذا االأ�شبوع، حيث �شهد هذا 
املو�شم فوز العبني خمتلفني باألقاب بطوالت ال�شل�شلة 
ت�شو  جورغين�شن،  جان  �شانتو�س،  �شاميون  اأمثال  من 
اإىل  ه��و،  وان  ���ش��ون  �شريكانث،  كيدامبي  ت�شني،  ت��ي��ان 
جانب االأ�شماء الكبرية التي اعتادت الهيمنة على اأجواء 

املناف�شة. 
ال�شوبر  �شل�شلة  ملناف�شات  االآن �شت ن�شخ  اأقيمت حتى    
ث��الث��ة العبني  بلقبها  وف����از  ال��ري�����ش��ة،  ل��ك��رة  ال��ع��امل��ي��ة 
فقط هم، يل ت�شونغ وي يف االأع��وام 2008، 2009، 
لونغ  وت�شني   ،2011 يف  دان  ويل   ،2013  ،2010
2012. وعن  ال�شبب الذي يجعل الفوز يف نهائي  يف 
دبي غاية يف ال�شعوبة قال �شوغيارتو:  الأن امل�شاركة يف 
النهائي متاحة فقط الأف�شل الالعبني يف كل فئة، واأنا 
العاملية  ال�شوبر  �شل�شلة  نهائي  اإىل  تاأهل  من  اأن  اأدرك 
هم العبون عامليون، لذلك �شتكون املناف�شة �شعبة على 

اجلميع. 
جنح �شوغيارتو يف بلوغ نهائي ال�شل�شلة املو�شم املا�شي، 
اإال اأن اأداء يل ت�شونغ وي القوي حال دون متكن االأول 
العام يتطلع  ت�شونغ عن نهائي  اللقب، ومع غياب  من 
اأف�شل  ع��ر���س  ت��ق��دمي  يف  ق��دم��اً  للم�شي  ���ش��وغ��ي��ارت��و 

وانتزاع اللقب الذي ُحرم منه العام املا�شي. 
ويبدو �شوغيارتو م�شمماً على ال�شري على خطى والده 
اي�شوك  ال�شابق  ال��ع��امل  وب��ط��ل  الري�شة  ك��رة  اأ���ش��ط��ورة 
ان��ت��زاع لقب  2006 يف  االب���ن  يف  اإذ جن��ح  �شوغيارتو، 
بطولة العامل للنا�شئني، وبالرغم من تقدميه لبع�س 
اللمحات القوية املماثلة لتلك التي متيز بها والده، اإال 
اأنه مل يتمكن بعد من بلوغ مراكز والده املتقدمة. ومع 
�شوغيارتو  قدمها  ال��ذي  الرائعة  العرو�س  تب�شر  ذلك 
بطولة  ب��رون��زي��ة  على  بح�شوله  وتوجها  املو�شم  ه��ذا 
نهائي  يف  متوقعة  طيبة  بنتائج  كوبنهاغن  يف  ال��ع��امل 

العام بدبي. 

بعد بلوغه املركز الثاين يف مو�شم 2013

�لإندوني�شي �شوغي�رتو يتطلع �إىل لقب �شل�شلة 
�ل�شوبر �لع�ملية لكرة �لري�شة بدبي  
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جمتمع االمارات

جلوري� للفن�دق و�ملنتجع�ت تك�شف عن مف�ج�آت 
�حتف�لية مبن��شبة �لأعي�د ور�أ�س �ل�شنة

مع بدء مو�شم االأعياد ، جلوريا للفنادق واملنتجعات تطرح عدداً من العرو�س 
املغرية الإحتفاالت عيد امليالد وراأ�س ال�شنة اجلديدة التي ال تن�شى.

كافية  روي��ال  احل��ايل من  دي�شمرب    7 ب��داأت يف  التي  العطالت  اإحتفاالت 
اأ�شاءة �شجرة عيد امليالد وعزفت  بيا�شات جلوريا لل�شقق الفندقية، حيث 
االأحلان املرحة وبعدها زار �شانتا كلوز احلا�شرين بحقيبته املليئة باملفاجاآت 

والهدايا لالأطفال يف بهو الفندق.

  ���ش��ه��دت دب���ي ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
اأكرب  ب��دب��ي،  امل��ي��الد  عيد  ملهرجان  الثالثة 
واأروع فعالية احتفالية بعيد امليالد، والتي 
تعد زوارها بق�شاء اأجمل االأوقات مع اأفراد 
تعبق  اأج����واء  واالأ����ش���دق���اء �شمن  ال��ع��ائ��ل��ة 
وال  جمموعة  وامل��رح مع  وال�شعادة  باحلب 
الفعاليات واالأن�شطة االحتفالية  اأروع من 
املثرية.  وحتول م�شرح مدينة دبي لالإعالم 
اإىل مدينة �شتوية من اخليال مع ت�شاقط 
وباالأطفال  ���ش��اع��ة،  ك��ل  راأ����س  ال��ث��ل��وج على 
حلبة  اأك���رب  يف  باللعب  ي�شتمتعون  ال��ذي��ن 
على  والتزلج  املدينة  يف  بالثلوج  للرا�شق 
حلبة اجلليد املفتوحة على الهواء الطلق.  
ال�شاعة  ا�شتمر حتى  الذي  املهرجان،  اقيم 
ال�شبت،  ام�������س  ي����وم  ل��ي��ل  م���ن   10:00
امليالد،  االأبرز يف عيد  ال�شخ�شية  بح�شور 
ب��اب��ا ن��وي��ل، ال���ذي اب���دى ا���ش��ت��ع��داده ملقابلة 
املئات من االأوالد والبنات يف كهفه امل�شمم 
االأكر  ال�شوكالته   ، اأم��ز  اآن��د  اآم  قبل  م��ن 

متيزا وتف�شيال للجميع، والتعرف على الهدايا التي يرغبون بها يف عيد امليالد. 
وعلى امل�شرح الرئي�شي، يتوقع للم�شرحية االإميائية التي حتمل ا�شم مغامرة عالء 
اأن تلقى اهتمام االأطفال وت�شتقطبهم حل�شورها  امليالد  الدين واجلني يف عيد 
واال�شتمتاع بها. ومل يتبقى اإال تذاكر قليلة للعرو�س اليومية، لذا ين�شح االآباء 
بالتوجه ب�شرعة ل�شراء التذاكر يف حال رغبوا بتقدمي مفاجاأة جميلة الأطفالهم 

حل�شور العر�س املليء بال�شحر واجلمال واملرح.
ومن االإ�شافات اجلميلة يف دورة هذا العام من املهرجان، بولينغ البطاريق، روديو 
االأطفال  يقوم  امليالد، حيث  �شحرية عمالقة وم�شرح حِلرف عيد  قلعة  الغزال، 
والبالغني على ال�شواء با�شتعرا�س مهاراتهم الفنية يف ت�شكيل وت�شميم القم�شان 
هدايا  بدون  للمنزل  العودة  بامل�شتحيل  اأ�شبه  و�شيكون  امليالد.  عيد  �شجر  وزينة 
مب�شاركة  يعود  بدبي  امليالد  عيد  مهرجان  واأن  خا�شة  ال��ع��ام،  ه��ذا  معايدات  اأو 
وللماركات  يدويا  امل�شنوعة  للقطع  التجزئة  بيع  حمالت  من  مثالية  جمموعة 
تقاوم  ال  وع��رو���س  ح�شرية  خ�شومات  جميعها  تقدم  والتي  ال�شهرية،  العاملية 

مبنا�شبة عيد امليالد.

�حتف�لت �لكري�شم��س وعيد �مليالد يف حد�ئق �بوظبي
يف اجواء من الفرح وال�شعادة بداأت جمموعات كبرية من اجلالية الفلبينية احتفاالتها بقرب حلول الكري�شما�س واعياد امليالد حيث جتمع اال�شدقاء يف 
حديقة العائلة بكورني�س ابوظبي واحتفلوا بتقدمي فقرات مو�شيقية وغنائية تخللها العديد من امل�شابقات املتنوعة ومع انتهاء كل م�شابقة توزع اجلوائز 

على الفائزين.

فندق ميلينيوم �لكورني�س ب�أبوظبي 
يحتفل ب�إ�ش�ءة �شجرة عيد �مليالد 

احتفل فندق ميلينيوم الكورني�س – ابوظبي با�شاءة �شجرة عيد امليالد، وذلك 
 . اجل��دي��دة  امليالدية  ال�شنة  وراأ����س  امليالد  عيد  الحتفاالت  ا�شتعداداته  �شمن 
و�شهد احلفل الذي اقيم يف بهو الفندق املطل علي حديقة العا�شمة وكورني�س 
واجلن�شيات  االعمار  خمتلف  من  والزائرين  ال�شيوف  من  كبري  عدد  ابوظبي 
والذين ح�شروا ا�شاءة ال�شجرة احتفاء بهذه املنا�شبة التقليدية . ورحب ال�شيد 
بال�شيوف  بابوظبي  الكورني�س  ميلينيوم  لفندق  العام  املدير  ويل�شون  جيم�س 
والزوار الذين ح�شروا احلفل .  واعرب احل�شور عن �شعادتهم مب�شاهدة �شجرة 
امليالد التي اقيمت يف البهو الرئي�شي للفندق و�شط ا�شوات املو�شيقي الكال�شكية 

التي �شدحت احتفاال بهذه املنا�شبة. 

جمموعة لندم�رك تفتتح �أول موقع �إقليمي جل�مب� جو�س  
التجزئة  اأكرب �شركات مبيعات  – واحدة من  اأطلقت جمموعة الندمارك 
وجتمعات ال�شيافة يف املنطقة – موؤخراً اأول موقع من 80 موقع لع�شري 

جامبا يف ال�شرق االأو�شط يف يا�س مول، اأبوظبي. 
تنتظر  حيث   ، ب�شاعات  املتجر  اأب����واب  فتح  قبل  ت�شطف  احل�����ش��ود  ب���داأت 
اجلماهري  تتلهف  ك��ذل��ك  و  ج��و���س،  جلامبا  لهم  جت��رب��ة  اأول  اجل��م��اه��ري 
احل��ري�����ش��ة ال��ت��ي ت��ع��رف ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 

احل�شول على ع�شائرها املف�شلة يف دولة االإمارات العربية املتحدة . 
 – – ق�شم االأغذية و امل�شروبات يف جمموعة الندمارك  اأبرمت فودمارك 
يف  جو�س  جامبا  الإن�شاء   2014 يناير  يف  رئي�شي  امتياز  تطوير  اتفاقية 
منطقة ال�شرق االأو�شط خالل ال�شنوات الع�شر القادمة ، مع املطاعم ال�شتة 
االأوىل املقرر افتتاحها يف دولة االإمارات العربية املتحدة على مدى االأ�شهر 

الثمانية القادمة . 
تاأ�ش�شت جامبا جو�س يف والية كاليفورنيا عام 1990 ، ُتعد ع�شري جامبا 
لع�شر  بها  اخلا�شة  تقنياتها  اخرعت  قد  رائ��دة  �شحية  جتارية  عالمة 
اخل�شروات  و  الفواكه  با�شتخدام  ف��ري��دة  نكهات  البتكار  الع�شري  م��زج  و 
ع�شري  يف  امل�شتخدمة  اخل�شار  و  الفواكه  جميع  اختيار  يتم   . الطازجة 
جامبا يف مرحلة ن�شجها ل�شمان اأعلى م�شتوى من اجلودة و االت�شاق يف 
الذوق . يتم تخ�شي�س ع�شائر جامبا علميا للطعم ال�شحي ، و التغذية و 
الفوائد ال�شحية . اأُبتكرت منتجات ع�شري جامبا لتغذية اجل�شم بالطاقة 

الطبيعية و دعم حياة �شحية و ن�شطة . 

مهرج�ن ح�فل للجمعية �لكيمي�ئية 
�لإم�ر�تية ب�ليوم �لوطني 

الكيميائية  اجل���م���ع���ي���ة  ن���ظ���م���ت 
االإماراتية مهرجانا حافال احتفاال 
 ، مبقرها   43 ال���  الوطني  باليوم 
وح�شر االحتفال الكيميائية موزة 
املجل�س  ع�����ش��وة  ال�شام�شي  �شيف 
الكيميائيني  الحت�������اد  االأع�����ل�����ى 
العرب رئي�س اجلمعية الكيميائية 
البغام  ح�شن  وابراهيم  االإماراتية 
التعليمية  امل��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ومب�����ش��ارك��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ، 
راأ�س  ال�شرطة وجمعية  ومو�شيقى 
اخليمة للفن ال�شعبي كما ت�شمن 
ال���ري���ادة وفقرة  مل��در���ش��ة  اأوب���ري���ت 
حب  يف  �شقر  بنت  ح�شة  مل��در���ش��ة 
ال��وط��ن . ويف نهاية االح��ت��ف��ال مت 
ت���ك���رمي اجل����ه����ات امل�������ش���ارك���ة  من 
على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  قبل 
 ، احل�شور  اأو  بامل�شاركة  ت�شريفهم 
م��اأدب��ة ع�شاء  ق��دم��ت اجلمعية  ث��م 
االحتفالية  يف  ����ش���ارك  م���ن  ل��ك��ل 

الوطنية.

�لحت�د للطري�ن تر�شم �لبت�ش�مة 
على وجوه �لأطف�ل يف فيتن�م

الناقل  للطريان،  االحت��اد  تعاونت 
العربية  االإم���ارات  لدولة  الوطني 
اأوبري�شن  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  امل��ت��ح��دة، 
�شمايل لالحتفال مبرور 25 عاماً 
على اإطالق البعثة الطبية التابعة 

للموؤ�ش�شة يف فيتنام.
نيك�شت  ذي  ك��ان��ت  م����ا،  وق����ٍت  ويف 
اأك��رب بعثة تابعة  اأوف �شمايل  اآي��را 
للموؤ�ش�شة يف قارة اآ�شيا، وجنحت يف 
ر�شم االبت�شامة على وجه اأكر من 
بعيوب  ول���دوا  طفل  اأالف  خم�شة 
كانوا يف  اأو ممن  الوجه  خلقية يف 
حاجة اإىل جراحة الفم واالأ�شنان.

مكاتب  م����ن  امل���ت���ط���وع���ون  وق�������ام 
فيتنام  يف  ل����ل����ط����ريان  االحت���������اد 
واأب��وظ��ب��ي ب��ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة اإىل 
الطبية  اجلل�شات  خ��الل  امل��ر���ش��ى 
اإذ  ال��ط��ب��ي،  الفح�س  ت�شبق  ال��ت��ي 
قاموا بتوزيع البطاطني واالأغطية 
وتوافد  ال�شركة.  بها  التي تربعت 
املر�شى من مناطق قريبة،  بع�س 
بع�س  يف  اأي�����ام  ل��ع��دة  ����ش���اف���روا  اأو 
اال�شتفادة من  اأج��ل  احل���االت، من 

هذه اجلراحات املجانية.
فريدريك  اأّك����د  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
م��دي��ر عام  دات،  – ق����وان  ه��ي��ون��ه 
مكاتب االحتاد للطريان يف فيتنام 
اأن�شطة  بدعم  تفخر  ال�شركة  ب��اأن 
اإطار  اأوبري�شن �شمايل يف  موؤ�ش�شة 
يف  االجتماعية  امل�شوؤولية  برنامج 

االحتاد للطريان.

جر�ند ملينيوم دبي ي�ش�رك يف حملة نظفو� �لإم�ر�ت 
يف اإطار برناجمه للم�شئولية املجتمعية لالأعمال، ان�شم اأكر من 20 من 
اأع�شاء فريق العمل يف جراند ملينيوم دبي اإىل حملة نظفوا االإمارات التي 
نظمتها جمموعة عمل االإمارات للبيئة. وقال بير من�شوريان، مدير عام 
بامتنان  ون�شعر  الرائعة  الق�شية  دبي،: نفخر بدعم هذه  جراند ملينيوم 
حقيقي ملجموعة عمل االإمارات للبيئة الأنها منحتنا الفر�شة لنفعل هذا. 
حيال  م�شئولية  علينا  جميعا  باأننا  ن��وؤم��ن  دب��ي  ملينيوم  ج��ران��د  يف  نحن 

حماية ووقاية البيئة.

�أجو�ء �حتف�لية ومع�يد�ت يف مهرج�ن عيد �مليالد بدبي

ق�شر �لم�ر�ت ي�شئ �شجرة عيد �مليالد �شمن �حتف�لته بر�أ�س �ل�شنة �مليالدية 

�ل�شفري �لفرن�شي يح�شر حفل ��ش�ءة 
�شجرة �مليالد يف �شوفيتيل كورني�س �أبوظبي

املا�شية  الليلة  املتحدة حفال  العربية  االم��ارات  لدولة  الفرن�شية  �شفري اجلمهورية  �شعادة مي�شيل مرياليت،  �شهد 
، بح�شور عدد من  اأبوظبي  العمالقة وبدء مو�شم االأعياد يف فندق �شوفيتيل كورني�س  امليالد  الإ�شاءة �شجرة عيد 
�شيوف ال�شرف وكبار ال�شخ�شيات يف الدولة .  وقام كل من ال�شفري الفرن�شي وال�شيد نائل الوعري، مدير العام فندق 
ال�شفري  واأع��رب  الفندق.   امليالد واطالقها ر�شميا يف بهو  ا�شاءة �شجرة عيد  اأبوظبي، بتد�شني  �شوفيتيل كورني�س 

مرياليت عن �شعادته بح�شور احلفل الطالق مو�شم االحتفاالت يف اأحد اأهم الفنادق بالعا�شمة اأبوظبي.
من جهته قال مدير عام الفندق ، اأنها حظة ممتعة لالحتفال بالتقاليد ال�شنوية مع االأ�شدقاء والزمالء يف �شوفيتيل 
كورني�س اأبوظبي . واأو�شح باأن ا�شلوب وت�شميم �شجرة عيد امليالد يف فندق �شوفيتيل كورني�س اأبوظبي ينا�شب متاما 
ت�شميم بهو الفندق املكون من االألوان املعا�شرة املمزوجة بني الف�شي واالأرجواين. واكد ان اأبوظبي هي مركز الفن 

والثقافة املعا�شرة يف املنطقة حيث يتم خلط ت�شاميم م�شتقبلية مميزة ممزوجة بالثقافة والتقاليد .

تعترب  ا�شبحت  ظبي  اب��و  مدينة 
واحدة من اكر الوجهات �شعبية 
والزائرين  ل��ل�����ش��ائ��ح��ني  و���ش��ه��رة 
ب�شم�س  ال��ت��م��ت��ع  ي���ري���دون  ال����ذي 
�شواطئها  وتعدد  ال��داف��ئ  �شتائها 
انت�شار  و  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه  ون��ظ��اف��ة 
االم���اك���ن ال��رف��ي��ه��ة امل��ت��ن��وع��ة و 

�شخامة ا�شواقها التجارية.
�شروث  ه��ول��غ��ر  ال�����ش��ي��د  ورح�����ب 
االمارات  ق�شر  فندق  ع��ام  مدير 
ب��ك��اف��ة ال�����ش��ي��وف امل�����ش��ارك��ني يف 
لق�شاء  كلمته  يف  ودعاهم  احلفل 
بخدمات  والتمتع  االعياد  عطلة 
ومطاعمه  وت�����ش��ه��ي��الت��ه  ال��ق�����ش��ر 
بهذه  ي���ع���ده���ا  ال���ت���ي  وال�����ربام�����ج 
ق�شاء  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
واال�شدقاء  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ع  اوق����ات 
ال�شحي  ال��ن��ادي  اويف  الفندق  يف 
ال�شهري  �شبا ق�شر االمارات الذي 
وجمالية  �شحية  خ��دم��ات  ي��ق��دم 

متنوعة.

جمموعة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  رئ���ي�������س 
بابوظبي  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ك��ري�����ش��ت��ال 
بال�شيوف والزوار الذين ح�شروا 
ل�شيوفه  الفندق  احلفل..ويتيح 
املطاعم  يف  االوق���ات  اجمل  ق�شاء 
للماأكوالت  ال��راق��ي��ة  وال��ك��اف��ي��ه��ات 

واال�شيوية  وال�شرقية  االيطالية 
للتمتع  ال��رف��ي��ه��ي��ة  واخل����دم����ات 
ب��ع��ط��ل��ة االع����ي����اد وق�������ش���اء اجمل 
ال���ع���ط���الت امل���و����ش���م���ي���ة. واع������رب 
مب�شاهدة  �شعادتهم  عن  احل�شور 
���ش��ج��رة امل���ي���الد ال���ت���ي اق��ي��م��ت يف 

ال��ب��ه��و ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ف��ن��دق و�شط 
ا�شوات املو�شيقي الكال�شكية التي 
املنا�شبة.   ب��ه��ذه  احتفاال  �شدحت 
ونال االطفال العديد من الهدايا 
اخل��ا���ش��ة بعيد امل��ي��الد م��ن حمال 
بيع الهدايا التذكارية يف الفندق .

 احتفل فندق كري�شتال- ابوظبي 
�����ش����ج����رة عيد  ب�����ا������ش�����اءة  ام�����������س 
ا�شتعداداته  �شمن  وذل���ك  امل��ي��الد 
الح���ت���ف���االت ع��ي��د امل���ي���الد وراأ������س 

ال�شنة امليالدية اجلديدة .
فاخوري  ك���م���ال  ال�����ش��ي��د  ورح�����ب   

اح��ت��ف��ل ف���ن���دق ق�����ش��ر االم������ارات 
�شجرة  ا����ش���خ���م  ب���ا����ش���اءة  ام�������س 
اب��وظ��ب��ي وذلك  امل���ي���الد يف  ل��ع��ي��د 
الحتفاالت  ا���ش��ت��ع��دادات��ه  ���ش��م��ن 
عيد امليالد وراأ�س ال�شنة امليالدية 

اجلديدة.
و����ش���ه���د احل���ف���ل ال������ذي اق���ي���م يف 
ال�شيوف  م��ن  مئات  الق�شر  بهو 
االعمار  خمتلف  م��ن  وال��زائ��ري��ن 
احت�شدوا  وال���ذي���ن  واجل��ن�����ش��ي��ات 
العمالقة  ال�شجرة  ا�شاءة  ملتابعة 
مرا   14 ط���ول���ه���ا  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
بهذه  احتفاء  الثلج  هطول  و�شط 

املنا�شبة التقليدية .
ويتيح الق�شر ل�شيوفه اال�شتفادة 
م����ن ام���ك���ان���ي���ات���ه ال��رف��ي��ه��ي��ة يف 
وال�شاطئ  ال����راق����ي����ة  امل����ط����اع����م 
بعطلة  للتمتع  وال�����ش��ب��ا  ال�����ش��اح��ر 
العطالت  اجمل  وق�شاء  االع��ي��اد 

املو�شمية علي االطالق.
وا�����ش����ار ق�����ش��ر االم�������ارات اىل ان 

فندق كري�شت�ل ب�بوظبي يحتفل ب�إ�ش�ءة �شجرة عيد �مليالد
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فت�ة مهددة ب�ملوت �إذ� بكت
تعي�س الطالبة الربيطانية كيلي ويلز حالة من الرعب 
بعدما اأ�شيبت بحالة نادرة لتمدد االأوعية الدموية باملخ 
والتي اأ�شبحت بحجم الربتقالة، حيث تخاف اأن تنفجر 
راأ�شها اإذا بكت. ويقول االأطباء اإن متدد االأوعية الدموية 
يف راأ�����س كيلي اأن�����ش��اأ ت���ورًم���اً ه��و االأك����رب ع��ل��ى االإط����الق، 
العمر  من  البالغة  الفتاة،  الربتقالة.  حجم  يبلغ  حيث 
ولكن  طويلة،  ل�شنوات  �شديد  ب�شداع  �شعرت  ع��اًم��اً،   24
ت�شخي�س  مت  حتى  حالتها،  حت��دي��د  يف  ف�شلوا  االأط��ب��اء 
اإال  امل��خ،  ب��ورم يف  حالتها منذ �شهر واح��د فقط كم�شابة 
اأن احلديث يدور حول متدد  واأك��دوا  راأيهم  اأنهم غريوا 
كيلي،  و�شتخ�شع  امل����خ.  يف  ال��دم��وي��ة  ب��االأوع��ي��ة  خ��ط��ري 
االأ�شبوع املقبل، جلراحة ال�شتئ�شال هذا التمدد ال�شخم، 
يف  للبكاء  والقاتلة  العالية  املخاطر  م��ن  حتذيرها  ومت 
مثل حالتها. وتقول كيلي: اأنا اأحاول االحتفاظ بالهدوء 
امل���زاج، مثل  �شيء يغري  اأي  واالبتعاد عن  ال��وق��ت،  ط��وال 

البكاء اأو التدريبات الريا�شية اأو �شيق التنف�س .

تطرد �أبن�ءه� لن�شغ�لهم ب� �لو�ت�س �آب 
م��ن جمل�شها  واأح��ف��اده��ا  اأب��ن��اءه��ا  �شعودية  ط��ردت م�شنة 
الذي اعتادت اإقامته منذ 20 عاماً ب�شكل اأ�شبوعي، ب�شبب 

ان�شغالهم جميعاً عنها بر�شائل الوات�س اآب.
وبح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية، ا�شت�شاطت امل�شنة �س. 
اأبناءها  راأت  عندما  غ�شباً،  املنورة  املدينة  �شكان  من  ك 
وبناتها واأوالدهم من�شغلون بهواتفهم وبالرد على ر�شائل 
ي�شاركونها  حيث  االأ���ش��ب��وع��ي،  جمل�شها  يف  اآب  ال��وات�����س 
لكن يف هذه  وال�شراب وق�شاء وقت ممتع معاً.   الطعام 
ب��اأم��ره��ا وبحديثها،  اأح���د  ي��ك��رث  ال���زي���ارة االأخ����رية مل 
فانزعجت منهم، وعلى الرغم من منا�شدتها لهم برك 
هواتفهم واال�شتماع لها وق�شاء وقت عائلي، غري اأنهم مل 
يلقوا لها بااًل، وظلوا مت�شاغلني عنها بهواتفهم النقالة، 

فما كان منها اإال اأن طردت اجلميع من منزلها.

يكت�شف دودة يف قدمه طوله� مرت
عر اأطباء على دودة طولها مر تقريباً م�شتقرة يف قدم 
على  تتغذى  ظلت  اأ�شراليا،  يف  مقيم  مهاجر  ���ش��وداين 

حلمه الأكر من 4 �شنوات.
�شعر هذا ال�شوداين )38 عاماً( الذي توجه اإىل ملبورن 
لال�شتقرار هناك، بتورم قدمه وكاحله بعد اآالم ا�شتمرت 
م��ع��ه ل��ع��ام ت��ق��ري��ب��اً، ف���زار ال��ط��ب��ي��ب، ليظهر ل��الأخ��ري يف 
االأ�شعة ال�شينية التي اأجراها املري�س وجود دودة طولها 

مر، بح�شب �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
قام االأطباء بتحليل الدودة، فتبني اأنها كانت م�شتقرة يف 
لولبيتني  قطعتني  �شكل  على  والقدم  الكاحل  منطقتي 
م��ات��ت بعدما  اأن��ه��ا  اإىل  ���ش��ن��وات، م�شريين   4 الأك���ر م��ن 
التحلل داخ���ل ج�شم  وب����داأت يف  ال��ق��دم  ت��غ��ذت على حل��م 

الرجل، حمدثة له تورماً وقروحاً.
ُعر  التي  ال���دودة  اأن  دارب��ي  د.  املعالج  الطبيب  واأو���ش��ح 
رفيعة  طويلة  خيطية  دودة  وه��ي  غينيا  دودة  هي  عليها 

تعي�س حتت اجللد وت�شبب قروحاً موؤملة.
ال��دي��دان موجود يف جنوب  من  النوع  ه��ذا  اأن  اإىل  ُي�شار 
ال�شودان واإثيوبيا وغانا وت�شاد، لكنها يف الوقت ذاته لي�س 

معدية، اإذ ال تنتقل اإىل �شخ�س اآخر. 

�لرج�ل �أكرث غب�ًء من �لن�ش�ء
ك�شفت درا�شة بريطانية حديثة اأن الرجال اأكر غباًء من الن�شاء، مدللة على ذلك ب� جائزة داروين التي مُتنح ملن 

يفقد حياته بطريقة غبية.
واأ�شارت الدرا�شة التي ُن�شرت يف دورية بريطانية طبية متخ�ش�شة تدعى بريتي�س ميديكال جورنال ، اإىل اأن جائزة 
% من احلا�شلني عليها رجال وهذا يف حد  داروين ح�شل عليها 282 رجل من اأ�شل 318 مر�شح لنيلها، اأي اأن 90 
ذاته- بح�شب الدرا�شة- يربهن اأن الرجال اأغبى من الن�شاء، الأنهم ينهون حياتهم بطريقة حمقاء ، وفقاً ملا ورد يف 

موقع مريور الربيطاين.
واعتمد الباحثون يف درا�شتهم على نظرية الغباء الذكوري التي تعزو ميل الرجال للمخاطرة واملجازفة بحياتهم 
اأغلبها لرجال  اأق�شام الطوارئ يف معظم امل�شت�شفيات ا�شتقبالها حاالت غريبة  اأدلة  بطريقة بلهاء حمقاء، وت�شري 

يقبلون على اإنهاء حياتهم ب�شكل ماأ�شاوي يت�شم ب� الغباء .
اأراد �شرقة كابل حديدي م�شتخدم يف  اأمثلة لهوؤالء الذين ح��ازوا على هذه اجلائزة من بينهم، ل�س  املوقع  وذكر 
تعليق امل�شاعد، ومل يكن يدرك اأنه يقف على �شطح امل�شعد الذي كان يريد �شرقة كابله، ف�شقط به امل�شعد ولقي 
حتفه، واإرهابي اأر�شل قنبلة يف ر�شالة بالربيد ولكنه األ�شق طوابع اأقل من املطلوب، فاأعيدت الر�شالة اإىل املر�شل 

اإليه ثانية، فانفجرت به.
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يقتل زوجته و�بنتيه ليتزوج
 من �أخرى

وابنتيه  بال�شرطان  امل�شابة  زوجته  قتل  على  م�شري  رج��ل  اأق��دم 
منها كي يتمكن من الزواج من اأخرى. 

وجاء يف تقرير بث �شمن برنامج تلفزيوين اأن الزوج، وهو قبطي، 
فكر بالزواج بعد مر�س زوجته لكن الكني�شة مل ت�شمح له بذلك. 

وكانت املراأة قد اأخربت ابنها، الذي جنا من املجزرة، اأنه اإذا وجدها 
قتيلة فاإن والده هو الذي قتلها. 

ال��زوج كان يقوم ب�شربها با�شتمرار كما  اأن  واأك��دت وال��دة القتيلة 
كان يحب�شها داخل املنزل. 

يقتل و�لدته �مل�ش�بة ب�لزه�مير
�شبع  بال�شجن  وال�شتني،  اخلام�شة  يف  فرن�شي،  رج��ل  على  حكم 
�شنوات الإقدامه على قتل والدته البالغة العجوز وامل�شابة مبر�س 

الزهامير. 
وقد اأقدم الرجل على فعلته الأنه مل يعد يطيق اأن يرى الراجع 
اجل�����ش��دي وال��ذه��ن��ي ال���ذي ي�شيب وال��دت��ه ال��ت��ي ك��ان��ت يعي�س يف 

منزلها مع زوجته يف بومون ليزوتيل )جنوب غرب باري�س(. 
وقد عر يف 12 اغ�شط�س 2012 على ليون كوزان )88 عاما( وقد 
غرقت يف بركة ماء على بعد 600 مر من املنزل الذي ت�شكن فيه 

مع ابنها الوحيد دانييل. 
وخالل املحاكمة، نفى هذا االأخري اأوال اأن يكون و�شع حدا حلياة 
اأنه دفعها من دون �شابق ت�شور وت�شميم  اأكد الحقا  والدته لكنه 

عندما كانت اإىل جانبه قرب الربكة. 
وردا على �شوؤال خالل جل�شات املحاكمة حول ال�شعور الذي انتباه، 
بوؤ�شها.  قال دانييل �شعرت ب االرتياح مو�شحا لقد خل�شتها من 

فهذا املر�س املقيت يجعل النا�س عفنني . 
وطلب املدعي العامي احلكم عليه بال�شجن 15 عاما اإال اأن هيئة 

املحلفني مل تقتنع بتهمة القتل عن �شابق ت�شور وت�شميم. 

كلب ميوت دف�ع� عن �أ�شح�به
وذلك  اأ�شحابه،  حياة  لينقذ  بحياته  اأودت  ر�شا�شة  كلب  تلقى 
والية  يف  �شيارتهم،  داخ���ل  عليهم  ال��ن��ار  جم��ه��ول  اأط��ل��ق  بعدما 

اأتالنتا. 
العائلة  تبع  املهاجم  اأن  نيوز  ديلي  نيويورك  �شحيفة  وذك��رت 
واأطلق عليها النار عندما توقفت �شيارتها خارج مركز جتاري. 

وقد ته�شم زجاج ال�شيارة اأثناء اإطالق النار. فقام الكلب بحماية 
االأطفال من الر�شا�س ما جعله يتلقى ر�شا�شة. 

اأحد  ليحمي  احلمام  اإىل  قفز  الكلب  العيان  �شهود  اأح��د  وق��ال 
االأطفال والزوجة . 

ورغم اإ�شابته، نزل الكلب ال�شجاع من ال�شيارة وقطع عدة اأمتار 
قبل اأن ي�شقط وينفق متاأثرا بجراحه. 

اأتالنتا  �شرطة  اأن  اإال  االآن،  حتى  طليقا  النار  مطلق  ي��زال  وال 
�شابتان تتابعان دبا قطبيا يلعب ويقفز لالأعلى يف بركة يف حديقة احليوان يف غرب املدينة الفرن�شية فلي�س. )ا ف ب(تالحقه. 

فطر ي�شبب �لهلو�شة يف ق�شر بكنجه�م
اأنواع فطر عي�س الغراب ال�شحري الذي ي�شبب الهلو�شة ينمو  اأحد  اكت�شف 
بريطانيا  ملكة  الإق��ام��ة  الرئي�شي  امل��ق��ر  بكنجهام  ق�شر  يف  طبيعي  ب�شكل 
الغاريقون ذي  الثانية. وعر فريق عمل فيلم وثائقي على فطر  اإليزابيث 
اأثناء  فدانا   40 م�شاحتها  تبلغ  التي  ال�شيعة  يف  واالأبي�س  االأحمر  اللونني 
ت�شوير حديقة امللكة الذي �شوف تعر�شه �شبكة )اآي.تي.يف( يوم عيد امليالد. 
ال�شعبية  )�شن(  ل�شحيفة  الفيلم  على  يعلق  ال��ذي  تيت�شمار�س  اآالن  وق��ال 
الق�شر.   النباتي يف  التنوع  تظهر حجم  لكنها   .. كانت مفاجاأة  الربيطانية 
وقالت �شبكة )اآي. تي. يف( مبوقعها على االنرنت اإنه نوع ماألوف من الفطر 
وينمو ب�شكل طبيعي يف اأر�س الق�شر ومل يزرعه اأحد هناك.  وقال متحدث 
با�شم ق�شر بكنجهام هناك عدة مئات من اأنواع الفطر يف حديقة الق�شر.. 

بينها عدد قليل من الغاريقون الذي ينمو ب�شكل طبيعي هناك. 

م�شم�ر لل�شب�ق على �شطح مدر�شة
�شممت مدر�شة �شينية ملعباً لل�شباق م�شاحته تفوق ال�3000 مر مربع 
فوق �شطحها، لتوفري م�شاحة كبرية للطالب ملمار�شة تدريباتهم يف اأمان 
و�شالم. وعلى الرغم من غرابة هذا االإجراء، غري اأن اإدارة املدر�شة مل جتد 

ُبداً منه.
مل جتد مدر�شة ابتدائية يف مدينة تيانتاي مبقاطعة ت�شيجيانغ ال�شينية 
التدريبات  ملمار�شة  للطلبة  مع�شكر  عليه  تقيم  املقاطعة  يف  متاحاً  مكاناً 
الريا�شية وال�شباقات املدر�شية �شوى �شطح املدر�شة نف�شها، الذي افتتح يف 

�شبتمرب )اأيلول( املا�شي، بح�شب موقع اأوديتي �شنرال.
واأ�شارت اإدارة املدر�شة اإىل اأن هذا املكان غري التقليدي جيد جداً لالأن�شطة 
البدنية ل�1600 طالب، مو�شحة اأنه جُمهز مبعدات وقيا�شات اآمنة حتمي 
الطالب، فامللعب موؤلف من ثالث طبقات تقي الطالب ال�شقوط، وحماط 
 4 ارتفاعها  البالغ  احلائط  اإىل  باالإ�شافة  ق��دم،   6 ارتفاعه  زجاجي  ب�شور 

قدم، ومثبت به كامريات مراقبة لر�شد اأن�شطة الطالب.

جوجل تغلق مكتبه� يف مو�شكو
على  ال��ع��امل  يف  االأ���ش��ه��ر  البحثي  امل��ح��رك  �شاحبة  ج��وج��ل  �شركة  اأغ��ل��ق��ت 
ا على قيود االإنرنت هناك. �شفحات االإنرنت، مكتبها يف رو�شيا، اعرا�شً

مو�شكو،  �شنته  ال��ذي  القانون  ف��اإن  الدولية،  روي��رز  اأنباء  وكالة  وبح�شب 
والذي يفر�س بع�س القيود على ا�شتخدام االإنرنت، دفع ال�شركة العمالقة 

�كت�ش�ف �ملذيع دي 
ن�ت�يل ميتً� 

دي  دومينيك  ان  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال 
ل�شبكة  ال�����ش��اب��ق  امل��را���ش��ل  ن���ات���ايل 
فوك�س نيوز والذي نقلته تغطيته 
ال���دول���ي���ة ل����الأح����داث م���ن جممع 
اىل  باك�شتان  يف  الدن  ب��ن  ا���ش��ام��ة 
تغطية االحتجاجات يف فريج�شون 
ب��والي��ة م��ي��زوري مت ال��ع��ث��ور عليه 

ميتا يف كولورادو.
ال�شرعي  ال��ط��ب��ي��ب  م��ك��ت��ب  وق�����ال 
مب���ق���اط���ع���ة ج���ي���ف���ر����ش���ون ان������ه مت 
ن���ات���ايل )43  دي  ج��ث��ة  اك��ت�����ش��اف 
ال�شفح  يف  االرب����ع����اء  ي����وم  ع���ام���ا( 

اجلبلي لغرب دنفر.
وذك�������رت ���ش��ب��ك��ة ف���وك�������س ن���ي���وز يف 
اأن دي  االن����رن����ت  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا 
م�شت�شهدة  م��ن��ت��ح��را  م���ات  ن��ات��ايل 
ملقاطعة  ال�����ش��رع��ي  ال��ط��ب  مبكتب 
مكتب  ي����وؤك����د  ومل  ج���ي���ف���ر����ش���ون. 
طريقة  ل��روي��رز  ال�شرعي  الطب 

و�شبب الوفاة.
نيوز  فوك�س  با�شم  متحدث  وق��ال 
يف بيان ان دي ناتايل كان مرا�شال 
ا�شتقال  ح��ت��ى  لل�شبكة  م�����ش��ت��ق��ال 
نوفمرب  ن���ه���اي���ة  يف  ودي  ب�����ش��ك��ل 

ت�شرين الثاين.
وبداأ دي ناتايل عمله يف عام 1989 
الربتغال  يف  جم����الت  يف  ك��ك��ات��ب 
االذاع�������ة  ه���ي���ئ���ة  ان�������ش���م اىل  ث�����م 
الربيطانية يف 1995 وفقا للنعي 
الذي ن�شرته ال�شبكة على موقعها 
وان�����ش��م اىل فوك�س  االل��ك��روين. 
بتغطيات  وب��ع��ث   2007 يف  ن��ي��وز 
و�شوريا  ال����ع����راق  م���ن  ل����الح����داث 

واأماكن اأخرى يف اخلارج.

�شورة زف�ف ك�رد�شي�ن 
�لأكرث �إعج�ب� يف 2014

زف���������اف جنمة  ������ش�����ورة  ح���ط���م���ت 
كارد�شيان  كيم  ال��واق��ع،  تلفزيون 
وزوج����ه����ا م��غ��ن��ي ال�������راب ال�����ري، 
على  قيا�شياً  رق��م��اً  وي�شت،  كايني 
باعتبارها  االن�������ش���ت���غ���رام،  م���وق���ع 
ال�����ش��ورة االأك���ر اإع��ج��اب��اً يف العام 
2014، بعدما ح�شدت 2.4 مليون 
النجمة  ���ش��ارك��ت  ب��ع��دم��ا  اإع���ج���اب 

ال�شورة ملعجبيها.
ال�شورة ح�شلت بجدارة على لقب 
وقد   ،2014 يف  اإع���ج���اب���اً  االأك�����ر 
من  اإجن��ل��ي��زي  م�����ش��ور  التقطتها 
كونور  �شكوي�شر  ي��دع��ى  ليفربول 
وال����ذي  ���ش��ن��ة(،  م��اك��دون��ي��ل )22 
راأ�����ش����ه ملدينة  م�����ش��ق��ط  م���ن  ط����ار 
لت�شوير  االإي���ط���ال���ي���ة  ف��ل��ورن�����ش��ا 
النجمة وزوجها يف واحد من اأكرب 
حفالت الزفاف التي �شهدها العام 

اجلاري.
وي���ق���ول ك���ون���ور: م���ن امل��ده�����س اأن 
ال�شورة التي التقطتها حققت لقب 
االأكر اإعجاباً على االن�شتغرام، يف 
وق��ت ت�����ش��ارك فيه ي��وم��ي��اً ماليني 

ال�شور على هذا املوقع .

جويل ت�ش�ب ب�جلديري �مل�ئي 
قالت املخرجة واملمثلة اجنلينا جويل انها ا�شيبت مبر�س اجلديري املائي وانها لن تتمكن 
من ح�شور اأحداث فيلم عن دراما للحرب العاملية الثانية اأنربوكني ويعد ثاين فيلم لها 

كمخرجة.
وقالت جويل يف فيديو ن�شرته �شركة يونيفر�شال بيك�شرز على موقع يوتيوب اأريد فقط اأن 
اكون وا�شحة و�شادقة ب�شاأن �شبب عدم ح�شوري اأحداث فيلم انربوكني يف االأيام القالئل 
اأنني م�شابة باجلديري املائي . و�شيقام العر�س  اأنني اكت�شفت الليلة املا�شية  املقبلة وهو 
االأول بالواليات املتحدة لفيلم انربوكني وهو ق�شة مروعة عن جناة اأ�شري احلرب والعداء 
دور  يف  عر�شه  يبداأ  و�شوف  االث��ن��ني.  ي��وم  اجنلي�س  لو�س  يف  زامربيني  لوي�س  االأوليمبي 

العر�س يوم 25 دي�شمرب كانون االول.
الذهبية  الكرة  جلوائز  تر�شيحات  اأي  على  احل�شول  يف  اخلمي�س  يوم  الفيلم  هذا  واأخفق 
والتي تعد واحدة من اأكرب االأحداث يف مو�شم اجلوائز ال�شينمائية والذي ينتهي بجوائز 

او�شكار يف فرباير �شباط.

تق�شي عائلة اأمريكية، مطاردة من قبل الق�شاء، منذ 
15 عاما حياتها يف عزلة تامة عن بقية اأنحاء العامل 

بعد اأن اختباأت يف جممع بوالية تك�شا�س.
اأن مل  بعد  انعزلت  العائلة  اإن  وقالت �شحيفة مريور 
ي��ح��رم وال��ده��ا ج��ون-ج��و ج���ري )66 ع��ام��ا( كفالة 

وهدد بقتل كل �شابط يجروؤ على دخول اأر�شه.
باريل  ج��ان  مدينة  يف  امل�شلح  العائلة  جممع  ويعترب 
بوالية تك�شا�س ردة اإىل الع�شور ال�شحيقة. فال كهرباء 
وال ماء وكل ما تاأكله العائلة منا اأو تربى على اأر�شها. 
ومبا اأنه ال وجود لثالجة، فاإن االأطعمة الزائدة يجب 
ِجرار  الدجاج وحفظه يف  يتم متليح  ل��ذا،  اأن حتفظ. 
من الزجاج كي يدوم الأ�شهر. وقد تربى يف هذه العزلة 
اأم���ا مالب�شهم،  اأ���ش��ل��ح��ت��ه��م.  ال��رج��ل ح��ام��ل��ني  اأح���ف���اد 
البطريرك جون- ف��اإن   ذل��ك،  ف�شنعت يدويا. ورغ��م 

وعائلته.  اأحفاده  بها  ربى  التي  بالطريقة  فخور  جو، 
جون-جو كان مت توقيفه من قبل ال�شرطة يف 1999 
اأ�شلحة يف  القيادة وحيازة  اأثناء  ال�شرعة  زي��ادة  بتهمة 
�شيارته وورقة تف�شل كيفية تفجري طريق يف تك�شا�س. 
وحاول  �شرطة  �شابط  بع�س  اعتقاله  اأث��ن��اء  ق��ام  وق��د 
مهاجمة  تهمة  له  فوجهت  �شالحه.  على  اال�شتيالء 

���ش��اب��ط وحم���اول���ة اأخ����ذ ���ش��الح��ه. وب����دال م���ن قبول 
املحاكمة يف 2000، مل يح�شر جون اإىل املحكمة وخرق 
الكفالة الأنه كان يخ�شى اأخذ اأ�شلحته. لذا، قرر جون 
اأن يفر اإىل جممع واأخذ معه زوجته اآلي�شيا وابنتيهما 
األيزابيث و روث وابنه جوناثان وزوجته احلامل كا�شي 
واأوالدهما الثالثة ملي�شا وج�شيكا وبوبا. وولدت اأ�شغر 
اآلي�شيا،  وا�شمها  ع��ام��ا،   13 االآن  وعمرها  احلفيدات 
اأر�شل  متابعته،  ع��ن  ال�شلطات  ل���ردع  امل��ج��م��ع.  داخ���ل 
جون-جو ر�شالة اإىل ال�شرطة تقول: اإذا اأردمت القدوم 
اأكيا�س  من  مزيدا  ت�شطحبوا  اأن  فقط  فعليكم  اإلينا، 
املكان  مهاجمة  تك�شا�س  يف  ال�شلطات  ت�شاأ  مل   . املوتى 
خوفا من تكرار �شيناريو مقتل 73 ع�شوا من طائفة 
ملدة  الفدرالية  ال�شلطات  حا�شرتهم  م�شيحية  دينية 
جون-جو   يعتقد   .1993 يف  معهم  وا�شتبكت  �شهرين 
اأن��ه هزم النظام لكن النائب العام يف املقاطعة  ج��ري  
املحكمة،  ال  اإىل  ذه��ب  اإذا  ي��وم��ا  يحاكمه  ق��د  ال���ذي   ،
التي  الفرة  اإن  العام  النائب  ويقول   . ال��راأي  يوافقه 
�شجن  مبثابة  هي  العامل  عن  معزوال  الرجل  ق�شاها 
وهي اأطول من املدة التي كان �شيحكم عليه بها لو اأنه 

قبل اأن تتم حماكمته .

ع�ئلة معزولة عن �لع�مل منذ 15 ع�م�  و�ئل كفوري يترب�أ من دويتو ي�ر�
الدويتو  ك��ف��وري م��ن  الفنان وائ��ل  ت��رباأ 
ال��غ��ن��ائ��ي ال�����ذي ج��م��ع��ه ب��ال��ف��ن��ان��ة ي���ارا 
التوا�شل  موقعي  على  م��وؤخ��ًرا  وانت�شر 

االجتماعي في�شبوك و يوتيوب .
واأّكد النجم اللبناين عرب �شفحته على 
العمل  را���س عن  اأن��ه غري  موقع توير 
م�شوؤول  غ��ري  واأن���ه  م�شموًنا،  اأو  �شكاًل 

عنه وال يبارك ن�شره.
ن�شره،  م�شبًقا  رف�س  اإن��ه  ك��ف��وري  وق��ال 
�شخ�س  ق��ب��ل  م���ن  ت�����ش��ري��ب��ه  ول���ك���ن مت 
��ا االإف�����ش��اح عن  م��ع��روف ال��ه��وي��ة، راف�����شً

ا�شمه.
ودعا وائل كفوري كافة مواقع التوا�شل 
وو�شائل االإعالم وحمبيه عدم الرويج 

للدويتو.
األ���ب���وم وائ���ل ك��ف��وري اجلديد،  وت�����ش��در 
، م��ب��ي��ع��ات فريجني  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  ال���غ���رام 
م��ي��ج��ا ����ش���ت���ورز ب����� ل���ب���ن���ان ب���ع���د ح����وايل 

اأ�شبوعني فقط من طرحه باالأ�شواق.


