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�سلطان بـــــن زايــــــد 
يــتّوج الفائزين باملـزاينات

عربي ودويل

بلدية ابو ظبي ت�سادر كميات من امل�ستح�رضات 
الع�سبية غري امل�ستوفية لل�رضوط ال�سحية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

فتوى االغتياالت تثري 
خماوف املعار�سة امل�رضية 

   

رئي�س الدولــة ونائبــه يهنئـان 
الرئي�س الإيراين بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه اهلل.. برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س الدكتور حممود اأحمدي 
الوطني  العيد  مبنا�شبة  الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  رئي�س  جناد 
لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
تهنئة مماثلة  دبي..برقية  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 

اإىل الرئي�س حممود اأحمدي جناد.

تعليمية اأم القيوين ت�سدل ال�ستار على ما اأثاره اال�ستئذان
موافقة م�سبقة من املنطقة ملدراء 

املدار�س واأل يكون ع�سوائيًا للمعلمني 
•• اأم القيوين – حم�شن را�شد

اأ�شدلت تعليمية اأم القيوين اأم�س ال�شتار على ما اأثارته اآلية ال�شتئذان 
التعليمية  الهيئتني  لأع�����ش��اء  م��وؤخ��را  املنطقة  اإدارة  اتخذتها  ال��ت��ي   ،
الهدف  اأن  رغ��م قناعتها   ، اأول من ج��دال  املنطقة  والإداري���ة وموافقة 
كان احلفاظ على اأيام التمدر�س بالف�شل الدرا�شي الثاين ، وكانت هناك 

موافقة �شبه جماعية لإدارات املدار�س على هذه الآلية.
وجهت تعليمية اأم القيوين اأم�س كتابا برقم 1243 ملديري ومديرات 
املدار�س بكافة مراحلها الدرا�شية ، توؤكد فيه حر�شها على الإ�شراع يف 
البت يف طلبات ال�شتئذان ، وحتى ل تت�شبب تلك الآلية بالتاأخر يف البت 
ارتباطات  ظل  يف  خا�شة   ، الطارئة  ال��ظ��روف  يف  خا�شة  ال�شتئذان  يف 
اإدارة املنطقة مبهام عديدة فيتوىل مديرو ومديرات املدار�س البت يف 

ال�شتئذان .                                                             )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء يف وفاة ثامر �شعيد �شلمان  )وام(

قدم العزاء بوفاة ثامر �سعيد �سلمان

حممد بن را�سد يفتتح اأعمال القمة احلكومية اليوم

•• عوا�شم-وكاالت:

اعطت  ان��ه��ا  الح���د  ال�شرائيلية  ال��دف��اع  وزارة  اك���دت 
ال�شوء الخ�شر لو�شع الت�شاميم اخلا�شة ببناء 346 

م�شكنا يف م�شتوطنات يف ال�شفة الغربية املحتلة.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان ان الوزارة اذنت با�شتئناف 
200 م�شكن يف تقوع  ببناء  الت�شاميم اخلا�شة  و�شع 

و146 يف نيكودمي يف جنوب ال�شفة الغربية.
عطاءات  املا�شي  ال�شهر  اطلقت  ال�شكان  وزارة  وكانت 
الغربية  ال�شفة  يف  اخ��رى  �شكنية  وح��دة   200 لنحو 
بينها 114 يف غو�س عت�شيون وهو جممع ا�شتيطاين 
كبري قرب مدينة بيت حلم الفل�شطينية، وتوجد فيه 
اي�شا تقوع ونيكودمي. من جهة ثانية ويف تقرير و�شع 
الن  ال�����ش��الم  منظمة  اعلنت  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
عهد  يف  ال�شتيطان  وت��رية  ان  لال�شتيطان  املناه�شة 
القل.  على  �شنوات  ع�شر  منذ  ال�شرع  كانت  نتانياهو 
�شرعت  نتانياهو  ح��ك��وم��ة  ان  املنظمة  ه���ذه  وت�شيف 
ال�شفة  يف  م�شتوطنات  ل��ب��ن��اء  ع���ط���اءات  ط���رح  ح��رك��ة 
عامي  خ��الل  ذل��ك  عن  امتنعت  كانت  ان  بعد  الغربية 
التي  املتحدة  الوليات  �شغط  و2010 حتت   2009

ح�شلت على جتميد لال�شتيطان ملدة ع�شرة ا�شهر.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اخ����ر ق���ال���ت ح���رك���ة ال��ت��ح��ري��ر الوطني 

مع  ج��دي��د  ل��ق��اء  عقد  �شيجري  اإن���ه  فتح  الفل�شطيني 
اأيام  ثالثة  خ��الل  حما�س  الإ�شالمية  املقاومة  حركة 
ل�شتكمال جهود حتقيق امل�شاحلة بعد الت�شاور مع قادة 
مت  حيث  الأخ���رى  الفل�شطينية  والف�شائل  احلركتني 
حتقيق تقدم يف بع�س النقاط خالل اجتماع القاهرة، 

و�شيتم ا�شتكمال البع�س الآخر خالل اجتماع مقبل.
املركزية  الن���ت���خ���اب���ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة  و����ش���ل  ح����ني،  يف 
ام�س  ظ��ه��ر  غ���زة  ق��ط��اع  اىل  ن��ا���ش��ر  ح��ن��ا  الفل�شطينية 
لالطالع على التح�شريات لتحديث �شجل الناخبيني 
الفل�شطينيني كخطوة اأ�شا�شية لتفعيل اتفاق امل�شاحلة 
الفنية  ال��ط��واق��م  م��ن  ث��الث��ة  ا���ش��رائ��ي��ل  منعت  فيما   ،
تفعيل منظمة  وك��ان��ت جلنة  غ���زة.  اىل  ال��و���ش��ول  م��ن 
الإطار  اجتماعات  عن  املنبثقة  الفل�شطينية،  التحرير 
القيادي الفل�شطيني املوؤقت، قد اختتمت اأعمالها اأم�س 
قانون  م�شودة  اإق���رار  على  بالتفاق  القاهرة  يف  الأول 
انتخابات الرئا�شة واملجل�شني الت�شريعي والوطني، كما 
البدء مب�شاورات ت�شكيل حكومة  املجتمعون على  اتفق 
ال���وف���اق ال��وط��ن��ي. واخ��ت��ت��م وف���د ف��ت��ح ب��رئ��ا���ش��ة ع�شو 
اللجنة املركزية للحركة وم�شوؤول ملف امل�شاحلة عزام 
الأحمد ام�س الأحد زيارة للقاهرة متوجها اإىل الأردن 
يف طريقه اإىل رام اهلل بعد جولة مفاو�شات مع حركة 

حما�س لتفعيل امل�شاحلة الفل�شطينية.

الفجر........    05:35            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:14  
الع�صاء......   07:44

�شحفي ي�شع لفتة على قرب املعار�س التون�شي الراحل �شكري بلعيد  )ا ف ب(

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

امل�شهد  ق������راءة  ال�����ش��ع��ب  م���ن  ب����ات 
نف�س  ف���ف���ي  ت���ون�������س  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اليوم يعلن ال�شيء ونقي�شه وتتغريرّ 
امل��واق��ف وامل��واق��ع من ط��رف احلزب 

الواحد نف�شه.
تاأويل  األ��ف  حتتمل  زئبقيرّة  مواقف 
واملحللني  امل����راق����ب����ني  ي���رب���ك  مب����ا 
وي���زي���د م���ن ق��ل��ق ال��ت��ون�����ش��ي��ني اأم���ام 

�شبابيرّة امل�شهد وغمو�شه.
ولكن ويف كل الأح���وال،  ف��ان الأيام 
القرار  �شتحمل  ال��ق��ادم��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
او  ال�شيا�شي  الطرف  لهذا  احلا�شم 
الرتويكا  ج��ان��ب  م���ن  خ��ا���ش��ة  ذاك 
احل��اك��م��ة، لن ه��ام�����س امل���ن���اورة قد 
قد  يكن  مل  اإن  اجلميع  اأم���ام  ���ش��اق 
ان��ت��ه��ى،  وب����ات ع��ل��ى اجل��م��ي��ع و�شع 
ال����ن����ق����اط ع���ل���ى ح�������روف م����ف����ردات 
الذي  ال�شيا�شي..فالوقت  موقفهم 
ك�شبه  وح��اول��وا  الفرقاء  عليه  لعب 
تون�س  ح���ا����ش���ر  �����ش����درّ  ي���ل���ع���ب  ب�����ات 
وم�شتقبلها وزاد من حجم املخاطر 

دها. التي تتهدرّ
ويف هذا ال�شياق ينتظر اأن يعلن اليوم 
الثنني وزراء حزب املوؤمتر من اأجل 

مايل يف  انتحاري  هجوم  ثاين 
•• غاو-ا.ف.ب:

اندلعت مواجهات بعد ظهر الحد 
وا�شالميني  م��ال��ي��ني  ج���ن���ود  ب���ني 
م��ت�����ش��ل��ل��ني يف و����ش���ط غ�����او، كربى 
ا�شتعادها  التي  م��ايل  �شمال  م��دن 
من  واملاليون  الفرن�شيون  اجلنود 
امل�شلحة،  ال���ش��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
والتي �شهدت هجومني انتحاريني 

يف يومني.
اجلنود  ب����ني  امل����واج����ه����ات  وت�������دور 
املدينة  و����ش���ط  يف  وال����ش���الم���ي���ني 
ال�شرطة  م����رك����ز  م�����ن  ب����ال����ق����رب 
الرئي�شي الذي كان مقرا لل�شرطة 
ال�شالمية عندما كان اجلهاديون 
اف����اد مرا�شل  ك��م��ا  ي��ح��ت��ل��ون غ����او، 

لوكالة فران�س بر�س.
كان  ال������ذي  ال����ن����ار  اط������الق  وادى 
ك��ث��ي��ف��ا ث���م حت���ول اىل اط����الق نار 
على  ال�����ش��ك��ان  ارغ����ام  اىل  متقطع 
ال���ب���ق���اء يف م���ن���ازل���ه���م خ���وف���ا من 
الكال�شنيكوف  بر�شا�س  ال�شابة 

والر�شا�شات الثقيلة.
وقال م�شدر امني مايل ان عنا�شر 
يف  واجل��ه��اد  التوحيد  جماعة  م��ن 
املدينة  اىل  ت�شللوا  افريقيا  غ��رب 

ونحن نقوم باخراجهم.
هجوم  بعد  املواجهات  ه��ذه  وتاتي 
ال�شبت  ل��ي��ل  ا���ش��ت��ه��دف  ان��ت��ح��اري 
املدخل  عند  تفتي�س  نقطة  الح��د 

ال�شمايل ملدينة غاو.

تون�س تعي�س يف نف�س اليوم ال�سيء ونقي�سه:

ا�ستقالة وزراء حزب املوؤمتر.. واجلبايل باق يف النه�سة..؟!
ال�سفري امل�سري: املوقوفون يعاملون معاملة اإن�سانية و�سمح لهم بالت�سال بذويهم

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شعادة تامر من�شور �شفري جمهورية م�شر العربية 
لدى الدولة اأن املوقوفني امل�شريني الذين يتم التحقيق 
ان�شانية  معاملة  القانون  وف��ق  يعاملون  حاليا  معهم 
كافة  الطبية  الرعاية  اأن��واع  اإ�شافة اىل تقدمي  ح�شنة 
ملن يحتاجها ويعاملون يف اإطار مبادئ وحقوق الإن�شان 
ومل يتعر�س اأحد منهم ل�شغوط نف�شية اأوبدنية على 

الطالق.
 واأ����ش���اف ال�����ش��ف��ري امل�����ش��ري اأن����ه ان��ط��الق��ا م���ن تفهم 

امل�����ش��وؤول��ني الإم���ارات���ي���ني ال��ك��ب��ري حل��ال��ة ال��ق��ل��ق التي 
ال�شفارة.. جلهود  وا�شتجابة  املحتجزين  اأه��ايل  تنتاب 

مت خالل الأيام املا�شية ال�شماح للموقوفني بالت�شال 
بذويهم هاتفيا وهو الأمر الذي طماأن اجلميع خا�شة 
اأبناءهم وذويهم الذين اأعربوا عن مدى ارتياحهم لهذا 
الإجراء..موؤكدين اأن جميع املوقوفني بخري ويعاملون 
الإماراتية  ال�شلطات  اأك��دت��ه  مل��ا  طبقا  ح�شنة  معاملة 
للقوانني  تقديره  ال�شفري  واأك��د  قبل.  م��رات من  ع��دة 
املحلية يف دولة الإمارات والحرتام الكامل لالإجراءات 

والنظام الق�شائي فيها.

•• عجمان-دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واجب العزاء اإىل اأهل وذوي املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل ثامر �شعيد �شلمان.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اخ��رى يفتتح �شاحب  من جهة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ال��ي��وم الأث��ن��ني اأعمال 
القمة احلكومية التي تعد الأوىل والأكرب من نوعها 
يف  حكومي  جتمع  اأ���ش��خ��م  وت�شم  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي�شارك  املنطقة. 
بجل�شة  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  م�شتهل  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
حوارية مفتوحة يجيب خاللها على اأ�شئلة املواطنني 
العمل  مل�����ش��رية  ���ش��م��وه  ب��روؤي��ة  املتعلقة  والإع��الم��ي��ني 
القيادة  مبادئ  واأه��م  املقبلة  الفرتة  خ��الل  احلكومي 
الأولويات  اإىل  اإ�شافة  �شموه  يتبناها  التي  احلكومية 
الوطنية حلكومة دولة الإمارات و�شول لتحقيق روؤية 
2021 التي اأطلقها �شموه قبل حوايل ثالث �شنوات 
ب��ه��دف جعل دول���ة الإم�����ارات واح���دة م��ن اأف�����ش��ل دول 

العامل.
)التفا�شيل �س2(

ا  اجلمهورية ، يف ندوة �شحفية ر�شميرّ
عن ا�شتقالتهم من حكومة اجلبايل 
بعد رف�س تغيري وزير العدل ووزير 
اخلارجية ا�شتنادا اإىل قرار جمل�شه 

الوطني.
املوؤمتر يف مراكزهم  و�شيبقى وزراء 

ت�شكيل  ح��ني  اإىل  ال���ش��ت��ق��ال��ة  رغ���م 
اأعلن عنها  التي  تكنوكراط  حكومة 
امل���وؤق���ت���ة حمادي  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

اجلبايل.
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و  �����د  اأكرّ وق���د 
اأجل اجلمهورية  املوؤمتر من  حلزب 

وكاتب الدولة لدى وزير اخلارجية 
ا�شتقالة  ع��ب��ا���س، خ��رب  ب��ن  ال��ه��ادي 
الرتويكا  حكومة  م��ن  حزبه  وزراء 
هذه  تو�شيح  �شيتمرّ  ��ه  اأنرّ اإىل  م�شريا 
�شحفية  ن����دوة  خ����الل  ال���ش��ت��ق��ال��ة 
اليوم الثنني. )التفا�شيل �س10(

تقدم يف بع�س نقاط امل�ساحلة الفل�سطينية

الحتالل يبني 346 م�سكنا ا�ستيطانيا يف ال�سفة 
وا�سنطن تبداأ �سحب قواتها من اأفغان�ستان 

•• ا�شالم اباد-وكاالت:

دفعة  اول  بنقل  اأفغان�شتان  من  الن�شحاب  عملية  املتحدة  الوليات  ب��داأت 
عربت  حيث  اأفغان�شتان  م��ن  احل��رب��ي��ة  مبعداتها  املحملة  احل��اوي��ات  م��ن 
نقطة طورخم احلدودية �شمال غرب باك�شتان ام�س قا�شدة ميناء كرات�شي 
يف  ت�شدر  ال��ت��ي  تريبيون  اك�شرب�س  �شحيفة  وق��ال��ت   . ل�شحنها  متهيدا 
�شلطات اجلمارك  ا�شدرت  لل�شحن  ب�شركة بالل  لهور نقال عن م�شوؤول 
و�شتتم عمليات  تتكون من ع�شرين حاوية  قافلة  ملرور  ال��الزم  الرتخي�س 

�شحن املعدات احلربية تباعا. 
ما  ل�شحب  تخطط  الم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ان  ال�شحيفة  وذك���رت 
العام وهي جزء  اأفغان�شتان هذا  املقاتلة يف  الفا من قواتها   60 جمموعه 
الكامل عام  التي تخطط لالن�شحاب  األفا   150 البالغة  الناتو  من قوات 
�شحن  مبوجبه  ي�شمح  وا�شنطن  مع  �شابق  اتفاق  اىل  واأ�شارت   .  2014
املعدات احلربية عرب الرا�شي الباك�شتانية مع التعهد بعدم نقل اي نفايات 

خطرة او يورانيوم.
وق��د ت��وىل اجل���رال الأم��ريك��ي ج���وزف دان��ف��ورد ام�����س مهامه على راأ�س 

التحالف الدويل املنت�شر يف اأفغان�شتان، خلفا للجرال جون اآلن.
ويفرت�س اأن يكون اجلرال دانفورد الذي توىل مهماه بينما ت�شتعد القوات 
يف  الأمريكية  للقوات  قائد  اآخ��ر   ،2014 نهاية  قبل  لالن�شحاب  الغربية 

اإطار النزاع الذي ا�شتمر 11 عاما يف هذا البلد.
اجلرال  امل�شرتكة  الأمريكية  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  قال  مت�شل،  �شياق  يف 
مارتن دميب�شي اإنه على ثقة باأن هناك عددا كافيا من القوات الأمريكية 
ثالث  من  املوؤلفة  املهمة  لإجن��از   2014 ع��ام  بعد  اأفغان�شتان  يف  �شيبقى 
مراحل التي اتفق عليها احللفاء يف قمة حلف �شمال الأطل�شي )ناتو( التي 

عقدت العام املا�شي يف �شيكاغو.
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بوادر اأزمة خبز يف دم�سق

ع�سرات القتلى بق�سف متوا�سل على البلدات ال�سورية
•• عوا�شم-وكاالت:

جتدد ق�شف القوات النظامية على عدد من املناطق ال�شورية ام�س الأحد، 
وذكر نا�شطون اأن عددا من القتلى �شقطوا وذلك غداة مقتل ع�شرات كان 

من بينهم 41 �شخ�شا ق�شوا يف جمزرة بريف حلب. 
على  �شخ�شا   12 فاإن  الإن�شان  ال�شورية حلقوق  ال�شبكة  نقلته  ملا  ووفقا 

الأقل قتلوا ام�س يف �شوريا، �شقط معظمهم يف دير الزور.
�شباح  ق�شفت  ال�شوري  النظام  دبابات  اأن  الإخبارية  �شام  �شبكة  وذك��رت 
ال�شرقية  الغارية  منطقة  �شمال  تعر�س  كما  درع���ا،  بريف  ب��ل��دات  ام�س 

لق�شف بالهاون تركز على بلدة خربة غزالة.

وادي  مع�شكر  ب��اجت��اه  التقدم  يوا�شل  احل��ر  اجلي�س  اإن  نا�شطون  وق��ال 
الثوار وادي ال�شيف منذ  اإدلب. ويحا�شر  ال�شيف وحاجِز احلامدية يف 
النعمان  اإثر �شيطرتهم على مدينة معرة  املا�شي،  الأول  ت�شرين  اأكتوبر 

الإ�شرتاتيجية.
مطار  على  لل�شيطرة  والنظامي  احلر  اجلي�شني  بني  املعارك  وتوا�شلت 
منغ الع�شكري بريف حلب، وكان اجلي�س احلر قد اأعلن - يف وقت �شابق 
ال�شبت- اأنه �شيطر على �شريتني تابعتني للنظام يف حميط املطار الذي 

�شهد ق�شفا جويا من قبل الطريان احلربي ال�شوري.
املا�شي-  متوز  يوليو  منذ  يومية  معارك  ت�شهد  -التي  حلب  مدينة  ويف 
وقعت ا�شتباكات بني القوات النظامية ووحدات حماية ال�شعب الكردي يف 

حي ال�شيخ مق�شود ذي الأغلبية الكردية �شمال املدينة.
الأ�شود  احل��ج��ر  ���ش��ي��م��ا  اجل��ن��وب��ي��ة -ل  الأح���ي���اء  ت��ع��ر���ش��ت  دم�����ش��ق،  ويف 
والع�شايل- لق�شف القوات النظامية، بح�شب املر�شد ال�شوري الذي اأ�شار 

اإىل اأن الطريان احلربي ق�شف اأطراف حي القدم.
ويف ريف دم�شق، ا�شتهدف الطريان مناطق عدة منها زملكا ودوما، فيما 
منذ فرتة  التي حت��اول  النظامية  القوات  لق�شف  داري��ا  تعر�شت مدينة 

فر�س �شيطرتها الكاملة عليها.
اىل ذلك �شهدت عدة اأفران حكومية لبيع اخلبز يف دم�شق ام�س ازدحاما 
ال�شورية  العا�شمة  منها  عانت  التي  اخلبز  اأزم��ة  بعودة  ينذر  مما  كثيفا 

اأواخر العام املا�شي.
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بدء الت�سجيل لاللتحاق بـالتكنولوجيا التطبيقية  للعام 2014-2013
اأبريل والختبار الأخري يف 11 مايو املقبل.

اأن  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  كود مدير  وقال كني 
العدد املطلوب لل�شف التا�شع هو الف و850 طالبا وطالبة 
منهم 250 �شمن برنامج العلوم املتقدمة يف جميع اأفرع 
العامل  بداية  ت�شل  التي  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
الدرا�شي املقبل اىل ت�شعة اأفرع. من جهة اخرى تبداأ ثانوية 
بفرعني  عجمان  يف  الأول  عامها  التطبيقية  التكنولوجيا 
يعد  البنات  باأن فرع  للبنني علما  والآخ��ر  للبنات  اأحدهما 
فرعني  اىل  اإ�شافة  ال�شمالية  املناطق  يف  نوعه  من  الول 
يف كل من اأبوظبي والعني بنني وبنات وفرع للبنني يف كل 
من دبي وراأ�س اخليمة والفجرية. من جهته اأو�شح اأحمد 
اأن من  املعهد  الطلبة يف  �شوؤون  ادارة  امل��ال مدير  اهلل  عبد 

بني �شروط اللتحاق بثانويات التكنولوجيا التطبيقية ان 
يكون الطالب اأو الطالبة من مواطني الدولة واأن يرتاوح 
العمر بني 13- 15 �شنة والنجاح يف ال�شف الثامن يف اأي 
من املدار�س احلكومية اأو اخلا�شة. وقال اإن ال�شف التا�شع 
اأبوظبي  يف ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع البنني يف 
احلاليني  الثامن  ال�شف  طلبة  وان  طالب   300 �شيقبل 
الدرا�شي  عامهم  اأثناء  اللتحاق  بطلبات  التقدم  ميكنهم 
احلاىل يف املدار�س العامة اأواخلا�شة وذلك حلجز اأماكنهم 
بالتقدمي للت�شجيل ومن  اأن ال�شراع  الآن. واكد على  من 
ثم الختبار املبكر للقبول يف التكنولوجيا التطبيقية اأمر 
مطلوب جدا حيث �شيتم غلق باب القبول مبجرد ا�شتيفاء 

العدد املطلوب. 

•• اأبوظبي-وام:

الت�شجيل  ب��اب  فتح  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  اأعلن 
ثانويات  ال��ت��ا���ش��ع يف  ال�����ش��ف  وامل���واط���ن���ات يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
للعام  ال��دول��ة  اإم����ارات  مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 
قبول  و���ش��ي�����ش��ت��م��ر   .2014-2013 امل��ق��ب��ل  ال���درا����ش���ي 
الرت�شيحات حتى 9 مايو املقبل من طلبة ال�شف الثامن يف 
املدار�س احلكومية واخلا�شة وتقدم الطلبات باليد اأوعرب 
املوقع اللكرتوين للمعهد على ال�شبكة العنكبوتية. و�شيتم 
اإجتياز  العدد املطلوب بعد  ا�شتكمال  القبول فور  غلق باب 
الثاين من  ال�شبت  يوم  تبداأ �شباح  التي  القبول  اختبارات 
الثاين من  الثاين يف  اأن يعقد الختبار  املقبل على  مار�س 

طواقم جناح اجلو ب�سرطة اأبوظبي ت�سعف اأربعة اأ�سخا�س
•• ابوظبي-وام:

قدم الطاقم الطبي على طائرات الإ�شعاف اجلوي ب�شرطة اأبوظبي الإ�شعافات الأولية والالزمة لأربعة اأ�شخا�س 
اأ�شيبوا يف حوادث مرورية يف اأبوظبي والعني والغربية ومت نقلهم اإىل امل�شت�شفيات لتلقي العالج.

ففي منطقة الرملية غرب �شويحان اأ�شعف الطاقم الطبي يف طائرة جناح اجلو مواطنا يبلغ 29 عاما بعد تعر�شه 
لإ�شابة بحادث تدهور �شيارة جيب يف الرملية ووفر الرعاية الطبية الالزمة له حتى و�شوله اإىل م�شت�شفى توام 
وفور النتهاء من هذه املهمة حتركت طائرة جناح اجلو بعد تلقي طاقمها بالغا اإىل منطقة البدع لإ�شعاف �شخ�س 

تعر�س لإ�شابة �شنفت ب�”اخلطرية” نتيجة حلادث تدهور ومت نقله اإىل م�شت�شفى توام لتلقي العالج.
من ناحية اأخرى اأ�شعفت طائرة جناح اجلو ونقلت مواطنا اإىل م�شت�شفى املفرق بعد تدهور دراجة نارية كان يقودها 

يف منطقة ال�شبعية.
ويف حادثة اأخرى قدم فريق طائرة الإ�شعاف اجلوي الإ�شعافات الأولية ل�شخ�س هندي يبلغ من العمر 49 عاما 

تعر�س لإ�شابة بحادث تدهور يف املنطقة الغربية ومت نقله اإىل م�شت�شفى زايد.

حممد بن را�سد يعزي بوفاة ثامر �سعيد �سلمان

وزارة الطاقة تكرم موظفي اخلدمات 
الأ�سا�سية ا�ستجابة ملبادرة �سكرا لكم 

حممد بن را�سد يفتتح اأعمال القمة احلكومية اليوم

•• عجمان-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واجب العزاء اإىل اأهل وذوي املغفور له باإذن 
�شموه ظهر  قام  �شلمان. فقد  �شعيد  ثامر  تعاىل  اهلل 
ب��زي��ارة م��ن��زل وال���د الفقيد يف ع��ج��م��ان حيث  ام�����س 
قدم �شادق موا�شاته وعزائه اإىل عم واأخ��وان الفقيد 

املرحوم  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  راج��ي��ا  ال�شاب 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راف��ق  رحمته.  بوا�شع 
العزاء..�شعادة  واج��ب  تقدمي  يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
�شاحب  مكتب  م��دي��ر  الفتان  را���ش��د  م�شبح  الفريق 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم 
حممد  و�شعادة  دب��ي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة 

جمعة النابودة.

•• ابوظبي-وام:

الطاقة  وزي��ر  الهاملي  كرم معايل حممد بن ظاعن 
موظفي اخلدمات الأ�شا�شية بالوزارة اإ�شتجابة ملبادرة 
�شكرا لكم التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  .
التي  لكم  �شكرا  الطاقة مببادرة  وزي��ر  واأ���ش��اد معايل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 

القيم  على  احل��ر���س  م��دى  ع��ن  تعرب  وال��ت��ي  مكتوم 
املعاين  ب��ال��غ��ة  ر���ش��ال��ة  وه���ي  الإن�����ش��ان��ي��ة يف جمتمعنا 
حتمل كل الفخر والإع��ت��زاز لكل من يقيم على هذه 

الأر�س الطيبة  .
موظفي  جلهود  تقديرا  ياأتي  التي   � التكرمي  ح�شر 
اأعمالهم  ت��اأدي��ة  يف  وتفانيهم  ال���ش��ا���ش��ي��ة  اخل��دم��ات 
� ���ش��ع��ادة را���ش��د ع��ب��داهلل امل��ط��رو���ش��ي ال��وك��ي��ل امل�شاعد 
ل�����ش��وؤون اخل��دم��ات امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وامل�����ش��ان��دة وع���دد من 

م�شوؤويل الوزارة.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ف��ت��ت��ح 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اليوم 
احلكومية  القمة  اأعمال  الأثنني 
من  والأك������رب  الأوىل  ت��ع��د  ال���ت���ي 
وت�شم  العربي  ال��ع��امل  يف  نوعها 
اأ������ش�����خ�����م جت�����م�����ع ح�����ك�����وم�����ي يف 

املنطقة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي�����ش��ارك 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم يف 
بجل�شة  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  م�����ش��ت��ه��ل 
يجيب  م����ف����ت����وح����ة  ح��������واري��������ة 
املواطنني  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
بروؤية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والإع����الم����ي����ني 
ال��ع��م��ل احلكومي  مل�����ش��رية  ���ش��م��وه 
خالل الفرتة املقبلة واأهم مبادئ 
يتبناها  التي  احلكومية  القيادة 
الأول����وي����ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ���ش��م��وه 
الإمارات  دولة  حلكومة  الوطنية 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حيث تاأتي م�شاركة �شموه يف هذه 
جديدا  زخ���م���ا  ل��ت�����ش��ي��ف  ال��ق��م��ة 
وت�شكل  احلكومي  العمل  مل�شرية 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  عاملية  من�شة 
�شانعي  ي�شغل  م��ا  اأه���م  ملناق�شة 
جمال  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال�شيا�شات 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر 
ب�����الإ������ش�����اف�����ة لآخ���������ر الأب�����ح�����اث 
والدرا�شات العاملية يف هذا املجال. 
واأكد معاليه اأن توجيهات �شاحب 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
طرح  ب�����ش��رورة  ج���اءت  مكتوم  اآل 
املحلية  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ت����ج����ارب 
بحيث  عملية  بطريقة  والعاملية 
ا�شتفادة ممكنة  اأكرب  يتم حتقيق 
وجلميع  الإم�������������ارات  حل���ك���وم���ة 
والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  احل���ك���وم���ات 

امل�شاركة يف القمة«.
واأو����ش���ح م��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
القرقاوي اأن الإعالن عن م�شاركة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 

 2021 روؤي����ة  لتحقيق  و���ش��ول 
حوايل  قبل  �شموه  اأطلقها  التي 
ث��الث ���ش��ن��وات ب��ه��دف جعل دولة 
اأف�شل دول  الإم���ارات واح��دة من 

العامل.
وت�شم قائمة املتحدثني الآخرين 
الفريق  احلكومية  القمة  خ��الل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
الوزراء وزير الداخلية من خالل 
ل�شمو  بالإ�شافة  نقا�شية  جل�شة 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
يتناول  ح��ي��ث  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
املتعلقة  املوا�شيع  م��ن  جمموعة 

بتطوير الأداء احلكومي.
وق�������ال م����ع����ايل حم���م���د ع���ب���داهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����وزراء 
القمة  اإن  احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ق��م��ة 
احلكومية حتظى برعاية مبا�شرة 
واهتمام كبري من �شاحب ال�شمو 

را�شد اآل مكتوم يف جل�شات القمة 
ا�شطرت  حيث  كبري  لإقبال  اأدى 
ال�شعة  لتغيري  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
 2000 م��ن  للموؤمتر  الق�شوى 
اإيقاف  م��ع  �شخ�س   2500 اإىل 
للراغبني  والإع���ت���ذار  الت�شجيل 
اجلدد يف امل�شاركة نظرا ل�شعوبة 
ا�شتيعاب قاعات املوؤمتر وجل�شاته 

لأعداد اأخرى.
القمة  خ��الل  م��ن  �شن�شعى  وق���ال 
اخلروج  اإىل  املختلفة  وجل�شاتها 
بتو�شيات ومقرتحات عملية من 
���ش��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني قطاع 
ينعك�س  مبا  احلكومية  اخلدمات 
ر���ش��ا اجلمهور  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
ا���ش��ت��ف��ادة للجهات  اأك���رب  وي��ح��ق��ق 
ن���اح���ي���ة حت�شني  م����ن  امل�������ش���ارك���ة 
النفقات  وت�����وف�����ري  اخل������دم������ات 
كفاءة  زي��������ادة  ع����رب  احل���ك���وم���ي���ة 

الأجهزة احلكومية.
� التي  وت��رك��ز ال��ق��م��ة احل��ك��وم��ي��ة 
تعقد حتت �شعار الريادة يف تقدمي 

ويح�شرها  احلكومية  اخل��دم��ات 
�شخ�شية   2500 م�����ن  اأك�������ر 
يف  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  رواد  م����ن 
دول���ة الإم�����ارات وال��ع��امل العربي 
والعامل � على �شبل تطوير العمل 
احلكومية  اخل��دم��ات  ومنظومة 
اأف�شلها مبا يحقق  و�شبل تقدمي 
رفاه وراحة املواطنني ويرتقي اىل 
م�شتوى طموحاتهم وتطلعاتهم.

احلكومية  ال��ق��م��ة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ال����ع����دي����د م�����ن امل���ت���ح���دث���ني من 
وامل����راك����ز  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف 
التطوير  يف  املتخ�ش�شة  البحثية 
العديد  وت�شتعر�س   .. احلكومي 
من التجارب احلكومية الإماراتية 
التجارب  م��ن  وال��ع��دي��د  ال���رائ���دة 
التجربة  مثل  الناجحة  الدولية 
والأ���ش��رتال��ي��ة وجتربة  ال��ك��ن��دي��ة 

كوريا اجلنوبية والربازيل.
كما تناق�س القمة اأهم التطورات 
تطوير  جم�����ال  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اخلدمات احلكومية.

برئا�سة من�سور بن زايد 

املجل�س الوزاري للخدمات يوافق على قرار تعديل الهيكل التنظيمي للمجل�س الوطني لالإعالم

عامل زراعة ي�ستفيدون من 24 برنامج توعية لـمرور اأبوظبي    1200

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي يكت�سفون حقائق حول ال�سعاب املرجانية يف منطقة اخلليج

حملة التوعية البيئية ال�ساد�سة ملرتادي املناطق الربية تقدم برامج توعوية للموظفني 

•• ابوظبي-وام:
والدوريات  املرور  مديرية  نظمت 
برنامج   24 اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  يف 
نحو  ا�شتفاد منها  توعية مرورية 
1200 من عمال الزراعة خالل 
اأب���وظ���ب���ي بهدف  ���ش��ه��ر مب��دي��ن��ة 
العمال  املرورية بني  الثقافة  رفع 
واحلافالت  ال�شاحنات  و�شائقي 
ال���ث���ق���ي���ل���ة واخل����ف����ي����ف����ة وت���ع���زي���ز 
الده�س.  ح�����وادث  م���ن  وق��اي��ت��ه��م 
واأفاد املقدم جمال �شامل العامري 
العامة  ال���ع���الق���ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
توعية  ب���رام���ج  ب����اأن  امل���دي���ري���ة  يف 
العمال يتم تنفيذها يف اإطارخطة 
���ش��ام��ل��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت مع 
وت�شتمل   2013 اجل����اري  ال��ع��ام 
مت  توعوية  حملة   20 نحو  على 
الوفيات  مل��وؤ���ش��رات  وفقا  اإع��داده��ا 
واحلوادث املرورية باإمارة اأبوظبي 
وجن�شيات  احل��وادث  اأ�شباب  ح��ول 
وفئاتهم  وامل��ت��اأث��ري��ن  املت�شببني 
واأو�شح  املركبة.  و�شنف  العمرية 
التوعية  ب����رام����ج  اأن  ال���ع���ام���ري 
املرورية اخلا�شة بالعمال ا�شتملت 
على حما�شرات ومعار�س ونقاط 
ميدانية  وزي��ارات  مرورية  توعية 
�شمنها  من  جمتمعية  وم��ب��ادرات 

تتطلب  كثرية  اأحيان  ويف  الطرق 
اأع���م���ال���ه���م الن����ت����ق����ال م����ن جهة 
ال�شوارع  ع��رب  م���رورا  اأخ���رى  اإىل 
اللتزام  على  لت�شجيعهم  وذل���ك 
املخ�ش�شة  الأم��اك��ن  م��ن  بالعبور 
والنتباه اإىل املركبات التي ت�شري 
وتقدير  املختلفة  الجت���اه���ات  يف 
�شرعاتها قبل عبور الطريق . من 
العامري قائدي  اأخ��رى دعا  جهة 
الداخلية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  امل��رك��ب��ات 
�شرعاتهم  اإىل خف�س  واخلارجية 
بالقرب من  واحل��ر���س والن��ت��ب��اه 

العمال  مبع�شكر  اخلا�شة  املبادرة 
اإىل  التي هدفت  الأف�شل مروريا 
رفع م�شتوى الثقافة املرورية بني 
احل���د من  ي�شهم يف  ال��ع��م��ال مب��ا 
اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  جميع الأ���ش��ب��اب 
املرورية وت�شجيع  وقوع احل��وادث 
بقانون  الل��ت��زام  على  ال�شائقني 
العامري  واأ���ش��ار  وامل����رور.  ال�شري 
اإىل الرتكيز من خالل حما�شرات 
التوعية على عمال الزراعة الذين 
عملهم  طبيعة  بح�شب  ي��وج��دون 
على اجلزر الو�شطية يف منت�شف 

واإعطائهم  امل�����ش��اة  ع��ب��ور  اأم���اك���ن 
الطريق،  لعبور  الكافية  الفر�شة 
لفتا اإىل اأن عدم اإعطاء الأولوية 
غرامتها  ت�شل  خمالفة  للم�شاة 
500 درهم بالإ�شافة  اإىل  املالية 
اإىل ت�شجيل 6 نقاط مرورية بحق 
ال�شائق، كما اأن اإيقاف املركبة على 
خمالفة  يعترب  امل�شاة  عبور  مم��ر 
درهم، كما   500 املالية  غرامتها 
غري  من  امل�شاة  عبور  خمالفة  اأن 
غرامتها  امل��خ�����ش�����ش��ة  الأم����اك����ن 

املالية 200 درهم.

•• اأبوظبي-وام:

ال��وزاري للخدمات  واف��ق املجل�س 
يف اجتماعه الذي عقد �شباح ام�س 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
م�شروع  امل��ج��ل�����س..ع��ل��ى  رئ��ي�����س 
التنظيمي  الهيكل  بتعديل  ق��رار 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم 
وذلك بعد اإعادة درا�شة ومراجعة 
ال���ه���ي���ك���ل ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي احل�����ايل 

223 طالبا. واطلع املجل�س على 
عدد من التقارير املالية من بينها 
الإح�شاءات  حول  املقدم  التقرير 
للربع  ل��ل��دول��ة  امل���وح���دة  امل��ال��ي��ة 
الذي   2012 ع���ام  م���ن  ال��ث��ال��ث 
اأظهر الكفاءة املالية للدولة وبني 
ن�شب الإيرادات والنفقات والنتائج 
للربع  املجمعة  امل��ال��ي��ة  للبيانات 
للم�شتويات   2012 لعام  الثالث 
الدولة  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
القطاعات  بح�شب  وت��وزي��ع��ات��ه��ا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة..ف���ي���م���ا ت�����اأت�����ي ه����ذه 

للمجل�س اإذ �شمل الهيكل اجلديد 
التعديالت عليه  اإج��راء عدد من 
املناطة  مبا يتفق والخت�شا�شات 
له.  املعتمدة  واخل��ط��ط  باملجل�س 
الوزاري  املجل�س  املجل�س  وواف���ق 
اخلا�س  التقرير  على  للخدمات 
ب�����اإع�����داد ال��ط��ل��ب��ة امل���ق���ب���ول���ني يف 
الحتادية  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 
 �  2012 للف�شل الدرا�شي الأول 
املعد من  للتقرير  2013..وفقا 
ال�شاأن  بهذا  املحا�شبة  دي��وان  قبل 
ال�����ذي ت�����ش��م��ن ق��ي��د 39 األ���ف���ا و 

اأعمال  نتائج  على  بناء  البيانات 
لل�شيا�شات  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي  امل��ج��ل�����س 
بقرار  تاأ�شي�شه  مت  ال���ذي  امل��ال��ي��ة 
م��ن جم��ل�����س ال�����وزراء و ي�����ش��م يف 
للحكومة  مم���ث���ل���ني  ع�������ش���وي���ت���ه 
الحت��ادي��ة وحل��ك��وم��ات الإم����ارات 
اإ�����ش����اف����ة  ال������دول������ة  امل���ح���ل���ي���ة يف 
بنتائج  اخل����ا�����س  ال���ت���ق���ري���ر  اإىل 
اململوكة  لل�شركات  امل���ايل  الأداء 
فيها  اأوامل���������ش����اه����م����ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
املجل�س  ون��اق�����س   .2011 ل��ع��ام 
املقرتح  جل�شته  خ���الل  ال�����وزاري 

حول  املالية  وزارة  قدمته  ال���ذي 
العاملني يف  اآل��ي��ة ���ش��رف روات���ب 
ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي وم����ن يف 
ح��ك��م��ه��م وخم�������ش�������ش���ات ط���الب 
الدولة.  خارج  التعليمية  البعثات 
واطلع املجل�س على تقارير ديوان 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  ح���ول  املحا�شبة 
العمومية  وامل��ي��زان��ي��ة  اخل��ت��ام��ي��ة 
ل����ك����ل م������ن �����ش����رك����ة الإم��������������ارات 
لالت�شالت املتكاملة دو  واملجل�س 
ال�شكانية  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  الحت������ادي 
وهيئة  للهوية  الإم�����ارات  وه��ي��ئ��ة 

لل�شنة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  ت��ن��م��ي��ة 
دي�شمرب   31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة 

ا�شتعرا�شه  جانب  2011..اإىل 
ع������ددا م����ن امل���وا����ش���ي���ع الأخ������رى 

اأعماله  ج����دول  ع��ل��ى  امل��ع��رو���ش��ة 
واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

القائم باأعمال �سفارة الدولة يلتقي حاكم عام نيوزيلندا 
•• اوكالند -وام:

لدى  الدولة  �شفارة  باأعمال  القائم  اليماحي  عبداهلل  �شلطان  �شعادة  التقى 
اأ�شرتاليا غري املقيم لدى نيوزيلندا فخامة ال�شري جريي ميتاباري حاكم عام 
والتي  لنيوزيلندا  الوطنية  الإحتفالت  نيوزيلندا وذلك خالل م�شاركته يف 
نقل  اللقاء  خ��الل  النيوزيلندية. ومت  اأوك��الن��د  العام يف مدينة  ه��ذا  اأقيمت 
حتيات قيادة وحكومة و�شعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة بهذه املنا�شبة 
اإىل احلاكم العام واإىل �شعب نيوزيلندا ال�شديق. واأ�شاد حاكم عام نيوزلندا 

بعالقات ال�شداقة والتعاون املتميزة مع الإمارات يف كافة املجالت. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جمموعة من الباحثني من جامعة نيويورك اأبوظبيومركز علوم البحار 
الوطني يف جامعة �شاوثهامبتون الربيطانية..قدرة ال�شعب املرجانية يف منطقة 
عاليةب�شورة  ح��رارة  درج��ات  يف  احلياة  قيد  على  البقاء  على  العربي  اخلليج 
املرجانية  ال�شعاب  مل�شتقبل  بالن�شبة  هامة  علمية  روؤى  ممايعطي  ا�شتثنائية 
يف جميع اأنحاء العامل..وذلك خالل �شل�شلة منالبحوث التي اأجروها يف مياه 
خليج الدولة. وتنمو ال�شعاب املرجانية عادة يف درجة حرارة تقدر بحوايل 28 
درجه مئوية واأي ارتفاع طفيف يف درجة احلرارة يوؤدي اإىل وفاتها اإل اأنال�شعاب 
 36 اإىل  املرجانية يف اخلليج العربي ق��ادرة على النمو يف درج��ة ح��رارة ت�شل 
النفط الوطنية  اأبوظبي و�شركات  درجة مئوية. وتتعاون جامعة نيويورك يف 
على و�شع �شورة وا�شحةعن مدى تاأثري تغري درجات احلرارة على املجتمعات 
املرجانية يف املنطقة كما ت�شعى اإىل فهم الآليات التي ت�شمح لل�شعاب املرجانية 
على البقاء يف ظروف بيئية معادية ن�شبيا. واأو�شح الدكتور جون بريت رئي�س 
خمترب البيولوجيا البحرية يف جامعة نيويورك اأبوظبي اأن املرجان له عالقة 

وهناك  الغذاء  لهم  ويوفر  الأن�شجة  داخل  تعي�س  التي  الطحالب  مع  تكافلية 
جمموعات كثرية من الطحالب تعي�س يف درجات احلرارة املرتفعة اإل اأن بع�س 
الأنواع تعترب اأكر حتمال لدرجات احلرارة العالية من غريها..م�شريا اإىل اأن 
التي مل  الطحالب  املرجانية يف اخلليج مع  ال�شعاب  تاأقلم  البحث يظهر  هذا 
يعتقد �شابقا باأنها متحمله لل�شغط احلراري. من جانبه قال الدكتور ودينمان 
رئي�س خمترب ال�شعاب املرجانية يف مركز علوم البحار الوطني اإنه مت مالحظة 
اأغلب  واأن  ب�شكل غري متوقع  املرجانية يف اخلليج  فيال�شعاب  الطحالب  متيز 
يف  املرجانية  ال�شعاب  معظم  يف  خا�شة  �شاللة  من  وجدناها  التي  الطحالب 
اأبوظبي منت�شرة يف اأجزاء عديدة من اأنحاء العامل ولكنهال تتعر�س مل�شتويات 
عالية من الإجهاد احلراري. واأ�شاف اأن النتائج ت�شري اإىل اأن الطحالب لي�شت 
واأنها  اخلليج  يف  املرجانية  ال�شعاب  يف  احل��رارة  مقاومة  عن  امل�شوؤولة  وحدها 
بحاجة اإىل اإمعان النظر يف الآليات الأخرى التي جتعل ال�شعاب املرجانية اأكر 
ال�شعاب  على حيل  التعرف  ي�شتطيعوا  الباحثني مل  اأن  واأو�شح بريت  مرونة. 
املرجانية يف اخلليجوخالفا لتوقعاتهم ال�شابقة يتاأمل العلماء اأن تكون ال�شعاب 

املرجانية اأكر مرونة مع التغريات املناخية. 

••ال�شارقة-وام:

توا�شل هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة برنامج فعالياتها ون�شاطاتها التوعوية 
ملرتادي املناطق الربية يف توعية ال�شرائح العاملة يف الهيئات والقطاعات والدوائر احلكومية 
واخلا�شة التابعة لإمارة ال�شارقة بهدف توعيتهم ب�شرورة احلفاظ على �شالمة البيئة الربية 

و�شونها من املمار�شات اخلاطئة التي يرتكبها بع�س مرتادي املناطق الربية.
الربية  املناطق  ملرتادي  ال�شاد�شة  البيئية  التوعية  فعاليات حملة  البيئة �شمن  ونظمت هيئة 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  من  ع��ددا  ا�شتهدف  متنقال  بيئيا  معر�شا   2013-2012 ال�شارقة  يف 
احلكومية واخلا�شة يف اإمارة ال�شارقة مثل دائرة اخلدمات الجتماعية وموؤ�ش�شة موا�شالت 
كهرباء  وهيئة  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  ومدينة  ال�شارقة  اأمور  اأولياء  ال�شارقة وجمل�س 
ومياه ال�شارقة ودائرة امل�شاحة والتخطيط ووزارة العمل مكتب عمل ال�شارقة ومراكز النا�شئة 
يف ال�شارقة وهيئة المارات للهوية يف ال�شارقة. وا�شتمل املعر�س املتنقل على �شور مل�شقات 
لبع�س املمار�شات اخلاطئة ملرتادي املناطق الربية واآثارها ال�شارة على تلك البيئات اىل جانب 
�شور ملل�شقات تو�شح كيفية احلد من تلك ال�شلوكيات اخلاطئة بالإ�شافة اىل مل�شقات لبع�س 

واأ�شمائها  العربية  اجل��زي��رة  و�شبه  الم���ارات  دول��ة  يف  امل��وج��ودة  الربية  والنباتات  احليوانات 
للمراكز  كتيبات  ع��ر���س  املتنقل  املعر�س  فعاليات  �شمن  ج��رى  كما  العلمية.  وت�شنيفاتها 
املوجودة يف منتزه ال�شحراء والتي ت�شم مركز حيوانات �شبه اجلزيرة العربية ومتحف التاريخ 
الطبيعي والنباتي ومزرعة الأطفال ومركز حماية واإكثار احليوانات الربية العربية املهددة 
وبذور  ال�شحراء  منتزه  مراكز  كتيبات  بتوزيع  املعر�س  على  امل�شرفات  وقامت  بالنقرا�س. 
التي تهدف اىل  الر�شادية  والكتيبات  الربية  التوعوية عن احلملة  واملل�شقات  الغاف  �شجرة 
تنمية الوعي البيئي ملرتادي املناطق الربية وكتيب ال�شارقة ودورها يف منع التدهور البيئي 
يف املناطق الربية الذي يحتوي على مواد قرار املجل�س التنفيذي رقم 9 ل�شنة 2012 ب�شاأن 
املخالفات  نوع  الكتيب على  كما يحتوي  ال�شارقة.  الربية يف  املناطق  البيئي يف  التدهور  منع 
والغرامات التي ت�شمنها القرار حيث جرى ت�شنيف الغرامات بح�شب نوع املخالفات التي تبداأ 
من 500 درهم لت�شل اىل 50 الف درهم واه��داف احلملة يف تفعيل القرار الإداري رقم 1 
ال�شارقة  اإمارة  امل�شتدامة و�شيانتها يف  البيئة ال�شحراوية  2008 ب�شان احلفاظ على  ل�شنة 
وال�شادر عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س العلى 

حاكم ال�شارقة.
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تعليمية اأم القيوين ت�سدل ال�ستار على ما اأثاره اال�ستئذان  

موافقة م�سبقة من املنطقة ملدراء املدار�س واأل يكون ع�سوائيًا للمعلمني
•• اأم القيوين – حم�شن را�شد

اأ�شدلت تعليمية اأم القيوين اأم�س ، ال�شتار على ما اأثارته اآلية ال�شتئذان 
التعليمية  الهيئتني  لأع�����ش��اء  م��وؤخ��را  املنطقة  اإدارة  اتخذتها  التي   ،
والإدارية وموافقة املنطقة اأول من جدال ، رغم قناعتها اأن الهدف كان 
، وكانت هناك  الثاين  الدرا�شي  بالف�شل  التمدر�س  اأي��ام  احلفاظ على 

موافقة �شبه جماعية لإدارات املدار�س على هذه الآلية.
 وجهت تعليمية اأم القيوين اأم�س كتابا برقم 1243 ملديري ومديرات 
الإ�شراع  على  حر�شها  فيه  توؤكد   ، الدرا�شية  مراحلها  بكافة  املدار�س 

من قبل املنطقة، م�شريا اإىل اأن كم ال�شتئذانات التي ح�شدتها املنطقة 
خالل الفرتة املا�شية ، مل يكن بالكم الكبري ومل تكن لأ�شباب واهية 
اأن  اأمله يف  واأع��رب عن   ، اأول  املنطقة  ملوافقة  ال�شبب يف ذلك  ، ويعود 
يحر�س مديرو ومديرات املدار�س على اللتزام بهذا النهج ، واأل يكيلوا 

مبكيلني ملعلمني دون اآخرين .
وجاء كتاب املنطقة التعليمية للمدار�س مو�شحا الآلية التي �شيتبعها 
املدراء لال�شتئذان ، من خالل ك�شف تفريغي يرفع للمنطقة نهاية كل 
والتوقيت  والتاريخ  ال�شتئذان  يوم   ، املعلم  ا�شم  فيه  ، مو�شحا  اأ�شبوع 
من – واإىل ، وجهة اخلروج ، و�شبب ال�شتئذان واملالحظات ، على اأن 

بالتاأخر  الآلية  تلك  تت�شبب  ل  وحتى   ، ال�شتئذان  طلبات  يف  البت  يف 
ال��ط��ارئ��ة ، خا�شة يف ظل  ال��ظ��روف  ال��ب��ت يف ال���ش��ت��ئ��ذان خا�شة يف  يف 
ارتباطات اإدارة املنطقة مبهام عديدة فيتوىل مديرو ومديرات املدار�س 
البت يف ال�شتئذان ، على اأن يكون ا�شتئذان مدراء املدار�س باإذن م�شبق 
ال�شتئذان بيومني  ، وقبل  التعليمية عرب المييل  املنطقة  من مدير 

على الأقل.
واأو�شحت م�شادر م�شوؤولة بالوزارة، اأن هذه املبادرة من اإدارة املنطقة 
تاأتي ردا �شافيا على ما اأدعته بع�س اإدارات مدار�س ومعلمني ومعلمات، 
من اأن ما اتخذته اإدارة املنطقة م�شبقا، كان جمرد تعنت وفر�س راأي 

يدون كل مدير مالحظاته على خروج املعلمني واملعلمات ، مع اللتزام 
 ، املعلمني  با�شتئذانات  ت��اأث��ره��ا  وع���دم  التمدر�س  اأي���ام  على  باحلفاظ 

وتقنينها بحيث ل تكون ع�شوائية .
اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإداري��ة ، رفع  اإلزام  كما ت�شمن الكتاب 
طلبات ال�شتئذان لإدارة املدر�شة بوقت كاف يوم اأو عدة �شاعات اإن اأمكن 
ليت�شنى لها اإجراء التعديالت على اجلدول املدر�شي ، دون �شغط على 
املعلمني ، وفيما يخ�س حالت اخلروج اليومي التي تزيد عن يومني يف 
الأ�شبوع ، يتم رفعها بكافة اأ�شبابها مب�شتنداتها من تقارير للمنطقة ، 

وبيان اآلية تغطية اخلروج واجلدول املدر�شي .

وفاة طالبة واإ�سابة 6 طالبات و�سائق احلافلة

اخلييلي والظاهري يطمئنان على احلالة ال�سحية لطالبات مدر�سة الدانات تعر�سن حلادث ت�سادم
•• العني - الفجر:

خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  زار 
جمل�س  ع�������ام  م����دي����ر  اخل���ي���ي���ل���ي 
حممد  و���ش��ع��ادة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل 
لقطاع العمليات املدر�شية باملجل�س 
م�شت�شفى توام بالعني لالطمئنان 
ل�6 طالبات  ال�شحية  احلالة  على 
للتعليم  ال�����دان�����ات  م���در����ش���ة  م����ن 
الأ�شا�شي يف منطقة الوقن بالعني 
ت���ع���ر����ش���ن حل�������ادث ت���������ش����ادم بني 

الطالبات  ح���ال���ة  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 
وتفقد حالتهن والرعاية الطبية 
ا�شتقرار  وم�����دى  ل���ه���ن،  امل��ق��دم��ة 

و�شعهن ال�شحي. 
كما قام �شعادة �شامل الكثريي مدير 
ال��ع��ني الإق��ل��ي��م��ي بتقدمي  م��ك��ت��ب 
الفقيدة  لأ�����ش����رة  ال����ع����زاء  واج�����ب 
ع��رب فيه ع��ن خال�س ع��زائ��ه بهذا 
امل�شاب اجللل، داعيا اهلل عز وجل 
رحمته  بوا�شع  الفقيدة  يتغمد  اأن 
واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم 

اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.

اأدى  ال���ع���راد،  ط��ري��ق  يف  مركبتني 
اإىل وفاة طالبة وتعر�س الأخريات 
بني  اإ���ش��اب��ات  اإىل  احلافلة  و�شائق 

املتو�شطة والب�شيطة. 
واأع��������رب م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغري 
اأ�شفه  ب��ال��غ  ع��ن  اخلييلي  خمي�س 
ل��وق��وع ه��ذا احل���ادث الأل��ي��م وعرب 
الفقيدة،  ل�����ذوي  م���وا����ش���ات���ه  ع���ن 
متاأمال اأن يتماثل باقي الطالبات 
العاجل ملا تعر�شن له  ال�شفاء  اإىل 
م��ن اإ���ش��اب��ات ج���راء احل����ادث، كما 
الطبية  ب��ال��ل��ج��ن��ة  م��ع��ال��ي��ه  ال��ت��ق��ى 

تعر�شن  ق���د  ال���ط���ال���ب���ات  وك���ان���ت 
ت�شادم  حل��ادث  ال�شبت  ي��وم  �شباح 
طريقهن  يف  وه���ن  مركبتني  ب��ني 
لختبارات  التقوية  در���س  حل�شور 
ال�شيبا، حيث تفاجاأ �شائق احلافلة 
بالتفاف  الكثيف  ال�شباب  ب�شبب 
التاأكد  قبل  ال�شارع  دخلت  �شاحنة 
ت�شادم  اإىل  اأدى  مم���ا  خ��ل��وه  م���ن 
احلافلة  واح����������رتاق  امل���رك���ب���ت���ني 

واإخراج الطالبة املتوفاة. 
وقد قامت اإدارة الطوارئ وال�شالمة 
العامة يف الإدارة العامة للعمليات 

باإ�شعاف  اأبوظبي  املركزية ب�شرطة 
امل�شت�شفى  اإىل  ونقلهم  امل�شابني 

العالج يف حني مت نقل  ل�شتكمال 
جثة املتوفاة اإىل م�شت�شفى الوقن، 

ول تزال التحقيقات جارية ملعرفة 
مالب�شات احلادث.

نظمت حملة تفتي�سية على مركز لبيع االأع�ساب

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سادر كميات من امل�ستح�سرات الع�سبية غري امل�ستوفية لل�سروط ال�سحّية

التنمية الأ�سرية تطلق خريطتها ال�سرتاتيجية وخطة براجمها وخدماتها لعام 2013
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخة  �شمو  توجيهات  على  بناء 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�س  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت����اد 
ال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الع��ل��ى 
لالأمومة  الع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة ويف �شابقة اأوىل يف املجال 
الجتماعي ووفق اأحدث املمار�شات 
التنمية  موؤ�ش�شة  اأطلقت  العاملية 
ال�شرية يف مقرها بامل�شرف �شباح 
ال�شرتاتيجية  اخل��ري��ط��ة  ام�����س 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واخل���ط���ة 
للعام 2013. وجاء حفل الطالق 
ح�شره  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  خ����الل 
معايل علي بن �شامل الكعبي رئي�س 
و�شعادة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
ع�شو  احلو�شني  ه��اج��ر  ال��دك��ت��ورة 
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
ال�شركاء  م����ن  وع������دد  الأ�����ش����ري����ة 
ال�شرتاتيجيني للموؤ�ش�شة ومدراء 
كبري  وج��م��ع  والإدارات  ال���دوائ���ر 
واملوؤ�ش�شات  ال�����وزارات  ممثلي  م��ن 
والهيئات الر�شمية. وخالل املوؤمتر 
األ����ق����ت ����ش���ع���ادة مرمي  ال�����ش��ح��ف��ي 
حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 
من  دع��ت  كلمة  ال���ش��ري��ة  التنمية 
خ��الل��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
وموؤ�ش�شات  ودوائ����ر  هيئات  وك��اف��ة 
حكومة اإمارة اأبوظبي لدعم توجه 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ش��ري��ة نحو 
ايجاد �شراكة ا�شرتاتيجية حقيقية 
ب��ني امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة لدعم 
املركز ال�شامل خلدمات الأ�شرة من 
واخلدمات  الربامج  تكثيف  خالل 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف مت���ك���ني ورع���اي���ة 
وت��ن��م��ي��ة وا���ش��ت��دام��ة الأ����ش���رة وفقا 
املجتمع  واحتياجات  لحتياجاتها 
�شتكون  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
ل�شرتاتيجية  رئ���ي�������ش���ا  حم�������ورا 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية. وا�شارت 
باإطالق  �شتقوم  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل 
م�شروع  ه��و  ومهم  حيوي  م�شروع 
املتعدد  ال�شامل  الجتماعي  امل�شح 
الغ����را�����س لإم������ارة اب��وظ��ب��ي مما 

•• اأبوظبي-الفجر:  

العامة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
اأب��وظ��ب��ي حملة  ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
مركز  ع��ل��ى   م��ف��اج��ئ��ة  تفتي�شية 
خ���ا����س ب��ب��ي��ع الأع���������ش����اب  حيث 
من  كبرية  كميات  م�شادرة  متت 
وامل����واد  الع�شبية  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات 
امل�شتوفية  وغ������ري  امل�������ش���ب���وه���ة 
بلغت  وال��ت��ي  ال�شحيرّة  لل�شروط 
125 كيلو ج��رام وق��د مت  قرابة 
التن�شيق مع وزارة ال�شحة ملعاينة 
امل�شبوطات املوجودة يف مقر اإدارة 
ال�شحة العامة  ومت اإر�شال فريق 
والرقابة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  اإدارة  م���ن 
ال�شحة   بوزارة  الدوائية اخلا�س 
لإبداء الراأي الطبي من ا�شتخدام 

هذه املنتجات الع�شبية .
ال��رم��ي��ث��ي مدير  اأك�����د خ��ل��ي��ف��ة  و 
احلملة  اأن  العامة  ال�شحة  اإدارة 
م����ن حر�س  ان���ط���الق���ا  ج��������اءت  

للمحافظة  و���ش��ع��ي��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة 
و���ش��ح��ة اجلمهور  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 
ال�شالمة  مل���ع���اي���ري  وت���ط���ب���ي���ق���ا 
بهدف  الأ�شواق  ومراقبة  العامة 
املواد  جميع  مطابقة  من  التاأكد 
للمعايري  للم�شتهلكني  امل��ق��دم��ة 
املتما�شية  واملوا�شفات  وال�شروط 
مع القوانني واللوائح التي حتكم 
الأول  امل��ق��ام  وال��ه��ادف��ة يف  ال�شوق 
وردع  املجتمع  �شحة  حماية  اإىل 

املخالفني يف هذا املجال .
معاينة  بعد  اأن���ه  الرميثي  وق���ال 
تق�شيمها  مت  امل�شبوطات   كمية 
املجموعة  جمموعات  ث��الث  اإىل 
ع��ن مقويات  ع��ب��ارة  الأوىل وه��ي 
جن�شية للرجال حيث لوحظ اأنها 
ال�شحة  وزارة  يف  م�شجلة  غ��ري 
با�شتخدامها،  م�������ش���رح  وغ�����ري 
ب�شروط  م�����زودة  غ���ري  فبع�شها 
البطاقة التعريفية ومدون عليها  
اأنها  ،وت���دع���ي  ال�شينية  ب��ال��ل��غ��ة 

اجتماعية  موؤ�شرات  تكوين  يدعم 
وتدعم  ع��ام  ب�شكل  الإم����ارة  ت��خ��دم 
الخت�شا�س  ذات  املوؤ�ش�شات  جميع 
خلدمة  ب����راجم����ه����ا  ت�����ش��م��ي��م  يف 
دع��وت��ه��ا كافة  واك�����دت   . امل��ج��ت��م��ع 
املوؤ�ش�شات العاملة يف اإمارة اأبوظبي 
للم�شاركة يف هذا امل�شح الجتماعي 
���ش��ي��د���ش��ن ب�شكل  ال�����ش��ام��ل وال�����ذي 
ال�شيخة  �شمو  ق��ب��ل  م��ن  �شخ�شي 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اإمي���ان���ا منها 
لإمارة  املهم  امل�شروع  ه��ذا  باأهمية 
�شامل  ب�شكل  يتم  وال���ذي  ابوظبي 
واأ���ش��ارت الرميثي يف   . ولأول م��رة 
كلمتها اإىل اخلطوة ال�شرتاتيجية 
موؤ�ش�شة  انتهجتها  التي  اجل��دي��دة 
وال���ت���ي تتمثل  ال���ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خلريطتها  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اط�����الق  يف 
التنفيذية  ال�شرتاتيجية وخطتها 
للعام 2013 والتي تاأتي بناء على 
توجيهات ومتابعة حثيثة من قبل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
با�شتمرار  �شموها  حت��ر���س  ح��ي��ث 
اف�شل  لنتهاج  املوؤ�ش�شة  حث  على 
احلديثة  الإدارة  يف  الأ����ش���ال���ي���ب 
يف  العمل  خطط  تفعيل  اأج���ل  م��ن 
الأ�شاليب  اأح����دث  وف���ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
العاملية  ال�شرتاتيجية  والو�شائل 
الأ�������ش������رة  وب����خ����ا�����ش����ة يف جم�������ال 
وقالت  لها.  تقدم  التي  وال��ربام��ج 
الرميثي نحن يف موؤ�ش�شة التنمية 
القيادة  حتت  تعمل  التي  الأ�شرية 
ال�شيخه  ل�شمو  الر�شيد  والتوجيه 
فاطمة بنت مبارك الرئي�س الأعلى 

ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية والإ�شراف 
من  وال��داع��م��ة  احلكيمة  والإدارة 
اأمناء  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س 
التميز  ب��اأن  جميعا  نوؤمن  املوؤ�ش�شة 
هو نتاج لعمل جماعي ول يتحقق 
واإمنا  فقط  مطلوب  ه��و  م��ا  بعمل 
اأكر  هو  ما  بعمل  حتقيقه  يكتمل 
الو�شول  اأج����ل  م���ن  امل��ط��ل��وب  م���ن 
ر�شا املتعاملني . وا�شافت الرميثي 
واملدرو�شة  احلثيثة  اخل��ط��وات  اإن 
التي خطتها حكومة اإمارة ابوظبي 
املا�شية  الأرب���ع���ة  الأع������وام  خ���الل 
ال�شيا�شة  اأج�����ن�����دة  اإط�������الق  ب���ع���د 
ال��ع��ام��ة لإم�����ارة اب��وظ��ب��ي 2030 
الطريق  م����الم����ح  ر����ش���م���ت  ال����ت����ي 
اإ�شافة  موؤ�ش�شاتها  بكافة  لالإمارة 
حكومة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  اإىل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ل��ك��اف��ة ال����دوائ����ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات من 
اأجل التميز والمتياز وال�شتدامة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي��������ة ح���ك���وم���ة ام�����ارة 
اأب���وظ���ب���ي ك���ان���ت احل����اف����ز الأك�����رب 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف  لنا 
اخلدمات  يف  امل�����ش��ت��م��ر  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واملجتمع  ل��الأ���ش��رة  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
يف اإم��ارة اأبوظبي  . واأ�شارت مدير 
يف  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام 
عر�شها الذي قدمته اأثناء املوؤمتر 

التنمية  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ال�شحفي 
الأ�شرية بداأت رحلتها نحو التميز 
2009وذلك باإطالق اخلطة  عام 
-2009 الأوىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شفافية  مل��ب��داأ  وت��اأك��ي��دا   2013
واحلوكمة والتطوير امل�شتدام وبناء 
على توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك طلبت موؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية يف نهاية عام 2009 من 
اإجراء  للمحا�شبة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
العام للموؤ�ش�شة �شمل  تقيم لالأداء 
والإداري  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  اجل��ان��ب 
حيث  الرئي�شة  والعمليات  وامل���ايل 
نتج عن ذلك اإعداد املوؤ�ش�شة خلطة 
تطوير �شملت كافة اجلوانب التي 

مت تقييمها.
املوؤ�ش�شة تبنت  اأن  الرميثي  واأك��دت 
منهجية طموحة لت�شميم وتنفيذ 
وخدماتها  ب����راجم����ه����ا  وت���ق���ي���ي���م 
كذلك  تبنت  ك��م��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�شاركني  ل��ر���ش��ا  ق��ي��ا���س  اأدوات 
الربامج  م��ن  ا���ش��ت��ف��ادت��ه��م  وم����دى 
واخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا حيث 
اأع�����دت امل��وؤ���ش�����ش��ة ويف ���ش��اب��ق��ة من 
نوعها منهجية واأدوات لقيا�س الأثر 
وال��ب��ع��د ال��ن��وع��ي ال���ذي ي��رك��ز على 
قيا�س التاأثري الذي حتدثه برامج 
ال�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شة  وخدمات 
تغيري  وا�شتحداث  امل�شاركني  على 
يف ط��ري��ق��ة ون��وع��ي��ة ح��ي��ات��ه��م من 
خ����الل ق��ي��ا���س الأث������ر ب��ع��د ثالثة 
اأ�شهر كحد اأدنى وعام كحد اأق�شى 
. واأ�شارت اإىل اأن املوؤ�ش�شة قد اأخذت 

ب�����اأن تر�شد  ع���ه���دا  ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا 
املمار�شات العاملية التي تتنا�شب مع 
والتعديل  ال�شرتاتيجية  اأهدافها 
م����ع ثقافة  ي��ت��ن��ا���ش��ب  ع��ل��ي��ه��ا مب����ا 
اأبوظبي  اإم�����ارة  جم��ت��م��ع  وط��ب��ي��ع��ة 
امل���وؤ����ش�������ش���ة يف عام  ق���ام���ت  وع���ل���ي���ه 
2012 باإجراء تقييم لالأداء العام 
ال�شرتاتيجية  وخطتها  للموؤ�ش�شة 
واقرتاح م�شاريع التطوير بناء على 
خمرجات التحليل والتقييم ووفقا 
لأحدث املعايري العاملية يف التطوير 
والتنفيذ والتقييم �شملت عددا من 
املحاور حول التقييم العام للخطة 
والتقييم   2012 ال�شرتاتيجية 
حماور  بح�شب  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام 
ال�شرتاتيجية  ه���ي  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��ت��ة 
واملالية  وال���ع���م���ل���ي���ات  وال���ت���م���ي���ي���ز 
واملوارد الب�شرية وال�شراكات اإ�شافة 
املقرتحة  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ش��اري��ع  اإىل 
ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل امل���ع���د ح�شب 

العام  والتقييم  ال�شابقة  امل��ح��اور 
العاملية  املعايري  ح�شب  للموؤ�ش�شة 
البعد  ذات  م��وؤ���ش�����ش��ات  اأو   اف  ا����س 
تاأكد  انه  واأ�شافت  ال�شرتاتيجي. 
اخلريطة  بناء  مرحلة  خ��الل  م��ن 
�شركاء  دور  اأهمية  ال�شرتاتيجية 
املوؤ�ش�شة ال�شرتاتيجيني يف تنفيذ 
املوؤ�ش�شة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ربام���ج 
�شريحة  لأك���رب  ال��و���ش��ول  ل�شمان 
ابوظبي  اإم����ارة  جمتمع  يف  ممكنة 
وتلبية احتياجاتهم املختلفة وعليه 
املوؤ�ش�شية  ال�شراكات  منظومة  فاإن 
�شركائنا  قبل  م��ن  تبنتها  ح��ال  يف 
اإمارة  حكومة  يف  ال�شرتاتيجيني 
املوؤ�ش�شة  ت��وج��ه  �شتدعم  اأب��وظ��ب��ي 
ت����وؤك����د ع��ل��ي��ه دائ����م����ا �شمو  ال������ذي 
اأن  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف 
م�شتدامة  حا�شنة  املوؤ�ش�شة  تكون 
���ش��ام��ل لتقدمي  ل��الأ���ش��رة وم���رك���ز 
حتتاجها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 

الأ����ش���رة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي. وقدم 
النيادي  ���ش��ع��ي��د  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  م�شت�شار 
موؤ�ش�شة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
املوؤمتر  خ���الل  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
ال�����ش��ح��ف��ي ع��ر���ش��ا اأ����ش���ار ف��ي��ه اإىل 
ال�شرتاتيجية  اخلريطة  بناء  اأن 
ملوؤ�ش�شة التنمية ال�شرية جاء وفق 
اأح�����دث ال���ش��ال��ي��ب ال��ع��امل��ي��ة وبعد 
ال��ع��دي��د من  اأن مت الط����الع ع��ل��ى 
فيما  العاملية  واملمار�شات  التجارب 
ي��خ�����س ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ع��م��ل يف 
واأن  والجتماعي  الأ���ش��ري  امل��ج��ال 
ال�شرتاتيجية  اخل��ري��ط��ة  اط���الق 
ملوؤ�ش�شة التنمية ال�شرية ياأتي وفقا 
التنفيذية  العملية  ادارة  ملنظومة 
اك�س بي بي وهي املنهجية املعتمدة 
نورتون  قبل  من  وامل�شممة  عامليا 
وك����اب����الن م����ن ج���ام���ع���ة ه����ارف����ارد 

المريكية .

املنتجات تكون مغ�شو�شة  اأن هذه 
ذات  حم��ظ��ورة  كيميائية  مب����واد 

خطورة عالية.
امل�شبوطة  ال��ث��ال��ث��ة  وامل��ج��م��وع��ة 
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ك��رمي��ات و�شوائل 
للمراأة  متنوعة  جن�شية  اأ���ش��رب��ة 
وحت���ت���وي ه����ذه امل��ج��م��وع��ة على 
وال�شوائل  ال��ك��رمي��ات  م���ن  ع���دد 
املراأة  لال�شتعمال اخلارجي لدى 
كما  اجلن�شي  ال��ن�����ش��اط  لتحفيز 
ع���رت احل��م��ل��ة ع��ل��ى بع�س هذه 
و�شوائل  ���ش��اي  �شكل  يف  املنتجات 
اإمكانية  يف�شر  م��ا  وه��و  لل�شرب 
البع�س  م���ن  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ���ش��وء 
لال�شتغالل اجلن�شي لل�شيدات يف 

بع�س احلالت.
واأ����ش���اف اأن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا �شبق 
امل�شبوطة  املنتجات  كافة  تعترب 
مغ�شو�شة  م��ن��ت��ج��ات  جمملها  يف 
وغ����ري م�����ش��رح ب��ت��داول��ه��ا داخ���ل 
�شحية  اأ���ش��رارا  وت�شبب  ال��دول��ة 

بالغة مل�شتخدميها.
ال�شحة  اإدارة  م���دي���ر  ون���ا����ش���د 
ال�����ع�����ام�����ة خ����ل����ي����ف����ة ال����رم����ي����ث����ي 
عن  نهائيا  ب��الم��ت��ن��اع  اجل��م��ه��ور 
املنتجات  ه����ذه  ����ش���راء  اأ   ت�����داول 
املجهولة امل�شدر وغري امل�شتوفية 
املحالت  من  ال�شحية  لل�شروط 
غ����ري امل���رخ�������ش���ة مل���م���ار����ش���ة مثل 
اأن  ه�����ذه الأن���������ش����ط����ة.. م�������ش���ريا 
عليها  ت��وج��د  ول  امل��ح��الت  ه���ذه 
ل��ه��ا من  مل���ا  ���ش��ح��ي��ة،  رق���اب���ة  اأيرّ 
م�شتخدميها،  على �شحة  اأ�شرار 
اجلانب،  ماأمونة  غري  باعتبارها 
�شحية  لأ������ش�����رار  ت��ف�����ش��ي  وق�����د 
ه���ذه حمالت  اأن  واأك�����د  ف���ادح���ة. 
م�شتمرة،  وال���رق���اب���ة  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
على   حت��ر���س  ال�شحة  اإدارة  واأن 
التعاون مع اجلمهور وتاأخذ بعني 
العتبار مالحظاتهم وبالغاتهم 
جتاه هذه املن�شاآت التجارية غري 

امل�شروعة.

اأن  اأث��ب��ت��ت اخل���ربة  ول��ق��د  ع�شبية 
مغ�شو�شة  دائما  تكون  امل��واد  هذه 
ب����اأدوي����ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ن الأن�����واع 
واإن  طبية  بو�شفة  ت�شرف  التي 
طبي  اإ���ش��راف  ب��دون  ا�شتخدامها 

�شحية  اأ�����ش����رار  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د 
ج�شيمة.

الثانية فهي عبارة  املجموعة  اأما 
ت�شتخدم  م�����ش��ت��ح�����ش��رات  ع�����ن  
على  وحت������ت������وي  ل���ل���ت���خ�������ش���ي�������س 

التي  امل���ن���ت���ج���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
اأنها قادرة على  توهم امل�شتهلكني 
خف�س الوزن ومثل هذه املنتجات 
وزارة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل  اإىل  حت���ت���اج 
كما  م�شجلة  غ��ري  وه��ي  ال�شحة 

فقدان جواز �سفرت
ني�شانتى  امل���دع���وة/  ف��ق��دت  
ري���ن���وك���ا ك�����وروب�����و ك���وروب���و 
�شريلنكية  ا���ش�����ش��ي��الج��ي 
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق��م   )214549( �شادر 
م��ن ���ش��ريلن��ك��ا    م��ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/6437111

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ميالد ح�شن 
عبدال�شالم      -بنغالدي�س 
�شفره  -  ج��واز  اجلن�شية  
        )1333432( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.055/1910659

فقدان جواز �سفرت
احمد  جوبيل  املدعو/  فقد  
متو�شري علي      -بنغالدي�س 
اجلن�شية  -  جواز �شفره رقم  
)0755291(        �شادر 
م���ن ب��ن��غ��الدي�����س م���ن يجده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

.055/1910659

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ و�شيم اخاريف     
-  جواز  -ك��ن��دا اجلن�شية  
�شفره رقم  )079353(         
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/6674263

فقدان �سهادة ا�سهم   ت
بطي  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��دة/  تعلن 
����ش���امل  ال�����ش��ام�����ش��ي   اإم������ارات 
�شهادة  ف��ق��دان  ع��ن  اجل��ن�����ش��ي��ة 
م�شرف  م���ن  �����ش����ادرة  اأ����ش���ه���م 
اأب�����و ظ��ب��ي الإ����ش���الم���ي حتمل 
10161521)بعدد  رق����م 
يجدها  من  على  1500�شهم 
م�شرف  اإىل  ت�شليمها  ب��رج��اء 

اأبو ظبي الإ�شالمي م�شكورا

فقدان �سهادة ا�سهم   ت
علي  اهلل  علي عبد  ال�شيد/  يعلن 
عن  اجلن�شية  اإم����ارات  ال��ع��ب��دويل 
من  ���ش��ادرة  اأ�شهم  �شهادة  ف��ق��دان 
الإ�شالمي  ظ��ب��ي  اأب�����و  م�����ش��رف 
حتمل رقم 10161522)بعدد 
يجدها  من  على   ) 1510�شهم  
اأبو  م�شرف  اإىل  ت�شليمها  برجاء 

ظبي الإ�شالمي م�شكورا
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�سيف الكتبي:الطابور الع�سكري �سوف ي�سم 157 مر�سحًا من طلبة الدفعة 23

•• ابوظبي-وام:

اع����رب م��ع��ايل ال���ل���واء ال��رك��ن عبيد 
الكتبي رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
عظيم  عن   2013 اأيدك�س  ملعر�س 
ل�شاحب  امل�شلحة  ال���ق���وات  ام��ت��ن��ان 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل  
اآيدك�س  ملعر�س  ال��ك��رمي��ة  لرعايته 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ول�شاحب 
را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل  رع��اه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
واملتابعة  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  امل�����ش��ل��ح��ة 
انطالقته  منذ  للمعر�س  املتوا�شلة 
يف عام 1993 والدور الكبري الذي 
ق��ام ب��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
اأيدك�س.  مكانة  تر�شيخ  ث��راه يف  اهلل 
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
بنادي  ام�������س  ����ش���ب���اح  ع���ق���د  ال������ذي 
اأبوظبي  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ���ش��ب��اط 
ل�����الع�����الن ع�����ن ان�����ط�����الق ال��������دورة 
احل����ادي����ة ع�������ش���رة مل���ع���ر����س ال���دف���اع 
الدفاع  اأي��دك�����س  ومعر�س  ال���دويل  
البحري  نافدك�س  يف مركز اأبوظبي 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س خ���الل الفرتة 
 .2013 ف��رباي��ر   21 اإىل   17 م��ن 
وق����ال م��ع��ايل ال���ل���واء ال���رك���ن عبيد 
ا�شبح  اأي��دك�����س  م��ع��ر���س  ان  الكتبي 
الدفاعية  املعار�س  اأب��رز  اأح��د  اليوم 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وم����ن اأك���رب 
والبحري  ال���ربي  ال��دف��اع  م��ع��ار���س 
املختلفة  الع�شكرية  والتخ�ش�شات 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
افريقيا. وا�شار ايل ان جناح اأبوظبي 
معر�شي  اإ����ش���ت�������ش���اف���ة  يف  ال���ك���ب���ري 
املتخ�ش�شني  ون��اف��دك�����س  اأي���دك�������س 
مدار  على  الدفاعية  ال�شناعات  يف 
مكانة  ير�شخ  املن�شرمني  العقدين 
اأب��وظ��ب��ي يف ���ش��ن��اع��ة امل��ع��ار���س على 
ال���ع���امل���ي خ���ا����ش���ة يف ظل  امل�������ش���ت���وى 
الإ�شتثمارات  اإق����ام����ة  يف  جن��اح��ه��ا 
ال�شرتاتيجية يف جمالت الت�شنيع 
املتطورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��دف��اع��ي 
وذل����ك مب���ا ي��ن�����ش��ج��م و���ش��ع��ي��ه��ا نحو 
ت���ن���وي���ع اق���ت�������ش���اده���ا وف���ق���ا ل���روؤي���ة 
من  حتر�س  التي   2030 اأبوظبي 
متنوع  اإقت�شاد  تطوير  على  خاللها 
م�شتوى  ع��ل��ى  وتناف�شي  وم�����ش��ت��دام 
اإ�شتثمارات  ح��ق��ق��ت  وق�����د  ال����ع����امل 
كبرية يف خمتلف جمالت الت�شنيع 
للنهو�س بال�شناعات الوطنية. وقال 
الإم����ارات  دول���ة  �شيا�شة  ان  معالية 
و�شعتها  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة ت��ن��ت��ه��ج روؤي�����ة 
ملواطنيها  والآم��ن  ال�شلمي  التعاي�س 
.. م�شريا  ال���دول���ة  داخ����ل  و���ش��ك��ان��ه��ا 

املتميزة  اأيدك�س  خطى  على  املوؤمتر 
ال�����ذي تنظمه   امل����وؤمت����ر  ب����ات  ح��ي��ث 
اأبوظبي  اإنيجما  بتكليف من �شركة 
الوطنية للمعار�س  اأدنيك  بالتعاون 
امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع 
ي�شكل اأحد اأرفع املوؤمترات العاملية يف 
املتحدثني  ناحية  من  الدفاع  قطاع 
والفكر  ال������راأي  ق����ادة  ب��اإ���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 
يف ق���ط���اع���ات ال����دف����اع والأم�������ن من 
الق�شايا  اأه��م  ملناق�شة  ال��ع��امل  ح��ول 
الع�شكرية.  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ه��م  ال��ت��ي 
وي���ن���اق�������س امل����وؤمت����ر ث���الث���ة حم����اور 
يف  اجلديدة  النماذج  تغطي  رئي�شية 
حتولت  وم�شتقبل  ال��ربي��ة  احل���رب 
العمليات  وتوقعات  اجلوية  ال��ق��وات 
قائمة  وت�شم  امل�شتقبلية  البحرية 
امل���وؤمت���ر وزير  امل��ت��ح��دث��ني يف  اأب�����رز 
ال�����دف�����اع ال���ف���رن�������ش���ي ون����ائ����ب وزي����ر 
ال����دف����اع ال���ربي���ط���اين ون���خ���ب���ة من 
دول  خمتلف  م��ن  الع�شكريني  ك��ب��ار 
ال�شتعدادات  ان  ايل  وا�شار  العامل. 
اأيدك�س  اإفتتاح  حلفل  والتح�شريات 
2013 جارية على ح�شب اجلدول 
املعر�س  اإفتتاح  و�شي�شهد  له  املحدد 
ح�����ش��ور ���ش��خ�����ش��ي��ات ه���ام���ة ووف����ود 
ال�شخ�شيات  ك���ب���ار  ت�����ش��م  ع���امل���ي���ة 
حول  م��ن  والع�شكرية  الإقت�شادية 
 77 العامل حيث مت دعوة اأكر من 
�شخ�شية ع�شكرية  دف��اع و79  وزي��ر 
هامة من رئي�س اأركان وقادة القوات 
ع�شكرية  وفود  اإىل  اإ�شافة  البحرية 
امل�شتويات  كافة  على  دول��ة   82 من 
اإطالق  ح��ف��ل  و�شي�شمل  ال��ق��ي��ادي��ة. 
عرو�شا   2013 اأي��دك�����س  م��ع��ر���س 
والنقل  امل��ق��ات��ل��ة  ل���ل���ط���ائ���رات  ح��ي��ة 
وا�شتعرا�شا  العمودية  وال��ط��ائ��رات 
مل��رك��ب��ات ع�����ش��ك��ري��ة ون���اق���الت جند 
وعر�شا  متطورة  وم��داف��ع  ودب��اب��ات 
وال�شفن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ق��ط��ع  ث��اب��ت��ا 
الزائرة من الدول ال�شديقة اإ�شافة 
اإىل عرو�س �شيقة للدراجات النارية 
وللفرق املو�شيقية الع�شكرية املحلية 
تراثية  ف����رق  مب�����ش��ارك��ة  وال����زائ����رة 
اإم��ارات��ي��ة. وق��ال نحن على ثقة من 
ع�����ش��رة ملعر�س  ال����دورة احل��ادي��ة  اأن 
اأحد اأجنح الدورات  اأيدك�س �شت�شكل 
يف تاريخ املعر�س و�شتلبي طموحات 
والوفود  وال���زوار  العار�شني  جميع 
ال�شكر  م��ع��ال��ي��ة  وج����دد  ال��ر���ش��م��ي��ة. 
على  الر�شيدة  حلكومتنا  والعرفان 
احلدث  ه��ذا  لإجن���اح  الكبري  دعمها 
ال����ع����امل����ي وجل���م���ي���ع ال���ع���ار����ش���ني يف 
و�شركة  ونافدك�س  اأيدك�س  معر�شي 
للمعر�س  الرئي�شي  ال��راع��ي  ت���وازن 
وج����م����ي����ع ال�������وف�������ود وامل���������ش����وؤول����ني 
ال��ق��ادم��ني ل��زي��ارة احل���دث وممثلي 
جهودهم  ع���ل���ى  الإع���������الم  و����ش���ائ���ل 
مما  اأيدك�س  اإنطالقة  منذ  الكبرية 
�شاهم يف تعزيز مكانة اأيدك�س كاأحد 
جانب  اىل  الع�شكرية  املعار�س  اأكرب 

جمموعة  باإكمال  للمعار�س  العامة 
املعر�س  موقع  على  التحديثات  من 
حافة  بتو�شعة  اأدن��ي��ك  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
الر�شيف البحري بن�شبة 50 يف املئة 
وذلك  م���رتا   450 ب��ط��ول  لت�شبح 
للم�شاركني..  اأك��رب  م�شاحة  لتوفري 
امل�شاة  ج�شر  تطوير  اأي�����ش��ا  مت  وق��د 
اأيدك�س  م���ع���ر����ش���ي  ي����رب����ط  ال�������ذي 
جمموعة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ون��اف��دك�����س 
من الت�شهيالت لتنقل زوار املعر�س 
اأي�شا  مت  ان  ايل  وا����ش���ار  ال��ب��ح��ري. 
لكبار  ج���دي���دة  م��ق�����ش��ورة  ت��ط��وي��ر 
ال�شخ�شيات اإ�شتعدادا حلفل الإفتتاح 
املميز الذي نعد له لإطالق معر�س 
حت�شني  اي�شا  ومت   2013 اأيدك�س 
املحيطة  وامل����راف����ق  ال���ط���رق  ���ش��ب��ك��ة 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز 
اإ�شتعدادا للرتحيب بع�شرات الآلف 
اأيدك�س. وبف�شل  من الزوار ملعر�س 
اجلهود احلثيثة التي تبذلها املوؤ�ش�شة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  جميع  وت��ع��اون 
مبعر�س  املعنية  واملحلية  الحتادية 
اأ���ش��ب��ح��ت ك��ربي��ات �شركات  اأي��دك�����س 
ال���دف���اع م���ن ح����ول ال���ع���امل حتر�س 
امل��ع��ر���س لعر�س  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
اأح��دث واآخ��ر الب��ت��ك��ارات والتقنيات 
جمالت  يف  احلديثة  التكنولوجية 
الم��ن وال��دف��اع. وق��ال اإن ا�شت�شافة 
ت�شهم  العاملية  والفعاليات  املنا�شبات 
�شراكات  وب��ن��اء  تاأ�شي�س  يف  �شك  ب��ال 
جديدة وتعزيز جمالت التعاون مع 
لإمارة  وبالن�شبة  اجلهات..  خمتلف 
مميزة  منا�شبة  تعد  فهي  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ه��م 
ك��م��رك��ز جت�����اري واق���ت�������ش���ادي رائ���د 
والعاملي.  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
واو������ش�����ح ����ش���ع���ادة ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د بن 
اإ�شت�شافة  ت��اأث��ري  ال��ظ��اه��ري  حرمل 
ونافدك�س  اأيدك�س  ملعر�شي  الإم��ارة 
اأبوظبي  يف  ال�شياحي  القطاع  على 
الكبرية  امل�شاهمة  نلم�س  اأننا  حيث 
الإ�شغال  معدلت  رف��ع  يف  للمعر�س 
اأب��وظ��ب��ي مما  اإم����ارة  جلميع ف��ن��ادق 
اأبوظبي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأه��م��ي��ة  ي���وؤك���د 
�شاأنها  من  التي  العاملية  للفعاليات 
خارطة  على  اأبوظبي  مكانة  تعزيز 
ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
وج��ه��ة ل��ل��م��ال والأع���م���ال . وذك���ر ان 
الرا�شخ  التزامها  �شتوا�شل  اأدن��ي��ك 
اأي��دك�����س وحتديث  ب��اإجن��اح م��ع��ر���س 
م�شتمر  ب�شكل  م��راف��ق��ه��ا  وت��ط��وي��ر 
املتزايدة  والأه��م��ي��ة  امل��ك��ان��ة  لتعزيز 
ب��ع��د ع���ام بو�شفه  ل��ل��م��ع��ر���س ع��ام��ا 
يف  املتخ�ش�شة  امل��ع��ار���س  اأب����رز  اأح���د 
العامل  يف  الع�شكري  ال��دف��اع  ق��ط��اع 
.. موؤكدا ثقته يف اأن الدورة احلادية 
جديد  م��ن  �شتثبت  لأيدك�س  ع�شرة 
قدرة اأدنيك على تقدمي حدث عاملي 
اح���رتايف  بتنظيم  امل�����ش��ت��وى  ���ش��خ��م 
جناحاتها  ل�����ش��ج��ل  ي�����ش��اف  م��ت��م��ي��ز 

لهذا  اأب���وظ���ب���ي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ان  اىل 
اإهتمام الدولة  العاملي توؤكد  احلدث 
ب��اأم��ن و���ش��الم��ة وا���ش��ت��ق��رار املنطقة 
�شيا�شتها  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  وت�����ش��ل��ط 
ال��داع��ي��ة لح����رتام الآخ���ري���ن حيث 
توفر  ع��امل��ي��ة  من�شة  اأي��دك�����س  مي��ث��ل 
اأعمال  بيئة  وامل�شاركني  للعار�شني 
م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��ر���س والإط��������الع على 
وملتقى  العاملية  ال�شناعات  اأح���دث 
ال�شناعات  ورواد  ال���ق���رار  ل�����ش��ن��اع 
ال��دف��اع��ي��ة. واو���ش��ح ان���ه ع��ل��ى مدار 
ا�شتقطب  امل���ا����ش���ي���ني  ال���ع���ق���دي���ن 
احل�����دث م�����ش��ارك��ة واه���ت���م���ام كربى 
العامل  ح��ول  والعار�شني  ال�شركات 
وكبار  رفيعة  وف���ود  م�شاركة  و�شهد 
وامل�شوؤولني يف  القرار  القادة و�شناع 
املنطقة والعامل حيث جنح يف دورته 
الخرية عام 2011 من ا�شتقطاب 
األ���ف زائ���ر كما �شهد   60 اأك���ر م��ن 
1060 عار�شا و52 دولة  م�شاركة 
اأيدك�س  معر�شي  اأن  ايل  ...م�شريا 
ون��اف��ك�����س ق���د ا���ش��ت��ق��ط��ب��ا يف ال����دورة 
 1112 احل���ادي���ة ع�����ش��رة م�����ش��ارك��ة 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م����ن  ����ش���رك���ة 
مي��ث��ل��ون 59 دول���ة ومب�����ش��ارك��ة 38 
�شافية  ع��ر���س  ومب�����ش��اح��ة  ج��ن��اح��ا 
مربع  م��رت   124000 اإىل  ت�شل 
حيث ت�شارك دولة الإمارات العربية 
املتحدة هذا العام باأكرب جناح وطني 
140 �شركة وطنية  ي�شم اأكر من 
وقال  املختلفة.  منتجاتها  تعر�س 
البحري   الدفاع  معر�س  ان  معالية 
هذا  الثانية  دورت���ه  يعقد  نافدك�س  
ال���ع���ام ن��ظ��را ل��ل��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
والدفاع  الأم����ن  وت��ق��ن��ي��ات  خ��دم��ات 
املنطقة  ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ري ح��ي��ث مت 
لإتاحة  نافدك�س  ملعر�س  املخ�ش�شة 
حربية  �شفن   9 ل�شت�شافة  امل��ج��ال 
�شفن   3 با�شت�شافة  م��ق��ارن��ة  زائ���رة 
 ..2011 ع�����ام  اأي���دك�������س  دورة  يف 
و���ش��ت�����ش��ارك يف ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من  
ن��اف��دك�����س  80 ���ش��رك��ة م��ن خمتلف 
معرو�شاتها  ت��ق��دم  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
املخ�ش�شة  ال���ع���ر����س  م�����ش��اح��ات  يف 
اأي�شا  ويت�شمن  ن��اف��دك�����س  مل��ع��ر���س 
البحرية  العرو�س  العديد من  على 
�شبيل  و يف  ان���ه  ايل  وا����ش���ار  احل��ي��ة. 
تعزيز مكانة املعر�س وريادته كاأحد 
الدولية  ال��دف��اع��ي��ة  امل��ع��ار���س  اأب����رز 
�شي�شهد اأيدك�س 2013 ولأول مرة 
غري  ل��الأن��ظ��م��ة  منطقة  تخ�شي�س 
ملناق�شة  ن��دوات  بها  �شيعقد  املاأهولة 
من  ال�شناعة  ه���ذه  تقنيات  اأح����دث 
قبل خمت�شني يف هذا املجال اإ�شافة 
لعر�س  م��ن��ط��ق��ة  ت��خ�����ش��ي�����س  اإىل 
معاليه  وق��ال  العمودية.  الطائرات 
انه �شي�شبق اإنطالق معر�س اأيدك�س 
اإقامة موؤمتر الدفاع اخلليجي الذي 
القوات  ���ش��ب��اط  ن����ادي  ي�شت�شيفه 
ليم�شي  املقبل  ال�شبت  يوم  امل�شلحة 

الحتادية  احلكومية  ال��دوائ��ر  كافة 
املتوا�شل  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  وامل��ح��ل��ي��ة 
الكبري.  احل���دث  ه���ذا  لإجن����اح  معنا 
�شعيد  علي  �شعادة  ق��ال  جهتة  وم��ن 
بن حرمل الظاهري الع�شو املنتدب 
للمعار�س   الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة 
الدفاع  ان معر�س وموؤمتر  اأدن��ي��ك  
ال������دويل  اأي���دك�������س  ي��ع��د اأح�����د اأه���م 
واأ�شخم معار�س الدفاع العاملية اإىل 
املقبل  الأ���ش��ب��وع  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة 
الإم���ارة  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار  ليجذب 
وامل�شوؤولني  القادة  كبار  وي�شتقطب 
واخل��رباء وال��زوار من جميع اأنحاء 
ا�شت�شافة  ان  ايل  وا����ش���ار  ال���ع���امل. 
اأيدك�س   ملعر�س   اأبوظبي  العا�شمة 
تتمتع  ملا  تاتي  نافدك�س   ومعر�س  
به اإم��ارة اأبوظبي من قدرات مميزة 
الفعاليات  اأه��م  وا�شت�شافة  لتنظيم 
واملعار�س العاملية كما يربز ما تتمتع 
ورائدة  متكاملة  بنية حتتية  به من 
اقت�شاد  لبناء  م�شاعيها  ي��ع��زز  مم��ا 
م��ت��ن��وع وم�������ش���ت���دام ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
والتي   2030 القت�شادية  اأبوظبي 
تعترب قطاعات الدفاع والتكنولوجيا 
اأحد ركائزها الأ�شا�شية. وقال ان دورة 
تكت�شب  امل��ع��ر���س  م��ن   2013 ع���ام 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ح��ي��ث مت��ث��ل م���رور 
ناجحة  م�شرية  ب��دء  على  عاما   20
جميعا  عاي�شناه  ال���ذي  التميز  م��ن 
خ���الل ه���ذه ال�����ش��ن��وات ح��ي��ث تبذل 
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
العامة  ال����ق����ي����ادة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
جهودا  ال��دول��ة  يف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  لتنظيم  كبرية 
املعار�س  اأر���س  ان  املميز. وا�شار ايل 
با�شم  ال���ي���وم  ت���ع���رف  ب���ات���ت  وال���ت���ي 
للمعار�س   الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اأدنيك  �شكلت �شابقا املن�شة املنا�شبة 
منذ  اآي��دك�����س  معر�س  وت��ط��ور  لنمو 
اإطالقه يف عام 1993 حيث قامت 
الأوىل  ال�شبع  ال���دورات  با�شت�شافة 
من املعر�س بنجاح كبري...لفتا ايل 
ملعدلت منو  املعر�س  ان مع حتقيق 
الإق��ب��ال والهتمام  ومل��واك��ب��ة  ك��ب��رية 
ولتعزيز  باملعر�س  امل��ت��زاي��د  ال��ع��امل��ي 
م���وق���ع الإم��������ارة ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة يف 
املعار�س فقد  اأب��رز واأك��رب  ا�شت�شافة 
مركز  ب��ب��ن��اء   2007 ع���ام  يف  ق��م��ن��ا 
والذي  اجلديد  للمعار�س  ابوظبي 
�شهد اإطالق الدورة الثامنة ملعر�س 
اأيدك�س. وا�شاف ان املوؤ�ش�شة العامة 
ل��ل��م��ع��ار���س ت��ع��م��ل ب��اإ���ش��ت��م��رار على 
ت��ط��وي��ر م���راف���ق وم�����ش��اح��ات مركز 
حيث  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
عر�س  م�شاحات  تو�شعة  من  متكنت 
الف مرت مربع   108 اأيدك�س من 
يف عام 2009 اإىل 124 الف مرت 

مربع الآن.
الدورة  يف  التح�شينات  اأب���رز  وح���ول 
اجلديدة من اأيدك�س قامت املوؤ�ش�شة 

•• تغطية رم�شان عطا:

عقد مدير عام كلية ال�شرطة العقيد 
�شيف على الكتبي ،�شباح ام�س املوؤمتر 
ال��ك��ل��ي��ة لالعالن  ال�����ش��ح��ف��ي مب��ق��ر 
الدفعات  يف  امل��ت��ف��وق��ني  ا���ش��م��اء  ع��ن 
اجلديدة من املر�شحني واجلامعيني 
الثالثة والع�شرين، ودورة اجلامعيات 
الكلية  مقر  يف  الن�شائية،  ال�شابعة 
ب��اأب��وظ��ب��ي وال���ش��ت��ع��دادات ال��ت��ى تتم 
ع��ل��ى ق��دم��ا و����ش���اق ل��الح��ت��ف��ال بهم 
ويبلغ عدد اخلريجني 379 خريجاً 
وي���ت���وق���ع ح�����ش��ر احلفل  وخ���ري���ج���ة 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى القوات امل�شلحة 

نائب  ال���وط���ن���ي  الأم�������ن  م�����ش��ت�����ش��ار 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
ملر�شحي   23 الدفعة  وه��ي  اأبوظبي 
اجلامعيني  دف��ع��ة  واي�����ش��ا  ال�شباط 
مر�شح   157 وه����ن����اك  ال�������ش���اب���ع���ة 
الع�شكري  الطابور  يف  يكونوا  �شوف 
ام���ا م���ن خ��ري��ج��ني اجل��ام��ع��ات فهم 
ملدة  للكلية  انت�شبوا  جامعي   197
ال�������ش���ي���دات فهناك  ام����ا  ك���ام���ل  ع����ام 
واجلميع  اجلامعيات  م��ن  فتاة   25
التدريبية  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  اجن�������زوا 
،كعادة كلية  الكتبي  ، وا�شاف  بنجاح 
دول  م���ن  ط��ل��ب��ة  ت�شتقبل  ال�����ش��رط��ة 
ال�شقيقة  العربية  وال����دول  اخلليج 
اخلريجني  م���ن  امل��ج��م��وع��ة  وه�����ذه 
والردن  قطر  الكويت  دول)  ميثلوا 

اخلريج تدريباً يف قطاعات ال�شرطة 
درجة  يجتازها  َم��ْن  نح  ميمُ املختلفة، 
ال�شرطية  العلوم  يف  البكالوريو�س 
ا�شماء  وال��ت��ايل  اجلنائية.  والعدالة 
الثالثة  ال���دف���ع���ة  م����ن  امل���ت���ف���وق���ون 
الول  ال�شباط  ملر�شحي  والع�شرون 
يف املجموع العام والول يف الريا�شة 
والول يف ال�شلحة والرماية والول 
واحلا�شل  اخل����ا�����س  ال���ت���دري���ب  يف 
املر�شح  الطالب  ال�شرف  �شيف  على 
مبارك  حم���م���د  ع����ب����داهلل  ،م��������روان 
الزحمي اما الثاين يف املجموع العام 
والول يف العلوم الكادميية الطالب 
املر�شح عبداهلل را�شد عبداهلل غا�شب 
العبدويل اما الثالث يف املجموع العام 
الطالب املر�شح عمر عبداهلل حممد 

، و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
اأبوظبي،وح�شر املوؤمتر ممثلني من 

و�شائل العالم املختلفة .

املتطلبات التدريبية
الكتبي  ع��ل��ى  ���ش��ي��ف  ال��ع��ق��ي��د  وع����رب 
م���دي���ر ع����ام ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة خالل 
�شعادتة  ع����ن  ال�����ش��ح��ف��ي  امل�����وؤمت�����ر 
دف���ع���ات جديدة  ب��ت��خ��ري��ج  ال���غ���ام���رة 
الفريق  برعاية  ال�شرطة  كلية  م��ن 
اآل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
،وح�شور  امل�شلحة  ال��ق��وات  الأع��ل��ى 
اآل نهيان  �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 

واليمن  وف��ل�����ش��ط��ني  وال���ب���ج���ري���ن 
ا�شتطاعوا  والطلبة  ال��ق��م��ر(  وج���زر 
ان يح�شلوا على بكالوريو�س العلوم 

ال�شرطية والعدالة الجتماعية 
تطوير  اإىل  الكتبي  العقيد  واأ����ش���ار 
والتدريب  ال��درا���ش��ة  ون��ظ��م  م��ن��ه��اج 
يف ال��ك��ل��ي��ة؛ ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجلانب 
�شباط  لتخريج  العملي؛  التطبيقي 
���ش��رط��ة ق���ادري���ن ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
مبهارة  الأم��ن��ي��ة  ال��ظ��روف  خمتلف 
اأن مدة  اإىل  وحرفية عاليتني، لفتاً 
�شنوات  اأرب��ع  متتد  بالكلية  الدرا�شة 
متهيدي،  ف�������ش���ل  م���ن���ه���ا  ون�������ش���ف، 
الطالب  يق�شيها  ف�شول  وثمانية 
ع�شكري  ت�����دري�����ب  ع���ل���ى  ت�������ش���ت���م���ل 
و�شرطي وتطبيق مهني، ميار�س فيها 

الكبري. واعرب عن عظيم المتنان 
ل�شاحب  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  وج��زي��ل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
على  اهلل   حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ول�شاحب  اأي��دك�����س  ملعر�س  رع��اي��ت��ه 
ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي وللفريق 
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
على  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
واأهتمام  �شموهم من دعم  ما يوليه 
كبريين لدعم جميع الفعاليات التي 
تعزز من مكانة الدولة على امل�شتوى 
العاملي. كما عرب عن خال�س تقديره 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
بالدولة على دعمها وتعاونها امل�شتمر 
امل�شاهمة يف تنظيم وتوفري �شبل  يف 
اجلهات  وجميع  للمعر�س  ال��ن��ج��اح 
لت�شهيل مهمة  احلكومية واخلا�شة 
جن���اح ه���ذا احل���دث ال��ه��ام . ك��م��ا قد 
للدورة  ال��رئ��ي�����ش��ي  ل��ل��راع��ي  ال�����ش��ك��ر 
احل���ادي���ة ع�����ش��رة م��ن امل��ع��ر���س وهي 
لبناء  اأبوظبي  و�شركة  ت��وازن  �شركة 
ال�شفن و�شركة اأبوظبي ل�شتثمارات 
الأن��ظ��م��ة ال��ذات��ي��ة  اأدا���ش��ي  والرعاة 
الآخرين وجميع ال�شركات العار�شة 
والزوار والإعالميني وكل من ي�شهم 
يف اإجن��اح هذا احل��دث العاملي. ومن 
ج��ه��ت��ة ق����ال ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن طيار 
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  ال��ب��ن��اي  ط�����ارق 
اآيدك�س  معر�س  يف  امل�شلحة  للقوات 
2013 ان القوات امل�شلحة م�شتمرة 
عام  اآيدك�س  معر�س  انطالقة  منذ 
1993 على توفري كافة المكانيات 
.. م�شريا  امل��ع��ر���س  واإجن�����اح  ل��دع��م 
الأوىل  ب��داي��ات��ه  منذ  مت��ي��زه  اأن  اىل 
وا�شتمرار هذا التفوق والتميز يف كل 
دورة من دوراته اإمنا يرجع يف املقام 
والدعم  ال��ك��رمي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  الأول 
الالحمدود من قبل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة حفظه اهلل واإهتمام �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رعاه 

الفريق  وم��ت��اب��ع��ة  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل  
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وق���ال ان ه��ذا احل��ر���س م��ن قيادتنا 
الر�شيدة على اإقامة معر�س اآيدك�س 
وغريه من املعار�س الع�شكرية ياتي 
املعرفة  بنقل  الإهتمام  منطلق  من 
وا�شار  امل�شلحة.  لقواتنا  الع�شكرية 
 2013 اأي���دك�������س  م��ع��ر���س  ان  ايل 
ي�������ش���ك���ل ف���ر����ش���ة ن���������ادرة ل����ك����وادرن����ا 
الإطالع  لها  ي��ت��اح  حيث  الع�شكرية 
اأكرب جتمع  على اأحدث التقنيات يف 
من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا. وي�شكل املعر�س من 
جهة اأخرى فر�شة لتبادل اخلربات 
جديدة  ع�شكرية  م��ع��ارف  واكت�شاب 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف دول����ة الإم�������ارات بل 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
وال�شديقة  ال�شقيقة  الدولة  وكافة 
ح���ول اال��ع��ام ل��الإط��الع ع��ل��ى اأحدث 
املجال  ه����ذا  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  م��ب��ت��ك��رات 
امل�شلحة  ان قواتنا  واو�شح  احليوي. 
وح����ر�����ش����ا م���ن���ه���ا ع���ل���ى جن������اح ه���ذا 
امل��ع��ر���س وغ���ريه م��ن امل��ع��ار���س التي 
بالدعم  دائما  التزمت  بالدولة  تقام 
قيادتنا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  حم�����دود  ال����ال 
التي  ال�شبل  كافة  لتوفري  الر�شيدة 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا الإ���ش��ه��ام يف اإجن����اح هذا 
احل���دث ال��ه��ام وامل��م��ي��ز وم���ا يرافقه 
من موؤمترات متخ�ش�شة. وقال انه 
ال���دورة الأوىل يف عام  اإن��ط��الق  منذ 
1993 وقواتنا امل�شلحة تقدم دعمها 
كوادرها  خ��الل  من  اأيدك�س  ملعر�س 
التح�شري  جل�����ان  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
حيث  اللوج�شتي  والدعم  والتنظيم 
املوؤ�ش�شني  م��ن  ت��ك��ون  ب���اأن  تكتف  مل 
ب���ل ظ��ل��ت ت��وا���ش��ل الدعم  الأوائ�������ل 
و�شل  حتى  ال�شنوات  عرب  وامل�شاركة 
من  الآن  عليه  ه��و  م��ا  اإىل  اأي��دك�����س 
�شمعة عاملية بالتن�شيق والتعاون مع 
واملحلية   احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
ال��ع��ق��ي��د الركن  . وم���ن ج��ه��ت��ة ق���ال 
املتحدث  ال��ي��اف��ع��ي  ن��ا���ش��ر  ب���ح���ري 
الر�شمي للمعر�س البحري نافدك�س 
2013 ان املعر�س انطلق بتميز يف 
دورته الأوىل عام 2011 بالتزامن 

مع معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل  
هاما  منربا  اليوم  لي�شبح  اأيدك�س  
لأم����ن ال��ب��ح��ري و���ش��ن��اع��ات الأم���ن 
ال�����ش��اح��ل��ي وامل����الح����ي. واو�����ش����ح ان  
نافدك�س  �شيقدم يف دورته اجلديدة 
وان���ط���الق���ا م���ن ك���ون���ه ي��رت��ك��ز على 
خم��ت��ل��ف م��وا���ش��ي��ع وق�����ش��اي��ا الأم���ن 
تقنيات  لأح������دث  ع��ر���ش��ا  ال��ب��ح��ري 
وح����ل����ول اأن���ظ���م���ة ال����دف����اع والأم������ن 
العامل.  دول  خمتلف  م��ن  ال��ب��ح��ري 
هذا  نافدك�س  معر�س  يف  وت�����ش��ارك 
العام اأكر من 80 �شركة متثل 15 
دول���ة ح��ول ال��ع��امل ف�شال ع��ن ت�شع 
الوليات  م��ن  زائ���رة  ع�شكرية  �شفن 
املتحدة الأمريكية واإيطاليا وفرن�شا 
واململكة املتحدة وباك�شتان بالإ�شافة 
ال�شفن  وت��ت��ن��وع  اإم���ارات���ي���ة  ل�����ش��ف��ن 
كا�شحات  م���ن  ال���زائ���رة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الأل���غ���ام ال��ب��ح��ري��ة وال�����ش��ف��ن حاملة 
ال�شواريخ اإىل قطع بحرية متعددة 
املهام حيث ت�شتعر�س جميع ال�شفن 
املتطورة  التقنيات  اأح���دث  امل�شاركة 
وا�شار  ال��ب��ح��ري.  ال���دف���اع  ق��ط��اع  يف 
املا�شية  ال�شنوات  يف  ب���رزت  ان��ه  ايل 
للقطع  واملتزايدة  الكبرية  الأهمية 
على  البحرية  الع�شكرية  وال�شفن 
امل�شتوى العاملي وذلك ملا تلعبه هذه 
ال��دف��اع��ي��ة م��ن دور مهم  ال��و���ش��ائ��ل 
واأ���ش��ا���ش��ي يف احل��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ع��م��ل��ي��ات  واأم�����ن 
امل�����ش��روع وم��ك��اف��ح��ة الأن�����ش��ط��ة غري 
القانونية وامل�شروعة على �شطح املاء 
وه��و الأم��ر ال��ذي جعل من معر�س 
املن�شة  نافدك�س   ال��ب��ح��ري   ال��دف��اع 
البحري.  ل��الأم��ن  الأه����م  وامل��ن��ت��دى 
وق����ال ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن معر�س 
الدفاع البحري  نافدك�س  يف دورته 
الذي  والدعم  العمل  بف�شل  الثانية 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  ت��ق��دم��ه 
العامة  والقيادة  اأدنيك   للمعار�س  
الرئي�شي  والراعي  امل�شلحة  للقوات 
اأبوظبي  و���ش��رك��ة  نافدك�س  ملعر�س 
مميزا  حدثا  �شي�شكل  ال�شفن  لبناء 
وامتدادا للدورة الأوىل من املعر�س 
العام من حت�شينات  مبا ي�شمه هذا 
وتطورات �شتمكن العار�شني والزوار 
التقنيات  اأح���دث  على  ال��ت��ع��رف  م��ن 

الدفاعية يف القطاع البحري.

ع��ب��داهلل امل���زروع���ي  وي��ات��ي الول يف 
القيادية  الكفاءة  يف  والول  املن�شاة 
وامل�شلك الطالب املر�شح ،حمد مطر 
عبداهلل بن عمر ال�شام�شي والول يف 
التطبيق املهني الطالب املر�شح ،على 
اما   . ال�����ش��ح��ي  القي�شي  ع��ل��ى  را���ش��د 

بالن�شبة للطلبة الوافدين فالول يف 
املجموع العام الطالب املر�شح ح�شن 
ابراهيم حممد زغلول من فل�شطني 
. ويف دورة اجلامعيني ال� 23 فالول 
اجلامعي  الطالب  العام  املجموع  يف 
ج��ا���ش��م حم��م��د خ��م��ي�����س ح���م���زة اما 

دورة  م���ن  ال���ع���ام  امل��ج��م��وع  يف  الول 
الطالبة  ال�������ش���اب���ع���ة  اجل���ام���ع���ي���ات 
�شيف  ت���غ���ري���د حم���م���د  اجل���ام���ع���ي���ة، 
على  يح�شل  و�شوف  ال���داري  الدين 
ج��ائ��زة ق��ائ��د ال���ش��ت��ع��را���س الطالب 

،�شعيد حامد م�شبح النيادي .

�سعيد حامد م�سبح النيادي تغريد حممد �سيف الدين الداري جا�سم حممد خمي�س حمزة ح�سني ابراهيم حممد زعول علي را�سد علي القي�سي ال�سحي حمد مطر عبد اهلل بن عمر ال�سام�سي عمر عبد اهلل حممد عبد اهلل املرزوقي عبد اهلل را�سد عبد اهلل غا�سب العبدويل مروان عبداهلل حممد مبارك الزحمي

�سلطان بن زايد يح�سر حفل زفاف مواطن
•• العني-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ع�شر ام�س احلفل الذي اأقامه 
�شعادة اأحمد حممد �شهيل باحلطم العامري ع�شو املجل�س الوطني الحتادي يف ميدان الحتفالت مبركز العني 
�شامل  ركا�س  ال�شيد  كرمية  على  حممد  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  العني  مبدينة  اخلبي�شي  منطقة  يف  للموؤمترات 
اأن  ومتنى  واأقاربهم  العرو�س  ووال��د  ووال��ده  العري�س  اإىل  والتربيكات  التهاين  �شموه  وق��دم  العامري.  بالركا�س 
يكلل اهلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة. و�شارك �شموه احل�شور ال�شتماع اإىل الأهازيج 
والأغاين الفلكلورية و�شاهد الرق�شات التي قدمتها فرق الفنون ال�شعبية. ح�شر احلفل ال�شيخ حممد بالركا�س 
العامري وال�شيخ م�شلم بن حم العامري وحمد �شامل بالركا�س وعبداهلل �شامل بالركا�س وعدد من ال�شيوخ واملعايل 
الوزراء واأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي وكبار امل�شوؤولني واأعيان القبائل ولفيف 
من الأهل والأ�شدقاء. وعرب اأهل العرو�شني واحل�شور عن �شرورهم حل�شور وت�شريف �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

اآل نهيان حلفلهم وم�شاركتهم اأفراحهم التي زادها ح�شور �شموه فرحة على فرحة.

�سيف بن زايد يعزي وزير ال�سوؤون الداخلية القطري يف وفاة �سقيقه  
••ا لدوحة-وام:

وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ق��دم 
الداخلية �شباح ام�س يف الدوحة واجب العزاء واملوا�شاة لل�شيخ عبداهلل بن نا�شر بن 
خليفة اآل ثاين وزير ال�شوؤون الداخلية القطري يف وفاة اخيه ال�شيخ نا�شر.. داعيا اهلل 
�شبحانه وتعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأ�شرة 
الفقيد جميل ال�شرب وال�شلوان . وكان �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
قد و�شل اإىل الدوحة �شباح اأم�س على راأ�س وفد رفيع امل�شتوى من وزارة الداخلية . 
وقدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه الوفد املرافق الذي �شم اللواء الركن خليفة حارب 
اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاعدة واللواء حممد بن 
العو�شي املنهايل مدير عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة اأبوظبي والعميد علي خلفان 

الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة يف �شرطة اأبوظبي وعدد من ال�شباط. 
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بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي 

  ال�سوؤون الإ�سالمية تنظم حما�سرة حول احلد من ال�سرعة 
اأ�شباب جتاوز  املحا�شر  ثم عدد  امل�شتمر معها م�شتقبال.  التعاون  اإطار 
من  �شري مميتة  ح��وادث  اإىل  ت��وؤدي  التي  امل��ح��ددة  لل�شرعات  ال�شائقني 
الإ�شارات  للتنقل وجتاوز  ال�شيارة كو�شيلة  ا�شتخدام  بينها غياب ثقافة 
املرورية وغريها من الأ�شباب الأخرى  موؤكدا اإن وزارة الداخلية وفرت 
جميع ال�شبل التي ت�شاهم يف احلد من حوادث ال�شري من خالل اتخاذ 
�شفوف  يف  التوعوية  واملحا�شرات  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  من  جملة 
ال�شباب. وعر�س املحا�شر مقاطع فيديو تظهر بع�س اأخطاء ال�شائقني 
اأنف�شهم وغريهم من م�شتخدمي الطريق ويف  التي ت�شكل خطراً على 

اأحايني كثرية توؤدي بهم اإىل الوفاة. وبهدف احلد من حوادث ال�شري. 

من  ما  بكل  وتوعيته  املجتمع  �شالمة  يف  امل�شاهمة  ب�شرورة  الر�شيدة 
لأن  اأف����راده  ك��ل  على  املحافظة  يف  وي�شاعد  �شالمته  ي�شمن  اأن  �شاأنه 
م�شاحة  تفرد  الهيئة  اأن  م��وؤك��دا  والتطور،  التقدم  اأ�شا�س  هو  الإن�شان 
التدريبية  والور�س  والندوات  الدورات  لتثقيف من�شوبيها بعقد  وا�شعة 
بالتعاون مع كل موؤ�ش�شات الدولة ، م�شيدا بالدعم الكبري الذي جتده 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  املجالت من �شاحب  �شتى  الهيئة يف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب   ، اهلل  يحفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة ، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق   ، الإم��ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب  واإخوانهما 

حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، موؤكدا اهتمام وحر�س الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
الداخلية، ومتابعته لتفعيل  ،وزير  ال��وزراء  نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�شامل  جمال  املقدم  وقال  الدولة.  موؤ�ش�شات  مع  الداخلية  وزارة  تعاون 
زيادة  اإىل  تهدف  املحا�شرات  ه��ذه  مثل  اإن  املحا�شرة  خ��الل  العامري 
ال�شرعة  خماطر  ومبعرفة  املرورية  بالأنظمة  التقيد  ب�شرورة  الوعي 
غري القانونية وتوابعها ال�شحية والنف�شية واملادية على ال�شائق واأ�شرته، 
بلغ لهذه الر�شالة التوعوية لأقربائهم  داعياً املوظفني اأن يكونوا خري ممُ
املحا�شرات يف  املزيد من  الهيئة يف تنظيم  واأ�شدقائهم، ومثمناً جهود 

•• ابوظبي-الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون مع  ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف  ال��ع��ام��ة  نظمت الهيئة 
اأبوظبي حما�شرة توعوية حول مو�شوع احلد  القيادة العامة ل�شرطة 
امل��ق��دم جمال  األ��ق��اه��ا  اأب��وظ��ب��ي،  الهيئة يف  وذل���ك يف مقر  ال�شرعة  م��ن 
املرور  ال�شرطية مديرية  للعمليات  العامة  الإدارة  ،من  العامري  �شامل 
الأ�شتاذ حمد  واأك��د  بالهيئة.  املوظفني  ،وح�شرها عدد من  والدوريات 
العامة  الهيئة  يف  امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  معال  يو�شف 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، حر�س الهيئة على تر�شيخ روؤية القيادة 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل مدير عام الإي�سي�سكو  

توقيع اتفاقية تعاون بني جامعتي ال�سارقة وقناة ال�سوي�س امل�سرية

وزير الغذاء الباك�ستاين يبحث مع الهالل الحمر امكانية تنفيذ م�ساريع تنموية يف بالده

•• ال�شارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حاكم ال�شارقة �شباح ام�س مبكتب 
الدكتور  ����ش���ع���ادة  احل���اك���م  ���ش��م��و 
التويجري  عثمان  بن  عبدالعزيز 
الإ�شالمية  امل��ن��ظ��م��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ل���ل���رتب���ي���ة وال����ع����ل����وم وال���ث���ق���اف���ة 
املقابلة  وت���ن���اول���ت  اإي�����ش��ي�����ش��ك��و. 
بالإحتفاء  اخل��ا���ش��ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
الثقافة  ع���ا����ش���م���ة  ب���ال�������ش���ارق���ة 

التي  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات  اط�����ار 
الإي�شي�شكو  منظمة  بها  ترتبط 
مع دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�شارقة  واإم��������ارة  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة 
ب�������ش���ف���ة خ����ا�����ش����ة ح����ي����ث ي���وج���د 
لالإي�شي�شكو  الإق��ل��ي��م��ي  امل��ك��ت��ب 
�شاحب  ب���رع���اي���ة  ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي 
قدم  كما  ال�شارقة.  حاكم  ال�شمو 
التويجري  د.ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ش��ع��ادة 
ال�شمو  ل�شاحب  الذهبي  الو�شام 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة مرور 
املنظمة  تاأ�شي�س  ثالثني عام على 
توثيقي  ك���ت���اب  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

املنظمة  واإ����ش���ت���ع���داد  الإ���ش��الم��ي��ة 
والعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
للم�شاركة  اإي�����ش��ي�����ش��ك��و  وال��ث��ق��اف��ة 
والرتتيبات  الإح��ت��ف��ال��ي��ة  ه��ذه  يف 
اخل�����ا������ش�����ة ب����اإن���������ش����اء اجل���ام���ع���ة 
اأن  على  تعمل  التي  الإف��رتا���ش��ي��ة 
اإم��ارة ال�شارقة عا�شمة  تتخذ من 
بحث  املقابلة  خ��الل  مت  كما  ل��ه��ا. 
مكتب  ع��م��ل  جم���ال  تو�شيع  �شبل 
ممار�شة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه  امل��ن��ظ��م��ة 
مهامه التي تفيد العمل الإ�شالمي 
الرتبية  جم������الت  يف  امل�������ش���رتك 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة والإت�����ش��ال يف 

ي�شم ن�شاط املنظمة منذ اإن�شائها 
عام  ن��ه��اي��ة  وح���ت���ى   1980 ع����ام 
عاما   30 م����دى  وع��ل��ى   2012
ي�شب  ال���ذي  املتميز  ال��ع��ط��اء  م��ن 
يف م�شلحة ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي يف 
والثقافة  والعلوم  الرتبية  جمال 
املنظمة  ع������ام  م����دي����ر  وت����ق����دم   .
والعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
والثقافة اي�شي�شكو بجزيل ال�شكر 
املنظمة  تلقاه  م��ا  على  والتقدير 
من رعاية كرمية ودعم وم�شاندة 
من �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
اإم����ارة  اأخ��ت��ي��ار  ي��ك��ون  اأن  اآم����ال   ..

للثقافة  ك���ع���ا����ش���م���ة  ال���������ش����ارق����ة 
يتعرف  لكي  منا�شبة  الإ�شالمية 
الإمارة  ب��ه  ماحتظى  على  ال��ع��امل 
اإ�شالمية  وم����ع����امل  ع����م����ارة  م����ن 
جتعلها حقيقة باأن تكون عا�شمة 
للثقافة الإ�شالمية. ح�شر املقابلة 
ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
علي اجلروان امل�شت�شار يف الديوان 
الأم���ريي و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبيد 
الإقليمي  امل��دي��ر  ال��ه��اج��ري  �شيف 
للرتبية  الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
بال�شارقة  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ع���ل���وم 

اإي�شي�شكو.

••ال�شارقة-الفجر:

)اأم�س(  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
الأحد اتفاقية تعاون م�شرتك مع 
بجمهورية  ال�شوي�س  قناة  جامعة 
التفاقية  وق����ع  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
مديرها  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  ع���ن 
ال��دك��ت��ور �شامي  الأ����ش���ت���اذ  ���ش��ع��ادة 
عن  ووقعها  حممود  احلميد  عبد 
رئي�شها  ال�����ش��وي�����س  ق��ن��اة  ج��ام��ع��ة 
���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 
الأ�شتاذ  بح�شور  حممدين  اأحمد 
النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
لل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
الأكادميية والأ�شتاذ الدكتور ح�شام 
الدين حمدي نائب مدير جامعة 
الطبية  الكليات  ل�شوؤون  ال�شارقة 
والعلوم ال�شحية، والدكتور �شالح 
طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة 
ع�شام  والدكتور  املجتمع  ل�شوؤون 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ج��م��ي  ال��دي��ن 
والفاعلية  اجل��ودة  �شمان  ل��دائ��رة 
وح�شر  والع����ت����م����اد  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة 
اجلامعة  م���ن  ال��ت��وق��ي��ع  م���را����ش���م 
حممود  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شرية 
رئي�س  ن��ائ��ب  ح�شن  املح�شن  ع��ب��د 
اجلامعة ل�شوؤون التعليم والطلبة. 
�شامي  ال���دك���ت���ور  الأ����ش���ت���اذ  واأك������د 
حممود مدير جامعة ال�شارقة باأن 
روؤية  يلبي  التفاقية  ه��ذه  توقيع 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  جامعة  وموؤ�ش�س  رئي�س 
بالمتداد القومي جلامعة ال�شارقة 
العربية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  وخ��ا���ش��ة 
امل�شتوى  املرموقة على  املكانة  ذات 
ال�شوي�س  ق��ن��اة  كجامعة  ال��ق��وم��ي 

•• ابوظبي-وام:

ع���ل���ي جاتوي  م��ع��ظ��م  م���ع���ايل  اأك������د 
احلكومة  يف  والبحوث  ال��غ��ذاء  وزي��ر 
الذي  احل��ي��وي  ال����دور  الباك�شتانية 
العربية  الم����ارات  دول��ة  ب��ه  ت�شطلع 
الحمر  ال����ه����الل  وه���ي���ئ���ة  امل���ت���ح���دة 
الكوارث  م���ن  امل��ت�����ش��رري��ن  مل�����ش��ان��دة 
ب�����الده  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة والأزم��������������ات يف 
وقال  الإن�شانية.  معاناتهم  وتخفيف 
اإن الإم��ارات قيادة و�شعبا وموؤ�ش�شات 
ال�شعب  ب����ج����ان����ب  ظ����ل����ت  وه����ي����ئ����ات 
ال��ن��ك��ب��ات التي  ال��ب��اك�����ش��ت��اين خ����الل 
اأمل��ت ب��ه وق��دم��ت ل��ه ك��ل اأوج���ه الدعم 
وامل�����ش��ان��دة ال��ت��ي م��ك��ن��ت��ه م���ن جتاوز 
الناجمة  ال�شعبة  الإن�شانية  ظروفه 
ع��ن ت��ل��ك الأح������داث .. م�����ش��ددا على 
وفيا  �شيظل  الباك�شتاين  ال�شعب  اأن 
ل�شعب  النبيلة  الإن�شانية  للمواقف 
الإمارات الذي ياأتي دائما يف مقدمة 
لالأو�شاع  وامل�����ش��ان��دي��ن  ال���داع���م���ني 
وزير  واأع��رب  باك�شتان.  يف  الإن�شانية 
تقديره  ع���ن  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  ال����غ����ذاء 
ل��ل��ج��ه��ود الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
حاليا  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  تبذلها 
مبتابعة  الباك�شتانية  ال�شاحة  على 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة 
اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف  زاي�����د 
الغربية رئي�س هيئة الهالل  املنطقة 
الأحمر . جاء ذلك لدى لقاء الوزير 
الهالل  مب��ق��ر  ام�������س  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
الأح����م����ر م���ع ����ش���ع���ادة اح���م���د حميد 
الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  املزروعي 
بح�شور فهد عبد الرحمن بن �شلطان 
امل����وارد  لتنمية  ال��ع��ام  الأم����ني  ن��ائ��ب 

موؤكدا باأن املرء يكاد يلم�س املنهج 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ف��ك��ري 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
وموؤ�ش�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
قبابها  �شموخ  يف  ال�شارقة  جامعة 
وم������ع������اين ت���ك���وي���ن���ه���ا امل����ع����م����اري 
الأكادميية  ومكوناتها  واجل��م��ايل 

والعلمية.
مكونات  ا����ش���ت���ع���ر����س  اأن  وب����ع����د 
حيث  م��ن  ال�شوي�س  ق��ن��اة  ج��ام��ع��ة 
تطرحها  ال����ت����ي  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  وحجم 
والطالبية فيها ومالمح من تاريخ 
اأعرب  الكبرية،  العلمية  اإجنازاتها 
التعاون  اآف���اق  بتعزيز  اأم��ان��ي��ه  ع��ن 
الكليات  لي�شمل  اجلامعتني  ب��ني 
والتخ�ش�شات الأكادميية الأخرى 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
جامعة  مدير  نائب  حمدي  ح�شام 
ال�شارقة لل�شوؤون الأكادميية الذي 
كلية  بتاأ�شي�س  اأ�شهم  اأن  ل��ه  �شبق 
ال�شوي�س،  ق��ن��اة  جامعة  يف  ال��ط��ب 

الكثريين من  لها  ب���اأن  ق��ال  ال��ت��ي 
�شفراء  يعتربوا  الذين  خريجيها 
جلامعتهم يف كثري من اجلامعات 
املرموقة ومنهم من هو يف جامعة 
فل�شفة  ل��ه��ا  لأن  وذل���ك  ال�����ش��ارق��ة، 
العايل  التعليم  م�شاألة  يف  خا�شة 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ���ش��اأن��ه��ا يف ذلك 
واأن هذه  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ���ش��اأن 
ال��ف��ل�����ش��ف��ة ���ش��ك��ل��ت اجل���وه���ر الذي 
قال باأنه اأدى اإىل هذا التالقي يف 
التعاون الأكادميي والعلمي، معربا 
عن اأمله يف اأن تكون هذه التفاقية 
من  ملزيد  اأ�شا�شية  انطالق  قاعدة 
اأكادميية  جم�����الت  يف  ال���ت���ع���اون 
اأخرى بالإ�شافة اإىل التعاون الذي 
الت��ف��اق��ي��ة يف  ه���ذه  ع��ل��ي��ه  ت�شتمل 
مبجاليه  ال�شحية  والعلوم  الطب 

الأكادميي والعلمي.
الدكتور  الأ�شتاذ  اأعرب  من جانبه 
رئي�س  اأح���م���د حم��م��دي��ن  حم��م��د 
فخره  ع��ن  ال�شوي�س  قناة  جامعة 
ال�شارقة  مدينة  ب�شروح  واإعجابه 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ع��ل��ى ن��ح��و عام 
وجامعة ال�شارقة على نحو خا�س 

الآف����اق  ر���ش��م  ي�شتطيع  م���ن  خ���ري 
على  لكونه  التعاون  لهذا  الأو���ش��ع 

علم مبكونات اجلامعتني. 
التفاقية  ه�����ذه  ت���وق���ي���ع  وي����اأت����ي 
باأهمية  اجل��ام��ع��ت��ني  م���ن  اإدراك�������ا 
ال����ت����ع����اون ال���ع���رب���ي وال���������دويل يف 
ب�شفة  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال 
ب�شفة  ال�����ش��ح��ي  وامل����ج����ال  ع���ام���ة 
خا�شة، وباأهمية التميز يف التعليم 
وال���ت���دري���ب وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف 
العاملة  الب�شرية  ال��ك��وادر  تطوير 
يف احل��ق��ل ال�����ش��ح��ي، اإ���ش��اف��ة اإىل 
على  التعاون  ه��ذا  واأهمية  م��ردود 
تطوير التعليم الطبي واخلدمات 
من  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف  ال�شحية 
الأكادميية  اخل��ربات  تبادل  خالل 
كافة  يف  وال���ب���ح���ث���ي���ة  وامل����ه����ن����ي����ة 
الطبي  بالتعليم  املتعلقة  اجلوانب 
اأن  التفاقية  واقت�شت  وال�شحي. 
تندرج يف اإطار التفاقيات الدولية 
م�شر  جمهورية  ب��ني  تربط  التي 
ال��ع��رب��ي��ة واإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة بدولة 
بهدف  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الأ�شا�شية  ل��ل��م��ب��ادئ  اإط����ار  و���ش��ع 

اإ�شافة  وغريه من الأقاليم الأخ��رى 
واإمكانية  الدخل  دعم حم��دودي  اإىل 
تنموية  م�شاريع  تنفيذ  يف  امل�شاهمة 
ب���الده لتمليكها  ال��ف��ق��رية يف  ل��الأ���ش��ر 
على  ت�شاعدها  �شغرية  اإنتاج  و�شائل 
ث���اب���ت وتعمل  اإي���ج���اد م�����ش��در دخ����ل 
القت�شادية  اأو�شاعها  حت�شني  على 
ذات  امل�شاريع  ه��ذه  مثل  اأن  موؤكدا   ..
ال�شعفاء  جدوى على م�شتقبل حياة 
. وقال  اح��ت��ي��اج��ا  الأك�����ر  وال���ف���ئ���ات 
هذه  يف  وري��ادت��ه��ا  الهيئة  م��ك��ان��ة  اإن 
باك�شتان  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ه��ي  امل���ج���الت 
امل�شاريع  ه���ذه  اإل��ي��ه��ا مب��ث��ل  ل��ل��ت��وج��ه 
التي �شت�شاف اإىل �شجلها النا�شع يف 
�شاحات البذل والعطاء . ومن جانبه 
الهالل  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  رح���ب 
والوفد  الباك�شتاين  ال��وزي��ر  ب��زي��ارة 
 .. الأح��م��ر  الهالل  امل��راف��ق له لهيئة 
الهيئة من  به  اأن ما ت�شطلع  موؤكدا 
جهود ومبادرات اإن�شانية على ال�شاحة 

ال�شام�شي  م�شبح  وحممد  بالوكالة 
مدير اإدارة امل�شاريع يف الهيئة . وقال 
الهالل  هيئة  اإن  الباك�شتاين  الوزير 
الأح��م��ر مل ت��ت��وان يف ت��ق��دمي الدعم 
وامل�شاندة للمتاأثرين وجتاوبت ب�شكل 
ف��وري مع اآث��ار ال��ك��وارث ويف كل مرة 
وم�شاعداتها  الإغاثية  فرقها  حترك 
والتي  املت�شررة  للمناطق  الإن�شانية 
تركت �شدى طيبا يف نفو�س الأهايل 
واملتاأثرين الذين يكنون كل التقدير 
 . امل��ع��ط��اء  الإم�����ارات و�شعبها  ل��دول��ة 
وب��ح��ث ال���وزي���ر ال��ب��اك�����ش��ت��اين خالل 
التعاون  اأط�����ر  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ال��ل��ق��اء 
وال�شراكة بني الهيئة ووزارته لتنفيذ 
ال�شاحة  حتتاجها  تنموية  م�شاريع 
ال�شحية  امل��ج��الت  يف  الباك�شتانية 
والتعليمية واخلدمية يف املناطق التي 
�شهدت موؤخرا كوارث واأزمات طبيعية 
اأثرت ب�شكل مبا�شر على حياة ال�شكان 
املحليني هناك خا�شة يف اإقليم ال�شند 

واجبها  �شميم  من  هي  الباك�شتانية 
جت�����اه ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين ال����ذي 
ال�شعب  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  تربطه 
الإماراتي منذ القدم. وقال ان الهيئة 
تطلعات  حتقيق  يف  جهدا  تدخر  ل��ن 
تر�شيخ  ال��ر���ش��ي��دة يف  ال���دول���ة  ق��ي��ادة 
خالل  من  وتعزيزها  العالقات  تلك 
ال��دع��م وامل�شاندة  امل��زي��د م��ن  ت��ق��دمي 
ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ني م�����ن ب����راجم����ه����ا يف 
باك�شتان وتنفيذ امل�شاريع التي ترتقي 
ب��اأو���ش��اع��ه��م الق��ت�����ش��ادي��ة وحت��د من 
املزروعي  واأكد   . الإن�شانية  معاناتهم 
الوزير  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  اأن 
اأولويات  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
يف  واإ�شرتاتيجيتها  وخططها  الهيئة 
املحليني  ال�شكان  ق��درة  تعزيز  جمال 
واملناطق  ال�����ش��ع��ي��ف��ة  الأق����ال����ي����م  يف 
التكيف  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��م  ال��ه�����ش��ة 
والنكبات  بهم  املحدقة  الأخ��ط��ار  مع 
والقت�شادية  والج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ادي��ة 

ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني والتي  ل��ل��ت��ع��اون 
تتما�شى  وب��رام��ج  م�����ش��اري��ع  حت���دد 
اجلامعتني  اخ���ت�������ش���ا����ش���ات  م�����ع 
معا  ت��ت��ع��اون��ا  واأن  واأول���وي���ات���ه���م���ا، 
والفعاليات  امل���ن���اه���ج  ل���ت���ط���وي���ر 
املعنية  ت��ل��ك  خ��ا���ش��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
مبجالت الدرا�شات الطبية وطب 
الأ�شنان وال�شيدلة واملهن الطبية 
امل�شاعدة، واأن تت�شاركا يف م�شاريع 
ت��دري��ب��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة م�����ش��رتك��ة، ويف 
املختلفة  بالطلبات  التقدم  تي�شري 
الداعمة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
ل���ل���ب���ح���وث، وت���ن���ظ���ي���م امل�����وؤمت�����رات 
التدريبية  وال������دورات  وال���ن���دوات 
املعلومات  تتبادل  واأن  امل�شرتكة، 
واملن�شورات  ال��ت��وث��ي��ق  وم�������ش���ادر 
هيئة  واأع�����ش��اء  والطلبة  العلمية 

التدري�س.
ومب���وج���ب ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة التي 
قابلة  ����ش���ن���وات  خل���م�������س  ت�������ش���ري 
ل��ل��ت��ج��دي��د ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت���ت���ك���ون م����ن ع�����دد من 
القيادات الأكادميية يف كل جامعة 
ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى حت����دي����د ال����ربام����ج 
على  التفاق  يتم  التي  والأن�شطة 
التفاقية  ه��ذه  اإط���ار  يف  تنفيذها 
م����ع و����ش���ع خ���ط���ط زم���ن���ي���ة لهذه 
لكل  ميزانية  واإع����داد  الفعاليات، 
التفاقيات  اإع��داد  م�شروع وكذلك 
املكملة  وامل�������الح�������ق  اخل�����ا������ش�����ة 

لالتفاقية.
التفاقية  توقيع  مرا�شم  وبنهاية 
جرى تبادل الدروع التذكارية بني 

اجلامعتني.
ال�شوي�س  ق��ن��اة  جامعة  وف��د  وك���ان 
الكليات  ����ش���م���ل���ت  ب����ج����ول����ة  ق�������ام 
الطبية والعلوم ال�شحية واملعامل 

واملختربات التابعة لها. 

العمل  اإن  وق���ال   . ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
على  يقوم  وامل��وؤث��ر  الفاعل  الإن�شاين 
توفري  على  تعمل  التي  الأ�ش�س  ه��ذه 
مب�شتوى  تنه�س  ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��اري��ع 
ال�����ش��ع��ي��ف��ة وتوفر  وال���ف���ئ���ات  الأ����ش���ر 
م�شتقبل  يف  يعينها  ثابتا  دخ��ال  لها 
الآنية  امل���ع���ون���ات  ع���ن  ب����دل  اأي���ام���ه���ا 
كان  مهما  التي  املبا�شرة  وامل�شاعدات 
املن�شود  ب��ال��غ��ر���س  ت��ف��ي  ل  ح��ج��م��ه��ا 
�شتنظر  الح��م��ر  ال��ه��الل  اأن  واأك����د   .
تقدم  التي  للم�شاريع  العتبار  بعني 
بها الوزير الباك�شتاين وقال اإن وفدا 
باك�شتان  اإىل  �شيتوجه  الهيئة  م��ن 
وحتديد  املقرتحة  امل�شاريع  لدرا�شة 
العاجل  ال��ق��ري��ب  يف  تنفيذها  اآل��ي��ات 
بالتن�شيق مع جمعية الهالل الأحمر 
يف  املخت�شة  واجل��ه��ات  الباك�شتانية 
الربامج  قيمة  اأن  ي��ذك��ر   . باك�شتان 
الهالل  هيئة  نفذتها  التي  وامل�شاريع 
العام  م���ن���ذ  ب���اك�������ش���ت���ان  يف  الأح����م����ر 
بلغت   2012 ع���ام  وح��ت��ى   2005
 399 و  األ��ف��ا   23 و  م��ل��ي��ون��ا   123
األفا  56 مليونا و854  درهما منها 
تكلفة  ع���ن  ع���ب���ارة  دره���م���ا   154 و 
تكلفة  جانب  اإىل  الإغاثية  العمليات 
 49 بلغت  ال��ت��ي  التنموية  امل�����ش��اري��ع 
درهما   773 و  األفا   866 و  مليونا 
 780 و  م��الي��ني  �شبعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
قيمة  مت��ث��ل  دره���م���ا   124 و  األ���ف���ا 
امل�شاريع املو�شمية رم�شان والأ�شاحي 
وخم�شة ماليني و 655 األفا و403 
دراهم قيمة برامج كفالة الأيتام اإىل 
جانب مليونني و 866 األفا و 945 
امل�شاعدات  تكلفة  ع��ن  ع��ب��ارة  دره��م��ا 

املقطوعة . 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل ال�سفري الربيطاين 

لدى ا�ستقبالها وفدًا من املركز الوطني للإح�ساء

موا�سالت الإمارات تدعم م�سروع ال�سبكة الإح�سائية الوطنية

••ال�شارقة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

القا�شمى ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة �شباح ام�س 
مبكتب �شمو احلاكم �شعادة دومنيك جريمي �شفري اململكة 
املتحدة لدى الدولة يرافقه �شعادة ادوارد هوبارت القن�شل 
ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى  املتحدة.  للمملكة  العام 

•• دبي-الفجر:

التزامها  الإم��ارات  اأكدت موا�شالت 
امل���ب���ادرات احلكومية  ب��دع��م  ال��دائ��م 
والوطنية من خالل تعزيز التن�شيق 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ال��ف��ع��ال  وال��ت��ك��ام��ل 
واملحلية،  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�شاريعها  لإجن����������اح  وال�����ت�����ع�����اون 

الإ�شرتاتيجية.
ا���ش��ت��ق��ب��ال �شعادة  ل����دى  ذل����ك،  ج����اء 
مدير  اجل����رم����ن  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د 
ع����ام م���وا����ش���الت الإم��������ارات مببنى 
بدبي،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
لالإح�شاء  الوطني  املركز  من  وف��داً 
برئا�شة �شعادة ماجد �شلطان اآل علي 
الفنية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
احلو�شني  خليفة  وح�شور  باملركز، 
القومية  احل�����ش��اب��ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
اإدارة  م��ن  العبابنة  واأ���ش��ام��ة  باملركز 

الإح�شاءات القت�شادية.
وم���ن ط���رف م��وا���ش��الت الإم������ارات، 
ح�شر ك��ل م��ن ح��ن��ان حم��م��د �شقر 
اخلدمات  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر 
املرزوقي  حممد  وجا�شم  امل�����ش��ان��دة، 
النقل  ل����دائ����رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املدر�شي، واملهند�س عبد اهلل حممد 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ك��ن��دي 

تطوير الأعمال.
اإن�شاء  متابعة  ال��زي��ارة  وا�شتهدفت 
يف  اإح�شائية  وح���دة  وج���ود  وتفعيل 
زيارات  �شمن  الإم����ارات  موا�شالت 
والهيئات  ال�����وزارات  ملختلف  امل��رك��ز 

واملوؤ�ش�شات الحتادية يف الدولة.
 واأعرب اجلرمن يف بداية اللقاء عن 
وتقديره  ال���زائ���ر،  ب��ال��وف��د  ترحيبه 
يبذلها  ال��ت��ي  الإح�����ش��ائ��ي��ة  للجهود 
ل��الإح�����ش��اء، مثمناً  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
دور املركز يف اإذكاء الوعي العام لدى 
ب��اأه��م��ي��ة توافر  اجل��ه��ات الحت���ادي���ة 
وتطوير  دقيقة،  ر�شمية  اإح�����ش��اءات 

نظم اإح�شائية وطنية �شاملة.
 و�شدد مدير عام موا�شالت الإمارات 
اإح�شائية  ���ش��ب��ك��ة  اإن�������ش���اء  اأن  ع��ل��ى 
وطنية موحدة هي م�شوؤولية كبرية، 
حتتم ت�شافر جهود جميع املوؤ�ش�شات 
احلكومية واإيالئها العناية الالزمة 
وال��ك��ف��ي��ل��ة ب��اإجن��ازه��ا واإجن��اح��ه��ا يف 
امل�شتوى  ووف������ق  امل���ط���ل���وب  ال����وق����ت 
اأن موا�شالت  على  واأك���د  امل���اأم���ول.  

لتقدمي  تام  ا�شتعداد  على  الإم���ارات 
ك���اف���ة اأوج������ه ال���ت���ع���اون وال����دع����م يف 
ه��ذا ال�شدد، وذل��ك من خ��الل عقد 
خالل  اإ�شافية  واجتماعات  ل��ق��اءات 
اآلية  ال���ق���ادم���ة، وم��ن��اق�����ش��ة  ال���ف���رتة 
تطوير هذا التعاون مبا يتوافق مع 
لالإح�شاء،  الوطني  امل��رك��ز  معايري 
يف  الإم���ارات  موا�شالت  واحتياجات 
الإح�شائية  ال��وح��دة  اإن�����ش��اء  جم���ال 
اخل����ا�����ش����ة ب���امل���وؤ����ش�������ش���ة، وت����دري����ب 
م�شتجدات  اأح����دث  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني 
من  يتطلبه  وم��ا  الإح�شائي  العمل 
للقدرات  وب���ن���اء  وم���ع���ارف  م���ه���ارات 

الإح�شائية لديهم.
موا�شالت  ب�����اأن  اجل���رم���ن  واأف�������اد   
الإم������������ارات ت���ط���ب���ق جم���م���وع���ة من 
الأن��ظ��م��ة الإح�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي تغطي 
واأن�شطة  خ��دم��ات  جم��الت  خمتلف 
با�شتمرار  ت�����ش��ع��ى  وه���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
الأن��ظ��م��ة، وم��ن ذلك  ه��ذه  لتطوير 
يف  متخ�ش�س  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  عزمها 
ودرا�شات  والإح�������ش���اءات  امل��ع��ل��وم��ات 
هذه  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ال���ع���م���ل،  ����ش���وق 
الزيارة �شتمهد لعقد مذكرة تفاهم 
بهدف  ال����ط����رف����ني،  ب����ني  وت�����ع�����اون 
تعزيز جهودهما امل�شرتكة يف املجال 
الإح�شائي وتو�شيع نطاق ال�شتفادة 

املتبادلة بينهما.
م���ن ج���ان���ب���ه، ت���وج���ه ����ش���ع���ادة ماجد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
الوطني  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
والتقدير  ب���ال�������ش���ك���ر  ل����الإح���������ش����اء 
مل��وا���ش��الت الإم�����ارات ع��ل��ى جتاوبها 
وحر�شها على اإجناح مبادرات املركز، 
اإجناز  ي�شتهدف  املركز  اأن  مو�شحاً 
الإح�شائية  ال�شبكة  ب��ن��اء  م�����ش��روع 
ال��وط��ن��ي��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��رب��ع الأول 

2013م، وذلك من خالل  من عام 
زيارة حوايل 63 جهة من الوزارات 
الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���دول���ة، وال��ت��ع��اون م��ع��ه��ا لأجل  يف 
واآليات  الإح�شائية  الوحدات  اإن�شاء 
وعقد  ال���ب���ي���ان���ات  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 

الدورات التدريبية ذات العالقة.
موا�شالت  ب�����دور  ع��ل��ي  اآل  واأ�����ش����اد 
الإم��ارات يف تعزيز اأهداف احلكومة 
موا�شالت  ف��وز  معترباً  الحت��ادي��ة، 
الإم����������������ارات ب����اجل����ه����ة الحت������ادي������ة 
�شمن  متتاليتني  لدورتني  املتميزة 
ل����الأداء احلكومي  ج��ائ��زة الإم�����ارات 
الإداري  متيزها  على  دلياًل  املتميز، 
يف  �شيما  ول  واخل��دم��ي،  واملوؤ�ش�شي 

املجال الإح�شائي.
الوطنية  الإح�����ش��اءات  باأهمية  ون��وه 
ال��ر���ش��م��ي��ة يف ج��م��ع وحت��ل��ي��ل ون�شر 
والجتماعية  القت�شادية  البيانات 
والتي  وال��دمي��وغ��راف��ي��ة،  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
عليه  ي�شتند  �شاماًل  ر�شيداً  ت�شكل 
ورواد  وال���ب���اح���ث���ون  ال����ق����رار  ���ش��ن��اع 
ميكنهم  ومب��ا  املجتمع،  يف  الأع��م��ال 
م����ن ف���ه���م ال�����واق�����ع ب�����ش��ك��ل اأع���م���ق، 
ب�شورة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

مدرو�شة واآمنة.
بعد ذلك قدم ماجد �شلطان اآل علي 
ع��ر���ش��اً ع��ن ال��ن��ظ��ام الإح�����ش��ائ��ي يف 
الدولة �شمل التعريف بالنظام، ودور 
املركز يف اإعداده وتطويره، كما تناول 
الإح�شائي  للعمل  التاريخي  املدخل 
واإطاره القانوين، ومكوناته، والدور 
الإح�شائية  البيانات  به  تقوم  ال��ذي 
ودعم  وال�شيا�شات  اخلطط  ر�شم  يف 
م�شادر  على  ع��الوة  التنمية،  جهود 
البيانات الإح�شائية بنوعيها املكتبي 

ال�شجلي وامليداين.
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•• راأ�ص اخليمة-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  بجائزة 
تنظمها  التي  الفعاليات  اأه��م  اإح���دى 
باأهل  ل��الح��ت��ف��اء  ال���رام���ي���ة  الإم��������ارة 
ال���ق���راآن وح��ف��ظ��ة ك��ت��اب اهلل ع��ز وجل 
وت�شجيع القبال على القراآن الكرمي 
اأ�شرف  لنيل  وات��ق��ان��ا  وت��الوت��ا  حفظا 
منزله واأعظم اجر يف الدنيا والآخرة. 
اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  اأن  �شموه  واأك���د 
للقراآن الكرمي تعد امتدادا لالأعمال 
اخلرية التي اأ�ش�شها الوالد املغفور له 
ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي وعزز 
م�شريتها �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن ���ش��ق��ر 

لت�شبح  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
اليوم عالمة فارقة على اجندة جوائز 
القراآن الكرمي يف الدولة و�شراج ي�شع 

بنور القراآن الكرمي.
جاء ذلك خالل لقاء �شموه بالديوان 
الم����ريي ���ش��ب��اح ام�����س ال�����ش��ي��خ �شقر 
رئي�س  القا�شمي  حميد  ب��ن  خالد  ب��ن 
اخليمة  راأ����س  موؤ�ش�شة  ادارة  جمل�س 
ال��ت��ي تنظم  ال��ك��رمي وعلومه  ل��ل��ق��راآن 
جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي يف 
دورتها ال� 13 بح�شور ال�شيخ عبداهلل 
بن حميد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س 
م��ك��ت��ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ�����س 
بن  حممد  بن  �شقر  وال�شيخ  اخليمة 
بن  �شلطان  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر 
ال��ق��ا���ش��م��ي و�شعادة  ���ش��ق��ر  ب���ن  ج��م��ال 
العليا  اللجنة  رئي�س  ال�شحي  اأح��م��د 

اع�شاء  م��ن  وع���دد  ل��ل��ج��ائ��زة  املنظمة 
راأ�س  عهد  ويل  �شمو  وث��م��ن  اللجنة. 
اللجنة  تبذلها  التي  اجلهود  اخليمة 
ال���ع���ل���ي���ا امل���ن���ظ���م���ة م����ن اأج������ل اإظ���ه���ار 
وب�شكل  امل�شرف  املظهر  بهذا  اجلائزة 
ا�شم  حتمل  التي  اجل��ائ��زة  با�شم  يليق 
التنظيم  ح�شن  م��ن  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
جوانب  �شملت  التي  الفعاليات  وتنوع 
ت�����ش��اه��م يف تعزز  دي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
الهوية الوطنية واللحمة الجتماعية 
والجتماعي  ال�شري  امل�شتويني  على 
م��ا ي��وؤك��د اه��م��ي��ة اجل��ائ��زة ودوره����ا يف 
ديننا احلنيف ومعاين  تر�شيخ مبادئ 
جمتمعنا  يف  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  وق��ي��م 
ال�شيخ  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  ال���ش��الم��ي. 
القا�شمي  حميد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  باهتمام 

ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن ���ش��ق��ر 
الأع��ل��ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة بجائزة 
را�س اخليمة للقراآن الكرمي ومتابعة 
�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
اخليمة  راأ�������س  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
جل��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ح��ر���ش��ا من 
ب�شكل  اجل��ائ��زة  تنظم  على  �شموهما 
ت�شجيع  يف  م�شريتها  ملوا�شلة  �شنوي 
القبال على حفظ كتاب اهلل ويعك�س 
بتكرمي  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اه��ت��م��ام 
والحتفاء  ال��ق��راآن��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ط���الب 

باأهل العلم والعلماء.
�شعادة  م��ن  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  واط��ل��ع 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال�شحي  احمد 
امل�شاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة 
للجائزة التي �شمت حما�شرات دينية 
تدريبية  ودورات  اجتماعية  ون���دوات 

بال�شعر  ت��ع��ن��ى  ���ش��ع��ري��ة  وم��ل��ت��ق��ي��ات 
القراآين الذي يقدم �شورا من الر�شاد 
والإ�شالمي  الج��ت��م��اع��ي  وال��ت��وج��ي��ه 
الف�شيلة  ا�شحاب  من  نخبة  يقدمها 

العلماء واملحا�شرين وال�شعراء.
راأ�س  موؤ�ش�شة  ح��ر���س  ال�شحي  واأك���د 
على  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة 
فئات  ودخ��ول  اجل��ائ��زة  قاعدة  تو�شيع 
العام  القراآنية هذا  جديدة للم�شابقة 
الفعاليات  يف  ال��ت��ن��وع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
جانبني  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  امل�شاحب 
الذي  الديني  اخلطاب  هما  رئي�شيني 
ال�شالمية  ال��ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ي��ه��ت��م 
والأ�������ش������رة  امل���ج���ت���م���ع  احل����م����ي����دة يف 
واخل��ط��اب ال��وط��ن��ي ال���ذي ي��ع��زز قيم 
والقيادة  ل��ل��وط��ن  وال�����ولء  الن��ت��م��اء 
التوجه  ه����ذا  ي��ع��د  ح��ي��ث  ال���ر����ش���ي���دة 

ت�شتحدث  ل��ل��ج��ائ��زة  ج��دي��دة  اإ���ش��اف��ة 
للمرة الوىل هذا العام.

التي   � اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ال�شحي  ون���وه 
 � 28 م��ن ف��رباي��ر اجل���اري  تختتم يف 
بداأت الختبارات النهائية للم�شاركني 

الكتاب  ح��ف��ظ��ة  م����ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  يف 
الكرمي �شمن م�شابقات وفروع الدورة 
زايد  ال�شيخ  للذكور يف م�شجد  ال�13 
ول���الن���اث يف م��ق��ر ج��م��ع��ي��ة الم�����ارات 
مب�شاركة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

175 م��ت�����ش��اب��ق��ا م���ن اجل��ن�����ش��ني من 
الختبارات  يف  ���ش��ارك��وا   434 اأ���ش��ل 
يف   119 بن�شبة  ب���زي���ادة  التمهيدية 
املائة مقارنة مع اإجمايل امل�شاركني يف 

العام املا�شي.

•• ابوظبي- فوؤاد علي

اأبوظبي  م��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
الثاين لأع�شاب الأطفال لعر�س اآخر 
الأطفال  اأع�����ش��اب  بطب  امل�شتجدات 
نظمتها  يومني  مل��دة  وام��ت��د  بالأم�س 
القرم  ف���ن���دق  يف  امل���ف���رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 

ال�شرقي باأبوظبي .
وق��������ال ال����دك����ت����ور و����ش���ي���م ف���ت���ح اهلل 
ا���ش��ت�����ش��اري ط���ب اأع�������ش���اب الأط���ف���ال 
املوؤمتر  فعاليات  حول  املوؤمتر  رئي�س 
الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  اأن  الأول  ي��وم��ه  يف 
ت����ن����اول����ت الإع�������ت�������اللت ال���وع���ائ���ي���ة 
والإ���ش��ت��ق��الب��ي��ة ع��ن��د الأط���ف���ال حيث 
ق��دم��ت ورق��ت��ا ع��م��ل ح���ول اجللطات 
واأهمية  الأط����ف����ال  ع��ن��د  ال��دم��اغ��ي��ة 
ال��ذه��ن��ي لديهم  ال��ت��اأه��ي��ل احل���رك���ي 
وقدمت ورقة عمل حول الإعتاللت 
الإل��ت��ه��اب��ي��ة لأوع���ي���ة ال���دم���اغ وطرق 
املعاجلة  الطرق  واأح��دث  ت�شخي�شها 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا وق����دم����ت ورق����ة 
اخرى حول الإعتاللت الإ�شتقالبية 
الإ���ش��ع��اف��ي��ة وط���رق ع��الج��ه��ا واثبات 

ت�شخي�شها .
لرزمة  الرئي�شية  اجلل�شة  وتطرقت 
املناعية  الأم������را�������س  م����ن  ج����دي����دة 
ال��ع�����ش��ب��ي��ة واأه���م���ي���ة اإح�������راز اإج�����راء 
�شبل  لتطبيق  ال��دق��ي��ق  الت�شخي�س 
املحا�شرة  لها وكانت  املنا�شبة  العالج 
الرئي�شية الثانية حول اآخر التطورات 
ال��ع��الج��ي��ة ل�����داء ال��ت�����ش��ل��ب ال����درين 
الأورام  من  اخلا�شة  الأن���واع  وبع�س 

الدماغية امل�شاهدة فيه .
املخ�ش�شة  اجل��ل�����ش��ة  اأن  واأ������ش�����اف 
مركزة  ك��ان��ت  الع�شلية  ل��الأم��را���س 
حول بع�س الأمرا�س النادرة القابلة 
كمر�س  الإنزميية  بالإعا�شة  للعالج 
الع�شلي  ال��وه��ن  واع���ت���اللت  ب��وم��ي 
الإلتهابية  والإع�����ت�����اللت  اخل��ل��ق��ي 

الع�شلية عند الأطفال .
واق��ي��م��ت ك��ذل��ك  ور���ش��ت��ا ع��م��ل حول 

مب�شخة  ال��ع�����ش��ل��ي  ال�������ش���ن���اج  ع�����الج 
اعتاللت  ح��ول  واأخ���رى  الباكلوفني 
وغريها  املخاطية  ال�شكاريد  ع��دي��د 
من الأمرا�س الع�شبية الإ�شتقالبية 
وك����ان����ت اجل���ل�������ش���ة اخل���ت���ام���ي���ة حول 
الأطفال  عند  ال�شلوك  ا���ش��ط��راب��ات 
بالتوازي مع جل�شة حول ا�شطرابات 
بالعالج  خا�شة  عمل  ور���ش��ة  و  ال��ن��وم 

بالبونك�س .
وق�������دم ال����دك����ت����ور و����ش���ي���م ف���ت���ح اهلل 
حم���ا����ش���رة ح�����ول اأح�������د الأم�����را������س 
وت�شمى  احل����دوث  ال���ن���ادرة  الع�شلية 
املبكر  الت�شخي�س  داء بومبي واأهمية 
املتاأخر  ال��ط��ف��ل وال�����ش��ك��ل  ���ش��ك��ل  ل��ك��ل 
ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح ب���الإم���ك���ان ع����الج هذه 
احل��ال��ة ب��الإع��ا���ش��ة الإن��زمي��ي��ة التي 
عند  املر�شي  للخلل  ت�شحيحاً  حترز 
العالج  اإىل  بالإ�شافة  املر�شى  ه��وؤلء 
الداعم القائم على الرعاية النف�شية  
وه��ذا ال��داء هو مر�س ع�شلي وراثي 
قلبي  اع��ت��الل  اإىل  ي���وؤدى  ا�شتقالبي 
وح��رك��ي ي����وؤدي اإىل امل���وت م���امل تتم 

مداخلة عالجية مبكرة .
و�شرح الدكتور خالد زامل ا�شت�شاري 
اأع�شاب  اأطفال ورئي�س ق�شم  اأع�شاب 
الأط�����ف�����ال مب�����ش��ت�����ش��ف��ى امل����ف����رق اأن����ه 
اليوم  يف  حم���ا����ش���رات  ع����دة  ق���دم���ت 
الأخ����ري ل��ل��م��وؤمت��ر ت��ت��ن��اول يف جمال 
عالج ال�شرع فقدم ا�شتاذ من جامعة 
اأوه����اي����و ال���دك���ت���ور ف����ي����داوري حول 

املتوفرة  اجل��دي��دة  العالجات  اأح���دث 
احلادة  ال�شرع  عالج  بالذات  لل�شرع 
العادية  للعالجات  امل�شتجيبة  الغري 
وكيف يعمل العالج املنا�شب بطريقة 
على  العالج  يتاأخر  ل  بحيث  �شليمة 
اأح�شن  الإ���ش��ت��ج��اب��ة  وت��ك��ون  امل��ر���ش��ى 
اخ��رى حتدثت عن  وكانت حما�شرة 
ال�����ش��رع يف حماية  اأدوي�����ة  ا���ش��ت��خ��دام 
املدى  الت�شنجات على  املخ من نوبات 
الطويل بالذات بعد اإ�شابات احلوادث 

مثل حوادث ال�شيارات والدماغ .
الكيايل  ح�����ش��ام  ال���دك���ت���ور  ت���ن���اول  و 
ا���ش��ت�����ش��اري اأع�������ش���اب الأط����ف����ال من 
التخ�ش�شي  في�شل  امللك  م�شت�شفى 
يف جدة  ا�شتخدام اأدوية ال�شرع عرب 
ال�������ش���وؤال ه���ل ل��ه��ا ف���ائ���دة ع��ل��ى مدى 
الطويل اأم ل وحتدث الدكتور حممد 
اجل����ان م���ن ال�����ش��ع��ودي��ة ع���ن الأن�����واع 
الدماغية  ال��ت�����ش��وه��ات  م��ن  املختلفة 
اخل��ل��ق��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة يف كثري 
من الأحيان بالأمرا�س الوراثية من 
ناحية اخللل يف اجلينات وذكر اأن هناك 
اأنواع خمتلفة من الت�شوهات اخللقية 
يف  وخ�شائ�شها  ت�شخي�شها  وط���رق 

الأ�شعة الغري املغناطي�شية .
ويف احدى املحا�شرات حتدث الدكتور 
العالج  ط����رق   ع���ن  ف��ور���ش��اي��د  روك 
الإعتيادية  وغري  املتطورة  الطبيعي 
ل���ع���الج ال�����ش��ع��ف ال������ذي ي��ح�����ش��ل يف 
الدماغ يف بع�س اجللطات الدماغية 

اإ�شابة  اإىل  ت��وؤدي  احل���وادث  بع�س  اأو 
الطبيعي  العالج  عمل  والية  الدماغ 
لها بطرق متطورة وحديثة وتاأثريها 

على املدى الطويل .
واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���زام���ل مت 
ال��ت��ط��رق ع��رب حم��ا���ش��رة علمية من 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  حما�شر  قبل 
الإختبارات  اإىل  ت��ط��رق  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال��وراث��ي��ة اجل��دي��دة امل��ت��وف��رة الأن يف 
الع�شبية  الأم���را����س  احل���الت  ع��الج 
ال�شاحة  يف  وامل���وج���ودة  ع��ام��ة  ب�شفة 
طبية  معامل  يف  بها  وق��ام��وا  الطبية 
الأطباء  وتوعية  ال��ع��امل  يف  خمتلفة 
حول الية اختبار ال�شحيح وحتويلها 
لأط����ب����اء ال����وراث����ة م���ن اج����ل توفري 

العالج املنا�شب اللمري�س.
اأنه كانت هناك فقرة امتدت  واأو�شح 
ل�شاعة ون�شف تطرقت اإىل الأمرا�س 
ال��وراث��ي��ة ال��ن��ادرة اخل��ا���ش��ة يف بع�س 
وجود  يف  اأو  ال��دم��اغ��ي��ة  امل�شتقبالت 
الإنزميات  بع�س  اف���رازات  يف  م�شكلة 

توؤدي اإىل اأمرا�س ع�شبية خمتلفة .
دعينا  تفاعلية  جل�شة  هناك  كانت  و 
لها 4 اأطباء من اأماكن خمتلفة مثل 
طبيبة من املفرق وطبيبة من العني 
وط��ب��ي��ب��ة م��ن ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ورة ليال 
من  ال�شيد  مها  وال��دك��ت��ورة  �شفدية 
ا�شتعر�س  واح��د منهم  ك��ل  ال�����ش��ودان 
ون���ادرة  الت�شخي�س  يف  �شعبة  ح��ال��ة 
للم�شاركني  وت��ق��دم  بعالجهم  ق��ام��وا 

باأليات  الأطباء  اعالم  دون  ملناق�شتها 
الت�شخي�س حتى يتفاعل الأطباء مع 
ب��ط��رق خمتلفة  احل����الت وال��ت��ف��ك��ري 
حول الت�شخي�س والعالج املنا�شب لها 
وتتم املناق�شة بني احلا�شرين م�شيفاً 
يف  التفاعلية  ور���ش��ة  ه���ذه  اإق��ام��ة  مت 
فائدتها  وك����ان����ت  ال�������ش���اب���ق  امل����وؤمت����ر 
امل�شاركني  ا�شتح�شان  ون��ال��ت  مم��ت��ازة 
تعليمي جيد  ب��اإ���ش��ل��وب  الأط��ب��اء  م��ن 
ب�شرح  املحا�شرين  ي��ق��وم  ذل��ك  وب��ع��د 
طرق ت�شخي�س هذه احلالت ال�شعبة 
لكل  املنا�شب  والعالج  واجهتهم  التي 

حالة .
من  �شاهني  رول  الدكتورة  وحتدثت 
عن  امل��ف��رق  مب�شت�شفى  الأ�شعة  ق�شم 
ت�شوير دماغ اجلنني يف بطن اأمه من 
واكت�شاف  الأم��را���س  اكت�شاف  خ��الل 
وامل�شاكل  اخللقية   الت�شوهات  بع�س 
يعالج  التي ميكن اجلنني  اجلراحية 
م��ن��ه��ا وه���و يف ب��ط��ن اأم����ه ق��ب��ل لدته 
العاملية  الطبية  املراكز  بع�س  وهناك 
اجلراحية  ع��م��ل��ي��ات  ب����اإج����راء  ت���ق���وم 

للجنني وهو يف بطن اأمه.
و ق������ال ال����دك����ت����ور خ����ال����د اإب���راه���ي���م 
ا�شت�شاري اأول اأمرا�س املخ والأع�شاب 
حول  قطر  ب��دول��ة  حمد  مب�شت�شفى 

ورقته العلمية ) للفجر ( 
للحوادث  يتعر�شون  الذين  الأطفال 
الأعلى  م��ن  ال�����ش��ق��وط  اأو  ال�����ش��ي��ارات 
الفجائية  احل�����وادث  وك���ل  ال��غ��رق  اأو 

ت�شبب زيادة يف �شغط الراأ�س وحجم 
اأن يكون يف حجم معني  الراأ�س لبد 
يف  زي���ادة  اأي  و  باجلمجمة  وحم��ك��وم 
بالتايل  امل��خ  ت��وؤث��ر يف  ال��راأ���س  �شربة 
ويف  وقتية  اآنية  انعكا�شات  اإىل  ت��وؤدي 
بع�س امل��رات ت��وؤدي اإىل الوفاة ب�شبب 
توقف وظيفة املخ الفجائية اأو ي�شبب 
م�����ش��اك��ل ع��ل��ى م����دى ال���ط���وي���ل مثل 
ال�شلل  اأو  التعلم  و�شعوبات  الإعاقات 
اأو فقدان بع�س وظائف املخ والهدف 
هى  بها  قمت  التي  العمل  ور�شة  من 
الإنتباه  ب��اأه��م��ي��ة  ال���زم���الء  ت��وع��ي��ة 
معه  التعامل  وكيفية  اخلطاأ  ملو�شوع 
من  و�شوله  حلظة  الطفل  ومعاجلة 
تنتهي فرتة احلرجة  احل��ادث وحتى 
ويتم ت�شليمه اإىل فريق اعادة التاأهيل 

للعالج الطبيعي وعالج الوظائف .
ا�شابات  ح���الت  ع���دد  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الدماغ  ���ش��رب��ة  جم����ال  يف  الأط����ف����ال 
منها  ع����دي����دة  لأ�����ش����ب����اب  ازدي���������اد  يف 
ال�شيارات  وك��رة  احل�����ش��اري  التقدم 
وال���������ش����رع����ات ال���ه���ائ���ل���ة وال���ب���ن���اي���ات 
ال�شاهقة وبرك ال�شباحة التي حتدث 
الكهربائية  وال�شعقات  ال��غ��رق  فيها 
مع  يتعاملوا  الأط��ف��ال  اأ���ش��ب��ح  حيث 
الأجهزة الكهربائية ول مير علينا يف 
ق�شمنا بامل�شت�شفى مع العناية الفائقة 
على اأقل 3 حالت يف كل اأ�شبوع بهذا 
اهلل  وبف�شل  الإ���ش��اب��ات  من  امل�شتوى 
ومع التطور الرعاية ال�شحية �شارت 

حالت الوفاة تقل ولكن تكون عندهم 
اأثار ب�شبب احل��وادث وهناك خطوات 
ل��ل��ع��الج م���ن حل��ظ��ة وق�����وع احل����ادث 
متكامل  فريق  وهناك  الأوىل  الأي���ام 
بعد خروجه من غرفة العناية املكثفة 
التخاطب  ع��الج  م��ن  املعاجلني  وه��م 
والتغذية والعالج الطبيعي والعيون 

واأكد الدكتور خالد ابراهيم اأن اجنع 
اإ�شابات الأطفال منع  و�شيلة لتفادي 
وقوعه مثل �شرعات ال�شيارات وحزام 
املخ�ش�شة  الأط��ف��ال  ومقاعد  الأم��ان 
ل��ه��م واحل��م��اي��ة وال�����ش��الم��ة يف برك 

ال�شباحة يف الفلل .
وقال الدكتور با�شل فتح اهلل ا�شت�شاري 
ام�����را������س ال����روم����ات����ي����زم الأط�����ف�����ال 
مب�شت�شفى احلمد بدولة قطر قدمت 
بخ�شو�س  مراجعة  ح��ول  حما�شرة 
الإلتهابات الأوعية الدموية بالدماغ 
الأمرا�س  من  وتعترب  الأطفال  عند 
ت�شبب  اأن  املمكن  م��ن  ول��ك��ن  ال��ن��ادرة 
ومزمن  ح��اد  ب�شكل  ع�شبية  م�شاكل 
وق��م��ت مب��راج��ع��ة الأب��ح��اث املوجودة 
الأ�شباب  ع���ن  ال��ط��ب��ي��ة  ب���ال���دوري���ات 
والعالجات  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  األ����ي����ات  و 
لهذه  الت�شخي�س  ول��ك��ون  امل��ق��رتح��ة 
التعاون  عرب  ولكن  �شعبة  الأمرا�س 
ب���ني ط��ب��ي��ب الأع�������ش���اب وطبيب  م���ا 
الإلتهابات  امرا�س  وطبيب  الأطفال 
ال�شليم  الت�شخي�س  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ش��ه��ل 
للحالة   امل��ن��ا���ش��ب  ال���ع���الج  واق�������رتاح 

وت���ع���ت���رب م�����ن الأم�������را��������س ال�����ن�����ادرة 
دقة  يتطلب  مما  �شعب  وت�شخي�شها 

يف املتابعة العالج .
التي  احل�����الت  ع����دد  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
نراها يف ال�شنة ما بني  حالة واحدة 
اح�شائيات  ه��ن��اك  ول��ي�����س  وح��ال��ت��ان 
دق��ي��ق��ة وي��خ��ت��ل��ف م���ن م���ك���ان لآخ���ر 
مثل  وهى  ال�شبب  جمهولة  وا�شبابها 

امرا�س الروماتيزم .
 وقالت الدكتورة نورة اأحمد املنهايل 
اأخ�����ش��ائ��ي ط��ب اأط��ف��ال واأع�����ش��اب اأن  
املوؤمتر يعترب فر�شة لتبادل اخلربات 
مع الأطباء امل�شاركني يف املوؤمتر من 
داخل الدولة وخارجها والتخ�ش�شات 
الطبية خا�شة يف جمال طب الأطفال 

مكمل لبع�شها البع�س .
ولفتت اإىل  اأن طب اأع�شاب الأطفال 
ذات جمال وا�شع ويحتاج اإىل جمهود 
كبري حتى يغطي كل الأمرا�س فمنها 
واحلركات  والتطور  والنمو  ال�شرع 
ال�شلوكية  وامل�شاكل  الطبيعية  الغري 
التخ�ش�س  واأحببت  التعليم  وت��اأخ��ر 
ف��ي��ه لأن�����ه جم����ال م��ط��ل��وب وفر�شة 
ج����ي����دة ل���الإ����ش���ت���ف���ادة م����ن الأط����ب����اء 
املفرق  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  الإ����ش���ت�������ش���اري���ني 
نق�س  وهناك  عالية  كفاءة  وهم على 
اأع�شاب  ط���ب  جم����ال  يف  ال���دول���ة  يف 
لإزياد  اأهميته  ي���زداد  وم��ع  الأط��ف��ال 
يف  للرعاية  املحتاجني  الأطفال  عدد 

جمال طب اأع�شاب .

ق��ام ال��دك��ت��ور اأح��م��د �شعيد ب��ن هزمي 
م����دي����ر ع�����ام حم����اك����م دب�����ي ب����اإط����الق 
الكوادر  جميع  لتكرمي  �شكراً  م��ب��ادرة 
الق�شائية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
والإداري������ة يف حم��اك��م دب���ي، وذل���ك يف 
اإط��ار حتقيق روؤي��ة الدائرة الريادة يف 
عمل املحاكم ، من خالل تعزيز البيئة 
الداخلية املحفزة على الإبداع والتميز 
وا���ش��ت��ق��ط��اب وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وارد 

الب�شرية ذات الكفاءة العالية.
واأ�شار مدير عام حماكم دبي اأن املوارد 
دب��ي من خمتلف  الب�شرية يف حماكم 
الدعامة  ه���م  وامل�������ش���ت���وي���ات  ال���ف���ئ���ات 
تعزيز  يف  غاياتها  لتحقيق  احلقيقية 
حملياً  ال��ق�����ش��ائ��ي  ب���ال���ن���ظ���ام  ال���ث���ق���ة 
الأداء  وكفاءة  فعالية  وتعزيز  ودول��ي��اً 
ا�شتقطاب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��داخ��ل��ي 
كفاءة  ذات  ب�����ش��ري��ة  م������وارد  وت��ن��م��ي��ة 
التي  الكفاءات  تلك  اأن  واأكمل  عالية، 
ت��ذخ��ر ب��ه��ا حم��اك��م دب���ي ه���م م�شدر 
اهدافها  تطبيق  يف  والتطوير  الفكر 
اإىل )الريادة  ال�شرتاتيجية للو�شول 
علينا  وج��ب  لذلك  املحاكم(،  عمل  يف 
باإجنازاتهم  والح����ت����ف����اء  امل�������ش���ارك���ة 

بها،  لالرتقاء  جهودهم  على  والثناء 
للتعبري عن تقدير الإدارة العليا لكل 
متميز يف حماكم دبي. فمبادرة �شكراً 
تاأتي لتوحيد وتنظيم جميع فعاليات 
الب�شرية  دب���ي  ك����وادر حم��اك��م  ت��ك��رمي 
الهيئة  اأو  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
الوظيفية  ف��ئ��ات��ه��ا  بجميع  الإداري������ة 
التي يرعاها �شعادة مدير عام املحاكم 
م��ب��ا���ش��رة، وذل�����ك ل��ت�����ش��ج��ي��ع الإب������داع 
والتطوير والبتكار، وتقدير الكفاءات 
العاملون،  يحققها  التي  والإجن���ازات 

وكذلك ار�شاء تقليد العرفان باجلميل 
لكل املتميزين يف حماكم دبي، و تعزيز 
وبناء روح النتماء عند املتعاملني جتاه 
الدائرة، وتر�شيخ التوا�شل املبا�شر مبا 
التميز،  ي�شاهم يف حتفيزهم لتحقيق 
حيث يتوىل ق�شم �شوؤون مكتب املدير 
العام بالتعاون مع املحاكم والوحدات 
يف  الب�شرية  امل��وارد  واإدارة  التنظيمية 

تنظيم برامج وفعاليات التكرمي.
اأحمد  الدكتور  كرم  ال�شياق  نف�س  ويف 
�شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي 

498 موظف وب�شكل متفرق يف  عدد 
املبذولة  ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م  ال��دائ��رة 
وم�شاركتهم   ،2012 ع�����ام  خ�����الل 
تكرمي  منها  فعاليات  عدة  يف  الفعالة 
ومتطوعي  اإعارتهم،  املنتهية  الق�شاة 
التنفيذية  واللجنة   ، �شهيل  برنامج 
ل���ن���ادي حم��اك��م دب����ي، وامل��ت��م��ي��زي��ن يف 
جلنة  واأع�����ش��اء  ال��ع��دل،  الكاتب  اإدارة 
للمحاكمة  بن حممد  م�شابقة مكتوم 
ال�شورية، بالإ�شافة اإىل املتميزين يف 

خمتلف الإدارات مبحاكم دبي.

•• دبى-وام:

الربيطانية  امل��خ��اط��ر   اإدارة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت  
تر�شيح  هيئة كهرباء ومياه دبي  للفوز ب اجلائزة 
العاملية لإدارة املخاطر 2013  عن فئتي تقدمي 
قيمة موؤ�ش�شية اإ�شافية من خالل اإدارة املخاطر  
تقديرا  وذل���ك  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ق���درات  تطوير  و 
ل����الإجن����ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خالل 
وتبنى  امل��خ��اط��ر  وحت��دي��د  اإدارة  اآل���ي���ات  تطبيق 
�شهادة  م��ن  امل�شتقاة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
الآيزو 31000 لإدارة املخاطر. وقد مت تر�شيح 
قوية  مناف�شات  بعد  الفئتني  بتلك  للفوز  الهيئة 
مع اأف�شل املوؤ�ش�شات العاملية من القطاعني العام 

اأول موؤ�ش�شة على  بذلك  الهيئة  لتكون  واخلا�س 
م�شتوى ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يتم تر�شيحها 
لهذه اجلائزة. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير 
ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي 
للهيئة انه اإن�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الهادفة 
للموؤ�ش�شات  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
عاملي  كقطب  دب��ي  مكانة  دع��م  بغية  احلكومية 
الهيئة  ت��ع��م��ل  وال�������ش���ي���اح���ة  والأع�����م�����ال  ل���ل���م���ال 
على  م�شتدامة  كموؤ�ش�شة  دوره����ا  م��ن  اإن��ط��الق��ا 
عملية  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  ب��الإ���ش��ه��ام  ع��امل��ي  م�شتوى 
يف  والبيئية  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 

الإم����ارة م��ن خ��الل ت��وف��ري الإم�����دادات امل�شتمرة 
اإمارة  لروؤية  حتقيقا  واملياه  للكهرباء  وامل�شتقرة 
دب����ي. واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه ان ه���ذا الإجن�����از يوؤكد 
تتمتع  التي  والت�شغيلية  الإداري���ة  الكفاءة  م��دى 
اأف�شل املمار�شات  بها الهيئة وجناحها يف تطبيق 
املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  العاملية  املعايري  واأع��ل��ى 
املخاطر  واإدارة  وق��ي��ا���س  ب��ت��ح��دي��د  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
.. كما تعمل  توؤثر على عملها  التي قد  املحتملة 
دوما على الإ�شتثمار يف اآليات اإدارة املخاطر كونها 
اأمرا جوهريا يف جميع عملياتها الت�شغيلية التي 
تهدف اإىل تقدمي خدمات الكهرباء واملياه لإمارة 
والإعتمادية  ال��ك��ف��اءة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  دب���ي 

وال�شالمة.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل اللجنة العليا املنظمة جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي

اختتام فعاليات موؤمتر اأبوظبي الثاين لأع�ساب الأطفال

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

و�شع  اآلية  بعنوان   التدريبية  ال��دورة  فعاليات  اأم�س  انطلقت 
الأهداف ومتابعة التنفيذ( التي تنظمها منطقة راأ�س اخليمة 
التدريب بوزارة  بالتعاون مع وحدة  التدريب(  الطبية )مركز 
على  وتعليقا   . اأي��ام  ثالثة  ملدة  الت�شالت  واأكادميية  ال�شحة 
راأ�س  منطقة  مدير  النعيمي  عي�شى  يا�شر  الدكتور  ق��ال  ذل��ك 
وزارة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ت��اأت��ي  ال����دورة  اأن  الطبية  اخليمة 
ال�شحة والرامية لالإرتقاء باملوظفني وتاأهيلهم لتقدمي اأعلى 
م�شتويات اخلدمة للجمهور. واأو�شح اأن حتديد الأهداف التي 
جاءت يف عنوان الدورة يعترب نقطة الرتكاز واملنطلق الأ�شا�شي 
الأفراد  حتى  اأو  الإدارات  متكني  يف  اأهميته  وتكمن  عمل  لأي 

اإىل  للو�شول  والإمكانات  الطاقات  وح�شد  اخلطط  و�شع  من 
هذه الأهداف كما ي�شهم يف ال�شتثمار الأمثل للوقت واجلهد. 
اأبو  ماهر  تنفيذها   يف  ي�شاهم  التي  ال��دورة  برنامج  وتت�شمن 
�شمالة من اأكادميية الت�شالت عدة حماور ترتكز على حتديد 
وكيفية  وم�شتوياتها  ال�شرتاتيجية  الإدارة  واأه��م��ي��ة  طبيعة 
تتنا�شب  والتي  الذكية  الأه��داف  اآلية و�شع  ثم  تطبيقها ومن 
ال����وزارة وكيفية درا���ش��ة ال��ع��وام��ل املحيطة  م��ع روؤي���ة ور���ش��ال��ة 
موؤ�شرات  وو�شع  الأه���داف  وحتديد  وطريقة  ال��واق��ع  لتحليل 
املهام  وت��وزي��ع  اخلطط  و�شع  اإىل  بالإ�شافة  الرئي�شية  الأداء 
ل��ه��ذه اخلطط  التنفيذ  اآل��ي��ة  وامل�����ش��وؤول��ي��ات ع���الوة على و���ش��ع 
والتقييم النهائي يف �شوء اإجراء التعديالت الالزمة تبعاً لهذا 

التقييم .

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��ني  �شحة  ا���ش��ب��وع   ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
 10 لغاية  وت�شتمر  اخليمة  ب��راأ���س  املدر�شية  ال�شحة 
البعيدة   املناطق  انطلقت يف مدار�س  اجل��اري   فرباير 
حملة للتاأكد من �شالمة  نظر طالب وطالبات املدار�س  

حتت �شعار )�شحة عينك م�شوؤولية اجلميع (.
وقالت الدكتورة موزة الياحد مديرة ال�شحة املدر�شية 
الفحو�س  باجراء  اأم�س  جهودها   ا�شتهلت  احلملة  ان 
لعيون تالميذ مدر�شة الب�شتان يف منطقة خت حيث مت 
اخ�شاع ....مو�شحة ان احلملة ل تقت�شر على عمليات 

الفح�س وامنا اأي�شا  تهتم  بالتوعية ال�شحية .
العيون  اأطباء  فان  املدر�شية   ال�شحة  مديرة  وبح�شب 
متكامل  �شحي  برنامج  لديهم  احلملة  يف  امل�شاركني 
يهدف ملعرفة  امل�شاكل التي تعاين منها عيون الطالب 
مبختلف املراحل ال�شنية والقيام على عالجها واأي�شا 
للمحافظة  ال��الزم��ة  الوقاية  ب��الج��راءات  تب�شريهم 
على �شالمة عيونهم من  الأمرا�س م�شرية اىل اهمية 
التي  العيون  اأمرا�س  ت��دارك  ي�شهم يف  املبكر  الفح�س 
واحلول  ال��ن��ظ��ر  �شعف  م��ث��ل  امل���دار����س  ط���الب  ت�شيب 
وم�����ش��اك��ل ال��ق��رن��ي��ة وغ���ري ذل�����ك   . وق����ال ال��ي��اح��د ان 
مثل  الل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  دائ��م��ة  ب�شورة  امل�شاهدة 

الأطفال  األعاب  وبخا�شة  اليل  واحلا�شوب  التلفزيون 
ت�شكل جزءا رئي�شيا من الأ�شباب التي تتهدد العيون .

خدماتها  احلملة  تقدم  العني  ا�شبوع  برنامج  و�شمن 
امل��دار���س احلكومية وهي  ت��ق��وم بها اىل   زي���ارة  خ��الل 
ي��وم  الأثنني - زمزم  :  احلديبة يف منطقة )ال�شيح( 

)اخلران ( الثالثاء -  مدر�شة كدرة اخلمي�س .
اخلا�شة  باملدار�س  العيون  حملة  لربنامج   وبالن�شبة 
مدار�س  �شي�شمل  واخلمي�س  ال��الأرب��ع��اء  ي��وم��ي  خ��الل 
 ( النجالدي�شية     ) )اجل����ولن  منطقة   يف  الن�شر   :
املعمورة( ال�شلف ال�شالح  ) اجلولن ( الباك�شتانية ) 

النخيل (.

طبية راأ�س اخليمة تفح�س عيون طالب املدار�سطبية راأ�س اخليمة تدرب موظفيها على اآلية و�سع الأهداف

الدكتور خالد ابراهيمالدكتورة نورة احمد املنهايلالدكتور خالد زاملالدكتور و�سيم فتح اهلل

كرم 498 موظفًا خلل عام 2012 

مديـــــر عـــــام حماكــــم دبـــــي يطلــــق مبــادرة �سكــــــرًا ملوظفــــي الدائـــــرة 
تر�سيــــح كهربــــاء وميــــاه دبـــي  للفـــــوز باجلائـــزة العامليـــة لإدارة للمخاطـــر 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد اخرت 
حممد ح�شني    -بنغالدي�س 
-  ج��واز �شفره  اجلن�شية  
     )0278990( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/7920283

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
���ش��ن��ور م��ي��اه حم��م��د جعفر 
م���������ي���������اه    -ب����ن����غ����الدي���������س 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����واز �شفره 
�شادر   )853421( رق���م  
من بنغالدي�س    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.055/1910659

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ جميلة  ف��ق��دت  
اثيوبية   - ج��ي��ب��و  اب��ي�����ش��و 
�شفرها  ج���واز  اجلن�شية- 
�شادر   875722 رق����م 
م���ن اث��ي��وب��ي��ا. م���ن يجده 
لل�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 

الثيوبية بالدولة

فقدان جواز �سفرت
ا�شيا بت  امل��دع��وة/  فقدت  
ات��رات  - اندوني�شيا  كايل 
�شفرها  ج���واز  اجلن�شية- 
�شادر   445227 رق����م 
من اندوني�شيا.  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/9080512
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يف ظل تطورات �سهدتها م�سرية احلياة الربملانية بالدولة 

املجل�س الوطني الحتادي يحتفل بالذكرى الـ 41 لتاأ�سي�سه
•• اأبوظبي-وام:

�شهر  م��ن  ع�شر  ال��ث��اين  ال��ث��الث��اء يف  غ��دا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يحتفل 
الد�شتورية  ال�شلطات  ك��اإح��دى  لتاأ�شي�شه   41 ال���  بالذكرى  اجل���اري  ف��رباي��ر 
الحتادية اخلم�س يف ظل تطورات �شهدتها م�شرية احلياة الربملانية يف الدولة 
�شاهم  حيث  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف  ال�شيا�شية  امل�شاركة  تعزيز  �شعيد  على 
امل�شتدامة  التنمية  عملية  يف  فاعل  ب�شكل  1972م  عام  اإن�شائه  منذ  املجل�س 
وال�شيا�شية  وال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعية  لخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  ع��رب  ال�شاملة 
التنمية  يف  ال�شتثمار  وتعزيز  واحتياجاتهم  املواطنني  لق�شايا  ومناق�شته 
الب�شرية والبنية التحتية بجانب تبني الق�شايا الوطنية يف خمتلف الفعاليات 
الربملانية وطرح املبادرات الهادفة اإىل دعم العمل الربملاين اخلليجي والعربي 
على  املواطنني  وحر�س  للمجل�س  احلكيمة  القيادة  دع��م  وبف�شل  وال���دويل. 
امل�شاركة يف م�شرية البناء والتنمية..ا�شتطاعت هذه التجربة اأن تقدم منوذجا 
خ��ا���ش��ا يف امل��م��ار���ش��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ح��ي��ث مت��ي��زت م�����ش��رية امل�����ش��ارك��ة والعمل 
ب��ال��وع��ي كونها نابعة م��ن ظ���روف واح��ت��ي��اج��ات دولة  ال��ربمل��اين يف الإم�����ارات 
الإمارات الأمر الذي جت�شد بو�شوح يف مدى حجم الإجناز الذي حتقق على 
�شعيد ممار�شة املجل�س ل�شالحياته واخت�شا�شاته خا�شة اأن تاأ�شي�شه تزامن 
مع انطالق جتربة الحتاد على اأيدي موؤ�ش�شني قدموا من وقتهم وجهدهم 
ال��ك��ث��ري لإجن����اح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة و���ش��اه��م��وا يف ت��اأ���ش��ي�����س ع��الق��ة م��ت��م��ي��زة بني 
وحتقيق  ال�شباب  ط��اق��ات  اإط���الق  ا�شتهدفت  واملحلية  الحت��ادي��ة  ال�شلطات 
عززت  وق��وان��ني  ت�شريعات  �شن  عرب  املجتمع  فئات  جلميع  ال�شاملة  التنمية 
جمالت  يف  ال�شتثمار  و�شجعت  التنفيذية  الأج��ه��زة  خمتلف  عمل  فاعلية 
التطوعي  وال��ع��م��ل  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة  اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  الب�شرية  التنمية 
واآلياتها  مب�شامينها  ال��دول��ة  يف  ال�شيا�شية  التجربة  ومتثل  والج��ت��م��اع��ي. 
اأن  منذ  املواطنني  وم�شاركة  القيادة  دع��م  يف  منوذجا  توجهها  التي  وال��روؤي��ة 
ث��راه  يف خطاب  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له  حدد 
يف  للمجل�س  الأول  الت�شريعي  الف�شل  من  الأول  العادي  النعقاد  دور  افتتاح 
12 فرباير 1972 مهام املجل�س ودوره حيث قال  اإن جماهري ال�شعب يف كل 
اإىل  وتتطلع  الطيبة  الأر����س  ه��ذه  ت��راب  على  احلياة  �شنع  يف  ت�شارك  موقع 
باهر  بناء م�شتقبل  اإليه من م�شاركتكم يف  املوقر لتحقق ما ت�شبو  جمل�شكم 
جمل�شكم  واإن  واأحفادنا  اأبنائنا  من  ال�شاعدة  ولالأجيال  لنا  وزاه��ر  وم�شرق 
قادر على اأن يوؤدي دورا هاما يف حتقيق اآمال ال�شعب الكربى نحو بناء جمتمع 
الكرامة والرفاهية  . واآمن املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد باأن بناء الدولة ل 
املوؤقت  الد�شتور  اإع��الن  القرار..فتم  �شنع  يف  املواطنني  مب�شاركة  اإل  يتحقق 
للدولة الذي ن�س يف مادته 45 على اأن املجل�س الوطني الحتادي هو ال�شلطة 
اخلم�س  الحت��ادي��ة  ال�شلطات  �شلم  يف  الرتتيب  حيث  من  الرابعة  الحت��ادي��ة 
املن�شو�س عليها يف الد�شتور..وهي املجل�س الأعلى لالحتاد و رئي�س الحتاد 
ونائبه وجمل�س وزراء الحتاد واملجل�س الوطني الحتادي والق�شاء الحتادي  
. وكان للدعم الالحمدود الذي اأوله املغفور له ال�شيخ زايد واإخوانه احلكام 
لأعمال املجل�س وحر�شهم على عقد اأوىل جل�شاته بعد فرتة وجيزة من اإعالن 
اإحدى  ي��ك��ون  اأن  م��ن  املجل�س  الكبري يف متكني  الإم����ارات..الأث����ر  دول���ة  ق��ي��ام 
الدعائم الأ�شا�شية للتجربة الحتادية الإماراتية يف امل�شاركة والتنمية..ف�شال 
عن حر�شهم على ح�شور افتتاح الف�شول الت�شريعية املتعاقبة منذ اأول جل�شة 
اأرك��ان الحتاد وتقويته وحتقيق  1972 لدعم  12 فرباير عام  للمجل�س يف 
املكا�شب الفريدة لل�شعب ورفع ا�شم دولة الإمارات �شاخما عاليا عربيا ودوليا. 
اآل نهيان لفتتاح  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان  و�شكل خطاب املغفور له  
ب���ارزة يف  الإم���ارات..حم���ط���ة  ت��اري��خ  م��ن  م�شهود  ي��وم  يف  ت�شريعي  ف�شل  اأول 
به  �شيقوم  ال���ذي  والن�شاط  وامل��ه��ام  ال���دور  طبيعة  ويف  املجل�س  عمل  م�شرية 
وزاهر  بناء م�شتقبل م�شرق  البناء ويف  الأ�شا�شية يف عملية  امل�شاركة  لتحقيق 
من خالل حتقيق اآمال �شعب الإمارات نحو بناء جمتمع الكرامة والرفاهية 
حيث خاطب املغفور له اأع�شاء املجل�س بقوله اإخواين الأع�شاء املحرتمني يف 
املوقر..فاإن  جمل�شكم  فيها  يجتمع  التي  احلا�شمة  التاريخية  اللحظات  هذه 
وبرتاثها  وبوطنها  بربها  املوؤمنة  الطيبة  الأر���س  هذه  على  ال�شعب  جماهري 
تتطلع اإليكم واثقة من اأنكم بعون اهلل �شت�شاركون يف حتقيق اآمالها يف العزة 
وامل��ن��ع��ة وال��ت��ق��دم وال��رف��اه��ي��ة  . وك���ان ال�شيخ زاي���د رح��م��ه اهلل ي��وج��ه اأع�شاء 
التعاون مع جميع موؤ�ش�شات الدولة  التفاين يف خدمة الدولة و  اإىل  املجل�س 
وتقدمها  نه�شتها  وحتقيق  الحت���اد  دول��ة  و�شيادة  دور  لتعزيز  ال���وزراء  وم��ع 
واأمنها واأمانها وخدمة مواطنيها والو�شول اإىل اأف�شل درجات العي�س الكرمي 
لكل مواطن ولكل مقيم على اأر�شها احلرة اخلرية املعطاءة بال حدود. كما اأن 
وامل�شاركة  املجل�س  بح�شور جل�شات  زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  لهتمام 
عن  تعرب  ذاتها  بحد  امل�شاركة  اأن  حيث  الأع�شاء  نفو�س  يف  عميقا  اأث��را  فيها 
امل�شاركة يف  الوطني الحت��ادي يف  املجل�س  الذي يلعبه  الإيجابي  بالدور  ثقته 
ملوؤها  حياة  وتوفري  الحت��اد  دول��ة  بناء  يف  اهلل  رحمه  روؤيته  وتنفيذ  التنمية 
العزة والرفاهية  ال�شعب والأخذ بيده نحو حياة  الرخاء للمواطنني ومتثيل 
اآل نهيان طيب  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  والكرامة. وقال 
اهلل ثراه يف خطاب افتتاحه دور النعقاد العادي الأول من الف�شل الت�شريعي 
الأوىل  ال�شنوات  منذ  توخينا  لقد    ..  1995 عام  دي�شمرب   24 يوم  العا�شر 
البالد  ���ش��وؤون  اإدارة  يف  للم�شاركة  للجميع  الفر�شة  نتيح  اأن  الحت���اد  لقيام 
اأركان  دع��م  م�شوؤولية  حتمل  يف  امل��واط��ن��ني  م�شاهمة  اأعيننا  ن�شب  وا�شعني 
واملواطن  الوطن  احتياجات  تلبية  ويف  اأبنائه  م�شلحة  على  وال�شهر  الحت��اد 
التي جت�شد  الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  اأب��رز  يعد من  الوطني  اأن جمل�شكم  ول�شك 
ر�شوله  و�شنة  اهلل  كتاب  من  امل�شتمد  ال�شورى  مبداأ  وحتقيق  امل�شاركة  مفهوم 
يف  ال�شورى  مل�شرية  ا�شتمرار  هو  املوقر  جمل�شكم  واأن  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
جميع  يف  ال��ب��ن��اءة  وم�شاركتكم  اإ�شهامكم  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  الفتية  دول��ت��ن��ا 
وت�شتهدف خدمة  �شاأنه  واإع��الء  وازده��اره  الوطن  تقدم  التي حتقق  الق�شايا 
اأبرز  وم��ن   . ال��ع��زي��ز  �شعبنا  واآم����ال  تطلعات  وحتقيق  واإ���ش��ع��اده��م  امل��واط��ن��ني 
املجل�س  واأع�شاء  رئي�س  مع  اللقاء  اهلل  يرحمه  القائد  مع  املجل�س  حمطات 
اإ�شكان  مل��و���ش��وع  املجل�س  مناق�شة  اأث����ره  ع��ل��ى  مت  وال����ذي  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
املواطنني يف الف�شل الت�شريعي احلادي ع�شر حيث حتدث ال�شيخ زايد خالل 
اللقاء معهم يف كافة التفا�شيل واحليثيات وا�شتمع منهم وتناق�س معهم حول 
اأجنع ال�شبل حلل هذا املو�شوع..ثم جاء الأمر ال�شامي للمغفور له باإذن اهلل 
اإثر ذلك باإن�شاء برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان ليج�شد حر�س القائد وتفاعله 
مع الق�شايا التي يطرحها اأع�شاء املجل�س وممثلو ال�شعب. وج�شدت توجيهات 
اهلل   حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
..فل�شفة موؤ�ش�س الدولة وباين نه�شتها احلديثة املغفور له ال�شيخ زايد رحمه 
اهلل والتي تقوم على الرتيث وعدم فر�س �شيغ قد ل تتوافر اأمامها معطيات 
كافية للنجاح..حيث تقوم روؤية �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على اأن التحول 
اأمة وم�شتقبل دولة فهو ل  عندما يكون جوهريا وهيكليا ومرتبطا مب�شري 
 � احلياة  �شمة  مثلما هي   � اأن يجري  بد  ول  املراحل  ح��رق  اأو  الت�شرع  يحتمل 
واجتاهاته  وخ�شو�شيته  املجتمع  طبيعة  مع  ومن�شجما  ومتدرجا  مدرو�شا 
على  القيادة  ويوؤكد حر�س  ال�شكانية.  تركيبته  وواقع  للم�شتقبل  وطموحاته 
اأهمية تعميق امل�شاركة ال�شعبية اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2005 بانتقال الإمارات من مرحلة 
التاأ�شي�س اإىل مرحلة التمكني التي تتمحور حول تعزيز م�شاركة املواطنني يف 
يف  التمكني  برنامج  مي�شي  �شموه  ورع��اي��ة  ودع���م  وبتوجيه  الوطني  العمل 
م�شاره بخطوات ثابتة �شمن مراحل متدرجة يف اإطار الهدف الأعلى لقيادتنا 
الر�شيدة وهو تعزيز م�شاركة املواطنني يف ال�شاأن العام وتعميقها �شمن روؤية 
وا�شحة ت�شب يف م�شلحة ا�شتقرار الوطن وتنميته وتقدمه ورفعته وازدهاره. 
املجل�س  دور  بتفعيل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأعلنه  ال��ذي  ال��ق��رار  يعد 

وقدرة على �شيانة املكت�شبات وتعزيز امل�شرية الحتادية املباركة متطلعني اإىل 
الدور املحوري املناط مبجل�شكم املوقر ك�شلطة م�شاندة ومر�شدة وحري�شني 
املبدعة  والأفكار  بالروؤى  و�شيا�شاتها  احلكومة  دعم  يف  م�شاركته  تفعيل  على 
اأع�شاء املجل�س بقوله  واملبتكرة على كافة الأ�شعدة  . وخاطب �شموه ال�شادة 
اإن ع�شويتكم يف هذا املجل�س م�شوؤولية واأمانة عظيمة..احلكم فيها يعود ملن 
اأهال للثقة والتزموا م�شلحة الوطن  اأن تكونوا  اأولكم ثقته فاحر�شوا على 
وم�شالح املواطنني وتوا�شلوا مع اإخوانكم املواطنني وحافظوا على الروابط 
تر�شيخا  الأ���ش��ي��ل  الإم���ارات���ي  املجتمع  م��ك��ون��ات  خمتلف  م��ع  جتمعكم  ال��ت��ي 
راأي الفرد يف  اأهمية  الت�شاور وامل�شاركة يف �شنع القرار والتاأكيد على  لثقافة 
ملا  ال��رد على خطاب الفتتاح وفقا  . ويت�شمن م�شروع  راأي اجلماعة   توجيه 
الرد  واأمانيه حيث يرفع  املجل�س  .. مالحظات   80 امل��ادة  الد�شتور يف  ح��دده 
اإق��راره من  اأع�شائه بعد  املجل�س من بني  ب��اإع��داده جلنة ي�شكلها  ال��ذي تقوم 
يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  الأع��ل��ى  املجل�س  على  لعر�شه  الحت��اد  رئي�س  اإىل  املجل�س 
تطوير  يف  ال�شتمرار  نحو  توجيهات  من  الفتتاح  خطاب  ت�شمنه  مبا  الثقة 
والثقافية  والتعليمية  والأمنية  والجتماعية  القت�شادية  املجالت  وتعزيز 
والعمرانية ومواجهة  التحتية  والبنية  الب�شرية  واملوارد  والإ�شكان  وال�شحية 
التحديات الأخرى مبا يتنا�شب ومتطلبات عملية التنمية امل�شتدامة ومواكبة 
املجتمع حتقيقا لأهداف اخلطة  املتزايدة لحتياجات  امل�شتجدات واملتطلبات 
ووافق  ناق�شها  التي  الت�شريعات  ومكنت  الحتادية.  للحكومة  الإ�شرتاتيجية 
عليها املجل�س الوطني الحت��ادي امل��راأة باأن حتظى بكل الدعم والهتمام من 
القيادة احلكيمة لتاأخذ دورها الطبيعي يف امل�شاركة يف عملية البناء والتنمية 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اآم��ن  الدولة حيث  تاأ�شي�س  منذ 
اآل نهيان بقدرات املراأة واأهمية دورها ك�شريكة للرجل يف بناء الوطن. وكانت 
وراء  تاأ�شي�شها  منذ  الدولة  وفرتها  التي  للمراأة  الداعمة  الت�شريعية  البيئة 
الإجنازات التي حققتها املراأة الإماراتية يف خمتلف املجالت حيث عمد امل�شرع 
الرجل  بني  امل�شاواة  الأول   : مبداأين  على  التاأكيد  اإىل  الت�شريعات  �شنه  لدى 
بع�س  يف  ل��ل��م��راأة  الفطرية  الطبيعة  م��راع��اة  وال��ث��اين  عامة  كقاعدة  وامل����راأة 
الت�شريعات حيث ت�شمنت تكافوؤ الفر�س بني الرجل واملراأة وحق يف النتخاب 
الوظائف  التجارة ويف تويل  اكت�شاب اجلن�شية واحلق يف  والرت�شح واحلق يف 
ويقود  الجتماعي.  وال�شمان  ح�شانة  دار  باإن�شاء  املن�شاآت  واإل��زام  الق�شائية 
اهلل   يحفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
م�شتكمال خطة  كافة  املجالت  املنا�شب يف  اأعلى  لتتبواأ  امل��راأة  م�شرية متكني 
الدولة الإ�شرتاتيجية التي ت�شتهدف متكني املراأة منذ بدايات تاأ�شي�س الدولة 
الفاعل  وال�شريك  الأج��ي��ال  مربية  بو�شفها  تعليمها  على  حينها  يف  ورك���زت 
الإم���ارات يف م�شاف  ع��ززت من موقع  والتنمية. ويف خطوة  البناء  يف عملية 
ال�شيا�شية والعمل الربملاين  امل��راأة يف احلياة  املتقدمة يف دعم م�شاركة  الدول 
بت�شكيل   2007 ل�شنة   6 رقم  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ت�شمن مر�شوم 
املجل�س الوطني الحتادي للف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر تعيني ثماين ن�شاء 
وكان قد مت انتخاب مر�شحة واحدة لع�شوية املجل�س يف التجربة النتخابية 
الأوىل التي �شهدتها الدولة لت�شكل ن�شبة الن�شاء يف املجل�س الوطني الحتادي 
2 ر22 يف املائة. ودخلت الإمارات مع بدء اأعمال الف�شل الت�شريعي اخلام�س 
امل�شاركة  ق��اع��دة  بتو�شيع  ال��وط��ن��ي  العمل  م�شرية  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ع�شر 
24 من �شهر �شبتمرب  ال�شعبية يف النتخابات الت�شريعية التي اأجريت يف ال 
2011 ..لختيار ن�شف اأع�شاء املجل�س حيث جرى زيادة عدد اأع�شاء الهيئة 
النتخابية لي�شبح 300 �شعف عدد املقاعد املخ�ش�شة لكل اإمارة يف املجل�س 
انتخابية عام  اأول جتربة  100 �شعف يف  العدد  كان هذا  اأن  بعد  اأدن��ى  كحد 
امراأة  وف��وز  املجل�س  يف  امل���راأة  مب�شاركة  التمكني  م�شرية  ومت��ي��زت   .2006
املجل�س  اأخريات يف ع�شوية  �شت ع�شوات  وتعيني  النتخابات  واح��دة يف هذه 
للف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر وما و�شلت له اأي�شا بانتخابها ملن�شب النائب 
الأول لرئي�س املجل�س الأمر الذي يعك�س الثقة الالحمدودة بقدراتها ودورها 
وم�شاهماتها الفاعلة يف دفع م�شرية العمل الوطني نحو اآفاق اأرحب وممار�شة 
دورها ال�شيا�شي بكل اقتدار. وقامت املراأة الإماراتية من خالل ع�شويتها يف 
جميع  يف  م�شاركتها  خ��الل  من  الداخلي  ال�شعيد  على  متميز  ب��دور  املجل�س 
وامل�شاركة يف مناق�شة  الأ�شئلة على ممثلي احلكومة  املجل�س بطرح  مناق�شات 
وكان  وامل��وؤق��ت��ة  ال��دائ��م��ة  اللجان  م��ن  ع��ددا  ت��راأ���ش��ت  العامة..كما  املو�شوعات 
ال�شعيدين  على  اخلارجية  املوؤمترات  يف  م�شاركتها  خالل  من  فاعل  دور  لها 
الإقليمي والدويل. ويف �شابقة برملانية تراأ�شت �شعادة الدكتورة اأمل القبي�شي 
للمجل�س  ال�شاد�شة  اجلل�شة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
لدور انعقاده العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر الثالثاء 22 
الفاعلة  الإماراتية وم�شاركتها  امل��راأة  الذي يعك�س جناح  الأمر   2013 يناير 
يف �شناعة القرار يف اإطار حر�س القيادة احلكيمة على متكني املراأة وت�شخري 

جميع الإمكانيات لتعزيز م�شاركتها يف خمتلف مناحي احلياة. 
والرقابية  الت�شريعية  لخت�شا�شاته  ممار�شته  خ��الل  من  املجل�س  وحر�س 
ومناق�شة  ط��رح  على  املجتمع  فعاليات  خمتلف  مع  وتوا�شله  والدبلوما�شية 
خمتلف الق�شايا التي تتعلق مبا�شرة بحياة و�شوؤون املواطنني وا�شتقرار وتنمية 
املجتمع وت�شهم يف و�شع لبنه اأ�شا�شية يف م�شرية البناء..كما جت�شد مناق�شات 
احتياجات  على  الوقوف  يف  احلكيمة  القيادة  توجيهات  واهتماماته  املجل�س 
املواطنني وتلم�س اأحوالهم وق�شاياهم. وميار�س املجل�س اخت�شا�شه الرقابي 
من خالل اأدوات حمددة هي: طرح مو�شوعات عامة للمناق�شة وتوجيه اأ�شئلة 
من  املقدمة  ال�شكاوى  يف  النظر  اإىل  بها..اإ�شافة  اخلا�شة  التو�شيات  واإب��داء 
يف  الت�شريعي  اخت�شا�شه  ومي��ار���س  احت��ادي��ة   حكومية  جهات  �شد  املواطنني 
مناق�شة م�شروعات القوانني وتعديالتها والتفاقيات واملعاهدات الدولية التي 
تربمها الدولة. وو�شع التطور يف م�شرية العمل ال�شيا�شي الربملاين يف الدولة 
اإط��ار اخت�شا�شاته  العام يف  باأدائه  راأ�شها الرتقاء  اأم��ام حتديات على  املجل�س 
اأدائه  اأ�شلوب الرتقاء يف  اأ�شيل ودائم  الد�شتورية فقد اعتمد املجل�س كمنهج 
عمله  لآليات  املتوا�شل  التحديث  عرب  والرقابي  الت�شريعي  ال�شعيدين  على 
املبا�شر مع املواطنني وخمتلف قطاعات و�شرائح املجتمع للتعبري  والتوا�شل 
عن تطلعاتهم وهمومهم وق�شاياهم ويبذل ال�شادة اأع�شاء املجل�س كل اجلهود 
والعمل يف هذا الجتاه لتحقيق اآمال املواطنني وتطلعاتهم يف جمل�س فعال يف 
اأدائه ومتفاعل عن قرب مع ق�شاياهم وحا�شر للتعامل بكفاءة واقتدار معها 
ومع م�شتجداتها وا�شعني ن�شب اأعينهم الوفاء بالأمانة التي �شرفتهم بحملها 
الوطني  املجل�س  ويحر�س   . الإم��ارات  �شعب  اإياها  واأوكلهم  احلكيمة  القيادة 
املجتمع  وفعاليات  اأف���راد  خمتلف  م��ع  التوا�شل  �شبل  تعزيز  على  الحت���ادي 
حل�شور  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ممثلي  دع��وة  خالل  من  وموؤ�ش�شاته 
اجتماعات اللجان وجل�شات املجل�س اإ�شافة اإىل دعوة طلبة املدار�س واجلامعات 
حل�شور اجلل�شات بهدف تعزيز الهوية واحل�س الوطني وتنمية روح املواطنة 
الالزمة  الربملانية  املعارف  واإك�شابهم  الربملانية  الثقافة  ون�شر  الطلبة  لدى 
التقدير  بكل  املجل�س  وينظر  ون�شاطه.  ودوره  واخت�شا�شاته  املجل�س  ع��ن 
واملوؤ�ش�شات  والأهلية  احلكومية  واجلهات  والهيئات  املوؤ�ش�شات  جلميع  والثناء 
والأع�شاء  املجل�س  مع  ويتعاون  يتوا�شل  من  كل  واإىل  واملواطنني  املجتمعية 
ب�شاأن كل ما يطرح ويناق�س يف املجل�س يف الوقت الذي يتطلع فيه اإىل اأهمية 
ومتابعة  املجل�س  م��ع  ال��دائ��م  وامل��واط��ن��ني  املجتمع  فعاليات  خمتلف  توا�شل 
وتكري�شا  دوره  اأداء  يف  املجل�س  ينتهجه  ال��ذي  امل�شاركة  ملبداأ  جت�شيدا  اأعماله 

الوطني الحتادي عرب انتخاب ن�شف اأع�شائه من خالل جمال�س لكل اإمارة 
مزيد  نحو  عديدة  خطوات  �شتتبعها  اأوىل  خطوة  هو  الآخ��ر  الن�شف  وتعيني 
من الإ�شالح وتعزيز م�شاركة املواطنني يف العمل الوطني العام بهدف �شمان 
الإمارات  حققتها  التي  وال�شاملة  املتوازنة  التنمية  م�شرية  وا�شتكمال  تعزيز 
عامل  مبا�شرة  انتخابات  اأول  باإجراء  تكللت  والتي  املا�شية  العقود  مدى  على 
اأجريت خالل  التي  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  . وج�شدت   2006
2006 ..جتربة مهمة للم�شاركة ال�شعبية حيث بلغ عدد  �شهر دي�شمرب عام 
595 مواطنا  اآلف و  اأع�شاء الهيئات النتخابية لإم��ارات الدولة كافة �شتة 
456 م��واط��ن��ا وم��واط��ن��ة و�شهدت  ل��الن��ت��خ��اب��ات  م��ن��ه��م  ت��ر���ش��ح  وم��واط��ن��ة 
النتخابات فوز اإحدى املواطنات باأحد املقاعد الع�شرين التي جرى التناف�س 
عليها فيما مت تعيني ثمان مواطنات اأخريات يف ع�شوية املجل�س لي�شل عدد 
من  املائة  يف  ر22   3 بلغت  بن�شبة  مقاعد  ت�شعة  امل���راأة  �شغلتها  التي  املقاعد 
جمموع املقاعد البالغ عددها 40 مقعدا. وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
املمار�شة الربملانية هو تعبري عن  التدرج يف  اإن  اإع��الن نتائج النتخابات  بعد 
ال�شيا�شة  تلك  �شاهمت  وقد  الإم���ارات  لدولة  ال�شيا�شية  التجربة  خ�شو�شية 
التي اأر�شى قواعدها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  يرحمه اهلل  يف توفري 
اليوم  اإذ نعتمدها  ال�شتقرار والزدهار لتجربتنا الحتادية وتدعيمها ونحن 
بناء جتربة  �شي�شاهم يف  التدرج  اأن هذا  امل�شاركة ندرك  اأ�شلوبا لتطوير مبداأ 
برملانية نا�شجة تتوفر لها املقومات التي متكنها من القيام بدورها الد�شتوري 
على ال�شعيدين الت�شريعي والرقابي . وحر�شت القيادة الر�شيدة على ترجمة 
روؤيتها عرب اإدخال التعديالت على د�شتور الدولة لتمكني املجل�س من ممار�شة 
ال�شمو  �شاحب  اأك��د  وال�شيا�شية..حيث  والرقابية  الت�شريعية  اخت�شا�شاته 
رئي�س الدولة حفظه اهلل  على اأن هذه التعديالت تدخل يف اإطار روؤية �شاملة 
لتطوير وتفعيل دور املجل�س الوطني الحتادي وفق خطوات مدرو�شة تاأخذ 
بالدنا  ت�شهدها  التي  والتطورات  فيها  متر  التي  املرحلة  طبيعة  العتبار  يف 
على خمتلف ال�شعد  . وجاء قرار البدء بهذه الإ�شالحات انطالقا من اإميان 
القيادة الأ�شيل باأهمية حتقيق م�شاركة اأو�شع واأكر فاعلية من اأبناء الوطن 
والجنازات  املكا�شب  لرت�شيخ  والتنمية  البناء  عملية  يف  ون�شاء  رجال  جميعا 
..اأعلن �شاحب   2005 �شهر دي�شمرب من عام  الدولة فخالل  التي حققتها 
اأننا    .. اهلل  حفظه  ال��دول��ة   رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اإجراء  ب��اق��رتاح  ال��ق��ادم��ة  دورت���ه  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  اإىل  �شنتقدم 
دور  تفعيل  ت�شتهدف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  د�شتور  على  تعديالت 
زيادة  وكذلك  القادمة  املرحلة  متطلبات  ملواكبة  �شالحياته  وتعزيز  املجل�س 
�شنقرتح  اأننا  كما  ال��دول��ة..  ع��دد مواطني  وزي��ادة  يتنا�شب  اأع�شائه مبا  ع��دد 
الإجراءات  اتخاذ  املجل�س  يتوىل  اأن  على  القادمة  املجال�س  عمل  ف��رتة  زي��ادة 
الد�شتورية الالزمة للتح�شري لإجراء انتخابات مبا�شرة  . واكت�شبت اجلل�شة 
اخلام�شة للمجل�س الوطني الحتادي التي عقدها بتاريخ 27 يناير 2009م 
من دور انعقاده العادي الثالث للف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر اأهمية خا�شة 
حيث ناق�س املجل�س فيها م�شروع التعديل الد�شتوري رقم  1  ل�شنة 2009م 
والذي يت�شمن عددا من املواد اخلا�شة باملجل�س الوطني الحتادي وجمل�س 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ب�شاأن  الد�شتورية  التعديالت  ال��وزراء..و���ش��م��ل��ت 
من  املجل�س  ع�شوية  م��دة  متديد  اأتاحتا  اللتني  و78   72 امل��ادت��ني   تعديل 
عامني اإىل اأربعة اأعوام ومتديد دور النعقاد اإىل مدة ل تقل عن �شبعة اأ�شهر 
وذلك ابتداء من الأ�شبوع الثالث من �شهر اأكتوبر من كل عام كما مت تعديل 
اأك��رب يف ما يتعلق بالئحته  الد�شتور لإعطاء املجل�س �شلطة  85  من  امل��ادة  
الداخلية حيث يتوىل املجل�س و�شع م�شروع الالئحة وت�شدر بقرار من رئي�س 
الحتاد بناء على موافقة املجل�س الأعلى لالحتاد ومت تعديل املادة  91  من 
يحدد  حيث  الدولة  تربمها  التي  واملعاهدات  بالتفاقيات  واملتعلقة  الد�شتور 
بقرار من رئي�س الحتاد التفاقيات واملعاهدات التي يتوجب اأن تعر�س على 
دعم  بف�شل  الإم���ارات  دول��ة  ودخلت  عليها.  الت�شديق  قبل  الوطني  املجل�س 
القيادة الر�شيدة وحكمتها مع بدء اأعمال الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر..

مرحلة جديدة يف م�شرية العمل الوطني بتو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف 
 2011 �شبتمرب  �شهر  م��ن   24 ال  يف  اأج��ري��ت  التي  الت�شريعية  النتخابات 
لختيار ن�شف اأع�شاء املجل�س حيث �شهدت نقلة يف زيادة عدد اأع�شاء الهيئة 
النتخابية لي�شبح 300 �شعف عدد املقاعد املخ�ش�شة لكل اإمارة يف املجل�س 
انتخابية عام  اأول جتربة  100 �شعف يف  العدد  كان هذا  اأن  بعد  اأدن��ى  كحد 
بدور  القيادة  اإمي��ان  الثانية  مرحلتها  يف  التمكني  م�شرية  وت��وؤك��د  2006م. 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حيث مت تعيني �شت ع�شوات وذل��ك بعد ف��وز ام���راأة واحدة 

بالنتخاب..ف�شال عن ح�شولها على من�شب النائب الأول لرئي�س املجل�س.
انتخابات  مبنا�شبة  اهلل   يحفظه  ال��دول��ة   رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  كلمة  ويف 
�شموه  ق��ال  2011م  �شبتمرب   20 بتاريخ  وجهها  الثانية  الوطني  املجل�س 
منذ اإن�شاء املجل�س الوطني الحتادي عام 1972 عمل املجل�س على جت�شيد 
العالقة ال�شليمة بني احلكومة وال�شعب يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة..
فكان وما زال من�شة قوية للم�شاركة ال�شيا�شية والتاأثري الإيجابي يف عملية 
�شنع القرار يف البالد.. من هنا كان الهتمام الكبري بتمكني املجل�س وتفعيل 
بداأنا  وقد  الدولة  التنفيذية يف  لل�شلطة  داعمة ومر�شدة  �شلطة  ليكون  دوره 
منذ العام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب ن�شف اأع�شاء املجل�س اإميانا منا 
باأن امل�شاركة ال�شيا�شية جزء ل يتجزاأ من تقدم الدولة والتنمية ال�شاملة التي 

نعي�شها  .
مدى  على  املجل�س  انعقاد  اأدوار  افتتاح  خطابات  يف  والثابت  الوا�شح  والأم��ر 
املواطنني  و���ش��ال��ح  ال��وط��ن  م�شلحة  وف��ق  العمل  اإىل  ع��ق��ود..ال��دع��وة  اأرب��ع��ة 
للمجل�س  وتاأييدها  ودعمها  القيادة  م�شاندة  على  والتاأكيد  معهم  والتوا�شل 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ة الأم���ان���ة وت��ع��م��ي��ق ث��ق��اف��ة امل�شاركة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��ده  ما  وه��و  ممار�شتها  وتطوير 
من  الأول  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  خطاب  يف  اهلل   حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
 15 ي���وم  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ع�شر  اخل��ام�����س  الت�شريعي  الف�شل 
الذي نفتتح فيه دور النعقاد  اليوم  نوفمرب2011 حيث قال �شموه يف هذا 
واأعظم  متثيال  اأك��رب  وهو  للمجل�س  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  للف�شل  الأول 
القيادة  وتاأييد  ال�شعب  ثقة  م��ن  نلتم  مب��ا  وظائفه..نهنئكم  اأداء  على  ق��درة 
اجتماعية  وجاهة  اأو  امتيازا  لي�شت  الوطني  املجل�س  ع�شوية  ب��اأن  ونذكركم 
اإنها م�شوؤولية واأمانة عظيمة وعبء ثقيل وتكليف وطني فمن و�شعوا الثقة 
فكونوا  منكم  وينتظرون  اإليكم  ينظرون  وتعيينا  تر�شيحا  واأن��اب��وك��م  فيكم 
املواطنني  و�شالح  الوطن  م�شلحة  ونا�شحوا..التزموا  اأخل�شوا  الثقة  بقدر 
�شموه  وق��ال   . وم��وؤي��دي��ن   ومعا�شدين  وم�شاندين  معكم  �شنكون  احل��ق  ويف 
املتدرج نحو  الثانية يف م�شارنا  للمرحلة  تتويج موفق  اليوم هو  انعقادكم  اإن 
الإرادة  بكامل  اتخذناه  خيار  وهو  ممار�شتها  وتطوير  امل�شاركة  ثقافة  تعميق 
�شعبنا  اأبناء  لطموحات  تلبية  العزم  بكل  منتهاه  اإىل  به  و�شنم�شي  الوطنية 
وبناته يف وطن يت�شاركون بنائه وي�شونون مكت�شباته ويفتخرون بالعي�س فيه 
والنتماء له فالتمكني هو روح الحتاد ورهانه الكبري  . ويف خطاب افتتاح دور 
6 نوفمرب  الثالثاء  الوطني الحت��ادي يوم  الثاين للمجل�س  العادي  النعقاد 
2012 ..اأكد �شموه اأن امل�شرية م�شتمرة بثبات للو�شول بالتجربة ال�شيا�شية 
امل�شاركة  نطاق  وتو�شيع  املن�شودة  التنمية  وحتقيق  مقا�شدها  اإىل  الإماراتية 
وقال �شموه  اإن جمل�شكم اليوم قد تعاظم دوره وم�شوؤولياته وبات اأكرب متثيال 

اإىل  دائ��م��ا  املجل�س  ي�شعى  العزيز..كما  وطننا  يف  الربملانية  للحياة  وتعزيزا 
تعزيز ال�شراكة مع و�شائل الإعالم ملواكبة متطلبات تطوير احلياة الربملانية 
متكني  ع��ل��ى  واحل��ر���س  ال�شفافية  م��ب��داأ  م��ن  ان��ط��الق��ا  الناه�شة  دول��ت��ن��ا  يف 
عن  والتفاعل  التوا�شل  من  املجتمع  وموؤ�ش�شات  قطاعات  وكافة  املواطنني 
قرب مع ما يجري على ال�شاحة الربملانية خا�شة اأن كل ما يبذله املجل�س من 
جهود عرب ممار�شته لخت�شا�شاته الد�شتورية مي�س حياة املواطنني وجميع 
الوطني  املجل�س  وعمل  ال��دول��ة.  يف  والأهلية  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
الحت��ادي على ترجمة روؤى القيادة وتوجيهاتها يف بناء دولة الحت��اد خالل 
فرباير1972   12 من  الفرتة  خ��الل  ع�شرة  اخلام�شة  الت�شريعية  ف�شوله 
الت�شريعية  لخت�شا�شاته  ممار�شته  خالل  من   2013 عام  يناير   22 حتى 
اأدوار انعقاد غري  اأربعة  43 دور انعقادي عاديا منها  والرقابية عقد خاللها 
عادية و 493 جل�شة ناق�س ووافق فيها على ما جمموعة 533 م�شروع قانون 
وناق�س 282 مو�شوعا عاما..ووجه 493 �شوؤال ملمثلي احلكومة كل ح�شب 
اخت�شا�شه واأ�شدر 245 تو�شية يف �شاأن مو�شوعات عامة وم�شروعات قوانني 
واأ�شئلة و  67 بيانا يف مو�شوعات خمتلفة واطلع على 675  معاهدة واتفاقية 
الت�شريعي  الف�شل  البناء من  الأوىل مل�شرية  الع�شر  ال�شنوات  . فخالل  دولية 
الأول الذي بداأ يف 12 فرباير 1972 ولغاية الف�شل الت�شريعي الثالث الذي 
التي  البناء  املجل�س يف عملية  1979..�شارك  اأعماله يف �شهر فرباير  اختتم 
اجلانب  املجل�س  عمل  على  وطغى  كافة  التنمية  جم��الت  الإم���ارات  �شهدتها 
ت�شريعات تطال جميع  اإق��رار  اإىل  الدولة كانت يف حاجة  اأن  �شيما  الت�شريعي 
مرافق احلياة وخمتلف موؤ�ش�شات الدولة ناق�س املجل�س خاللها م�شروع قانون 
ب�شاأن علم الدولة وخامتها الر�شمي واأو�شى ببناء امل�شاكن ال�شعبية للمواطنني 
وت�شجيع املواطنني على العمل باأجهزة الأمن والدفاع والت�شجيع على الزواج 
املواينء  واإق��ام��ة  ال��ب��الد  اأرج����اء  يف  التعليم  ن�شر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الن�شل  وزي����ادة 
الطرق احلديثة يف  �شبكات  وامل�شت�شفيات ومد  وامل�شاكن  واجل�شور واخلزانات 
الوطني الحتادي  املجل�س  الثاين من عمر  العقد  بداية  وم��ع  ال��دول��ة.  رب��وع 
الجنازات  الكثري من  بنيانها وحتقق  وتر�شخ  الدولة  دعائم  توطدت  اأن  بعد 
اأر�س الإمارات الطيبة واأقيمت امل�شروعات ال�شناعية واملن�شاآت احلديثة  على 
لتح�شني ظروف  ال�����ش��روري��ة  امل��راف��ق واخل��دم��ات  وت��وف��رت  ال��ط��رق  و�شبكات 
ممار�شته  يف  املجل�س  املواطنني..ركز  جلميع  الأف�شل  احلياة  وتوفري  املعي�شة 
لخت�شا�شاته على مواكبة التقدم الذي ت�شهده الدولة على ال�شعيد الداخلي. 
بداأ  الذي  الت�شريعي اخلام�س  الف�شل  بداية  وا�شحا مع  املجل�س  وكان هدف 
لتحقيق  الإن��ت��اج واخل��دم��ات  تعزيز جم��الت  وه��و  1981م  دي�شمرب   28 يف 
النه�شة ال�شاملة للبالد وتخفيف اأعباء املعي�شة وتوفري احلياة الأف�شل جلميع 
املواطنني واإعداد اخلطط الالزمة لتوفري وتاأمني احتياجات البالد وتنويع 
القطاع  وت�شجيع  ودعمها  الوطنية  املوؤ�ش�شات  واإن�شاء  القومي  الدخل  م�شادر 
اخلا�س للقيام بدوره يف دفع عجلة التنمية..وحمل املجل�س الوطني الحتادي 
م�شوؤولية امل�شاهمة يف حتديد متطلبات املواطنني واحتياجاتهم والتعبري عنها 
من خالل مناق�شات اأع�شائه البناءة حتت القبة عما يدور يف اأفكارهم من اآراء 
واإع��داد خطط  تلك الحتياجات  تلبية  مل�شاعدة احلكومة يف  وذل��ك  وتطلعات 
تنموية م�شتقبلية �شاملة يف امليادين القت�شادية والجتماعية والعلمية بهدف 
تاأمني املزيد من اخلدمات الجتماعية وال�شحية وال�شكنية لتحقيق مزيد من 
الرخاء وال�شتقرار والرفاهية لأبناء الوطن. ومع بداية عقد الت�شعينيات من 
الذي  احل��ايل  مقره  اإىل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  وانتقال  املا�شي  ال��ق��رن 
يونيو   19 بتاريخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتحه 
املالئم  امل��ن��اخ  باإيجاد  خا�شا  اهتماما  الوطني  العمل  املجل�س  اأوىل   1989
والدولة  للمجتمع  الأ�شا�شية  النواة  باعتبارها  لالأ�شرة  املعي�شي  لال�شتقرار 
ويف هذا املجال مت التو�شية بتاأ�شي�س �شندوق الزواج لت�شجيع املواطنني على 
تاأهيال  الب�شري وتاأهيله  العن�شر  ال�شتقرار والعمل وتكثيف اجلهود لتنمية 
متكامال باعتباره الروة احلقيقية للوطن. و�شهدت م�شرية املجل�س الوطني 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الحت��ادي منذ تويل �شاحب 
2004 حتولت مف�شلية متدرجة  الدولة حفظه اهلل  ..مقاليد احلكم عام 
ارتكزت يف جمملها على برنامج وطني يج�شد فكر �شموه القائم على تعزيز 
ال�شورى يف ظل تو�شيع �شالحيات املجل�س الوطني الحت��ادي ومتكينه  مبداأ 
من اأداء دوره. يعد التوا�شل الدائم مع املواطنني يف مواقعهم من اأبرز عناوين 
التكنولوجي  التطور  يوفره  ما  خ��الل  من  �شواء  تاأ�شي�شه  منذ  املجل�س  عمل 
من و�شائل اأو عن قرب عرب كافة قنوات التوا�شل املتاحة والتي ت�شمل تنظيم 
واملوؤ�ش�شية  الطالبية  الوفود  وزي��ارة  الدولة  اإم��ارات  ملختلف  زي��ارات ميدانية 
اإىل مقر املجل�س ف�شال عن اأهمية امل�شاركة يف الأن�شطة والفعاليات املجتمعية 
بهدف حت�ش�س تطلعات املواطنني وطرح ومناق�شة همومهم وق�شاياهم ور�شد 
الواقع الفعلي لحتياجاتهم واهتماماتهم والت�شدي لأية اإ�شكاليات بتحويلها 
مبا ميتلك املجل�س من اخت�شا�شات ت�شريعية واأدوات رقابية اإىل مو�شوعات 
عامة واأ�شئلة تطرح..وتناق�س حتت قبة املجل�س مع اجلهات املخت�شة ملعاجلتها 
وتعديل الت�شريعات وحتديثها مبا يواكب ويدعم التنمية يف �شتى املجالت عرب 

تبادل الراأي وامل�شورة مع املواطنني وخمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية.
احللقات  عقد  على  الت�شريعية  الف�شول  م��دى  على  املجل�س  جل��ان  وحتر�س 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة وال��ق��ي��ام ب���ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��وق��وف ع���ن ق���رب ع��ل��ى حقيقة 
واأفكار  ومقرتحات  اآراء  لكل  بعناية  وال�شتماع  امل�شكالت  وتفح�س  الق�شايا 
وال�شتعانة  والخ��ت�����ش��ا���س  اخل���ربة  وذوي  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  وك���ل  امل��واط��ن��ني 
م�شروعات  من  املجل�س  يتدار�شه  ما  كل  ب�شاأن  والفنية  العلمية  بالدرا�شات 
الت�شريعي  الف�شل  خ��الل  املجل�س  جل��ان  وقامت  عامة.  ومو�شوعات  قوانني 
اخلام�س ع�شر بزيارات ميدانية خالل درا�شتها ملو�شوعات ال�شحة وال�شمان 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  والتوطني  والداخلية  واملالية  الجتماعي 
واقع  على  للتعرف  اللجان  اأم��ام  حقيقية  فر�شة  ال��زي��ارات  تلك  �شكلت  حيث 
جل�شات  يف  تناق�س  التي  تقاريرها  وتعزيز  مبا�شر  ب�شكل  الحتادية  املوؤ�ش�شات 
املجل�س مبقرتحات وتو�شيات ت�شاهم يف رفع جودة اخلدمات بالدولة �شمن 
املحاور املحددة لكل جلنة..كما عقدت حلقات نقا�شية حول  �شيا�شية املجل�س 
الوطني لالإعالم يف �شاأن تعزيز الت�شريعات الإعالمية يف الدولة  وحول  تنمية 
الوطني الحت��ادي من خالل  املجل�س  . وا�شطلع  الدولة  ال�شحي يف  القطاع 
دي�شمرب  من  التا�شع  ي��وم  الثالثة  اجلل�شة  يف  �شكلها  التي  الربملانية  ال�شعبة 
فاعل  الثاين..بدور  الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  ال��دور  يف   1975
ون�شط ب�شاأن حمل خمتلف الق�شايا الوطنية وطرحها يف املحافل اخلليجية 
والعربية والدولية والإ�شالمية لتكون حا�شرة من خالل ح�شد الراأي والدفاع 
عنها والرتكيز عليها اإىل جانب م�شاركاته يف الفعاليات الربملانية املتخ�ش�شة 
التي متثلت يف تقدمي عدد من املبادرات التي تنوعت بني م�شروعات تطويرية 
املوؤ�ش�شات  معظم  ع�شوية  يف  املجل�س  م�شاركة  ق��دم  واأك�����ش��ب  بها.  الأخ���ذ  مت 
املوؤ�ش�شات  ه��ذه  ون�شاط  عمل  طبيعة  يف  خ��ربة  املهمة  الربملانية  والحت���ادات 
واإىل الحتاد   1977 ال��دويل عام  اإىل الحت��اد الربملاين  املجل�س  ان�شم  فقد 
النتقايل  العربي  الربملان  �شارك يف ع�شوية  ..كما   1975 عام  العربي  الربملاين 
منذ تاأ�شي�شه عام 2005 و حتوله اإىل برملان دائم يف 2012..ف�شال عن اأن املجل�س 
الوطني الحتادي ع�شو موؤ�ش�س كذلك يف احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة 
املوؤمتر الإ�شالمي الذي تاأ�ش�س عام 1999 ..حيث �شارك املجل�س يف اجتماع اللجنة 
النظام الأ�شا�شي  1998 الذي متت فيه �شياغة م�شروع  التن�شيقية يف طهران عام 
التعديالت عليه. وي�شارك  اإدخ��ال بع�س  وال��ذي كان للمجل�س دور مهم يف  لالحتاد 
الربملانية  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات  خمتلف  يف  بفاعلية  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اخلليجية والعربية والإ�شالمية والدولية..مبا ي�شهم يف تعزيز دوره يف حمل خمتلف 
الق�شايا الوطنية وطرحها يف هذه املحافل لتكون حا�شرة من خالل ح�شد الراأي لها 
والدفاع عنها ف�شال عن تقدمي عدد من املبادرات وامل�شروعات التطويرية لحتادات 

الربملانات ودعمه وم�شاندته للمواقف العربية حيال خمتلف الق�شايا.
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وا�سنطن ت�سيد بنجاح اليمن يف اعرتا�سها

�سنعاء تطلب من اإيران تف�سريًا حول �سفينة الأ�سلحة 
•• �شنعاء-وا�شنطن-وكاالت:

ام�س،  اإي����ران،  م��ن  اليمن  ط��ال��ب 
ت���ف�������ش���رياً ح�����ول ���ش��ف��ي��ن��ة حتمل 
مياهه  يف  بطت  �شمُ اأ�شلحة  �شحنة 
اأم�س  �شنعاء  وق��ال��ت  الإقليمية، 
اإحدى  م��ن  انطلقت  اإن��ه��ا  الأول 

املوانئ الإيرانية.
اليمنية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
وزير اخلارجية  اأن  �شباأ  الر�شمية 
اليمني اأبو بكر القربي طلب من 
ال�شفري الإيراين ب�شنعاء حممود 
ت��ف�����ش��رياً من  ل��ق��ائ��ه  زاده، خ���الل 
اجلانب الإيراين حول ال�شفينة .

ونقلت عن القربي قوله لل�شفري 
اليمنية  احل��ك��وم��ة  اإن  الإي�����راين 
�شوؤونها  يف  ��ل  ب��ال��ت��دخرّ ت�شمح  ل��ن 
اأو  ك��ان،  ط��رٍف  اأي  م��ن  الداخلية 
اأن ت�شبح اأرا�شيها مكاناً للحروب 

بالوكالة .
اليمني  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  وك�����ان 
اللواء حممد قحطان، قال خالل 
اأم�س  �شنعاء  يف  �شحايف  م��وؤمت��ر 
الأول اإن �شفينة الأ�شلحة التي مت 
�شبطها اأخرياً يف املياه الإقليمية 
ك��ت م��ن م��ي��ن��اء يف  ال��ي��م��ن��ي��ة، حت��ررّ
ل  اإي����ران، ودع���ا ط��ه��ران اإىل حتمرّ

�شفينة الأ�شلحة املذكورة.
وزارة  ا���ش��ادت  مت�شل،  �شياق  ويف 
باحلكومة  المريكية  اخلارجية 
بنجاح  لع���رتا����ش���ه���ا  ال���ي���م���ن���ي���ة 
الناطقة  وق��ال��ت  ق��ال��ت  ال�شفينة 
ان  نولند  فكتوريا  ال��وزارة  با�شم 
لت�شبب  م��ر���ش��ل��ة  ال���ش��ل��ح��ة  ه���ذه 
واك��رب عدد ممكن  ا�شرارا كبرية 
تهديدا  وت�����ش��ك��ل  اخل�����ش��ائ��ر  م���ن 
داعية اخلرباء   ، واملنطقة  لليمن 

اىل تقييم هذه ال�شلحة.
ال�شحنة  م�����ش��در  ان  وا����ش���اف���ت 
تهرب  ا�شتمرار  توؤكد  وال�شلحة 
���ش��ت ق�����رارات �شادرة  اي����ران م��ن 
عن جمل�س المن الدويل يف هذا 

ال�شاأن .
توا�شل  اي����ران  ان  ن��ولن��د  وراأت 
حت�����دي ال������ش�����رة ال����دول����ي����ة عرب 
ال�شلحة  ل��ت�����������������ش��ر  ن�����ش��اط��ات��ه��ا 
ودع��م��ه��ا ل��زع��زع��ة ال���ش��ت��ق��رار يف 

املنطقة .
اخلارجية  با�شم  الناطقة  واك��دت 
الم����ريك����ي����ة ان������ه ع���ل���ى ال�����ش����رة 
التحدث  م��وا���ش��ل��������������ة  ال���دول���ي���ة 
للتاأكد  وال���ع���م���ل  واح�����د  ب�����ش��وت 
واجباتها  بكل  اي���ران  ال��ت��زام  م��ن 

الدولية.

رة ال��ت��ي ات�شح  الت��ه��ام��ات امل��ت��ك��ررّ
تها. عدم �شحرّ

وكان مندوب اليمن لدى جمل�س 
الأم����ن ال����دويل ���ش��لرّ��م ر���ش��ال��ة من 
رئي�س  اىل  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
املجل�س غاري فرن�شي�س كوينالن، 
تطلب امل�شاعدة يف التحقيق ب�شاأن 

لفتاً  ال�شاأن،  هذا  يف  م�شوؤوليتها 
اىل وجود تعاون اأمني بني بالده 
املنطقة  اأم��ن  يخدم  مبا  واأمريكا 

وا�شتقرارها.
الإي�����������راين  ال�������ش���ف���ري  اأن  غ������ري 
زاده،  حم�����م�����ود  ال����ي����م����ن  ل�������دى 
ر�شمياً  م اح��ت��ج��اج��اً  ق���درّ اإن���ه  ق���ال 

اليمنية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اإىل 
ال���ت���ي وجهت  ب�����ش��اأن الت���ه���ام���ات 
قوفها  م���زاع���م  ح���ول  ب����الده  اإىل 
ال��ت��ي مت  ���ش��ح��ن��ة الأ���ش��ل��ح��ة  وراء 
قبالة  �شفينة  منت  على  �شبطها 
اىل  م�����ش��رياً  اليمنية،  ال�����ش��واح��ل 
اأنه اأبلغها ا�شتياء طهران من هذه 

ارتفاع �سعبية زعيم املعار�سة القرب�سي 
•• نيقو�شيا-رويرتز:

ا�شتطالعات للراأي ام�ش�س  اأظهرت نتائج ثالثة 
ان زعيم املعار�شة القرب�شي اليميني عزز تفوقه 
على مناف�شيه الرئي�شيني قبل ا�شبوع من اجراء 
انتخابات الرئا�شة فيما يبحث الناخبون عن وجه 

جديد لحياء القت�شاد املنهك.
انا�شتا�شيادي�س  ن��ي��ك��و���س  ���ش��ع��ب��ي��ة  وارت���ف���ع���ت 
40 يف املئة يف ا�شتطالعني ل�شحيفتي  لتتجاوز 
بلغت  وك��اث��ي��م��ريي��ن��ي يف ح���ني  ف��ي��ل��ي��ف��ي��ث��ريو���س 
�شي.واي.بي.�شي  حمطة  ا�شتطالع  يف  �شعبيته 

ال�شتطالعات  ويف  باملئة.  8ر39  التلفزيونية 
الثالثة تفوق بفارق يزيد عن 15 نقطة مئوية 
الذي  م��ال���س  ���ش��ت��اف��رو���س  مناف�شيه  اق���رب  ع��ن 
يلقى دعما من ال�شيوعيني مثل الرئي�س احلايل 

للبالد.
وي��ت��وج��ه اأك���ر م��ن ن�شف م��ل��ي��ون ق��رب���ش��ي اىل 
م��راك��ز الق�����رتاع يف ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر م��ن فرباير 
�شباط اجلاري لنتخاب رئي�س جديد ملدة خم�شة 
اعوام وجترى اجلولة الثانية من النتخابات يف 
الرابع والع�شرين من نف�س ال�شهر اذ مل تتمخ�س 

اجلولة الوىل عن فائز باغلبية �شريحة.

•• دبلن-رويرتز:

نظم ع�شرات اللف م�شريات يف �شت مدن يف ايرلندا 
ايام  ب��ع��د  وذل����ك  التق�شف  اج�����راءات  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
م��ن اب����رام احل��ك��وم��ة ات��ف��اق��ي��ة م��ه��م��ة ب�����ش��������اأن ديونها 

امل�شرفية.
ون���ظ���م ن��ق��اب��ي��������������ون وب���رمل���ان���ي���ون م��ع��ار���ش��ون ب�����ارزون 
�شاد�شا  عاما  يواجهون  اىل جانب مواطنني  م�شريات 
من ال�شتقطاعات منذ ان ادت ازمة مالية اىل اغراق 
ال��دي��ون .  النظام امل�شريف الي��رل��ن��دي يف دوام���ة م��ن 
ويعيد حجم هذا الحتجاج اىل الذهان اليام الوىل 

من الزمة املالية اليرلندية.
وكانت املظاهرات قد �شعفت يف ال�شنوات الخرية على 
الرغم من ارتفاع ال�شرائب وتخفي�شات النفاق. ومل 

يوؤد اتفاق مع البنك املركزي الوروبي �شمح ليرلندا 
اليرلندي  ال��ب��ن��ك  ان���ق���اذ  ت��ك��ال��ي��ف  ج���دول���ة  ب���اع���ادة 
التي  الحتجاجات  يف  امل�شاركة  حجم  من  الجنليزي 
مت تنظيمها قبل ا�شابيع من قبل جمموعة �شاملة لكل 

النقابات اليرلندية. 
وقالت ال�شرطة ان نحو 50 الفا �شاركوا يف املظاهرات 
حتت �شعار ارفعوا العبء يف دبلن وم��دن اخ��رى على 
العمالية  للنقابات  اليرلندي  املوؤمتر  ان  من  الرغم 
البالغ  ايرلندا  يف  الناخبني  خم�س  نحو  ميثل  ال��ذي 
امل�شاركني  ع��دد  ان  ق��ال  �شخ�س  مليون  1ر3  عددهم 

جتاوز 110 الف �شخ�س.
 و�شهدت العا�شمة اكرب احتجاج حيث قالت ال�شرطة 
ان ما ي�شل اىل 25 الف �شخ�س �شاركوا يف الحتجاج 

الذي مثل اكرب مظاهرة باملعايري اليرلندية.

•• عمان-ا ف ب:

امل�شيل  ال��غ��از  ام�����س  الردن���ي���ة  ال����درك  ق���وات  ا�شتخدمت 
�شمال  ال�شوريني  لالجئني  ال��زع��رتي  خميم  يف  للدموع 
امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ف��ري��ق لج��ئ��ني اث�����اروا ال�����ش��غ��ب اث���ن���اء توزيع 

م�شاعدات ان�شانية، ما ادى اىل ا�شابة دركي اردين.
وق����ال امن����ار احل��م��ود امل��ن�����ش��ق ال��ع��ام ل�����ش��وؤون الالجئني 
املخيم  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الردن  ال�����ش��وري��ني يف 
من  ان�شانية  م�شاعدات  ت��وزي��ع  اث��ن��اء  �شغب  اع��م��ال  �شهد 
اك���ر من  ان  . وا����ش���اف  ن��روي��ج��ي��ة  اغ��اث��ة  ق��ب��ل منظمة 
املنظمة ما  200 لجىء حاولوا العتداء على م�شتودع 
امل�شيل  الغاز  وا�شتخدام  التدخل  اىل  ال��درك  بقوات  حدا 
للدموع لتفريقهم . وبح�شب احلمود، ادى احلادث الذي 

ا�شتمر ن�شف �شاعة اىل ا�شابة دركي اردين . و�شهد خميم 
الزعرتي الذي يقع يف حمافظة املفرق �شمال اململكة على 
90 الف  ال�شورية، وي�شتقبل حواىل  مقربة من احلدود 
لجىء �شوري، اعمال �شغب خالل ال�شهر املا�شية �شواء 
احتجاجا على �شوء الو�شاع داخل املخيم او خالل توزيع 
م�شاعدات ان�شانية. وكان اخرها الحد املا�شي وادى اىل 
ال��ذي يتقا�شم مع  . ويقول الردن  ا�شابة لج��ىء �شوري 
�شوريا حدودا م�شرتكة يزيد طولها على 370 كيلومرتا، 
بينهم  �شوري،  الف لجئ   300 ي�شت�شيف اكر من  انه 
206630 م�شجلني لدى مفو�شية الالجئني او هم يف 
طور الت�شجيل. واكد م�شوؤول يف القيادة العامة للقولت 
امل�شلحة الحد ان 5156 �شوريا جلاأوا اىل الردن خالل 

اليام الثالثة املا�شية.

•• وا�شنطن-وكاالت:

والوليات  الأوروب������ي  والحت����اد  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأدان����ت 
مع�شكر  الأول  اأم�����س  ا�شتهدف  ال��ذي  الهجوم  املتحدة 
ل��ي��ربت��ي احل���ري���ة ال�����ذي ي�����وؤوي اأع�������ش���اء م���ن منظمة 
ال�شلطات  وطالبت  املعار�شة،  الإيرانية  خلق  جماهدي 

اأجل  م��ن  ب���اإج���راء حتقيق  ال��ع��راق��ي��ة 
معرفة منفذ الهجوم. 

مل��ك��ت��ب الأم�����ني العام  ب��ي��ان  وج����اء يف 
لالأمم املتحدة اأن بان كي مون يدين 
ب�شدة الهجوم الذي ا�شتهدف املع�شكر 
ب���ق���ذائ���ف ه������اون و�����ش����واري����خ، ودع����ا 
الأمني العام حكومة العراق امل�شوؤولة 
اإىل  املع�شكر  �شكان  اأمن و�شالمة  عن 
التحقيق العاجل وال�شامل يف احلادث 

وتقدمي اجلناة اىل العدالة .
ب��ع��ث��ة الأمم  م����ن ج��ان��ب��ه��ا ط���ال���ب���ت 
املتحدة يف العراق يونامي ، احلكومة 
حول  ع��اج��ل  حتقيق  بفتح  العراقية 

الهجوم، واأو�شح بيان للبعثة اأن املمثل اخلا�س لالأمني 
ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة ب��ال��ع��راق م��ارت��ن ك��وب��ل��ر، طالب 
احلادث  ح��ول  عاجل  حتقيق  بفتح  العراقية  ال�شلطات 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   ، للجرحى  ال�شحية  العناية  وت��وف��ري 

لديها مراقبني يف املوقع ملتابعة الأحداث.
ويف جنيف، ندد املفو�س الأعلى لالجئني يف الأمم املتحدة 
املقيمني فيه  اأن  بالهجوم، واعترب  اأنطونيو غوتريي�س 
يتمتعوا بحماية  اأن  تاليا  ون طالبي جلوء وينبغي  يمُعدُّ
دولية . ودعا غوتريي�س يف بيان احلكومة العراقية اإىل 

وك�شف  املقيمني،  اأم��ن  ل�شمان  �شروري  هو  القيام مبا 
هوية مرتكبي هذا العمل واإحالتهم اإىل الق�شاء.

ب��دوره، اأدان الحت��اد الأوروب��ي الهجوم، وق��ال متحدث 
ب��ا���ش��م وزي����رة خ��ارج��ي��ة الحت����اد ك��اث��ري��ن اآ���ش��ت��ون نحن 

قلقون حيال ت�شاعد التوتر يف املع�شكر .
ب��ا���ش��م اخلارجية  امل��ت��ح��دث��ة  ن����ددت  ك��م��ا 
الأم�����ريك�����ي�����ة ف���ي���ك���ت���وري���ا ن����ولن����د، 
بالوح�شي  و�شفته  ال���ذي  ب��ال��ه��ج��وم 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت���ع���ازي  وق���دم���ت 
لأ���ش��ر ال�����ش��ح��اي��ا، ودع���ت ب��غ��داد اإىل 
ال��الزم��ة من  التدابري  ات��خ��اذ جميع 

اأجل تعزيز الأمن.
وق�����ال�����ت ج���م���اع���ة جم�����اه�����دي خلق 
اأ�شخا�س  �شتة  اإن  املعار�شة  الإيرانية 
خم�شون  واأ�شيب  ام��راأة  بينهم  قتلوا 
لهجوم  م��ع�����ش��ك��ره��م  ت���ع���ر����س  اإث������ر 
وفيما  وال�شواريخ.  الهاون  بقذائف 
اأن  العراقية  الداخلية  وزارة  ذك��رت 
ال��ه��ج��وم ال����ذي مل ت��ت��ب��ن��ه اأي����ة جهة 
اأ�شفر عن مقتل خم�شة اأ�شخا�س واإ�شابة اأربعني؛ قالت 
ب�شقوط  علم  على  اإنها  ال��ع��راق  يف  املتحدة  الأمم  بعثة 
اأفراد  عدد من القتلى واأن من بني امل�شابني عددا من 

ال�شرطة العراقية.
يذكر اأن مع�شكر ليربتي وهو قاعدة ع�شكرية اأمريكية 
�شابقة تبلغ م�شاحتها ن�شف كيلومرت مربع خارج بغداد 
جماهدي  منظمة  من  عن�شر  اآلف  ثالثة  نحو  ي��وؤوي 
اأ�شرف  خ��ل��ق، مت ن��ق��ل��ه��م ال���ع���ام امل��ا���ش��ي م���ن م��ع�����ش��ك��ر 

مبحافظة دياىل الذي اأقاموا فيه منذ 1980.

ف�س اأعمال �سغب مبخيم الزعرتي 

•• عمان-اجلزائر-وكاالت: 

ق����ال����ت ق��������وات ح����ر�����س احل�������دود 
الأردنية اإن 5156 لجئا �شوريا 
دخلوا الأردن خالل الأيام الثالثة 
ال�شوريني  عدد  ليتجاوز  املا�شية، 
ان�����دلع  م���ن���ذ  األ����ف����ا   350 ف���ي���ه 
الأزم��ة. ويف اجلزائر اأ�شار تقرير 
ال�شوريني  اأغلب  اأن  اإىل  حكومي 
ال��ب��الد غادروا  اإىل  ال���ذي ق��دم��وا 

باجتاه بلدان اأوروبية. 
الأردنية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
م�شدر  ع���ن  )ب������رتا(  ال��ر���ش��م��ي��ة 
م�شوؤول يف القيادة العامة للقوات 
الالجئني  اأن  الأردن���ي���ة  امل�شلحة 
ل������الأردن ميثلون  ع����ربوا  ال���ذي���ن 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة من 
وال�شيوخ،  وال���ن�������ش���اء  الأط�����ف�����ال 

املر�شى  م����ن  ال���ع���دي���د  وب��ي��ن��ه��م 
وامل�شابني.

تطلبت  ف����ق����د  امل���������ش����در  ووف��������ق 
ال������ظ������روف اجل�����وي�����ة ال�������ش���ائ���دة 
حر�س  ق��وات  من  م�شاعفا  جهدا 
ا�شتقبال  عمليات  اأث��ن��اء  احل���دود 
ونقلهم،  وت��اأم��ي��ن��ه��م  ال��الج��ئ��ني، 
التي تعر�شت  ب�شبب الجنرافات 
لها نقاط العبور والطرق املوؤدية 

اإليها.
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ع���دد  وزاد 
خميم  يف  ي����ق����ط����ن����ون  ال������ذي������ن 
الأردنية  احل���دود  على  ال��زع��رتي 
األ���ف لجئ،  ال�����ش��وري��ة على م��ائ��ة 
الأردنية  ال�شلطات  ت�شتعد  فيما 
لف��ت��ت��اح خم��ي��م ج��دي��د لالجئني 
الفهود قرب  يف منطقة مريجيم 
العا�شمة  الزرقاء �شرق  حمافظة 

و�شلوا اجلزائر بني يوليو-متوز 
واأغ�شط�س-اآب املا�شي.

ال�شروق  �شحيفة  نقلته  ملا  ووفقا 
املراكز  اإدارات  ف����اإن  اجل��زائ��ري��ة 
الأحمر  ال��ه��الل  خ�ش�شها  ال��ت��ي 
وزارة  م��ع  بالتن�شيق  اجل���زائ���ري 
حت�شي  ل  ال���وط���ن���ي  ال��ت�����ش��ام��ن 
مقيما  �����ش����وري����ا   377 �����ش����وى 

بطريقة قانونية.
ال�شلطات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
هوؤلء  ميكث  ل  اأن  تتوقع  ك��ان��ت 
ال����الج����ئ����ني ل����ف����رتة ط���وي���ل���ة يف 
ال���ب���الد لأن���ه���م اخ���ت���اروه���ا نقطة 
واأكد  اأخ��رى،  بلدان  باجتاه  عبور 
اأن الالجئني غ��ادروا باجتاه عدد 
من الدول الأوروبية منها فرن�شا 
لهم  ت��وف��رت  اأن  بعد  وبريطانيا، 
اللجوء  بطلب  للتقدم  ال��ظ��روف 

الأردنية خالل ال�شهر اجلاري.
م�شادر  ك�شفت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
حدودية ع�شكرية اأردنية ل�شحيفة 
عن  ام�س  ال�شادرة  الأردنية  الغد 
ان�شقاق 17 ع�شكريا من اجلي�س 
ودخولهم  ال�������ش���وري  ال��ن��ظ��ام��ي 
امل��م��ل��ك��ة ع���رب ال�����ش��ي��اج احل����دودي 
املحاذية  ����ش���ه���اب  ت����ل  مب��ن��ط��ق��ة 

للحدود الأردنية ال�شورية.
بني  م����ن  اإن  امل���������ش����ادر،  وق����ال����ت 
ذوي  م��ن  �شباط  اأرب���ع  املن�شقني 
يحمل  ح���ي���ث  ال���ع���ل���ي���ا،  ال�����رت�����ب 
رتبة  واآخ����ر  رت��ب��ة عقيد  اأح��ده��م 
نقيب، فيما  رت��ب��ة  واث��ن��ان  م��ق��دم 
�شباط  رت��ب  اآخ���رون   13 يحمل 
تقرير  ك�شف  اجلزائر  ويف  �شف. 
 11623 ح��ك��وم��ي ع��ن م���غ���ادرة 
األفا   12 اأ�شل  من  �شوريا  لجئا 

جتمع اجلزائر و�شوريا، واملتعلقة 
اأنها  ف��رغ��م  الأ���ش��خ��ا���س.  بتنقل 
ال�شوريني  على  التاأ�شرية  ت�شقط 
اأن  اإل  اجل���زائ���ر،  اإىل  ال��ق��ادم��ني 

املتعلقة  احل�����الت  يف  اإل  اأ���ش��ه��ر، 
ب��الإق��ام��ة م��ن اأج���ل ال��درا���ش��ة اأو 
التي  الأ����ش���ب���اب  اأح�����د  اأو  ال��ع��م��ل 

متنحه حق الإقامة الظرفية.

�شطرها  يف  وا���ش��ح��ة  الت��ف��اق��ي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق مب����دة الإق����ام����ة وال����ذي 
ي���ف���ر����س ع���ل���ى ك����ل �����ش����وري دخل 
اجل���زائ���ر م��غ��ادرت��ه��ا ب��ع��د ثالثة 

ال�شيا�شي. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
ال�شوريني  الالجئني  م��غ��ادرة  اأن 
خ�شعت  ت���ك���ون  رمب�����ا  ل���ل���ج���زائ���ر 
ل����روح الت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي 

اأغلب اللجئني يف اجلزائر غادروها 

تدفق الالجئني ال�سوريني لالأردن متوا�سل 

توتر على احلدود ال�سورية ال�سرائيلية
•• غزة-وام:

اكدت �شحيفة يديعوت اأحرونوت ال�شرائيلية يف تقرير لها ام�س وجود حالة من التوتر والرتقب ال�شديد ت�شهدها الأو�شاع على احلدود ال�شورية 
الأ�شرائيلية يف ه�شبة اجلولن املحتلة. وقالت ال�شحيفة ان ا�شرائيل ا�شتبدلت قوات الحتياط التي ترابط عادة على هذه اجلبهة بقوات نظامية 
ذات تدريب عال باملقابل وعلى اجلانب ال�شوري فان ن�شطاء ما ت�شفه ال�شحيفة بالإرهاب العاملي ي�شكنون القرى ال�شورية الواقعة قي اجلانب الخر 
ال�شرائيلي. وقالت م�شادر  للجي�س  التابعة  الكالب  بوا�شطة وحدة  ا�شتخبارية جرى �شبطهم  ايفادهم جللب معلومات  للحدود ورعاة ما�شية مت 
ا�شرائيلية تر�شد الأجواء ال�شائدة بعد العملية ال�شرائيلية يف العمق ال�شوري اأن وقوع عملية تفجري كبرية هو م�شاألة وقت فقط. ونقلت ال�شحيفة 
ارهابية فان ذلك لن يكون مفاجئا. وو�شف قائد ع�شكري  اأنه يف حال وقوع عملية ع�شكرية  ال�شورية قولهم  ا�شرائيليني على اجلبهة  عن �شباط 
ا�شرائيلي التغيري احلا�شل يف النظرة لالأمور بقوله لقد تدربنا على احلرب اأمام اجلي�س ال�شوري ولكن الرد ال�شوري قد يكون اليوم اأو بعد �شهر اأو 
�شهرين عن طريق حالة فردية عرب انفجار على احلدود اأو يف قرية لبنانية اأو يف نابل�س. وتقول ال�شحيفة ان التخوف ال�شرائيلي ل يقت�شر على 
ي�شكلون م�شدر قلق  وا�شرائيل وهم  املمتد بني درعا  ال�شريط  العاملي يف  اأو اجلهاد  القاعدة  ..فهناك الف اجلهادين يعملون برعاية  النظام  قوات 

ل�شرائيل يف ظل حالة عدم ال�شتقرار التي ت�شود �شوريا وعدم و�شوح ما �شتوؤول اليه المور هناك .

م�سريات يف اإيرلندا احتجاجًا على التق�سف

اإدانات دولية ملهاجمة مع�سكر ليربتي يف العراق  هل تتدخل الوليات املتحدة يف �سوريا؟ 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأ���ش��ار ال��ك��ات��ب الأم���ريك���ي ت��وم��ا���س ف��ري��دم��ان اإىل احل���رب ال��ت��ي تع�شف 
التدخل  املتحدة  ال��ولي��ات  على  يتوجب  ك��ان  اإذا  ا  عمرّ وت�شاءل  ب�شوريا، 
لوقف حمام الدم املتدفق يف البالد، وحذر من اخل�شية من حتول �شوريا 

اإىل اأفغان�شتان اأخرى، م�شريا اإىل الدور الإيراين يف الأزمتني. 
وقال فريدمان يف مقال ن�شرته له �شحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، 
بعد  اأفغان�شتان  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ  املتحدة  للوليات  ميكن  ل  اإن��ه 
ثمة  اأن  اللعبة، مو�شحا  يف  اإي���ران  اإ���ش��راك  دون  وذل��ك  منها،  الن�شحاب 
ثالث  الذين يف هريات  والأفغان  الإيرانيني  تاريخية جتمع بني  عالقة 

اأكرب املدن الأفغانية.
اإي���ران  م��ع  ب�شكل مكثف  امل��ت��ح��دة عملت  ال���ولي���ات  اأن  ال��ك��ات��ب  واأ����ش���اف 
تبذلن  ال��دول��ت��ني  واأن  اأفغان�شتان،  يف  طالبان  حركة  بحكم  ل��الإط��اح��ة 
جهودا م�شرتكة اأي�شا من اأجل منع طالبان من العودة اإىل �شدة احلكم 

يف البالد.
ويقول فريدمان اإن ما يجري يف �شوريا ميثل ف�شال جديدا من احلرب 
، واإن احلرب التي �شارت تاأكل الأخ�شر والياب�س يف �شوريا ما هي �شوى 
حرب بالوكالة ، م�شيفا اأنها حرب ل ميكن اأن تنتهي، ولكن رمبا ميكن 

تخفي�س وتريتها و�شدة حدتها.
يف  امل�شتمرة  احل��رب  ي��رون  الإ�شرائيليني  اجل���رالت  بع�س  اأن  واأ���ش��اف 
التي  الدرجة  بنف�س  اإ�شرائيل  يهدد  عظيما  اإ�شرتاتيجيا  خطرا  �شوريا 

ي�شكلها خطر الربنامج النووي الإيراين عليها.
احلدود  على  اأخ��رى  اأفغان�شتان  اإىل  �شوريا  حتولت  ما  اإذا  اأن��ه  واأو���ش��ح   
باجلهاديني  ت��ع��جرّ  ب����وؤرة  �شت�شبح  ال�����ش��وري��ة  الأر�����س  ف���اإن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 
وبالأ�شلحة الكيمياوية وب�شواريخ اأر�س جو، وكلها تنت�شر بحرية يف كل 

الأرجاء يف اجلوار الإ�شرائيلي واملنطقة.
يف  ياأملون  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املراقبني  بع�س  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
���ش��وري��ا، وذل���ك م��ن خ��الل �شرعة  ال��ك��ارث��ة والن��ه��ي��ار يف  اإمكانية جتنب 
الإطاحة بنظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، وباأن الغرب ميكنه انت�شال 

�شوريا من املدار الإيراين ال�شوفياتي .
كما اأعرب عن �شكوكه يف اإمكانية تخلي�س �شوريا اأو نقلها من مدار اإىل 
اأنها �شرعان ما  بها دولة واح��دة متما�شكة، مو�شحا  اآخر مع الحتفاظ 
اإذا  اأن��ه  واأ�شاف  للعلوين،  والآخ��ر  لل�شنة  اأحدهما  اإقليمني،  اإىل  تنق�شم 
ما متكنا من تغيري وجه �شوريا، فاإن اإيران �شرعان ما تعمل على تغيري 

احلال يف العراق، وجعلها تدوران يف اأفق املع�شكر الإيراين.
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اعلن خفر ال�شواحل اليابانيون ان اربع �شفن �شينية دخلت ام�س املياه 
اليابان والتي تطالب بها  �شنكاكو اخلا�شعة لدارة  القليمية جلزر 
ال�شني وتطلق عليها ا�شم دياويو. من جهة اخرى، اكدت ال�شلطات 
رادار  ت�شويب  حلادث  و�شورا  فيديو  ت�شجيالت  لديها  ان  اليابانية 
�شيني على مدمرة يابانية. واو�شح حر�س احلدود اليابانيون انهم 
ر�شدوا �شفن مراقبة �شينية قرب اجلزر وتر�شل ال�شني با�شتمرار 
قامت  ان  بعد  ط��ائ��رات  تر�شل  م��وؤخ��را  وا�شبحت  املنطقة  اىل  �شفنا 
التي  اخلم�س  اجل��زر  من  ث��الث  بتاأميم  ايلول-�شبتمرب  يف  اليابان 
يتاألف منها هذا الرخبيل غري املاأهول بعدما ا�شرتتها طوكيو من 
مالكها الياباين. وت�شاعد التوتر هذا ال�شبوع بعدما اتهمت اليابان 
ي�شتخدم عادة  ب��رادار ل  يابانية  �شفينة  با�شتهداف  فرقاطة �شينية 
بكني  نفت  التي  الوقائع  ان  ويبدو  اه��داف عدوانية.   للرد على  ال 
رئي�س  وطالب  املا�شي.  الثاين-يناير  كانون  نهاية  ج��رت  حدوثها 
وزير  و�شرح  بالعتذار  بكني  اجلمعة  اآب��ي  �شينزو  الياباين  ال���وزراء 
الدفاع الياباين ايت�شونوري اونوديرا الحد ان طوكيو تفكر يف ن�شر 

�شور تثبت �شحة هذه التهامات.
 

اعلنت ال�شرطة و�شكان ان م�شلحني قتلوا ليل ال�شبت الحد ثالثة 
اطباء �شينيني يف بوتي�شكوم املدينة الواقعة يف منطقة غري م�شتقرة 
يف �شمال �شرق نيجرييا. وقال �شنو�شي الرفاعي م�شوؤول يف ال�شرطة 
اقتحموا حواىل  املهاجمني  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  يوبي  يف ولي��ة 
ال�شينيون  الط��ب��اء  فيها  يقيم  ك��ان  �شقة  �شباحا  ال��واح��دة  ال�شاعة 
يعملون  كانوا  ال�شينيني  الطباء  ان  �شكان  وذكر   . بذبحهم  وقاموا 
حل�شاب وزارة ال�شحة ويقيمون يف بوتي�شكوم منذ عام واحد. واو�شح 
هذا  هويته  عن  الك�شف  راف�شا  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شكان  اح��د 
النا�س  ب��دا  قتلوا.  الثالثة  ال�شينيني  الطباء  ان  اكت�شفنا  ال�شباح 
يقلقون عندما مل يفتح الطباء ابوابهم هذا ال�شباح وعر اجلريان 
على اجلثث يف غرف الطباء �شباح الحد بعد ان خلعوا البواب، كما 
روى احد ال�شكان. ورف�س امل�شوؤول المني على الفور توجيه التهام 
اىل جماعة بوكو حرام املت�شددة التي عاثت يف املنطقة ف�شادا. وتعر�س 
عدد كبري من الرعايا ال�شينيني لال�شتهداف يف �شمال �شرق البلد 
يف ال�شهر الخرية. ويف ت�شرين الول اكتوبر، قتل عامالن يف مبنى 

�شيني، احدهما يف مدينة مايدوغوري مهد جماعة بوكو حرام.

 6.5 بقوة  جديدا  زل��زال  اأن  للجيوفيزياء  الأم��ريك��ي  املعهد  اأعلن 
الأحد،  ام�س  �شباح  ال��ه��ادي  باملحيط  �شليمان  ج��زر  �شرب  درج���ات 
تبعه زلزال اآخر بقوة 5.4 درجات على مقيا�س ريخرت �شرب جزر 
�شانتا كروز التي تقع بالقرب من القارة الأ�شرتالية، وفق هيئة امل�شح 
زل��زال كبري  اأي��ام من  اأربعة  بعد  ياأتي هذا  الأمريكية.  اجليولوجي 
تبعته ت�شونامي �شرب هذا الأرخبيل يف املحيط الهادئ، واأ�شفر عن 
واأك��د مركز  الأ�شخا�س  ع��دد كبري من  وف��ق��دان  قتيال   13 �شقوط 
اإىل  ي��وؤدي  ال��زل��زال لن  ه��ذا  اأن  املنطقة  الت�شونامي يف  الإن���ذار من 
الزلزال على عمق  الأمريكي مركز  املعهد  موجة مدرّ عاتية. وحدد 
كلم جنوب غرب لتا، كربى مدن جزيرة   29 بعد  وعلى  كلم   18
نديندي يف جزر �شانتا كروز التي تعد جزءا من جزر �شليمان. كذلك 
6.5 درجات  حتدث معهد جيو �شاين�س الأ�شرتايل عن زلزال بقوة 
اإل اأنه حدد مركزه على عمق 36 كلم. ويقع اأرخبيل جزر �شليمان 
يف جنوب املحيط الهادي، �شمال �شرق اأ�شرتاليا، ويتاألف من 990 
مليون  ن�شف  �شكانه  ع��دد  ي��ت��ج��اوز  ول  ه��ون��ي��ارا  عا�شمتها  ج��زي��رة 
ن�شمة يتحدث معظمهم اللغة الإجنليزية ويدينون بامل�شيحية، وكان 
ا�شتقالله  على  ح�شل  حتى  الربيطانية  لل�شيادة  يخ�شع  الأرخبيل 
1978. والأرب��ع��اء املا�شي، مت حمو ح��وايل ع�شرين قرية عن  عام 
الأرا�شي،  داخل  اخلريطة جراء موجة دخلت حتى خم�شمائة مرت 
وفقد �شتة اآلف �شخ�س منازلهم يف جزيرة نديندي، اإحدى اجلزر 
بقلة  وتت�شم  �شليمان،  ج���زر  اأرخ��ب��ي��ل  منها  يت�شكل  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية 

ت�شاري�شها مما يجعلها مهددة بطوفان مياه املحيطات. 

عوا�شم

طوكيو

وا�سنطن

كانو

نيويورك تاميز تدعو
 لوقف التج�س�س على امل�سلمني 

•• وا�شنطن-وكاالت:

دعت �شحيفة نيويورك تاميز لتدخل الق�شاء لوقف جت�ش�س �شرطة نيويورك 
اإن �شرطة نيويورك كانت  على امل�شلمني باملدينة امللتزمني بالقانون. وقالت 
قد التزمت مبوجهات الق�شاء بعدم التج�ش�س على املواطنني غري املخالفني 
�شبتمرب   11 تفجريات  عقب  املوجهات  لهذه  تعديل  ح��دث  لكن  للقوانني، 
اأيلول 2001. ودعت ال�شحيفة يف افتتاحيتها ام�س ال�شلطة الق�شائية اإىل 
التفكري يف تعيني مراقب م�شتقل ملراجعة حتقيقات �شرطة نيويورك. وقالت 
التي  املراقبة  اأعمال  30 عاما قيودا على  الفدرالية و�شعت قبل  اإن املحاكم 
تقوم بها �شرطة املدينة حلماية املواطنني امللتزمني بالقانون، الذين كانوا قد 
�شاركوا يف ن�شاطات �شيا�شية حول احلقوق املدنية اأو ق�شايا اأخرى. واأ�شافت 
يف  ال�شرطة  اأ�شاليب  تنتقد  املحاكم  لإح��دى  جديدة  ملفات  على  وبناء  اأن��ه، 
املراقبة، يجب على الق�شاء التدخل لوقف جت�ش�س �شرطة نيويورك هذه املرة 

�شد امل�شلمني امللتزمني بالقانون.
ابتداء  الق�شاء  قبل  للفح�س من  كانت تخ�شع  نيويورك  �شرطة  اأن  وذك��رت 
غري  باملراقبة  املدنية  احلقوق  عن  املدافعون  ي�شميه  ما  ح��ول   1971 من 
ال�شمعة.  �شيئة  �شرطة  ف��رق��ة  وه��ي  احل��م��راء،  ال��ف��رق��ة  قبل  م��ن  القانونية 
وكانت هذه املراقبة ت�شمل جماعة الفهود ال�شود الذين بمُرئوا من تهم التاآمر 
امُغلقت عام  التي  الق�شية  واأمُطلق على هذه  �شرطة ومتاجر.  لتفجري مراكز 
1985 ا�شم ق�شية هاند�شو، با�شم املدعية باربارا هاند�شو وقد وافقت اإدارة 
املدينة على اللتزام مبوجهات التحقيق التي اأمرت بها املحكمة، لكن جرى 
تعديل هذه املوجهات عقب تفجريات 11 �شبتمرب اأيلول 2001 لت�شبح اأكر 

مرونة وت�شمح لل�شرطة بحركة اأو�شع يف البحث عن التهديدات الإرهابية .

ت�سكيك فل�سطيني يف �سرعة حتقق امل�ساحلة 

ليربمان ي�ستبعد اتفاق �سالم دائم مع الفل�سطينني

دعوة يف بلجيكا ملقاطعة منتجات اإ�سرائيلية 
•• بروك�شيل-وكاالت:

�����ش����ارك ع�������ش���رات الأ����ش���خ���ا����س يف 
العا�شمة  و���ش��ط  اح��ت��ف��ايل  م��وك��ب 
البلجيكية بروك�شل نظمته جمعية 
ال�شتثمارات  و���ش��ح��ب  امل��ق��اط��ع��ة 
وف���ر����س ال��ع��ق��وب��ات ل��ل��دع��وة اإىل 
م���ق���اط���ع���ة امل���ن���ت���ج���ات ال����زراع����ي����ة 

الإ�شرائيلية.
اإط����ار عمليات  امل�����ش��رية يف  وت���اأت���ي 
الأول  ام�������س  ���ش��ه��دت��ه��ا  مم���اث���ل���ة 
العديد من املدن يف خمتلف اأنحاء 
العامل، كجزء من احلملة الدولية 
يف  اأطلقت  التي  اإ�شرائيل  ملقاطعة 
الأ����ش���ل م��ن ق��ب��ل امل��ج��ت��م��ع املدين 

الفل�شطيني يف عام 2005. 
وك������ان������ت م����ن����ظ����م����ات امل������زارع������ني 
الفل�شطينيني قد دعت من جهتها 
لتنظيم  اليوم  هذا  تخ�شي�س  اإىل 
ملقاطعة  ال�����ع�����امل  ع�����رب  ح����م����الت 
وف�شح  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 

�شيا�شة الحتالل.
ب��ا���ش��م جمعية  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
الفل�شطيني  البلجيكي  الت�شامن 
نادية فرخ اإن العديد من املنتجات 
امل�شتوطنات  بع�س  يف  ت���زرع  ال��ت��ي 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة داخ������ل الأرا�����ش����ي 
ال�شفة  يف  وحتديدا  الفل�شطينية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  اأ����ش���ارت 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإىل  الأم���ريك���ي���ة 
باراك  الأمريكي  الرئي�س  ينتهجها 
اأوباما يف اإدارة دفة احلكم يف البالد، 
الذي  امل���اأزق  بنف�س  اإن��ه مير  وقالت 
�شلفه جورج بو�س، مو�شحة  به  مر 
النتقادات  ي��واج��ه  ���ش��ار  اأوب��ام��ا  اأن 
وذلك  ب��و���س،  واجهها  ال��ت��ي  نف�شها 
مبا يتعلق بطريقة مواجهة الإرهاب 
ال�شلطة  ب���ا����ش���ت���خ���دام���ه  وت�����ف�����رده 
اأن  واأ���ش��اف��ت  وغ��ريه��ا.  التنفيذية 
تلك  ع��ن  تختلف  اأوب��ام��ا ل  �شيا�شة 
التي كان يتبعها بو�س، واملتمثلة يف 
اأن كليهما اأ�شهما يف تربير ا�شتخدام 
الأمة،  الدفاع عن  يف  القوة  �شيا�شة 
وذلك يف مقابل ت�شحيتهما بالقيم 

دعوات لتو�سيع امل�ساركة 
ال�سيا�سية يف ليبيا 

•• طرابل�ص-وكاالت:

دائرة  الوطني وتو�شيع  ب��اب احل��وار  اإىل فتح  ليبيا  اأح��زاب يف  دع��ت ع�شرة 
بحالة  و�شفوها  مما  للخروج  واملدنية  ال�شيا�شية  القوى  كل  مع  امل�شاركة 
و�شط خم��اوف من  ذلك  ياأتي  دول��ة دميقراطية،  وبناء  احلالية  الحتقان 
17 فرباير  ان��دلع اأعمال عنف خالل املظاهرات املرتقبة يف ذك��رى ث��ورة 

�شباط.
ال�شتحقاقات  كافة  لإجن���از  زمني  ج��دول  بو�شع  الأح���زاب  تلك  وطالبت 
توزيع  يف  النظر  لإع���ادة  وطنية  هيئة  بت�شكيل  طالبت  كما  ال��د���ش��ت��وري��ة، 

املوؤ�ش�شات القت�شادية وتفعيل قانون جترمي ال�شالح.
املوؤمتر  اإىل  مبطالب  ليبية  وطنية  ق��وى  ت��ق��دم  م��ن  اأي���ام  بعد  ه��ذا  ي��اأت��ي 
الوطني العام لقطع خط الرجعة على كل من ت�شول له نف�شه زرع الفتنة 
يف  القوى  لهذه  اجتماع  عقب  وذل��ك  الواحد،  ال�شعب  اأبناء  بني  والوقيعة 

مدينة بنغازي.
اأحزاب الحتاد الوطني والكفاءة والتكتل الدميقراطي واحلكمة  وطالبت 
ال�شهداء؛  الثوار ومنظمة  املحاربني  املتقاعدين وجمعية  املحاربني  وهيئة 
املوؤمتر الوطني بالإ�شراع قبيل حلول الذكرى الثانية للثورة بو�شع د�شتور 
بالنتخاب  د�شتورية  جلنة  اإ���ش��راف  حت��ت  يكون  اأن  �شرط  اجل��دي��د،  ليبيا 
املبا�شر من ال�شعب، على غرار جلنة ال�شتني التي كتبت د�شتور عام 1951، 
اأغ�شط�س  30 من الإعالن الد�شتوري ال�شادر يف  وفقا لتعديل ن�س املادة 
الق�شائية  وال�شلطات  الهيئات  موؤ�ش�شات  با�شتقالل  وطالبوا   .2011 اآب 
اجلي�س  اأرك��ان  ورئا�شة  العام  النائب  ومكتب  العليا  الد�شتورية  واملحكمة 
الإق�شاء  و�شيا�شة  املركزية  اإلغاء  اإىل جانب  الوطني،  املوؤمتر  الوطني عن 

والتهمي�س واإ�شدار قانون احلكم املحلي فورا.
امل�شلمني يف ليبيا  الإخ��وان  العام جلماعة  املراقب  انتقد  ال�شياق نف�شه،  يف 
ب�شري الكبتي اختيارات رئي�س الوزراء علي زيدان ل�شاغلي منا�شب قيادية، 

وغ�س الطرف عن وجود رجال النظام ال�شابق يف قطاعات الدولة.

ذلك للمواطنني، وطالبوا اأ�شحاب 
ا�شترياد  ب��ع��دم  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال 
ال���ت���ي تنتج  ال��ب�����ش��ائ��ع  وت�����ش��وي��ق 
يف امل�����ش��ت��وط��ن��ات داخ����ل الأرا����ش���ي 

الفل�شطينية املحتلة.
واع��ت��رب ي��ان دري��زي��ن م��ن منظمة 
اأن  ال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة 
امل�شرية  خ��الل  من  ت�شعى  املنظمة 

هذه لل�شغط على اإ�شرائيل.

ث����وار ����ش���وري���ا، وذل����ك ب��ال��رغ��م من 
اخل��ط��وة من  لقيته  ال����ذي  ال��دع��م 
ج��ان��ب وزارت���ي اخل��ارج��ي��ة والدفاع 
ال��ب��الد. ويف  اأي يف  اآي  �شي  ووك��ال��ة 
اأعقاب الن�شحاب من العراق، قالت 
اأن��ه ل  اأو���ش��ح  اأوب��ام��ا  اإن  ال�شحيفة 
ال���ت���ورط يف ح����رب �شد  ي���رغ���ب يف 
طاغية اآخر يف ال�شرق الأو�شط، حتى 
لو كانت حربا بالوكالة، وخا�شة اإذا 
ال�شك  ع��ل��ى  يبعثون  ال��وك��الء  ك���ان 
�شار  الأول  اإن  وق���ال���ت  وال���ري���ب���ة. 
يواجه انتقادات بالتع�شف با�شتخدام 
بال�شلبية  تتهمه  واأخ��رى  ال�شلطة، 
اأوباما  اأن  م�شيفة  ���ش��واء،  حد  على 
يوؤكد على ا�شتخدام الطائرات دون 
ا�شتجواب برينان  واأن جل�شة  طيار، 
ك�����ش��ف��ت ع���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ة امل��ل��ت��وي��ة يف 

مواجهة الإرهاب .

ال����غ����رب����ي����ة ت����ت����وف����ر ع����ل����ى رف�����وف 
دول  ك��م��ا يف  ب��ل��ج��ي��ك��ا  امل���ت���اج���ر يف 
اأخ����رى، و���ش��رب��ت م��ث��ال على ذلك 

الربتقال.
واأ�شافت اأنه بينما تدين احلكومة 
ال�شتيطان  با�شتمرار  البلجيكية 
قبول  توا�شل  فاإنها  الإ�شرائيلي، 
و�شول هذه املنتجات اإىل اأ�شواقها.
الت�شامن  جمعية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

الأمريكية بدعوى  الأ�شلية لالأمة 
اأ�شارت نيويورك تاميز  الأم��ن. كما 
اإىل جل�شة ا�شتماع الكونغر�س ملر�شح 
اإدارة وكالة املخابرات  اأوباما لتويل 
املركزية الأمريكية �شي اآي اأي جون 

ترى اأن املقاطعة هي الو�شيلة التي 
م���ن خاللها  ل��ل��م��واط��ن��ني  مي��ك��ن 
ال���ت���ع���ب���ري ع����ن رف�������ش���ه���م مل���واق���ف 
ح���ك���وم���ات���ه���م ودع����وت����ه����ا لت���خ���اذ 

مواقف اأكر �شجاعة.
ال��ذي��ن جت��ول��وا يف  الن�شطاء  وق���ام 
الن�شرات  بتوزيع  بروك�شل  �شوارع 
املنتجات  م��ق��اط��ع��ة  اإىل  ال��داع��ي��ة 
من  امل��غ��زى  وتف�شري  الإ�شرائيلية 

حد  اإىل  ت�شبه  اإنها  وقالت  برينان، 
بو�س  عهد  يف  يجري  ك��ان  م��ا  بعيد 
اإن  ب�شاأن مكافحة الإرهاب . وقالت 
جل�شة ا�شتماع اأخرى يف الكونغر�س 
ت�شليح  رف�س  اأوباما  اأن  ك�شفت عن 

العاهل الأردين يبداأ م�ساوراته لختيار رئي�س احلكومة
اىل توافق يقود اىل تكليف رئي�س للوزراء، ويبادر هو بدوره 
ال�شيا�شية الخرى  النيابية، ومع القوى  للت�شاور مع الكتل 
الثقة من  على  للح�شول  يتقدم  ثم  ال���وزاري،  فريقه  ح��ول 
ال��ن��اج��م ع��ن عملية  ال����وزاري  ال��ب��ي��ان  ال��ن��واب، على  جمل�س 

الت�شاور، وعلى اأ�شا�س براجمي ملدة اأربع �شنوات .
�شتكون  احل��ك��وم��ات  وت�شكيل  امل�����ش��اورات  عملية  ان  واو���ش��ح 
بالغلبية،  يحظى  كتل  ائ��ت��الف  ت��وف��ر  اذا  و�شهلة،  �شريعة 
ولكنها �شتاأخذ وقتا وجهدا اكر، يف حال عدم بروز ائتالف 

اأغلبية .
العمل  تقدم  يعتمد على  الت�شاور  اآلية  ان تطور  امللك  وراأى 
برملاين  ائتالف  اإىل ظهور  ي��وؤدي  الذي  احلزبي والربملاين، 

احلكومة،  عنه  وتنبثق  بالأغلبية  يتمتع  حزبية،  اأ�ش�س  على 
الرقابي،  ال���دور  مي��ار���س  معار�س  ب��رمل��اين  ائ��ت��الف  ويقابله 

كحكومة ظل .
حكومته  ا�شتقالة  الن�شور  اهلل  عبد  ال����وزراء  رئي�س  وق���دم 
بعد  متوقعا  ك��ان  كما  املا�شي،  ال�شهر  من   29 يف  امللك  اىل 

النتخابات النيابية.
ال�شهر  23 من  التي جرت يف  النيابية  النتخابات  واف�شت 
اغلبها ع�شائرية  للنظام  �شخ�شيات موالية  املا�شي اىل فوز 
النواب  جمل�س  م��ق��اع��د  مبعظم  م�شتقلني  اأع��م��ال  ورج����ال 
كتل  �شت  ت�شكيل  مت  فقد  برملانية  م�شادر  وبح�شب  ال�150 

نيابية ت�شم 131 نائبا.

•• عمان-ا ف ب:

�شيبداأ  انه  اأم�س  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الردين  العاهل  اكد 
الت�شاور مع جمل�س النواب والكتل النيابية من اجل اختيار 

رئي�س الوزراء الذي �شيكلف بت�شكيل احلكومة املقبلة.
وقال امللك عبد اهلل يف خطاب العر�س، الذي افتتح به الدورة 
انه بعد ان اجرينا  ال�شابع ع�شر،  العادية ملجل�س المة  غري 
النتخابات النيابية بنزاهة و�شفافية، ووفق اف�شل املمار�شات 

العاملية، فاننا ندعو لنهج عمل جديد .
وا�شاف: �شنبداأ من نهج الت�شاور مع جمل�س النواب والكتل 
النيابية فور ت�شكيلها، يف ت�شكيل احلكومات من اجل الو�شول 

الرئي�س المريكي يواجه انتقادات واجهها �سلفه بو�س 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الفل�شطينيني  م��ن  الكثري  ي�شعر 
بخيبة الأمل من نتائج اجتماعات 
القاهرة بني الف�شائل الفل�شطينية 
التي  امل�شاحلة،  ملف  بحثت  التي 
ت�شارب  و�شط  الأول  اأم�س  انتهت 
التي  النتائج  حقيقة  حول  الأنباء 
متخ�شت عنها، وتزايد ال�شوك يف 
املنظور  امل�شاحلة يف  فر�س حتقق 

القريب.
وقال املحلل ال�شيا�شي الفل�شطيني، 
بر�س  ل��ي��ون��اي��ت��د  ع����وك����ل،  ط�����الل 
القاهرة  اجتماع  اإن  انرتنا�شونال، 
الذي جمع الإطار القيادي املوؤقت 
الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
ع���ن���وان���ه ال��ف�����ش��ل وخ��ي��ب��ة الأم�����ل، 
تعيدنا  نوق�شت  ال��ت��ي  امللفات  لأن 
للمربع الأول، فامللف الأمني مغلق 
التفاق  يتم  النتخابات مل  وملف 
وملف  فيه،  نقطة  م��ن  اأك��ر  على 

احلكومة وت�شكيلها موؤجل .
كانوا  الفل�شطينيني  اأن  اإىل  واأ�شار 
الجتماع  ي���خ���رج  اأن  اأم������ل  ع���ل���ى 
ب��خ��ط��وات ع��م��ل��ي��ة.. ول��ك��ن �شعف 
خيب  بينها  فيما  ال��ف�����ش��ائ��ل  ث��ق��ة 

اآمالهم .
كانت  ال���ب���داي���ة  اأن  ع���وك���ل  وراأى 
الأ�شكال  الف�شائل  خاطئة ملناق�شة 
الق�شايا  وت�����اأخ�����ري  الإج����رائ����ي����ة 
عليها  يبنى  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
الأر�س  على  الوقائع  اأن  م�شيفاً   ،
ت��ث��ب��ت ال��ف�����ش��ل ال���ذري���ع وت��ب��ني اأن 
ي�شتفيدون  مم��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��ال��ك 

اأن  كما  باتفاق،  جتاوزها  ميكن  ل 
بثقلها  غ��زة  واق��ع يف  كاأمر  حما�س 
ت��ت��خ��ل��ى ع���ن���ه، يجعل  ل����ن  ال������ذي 
كبرية  جل����ه����ود  حت����ت����اج  الأم����������ور 

للتو�شل مل�شاحلة .
امل�شاحلة  ات��ف��اق��ات  ت��ع��ر  واأرج�����ع 
املواقف  اأن��ه  ق��ال  ما  اإىل  وتاأخرها 
املعلن  املعلنة.. وغري  املعلنة وغري 
ف���ي���ه���ا، ي��ل��ع��ب ال��������دور الأك��������رب يف 

اللقاءات .
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  وج����زم 
عبد  بال�شفة،  ال��ن��ج��اح  جامعة  يف 
اأن الجتماع  ال�شتار قا�شم، بدوره، 
ل���ن يختلف  ال���ق���اه���رة  الأخ�����ري يف 

من حالة الإنق�شام .
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  وراأى 
ناجي  غ���زة،  يف  الأزه����ر  جامعة  يف 
التناق�شات  اأن  جهته،  من  �شراب، 
اأعقبت  ال���ت���ي  ال���ت�������ش���ري���ح���ات  يف 
الف�شل  البع�س  اإل��ق��اء  من  اللقاء، 
البع�س  وخ��������روج  خ�����ش��م��ة  ع���ل���ى 
تعك�س  ت���ف���اوؤل���ي���ة  ب���ت�������ش���ري���ح���ات 
وفتح  حما�س  بني  كبرية  خالفات 
النتخابات،  م�����ش��األ��ة  يف  وخ��ا���ش��ة 
�شتح�شم ال�شلطة واملنظمة وت�شكل 

املرحلة القادمة .
حالة  اإن  ل��ل��وك��ال��ة،  ����ش���راب  وق����ال 
متجذرة  حالة  اأ�شبحت  الإنق�شام 

الجتماعات  م���ن  ���ش��اب��ق��ات��ه  ع���ن 
احلالة  يف  ���ش��ي��ئ��ا  ت��غ��ري  مل  ال���ت���ي 
الفل�شطينية . وقال قا�شم ليونايد 
ب��ر���س ان��رتن��ا���ش��ون��ال، ل اأظ����ن اأن 
املنظمة  بناء  هنالك جدية لإع��ادة 
وامل�شي يف امل�شاحلة فهنالك قرار 
لإع�����ادة   2005 ع����ام  ل��ل��ف�����ش��ائ��ل 
هيكلية املنظمة ومل يطبق لليوم .

اأن  اإىل  ي�����ش��ري  ذل����ك  اأن  واأ�����ش����اف 
الداخلية  الفل�شطينية  الق�شايا 
لن يكتب لها النجاح اإل اإن وجدت 
اجل�����دي�����ة وال����ن����ي����ة لإجن���������اح ه���ذه 

اللقاءات .
وزي���ر  راأى   ، اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 

ال�شابق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اخل��ارج��ي��ة 
اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان ال���ذي يو�شف 
لرئي�س  ���ش��ي��ا���ش��ي  ���ش��ري��ك  ب���اأق���وى 
ال��������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و اأن���ه 
اإ���ش��رائ��ي��ل فر�شة  اأم�����ام  ت��وج��د  ل 
ل��ت��وق��ي��ع ات����ف����اق ����ش���الم دائ������م مع 
اأن  عليها  اإن  وق��ال  الفل�شطينيني، 
توقيع  اإىل  ذل���ك  م��ن  ب���دل  ت�شعى 

اتفاق انتقايل طويل الأجل .
مقابلة  يف  ل�����ي�����ربم�����ان  ورب����������ط 
عملية  ج���م���ود  ب����ني  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
العربية،  ال���ث���ورات  وب���ني  ال�����ش��الم 
بالتلفزيون  الثانية  للقناة  قائال 
اأن  ي��ع��ت��ق��د  اأح����د  اأي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
�شحري  حلل  ن�شل  اأن  املمكن  من 
الفل�شطينيني  م��ع  �شامل  ل�شالم 
الجتماعي  امل��ح��ي��ط  ه���ذا  ق��ل��ب  يف 
الت�شونامي  وه���ذا  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
ال�����ذي ي��ه��ز ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، هو 
كما  الأم���������ور  ي������درك  ل  ���ش��خ�����س 
اعترب ليربمان اأن الكرة يف ملعب 
حممود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال���رئ���ي�������س 

عبا�س لإحياء الدبلوما�شية.
م�����ارك  ق�������ال  ذل���������ك،  ع����ل����ى  وردا 
نتنياهو  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ري��غ��ي��ف 
للقناة  ل��ي��ربم��ان  ت�����ش��ري��ح��ات  اإن 
ال�شخ�شي.  راأي��ه  الثانية تعرب عن 
وحتدث ريغيف عن روؤي��ة نتنياهو 
ال�شالم من خالل  اإح��الل  لفر�س 
م�شريا  الفل�شطينيني،  م��ع  ات��ف��اق 
قال  ال�������وزراء  ل��رئ��ي�����س  ك��ل��م��ة  اإىل 
فيها يجب على اإ�شرائيل اأن ت�شعى 
اأي�شا من اأجل �شالم اآمن وم�شتقر 

وواقعي من جريانها .

العربي والإبراهيمي 
يبحثان الأزمة ال�سورية 

•• القاهرة-يو بي اأي:

الدول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  بحث 
واملبعوث  ال��ع��رب��ي،  نبيل  ال��ع��رب��ي��ة، 
املتحدة  والأمم  للجامعة  امل�شرتك 
الإبراهيمي،  الأخ�����ش��ر  ���ش��وري��ا  اىل 
�شعيد  على  امل�شتجدات  اآخ��ر  ام�س، 
ال�����ش��وري��ة. ون��اق�����س العربي  الأزم����ة 
العامة  الأمانة  مبقر  والإبراهيمي، 
املبذولة  اجلهود  العربية،  للجامعة 
حلل الأزم��ة القائمة يف �شوريا منذ 
الإبراهيمي،  واأطلع  عامني.  قرابة 
العربي على نتائج جولة قام بها اإىل 
عدد من الدول العربية والأجنبية يف 
انفراج حمتملة، بعدما  ب��وادر  �شوء 
الوطني  الئ���ت���الف  رئ��ي�����س  اأب������دى 
لقوى املعار�شة ال�شورية اأحمد معاذ 
اخل��ط��ي��ب ال���ش��ت��ع��داد ل��ف��ت��ح حوار 
ال�شورية  احلكومة  عن  ممثلني  مع 
اعربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة  وت�شتعد   .
م�شتوى  على  ط���ارئ  اجتماع  لعقد 
الثنني،  اليوم  الدائمني  املندوبني 
م�شتجدات  م��ن��اق�����ش��ة  خ���الل���ه  ي��ت��م 
ال�����ش��وري��ة وع���ر����س تقرير  الأزم������ة 
نتائج  ح���ول  اجل��ام��ع��ة  بعثة  اأع��دت��ه 
التي  العربية  ال���دول  اإىل  زي��ارات��ه��ا 

ت�شت�شيف النازحني ال�شوريني.

اجتماع يف باري�س يبحث الأمن بليبيا
•• باري�ص-ا ف ب:

بطلب من  وزاري  اج��ت��م��اع  ب��اري�����س  يف  ال��ث��الث��اء  غ���دا  يعقد 
ال�شلطات الليبية بهدف تعزيز المن يف ليبيا و�شط ظروف 
اقليمية �شديدة ال�شطراب، وذلك يف ح�شور ممثلني خلم�شة 

ع�شر بلدا ومنظمة دولية.
و�شيرتاأ�س وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�س ونظريه 
الليبي )التعاون الدويل( حممد عبد العزيز هذا الجتماع 
علي  الليبي  ال����وزراء  لرئي�س  زي���ارة  الرب��ع��اء  �شيليه  ال���ذي 
ب�شاأن  هولند  فرن�شوا  الرئي�س  مع  �شيتباحث  ال��ذي  زي��دان 
المن القليمي كما �شيجتمع مع رئي�س الوزراء جان مارك 

ايرولت.

اأوباما ينوه بجهود ال�سالم
 بني اأنقرة والكرد�ستاين 

•• انقرة-ا ف ب:

نوه الرئي�س المريكي باراك اوباما يف حديث ن�شرته �شحيفة تركية ام�س بجهود 
ال�شلطات الرتكية من اجل التو�شل اىل حل تفاو�شي يف النزاع الكردي املتوا�شل 
ملييت،  �شحيفة  كتابيا  عليه  طرحتها  ا�شئلة  على  وردا  �شنة.  ثالثني  نحو  منذ 
قال اوباما انوه بجهود رئي�س الوزراء رجب طيب اردوغان يف البحث عن ت�شوية 
�شلمية لذلك النزاع الذي ت�شبب يف كثري من املعاناة يف اجلانبني الرتكي والكردي 
لها  �شتكون  تركيا  عليها  التي �شادقت  ال�شتباقية  الج��راءات  ان  اعتقد  وا�شاف 
نتائج حقيقية . وتابع يجب ان يعلم ال�شعب الرتكي ان الوليات املتحدة �شتوا�شل 
الدعم بطرق ملمو�شة لرادته يف طي تلك ال�شحفة الرهيبة وامل�شي قدما نحو 
انقرة خالل ال�شهر الخ��رية مباحثات مع زعيم  با�شرت  . وقد  ال�شالم والم��ن 
بال�شجن مدى  يق�شي حكما  ال��ذي  اوج��الن  اهلل  الكرد�شتاين عبد  العمال  حزب 
احلياة بهدف نزع ا�شلحة املتمردين وان�شحابهم من الرا�شي الرتكية اىل �شمال 
العراق. وتوقعت ال�شحف الرتكية ان يلقي املرتدون ال�شالح بحلول ف�شل الربيع 
وحتمل احلكومة املركزية حزب العمال املدرج على لئحة املنظمات الرهابية يف 
انقرة والوليات املتحدة والحت��اد الوروب��ي، م�شوؤولية �شقوط اكر من اربعني 

الف قتيل منذ ان ا�شهر ال�شالح يف 1984 مطالبا بانف�شال الكراد.
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زرداري يعني حاكمًا 
جديدًا لولية حدودية

•• ا�شالم اباد-ا ف ب:

الرئي�س  ان  ر����ش���م���ي  ب����ي����ان  اع����ل����ن 
زراداري  ع��ل��ي  اآ����ش���ف  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
ع���ني ح��اك��م��ا ج���دي���دا ل���ولي���ة خيرب 
التي  الغربية  ال�شمالية  بختونخوا 
وقال  ط��ال��ب��ان.  ح��رك��ة  ف��ي��ه��ا  تن�شط 
اهلل  ���ش��وك��ت  ع��ني  زرداري  ان  ال��ب��ي��ان 
للوليات  دول������ة  وزي������ر  ك�����ان  ال������ذي 
يف  تعيينه  قبل  احل��دودي��ة  وامل��ن��اط��ق 
م�شعود  حم��ل  �شيحل  امل��ن�����ش��ب،  ه���ذا 
ك��وث��ر )84 ع��ام��ا( ال����ذي ع��ني قبل 
لهذا  ���ش��ب��ب  اي  ي��ذك��ر  ومل  ع���ام���ني. 

م�شوؤول  لكن  الت�شريعية.  النتخابات  من  ا�شهر  قبل  ياأتي  ال��ذي  التعيني 
كبريا يف حكومة الولية قال ان تقدم كوثر يف ال�شن من ال�شباب الرئي�شية 

لهذا التغيري. 
اجلديد  احلاكم  ان  هويته  ك�شف  عدم  طلب  ال��ذي  نف�شه  امل�شوؤول  واو�شح 
ا�شغر  القبلية،  باجور  منطقة  يف  كبرية  �شيا�شية  عائلة  من  يتحدر  ال��ذي 
�شنا ويتمتع باحليوية ويفرت�س ان يكون مقبول من اجلميع مبا يف ذلك 
الع�شكريني وباجور واحدة من �شبع مناطق قبلية تتمتع بحكم ذاتي �شبه 
طالبان  حركة  فيها  وتن�شط  الباك�شتانية  الفغانية  احل���دود  على  كامل 

وتنظيم القاعدة وتوىل احلكم اجلديد للولية من�شبه ام�س الحد.

كامريون يدعو ال�سكتلنديني لعدم النف�سال
•• لندن-رويرتز:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  اع��رتف 
ا�شكتلندا  ان  ام�س  كامريون  ديفيد 
دولة  ت�شبح  لن  يوؤهلها  م��ا  لديها 
م�شتقلة ولكنه قال انها تتمتع حاليا 
باف�شل مايف الو�شعني منا�شدا اياها 
بعدم النف�شال عن اململكة املتحدة.

وح�����ث ك����ام����ريون ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا على 
م����ع اجنلرتا  احت������اد  ع�����دم مت���زي���ق 
عام   300 تاريخه لك��ر من  يعود 
م�����ش��ع��دا ح��م��ل��ة ح��ك��وم��ت��ه للحفاظ 
ا�شتفتاء  قبل  بريطانيا  وح��دة  على 
العام  ا�شكتلندا  يف  ال�شتقالل  على 

المر  ال�شكتلندية  ال�شحف  يف  ن�شر  مقال  يف  ك��ام��ريون  وكتب  املقبل. 
بب�شاطة.بريطانيا تعمل ب�شكل جيد.ملاذا ف�شلها. 

المر مرتوك ل�شكتلندا كي تتخذ قرارا ب�شاأن هذا ال�شوؤال الكبري ولكن 
اف�شل يف بريطانيا.  ا�شكتلندا  املتحدة.  اململكة  الجابة تهمنا جميعا يف 
�شنكون جميعا اف�شل معا واأ�شواأ عند تفرقنا.  ويعد امل�شتقبل ال�شيا�شي 
ل��ك��ام��ريون وم���رياث���ه ال��ت��اري��خ��ه ع��ل��ى امل��ح��ك وق���د ت��ع��ه��د ب��امل��ن��اف�����ش��ة يف 
النتخابات العامة املقبلة يف بريطانيا يف 2015 كما ان حزب املحافظني 
الذي ينتمي له لن يغفر له ابدا تراأ�شه اي عملية انهيار للمملكة املتحدة 
التي ت�شم اجنلرتا وا�شكتلندا وويلز وايرلندا ال�شمالية. وت�شن الحزاب 
احلزب  ان  مدركة  ال�شتقالل  �شد  م�شرتكة  حملة  لندن  يف  الرئي�شية 
اجل  من  جهدا  ياألو  لن  �شاملوند  اليك�س  بزعامة  ال�شكتلندي  الوطني 

الفوز يف ت�شويت على �شيا�شته املطالبة بالنف�شال.

اجلزائر حتاكم الع�سرات من تنظيم القاعدةدعوات يف موريتانيا لإلغاء قانون للعفو 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

امل�شهد  ق�����راءة  ال�����ش��ع��ب  ب����ات م���ن 
ف��ف��ي نف�س  ت��ون�����س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
ونقي�شه  ال�������ش���يء  ي��ع��ل��ن  ال����ي����وم 
وتتغريرّ املواقف واملواقع من طرف 

احلزب الواحد نف�شه.
مواقف زئبقيرّة حتتمل األف تاأويل 
واملحللني  امل���راق���ب���ني  ي���رب���ك  مب���ا 
اأمام  التون�شيني  قلق  م��ن  وي��زي��د 

�شبابيرّة امل�شهد وغمو�شه.
ولكن ويف كل الأحوال،  فان الأيام 
القرار  �شتحمل  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
ال�شيا�شي  ال��ط��رف  ل��ه��ذا  احل��ا���ش��م 
او ذاك خا�شة من جانب الرتويكا 
امل��ن��اورة قد  احلاكمة،  لن هام�س 
اإن مل يكن قد  اأم��ام اجلميع  �شاق 
وب���ات على اجلميع و�شع  ان��ت��ه��ى،  
ال���ن���ق���اط ع���ل���ى ح������روف م���ف���ردات 
الذي  ال�شيا�شي..فالوقت  موقفهم 
لعب عليه الفرقاء وحاولوا ك�شبه 
����ش���درّ ح��ا���ش��ر تون�س  ي��ل��ع��ب  ب����ات 
وم�شتقبلها وزاد من حجم املخاطر 

دها. التي تتهدرّ
يعلن  اأن  ينتظر  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
املوؤمتر  حزب  وزراء  الثنني  اليوم 
، يف ندوة  اأج����ل اجل��م��ه��وري��ة  م���ن 
�شحفية ر�شميرّا عن ا�شتقالتهم من 
حكومة اجلبايل بعد رف�س تغيري 
اخلارجية  ووزي������ر  ال���ع���دل  وزي�����ر 
ا�شتنادا اإىل قرار جمل�شه الوطني.
و�شيبقى وزراء املوؤمتر يف مراكزهم 
ت�شكيل  ح��ني  اإىل  ال�شتقالة  رغ��م 
حكومة تكنوكراط التي اأعلن عنها 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة امل��وؤق��ت��ة حمادي 

اجلبايل.
ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  ���د  اأكرّ وق��د 
حلزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية 

•• برلني-وا�شنطن-القاهرة-وكاالت:

نقلت �شحيفة ذي وا�شنطن بو�شت 
ال�شو�شيتد  وك���ال���ة  ع���ن  م���ق���ال 
العا�شمة  م�شدره  لالنباء  بر�س 
الح�������داث  ان  ي����ق����ول  امل�������ش���ري���ة 
زعيم  اغ��ت��ي��ل  ح��ي��ث  ت���ون�������س،  يف 
لال�شالميني  م��ع��ار���س  �شيا�شي 
ال�شبوع الفائت، دفعت اع�شاء يف 
املعار�شة امل�شرية يتخوفون وهم 
يحدث  ان  ميكن  هل  يت�شاءلون: 
هذا اي�شا يف بالدهم؟. وفيما يلي 

ترجمة لهذا املقال:
يف  تعتمل  ال��ت��ي  اخل���وف  م�شاعر 
نفو�شهم من احتمل وقوع هجوم 
كبار  من  اي  على  م��ارق  ا�شالمي 
بفتاوى  ت���ع���ززت  امل��ع��ار���ش��ة  ق����ادة 
م���ت�������ش���ددي���ن على  دي������ن  رج��������ال 
التلفزيون تدعو اىل القتل. لكن 
بالقلق،  ي�شعرون  ب��داأوا  الن�شطاء 
حتى قبل تلك القوال، من دلئل 
ال�شالميني  حكم  ان  اىل  ت�شري 
اخ����ذ ي�����ش��ت��ه��دف ان���ا����ش���ا م���ن بني 
���ش��ف��وف��ه��م اخ��ت��ف��اء ن�����ش��ط��اء من 
هاتفية  تهديدات  الحتجاجات، 
م�شوؤويل  م��ن  حت��ذي��رات  بالقتل، 

المن.
املعار�شة  رج����ال  م��ن  ع����ددا  ل��ك��ن 
يقولون انه لي�س هناك دليل قاطع 
ع��ل��ى وج����ود ح��م��ل��ة، وامن����ا هناك 
م�شاعر قلق. ال ان املخاوف ت�شري 
اىل مدى ت��اأزم الج��واء يف م�شر، 
الغ�شب يف اجلانبني  ت�شاعد  مع 
العلمانية  اليربالية  فاملعار�شة 

اأخبار ال�ساعة: احلوار الوطني 
خطوة مهمة يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأهمية عقد موؤمتر احلوار الوطني يف اليمن لتجاوز 
واقت�شاديا  واأمنيا  �شيا�شيا  كافة  امل�شتويات  على  ي�شهدها  التي  التحديات 
و�شول اإىل حتقيق اأمن وا�شتقراره وحتت عنوان خطوة مهمة يف اليمن قالت 
اإن اإعالن الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي موؤخرا اأن احلوار الوطني 
ال�شامل �شيبداأ يف 18 مار�س املقبل حتت اإ�شرافه ورئا�شته يعد خطوة مهمة 
على طريق ا�شتكمال ا�شتحقاقات املرحلة النتقالية يف اليمن وو�شعه على 
طريق الأمن وال�شتقرار لأن احلكومة اليمنية تعول كثريا من الآمال على 
احلوار الوطني يف حل العديد من الق�شايا اخلالفية العالقة منذ �شنوات 
وعلى راأ�شها الحتجاجات النف�شالية يف اجلنوب والتمرد امل�شلح يف ال�شمال 
اإ�شافة اإىل اإقرار نظام جديد للحكم يف اليمن و�شياغة د�شتور جديد للبالد 
انتخابات  اإج��راء  ثم  اجل��اري ومن  العام  اأواخ��ر  �شعبيا  ال�شتفتاء عليه  يتم 
مركز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  ون��وه��ت  امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام  يف  ورئا�شية  برملانية 
الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية  باأن الرئي�س اليمني دعا جميع 
القوى الوطنية بكل م�شاربها ال�شيا�شية والثقافية واملجتمعية اإىل التفاعل 
الوطني الكامل من اأجل اإجناح موؤمتر احلوار الوطني..وهذا يعك�س قناعته 
مبا ميثله هذا احلوار من اأهمية بالغة لليمن لي�س فقط لتجاوز التحديات 
التي ي�شهدها على امل�شتويات كافة �شيا�شيا واأمنيا واقت�شاديا بل لأن جناح 
هذا احلوار يعد موؤ�شرا مهما اأي�شا اإىل جناح عملية انتقال ال�شلطة واملرحلة 
خا�شة  اليمن  يف  الأزم���ة  حلل  اخلليجية  امل��ب��ادرة  ر�شمتها  التي  النتقالية 
الفرتة  اتخاذها خالل  التي مت  املهمة  العديد من اخلطوات  بعد  ياأتي  اأن��ه 
الق�شرية املا�شية �شواء ما تعلق منها بقرار اإعادة هيكلة القوات امل�شلحة اأو 
اأن  تلك اخلا�شة بالعمل على بناء الثقة مع احلراك اجلنوبي. ونبهت اإىل 
اليمن يواجه يف الوقت الراهن العديد من التحديات التي تلقي بظاللها 
ال�شلبية على الأو�شاع املعي�شية لقطاعات عري�شة من ال�شعب وهذا بدوره 
ي�شاعف من اأهمية احلوار الوطني املرتقب ويفر�س على القوى ال�شيا�شية 
املختلفة اأن ت�شارك فيه بفاعلية واأن تتجاوز خالفاتها لأن جناح هذا احلوار 
جديدة  مرحلة  اإىل  باليمن  والنتقال  التحديات  هذه  مواجهة  يف  �شي�شهم 
من الأمن وال�شتقرار والبناء والتنمية. واأ�شافت اأن هناك اهتمام اإقليمي 
ودويل باإجناح احلوار الوطني ملا ميثل له من اأهمية كبرية يف م�شار النتقال 
ال�شيا�شي  وال�شتقرار  والوحدة  الوطني  التوافق  نحو  اليمن  يف  ال�شيا�شي 
والأمني وبناء نظام �شيا�شي تتوافق حوله القوى اليمنية كلها. واأ�شارت اإىل 
اأن ت�شريحات الأمني العام ل� جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور 
بو�شوح حيث رحب  الزياين عربت موؤخرا عن هذا  را�شد  بن  عبداللطيف 
بتحديد موعد انطالق موؤمتر احلوار الوطني ال�شامل وو�شفه باأنه خطوة 
التنفيذية  واآلياتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  تنفيذ  ا�شتكمال  طريق  على  مهمة 
ال�شعب  تطلعات  يلبي  �شامل  توافق  اإىل  للو�شول  الأمثل  ال�شبيل  باعتباره 
اليمني يف الإ�شالح ال�شيا�شي والقت�شادي ويحفظ لليمن اأمنه وا�شتقراره 
ووحدته.. فيما اأكد املمثل اخلا�س لالأمني العام ل� الأمم املتحدة يف اليمن 
جمال بن عمر اأول من اأم�س يف اأعقاب م�شاركته يف اجتماع مغلق ل� جمل�س 
واأن  ال�شيا�شي  النتقال  من  دقيقة  مبرحلة  مير  اليمن  اأن  ال��دويل  الأم��ن 
واأكدت  الوطني.  امل��وؤمت��ر  انعقاد  م��ع  كبرية  �شتكون  املقبلة  ال�شتحقاقات 
اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها اأن هذا يعك�س الإدراك العميق لأهمية احلوار 
الوطني والتعويل عليه يف جتاوز التحديات الراهنة وي�شري اأي�شا اإىل وعي 
منطقة  يف  وال�شتقرار  الأم���ن  معادلة  يف  اليمن  باأهمية  ال���دويل  املجتمع 
بنجاح  النتقالية  املرحلة  جت��اوز  على  م�شاعدته  و�شرورة  الأو�شط  ال�شرق 

و�شالم. 

وكاتب الدولة لدى وزير اخلارجية 
ا�شتقالة  خ��رب  عبا�س،  ب��ن  ال��ه��ادي 
الرتويكا  وزراء حزبه من حكومة 
م�شريا اإىل اأنرّه �شيتمرّ تو�شيح هذه 
ن���دوة �شحفية  ال���ش��ت��ق��ال��ة خ���الل 

اليوم الثنني.
ال��ن��ائ��ب عن  ��ف��زي  ال��نرّ ����د ب�شري  واأكرّ
ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������س  امل������وؤمت������ر يف 
وكتاب  وزراء  اأنرّ  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، 
امل����وؤمت����ر  اإىل  امل���ن���ت���م���ني  ال�����دول�����ة 
حدود  يف  ا�شتقالتهم  ق��دم��وا  ق��د 
املكتب  اإىل  الليل  ال�شاعة منت�شف 
م�شاء  ان���ع���ق���د  ال������ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال�شبت لتفعيل القرار ال�شادر عن 
نهاية  امل��ج��ت��م��ع  ال��وط��ن��ي  جمل�شه 

النفزي  ق����ال  امل��ق��ب��ل��ة،  احل���ك���وم���ة 
ال�شتقالة  ق���رار  ات��خ��ذ  ح��زب��ه  اإنرّ 
الدولة  وكتاب  ل��وزرائ��ه  اجلماعية 
بالتعامل  ع��الق��ة  يف  ل��ه  امل��ن��ت��م��ني 
 : م�شيفا  احل��ال��ي��ة،  احلكومة  م��ع 
"نحن يف حالة ت�شاور دائم ونحن 
ل نعرف طبيعة احلكومة القادمة 
�شيبتعد  املوؤمتر  اأنرّ  يعني  ل  وه��ذا 

عن جتارب احلكومة".
ي���ه���مرّ م���ق���رتح اجل���ب���ايل،  ويف م����ا 
ال�شيا�شي  املكتب  اأنرّ  النفزي  اأك���د 
ب�����ش��دد درا���ش��ة املقرتح،  ل��ل��م��وؤمت��ر 
نحبذ  ل  اأن���ن���ا  م��وق��ف��ن��ا   : ق���ائ���ال 
ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط ب��اع��ت��ب��ار اأنرّ 
�شيا�شية  ه���ي  احل���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة 

الأ�شبوع املا�شي.
ال�شتقالة  ف��ر���ش��ي��ة  اأنرّ  واأو����ش���ح 
ل��ق��رار املجل�س  ا���ش��ت��ن��ادا  م��وج��ودة 
فيها  احل�������ش���م  ول����ك����ن  ال����وط����ن����ي 
ال�شحفية  ال��ن��دوة  خ��الل  �شيكون 
ال��غ��ر���س �شباح  ���ش��ت��ع��ق��د يف  ال��ت��ي 
الثنني للحديث عن القرار واآخر 

اته وتو�شيح اأ�شبابه. م�شتجدرّ
واأ�شاف اأنرّ هذه ال�شتقالت �شيقع 
احلكومة  رئ��ي�����س  اإىل  ت��ق��دمي��ه��ا 
اإذا  املوؤقتة حمادي اجلبايل لحقا 
م�شريا  ا،  فعليرّ ال�شتقالة  ت��ق��ررت 
التكتل  مع  احل���وارات  توا�شل  اىل 

والنه�شة.
امل��وؤمت��ر يف  مل�����ش��ارك��ة  بالن�شبة  ����ا  اأمرّ

ب�شفة عامة تتهم الرئي�س حممد 
ق���وات المن  ي��د  ب��اط��الق  مر�شي 
�شده.  اح���ت���ج���اج���ات���ه���م  ل�����ش��ح��ق 
وباملقابل فان ال�شالميني ان�شار 
الرئي�س على قناعة بان املعار�شة 
منتخب  برئي�س  الطاحة  حتاول 

دميقراطيا بالقوة.
ويف هذه الجواء ميكن ان تنفجر 
تون�س  يف  ح�����دث  م����ا  ت����داع����ي����ات 
املعار�شة  زع���ي���م  اغ��ت��ي��ل  ع��ن��دم��ا 

الرئي�شي �شكري بلعيد.
ويبدو ان ال�شلطة امل�شرية تدرك 

امل�شلمني  رئي�س وزرائه والخوان 
ب���������ش����دور تلك  ن���������ددوا ج���م���ي���ع���ا 
�شدر  قد  احدها  وك��ان  الفتاوى، 
حممود  املت�شدد  الدين  رجل  عن 
النقاذ  قادة جبهة  �شعبان متهما 
م�شر  يف  ال��ن��ار  با�شعال  ال��وط��ن��ي 
للو�شول اىل كر�شي احلكم وقال 

ان حكم اهلل فيهم هو القتل .
الفخراين،  املحامي حمدي  وكان 
م��ن ج��ب��ه��ة الن���ق���اذ، ق��د ق���ال انه 
تعر�س لل�شرب عدة م��رات ممن 
ي��ع��ت��ق��د ب��ان��ه��م م���ن الخ�������وان يف 

مدى اخلطورة، ولذا فانها عززت 
كبار  م�شاكن  ح��ول  الم���ن  ق���وات 
ال�شبت  وي����وم  امل��ع��ار���ش��ة.  رج����ال 
وق����ع ح����ادث م��ذه��ل ع��ن��دم��ا كان 
كبار  اح�����د  ال������ربادع������ي،  حم���م���د 
رجال جبهة النقاذ الوطني، يهم 
بدخول �شيارته حماطا باحلر�س 
نحوه  رج��ل  اندفع  اذ  ال�شخ�شي، 
وه�������و ي�������ش���ي���ح ان����ك����م ت����دم����رون 
م�شر،انكم تدمرون م�شر ، ال ان 

احلر�س متكنوا من ابعاده.
ومكتب  م��ر���ش��ي  م��ك��ت��ب  ان  غ���ري 

ب��ام��ت��ي��از وح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط اأو 
كفاءات وطنية ل تتما�شى مع هذه 

املرحلة.
على  الت���ف���اق  وق���ع  اإذا  واأ�����ش����اف: 
يكون  ك����ف����اءات وط���ن���ي���ة  ح���ك���وم���ة 
تقنيرّة  وزارات  يف  ��ون  ت��ق��ن��يرّ ف��ي��ه��ا 
�شيا�شيرّة  وزارات  يف  و���ش��ي��ا���ش��ي��ون 

وقتها �شيكون لكلرّ حادث حديث.
وي����وح����ي ع�����دم احل�������ش���م يف ق����رار 
ال�شتقالة وتاأجيل اإعالنه اأنرّ حزب 
مفتوحة  ن���اف���ذة  ي����رتك  امل����وؤمت����ر 
للرتاجع عنه، مراهنا يف ذلك على 
ال�شاعات  ع���لرّ  ال��ت��وق��ي��ت  مت��ط��ي��ط 
من  يعفيه  بجديد  ت��اأت��ي  ال��ق��ادم��ة 
يعار�شه بع�س  ال��ذي  ال��ق��رار  ه��ذا 

وزرائه.
امل�شت�شار  اأف����اد  اآخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 
الإعالمي لرئي�س احلكومة املوؤقتة 
ر�شا كزدغلي  بان حمادي اجلبايل 
مل ي�شتقل من من�شبه كاأمني عام 
حلزب حركة النه�شة وذلك خالفا 

ملا مت تداوله.
الر�شمية  ال�شفحة  اأكدته  ما  وهو 
قائلة  اخل��رب  نفت  حيث  للحركة 
ا�شتقالة  خلرب  البتة  �شحة  ل  انه 
من�شب  م����ن  اجل����ب����ايل  ح����م����ادي 

الأمانة العامة حلركة النه�شة.
د مدير مكتب رئي�س حركة  كما اأكرّ
بالفاي�شبوك  ورد  م��ا  اإن  النه�شة 
ب���خ�������ش���و����س ا����ش���ت���ق���ال���ة ح���م���ادي 
العامة  الأم�����ان�����ة  م����ن  اجل����ب����ايل 
اأ�شا�س له من ال�شحة  للحركة، ل 
جمرد  ه����و  ن�������ش���ره  وق�����ع  م����ا  وانرّ 

اإ�شاعة!
حركة  رئ��ي�����س  ا�شتبعد  جهته  م��ن 
النه�شة را�شد الغنو�شي يف حديث 
خ�سرّ به �شحيفة اخلرب اجلزائرية 
النه�شة  حركة  يف  انق�شام  ح��دوث 

م��دي��ن��ت��ه امل��ح��ل��ة ال��ك��ربى يف دلتا 
ال���ن���ي���ل، ب��ع��د ان ك����ان اف������راد من 
الخ��وان قد �شجلوا ق�شية �شده 
متهمني اياه باثارة ال�شطرابات 
امل�����دي�����ن�����ة يف  م����ر�����ش����ي يف  �����ش����د 

ال�شبوعني الفائتني.
فوده،  ف���رج  ال��ك��ات��ب  اغ��ت��ي��ل  فيما 
وهو من املنتقدين لال�شالميني، 
اثناء خروجه من مكتبه بعد ايام 
من �شدور قتوى تبيح �شفك دمه. 
وحذرت ابنته �شمر الربادعي هذا 
لقد  قائلة  ت��وي��رت  على  ال���ش��ب��وع 
فتوى  ���ش��دور  بعد  وال���دي،  قتلوا 
ب��ال��ق��ت��ل. ل ت��غ��ف��ل م���ا مي��ك��ن ان 
ي���ح���دث وم����ا ي�����ش��در ع��ن��ه��م من 

اقوال. انهم قوم مر�شى .
اأك������د فولكر  اأخ��������رى،  م����ن ج���ه���ة 
ال�شيا�شة  اأحد م�شت�شاري  بريت�س 
الأملانية  للم�شت�شارة  اخل��ارج��ي��ة 
ب��الده على  ع��زم  اأجنيال مريكل، 
النظر  ب��غ�����س  م�����ش��ر  م�����ش��اع��دة 
للرئي�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ل���ون  ع���ن 

املنتخب.
يف  ال���و����ش���ع  اأن  ب���ريت�������س  وراأى 
م�شر يثري اآمال وخم��اوف، ودعا 
املعار�شة اإىل احرتام النتخابات.

ال�شطرابات  اإن  ح��واره  وق��ال يف 
لي�شت قا�شرة على م�شر، م�شريا 
احلالة  م����ن  الن���ت���ق���ال  اأن  اإىل 
عادة  يحتاج  لال�شتقرار  الثورية 
اإعادة  لأن  ���ش��ن��وات،  خم�س  لنحو 
ال�شيا�شيني  ب��ني  امل��ف��ق��ودة  ال��ث��ق��ة 
واحدة  دورة  الأق���ل  على  تتطلب 
برملان وت�شكيل حكومة،  لنتخاب 

على خلفية  قرار رئي�س احلكومة 
حكومة  ت�شكيل  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي 

تكنوقراط.
اأن  يتمنرّى  ل  ���ه  اإنرّ الغنو�شي  وق���ال 
النه�شة  حركة  ب��ني  الأم���ور  ت�شل 
وحمادي اجلبايل اإىل  حدرّ الفرقة 
رئي�س  تهديد  خلفية  على  وذل���ك 
احلكومة  بال�شتقالة من احلكومة 
يف حال مل يجد قراره ب�شاأن ت�شكيل 
حكومة تكنوقراط تزكية من قبل 

الأحزاب ال�شيا�شية.
اجلبايل  ا���ش��ت��ق��ال��ة  ن��ف��ي  وي����وؤك����د 
ال����ذراع  ��ة يلرّ  ع��م��ل��يرّ اأنرّ  م��ن ح��زب��ه 
وحمائمها  ال��ن��ه�����ش��ة  ���ش��ق��ور  ب���ني 
جمل�س  ق�������رار  وان  م���ت���وا����ش���ل���ة، 
رئي�س  م������ب������ادرة  م�����ن  ال���������ش����ورى 
احلكومة القا�شية بت�شكيل حكومة 
والذي  بة،  متحزرّ غري  تكنوقراط 
ي��ف��رت���س ان���ه ���ش��در م�����ش��اء اأم�س، 
���ش��ي��ك��ون ال���ع���ام���ل احل���ا����ش���م يف ما 
اجلبايل  حمادي  م�شتقبل  يخ�س 
علما  بها،  داخ��ل احلركة وعالقته 
انه ي�شغل من�شب اأمينها العام اإىل 

جانب رئا�شة احلكومة املوؤقتة.
رئي�س  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي  اأنرّ  يذكر 
كه  د مت�شرّ ج����درّ امل��وؤق��ت��ة،  احل��ك��وم��ة 
م�شتقلرّة  ك��ف��اءات  حكومة  بت�شكيل 
دا  موؤكرّ اأي����ام،  خ��الل  عنها  �شيعلن 
���ه يف ح��ال ع��دم تزكية الأح���زاب  اأنرّ
لهذه  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي  ب���امل���ج���ل�������س 
احلكومة فاإنرّه �شيطلب من رئي�س 
�شخ�شيرّة  ت��ك��ل��ي��ف  اجل���م���ه���وري���ة 

�شيا�شية اأخرى بت�شكيلها.
وي���ح���ظ���ى اجل����ب����ايل ب���دع���م حزب 
امل���������ش����ارك يف الئ���ت���الف  ال���ت���ك���ت���ل 
النه�شة  ت��ع��ار���س  ب��ي��ن��م��ا  احل���اك���م 
وتدعوان  ال�شيغة  ه��ذه  وامل��وؤمت��ر 

اإىل حكومة توافق.

وهذا ي�شتغرق اأربع �شنوات اإ�شافة 
ل�شتكمال  اأخ��رى  قليلة  ل�شنوات 

ال�شتقرار .
التعاون ميثل  اأن تعميق  اأكد  كما 
رغبة م�شرتكة لربلني والقاهرة 
ت��ع��ام��ل احلكومة  ع��ل��ى  وي��ت��وق��ف 
الرئي�س  اأظ���ه���ر  ف�����اإذا  امل�����ش��ري��ة، 
لت�شلطية  توجها  مر�شي  حممد 
�شلبا بال  ���ش��ي��وؤث��ر  ف��ه��ذا  ج��دي��دة 

�شك على فر�س هذا التعاون.
وت��ط��رق ب��ريت�����س اإىل ال��و���ش��ع يف 
���ش��وري��ا، وق���ال اإن���ه ت��وج��د قواعد 
الدولية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  م��ع��ي��ن��ة 
ب�شاأن التدخالت الع�شكرية، منها 
ل����ق����رارات م���ن جمل�س  احل���اج���ة 
واأ�شار  امل��ت��ح��دة.  الأمم  اأو  الأم���ن 
اإىل اأن ذلك هو ما �شعت اإليه اأملانيا 
مبجل�س الأمن فووجه مبعار�شة 
رو���ش��ي��ة ���ش��ي��ن��ي��ة. ك��م��ا ح����ذر من 
فو�شى يف �شوريا وخماطر تق�شيم 
ب�شار  الرئي�س  نظام  �شقوط  بعد 

الأ�شد.
حكومة  اأي  ب���اأن  ثقته  ع��ن  وع��رب 
ال�شعب  من  منبثقة  دميقراطية 
ال�����������ش�����وري مم���ث���ل���ة ع����ل����ى غ�����رار 
التمثيل املوجود بت�شكيل املعار�شة 
بالتوجه  ت��رغ��ب  ل���ن  ال�����ش��وري��ة، 

حلرب مع اإ�شرائيل .

•• اجلزائر-يو بي اأي:

حماكمة  جل�شات  ام�س  اجلزائرية،  العا�شمة  يف  ب��داأت 
عبد  الإ�شالمي  املغرب  ب��الد  يف  القاعدة  تنظيم  زعيم 
امللك دروكدال، املكنرّى اأبو م�شعب عبد الودود 42عاماً 
وعمليات  جم����ازر  ارت���ك���اب  ب��ت��ه��م��ة  اأت��ب��اع��ه  م���ن  و47 
1998. ويتابع  العام  اختطاف، يف ق�شايا وقعت منذ 
اإرهابية  ت��اأ���ش��ي�����س ج��م��اع��ة  ب��ج��ن��اي��ة  امل��ت��ه��م��ون غ��ي��اب��ي��اً 
وارت���ك���اب جم����ازر ج��م��اع��ي��ة ب��ا���ش��ت��ع��م��ال امل��ت��ف��ج��رات يف 
اأماكن عمومية والختطاف با�شتعمال العنف والتهديد 

بالقتل بدافع طلب الفدية .
وكتائب  �شرايا  لعدة  ينتمون  الذين  ه��وؤلء  يتابع  كما 

حتت قيادة دروكدال بجرائم التخريب العمدي ملباين 
عمومية وملركبات بوا�شطة مواد متفجرة .

ي�شار اإىل اأنه �شبق ملحاكم فرعية اأخرى احلكم بال�شجن 
والإع��دام �شد دروك��دال يف ق�شايا م�شابهة. ويف �شياق 
الق�شاء  اجل��زائ��ري من  اجلي�س  ق��وات  نت  مت�شل، متكرّ
�شحنة  ل���ش��ت��الم  الت�شلرّل  ح���اول  اث��ن��ني  م�شلحني  على 
اأ�شلحة عرب احل��دود بني اجلزائر والنيجر يف املنطقة 
�شرق  جنوب  كيلومرتاً   880 بعد  على  باكان،  امل�شماة 
اجلي�س  ق��وات  نت  ومتكرّ اجل��زائ��ري��ة.  مترا�شت  مدينة 
من  عليهما،  الق�شاء  قبل  امل�شلرّحني  مع  ا�شتبكت  التي 
ات�����ش��ال متطورة  واأج��ه��زة  وذخ��ائ��ر  ر�شا�شات  م�����ش��ادرة 

ومتفجرات.

تون�س تعي�س يف نف�س اليوم ال�سيء ونقي�سه:

ا�ستقالة وزراء حزب املوؤمتر.. واجلبايل باق يف حركة النه�سة..؟!

م�ست�سار مريكل: ن�ساعد م�سر بكل االأحوال 

فتوى الغتيالت تثري خماوف املعار�سة امل�سرية 

حممد عبو ميني ال�شورة .. ال�شتقالة خري من القالة

قوات مايل حتبط ثاين هجوم انتحاري
•• جاو-رويرتز:

قال م�شدر يف جي�س مايل و�شاهد ام�س ان قوات اجلي�س اأطلقت الر�شا�س 
يحملها  كان  التي  النا�شفة  ال�شحنة  ذلك  بعد  انفجرت  ثم  انتحاري  باجتاه 
عند نقطة تفتي�س مبدينة جاو يف �شمال البالد يف وقت متاأخر ام�س الأول يف 
ثاين حماولة لتنفيذ هجوم انتحاري بنف�س املكان خالل يومني. وقال امل�شدر 
بورمي  اىل  جاو  من  الطريق  على  التفتي�س  نقطة  عند  املتمركز  الع�شكري 
واأطلق عليه  راه اجلندي قادما  اخ��ر...  انتحاريا  ال�شمال لرويرتز كان  اىل 
الر�شا�س فانفجرت ال�شحنة النا�شفة التي كانت معه. واىل جانب املهاجم 
اربا مل ترد تقارير عن وقوع خ�شائر ب�شرية اخرى يف احلادث  الذي متزق 

ال�شيطرة عليها  ق��وات من فرن�شا وم��ايل  ا�شتعادت  التي  ال��ذي وق��ع يف ج��او 
اواخر ال�شهر املا�شي بعد اأن طردت منها متمردين ا�شالميني متحالفني مع 
تنظيم القاعدة. و�شمع مقيمون يف جاو دوي النفجار يف وقت متاأخر ام�س 
الأول وقال عبد الرحمن ادري�س الذي يعي�س على مقربة من نقطة التفتي�س 
لرويرتز انه عر خارج منزله على ا�شالء من جثة النتحاري. كان انتحاري 
يقود دراجة نارية فجر نف�شه عند نقطة التفتي�س نف�شها يوم اجلمعة مما 
اأ�شفر عن ا�شابة جندي من قوات مايل. واثارت هذه احلوادث خماوف من 
والتفجريات  الهجمات  والفريقية مبزيد من  الفرن�شية  القوات  ا�شتهداف 
فيما توؤمن هذه القوات البلدات التي ا�شتعادت ال�شيطرة عليها من املتمردين 

وتالحقهم يف اجلبال الواقعة ب�شمال �شرق مايل.

•• نواك�شوط-وكاالت:

طالبت اأحزاب �شيا�شية وقوى حقوقية ومدنية 
املتهمني  عن  العفو  قانون  باإلغاء  موريتانية 
من  ع�شكريني  ���ش��د  ان��ت��ه��اك��ات  يف  ب��ال�����ش��ل��وع 
الأ�شبق  الرئي�س  عهد  يف  املوريتانيني  الزنوج 
تلك  ودع��ت  الطايع.  اأحمد  �شيد  ولد  معاوية 
الأول  اأم�س  مظاهرة  يف  خرجت  التي  القوى 
ال�����ش��ل��ط��ات امل��وري��ت��ان��ي��ة اإىل اإع�����ادة ف��ت��ح ملف 
الإرث الإن�شاين جمددا واإ�شقاط قانون العفو 
ال�شادر عام 1993 وت�شكيل جلنة حتقيق يف 
بعبارات  املتظاهرون  وهتف  النتهاكات.  تلك 

التي  الأخ��ط��اء  ال��ق��ان��ون وم��ع��اجل��ة  النظر يف 
اأجل امل�شاحلة مع الذات وك�شف  اكتنفته من 
احلقيقة كاملة . ومينح قانون العفو املذكور 
ت�شفيات  يف  بال�شلوع  للمتهمني  احل�شانة 
ل��ع�����ش��ك��ري��ني زن�����وج ات���ه���م���وا مب���ح���اول���ة قلب 
و1991.   1990 عامي  الطايع  ول��د  نظام 
عددا  م��وري��ت��ان��ي��ة  حقوقية  منظمات  وت��ت��ه��م 
م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات، م���ن ب��ي��ن��ه��م م���ن يحتلون 
وحتى  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف  �شامية  وظائف 
يف امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، ب��ال�����ش��ل��وع يف تلك 
العمليات التي تو�شف على نطاق وا�شع باأنها 

ت�شفيات عرقية.

مناوئة للرئي�س الأ�شبق معاوية ولد الطايع، 
املتهمني  ال�شباط  مبحاكمة  تطالب  واأخ��رى 
بالت�شفيات العرقية داخل املوؤ�ش�شة الع�شكرية. 
واتهم البع�س اأركان النظام احلايل بالوقوف 
رئي�س  وق��ال  العرقية.  الت�شفيات  تلك  وراء 
اإبراهيما  ال��ع��دال��ة  اأج���ل  م��ن  التحالف  ح��زب 
يكر�س  ذاك  ال��ع��ف��و  ق���ان���ون  اإن  ���ش��ار  خم��ت��ار 
جتاوزات  اأب�شع  ملرتكبي  العقاب  من  الإف��الت 
جهته  وم��ن  ال��زن��وج.  �شد  موريتانيا  عرفتها 
اأكد النائب الربملاين كان حاميدو بابا وقوفه 
بحقوقهم  مطالبتهم  يف  املتظاهرين  بجانب 
امل�شروعة ودعا ال�شلطات املوريتانية اإىل اإعادة 
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مبنطقة  تاجر  وف��اة  غمو�س  لك�شف  حترياتها  اجليزة  ملباحث  العامة  الإدارة  تكثف 
الهرم، بعد اأن وجهت �شقيقته اتهاما لزوجته بالتورط فى قتله.

واأفادت التحريات اأن املواطنني اأبلغوا �شرطة النجدة بعثورهم على اأحد الأ�شخا�س 
ملقى بالطريق الدائرى وانتقلت �شيارة اإ�شعاف اإىل مكان البالغ ونقلته اإىل م�شت�شفى 
ق�شر العينى م�شابا بعدة ك�شور بيديه وقدميه وفارق احلياة بعد يومني بامل�شت�شفى، 
اإل اأن �شقيقته اأفادت اأنه قبل وفاته اأخربها اأن زوجته واأبناء عمها وراء العتداء عليه 
ب�شبب خالفات زوجية، ومت حترير حم�شر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى 
اأنها تتهم زوجة  اأف��ادت فيه  مدير الإدارة العامة ملباحث اجليزة بالغا من حمامية 

�شقيقها بالت�شبب فى وفاته حيث فارق احلياة داخل م�شت�شفى ق�شر العينى.
وباإجراء التحريات مدير املباحث اجلنائية والعقيد حممود خليل مفت�س مباحث غرب 

اجليزة تبني اأن املتوفى يدعى "�س.م.ع" تاجر اأبلغ الأهاىل �شرطة النجدة بعثورهم 
عليه فى حالة اإعياء �شديدة وملقى مبنطقة نائية بالطريق الدائرى بكردا�شة، واأن 
رجال النجدة قاموا بنقله بوا�شطة �شيارة اإ�شعاف اإىل م�شت�شفى ق�شر العينى ب�شبب 
نتيجة  للم�شت�شفى  و�شوله  من  يومني  بعد  احلياة  ليفارق  ال�شحية  حالته  تدهور 
اأن املجنى عليه اأخربها  اأفادت  اإ�شابته بك�شور متفرقة بيديه وقدميه، واأن �شقيقته 
قبل وفاته اأن �شبب اإ�شابته هو العتداء عليه من جانب زوجته واأبناء عمها ب�شبب 

خالفات اأ�شرية ومالية.
ومن خالل الأكمنة مت �شبط الزوجة املتهمة ومبواجهتها اأمام رئي�س املباحث اأنكرت 
ما ن�شب اإليها من اتهام، فتحرر حم�شر بالواقعة وجارى اإعداد الأكمنة ل�شبط باقى 

املتهمني، وتكثيف التحريات لك�شف غمو�س احلادث.

ال��ط��ائ��رات وعرفته  اأن تفجري  اأول��ه��م��ا  �شقني  ه��ذه اجل��رمي��ة على  حت��ت��وي 
اأمريكا منذ زمن بعيد ومل يكن لالإ�شالم الراديكايل وجود وقتها.

ثانيها اإن جرائم قتل اأحد الأبوين من اأكر اجلرائم �شرا وب�شاعة وتعامل 
ت�شمية  عليهم  وتطلق  معاملة خا�شة  القتلة  النوع من  هذا  كتب اجلرمية 
اإىل م��ن رع��اه يف  ي��ده الآث��م��ة  ينفردون بها وه��ي قتلة الآب���اء فالقاتل مي��د 
طفولته اأو حملته يف بطنها ومن عا�س يف كنفها وليدا وطفال و�شابا حتى 
ب��ب��واع��ث اجل�����ش��ع والطمع  ت��ل��وث��ت نف�شه  اإىل م��ع��رتك احل��ي��اة ول��ك��ن  خ���رج 

والكراهية فريتكب مثل هذه اجلرائم الب�شعة.

يفجر طائرة بها اأمه فيقتلها ومعها جميع الركاب وطاقم الطائرة
جون جلربت الذي قتل والدته ليح�شل على قيمة التاأمني اخلا�س بها كان 
التي فجرها يف  اآخرين كانوا معها على الطائرة  43 �شخ�شا  �شببا يف قتل 
اجلو وذلك يف الأول من �شهر نوفمرب عام 

.  1955
تابعة  اأم���ريك���ي���ة  رك������اب  ح��ل��ق��ت ط����ائ����رة 
رقم  الرحلة  لتبداأ  يونايتد  ل�شركة 
من  دق��ائ��ق  ع�����ش��ر  وب��ع��د   629
حتليق الطائرة يف اجلو من 
مدينة دينفر بولية 
ك�����ول�����ورادو 

م�����������ن ك��������ان وق��ع ان��ف��ج��ار قتل 
على متنها ليت�شاقط حطامها على م�شاحة 

وا�شعة كان العتقاد ال�شائد اأول الأمر ان الطائرة قد 
اأج��رى فح�س  احرتقت يف اجلو نتيجة خللل فني ولكن عندما 

قنبلة يف اجلزء  انفجار  احل��ادث هو  �شبب  اأن  تبني  الطائرة  حلطام 
املخ�ش�س لأمتعة الركاب.

فح�س احلطام
باأ�شلوب فني ي�شاعد  وفح�س حطام الطائرة يف مثل هذه احل��وادث يجري 
لأن  م�شدره  اإىل  وال�شتدال  النفجار  اأو  ال�شقوط  يف  ال�شبب  حتديد  على 
الوليات  اأك��ر من مدينة خ��الل رحلتها عرب  تتوقف يف  ال��رك��اب  ط��ائ��رات 
املتحدة لينزل منها ركاب وي�شتقلها اآخرون ويخ�ش�س مكان خا�س للركاب 
الذين ي�شتقلونها من كل مدينة كان ذلك قدميا وقت احلادث وقد �شاعد 
ذلك على حتديد م�شدر هذه القنبلة لأن النفجار وقع و�شط اأمتعة الركاب 
املدن  من  اأخ��رى  اأي مدينة  من  ولي�س  دينفر  الطائرة من  ا�شتقلوا  الذين 
يرتكز  الأح����وال  ه��ذه  مثل  يف  رجلتها  خ��الل  ال��ط��ائ��رة  فيها  توقفت  ال��ت��ي 
البحث  الطائرة كما يتطرق  ا�شتقلوا  والذين  امل�شافرين  الركاب  البحث يف 

حول اأقاربهم وذويهم يف حماولة للتعرف على الدوافع التي قد تدفع اأحد 
الأق��ارب اأو املعارف اإىل ن�شف الطائرة وتقوم فرق عديدة بدرا�شة حالة كل 

راكب على حده.

االأم دي�سي كينج
دي�شي  كانت  دينفر  من  الطائرة  ا�شتقلوا  قد  كانوا  الذين  الركاب  بني  من 
كينج التي كانت يف زيارة لبنها جون جراهام وتركته بعد الزيارة لت�شتقل 

الطائرة متجهة اإىل األ�شكا لزيارة ابنة لها هناك.
بداأت ال�شكوك حتيط بالبن جون جراهام عندما اأت�شح اأنه اأمن على حياة 
والدته مببلغ 50 األف دولر وهم�س يف اأذن زوجته وهما يف وداع الأم قائال 
لقد و�شعت لها بطاقة عيد امليالد يف اأمتعتها مل تكن هدية البن لأمه �شوى 

قنبلة حتتوي على 10 كليوجرام من الديناميت زودها بجهاز توقيت. 
كانت الأم دي�شي كينج �شيدة ذات ثراء اأما ابنها جون جرا هام 23 �شنة الزوج 
والأب لطفلني فكان هو ال�شخ�س الذي اأ�شارت اإليه اأ�شابع التهام منذ بداأ 
البحث خا�شة واأنه كان قد ن�شي اأن يوقع على وثيقة التاأمني التي اأجراها 

قبل اإقالع الطائرة التي تقل اأمه مما يدل على ا�شطرابه .

ا�ستجواب االبن
عندما ا�شتدعي البن ل�شتجوابه كان رابط اجلاأ�س يتظاهر باحلزن على اأمه 
اأمرا �شاقا وحرجا فرجال  التي راحت �شحية هذا احلادث وكان ا�شتجوابه 
ال�شرطة عادة ما يرتفقون باأهايل ال�شحايا يف مثل هذه الظروف حتى ك�شف 
عن �شجله اجلنائي وعرف اأنه �شبق اتهامه يف بع�س ال�شرقات قبل �شنوات 
بداأ ميار�س تزوير  الع�شرين  �شن  اإ لى  خالل مراهقته وملا و�شل 
ال�شيكات واختال�س اأموال التاأمني وعرف اأي�شا اأن اأمه 
ك��ان��ت ت��ب��ادر ب��اإن��ق��اذه م��ن ك��ل ورط���ة يقع فيها 
عندما كانت ت�شدد الأموال التي يتهم 
اخللفية  هذه  اإزاء  ب�شرقتها 
كثف  الإج����رام����ي����ة 
ن  ملحققو ا

م��������������������������������������ن 
لالبن  ا����ش���ت���ج���واب���ه���م 

اأية عالقة  اأول الأمر  اأنكر يف  جون جراهام الذي 
اإنكاره مل ي�شمد طويال رغم جموده الظاهر  له بتفجري الطائرة ولكن 

عليه  تعرف  اإذ  حا�شم  بدليل  التحقيق  واأج��ه��زة  ال�شرطة  واجهته  عندما 
يف  بجرميته  فاعرتف  التوقيت  جهاز  باعه  ال��ذي  الكهربائية  الأدوات  بائع 

النهاية.
اأن يقتل  بالبن  يبلغ اجل�شع والطمع  : هل  امللح واملنطقي هو  ال�شوؤال  كان 

والدته ومعها ركاب طائرة باأكملها طعما يف وثيقة التاأمني على حياتها.

املا�سي الذي ال ين�سى
اأعماق ذلك القاتل وكان ذلك  تطلبت الإجابة على هذا ال�شوؤال الغو�س يف 
هو دور اأطباء النف�س الذين �شاركوا يف ال�شتجواب فقد عرف يف النهاية اأن 
هذا البن كان قبله ميتلئ بكراهية اأمه منذ طفولته فوالدته دي�شي كينج 
عندما تويف زوجها والد جون جراهام اأودعته اأحد مالجئ الأيتام ومل تبقيه 
معها لرتعاه يف طفولته فحرم يف وقت واحد من الأب والأم وعا�س �شنوات 

طفولته حتى الثامنة من عمره يف دار لالأيتام.
ث��ري �شاحب مزارع  ذل��ك م��ن رج��ل  اأخ���رى بعد  م��رة  الأم  ت��زوج��ت  عندما 
واأرا�س �شا�شعة تذكرت الأم ابنها وا�شتعادته من دار الأيتام واأرادت اأن تعو�شه 
عن فرتة احلرمان التي عا�شها فراحت تغدق عليه الهدايا واللعب واملالب�س 
الدفينة نحوها  الكراهية  اأحا�شي�س  قلبه  الأم مل متح من  ولكن حم��اولت 
ومل يغفر لها اأبدا اأنها اأودعته وهي على قيد احلياة دار لالأيتام واأخذ ينتقم 
منها على طريقته اخلا�شة عندما اأخذ ي�شرق ويزور ال�شيكات حمدثا بذلك 

الكثري من امل�شاكل لها حتى يكدر �شفو حياتها .
اأخذ جون جراهام يديل باعرتافاته التي مل يبدمُ ومنها اأي اأح�شا�س بالندم 
الذين كانوا على منت  الأبرياء  اأو ال�شحايا الآخرين  اأمه  �شواء من ناحية 

الطائرة . 
التي  الق�شية  تلك  اعرتافه يف  التحقيق عدل عن  ويف مرحلة من مراحل 
ا�شتحوذت على الهتمام الإعالمي واجلماهريي كاأحد اجلرائم النادرة التي 
الإن��ك��ار مل تنفع ج��ون جراهام  اأقبح �شورة ولكن حم��اولت  ال�شر يف  متثل 

خالل حماكمته فاأدانه املحلفون وكان احلكم هو الإعدام. 
بع�س طلقات اخلرطو�س  ا�شرتت  قد  كانت  الأم  اأن  الغريبة  املفارقات  ومن 
القيام  تعتزم  كانت  التي  الثلجية  األ�شكا  منطقة  يف  لل�شيد  لت�شتخدمها 
برحلة �شيد فيها ويف نف�س الوقت تزور ابنتها املتزوجة هناك فحدرها البن 

من هذه الطلقات خوفا من ا�شتعمالها وهي على منت الطائرة.
وهم  بارتياح  ي�شعروا  مل  ال�شجون  عن  امل�شوؤولني  اأن  اجلرمية  كتب  تقول 
يقتادون حمكوما عليه بالإعدام مثل ما �شعروا وهم يقتادون جون جراهام 

اإىل غرفة املوت ويغلقون بابها عليه ليعدم جزاء ما ارتكبه. 

جون ودع اأمه يف املطار بقنبلة قتلتها وجميع ركاب الطائرة

تتهم زوجة �سقيقها بقتله ب�سبب خالفات اأ�سرية 

تاك�سي الغت�ساب
انهت الزوجة عملها بعد منت�شف الليل ومل جتد موا�شالت عامة تنقلها اإىل بيتها 
اإىل منطقة نائية وارتكب  ال�شائق بها  التاك�شي عائدة ملنزلها فانحرف  فا�شتقلت 

جرميته الب�شعة.
اأنهت املمر�شة عملها يف اأحد امل�شت�شفيات وكانت ال�شاعة قد جتاوزت الثانية ع�شرة 
اأن ت�شل يف  لت�شتطيع  و�شيلة  باأية  تعود  اأن  العام حتاول  الطريق  م�شاء وقفت يف 

وقت منا�شب اإىل زوجها وابنتها الوحيدة. 
تعود  اأن  ف��ق��ررت  ال�شاعة  ه��ذه  ع��ام��ة يف  اأن جت��د موا�شلة  ف�شلت يف  اأن��ه��ا  وي��ب��دو 
اأحياء  اأح��د  اإىل  يو�شلها  اأن  ال�شائق  م��ن  وطلبت  التاك�شي  ا�شتوقفت  بالتاك�شي 
القاهرة ال�شعبية حيث تقيم وبعد حلظات كان �شائق التاك�شي يلقي بنظراته عليها 
عرب مراآة ال�شيارة املثبتة اأمامه واأ ما هي فكانت تفكر يف ابنتها التي تاأخرت عليها 

وكذلك يف زوجها وما �شوف يرتتب على تاأخريها من عتاب يتكرر يوميا.
ت��ذك��رت يف تلك اللحظات زوج��ه��ا وراي���ه ال��ذي ي��ك��رره دائ��م��ا ب�����ش��رورة اأن جتل�س 
ت�شتطيع  ل  اأنها  تخربه  وهي  بالرعاية  اأوىل  ابنتها  لأن  عملها  وت��رتك  املنزل  يف 

حلاجتها ال�شديدة لراتبها.
وفجاأة ا�شتيقظت املمر�شة من اأفكارها على توقف التاك�شي يف منطقة نائية فبداأت 

ت�شعر بالقلق وهي ت�شاأل ال�شائق اأين نحن ؟ هذا لي�س طريق املنزل.
ويف حلظة خاطفة حتول ال�شائق اإىل ذ  ئب حاول يف البداية اأن يخرجها من التاك�شي 

فلم ي�شتطع فانتقل بجوارها يف املقعد اخللفي وكتم �شوتها واعتدى عليها.

مرت حلظات ع�شيبة واأ�شيبت الزوجة بالإعياء ال�شديد ووجدت نف�شها ملقاة يف 
اأما ال�شائق فقد فر هاربا ومل  ال�شارع ومالب�شها ممزقة و�شط جتمع من النا�س 

يعد له اأثر.

طلق يف ق�سم ال�سرطة
ذهبت اإىل ق�شم ال�شرطة وهي يف حالة ل حت�شد عليها وطلبت زوجها وجاء الزوج 
اأمام  بتطليقها  فقام  النفعال  �شديد  ع�شبيا  وك��ان  �شيئة  حالة  يف  زوجته  ليجد 

�شباط الق�شم.
ع��ن اجل��اين كانت  البحث  ب���داأت رحلة  النيابة  واأم���ام  ب��الإح��ب��اط  ال��زوج��ة  �شعرت 
الزوجة تريد اأن تراه لتقت�س منه لأنه اأف�شد حياتها وهدم بيتها ون�شطت حتريات 
النيابة  ويف  ال��زوج��ة  عليه  تعرفت  ال��ذي  الفاعل  اإىل  و�شلوا  حتى  املباحث  رج��ال 
اعرتف ال�شائق مبا هو من�شوب اإليه واأمام حمكمة اجلنايات وقف �شائق التاك�شي 

ليحكم عليه القا�شي بالإ�شغال ال�شاقة املوؤبدة. 
ولكن يبدو اأن الزوجة قد حكم عليها بالنك�شار واملرارة طيلة حياتها خا�شة بعد 
اأثثته مع زوجها طيلة خم�س  ال��ذي  وبيتها  ال��ذي قام بطالقها  اأن فقدت زوجها 
اأن ي�شت�شدر حكما  �شنوات من التعب والكد ثم ابنتها الطفلة التي جنح الأب يف 
ب�شمها اإليه بعيدا عن الأم التي من املمكن اأن تراها مرة واحدة اأ�شبوعيا يف مكان 

عام.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة امللتقى 

رخ�شة رقم:CN 1047428 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد حممد �شعيد اخلاطري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف نوح علي حممد علي عمران
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10713 بتاريخ 2013/2/11   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/زيتا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1190402:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
للنقليات  المارات  ال�ش�����ادة/بل�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1311403 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بل�س المارات للنقليات العامة   
PLUS UAE GENERAL TRANDPORT

اىل/بل�س المارات لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
PLUS UAE TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
والتكنولوجيا  ال�ش�����ادة/رينك�س لالت�شالت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1083029 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/رينك�س لالت�شالت والتكنولوجيا ذ.م.م   
RINEX TECHNOLOGY & COMMUNICATION LLC

اىل/رينك�س لال�شت�شارات الدارية والتدريب ذ.م.م
RINEX MANAGEMENT & TRAINING CONSULTANCY LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية )7020003(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلرف لتاأجري 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1013518 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 92*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اجلرف لتاأجري ال�شيارات   
اىل/برت فالي لتاأجري ال�شيارات
BUTTERFLY CAR RENTALS

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم الوادي الحمر ذ.م.م - فرع

 رخ�شة رقم:CN 1047850 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ابراهيم عمري حممد البلو�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شالح الدين اميان علي ا�شكندر )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر جا�شم �شيف حمد اجلالف املهريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرزاق عبدالغفار
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم الوادي الحمر ذ.م.م - فرع
RED VALLEY RESTAURANT LLC - BRANCH

اىل/ مطعم دربار ال�شفر ذ.م.م
YALLOW DARBAR RESTURANT LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10713 بتاريخ 2013/2/11   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم درمي �شتارز

 رخ�شة رقم:CN 1047875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ال�شيد عبا�س ال�شيد حممد الفردان )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ثراء �شايل ابو حممود

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 305*305 اىل 1*2
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم درمي �شتارز

DREAM STARS RESTAURANT
اىل/ مطعم �شيناي داربار

CHENNAI DARBAR RESTAURANT
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الغيث للخدمات البحرية

 رخ�شة رقم:CN 1034288 قد تقدموا الينا بطلب
AL GHAITH GROUP LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمموعة الغيث ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منى عتيق مطر القبي�شي )%1(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي هامل خادم غيث ال غيث القبي�شي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الغيث للخدمات البحرية

AL GAITH MARINE SERVICES ESTABLISHMENT
اىل/ الغيث للخدمات البحرية ذ.م.م

ALGAITH MARINE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/م�شغل ق�شر ال�شاحل  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

CN 1009996:للخياطة الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبداهلل ح�شني احمد خنجي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبداهلل ح�شني احمد خنجي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل ح�شني احمد خنجي )%49(

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اللم�شة ال�شحرية خلدمات الفراح
 رخ�شة رقم:CN 1188109 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
البالط  لعمال  حممد  ال�ش�����ادة/جانزيب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والبال�شرت  رخ�شة رقم:CN 1135675 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جانزيب حممد - داوود من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/جانزيب حممد - داوود من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد عثيعث م�شلم العامري من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد حممد عثيعث م�شلم العامري من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/جانزيب حممد لعمال البالط والبال�شرت
  GANZAIB MOHAMMAD TILING & PLASTERING WORKS EST

اىل/ جانزيب حممد لعمال البالط والبال�شرت ذ.م.م
GANZAIB MOHAMMAD TILING & PLASTERING WORKS LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مرجان 

CN 1129518:لعمال النجارة امل�شلحة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليفة �شامل عبداهلل �شامل النعيمي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف خالد عبيد حممد �شهيل الكعبي 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10713 بتاريخ 2013/2/11   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريق املرا�شيم 

CN 1308464:للمقاولت والنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هادي حمد نا�شر جمهور الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10713 بتاريخ 2013/2/11   

اإعــــــــــلن
للنجارة  الي�شن  وادي  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1150205 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة وادي الي�شن للنجارة واحلدادة امل�شلحة
AL YASAN VALLY INFORCED CARPENTRY & BLACKSMIT

اىل/ موؤ�ش�شة وادي الي�شن لعمال احلجر
AL YASAN VALLY STONE WORKS EST

العني  اىل  النيادي  علي  حممد  بناية  اجلاهلي  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
�شناعية هيلي �شناعية هيلي بناية خلفان �شعيد خلفان ح�شريم الكتبي

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 
ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10713 بتاريخ 2013/2/11   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شحاب الغربية 

CN 1154695:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل قران النوبي مزينة العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيد را�شد �شعيد �شامل املزروعي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180022 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�شاتني والغابات وغري الواردة يف فئات اخرى احليوانات احلية الفواكه 
واخل�شروات الطازجة البذور والنباتات والزهور الطبيعية املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات ال�شعري املنبت 

امللت .
الواقعة بالفئة :31

من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 179999 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
الواقعة بالفئة :25

من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180009 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

التعليم والتهذيب التدريب الرتفية الن�شطة الريا�شية والثقافية .
الواقعة بالفئة :41

من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180018 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

ال�شناعية  والبحاث  التحاليل  بها خدمات  املتعلقة  والت�شميم  البحث  والتقنية وخدمات  العلمية  اخلدمات 
خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر .

الواقعة بالفئة :42
من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180015 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

اللعب وادوات اللعب ادوات الريا�شة اجلمنازية والأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اخرى زينة ل�شجرة 
عيد امليالد .

الواقعة بالفئة :28
من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713
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•• را�ص اخليمة-وام:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة بالتعاون مع جمل�س الأعمال 
الهند وراأ�س  ال�شراكة الأول بني  راأ�س اخليمة ملتقى  الهندي يف  واملهن 
العام جلمهورية  القن�شل  ال�شيد �شاجناي فارما  امللتقى  اخليمة .ح�شر 
بالإمارة  املحلية  ال��دوائ��ر  وم�شئويل  م��دي��ري  م��ن  وع���دد  دب��ي  يف  الهند 
الهندي وعدد كبري من رجال  واملهن  الأعمال  واأع�شاء جمل�س  ورئي�س 
الأعمال وامل�شتثمرين الهنود والذين ميثلون خمتلف القطاعات . واأ�شاد 
القن�شل العام الهندي بدور غرفة راأ�س اخليمة خالل ال�شنوات املا�شية 
من خالل �شعيها اإىل ايجاد خدمات جديدة م�شتدامة لت�شبح يف مقدمة 
الالزمة  الت�شهيالت  وتقدمي  العالقات  ت�شبيك  يف  اخلدمية  املوؤ�ش�شات 

من  ال�شتفادة  اأهمية  واأك��د  واخلا�س.  العام  القطاعني  ودع��م  لالأعمال 
راأ�س  واإم���ارة  عامة  الإم���ارات  دول��ة  بها  التي حتظى  ال�شتثمارية  البيئة 
اخليمة ب�شكل خا�س لإقامة م�شروعات ا�شتثمارية ذات جدوى اقت�شادية 
يحقق  مب��ا  الإم��ارات��ي��ني  نظرائهم  م��ع  ال�شتثمارية  ال�����ش��راك��ة  وت��ع��زي��ز 
اأ�شار  جانبه  وم��ن  وال��ع��ام.  اخل��ا���س  ال�شعيدين  على  امل�شرتكة  امل�شالح 
الهند  يف  وامل��ه��ن  الأع��م��ال  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  فارجي�س  �شاين  ال�شيد 
اىل اأن هذا اللقاء ي�شتهدف التعريف بطبيعة اخلدمات والأن�شطة التي 
الأعمال  رجال  واإىل  عامة  الأعمال  لرجال  القت�شادي  القطاع  يقدمها 
الهنود الذين ميثلون قطاعا رئي�شيا يف جممل احلركة القت�شادية بني 
امل�شروعات  من  املزيد  اقامة  نحو  التوجه  اإىل  احل�شور  ودع��ا  البلدين. 
التجارية وال�شتثمارية من خالل الفر�س والإمكانيات املتاحة يف اإمارة 

راأ�س اخليمة التي تتميز بوفرة وتنوع يف جمال ال�شتثمار. وبدوره قال 
�شعادة عبدالنا�شر الق�شري مدير عام غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة 
اإن العالقات التجارية والقت�شادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شنني.  مئات  اإىل  تاريخها  يعود  الهندية  ال��ق��ارة  و�شبه 
10.4 باملئة من قيمة ال�شادرات  الأ�شواق الهندية ت�شتحوذ على ن�شبة 
الوطنية لإمارة راأ�س اخليمة وبلغ حجم ال�شادرات قيمة 203 ماليني 
 2010 لعام  دره��م  155 مليون  بقيمة  2011 مقارنة  ع��ام  دره��م يف 
3.3 باملئة من  30.6 باملئة كما �شاهمت الهند بن�شبة  مبعدل منو بلغ 
75مليون  راأ���س اخليمة بقيمة  2011 لأ�شواق  ال��واردات يف عام  حجم 
درهم مبعدل نحو 35 باملئة مقارنة بعام 2010. اإ�شافة اإىل ذلك فاإن 
اإح�شاءات ع�شوية الغرفة ت�شري اإىل اأن عدد ال�شركات الهندية امل�شجلة 

ت�شل اإىل 1780�شركة من اإجمايل عدد ال�شركات امل�شجلة والتي بلغت 
اربعة وع�شرين الفا و 324 �شركة . ويف ختام كلمته اأكد اأهمية ت�شليط 
لتحقيق  ت�شعى  احل��دث  هذا  تنظيم  يف  الغرفة  م�شاركة  اأن  على  ال�شوء 
التزامها جتاه جمتمع الأعمال وخدمته باأق�شى ما ميكن . ومن جانبه 
�شرياميك  ال�شرتاتيجية يف  رئي�س مكتب  ماني�س جو�شي  ال�شيد  تناول 
راأ�س اخليمة العالقات التاريخية التي تربط تربط اإمارة راأ�س اخليمة 
اإم��ارة راأ���س اخليمة  ال��دور املحوري الذي تلعبه  اأهمية  بالهند .. موؤكدا 
التي  النفتاح  �شيا�شة  اأن  مو�شحا  الأجنبية  ال�شتثمار  ج��ذب  جم��ال  يف 
تتبعه الإمارة �شاهمت يف اذدهار وجذب ال�شتثمارات الأجنبية ولفت اىل 
اأبرزها قطاع  وجود قطاعات متعددة متاحة للم�شتثمر يف راأ�س اخليمة 

ال�شناعة. 

غرفة راأ�س اخليمة تنظم ملتقى ال�سراكة الأول مع الهند 
املال والأعمال

اطلق موا�سفة قيا�سية اإماراتية للخدمات احلكومية املتميزة كمبادرة رائدة دوليًا

اآلية جديدة للرقابة على الأجهزة الكهربائية مبا ل يوؤثر على جتارة اإعادة الت�سدير 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم�����ارات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  اأق����ر جم��ل�����س 
موا�شفات  واملقايي�س  للموا�شفات 
احلايل  للعام  الأول  اجتماعه  خالل 
احمد  را�شد  الدكتور  معايل  برئا�شة 
رئي�س  وامل��ي��اه  البيئة  وزي���ر  فهد  ب��ن 
الهيئة معايري جديدة  اإدارة  جمل�س 
بهدف  لتطوير اخلدمات احلكومية 
حت���وي���ل اأدل��������ة ب���رن���ام���ج الإم���������ارات 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
اخلدمات  لتطوير  املعتمدة  املتميزة 
قيا�شية  م��وا���ش��ف��ة  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ات  اإم����ارات����ي����ة 
يف  اجل��ودة  معايري  تت�شمن  املتميزة 
وت�شنيف  املتعاملني  خ��دم��ة  م��راك��ز 
ميثاق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل���راك���ز  ه���ذه 

خدمة املتعاملني.
وقال معايل الدكتور را�شد احمد بن 
الجتماع  عقب  ل��ه  ت�شريح  يف  فهد 
الذي عقد مبقر الهيئة بدبي اأن هذه 
اخلطوة تاأتي يف اطار �شعي احلكومة 
لتحقيق روؤيتها لأن تكون من اأف�شل 
من   2021 ع�����ام  يف  ال����ع����امل  دول 
خالل توفري خدمات متميزة حتقق 
توقعاتهم  وت��ف��وق  املتعاملني  ر���ش��ى 
م�شريا اىل اأنه يف �شبيل حتقيق ذلك 
ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  ق���ام 
للخدمة  الإم������ارات  ب��رن��ام��ج  بتبني 
الرتكيز  فيه  مت  املتميزة  احلكومية 
ت��ق��دمي اخلدمات  امل��ت��ع��ام��ل يف  ع��ل��ى 

معايري  و�شع  خ��الل  من  احلكومية 
جل���ودة م��راك��ز اخل��دم��ات احلكومية 
اخلدمات  مل�شتويات  وفقاً  وت�شنيفها 
املقدمة ح�شب ت�شنيف من فئة �شبع 
تتعهد  ميثاق  حتديد  مت  كما  جن��وم 
املتعاملني  خدمة  مراكز  خالله  من 
بتقدمي خدماتها بال�شكل الذي يلبي 
تطلعات املتعاملني يف احل�شول على 
ال����ذي يحقق  ب��امل�����ش��ت��وى  اخل���دم���ات 

تطلعاتهم ورغباتهم. 
واأ�شاف معاليه اأنه حر�شاً من مكتب 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى ن�شر 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وتطوير  خ��دم��ة  ث��ق��اف��ة 
هذه اخلدمة قام املكتب بالت�شاور مع 
هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س 
اخلدمة  ب���رن���ام���ج  اأدل�������ة  ل���ت���ح���وي���ل 
موا�شفات  اإىل  املتميزة  احلكومية 
اإماراتية  ك��م��ب��ادرة  وط��ن��ي��ة  قيا�شية 
رائدة متكنها من نقل هذا الربنامج 
الوطني  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ون�������ش���ره 
على  معايريها  ون�شر  بل  والإقليمي 
اأن  باعتبار  كذلك  ال���دوىل  امل�شتوى 
ا�شتناداً  تطويره  مت  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
لأف�شل املمار�شات العاملية التي حتدد 

معايري خدمة املتعاملني.
اأنه �شيتم اإطالق  وك�شف معاليه عن 
با�شم  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  امل���وا����ش���ف���ة  ه�����ذه 
احلكومية  ال��ق��م��ة  خ���الل  الإم������ارات 
الثنني  الم����ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
���ش��ه��ر فرباير  م����ن  ع�����ش��ر  احل�������ادي 
اأن الهيئة قامت  اجلاري م�شريا اىل 

باإعداد  ليقوم  عمل  ف��ري��ق  بت�شكيل 
موا�شفة قيا�شية اإماراتية للخدمات 
احل����ك����وم����ي����ة امل����ت����م����ي����زة ب���ال���ت���ع���اون 
رئا�شة  مكتب  مع  الكامل  والتن�شيق 
تنفيذ  عن  امل�شوؤول  ال���وزراء  جمل�س 
احلكومية  اخل��دم��ة  ب��رن��ام��ج  واإدارة 
التي  الأدل�����ة  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  امل��ت��م��ي��زة 
رئ���ا����ش���ة جمل�س  م��ك��ت��ب  اأ�����ش����دره����ا 

الوزراء لهذا الربنامج. 
واو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه اأن����ه مت ع��ق��د عدد 
م��ن الج��ت��م��اع��ات ب��ني ف��ري��ق الهيئة 
املكلف مع خرباء واأخ�شائيي برنامج 
ملناق�شة  املتميزة  احلكومية  اخلدمة 
اأن  اإىل  و���ش��ع��ه��ا  ال��ت��ي مت  امل�����ش��ودات 
النهائية  ���ش��ي��غ��ت��ه��ا  يف  و���ش��ع��ه��ا  مت 
ي��ك��ون هناك  اأن  ع��ل��ى  الت���ف���اق  و مت 
اأجزاء  واحدة ت�شم خم�شة  موا�شفة 
ت�شمل امل�شطلحات والتعاريف ودليل 
تطوير اخلدمات احلكومية وميثاق 
الإمارات  وبرنامج  املتعاملني  خدمة 
للخدمة احلكومية املتميزة ومعايري 
جودة اخلدمات احلكومية وت�شنيف 

مراكز خدمة املتعاملني.
التقرير  على  الإدارة  جمل�س  واطلع 
ال�����ش��ن��وي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ع���ن ع���ام 2012 
الذي ا�شتعر�س �شري العمل يف الهيئة 
خالل العام املا�شي واأبرز الإجتازات 
امل��ت��ح��ق��ق��ة ف���ي���ه م���ق���ارن���ة ب����الأع����وام 
ونفقات  اي��رادات  وتفا�شيل  ال�شابقة 
بالقطاعات  واأن�������ش���ط���ت���ه���ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
مت  ان��ه  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار  املختلفة. 

اآلية جديدة  اعتماد  خالل الجتماع 
الكهربائية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ع  للتعامل 
الدولة  اأ�شواق  يف  املعرو�شة  املنزلية 
الرقابة  ب��ه��دف  ل��ل��خ��ارج  للت�شدير 
املنزلية  الكهربائية  الأج���ه���زة  ع��ل��ى 
امل��ع��رو���ش��ة يف اأ���ش��واق ال��دول��ة مب��ا ل 

يوؤثر على جتارة اإعادة الت�شدير.
من ناحية ثانية ذكر معايل الدكتور 
را�شد اأحمد بن فهد اأن جمل�س اإدارة 
ال��ه��ي��ئ��ة ق����رر ت��ع��زي��ز ال���رق���اب���ة على 
الكهربائية  امل���اء  �شخانات  منتجات 
الثقة  ل���دع���م  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 
ال�شخانات  ه���ذه  و���ش��الم��ة  ج���ودة  يف 
الفنية  للوائح  مطابقتها  وا�شتمرار 
ا�شتخدام  ان  معاليه  موؤكدا  املعتمدة 
ع���الم���ة اجل�������ودة الإم����ارات����ي����ة على 
م��ن��ت��ج��ات ال�������ش���خ���ان���ات ���ش��اه��م��ت يف 
للمنتجات  التناف�شية  القدرة  تعزيز 
الأ�شواق  م�شتوى  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي���ة 

اخلارجية.
اإدارة  جم��ل�����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اف 
اع��ت��م��د خ���الل الجتماع  م��وا���ش��ف��ات 
للرقابة  الإم���ارات���ي  النظام  م�شروع 
على املنظفات وقرر رفعه اإىل جمل�س 
باعتماده  ال��ت��و���ش��ي��ة  م���ع  ال��������وزراء 
بهدف  الدولة  م�شتوى  على  اإلزامياً 
ال�شرتاطات  و  امل��ت��ط��ل��ب��ات  حت��دي��د 
الإل��زام��ي��ة لإج���راءات ط��رح و تداول 
املحلية  ال�����ش��وق  امل��ن��ظ��ف��ات يف  ب��ي��ع  و 
درج��ة من احلماية  اأعلى  مع �شمان 
للبيئة واملحافظة على �شحة و�شالمة 

اجلهات  ت�����ش��م��ل  ح���ي���ث  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
امل�شتهدفة من تطبيق النظام التجار 
من امل�شنعني املحليني و امل�شتوردين 
للمنظفات بالإ�شافة اإىل اأي �شخ�س 
و  ط���رح  يف  ال��ت��زوي��د  �شل�شلة  ���ش��م��ن 
الدولة  يف  امل��ن��ظ��ف��ات  ب��ي��ع  و  ت�����داول 
م�شريا معاليه اىل اأن اطالق النظام 
الإماراتي للرقابة على املنظفات ياأتي 
اجلارية  الهيئة  ا�شرتاتيجية  �شمن 
 2011 واأه��داف��ه��ا للفرتة م��ن ع��ام 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف   2013 ع����ام  ح��ت��ى 
ال�شحية  واحلماية  ال�شالمة  توفري 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة وح���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف 
الدولة وتعزيز التناف�شية لالقت�شاد 
املعايري  م��واك��ب��ة  و���ش��م��ان  ال��وط��ن��ي 

الدولية للجودة والكفاءة .
قامت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
باجراء  اجل��دي��د  النظام  اع���داد  قبل 
ممثلني  م����ع  م���و����ش���ع���ة  م���ن���اق�������ش���ات 
وامل�شتوردين  امل�����ش��ن��ع��ني  ك���ب���ار  ع���ن 
للمنظفات و مت مناق�شة رغبة الهيئة 
الدولة  داخ����ل  امل��ن��ظ��ف��ات  ���ش��ب��ط  يف 
الأوروبية  ال��الئ��ح��ة  درا����ش���ة  وج���رت 
تعديالتها  و  ب��امل��ن��ظ��ف��ات  اخل��ا���ش��ة 
اعتبارها  ع���ل���ى  الت����ف����اق  مت  ح���ي���ث 
م�شودة  و�شع  عند  اأ�شا�شية  مرجعية 
ال���ن���ظ���ام الإم�����ارات�����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
املنظفات و مت تعميم م�شروع النظام 
من  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  على 
بالدولة  ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء 
ال����راأي واملالحظات  اإب����داء  اأج���ل  م��ن 

املالحظات  م����ن  ال���ع���دي���د  ووردت 
ال��ن��ظ��ام ومت��ت دع���وة ال�شركاء  ح��ول 
بينهم  املالحظات ومن  ملناق�شة هذه 
ال�شحة  وهيئة  بدبي  ال�شحة  هيئة 
وجمل�س  دب�����ي  وب���ل���دي���ة  ب���اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي للجودة واملطابقة وعدد من 
ال�شركات املتخ�ش�شة يف هذا املجال. 

الدارة  جم��ل�����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك�����ر 
النظام  م���������ش����روع  ك����ذل����ك  اع���ت���م���د 
الإماراتي للرقابة على العطور وقرر 
لعتماده  ال���وزراء  جمل�س  اإىل  رفعه 

للتطبيق الإلزامي.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ق���ال م��ع��ايل وزير 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وامل��ي��اه  البيئة 

واف����ق على  امل��ج��ل�����س  اأن  م��وا���ش��ف��ات 
الإحت���ادي  ال��ق��ان��ون  بتعديل  م��ق��رتح 
ب�شاأن   2001 ل�����ش��ن��ة   28 رق������م 
للموا�شفات  الإم����ارات  هيئة  اإن�����ش��اء 
جمل�س  اإىل  مذكرة  ورفع  واملقايي�س 
املبدئية على  املوافقة  الوزراء لطلب 
التطور  مل��واك��ب��ة  ت��ع��دي��ل  اإج��������راءات 
الأنظمة  و  ال��ق��وان��ني  يف  الت�شريعي 
التي  ال��دول��ة و  ال�شادرة يف  الأخ���رى 
ل��ه��ا ارت���ب���اط ب��ق��ان��ون ان�����ش��اء الهيئة 
وفقاً  القانونية  امل��واد  بع�س  وتعديل 
اأن  يجب  التي  العملية  للممار�شات 
اأه���داف  يحقق  مب��ا  الهيئة  ت��ت��وله��ا 
توحيد  عملية  يف  وي�شاعد  ال��ق��ان��ون 

املطابقة  وتقييم  ال��رق��اب��ة  اإج����راءات 
ال����ت����ط����ورات  الإع�����ت�����ب�����ار  واأخ����������ذ يف 
احلا�شلة بالدولة يف البنية التحتية 
للجودة مع ت�شديد العقوبات الواردة 
وتعديل  املخالفات  على  القانون  يف 
لردع  حالياً  النافذة  الغرامات  قيمة 
وم�شتويات  ي��ت��واك��ب  مب��ا  املخالفني 
احلد  يف  وي�����ش��اه��م  احل��ال��ي��ة  املعي�شة 
القانونية  الن�شو�س  خم��ال��ف��ة  م��ن 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���واف���ق ال���ق���ان���ون مع 
ال�شرتاتيجية  الأه�����داف  ن�����ش��و���س 
الإمارات  وروؤية  الإحتادية  للحكومة 
التوجهات  م���ع  وت��وائ��م��ه��ا   2021

ال�شرتاتيجية اجلديدة للدولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبرم بنك اأبوظبي الوطني و�شركة الإن�شاءات 
بقيمة  مت��وي��ل  �شفقة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
 367 )ن��ح��و  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   100

مليون درهم( لبناء بارجة بحرية جديدة.
ت�شهيالت  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  الت�����ف�����اق  وي���ن�������س 
متويلية متتد ل�شبع �شنوات ل�شركة الإن�شاءات 
البحرية  البارجة  لبناء  الوطنية  البرتولية 
بتمويل  الوطني  اأبوظبي  بنك  �شيقوم  حيث 
ك��ام��ل ل��ت��ك��ل��ف��ة ال��ب��ن��اء مل���دة ���ش��ن��ت��ني وم���ن ثم 
�شنوات  خم�س  مل��دة  البحرية  البارجة  متويل 

ل�شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية.
الوطنية  ال��ب��رتول��ي��ة  الإن�����ش��اءات  �شركة  تعد 
�شركة م�شاهمة عامة متتلك ال�شركة القاب�شة 
اأ�شهمها، فيما  %70 من  العامة )�شناعات( 
مت��ت��ل��ك ���ش��رك��ة احت����اد امل��ق��اول��ني %30 من 

باقي الأ�شهم.

اأن  ال�����ش��رك��ة  ا���ش��ت��ط��اع��ت   ،1973 ع���ام  م��ن��ذ 
اأعمالها، وهو ما ترافق  حتقق منواً كبرياً يف 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات وتوفري  م��ع حتقيق 
احلديثة.  التجهيزات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
البرتولية  الإن�������ش���اءات  ���ش��رك��ة  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
�شركات  اأب������رز  اإح������دى  ت�����ش��ب��ح  اأن  ال��وط��ن��ي��ة 
امل���ق���اولت ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع النفط 
واخلليج  املتحدة  العربية  ب��الإم��ارات  الغاز  و 
الأعمال  بجميع  تقوم  حيث  والهند  العربي 
ل��ه��ذه ال�شناعة  امل��راف��ق��ة  ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة 
والإن�شائية  الهند�شية  الأعمال  ت�شمل  والتي 
ال�شركة  كابيتال  الواحة  قامت  والتوريدات. 
ال�شتثمارية القاب�شة بدور حموري يف تنفيذ 
ه���ذه ال��ت�����ش��ه��ي��الت وذل����ك م��ن خ���الل تقدمي 
ال�شت�شارة املالية ل�شركة الإن�شاءات البرتولية 
ال��وط��ن��ي��ة. وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ق��ي��ل عبداهلل 
ما�شي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإن�شاءات 
املدير  يا�شني،  وم���ارك  الوطنية،  البرتولية 

بنك  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل�شرفية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام 
اأبوظبي الوطني يف مقر البنك باأبوظبي. 

وق���ال م���ارك ي��ا���ش��ني، امل��دي��ر ال��ع��ام للخدمات 
الوطني:  اأبوظبي  بنك  يف  العاملية  امل�شرفية 
العالقة  تعزيز  اإط���ار  يف  ال�شفقة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
الإن�شاءات  اأبوظبي الوطني و�شركة  بني بنك 
ال��ب��رتول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د ، 
موؤكداً التزام بنك اأبوظبي الوطني بتنمية و 
الإمارات  دولة  القت�شادي يف  الن�شاط  تعزيز 
والإ�شهام يف تطوير البنية التحتية لأبوظبي 

و دولة الإمارات العربية املتحدة .
اأث���ن���ى ع��ق��ي��ل ع���ب���داهلل ما�شي،  م���ن ج��ان��ب��ه، 
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة الإن���������ش����اءات 
اأبوظبي  بنك  الوطنية على جهود  البرتولية 
عن  معرباً  الت��ف��اق��ي��ة،  ه��ذه  لإجن���از  الوطني 
بذلها  التي  واجلهود  البناء  بالتعاون  �شعادته 
البنك لتوفري الت�شهيالت التمويلية املطلوبة 
لبناء بارجة بحرية جديدة تن�شم اإىل اأ�شطول 

ا�شرتاتيجية  م���ن  ج�����زءا  ومت���ث���ل  ال�����ش��رك��ة 
ال�شركة يف تو�شيع العمليات البحرية النوعي 

واجلغرايف.
تركيب  يف  البحرية  البارجة  ا�شتخدام  �شيتم 

وحدات بحرية تزن حتى 150 طن بالإ�شافة 
اإىل مد خطوط الأنابيب البحرية، والبارجة 
يف  ت�شليمها  يتم  اأن  املقرر  وم��ن  الإن�شاء  قيد 

عام 2014. 

م�ستثمرون  �سخها  درهم  مليار   58.6
اأجانب يف عقارات دبي خالل العام املا�سي

•• دبي-وام:

ذك��رت دائ��رة الأرا���ش��ي والأم���الك يف دب��ي ام�س اأن م�شتثمرين من خليجني 
 58.6 املا�شي نحو  العام  العقاري خ��الل  ال�شوق  واأج��ان��ب �شخوا يف  وع��رب 
مليار درهم. واأكد �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي 
حاليا  ي�شهد  دب��ي  يف  العقاري  ال�شوق  اأن  ل��ه  �شحايف  ت�شريح  يف  والأم���الك 
�شلعته  اإىل  امل�شتثمرين اخلليجني والعرب والأجانب  منوا متزايدا يف جذب 
العقارية. واأفاد باأن اإجمايل عدد امل�شتثمرين بلغ يف العام املا�شي 18 األفا و 
اإذ لعب اخلليجيون دورا مهما يف ال�شوق العقاري باإ�شتثمارات  635 م�شتثمرا 
وبيع  �شراء  بني  اإ�شتثماراتهم  تنوعت  حيث  دره��م  مليار   17.7 اإىل  و�شلت 
اأرا�شي و�شقق وفلل �شكنية. وبني ابن جمرن اأن ثقة امل�شتثمر الأجنبي بعقارات 
دبي ل حدود لها ويتجلى ذلك بتنوع اجلن�شيات الأجنبية امل�شتثمرة يف ال�شوق 
 573 و  األفا   13 املا�شي  العام  امل�شتثمرين الجانب يف  اإذ بلغ عدد  العقاري 
حيث و�شلت قيمة ا�شتثماراتهم 36 مليار درهم، واأو�شح اأن الهنود ت�شدروا 
قائمة امل�شتثمرين الأجانب بنحو ت�شعة مليارات درهم تالهم الربيطانيون 
با�شتثمارات  الباك�شتاين  فامل�شتثمر  دره��م  ميارات  بخم�شة  الثاين  املركز  يف 
اب��ن بطي  ون��وه   . دره��م  دره��م فالرو�س بنحو ملياري  اأربعة مليارت  قيمتها 
�شخ�شا   953 و  األفني  املا�شي  العام  بلغ يف  امل�شتثمرين اخلليجني  باأن عدد 
حيث احتل مواطنو الدولة املركز الأول با�شتثمارات قيمتها 13 مليار درهم 

وتالهم امل�شتثمرون ال�شعوديون بنحو ملياري درهم .

•• العني-وام:

غابات  يف  ال��ري  خ��زان��ات  م�شروع  العني  مدينة  بلدية  افتتحت 
اخلزنة واملقام �شمن خططها وم�شاريعها التطويرية لتح�شني 
اخلدمات املقدمة لل�شكان واملجتمع وتعزيز التنمية امل�شتدامة. 
وياأتي افتتاح امل�شروع للتقليل من هدر املياه من خالل م�شخات 
املياه  ل�شخ  احلديثة  البيئية  املعايري  اأعلى  وف��ق  متطورة  ري 

والإ�شتفادة منها مع تر�شيد ا�شتهالكها واحلفاظ عليها كمورد 
طبيعي هام..فيما ترتاوح �شعة امل�شروع الذي ي�شم 22 خزانا 
ب��ني األ��ف��ني و 250 األ����ف م��رت م��ك��ع��ب وذل����ك ���ش��م��ن خمطط 
لإن�شاء خزانات املياه وفق احتياجات املناطق حيث يخدم امل�شروع 
ب��واق��ع ثالثة  وامل��ق��ام  ت�شعة خ��زان��ات  ب��واق��ع  منطقتي اخل��زن��ة 
خزانات تغذي حوايل األف و 500 هكتار من امل�شاحات الزراعية 
املختلفة. ح�شر افتتاح امل�شروع الدكتور مطر حممد النعيمي 

املدير  العميمي  مغري  ورا���ش��د  العني  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير 
التنفيذي لقطاع خدمات املناطق القطاع الغربي بالإنابة وعدد 
الغربي  القطاع  يف  الق�شام  وروؤ���ش��اء  التنفيذيني  املديرين  من 
وذكر املهند�س خليفة حمد املكتومي من�شق م�شاريع حدائق يف 
اأن الهدف من م�شروع اخل��زان هو تقليل هدر  القطاع الغربي 
واإلغاء  اخلزانات  تطوير  خالل  من  ال��ري  يف  امل�شتخدمة  املياه 
القدمية املتهالكة منها والتي ت�شتنزف املياه املخزنة من خالل 

الت�شققات والفجوات املوجودة بها اإ�شافة اىل ا�شتبدال امل�شخات 
ب��ن��ظ��ام حت��ك��م ي�شهم يف توزيع  م��ت��ط��ورة  ال��ق��دمي��ة مب�����ش��خ��ات 
القدمية  اخل��زان��ات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   . ب�شكل منتظم  ال��ري  مياه 
البيئية  واحلياة  للمجتمع  العامة  ال�شالمة  على  خطرا  ت�شكل 
والفطرية يف املنطقة ب�شبب تهالك بنيتها الرئي�شة كما انها ل 
حتتوي على غرف خدمات للعمالة امل�شرفة على اخلزانات ول 
حتتوي على جوانب المن وال�شالمة املتبعة يف حمطات ال�شخ . 

واأ�شاف املكتومي اأن امل�شروع ياأتي يف اإطار اأولويات بلدية مدينة 
العني يف حت�شني اخلدمات املقدمة لالأفراد واملدينة ومن اأهم 
والبيئة من خالل هذا  واملن�شاآت  ال�شكان  العائدة على  الفوائد 
اآمنه و�شامله جلميع جوانب  امل�شروع هي توفري حمطات �شخ 
الأمن وال�شالمة واإلغاء اخلزانات املتهالكة والتي ت�شكل خطورة 
اإ�شافة خلطورة احتمال  على م�شتخدمي املناطق املحيطه بها 

�شقوط حيوانات بريه داخل اخلزانات.

بلدية مدينة العني تفتتح م�سروع خزانات الري يف غابات اخلزنة واملقام �سمن خططها لتعزيز التنمية امل�ستدامة

بقيمة 100 مليون دوالر اأمريكي 

بنك اأبوظبي الوطني ميول بناء بارجة بحرية ل�سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية

األثنني -    11   فبراير    2013 م    -    العـدد   10713
Monday   11   February    2013  -  Issue No   10713



14 األثنني -    11   فبراير    2013 م    -    العـدد   10713
Monday   11   February    2013  -  Issue No   10713

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3476  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ كامر ح�شني عتيق الرحمن اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  بيلد  �شكاي 
العامة  للمقاولت  بيلد  �شكاي  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه:  المارات     اجلن�شية: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/179  عم جز- م ع- ب -اأظ

الوثبة  مركز  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�شية:  بيجو  بيجو  رو�شاما  مدعي/ 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الطبي 
حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  مركز  اعالنه/  
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء  اقام الدعوى  ان املدعي 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/2/19 موعدا لنظر 
الكائنة املحكمة  ابوظبي البتدائية -  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/148  عم جز- م ع- ب -اأظ

�شوا  عليه:  مدعى  ال�شودان  اجلن�شية:  جابر  علي  الفتح  ابو  حنان  مدعي/ 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/  �شوا للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  املعدلة(  )بال�شحيفة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/16  عم كل- م ع- ب -اأظ

مدعي/ فيجايا لك�شمي �شودون اجلن�شية: الهند مدعى عليه: ا�شرت المارات 
لالعمال اللكرتوميكانيكية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اللكرتوميكانيكية  لالعمال  المارات  ا�شرت  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول    �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/1/22
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2956  عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  نبي  نور  حممد  عبدالزبار  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  جولد  �شربينج 
العامة  للمقاولت  جولد  اعالنه/�شربينج  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3454  عم جز- م ع- ب -اأظ

اميج  ارت  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  موطالب  ميا  اوهيد  مدعي/ 
للديكور اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  للديكور  اميج  ارت  اعالنه/  
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3552  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  �شراج  حممد  احمد  جميل  حممد  مدعي/ 
عليه: �شعاع الذروة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/�شعاع الذروة للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/547  عم كل- م ع- ب -اأظ

مدعي/ ابو بكر مزمل جرب الدار اجلن�شية: ال�شودان مدعى عليه: الرم�شي 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة 
وال�شت�شارات  للمحاماة  اعالنه/الرم�شي  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
القانونية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/2/18 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
زايد مزيد مول    بن  الكائنة مبدينة حممد   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/701  جتاري جزئي                     
اىل املدعى عليه /1-  عبدالقادر حممد احمد هي�شان  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�شرف ابوظبي ال�شالمي �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم 
بالزام املدعي عليه  اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  اجل��رم��ن      قد 
مببلغ وقدره )50000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 ch2D.19 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�شاعة 8:30 �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 القل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/969  عقاري كلي                       
اىل املدعى عليهما /1-  �شريرا مولو تيلو كونتال 2- راجا �شيكهار تيلو كونتال     
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /دوري بيار كنعان   قد اقام عليك الدعوى 
مببلغ  باعادة  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  املدعيان  اىل  دره���م(   180.000( وق���دره 
الفعلي  وح��ددت لها جل�شة  الدفع  والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق ولغاية 
يوم الربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1A.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 القل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1171  مدين جزئي                         

القامة  ا�شماعيل ح�شني جمهول حمل  /1-  ح�شني حممود  عليه  املدعى  اىل 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /كمال ح�شني ح�شني احمد قد 
كليو(   ن��وع )رينو  دب��ي  A11597( خ�شو�شي   ( املركبة  بيع  اج���راءات   امت��ام 
ذهبي اللون طراز 2000 مقابل مبلغ  اجمايل )4000 درهم( وت�شديد باقي املبلغ 
)380(درهم ونقل ملكية املركبة اىل ا�شم املدعى عليه او متكينة من القيام بتلك 
لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  بالر�شوم  وال��زام��ه  عليه  املدعى  نفقة  على  الج���راءات 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�شاعة 8:30 �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 القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/76  جتاري كلي                           
كانوار لالملا�س  ذ.م.م 3-  كانوار  ذ.م.م 2- جموهرات  ال�شهباء  املدعى عليهم/1-  جموهرات  اىل 
�شركة  ال��ذه��ب)  ل�شياغة  رام�شي�س   -5 جت��اري��ة(  خدمات  )وكيل  للمجوهرات  ك��ان��وار   -4 ح  م  �س 
كنوار  �شينغ  �شيمران جيت 8-جرجنيت  كنوار   -7 �شينغ  امريك  كانوار  �شينغ  اعمال(6- ماجنيت 
9- غورميت كور منجيت �شينغ   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /بنك المارات دبي الوطني   
 6439825.54( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
وحتى ال�شداد التام و�شم ملف احلجز التحفظي2010/329 جتاري. وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/2/25 املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل .)علما بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية الكلية الرابعة لنظرها(.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1883  جتاري كلي                     
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  العتماد  دار    -1/ عليه  املدعى  اىل 
اقام  ����س.ذ.م.م   قد  القامة مبا ان املدعي /الغرير لالن�شاءات خر�شانة 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   137000(
ي��وم اخلمي�س  ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  تاريخ املطالبة وحتى 
فانت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/2/14 امل��واف��ق 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/خلفان الفال�شي لالعمال الفنية   جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/17 

ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4965/2012/13
4962/2012/13

م
1
2

ا�شم املدعي
وقار ار�شد ار�شد حممود

�شهزاد اجنم لياقت علي  

مبلغ املطالبة
18100 درهم �شامل تذكرة العودة
17100 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11     
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/ال�شهم الذهبي للديكور الداخلي  جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/17 

ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5131/2012/13
5133/2012/13

م
1
2

ا�شم املدعي
يو�شف خان الطف ح�شني خان

مونتو�س كومار دا�س بارادا �شارن دا�س 

مبلغ املطالبة
15500 درهم �شامل تذكرة العودة
14400 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2012/1936 كلي ال�سارقة    
اىل املدعى عليهما/1- يحيى للكهرباء ذ.م.م 2- حممد ظهري الدين- هندي 
لدى  عليكم  اأقام  قد  ذ.م.م  الدولية  اخلليج  رخاء  املدعي:  ان  حيث  اجلن�شية 
هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، ويطلب فيها بالزامكم مببلغ )369.640 
لذلك  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  والفائدة  درهم( 
من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2013/2/13 يوم 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
1- الدعوى رقم 2012/271 م�شتعجل

2- الدعوى رقم 2012/2379 كلي جتاري
املرفوعة من /عبدالعزيز قا�شم حممد عبادي

�شد/موؤ�ش�شة خالد ابراهيم للمقاولت ممثلة بال�شيد حممد ا�شماعيل بنغايل 
اجلن�شية بناء على كتاب دائرة الق�شاء رقم 820/اأخ/2013 تاريخ 2013/2/5 
ورقم 773/اأخ/2013 تاريخ 2013/2/3 بتكليفي خبري هند�شي لكال الدعوتني 
نعلمكم بانه قد تقرر بدء مامورية اخلربة يوم اخلمي�س الواقع 2013/2/14 
ملعاينة  وذل��ك  ال��ن��زاع  مو�شوع  البناء  موقع  يف  ع�شرا  الثالثة  ال�شاعة  مت��ام 
الهاتف  عل  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار  م�شتندات.  لديكم من  ما  ولتقدمي 
رقم 0506820284 ويف حالة عدم ح�شوركم �شوف ن�شتمر يف اأداء املهمة ح�شب 

ال�شالحيات املمنوحة لدينا.
اخلبري الهند�سي/ابراهيم يو�سف عودة

اعالن فقدان �سهادات ا�سهماعالن بالن�سر
اأ�شهم  �شهادة  فقدان  عن  اأ�شمائهم  التالية  من  كل  يعلن 

�شادرة من �شركة البناء لال�شتثمار العقاري)�س.م.خ(:
رقم0136  �شهادة  ال��ع��ام��ري،  ح��م  حممد  �شامل  �شقر   -1

بعدد )مليون( �شهم
2- حمد خمي�س علي خلفان الظاهري، �شهادة رقم0059 

بعدد )مليون( �شهم 
�شهادة  ال���ظ���اه���ري،  ���ش��ل��ط��ان  اهلل  ع��ب��د  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي   -3

رقم0106 بعدد )مئتان وخم�شون األفا( �شهم
الرجاء ملن يجدهم ت�شليمهم اإىل ال�شركة املذكورة

اأو الت�شال على رقم 0551000882 م�شكورا

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  /اىل  باعلوى  حممد  �سامل  حممد  /رويدا  تقدمت 
ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بطلب تغيري ا�شمها من 

)رويدا(اىل )رو�سه(  
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم /�سلح نا�سر علي �سامل العولقي   /الماراتي اجلن�شية 
اىل حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بطلب تغيري 

ا�شمه من )�شالح(اىل )فلح(  
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1445  جت جز- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  الوطنية  البحرية  مدعي/�شركة 
الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  واخرون  عبداحلفيظ  الزمان  قمر  حممد 
مطالبة مالية بقيمة 8.500.00 درهم + 12% فائدة قانونية. املطلوب اعالنه: حممد 
قمر الزمان عبداحلفيظ اجلن�شية: بنغالدي�س  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/2/28 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة وكيل  او  اآل نهيان �شخ�شيا  الكائنة مع�شكر   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1445  جت جز- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  الوطنية  البحرية  مدعي/�شركة 
الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  واخرون  عبداحلفيظ  الزمان  قمر  حممد 
مطالبة مالية بقيمة 8.500.00 درهم + 12% فائدة قانونية  املطلوب اعالنه: مكتب 
ال�شعلة الذهبية لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة وكيل  او  اآل نهيان �شخ�شيا  الكائنة مع�شكر   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/8  جت  جز-ب �ض- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
احليمد  ك�شار  كامل  ميثلها  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  الفرات  مدعي/�شاطىء 
ميثلها  العامة  للمقاولت  الظفرة  غروب  �شركة  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية: 
حممد �شياح  �شامل طما�س املن�شوري اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى:مطالبة 
مالية  82000 درهم   املطلوب اعالنه/ �شركة غروب الظفرة للمقاولت العامة ميثلها 
حممد �شياح  �شامل طما�س املن�شوري اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املوافق 2013/2/17  املحكمة يوم الحد  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة  بني يا�س   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3248ت عمل-م ع- ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  �شفيع  ليت  الهدى  نور  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الدلتا  �شرق   : �شده 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الدلتا  �شرق  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/2483 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/13 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• دبي-وام:

اأ�شدرت بلدية دبي بالتن�شيق مع دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري دليل 
العربية  باللغتني  دبي  اإم��ارة  يف  الفنادق  مبيعات  ر�شم  وتدقيق  اإحت�شاب 
والإجنليزية حيث يعترب هذا الدليل ثمرة جهود التعاون امل�شرتك بني 
دوائر حكومة دبي. ويقدم الدليل الذي يتكون من 180 �شفحة تف�شريا 
كامال لبنود الإيرادات اخلا�شعة وغري اخلا�شعة للر�شوم والتي حددها 
اإمارة دبي  املن�شاآت الفندقية يف  النظام ب�شاأن ر�شم البلدية على مبيعات 
جمال  يف  وامل�شتثمرين  الفنادق  اأ�شحاب  جلميع  مرجع  مبثابة  ليكون 
املاليني واملحا�شبني واملدققني  �شناعة الفندقة . ويخدم الدليل املدراء 
وكافة املهتمني يف جمال حما�شبة الفنادق بال�شافة اإىل من يرغب من 

اجلمهور يف احل�شول على املعلومات اأو التعرف على الإجراءات امل�شتخدمة 
الت�شريعات  اأو الطالع على  اأو احت�شاب ر�شوم الفنادق  يف جمال تدقيق 
ترخي�س  اإج���راءات  مبعرفة  املهتمني  اأو  الفندقية  بالر�شوم  ال�شلة  ذات 
وت�شنيف الفنادق يف الإمارة. وبناء على توجيهات �شعادة املهند�س ح�شني 
نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي مت اإعداد هذا الدليل بحيث ين�شجم مع 
التوجيهات والأهداف الإ�شرتاتيجية للبلدية وروؤيتها ور�شالتها الهادفة 
اإىل تبني وتعزيز ثقافة التميز يف اإدارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية ورفع 
م�شتوى ر�شا املتعاملني واأفراد املجتمع واملحافظة على جودة خدماتها 
املجتمعية. وقال �شيف را�شد ال�شام�شي مدير الإدارة املالية ببلدية دبي 
ان البلدية تنتهج �شيا�شة ال�شفافية والو�شوح فيما يخ�س اإعالم الفنادق 
وغريهم من املهتمني بالقوانني والقرارات والأنظمة والت�شريعات وتقر 

طريقة  يف  امل�شتخدمة  والإج����راءات  املعلومات  على  الإط��الع  يف  بحقهم 
مهم  مبداأ  تر�شيخ  اإىل  و�شول  الفنادق  مبيعات  ر�شوم  وتدقيق  احت�شاب 
يف عملية الت�شال والتوا�شل مع الفنادق . واأ�شاد مب�شاهمة وتعاون دائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري مع البلدية من خالل اإدراج دليل ترخي�س 
الدليل  ه��ذا  ان  موؤكدا   .. الفندقية  وال�شقق  والنزل  الفنادق  وت�شنيف 
يعد خطوة مهمة نحو تقدمي خدمات متميزة ت�شاهم يف حت�شني املنتج 
ال�شياحي وتقدمي خدمات تفوق توقعات ال�شائحني وذلك يف اطار حر�س 
امارة دبي على حتقيق مكانة عاملية كوجهة �شياحية متميزة ومرغوبة. 
اخلا�شعة  الفندقية  املبيعات  على  التدقيق  كيفية  اإىل  الدليل  ويتطرق 
يف  ويبحث  املحا�شبية  ال�شجالت  واق���ع  م��ن  وذل���ك  احلكومية  للر�شوم 
كيفية تطبيق الت�شريعات املحلية من اأنظمة وقوانني وقرارات . وا�شتمل 

الدليل على خم�شة ف�شول الأول جاء كمدخل اإىل ر�شوم مبيعات املن�شاآت 
الفنادق  واأهمية م�شك احل�شابات يف  الر�شم  الفندقية من حيث تعريف 
املن�شاآت  مبيعات  ر���ش��م  ت��دق��ي��ق  ي�شتعر�س  وال��ث��اين  ال��ر���ش��وم  لأغ���را����س 
الواجب  امل�شتندات  وماهية  التدقيق  عملية  يف  البلدية  ودور  الفندقية 

تقدميها للمدقق .
وغري  اخل��ا���ش��ع��ة  الإي������رادات  ب��ن��ود  ج���دول  ال��ث��ال��ث  الف�شل  وي�شتعر�س 
حني  يف   .. معها  التعامل  وكيفية  الفندقية  املن�شاآت  لر�شوم  اخلا�شعة 
اخلام�س  اأم��ا  احلكومية  الر�شوم  تقدير  اأ�شلوب  الرابع  الف�شل  يناق�س 
املتعلقة  الت�شريعات  اأه��م  على  حتتوي  مالحق  ثمانية  في�شم  والأخ���ري 
بر�شوم املن�شاآت الفندقية بالإ�شافة اإىل اإدراج النظام ال�شادر عام 1998 

ب�شاأن ترخي�س وت�شنيف الفنادق وال�شقق الفندقية يف الإمارة.

بلدية دبي ت�سدر دليل احت�ساب ر�سم مبيعات الفنادق يف اإمارة دبي
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  اأك��دت 
اأهمية تعزيز العالقات  وزيرة التجارة اخلارجية 
واإثيوبيا  الإم���ارات  بني  والتجارية  ال�شتثمارية 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ق���ن���وات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
وال���دف���ع مب��زي��د م��ن ال���ش��ت��ث��م��ارات امل�����ش��رتك��ة يف 
والداعمة  ال�شتثمارية  اجلاذبية  ذات  القطاعات 
التنمية. جاء ذلك خالل لقائها فخامة  خلطط 
جريما وولديجورجي�س رئي�س جمهورية اأثيوبيا 
يف العا�شمة الأثيوبية اأدي�س اأبابا يف �شياق تروؤ�س 
م�شنع  افتتاح  �شهد  ال��ذي  الدولة  لوفد  معاليها 
���ش��رك��ة ج��ل��ف��ار ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ في�شل 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
اخل��ل��ي��ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة ج��ل��ف��ار ومعايل 
و�شعادة  اأثيوبيا  خارجية  وزير  اأدهنوم  تيودرو�س 
�شفري  ال�شابري  ح�شن  عي�شي  يو�شف  ال��دك��ت��ور 

معاليها  وقالت  اأثيوبيا.  جمهورية  لدى  الدولة 
اإن الإم��ارات تتطلع لتعزيز عالقتها القت�شادية 
مبا  ال�شعد  كافة  على  اأثيوبيا  مع  وال�شتثمارية 
ميثل ترجمة لروؤيتها وعالقتها اخلارجية �شطر 
ال�شتثمارية.  خططها  وتعزيز  الإفريقية  القارة 
واأو�شحت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي 
اقت�شادية  مب��ق��وم��ات  تتمتع  ب��ات��ت  الإم�����ارات  اأن 
تنويع  �شيا�شات  جن��اح  م��ع  م��ت��ع��ددة  وا�شتثمارية 
م�شادر الدخل وهو ما اأهلها يف ظل ال�شتفادة من 
موقعها ال�شرتاتيجي كمعرب بني ال�شرق والغرب 
ال�شتثمارية  الت�شهيالت  من  حزمة  مع  وتناغما 
والتجارية الداعمة وتطور بنيتها التحتية لتحتل 

مكانة مرموقة على �شعيد التجارة العاملية.
ال�شتثمارية  ال��رق��ع��ة  ت��و���ش��ي��ع  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
وزارة  جهود  �شياق  يف  ياأتي  اأثيوبيا  يف  ل��الإم��ارات 
الهتمام  ببالغ  تنظر  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
لدول القارة الإفريقية والعديد من القت�شاديات 

الثيوبي  الرئي�س  اأ�شاد  وقد  العامل.  يف  النا�شئة 
تعزيز عالقتها مع  الإم���ارات على  دول��ة  بحر�س 
القت�شادي  ال�شعيد  ع��ل��ى  وب��الأخ�����س  اإث��ي��وب��ي��ا 
التجاري  التبادل  عالقات  وتعزيز  وال�شتثماري 
انطالقا من جناح الإمارات يف خو�س غمار التنمية 
املعا�شرة وا�شتحواذها على مكانة عاملية مرموقة 
.. مرحبا بتواجد املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية يف اإثيوبيا 
وتقدمي كافة اأوجه الدعم وتذليل العقبات. من 
مباحثات مع  معاليها جل�شة  اأخ��رى عقدت  جهة 
معايل هيليمرمي دي�شاليقن رئي�س جمل�س وزراء 
املباحثات ل�شتقراء  اأثيوبيا حيث تطرقت جل�شة 
امل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة م��ن ك��ال اجل��ان��ب��ني لتعزيز 
واأ�شارت  وال��ت��ج��اري.  ال�شتثماري  التعاون  اأوج��ه 
القا�شمي خالل  بنت خالد  لبنى  ال�شيخة  معايل 
املتنامية  ال�شتثمارية  النجاحات  اإىل  الجتماع 
العامل  يف  الإماراتية  ال�شتثمارات  حققتها  التي 
البحري  والنقل  الت�شالت  جم��الت  يف  ل�شيما 

والطريان  اللوج�شتية  واخلدمات  املوانئ  واإدارة 
وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة. ب�����دوره اأك����د رئي�س 
دور  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  الإثيوبي  ال���وزراء 
ال�شتثمارات الإماراتية .. موؤكدا �شعي احلكومة 
اأثيوبيا  يف  التحتية  البنية  لتطوير  الأث��ي��وب��ي��ة 
العامل  دول  كافة  م��ن  الأجنبي  امل�شتثمر  جل��ذب 
ال��ق��ادم��ة وذل���ك �شمن اخلطة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
خم�شة  منذ  ب��داأت  والتي  للدولة  الإ�شرتاتيجية 
اأعوام م�شت حيث ت�شعى احلكومة للرتكيز على 
جمالت الطاقة وال�شناعة وال�شياحة واخلدمات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وه���و م���ا ي��ف��ت��ح اأف���اق���ا وا���ش��ع��ة اأم���ام 

ال�شتثمارات الإماراتية.
ح�شر اللقاءات كل من عبد ال�شالم اآل علي مدير 
اأدارة ال�شيا�شات التجارية اخلارجية بوزارة التجارة 
اخلارجية بالدولة وعبد اهلل احلمادي مدير اإدارة 

ال�شوؤون الأفريقية يف وزارة اخلارجية.
جدير بالذكر اأن الإح�شائيات اأظهرت بلوغ قيمة 

الن�شف  خ��الل  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
الأول من العام 2012 نحو 760 مليون درهم 

ب��امل��ائ��ة من   80 ب��ن��ح��و  الإم������ارات  ت�����ش��اه��م  بينما 
اإجمايل التجاري البينية.

لبنى القا�سمي تبحث مع الرئي�س الأثيوبي تعزيز العالقات ال�ستثمارية والتجارية 

اأعلنت مطارات دبي وطريان الإمارات اليوم عن 
التدريجية  التد�شني  لعمليات  الناجح  الإجن��از 
الدويل،  دب��ي  مطار  يف   A الكونكور�س  ملبنى 
العامل  ن��وع��ه يف  م���ن  م��ب��ن��ى  اأول  ي��ع��د  وال�����ذي 
خم�����ش�����س ل���ط���ائ���رات الإي���رب���ا����س اأي�����ه 380 
العمالقة، الأمر الذي رفع الطاقة ال�شتيعابية 
مليون  للمطار من 60 مليون م�شافر اإىل 75 

م�شافر �شنوياً. 
وق�����د ب�����ات ال���ك���ون���ك���ور����س A ال�����ش��خ��م ال����ذي 
طائرات  اإىل  ال��رك��اب  ل�شعود  بوابة   20 ي�شم 
�شالتني  ج��ان��ب  اإىل   ،380 اأي����ه  الإي���رب���ا����س 
ورجال  الأوىل  ال��درج��ت��ني  مل�شافري  فاخرتني 
الأعمال على منت طريان الإم��ارات متتد على 
ب�شكل  يعمل  م��رب��ع،  م��رت   29،000 م�شاحة 
التدريجية  التد�شني  اأعمال  اكتمال  كامل، بعد 

التي ا�شتمرت على مدى 5 اأ�شابيع. 
التدريجي  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  يف  ال���ب���دء  مت  ق���د  وك����ان 
خالل  م���ن   ،2013 ي��ن��اي��ر   2 ي����وم  ل��ل��م��ب��ن��ى 
املتجهة   003 الإم���ارات ئي كيه  رحلة ط��ريان 
واح��دة من  ا�شتخدمت  التي  اإىل مطار هيرو 
املرحلة  خ��الل  افتتحت  التي  الأرب���ع  ال��ب��واب��ات 
الأوىل من برنامج الت�شغيل. ومت خالل ال�شهر 
A مناولة  الكونكور�س  العمليات يف  الأول من 
461،972 قطعة اأمتعة نقلت على منت اأكر 
 589،234 حملت  جوية  رحلة   2،450 من 
تيم  ق��ال  احل��دث،  ه��ذا  على  وتعليقاً  م�شافراً.  
كالرك، رئي�س طريان الإم��ارات: يعد الفتتاح 
نوعية  نقلة  مب��ث��اب��ة   A للكونكور�س  ال��ك��ام��ل 
واإجن������از ه����ام ي�����ش��اه��م يف دع����م م�����ش��رية النمو 
عملي  وجت�شيد  الإم�����ارات،  ل��ط��ريان  املتوا�شل 
بتوفري  تلتزم  رائ���دة  عاملية  كناقلة  لرتكيزنا 
م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات م��ب��ت��ك��رة ت�����ش��م��ن متتع 

م�شافريها بتجربة �شفر ل مثيل لها .

واأ�شاف تيم كالرك بقوله: مع امتالك طريان 
 380 اأي����ه  اإي���رب���ا����س  ط���ائ���رة  الإم�������ارات 31 
اأخرى  59 طائرة  اإىل جانب  اأ�شطولها،  �شمن 
اأكرب  الإم��ارات  تقدمت بطلبيات ل�شرائها، تعد 
م�شغل لهذه الطائرة يف العامل، لذلك فقد كان 
الأ�شطول  ه��ذا  بت�شغيل  نقوم  اأن  املنطقي  م��ن 
ال�شخم من خالل من�شاأة عاملية امل�شتوى تلبي 
هذه الحتياجات وجت�شد ريادتنا يف هذا املجال.  
التنفيذي  الرئي�س  بول غريفيث،  قال  وب��دوره 
ملطارات دبي: يعد افتتاح الكونكور�س A مبثابة 
املبنى  افتتاح  اأهمية  بنف�س  حتظى  نوعية  نقلة 
�شخمة  من�شاأة  يوفر  فهو   ،2008 عام  يف   3
ح��دي��ث��ة ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت��وى ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع النمو 
احتياجات  وتلبي  الإم����ارات  ل��ط��ريان  ال�شريع 

قاعدة عمالئها الدولية .
واأ�شاف غريفيث: ميثل الكونكور�س A عن�شراً 
الطموح اجلاري  التو�شع  برنامج  �شمن  حيوياً 
كلفته  وال��ب��ال��غ  ال���دويل،  دب��ي  تنفيذه يف مطار 
ا�شتيعاب  م��ن  للتمكن  دولر،  م��ل��ي��ارات   7.8
النمو ال�شريع يف معدلت احلركة يف املطار، يف 
ظل التوقعات باأن ي�شبح اكرب مطار يف العامل 
واأك���ره���ا ازدح���ام���اً، م��ن ح��ي��ث ح��رك��ة الركاب 

 . الدوليني بحلول نهاية عام 2015 
وي��ع��د ال��ك��ون��ك��ور���س A ج����زءاً م��ن امل��ب��ن��ى 3 يف 
الدويل، املخ�ش�س مل�شافري طريان  مطار دبي 
الإمارات. و�شيتيح املبنى اجلديد لركاب الناقلة 
ال�شفر على منت طائرات الإيربا�س اأيه 380 
ال�شمالية  واأم��ري��ك��ا  اأوروب����ا  يف  وج��ه��ة   21 اإىل 
بهذا  الإم��ارات  تخدمها  التي  واآ�شيا  واأ�شرتاليا 

الطراز من الطائرات.
ويت�شل الكونكور�س A ، الذي يتاألف من 11 
 528،000 الإجمالية  م�شاحته  وتبلغ  طابقاً 
الركاب  ومبنى   B مرت مربع، مع الكونكور�س

خلدمة  اإن�شاوؤه  مت  اأنفاق  قطار  خالل  من   3
والعابرين و�شمان  املغادرين  امل�شافرين  وراحة 

�شهولة حركتهم عرب مطار دبي الدويل. 
العامل،  يف  للم�شافرين  مبنى  اأي  خالف  وعلى 
ل�شالت  خا�شة  طوابق   A الكونكور�س  ي�شم 
تتيح  الأع�����م�����ال،  ورج������ال  الأوىل  ال���درج���ت���ني 
اإىل  ال�شعود  لبوابات  واملريح  املبا�شر  الو�شول 
ال��ت��ي متتد  ال�����ش��الت  ه���ذه  ال��ط��ائ��رة. وتتميز 
التي  مب�شاحتها  ب��ال��ك��ام��ل،  امل��ب��ن��ى  ط���ول  ع��ل��ى 
تعد الأك��رب يف العامل، مع احتوائها على ردهة 
لالأطعمة الراقية مع مطابخ مفتوحة، �شالت 
ل��ل��م��وؤمت��رات، م��راك��ز خل��دم��ة رج���ال الأعمال، 
ترفيهية،  م���ن���اط���ق  ف����اخ����ر،  ���ش��ح��ي  م��ن��ت��ج��ع 
وم���ن���اط���ق خم�����ش�����ش��ة ل��ل��ت��دخ��ني، ف�����ش��اًل عن 
رواد  يحظى  كما  لالأطفال.  خم�ش�شة  مناطق 
تتمثل  اإ�شافية  مب��ي��زة  الأوىل  ال��درج��ة  �شالة 
احلرة.  ال�شوق  ملتاجر  خا�شة  منطقة  توفر  يف 
وا�شعة  مبنطقة  اي�شا   A الكونكور�س  ويتمتع 

للمطاعم  ورده�����ة  احل����رة  ل��ل�����ش��وق  خم�����ش�����ش��ة 
ال��راق��ي��ة ت�����ش��م جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م���ن كربى 
العالمات التجارية ل�شال�شل املطاعم واملقاهي 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم اأ���ش��ه��ى امل���اأك���ولت عالية 
بي�شرتو،  اأومايزو�شي  ب��ول،  فيها:  مبا  اجل��ودة 
غاو،  ت�شو  كارلوت�شوز،  غورميه،  وايف  بيكنيك، 
بالب جو�شبار، ماكدونالدز وماك كافيه، �شيك 
لو بني  �شتاربك�س،  كو�شتا مرتوبوليتان،  �شاك، 
اآند  كوتيديان، جرياف، هاينكنلوجن، جاك�شبار 

جريل، وموت اآند �شاندون.
الطاقة  ترتفع   A الكونكور�س  ت�شغيل  وم��ع 
60 مليون  ال�شتيعابية ملطار دبي الدويل من 
حيث  �شنوياً،  م�شافر  مليون   75 اإىل  م�شافر 
اخلطة  من  حيوياً  ج��زءاً  اجلديد  املبنى  ميثل 
دبي  م��ط��ارات  ملوؤ�ش�شة   2020 ال�شرتاتيجية 
والرامية  دولر،  مليارات   7.8 كلفتها  البالغ 
اإىل زيادة الطاقة ال�شتيعابية للمطار اإىل 90 

مليون م�شافر بحلول عام 2018.

اأ�سابيع بعد االكتمال الناجح لربنامج ت�سغيل تدريجي ا�ستمر على مدى 5 

افتتاح اأول مبنى يف العامل خم�س�س لطائرات الإيربا�س اأيه 380 مبطار دبي
�ضنويًا م�ضافر  مليون   75 اإىل  املبنى يرفع الطاقة ال�ضتيعابية للمطار من 60 

تهدف اإىل جمع 25 طن منها

انطالق الدورة 16 من حملة جمع علب الأملنيوم 28 من ال�سهر اجلاري
واإعادة تدوير 106 طن من النفايات يناير املا�ضي جمع  املرع�ضي:  •• حبيبة 

داماك وفندي كازا الإيطالية تطلقان 
م�سروعني عقاريني يف دبي والريا�س

•• دبي-وام:

اإقليمية مع عالمة فندي العاملية  � ام�س اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية  � ومقرها دبي  وقعت �شركة داماك العقارية 
الإيطالية الفاخرة تقوم الأخرية مبوجبها بكافة اأعمال الت�شاميم الداخلية لعدد من م�شاريع داماك يف كل من 
ال�شراكة بني اجلانبني يف  ام�س لالإعالن عن  دبي  اأقيم يف  دام��اك خالل حفل م�شرتك  وك�شفت  ودب��ي.  الريا�س 
اإ�شكلو�شيفا الفندقية الفاخرة يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س والثاين م�شروع  م�شروعني الأول برج �شقق داماك 
وك��ارل فندي  دام��اك  اإدارة  رئي�س جمل�س  �شجواين  و�شارك يف احلفل ح�شني   . دب��ي  ريزيدن�شي يف مر�شى  دام��اك 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  اإيطاليا  �شفري  �شتارا�س  جورجيو  و�شعادة  “فندي”  ل��دار  الفخري  الرئي�س 
ال�شراكة  ه��ذه  لالإعالن عن  ام�س  العاملي  امل��ايل  دب��ي  اجلانبان يف مركز  موؤمتر �شحايف عقده  �شجواين يف  وق��ال 
 2016 اأن يتم اإجنازهما بالكامل مع بداية عام  اأن تكلفة امل�شروعني العقارين اللذين من املقرر  ال�شرتاتيجية 
امل�شروعني لري�شيا  ال�شقق احل�شرية اخلا�شة يف  اأن دار فندي �شتتوىل ت�شميم  اإىل ملياري درهم. واأ�شاف  ت�شل 
اأول ور�شة ل�شناعة احلقائب  افتتاح  1925 مع  . وتاأ�ش�شت دار فندي عام  العقاري  بذلك معايري جديدة للرقي 
بح�شب  للرفاهية  10 عالمات جتارية  اأرق��ى  ال�شركة بني  وت�شنف  روما  بليبيت�شتو يف  �شارع  والفرو يف  الن�شائية 
اأن م�شروع �شقق داماك  35 دولة حول العامل. يذكر  190 متجرا يف  اأكر من  اأوبتيمور ومتتلك  ميلورد براون 
اإ�شكلو�شيفا الذي تبلغ تكلفة تطويره 800 مليون درهم عبارة عن برج بارتفاع 150 مرتا يطل على “برج اململكة” 
بالريا�س حيث ي�شم امل�شروع اأكر من 100 �شقة فندقية فاخرة متكاملة اخلدمات بت�شاميم داخلية راقية من دار 
الأزياء الإيطالية العريقة. وي�شكل التناغم بني ت�شميم هذه املباين واإك�شاء م�شاحاتها الداخلية مبفرو�شات فريدة 
منتقاة من جمموعة فندي كازا طابعا مميزا للم�شروعني ليمتد اإىل الت�شاميم الداخلية الرائعة التي حتمل اأي�شا 
توقيع عالمة الرفاهية التي عملت فندي على �شياغة مفهومها الفريد. واأو�شح �شجواين اأن احلجز يف امل�شروعني 
�شيبداأ اإعتبارا من اليوم .. لفتا اإىل اأن �شقق داماك اإك�شيكلو�شيفا الفندقية الفاخرة” يف الريا�س تتوفر مبوجب 
دعوات خا�شة ومن خالل موافقة م�شبقة ملجموعة حمدودة من كبار ال�شخ�شيات فقط الأمر الذي يعك�س جودة 
وتفرد ورقي امل�شروع. وتتوىل فندي كا�شا ت�شميم كل �شقة من �شقق امل�شروعني لتعك�س الأ�شالة واجلمال والفرادة 
التي ترتبط بعالمتها التجارية كما �شيقوم فريق عملها بت�شميم مكتب ال�شتقبال وردهة الربجني لتبداأ جتربة 
الرفاهية بالن�شبة للعمالء ما اأن تطاأ اأقدامهم داخل املبنيني. واأكد بيرتو بيكاري رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
التنفيذي ل�فندي خالل املوؤمتر ال�شحايف اأن عالمة فندي التجارية تعد رمزا لدور الت�شميم الفاخرة اإذ حتقق ذلك 
من خالل ال�شتك�شاف والتجربة امل�شتمرين ملختلف جمالت احلرف اليدوية الراقية واحل�س املرهف يف ا�شتخدام 
املواد ذات اجلودة العالية. واعترب ال�شراكة بني داماك العقارية وفندي خطوة مهمة على �شعيد منو �شوق العالمات 
التجارية الإيطالية يف الإم��ارات. واأ�شاف اأن فندي عالمة اإيطالية ا�شتثنائية �شت�شهم ب�شكل كبري يف ن�شر اأف�شل 
تقاليد الفخامة الإيطالية واأكرها ح�شرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. و�شدد �شتارا�س على اأن امل�شروعني 
الفريدين اللذين �شتقوم فندي وداماك العقارية باإطالقهما يف اململكة العربية ال�شعودية والإمارات ميثالن توجها 
وا�شحا نحو تو�شع العالمات التجارية الإيطالية خارج البالد وهو توجه ناجح للغاية ي�شتهدف ب�شكل متزايد اأرقى 
القطاعات يف ال�شوق ويقدم يف الوقت ذاته اأف�شل املنتجات التي متثل �شفوة الثقافة والتقاليد واحلرفية الإيطالية. 
كل  تناغم  املحلي عرب  واملناخ  والثقافة  الأج��واء  تعك�س  التي  الفريدة  امل�شتقلة  امل�شروعني هويته  وميتلك كل من 
امل�شممة  الفارهة  الع�شرية  امل�شاحات  تقدم  الفاخرة  الفندقية  اإك�شيكلو�شيفا  دام��اك  ف�شقق  حميطه  مع  منهما 
من قبل فندي وامل�شتوحاة من الرتاث ال�شرقي. وتتوىل ذراع ال�شيافة التابعة ل� داماك اإدارة امل�شروع وهي �شركة 
متخ�ش�شة يف اإدارة الفنادق من فئة اخلم�س جنوم وتقدمي اخلدمات اخلا�شة مب�شتويات مميزة من الرفاهية التي 

تلبي احتياجات القاطنني فيها من ال�شخ�شيات رفيعة امل�شتوى. 

اأعلنت جمموعة عمل الإمارات للبيئة عن انطالق الدورة 16 
ال�شهر اجلاري،  28 من  ال  الأملنيوم يف  من حملة جمع علب 
واجلهات  والدوائر  واملوؤ�ش�شات  املجتمع  �شرائح  خمتلف  داعية 
اإىل  تهدف  التي  احلملة،  يف  للم�شاركة  واخلا�شة  احلكومية 
ت��دوي��ر اأك��رب ق��در ممكن م��ن علب الأمل��ن��ي��وم مب��ا يخدم جهود 

املجموعة البيئية.
وقالت ال�شيدة حبيبة املرع�شي رئي�شة املجموعة، اإن املجموعة 
الدورة  خ��الل  الأمل��ن��ي��وم  علب  م��ن  ط��ن   25 جمع  اإىل  تطمح 
احلالية، م�شرية اإىل اأنه يف كل عام، ت�شتهلك الدولة اأكر من 
منها تقريباً 5 %  ير�شل  امل�شروبات،  من  علبة  مليون   500

لإعادة التدوير، مقارنة مع املتو�شط العاملي البالغ 63%.
امل�����ش��ارك��ني يف ب��راجم��ه��ا جلمع واإع���ادة  اأع��ل��ن��ت ع��ن متكن  كما 
النفايات  106 طن من  اأك��ر من  النفايات من جمع  تدوير 

خالل �شهر يناير املا�شي.
كيلو   93975 جمع  م��ن  م�شاركا   348 متكن  اإىل  واأ���ش��ارت 
كيلو   208 م�شاركا   40 جمع  عن  ف�شال  ال���ورق،  من  جراما 
م�شاركا   54 اإىل جمع  بالإ�شافة  الأملنيوم،  جرامات من علب 
م�شاركاً   163 وجمع  ال��زج��اج،  من  جراما  كيلو   34348
جمع  اإىل  بالإ�شافة  البال�شتيك،  من  جراما  كيلو   6939
الع�شائر ترتباك  كيلو جراما من عبوات   423 13 م�شاركا 

.
الطابعات  اأحبار  م�شاركا يف حملة جمع   26 واأو�شحت متكن 
م��ن ج��م��ع 487 ع��ب��وة، ف�شال ع��ن مت��ك��ن 10 م�����ش��ارك��ني يف 
449 كيلو جراما من  اأحبار الطابعات من جمع  حملة جمع 

العبوات.
واأكدت احلاجة حل�شد مزيد من الدعم من خمتلف قطاعات 

ال�شكان،  غالبية  ب��ني  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  ثقافة  لغر�س  املجتمع 
مو�شحة اأن التغيري املطلوب قد بداأ فعال، حيث جنحت برامج 
البيئية  جهودهم  لإب��راز  مبن�شة  الطلبة  تزويد  يف  املجموعة 
العلب  وال��ف��ن��ادق جلمع  ال�شكنية  اأ���ش��ره��م، والأح��ي��اء  واإ���ش��راك 
لإعادة تدويرها، ما يجلب �شعورا من الوعي يف املجتمع حول 

امل�شار من رمي علب الأملنيوم.
واأ�شافت اأن املجموعة تهدف للم�شاهمة يف جهود حماية بيئة 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ع��رب تطوير حزمة  الإم����ارات  دول��ة 
و�شائل  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الجتماعية،  والأن�شطة  التدريبية 
التعليم وتنفيذ الربامج الفعالة وم�شاركة املجتمع، والع�شوية 
ف��ي��ه��ا م��ف��ت��وح��ة جل��م��ي��ع اجل��ن�����ش��ي��ات، ح��ي��ث ت��ل��ق��ى املجموعة 
املحلية  احلكومية  الهيئات  من  ع��دد  من  وامل�شاندة  الت�شجيع 

والحتادية املعنية ب�شئون البيئة.

م�سوؤولو الإ�سكان بدول اخلليج العربية 
يزورون امل�ساريع ال�سكانية يف الدولة

•• دبي-وام:

بداأ برنامج الزيارة امليدانية مل�شئويل الإ�شكان اخلليجيني للم�شاريع ال�شكانية يف الدولة �شباح ام�س والذي ياأتي 
وبتوجيهات من  العربي  لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  الإ�شكان يف  ب�شوؤون  املعنيني  ال��وزراء  لق�رارات  تنفي�ذا 
معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير الأ�شغال العامة رئي�س جمل�س ادارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان. 
اأفتتح  الذي  الزيارة  برنامج  العامة  الأ�شغال  وزارة  الت�شال احلكومي يف  �شليمان مديرة  املهند�شة عزه  وا�شتهلت 
اليوم يف مقر برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان بدبي وذلك بح�شور �شعادة املهند�س اإبراهيم الوهابي م�شت�شار معايل 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان ..بكلمة ترحيب نقلت فيها  العام املكلف لربنامج  الوزير وحممد عبد العزيز جا�شم املدير 
حتيات معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان موؤكدة حر�س معاليه على تواجد م�شئويل ال�شكان اخلليجيني 
ونظرائهم يف اجلهات املعنية بالإ�شكان يف الدولة بهدف تعميم ال�شتفادة من معطيات واجن��ازات برامج ال�شكان 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية . وقام املهند�س عبداهلل اخلدمي املدير التنفيذي لل�شوؤون الهند�شية 
والإ�شكان يف برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان بتقدمي عر�س حول جتربة برنامج ال�شيخ زايد بدولة الإمارات والذي 
ي�شعى اإىل توفري ال�شكن الجتماعي للمواطنني بهدف التعرف على الإيجابيات التي ا�شتطاع الربنامج حتقيقها 
خالل ال�شنوات الأخرية . وقدم نبذة عن تاأ�شي�س الربنامج الذي تعود بداياته اإىل عام 2000 لفتا اإىل الإيجابيات 
ال�شتفادة  وط��رق  للمواطنني  املالية  امل�شاعدات  واأن��واع  احل��ايل  الوقت  اإىل  انطالقته  منذ  الربنامج  حققها  التي 
من كل نوع من هذه امل�شاعدات.تطرق اإىل املعايري اللكرتونية التي يتبعها الربنامج لتحديد وتقييم احتياجات 
بالن�شبة  وامل�شاركة  الدعم  نظام  عن  �شرحا  وقدم  النقاط  نظام  احت�شاب  خالل  من  الجتماعي  لل�شكن  املواطنني 

للقرو�س واملنح ال�شكنية لتوفري خدمات م�شافة للعمالء ومالم�شة احتياجات املتعاملني.
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العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2316 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ تران�س بور ميدل اي�شت تكنيكال ورك�س �س.ذ.م.م      العنوان 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/28م  قد حكمت عليك هذه احلكمة 
ت��اور لالأعمال الفنية  ان��د  ب��اور  امل��ذك��ورة بالرقم اع��اله ل�شالح /  ال��دع��وى  يف 
�س.ذ.م.م    بالتايل:  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 110.000 درهم )مائة وع�شرة الف درهم والزمتها    
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر     . وامل�شاريف  بالر�شوم  كذلك 
التايل  اليوم  2013/2/10 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة    
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1539  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  اليمن  اجلن�شية:  احلريبي  عبدالعزيز  حممد  مدعي/نا�شر   
كر�شتال لت�شليح ال�شيارات -فرع احلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة )7.000 درهم( املطلوب اعالنه/كر�شتال لت�شليح ال�شيارات -فرع 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   احلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الكائنة �شخ�شيا   - البتدائية  ابوظبي 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    
  اعــــــالن بالن�سر  

رقم املرجع :2013/25   
علي  �شلطان  حممد  فهد  زوج���ة  �شلطان  /ام���ل  ال�شيدة  ب���ان   للجميع  معلوما  ليكن   
وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب   اجلن�شية  اماراتية  جوكه- 
اجلواد  الرخ�شة/  يف  اجلن�شية،  هندي  �شيفاناندان-  �شونيل  ال�شيد/�شيفاناندان  اىل 
لت�شليح الطارات وتبديل زيوت ال�شيارات- موؤ�ش�شة فردية واملرخ�شة مبوجب رخ�شة 
رقم )614063(.  وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 
ال��ع��دل.  فقد اقت�شى ن�شر ه��ذا الع��الن للعلم وان��ه �شوف يتم  الكاتب  1991م يف �شان 
الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 
اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية.
مكتب الكاتب العدل- ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    

  اعــــــالن بالن�سر  
رقم املرجع :2013/194   

اماراتية  ب��ردان-  ال�شيدة /فاطمه دروي�س حممد  ب��ان    ليكن معلوما للجميع 
ال�شرق الو�شط  والتنازل عن كامل ح�شتها يف/ كولم  بالبيع  اجلن�شية ترغب 
التجارية ذ.م.م رخ�شة رقم )600839( وذلك اىل ال�شيد/ عبداهلل حممد احمد 
عبداهلل املازمي- اماراتي اجلن�شية. وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون 
الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10713 بتاريخ  2013/2/11      
اعالن بيع عقار بالن�سر    

  يف الدعوى  رقم )2011/388(   تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا/ بنك دبي الوطني- �شابقا    عنوانه: امارة دبي- ديرة- 
�شارع بني يا�س- مقابل موقف العربات املنفذ �شده: �شالح حممد بوتيانالجات عنوانه: امارة دبي- منطقة 
تالل المارات ناحية جرينز- فلل الغزلن- رقم 101 انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/2/13 ال�شاعة  6.00 
ادناه لدى �شركة  التالية ان اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة او�شافه  م�شاء ويف اليام الثالث 
راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  للمزادات عن طريق  الم��ارات 
ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  ال�شا�شي قبل  الثمن  تاأمني ليقل  عن 20% من  اي��داع  الدولة  ال�شراء من مواطني 
املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  من 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 

وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات: 
�شقة �شكنية الثنية الثالثة رقم الر�س 14 ا�شم املبني غزلن 4 رقم العقار 101 رقم الطابق 1 امل�شاحة 820.44 

قدم مربع القيمة 700000 درهم .   مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
العدد  10713 بتاريخ 2013/2/11    

  اعــــــالن  
رقم 240/م ف/2013   

 تعلن دائرة التوثيقات مبحكمة الفجرية ال�شرعية انه تقدم اليها 
املدعو/احمد عبيد حممد القحومي الزيودي- اماراتي اجلن�شية- 
يطلب فيه تغيري ا�شم ابنه  من )تركي( اىل ) عبيد( لي�شبح ا�شمه 

بعد التغيري /عبيد احمد عبيد حممد القحومي الزيودي.
فمن لديه اعرتا�س فليتقدم للدائرة املذكورة باأدلته خالل خم�شة 

ع�شر يوما من تاريخ الن�شر.
دائرة التوثيقات
رئي�ض حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية
امل�ست�سار/د. حممد عبيد الكعبي

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     

بتاريخ  ان���ه  ال��ع��ني  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ت�شهد 
را�شد  حممد  املدعو/  راجعنا   2013/2/10
علي النعيمي- اماراتي اجلن�شية وابلغنا انه 
بتاريخ 2013/2/9 مبنطقة ال�شناعية فقد 
�شهادة م�شتفيد اجره رقم 4772 ويرغب يف 

اثبات الواقعة.

فقدان �سهادة اأجرة
العدد  10713 بتاريخ   2013/2/11     

  يف الدعوى  رقم 2012/2304 جتاري كلي ابوظبي
 ال�شادةاملدعيني/ 1- �شركة داماك ابوظبي العقارية 2- �شركة داماك الرتاث 
حل�شور  ادعوكم  ال�شويدي-  احمد  عبداهلل  منى  عليها/  واملدعى  للعقارات- 
ي��وم الثنني  امل��ذك��ورة اع��اله، وذل��ك يف  اجتماع اخل��ربة الهند�شية يف الدعوى 
ادارة اخلرباء-  املوافق 2013/2/18 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا وذلك مبقر 
الفرعي  ال�شارع  الزعفرانه-  امل��رور- منطقة  �شارع  ابوظبي-  الكائن يف مدينة 
رقم 13 مقابل �شوق المارات العام وخلف امل�شرف مول ناأمل احل�شور يف املوعد 
وامل��ك��ان املحددين اع��اله. ويف ح��ال ع��دم ح�شور اى ط��رف ف��ان اخل��ربة �شوف 

ت�شتمر يف اداء مهامها وفقاً لل�شالحيات املخولة لها قانونا.
كبري اخلرباء الهند�سيني
حارب حمد الكويتي

اعالن اجتماع خربة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51958
با�ش��م:�س.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه:دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050
وامل�شجلة حتت رقم : )41822(  بتاريخ:2003/8/17

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12  

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51959
با�ش��م:�س.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه:دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050
وامل�شجلة حتت رقم : )41823(  بتاريخ:2003/8/17

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12  

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51957
با�ش��م:�س.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه:دبي ، �س.ب: 152 ، هاتف: 7062222-04 ، فاك�س: 04-7062050
وامل�شجلة حتت رقم : )41823(  بتاريخ:2003/8/17

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12  

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51462 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:9 نوفمرب 2003   وامل�شجلة حتت رقم:43328 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51463 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:9 نوفمرب 2003   وامل�شجلة حتت رقم:43327 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف  8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51464 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:17 مايو 2004   وامل�شجلة حتت رقم:46772 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51460 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:9 نوفمرب 2003   وامل�شجلة حتت رقم:43329 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:  8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51459 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:9 نوفمرب 2003   وامل�شجلة حتت رقم:43330 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف  8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51461 
با�ش��م: جمريا الدولية- )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

وعنوانه: �س ب 73137، منطقة ال�شفوح، دبي، الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:17 مايو 2004   وامل�شجلة حتت رقم:46771 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف  8 فرباير 2013  وحتى تاريخ: 8 فرباير 2023

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180006 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات اليواء املوؤقت .
الواقعة بالفئة :43

من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 180012 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات الدعاية والعالن وادارة وتوجية العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة :35

من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/30م املودعة حتت رقم : 179996 
با�شم:املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني    

وعنوان:العني ، فلج هزاع   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري وارد يف فئات اخرى املطبوعات مواد جتليد الكتب 
الفنانني  وم��واد  منزلية  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد  القرطا�شية  الفوتوغرافية  ال�شور 
)عدا  والتدري�س  التوجية  م��واد  الث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت  التلوين  او  ال��ده��ان  فرا�شي 
الجهزة( مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�شيهات )الر�شمات( .

الواقعة بالفئة :16
من  بع�س  بجوارهما  حملية  لأ�شرة  ر�شم  با�شفلهما  وال�شمر  النخيل  ل�شجرتي  العالمه:ر�شم  و�شف 
الربية  للحياة  العني  متنزه  عبارة  اىل  بال�شافة  الطيور  لبع�س  ر�شم  ال�شجرتني  واعلى  احليوانات 

)AL AIN WILDLIFE PARK & RESORT( والكل داخل اطار باللون ال�شود.
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام )العني( )AL AIN( لعتبارها ا�شم جغرايف .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  فرباير 2013 العدد 10713

اعـــــالن تغيري ا�سم 
انا، ار ام بالنيابان  ، والد بي ال كريتانا ، احمل جواز �شفر رقم 
 20/7/2011 بتاريخ  اأبوظبي  من  ال�شادر   Z1949508:
 53 �شيناي  امبوتور،  فينكاتابورام   ، �شي  ا���س  ان  �شارع  يف  املقيم 
اغري  بهذا    48111 ���س.ب   ، اأب��وظ��ب��ي  يف  حاليا  ويعمل  الهند 
 : رق��م  �شفر  ج��واز  حاملة  كريتانا  ال  بي  ال�شغرية  طفلتي   ا�شم 
 25/9/2008 بتاريخ  اأبوظبي  من  ال�شادر   G4367512

من بي ال كريتانا اإىل بي ال كريثانا  

اعـــــالن تغيري ا�سم 
مورتي  نارا�شيمها  مانتايا  هانو  انا/ 
يف  ارغب   2041171 �شفر  جواز  رقم 
تغيري ا�شم ابنتي من ال�شم نارا�شيمها 

ميورثي انوباما اىل ال�شم انوباما 
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ومميزا  كا�شحا  ف��وزا  �شتورمز  فريق  حقق 
ع��ل��ى ح�����ش��اب ف��ري��ق ال��ع��ق��ارب ب��اأح��د ع�شر 
هدفا مقابل ثالثة ، �شمن مواجهات الدور 
لدوري  الثالثة  الن�شخة  ملناف�شات  ال��ث��اين 
الم��ارات لهوكي اجلليد والذي يقام حتت 
ا�شراف احتاد المارات للريا�شات اجلليدية 
وبدعم جمل�س ابوظبي الريا�شي وبتنظيم 

نادي ابوظبي للريا�شات اجلليدية .
وجن���ح ف��ري��ق ���ش��ت��ورم��ز م��ن ت��اأك��ي��د تفوقه 
وع����ودت����ه ال���ق���وي���ة ل��ل��م��زاح��م��ة ع��ل��ى لقب 

الدوري بعد �شل�شلة نتائج متوا�شعة حلقت 
ب��ال��ف��ري��ق اث��ن��اء م��واج��ه��ات ال����دور الول ، 
التعوي�س  بامال  مبارياته  الفريق  ليكمل 
التي  املميزة  والمكانيات  القدرات  واثبات 
يوا�شل  وال��ذي  ابوظبي  �شتورمز  ي�شمها 
مهمة الدفاع عن القابه املحلية واخلارجية 

بهمة وعزمية كبرية .
ا�شواطها الثالثة حافلة  املباراة يف  وجاءت 
ب��امل��ه��ارات ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة وامل��ت��ع��ة وفنون 
اللعب اجلميل الذي قدمه لعبو �شتورمز 

مناف�شات  يف  ح�شورهم  قوة  على  وبرهنوا 
العري�شة  ام���ال���ه���م  وان���ع�������ش���وا   ، ال��������دورة 

للمناف�شة على لقب الدوري .
وحممد  املزروعي  مبارك  ل�شتورمز  �شجل 
الظاهري  ال�شوط الول وجمعة  ع��ارف يف 
ال�شوط  يف   ، م��ات��ي��ا���س   ، امل��ه��ريي  �شهيل   ،
الثاين ، وعلي املزروعي ، ماتي ) هدفني( 
، يوهاين ، حممد ريحان ، يحيى اجلنيبي 

يف ال�شوط الثالث .
بدوره ا�شاد جمعة الظاهري بالفوز الكبري 

والداء الرائع الذي قدمته كتيبة �شتورمز 
ال��ع��ق��ارب وال��ت��ي نتطلع م��ن خاللها  ام���ام 
لفريقنا  ج���دي���دة  ع����ودة  ب���داي���ة  ت��ك��ون  ان 
بان  ، موؤكدا  ال��دوري  لقب  للمناف�شة على 
النتائج  ت�شجيل  على  ع��ازم��ون  ال��الع��ب��ني 
الثاين لالقرتاب من  ال��دور  اليجابية يف 
احلايل  املو�شم  يف  و�شعناها  ال��ذي  الهدف 
وه���و ال��ت��ف��وق حم��ل��ي��ا ع��رب ب��واب��ة ال����دوري 
لال�شتحقاقات  اف�شل  ب�شورة  وال�شتعداد 

اخلارجية .

�ستورمز يهز �سباك العقارب 11 مرة يف دوري هوكي اجلليد 

وجه ال�شائق الإماراتي ال�شيخ خالد القا�شمي اأنظاره 
نحو بطولة ال�شرق الأو�شط للراليات والتي تقام يف 
الكويت ال�شهر القادم بعد خيبة الأمل التي واجهها 
عن  �شهرا   16 دام  ان��ق��ط��اع  وب��ع��د  ال�شويد  رايل  يف 

البطولة العاملية. 
الربيطاين  امل�����ش��اع��د  وم���الح���ه  ال��ق��ا���ش��م��ي  وح�����رم 
اأبوظبي  �شكوت مارتن، وامل�شاركان على منت �شيارة 
على  املكافاأة  من  للراليات،  العاملية  توتال  �شرتوين 
اجنازهما بتمكنهما من اخرتاق ال�شائقني امل�شاركني 
يف ال�شويد، وذلك بعد اأن تعر�شا حلادث م�شاء يوم 

ال�شبت اأجربهما على اخلروج من املناف�شة. 
الإماراتي  ال�شائق  ا�شتعاد  ب�شاعات،  ذل��ك  بعد  لكن 
القادمة  مل�شاركته  م�شبقا  بالتخطيط  وبا�شر  عزمه 
لبطولة  الثانية  اجل��ول��ة  ال���دويل،  الكويت  رايل  يف 
ال�شرق الأو�شط للراليات 2013، والذي �شيقام يف 
الفرتة ما بني 21-23 مار�س القادم، ووجه اأنظاره 

للقب الرايل. 
طائرة  ا�شتقل  ما  �شرعان  وال��ذي  القا�شمي،  و�شرح 
خا�شة  ال�شاطعة،  وال�شم�س  الدافئ  للوطن  للعودة 
واأن احلرارة يف ال�شويد مل ترتفع عن ال�شفر مئوية، 

وقال: ما حدث قد حدث. واأنا الآن اأتطلع واأ�شتعد 
مل�شاركتي القادمة يف الكويت .

واأ�����ش����اف: ل��ق��د اج��ت��م��ت��ع ب��ال��ف��ري��ق وق��م��ن��ا بو�شع 
ا�شرتاتيجية مل�شاركتنا القادمة يف الكويت، و�شنقوم 

م���ن جاهزيتنا  ل��ل��ت��اأك��د  م���ن الخ���ت���ب���ارات  ب��ال��ك��ث��ري 
وا�شتعدادنا .

وبعد انزلق مركبته مرة ثانية وا�شطدامها بكومة 
ال��ق��ا���ش��م��ي عزما  اأب�����دى  ال�����ش��وي��د،  ث��ل��ج��ي��ة يف رايل 

ومقاومة �شديدين يف حماولة منه للتغلب على �شوء 
احل��ظ امل���الزم ل��ه، ومت��ك��ن خ��الل امل��رح��ل��ة اخلا�شة 
يف  ترتيبه  لي�شبح  م��رك��زا   20 التقدم  م��ن  الثالثة 
املركز 19 ب�شيارته اأبوظبي �شرتوين توتال العاملية 
اآخر  يف  متكن  وال���ذي  القا�شمي،  اأن  اإل  للراليات.  
من  �شنتني  نحو  قبل  ال�شويد  رايل  يف  ل��ه  م�شاركة 
ال�شيطرة  الأوائ����ل، فقد  الع�شرة  ب��ني  ال���رايل  ان��ه��اء 
على ال�شيارة عند منعطف قوي يف املرحلة اخلا�شة 
15، ومل يتمكن من خو�س جولة اليوم )والأخرية( 

ب�شبب ارتفاع حرارة املحرك.
وقال: هذا اأمر موؤ�شف حقا، خا�شة واأنني قد متكنت 
من التاأقلم بع�س ال�شيء ومتكنت من التقدم مراكز 
عديدة. املراحل كانت اأ�شرع من تلك التي خ�شناها 
يوم اجلمعة، وكان �شعوري جيدا. اأعلم باأنني اإذا ما 
اأو  اأك��ر،  باملراكز  لكنت قد تقدمت  ال�شباق  وا�شلت 
بهذا  �شاأ�شعد  وكنت   12 امل��رك��ز  يف  ال�شباق  لأنهيت 

الجناز نظرا لبدايتي الغري موفقة .
واأ�شاف: هذه الأمور حتدث. اآخر مرة �شاركت فيها 
بتجهيز  جمهزة  ب�شيارة  للراليات  العامل  بطولة  يف 
اأكتوبر  ل��ل��رال��ي��ات ك���ان يف  ال��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة  خ��ا���س 

2011 واأنا الآن اأ�شارك �شمن فريق جديد و�شيارة 
للغاية.  �شعبة  كانت  ال�شويد  يف  والظروف  جديدة، 

لكنني اأتطلع قدما لباقي املو�شم . 
ال�شويد  رايل  يف  خا�شة  م��راح��ل  اأرب��ع��ة  تبقي  وم��ع 

ت�شع  للراليات  العامل  بطل  وا�شل  ال��رايل،  لختتام 
للحفاظ  كفاحه  ل��وب،  �شيب�شتيان  الفرن�شي  م��رات، 
على لقب بطولة العامل للراليات وتر�شيخ ال�شراكة 

املوقعة بني اأبوظبي لل�شباقات و�شرتوين ري�شينغ.

•• العني - الفجر:
ت�شوي – حممد معني:

ال�شيخ  والقطري  ال�شربتلي  عبداهلل  ال�شعودي  الفار�شان  تاأهل 
علي بن خالد اآل ثاين اإىل نهائيات كاأ�س العامل لقفز احلواجز 
التي ت�شت�شيفها ال�شويد يف اأبريل من هذا العام بعد اأن اأ�شاف 
كل منهما عدداً من النقاط اإىل ر�شيده ال�شابق وذلك يف اجلولة 
اخلتامية من بطولة العني الدولية لقفز احلواجز التي جرت 
اأم�س الأول ونظمها نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�شو 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 
الإمارات  احتاد  اإ�شراف  وحتت  واجلولف،  والرماية  للفرو�شية 
للفرو�شية وجمل�س اأبوظبي الريا�شي الداعم احلكومي للحدث 
و�شارك فيها اأكر من 130 فار�شاً وفار�شة من 25 دولة من 
وال�شخ علي  ال�شربتلي  الفار�شان  دولة عربية. وكان   13 بينها 
املناف�شني م�شبقاً  بن خالد قد ت�شدرا جدول ترتيب الفر�شان 
اأم�س الأول يف �شوط اجلائزة الكبري الذي  قبل دخولها م�شاء 
جدارتهما  لتاأكيد  وذلك  �شنتميرتاً   140 حواجزه  اإرتفاع  بلغ 
واأحقيتهما بال�شعود اإىل كاأ�س العامل الذي ي�شارك فيه الفار�س 
القطري ال�شيخ علي بن خالد للمرة الثانية على التوايل. وجاء 

�شعودهما من املجموعة ال�شابعة يف الحتاد الدويل للفرو�شية 
والتي ت�شم عدداً من الدول العربية والأفريقية. و�شهد �شوط 
وكان  الفر�شان  ب��ني  وم��ث��رية  ق��وي��ة  مناف�شة  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
�شاركوا يف اجلولة  وفار�شة  33 فار�شاً  اأ�شده بني  ال�شراع على 
الثانية  اإىل اجلولة  التاأهل  بينهم يف  ت�شعة من  لينجح  الأوىل 
لتحديد املراكز الأوىل يف ال�شوط اخلتامي للبطولة. واأ�شفرت 
هيكارت  مي�شيل  الفرن�شي  الفار�س  ف��وز  عن  النهائية  النتائج 
وبزمن  ديفينري  دو  بيمان  اجل���واد  �شهوة  على  الأول  باملركز 
درهما   57500 ون��ال جائزة قدرها  ثانية   ) ق��دره )52.86 
ف��ري��درك ديفيد على �شهوة  م��واط��ن��ه  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ت��اله يف 
اي��ك��وادور فانت رزاك��ري  واأنهى م�شاركته يف )55.95  اجل��واد 
األ��ف دره��م. وج��اء الفار�س ال�شعودي   46 ( ثانية وح�شل على 
عبداهلل ال�شربتلي يف املركز الثالث على �شهوة اجلواد  لوب�شرت 
43 وبزمن قدره ) 58.73( ثانية وبلغت جائزته 34500 
درهما تاله الفار�س القطري ال�شيخ علي بن خالد اآل ثاين يف 
املركز الرابع على �شهوة اجلواد �شي�شوف اأبركا�س و�شجل زمناً ) 
53.98 ( ثانية ونال 23 األف درهم. وجاء املركز اخلام�س من 
اجلواد  �شهوة  على  الدهيمي  رمزي  ال�شعودي  الفار�س  ن�شيب 
بايارد فان دو فيال ترييزا والذي اأنهى املناف�شة يف )52.01( 
وح�شل على 16100 درهماً. كما احتل الفار�س ال�شوري اأحمد 

كونتفيك�س  اجل��واد  �شهوة  على  ال�شاد�س  املركز  حم�شو  �شابر 
الفار�س  ت��اله  دره��م��اً    12650 ون��ال  بلغ )54.14(  وبزمن 
امل�شري عبدالقادر �شيد يف املركز ال�شابع على �شهوة اجلوار دير 
�شينات 111  بزمن قدره ) 61.24 ( ثانية وح�شل على مبلغ 
9200 درهماً بينما جاء ترتيب الفار�شني الإماراتيني حممد 
اأحمد العوي�س واأحمد اجلنيبي يف املركزين الثامن والتا�شع على 
�شهوة اجلوادين توليتا و باخا دو فورت وبزمن قدره )81.66 
 9 العوي�س  ارتكب  اأن  بعد  التوايل  ثانية على   )64.41  ( و   )
اأخطاء مقابل 17 خطاأ للجنيبي ليح�شل كل منهما على مبلغ 
عبدالعزيز  نادية  الإماراتية  الفار�شة  وكانت  دره��م��اً.   6900
ترمي قد حققت الفوز باملركز الأول على �شهوة اجل��واد كالو  
يف ال�شوط املفتوح الذي اأقيم يف الثانية ظهر اأم�س الأول وبلغ 
طول حواجزه 145 �شنتميرتاً و�شارك فيه 93 فار�شاً وفار�شة. 
ونالت نادية ال�شدارة بعد اأن ا�شتغرقت زمناً قدره )32.96( 
ثانية لتح�شل على جائزة مالية قدرها 28750 درهماً واحتل 
الفار�س الأوكراين فرين�س �شزينتيمي املرتبة الثانية على ظهر 
الفار�س  اجل��واد  كويك داميوند بزمن بلغ )34 ( ثانية تاله 
الثالث على �شهوة اجلواد  املركز  الفرن�شي مي�شيل هيكارت يف 
والذي  ثانية   )34.32( ق��دره  بزمناً  م�شجاًل  بريكا  دو  نوكيا 
نال 17250 درهماً بينما جاء ترتيب الفار�س القطري مبارك 

الرميحي يف املركز الرابع على �شهوة اجلواد ناومي بزمن بلغ 
الفار�س  ثم  11500 درهماً  ( ثانية وح�شل على   19-42  (
�شهوة  على  اخلام�س  املركز  احتل  الذي  كارايفل  الرتكي عمر 
 8050 اجل��واد كوينتو  بزمن ق��دره )31.92 ( ثانية لينال 
الأربعة فر�شان  اأنهى  بينما  اأخطاء  اأربعة  ارتكب  اأن  بعد  درهماً 
الأوائل املناف�شة بدون اأي اأخطاء.  تابع املناف�شات وقام بتوزيع 
اجلوائز على الفر�شان الفائزين حممد را�شد النا�شري املدير 
واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  العام 
وباتريك  امل��ايل  املدير  الإدارة  اخل��ويل ع�شو جمل�س  وجم��دي 
ع���ون مم��ث��ل ���ش��رك��ة ل��وج��ني ال��راع��ي امل��ا���ش��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة.  جتدر 
الإ�شارة اإىل اأن هذه البطولة الدولية تعد اإحدى اأكرب جولت 
الدوري العربي البالغ عددها 12 جولة حتظى دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن��ه��ا ب���اأرب���ع ج����ولت ت��ب��داأ ب��دب��ي واأبوظبي 
وال�شارقة وتختتم يف مدينة العني، وتبلغ قيمة جوائزها املادية 
اأكر من 650000 درهماً يخ�ش�س منها 230000 درهماً 

ل�شوط اجلائزة الكربى.
 النا�سري ي�سيد بنجاح البطولة

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأ���ش��اد حم��م��د را���ش��د ال��ن��ا���ش��ري امل��دي��ر العام 
ملجل�س اإدارة نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف بالنجاح 
والت�شهيالت  ال��دع��م  م��ث��م��ن��اً  ال��ب��ط��ول��ة  حققته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن خليفة  ال�شيخ حممد  �شمو  وفرها  التي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
�شبباً  كانت  والتي  واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي 
مبا�شراً يف هذا النجاح. كما اأثنى على م�شاركة احتاد الإمارات 
للفرو�شية وم�شاهمته الفعالة يف كل البطولت التي ا�شت�شافها 
نادي العني للفرو�شية يف ال�شنوات املا�شية. و�شكر اأي�شاً جميع 
املوؤ�ش�شات وال�شركات الراعية التي ت�شم دار لوجنني لل�شاعات 
ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ) ال���راع���ي امل��ا���ش��ي( ، ب��ن��ك الحت�����اد ال��وط��ن��ي ) 
اأوا�شي�س  الربونزي(،  الراعي   ( مول  ب��وادي  الذهبي(،  الراعي 
، كوكا  والعطالت  لل�شفر  الأم��ان  الإع��الم��ي(،  )الراعي  ليفني 
للفرو�شية  العني  بنادي  الأن�شطة  جلميع  الدائم  الراعي  كول 
والرماية واجلولف و كازا بري�شتيج التي خ�ش�شت جوائز قيمة 
للفائزين الأوائل.  واأكد النا�شري اأنه قد مل�س الر�شا والإ�شادة 
يف  امل�شاركني  كل  من  وال�شيافة  الإ�شتقبال  وح�شن  بالتنظيم 
ثالثة  م��دى  على  وم��ث��رياً  قوياً  �شراعاً  �شهدت  التي  املناف�شة 
اأيام. وقال اإن نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف ي�شتعد 
حالياً لإ�شت�شافة اجلولة املقبلة من كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل لقفز احلواجز التي �شت�شارك فيها جمموعة 
كبرية من الدول وتقام مناف�شاتها يف الفرتة من 20 اإىل 24 

فرباير اجلاري.

القا�سمي يوجه اأنظاره لرايل الكويت بعد عودة �سعبة لبطولة ال�سرق االأو�سط للراليات يف ال�سويد

ال�سائق الإماراتي ي�ستعد لالختبار الأو�سطي القادم مع فريق اأبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات

دولية العني لقفز احلواجز تختتم مناف�ساتها باجلائزة الكربى

ال�سعودي ال�سربتلي والقطري علي بن خالد يتاأهالن لكاأ�س العامل بال�سويد
نادية ترمي تفوز بال�سوط املفتوح واالأوكراين فرين�س و�سيفًا والفرن�سي هيكارت ثالثًا

زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ملالكه  غ��ازي  القارب  فاز 
ال�شمو رئي�س الدولة وبقيادة  اآل نهيان ممثل �شاحب 
جرنني  ب�شباق  الرميثي  �شامل  �شعيد  اأحمد  النوخذة 
للقوارب ال�شراعية املحلية فئة 60 قدما والذي نظمه 
اأم�س  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 

الول.
وجاء يف املركز الثاين القارب الرائد ملالكه �شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
عتيق  مكتوم  النوخذة  وبقيادة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
القارب  الثالث  امل��رك��ز  امل��ه��ريي يف ح��ني ح��ل يف  ماجد 
القفاي ملالكه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 

وبقيادة النوخذة عبيد �شعيد الطاير.
اإدارة  اأحمد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س جمل�س  وقام 
ومعه  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
بتتوج  للنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  عتيق  ماجد 
الفائزين يف نهاية اجلولة الأوىل لتلك الفئة يف املو�شم 

اجلديد.
حممال   85 ال�شباق  يف  امل�شاركة  امل��ح��ام��ل  ع��دد  وب��ل��غ 
على متنها اأكر من 1500 بحارة ر�شموا معا واحدة 
ال�شباق  خالل  البحرية  الرتاثية  اللوحات  اأجمل  من 
الذي �شهد م�شاركة ثالثة بحارة من اأ�شحاب الإعاقات 
احلمادي  ع��ل��ي  اإ���ش��م��اع��ي��ل  وه���م  واحل��رك��ي��ة  ال�شمعية 
املهري  ���ش��ل��ط��ان  وم��اج��د  �شمعية  اإع���اق���ة  م��ن  وي��ع��اين 

اإع��اق��ة حركية ورا���ش��د ع��ب��داهلل القبي�شي  وي��ع��اين م��ن 
ويعاين من اإعاقة حركية هو الآخر.

واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  وق��دم 
جوائز للفائزين يف �شباق جرنني بلغت جملتها ثالثة 
ماليني و500 األف درهم حيث ح�شل �شاحب املركز 
الأول على 200 األف درهم فيما ح�شل �شاحب املركز 
الثاين على 170 األف درهم والثالث على 150 األفا.

واأعرب اأحمد ثاين مر�شد الرميثي عن �شعادته بنجاح 
�شاهمت يف خروج  ال��ظ��روف  ك��ل  اأن  م��وؤك��دا   .. ال�شباق 
ت�شاركوا  اجلميع  واأن  كافة  الوجوه  من  مثايل  �شباق 
م��ع��ا يف ر���ش��م ال�����ش��ورة ال��رائ��ع��ة ل��ل��ري��ا���ش��ات البحرية 
���ش��م��ة يف  ب��ات��ت  ع��م��وم��ا وال�����ش��راع��ي��ة خ�شو�شا وال��ت��ي 

�شباقات النادي.
ال�شباق مثل حلقة جديدة يف  اأن  الرميثي على  و�شدد 
تنوعت  والتي  النادي  ينظمها  التي  ال�شباقات  �شل�شلة 
�شباق  اإىل  .. م�شريا  والأذواق  الطموحات  كافة  لتلبي 
اأقيم  ال��ذي  قدما   43 ال�شراعية  للقوارب  ال�شعديات 
الفئة  لتلك  املو�شم  ختام  �شباق  ك��ان  وقبله  اأي���ام  منذ 

اإ�شافة اإىل �شباقات البواني�س وال�شراعية احلديثة.
للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ولفت 
ال�شراعية واليخوت اإىل اأن هذه ال�شباقات كلها ت�شب 
يف �شالح تطور هذه الريا�شات والك�شف عن مواهبها 
فر�شان  مب�شاركة  م�شيدا   .. فيها  الأج��ي��ال  وت��وا���ش��ل 

الإرادة من متحدي الإعاقة يف ال�شباق. 

يوم  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم 
الثالثة من بطولة  املقبل مناف�شات اجلولة  ال�شبت 
الإمارات للدراجات املائية والتي تاأتي �شمن اأن�شطة 
وف��ع��ال��ي��ات امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي ال��ب��ح��ري 2012-

2013 وذلك يف ال�شاطئ املفتوح باأم �شقيم.
اإقبال  م��راح��ل   6 م��ن  تقام  التي  البطولة  وت�شهد 
الريا�شة  الأ���ش��م��اء يف ه���ذه  امل���ع  ك��ب��ريا وم�����ش��ارك��ة 
ورو�شيا  وبريطانيا  والنم�شا  فرن�شا  دول  ميثلون 
وال��ي��اب��ان اإ���ش��اف��ة اإىل جن��وم ال��دول��ة والأ���ش��ق��اء من 
دول املنطقة من ال�شعودية وقطر والكويت و�شلطنة 
عمان. وب��داأت اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل 
احلدث  لتنظيم  بالتجهيز  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ال��ك��ب��ري وال����ذي يحظى مب�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن قبل 
ع�شاق هذه الريا�شة وحمبي الدراجات املائية لي�س 
يف دولة الإمارات فح�شب بل على �شعيد املنطقة من 

الأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب���ن غ��ل��ي��ط��ة  وق����ال ع��ل��ي ج��م��ع��ة 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  بالوكالة يف 
اأن التح�شريات تتوا�شل على قدم و�شاق يف النادي 
لن��ط��الق��ة اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة الإم����ارات 

ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة وال��ت��ي ت��اأخ��ذ اأه��م��ي��ة ك��ب��رية عند 
ي�شعي  اجلميع  اأن  واىل  خا�شة  امل�شاركني  الأب��ط��ال 
العام  ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى  للمناف�شة  ال��ن��ق��اط  حل�����ش��د 
اإ�شافة اإىل التاألق يف كل جولة من املراحل ال�شتة يف 
البطولة. واأ�شار اإىل اأن اللجنة املنظمة راأت ا�شتمرار 
وال���ذي عرفه اجلمهور  احل��ايل  احل��دث يف موقعه 
منذ املو�شم املا�شي يف �شاطئ اأم �شقيم نظرا للمتابعة 
التي يحظي بها من قبل اجلمهور والهتمام الكبري 
وع�شاق  قبل اجلمهور  احل��دث من  به  ال��ذي حظي 

الريا�شات البحرية يف الفرتة املا�شية.
وح��ر���س امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة ع��ل��ى توجيه 
اإدارة  املتعاون مع  ال�شكر والتقدير للجهات  خال�س 
النادي لإجناح اجلولة الثالثة ويف مقدمتها جمل�س 
الريا�شي  للن�شاط  الراعية  املظلة  الريا�شي  دب��ي 
دبي مبختلف  ل�شرطة  العامة  والقيادة  الم��اراة  يف 
اإدارتها وبلدية دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف 
مناف�شات  بنقل  �شتقوم  التي  الريا�شية  دب��ي  وقناة 

احلدث على الهواء مبا�شرة يوم ال�شبت املقبل.
ومتنى بن غليطة التوفيق للجنة اإدارة ال�شباق التي 
املائية  الدراجات  �شباقات  اأ�شحاب اخلربة يف  ت�شم 

م�شيدا بجهود طاقم العمل الإداري والفني والذي 
يقوده غامن املري م�شرف عام ال�شباق م�شيدا كذلك 
املت�شابقني  قبل  من  يجدوه  الذي  الكبري  بالتعاون 

امل�شاركني يف البطولة .
عاملية  �شهرة  اكت�شب  احل���دث  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
لوائح  وتطبيق  التنظيم  لحرتافية  نظرا  وا�شعة 
بي  ا���س  جي  )اأي  املائية  للدراجات  العاملي  الحت��اد 
م��وع��ده��ا لالرتباطات  م��الئ��م��ة  ع���ن  ف�����ش��ال  اي����ه( 
يف  املت�شابقني  لأف�شل  ه��دف��ا  يجعلها  مم��ا  العاملية 
منذ  الإم���ارات  اإىل  بالفعل  قدموا  واللذين  العامل 
التي  الكبرية  ال�شمعة  اإىل  اإ�شافة  الأويل  اجل��ول��ة 
اكت�شبها اأبطال الإم��ارات يف جميع الفئات واللذين 
لهم  ي�شق  ل  جنوما  واأ�شبحوا  العاملية  اإىل  و�شلوا 

غبار.
للدراجات  الإم����ارات  بطولة  يف  امل�شابقات  وت��ت��ن��وع 
جال�س  حم��رتيف  ه��ي  فئات   7 ت�شمل  بحيث  املائية 
)جي بي( وحمرتيف واقف )جي بي( وواقف حمدود 
اك�شربت  �شتوك  وجال�س  نا�شئني  وواق��ف  اك�شربت 
وجال�س مبتدئني اإ�شافة اإيل فئة املهارات املفتوحة 

وال�شتعرا�شات )فري �شتايل(.

تنطلق اليوم الإثنني فعاليات بطولة 
ك��اأ���س اآ���ش��ي��ا امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س العامل 
التي  ال�شيزم  القدم  لكرة  الع�شكرية 
خالل  ع��م��ان  �شلطنة  ت�شت�شيفها 
�شهر  من   20 اإىل   11 من  الفرتة 
ال�شيب  اإ���ش��ت��اد  ف��رباي��ر اجل����اري يف 
الأنباء  وك��ال��ة  وذك����رت  ال��ري��ا���ش��ي. 
العمانية اأن الفعاليات تنطلق حتت 
رعاية معايل ال�شيخ �شعد بن حممد 
ال�شوؤون  وزي���ر  ال�شعدي  امل��ر���ش��وف 
الركن  الفريق  بح�شور  الريا�شية 
اأح��م��د ب��ن ح���ارث ال��ن��ب��ه��اين رئي�س 
اأركان قوات ال�شلطان امل�شلحة رئي�س 
اللجنة العليا للبطولة. واأ�شارت اإىل 
اكتمال و�شول املنتخبات امل�شاركة يف 
حيث  ال�شلطنة  اإىل  كافة  البطولة 
قطر  و  البحرين  منتخبات  و�شلت 

و العراق وايران.

�ساطئ اأم �سقيم ي�ست�سيف الفعالياتالقارب غازي يفوز ب�سباق جرنني للقوارب ال�سراعية 60 قدما 

)دبي البحري( ينظم ثالث جولت الدراجات املائية ال�سبت
بن غليطة: اهتمام اجلمهور �سجعنا على اختيار )املوقع(

عمان ت�ست�سيف بطولة 
كاأ�س اآ�سيا املوؤهلة لكاأ�س 
العامل الع�سكرية ال�سيزم
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دبي  �شرطة  �شباط  ب��ن��ادي  ال�شبت  م�شاء  اختتمت 
نهائيات الن�شخة الثانية ل� بطولة بنك دبي التجاري 
دبي  بنك  نظمها  التي   ، للنا�شئني  ال��ق��وى  لأل��ع��اب 
التجاري وجمل�س دبي الريا�شي برعاية كرمية من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، واأكدت 
لألعاب  م��در���ش��ي��ة  ب��ط��ول��ة  اأك���رب  بو�شفها  مكانتها 
القوى للنا�شئني ملو�شم 2012-2013 �شواء من 
امل�شاركني وحجم  اأعداد الطالب والطالبات  ناحية 

اجلوائز املالية التي تقارب 500 األف درهم.
خ�ش�شت  التي  امل�شائية  الفرتة  مناف�شات  وح�شر 
دبي  جمل�س  عام  اأم��ني  ال�شريف  د.اأحمد  للطالب، 
الريا�شي، في�شل كلداري مدير عام قطاع الأعمال 
الفردان ع�شو جمل�س  علي  التجاري،  دبي  بنك  يف 
الرئي�س  بالتو�شن  بيرت  التجاري،  دب��ي  بنك  اإدارة 
اإدارة  اآل رح��م��ة م��دي��ر  ن��ا���ش��ر  ل��ل��ب��ن��ك،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الريا�شي،  دبي  مبجل�س  اخلا�س  والقطاع  املجتمع 
القدم،  لكرة  الوطني  منتخبنا  م��درب  علي  مهدي 
عامر حممد مكي رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، 
نبيل  املنظمة،  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ب��ن��اي  ع���ادل 
ط��ي��ب خ���وري رئ��ي�����س الجت����ار ال���ش��الم��ي وعثمان 
الر�شا  ح�شني  ح�شن  الت�شهيالت  رئي�س  هندي  بن 
رئي�س  ال�شويدي  ويو�شف  املالية  اخل��دم��ات  رئي�س 
رئي�شة تطوير  الها�شمي  التجارية ومليكة  املبيعات 
البطاقات الئتمانية يف بنك دبي التجاري، وممثلي 

و�شائل الإعالم واجلماهري.

تكرمي مهدي علي
ق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب����اإع����داد ت���ك���رمي خا�س 
الوطني  منتخبنا  م���درب  علي  م��ه��دي  للمهند�س 
ل���ك���رة ال���ق���دم ت���ق���دي���را لإجن�����ازات�����ه ال���ع���دي���دة مع 
بكاأ�س  الفوز  اآخرها  ك��ان  التي  الوطنية  املنتخبات 

وذلك  البحرين  يف  م��وؤخ��را  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  اخلليج 
املنظمة على دعم وتقدير  اللجنة  اإط��ار حر�س  يف 
الكفاءات الوطنية. وقال مهدي علي اأتقدم بال�شكر 
يف  ي��اأت��ي  ال���ذي  التكرمي  ه��ذا  على  املنظمة  للجنة 
من  مميزة  مبادرة  بو�شفها  املميزة  البطولة  هذه 
كونها  التجاري،  دبي  وبنك  الريا�شي  دبي  جمل�س 
ت�شاهم يف تعزيز �شحة النا�شئني وت�شجيعهم على 
اإىل  والو�شول  بالتطور  واحللم  الريا�شة  ممار�شة 
اأعلى  على  بالدهم  علم  ورف��ع  الوطنية  املنتخبات 
الفردان  علي  ق��ال  جانبه  م��ن   . التتويج  من�شات 
ت�شكل  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
دبي  بنك  يركز  التي  املجالت  اأب��رز  اأح��د  الريا�شة 
اإط�����ار ال��ت��زام��ه باأرفع  ال��ت��ج��اري ع��ل��ى دع��م��ه��ا، يف 
فخورون  ون��ح��ن  الجتماعية،  امل�شوؤولية  معايري 
باأن نلعب جمدداً دوراً حيوياً يف جناح هذا احلدث، 
ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رية، ل��ي�����س يف املجال  ل��ت��م��ت��ع��ه  ن���ظ���راً 

اأي�شاً،  الجتماعي  املجال  واإمنا يف  الريا�شي فقط 
فاإىل جانب دور الريا�شة املدر�شية يف منو وتطور 
القطاع الريا�شي، من خالل كونها املنبع الأ�شا�شي 
الذي يتكون فيه جنوم الريا�شة يف امل�شتقبل، فاإن 
يعزز من  الريا�شة  النا�شئني على ممار�شة  حتفيز 
ق�شاء  ع��ل��ى  ي�شجعهم  ك��م��ا  وح��ي��وي��ت��ه��م،  �شحتهم 

اأوقات فراغهم يف اأن�شطة مفيدة .

م�ساركة كبرية
طالب  الأف  جت���اوزت  م�شاركة  البطولة  و�شهدت 
اأقيمت  ال��ت��ي  الت�شفيات  خ��ا���ش��وا  ال��ذي��ن  وط��ال��ب��ة 
يف ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب امل���ا����ش���ي، و����ش���ل م��ن��ه��م 350 
وخا�شة  حكومية  مدر�شة   52 من  وطالبة  طالبة 
ال��ت��ي ج����اءت ق��وي��ة ومتقاربة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ل�����الأدوار 
ال�شاعدة  امل��واه��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  واأف����رزت  امل�شتوى 
واملنتخبات  الأن���دي���ة  ت��رف��د  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي 

على  املناف�شة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  بالعنا�شر  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�شتقبل. وحققت مدر�شة دبي  امل�شتويات يف  اأعلى 
الطالب  فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  ال��دول��ي��ة-ال��رب���ش��اء 
على  متقدمة  نقطة،   42 بر�شيد  �شنة   12 حتت 
مدر�شة حممد بن را�شد التي جاءت ثانية بر�شيد 
باملركز  حلت  ال��ت��ي  الأمل��ان��ي��ة  وامل��در���ش��ة  نقطة   40
اأون  اأور  مدر�شة  حققت  فيما  نقطة،  ب�21  الثالث 
هاي �شكول املركز الأول يف فئة الطالب حتت 15 
الثاين  ب��امل��رك��ز  وج���اءت  نقطة،   42 بر�شيد  �شنة 
مدر�شة املهلب ب�36 نقطة ومدر�شة دبي الدولية-

اأحرزت  ب�35 نقطة. فيما  الثالث  باملركز  الرب�شاء 
حتت  فئة  يف  الأول  املركز  الثانوية  ال�شفا  مدر�شة 
نالت  فيما  نقطة،   58 بر�شيد  للطالب  �شنة   17
مدر�شة اأور اأون هاي �شكول بر�شيد 57 نقطة فيما 
جاءت مدر�شة دبي الثانوية باملركز الثالث بر�شيد 
42 ن��ق��ط��ة، وم��در���ش��ة ح��م��دان ب��ن را���ش��د باملركز 

حممد  مدر�شة  وحلت  نقطة   40 بر�شيد  ال��راب��ع 
نقطة.   20 بر�شيد  اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  را���ش��د  ب��ن 
املنظمة جوائز مالية �شخمة  اللجنة  وقد ر�شدت 
درهم  مليون  ن�شف  تقارب  والريا�شيني  للمدار�س 
للم�شاهمة يف تطوير املن�شاآت الريا�شية يف املدار�س، 
الأول  املركز  �شاحب  املدر�شة  فريق  يح�شل  حيث 
واملركز  دره��م  األ��ف   32 مبلغ  على  م�شابقة  كل  يف 
الثاين على 24 األف درهم واملركز الثالث على 16 
األف درهم مبجموع ي�شاوي 360 األف درهم، فيما 
مت ر�شد جوائز مالية تبداأ من 200 درهم و�شول 
اإىل 1000 درهم جوائز فردية يف كل م�شابقة يتم 
منحها للطالب على �شكل بطاقات ح�شاب يف بنك 
ا�شتخدام  كيفية  تعليمهم  ب��ه��دف  ال��ت��ج��اري،  دب��ي 
ب��ت��ع��زي��ز معارفهم  ي�����ش��اه��م  ال��ب��ط��اق��ات مب���ا  ه����ذه 
واع  ب�شكل  الإن��ف��اق  حتديد  على  وق��درات��ه��م  املالية 

وم�شوؤول.

لدوري  النهائية  الأدوار  اللقب  حامل  الأه��ل��ي  بلغ 
العربية  الإم������ارات  لأن��دي��ة  ال�شاطئية  ال��ق��دم  ك���رة 
بعدما  وذل����ك   ،2013-2012 م��و���ش��م  امل��ت��ح��دة 
حقق ف��وزه ال��راب��ع على ال��ت��وايل وج��اء على ح�شاب 
اأقيمت م�شاء  التي  املباراة  6-4 يف  بنتيجة  عجمان 
�شاطئ  حديقة  ملعب  على  ال�شبت  اأم�����س  م��ن  اأول 
 12 اإىل  ر�شيدهم  الفر�شان  ل��ريف��ع  ب��دب��ي،  امل��م��زر 
ن��ق��ط��ة، فيما جت��م��د ر���ش��ي��د ع��ج��م��ان ع��ن��د 6 نقاط 
دبا  ياأتي  فيما  الثاين  باملركز  ال�شباب  مع  مت�شاويا 
احل�شن باملركز الأخري دون اأي نقطة. وعزز الن�شر 
�شدارته للمجموعة الثانية بعدما حقق فوزا مهما 
و�شاقا على احتاد كلباء بنتيجة 7-4 يف املباراة التي 
اأقيمت م�شاء اجلمعة املا�شي، لريفع العميد ر�شيده 
ال���ذي خلط  ال��ف��ج��رية  ع��ل��ى  ن��ق��اط متقدما   9 اإىل 
الو�شل  على  تفوق  بعدما  جم��ددا  املجموعة  اأوراق 
من  العديد  �شهدت  مثرية  مباراة  يف   5-7 بنتيجة 
التقلبات، ليت�شاوى الفجرية والو�شل باملركز الثاين 
بر�شيد 6 نقاط لكل منهما فيما ياأتي احتاد كلباء 
الدوري  الرابع بثالث نقاط. وع��ادت عجلة  باملركز 
يناير  �شهر  التوقف خ��الل  ف��رتة من  ل��ل��دوران بعد 
الوطني  منتخبنا  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة  لإت��اح��ة  امل��ا���ش��ي 
خلو�س الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 
العامل، والتي حقق فيها املنتخب النجاح بعدما نال 
املوؤهلة  البطاقات  من  واح��دة  وحجز  الثالث  املركز 
للمونديال الذي ت�شت�شيفه تاهيتي يف �شهر �شبتمرب 
للمرة  الكبار  ب��ني  مكانه  منتخبنا  ليحجز  املقبل، 
اأعوام  النهائيات  تاريخه بعد تواجده يف  الرابعة يف 

2007 و2008 و2009 اأي�شا.

االأهلي يجتاز عجمان
رغ���م غ��ي��اب ال���ه���داف ال��ربت��غ��ايل ن��ون��و ميغيل عن 

اإن مواطنه  اإل  الإي���ق���اف،  ب��داع��ي  الأه��ل��ي  ���ش��ف��وف 
عاتقه  على  الأه����داف  ت�شجيل  مهمة  اأخ���ذ  م��ادج��ر 
وافتتح النتيجة بعد مرور ن�شف دقيقة على انطالق 
ع��ل��ي لع���ب منتخبنا  ك��م��ال  ي��ع��زز  اأن  ق��ب��ل  ال��ل��ق��اء 
الوطني التقدم بهدف ثان عند الدقيقة الثانية، رد 
عليه ح�شن علي بولو جنم منتخبنا الوطني بهدف 
اأول لعجمان بعدها بدقيقة واحدة لكن كمال علي 
الدقيقة  عند  لالأهلي  الثالث  ال��ه��دف  و�شجل  ع��اد 

ال�شابعة انتهى عليه ال�شوط بتقدم الفر�شان 1-3.
متيز ال�شوط الثاين بالتكافوؤ واحلذر من الطرفني، 
الأوىل  الدقيقة  عند  اأح��م��د  را���ش��د  لالأهلي  و�شجل 
الدقيقة  ع��ن  خليفة  م��اج��د  ل��ع��ج��م��ان  �شجل  فيما 

الثامنة لينتهي ال�شوط بتقدم الأهلي 2-4.
ال�شوط  بداية  الفارق  تقلي�س  من  عجمان  ومتكن 
ال��ث��ال��ث ع���رب ال���الع���ب اأح���م���د ب�����ش��ر ع��ن��د الدقيقة 

الأوىل، قبل اأن ي�شجل حممد �شامل الهدف اخلام�س 
اأحمد  را�شد  اأ�شاف  الرابعة ثم  الدقيقة  لالأهلي يف 
الهدف ال�شاد�س عند الدقيقة الثامنة، لكن عجمان 
بوا�شطة  جم��ددا  الفارق  وقل�س  ال�شت�شالم  رف�س 
مل  ال��وق��ت  لكن  التا�شعة  الدقيقة  عند  علي  ح�شت 
ل�شالح  ال��ل��ق��اء  لينتهي  النتيجة  لتعديل  ي�شعفه 

الأهلي بنتيجة 4-6.

الن�سر يهزم احتاد كلباء
بنتيجة  كلباء  احت��اد  على  مهما  ف��وزا  الن�شر  حقق 
م�شهد  فيها  يتكرر  اأن  ك��اد  ق��وي��ة  م��ب��اراة  يف   ،4-7
مرحلة الذهاب حينما حقق احتاد كلباء فوزا مفاجئا 
على حامل لقب كاأ�س رئي�س الدولة بهدف نظيف، 
يف  ل�شاحله  الأم���ور  ي�شري  كيف  ع��رف  العميد  لكن 

نهاية املطاف بف�شل خربة لعبيه.

اأثرها  على  انتهى  الطرفني  م��ن  ح��ذرة  ب��داي��ة  بعد 
كلباء  ال�شلبي، �شرب احتاد  بالتعادل  الأول  ال�شوط 
اأهداف  بثالثة  وتقدم  الثاين  ال�شوط  مطلع  بقوة 
نظيفة حملت توقيع خالد ا�شماعيل عند الدقيقتني 
الأوىل والرابعة وهيثم حممد عند الدقيقة الثالثة، 
قبل اأن ي�شتعيد الن�شر توازنه ويقل�س الفارق عرب 
علي كرمي والأي��راين اأحمد زاده بهدفني متتاليني 
عند الدقيقة ال�شابعة انتهى عليهما ال�شوط بتقدم 

احتاد كلباء 2-3.
انتظر الن�شر حتى الدقيقة ال�شاد�شة قبل اأن يتمكن 
الفتال،  هيثم  اللبانني  بوا�شطة  التعادل  اإدراك  من 
قبل اأن يتمكن من التقدم عرب الالعب علي ح�شن 
عند الدقيقة الثامنة ثم عزز تقدمه بهدف خام�س 
بوا�شطة الإيراين اأحمد زاده قبل دقيقة و48 ثانية 
الفارق  قل�س  كلباء  احت��اد  لكن  اللقاء،  نهاية  على 
بهدف رابع بعدها بثانية واحدة فقط عرب الالعب 
اإبراهيم ا�شماعيل، وو�شط الندفاع الهجومي لحتاد 
ك��ل��ب��اء �شجل ال��ن�����ش��ر ه��دف��ني ع��رب ال��ل��ب��ن��اين هيثم 
والإيراين  اللقاء  نهاية  ثانية على   35 الفتال قبل 
اأحمد زاده قبل 18 ثانية انتهى على اإثرهما اللقاء 

ل�شالح الن�شر بنتيجة 4-7.

الفجرية يثاأر من الو�سل
تغلب الفجرية على الو�شل بنتيجة 7-5، ليثاأر من 
 4-2 بنتيجية  ال��ذه��اب  مرحلة  يف  اأم��ام��ه  خ�شارته 

ويعزز حظوظه يف بلوغ الأدوار النهائية للم�شابقة.
تقدم الو�شل بهدفني نظيفني يف ال�شوط الأول عرب 
عبا�س  وحممد  الثامنة  الدقيقة  عنج  عبا�س  حيدر 
بعدة  ال��ل��ق��اء  مي��ر  اأن  قبل  ال��ع��ا���ش��رة،  الدقيقة  عند 
الفجرية  متكن  حينما  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  يف  تقلبات 
من اإدراك التعادل مطلع ال�شوط الثاين عرب يو�شف 

عند  اإبراهيم  وعوي�س  الأوىل  الدقيقة  عند  حممد 
ال��و���ش��ل وت��ق��دم جمددا  ث��م ع��اد  ال��راب��ع��ة،  الدقيقة 
وحيدر  الثامنة  الدقيقة  عند  عبا�س  حممد  بهديف 
رف�س  الفجرية  لكن  التا�شعة،  الدقيقة  عند  عبا�س 
التعادل  واأدرك  الثاين  ال�شوط  من  خا�شرا  اخل��روج 
مرة اأخرى عرب خالد خمي�س الذي �شجل هدفا قبل 
قبل  اآخ��ر  واأ���ش��اف  النهاية  على  ثانية  و13  دقيقة 

49 ثانية ختام ال�شوط الثاين.
الثالث  ال�����ش��وط  يف  ت��األ��ق��ه  خمي�س  خ��ال��د  ووا����ش���ل 
الثالثة  الدقيقتني  عند  متتالني  ه��دف��ني  و�شجل 
للو�شل  بهدف  حممد  ع��ب��داهلل  عليه  رد  وال��راب��ع��ة، 
كافيا  يكن  مل  لكنه  اأي�����ش��ا،  ال��راب��ع��ة  الدقيقة  عند 
اأكد تفوقه بهدف �شابع  لكبح جماح الفجرية الذي 
اإبراهيم عند الدقيقة ال�شابعة ليتفوق  عرب عوي�س 

الفجرية بنتيجة 5-7.

القدم  ك��رة  دوري  مل�شابقات  املنظمة  اللجنة  وك���ان 
ال�شاطئية مبجل�س دبي الريا�شي قد قامت بتوزيع 
الأوىل  ت�����ش��م  اإىل جم��م��وع��ت��ني،  امل�����ش��ارك��ة  ال���ف���رق 
احل�شن،  ودب���ا  عجمان  ال�شباب،  الأه��ل��ي،  م��ن:  ك��ل 
كلباء  احت��اد  الو�شل،  الن�شر،  الثانية:  ت�شم  فيما 
والفجرية، وبح�شب نظام امل�شابقة �شتتواجه فرق كل 
جمموعة بنظام الدوري من مرحلتني ذهاب واإياب، 
على اأن يتاأهل �شاحبي املركزين الأول والثاين من 
يقام  ال��ذي  النهائي  ال��دور ن�شف  اإىل  كل جمموعة 
بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة على اأن يتاأهل 

الفائزان اإىل املباراة النهائية.
مواطنني  غري  لعبني   3 ت�شجيل  اللوائح  وح��ددت 
منهم  اثنان  يتواجد  اأن  على  فريق  لكل  اأعلى  كحد 
على اأر�س امللعب يف نف�س الوقت فقط، على اأن يكون 

حرا�س املرمى من املواطنني فقط.

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر: 

الريا�شي  املهرجان  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  اقام 
الفئات  ا�شتهدف  وال��ذي  القدم  كرة  ملدار�س  الثالث 
العمرية ل 7 و8 �شنوات لأندية ابوظبي.وا�شت�شاف 
مبدينة  املهرجان  الثقايف  الريا�شي  الظفرة  ن��ادي 
 02-08 اجل��م��ع��ه  ع�شر  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة  زاي���د 

بح�شور �شعادة م�شلم حممد العامري رئي�س جمل�س 
ادارة  مدير  الها�شمي  وط��الل  الظفرة  ن��ادي  ادارة 
و�شامل  الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  مبجل�س  الفني  ال��دع��م 
ادارة  جمل�س  ع�شوي  امل��زروع��ي  وخمي�س  امل��زروع��ي 
التنفيذي  املدير  امل��رزوق��ي  وم�شعب  الظفرة  ن��ادي 
بالنادي  الول  ال��ف��ري��ق  ولع���ب���ي  ال��ظ��ف��رة  ل���ن���ادي 
عبدال�شالم جمعة و�شيف حممد وال�شنغايل ماكيتي 

ديوب ووجمهور غفري من املتابعني.
ابوظبي  جمل�س  م��ب��ادرات  �شمن  امل��ه��رج��ان  وي��اأت��ي 
ال�شنية  امل��راح��ل  ق��اع��دة  ل��دع��م  ال�شاعية  الريا�شي 
ب����اأن����دي����ة اب����وظ����ب����ي وك����ذل����ك ت��ف��ع��ي��ل ال���ب���ط���ولت 
الأندية  يف  ال�شغرية  العمرية  للفئات  والن�شاطات 
وغر�س  ال�شريف  التناف�س  روح  تنمية  على  والعمل 
مهاراتهم  وتطوير  ال�شغار  عند  الريا�شية  الثقافة 

وقدراتهم والوقوف عند م�شتوياتهم.
اأبوظبي  ال��ه��ا���ش��م��ي مم��ث��ل جم��ل�����س  وق�����ال ط����الل 
اإعطاء  هي  الريا�شي  املهرجان  فكرة  اأن  الريا�شي 
يف  للم�شاركة  الن�شئ  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  ف��ر���ش��ة 
تكون  القدم يف مهرجانات  مناف�شات وممار�شة كرة 
الط��ف��ال يف  ي��ت��م جتميع  ان  ه��ي  ال��ف��ك��رة   ، منظمة 
الأندية اخلم�شة يف اإمارة ابوظبي وهي نادي العني 
واجلزيرة والوحدة والظفرة وبني يا�س ويلتقون كل 

�شهر يف اأحد هذه الندية ليتجمع ال�شغار ملمار�شة 
ودوري��ات غري حم�شوبة  مباريات  القدم �شمن  كرة 

الأهداف اأو النتائج.
وا�شاف الها�شمي اإىل اأن املهرجان ينمي يف النا�شئني 
وينمي  مهاراتهم  وي�شقل  املباريات  ممار�شة  كيفية 
مواهبهم الريا�شية ويجعلهم يتبادلون مع زمالئهم 

يف الأندية الأخرى اخلربات.
نادي  دور  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ممثل  وثمن 
الثالثة  ل��ل��دورة  وال���ش��ت��ع��داد  التنظيم  يف  ال��ظ��ف��رة 
التي متيزت بح�شن التنظيم وال�شتعداد على اأكمل 
والرتحيب  ال�شتقبال  وح��ف��اوة  ال�شيافة  وح�شن 

متنميا تكرار هذه التجربة ب�شفة م�شتمرة .
املزروعي ع�شو جمل�س  اأحمد  �شامل  قال  من جهته 
اأن  ه��ي  ال��ف��ك��رة  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي  اإدارة 
اأبوظبي  اإم��ارة  اأندية  اإح��د  النا�شئني يف  يتم جتميع 

لت�شجيعهم يف املراحل ال�شنية املبكرة على الحتكاك 
ب��اأن��ف�����ش��ه��م واإعطاء  ال��ث��ق��ة  امل��ل��ع��ب وك�����ش��ب  ب���اأر����س 
الفر�شة لروح املناف�شة ال�شريفة لأن نتائج املبارايات 
غري حم�شوبة، م�شريا اىل اأن الدورة الكروية �شتيتح 
الفر�شة لإب��راز مواهب �شغرية ونا�شئة وواع��دة يف 

ريا�شة كرة القدم.
ع�شو  امل���زروع���ي  خمي�س  ا���ش��اد  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  ويف 

جمل�س اإدارة نادي الظفرة مببادرة جمل�س اأبوظبي 
والذي  الكروي  املهرجان  ودع��م  وبرعاية  الريا�شي 
الإم���ارة والذي  اندية  اإح��دى  يقام ب�شفة دوري��ة يف 
النا�شئني  لت�شجيع  ا�شثمارها  يجب  فر�شة  يعترب 
خمتلف  من  زمالئهم  من  والتعلم  الحتكاك  على 
ريا�شة  بلعب  وا�شتثمارها  الندية و�شقل مواهبهم 

مفيدة ل�شحة العقل واجل�شم.

انطلقت مناف�شات املو�شم الريا�شي لحتاد المارات 
ال�شطرجن مبدن العني ودبي والفجرية يف خمتلف 
لال�شبال  الم����ارات  دوري  ففي  العمرية  امل��راح��ل 
الثاين من دي�شمرب  10 �شنوات وعلى �شالة  حتت 
الفوز  حتقيق  من  العني  فريق  ا�شتطاع  باملرخانية 
باوىل مبارياته على ح�شاب نادي عجمان وبنتيجة 
الرتتيب  ج���دول  ليت�شدر  4-�شفر  بلغت  ثقيلة 
باملنطقة  ف���از  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م��ع  مت�شاويا 
النتيجة  ب��ن��ف�����س  ال��ف��ج��رية  ن����ادي  ال�����ش��رق��ي��ة ع��ل��ى 
املرحلة  لنف�س  ال��دوري  مناف�شات  4-�شفر و�شمن 

الذي  ال��ل��ق��اء  نتيجة  ودب���ي  اب��وظ��ب��ي  ن��ادي��ا  اقت�شم 
ال�شيخ  �شالة  على   2-2 بنتيجة  بالتعادل  انتهى 
بدبي  املمزر  مبنطقة  مكتوم  ال  حمدان  بن  �شعيد 
العام بعد  ال�شارقة والعني الرتتيب  ناديا  ليت�شدر 

نهاية اجلولة الوىل.
فاز  �شنة   14 حت��ت  للنا�شئني  الم���ارات  دوري  ويف 
التي  املباراة  الفجرية يف  ن��ادي  ال�شارقة على  ن��ادي 
4-�شفر  بنتيجة  وذل���ك  ال��ف��ج��رية  ب�شالة  اقيمت 
ناديا  تعادل  النا�شئني  دوري  بطولة  نتائج  و�شهدت 
ابوظبي ودبي بنتيجة 2-2 ليت�شدر نادي ال�شارقة 

البطولة بنهاية اجلولة الوىل.
للنا�شئات  الم����ارات  ب���دوري  الن���اث  مناف�شات  ويف 
حتت 14 �شنة ا�شتطاع نادي فتيات ال�شارقة الفوز 
على نادي الفجرية بنتيجة 4-�شفر ليت�شدر نادي 
فتيات ال�شارقة البطولة بعد نهاية اجلولة الوىل.

اما دوري المارات لل�شبالت حتت 10 �شنوات فقد 
مت��ك��ن ن���ادي ال��ع��ني ل��ل��ف��وز ع��ل��ى �شيفه ن���ادي را�س 
اخليمة بنتيجة 3-1 ليحل ثانيا يف الرتتيب العام 
بعد نهاية اجلولة الوىل خلف نادي فتيات ال�شارقة 
الذي حقق فوزا كبريا على نادي الفجرية باملنطقة 

فتيات  ليت�شدرنادي  4-�شفر  بنتيجة  ال�شرقية 
بوينت(  )جيم  ه��دف  بفارق  الول  املركز  ال�شارقة 
ال���دوري ه�شام  ب��ط��ولت  �شهد تد�شني  ال��ع��ني.  ع��ن 
الم���ارات  احت���اد  ادارة  ع�شوجمل�س  ال��ط��اه��ر  علي 
ل��ل�����ش��ط��رجن رئ��ي�����س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي وا����ش���رف على 
واماراتيات  اماراتيني  حكام  طاقم  البطولت  ادارة 
بقيادة الدولية هبة علي عبدالكرمي وهند حممد 
قا�شم  وجمال  عبداهلل  حممد  واملخ�شرمان  �شامل 
وال�شاعد عمر ال�شويدي وعمر والدويل الماراتي 

عبدالوهاب العو�شي.

انطلق املناف�سات يف ثلث مدن بالدولة
ال�سارقة والعني والفتيات يت�سدرون دوريات ال�سطرجن لفئات النا�سئني والأ�سبال والنا�سئات

حتت رعاية حمدان بن حممد

ختام حافل لنهائيات بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�سئني 
املناف�سات تفرز العديد من املواهب ال�ساعدة وتكرمي خا�س للمهند�س مهدي علي

انت�ساران ثمينان للن�سر والفجرية والأهلي اأول املتاأهلني اإىل نهائيات دوري الكرة ال�ساطئية

نادي الظفرة ي�ست�سيف مهرجان جمل�س 
اأبوظبي الريا�سي الثالث ملدار�س الكرة 
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زايد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  بح�شور 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 
رئي�س نادي تراث الإمارات توا�شلت ام�س بنجاح 
كبري يف ميدان �شباقات الهجن مبدينة �شويحان 
من  الثامن  اليوم  ومناف�شات  ون�شاطات  فعاليات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
برعاية  ال��ن��ادي  ينظمه  وال���ذي   ،  2013 ل��الإب��ل 
�شموه وت�شتمر فعالياته حتى م�شاء ال�شبت املقبل، 
 35 ب��ه��ا  ت�����ش��ارك  فعالية   100 ن��ح��و  ويت�شمن 
�شعبية  و�شوقا  وخا�شة  حكومية  وهيئة  موؤ�ش�شة 

ت�شم 107 دكاكني. 
ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات ام�������س ����ش���ع���ادة ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
من  وع��دد  لالأن�شطة  التنفيذي  املدير  الرميثي 
اأع�����ش��اء ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي امل��ع��ت��م��دي��ن لدى 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  كبري  وجمهور  ال��دول��ة 
الدولة.  يف  املقيمة  الج��ن��ب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات  واأب���ن���اء 
اإنطالقة  ال�شباحية  للفرتة  برناجمه  وا�شتمل 
مناف�شات م�شابقة جمال البل الأ�شايل )املزاينة( 
يف ن�شختها ال�شاد�شة لفئتي ع�شار ال�شيوخ وع�شار 
اجل��م��اع��ة )اأب��ن��اء ال��ق��ب��ائ��ل(، وان��ط��الق��ة ال�شوط 

التاأهيلي مل�شابقة املحالب لكل الفئات. 
وو����ش���ط اح��ت��ف��ال��ي��ة ���ش��ع��ب��ي��ة ���ش��خ��م��ة وع��ل��ى وقع 
ج  تورّ وال��وط��ن��ي��ة،  ال�شعبية  والغ��ن��ي��ات  اله���ازي���ج 
الفائزين  اآل نهيان  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو 
النامو�س  ح�شدت  حيث  ال�شيوخ  ع�شار  �شوط  يف 
�شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  ملالكها  )مكيدة(  الناقة 
بن زايد اآل نهيان بدرجات 785 من اأ�شل 800 
درجة، ونالت املركز الثاين الناقة )هقاوي( ملالكها 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان بدرجات 780، 
ملالكها  الناقة )جمريا(  الثالث  املركز  وج��اءت يف 

عبداهلل بن �شاحي العميمي بدرجات 760. 
كما توج �شمو راعي املهرجان ظهر ام�س الفائزين 
بفئة ع�شار اجلماعة حيث انتزعت النامو�س الناقة 
)ندى( ملالكها �شعيد بن �شيف بن مايد املن�شوري 
وحلت   ،800 اأ�شل  من   770 درج��ات  مبجموع 
بن  ���ش��امل  ملالكها  ���ش��وغ��ان  ال��ن��اق��ة  اأوىل  و�شيفة 
�شندية املن�شوري مبجموع درجات 760، وجاءت 
علي  را���ش��د  ملالكها  اع��م��ار  ال��ن��اق��ة  ثانية  و�شيفة 

بالن�س املن�شوري بدرجات 750 درجة.
�����ه ع����دد ك��ب��ري من  يف خ���ت���ام ح��ف��ل ال��ت��ت��وي��ج وجرّ
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  وال�شيوف  امل�شاركني 
الدولة  يف  الب��ل  ومربي  م��الك  وكبار  اخلليجية 

ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
ا�شت�شافته ودعمه الالحمدود  نهيان على ح�شن 
ال�شعبية الرتاثية  لإحياء مثل هذه الحتفاليات 
ومفرداتها  ال��ه��ج��ن  ري��ا���ش��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
تقديرهم  ع��ن  ع���ربوا  كما  الأ���ش��ي��ل��ة،  التقليدية 
النوعي  وال��ربن��ام��ج  والتنظيم  الإع�����داد  حل�شن 
املهرجان،  م��ن  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  تت�شمنه  ال���ذي 
مناف�شات وحجم  م��ن  ���ش��اه��دوه  م��ا  اأن  م��وؤك��دي��ن 
امل���زاي���ن���ة يوؤكد  اأ�����ش����واط  م�����ش��ارك��ة وب��خ��ا���ش��ة يف 
بف�شل  اأ�شبح  ال��ذي  احل��دث  وجمال  اأهمية  على 
توجيهات ودعم �شموه ي�شكل تقليدا �شنويا فريدا 
املوروث  على  املحافظة  يف  املنطقة  م�شتوى  على 

ال�شعبي .

جولة راعي املهرجان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  وك���ان 
مم��ث��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة رئي�س 
ت��راث الم���ارات قد ح�شر يف �شاعة مبكرة  ن��ادي 
م��ن ام�����س الأح����د اإىل م��وق��ع احل����دث، ح��ي��ث قام 
ابل  عر�س  �شاحة  يف  امل��ع��ت��ادة  التفقدية  بجولته 
املزاينة، واطماأن �شموه من اأع�شاء جلنتي الفرز 
بالإبل  املتعلقة  الإج����راءات  �شري  على  والتحكيم 
امل�شاركة يف �شوطي ع�شار ال�شيوخ وع�شار اجلماعة، 
فيها  رافقه  التي  �شموه خالل جولته  التقى  كما 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد  علي  �شعادة 
الإبل  وم��رب��ي  م��الك  كبار  م��ن  ع���دداً  لالأن�شطة، 
اخلليجية،  التعاون  جمل�س  ودول  الإم���ارات  من 
اأمام  األقوا  الذين  ال�شعبيني  ال�شعراء  من  وع��دداً 
���ش��م��وه جم��م��وع��ة م���ن ق�����ش��ائ��ده��م ال��ت��ي متجد 
الإبل،  بجمال  وتتغنى  والوطن  الر�شيدة  القيادة 
�شموه ق�شيدة خا�شة،  ال�شعراء  اأح��د  اأه��دى  وقد 
الأهازيج  الداخلية  الإذاع��ة  وتزامن ذلك مع بث 
�شموه على حما�شتهم  واأثنى  ال�شعبية.  والأغ��اين 
الآباء  ريا�شة  اإحياء  يف  وم�شاهمتهم  وم�شاركتهم 
تقاليدها  اأ���ش��ال��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  والأج�������داد 
تقديرهم  عن  بدورهم  ع��ربوا  ما  يف  ومفرداتها، 
لهتمام �شموه ورعايته للمهرجان وحر�شه على 
متابعة مناف�شات املزاينات وبقية الفعاليات بروح 
وثابة، موؤكدين ل�شموه اأنهم لن يدخروا اجلهود 
يف �شبيل اإجناح ملتقى الأجيال يف �شويحان الذي 
من  ي��وؤك��د  ال���ذي  �شموه  ومتابعة  بح�شور  ي��زه��و 
ال�شديد  حر�شه  ي��وم  كل  الكرمية  لفتاته  خ��الل 

على تطوير ريا�شة الهجن مبا يليق واملكانة التي 
الر�شمي  الهتمام  اإط��ار  يف  الإم����ارات،  يف  حتتلها 
باملحافظة على الهوية الوطنية واملوروث ال�شعبي 

الثقايف.

م�سابقة املحالب يف يومها الثالث 
الثالث،  لليوم  املحالب  م�شابقة  ام�س  ا�شتوؤنفت 
�شباحاً  ناقة   450 من  اأك��ر  نحو  تناف�س  حيث 
وم�شاًء بعد اأن انتهت فرتتي الرتقيم والتطييب 
امل��ا���ش��ي��ني، فقد مت  اليوميني  ك��ان��ت خ��الل  ال��ت��ي 
���ش��ب��اح ام�����س ح��ل��ب ن��ح��و 225 ن��اق��ة م��ن الإب���ل 
امل��ت�����ش��اب��ق��ة امل�����ش��رتك��ة يف امل��ه��رج��ان م���ن خمتلف 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  الدولة  اإم���ارات 

واليمن.
طريق  ع��ن  املت�شابقة  الإب���ل  حلب  عملية  ومت��ت 
اللجنة  اإ���ش��راف  وحت��ت  بنف�شه  ناقة  ك��ل  �شاحب 
امل�شابقة،  ون���زاه���ة  ���ش��ف��اف��ي��ة  ل�����ش��م��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
العا�شرة  ال�شاعة  حتى  ال�شباح  فعالية  وا�شتمرت 
���ش��ب��اح��اً، ح��ي��ث ت��ن��اف�����ش��ت اخل��م�����س ف���ئ���ات وهي 
املحليات الإ�شايل فئة العرابي، املحليات الأ�شايل 
ف��ئ��ة اخل���واوي���ر، وف��ئ��ة احل���زام���ي، وف��ئ��ة خواوير 

احلزامي، ثم فئة ال�شوط املفتوح.
ويف احللبة الأوىل من فئة املحليات الأ�شايل فئة 
كيلو و570 جراماً،   10 اأعلى وزن  بلغ  العرابي 
اأعلى  بلغ  اخلواوير  فئة  الأ�شايل  املحليات  ومن 
12 كيلو و400 ج��رام، ومن فئة احلزامي  وزن 
ج��رام��ات، ومن  و410  كيلو   12 وزن  اأع��ل��ى  بلغ 
12 كيلو  اأع��ل��ى وزن  بلغ  فئة خ��واوي��ر احل��زام��ي 
و490 جراماً، ومن فئة ال�شوط املفتوح بلغ اأعلى 

وزن 12 كيلو و210 جرامات.
وينتظر اأن يبداأ �شباح اليوم تاأهيل الإبل امل�شاركة 
غدا  �شتكون  ال��ت��ي  النهائية  الت�شفيات  ل��دخ��ول 
الثالثاء، اإذ تتاأهل الأوزان الكبرية للمناف�شة بهذا 
اليوم. وتعلن النتائج مبوجب املجموع الرتاكمي 
ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��ل ف��ئ��ة، وب��ع��د ذل���ك ت��ب��داأ الت�شفيات 
ج ���ش��ب��اح��اً وم�����ش��اء الثالثاء  ال��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ي��ث ت��ت��ورّ

الع�شرة ناقة الأوائل الفائزة باجلوائز.

فرج بن حمودة: املهرجان يحمي تراثنا 
و�شف �شعادة فرج بن حمودة الظاهري املهرجان 
املوروث  على  املحافظة  يف  وال�شتثنائي  باملتميز 
ال�����ش��ع��ب��ي، وت��ق��ال��ي��د وم���ف���ردات ري��ا���ش��ة الهجن، 
وق����ال ع��ق��ب زي���ارت���ه ل��ل��م��ه��رج��ان اإن����ه م��ن خالل 
ال�شاللة  ن��ق��اوة  على  ي��وؤك��د  للمزاينات،  تنظيمه 
املهرجان  اإن��ه  كما  امل�شاركو،  لالأ�شايل  والن�شب 
ه���و م��ل��ت��ق��ى اإن�������ش���اين ي��ج��م��ع اأب���ن���اء ال���دول���ة من 
حم��ب��ي ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة م��ع اأ���ش��ق��ائ��ه��م م��ن اأبناء 
نعتز  ال���ذي���ن  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة  دول جم��ل�����س 
مب�شاركتهم وح�شورهم املوؤث. وبني الظاهري اأن 
املهرجان  راع��ي  ل�شمو  واليومي  املتميز  احل�شور 
للفعاليات ولقاءه مع ال�شيوف وامل�شاركني يوؤكد 
يك�شر  كما  ال���رتاث،  ه��ذا  برت�شيخ  اإهتمامه  على 
احلاجز بني امل�شوؤول واملواطن. واختتم الظاهري 
مبناف�شات  اله��ت��م��ام  اىل  ب���ال����ش���ارة  ت�����ش��ري��ح��ه 
وال�شباق  العربي  ال�شلوقي  ريا�شات  يف  املهرجان 
الآباء  ���ش��رية  لنا  يعيد  اإمن���ا  وامل��ح��ال��ب  ال��رتاث��ي، 
والجداد وعاداتهم وتقاليدهم ال�شيلة النبيلة، 
املحافظة  مفهوم  تر�شخ  مثال  املحالب  فمناف�شة 
على  وت��وؤك��د  امل�شتدامة،  احليوانية  ال���روة  على 
والتقدير  ال�شكر  ووج���ه  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  قيمة 
املو�شول  دع���م���ه  ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان  راع�����ي  ل�����ش��م��و 
باملحافظة  والتوجيهات  وامل�شاركني  للمهرجان 
ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة و���ش��ون م����وروث ال�شعب 

وثقافته الرتاثية.

التحكيم: جمال �سحراوي مبهر 
امل�شاركني  املزاينات بحما�شة  اأ�شادت جلنة حتكيم 
يف فئتي ع�شار ال�شيوخ واجلماعة، ودفعهم باأجمل 
ما لديهم من ال�شايل، وقالت اللجنة اإن اجلمال 
يف  تقييمه  على  قامت  ال��ذي  املبهر  ال�شحراوي 
ه���ذه امل��ن��اف�����ش��ة اأك���د ع��ل��ى اإه��ت��م��ام م���الك ومربي 
البل للمحافظة على ال�شاللت ال�شيلة والعمل 
هذه  �شمن  للجمهور  وت��ق��دمي��ه��ا  اإك��ث��اره��ا  ع��ل��ى 
الهتمام  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دة  ال��رتاث��ي��ة،  الحتفالية 
للمحافظة  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع  ���ش��ال��ح  ي�����ش��ب يف 
مناف�شة  لتحقيق  واأي�شا  ال�شيل،  اجلمال  على 
قوية تليق مبكانة املهرجان الذي يحظى برعاية 

كرمية من �شمو رئي�س النادي.

املن�سوري : �ساحب االرقام واملراكز 
را����ش���د ع��ل��ي ب��ال��ن�����س امل��ن�����ش��وري رق����م ���ش��ع��ب يف 
الثالث  باملركز  اعمار  ناقته  ف��ازت  فقد  املزاينات، 
املن�شوري  وك��ان  ام�س  اجلماعة  ع�شار  مزاينة  يف 
ق��د ح��ق��ق ث��م��ان��ي��ة م��راك��ز خ���الل اي����ام املهرجان 
ال�شابقة، وهو حري�س على امل�شاركة يف املهرجان 
الدولة  مهرجانات  كافة  ان  كما  انطالقته،  منذ 
على  ال�شديد  وح��ر���ش��ه  اب��ل��ه،  ج��م��ال  م��ن  تعرفة 
واملظاهر  املناف�شات  كافة  يف  وامل�شاهمة  التواجد 
الحتفالية. ااملن�شوري يعترب مهرجان �شويحان 
وح�شورا  متيزا  واأكرها  املهرجانات  اف�شل  من 

على امل�شتوى القليمي والدويل.

القطريون: و�سام اماراتي
و�شف الأ�شقاء القطريون امل�شاركون يف مناف�شات 
امل��ح��ب��ة وجتمع  ملتقى  ب��اأن��ه  امل��ه��رج��ان  امل��زاي��ن��ة 
واأكدوا   ، احلبيبية  الإم���ارات  اأر���س  على  الأ�شقاء 
لقاء  قيمتها  يف  ت���ع���ادل  ل  واجل���وائ���ز  ال���ف���وز  اأن 
وم�شافحة �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
راعي احلدث، الذي تعلمنا من خالله الكثري يف 
جمال ريا�شة الهجن التي تعترب الإمارات واحدة 
ريادة  يف  املنطقة  م�شتوى  على  ال���دول  اأه���م  م��ن 
وتطوير هذه الريا�شة الأ�شيلة . ووجهوا ال�شكر 
امل��ه��رج��ان على  وال��ت��ق��دي��ر وامل��ح��ب��ة ل�شمو راع���ي 
ت�شكل  التي  للم�شاركة  ودعوته  ا�شت�شافته  ح�شن 

بالن�شبة لنا و�شام اإماراتي نعتز به على الدوام.

خيمة املزاينة 
م��ن امل��ظ��اه��ر ال��الف��ت��ة يف امل��ه��رج��ان تلك اخليمة 
ال���رتاث���ي���ة ال�����ش��خ��م��ة امل��خ�����ش�����ش��ة ل�����ش��م��و راع���ي 
ت�شكل  حيث  وال����زوار،  ال�شيوف  وك��ب��ار  املهرجان 
ملتقى خا�شا ملتابعة اأداء ق�شم الفائزين وعرو�س 
الإب�����ل ال��ف��ائ��زة وحل��ظ��ة ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن التي 
تتخللها  واأج���واء  غامرة  فرحة  ع��ادة مع  تتزامن 
الفائزين  يقيمها  التي  ال�شعبي  الرق�س  حلقات 
الأثري  امل��ك��ان  اخليمة  متثل  فيما  واأ���ش��دق��ائ��ه��م، 
ل�شيوفه  املهرجان  راع��ي  �شمو  وا�شتقبال  للقاء 
كبار  وك��ذل��ك  ال�����ش��ع��راء،  ق�شائد  اىل  وال���ش��ت��م��اع 
�شويحان،  الإب���ل ووج��ه��اء مدينة  وم��رب��ي  م��الك 
وللحديث يف اخليمة طعم خا�س حول املهرجان 
عرو�س  اأ�شبحت  بحيث  والفائزين،  وجناحاته 
اأثريا  الفائزة مبقابل هذه اخليمة م�شهدا  الإبل 
ال�شحراوي  اجل��م��ال  ملتابعة  للح�شور  وحمببا 
تزداد  ثقافية  احتفالية  و�شط  ل��الإب��ل  التقليدي 
كل يوم جمال وبهاء بح�شور جمهور غفري وعدد 
الجنبية  اجلاليات  واأب��ن��اء  ال�شائحني  م��ن  كبري 

املقيمة يف الدولة.

�سوق �سعرية 
املهرجان  ال��ث��ق��اف��ي��ة اجل��م��ي��ل��ة يف  ال��ت��ق��ال��ي��د  م���ن 
القدمية  العربية  ال�شعر  اأ���ش��واق  مظاهر  اإح��ي��اء 
اع��ت��اد ع��دد م��ن �شعراء  ���ش��وق ع��ك��اظ، حيث  مثل 
النبط املخ�شرمني، ونخبة من ال�شعراء ال�شباب 
واإلقاء  امل���ه���رج���ان  م���وق���ع  اىل  ي��وم��ي��ا  احل�����ش��ور 
ق�شائدهم اأمام �شمو راعي املهرجان، ويف حلقات 
الفائزين  اأ�شماء  اعالن  جتمع اجلمهور، وحلظة 

ويف الحتفالت ال�شعبية التي تلي ذلك.
اإحياء  ب���اأخ���رى  اأو  ب��ط��ري��ق��ة  ي��ع��ي��د  امل�����ش��ه��د  ه���ذا 
تتعزز  التي  ال�شحراء  وثقافة  الرتاثية  املجال�س 
اىل  ي�شيف  ما  الن�شاين،  الفكري  التجمع  بهذا 
ال�شعر  لت�شجيع  ي�شعى  ثقافيا  زخ��م��ا  امل��ه��رج��ان 
املهرجان  اأن  قالوا  ال�شعراء   . املحليني  وال�شعراء 
 ، للجمهور  جديدهم  لتقدمي  الثمينة  فر�شتهم 

وللم�شاهمة يف اجناح احلدث .

اإقبال ن�سائي على املهرجان 
���ش��ج��ل ال����ي����وم ح�������ش���ورا لف���ت���ا ل���ع���دد ك���ب���ري من 
املزاينة  وبخا�شة  املهرجان  لفعاليات  الزائرين 
عليهم  غ��ل��ب  ال��ذي��ن  ال�����زوار  ال�شعبية،  وال�����ش��وق 
منها  ال��ب��ل��دان  ع��دي��د  م��ث��ل��وا  ال��ن�����ش��ائ��ي،  العن�شر 
وال�شني  وا�شرتاليا  واأوكرانيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأعجابهم  جميعا  اأب����دوا  وق���د  امل��ت��ح��دة،  وامل��م��ل��ك��ة 
ال�شديد مبا �شاهدوه من فعاليات وفقرات تراثية 
ال��ع��رب��ي��ة ال�شيلة  ب��الب��ل  وم��ن��اف�����ش��ات واح��ت��ف��اء 
بطريقة جاذبة، كما اأكدوا اأن زيارتهم للمهرجان 
وهي الوىل ، متنحهم فر�شة الطالع على تراث 
وثقافة وجتربة جديدة ، و�شعدوا كثريا بالتقاط 
ال�شور التذكارية لالحتفالية والنوق الفائزات يف 
املزاينة ، وقالوا اإن اأكر ما اأعجبنا هو اأن الكل هنا 

يتحدث لغة واحدة هي لغة الرتاث الماراتي.

الزعفران مرة اأخرى 
ال���زع���ف���ران ح��ال��ي��ا ارتفاعا  اأ���ش��ع��ار م����ادة  ت�����ش��ه��د 
ملحوظا ومت�شارعا يف ال�شوق ال�شعبية امل�شاحبة 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال����ذي ي��ق��رتب م���ن اخل���ت���ام، ويبدو 
اجلوائز  ق��ي��م��ة  م���ع  ي��ت��زام��ن  الرت����ف����اع  ه����ذا  اأن 
اإىل  ذل��ك  �شررّ  البع�س  وع��زا  للفائزين،  املمنوحة 
اإقبال الفائزين يف املزاينات على �شراء الزعفران 
الكبري  التكرمي  حيث  اخلتامي،  لليوم  ا�شتعدادا 
بح�شور �شمو راعي املهرجان، وعادة ما ي�شتخدم 
واأجزاء  وجه  لدهن  الزعفران  ال�شايل  اأ�شحاب 
من ج�شم الفائزات اجلميالت يف املزاينة تقديرا 
تراثيا  تقليدا  ذل���ك  وي��ع��ت��رب  وج��م��ال��ه��ا،  ل��ف��وزه��ا 
مم��ي��زا يف الح���ت���ف���الت اخل��ا���ش��ة ب��ت��ك��رمي الإب���ل 
الفائزة وهي تتهادى بلونها الأحمر اجلميل على 
املن�شة  اأمام  املو�شيقى الرتاثية ال�شحراوية  وقع 

الرئي�شية يف ميدان �شباقات الهجن ب�شويحان.

فعاليات م�ساحبة
180 طالباً وطالبة يقدمون كرنفاًل لالأن�شطة 

الرتاثية يف �شويحان 

انطالق  �شويحان  يف  الرتاثية  القرية  احت�شنت 
اإدارة  نظمتها  التي  الرتاثية  الأن�شطة  فعاليات 
الأن�شطة يف نادي تراث الإمارات �شمن الفعاليات 
امل�شاحبة ملهرجان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
وطالبة  180 طالباً  فيها  و�شارك  لالإبل،  نهيان 
م��ن م��راك��ز ال��ن��ادي»اأب��وظ��ب��ي، ال��وث��ب��ة، �شويحان، 
وال�شمحة  الن�شائي  اأب��وظ��ب��ي  ال�شمحة،  ال��ع��ني، 
املناعي  علي  �شعيد  الفعاليات  ح�شر   . الن�شائي 
ومديرات  وم��دراء  بالإنابة  الأن�شطة  اإدارة  مدير 
وم�����ش��ريف وم�����ش��رف��ات امل���راك���ز وج��م��ع غ��ف��ري من 

اجلمهور من خمتلف اجلن�شيات. 
الرتاثية  امل��ه��ارات  با�شتعرا�س  الفعاليات  ب���داأت 
التي مترّ التدريب عليها من قبل طالب وطالبات 
امللتقيات  يف  م�����ش��ارك��ات��ه��م  خ����الل  م���ن  امل����راك����ز 
ال��رب��ي��ع��ي��ة وم��ل��ت��ق��ي��ات ال�����ش��م��ال��ي��ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة، اأو 
الفرو�شية،  ري��ا���ش��ة  ن��ح��و  م��راك��زه��م،  م��ق��رات  يف 
لبع�س  وت��ق��دمي��ه��م  ال���ه���ج���ن-الإب���ل-  وري���ا����ش���ة 
القهوة  اإع���داد  مثل  الأ�شيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
العربية يف احل�شرية والقر�س، وعادات ا�شتقبال 

ال�شيوف والتحية وال�شالم. 
وا�شتملت الفعاليات الرتاثية يف القرية الرتاثية 
على اإلقاء عدد من طالب املراكز ق�شائد �شعرية 
متدح راعي املهرجان ورعايته ودعمه الالحمدود 
تراثية  م�شابقات  واإج��راء  كافة،  النادي  لأن�شطة 
ركزت  ال��ن��ادي  العامة يف  ال��ع��الق��ات  ق�شم  اأع��ده��ا 
ومبهرجان  ال���دول���ة  ب����رتاث  تتعلق  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى 
لالإبل،  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ون��ادي ت��راث الإم���ارات، مع تقدمي جوائز عينية 
للفائزين ف��ي��ه��ا.  وق���دم ع��دد م��ن ط��الب مراكز 
من  عدد  قدمت  حني  يف  لليولة،  عرو�شاً  النادي 
الطالبات فقرة الألعاب ال�شعبية اخلا�شة بالبنات 
نحو األعاب: الكرابي، خو�شة بو�شة، وحلقة بنت 
الرتاثية  امل�شغولت  ، مع عر�س عدد من  ال�شيخ 
الن�شائيني  املركزين  يف  �شنعها  مت  التي  اليدوية 
يف النادي، وقدم اأي�شاً برنامج رواد البيئة للذين 
ي�شاركون يف برنامج ال�شحراء تنب�س باحلياة، من 
خالل املر�شم احلر الذي اأمُعد للطالب والطالبات 
من اأجل تلوين العديد من النباتات واحليوانات 
باأهمية  ونا�شئة  ك�شباب  لتعريفهم  ال�شحراوية 
يعي�شون  التي  البيئة  على  واملحافظة  ال�شحراء 
فيها، كما مترّ اأم�س افتتاح مركز ت�شجيل الطالب 
اجلدد لالنتماء اإىل مراكز النادي كافة للم�شاركة 

على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ن��ادي  وملتقيات  اأن�شطتهم  يف 
مدار العام. 

جمهور القرية 
يومياً،  الرتاثية  القرية  فتحت  اآخ��ر  جانب  م��ن 
وطيلة اأيام املهرجان، اأبوابها ل�شتقبال الزائرين 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى معاملها 
للدولة  ال�شعبي  ال��رتاث  والإط��الع على مفردات 
حيث اأقيمت القرية لتقدمي الفعاليات امل�شاحبة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان 

لالإبل. 
فقد اأطلع اجلمهور على حمتويات القرية الرتاثية 
من خالل برنامج تراثي ا�شتمل على اأجنحة ملركز 
�شلطان  ملركز  واآخ���ر  وال��ب��ح��وث،  للدرا�شات  زاي��د 
واأج��ن��ح��ة خ�ش�شت  والإع����الم،  للثقافة  زاي���د  ب��ن 
ار  لدكاكني احلرفيني الرتاثيني كالن�شيج والفخرّ
و�شناعة القوارب. كما كان املقهى ال�شعبي املكان 
الذي ياأخذ فيه زائرو القرية ق�شطاً من الراحة 
وكذلك  وال��ب��اج��الء،   ، احلم�س  النخي  ول��ت��ن��اول 
الأمهات  قبل  املحلية من  بع�س احللويات  ت��ذوق 
اللواتي يعملن يف املركز الن�شائي الرئي�س لنادي 
حيث  الن�شائي  ال�شمحة  وم��رك��ز  الإم����ارات  ت��راث 
وتعرف  ل��ل��زوار.  واللقيمات  البالليط  يقدمن 
زوار القرية على كل من بيت البحر وبيت العني 
اإ�شافة اإىل بيوت لل�شعر والطوي »البئر« وتقدمي 
باإمكان  بينما  احل�����ش��رية،  يف  ال�����ش��ي��اف��ة  واج����ب 
اجلمهور ركوب اجِلَمال واحل�شان، والتعرف على 
اأبرز امل�شغولت الن�شائية اليدوية لأمهات امل�شغل 
ال�شمحة  وم��رك��ز  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف  الن�شائي 
الرتاثية،  اليدوية  الأعمال  من��اذج  من  الن�شائي، 
القرية الرتاثية جمال�س �شعبية،  اأعد داخل  كما 
ويقدم املدربون الرتاثيون للجمهور اأبرز العادات 
والتقاليد واحلكايات والأ�شعار والفنون ال�شعبية 

املتوارثة. 

برنامج اليوم التا�سع 
ت�����ش��ه��د ال���ف���رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج اليوم 
م�شابقة  من  التا�شعة  اجلولة  مناف�شات  انطالق 
جمال الإبل ) املزاينة( يف دورتها ال�شاد�شة لفئتي 
 ) القبائل  )اأبناء  وزم��ول اجلماعة  ال�شيوخ  زمول 
اجلولة  ان��ط��الق  امل�شائية  ال��ف��رتة  ت�شهد  م��ا  يف   ،

الثانية من مزاد الإبل )املزايدة(.

يتطلع كل من ال�شرتايل برنارد توميك والهندي �شومديف ديفارمان لتحقيق 
اإجن��از طيب وترك ب�شماتهما يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�س التي تنطلق 
مناف�شاتها يف وقت لحق من هذا ال�شهر. ويطمح الالعبان ال�شابان اإىل انتزاع 
اللقب مثل  لنيل  بقوة  باأ�شماء كبرية مر�شحة  الهزمية  وان��زال  البطولة  لقب 
روجيه فيدرر، حامل اللقب، ونوفاك ديوكوفيت�س، امل�شنف الأول عاملياً وبطل 
وميبلدون  نهائي  ن�شف  بلغ  ال��ذي  ت�شونغا،  ويلفرد  وج��و  املفتوحة،  ا�شرتاليا 
مرتني، وجوان مارتن ديلربتو، حامل لقب بطولة الوليات املتحدة املفتوحة 
اأنهى توميك  2012.  بدوره  2009، وتوما�س بدريت�س، الفائز بكاأ�س ديفز 
جناح  و�شط  �شلبة  مالعب  على  ال���ش��رتايل  التن�س  مو�شم  لتوه  ع��ام��اً-   20-
الفردي، مبا فيها  ف��وزه بجميع مباريات  اإث��ر  الوطن  اأ�شعد م�شجعيه يف  كبري 
املبارات التي جمعته ونوفاك ديوكوفيت�س يف كاأ�س هومبان، وانتزع اأول لقب له 
يف بطولت اجلولة العاملية لرابطة لعبي التن�س املحرتفني يف �شيدين، وحظي 

باإ�شادة من روجيه فيدرر عقب املواجهة التي جمعتهما يف اجلولة الثالثة من 
بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة. ورغم اأن ديفارمان يكرب توميك ب� 7�شنوات، اإل اأن 
الأول ل يزال حديث العهد يف مناف�شات جولة املحرتفني، وقد متكن من �شقل 
لأمريكية،  املتحدة  بالوليات  اجلامعي  الإط��ار  يف  م�شاراكاته  خ��الل  مهاراته 
 )NCAA( حيث تربع على قمة بطولة الرابطة الوطنية لريا�شة اجلامعات
لعامني متتاليني. وتمُوج فيما بعد بذهبية الفردي يف دورة األعاب الكومونويلث 
يف دلهي، وبعد ذلك انتزع ذهبيتي الفردي والزوجي يف دورة الألعاب الآ�شيوية.

اإدارة  ويف هذا ال�شدد قال كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س 
�شوق دبي احلرة؛ اجلهة املالكة واملنظمة للبطولة: من الرائع اأن نتابع هذين 
لقب  ب��اأول  موؤخراً  توميك  فاز  حيث  كبرية،  جناحات  حققا  اللذين  الالعبني 
له، بينما تغلب ديفرمان على جون اي�شر خالل اأيام اجلامعة، ورغم املقاومة 
اأن  اإل  ع��امل��ي��اً،  الأوائ����ل  الع�شرة  امل�شنفني  م��ن   6 قبل  م��ن  املرتقبة  ال�شر�شة 

التوفيق  ونتمنى  البطولة،  هذه  يف  التقدم  اإح��راز  يف  قائمة  تبقى  حظوظهما 
لكليهما .  �شهد م�شوار توميك نقطة حتول يف م�شتهل العام عقب ال�شعوبات 
التي واجهته يف تنظيم جدول بطولته يف نهاية املو�شم املا�شي والتي اأثرت على 
2013 منحته  مو�شم  انطالق  قبيل  اأخذها  التي  الراحة  اأن فرتة  اإل  اأدائ��ه، 
عن  المتناع  ق��رر  وق��د  اأك���رب،  بعناية  ج��دول��ه  وتنظيم  للتفكري  كافية  فر�شة 
امل�شاركة يف اأكر من 3 اأحداث متتالية، واللعب بجد وتركيز خالل مبارياته، 
حيث قال:  لقد كان الأمر �شعباً اإل اأنني تعلمت من اأخطائي، واأ�شتطيع الآن 
بجد  وعملت  ث��اب��رت  لقد  ال��ع��ام،  ه��ذا  م�شرق  �شيء  اإىل  والتطلع  ق��دم��اً  امل�شي 
خالل ال�شيف )الأ�شرتايل(، تعلمت الكثري من نف�شي، فعندما يعمل املرء بجد 
وانتظام، ومي�شي الكثري من ال�شاعات على اأر�س امللعب فاإنه �شيتح�شن كثرياً 
و�شريعاً، اإنها جمرد م�شاألة وقت عندما اأقف يف مواجهة جمموعة كبرية من 

امل�شنفني الع�شرة الأوائل، اإنه حتدي واأنا التزمت به . 

جنــــوم �سبــــاب يتطلعــــون اإلـــــى لقـــــب تنـــــ�س دبـــــــي 

يف اليوم الثامن من مهرجان االإبل يف �سويحان وو�سط احتفالية تراثية كبرية

�ســـــلـطـــــان بـــــن زايــــــد يــتــّوج الفـــائـــزيـــن باملـــزاينـــــــات
مكيدة نالت نامو�س ع�سار ال�سيوخ وندى بطلة اأبناء القبائل



كيوريو�سيتي يحفر يف �سخور املريخ 
حفر م�شار كيوريو�شيتي التابع لإدارة الطريان والف�شاء الأمريكية نا�شا 

يف �شخور املريخ وجمع عينة منها.
وهذه هي املرة الأوىل التي يحفر فيها امل�شبار يف �شخور املريخ ويجمع 
 2.5 وعمقها  1.6�ش�����نتيمرت  بو�شة   0.63 الفتحة  عر�س  ويبلغ  عينة، 
بو�شة 6.4 �ش����نتيمرتات، وج�رى بث �شورها اإىل الأر�س يوم اأم�س الأول 

.
ويعتقد اأن ال�شخرة حتمل دليال على اأنه كانت توجد مياه يوما ما على 
لتجربة  �شورتني  عن  النق�اب  املا�ش����ي  الأ�ش�����بوع  نا�شا  وك�شفت  املريخ. 
احلفر  عملية  قبيل  �شباط،  ف��رباي��ر  م��ن  ال�ش������اد�س  يف  م�شغرة  حفر 

الكاملة .
وتقول نا�شا اإن ال�شخرة اأطلق عليها ا�شم جون كالين ، وهو ا�شم نائب 

مدير م�شروع خمترب علوم املريخ الذي تويف يف 2011.
معمال  وي�شم  النووية  بالطاقة  ويعمل  طنا  ي��زن  ال��ذي  امل�شبار،  وك��ان 
الكوكب الأحمر عند فوهة تقع  اآليا، قد هبط على �شطح  علميا يعمل 
على خط ا�شتواء الكوكب يف ال�شاد�س من اأغ�شط�س اآب املا�شي، بحثا عن 
مواد ع�شوية ومواد كيميائية اأخرى تعد من املقومات الأ�شا�شية للحياة 

على اأي كوكب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 78 عمال عربيا يف ملتقى 
الر�سوم املتحركة بالقاهرة

مبركز  ال���ق���ادم  اخل��م��ي�����س  تفتتح 
الوبرا  دار  يف  للفنون  الهناجر 
ال�شاد�شة  ال�����دورة  ب��ال��ق��اه�����������������������رة 
املتحركة  ال��ر���ش��������������������������وم  مل��ل��ت��ق��ي 
مب�����ش��ارك��ة 78 ع��م��ال مت��ث��ل �شت 
دول عربية هي ال�شعودية ولبنان 
والم�����ارات  والردن  وف��ل�����ش��ط��ني 

وم�شر.
التنمية  ���ش��ن��دوق  ق���ط���اع  وق�����ال 
امللتقى  ي��ن��ظ��م  ال�����ذي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل�شرية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون 
بي���ان  يف  املتحرك��������ة  للر�ش����وم 
عم�������ال   54 ان  الح�����د  ام�������س 
م�ش���������ابقات  خم�س  يف  ت�ش������ارك 
الول  ال��ع��م�����������ل  ه����ي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ي 
والف��ل�����������������ام ال��ق�����ش��رية والف����الم 
التجريبي  والب�������داع  ال��ط��وي��ل��ة 

وم�شابقة امل�شل�شالت.
الذي  امللتقى  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
ي�شتمر اأ�شبوعا �شيعر�س العمال 
مواق��������ع  ع�����������������دة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
مركز  ه��ي  بالقاه�������رة  ث��ق��اف��ي��ة 
ومركز  ال���ث���ق���ايف  ح�����رب  ط��ل��ع�����ت 
ابداع ق�شر  الطفل ومركز  ابداع 

المري طاز.
وينظم امللتقي عددا من الندوات 
امل�شاركة  الف���الم  ح��ول  العلمية 
الر�شوم  ����ش���ن���اع  ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك 

املتحركة.

ظن املكواة هاتف فحرق وجهه
رج���ل ب��ول��ن��دي 32 ع��ام��اً ي��وؤم��ن ب��امل�����ش��اواة وال��ت��ع��اون فهو 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى م�����ش��اع��دة زوج��ت��ه يف اجن���از ك��اف��ة العمال 
املنزلية ، وحتى انه عندما اخذ اجازة من عمله ملدة ا�شبوع 
قرر ان يقوم مبعظم العمل الذي ينهك زوجته ومنها كي 
املالب�س . وبعد فرتة �شغرية انهكه العمل وا�شابه ال�شجر 
حتى انه فقد تركيزه متاماً وبدا يركز متاماً يف م�شاهدة 
التلفاز ورن جر�س الهاتف فاأ�شرع بالتقاط الهاتف وو�شعه 
ع��ل��ى وج��ه��ه ول��ك��ن��ه ف��وج��ئ ان���ه مل يلتقط ال��ه��ات��ف ولكنه 

التقط املكواة احلديدية امللتهبة وو�شعها على وجهه .
 وبدًل من �شماع �شوت الطرف الخر �شمع �شوت احتكاك 
الأمل  لتقليل  حم��اولت  اي  تفلح  ومل  باملكواه  وجهه  جلد 
و ذه��ب اىل  ال���ش��ع��اف  ب��ه فا�شطر اىل طلب  ي�شعر  ال��ذي 
التي  ال�شديدة  احل��روق  اث��ار  من  العالج  لتلقي  امل�شت�شفى 
بل  ك��اذب  بالني  �شاحب  وبالطبع   . وعينه  وجهه  ا�شابت 
ف��ي��ج��ب عليك  ت�����ش��اع��د زوج��ت��ك  ان  اردت  ف����اذا  وحم����روق 
يحمد  ل  مب��ا  الم���ور  تنتهي  ل  حتى  تفعل  فيما  الرتكيز 

عقباه .

ذبح زوجته وباعها حلمًا 
قام جزار م�شري بذبح زوجته يف حمام البيت، وذلك بعد 
العاملني مبحال اجلزارة  اأحد  بينهما، وقال  خالف ن�شب 
ب�شلخ زوجته وتقطيعها وعر�س حلمها يف  اإن اجل��زار قام 

حمل جزارته الذي ميلكه على اأنه حلم خروف.
 واأ�شاف اأن اجلزار قام بعر�س حلم فخذ زوجته يف حمل 
حلم  اإنها  للزبائن  وقال  للكيلو،  جنيهاً   40 ب�شعر  جزارته 
خروف بلدي، وكاد النا�س ي�شرتونها لول �شك اأحد الزبائن 
يف نوعية اللحم، وظل الرجل يوؤكد للزبائن الآخرين اأنها 
اإ�شرار  وم��ع  الد�شم،  قليلة  اأنها  حيث  خ��راف،  حلم  لي�شت 
الزبون  بني  م�شادة  حدثت  خرفان  حلم  اأنها  على  اجل��زار 
بالقب�س  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال�شرطة،  اإب���الغ  عنها  وب��ي��ن��ه، جن��م 
اعتقاداً  لتحليلها،  اخل���الف  حم��ل  ال��ل��ح��وم  واأخ����ذت  عليه 
الذبح، ولكن  اأو حمظورة  اأنها حلوم حيوانات نافقة  منها 
كانت الطامة الكربى حينما اأكد التقرير الطبي اأنها حلوم 
ب�شرية ، وبناء عليه قامت ال�شرطة مبداهمة منزل اجلزار، 

وعرت يف الثالجة على قدمي ال�شيدة املذبوحة ويديها.

داخل البي�سة بي�سة !
فاجاأت الدجاجة روزي �شاحبها بو�شعها بي�شة عمالقة 
تزن ن�شف رطل ، اأي ما يعادل 191 جرام ، غري اأنه قرر 
اأن يقوم بت�شوير مقطع فيديو لي�شارك الآخرين حلظة 

اكت�شاف ما بداخلها.
وت�شاعفت املفاجئة بالن�شبة ل�شني ويل�شن وعائلته اأثناء 
اأنها  اكت�شف  وال��ت��ي   ، العمالقة  البي�شة  بطهي  قيامه 

حتوي بداخلها بي�شة اأخرى !
ومب��ج��رد ن�����ش��ر م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��وق��ع التوا�شل 
 ، كبري  جماهريي  ب��اإق��ب��ال  حظى   ، يوتيوب  الجتماعي 

وحقق اأكر من 600 األف م�شاهدة حتى الآن.

امل�سنني تكفي  يوميًا  ريا�سة  دقيقة   20
اأكد اخلبري الريا�شي فولفغانغ �شلي�شت اأنه من الأف�شل اأن ميار�س كبار ال�شن الريا�شة، ولو لفرتات ق�شرية، 

بدًل من ال�شتغناء عنها متاماً ب�شبب برودة ال�شتاء.
ن�شاط  اأي  ممار�شة  تكفي  اأن��ه  الأملانية  �شتوتغارت  بجامعة  واحلركية  الريا�شة  علم  ق�شم  من  �شلي�شت  واأو�شح 
حركي بقدر معتدل بالن�شبة لكبار ال�شن ملدة ترتاوح من 10 اإىل 20 دقيقة، لفتاً اإىل اأن ممار�شة ريا�شة امل�شي 

تمُ�شكل مثاًل جيداً لالأن�شطة احلركية املعتدلة.
ولكي يت�شنى لكبار ال�شن وقاية اأنف�شهم من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية وال�شكري. واأكد على �شرورة األ 

يقل معدل ممار�شتهم لالأن�شطة احلركية عن 150 دقيقة اأ�شبوعياً.
كنهم بالطبع زيادة هذا املعدل، اإذا �شعروا اأنهم يتمتعون بقدر من اللياقة البدنية  واأ�شار اإىل اأن كبار ال�شن ميمُ
ي�شمح بذلك. اأما اإذا كانوا يعانون من اأحد اأمرا�س القلب اأو الرئة، فمن ال�شروري حينئذ ا�شت�شارة طبيبهم 
كنهم ممار�شة اأحد التمارين الريا�شية الب�شيطة، لفتاً اإىل اأنه عادًة ل يمُنهى كبار ال�شن  ا اإذا كان ميمُ املعالج اأوًل عمرّ

عن ممار�شة الريا�شة ب�شكل تام اإل عند الإ�شابة باأمرا�س معينة.

االثنني -    11   فبراير    2013 م    -    العـدد   10713
Monday   11   February    2013  -  Issue No   10713

�ُسجن 15 عاما لق�سه �سعر الآخرين
ت�شمية  عليها  يطلق  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ات  اإح���دى  ق���ادة  على  حكم 
اآمي�س يف ولية اأوهايو الأمريكية، بال�شجن ملدة 15 عاماً، لأنه 
الن�شاء وحلق حلى عدد من الرجال،  قام بق�س �شعر عدد من 
وذلك عقاباً وانتقاماً من املن�شقني الذين انف�شلوا عن املذهب 

الذي يتبع اإليه.
واأدانت املحكمة قائد املجموعة �شامويل موليت الأب 67 عاماً ، 
بتهمة ارتكاب جرائم كراهية، والعتداء على املجموعة املن�شقة 
اإذ اأدي��ن الآخ��رون بق�شاء ف��رتات ل  مع 15 رج��اًل من اأتباعه، 

تقل عن عام يف ال�شجن.
الأمريكية،  املجتمعات  عن  منعزلة  الأمي�س  جماعات  وتعي�س 
با�شتعمال  ي��وؤم��ن��ون  ول  ن�شبياً،  ق��دمي  حياة  اأ���ش��ل��وب  ويتبعون 
التكنولوجيا، ويقيمون يف م�شتعمرات خا�شة بهم، وترى ن�شاء 
الإميان  على  ت��دل  بهن  اخلا�شة  ال�شعر  ت�شريحة  اأن  الأمي�س 
للتدين  رم���زاً  اللحية  اجل��م��اع��ة  ه��ذه  رج���ال  ويعترب  العميق، 

والإميان والرجولة.

عجــــل براأ�ســــني 
راأ�شني  ل��ه  غ��ري��ب  ع��ج��ل  ول���د  ب��ج��ورج��ي��ا  مارتفيللي  ق��ري��ة  يف 
الراأ�شني  ذو  ال�شغري  ال��ع��ج��ل  ر�شيعها  الأم  ال��ب��ق��رة  ف��ه��ج��رت 

وتركت اإطعامه على املزارعني.
ال��ع��ج��ل ل��ه ث���الث اذان، واأرب���ع���ة اأع����ني، واأرب���ع���ة اأرج����ل، مالكي 
بالرغم  مثل هذا  �شيئاً  راأوا  اأن  ي�شبق لهم  الأليف مل  احليوان 

من عملهم طوال حياتهم فى املزرعة.
يف البداية اعتقدوا اأن هناك تواأم، ولكنهم تفاجئوا باأنه مولود 

واحد وله راأ�شني.
ول  ج��داً  �شعيف  ال�شغري:  للعجل  ال�شحية  الناحية  عن  اأم��ا 
الأم  البقرة  لأن  بزجاجة  اأ�شحابه  وير�شعه  امل�شى  ي�شتطيع 
رف�شت اإطعامه. وعلى الرغم من ذلك يتمنى مالكوه اأن يكرب 

ب�شحة جيدة .

طائر يحطم زجاج مروحية 
حطم طائر، الزجاج الأمامي ملروحية نقل عمالقة من طراز 
واأجربها  الربيطاين،  امللكي  اجل��و  ل�شالح  تابعة  )�شينوك( 
مبقاطعة  روزيل  ق���ري���ة  يف  احل���ق���ول  ب���اأح���د  ال��ه��ب��وط  ع��ل��ى 
�شي(  بي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت  ديرب�شاير. 
اأن الطائر حطم واح��داً من الزجاج  اأكدت  اإن ال�شرطة  ام�س 
الأمامي للمروحية مما جعل الطيار ي�شعر اأن من غري الآمن 

موا�شلة الرحلة وهبط ا�شطرارياً يف القرية.
ي�شب  مل  جنود،   5 من  ن  املكورّ املروحية،  طاقم  اأن  وا�شافت   
زجاجها  ا�شالح  مت  وقد  الإ�شطراري،  الهبوط  خالل  ب��اأذى 

الأمامي.
مهند�شي  اإن  قوله  ع��ي��ان،  �شاهد  اإىل  �شي(  ب��ي  )ب��ي  ون�شبت 
�شالح اجلو امللكي اأزالوا الزجاج املحطم وركبوا زجاجاً جديداً 
للمروحية، و�شمحوا للنا�س الذين تواجدوا يف مكان احلادثة 

باإلقاء نظرة على املروحية .
املمثلة �شيلي بولينا غار�شيا خالل ح�شورها عر�س فيلم )جلوريا( يف مهرجان برلني ال�شينمائي الدويل. )ا ف ب(

اكت�ساف مدينة اأثرية يف ال�سودان
اأثرية  م��دي��ن��ة  اك��ت�����ش��اف  ع���ن  اع���ل���ن 
على  بنيت  ال�����ش��ودان  �شمال  يف  كاملة 
ط����راز م��ع��م��اري م��ت��ف��رد ل ي��وج��د له 
التي  النيل  مثيل يف ح�شارات حو�س 
من  للعامل  يعر�س  ومل  اكت�شافها  مت 
ت�شاريل بوين  الربوف�شور  وقال  قبل. 
اآثار كرمة،  التنقيب عن  رئي�س فريق 
ال�شودانية  النباء  لوكالة  ت�شريح  يف 
اإن املدينة تقع يف منطقة دوكي  �شونا 
غ��ي��ل ع��ل��ى ب��ع��د كيلو م��رت واح���د من 
وكانت  الأث����ري����ة  ال���دف���وف���ة  م��ن��ط��ق��ة 
عا�شمة ململكة كرمة النوبية. واأ�شاف 
اأن اأه��م��ي��ة ه���ذا الك��ت�����ش��اف ت��ك��م��ن يف 
اأ�شبه  كانت  ال�شابقة  الكت�شافات  ان 
الذي  الفرعوين  املعماري  بالأ�شلوب 
اأما  وامل��رب��ع��ات  امل��ث��ل��ث��ات  ع��ل��ى  يعتمد 
م��دي��ن��ة دوك����ي غ��ي��ل ف��ق��د ظ��ه��ر فيها 
مرة  لأول  ال��دائ��ري  النوبي  الأ�شلوب 
املعابد  يف  وا�شحة  اآث���اره  تبقت  حيث 
اجلي�س  يحطمها  مل  ال��ت��ي  ال��ن��وب��ي��ة 
ال��ف��رع��وين ال��غ��ازي خ��وف��ا م��ن الآلهة 
الق�شور  بتدمري  ق��ام  بينما  النوبية 
فظهرت هذه الفوارق جنبا اىل جنب 
للمرة الوىل. واعرب بوين عن �شعادته 
بهذا الكت�شاف قائاًل: هذا الكت�شاف 
اأ�شعى لفهم  اأ�شعدين كثريا فقد كنت 
احل�شارة النوبية ال�شودانية كح�شارة 
ت��روي��ج��ا مثل  لكنها مل جت��د  اأ���ش��ي��ل��ة 
احل�������ش���ارة ال���ف���رع���ون���ي���ة يف م�����ش��ر . 
واأو�شح بروفي�شور بوين اإن لالكت�شاف 
املدينة  اإن  تبني  حيث  اأخ���رى  اأه��م��ي��ة 
كانت مق�شدا لزوار من مناطق بعيدة 
مثل البحر الأحمر ودارفور وكردفان 
ال���ذي ق��د يعني جت��م��ع ملوك  الأم����ر 
تلك احلقبة التاريخية لإظهار القوة 
اأمام اجلي�س امل�شري مما يجعل لهذا 
الكت�شاف اأهمية لل�شودان ككل ولي�س 

�شماله فح�شب .

انهيار ثلجي
 يدفن 6 �سّياح 

ال�����ط�����وارئ  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
ال��رو���ش��ي��ة، ام�����س الأح����د، اأن 
انهياراً ثلجياً وقع يف منطقة 
البالد  ���ش��م��ال  م��ورم��ان�����ش��ك 
دف��ن جمموعة من  اإىل  اأدرّى 

6 �شيرّاح.
)نوفو�شتي(  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
الرو�شية لالأنباء عن الوزارة 
املحلية  الإن���ق���اذ  اأج���ه���زة  اأن 
ال�شاعة  ق��راب��ة  ع��ن��د  اأمُب��ل��غ��ت 
مو�شكو  ب��ت��وق��ي��ت   22:44
ب�����ش��اأن الن��ه��ي��ار ال��ث��ل��ج��ي يف 
اأك��واي��ف��ي��ن��ت�����ش��ر، وهو  ج��ب��ل 

مكان م�شهور للتزلج.
دفن  الن���ه���ي���ار  اإن  وق����ال����ت 
جمموعة من ال�شيرّاح موؤلفة 
من 6 اأ�شخا�س ، م�شرية اىل 
والإنقاذ  البحث  عمليات  اأن 

ما زالت جارية.

اأم�����س على مرور  اأب��وظ��ب��ي  ال���دويل يف  اأك���د م��رك��ز الفلك 
يوم  الأر������س  م��ن  ب��ال��ق��رب   2012  14 اأي  دي  ال��ك��وي��ك��ب 
اجلمعة املقبل وهو اأقرب مرور جلرم �شماوي بالقرب من 

الأر�س يف التاريخ يتم معرفته.
اأن يتم اكت�شاف مثل ه��ذه الأج����رام يف  ال��ع��ادة  وق��د ج��رت 
الكويكب  ه��ذا  اأم��ا  الأوان  ف��وات  بعد  اأو  الأخ���رية  اللحظة 
الذي يبلغ قطره 49 مرتا فقد مت اكت�شافه يف 23 فرباير 

من العام املا�شي من قبل مر�شد فلكي يف اإ�شبانيا.
و�شيمر الكويكب بالقرب من الأر�س م�شاء يوم اجلمعة يف 
ال�شاعة ال�شابعة و25 دقيقة بتوقيت غرينت�س حيث �شيكون 
حينها على بعد 27 األفا و700 كم من �شطح الأر�س وهذا 
من  الأر����س  اإىل  اأق���رب  حينها  �شيكون  الكويكب  اأن  يعني 
مثل  التلفزيوين  للبث  امل�شتخدمة  ال�شناعية  الأق��م��ار 
األف   36 ارتفاع  على  تقع  التي  �شات  ونايل  عرب�شات  قمر 
كم عن �شطح الأر���س. يذكر اأن الكويكب الآن ل يرى اإل 
الأر�س  م��ن  اق��رتاب��ه  عند  ولكن  التل�شكوبات  با�شتخدام 
يوم اجلمعة فاإن ملعانه �شيزداد اإل اأنه لن ي�شل لدرجة اأن 
يرى بالعني املجردة بل �شيمكن روؤيته با�شتخدام املناظري 
فقط و�شتكون املناطق الأف�شل لروؤية مرور الكويكب هي 
العربي  للوطن  وبالن�شبة  اأوروب��ا.  و�شرق  واآ�شيا  اأ�شرتاليا 

فاإن مرور الكويكب �شريى من �شرق وو�شط العامل العربي 
اأما بالن�شبة لغروبه فاإن الكويكب �شي�شرق يف هذه املناطق 

بعد اأن يكون قد و�شل لأقرب نقطة من الأر�س.
من  نقطة  لأق���رب  الكويكب  و���ش��ول  م��واع��ي��د  يلي  وفيما 
وموعد  العربية  امل��دن  لبع�س  املحلي  بالتوقيت  الأر����س 
وحتى   .. امل���دن  ل��ه��ذه  املحلي  بالتوقيت  الكويكب  ���ش��روق 
اأقرب  يتمكن الرا�شد من روؤي��ة الكويكب عندما يكون يف 
الكويكب  �شروق  يكون موعد  اأن  الأر���س يجب  نقطة من 
الكويكب  و�شول  موعد  قبل  ح�شل  قد  للرا�شد  بالن�شبة 
اأقرب  اأب��وظ��ب��ي يف  اإىل  ي�شل  الأر�����س.  م��ن  لأق���رب نقطة 
اإىل  وي�شل  م�شاء   09:57 وال�شروق  م�شاء   11:25 نقطة 
 09:36 وال�شروق  م�شاء   11:25 نقطة  اأق��رب  يف  م�شقط 
م�شاء   10:25 نقطة  اأق��رب  يف  الريا�س  اإىل  وي�شل  م�شاء 
اأق��رب نقطة  09:28 م�شاء وي�شل اىل عمان يف  وال�شروق 
القاهرة يف  09:59 م�شاء وي�شل  10:25 م�شاء وال�شروق 
اأقرب نقطة 09:25 م�شاء وال�شروق 08:19 م�شاء وي�شل 
وال�شروق  م�شاء   08:25 نقطة  اأق���رب  يف  ليبيا  طرابل�س 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأن  اإىل  ي�شار  م�شاء.   08:34
العربي  ال��ع��امل  مناطق  اأف�����ش��ل  م��ن  هما  ع��م��ان  و�شلطنة 

لروؤية الكويكب اأثناء اقرتابه من الأر�س.

مرور الكويكب اأي دي 14 ـ2012 مبحاذاة الأر�س اجلمعة املقبل

املمثلة امل�ساك�سة )اآماندا بينز( 
بالتاأكيد عن ف�شائح  �شوف نتحدث  فاإننا  بينز  'اأماندا  الأمريكة  املمثلة  عندما نتحدث عن 
وم�شاكل مع ال�شرطة، فبعد اأن طلبت علي ح�شابها ال�شخ�شي على تويرت من الرئي�س باراك 

اأوباما اأن ينقل �شرطيا لأنه حرر لها خمالفة �شري، فاإنها اأ�شافت اأي�شا اإيل �شريتها الذاتية �شيئا 
جديدا هو اإنتقاد الآخرين من الناحية اجل�شمانية. وذكر موقع بيور تراند اأن اآخر ق�ش�س اآماندا 

اأن جاي زي زوج بيون�شه قبيح الوجه، لتتواىل عليها بعدها  اأنها كتبت على تويرت  املثرية للجدل 
التعليقات وال�شتائم التي اأجربتها علي حذف ما كتبته. واأ�شاف املوقع اأن على اآماندا باينز اأن تغلق 

ح�شابها على تويرت الذي ل يجلب اإل امل�شاكل حيث و�شعت يف اأحد املرات �شورة م�شتفذة لها مما 
اأثار اإ�شتياء املتابعني لها وكتبت مرة اأخرى اأنها حتب الرجال ذي الب�شرة ال�شمراء كال�شوكولتة. 
اأما زوج بيون�شيه فقد جتاهلها متاما ومل يكلف نف�شه عناء الرد عليها، ومن ح�شن حظ اآماندا اأن 

بيون�شيه م�شغولة للغاية هذه الأيام بعملها واإل كانت قد ردت عليها!
  


