
مواقــــــيت ال�صالة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �صيا�صية - م�صتقلة

 

28 صفحة- الثمن درهمان
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كــاأ�ص رئيـــ�ص الدولـــة للدراجـــات 
الهوائيـــة 20 اجلـــاري بدبــــــي

عربي ودويل

بلدية مدينة ابوظبي تنظم مهرجانا 
لهواة التزلج يف حديقة العائلة

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

هل يكون الوفاق امل�ضاد 
احليوي الإنقاذ تون�ص..؟

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�شلحة ام�س يف املعمورة باأبوظبي معايل 
يزور  الذي  الأمريكي  البحرية  وزير  مابو�س  راي 

البالد حاليا.
البحرية  ب��وزي��ر  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  ورح���ب 

الأمريكي والوفد املرافق له وبحث معه العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
يف  التعاون  خا�شة  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  الع�شكرية  امل��ج��الت 
اإ�شافة  ال�شديقن  البلدين  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا 
اىل الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. ح�شر اللقاء 
�شمو  دي��وان  امل��زروع��ي وكيل  �شعادة حممد مبارك 

ويل عهد اأبوظبي.         

•• دبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل ام�س الفائزين بجوائز الدورة الثانية ع�شرة 
جلائزة ال�شحافة العربية وذلك خالل احلفل الذي 
ع�شرة  الثانية  ال��دورة  اأعمال  فعاليات  ختام  يف  اأقيم 

ملنتدى الإعالم العربي يف فندق جراند حياة دبي.

مل��ع��ايل خلفان  خ��ا���س  ت��ك��رمي  بت�شليم  ���ش��م��وه  وق���ام   
الرومي رئي�س جمل�س اإدارة جائزة ال�شحافة العربية 

ت�شلمته بالنيابة عنه ابنته عهود الرومي.
من جهة اخرى اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي 

القانون رقم 3 ل�شنة 2013 .
)التفا�شيل �س2(

   

رئي�س الوزراء الأردين يثمن 
مواقف الإمارات جتاه الأ�شقاء

•• عمان-وام:

ال��وزراء الأردين الدكتور عبداهلل الن�شور مب�شتوى  اأ�شاد دولة رئي�س 
العالقات النموذجية واملتطورة التي جتمع بن دولة الإمارات العربية 
الثنائية  العالقات  اأن  موؤكدا  الها�شمية..  الأردن��ي��ة  واململكة  املتحدة 
قيادتي  قبل  من  م�شتمرة  وتوجيهات  خا�شة  كرمية  برعاية  حتظى 
البلدين احلكيمتن. واأعرب الدكتور عبداهلل الن�شور عن اإرتياحه ملا 
و�شلت اإليه هذه العالقات من تقدم ومتيز �شمل كافة املجالت والذي 
ج�شدته �شور التعاون والن�شجام والتن�شيق امل�شتمر يف جميع امل�شائل 

والق�شايا امل�شرتكة واملهمة يف املنطقة.            )التفا�شيل �س5(

الهالل تد�شن م�شروع الأ�شر املنتجة 
للمتاأثرين من الفجوة الغذائية يف اليمن 

•• �صنعاء-وام:

م�شروع  اليمنية  احل��دي��دة  مبحافظة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  د�شنت 
الأ�شر املنتجة ل�شالح املتاأثرين من الفجوة الغذائية يف اليمن. 

وا�شتفادت من املرحلة الأوىل من امل�شروع ع�شرات الأ�شر التي تعي�س 
حتت خط الفقر اأغلبيتها من الأيتام والأرامل. 

امل�شروع  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  بت�شليم  �شنعاء  يف  الهيئة  مكتب  وق��ام 
املنتجة لإيجاد م�شادر دخل  الأبقار  اإنتاج حيوانية متثلت يف  و�شائل 
الإعانات  على  العتماد  ع��ن  ب��دل  احل��ي��اة  ظ��روف  على  تعينها  ثابتة 

الآنية التي تنتهي بوقتها.                              )التفا�شيل �س6(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير البحرية الأمريكي  )وام( حممد بن را�شد يف �شورة جماعية مع املكرمن بجائزة ال�شحافة العربية  )وام(

حممد بن زايد يبحث مع  وزير البحرية الأمريكية 
العالقـات الثنائيـة والتعاون يف املجالت الع�شكرية

�أ�سدر قان�نا بتغيري م�سمى م�ؤ�س�سة دبي للفعاليات و�لرتويج �لتجاري �إىل م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات

حممد بن را�شد يكرم الفائزين بجائزة ال�شحافة العربية

انفجار يهز دم�شق وا�شتباكات يف �شجن حلب

•• القاهرة-وكاالت:

علق  ان��ه  ام�س  مب�شر  الع��ل��ى  الق�شاء  جمل�س  ق��ال 
العمال التح�شريية ملوؤمتر دعا اليه الرئي�س حممد 
ال�شلطة  ق��ان��ون  تعديل  على  الت��ف��اق  بهدف  مر�شي 
واأن�شار  الق�شاة  ب��ن  م��واج��ه��ة  وت��ف��ادي  الق�شائية 
ال��ت��ي��ارات ال�شالمية ال��ذي��ن ط��رح��وا اق��رتاح��ات يف 
الق�شاة  األ���وف  اق�شاء  �شاأنها  م��ن  ال�����ش��ورى  جمل�س 
عن منا�شبهم. وقال جمل�س الق�شاء العلى يف بيان 
ملا �شمي  التح�شريية  انه اتخذ قرار تعليق العمال 
موؤمتر العدالة الثاين ردا على قيام جمل�س ال�شورى 
اأيار  م��اي��و   25 ي��وم  بتحديد  ال��ث��الث��اء  الأول  اأم�����س 
احلايل ل�شتئناف مناق�شة تعديالت معرو�شة عليه 

لقانون ال�شلطة الق�شائية.
يف ال��وق��ت ذات���ه اأع��ل��ن ن���ادي ق�����ش��اة م�����ش��ر، ر�شمياً، 
الرئي�س  اإل��ي��ه  ال���ذي دع��ا  ال��ع��دال��ة  مقاطعة م��وؤمت��ر 
امل�شري حممد مر�شي، ب�شبب معاودة طرح الربملان 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت �شبكة �شانا الثورة اأن انفجارا ب�شيارة مفخخة 
ال�شورية  بالعا�شمة  امل��زة  الأربعاء يف حي  ام�س  وقع 
�شجن  فجرا  املعار�شة  ق��وات  اقتحمت  فيما  دم�شق، 
داخله،  امل��ب��اين  اأح���د  على  و�شيطرت  امل��رك��زي  حلب 
وجرت ا�شتباكات عنيفة بعد القتحام. يتزامن ذلك 

مع ا�شتمرار القوات النظامية ق�شفها ملناطق عدة.
ق����رب م�شجد  وق����ع  الن���ف���ج���ار  اإن  ال�����ش��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
وحتدث  التفا�شيل،  م��ن  م��زي��د  ذك��ر  دون  ال�شافعي 
���ش��ه��ود ع��ي��ان اأي�����ش��ا ع���ن ان��ف��ج��ار وق���ع ق���رب �شاحة 
الأموين بدم�شق اأ�شفر عن �شقوط �شحايا واأ�شرار 

يف املباين املجاورة.
واق��ت��ح��م��ت ق�����وات اجل��ي�����س احل����ر اق��ت��ح��م��ت �شجن 
داخله،  امل��ب��اين  اأح���د  على  و�شيطرت  امل��رك��زي  حلب 
ب��ي��ن��م��ا ق�����ش��ف ال���ط���ريان احل���رب���ي ال�������ش���وري ق�شف 
حميط ال�شجن ودوار اجلندول عقب اقتحام الثوار 

لل�شجن.
ال�شجن يف وقت  املعار�شة قد حا�شرت  وكانت قوات 
�شابق، واأمهلت جنود النظام لال�شت�شالم وعدم اإيذاء 
لكن  ال�شجن،  م��ن  اآم��ن��ن  اخل���روج  مقابل  ال�شجناء 

م�شروع قانون ال�شلطة الق�شائية.
واأكد جمل�س اإدارة نادي ُق�شاة م�شر، يف بيان اأ�شدره 
بنهاية اجتماع طارئ، ام�س مقاطعته التامة ملوؤمتر 
العدالة الثاين املزمع عقده قريباً وعدم امل�شاركة يف 

فعالياته حال انعقاده باأي �شورة من ال�شور.
غري  على  اإن��ه  بالقول  املقاطعة  �شبب  البيان  واأرج��ع 
واأُعطي من وع��ود، فاجاأ جمل�س  ما قطع من عهود 
ال�����ش��ورى )ال��غ��رف��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ربمل��ان امل�شري( 
امل�شبوه مرة  القانون  اجلميع مبعاودة طرح م�شروع 
د  وحدَّ الق�شائية(،  ال�شلطة  قانون  )م�شروع  اأخ��رى 

جل�شة 25 اأيار مايو اجلاري لعر�شه على املجل�س.
لق�شاة  ال�شرعي  املمثل  وه��و  ال��ن��ادي،  اأن  على  د  و�شدَّ
ينت�شر  اأن  �شرورة  على  اإرادت��ه��م،  عن  واملعرب  م�شر 
عند  ي��ك��ون  واأن  للق�شاء،  الأع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  جمل�س 
م�شوؤولياته يف الزود عن الق�شاة والوقوف معهم يف 
امل�شاركة يف  ع��دم  الفور  على  ُيعلن  واأن  واح��د  خندٍق 

هذا املوؤمتر.

اقتحام  اإىل  املعار�شة  م�شلحي  دفع  ال�شتجابة  عدم 
ال�شجن وال�شيطرة على اأحد املباين داخله.

اقتحام  عقب  بالطريان  وق�شف  ا�شتباكات  ووقوعت 
ي�شتمر  فيما  حلب،  ل�شجن  ال�شورية  املعار�شة  قوات 

حتليق مقاتالت النظام يف حميط املنطقة.
من جهته، اأعلن املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اأن 
ا�شتباكات عنيفة تدور بن مقاتلي املعار�شة والقوات 
املدينة.  اأط���راف  عند  حلب  �شجن  داخ���ل  النظامية 
بعد  وقعت  ال�شتباكات  اأن  بيان  يف  املر�شد  واأو���ش��ح 
تفجري  اإث���ر  اقتحامه  م��ن  املعار�شة  مقاتلي  متكن 

اأ�شواره ب�شيارات مفخخة.
باملدفعية  اأن ال�شتباكات ترتافق مع ق�شف  واأ�شاف 

وقذائف الدبابات على حميط  ال�شجن.
اإن مقاتليه يف حمافظة درعا  كما قال اجلي�س احلر 
اقتحام  بعد  غزالة،  خربة  قرية  ل�شرتداد  يتاأهبون 
اجلي�س النظامي لها قبل يومن. وتعد خربة غزالة 
عليها  ي�شيطر  ملن  تتيح  اإ�شرتاتيجية  منطقة  مفتاح 
املمتد من معرب ن�شّيب  التحكم يف الطريق الدويل 

على احلدود ال�شورية الأردنية ودم�شق.
وتزامن ذلك مع ق�شف باملدفعية الثقيلة لريف درعا، 

وا�شتباكات عنيفة يف حميط الكرك ال�شرقي.

الفجر........    04:14            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:00  
الع�صاء......   08:31

جنود الحتالل تعتدون على املتظاهرين الفل�شطينين يف القد�س املحتلة  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأحيا اآلف الفل�شطينين الربعاء 
غزة  وق��ط��اع  الغربية  ال�شفة  يف 
وال�شتن  اخل���ام�������ش���ة  ال����ذك����رى 
للنكبة، ذكرى نزوح حواىل 760 
دولة  ق��ي��ام  م���ع  فل�شطيني  ال���ف 

ا�شرائيل عام 1948.
اجلي�س  م��ع  ا�شتباكات  وان��دل��ع��ت 
متفرقة  ام��اك��ن  يف  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
عوفر  �شجن  م��ن  ب��ال��ق��رب  منها 
الع�شكري قرب مدينة رام اهلل يف 
مرا�شلي  الغربية،بح�شب  ال�شفة 
فران�س بر�س ومتحدثة ع�شكرية 

ا�شرائيلية.
وح����م����ل امل����ت����ظ����اه����رون اع���الم���ا 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وم���ف���ات���ي���ح ال���ع���ودة 
حتمل  لف����ت����ات  اىل  ب���ال����ش���اف���ة 
ا����ش���م���اء ال���ق���رى امل���ه���ج���رة خالل 

النكبة.
متظاهرا  ع�شر  خم�شة  وا���ش��ي��ب 
ال�شرائيلي  اجل��ي�����س  ب��ر���ش��ا���س 
ب�����ح�����������ش�����ب م���������������ش�������ادر ط���ب���ي���ة 

فل�شطينية.
من ناحيته، افاد جي�س الحتالل 
ك���ان���ت هناك  ان�����ه  ال����ش���رائ���ي���ل���ي 
حالت القاء حجارة على اجلنود 
ال�شفة  م��ن  خمتلفة  ام��اك��ن  يف 
ال��غ��رب��ي��ة م���وؤك���دا ان اجل��ي�����س رد 
اعمال  تفريق  و�شائل  با�شتخدام 
حاجز  ويف  ع����وف����ر  يف  ال�������ش���غ���ب 

قلنديا باجتاه القد�س.
ويف نابل�س �شمال ال�شفة الغربية 
بينما  �شخ�س  ال��ف  نحو  تظاهر 

ــة  ــي ــش ــ� ــون ــت ـــة ال ـــوم ـــك احل
للجهاديني جتــمــعــا  حتــظــر 

•• تون�س-ا.ف.ب:

اعلن را�شد الغنو�شي رئي�س حركة 
احلاكمة  ال���ش��الم��ي��ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
احلكومة  ان  الرب��ع��اء  تون�س  يف 
التون�شية �شتحظر التجمع الذي 
�شلفية  منظمة  تقيمه  ان  يتوقع 
جهادية الحد املقبل يف القريوان 

)و�شط(.
م����وؤمت����ر  ال���غ���ن���و����ش���ي يف  وق��������ال 
�شحايف ان احلكومة قررت حظر 
ال�����ذي مل يح�شل  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 
منظموه على اذن م�شبق بح�شب 
جماعة  اع��ل��ن��ت  بينما  ال��ق��ان��ون، 
الف  م�����ش��ارك��ة  ال�شريعة  ان�����ش��ار 

ال�شخا�س يف جتمعها

ــى  ــل هــــجــــوم جــــديــــد ع
بــنــغــازي  �ــشــرطــة يف  ــز  ــرك م

•• بنغازي-رويرتز:

الليبية  بال�شرطة  م�شادر  قالت 
هجوم  يف  قتل  �شخ�شا  ان  ام�����س 
مبدينة  ل��ل�����ش��رط��ة  م���رك���ز  ع��ل��ى 
وان����ه مت  ليبيا  ���ش��رق  ب��ن��غ��ازي يف 
امل��ب��ن��ى يف وقت  ال���ن���ار يف  ا���ش��ع��ال 

لحق انتقاما فيما يبدو ملقتله.
ا�شافية  ق�����وات  اجل��ي�����س  ون�����ش��ر 
انفجرت  اأن  ب���ع���د  ب���ن���غ���ازي  يف 
قرب  باملتفجرات  حمملة  �شيارة 
اأ�شفر  م�شت�شفى يوم الثنن مما 

عن مقتل ثالثة.
كان  القتيل  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
يعي�س يف احلي واأنه اأحد منفذي 
الهجوم لكن �شكانا قالوا انه اأحد 

املارة ووقع يف مرمى النريان.

�إحياء لذكرى �لنكبة

مظاهرات حا�شدة يف ال�شفة وغزة ومواجهات يف القد�س املحتلة

تظاهر نحو 300 يف اخلليل.
يف  الفل�شطينين  الف  وتظاهر 
عليه  ت�شيطر  ال���ذي  غ���زة  ق��ط��اع 
حركة حما�س بدعوة من اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا لح���ي���اء ذكرى 
النكبة ومب�شاركة كافة الف�شائل 

الفل�شطينية.
ال�شبان  م���ن  ع����دد  اأ���ش��ي��ب  وق����د 
اختناق  ب��ح��الت  الفل�شطينين 
اإثر مواجهات اندلعت على حاجز 
�شمال  ال��واق��ع  الع�شكري  قلنديا 

مدينة القد�س املحتلة.
ع�شرات  بن  املواجهات  واندلعت 
ال���������ش����ب����ان وق�����������وات الح�����ت�����الل 
امل���ت���واج���دة ع��ل��ى احل���اج���ز عقب 

اإح��ي��اء الذكرى  و���ش��ول م�����ش��رية 
التي  للنكبة  وال�شتن  اخلام�شة 
انطلقت من اأمام �شريح الرئي�س 
الفل�شطيني الراحل يا�شر عرفات 

يف رام اهلل.
 70 ح��������وايل  اق����ت����ح����م  ح�����ن  يف 
الأق�شى  امل�شجد  ام�س  م�شتوطنا 
من باب املغاربة. وقالت موؤ�ش�شة 
الق�شى للوقف والرتاث يف بيان 
ت�شود  التوتر  من  حالة  اإن  ام�س 
بعد  وحميطه  الأق�����ش��ى  امل�شجد 
جمموعات  ق��ب��ل  م���ن  اق��ت��ح��ام��ه 
ت�شم  جمموعة  ك��ل  امل�شتوطنن 
من خم�شة اإىل ع�شرة م�شتوطنن 

من خمتلف الفئات العمرية.

نحو  ت�����ش��ري��د  اىل  ال��ن��ك��ب��ة  وادت 
ع���ام  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال������ف   760
ع����دد  ا�����ش����ب����ح  وق��������د   1948
حاليا  الفل�شطينين  الالجئن 
ن�����ش��م��ة مع  م���الي���ن   4،8 ن��ح��و 

احفادهم.
وكان الرئي�س الفل�شطيني عبا�س 
اك��د يف كلمة يف ذك��رى النكبة ان 
انت�شروا على من  الفل�شطينين 
وانكروا  ه��وي��ت��ه��م  طم�س  ارادوا 
حقوقهم م�شددا على انه ل توجد 
اليوم دولة يف العامل، مبا يف ذلك 
الوليات املتحدة المريكية تنكر 
دولتنا  اق��ام��ة  يف  امل�����ش��روع  حقنا 
التي  ارا����ش���ي���ن���ا  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 

ت�ساعد �مل��جهة بني �لق�ساء و�أن�سار �لتيار�ت �ال�سالمية

ق�شاة م�شر يقاطعون موؤمترًا دعا اليه مر�شي 
مو�شكو ت�شف العملية 

ال�شتخبارية المريكية باخلرقاء
•• مو�صكو-ا.ف.ب:

�شخر الكرملن الربعاء من حماولة دبلوما�شي امريكي جتنيد ممثل 
للتعاون  املعلنة  الرادة  الرغم من  على  الرو�شية  ال�شتخبارات  لجهزة 

بعد اعتداء بو�شطن، معتربة انها ت�شرفات فظة وخرقاء.
ما  بح�شب  بوتن  فالدميري  الرئي�س  م�شت�شار  او�شاكوف  ي��وري  وق��ال 
اوردت وكالت النباء الرو�شية ن�شتغرب، وهذا اقل ما ميكن ان نقوله، 
اوباما  الرئي�شان  اع��رب  بينما  وخ��رق��اء  فظة  جتنيد  حم��اول��ة  ح�شول 

وبوتن عن الرادة يف تكثيف التعاون بن الجهزة اخلا�شة.
بوتن  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  للرئي�س  م�شت�شار  اع��ل��ن  اخ���رى  جهة  م��ن 
�شينقل  باترو�شيف  نيكولي  الرو�شي  �شر جمل�س المن  ان امن  ام�س 
اىل الوليات املتحدة يف الع�شرين من ايار مايو رد الرئي�س بوتن على 

ر�شالة من نظريه المريكي باراك اوباما.
وقال يوري او�شاتوف بح�شب وكالت النباء الرو�شية ان زيارة باترو�شيف 
�شتتم يف الع�شرين واحل��ادي والع�شرين من ايار مايو و�شينقل ردا من 
بوتن على ر�شالة الرئي�س المريكي التي نقلها م�شت�شاره توم دونيلون 

اىل مو�شكو يف ني�شان ابريل.

�أهال بكم يف 
م�قع جريدة 

�لفجر 
�الإلكرتوين 

�جلديد
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حممد بن را�شد ي�شدر قانونا بتغيري م�شمى موؤ�ش�شة دبي للفعاليات والرتويج التجاري اإىل موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
ب�شفته حاكما لإمارة دبي القانون 
رقم 3 ل�شنة 2013 والذي ين�س 
دبي  موؤ�ش�شة  م�شمى  تغيري  على 
التجاري  وال���رتوي���ج  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للمهرجانات  دب���ي  موؤ�ش�شة  اإىل 
وت����روي����ج ق���ط���اع ال��ت��ج��زئ��ة وهي 
ال�شياحة  دائ��رة  موؤ�ش�شات  اإح��دى 

والت�شويق التجاري.
املوؤ�ش�شة  اجلديد  القانون  ومينح 
التعاون  ت���خ���ول���ه���ا  ����ش���الح���ي���ات 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  م��ع  والتن�شيق 
لقطاع  ل�����ل�����رتوي�����ج  واخل�������ا��������س 
اإىل  ب����ه  ال���ت���ج���زئ���ة وال���ن���ه���و����س 
وا�شتقطاب  متقدمة  م�شتويات 
اأعداد اأكرب من الزوار واملت�شوقن 

التجزئة دورا مهما عاما بعد عام 
يف زيادة اأعداد الزوار اإىل دبي كما 
�شاهم م�شاهمة وا�شحة يف الناجت 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل لإم����ارة دبي.. 
ومن خالل تطوير املهرجانات ك�� 
مهرجان دبي للت�شوق و مفاجاآت 
موؤ�ش�شة  ومت��ك��ن��ت  دب����ي  ���ش��ي��ف 
قطاع  وترويج  للمهرجانات  دب��ي 
اأ�شا�شي  دور  ل��ع��ب  م��ن  ال��ت��ج��زئ��ة 
له  وال��رتوي��ج  القطاع  تطوير  يف 
�شمن اإطار من التعاون امل�شرتك 
بن القطاعن العام واخلا�س مع 
من  امل��زي��د  حتقيق  على  حر�شها 
ال��ن��م��و ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع م���ن خالل 
مهرجانات  وت���ن���ظ���ي���م  ت���ط���وي���ر 
وه���ي  ب���ال���ت���ج���زئ���ة  ع����الق����ة  ذات 
ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  رئي�شي  ج��زء 
لتحقيق اأهدافنا �شمن روؤية دبي 
2020 لتطوير القطاع ال�شياحي 
. وتت�شمن ال�شرتاتيجية كذلك 
تعزيز مكانة دبي كوجهة مف�شلة 

م�شاهمة  زي������ادة  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 
القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل 

لإمارة دبي.
الإع������������الن عقب  ه�������ذا  وي������اأت������ي 
 2020 دب��ي  روؤي��ة  �شموه  اعتماد 
اأخريا  ال�شياحي  القطاع  لتطوير 
التجزئة  ق���ط���اع���ا  ي��ل��ع��ب  ح���ي���ث 
يف  حم���وري���ا  دورا  وامل���ه���رج���ان���ات 
دعم ال�شياحة وهما من العنا�شر 
املهمة لتحقيق روؤية دبي 2020 
فيما  ال�شياحي  القطاع  لتطوير 
امل�شرق  ال�شجل  على  البناء  �شيتم 
للموؤ�ش�شة  امل��رتاك��م��ة  واخل����ربات 
يف تنظيم املهرجانات والفعاليات 
عاما   18 م�����دى  ع���ل���ى  امل���م���ت���دة 
ق���ط���اع  و�����ش����اه����م����ت يف حت�����وي�����ل 
رئي�شي  حم�����رك  اإىل  ال���ت���ج���زئ���ة 
دبي.  لإم����ارة  الق��ت�����ش��ادي  للنمو 
املري  �شعيد  ه���الل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شياحة  ل���دائ���رة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
لعب قطاع  التجاري..  والت�شويق 

قطاعي  ك�����ون  وم�����ع  ل���ل���ع���ائ���الت 
عن�شرين  واملهرجانات  التجزئة 
ال�شرتاتيجية  ل��ه��ذه  اأ���ش��ا���ش��ي��ن 
���ش��ت��ع��م��ل على  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ف�������اإن 
م�شتويات  اإىل  ب����ه  ال���ن���ه���و����س 
م��ت��ق��دم��ة مت��ك��ن م���ه���رج���ان دبي 
ع�شرة  ال�شابعة  دورته  للت�شوق يف 
من ا�شتقطاب 4.36 مليون زائر 
مليون   3.98 ب��ح��وايل  م��ق��ارن��ة 
اأي   2011 ال���ع���ام  خ����الل  زائ�����ر 

بزيادة تبلغ 9 يف املائة.
وقد فاق حجم الإنفاق الإجمايل 
اإم����ارات����ي  دره������م  م���ل���ي���ار   14.7
خ��������الل ف��������رتة م�����ه�����رج�����ان دب����ي 
ا�شتقبلت  كما   .2012 للت�شوق 
 2011 دب�����ي  ���ش��ي��ف  م���ف���اج���اآت 
اأ�شابيع  التي ا�شتمرت ملدة خم�شة 
31 يوليو  22 يونيو وحتى  من 
ح��وايل 4 مالين زائ��ر فيما بلغ 
الزوار8.8  ه���وؤلء  اإن��ف��اق  م��ع��دل 
مليار درهم توزعت على قطاعات 

التجزئة وال�شفر وال�شيافة ب�شكل 
اأ�شا�شي بالإ�شافة اإىل العديد من 
الأخرى  القت�شادية  القطاعات 
املوؤ�ش�شة  ومتكنت  دب��ي.  اإم���ارة  يف 
من خالل املهرجانات والفعاليات 
مكانة  تر�شيخ  م��ن  تنظمها  التي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وجاء  دب���ي يف ق��ط��اع 
ن��ت��ي��ج��ة ذل����ك ح�����ش��ول دب����ي على 
للفعاليات  مدينة  اأف�شل  ج��ائ��زة 
لعامي  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���ه���رج���ان���ات 
2011 و2012 . كما اأنها حلت 
الأو�شط  ال�شرق  يف  الأول  باملركز 
اأزي��اء وذل��ك وفق  كاأف�شل مدينة 
لجنويج  جلوبال  �شركة  ت�شنيف 
مونيتور. كما لعبت املوؤ�ش�شة دورا 
دبي  جمموعة  تاأ�شي�س  يف  مهما 
وجمموعة  وامل��ج��وه��رات  للذهب 
اللتان  دب����ي  يف  ال��ت�����ش��وق  م���راك���ز 
بقطاع  ال���ن���ه���و����س  يف  ���ش��اه��م��ت��ا 
هذه  اإىل  ب��ه  وال��و���ش��ول  التجزئة 

املرحلة. 

حممد بن را�شد يعزي زياد كلداري 
و�شقيقه يف وفاة والدتهما

•• دبي-وام:

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  قدم �شاحب 
زياد  ال�شيد  العزاء اىل  دب��ي رع��اه اهلل واج��ب  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  ق��ام  وق��د  والدتهما.  لها  املغفور  وف��اة  فى  و�شقيقه  كلداري 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بزيارة منزلهما فى منطقة جمريا بدبي 
حيث قدم �شموه �شادق عزائه وموا�شاته لنجلي الفقيدة وذويها. وقدم العزاء 
اإىل جانب �شموه .. �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 

للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات وعدد من املرافقن.

امارات للبرتول تدعم بلدية عجمان يف حملتها يوم بال اأكيا�س بال�شتيك 
•• دبي-وام:

قررت موؤ�ش�شة الإمارات العامة للبرتول اإمارات وقف توزيع اأنواع اأكيا�س البال�شتيك كافة يف حمطات 
اخلدمة التابعة لها يف اإمارة عجمان ملدة يوم واحد..وذلك م�شاندة للحملة التي تطلقها بلدية عجمان 
اليوم بعنوان يوم بال اأكيا�س بال�شتيك يف اإطار جهودها الرامية للمحافظة على بيئة �شحية و�شليمة 
. واأ�شاد ح�شن كاظم مدير الت�شالت اخلارجية يف اإمارات باملبادرة التي اأطلقتها بلدية عجمان والتي 
تلك  املوؤ�ش�شة تدرك  اأن  البال�شتيك مو�شحا  اأكيا�س  باأخطار  املجتمعي  والوعي  ت�شاهم يف رفع احل�س 
ت�شببه  اأن  ميكن  ال��ذي  التلوث  وحجم  للتحلل  البال�شتيك  اأكيا�س  قابلية  ع��دم  يف  واملتمثلة  الأخ��ط��ار 
للرتبة والهواء واملاء والأ�شرار التي تلحقها بالإن�شان واحليوان اإ�شافة اإىل ت�شويه امل�شاحة اجلمالية 
واحل�شارية يف املناطق التي تتجمع فيها بعد التخل�س منها بطرق ع�شوائية . وقال اإن م�شاركة اإمارات يف 
احلملة من خالل وقف توزيع اأكيا�س البال�شتيك يف حمطات اخلدمة بعجمان هي تعبري عن م�شاندتها 

ودعمها للحملة لتحقيق اأهدافها يف املحافظة على بيئة �شحية خالية من اأكيا�س البال�شتيك .

�شيف بن زايد يلتقي ال�شفري الأ�شباين
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  التقى 
مكتبه  الداخلية يف  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
فرينانديث  �شالريت�س  اإيوخينيو  خو�شيه  �شعادة  ام�س 
يرافقه  الدولة  ل��دى  ا�شبانيا  مملكة  �شفري  فالديراما 
وفد من احلر�س املدين الأ�شباين التابع لوزارة الداخلية 

الذي يزور البالد حاليا.
ومت خالل اللقاء تبادل الراأي حول العديد من الق�شايا 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  �شبل  وب��ح��ث  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
العالقات بن البلدين ال�شديقن خ�شو�شا يف املجالت 

ال�شرطية. ح�شر اللقاء اللواء نا�شر خلريباين النعيمي 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  العام  الأم��ن 
املنهايل  العو�شي  ب��ن  حممد  وال��ل��واء  الداخلية  وزي���ر 
مدير عام املوارد الب�شرية مدير عام العمليات ال�شرطية 
الظاهري مدير  والعميد علي خلفان  اأبوظبي  ب�شرطة 
�شعود  والعقيد  اأبوظبي  �شرطة  يف  القيادة  ���ش��وؤون  ع��ام 
الوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي 
مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�شيخ  والعقيد 
والعقيد ثاين بطي  املناطق اخلارجية  �شرطة  مديرية 
ال�شام�شي مدير اإدارة التدريب يف الإدارة العامة للموارد 

الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي.

�لتقى �ع�ساء جمل�س �إد�رة جائزة �ل�سحافة �لعربية
حممد بن را�شد يكرم الفائزين بجائزة ال�شحافة العربية

•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي )رع��اه اهلل( م�شاء ام�س 
يف فندق جراند حياة دبي بح�شور 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  مكتوم ويل عهد  اآل  را�شد  بن 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
املري  بنت غامن  منى  و�شعادة  دبي 
العالمي  للمكتب  العامة  املديرة 
اأع�������ش���اء جمل�س  حل��ك��وم��ة دب�����ي.. 
العربية  ال�����ش��ح��اف��ة  ج��ائ��زة  اإدارة 
وذلك على هام�س احتفال اجلائزة 
التي  ع�������ش���رة  ال���ث���ان���ي���ة  ب����دورت����ه����ا 
اختتمت م�شاء ام�س بتوزيع جوائز 
الثالث  فئاتها  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  على 
ال�شمو  �شاحب  ا���ش��اد  وق��د  ع�شرة. 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
بجهود جمل�س اإدارة اجلائزة الذي 
���ش��ن��وات يف خدمة  ث����الث  ام�����ش��ى 
���ش��م��وه اجلائزة  وو���ش��ف  اجل���ائ���زة 
وم��ن��ت��دى الع����الم ال��ع��رب��ي مبنرب 
عامل  يف  وامل��ب��دع��ن  لل�شحافين 
الراأي  لتبادل  والع��الم  ال�شحافة 
الق�شايا  من  العديد  يف  والت�شاور 
ال���ع���رب���ي���ة وو�����ش����ع ال����ش���ب���ع على 
اجلرح العربي والبحث عن و�شائل 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ليجاد  وق���اب���ل���ة  ف��اع��ل��ة 
تهم  التي  للق�شايا  منا�شبة  حلول 
الع����الم وامل���واط���ن ال��ع��رب��ي. واأكد 
���ش��م��وه خ���الل حت����اوره م��ع اأع�شاء 
ذوي  م���ن  اجل����ائ����زة  اإدار  جم��ل�����س 
ال�شحافة  يف  لها  امل�شهود  الق���الم 
اأقطاب  ب��ن  ال��ت�����ش��اور  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شحافة و�شناع القرار ي�شاعد يف 
راأي  ان  اإذ  ال�شائب..  ال��راأي  بلورة 
ال�شخ�س  راأي  من  اأف�شل  الثنن 
من  ا�شوب  الثالثة  وراأي  ال��واح��د 
راأي الثنن. واأردف �شموه قائال: 
ا�شت�شري  ق���د  ع�����ش��ك��ري  ك��ق��ائ��د  اأن����ا 
جنودي يف مهمة اأو امر ما واأحيانا 
فكرة  او  ج��ن��دي  راأي  اإىل  ا���ش��ت��م��ع 
املو�شوع  تكون مفيدة جدا يف  منه 

جائزة  درع  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
لل�شحايف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
اأمن الدوبلي من �شحيفة الحتاد 
الإماراتية عن عمله الفائز بعنوان 
:فخ املن�شطات.. �شارق الفرح. وقام 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ب��د امل��ل��ك ع�شو 
بتقدمي  اجل����ائ����زة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأف�شل �شورة �شحافية  درع جائزة 
بدارنة  ع���الء  ال�����ش��ح��ايف  للم�شور 
م����ن وك����ال����ة الأن�����ب�����اء الأوروب�����ي�����ة. 
لوتاه  ال���دك���ت���ورة ح�����ش��ة  و���ش��ل��م��ت 
درع  اجل��ائ��زة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
الكاريكاتريي  ال���ر����ش���م  ج����ائ����زة 
ل��ل��ر���ش��ام ال��ف��ائ��ز رائ�����د خ��ل��ي��ل من 

جملة الكاريكاتري ال�شوري.
فيما قام نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلائزة حممد بركات بت�شليم دروع 
بفئة  ال��ث��الث��ة  للفائزين  ال��ت��ك��رمي 
وهم  لل�شباب  العربية  ال�شحافة 
هدى بارود من �شحيفة فل�شطن 
�شحيفتي  م���ن  حم���ج���وب  وه��ي��ث��م 
اليوم  وامل�شري  اللبنانية  الأخ��ب��ار 
ال��غ��ام��دي م��ن �شحيفة  وا���ش��م��ه��ان 

الريا�س ال�شعودية.
جلائزة  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  ك���ان���ت 
هذا  تلقت  ق��د  العربية  ال�شحافة 
من  عمل   4000 يقارب  ما  العام 
العربي  ال���وط���ن  اأرج�������اء  خم��ت��ل��ف 
وال����ع����امل ح���ي���ث ����ش���ه���دت اجل���ائ���زة 
فئاتها  كافة  على  وا�شعة  مناف�شة 
موؤكدة  م�شريتها  ب��ذل��ك  لتوا�شل 
متخ�ش�شة  جائزة  كاأكرب  مكانتها 
يف هذا املجال على م�شتوى الوطن 
النت�شار  ناحية  من  �شواء  العربي 
القيمة  جلهة  اأو  امل�شاركة  وح��ج��م 
اأن جائزة  ب��ال��ذك��ر  امل��ال��ي��ة . ج��دي��ر 
يف  تاأ�ش�شت  قد  العربية  ال�شحافة 
1999 مب��ب��ادرة م��ن �شاحب  ع��ام 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اإىل توفري �شاحة  مكتوم.. وتهدف 
تناف�س تت�شم باحليادية وال�شفافية 
ال��ك��ام��ل��ة وف���ق اآل���ي���ة ع��م��ل حمددة 
يتوىل الإ�شراف عليها جمل�س اإدارة 
ع�شويته  يف  ي�شم  وال��ذي  اجلائزة 
ال�شحافين  ك����ب����ار  م�����ن  ن���خ���ب���ة 

العرب.

ينطبق  وه���ذا  ب�شدده  نحن  ال���ذي 
على ك��ل م��وق��ع م��ن م��واق��ع العمل 
فراأي الفريق اف�شل من راي الفرد 
الت�شاور  الفريق يجب عليه  وقائد 
مع اأع�شاء فريقه والخذ براأي اأي 

ع�شو قد يكون �شائبا ومفيدا. 
واأ�شاف �شموه: �شيدنا حممد �شلى 
امل�شورة  دائ��م  ك��ان  و�شلم  عليه  اهلل 
العديد  ويف  غزواته  يف  �شحبه  مع 
من ال�شوؤون العامة للم�شلمن من 
)و�شاورهم يف  تعايل  قوله  منطلق 
المر(. وتطرق احلوار بن �شموه 
بع�س  اإىل  الدارة  واأع�شاء جمل�س 
ال�شوؤون ال�شيا�شية العربية والواقع 
العربي يف �شوء ما يعرف بالربيع 
العربي وحرية الراأي يف ال�شحافة 
والع�����الم امل�����ش��م��وع وامل���رئ���ي حيث 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  متنى 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
وال�شتقرار  اخل�����ري  دب�����ي  ح���اك���م 
للدول العربية و�شعوبها ال�شقيقة. 
جمل�س  اأع�شاء  ا�شاد  جهتهم  ومن 
العربية  ال�����ش��ح��اف��ة  ج��ائ��زة  اإدارة 
واملنتدى  للجائزة  �شموه  ب��رع��اي��ة 
لل�شحافة  ال����الحم����دود  ودع���م���ه 
الكلمة  وح����ري����ة  وال�������ش���ح���اف���ي���ن 
ون����وه����وا ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن على 
واملنتدى  اجلائزة  فعاليتي  تنظيم 
بقيادة ال�شيدة منى املري وم�شتوى 

ال�شحافة  ج���ائ���زة  اإدارة  جم��ل�����س 
العربية ت�شلمته بالنيابة عنه ابنته 
لإ�شهاماته  تقديرا  الرومي  عهود 
ك������واح������د م������ن اأب�����������رز م���وؤ����ش�������ش���ي 
يف  ودوره  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
اجلائزة  م�شروع  وتطوير  تاأ�شي�س 
يف  الأوىل  دورت���ه���ا  ان���ط���الق  م��ن��ذ 
جهوده  كانت  حيث   1999 ال��ع��ام 
من الأ�شباب الرئي�شة وراء و�شول 
التي  املرموقة  املكانة  اإىل  اجلائزة 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ال����ي����وم وم�����ا اأح����رزت����ه 
م����ن ���ش��م��ع��ة ن���زي���ه���ة يف اأو�����ش����اط 
ال�����ش��ح��اف��ي��ن يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء 
للتناف�س  كم�شمار  العربي  الوطن 

املهني ال�شريف.
الرومي  خ��ل��ف��ان  م���ع���ايل  وي��ع��ت��رب 
دولة  يف  الوطني  العمل  رم��وز  من 
اللجان  يف  ���ش��ارك  حيث  الإم�����ارات 
الإمارات  دول��ة  لقيام  التح�شريية 
زار  الذي  الوفد  اأع�شاء  اأحد  وكان 
جمموعة من الدول العربية ل�شرح 
تاأ�شي�س الحتاد  النظر وراء  وجهة 
الوطن  ليبا�شر م�شريته يف خدمة 
بعد ذلك من خالل توليه العديد 
عمل  حيث  ال��وزاري��ة  املنا�شب  م��ن 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل�����وزارة  وك��ي��ال 
للعمل  ووزي������را  ل��ل�����ش��ح��ة  ووزي������را 
وكذلك  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال�������ش���وؤون 
ل��الإع��الم وال��ث��ق��اف��ة وم��ث��ل الدولة 

تزامن  وق�����د  ال���ع���رب���ي.  ع���امل���ن���ا  يف 
ال�شحافة  ج���وائ���ز  ع���ن  الإع�������الن 
الدورة  اأعمال  اختتام  مع  العربية 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة مل��ن��ت��دى الإع�����الم 
ال��ع��رب��ي ال����ذي ج����رت ف��ع��ال��ي��ت��ه يف 
دبي يومي 14 و15 مايو اجلاري 
مب�شاركة ح�شد اإعالمي كبري �شم 
ما يربو على 3000 من اخلرباء 
واملفكرين  والكتاب  واملتخ�ش�شن 
وامل��ع��ن��ي��ن ب��ال�����ش��اأن الإع���الم���ي من 

الوطن العربي والعامل.
يو�شف  حم���م���د  ����ش���ل���م  ذل������ك  اإىل 
اجل����ائ����زة  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ن درع 
ال�شتق�شائية  ال�����ش��ح��اف��ة  ج��ائ��زة 
عليوه  ع���ب���دال���وه���اب  ل��ل�����ش��ح��ف��ي 
عن  امل�شرية  ال��وف��د  �شحيفة  م��ن 
امللكي  الباب  عنوان:  حمل  حتقيق 
وقدم  م�شر  اإىل  ال�شالح  لتهريب 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ب��رق��اوي  رائ��د 
ال�شحافة  ج���ائ���زة  درع  اجل����ائ����زة 
خالد  ل��ل�����ش��ح��ف��ي  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ال��ب��ح��ريي م���ن ���ش��ح��ي��ف��ة ال���روؤي���ة 
العمانية عن عمل بعنوان الطرف 
التبادل  م���الم���ح  ي���ح���دد  ال���ث���ال���ث 

التجاري بن العرب واإ�شرائيل.
ب��ي��ن��م��ا ق����ام ظ��اع��ن ���ش��اه��ن ع�شو 
بت�شليم  اجل����ائ����زة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال�شيا�شية  ال�شحافة  ج��ائ��زة  درع 

احل�شور الذي متيز يف هذه الدورة 
من  ع��دد  ان�شمام  خا�شة  بالتنوع 
مقدمات  وال���ف���ن���ان���ات  ال��ف��ن��ان��ي��ن 
الربامج يف بع�س القنوات العربية 
ال��الت��ي ���ش��ارك��ن يف ج��ل�����ش��ات حوار 
م���ن���ت���دى الع�������الم ال���ع���رب���ي وك����ان 
ل��ه��ن ح�����ش��ور مم��ي��ز ا���ش��ف��ى على 
املنتدى نكهة فنية نالت ا�شتح�شان 

احل�شور واهتمامهم.
من جهة اأخرىكرم �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ام�س 
الثانية  ال���دورة  بجوائز  الفائزين 
العربية  ال�شحافة  جل��ائ��زة  ع�شرة 
وذل����ك خ���الل احل��ف��ل ال����ذي اأقيم 
يف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات اأع���م���ال ال����دورة 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة مل��ن��ت��دى الإع�����الم 
دبي  فندق جراند حياة  العربي يف 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
ال�����ش��ي��خ مكتوم  ع��ه��د دب����ي و���ش��م��و 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
كبار  م��ن  ولفيف  دب��ي  حاكم  نائب 
الإعالمية  وال��ق��ي��ادات  امل�����ش��وؤول��ن 
والثقافة يف  الفكر  ورم��وز  العربية 

املنطقة. 
خا�س  تكرمي  بت�شليم  �شموه  وق��ام 
رئي�س  ال�����روم�����ي  خ���ل���ف���ان  مل����ع����ايل 

واملوؤمترات  املحافل  العديد من  يف 
والإ�شالمية.  والعربية  اخلليجية 
ك��م��ا ���ش��ل��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
راعي  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جائزة  العربية  ال�شحافة  ج��ائ��زة 
للدورة  الإعالمية  العام  �شخ�شية 
امل�شري  لالإعالمي  ع�شرة  الثانية 
يف  جلهوده  تقديرا  قنديل  حمدي 
م�شرية الإعالم العربي من خالل 
واإذاع������ي وحما�شر  ك��ك��ات��ب  ع��م��ل��ه 
وعن  �شيا�شي  ونا�شط  ودبلوما�شي 
للدفاع عن  �شخرها  التي  م�شريته 
ق�����ش��اي��ا ال���ع���رب وه��م��وم��ه��م حيث 
املراكز  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ن��دي��ل  تقلد 
ال��ه��ام��ة ك��رئ��ي�����س لحت�����اد اإذاع�����ات 
الدول العربية وكمدير لالإعالم يف 
منظمة اليوني�شكو. كما �شلم �شموه 
جائزة العامود ال�شحايف اإىل الكاتب 
اللبناين حازم �شاغية الذي ا�شتهر 
منذ  ال�شفري  �شحيفة  يف  بكتاباته 
عام 1974 ويف �شحيفة احلياة يف 
عام 1988 حيث قام بالعديد من 
هيئة  يف  و���ش��ارك  ال�شحفية  امل��ه��ام 
حترير جملة اأبواب الف�شلية ثم يف 
هيئة حترير جملة كلمن الف�شلية 
املعنية بالق�شايا الفكرية والثقافية 
اأي�����ش��ا ع���الوة ع��ل��ى اإ����ش���داره عددا 
مو�شوعاتها  متحورت  الكتب  من 
والثقافية  ال�شيا�شية  احلياة  ح��ول 

ل��ل�����ش��ح��ايف ع���ث���م���ان حل���ي���اين من 
���ش��ح��ي��ف��ة اخل����رب اجل���زائ���ري���ة عن 
تون�س...  يف  ال�شلفية  عنوانه  عمل 
ال��ت��ون�����ش��ي��ون يف نعمة  ي��ف��رط  ه���ل 
ع�شو  �شمعان  جورج  و�شلم  ال�شلم. 
جائزة  درع  اجل��ائ��زة  اإدارة  جمل�س 
حمدان  ن�����ش��ال  لل�شحفي  احل����وار 
من �شحيفة البيان الإماراتية عن 
ال�شتفزاز  ال��زي��اين:  الفائز  عمله 
�شيا�شة  م���ع  ي��ت��ن��اق�����س  الإي�������راين 

ح�شن اجلوار اخلليجية.
وقام �شعادة اإبراهيم بوملحة نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة املدينة العاملية 
بتقدمي  الإن�������ش���ان���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الإن�شانية  ال�شحافة  ج��ائ��زة  درع 
من  خ��ن��دق��ج��ي  ح��ن��ان  لل�شحافية 
الأردن��ي��ة عن عملها  الغد  �شحيفة 
ولفظية  ج�شدية  اعتداءات  الفائز 
على اأ�شخا�س ذوي اإعاقة داخل دور 
رعاية خا�شة وهي املرة الأوىل التي 
الفئة  ه��ذه  اجل��ائ��زة  فيها  تت�شمن 
العاملية  امل��دي��ن��ة  ب��رع��اي��ة  وح��ظ��ي��ت 

للخدمات الإن�شانية يف دبي.
ال���ظ���اه���ري ع�شو  ن���ا����ش���ر  و����ش���ل���م 
جمل�س الإدارة درع جائزة ال�شحافة 
اأبو  ر�شا  لل�شحافية  التخ�ش�شية 
زكي من �شحيفة الأخبار اللبنانية 
لبنان   : بعنوان  الفائز  عملها  عن 
بهبهاين  اأح���م���د  وق�����دم  ع��ق��ل  ب���ال 
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�مل�ست�سفيات �حلك�مية 
�أب�ظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لق�يني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أب�ظبى

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

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

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

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
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برقية �شكر لرئي�س الدولة من امل�شاركني يف ندوة التكامل الجتماعي وت�شامن الأجيال
•• اأبوظبي -وام: 

التي  الأج��ي��ال  وت�شامن  الجتماعي  التكامل  ن��دوة  يف  امل�شاركون  رف��ع 
انطلقت �شباح ام�س بالتزامن مع يوم الأ�شرة الدويل يف منتجع �شنت 
ريجي�س بجزيرة ال�شعديات يف اأبوظبي برقيات �شكر وتقدير اىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شمو 
الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الم���ارات  ام  والطفولة 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وجاء يف الربقية املرفوعة اىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل 

وجاء يف الربقية املرفوعة اىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية .. 
ونحن نختتم اأعمال ندوة التكامل الجتماعي وت�شامن الأجيال التي 
ا�شت�شافتها موؤ�ش�شتكم الرائدة اليوم ي�شرنا وي�شعدنا اأن نرفع اإىل مقام 
الأمر  للندوة  الكرمية  لرعايتكم  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  �شموكم 
اأكرب الأث��ر يف جناحها وخروجها بنتائج مهمة يف جمال  الذي كان له 
�شموكم  دور  كذلك  مثمنن  الأج��ي��ال..  وت�شامن  الجتماعي  التكامل 
وتنميتها  املجتمع  يف  ومكانتها  قيمتها  وتعزيز  الأ�شرة  دعم  يف  الكبري 
وفق اأف�شل الأ�ش�س واملعايري العاملية داعن املوىل عز وجل اأن يحفظكم 

ويرعاكم وي�شدد على طريق اخلري خطاكم.
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اإىل  وتقدير  �شكر  برقية  امل�شاركون  رفع  كما 

ونحن نختتم اأعمال ندوة التكامل الجتماعي وت�شامن الأجيال التي 
نظمتها موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية اليوم ي�شرفنا وي�شعدنا اأن نرفع اإىل 
اأ�شدق عبارات ال�شكر والتقدير ملا تبذلونه من جهد  مقامكم ال�شامي 
اأدواره��ا يف دولة  وا�شتقرارها وتكامل  بالأ�شرة  �شبيل الهتمام  كبري يف 
وتهيئة  املواطنن  اأبنائكم  خلدمة  المكانات  كافة  وت�شخري  الإم���ارات 
الظروف املنا�شبة لرعايتهم اإميانا من �شموكم باأهمية التنمية ال�شاملة 
واأن الإن�شان هو الرثوة احلقيقية لهذا الوطن .. كما نثمن دور �شموكم 
الرائد يف دعم وا�شتقرار الأ�شرة العربية ب�شفة عامة من خالل اهتمامكم 
باأ�شقائنا العرب يف كل مكان. اإن ما حققته دولة الإمارات العربية املتحدة 
و�شجل  لالأجيال  فخر  مثار  لهو  ال��زاخ��ر  عهدكم  يف  ومن��اء  تطور  م��ن 
مل��ا فيه اخل��ري وال�شداد.  اع��ت��زاز يف ذاك���رة الأي���ام حفظكم اهلل ورع��اك��م 

حممد بن زايد اآل نهيان جاء فيها الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
نختتم  ونحن  لنا  يطيب  اأب��وظ��ب��ي..  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اإىل مقام  اأن نرفع  التكامل الجتماعي وت�شامن الأجيال  اأعمال ندوة 
ملا تبذلونه من جهد لدعم كافة  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  �شموكم 
اجلهود الرامية اإىل حتقيق ال�شتقرار لالأ�شرة وتهيئة الأجواء املنا�شبة 
لالإبداع والتميز ورعاية �شموكم الدائمة ومتابعاتكم لكل ما من �شانه 
موؤ�ش�شة  مكن  ال���ذي  الأم���ر  ومتعا�شدا  متالحما  جمتمعا  ي�شنع  اأن 
التنمية الأ�شرية من حتقيق العديد من الأهداف التي ر�شمت لها وفق 
ا�شرتاتيجية اإمارة اأبوظبي 2030 متمنن لكم التوفيق وال�شداد لكل 

ما فيه اخلري لالإن�شان يف كل مكان.

رئي�س وزراء قطر يكرم بلدية ال�شارقة لفوزها بجائزة جتميل املدن العربية

تعاون بني زايد العليا والدفاع املدين بالعني لتوعية يف حملة يدًا بيد.. ل�شالمتهم

منتدى �الإعالم �لعربي يت�سدى الأزمة �للغة �لعربية

فاروق �شو�شه يطالب بالهتمام بالنظام التعليمي للت�شدي للتحديات التي تواجهها اللغة 

•• ال�صارقة-وام:

كرم معايل ال�شيخ حمد بن جا�شم 
ب��ن ج��رب اآل ث���اين رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء وزير خارجية دولة قطر..
مبنا�شبة  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  بلدية 
الدورة  يف  الأوىل  باملرتبة  ف��وزه��ا 
احل��ادي��ة ع�����ش��رة ل��� ج��ائ��زة جتميل 
املدن على م�شتوى الوطن العربي. 
وت�شلم �شعادة املهند�س عبدالعزيز 
امل���ن�������ش���وري م�����ش��اع��د م���دي���ر عام 
وامل�شاريع  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة  ال���ب���ل���دي���ة 
ال�شيخ  معايل  م��ن  الذهبي  ال���درع 
الحتفال  خ��الل  جا�شم  ب��ن  حمد 
القطرية  بالعا�شمة  اأق��ي��م  ال���ذي 
ال����دوح����ة اح���ت���ف���اء ب��ال��ف��ائ��زي��ن يف 
ع�����ش��رة جلائزة  ال������دورة احل���ادي���ة 
واأه���دى   . ال��ع��رب��ي��ة  امل���دن  منظمة 

الأخرى  احلكومية  ال��دوائ��ر  كافة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  يحقق  مب��ا 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي م��ن اأج����ل ب��ق��اء مدينة 
للعي�س  الأم���ث���ل  امل���ك���ان  ال�����ش��ارق��ة 
والعمل معا. واأكد اأن فوز ال�شارقة 
بهذه اجلائزة ياأتي تعزيزا ملكانتها 
بها  تتمتع  اأ�شبحت  التي  املتميزة 
بن املدن العربية والعاملية .. لفتا 
اإىل اأن البلدية ا�شتطاعت اأن ت�شلط 
ال�شوء على مكامن وماآثر اجلمال 
احل�شارية  وال��ن��ه�����ش��ة  وال������رتاث 
واملعمارية التي ت�شهدها الإم��ارة . 
اأن الفوز باجلائزة يعك�س  اأكد  كما 
بالن�شق  ال�������ش���ارق���ة  وت���ف���رد  مت��ي��ز 
احل�شاري يف املباين امل�شتوحاة من 
الإ�شالمية  وال���زخ���ارف  ال��ن��ق��و���س 
مم��ا اأع��ط��ى امل��دي��ن��ة ب��ع��دا جماليا 

ع����ب����داهلل عيالن  ري����ا�����س  ����ش���ع���ادة 
ال�شارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير 
اإىل  والتكرمي  الفوز  ه��ذا  بالإنابة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
بروؤيته  ا���ش��ت��ط��اع  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شديدة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  احل��ك��ي��م��ة 
املدن  م�شاف  يف  الإم���ارة  ي�شع  اأن 
اجلمالية  ماآثرها  بف�شل  العاملية 
والعمرانية  احل�شارية  والنه�شة 
الت ت�شهدها . وقال اإن فوز مدينة 
الرفيعة  ب��ه��ذه اجل��ائ��زة  ال�����ش��ارق��ة 
و����ش���ط م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة م����ن 54 
مدينة   28 م��ن  مقدمة  تر�شيحا 
عربية يوؤكد جناح خطط وم�شاريع 
تعزيز  يف  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  بلدية 
مع  بالتعاون  اجلمالية  اجل��وان��ب 

خا�شة  العربية  امل���دن  ب��ن  ف��ري��دا 
بتعدد  تتميز  ال�شارقة  مدينة  واأن 
م���ع���اي���ري وم����ق����وم����ات اجل�����م�����ال . 
واأو�شح مدير عام البلدية اأن الفوز 
باجلائزة يعد دافعا قويا للعاملن 
يف البلدية نحو حتقيق املزيد من 
الإجنازات وموا�شلة رحلة العطاء 
وال��ع��م��ل ب���اإخ���ال����س م���ن اأج����ل اأن 
بجمالها  م�شرقة  ال�شارقة  تبقى 
ومقومات  وم���ع���اي���ري  ون��ظ��اف��ت��ه��ا 
اجلمال التي حتتوي عليها.. لفتا 
مدينة  اأن  اأك���دت  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل 
ال�شارقة تتميز باجلمع بن التطور 
وا�شتخدام  والعمراين  احل�شاري 
على  واحل��ف��اظ  احل��دي��ث��ة  التقنية 
وموروثاتها  العربية  املدينة  هوية 
بالعمارة  واله��ت��م��ام  احل�����ش��اري��ة 
وال��رتاث��ي��ة واحلفاظ  الإ���ش��الم��ي��ة 

•• العني - الفجر:

ل�شالمتهم  ب��ي��د..  ي��داً  �شعار  حت��ت 
املدين  الدفاع  ادارة  مع  وبالتعاون 
موؤ�ش�شة  ن��ظ��م��ت  ال��ع��ن  مب��دي��ن��ة 
الن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
اخلا�شة  الح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
للرعاية  ال��ع��ن  م��رك��ز  يف  مم��ث��ل��ة 
ور�س  �شعبة  لها   التابع  والتاأهيل 
من  ع��دداً  املهني  والتاأهيل  العمل 
الدفاع  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شاد�س  الفرتة من  املدين خالل 
وح���ت���ى ال��ت��ا���ش��ع م���ن ���ش��ه��ر مايو 
امل���رك���ز مبدينة  احل�����ايل مب�����ش��رح 

العن.
ان��ط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة مب���رك���ز العن 
مهام  ع�����ن  ال�����ط�����الب  ب���ت���ع���ري���ف 
وواجبات الدفاع املدين ب�شكل عام، 

التوعية  م��ن  حقهم  املجتمع  م��ن 
وتعريفهم  وال��ت��دري��ب  والإر�����ش����اد 
ب��ه��ا الدفاع  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ب�������الأدوار 
املدين يف حماية الأرواح واملمتلكات 
وت���وع���ي���ت���ه���م ب���امل���خ���اط���ر وط�����رق 
مكافحة احلرائق وكيفية التعامل 

معها قبل وعند وقوعها .
احلملة  ان���ط���الق���ة  خ�����الل  واأك�������د 
امل���ق���دم را�شد  ك����اًل م���ن  ب��ح�����ش��ور 
الدفاع  ادارة  من  الدرمكي  حممد 
العامري،  ���ش��امل  وامل���ق���دم  امل����دين، 
و  العفاري،  حممد  نا�شر  والرائد 
الدفاع  اأن  النقبي  �شعيد  النقيب 
املدين كان و�شوف يبقى خري �شند 
للمحافظة  ل��ن��ا  ال��ع��ون  ي��د  م��د  يف 
ال���ت���ي حتققت،  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ن��ا  ع��ل��ى 
بدعم من قيادتنا الر�شيدة و�شباب 
ب�شون  يبخلون  ل  ال��ذي��ن  وطننا 

و بدور رجل الطفاء ومهامه ويف 
احلريق  طفايات  ا�شتخدام  كيفية 
لأخذ  وح��ري��ق  خطر  ح�شول  عند 
احلذر واحليط لفئة ذوي العاقة، 
ل�شالمتهم  وار���ش��اده��م  وتوعيتهم 
وخطورتها  احل������وادث  وق����وع  م���ن 
ب���ه���دف ت���اأم���ن احل���م���اي���ة لأف�����راد 

املجتمع.
وت��وج��ه حم��م��د خمي�س احل���دادي 
الدارة مدير مركز  ع�شو جمل�س 
العن بال�شكر لإدارة الدفاع املدين 
على ما توم به من جمهودات على 
ال�شعيد املحلي، وقال اإن اختيارها 
�شعار  حت��ت  توعية  بحملة  للقيام 
واختيارها  ل�����ش��الم��ت��ه��م  ب��ي��د  ي���دا 
م��وؤ���ش�����ش��ة زاي�����د ال��ع��ل��ي��ا مم��ث��ل��ة يف 
م��رك��ز ال��ع��ن ل���و خ���ري دل��ي��ل على 
الفئة  هذه  اإعطاء  باأهمية  وعيهم 

هذه املنجزات باأرواحهم يف ال�شراء 
وال�شراء فداء للوطن.

اأق��ي��م اخلمي�س  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
للحملة  اخلتامي  احلفل  املن�شرم 
مب�شرح املركز بداأ بال�شالم الوطني 
وامل�شاركن  ب��ال�����ش��ادة  وال��رتح��ي��ب 
اآي��ات عطرة من  واحل�شور، وتاله 
ا�شتعرا�س  ث���م  ال���ك���رمي،  ال���ق���ران 
احلملة  وفعاليات  حل�شاد  �شريع 
من خالل فيلم م�شور مت عر�شه 
بامل�شرح عن حادثه، وتخلل احلفل 
مقدمة  وامل�شابقات  ال�شئلة  فقرة 
بالعن  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارة  م��ن 
ب��امل��رك��ز مع  وم���ن ق�شم الن�����ش��ط��ة 
الطالب  ج���وائ���ز جل��م��ي��ع  ت���ق���دمي 
البهجة  م��ن  وامل��ت�����ش��اب��ق��ن يف ج��و 

والفرح.. 
املركز  م��دي��ر  تف�شل  اخل��ت��ام  ويف 

بعد عام اأو دار�شن لغوين ي�شتقون 
م��ف��ردة ب��ع��د ���ش��ن��وات.. م�����ش��ريا اىل 
اأن هذا الإع��الم هو �شانع القاطرة 
العربية  اللغوية  املجامع  التي جتر 
وراءها والتي تقدم للقارئ وامل�شاهد 
ل��ل��غ��ة جديدا  ال��ع��رب��ي  وامل�����ش��ت��خ��دم 
يف ك��ل ي��وم غ��ري م��وج��ود يف معاجم 
وي�شتقون  وينحتون  العربية  اللغة 
ويبتكرون ويعربون ويرتجمون لأن 

هذه هي مهمتهم الأ�شا�شية.
بالهتمام  ���ش��و���ش��ه  ف����اروق  وط��ال��ب 
يف  خطوة  ك���اأول  التعليمي  بالنظام 
تواجهها  التي  للتحديات  الت�شدي 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة.. م���وؤك���دا اأن����ه من 
اأن تراعي املنظومة التعليمية  املهم 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��دي��ل و���ش��ع م���ا و�شفه 
ب���اأن���ه ال�����ش��ل��م امل��ق��ل��وب ح��ي��ث طالب 
بالهتمام باللغة املعا�شرة والإبداع 
اأول  نبداأ  اأن  قبل  احلديث  الفكري 
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى درا�����ش����ة اإب����داع����ات 

الع�شر اجلاهلي.
العامية  ال��ل��غ��ة  ���ش��و���ش��ة ع��ن  وداف����ع 
وقال  عليها  التجني  م��ن  وت��ع��ج��ب 
املنطوقة  اللغة  اللغة احلية هي  اإن 
امل���ح���ف���وظ���ة على  ال���ل���غ���ة  ول���ي�������ش���ت 
الإع���الم  اأن  اإىل  م�شريا  الأرف�����ف.. 
املجتمع  يف  وح���ي���دا  ل��ي�����س  ال��ع��رب��ي 
اللغة.  للموؤثرات يف  اأي�شا  ويخ�شع 
وق����ال اإن����ه ل���ول ه���ذا الإع�����الم لكنا 
ح��ت��ى ال���ي���وم ن��ك��ت��ب ب��ل��غ��ة اجلاحظ 
وال���ف���راه���ي���دي واب�����ن امل��ق��ف��ع واب���ن 
ال����ع����م����ي����د وال����ق����ا�����ش����ي ال���ف���ا����ش���ل 
العربية  ف��ال�����ش��ح��اف��ة  وغ����ريه����م.. 
ق���رن���ن ع�����ش��را لغويا  ب������داأت م��ن��ذ 

•• دبي -وام:

دافع ال�شاعر امل�شري فاروق �شو�شة 
العربية يف  اللغة  ع��ام جممع  اأم��ن 
ون��اأى به عن  الإع���الم  القاهرة عن 
التهام بكونه �شريكا يف ما تتعر�س 
م����ن حتديات  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  ل����ه 
حد  اإىل  البع�س  راأي  يف  تعاظمت 

و�شفها ب� مذبحة لغة ال�شاد .
اإن��ه على العك�س ف��اإن الإعالم  وق��ال 
ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ش��ر ي��ق��دم ل��ن��ا ثروة 
اأحيانا  حتتاج  رمب��ا  ع�شرية  لغوية 

اإىل ت�شويب يف بع�س جوانبها.
الإعالمين  ع��ن  �شو�شة  داف���ع  كما 
ال���ع���رب وق�����ال اإن���ه���م وح���ده���م دون 
غريهم يحا�شبون على ما يقرتفون 
يخطيء  بينما  لغوية  اأخ��ط��اء  م��ن 
اللغة ومفرداتها  اجلميع يف قواعد 

مبا يف ذلك امل�شوؤولون اأنف�شهم.
وق��������ال  ح���ت���ى اأ�����ش����ات����ذة ال���ن���ح���و يف 
اجل��ام��ع��ة ي��درو���ش��ن��ه ب��ال��ع��ام��ي��ة .. 
من  عن�شر  الإع���الم���ي  اأن  م���وؤك���دا 

عنا�شر اإنقاذ اللغة ولي�س �شريكا يف 
املذبحة . ج��اء ذل��ك خ��الل اجلل�شة 
من  الثاين  لليوم  الأوىل  احل��واري��ة 
م��ن��ت��دى الإع������الم ال��ع��رب��ي يف دبي 
والتي حملت عنوان: مذبحة ال�شاد 
فيها  و����ش���ارك  ���ش��ري��ك��ا  الإع������الم   ..
ك���ل م���ن ال��ك��ات��ب ال�����ش��ح��ايف �شمري 
ال�شرق  الكاتب يف �شحيفة  عطااهلل 
الكاتب يف  الدري�س  وزي��اد  الأو���ش��ط 
�شحيفة احلياة نائب رئي�س املجل�س 
اليون�شكو  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وفاطمة الربيكي رئي�شة ق�شم اللغة 
العربية واآدابها يف جامعة الإمارات 
كر�شي  اأ����ش���ت���اذ  ���ش��ل��ي��م��ان  وي���ا����ش���ر 
قابو�س  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب 
املعا�شرة  العربية  للغة  �شعيد  ب��ن 
بروين  واأدارت��ه��ا  ك��ام��ربدج  بجامعة 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  الإع��الم��ي��ة  حبيب 
�شو�شة  ف����اروق  واأو����ش���ح  ل���الإع���الم. 
ال��ع�����ش��ري��ة هي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن 
ال��ل��غ��ة ال��ت��ي واك���ب���ت ح��ي��ات��ن��ا يف كل 
جمال يف ال�شيا�شة والأدب والثقافة 
الإعالميون  لنا  قدم  العلمية حيث 
العرب معجما جديدا للغة العربية 
ميتلئ بع�شرات الألوف من الألفاظ 
وامل�شطلحات والرتاكيب والتعابري 
و  امل�شتديرة  امل��ائ��دة  و  العوملة  مثل 
اإعالمية  لغة  وهي  التما�شيح  دموع 
اخلرب  يتلقون  اإع��الم��ي��ون  �شنعها 
اأجنبية  بلغات  وامل��و���ش��وع  واحل���دث 
يكون عليهم وهم يف �شالة التحرير 
اأن يحولوا هذا الأجنبي لغة اإىل لغة 
عربية مقروءة ومفهومة يف دقائق 
قليلة ل ينتظرون راأيا ملجمع ي�شدر 

م�شتوى  ن���ق���ل���ت  ع���ن���دم���ا  ج����دي����دا 
قائمة  كانت  التي  العربية  الكتابة 
.. لغة  ال���ش��رت���ش��ال والن�����ش��اء  على 
اخلرب  ل��غ��ة  اإىل  وج��ي��ل��ه  املنفلوطي 
وال�شوؤال  واحلوار  والراأي  والتعليق 
والثارة والعرتا�س فجعلت هناك 
عن  منف�شال  لي�س  لغويا  م�شتوى 
منذ  اعتدناها  التي  الرتاثية  اللغة 

األف و600 عام.
واأكد اأمن عام جممع اللغة العربية 
ال��ل��غ��ة ه��ي يف واقع  اأن  ال��ق��اه��رة  يف 
وهي  اآن  يف  وغ���اي���ة  و���ش��ي��ل��ة  الأم�����ر 
واملقروءة  املنطوقة  �شورها  بكافة 
تعترب  ال����ق����ن����وات  خم���ت���ل���ف  وع������رب 
و�شيلة الت�شال الأوىل يف املجتمع. 
للغة  �شقفا  ن�شع  اأن  نريد  ل  وق��ال 
اأو  زمني  باإطار  نربطها  اأو  العربية 
م��ك��اين يف ح��ن ت��ت��ح��ول ال��ل��غ��ة اإىل 
اأيقونة  اإىل  ت��ت��ح��ول  ع��ن��دم��ا  غ��اي��ة 
اأو ق�شيدة  رواي��ة  جمالية يف �شورة 
عرب  تغريدة  حتى  اأو  م�شرحية  اأو 
وتطبيقات  و�شائل  وع��ن   . التويرت 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي اجل��دي��د .. 
قال فاروق �شو�شة اإن التعليم اأمامه 
تلك  م��ن  لال�شتفادة  رائ��ع��ة  فر�شة 
التويرت  اأه��م��ه��ا  ورمب���ا  امل�شتجدات 
الإب����داع  ح��ف��ز  يف  م�����ش��اع��د  كعن�شر 
ال���ت���غ���ري���دات ما  اأن  ال��ل��غ��وي ح��ي��ث 
ف��ك��ر يف كلمات  ع��ن  ت��ع��ب��ري  اإل  ه��ي 
بيئة  ال��ت��وي��رت  م��ع��ت��ربا  مقت�شبة.. 
الكتابة  ع���ل���ى  ل���ل���ت���دري���ب  م���وات���ي���ة 
تكون  ح�����ن  يف  ي���وم���ي���ة  وب�������ش���ف���ة 
عن  للبوح  و�شيلة  اأي�شا  التغريدات 

مكنونات ال�شدور والعقول.

اإ����ش���ادة  اأن  وذك�����ر   . ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
باجلائزة  اخلا�شة  التحكيم  هيئة 
ب��ع��ن��ا���ش��ر وم���ق���وم���ات اجل���م���ال يف 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ط م��ن��اف�����ش��ة كبرية 
املعنين  ي�شع  العربية  امل���دن  م��ن 

اأم���ام م�شوؤولية  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
اأكرب للحفاظ على هذه الإجنازات 
و�شرورة العمل من اأجل تقدمي ما 
اأن هذه اجلائزة  اأف�شل. يذكر  هو 
مت��ن��ح ك��ل ع��ام��ن لأف�����ش��ل مدينة 

ع���رب���ي���ة ت���ق���وم ب�����اإث�����راء اجل���وان���ب 
علمية  خ���ط���ة  وف������ق  اجل���م���ال���ي���ة 
لتجميل  وم���ت���ك���ام���ل���ة  م����درو�����ش����ة 
ماآثرها  ع��ل�����ى  واحل���ف���اظ  امل��دي��ن��ة 

اجلمالية والرتاثية و�شيانتها . 

بتقدمي  احل���دادي  خمي�س  حممد 
لل�شادة  والتقدير  ال�شكر  �شهادات 
التحية  ت���وج���ي���ه  م����ع  امل�������ش���ارك���ن 
املدين  ال���دف���اع  لإدارة  وال��ت��ق��دي��ر 
جهود،  من  تبذله  ما  على  بالعن 
م�����ق�����دراً ل���ه���م ت���ع���اون���ه���م ورح�����اب 

وتب�شيط  ت��و���ش��ي��ل  يف  ���ش��دوره��م 
خالل  ال��ط��الب  لأبنائنا  املعلومة 
�شالمتهم  وع���ل���ى  احل��م��ل��ة  ف����رتة 
ال�شتجابة  كانت  حيث  ع��ام  ب�شكل 

رائعة. 
ادارة  ومدير  املركز  مدير  وتبادل 

بالوكالة  ب��ال��ع��ن  امل����دين  ال���دف���اع 
ال���ت���ذك���اري���ة يف ج����و من  ال��������دروع 
ومت  وال��ب��ه��ج��ة،  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 
ادارة  م��ن  املقدمة  ال��ه��داي��ا  ت��وزي��ع 
ال���دف���اع امل�����دين ع��ل��ى ال���ط���الب يف 

جميع الق�شام باملركز.

انهيار رملي يودي بحياة اآ�شيوَينينْ بالعني
يف  رملي  انهيار  ج��راء  حتفهما  اآ�شيويان  عامالن  لقي 
مبنطقة  الزعفرانة،  حي  يف  ال�شحي  ال�شرف  م�شروع 

اخلبي�شي يف العن م�شاء الثالثاء . 
مديرية  مدير  العميمي،  عجالن  حمد  العميد  وق��ال 
�شرطة العن، اإن بالغاً ورد اإىل غرفة العمليات ب�شرطة 
للم�شروع  املنفذة  بال�شركة  العاملن  اأح���د  م��ن  ال��ع��ن 
يفيد بوقوع وانهيار رملي يف م�شروع لل�شرف ال�شحي 
بحي الزعفرانة، فتحركت فوراً اإىل موقع احلادث فرق 
من اجلهات ال�شرطية ال�شرطية املتمثلة مبركز �شرطة 
املقام، وق�شم الطوارئ وال�شالمة العامة بالعن وق�شم 

التفتي�س الأمني k9 ، واإدارة الدفاع املدين بالعن اإىل 
موقع احلادث وانت�شال جثتي املتوفين.

واأفاد اأن التحقيقات ماتزال جارية ملعرفة �شبب النهيار 
ومن جانبه حث املقدم حممد اإبراهيم العامري، مدير 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��الم��ة  ال���ط���وارئ  اإدارة 
تدابري  اتخاذ  اإىل  امل��ق��اولت  �شركات  اأبوظبي،  ل�شرطة 
الأمن وال�شالمة الالزمة للعمال يف موقع الإن�شاءات؛ 
اأن  لهم، م�شيفاً  ح��وادث ج�شيمة  وق��وع  دون  للحيلولة 
حوادث النهيارات الرملية والبنائية حتت الإن�شاء تعّد 

من اأخطر احلوادث التي قد يتعر�س لها العاملون.

�مل��س�ع/ �إعالن �جلمعية �لعم�مية �لعادية )�مل�ؤجل(
تهديكم جمعية الإمارات للعالقات العامة اأطيب متنياتها بدوام التقدم 
العادية  العمومية  اجلمعية  خرب  اإع��الن  برجاء  منكم  ونطلب  والرقي 
اخلا�س )بجمعية الإمارات للعالقات العامة( نظرا لعدم ا�شتكمال عدد 
املوافق   2013/6/2 تاريخ  اىل  العمومية  اجلمعية  تاأجيل  الن�شاب مت 

يوم الحد يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء بدائرة التنمية الإقت�شادية.
جدول الأعمال التايل:

1- امليزانية العامة
2- التقرير املايل والإداري

3- اإعداد املنت�شبن باجلمعية
4- مناق�شة اخلطة امل�شتقبلية

5- اإعتماد حم�شر اجلمعية العمومية ال�شابق
6- اأختيار مدقق ح�شابات

7- اإنتخاب جمل�س الإدارة اجلديد
8- كل ما ي�شتجد من اأعمال

�ساملني �سعيد �ملنهايل 
�ملدير �لعام     

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ �شيتي رحمه 
بنت �شامورى  - اندوني�شيا 
�شفرها  -ج���واز  اجلن�شية   
)587019(�شادر  رق���م 
من اندوني�شيا     من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/9073073

فقدان جواز �سفرت
عبدالرزاق  امل��دع��و/  ف��ق��د  
ال�شومال   - علي  ا�شماعيل 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����واز �شفره 
   )00024759( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/1881272

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ر���ش��وان اهلل 
باك�شتان   - �����ش����ادات   م���ري 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����واز �شفره 
)2745801(�شادر  رقم 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان    م��ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/6690088

فقدان جواز �سفرت
با�شيث  ام دى  امل��دع��و/  ف��ق��د  
مياه ام دى �شونو م��ي��اه      - 
بنغالدي�س اجلن�شية   -جواز 
)1600504( رق��م  �شفره 

���ش��ادر م��ن ب��ن��غ��الدي�����س    من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم      056/1225507

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ هريييا ادم 
حممد- اثيوبية اجلن�شية-   
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م 
�شادر       )1421297(
من اأثيوبيا من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/6192394

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ����ش���ري���ف 
علي-  حا�شون  ح���ازي  ح�شن 
بنجالدي�س اجلن�شية-   -جواز 
    )681480( رق����م  ���ش��ف��ره 
����ش���ادر م���ن ب��ن��ج��الدي�����س من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم     055/7707752 

فقدان جواز �سفرت
ديليب  ديفا  امل��دع��وة/  فقدت  
م���ون���داك���ات ب���ادم���ان���اب���ه���ان - 
ه���ن���دي اجل���ن�������ش���ي���ة   -ج�����واز 
)2006604( رقم  �شفرها 

����ش���ادر م���ن الم����������ارات    من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم      050/4156257
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خريية �لنعيمي ت�ستقبل وفد �جلمعية �لك�يتية لالأ�سرة �ملثالية

عزة النعيمي ت�شيد باأهمية الزيارة وما �شيرتتب عليها من تعاون وم�شاريع بني املوؤ�ش�شة واجلمعية
•• عجمان ـ حممد بدير 

عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  ا�شتقبلت 
موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  اهلل 
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية، 
فريحة  ال�شيخة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  مب��ق��ر 
ال�����ش��ب��اح، رئي�شة  الح��م��د اجل��اب��ر 
اجلمعية الكويتية لال�شرة املثالية 
، وذلك بهدف  لها  املرافق  والوفد 
املوؤ�ش�شة  ب����ن  ال���ت���ع���اون  ت���وث���ي���ق 
بالكويت  واجل��م��ع��ي��ة  ب�����الإم�����ارات 
ن�شاطات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  وك���ذل���ك 

خريية النعيمي.
وح�����ش��رت ال���زي���ارة ال�����ش��ي��خ��ة هند 
بنت عبد العزيز القا�شمي ، �شفرية 
والمناء،  لل�شالم  احل�شنة  النوايا 
ت��ع��رف احل�شور  ال���زي���ارة  وخ���الل 
ال�شرتاتيجية  اله��������داف  ع���ل���ى 
حميد  ملوؤ�ش�شة  والقيم  والر�شالة 
ب����ن را�����ش����د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل����ريي����ة، 
وك��ذل��ك اه��م امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تقوم 
امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ات  املوؤ�ش�شة  بها 
والت��ف��اق��ي��ات امل��ربم��ة م��ع اجلهات 
ال�شيخ  اق������رتح  ك���م���ا   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 

التطوعي  العمل  وثقافة  اخل��ريي 
بن البلدين.

ال�شيخة  اأو����ش���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن   
عزة النعيمي، باأهمية هذه الزيارة 
للموؤ�ش�شة وما �شيرتتب عليها من 
وم�شاريع  وخ��ط��ط  وث��ي��ق  ت���ع���اون 
الكويتية  اجل��م��ع��ي��ة  ب���ن  ق���ادم���ة 
لال�شرة املثالية وموؤ�ش�شة حميد بن 
را�شد النعيمي اخلريية، كما اأكدت 
اأن تقدم المارات بالعمل اخلريي 
ع��ام��ة وال�����ذي ي��ج��ع��ل��ه��ا م���ن اوىل 
للخري  ال�شاعية  العربية  ال��دول��ة 
والعطاء خا�شة واأن عطائها ميتد 
مقت�شر  ول��ي�����س  ك��ث��رية  دول  ايل 
ي��اأت��ي بف�شل  على دول���ة الم����ارات 
الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة  الروؤية 

بالمارات. 
وخالل الزيارة اأهدت ال�شيخة عزة 
لل�شيخة  تذكارية  هدية  النعيمي 
ف���ري���ح���ة الح�����م�����د وك�����ذل�����ك درع 
قامت  اأن  بعد  التذكاري  املوؤ�ش�شة 
كلمة  بت�شجيل  ف��ري��ح��ة  ال�شيخة 
الذهبي  بال�شجل  وام��ت��ن��ان  �شكر 

خلريية النعيمي.  

ل��ت��ك��رمي الم  امل��ث��ال��ي��ة  ج��ائ��زة الم 
ال���واف���دة  الم  وت���ك���رمي  ال��ع��رب��ي��ة 
وكذلك   ، الكويتية  الم  وت��ك��رمي 
الكرمي  ال����ق����راآن  م�����ش��اب��ق��ة ح��ف��ظ 
وال�شباب  والفتيات  المهات  لفئة 
اخلا�شة،  الح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
اأخرى  م�شابقات  لعدة  بال�شافة 
والزيارات لل�شجناء ودعمهم ماديا 

وامل�شنن واملعاقن. 

�شالح حممد النهام ، نائب رئي�س 
املثالية  ل���الم  الكويتية  اجلمعية 
مل�شروع  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ��ريي��ة  ت��ب��ن��ي   ،
جديد حتت عنوان فاقد الطعمة 
ال��ف��ن��ادق ومنظمي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العرا�س واملطاعم الكربي لتوزيع 
املحتاجن،  على  الفائ�س  الطعام 
امل�شاريع  اه���م  ال��وف��د  او���ش��ح  ك��م��ا 
راأ�شها  وعلى  الكويتية  باجلمعية 

الحمد  فريحة  ال�شيخة  واأك����دت 
حميد  موؤ�ش�شة  ل��زي��ارة  ب�شعادتها 
اخلريية وم�شيدة مبا و�شلت اليه 
الم���ارات من وع��ي وثقافة كبرية 
والتطوعية،  اخل��ريي��ة  ب��الع��م��ال 
اجلمعية  دع����وة  اىل  اأ����ش���ارت  ك��م��ا 
ل��ل�����ش��ي��خ��ة ع����زة ال��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ارة 
التعاون  لتوثيق  بالكويت  مقرها 
العمل  وت����ع����زي����ز  اجل���ه���ت���ن  ب����ن 

ويل عهد اأم القيوين ي�شتقبل �شفري ماليزيا 
•• اأم القيوين-وام:

القيوين مبكتبه  اأم  املعال ويل عهد  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اأنور بن عدنان �شفري ماليزيا اجلديد الذي  بالديوان الأمريي ام�س �شعادة اأحمد 
قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى الدولة . ورحب �شمو ويل 
عهد اأم القيوين بال�شفري املاليزي متمنيا له التوفيق والنجاح فى اأداء مهام عمله. 
التى ت�شهدها دولة  ال�شاملة  بالنه�شة احل�شارية  املاليزي  ال�شفري  اأ�شاد  من جانبه 
الإمارات فى جميع امليادين . ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث وا�شتعرا�س العالقات 
اأحمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب  ال�شيخ  املقابلة  البلدين . ح�شر  الثنائية بن 
اأمن  على  اآل  جا�شم  حميد  و�شعادة  القيوين  اأم  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الت�شريفات  مدير  اأحمد  حممد  را�شد  و�شعادة  القيوين  لأم  التنفيذي  املجل�س  عام 

بالديوان الأمريي ومزيتا مرزوقى امل�شت�شارة يف ال�شفارة املاليزية لدى الدولة. 

ال�شوؤون الإ�شالمية يف دبي توؤكد اأمانة الكلمة 
•• دبي-وام:

نظمت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي ام�س ندوة بعنوان خطورة الل�شان واأمانة 
اأن�س يف  بن  اإ�شماعيل علي يف م�شجد مالك  اأحمد  ال�شيخ  اأول ف�شيلة  الكلمة حا�شر خاللها واعظ 
التي  ال��ن��دوة  والإر����ش���اد..اأن  التوجيه  اإدارة  مدير  املهريي  �شهيل  حممد  و�شرح  احلمرية.  منطقة 
نظمها واأ�شرف عليها ق�شم الإر�شاد الديني تاأتي �شمن برنامج الدائرة الثقايف لهذا العام لن�شر العلم 
ال�شريف بن رواد بيوت اهلل عز وجل وحثهم على املحافظة على العقيدة ال�شليمة وعبادة اهلل �شبحانه 
التاأ�شي  خالل  من  العبادة  مفهوم  على  والتعرف  الكرمي  القراآن  وتدبر  وعلم  ب�شرية  على  وتعاىل 
ب�شيد املر�شلن �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شكناته وحركاته واأقواله واأفعاله. من جانبه اأ�شار اإبراهيم 
 100 اأن املحا�شر تناول خالل الندوة التي �شارك فيها  اإىل  املن�شوري رئي�س ق�شم الإر�شاد الديني 
�شخ�س من امل�شلن..اأربعة حماور رئي�شة الأول منها حتت عنوان اأهمية الكلمة واأثرها يف املجتمع 

باعتبارها اأمانة يحا�شب عليها العبد يوم القيامة .

حادث ت�شادم بني دراجة ومركبة نتيجة عدم انتباه قائد الثانية خللو الطريق
• • اأم القيوين - الفجر

باأم  اأم�س على �شارع امللك في�شل  وقع حادث ت�شادم �شباح 
اإ�شابة  ع��ن  فاأ�شفر  ومركبة  ن��اري��ة  دراج���ة  ب��ن   ، القيوين 
�شائق الدراجة من اجلن�شية ال�شريلنكية ويدعى ن. م. ل 
ويبلغ من العمر 57 عاماً باإ�شابات بليغة، نقل على اأثرها 

اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم.
املرور  ف��رع  م��دي��ر  ب��ه��ارون  را���ش��د  النقيب حممد  وو���ش��ف 
وال����دوري����ات مب��رك��ز ���ش��رط��ة امل��دي��ن��ة ال�����ش��ام��ل ب�����ش��رط��ة اأم 
باأنه نتيجة دخول قائد  القيوين، مالب�شات وقوع احلادث 
ال��ع��ام دون  ال��ط��ري��ق  ، على  ه��ن��دي اجلن�شية  امل��رك��ب��ة وه��و 

وق��ع يف  اأن احل��ادث  اإىل  ، م�شريا  الطريق  التاأكد من خلو 
الثامنة من �شباح اأم�س ، عندما كان �شائق الدراجة ي�شري 
يف م�شاره على ال�شارع العام، ففوجئ بدخول املركبة اأمامه 
من �شارع فرعي دون التاأكد من خلو الطريق ، مما اأدى اإىل 
فاأ�شيب   ، الطريق  على  دراجته  وتدهورت  بها  ا�شطدامه 
بك�شور واإ�شابات بالغة نقل على اأثرها اإىل امل�شت�شفى لتلقي 
م�شتخدمي  جميع  را�شد  حممد  النقيب  ونا�شد   . العالج 
ال���ط���رق ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ب���اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
اأثناء القيادة وعدم  واللتزام بال�شرعات املحددة، والنتباه 
الن�����ش��غ��ال ب��غ��ري ال��ط��ري��ق، وذل���ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �شالمتهم 

و�شالمة الآخرين.

ال�شيخة فاطمة بنت زايد اآل نهيان تزور جممع عجمان التقني
•• عجمان ـ الفجر 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأ�شادت 
قرينة  ن��ه��ي��ان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي���د 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
عجمان،رئي�شة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
جمعية ام املوؤمنن بعجمان بجهود 
القيادة الر�شيدة باأبناء هذا الوطن 
املهنية  املجالت  وتوفري  وبناتهن 
انف�شهم  خل���دم���ة  ل��ه��م  ال���راق���ي���ة 
العليا  اجل��ه��ات  و�شكرت  ووطنهم 
امل�شرفة يف املوؤ�ش�شات التقنية على 
بتطوير  واه��ت��م��ام��ه��م  ح��ر���ش��ه��م 

املناهج التعليمية والتقنية.
ك��ان ذل��ك خ��الل زي���ارة ق��ام��ت بها 
التقني  ع��ج��م��ان  مل��ج��م��ع  ���ش��م��وه��ا 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ال��ت��اب��ع 

ت�������ش���م���ن���ت ا�����ش����ت����ب����دال امل���ن���اه���ج 
اإلكرتونية  مب��ن��اه��ج  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
املدر�شة  اعتمدت  حيث  متطورة، 
الثانوية الفنية على تطبيق املنهاج 
ال��رق��م��ي ال���ذي ي��در���س م��ن خالل 
با�شتخدام  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
اإ�شافة  اللوحي،  الكمبيوتر  جهاز 
مناهجها  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  اإىل 
التعلم  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ال����درا�����ش����ي����ة 
ال��ت��ف��اع��ل��ي وخ���ل���ق ال��ت��ك��ام��ل بن 
والتكنولوجيا  التطبيقي  التعليم 
م��ع ج��ع��ل ال��ط��ال��ب حم���ور عملية 

التعليم.
ال�شفوف  ����ش���م���وه���ا  وت����ف����ق����دت 
اللغة  ل���ت���دري�������س  الإل����ك����رتون����ي����ة 
الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة وال����ري����ا�����ش����ي����ات 
ثالثي  وال��ت�����ش��م��ي��م  واحل���ا����ش���وب 
الكهربائية  وال�����دوائ�����ر  الأب����ع����اد 

عدد  م��ع  ودي���ة  اح��ادي��ث  �شموهما 
من طالبات املدر�شة اللواتي اأبدين 
�شعادتهن وفرحتهن بزيارة �شموها 
وا�شتقبلوها بالق�شائد الرتحيبية 
واأعربوا عن تقديرهن البالغ لهذه 
الزيارة التي تعك�س اهتمام القيادة 
ومتنت  الإم��ارات،  باأبناء  الر�شيدة 
الطالبات  لبناتها  ال�شيخة  �شمو 
درا�شتهم  يف  وال���ن���ج���اح  ال��ت��وف��ي��ق 
والعمل بجد واجتهاد يف الدرا�شة 
وال��ت�����ش��ل��ح ب��ال��ع��ل��م وات���ق���ان���ه لأن���ه 
الأ���ش��ا���س ل��الرت��ق��اء ب��ال��وط��ن. كما 
�شاهدت �شمو قرينة حاكم عجمان 
التدريب  حل�����ش��ة  ع��م��ل��ي��ا  ج��ان��ب��ا 
املعهد،  ل���ط���ال���ب���ات  ال���ع�������ش���ك���ري 
الربنامج   ، ال��ب��ي��ارق  فريق  �شمن 
من  للطلبة  والتعليمي  التدريبي 
ع�شر،  ال��ث��اين  اإىل  الثامن  ال�شف 

وال����ت����دري����ب ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي يف 
منطقة احلميدية.

حيث كان يف ا�شتقبال �شموها لدى 
و�شولها اإىل موقع املجمع، هنادي 
م���دي���ر معهد  ال�������ش���وي���دي  ع��ب��ي��د 
والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�����ش��ارق��ة 
مدير  ن��ائ��ب  فيليب�س  وج��وي�����ش��ي 
الفنية  الثانوية  عجمان  مدر�شة 

للبنات وعدد من املوظفات.
ومرافق  اأق�����ش��ام  �شموها  وتفقدت 
 2400 ي�شتوعب  ال���ذي  امل��ج��م��ع 
من الطالب والطالبات املواطنن، 
وي������ق������دم م����ن����اه����ج درا�������ش������ي������ة يف 
والهند�شية  العلمية  التخ�ش�شات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة حتى 

م�شتوى ما قبل اجلامعة.
ع���ل���ى جتربة  ���ش��م��وه��ا  واط���ل���ع���ت 
امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة ال��ف��ن��ي��ة التي 

�شموها  وا�شتمعت  والإلكرتونية، 
اإىل  واملجمع  امل��رك��ز  م�شئويل  م��ن 
�شرح مف�شل حول كيفية ا�شتخدام 
ال���ت���ي تتيح  ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة 
التفاعل بن املعلمة والطالبة، ما 
وتقنيات  م�شادر  اإث��راء  يف  ي�شاهم 
التعلم والتعليم بالن�شبة للطالبات 
واملعلمات ويخفف من عبء حمل 

الكتب على بناتها الطالبات.
وجتولت �شموها يف قاعات املجمع 
واملكتبة  وامل���خ���ت���ربات  وال����ور�����س 
املدر�شية التي تتميز باتباع معايري 
ع���امل���ي���ة امل�������ش���ت���وى وع���ل���ى اأح�����دث 
كربيات  يف  امل��ت��ب��ع��ة  امل���وا����ش���ف���ات 
والرتبوية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
التقنيات  باأحدث  وامل��زودة  العاملية 
والتجهيزات من ور�س وخمتربات 
و�����ش����ف����وف درا������ش�����ي�����ة. وت���ب���ادل���ت 

ي�شمل  منهاج  تطبيق  اإىل  ويهدف 
الدفاع والأمن واملهارات احلياتية 
وال��ت��دري��ب ال���ب���دين، واث��ن��ت على 
�شاهدته  وم���ا  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ن��ات��ه��ا 
م��ن رغ��ب��ة ���ش��ادق��ه منهن خلدمة 

وطنهم يف خمتلف الخت�شا�شات.
وتلقت �شموها هدية تذكارية من 
الزيارة،  ختام  يف  املجمع  طالبات 
وراف�������ق ���ش��م��وه��ا اث����ن����اء ال����زي����ارة 
ال�شيخة عزة بنت را�شد بن حميد 

مزيرع  م��در���ش��ة  م��دي��رة  النعيمي 
وعدد  والثانوي  ال�شا�شي  للتعليم 
م��ن م��دي��رات امل��دار���س يف منطقة 
ومهتمات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ع���ج���م���ان 

بال�شاأن الرتبوي.

م�قع �حلادث بعد نقل �مل�ساب للم�ست�سفى

يف �أول زيارة لكليات �لتقنية :
حممد عمران يوجه بح�شر خريجات اللغة الجنليزية العاطالت لت�شغيلهن

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ق�������ال امل����ه����ن����د�����س حم����م����د ع����م����ران 
كليات  جم��م��ع  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
تفقدية  زي�����ارة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
 ، اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  التقنية  لكليات 
ان خريجات كليات التقنية العليا يف 
المارة )تخ�ش�س بكالوريو�س اللغه 
العمل  ع��ن  العاطالت  الجنليزية( 
عن  البحث  بغية  بح�شرهن  وجهنا 
يف حل مل�شكلتهن .  جاء ذلك خالل 
اأول زيارة يقوم بها ال�شام�شي لكليات 
توليه  بعد  اخليمة  را���س  يف  التقنية 
على  م��وؤك��دا  الكليات  جممع  رئا�شة 
الحتياجات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة 
العليا  التقنية  كليات  تتطلبها  التي 
والتفاعل ب�شكل اأكرب مع �شوق العمل 
واختيار تخ�ش�شات حتتاجها الدولة 
ب�شكل اأ�شا�شي وملح ، متما�شيا مع ما 

يطلبه �شوق العمل املحلي . 

العمل  ل�شوق  موؤهلة  ك��وادر  تخريج 
وا�شحة  ب�������ش���ورة  ت���ع���زز  وال�������ذي   ،
على  ع��ام��ا   25 م���رور  بعد  ومقنعة 
الداري����ة  هيئاتها  ب��ت��وط��ن  ن�شاأتها 
بالنوعيه  الهتمام  م��ع  والتعليمية 
والكفاءة التي يجب ان ل تتاأثر على 
الزيارة  وخ���الل   . ال��ت��وط��ن  ح�شاب 
التقنية  كليات  جممع  رئي�س  تفقد 
ال��ع��ل��ي��ا ، ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي مت��ت يف 
كلية الطالبات يف اطار ال�شتعدادات 
لفتتاحها  ت���وط���ئ���ة  جت�����ري  ال���ت���ي 
امل��ق��ب��ل من  ال���ش��ب��وع  ر���ش��م��ي  ب�شكل 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  ال  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزارء حاكم 
املرافق  ال�شام�شي على  ، واطلع  دبي 
باأحدث  جمهزا  م�شرحا  ت�شم  التي 
التجهيزات الفنية و ي�شتوعب 730 
�شخ�شا ، بال�شافة اىل �شالة األعاب 

ريا�شية ت�شتوعب 400 �شخ�س . 

التي  والتغريات  ال�شيا�شية  القيادة 
احلايل  امل�شتوى  اىل  لن�شل  ح�شلت 
اأو�شح  كما   ، والزده����ار  التقدم  م��ن 
ان كليات التقنية العليا تبنت تعزيز 
تدري�س اللغه العربية ورفع م�شتوى 

و����ش���دد ال�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س جممع 
اأهمية  ع��ل��ى  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات 
ال�شباب  يف  الوطنية  الهوية  تعزيز 
وال�����ش��اب��ات واط��الع��ه��م ع��ل��ى تاريخ 
بدايات الدولة واجلهود التي بذلتها 

توجيهات  م��ع  جت��اوب��ا  فيها  الطلبة 
ال�شام�شي  ولفت    . ال���وزارء  جمل�س 
ال����ذي يحتل  ال��ت��وط��ن  اأه��م��ي��ة  اىل 
كليات  ج���ه���ود  يف  الأول�����وي�����ات  ���ش��ل��م 
مهمة  تتبنى  ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية 

بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف املوؤمتر الـ 16 ملنظمة املدن العربية بقطر
•• الدوحة-وام:

ي�شارك وفد دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
يف اأعمال املوؤمتر العام ال� 16 ملنظمة 
ثالثة  ت�شتمر  ال��ت��ي  العربية  امل���دن 
اأيام يف العا�شمة القطرية الدوحة. 
يراأ�س وفد الدائرة اإىل املوؤمتر التي 
 .. اخلمي�س  ال��ي��وم  اأع��م��ال��ه  تختتم 
�شعادة مبارك علي ال�شام�شي رئي�س 
دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وي�شم 
جا�شم  را���ش��د  املهند�س  ع�شويته  يف 
املالكي.  اإ�شماعيل  واأحمد  العبدويل 
ي�شارك يف املوؤمتر الذي يعقد حتت 
حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
اأم������ري دول����ة  ث�����اين  اآل  ب����ن خ��ل��ي��ف��ة 
ال���دول الأع�شاء  .. وف��ود م��ن  قطر 
ب��امل��ن��ظ��م��ة. وق������ال ال�����ش��ام�����ش��ي اإن 
التطورات  ر�شد  اإىل  يهدف  املوؤمتر 
امل���ت�������ش���ارع���ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا امل����دن 
العربية ومدن العامل ومارافق ذلك 
وتركت  اأخريا  ا�شتجدت  من ق�شايا 

اآثارا مثل الت�شدي للفقر احل�شري 
والأزم�����ة امل��ال��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وغريها 
كالتغري  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت����دي����ات  م����ن 
املعي�شة  م�شتويات  وحت�شن  املناخي 
لل�شباب.  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وت���وف���ري 
واأ�شاف اأن املوؤمتر يهدف اإىل تعزيز 
كمحرك  امل���دن  تلعبه  ال���ذي  ال����دور 
اأبعادها  مبختلف  للتنمية  اأ�شا�شي 
ومفاهيمها ودفع م�شريتها من اأجل 

عمل عربي م�شرتك ير�شخ التعاون 
التنمية  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وال��ت��ع��ا���ش��د 
بامل�شتويات  وال��ن��ه��و���س  امل�����ش��ت��دام��ة 
واحلوا�شر  امل���دن  ل�شكان  املعي�شية 
والأرياف. واأو�شح اأن املوؤمتر يتطلع 
ال�شقيقة  امل��دن  جت��ارب  معرفة  اإىل 
و�شع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وال�����ش��دي��ق��ة 
التي  للم�شكالت  الناجعه  احل��ل��ول 

تواجهها املدن.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جوندو مينو 
هندي   - ل���ك�������ش���م���ي  ادى 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفرها 
 )J6445682( رق������م 
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
او  �شرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�شفارة الهندية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
احمد  امل��دع��و/ ع�شام  ف��ق��د  
من�شور عبداحلميد م�شري 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج������واز �شفره 
رق��م )15949(      �شادر 
من م�شر يرجى ممن يعرث 
للقن�شلية  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
امل�شري بدبي او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/550 مد كل- م ر- ب- اأظ

بن  يو�شف  عليه:  مدعي  فل�شطن  اجلن�شية:  عجاوي  حممود  منى  مدعي/ 
جمعة بن عبيد الوح�شي واخرون اجلن�شية: �شلطنة عمان مو�شوع الدعوى:  
يو�شف بن جمعة بن عبيد  اعالنه/   املطلوب  درهم   مطالبة مالية 101380 
الوح�شي   اجلن�شية: �شلطنة عمان  عنوانه: بالن�شر)باحالة الدعوى للتحقيق 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) للمرافعة   الدعوى  واعادة 
الدعوى، لذا  املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر  وحددت املحكمة يوم الثنن 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/178 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ حممود عدنان عبدالرحيم بطاينة اجلن�شية: الردن   مدعي عليه: 
و�شل  الدعوى:   مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  علي  خليفه  �شعيد 
املن�شوري  علي  خليفه  �شعيد  اعالنه/  املطلوب  درهم    8000 وقدره   امانه 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/818 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عنرت ح�شن عبدالعزيز احمد اجلن�شية: م�شر   مدعي عليه: التكاثف 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  وللمقاولت  للعقارات 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ التكاثف للعقارات وللمقاولت 
وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 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  2013/4/24
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعالن  يف رقم   2013/127 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة جنمة ال�شهباء لدارة العقارات-ع�شام جنيب 
الفندي  املطلوب اعالنه: زينب �شالح مبارك  العنوان: بالن�شر 
مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنن 
املوافق 2013/5/27 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف 

العن �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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حاكم ال�شارقة ي�شتقبل �شيخ الأزهر ال�شريف

ويل عهد البحرين ي�شتقبل رئي�س اأركان القوات امل�شلحة

لتحقيق �لفائدة �ملجتمعية من متنزهات �لعا�سمة 

بلدية مدينة ابوظبي تنظم مهرجانا لهواة التزلج يف حديقة العائلة

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ب��ح�����ش��ور �شمو  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد نائب 
حاكم ال�شارقة �شباح ام�س مبكتب 
�شمو احلاكم ف�شيلة الإمام الأكرب 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر 
ال�شمو  �شاحب  ورح���ب  ال�شريف. 
اللقاء  م�شتهل  يف  ال�شارقة  حاكم 
املرافق له  الإم��ارة والوفد  ب�شيف 
الأحاديث  ت��ب��ادل  خ��الل��ه  وج����رى 
اجل���ان���ب���ي���ة ب����ن ال���ط���رف���ن حول 
العامل  و����ش���وؤون  ق�شايا  م��ن  ع���دد 

�شمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ش���م���ي 
حممد  ب��ن  �شقر  وال�شيخ  احل��اك��م 
ال�شوؤون  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الإ�شالمية و�شعادة را�شد اأحمد بن 

ال�شيخ رئي�س الديوان الأمريي. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأق���ام  وق��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة بح�شور �شمو ال�شيخ 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
ن��ائ��ب حاكم  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د 
ال�شارقة ظهر ام�س بق�شر البديع 
العامر ماأدبة غداء احتفاء ب�شيف 
الإم�������ارة ف�����ش��ي��ل��ة الإم������ام الأك����رب 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر 
ال�شريف والوفد املرافق له. وتاأتي 
الأزه��ر لإمارة  زي��ارة ف�شيلة �شيخ 

املركزية  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
القا�شمي  وال�شيخ ع�شام بن �شقر 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ 
خالد بن عبد اهلل القا�شمي رئي�س 
واجلمارك  البحرية  املوانئ  دائ��رة 
القا�شمي  �شقر  بن  خالد  وال�شيخ 
العامة  الأ����ش���غ���ال  دائ������رة  رئ��ي�����س 
وال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  رئي�س 
وال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن ع��ب��د الرحمن 
�شمو  مكتب  ع��ام  م��دي��ر  القا�شمي 
احلاكم وال�شيخ عبد اهلل بن حممد 
القا�شمي مدير فرع الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 

بال�شارقة. 
�����ش����ع����ادة حممد  ك����م����ا ح�������ش���ره���ا 
املجل�س  رئ��ي�����س  ه��ن��دي  ب��ن  جمعة 

الإ�شالمي والأو�شاع التي ي�شهدها 
الراهن  ال��وق��ت  يف  العربي  ال��ع��امل 
ن�شر  يف  ال�����ش��ري��ف  الأزه������ر  ودور 
احلنيف  الإ�شالمي  الدين  تعاليم 
وفق مبداأه ال�شامي والأ�شا�س الذي 

يقوم على الت�شامح وال�شفاء.
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��اح��ة  وت��ق��دم 
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  ال��ط��ي��ب  اأح���م���د 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
له  الكرمية  دع��وت��ه  على  ال�شارقة 
والتف�شل  ال�شارقة  اإم���ارة  ل��زي��ارة 
ال�شيخ  اللقاء  ح�شر  �شموه.  بلقاء 
�شلطان  ب�����ن  حم���م���د  ب�����ن  �����ش����امل 
�شمو  مبكتب  امل�شت�شار  القا�شمي 
�شعود  بن  حممد  وال�شيخ  احلاكم 
املالية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شقر  بن  ع�شام  وال�شيخ  املركزية 

القائم  للتعاون  موا�شلة  ال�شارقة 
ال�شوؤون  بن اجلانبن يف خمتلف 
التعليمية والثقافية والجتماعية 
ح�شاري  دور  م���ن  ل����الأزه����ر  ومل����ا 
اأحد  ك��ون��ه  الأم���ة  نه�شة  يف  كبري 
الأ�شا�شية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ات 
والعتدال  ب��ال��و���ش��ط��ي��ة  ول��ت��م��ي��زه 
كذلك  ودوره  وال��ث��ق��اف��ة  الفكر  يف 
العربي  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ  يف 
م����دى ع�شور  ع��ل��ى  والإ����ش���الم���ي 

وقرون.
�شامل  ال�شيخ  الغداء  ماأدبة  ح�شر 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
���ش��م��و احلاكم  امل�����ش��ت�����ش��ار مب��ك��ت��ب 
وال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل ب���ن حم��م��د اآل 
ثاين رئي�س دائرة الطريان املدين 
وال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي 

•• املنامة-وام:

امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
�شعادة  ال�شقيقة  البحرين  مبملكة 
ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
القوات  اأرك������ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
بدول  الأرك�����ان  وروؤ����ش���اء  امل�شلحة 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
هام�س  ع����ل����ى  وذل��������ك  ال����ع����رب����ي����ة 
الت�شاوري  الإجتماع  م�شاركتهم يف 
العليا  الع�شكرية  للجنة  اخلام�س 
امل���ع���ايل روؤ�����ش����اء هيئة  لأ����ش���ح���اب 
التعاون  جم��ل�����س  ب����دول  الأرك�������ان 
مملكة  ت�شت�شيفه  الذي  اخلليجي 
-14 ال���ف���رتة م���ن  ال��ب��ح��ري��ن يف 

15مايو 2013.
حمد  الركن  الفريق  �شعادة  وك��ان 
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  ث�����اين  حم���م���د 
اجتمع  قد  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان 
م��ع م��ع��ايل امل�����ش��ري ال��رك��ن ال�شيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين. وجرى 
العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل 
البلدين  ب���ن  امل��ت��م��ي��زة  الأخ����وي����ة 
مناق�شة  ج���رى  ك��م��ا  ال�شقيقن.. 
املتعلقة  امل���و����ش���وع���ات  م����ن  ع�����دد 
والتن�شيق  ال����ت����ع����اون  مب����ج����الت 
امل�����ش��رتك. م��ن جانبه  ال��ع�����ش��ك��ري 
حمد  الركن  الفريق  �شعادة  تراأ�س 
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  ث�����اين  حم���م���د 
امل�شلحة وف��د دولة  ال��ق��وات  اأرك���ان 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
اخلام�س  ال���ت�������ش���اوري  الإج���ت���م���اع 
لأ�شحاب  العليا  الع�شكرية  للجنة 
روؤ�شاء  وال�شعادة  وال�شمو  امل��ع��ايل 
التعاون  جم��ل�����س  ب����دول  الأرك�������ان 
الجتماع  ب���داي���ة  ويف  اخل��ل��ي��ج��ي. 
ال�شيخ  الركن  ال��ل��واء  معايل  األقى 
رئي�س  اآل خليفة  �شلمان  بن  دعيج 

حماية مكت�شبات الدول الأع�شاء. 
ب��داأت فعاليات اجلل�شة  عقب ذلك 
ن��اق�����س خاللها  ح��ي��ث  امل�����ش��رتك��ة 
وال�شعادة  وال�شمو  املعايل  اأ�شحاب 
ب�����دول جمل�س  الأرك��������ان  روؤ�����ش����اء 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
امل��درج��ة على  املوا�شيع  م��ن  ع���ددا 
ج����دول اأع���م���ال الج��ت��م��اع. ح�شر 
الركن  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  الج���ت���م���اع 
خ��ل��ي��ف��ة ح��م��ي��د ال��ك��ع��ب��ي الأم�����ن 
الع�شكرية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام 
ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل����دول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
ال����رك����ن مطلق  ال����ل����واء  و����ش���ع���ادة 
ب����ن ����ش���امل الأزمي��������ع ق���ائ���د ق����وات 
والوفود  امل�����ش��رتك��ة  اجل��زي��رة  درع 
وال�شمو  املعايل  لأ�شحاب  املرافقة 
وال�����ش��ع��ادة روؤ����ش���اء الأرك�����ان بدول 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
ال��ع��رب��ي��ة وع����دد م��ن ك��ب��ار �شباط 
واأختتمت  ال��ب��ح��ري��ن.  دف����اع  ق����وة 
الجتماع  فعاليات  لح��ق  وق��ت  يف 
لأ�شحاب  اخل���ام�������س  ال���ت�������ش���اوري 
روؤ�شاء  وال�شعادة  وال�شمو  امل��ع��ايل 
التعاون  جم��ل�����س  ب����دول  الأرك�������ان 
ل������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة. وك����ان 
�شعادة الفريق الركن حمد حممد 
ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات 
و�شل  قد  املرافق  والوفد  امل�شلحة 
اإىل املنامة م�شاء ام�س الول حيث 
لدى  م�شتقبليه  م��ق��دم��ي  يف  ك���ان 
ع��ي�����ش��ى اجلوية  ق���اع���دة  و����ش���ول���ه 
دعيج  ال�شيخ  الركن  اللواء  معايل 
هيئة  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 
اللواء  و�شعادة  البحريني  الأرك��ان 
الكعبي  ح��م��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  ال����رك����ن 
لل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ن 
لدول  العامة  بالأمانة  الع�شكرية 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العربية وعدد من كبار �شباط قوة 

دفاع البحرين. 

والل��������ت��������زام ب���ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر 
م��ن��ظ��وم��ة ال����دف����اع امل�������ش���رتك عن 
و�شعوب  دول  ومكت�شبات  م��ق��دارت 
والذي  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
التكاتف  من  مزيدا  يتطلب  دائما 
والتعاون بن دول جمل�س التعاون 
ل������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة يف ظل 
مير  ال��ت��ي  وامل��ت��غ��ريات  امل�شتجدات 
ب��ه��ا ال���ع���امل اج���م���ع الأم������ر ال���ذي 
مب�شتوى  ال���ن���ه���و����س  ي�����ش��ت��وج��ب 
التعاون الع�شكري بن دول املجل�س 
ال�شرتاتيجية  ت���دع���ي���م  ب���ه���دف 
وتطوير  امل�������ش���رتك���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
القوات  يف  ال��دف��اع��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ات 
امل��ج��ل�����س وتعميق  ب����دول  امل�����ش��ل��ح��ة 
اجلماعي  الع�شكري  العمل  اآف���اق 
ملا لها من اإيجابيات كثرية تنعك�س 
على النه�شة املباركة التي حتياها 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
الدائمة  الرعاية  ظ��ل  يف  العربية 
والروؤى النرية لأ�شحاب اجلاللة 
وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية حفظهم اهلل 

ورعاهم.

ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان ال��ب��ح��ري��ن��ي كلمة 
اأ�شحاب  ب����اإخ����وان����ه  ف��ي��ه��ا  رح�����ب 
روؤ�شاء  وال�شعادة  وال�شمو  امل��ع��ايل 
التعاون  جم��ل�����س  ب����دول  الأرك�������ان 
بلدهم  يف  العربية  اخلليج  ل���دول 
الثاين مملكة البحرين معربا عن 
فعاليات  يف  مب�شاركتهم  �شعادته 
ناقال  ال��ت�����ش��اوري..  الجتماع  ه��ذا 
املقرونة  ال��ت��ح��ي��ات  اأخ��ل�����س  ل��ه��م 
بالتوفيق  ال�����ش��ادق��ة  ب��الأم��ن��ي��ات 
ململكة  الر�شيدة  القيادة  قبل  م��ن 
الركن  امل�شري  وم��ع��ايل  البحرين 
اآل خليفة  اأحمد  ال�شيخ خليفة بن 
البحرين.  دفاع  العام لقوة  القائد 
الأركان  هيئة  رئي�س  معايل  واأ�شار 
اأهمية  اإىل  كلمته  يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ع��ن الج��ت��م��اع من  �شيتمخ�س  م��ا 
ت���اأت���ي جت�����ش��ي��دا لعرى  ت��و���ش��ي��ات 
وتدعيما  ال���ع�������ش���ك���ري  ال����ت����ع����اون 
امل�شرتك  الع�شكري  العمل  مل�شرية 
والتي تهدف  الأع�شاء  الدول  بن 
اجلماعي  الأم���ن  م��ب��داأ  تاأكيد  اإىل 
امل�����ش��رتك م��ن خ���الل ال��ع��م��ل على 
الع�شكرية  ال������ق������درات  ت���ط���وي���ر 

وا���ش��ت��ع��ر���س م��ع��ايل رئ��ي�����س هيئة 
التعاون  �شبل  البحريني  الأرك���ان 
دول  يف  امل�������ش���ل���ح���ة  ال�����ق�����وات  ب����ن 
جمل�س التعاون من رفع اجلاهزية 
اجلزيرة  درع  ل���ق���وات  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
امل���������ش����رتك����ة وزي�����������ادة ال���ت���م���اري���ن 
قوات  ب��ن  امل�شرتكة  والتطبيقات 
توحيد  على  والعمل  املجل�س  دول 
���ش��م��ن قيادة  امل��ف��اه��ي��م واجل���ه���ود 
م�شرتكة وذل��ك يف اإط��ار ما يجمع 
دول جمل�س التعاون من اتفاقيات 
بعد  امل�����ش��رتك.  الع�شكري  ال��دف��اع 
ذل���ك األ��ق��ى ���ش��ع��ادة ال���ل���واء الركن 
خ��ل��ي��ف��ة ح��م��ي��د ال��ك��ع��ب��ي الأم�����ن 
الع�شكرية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام 
ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل����دول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
با�شت�شافة  خ��الل��ه��ا  رح���ب  ك��ل��م��ة 
لالجتماع  ال����ب����ح����ري����ن  مم���ل���ك���ة 
خالل  �شعادته  منوها  الت�شاوري.. 
جدول  ي�شمله  مل��ا  باأهميته  كلمته 
تتطلبها  م��وا���ش��ي��ع  م���ن  اأع���م���ال���ه 
ه���ذه ال��ف��رتة م��ن ت��ع��اون وتن�شيق 
بهدف  املجل�س  دول  ب��ن  م�شرتك 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ابوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
ابوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال����ري����ا�����ش����ي وجم����م����وع����ة اري����ف����ا 
م�������ش���اب���ق���ات ل����ه����واة ال���ت���زل���ج على 
برنامج  �شمن  والعجالت  الل��واح 
على  العائلة  بحديقة  ادائ��ك  ط��ور 
اإطار  يف  وذل���ك  ابوظبي  كورني�س 
للبلدية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ط����ريان  ت����ذاك����ر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
فئة  عن  الأوىل  باملراكز  للفائزين 
بطولة  يف  للم�شاركة  امل��ح��رتف��ن 

اآ�شيا لريا�شات الك�شرتمي.
املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ش��م��ن��ت 
العمرية  الفئات  ملختلف  م�شابقات 
الأطفال والنا�شئة الذين تناف�شوا 
اخل�شبية  ب�����الأل�����واح  ال���ت���زل���ج  يف 
والعجالت  ال��ه��وائ��ي��ة  وال���دراج���ات 
والأح������ذي������ة امل��خ�����ش�����ش��ة، ك����م مت 

ما  جمتمعنا،  يف  الفعالة  امل�شاركة 
على  وحر�شها  البلدية  دور  يعزز 
الفريق  ب��روح  العمل  ثقافة  تعزيز 
ال��ب��ن��اءة ون�����ش��ر الوعي  وامل��ن��اف�����ش��ة 
الرتبوي  البعد  واإدراك  اجلماعي 
الريا�شية  للمناف�شات  وال�شحي 
ب��ج��و م���ن الأل����ف����ة ي��ل��ت��ق��ي خالله 
ثقافات  م���ن  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ج��م��ع 
يف  معا  جميعها  تن�شهر  متنوعة 

روح الفريق.

خدماتها  تفعيل  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة ل��ت�����ش��م��ل كافة 
الأن�شطة  ذل����ك  يف  مب���ا  امل���ج���الت 

الريا�شية خلدمة املجتمع.
لعبي  اأف�شل  امل�شابقات  يف  �شارك 
الك�شرتمي  ل��ري��ا���ش��ات  الإم������ارات 
�شمن فئتي املحرتفن واملبتدئن 
من كل ريا�شه حتت ا�شراف حكام 
ع��امل��ي��ن وح�����ش��ل ال��ف��ائ��زي��ن على 
الرعاة  م��ن  م��ق��دم��ة  قيمة  ه��داي��ا 

الأن�شطة  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
وعرو�س  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة 
الإم��ارات بالإ�شافة اىل  من تراث 
ملختلف  وفنية  فلكلورية  ع��رو���س 

اجلاليات امل�شاركة.
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  اهلل  ع��ب��د  واأك������د 
اأن  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  اإدارة  م��دي��ر 
يج�شد  امل�����ش��اب��ق��ات  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
ر����ش���ال���ة ال��ب��ل��دي��ة ب��ت��ق��دمي اأج����ود 
م���ع���اي���ري اخل�����دم�����ات م�����ن خ���الل 

ال�شارقة  لم��������ارة  ال����ش���ت�������ش���اري 
اأح��م��د ب��ن ال�شيخ  و���ش��ع��ادة را���ش��د 
و�شعادة  الأم���ريي  ال��دي��وان  رئي�س 
غرفة  رئي�س  املدفع  حممد  اأحمد 
و�شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 

خمي�س بن �شامل ال�شويدي رئي�س 
والقرى  ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة 
امل�شت�شار  الطريفي  جمال  و�شعادة 
والدكتور  احل���اك���م  ���ش��م��و  مب��ك��ت��ب 
م�شت�شار  احل���م���ي���د  ع���ب���د  ع���م���رو 

ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
من  وع��دد  العايل  التعليم  ل�شوؤون 
الدوائر احلكومية  ومدراء  روؤ�شاء 
باإمارة ال�شارقة وعدد من اأ�شحاب 

الف�شيلة ال�شيوخ والعلماء. 

رئي�س الوزراء الأردين يثمن مواقف دولة الإمارات جتاه ال�شقاء

جمل�س اأبوظبي للتعليم ير�شد اآراء الطلبة 
واأولياء الأمور حول جودة التعليم

•• عمان-وام:

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  الأردين  ال����وزراء  رئي�س  دول���ة  اأ���ش��اد 
التي  واملتطورة  النموذجية  العالقات  الن�شور مب�شتوى 
جت��م��ع ب��ن دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واململكة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأن  م��وؤك��دا  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة..  الأردن���ي���ة 
م�شتمرة من  وتوجيهات  برعاية كرمية خا�شة  حتظى 

قبل قيادتي البلدين احلكيمتن.
واأعرب الدكتور عبداهلل الن�شور عن اإرتياحه ملا و�شلت 
اإليه هذه العالقات من تقدم ومتيز �شمل كافة املجالت 
والتن�شيق  والن�����ش��ج��ام  ال��ت��ع��اون  ���ش��ور  ج�شدته  وال���ذي 
امل�شتمر يف جميع امل�شائل والق�شايا امل�شرتكة واملهمة يف 
املنطقة. جاء ذلك خالل حفل الع�شاء الذي اأقامه �شعادة 

لدى  ال��دول��ة  �شفري  ال��ع��ام��ري  �شلطان  نا�شر  ع��ب��داهلل 
اململكة الأردنية الها�شمية �شفري غري مقيم لدى دولة 
فل�شطن م�شاء اأم�س الول مبقر اإقامته بيت المارات 
بعمان على �شرف الدكتور عبداهلل الن�شور وح�شره عدد 
والجهزة  اجلي�س  ق��ادة  وكبار  وامل�شوؤولن  ال��وزراء  من 
الأردن  يف  والإن�شانية  القت�شادية  واملوؤ�ش�شات  المنية 

و�شفراء الدول العربية لدى الردن.
المارات  دول��ة  م��واق��ف  الأردين  ال���وزراء  رئي�س  وثمن 
العربية املتحدة الداعمة لالأردن من خالل تقدمي املنح 
الكبرية..  الإ�شتثمارية  امل�شاريع  واإق��ام��ة  وامل�����ش��اع��دات 
موؤكدا يف ذلك على نهج الإم��ارات الأ�شيل يف الوقوف 
امل�����ش��ت��م��رة يف الظروف  جل��ان��ب الأ���ش��ق��اء وم�����ش��ان��دت��ه��م 

والأحوال كافة.

•• اأبوظبي-وام:

دعا جمل�س اأبوظبي للتعليم للم�شاركة يف ا�شتبيان جودة 
التعليم الذي ينق�شم اإىل ق�شمن الأول ي�شتهدف اأولياء 
اأمور الطلبة يف جميع مدار�س اإمارة اأبوظبي احلكومية 
املدار�س احلكومية  ي�شتهدف طالب  والآخ��ر  واخلا�شة 
اإطار  يف  ع�شر  الثاين  ال�شف  اإىل  اخلام�س  ال�شف  من 
اخلطط الطموحة للمجل�س يف تعزيز دور اأولياء الأمور 
اجلهود  و�شمن  الإم����ارة  يف  التعليمية  العملية  ل��دع��م 

الرامية يف اإعداد طلبة موؤهلن ومتميزين.
واأكد معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي مدير عام 
اأبوظبي للتعليم اأهمية تبنى هذه ال�شتبيانات  جمل�س 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  على  تعتمد  نتائج  من  تقدمه  ملا 
حول  والطلبة  الأم��ور  اأولياء  ر�شا  م�شتويات  لت�شت�شف 
ال�شتبيان  ي��اأت��ي  حيث  الإم����ارة  يف  التعليمية  العملية 
الرتقاء  لالإمارة يف  والتنموية  الطموحة  مع اخلطط 
املخرجات  جودة  خالل  من  بالإمارة  التعليم  مب�شتوى 
والأمثل  املنا�شبة  املدر�شية  البيئة  وت��وف��ري  التعليمية 
تعزز  ال�شتبيانات  هذه  اأن  اإىل  لفتا  الطلبة..  لأبنائنا 
وتبادل  الأم���ور  واأول��ي��اء  املدر�شة  بن  التوا�شل  مفهوم 
مالحظاتهم  ور����ش���د  وم�����ش��داق��ي��ة  ب�����ش��ف��اف��ي��ة  الآراء 

واقرتاحاتهم الداعمة للخطط التعليمية.
البحوث  وح���دة  رئ��ي�����س  ب���دري  ال��دك��ت��ور م�شعود  ودع���ا 
الأمور  اأول��ي��اء  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  والتخطيط 
والتعبري  ال�شتبيان  يف  امل�شاركة  �شرورة  اإىل  والطلبة 
من  يقدمه  مل��ا  ن��ظ��را  ومو�شوعية  بحرية  اآرائ��ه��م  ع��ن 
نتائج ت�شاعد يف تطوير مدار�شنا نحو الأف�شل اإذ تعترب 
بالغة يف  اأهمية  ذات  ال��دوري��ة  وامل�شوح  ال��درا���ش��ات  ه��ذه 
التعرف على وجهات نظر اأولياء الأمور واأبنائنا الطلبة 
والك�شف على م�شتوى اخلدمة املقدمة لهم مع �شمان 
ال�شرية التامة للم�شتخدمن وال�شتفادة من النتائج يف 

اتخاذ قرارات من �شاأنها اأن تنعك�س ب�شكل اإيجابي على 
م�شرية التطور والتقدم التي ي�شعى لها جمل�س اأبوظبي 

للتعليم.
املدار�س  لطلبة  امل��وج��ه  ال�شتبيان  اإن  ب���دري  واأ���ش��اف 
نظرهم  وج��ه��ات  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  ي��ه��دف  احلكومية 
مثل  م��ن  مبدر�شتهم  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��وان��ب  ببع�س 
وم�شتوى  املدر�شية  والبيئة  وال�شالمة  التعليم  ج��ودة 
ال��ت��دري�����س بالإ�شافة  اأول���ي���اء الأم����ور وج����ودة  م�����ش��ارك��ة 
باأهمية ما  اأميانا منا  الأخ��رى وذل��ك  لبع�س اجلوانب 
حول  وانطباعاتهم  اآرائ��ه��م  خ��الل  م��ن  عليه  �شنتعرف 
اأولياء  ا�شتبيان  ي�شلط  فيما  املدر�شة  يف  التعليم  ج��ودة 
القوة  وم��واط��ن  ال�شعف  ج��وان��ب  على  ال�شوء  الأم���ور 
اأن�شطة وعمليات والتي من  يف ما يقوم به املجل�س من 
اإمارة  يف  التعليمي  النظام  حت�شن  يف  الإ���ش��ه��ام  �شاأنها 
�شناعة  يف  الأم���ور  اأول��ي��اء  م�شاركة  وم�شتوى  اأبوظبي 
مع  امل�شرتكة  اجلوانب  اإىل  بالإ�شافة  الرتبوي  القرار 
الطلبة مثل ال�شالمة والبيئة املدر�شية وجودة التعليم 

املقدم لأبنائهم والإدارة املدر�شية والهيئة التعليمية.
دقيقة   15 ح��وايل  الأم���ور  اأول��ي��اء  ا�شتبيان  وي�شتغرق 
الإل��ك��رتوين ملجل�س  املوقع  فقط وه��و متاح حاليا عرب 

اأبوظبي.
با�شم  الأم��ور  واأولياء  الطلبة  بتزويد  املجل�س  قام  وقد 
للم�شاركة  م�شتخدم  لكل  خا�شة  �شر  وكلمة  م�شتخدم 
جلميع  التامة  ال�شرية  املجل�س  وي�شمن  ال�شتبيان  يف 
التي  التح�شن  اأط��ر  تعزيز  يف  وا�شتخدامها  الإج��اب��ات 

حتتاجها املدار�س يف املرحلة القادمة.
موجه  ا�شتبيان  اأول  اأط��ل��ق  املجل�س  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
 2010-2009 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  الأم����ور يف  لأول���ي���اء 
�شارك فيه نحو 700 ويل اأمر وو�شل عدد امل�شاركن يف 
ال�شتبيان العام الدرا�شي املا�شي 2011-2012 اإىل 

50 األف م�شارك.

حاكم ال�شارقة يربم اتفاقية تعاون مع �شيخ الأزهر وي�شحبه يف جولة باملدينة اجلامعية
•• ال�صارقة-وام: 

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة قبل ظهر ام�س 
مبكتب �شموه باجلامعة وف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب 
القا�شمية  اجلامعة  بن  تعاون  اتفاقية  باإبرام  ال�شريف  الأزه��ر  �شيخ 
القا�شمية  ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س اجل��ام��ع��ة  ال�شريف وذل���ك  والأزه����ر 
الأكادميية  الروابط  وتوثيق  التوا�شل  اأوا�شر  تعزيز  على  بال�شارقة 
والثقافية مع الأزهر ال�شريف وهيئاته وموؤ�ش�شاته العريقة بجمهورية 
م�شر العربية وتاأتي هذه التفاقية انبثاقا من رغبة الطرفن بالبدء 

يف تفعيل ودعم العالقات فيما بينهما.
ون�شت التفاقية على اأن يويل الطرفان اأهمية خا�شة لتبادل العلماء 

خم�س �شنوات ميكن مدها لفرتات اأخرى مبوافقة الطرفن.
و���ش��ه��د ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ن اجل��ام��ع��ة القا�شمية والأزه����ر 
ال�شريف ال�شيخ �شامل بن حممد بن �شلطان القا�شمي امل�شت�شار مبكتب 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  احلميد  عبد  عمرو  والدكتور  احلاكم  �شمو 
حاكم ال�شارقة ل�شوؤون التعليم العايل والدكتور �شامي حممود مدير 
جامعة ال�شارقة والدكتور حميد جمول النعيمي نائب مدير اجلامعة 
ل��ل�����ش��وؤون الأك��ادمي��ي��ة وال��دك��ت��ور ح�����ش��ام ال��دي��ن ح��م��دي ن��ائ��ب مدير 
ال�شحية والدكتور حممد  الطبية والعلوم  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة 
وماجد  والإداري�����ة  املالية  لل�شوؤون  اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اإ�شماعيل 
واأع�شاء  العامة  ال��ع��الق��ات  ل�����ش��وؤون  اجلامعة  مدير  نائب  اجل���روان 

الوفد املرافق ل�شماحة �شيخ الأزهر ال�شريف.
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 

واأع�شاء الهيئات التدري�شية يف اجلامعات والكليات والربامج املتماثلة 
التي  املنا�شبة  التبادل  برامج  باإعداد  منهما  كل  ويقوم  لهما  التابعة 

حتقق الأهداف املرجوة واملنفعة امل�شرتكة.
كما يعمل الطرفان على ت�شجيع البحوث العلمية امل�شرتكة ويدعمان 
�شبل التعاون بن علمائهما واأع�شاء الهيئات التدري�شية يف اجلامعات 
يف  املتخ�ش�شة  العلمية  الأب���ح���اث  لإج����راء  لهما  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ك��ل��ي��ات 
لتبادل  الفر�س  توفري  جانب  اإىل  امل�شرتكة  الأهمية  ذات  امل��ج��الت 
طلبة اجلامعات والكليات التابعة لهما يف الكليات والربامج املتماثلة 
وموارد  اآل��ي��ات  م��ن  الطلبة  ا�شتفادة  وتعميق  لتعظيم  منهما  ك��ل  يف 
الربامج  مع  تتوافق  والتي  الطرفن  ل��دى  العلمي  والبحث  التعلم 
اأن يبداأ  الأكادميية التي يدر�شها الطلبة يف كلياتهم الأ�شلية - على 
العمل مبذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقيع عليها - وت�شتمر ملدة 

الطيب  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  الإم���ارة  �شيف  اأ�شطحب  قد 
اأرج��اء املدينة اجلامعية بال�شارقة لتعريفه مبا حتويه  يف جولة بن 
املدينة بن جنباتها من �شروح جامعية وموؤ�ش�شات تعليمية وثقافية 

ومراكز بحوث ومنظمات دولية.
حاكم  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ال�شريف  الأزه���ر  �شيخ  ف�شيلة  اإط��ل��ع  كما 
ال�شارقة  جامعة  تقدمها  ال��ت��ي  التعليمية  ال��ربام��ج  على  ال�����ش��ارق��ة 
علمية  تخ�ش�شات  من  تدر�شه  وما  متنحها  التي  العلمية  والدرجات 
عدد  م��ن  اإل��ي��ه  و�شلت  وم��ا  والآداب  العلوم  �شتى  يف  خمتلفة  واأدب��ي��ة 
واملاج�شتري  البكالوريو�س  ���ش��ه��ادات  حملة  م��ن  اخل��ري��ج��ن  الطلبة 
الإم���ارة  ل�شيف  ت��ذك��اري��ة  درع  بتقدمي  �شموه  وتف�شل  وال��دك��ت��وراه 
واأن�شطة  ب��ربام��ج  النهو�س  يف  ف�شيلته  ل���دور  �شموه  م��ن  ..تثمينا 

وفعاليات الأزهر ال�شريف. 
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•• �صنعاء-وام:

د�شنت هيئة الهالل الأحمر مبحافظة احلديدة اليمنية 
الفجوة  م��ن  امل��ت��اأث��ري��ن  ل�شالح  املنتجة  الأ���ش��ر  م�����ش��روع 
من  الأوىل  املرحلة  من  وا�شتفادت   .. اليمن  يف  الغذائية 
امل�����ش��روع ع�����ش��رات الأ���ش��ر ال��ت��ي تعي�س حت��ت خ��ط الفقر 
الهيئة يف  وق��ام مكتب   . والأرام����ل  الأي��ت��ام  م��ن  اأغلبيتها 
�شنعاء بت�شليم الأ�شر امل�شتفيدة من امل�شروع و�شائل اإنتاج 
دخل  م�شادر  لإيجاد  املنتجة  الأب��ق��ار  يف  متثلت  حيوانية 
ثابتة تعينها على ظروف احلياة بدل عن العتماد على 

الإعانات الآنية التي تنتهي بوقتها.
�شكان تلك  بتفقد  اليمن  الهيئة يف  كما قام فريق مكتب 
على حياتهم  ال��غ��ذاء  اأزم��ة  تداعيات  على  ووق��ف  املناطق 
وجه  على  ت��وف��ريه��ا  مت  ال��ت��ي  احتياجاتهم  على  وت��ع��رف 
الغذائية  امل���واد  م��ن  الأط��ن��ان  اآلف  ت��وزي��ع  ال�شرعة. ومت 
ال�شرورية للمت�شررين يف الأرياف واملناطق البعيدة عن 
مراكز املدن وتتوا�شل عمليات الهيئة الإغاثية للو�شول 
اإىل جميع املناطق و املحافظات املتاأثرة وتقدمي يد العون 
العام  الم��ن  نائب  امل��ه��ريي  نعيمة  وق��ال��ت   . امل�شاعدة  و 
ل�شوؤون الغاثة وامل�شاريع بالنابة يف الهيئة ان عدد ال�شر 

تنفذه  الذي  الإن�شانية  امل�شاعدات  برنامج  امل�شتفيدة من 
هيئة الهالل الأحمر منذ العام املا�شي يف اليمن لتخفيف 
وطاأة املعاناة الناجمة عن �شح الغذاء وارتفاع اأ�شعاره و�شل 
اىل 12 األف اأ�شرة يف حمافظات حلج واملحويت وال�شالع 
. واأو�شحت اأن م�شروع الأ�شر املنتجة ياأتي تتويجا جلهود 
الغذائية  الأزم��ة  مع  تفاعلت  التي  الأحمر  الهالل  هيئة 
ال��ب��داي��ة وع��م��ل��ت ع��ل��ى تخفيف ح��دت��ه��ا ع��ن كاهل  م��ن��ذ 
ال��ه��الل مع  اأن جت��اوب  اإىل  اليمن.. م�شرية  الأ���ش��ق��اء يف 
منطلق  من  جاء  الغذاء  �شح  كارثة  من  املتاأثرين  اأو�شاع 
واجبها الإن�شاين جتاه الأ�شقاء اليمنين الذين تربطهم 

الإم��ارات و جت�شيدا للتزامها  �شعب  عالقات وثيقة مع 
الأخالقي جتاه �شحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

اأن امل�شروع يخدم مئات الأ�شر يف اليمن وي�شاهم  واأك��دت 
القت�شادي  ال����ش���ت���ق���رار  حت��ق��ي��ق  يف  ك���ب���رية  ب����درج����ة 
املت�شررة ويعزز قدرتها على جتاوز  والجتماعي لالأ�شر 
ظروف الأزمة. وقالت نائبة المن العام ل�شوؤون الغاثة 
وامل�����ش��اري��ع اإن مثل ه��ذه امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة ت��اأت��ي �شمن 
اأولويات الهيئة وخططها واإ�شرتاتيجيتها يف جمال تعزيز 
قدرة ال�شكان املحلين يف الأقاليم املت�شررة من الكوارث 
الطبيعية وم�شاعدتهم على ا�شتعادة ن�شاطهم وحيويتهم 

بعد اأن اأفقدتهم الكوارث و�شائل الإنتاج خا�شة يف املجال 
الزراعة وتربية احليوان.

يقوم  وامل��وؤث��ر  الفاعل  الإن�����ش��اين  العمل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
على هذه الأ�ش�س التي تعمل على توفري م�شاريع تنموية 
لها  وت�شمن  ال�شعيفة  والفئات  الأ�شر  مب�شتوى  تنه�س 
ال�شكان  بن  البطالة  ن�شبة  من  وحت��د  اأف�شل  م�شتقبال 
الهيئة قطعت  اأن  اإىل  .. منوهة  ال�شباب  املحلين خا�شة 
�شوطا كبريا يف هذا ال�شدد ونفذت العديد من امل�شاريع 
التي كان لها الأثر الوا�شح يف حت�شن ظروف املنكوبن 

و املت�شررين .

الهالل تد�شن م�شروع الأ�شر املنتجة للمتاأثرين من الفجوة الغذائية يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  والهيئة  املالية  وزارة  وقعت 
الدرهم  لنظام  الهيئة  باعتماد  تق�شي  اتفاقية  والأوق���اف 
الإلكرتوين - اجليل الثاين - كاأداة لدفع ر�شوم اخلدمات 
جهود  اإط���ار  يف  وذل��ك  الإم��ارات��ي  للمجتمع  تقدمها  التي 
الوزارة ل�شم جميع الهيئات احلكومية الحتادية واملحلية 
يف الدولة �شمن نظام الدرهم الإلكرتوين- اجليل الثاين. 
حاجي  يون�س  املالية..�شعادة  وزارة  مقر  يف  التفاقية  وقع 
العامة  الهيئة  ع��ن  وق��ع��ه��ا  فيما  ال�����وزارة  وك��ي��ل  اخل����وري 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وذل���ك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الكعبي  مطر 
وامليزانية  امل����وارد  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  اليتيم  را���ش��د 
املال  ومنى  الإي���رادات  تنمية  اإدارة  مدير  ال�شويدي  وع��زة 
مرمي  بجانب  ال���وزارة  يف  امل��رك��زي  التح�شيل  ق�شم  رئي�س 
الهيئة.  يف  املعلومات  تقنية  اإدارة  م��دي��ر  الربيكي  را���ش��د 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  للمتعاملن  التفاقية  وتتيح 

الإ�شالمية والأوق��اف دفع الر�شوم امل�شتحقة على خدمات 
للراغبن  والوقف  التربع  واإج��راء عمليات  والعمرة  احلج 
الذي  الثاين  اجليل  الل��ك��رتوين  الدرهم  نظام  عرب  فيها 
البيع  نقاط  كاأجهزة  اآم��ن��ة  الكرتونية  دف��ع  و�شائل  يوفر 
�شعادة  واأك��د  الن��رتن��ت.  و�شبكة  الإلكرتونية  والتح�شيل 
الهيئات احلكومية  ان�شمام  اأهمية  يون�س حاجي اخلوري 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ل��ن��ظ��ام ال��دره��م الإل���ك���رتوين اجليل 
مل��ا ي��وف��ره ه��ذا النظام م��ن خ��دم��ات متميزة  ال��ث��اين نظرا 
ت�شهم يف تخفيف حدة الإجراءات الروتينية لدفع الر�شوم 
احل��ك��وم��ي��ة وب��ال��ت��ايل ت�����ش��م��ن حت�����ش��ن وت��ط��وي��ر و�شائل 
اأن هذا  واأ�شاف �شعادته  املالية الحتادية.  امل��وارد  حت�شيل 
اأفراد  خمتلف  اأم��ام  املعامالت  تب�شيط  يف  �شي�شهم  النظام 
�شواء  الهيئة  خدمات  من  امل�شتفيدين  الإم��ارات��ي  املجتمع 
اأو التربع والوقف  فيما يتعلق بدفع ر�شوم احلج والعمرة 
اأمام م�شوؤولية موا�شلة ت�شويق  الأمر الذي ي�شع الوزارة 
النظام لدى جميع الهيئات احلكومية الحتادية واملحلية 

وت�شهيل خطوات اعتماده. 

•• ال�صارقة-وام:

وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي  ح���ارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل��واء  تفقد 
واملنافذ  والإق���ام���ة  اجلن�شية  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  ام�س   - بالإنابة 

بال�شارقة.
�شاحوه مدير  عبداهلل  الدكتور  العميد  ا�شتقباله  يف  وكان 
ع��ام الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب بال�شارقة وع��دد م��ن كبار 

ال�شباط ومديري الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام.
العامري مدير عام  املقدم حممد علي  ورافقه يف اجلولة 
النبهاين  امل�شاندة واملقدم حممد حمود  املوارد واخلدمات 
من مكتب الوكيل امل�شاعد واملقدم مطر خربا�س ال�شاعدي 

مدير اإدارة اخلدمات الإلكرتونية.
عن  �شرح  اإىل  الأق�شام  روؤ���ش��اء  من  جولته  خ��الل  وا�شتمع 
�شري العمل واملعوقات التي تواجههم واإطلع على اإجراءات 
العمل ووجه بتذليل ال�شعوبات وتقدمي خدمات متكاملة 
مع اللتزام بال�شروط وال�شوابط ..مثمنا اجلهود املبذولة 

لتقدمي اخلدمات املتميزة للمراجعن.
و�شوؤون  الإق��ام��ة  اإدارة  يف  اجتماعا  اخلييلي  ال��ل��واء  وعقد 

ال���ع���ام ومديري  امل���دي���ر  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��ارق��ة  الأج���ان���ب يف 
التنظيمي لالإدارة  الهيكل  اإىل �شرح عن  وا�شتمع  الإدارات 
واملهام والواجبات التي تقوم بها واملبادرات ال�شرتاتيجية 
الأداء  ج����ودة  لتح�شن  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��م��ي��ز  وم�����ش��اري��ع 
والرتقاء به اإىل اأعلى امل�شتويات من اأجل تقدمي خدمات 

مميزة للمراجعن.
العامة  الإدارة  يف  العاملن  اخلييلي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ودع��ا 
على  اإىل احلفاظ  ال�شارقة  الأج��ان��ب يف  و���ش��وؤون  لالإقامة 
اخل��دم��ات لإجن����از معامالت  وت��ط��وي��ر  ت��ق��دمي  التميز يف 
التميز  معايري  على  ..اع��ت��م��ادا  و�شهولة  بي�شر  اجلمهور 
امل��وؤ���ش�����ش��ي.. وط��ال��ب��ه��م ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب الإدارات 
الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  معهم  والتوا�شل  الأخ��رى 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ع��م��ل وت���وف���ر ال��ب��ي��ئ��ة املريحة 
ل��ل��ج��م��ه��ور. ك��م��ا زار اخل��ي��ي��ل��ي م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل 
العاملون بق�شم اجلوازات  التي يقدمها  املهام  واطلع على 
مل�شتخدمي هذا املنفذ املهم من الدولة ووجه ب�شرعة اإجناز 
وتب�شيط  لراحتهم  يلزم  ما  وتقدمي  امل�شافرين  معامالت 
لتقدمي  بها  املعمول  والقوانن  الأنظمة  وف��ق  الإج���راءات 

�شورة ح�شارية عن الدولة. 

•• دبي -وام:

العام  ال��ق��ائ��د  متيم  خلفان  �شاحي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  األ��ق��ى 
ل�شرطة دبي م�شاء اأم�س الول حما�شرة يف مادة التفاو�س 
برنامج  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  طلبة  بح�شور  الأم��ن��ي 
ماج�شتري علوم ال�شرطة يف اإدارة الأزمات الأمنية باأكادميية 
�شرطة دبي. وتناول معايل الفريق �شاحي خلفان متيم يف 
حما�شرته اأ�ش�س ومهارات التفاو�س الأمني وكيفية اإعداد 
و�شياغة ال�شيناريوهات عند التعامل مع الأزمات الأمنية 

واخلروج  املثلى  بالطرق  التفاو�س  عملية  اإدارة  اأج��ل  من 
القائد  معايل  مع  الطلبة  وتفاعل  النتائج.  باأف�شل  منها 
العام ل�شرطة دبي من خالل طرح الأ�شئلة وال�شتف�شارات 
املجال.  ه���ذا  يف  العملية  خ��ربات��ه  واق����ع  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
واأ�شدى معاليه الن�شائح والإر�شادات والتوجيهات الالزمة 
احللول  وو���ش��ع  ال�شيناريوهات  و�شياغة  ر���ش��م  كيفية  يف 
وو�شائل  ب��ط��رق  الأم��ن��ي��ة  الأزم����ات  م��ع  للتعامل  الناجعة 
�شمان  بهدف  حديثة  منهجية  قواعد  على  مبنية  علمية 

اإجناح العملية التفاو�شية. 

•• اأبوظبي-وام:

و�شل عدد املتطوعن امل�شاركن ب�شبكة ال�شفراء البيئين 
املا�شي  العام  نهاية  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأ�ش�شتها  التي 
من  بالعديد  الآن  حتى  ���ش��ارك��وا  بيئيا  �شفريا   135 اإىل 
الهيئة  نظمتها  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  وال���رح���الت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وتفعيل  الول��وي��ة  ذات  البيئية  بالق�شايا  وعيهم  ل��زي��ادة 
دورهم يف املحافظة على البيئة وحمايتها. وت�شم ال�شبكة 
من  متطوعون  فيهم  مبا  واملجموعات  الأف���راد  من  ع��ددا 
والتزاما  اأب��دوا رغبة  القطاعن احلكومي واخلا�س ممن 
البيئة  حماية  م�شوؤولية  حتمل  يف  وامل�شاركة  اجلهد  ببذل 
املرحلة  هذه  يف  جهودها  الهيئة  وتركز  عليها.  واملحافظة 
العمل  ور���س  خ��الل  من  املتطوعن  وتطوير  تدريب  على 
التدريبية وبرامج التوعية والرحالت امليدانية وتزويدهم 
التطوع  م��ن  ليتمكنوا  الوثائقية  والف����الم  باملطبوعات 
�شفراء  وليكونوا  املختلفة  البيئية  الأن�شطة  يف  وامل�شاركة 
املجتمعات  ق�شم  مديرة  البلوكي  خن�شاء  وذك��رت  للبيئة. 
امل�شتدامة البيئية بالهيئة لقد برزت فكرة �شبكة ال�شفراء 
هي  البيئية  امل�شوؤولية  ب��اأن  العميق  اإمياننا  من  البيئين 
م�شوؤولية م�شرتكة ونحن نركز جهودنا حاليا على اجليل 
القادم ونطمح بتزويده بالأدوات واملعرفة الالزمة ليتمكن 
من فهم اأهمية ال�شتدامة البيئية والدور احل�شا�س الذي 

نلعبه �شويا يف �شمان بناء م�شتقبل م�شتدام .
واأ�شافت ويف هذا الطار اأ�ش�شت الهيئة هذه ال�شبكة لإثراء 
بخرباتهم  والرت��ق��اء  ل��الأف��راد  الإيجابي  البيئي  ال�شلوك 
مفهوم  يحقق  جمتمع  بناء  باأهمية  وتوعيتهم  وقدراتهم 
البيئة ومن خالل هذه  امل�شتدامة واحلفاظ على  التنمية 
ال�شبكة ت�شعى الهيئة اىل ت�شجيع الأفراد وبخا�شة ال�شباب 
كمواطنن  اأب��وظ��ب��ي  البيئة-  هيئة  م��ع  بال�شراكة  للعمل 
املجتمعات  ب���ن���اء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى  وق����ادري����ن  ف��ع��ال��ن 
امل�شتدامة واحلفاظ على البيئة . واأ�شارت البلوكي اىل اأن 

الهيئة ت�شعى كذلك من خالل هذه اخلطوة اإىل امل�شاهمة 
للموارد  ا���ش��ت��ه��الك��ه  بحجم  وواع  مهتم  جمتمع  ب��ن��اء  يف 
الطبيعية وتوحيد جهود ال�شباب وتر�شيخ قيمة الإح�شا�س 
كما  والبيئة  واملجتمع  الوطن  جتاه  والواجب  بامل�شئولية 
تتيح لل�شباب الفر�شة اإىل بناء مهاراتهم وتعزيز معرفتهم 
م��ن خ���الل ال��ت��ط��وع ال��ب��ي��ئ��ي. ويف اإط����ار ب��رن��ام��ج تطوير 
املتطوعن ولزيادة وعيهم بالق�شايا البيئية نظمت الهيئة 
رحلتن ميدانيتن للمتطوعن �شملت الوىل رحلة بيئية 
من  اأك��رث  فيها  ���ش��ارك  الرطبة  ل��الأرا���ش��ي  الوثبة  ملحمية 
على  للتعرف  لهم  الفر�شة  اإتاحة  مت  حيث  متطوعا   25
اجلهود التي تبذلها الهيئة يف جمال املحافظة على التنوع 
م�شروع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  البيولوجي 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال��ربي  البيولوجي  التنوع  ور�شد  ج��رد 
اإىل التعرف على التنوع البيولوجي الربي  والذي يهدف 
والنظم البيئية يف اإمارة اأبوظبي. كما مت تفعيل يوم املياه 
املختلفة  الفعاليات  املتطوعن من خالل  العاملي من قبل 
التي مت ا�شت�شافتها يف خيمة التوا�شل العاملية يف منطقة 
اخل��ت��م ح��ي��ث ع��ر���س ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ن��ي��ادي �شاحب 
فكرة  عن  موجزا  �شرحا  العاملية  التوا�شل  خيمة  م��ب��ادرة 
اخليمة واأهدافها ون�شاطاتها ودورها يف تعريف اجلمهور 
ال��رتاث الطبيعي  من مواطنن ومقيمن يف الدولة على 

والتقاليد العريقة لدولة المارات.
الدكتور  برفقة  املزرعة  داخ��ل  بجولة  املتطوعون  قام  كما 
اأ�شدقاء  جلمعية  الفني  البيئي  امل�شت�شار  العمودي  علي 
البيئة التي اأن�شئت فيها اخليمة اطلعوا خاللها على بع�س 

اأنواع النباتات واحليوانات والطيور.
ومت عر�س فيلم ومادة توعوية حول ق�شية املياه وا�شتنزاف 

املياه اجلوفية يف دولة المارات.
كما �شارك املتطوعون بعمل ال�شناديق اخل�شراء من خالل 
ور�شة عمل نظمت بهذا اخل�شو�س ومت توزيع هدايا بيئية 

عليهم يف نهاية اليوم. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اخليمة بجهود جمعية �شمل للفنون والرتاث 
ال�����ش��ع��ب��ي وامل�����ش��رح يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تراث 
الآب��اء والأج��داد وامل��وروث ال�شعبي واإي�شالها 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  واط��ل��ع  ال�����ش��ب��اب.  اإىل ج��ي��ل 
حاكم راأ�س اخليمة خالل ا�شتقباله يف ق�شر 
الظيت ام�س يو�شف ال�شميلي رئي�س جمل�س 
على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  الإدارة 
التي  امل�شتقبلية  والأن�شطة  وب��رام��ج  خطط 
���ش��ت��ن��ف��ذه��ا اجل��م��ع��ي��ة . م���ن ج��ان��ب��ه��م توجه 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  ال�شميلي 

�شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب  بال�شكر 
اجلمعية  ن�شاطات  لدعمه  القا�شمي  �شقر 
الثامن  ال��وف��اء  م��ه��رج��ان  ب��رع��اي��ة  وتف�شله 
يف  اجلمعية  نظمته  ال��ذي  وال��ق��ي��ادة  للوطن 
فرباير املا�شي موؤكدين ان ذلك يعك�س مدى 
الأن�شطة  دعم  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
يف  ال�شعبية  الفنون  جمعيات  تنظمها  التي 

الإمارة.
ح�����ش��ر امل��ق��اب��ل��ة .. ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن �شامل 
القا�شمي  نا�شر  بن  �شامل  وال�شيخ  القا�شمي 
و�شعادة �شالح ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
اأحمد  امل�شت�شار  و�شعادة  اخليمة  راأ���س  حاكم 
راأ�س  دائ��رة حماكم  رئي�س  اخلاطري  حممد 

اخليمة. 

•• ال�صارقة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ الدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
ب��ق��اع��ة املدينة  ال�����ش��ارق��ة ي��ق��ام  الأع���ل���ى ح��اك��م 
الفائزين  ت��ك��رمي  حفل  ال��ي��وم  �شباح  اجلامعية 
يف  ال��رتب��وي  والتفوق  للتميز  ال�شارقة  بجائزة 
دورتها التا�شعة ع�شرة بح�شور عدد من اأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ والوزراء وكبار امل�شوؤولن وح�شد 

اأم��ان��ة ج��ائ��زة ال�شارقة  م��ن ال��رتب��وي��ن. ك��ان��ت 
نتائج  عن  اأعلنت  قد  الرتبوي  والتميز  للتفوق 
التي  للجائزة  ع�شرة  التا�شعة  ال��دورة  مناف�شات 
ت�شتمل  فئة   17 يف  وفائزة  فائزا   84 بها  ظفر 
مر�شحن   208 بن  من  وذل��ك  اجلائزة  عليها 

على م�شتوى املناطق التعليمية بالدولة.
اإمارة  اأن  العامة للجائزة  الأمانة  واأظهر تقرير 
 74 بعدد  باجلائزة  امل�شاركات  ت�شدرت  ال�شارقة 
م�شاركا تلتها اأبوظبي بعدد 44 م�شاركا يف حن 

على  الإن���اث  با�شتحواذ  احلالية  ال���دورة  متيزت 
48 من الناث و36  باإجمايل  غالبية اجلوائز 
ال�شويجي  اهلل  عبد  الدكتور  وق��دم  الذكور.  من 
اآيات  اأ���ش��م��ى  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اجلائزة  راع���ي  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
واإعالن  ع�شرة  التا�شعة  ال���دورة  جن��اح  مبنا�شبة 
ال�شارقة  تعليمية  وت�����ش��در  مناف�شاتها  ن��ت��ائ��ج 

ال�����ش��وي��ج��ي برعاية  ال��ف��ائ��زي��ن. واأ����ش���اد  ك��وك��ب��ة 
والعلماء  للعلم  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اأن دعم  ومتابعة �شموه الدائمة للجائزة موؤكدا 
�شموه وم�شا ندته مكن اجلائزة من ايجاد ب�شمة 
وا�شحة يف امليدان ويف نفو�س الرتبوين خا�شة 
واأن اجلائزة اأخذت على عاتقها منذ عام 1995 
بن  والتميز  الب��داع  ومبادئ  وقيم  ثقافة  ن�شر 
للم�شاركة  اجلميع  يت�شابق  وبات  امليدان  اطياف 

بها.

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار موا�شلة دعم املراكز والهيئات واملوؤ�ش�شات التي 
العلمية والثقافية يف  باملواد  اإث��راء مكتباتها  اإىل  ت�شعى 
وم��ّد ج�شور  وخارجها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
بوزارة  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ق��ام  الثقافة 
�شوؤون الرئا�شة بتقدمي عدد كبري من الكتب اإىل جمعية 
فل�شطن  يف  العامة  مكتباتها  لدعم  الثقافية  البيارة 
الوطني  امل��رك��ز  ا�شتقبل  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف  ال�����ش��ق��ي��ق��ة. 
للوثائق والبحوث عمار الكردي رئي�س الهيئة الإدارية 
يف جمعية البيارة الفل�شطينية ومرافقيه الذين ت�شلموا 

هدية املركز ممثلة بالكتب والدوريات.
ب��ع��د ذل���ك ق���ام ال�����ش��ي��وف ب��زي��ارة بع�س م��راف��ق املركز 

اأهم  على  اطلعوا  الإم���ارات، حيث  مكتبة  ويف مقدمتها 
للرواد،  تقدمها  التي  ومقتنياتها، وخدماتها  اأق�شامها، 
ما  واأب����رز  تاريخها  ع��ن  مقت�شب  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمعوا 
ب�شكليها  واملتخ�ش�شة  العامة  للثقافة  اأوعية  من  فيها 
الورقي والإلكرتوين، وعن اهتمامها بالبحوث العلمية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بتاريخ  ال�شلة  ذات  الأكادميية 
اإعجابهم  ال�شيوف  واأب���دى  اخلليج،  ومنطقة  املتحدة 
العام  منت�شف  يف  املركز  تلقاه  ال��ذي  الكبري  بالأطل�س 

املا�شي، كاأول ن�شخة لأكرب اأطل�س يف العامل حينذاك.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة اأع����رب ال�����ش��ي��وف ع��ن ب��ال��غ �شكرهم 
والبحوث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  لإدارة  وتقديرهم 
على هديته القيمة التي تعّد ت�شجيعاً حقيقياً ملبادرتهم 

الثقافية الهادفة خلدمة املجتمع.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شام�شي  ماجد  ارح��م��ه  �شعادة  ك��رم 
ال�شارقة  موا�شالت  عام  مدير  نائب 
من  خ�شر  اإق��ب��ال  مظهر  ال�شائقن 
اأج����رة امل��دي��ن��ة ، وج���اين رح��م��ن عبد 
ال��رح��م��ن م��ن اأج����رة الإم�����ارات وهما 
تقديراً   ، الباك�شتانية،  اجلن�شية  من 
ت�شليم  يف  وم����ب����ادرت����ه����ا  لأم���ان���ت���ه���ا 
األف   60 ب���  قيمتها  ت��ق��در  م��ع��ث��ورات 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا يف  دره����م، ك���ان ق��د ن�شيها 
عليهما  يعمل  التي  الأج���رة  �شيارتي 

ال�شائقن .
الأ�شبوع  ال��واق��ع��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وت���ع���ود 
الأول  ال�����ش��ائ��ق  ع��رث  حينما  امل��ا���ش��ي، 
اإق�����ب�����ال م���ظ���ه���ر ال�������ذي ي���ع���م���ل على 

م��رك��ب��ة ت��اب��ع��ة ل��� اأج����رة امل��دي��ن��ة على 
حقيبة حتتوي على جموهرات تقدر 
األ��ف دره��م يف �شندوق  قيمتها ب� 35 
الراكب  ن���زول  بعد  اخللفي  ال�شيارة 

ال����ذي اأق���ل���ه م���ن ف��ن��دق ال��ب�����ش��ت��ان يف 
منطقة القا�شمية متجها اإىل النباعة 
بال�شارقة، حيث قام ال�شائق بت�شليمها 

على الفور ل�شركته.

اأما ال�شائق الثاين جاين عبد الرحمن 
فقد وجد �شندوق على املقعد اخللفي 
ل�  التابعة  عليها  يعمل  التي  للمركبة 
اأج�����رة الإم�������ارات ي��ح��وي ذه��ب��ا تقدر 
اآي  وج��ه��از  دره���م،  األ���ف  ب�25  قيمته 
اأقل  اأن  ب��ع��د  ���ش��ف��ر  ج�����وازات  و4  ب���اد 
راك��ب��ة م��ن ال�����ش��وق امل���رك���زي اجتاها 
الفور  ف��ع��اد على   ، ب��ح��رية خ��ال��د  اإىل 
الراكبة  اإليه  اأو�شل  ال��ذي  املكان  اإىل 
على  ات�شلت  وب��دوره��ا  ل��ه��ا،  و�شلمها 
رقم مركز الت�شال التابع ملوا�شالت 
لتعرب   )600545455( ال�شارقة 
عن �شكرها وامتنانها لأمانة ال�شائق.

باأمانة  ال�����ش��ام�����ش��ي  ����ش���ع���ادة  واأ�����ش����اد 
وقام  ت�شرفهما،  وح�شن  ال�شائقن 
ومبلغ  ت��ق��دي��ر  ���ش��ه��ادت��ي  بت�شليمهما 

م�شريا   ، اأمانتهما  على  مثنياً  م��ايل، 
بتكرميهم  ت��ق��وم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  األأن  اإىل 
م��ث��ل ه����وؤلء ال�����ش��ائ��ق��ن خ���الل حفل 
���ش��ن��وي ت��ر���ش��د ل���ه م��ي��زان��ي��ة تقدر 
ال�شائقن  األف درهم لتكرمي  ب�100 

املتميزين والأمناء.
على  العام  املدير  نائب  �شعادة  و�شدد 
وا�شرتاتيجيتها  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ح��ر���س 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  ال��رام��ي��ة 
ذل�����ك على  م���رت���ك���زة يف  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
ع��ن�����ش��ري الأم���ان���ة وال��ث��ق��ة ، وه���و ما 
ال�شائقن من  يف  تكري�شه  اإىل  ت�شعى 
خ��الل تنظيم ال��ع��دي��د م��ن ال���دورات 
التدريبية لهم، لفتا اإىل اأن اأي عمل 
جيد لبد اأن يقابله ال�شكر والعرفان 
من اأجل تعزيز اجلهود وا�شتمرارها. 

•• دبي-الفجر:

�شهد �شعادة حممد عبد اهلل اجلرمن 
مدير عام موا�شالت الإمارات، �شباح 
2013م،  م��اي��و   15 الأرب���ع���اء  ام�����س 
حفل ملتقى �شركائها الإ�شرتاتيجين 
باأبوظبي لعام 2013م، وذلك يف قاعة 
البحر  باب  فريمونت  بفندق  ال�شقر 
جهة،   76 تكرمي  و�شمل  اأبوظبي،  يف 
اأهداف  دع��م  يف  فاعل  ب�شكل  �شاهمت 
موا�شالت الإم��ارات واإجن��اح خططها 
منظومة  وت��ط��وي��ر  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خدماتها خالل عام 2012م، والربع 

الأول من العام احلايل.
ح�شر امللتقى �شعادة اللواء اأحمد نا�شر 
الري�شي مدير عام العمليات املركزية 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
ونخبة من القيادات ال�شرطية ومدراء 
وممثلي الوزارات واجلهات الحتادية 
واحلكومية واخلا�شة و�شركات النفط 
والغاز والطاقة واملوؤ�ش�شات الإعالمية 
التنفيذيون  وامل��������دراء  الإم���������ارة،  يف 

مبوا�شالت الإمارات.
ك��ل��م��ت��ه خالل  اجل����رم����ن يف  واأ������ش�����اد 
�شركاء  يبذلها  التي  باجلهود  احلفل 
اأبوظبي  يف  الإم����������ارات  م���وا����ش���الت 
وتعاونهم  الغربية،  واملنطقة  والعن 
خلدمة هذه الأر�س الطيبة بقيادتها 
الفاعلة  ال����دول����ة  وه������ذه  و���ش��ع��ب��ه��ا، 
مبوؤ�ش�شاتها واأفرادها، وهذه احلكومة 
الر�شيدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اأخيه  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، واإخوانهما اأع�شاء املجل�س الأعلى 

لالحتاد حكام الإمارات.
موا�شالت  اأداء  اأن  اجل��رم��ن  واأو���ش��ح 
املن�شرم  ال����ع����ام  خ������الل  الإم������������ارات 
وم���ا م�����ش��ى م��ن ال��ع��ام احل����ايل تركز 
ت��ن��وي��ع وتطوير  ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����س ع��ل��ى 
اخل��������دم��������ات امل�����ق�����دم�����ة ل���ل�������ش���رك���اء 
يف  جديدة  فر�س  وخلق  واملتعاملن، 
ق��ط��اع ال��ن��ق��ل واخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة يف 
ال��دول��ة، وال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي�شهم 
نحو  الوطنية  التزاماتها  تطبيق  يف 
ورفد  احلكومية  ال�شتثمارات  تعزيز 

عوائدها املالية.
نتائج  حققت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
خالل  واإداري�����اً  وف��ن��ي��اً  م��ال��ي��اً  قيا�شية 
اإيرادات  بلغت  حيث  املا�شية،  الفرتة 
م����وا�����ش����الت الإم������������ارات خ�����الل عام 
اأكرث من مليار وثالثمائة  2012م، 
م��ل��ي��ون دره������م، وب��ن�����ش��ب��ة من���و بلغت 
عام  ب������اإي������رادات  م���ق���ارن���ة   )11%(

الأول  ال���رب���ع  ���ش��ه��د  ف��ي��م��ا  2011م، 
ارتفاع  احل������ايل، حت��ق��ي��ق  ال���ع���ام  م���ن 
مقارنة   11% بن�شبة  الإي�����رادات  يف 
مما  املا�شي،  العام  من  ذاتها  بالفرتة 
يعك�س جناحها يف حتقيق م�شتهدفاتها 

الإ�شرتاتيجية واملالية واملجتمعية.
اأ�شطول  اإج��م��ايل  اإن  وق��ال اجل��رم��ن: 
م����ع نهاية  ب���ل���غ  امل���وؤ����ش�������ش���ة  م���رك���ب���ات 
مركبة   12000 ح�����وايل   2012
وح���اف���ل���ة ودراج���������ة، ف��ي��م��ا ب���ل���غ عدد 
املوظفن 12000 موظفاً وموظفة 
بلغت  ف��ي��م��ا  ���ش��ائ��ق��اً،   7000 ب��ي��ن��ه��م 
م���راك���ز الأع����م����ال يف امل��وؤ���ش�����ش��ة 20 
اأنواع  خمتلف  تغطي  متنوعاً،  مركزاً 
اخلدمات يف قطاعات النقل والتاأجري 
وامل���وا����ش���الت امل��در���ش��ي��ة واخل���دم���ات 
واخلدمات  اللوج�شتي  والنقل  الفنية 

امل�شاندة.
موا�شالت  ع����ام  م���دي���ر  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الإم����������������ارات ال�������وح�������دات اخل���دم���ي���ة 
وال�شركات اجلديدة التي ا�شتحدثتها 
متثلت  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  املوؤ�ش�شة 
واحلرا�شة،  املرافق،  اإدارة  جم��الت  يف 

و�شيانة  للمركبات،  اجل��اف  والغ�شيل 
و�شيانة  ال��ث��ق��ي��ل��ة،  امل��ع��دات  وت�شنيع 
الفني،  والفح�س  ال�����ش��ي��ارات،  هياكل 
وخدمات الأجرة، ونقل طلبة املدار�س 
النقل،  تكنولوجيا  وح��ل��ول  اخلا�شة، 
وتلبي�س الإطارات، اإ�شافة اإىل تقدمي 
اأبوظبي  مب���ط���ار  الأج��������رة  خ����دم����ات 
وتقدمي  )ت��ران�����ش��اآد(،  م��ن  برتخي�س 
لل�شيارات  ال�شريعة  ال�شيانة  خدمات 
عرب مراكز )اأوتو �شريڤ( برتخي�س 

من �شركة اأدنوك.
وتطرق مدير عام موا�شالت الإمارات 
الذي  الإل��ك��رتوين  التعقب  نظام  اإىل 
ملراقبة  م����وؤخ����راً  امل��وؤ���ش�����ش��ة  د���ش��ت��ن��ه 
3200 حافلة مدر�شية عرب الأٌقمار 
���ش��م��ن حزمة  وذل������ك  ال�������ش���ن���اع���ي���ة، 
خدمات  لتطوير  ال��ن��وع��ي��ة  م���ب���ادرات 

النقل املدر�شي لديها.
ع���ن اجلوائز  اجل���رم���ن  ك��م��ا حت����دث 
املوؤ�ش�شة  ح�شدتها  التي  وال�����ش��ه��ادات 
خالل الفرتة املا�شية يف جمال التميز 
احلكومي، وال�شراكات الإ�شرتاتيجية، 
والتنمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 

البيئية، والنقل امل�شتدام ويف اإدارة ر�شا 
املتعاملن واإدارة �شكاواهم، ومبادرات 
تفعيل العالقة مع املتعاملن كاإن�شاء 
ومركز  امل�����وح�����دة  الت���������ش����ال  م���رك���ز 

ا�شتطالعات الراأي.
واأعرب عن اعتزاز موا�شالت الإمارات 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال��ن��وع��ي��ة  ب�����ش��راك��ات��ه��ا 
وال�����ش��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��ت��ي ي��ع��ود تاريخ 
 15 ق��ب��ل  م���ا  اإىل  معظمها  ان���ط���الق 

عاماً فاأكرث.
وقام �شعادة حممد عبد اهلل اجلرمن 
ب��ت��ك��رمي ���ش��ع��ادة ال��ل��واء اأح��م��د نا�شر 
الري�شي مدير عام العمليات املركزية 
اأبوظبي،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
�شامل  �شعيد  املهند�س  رك��ن  والعميد 
ال�شويدي مدار اإدارة الإمداد يف جهاز 
احليوية،  وامل���راف���ق  امل��ن�����ش��اآت  ح��م��اي��ة 
البلو�شي  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  وال��ع��ق��ي��د 
من اإدارة ال�شيانة العامة والإمداد يف 
القيادات  من  وع��دد  امل�شلحة،  القوات 
ال�شرطية يف اأبوظبي والعن واملنطقة 

الغربية.

املالية والهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية توقعان 
اتفاقية لدفع الر�شوم بالدرهم الإلكرتوين اجليل الثاين

اخلييلي يتفقد الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بال�شارقة

�شاحي خلفان يلقي حما�شرة يف التفاو�س الأمني باأكادميية �شرطة دبي

بيئة اأبوظبي حت�شد جهود ال�شباب وتر�شخ قيمة الإح�شا�س 
بامل�شوؤولية والواجب جتاه الوطن واملجتمع 

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على برامج وخطط جمعية �شمل للفنون والرتاث 

تكرمي الفائزين بالدورة التا�شعة ع�شرة جلائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي اليوم

الوطني للوثائق والبحوث يدعم البيارة الفل�شطينية الثقافية بالكتب

موا�شالت ال�شارقة تكرم �شائقني لت�شليمهما مفقودات بقيمة 60 األف درهم

موا�شالت الإمارات تكرم 76 جهة �شمن ملتقى �شركائها الإ�شرتاتيجيني باأبوظبي
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      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/256 عم جز- م ع- ب- اأظ
مركز  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  كوتي  علي  �شعيد  بولياماندام  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة 
بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  اعالنه/مركز  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   354و2013/504 عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�شرف  الفلبن 2-عدنان  باكليج اجلن�شية:  بي�شاى  نيلو كري�س  مدعيان/ 1- 
ا�شرف كمال اجلن�شية: باك�شتان   مدعي عليه: ربوت اند رميوت للتنظيفات 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة 
العامة اجلن�شية: المارات    عنوانه:  اند رميوت للتنظيفات  اعالنه/ ربوت 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



اأخبـار الإمـارات

07

اخلميس  -  16   مايو    2013 م    -    العـدد    10794
Thursday   16    May     2013  -  Issue No   10794

نهيان يت�شلم ن�شخة من تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية
•• اأبوظبي-وام:

اأ����ش���اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
املجتمع بجهود  وال�شباب وتنمية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب���ي وم���ب���ادرات ���ش��م��وه يف 
جمال تطوير تعليم اللغة العربية 
والهتمام بها ومتكينها باعتبارها 
اإحدى مرتكزات الهوية الوطنية 
يف  اللغات  باأهمية  ون��وه  للدولة. 
والدول  ال�شعوب  ب��ن  ال��ت��وا���ش��ل 
اإىل  ي����وؤدي  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

م��ل��ي��ار م�����ش��ل��م. ج���اء ذل���ك خالل 
اأم�س  ق�شره  يف  معاليه  ا�شتقبال 
تعليم  حت��دي��ث  جلنة  وف��د  الول 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ح�����ش��ور معايل 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر 
ال��ع��ل��م��ي وال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 
مبارك  وال�شيخ  نهيان  اآل  نهيان 
والدكتور  ن��ه��ي��ان  اآل  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
معهد  مدير  املهريي  بطي  عبيد 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة زاي����د . 
و�شلم الدكتور فاروق الباز رئي�س 
معايل  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف  اللجنة 
ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
نهيان .. ن�شخة من تقرير اللغة 

معربا  مكانتها  وتعزيز  العربية 
املوؤ�ش�شات  ت�شتفيد  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 
املعنية يف الدول العربية وغريها 
م����ن ال�������دول الأخ��������رى م����ن هذا 
خا�س  بوجه  اأ�شاد  كما   . امل�شروع 
الباز  الدكتور  اأداه  ال��ذي  بالدور 
يف العديد من امل�شاريع التنموية 
لالإمارات منذ عدة عقود وتقدمي 
العلمية  وا���ش��ت�����ش��ارات��ه  خ���ربات���ه 
ال���ك���ب���رية يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وك����ان   .
اأعلن  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
امل���ب���ادرات لتعزيز  جم��م��وع��ة م��ن 
اللغة  م��ي��ث��اق  م�����ش��روع  وت��ف��ع��ي��ل 
يف  �شموه  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  العربية 

م��ن اخل���وف و�شوء  الكثري  اإزال���ة 
الفهم وي�شهم يف تر�شيخ مبادىء 
ال��ت��ع��ارف وال�����ش��الم ب��ن الأمم . 
اأن  اإىل  ه��ذا اخل�شو�س  ولفت يف 
اجلامعات الغربية اأ�شبحت تهتم 
العربية  باللغة  ملحوظ  ب�شكل 
للمنطقة  ح��ي��ة  ل��غ��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال���ع���رب���ي���ة ال����ك����ب����رية و����ش���احل���ة 
واملخرتعات  ال��ع��ل��وم  ل���ش��ت��ي��ع��اب 
زايد  م��رك��ز  اإن  وق���ال  احل��دي��ث��ة. 
جامعة  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
ب��ي��ج��ن وغ�����ريه م���ن امل����راك����ز يف 
ه��ذا الهتمام  دل��ي��ل على  ال��ع��امل 
اهلل  �شرفها  التي  باللغة  ال���دويل 
لنحو  القراآن  لغة  وجعلها  تعاىل 

موؤخرا يف  اإعالنه  ال��ذي  العربية 
م��وؤمت��ر ح���ول ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
دبي. كما قدم ملعاليه فكرة �شاملة 
التقرير الذي ي�شتمل على  حول 
وتعلم  تعليم  لتطوير  تو�شيات 
وا�شرتاتيجيات  وطرائق  العربية 
تدري�شها وحول عمل اللجنة التي 
لدرا�شة  ال�����وزراء  جمل�س  عينها 
وكيفية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ح���ال���ة 
النهو�س بها . واأكد معايل ال�شيخ 
ثقة  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
وقدرتها  اللجنة  عمل  يف  الدولة 
املبادرة  اأه��داف هذه  على حتقيق 
ال�شبل  لإي����ج����اد  اإل���ي���ه���ا  امل���وك���ل���ة 
اللغة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

م��ار���س م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي بهدف 
ال�شاد  تعزيز ومتكن مكانة لغة 
جلنة  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  وت�شكلت   .
وع�شوية  الباز  الدكتور  برئا�شة 

عدد من العلماء واملتخ�ش�شن يف 
اللغة العربية من بينهم الدكتور 
اأحمد الطيب �شيخ اجلامع الأزهر 
والأ�شتاذ الدكتور ح�شن ال�شافعي 

يف  العربية  اللغة  جممع  رئي�س 
يا�شر  الدكتور  والأ�شتاذ  القاهرة 
بجامعة  اللغويات  اأ�شتاذ  �شليمان 

كيمربدج الربيطانية . 

م�شاركة العني للتوزيع يف فعاليات 
اليوم املفتوح للهند�شة الكهربائية 

•• العني - الفجر:

�شاركت �شركة العن للتوزيع يف فعاليات يوم الهند�شة والتي اأقيمت فعالياته 
يف مبنى طالبات الهند�شة بجامعة الإمارات العربية يف العن .

املتميزة  بخربتها  الطلبة  لتعريف  اليوم  ه��ذا  يف  ال�شركة  م�شاركة  وتاأتي 
لفح�س  امل�شتخدمة  املتقدمة  والتقنيات  الهند�شية  امل�����ش��اري��ع  جم��ال  يف 
الإ�شتفادة  اأج���ل  م��ن  التقنيات  ب��ه��ذه  الطلبة  وت��ع��ري��ف  امل��ع��دات،  و�شيانة 
العن للتوزيع  الهند�شة.  ركزت م�شاركة  وتو�شيع معلوماتهم يف جمالت 
على اإبراز دور ومهام مهند�س الكهرباء ودوره يف تو�شيل التيار الكهربائي 
للم�شرتكن وفق معايري عاملية مرورا مبراحل التوليد والتحويل والنقل 
والتوزيع بالإ�شافة اإىل تعريف الطالبات باأهمية مراعاة معايري الهند�شة 

الوقائية التي تعني بوقاية املعدات وحماية ال�شبكة.

دائرة ال�شوؤون البلدية تنظم ندوات تعريفية 
حول م�شروع تطوير النموذج الت�شغيلي

•• اأبوظبي-وام:

نظم فريق تطوير النموذج الت�شغيلي للنظام البلدي 
يف بلدية اأبوظبي �شل�شلة من الندوات التعريفية مب�شروع 
التحول املوؤ�ش�شي يف خطوة تهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على 
اإمارة  البلدي يف  النظام  التي ي�شهدها  الهيكلية  التغريات 

اأبوظبي.
ال�شوؤون  دائرة  التزام  الت�شغيلي  النموذج  يعك�س م�شروع  و 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  الثالث  الإم���ارة  وبلديات  البلدية 
بتعزيز  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  وب��ل��دي��ة  ال��ع��ن  م��دي��ن��ة  وب��ل��دي��ة 
التكامل فيما بينها من خالل تطوير وتوحيد الإجراءات 
واخلطط ال�شرتاتيجية والأنظمة الت�شغيلية الهادفة اإىل 

الرتقاء باخلدمات البلدية املقدمة ل�شكان الإمارة.
ومت عقد عدد من الندوات التعريفية بهذا اخل�شو�س يف 
الثالث  الإم���ارة  وبلديات  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  من  كل 
البلدي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ف��ري��ق  ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك 
يف  املختلفة  الإدارات  وم���دي���رو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون  وامل���دي���رون 
القطاعات البلدية .. فيما تتوا�شل لت�شمل جميع املوظفن 
يف الدائرة والبلديات لطالعهم على هذا امل�شروع احليوي 
وبالأدوار  اجلديدة  املوؤ�ش�شية  بالثقافة  معرفتهم  وتعزيز 
املرتقبة لكل منهم يف �شوء هذا امل�شروع من اأجل اإجناحه 
وحتقيق اأهدافه املرجوة واملتمثلة يف تقدمي خدمات نوعية 

ل�شكان الإمارة وم�شتثمريها وزوارها.
البلدي  التخطيط  اإدارة  يو�شف مدير  اأمن  يو�شف  وقدم 
يف  الأداء  واإدارة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  مكتب  ومدير 
دائرة ال�شوؤون البلدية خالل ندوات العمل �شرحا مف�شال 

البلدي  للنظام  الت�شغيلي  ال��ن��م��وذج  تطوير  م�شروع  ع��ن 
وخمرجات هذا امل�شروع واأهدافه الرامية اإىل تعزيز كفاءة 
العمل البلدي والرتقاء باخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع 
الت�شغيلية  واخلطط  ال�شرتاتيجيات  توحيد  خ��الل  من 

واخلدمات على م�شتوى بلديات الإمارة.
املوحدة  الت�شغيلية  النماذج  كفاءة  العمل  ن��دوات  وناق�شت 
و�شبل تعزيز القدرات واملوارد الداخلية يف النظام البلدي 

وانعكا�شاتها الإيجابية على اخلدمات البلدية.
جدير بالذكر اأن م�شروع تطوير النموذج الت�شغيلي املوحد 
ملواكبة  امل��ب��ذول��ة  اإط����ار اجل��ه��ود  ي��اأت��ي يف  ال��ب��ل��دي  للنظام 
اأبوظبي  اإم���ارة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنموية  اخلطة 
اأبوظبي  روؤي��ة  اأه��داف  لتحقيق  الالزمة  الأر�شية  واإر�شاء 
2030 الرامية اإىل اأن ت�شبح حكومة اأبوظبي واحدة من 
اأف�شل خم�س حكومات يف العامل من حيث اخلدمات التي 
تقدمها لأفراد املجتمع ل �شيما اأن منوذج النظام الت�شغيلي 
اأهداف  مع  مبا�شر  ب�شكل  يرتبط  البلدي  للنظام  املوحد 
اأجندة ال�شيا�شة العامة لإمارة اأبوظبي الهادفة اإىل تقدمي 
خدمات نوعية يف �شتى املجالت وحتقيق تنمية اقت�شادية 

واجتماعية وبيئية م�شتدامة.
كفاءة  تعزيز  يف  ي�شهم  املوحد  الت�شغيلي  النموذج  اأن  كما 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  وحتقيق  البلدية  اخل��دم��ات 
املالية وتعزيز مبادئ احلوكمة وال�شفافية يف العمل البلدي 
من خالل و�شع املبادئ التوجيهية املوحدة يف التخطيط 
ال�شرتاتيجي واملايل واإدارة الأداء والتدقيق بالإ�شافة اإىل 
تطوير مهارات الكوادر الوطنية لتقدمي اأف�شل اخلدمات 

البلدية ل�شكان الإمارة.

الداخلية ت�شبط 80 خمالفا لقانون الإقامة يف اأبوظبي وراأ�س اخليمة 
•• اأبوظبي-وام:

 80 ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ���ش��ب��ط��ت 
واإقامة  دخ���ول  ل��ق��ان��ون  خم��ال��ف��ا 
الأج��ان��ب منهم 47 ذك��ورا و27 
اإناثا يف اأبوظبي مقابل 6 ذكور يف 

راأ�س اخليمة.
املواطنن  الداخلية  وزارة  ودع��ت 
ال�����رتدد يف  وامل��ق��ي��م��ن اإىل ع����دم 
لقانون  امل��خ��ال��ف��ن  ع��ن  الإب�����الغ 
دخول واإقامة الأجانب والتوا�شل 
���ش��اه��م ح����ال توافر  م���ع خ���دم���ة 
على  والت�شال  لديهم  املعلومات 
وعدم   80080 امل��ج��اين  ال��رق��م 
ال��ت�����ش��رت ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ن وعلى 
ويوؤويهم  وي�شغلهم  يجلبهم  من 
للم�شاءلة  ن���ف�������ش���ه  ����ش���ي���ع���ر����س 
خطرا  ي�شكلون  لأنهم  القانونية 

على اأمن و�شالمة املجتمع.
املخالفن  م��ت��اب��ع��ة  ق�����ش��م  وك�����ان 
اأب��وظ��ب��ي ق��د نفذ  والأج���ان���ب يف 
اأم����اك����ن  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة يف  ح����م����الت 
مدينة  مبنطقتي  العمال  جتمع 
امل���رك���زي وم�شفح  ال�����ش��وق  زاي����د 
�شبط  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  م��ا  ال�شناعية 
خمالفا   47 بينهم  خمالفا   74
هاربات  ام��راأة  و27  الرجال  من 

جن�شيات  م����ن  ك���ف���الئ���ه���ن  م����ن 
حتويلهم  ومت  واأفريقية  اآ�شيوية 
لتخاذ  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات  اإىل 

الإجراءات القانونية بحقهم.
ك��م��ا ن���ف���ذت ال�������وزارة م���ن خالل 
ق�شم متابعة املخالفن والأجانب 
تفتي�شية  حملة  اخليمة  راأ���س  يف 
جن�شيات  م��ن  خمالفن  ل�شبط 
بتفريغ  ي�����ق�����وم�����ون  خم���ت���ل���ف���ة 
ال���غ���از م���ن احلجم  ا����ش���ط���وان���ات 
بطريقة  وت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا  ال�������ش���غ���ري 
ا�شطوانات من احلجم  يدوية يف 
ال��ك��ب��ري ل��ب��ي��ع��ه��ا يف اإم������ارة راأ�����س 
اخليمة حيث اأ�شفرت احلملة عن 

حتويلهم  مت  خمالفن   6 �شبط 
اإىل ال��ن��ي��اب��ة لت��خ��اذ الإج�����راءات 
العقيد  واأك��د  بحقهم.  القانونية 
مدير  الطنيجي  اإب��راه��ي��م  ع��ل��ي 
اإدارة متابعة املخالفن والأجانب 
ت��اأت��ي �شمن جهود  احل��م��الت  اأن 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  والأق�������ش���ام  الإدارة 
من  للحد  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
واإقامة  دخ��ول  لقانون  املخالفن 
احلمالت  اإن  وق�����ال  الأج����ان����ب. 
خمتلف  يف  تتوا�شل  التفتي�شية 
م�شتوى  على  والأح���ي���اء  امل��ن��اط��ق 
قانون  خمالفي  ل�شبط  ال��دول��ة 

دخول واإقامة الأجانب.

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 53804
با�ش��م:�شوي�س اربيان ل�شناعة العطور ذ.م.م .

وعنوانه:�س.ب:1615 - ال�شارقة - المارات العربية املتحدة .
وامل�شجلة حتت رقم:)45672(   بتاريخ:2004/3/17

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/6/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   اخلمي�ض  16  مايو 2013 العدد 10794

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الرمز لت�شليح كهرباء 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1011392 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد �شعيد حمد عي�شى �شويخ املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شيف مبارك حممد املن�شوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ابوظبي غياثي ال�شناعية بناية حممد 
دائرة  ال�شناعية  غياثي  الغربية  املنطقة  اىل  املن�شوري  �شاهن  احمد 

ال�شوؤون البلدية ق 59 م 22
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 م غ 

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س مرابع الظفرة لل�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1144255 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالغني �شالح - �شعد )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك م�شلم �شامل �شعيد املن�شوري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك م�شلم �شامل �شعيد املن�شوري من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.5*1.2 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/معر�س مرابع الظفرة لل�شيارات

MARBEA ALDAFRAH CAR EXHIBITION
اىل/معر�س مرابع الظفرة لل�شيارات ذ.م.م

MARBEA ALDAFRAH CAR EXHIBITION 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 م غ 

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   
اإعــــــالن

ابوظبي مار لو�ساطة التاأمني ذ.م.م
تقدمت ابوظبي مار لو�شاطة التاأمن ذ.م.م وهي �شركة ذات م�شوؤولية 
بتاريخ   )245( رقم  حتت  التاأمن  و�شطاء  �شجل  يف  ومقيدة  حمدودة 
الرئي�شي  مركزها  خالل  من  الدولة  يف  عملها  وتزاول  2009/12/22م 
باإمارة ابوظبي بطلب لتغيري ال�شركاء خروج/ �شركة ابوظبي مار ذ.م.م 
قتامي  بن  ثاين  حممد  ثاين  ال�شيد   / ودخول  �شافوي  جرا�س  وخروج 
اىل  التجاري  ال�شم  وتغيري  جريج  طارق  ال�شيد  ودخول/  ال�شويدي 

اوبتيما لو�شاطة التاأمن ذ.م.م.
لذا فاإن الهيئة تدعو كل من له اعرتا�س على تغيري ال�شركاء املذكورين 
يف  الهيئة  اإىل  م�شجلة  بكتب  اعرتا�شاتهم  بتقدمي  التجاري  وال�شم 

ميعاد اأق�شاه �شهر من تاريخ الإعالن على العنوان التايل:
هيئة �لتاأمني

�س.ب:113332 �أب�ظبي
فاك�س:02/6271220 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/123 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عابدين  جوينال  ليت  الدين  مهن  مدعي/ 
عليه: خط ال�شمال للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى:  
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/خط ال�شمال للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 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  2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/256 عم جز- م ع- ب- اأظ

مركز  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  كوتي  علي  �شعيد  بولياماندام  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة 
بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  اعالنه/مركز  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   354و2013/504 عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�شرف  الفلبن 2-عدنان  باكليج اجلن�شية:  بي�شاى  نيلو كري�س  مدعيان/ 1- 
ا�شرف كمال اجلن�شية: باك�شتان   مدعي عليه: ربوت اند رميوت للتنظيفات 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة 
العامة اجلن�شية: المارات    عنوانه:  اند رميوت للتنظيفات  اعالنه/ ربوت 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 حمدان بن زايد يقدم واجب 
العزاء لعائلة �شعالن املزروعي

•• املنطقة الغربية-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف املنطقة الغربية واجب العزاء اإىل عائلة ال�شيد �شعيد 
العائلة  امل��زروع��ي يف وف��اة زوجته وذل��ك مبنزل  �شعالن 
اأن  تعاىل  اهلل  داعيا  الغربية..  باملنطقة  زاي��د  مدينة  يف 
اأولده���ا  يلهم  واأن  وامل��غ��ف��رة  ال��رح��م��ة  ب��وا���ش��ع  يتغمدها 

واأهلها جميعا ال�شرب وال�شلوان.

حزب الوفد امل�شري : العالقات بني 
الإمارات وم�شر تاريخية ورا�شخة 

•• دبي-وام:

ال��وف��د يف جمهورية  ح��زب  با�شم  املتحدث  امل��غ��ازي  اهلل  ال��دك��ت��ور عبد  اأك��د 
م�شر العربية اأن العالقات بن دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
م�شر العربية هي عالقات تاريخية ح�شارية �شاربة بجذورها يف وجدان 
ال�شعبن ولن يوؤثر فيها باأي حال من الأحوال اأي عواقب طارئة اأو م�شكالت 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  الكرمية  باللفتة  واأ�شاد  م�شطنعة. 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( عندما قام �شموه بالإفراج عن  زايد 
كفالتهم  عنهم  ودف��ع  م��وؤخ��را  امل�شرين  امل�شجونن  من   100 من  اأك��رث 
الدولة فهو  ال�شمو رئي�س  اأن هذا لي�س جديدا على �شاحب  واأك��د  املالية. 
خري خلف خلري �شلف.. ولطاملا �شرب املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان )طيب اهلل ثراه( املثل والقدوة للحكام العرب يف التعاون العربي ويف 
التعامل مع امل�شكالت العربية مبنتهى احلكمة.. لذلك نحن لدينا يف م�شر 

مدن و�شوارع كثرية حتمل ا�شم ال�شيخ زايد رحمه اهلل.
بالتنظيم  العربي  الإع���الم  منتدى  ح�شوره  خ��الل  ت�شريح  يف  اأ���ش��اد  كما 
الراقي للقائمن على املنتدى وحلكومة دبي بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اأ�شبحت رائ��دة يف تنظيم منتديات  اأن دب��ي  حاكم دب��ي )رع��اه اهلل(. وق��ال 
وموؤمترات عربية وعاملية جتمع الأطراف العربية والدولية لكي ي�شتفيد 
اجلميع من خالل تبادل الأفكار والتجارب اجلديدة. واأ�شاد بدعوة املنتدى 
لالإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف منوها اىل ان 
ذلك يدل على تقدير دولة الإمارات لالأزهر ال�شريف واأنه ميثل الو�شطية 
كلمة  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شلمن..  ب��ن  واخل��الف��ات  امل�شاكل  ح��ل  يف  والأم���ل 
التوجه وقد  اأم�س تعرب عن هذا  املنتدى  افتتاح  الأك��رب يف  الإم��ام  ف�شيلة 
اأكد ف�شيلته خاللها على اأمانة الكلمة وعلى تاأثريها يف وجدان ال�شعوب 

العربية والإ�شالمية. 

مركز معلومات دار الرب يفوز باجلائزة
 الذهبية لل�شوؤون الإ�شالمية بدبي

حاز مركز املعلومات الإ�شالمي التابع جلمعية دار الرب على اأف�شل مركز متقدم للفئة الذهبية يف تقييم دائرة 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي وذلك للمرة الثانية على التوايل لت�شنيف مراكز التحفيظ واملوؤ�ش�شات 

الإ�شالمية التي ت�شرف عليها الدائرة ووفقاً لنتيجة التقييم والت�شنيف للمركز وا�شتبيان براجمه املتميزة.
وقد اأفاد را�شد اجلنيبي مدير مركز املعلومات الإ�شالمي التابع لدار الرب باأن و�شع مركز املعلومات الإ�شالمي 
ينفذ  ال��ذي  الذهبية  للفئة  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  وت�شنيف  تقيم  مبركز متقدم عن 
يبذلها  التي  للجهود  تثمن  وهو  بها،  نعتز  و�شهادة  للمركز  تقدير  وحمل  لنا  كبري  ل�شرف  بالدائرة  �شنتن  كل 
املحا�شرات  امل�شلمن اجلدد وتقدمي  ت�شتمل على رعاية  التقييم والتي  التي كانت حمل  اأن�شطته  اإط��ار  املركز يف 
والدرو�س الدينية ودورات اللغة العربية وطبع وتوزيع الكتيبات واملطويات التي تخ�س امل�شلمن اجلدد واأن�شطة 

املركز وبرامج العمرة وامل�شابقات واإقامة الفعاليات الجتماعية املتنوعة لتاأليف قلوبهم.
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العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البالتن الفريد لتجارة املواد الغذائية

 رخ�شة رقم:CN 1012777 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جابر جا�شم �شيف حمد اجلالف املهريي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جابر جا�شم �شيف حمد اجلالف املهريي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميهايل جيورجيوف بوبوف )%49(

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

تعديل ا�شم جتاري:من/البالتن الفريد لتجارة املواد الغذائية
UNIQUE PLATINUM FOOD TRADING

اىل/البالتن الفريد لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
UNIQUE PLATINUM FOOD TRADING 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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
الت�شالت  لنظمة  العاملية  ال�ش�����ادة/كارير  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شلكية والال�شلكية رخ�شة رقم:CN 1487923 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مارتن انثوين جو�شيف ماريا جو�شيف )%30(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد �شعيد املزروعي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد حممد �شعيد املزروعي من 100% اىل %70

تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كارير العاملية لنظمة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية

CARRIER INTERNATIONAL CABLE & WIRELESS NETWORKS SYSTEMS
اىل/كارير العاملية لنظمة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ذ.م.م 

CARRIER INTERNATIONAL CABLE & WIRELESS NETWORKS SYSTEMS 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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الثاقب للخط والر�شم

 رخ�شة رقم:CN 1029242 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حامد احمد علي ح�شن احلامد

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد ر�شاد حممد احمد
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.10*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/الثاقب للخط والر�شم
AL SAQIB CALLIGRAPHY & DRAWING

اىل/ثاقب �شاين للخط والر�شم 
SAQIB SIGN CALLIGRAPHY & DRAWING

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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية الرو�شة

 رخ�شة رقم:CN 1122650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زياد امري احمد �شالح )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن حممد ب�شري ح�شن ب�شري ال�شقفه من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن حممد ب�شري ح�شن ب�شري ال�شقفه من 100% اىل %51

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/�شيدلية الرو�شة
AL RODA PHARMACY

اىل/�شيدلية الرو�شة ذ.م.م 
AL RODA PHARMACY 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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فتافيت

 رخ�شة رقم:CN 1245825 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*5

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم فتافيت
FATAFEAT RESTAURANT

اىل/�شاورما 1 
SHAWARMA 1

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي املرور بناية ورثة ال�شيد �شلطان 
 4 غرب  اخلالدية  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الهاملي  �شلطان  طار�س 

قطعة 24 حمل رقم 1 املالك حممد �شعيد عبيد �شعيد الغفلي واخوانه
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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبداهلل 

اجلعيدي ل�شالح الدراجات النارية والهوائية
 رخ�شة رقم:CN 1319276 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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاحل 

CN 1140253:فود & بيفريج 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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عر�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1017740:بلقي�س لالقم�شة 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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كواترو لتنظيم 

CN 1176188:املعار�س ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد يون�س عبداهلل البلو�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حارب �شيف عبدالكرمي املن�شوري

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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتقدمون لال�شت�شارات 

الدارية رخ�شة رقم:CN 1361669 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شامل عبداهلل ال�شيخ ابوبكر الها�شمي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بخيتة حميد علي املزروعي
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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س بني يا�س 

لل�شيارات رخ�شة رقم:CN 1191722 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل عبدالكرمي حممد �شابر المريي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
لينك  ال�ش�����ادة/جود  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1181734:للخدمات العالمية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خلف �شيف عبداهلل �شويح املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعد علي �شعيد حممد 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)ابوظبي)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ا�شتوديو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وحمالت ال�شالم - ذات م�شوؤولية حمدودة - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1104532 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شركة ال�شالم العاملية لال�شتثمار املحدودة

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شركة جمموعة ال�شالم من 49% اىل %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل الدبو�س ال�شويدي

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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو جمل لتجارة ادوات اخلياطة
 رخ�شة رقم:CN 1105103 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)

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا �شباب الكويتات 

رخ�شة رقم:CN 1129746 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا �شباب الكويتات
اىل/مطعم �شباب الكويتات

SHABAB AL KUWAITAT RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ال�شدرة 

رخ�شة رقم:CN 1109996 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا ال�شدرة
AL SEDRA CAFETERIA

اىل/مطعم وكافترييا ال�شدرة للوجبات ال�شريعة
AL SEDRA FAST FOOD RESTAURANT & CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم وجبات �شريعة )5610004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تراك  ال�ش�����ادة/فا�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1367330:خلدمات ادارة املرافق رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر حممد �شيف حممد املنذري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زينب مو�شى احمد علي 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 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
ال�شيارات  كهربائي  لت�شليح  ال�ش�����ادة/برمييم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1200582 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 60*40
تعديل ا�شم جتاري:من/برمييم لت�شليح كهربائي ال�شيارات
PREMIUM AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/برمييم للنقليات العامة
PREMIUM GENERAL TRANSPORT

 102 رقم  ار�س  اجلديدة  ال�شناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
حمل رقم 11 اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 166 

مكتب رقم 44
تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جمع ونقل مياه املجاري )3811002(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(

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 م غ 

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوين لعمال الديكور واجلب�س

رخ�شة رقم:CN 1336656 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد ابراهيم علي احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد علي احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1.22 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوين لعمال الديكور واجلب�س
SONY DECORATION WORK

اىل/الر�شمي لنقل الركاب باحلافالت
AL RASMI TRANSPORT PASSINGERS BY BUS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 3 ق 7 خمزن 120 ال�شيخ هزاع بن زايد ال نهيان 
اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية املرفاأ دائرة �شوؤون البلدية بناية �شلطان بن حجي 

�شلطان القبي�شي قطعة رقم 3-4 مكتب رقم 1
تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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 م غ 

العدد 10794 بتاريخ 2013/5/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شراع الظفرة لعمال البالط والرخام 

رخ�شة رقم:CN 1156889 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/زين العابدين �شعد احمد حنفي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ زين العابدين �شعد احمد حنفي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامل قماد را�شد املن�شوري من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامل قماد را�شد املن�شوري 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/موؤ�ش�شة �شراع الظفرة لعمال البالط والرخام
SHERA AL DHAFRA TILES & MARBLE EST

اىل/�شركة جزر الغربية لل�شيانة العامة ذ.م.م
WEST ROOTS COMPANY GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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 م غ 
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قال وزراء ليبيون اإن التفجري الذي وقع الإثنن املا�شي خارج اإحدى 
م�شت�شفيات مدينة بنغازي ال�شرقية رمبا نتج عن حادث عر�شي.

�شيارة مفخخة  ان  على  الأم��ر  اأول  اأك��دت  قد  الليبية  وكانت احلكومة 
انفجرت خارج امل�شت�شفى يف عمل ارهابي اأودى بحياة ثالثة اأ�شخا�س. 
ان  اىل  ت�شري  الدلئل  كل  اإن  قال  �شويل  عا�شور  الداخلية  وزي��ر  ولكن 

النفجار كان حادثا عر�شيا وقع ل�شيارة كانت تنقل مواد متفجرة.
التي  النتفا�شة  منذ  حرجا  زال  ما  ليبيا  يف  الأمني  الو�شع  اأن  يذكر 
اأدت اإىل الإطاحة بالعقيد معمر القذايف، وهي النتفا�شة التي انطلقت 
اإنه من  املريغني  العدل �شالح  بنغازي وقال وزير  الأوىل يف  �شرارتها 
الوزير  وم�شى  الإثنن.  تفجري  حول  ا�شتنتاجات  اإىل  التو�شل  املبكر 
للقول حتى لو ثبت اأن التفجري كان عر�شيا، فاإنه من غري الطبيعي اأن 
تنقل املتفجرات يف �شيارة بهذه الطريقة.  واأ�شاف يف ت�شريح لبي بي 
�شي لقد اأ�شيبت املدينة باأ�شرها بالهلع، وقتل �شبي يف ال�شاد�شة ع�شر، 
عالوة على �شخ�شن مل يتم التعرف على هويتيهما ومل نزل ل نعلم اإن 
كانا ي�شتقالن ال�شيارة التي انفجرت اأم ل وقال الوزير اإنه ل ي�شتطيع 
نفي احتمال اأن يكون �شيادو اأ�شماك هم الذين كانوا ينقلون املتفجرات 
اأ�شدره خبري متفجرات يف وزارة  ل�شتخدامها يف عملهم وكان تقرير 
اأن �شيارة من نوع مازدا ر�شا�شية اللون  الدفاع الليبية قد خل�س اإىل 

انفجرت عندما كانت تقل مواد تدخل يف انتاج اللغام امل�شادة للدروع.

خل�شت جلنة جمعت خرباء لالأمم املتحدة يف تقرير �شري لها اإىل اأن 
الأخرى،  الدولية  والقيود  ال�شالح  ال�شارمة وحظر  املالية  العقوبات 
اأكد  بينما  ن��ووي��ة،  اأ�شلحة  لكت�شاب  ال�شمالية  كوريا  برنامج  اأّخ���رت 
م�شوؤول اأمريكي كبري اأن بيونغ يانغ لي�س لديها القدرة على تطوير 
راأ�س حربي نووي ميكن اأن يتنا�شب مع ال�شواريخ. وياأتي اأحدث تقرير 
الذي  الوقت  العقوبات الأممية يف  �شنوي من قبل جمموعة مراقبة 
العقوبات  تطبيق  باأن  ال�شن  اإقناع  اإىل  املتحدة  الوليات  فيه  ت�شعى 
لوقف  حا�شما  اأم��را  يعد  ال�شمالية،  كوريا  جارتها  �شد  القت�شادية 
52 �شفحة  برنامج بيونغ يانغ النووي. واأو�شح التقرير املُوؤلف من 
اأن فر�س العقوبات مل يوقف بيونغ يانغ من تطوير الربامج النووية 
اأّخر كثريا اجلدول الزمني  اأنه  اإل  وبرامج ال�شواريخ الذاتية الدفع 
جتارة  وحظر  املالية  العقوبات  خالل  من  ومنعها  ال�شمالية،  لكوريا 
ال�شالح التمويل املهم الذي كان ميكن ا�شتخدامه يف تغذية اأن�شطتها 
املحظورة، من تو�شعة ن�شاطها النووي. ويغطي التقرير الفرتة التي 
مازالت  اإنه  دبلوما�شين، حيث  وفق  املا�شي  م��ار���س-اآذار  قبل  امتدت 
تاأثريات العقوبات التي مت فر�شها لحقا من قبل الأمم املتحدة غري 
كوريا  حليفة  ال�شن  اأن  الأمم���ي  اخل���رباء  فريق  ب��ّن  كما  معلومة. 
ال�شمالية الرئي�شية و�شريكها التجاري، ل تزال تلعب دورا رئي�شيا يف 
عدم متكن بيونغ يانغ من اللتفاف على العقوبات املفرو�شة عليها، 

اإل اأنه مل تتم مناق�شة هذا الأمر ب�شكل �شريح يف تقرير الفريق.

لديها  الأمريكي  ال�شفري  ام�س  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  ا�شتدعت 
لوكالة  عميل  ع��ن  الك�شف  اأم�����س  الرو�شية  امل��خ��اب��رات  اإع���الن  غ��داة 
واأف�����ادت وكالة  اأي( يف م��و���ش��ك��و.  اآي  امل��رك��زي��ة )���ش��ي  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
ال�شفري م��اي��ك��ل م��اك��ف��ول دخ���ل مقر  اأن  ل��الأن��ب��اء  ب��ر���س  اأ���ش��و���ش��ي��ت��د 
اأن  اخلارجية الرو�شية و�شط مو�شكو وغ��ادره بعد ن�شف �شاعة دون 
املجمع  خ��ارج  بانتظاره  كانوا  الذين  ال�شحفين  اإىل  بكلمة  ينب�س 
اأنهم احتجزوا  ال��وزاري. وكان م�شوؤولون من الأمن الرو�شي ذكروا 
لفرتة وجيزة عميل �شي اآي اأي، رايان فوغل، الذي يعمل حتت غطاء 
ال�شكرتري الثالث بال�شفارة الأمريكية بينما كان يحاول جتنيد عن�شر 
يف ال�شتخبارات الرو�شية مقابل مبلغ مايل كبري. وبعد ا�شتجوابه يف 
المريكية. و�شرحت  لل�شفارة  ت�شليمه  ال�شتخبارات مت  مقر جهاز 
اخلارجية الرو�شية يف بيان اأن رو�شيا تعترب رايان فوغل �شخ�شا غري 
مرغوب به وتطلب رحيله يف اأ�شرع وقت . وُيعد اعتقال فوغل الأول 
علناً  ُيتهم  اأمريكي  لدبلوما�شي  الزمان  من  عقد  خ��الل  نوعه  من 
على  يبدو  ما  على  التوتر  من  مزيداً  �شي�شفي  ما  وهو  بالتج�ش�س، 
العالقات بن البلدين. واكتفت اخلارجية الأمريكية بالتاأكيد على 
تفا�شيل عن  ب��اأي  ُت��دِل  لكنها مل  بال�شفارة،  اأن فوغل يعمل موظفاً 

�شجله الوظيفي اأو املهام التي يتولها يف رو�شيا.

عوا�صم

طرابل�ص

مو�ضكو

نيويورك

اإيران جتري حمادثات 
نووية يف فيينا وا�شطنبول 

•• فيينا-ا ف ب:

جتري بالتوازي �شل�شلتا حمادثات من اجل احلد من التوتر حول الربنامج 
النتخابات  قبل  اخ��رتاق��ا مهما  ان حت��رز  يتوقع  لكن ل  الي���راين  ال��ن��ووي 
الرئا�شية ال�شهر املقبل يف اجلمهورية ال�شالمية. ففي فيينا �شتحث الوكالة 
اذن بالدخول  امل�شوؤولن اليرانين للح�شول على  الذرية  الدولية للطاقة 
اىل مواقع واحل�شول على وثائق ومقابلة علماء يف اطار الربنامج النووي 
اليراين الذي ي�شتبه الغرب يف اخفائه �شقا ع�شكريا. كما جتري حمادثات 
موازية مت�شلة يف ا�شطنبول حيث تلتقي وزيرة اخلارجية الوروبية كاثرين 
ا�شتون كبري املفاو�شن النووين اليرانين �شعيد جليلي للمرة الوىل منذ 
ني�شان-ابريل.  5+1 يف كزاخ�شتان يف  اطار جمموعة  الفا�شلة يف  املحادثات 
اثباتات عامة ذات م�شداقية  الذرية وجود  الدولية للطاقة  الوكالة  وتوؤكد 
ك��ذل��ك على  ب��ع��ده  2003 ورمب���ا  ال��ع��ام  اي��ران��ي��ن حتى  اق���دام علماء  على 
تفتي�س  عمليات  الوكالة  وجت��ري  نووية.  قنبلة  تطوير  حول  ابحاث  اج��راء 
قاطع  ب�شكل  طهران  تنفى  فيما  املعلنة  اليرانية  النووية  للمن�شاآت  دوري��ة 
ال�شعي يف احلا�شر او يف املا�شي اىل حيازة ا�شلحة نووية وتوؤكد انها لي�شت 
ملزمة باجازة الدخول اىل اي موقع اخر. وتوؤكد ايران ان معلومات الوكالة 
الدولية ت�شتند اىل معلومات ا�شتخباراتية خاطئة من وكالت اجنبية على 
ال�شرائيلي،  املو�شاد  وجهاز  المريكية  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  غ��رار 
وت�شكو من عدم اطالعها على تلك املعلومات ومنذ ن�شر تقرير مهم للوكالة 
الدولية يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2011 جرت ت�شع جولت مفاو�شات مل 
تف�س اىل نتيجة اما اجلهود الدبلوما�شية املوازية بن ايران ودول جمموعة 
5+1 )الوليات املتحدة، ال�شن، رو�شيا، بريطانيا، فرن�شا، واملانيا( فرتكز 

على ن�شاطات ايران احلالية ول �شيما تخ�شيب اليورانيوم.

�لي�م �ختبار حا�سم  يف �جل�لة �لثانية من �حل��ر �ل�طني

هل يكون الوفاق امل�شاد احليوي لإنقاذ تون�س..؟

حتليل �إخباري .. مو�شـكو ُتوّظف اأ�شــبقّيتها يف امللـّف ال�شــوري..!
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ب��ات��ت توؤدي  ال��ّط��رق  ك��ّل  اأّن  ي��ب��دو 
ال��ي��وم اإىل رو���ش��ي��ا، وحت��دي��دا كّلما 
ال�شوري  ب����اجل����رح  الأم�������ر  ت���ع���ّل���ق 

الّدامي ونزيفه امل�شتمر.
رو�شيا موقعها  ا�شتعادت  فهل حّقا 
عظمى  ك��ق��ّوة  العاملية  ال�شاحة  يف 
اأم  مواقفها،  على  القفز  ميكن  ل 
الأم��ر ل يتجاوز جم��ّرد ح�شن  اأّن 
الكرملن   وا����ش���ت���ث���م���ار  ت���وظ���ي���ف 
بخ�شو�س  ميلكها  ال��ت��ي  ل����الأوراق 
هذا امللف، و تراجع تكتيكي غربي، 
ي�شبه انحناءة للعا�شفة، يف انتظار 
ظروف اأف�شل ينح�شر فيها النفوذ 
امللف  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  ال���ّرو����ش���ي يف 
الأمريكان  فيها  ويعيد  ال�����ش��وري، 
املبادرة  زم��ام  اخ��ذ  يحالفهم  وم��ن 
كاملة دون خوف اأو اعتبار ملخالب 

الدّب الرو�شي ؟
ف���ب���ع���د الأم������ريك������ي ج������ون ك���ريي 
والربيطاين ديفيد كامريون ، زار 
رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي مو�شكو 
الثالثاء، يف حماولة للتاأثري على 

ال�شيا�شة الرو�شية جتاه �شوريا.
وق����د ج����اء ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ي��ط��ل��ب من 
الذي  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري  الرئي�س 
ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه يف م����ق����ّره ال���ري���ف���ي يف 
ت�شليم  ع���ن  ال����رتاج����ع  ���ش��وت�����ش��ي، 
����ش���واري���خ ار������س ج���و ا�����س 300 

لنظام الرئي�س ب�ّشار الأ�شد .
املتطورة،  الأ�شلحة  ه��ذه  اأّن  ُيذكر 

اإن  يف �شحيفة كومري�شانت قائال 
ورغباته  اأم��ان��ي��ه  ي��اأخ��ذ  الكرملن 

على اأّنها واقع.
ب����وت����ن  ف�������الدمي�������ري  ي����ع����ل����ن  مل 
مناق�شاتهما  نتائج  ع��ن  ونتنياهو 
ب��خ�����ش��و���س ���ش��واري��خ ا����س 300،  
واكتفى الرئي�س الرو�شي بالتاأكيد 
اأي عمل من  ���ش��رورة جت��ّن��ب  على 
�شاأنه اأن يزعزع ا�شتقرار الأو�شاع. 
الأمريكية،  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
جون كريي، قد اعترب يف مو�شكو، 
يزعزع  ال�������ش���واري���خ  ت�����ش��ل��ي��م  اأن 
�شك،  ول  املنطقة.  يف  ال���ش��ت��ق��رار 
الكرملن،  ن��ظ��ر  وج���ه���ة  م���ن  ان����ه 
فان ال�شربات اجلوية الإ�شرائيلية 
الأخرية، ملنع نقل اأ�شلحة متطورة 
حليف  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح����زب  اإىل 
نف�س  على  كانت  ال�شوري،  النظام 
ناحية  م����ن  وامل�������ش���ت���وى  ال����درج����ة 
املنطقة.  يف  ال����ش���ت���ق���رار  زع���زع���ة 
اإذا  تتكّرر  اأن  ميكن  �شربات  وه��ي 
ت�شليم  ع���ن  م��و���ش��ك��و  ت���رتاج���ع  مل 
ا�س  بطاريات من �شواريخ  الأرب��ع 
. و�شوف يجنح �شالح اجلو   300
اأن  قبل  تدمريها  اإىل  الإ�شرائيلي 

يتم تثبيتها. 
وك��م��ا ج����رت ال���ع���ادة يف م��ث��ل هذه 
فان  ال�شائكة،  وامل��ل��ّف��ات  الق�شايا 
الدبلوما�شية  املّكوكّية  ال��رح��الت 
القوى  ب���ن  ال�������ّذراع  يّل  وع��م��ل��ّي��ة 
العظمى جتري بعيدا عن م�شالح 

ال�شورين الّنازفن..!

 200 م�������داه�������ا  ي����ب����ل����غ  وال�������ت�������ي 
الرو�شية  الن�شخة  كيلومرتا،هي 
ل��ل��ب��ات��ري��وت الأم���ري���ك���ي، وق�����ادرة 
املوّجهة  ال�شواريخ  اعرتا�س  على 
وت�شليم  اجل����و.  يف  ال���ط���ائ���رات  اأو 
عقد  مُبوجب  يتّم  ال�شواريخ  هذه 
قيمته 900 مليون دولر ابرم عام 

ودم�شق. مو�شكو  بن   2010
ول �شّك اأّن ن�شب هذه الّنوعّية من 
على  �شُيوؤّثر  �شوريا  يف  ال�شواريخ 
ميزان القوى بن النظام ال�شوري 
اإ�شرائيل  و���ش��ي��ح��رم  وامل��ت��م��ّردي��ن، 
املنطقة،  يف  اجل����وي  ت��ف��ّوق��ه��ا  م��ن 
الأمريكان  حم������اولت  و���ش��ُت��ع��ي��ق 
ل�����ش��ّن غ������ارات جوية  وح��ل��ف��ائ��ه��م 
النظامي  ال�����ش��وري  اجل��ي�����س  ���ش��د 
 ، اخل����ي����ار  ه�����ذا  اع���ت���م���دوا  م����ا  اإذا 
اإ�شافة اإىل انه �شيحول دون اإقامة 
منطقة حظر جوي فوق �شوريا اأو 
الأ�شلحة  خمزون  لتاأمن  التدخل 
هي،  وهذه  تفكيكه.  اأو  الكيميائية 
على الأرجح، جميع الأ�شباب التي 
ا�شتخدم  ال���ذي  ال��ك��رم��ل��ن،  دف��ع��ت 
اتخاذ  مل��ن��ع  ال��ن��ق�����س  م������رارا ح���ق 
قرارات ملزمة ملجل�س الأمن ب�شاأن 

�شوريا، اإىل ت�شليم ال�شواريخ.
اإّن �شواريخ ا�س 300 ، اإىل جانب 
اأم�������وال خلزينة  ����ش���ت���دّره م���ن  م���ا 
للقيادة  و����ش���ي���ل���ة  ه����ي  ال������دول������ة، 
الرو�شية ملعار�شة الوليات املتحدة 
الدولية.  ال�����ش��اح��ة  اإىل  وال���ع���ودة 
الكرملن  ا�شتخدمها  رافعة  وهي 

مون، برمج رحلة له اإىل العا�شمة 
�شنتن،  م���ن  اأق����ل  ويف  ال��رو���ش��ي��ة. 
ومن خالل معار�شتها للمحاولت 
موّحدة  اإج��راءات  لفر�س  الغربية 
لوقف ال�شراع يف �شورية واإ�شقاط 
حمّطة  مو�شكو  اأ�شبحت  النظام، 
الدولّية  الق�شايا  جلميع  اأ�شا�شية 
����ش���راك���ة  درج��������ة  اإىل  ال������ك������ربى، 
ال���ك���رم���ل���ن ل���ل���ب���ي���ت الأب����ي���������س ، 
الأ�شبوع املا�شي، يف اقرتاح تنظيم 
���ش��وري��ا. وقد  م��وؤمت��ر دويل ح���ول 

اأدى اجلمود الأمريكي جتاه حرب 
األف   80 ���ش��ح��ّي��ت��ه��ا  ذه���ب  اأه��ل��ي��ة 
�شخ�س يف عامن اإىل فراغ �شيا�شي 
حول هذا امللّف. فراغ ماله  ب�شرعة 
فالدميري بوتن ووزي��ر خارجيته 
مكنهما  مب���ا  لف�������روف،  ���ش��ريغ��ي 
على  ووج��اه��ة  مكانة  اكت�شاب  م��ن 
رغم  الداخلية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
اأّن اخلرباء الرو�س ي�شّككون يف اأّن 
مو�شكو متلك تاأثريا حقيقّيا على 
النظام ال�شوري. وقد عّلق احدهم 

يف املا�شي، عندما هّددت رو�شيا يف 
وقت ما، بتجهيز طهران ب�شواريخ 
ار����س ج��و لإج��ب��ار وا���ش��ن��ط��ن على 
يف  ال�شاروخي  ال��درع  عن  التخلي 

اأوروبا.
الأ�شد  ب�شار  للرئي�س  وبحمايته 
م��ن��ذ ب��داي��ة احل����رب، اج���رب بوتن 
التدّخل  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ق��وى 
مو�شكو.  زي������ارة  ع��ل��ى  ����ش���وري���ا  يف 
وا�شنطن، لندن، تل اأبيب... وحتى 
الأمن العام لالأمم املتحدة بان كي 

م�شريون يتوجهون اإىل حدود غزة بذكرى النكبةالرئي�س الفل�شطيني: متم�شكون بقيام دولة م�شتقلة عا�شمتهما القد�س 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اإىل معرب رفح على  للتوجه  القاهرة متهيداً  جتمع ع�شرات امل�شرين، �شباح ام�س الأربعاء، جنوب 
احلدود مع قطاع غزة، ت�شامناً مع ال�شعب الفل�شطيني يف ذكرى النكبة .

اجليزة  حمافظة  يف  لبنان  مبيدان  مدنية،  وتيارات  اإ�شالمية  لقوى  املنتمن  من  العديد  واحت�شد 
)جنوب القاهرة( متهيداً لالنطالق بعدة حافالت اإىل معرب رفح على احلدود مع قطاع غزة حتت 

�شعار احل�شود على احلدود ، ت�شامناً مع الفل�شطينين يف الذكرى ال� 65 للنكبة .
ورفع املت�شامنون اأعالم م�شر وفل�شطن فوق احلافالت ولفتات حتمل �شعار الرحلة وهو احل�شود 

على احلدود .
ال�شلطات  ب���داأت  حينما  الفل�شطيني،  ال�شعب  نكبة  ذك���رى  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأي��ار-م��اي��و   15 يف  وحت��ل 
الإ�شرائيلية عام 1948 عمليات تهجري وا�شعة للفل�شطينين من منازلهم وقراهم لتغيري الواقع 

اجلغرايف والدميوغرايف لالأرا�شي الفل�شطينية.

ال�شاحة  واأك��رث تواجدا على  واأك��رث متر�شا بالن�شال  واأك��رث وح��دة  وعيا 
الدولية مت�شلحا بربنامج عمل وطني اأقرته موؤ�ش�شاته الر�شمية يتوافق 

مع ال�شرعية الدولية .
انت�شروا على كل حماولت طم�س الهوية  الفل�شطينين  اأن  اإىل  واأ�شار   
الفل�شطينية منوها باأنه ل توجد اليوم دولة يف العامل مبا فيهم الوليات 
املتحدة الأمريكية تنكر حق الفل�شطينين امل�شروع يف اإقامة دولة م�شتقلة 

على الأرا�شي التي احتلت عام 1967 ..
واأكد الرئي�س الفل�شطيني اأن اأولوية الفل�شطينين على امل�شتوى الوطني 
هو اإنهاء النق�شام وا�شتعادة الوحدة بن �شطري الوطن وتوفري متطلبات 
يف  الفل�شطينين  اأبناء  وم�شاعدة  ورعاية  الأر���س  على  والبقاء  ال�شمود 

دول اللجوء وال�شتات.

•• القد�س املحتلة -وام:

اأكد الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س مت�شك الفل�شطينين بالثوابت 
امل�شتقلة  ال��دول��ة  قيام  وه��ي  الدولية  ال�شرعية  م��ع  املن�شجمة  الوطنية 
وعا�شمتهما القد�س ال�شريف وحل عادل لق�شية الالجئن الفل�شطينين 
متلفزة  كلمة  يف  عبا�س  واأ���ش��اف   194 رق��م  املتحدة  الأمم  ق��رار  ح�شب 
للنكبة   65 ال�  الذكرى  مبنا�شبة  الفل�شطيني  الر�شمي  التلفزيون  بثها 
دول��ة حرة  تنتق�س من حقهم يف  يقبلوا مب�شاريع  الفل�شطينين لن  اأن 
1967 وعلى حدودها  التي احتلت عام  اأرا�شيها  �شيادة على كامل  ذات 

ومواردها.
اأكرث  اليوم  اليوم رقم وحقيقة ل ميكن جتاوزهما ف�شعبنا   وق��ال نحن 

يف م�شتوى احلقوق واحلريات ويف 
التوطئة واأو�شح قائال: لقد متت 
اإزالة كل الألغام التي كانت حميطة 
عبارة  ت��غ��ي��ري  ووق�����ع  ب��ال��د���ش��ت��ور 
تاأ�شي�شا على ثوابت الإ�شالم بعبارة 
كما  الإ�شالم  تعاليم  على  تاأ�شي�شا 
التم�شك مببادئ  ع��ب��ارة  ح��ذف  مت 
ح��ق��وق الإن�������ش���ان ال��ك��ون��ي��ة مب���ا ل 
الثقافية  ال�شخ�شية  مع  يتعار�س 
فقد  ذل��ك  على  ع���الوة  التون�شية، 
ت�����ش��م��ن حرية  مت الت���ف���اق ع��ل��ى 
ت�شمن  وع��ل��ى  واملعتقد  ال�شمري 
الإ�شراب  النقابي واحلق يف  احلق 
دون تقييد، كما اتفقنا على اإ�شافة 
هو  الد�شتور  اأن  على  ين�ّس  ف�شل 
للحقوق واحلريات ل  �شام  اإع��الن 
اأن ينال منه وعلى  ميكن للقانون 
تعزيز دور املعار�شة باإ�شافة ف�شل 
اللجنة  ل��ه��ا م��ه��ام رئ��ا���ش��ة  ي�����ش��ن��د 

املالية يف املجل�س النيابي القادم.
اإبراهيم،  يا�شن  اأك���د  جهته،  م��ن 
باحلزب  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�شو 
من  التزاما  هناك  اأن  اجلمهوري 
ط����رف ج��م��ي��ع الأح�������زاب ب���اإج���راء 
ال�شنة  م���وف���ى  ق��ب��ل  الن���ت���خ���اب���ات 
احل���ال���ي���ة م�������ش���ددا ع���ل���ى ����ش���رورة 
النطالق من مناخ �شليم ل�شمان 

ح�شن �شري النتخابات.
النه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  اأن  ي��ذك��ر 
الأحزاب  اإن  ق��ال  الغنو�شي  را���ش��د 
امل�شاركة يف احلوار الوطني لي�شت 
ج����ه����ازا ق�����ش��ائ��ي��ا ل��ت��ط��ال��ب بحل 

رابطات حماية الثورة.
نقطة اخلالف  اأن  الغنو�شي  واأّك��د 
اأنها  ب��ن احل��رك��ة وبقية الأح���زاب 
ترى اأن هذه الأحزاب لي�شت جهازا 
ق�شائيا يتوىل احلل واإمنا الق�شاء 
املخولة  ال��وح��ي��دة  اجل��ه��ة  وح����ده 
الثورة  ح��م��اي��ة  راب���ط���ات  ملحا�شبة 

وحلها اإن لزم الأمر.
الأمينة  اجل���ري���ب���ي  م��ي��ة  اأّن  اإل 
قالت  اجل��م��ه��وري  للحزب  العامة 
من  طالبنا  تلفزية  ت�شريحات  يف 
اع��ت��ب��ار رواب����ط حماية  احل��ك��وم��ة 
وجب  اإج��رام��ي��ة  ميل�شيات  ال��ث��ورة 
ت���رف�������ش���ه حركة  ح��ل��ه��ا وه�����و م����ا 
اأجل  م��ن  امل��وؤمت��ر  النه�شة وح��زب 

اجلمهورية.
تقود  اأن  ينتظرون  التون�شين  اإّن 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن احل����وار اإىل 
الظرف  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال���ت���واف���ق 
به  ال��ذي مت��ّر  والع�شيب  اخلطري 
بالدهم و الذي يتطلب ح�شب كل 

املالحظن توافقا وطنيا.
واإن كانت م�شاركة جميع الأطراف 
يف هذه اجلولة فان الأهم من ذلك 
عملي  لتجاوز  الإرادة  ح�شور  ه��و 

للماأزق الراهن.

•• الفجر – تون�س - خا�س

ا�شتكمال للجولة الأوىل للموؤمتر 
ال��وط��ن��ي ال���ذي دع���ا اإل��ي��ه الحتاد 
ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل يف 16 
اليوم  �شينطلق   2012 اأك��ت��وب��ر 
اخل��م��ي�����س ال�������ش���وط ال����ث����اين من 
احل������وار ال���وط���ن���ي ب���درا����ش���ة ملف 
ون�������ش���اأة ظاهرة  الأم���ن���ي  ال��و���ش��ع 
تهدد  ال���ت���ي  ت��ون�����س  يف  الإره��������اب 
البالد والتي ترتجمت يف الأحداث 
وف��ق ما  ال�شعانبي  الأخ��رية بجبل 
العام  الأمن  املباركي  اأكده بوعلي 

امل�شاعد باحتاد ال�شغل.
من  النتقال  مو�شوع  �شيكون  كما 
املرحلة النتقالية ب�شرعة وبتوافق 
وط��ن��ي اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��واف��ق حول 
م����واع����ي����د الن����ت����خ����اب����ات وت����اري����خ 
اأهم  الد�شتور  كتابة  م��ن  النتهاء 

حماور احلوار الوطني.
حتديد  اأن  امل��ب��ارك��ي  بوعلي  واأك���د 
واإر�شاء  للبالد  ال�شيا�شي  النظام 
اأوىل  ل���الن���ت���خ���اب���ات  ع��ل��ي��ا  ه��ي��ئ��ة 
على  �شيتم طرحها  التي  املوا�شيع 

طاولة احلوار الوطني.
اأ���ش��ار الأم����ن ال��ع��ام امل�شاعد  وق���د 
لالحتاد العام التون�شي اأن الحتاد 
و40  50 حزبا  با�شتدعاء  �شيقوم 
ج��م��ع��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اجلولة الثانية من احلوار الوطني 

لالحتاد.
من  ك����ب����ري  ع��������ددا  اأن  واأ��������ش�������اف 
ال�شخ�شيات احلقوقية وال�شيا�شية 
���ش��ت��ح�����ش��ر ه������ذا احل���������وار ال�����ذي 
م�شريا  م��اي   16 ال��ي��وم  �شينتظم 
�شيتجاوز  احل�����ش��ور  ع���دد  اأن  اإىل 

م�شاركا.  120
16 ماي  اأن م��ب��ادرة  واأف���اد بوعلي 
جرى  مب��ا  ع��الق��ة  اأي  ل��ه��ا  لي�شت 
ح���وارات بن  يف ق�شر قرطاج من 
اأن الحتاد  روؤ�شاء الأح���زاب، وب��ّن 
�شيعمل يف هذه اجلولة على اإيجاد 
خمتلف  بن  حقيقة  توافق  نقاط 
بعيدا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  احل�����ش��ا���ش��ي��ات 
هذا  اأن  مو�شحا  ال��ت��ج��اذب��ات  ع��ن 
احل���وار ل��ن ي��دخ��ل يف اإط���ار العقد 
الجتماعي الذي اأبرم بن الحتاد 
ومنظمة  لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام 

الأعراف واحلكومة.
كما اأ�شار اإىل اأن الأحزاب امل�شاركة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  امل��م��ث��ل��ة  ه���ي 
وبح�شور  ف����ق����ط  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي 
توجه  ال��دع��وة مل  واأن  ال��رتوي��ك��ا، 

حلزب التحرير الإ�شالمي.
 500 �شي�شم  ان��ه  امل��ب��ارك��ي  وب���ّن 
خالله  �شيلقي  و���ش��ي��ف  م�����ش��ارك 
اإ�شافة  كلمات  ال��ث��الث  الرئا�شات 
احتاد  رئي�شة  �شتلقيها  كلمة  اإىل 

بو�شماوي  وداد  الأع��م��ال  اأ�شحاب 
وطنية  �شخ�شية  �شتلقيها  وكلمة 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ����ش���ي���خ���ت���اره���ا 

لالحتاد.
اأع��م��ال امل��وؤمت��ر الوطني  و���ش��ت��دوم 
يوما واحدا يف حن توا�شل اللجان 
وهم جلنة ال�شياغة وجلنة املتابعة 
واللجنة القانونية عملهم لتحويل 
ال��ت��ي ي��ف��رزه��ا املوؤمتر  امل��ق��رتح��ات 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  على 

اإىل اأفعال.
ال�����ش��وط الثاين  اأم�����ا ع���ن ج���دي���د 
م���ن م����ب����ادرة احت�����اد ال�����ش��غ��ل قال 
قبول  ه���و  اجل���دي���د  اإن  امل���ب���ارك���ي 
حركة النه�شة وحزب املوؤمتر من 
اج���ل اجل��م��ه��وري��ة ح�����ش��ور احلوار 
مع  احل��وار  يف  وجلو�شهم  الوطني 
حركة  الأول  ال�شيا�شي  خ�شمهم 

نداء تون�س.
الثانية  اجل��ول��ة  لجن���اح  ومتهيدا 
العام  الأم���ن  التقى  احل����وار،  م��ن 
لل�ّشغل،  الّتون�شي  ال��ع��ام  ل��الحّت��اد 
اأم�����س الأرب��ع��اء ، ع��ددا م��ن ممثلي 
ا�شتعدادا  ال���وط���ن���ي���ة  الأح����������زاب 
ل���ل���ج���ول���ة ال���ث���ان���ي���ة م�����ن احل������وار 
الحّتاد.  اإل��ي��ه  دع��ا  اّل���ذي  الوطني 
وكان لالأمن العام خالل اليومن 
الأخ���ريي���ن ل���ق���اءات م���ع ع���دد من 
ممثلي الأحزاب الوطنية متحورت 
الت�شاور ب�شاأن اجلولة  حول مزيد 
الثانية من مبادرة احلوار الوطني 
وال����ت����ب����اح����ث ح�������ول ال����ت����واف����ق����ات 
النتقالية  املرحلة  لإدارة  املمكنة 

واإجناحها.
الهمامي  ح��م��ة  ،اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ب��ا���ش��م اجلبهة  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق 
ال�شعبية م�شاركة اجلبهة ال�شعبية 
الثاين احلوار الوطني  ال�شوط  يف 
اأخبار  ت��روي��ج��ه م��ن  ن��اف��ي��ا م��ا مت 
حول عدم م�شاركة اجلبهة يف هذا 

احلوار.
واأفاد الهمامي ان اجلبهة ال�شعبية 
م��وا���ش��ي��ع عاجلة  اأرب�����ع  ���ش��ت��ط��رح 
ع��ل��ى ط���اول���ة احل������وار ال���وط���ن���ي و 
،ال�شيادة  العنف  ق�شية  يف  تتمثل 
،الد�شتور  ال���رثوات  على  الوطنية 
الق�شايا  م�شالة  و  الن��ت��خ��اب��ات  و 
امل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة و هي  الج���ت���م���اع���ي���ة 
طرحا  الهمامي  اعتربها  ق�شايا 

عاجال لإنقاذ البالد.
اأم��ا عن جناعة احل��وار الوطني و 
الهمامي  حمة  �شدد  فقد  اأهميته 

"النه�شة"  حركة  اأّن  اإّل  الإره���اب 
التعاطي  اإىل  ودع��ت  ذل��ك  رف�شت 
م��ع ه���ذه ال��راب��ط��ات ح��ال��ة بحالة 
مدنية  ج��م��ع��ي��ات  اأن����ه����ا  ب���اع���ت���ب���ار 

معرتف بها.
واأكد ال�شابي اأنه اإذا مل يقع التوافق 
ح��ول م��و���ش��وع امل��ل��ف الأم��ن��ي فاإّن 
امل�������ش���ارك���ة يف احل�����وار  الأح����������زاب 
ملناق�شته  امل��ل��ف  ���ش��رتّح��ل  ال��وط��ن��ي 
الثانية من موؤمتر  خالل اجلولة 
احلوار الوطني لحتاد ال�شغل على 

حّد تعبريه.
اأما النقطة اخلالفية املوالية، فهي 
تتعلق بالف�شل 136 وهو الف�شل 
املتعلق  ال���د����ش���ت���ور  م����ن  الأخ�������ري 
ال��د���ش��ت��وري��ة ح�شب  ب��ال��ت��ع��دي��الت 
حتدث  كما  ال�شابي  ع�شام  ذكر  ما 
خالفية  نقاط  وج��ود  عن  ال�شابي 
ح�����ول ت��رك��ي��ب��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ل��ل��ق�����ش��اة وع����دد مم��ث��ل��ي��ه واأخ����رى 
الرئا�شية  النتخابات  بخ�شو�س 
وال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة واخل��������الف ح���ول 

اإجرائها متزامنة اأو منف�شلة.
وحول اأبرز النقاط التوافقية، اأكد 
ع�شام ال�شابي اأن الأحزاب امل�شاركة 
خطوة  خطت  قد  ال�شيافة  دار  يف 
كربى نحو التوافق الوطني حول 
ميّهد  التوافق  ه��ذا  واأن  الد�شتور 
خالل  وا����ش���ع  وط���ن���ي  ت���واف���ق  اإىل 
اجلولة الثانية من احلوار الوطني 

لحتاد ال�شغل على حد قوله.
التي مت  الق�شايا  اأّن  ال�شابي  واأق��ّر 
اأهمية  ذات  ه��ي  ح��ول��ه��ا  ال��ت��واف��ق 

ق��رارات هذا احلوار  ان تكون  على 
ترتجم  توافقية  اآلية  وفق  ملزمة 
ال��ق��رارات على ار���س الواقع  ه��ذه 
و تفّعلها حتى ل تبقى حربا على 

ورق.
انتظار  يف  الأل����غ����ام  ب��ع�����س  اإزال������ة 

اأخرى
وكانت الأحزاب التون�شية امل�شاركة 
اإليه  يف احل��وار الوطني ال��ذي دعا 
من�شف  املوؤقت  التون�شي  الرئي�س 
اتفاق  اإىل  ت��ت��و���ش��ل  مل  امل���رزوق���ي 
ب�����ش��اأن ح��ل رواب����ط ح��م��اي��ة الثورة 
مبمار�شة  ات��ه��ام��ات  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
املعار�شة  ���ش��د  ال�����ش��ارع  يف  ال��ع��ن��ف 

والنقابين.
ال�شابي،  ع�����ش��ام  ا���ش��ت��ع��ر���س  وق���د 
ب��ا���ش��م احلزب  ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي 
اجل��م��ه��وري خ��الل ن���دوة �شحفية 
الأحزاب  ب��ن  التوافقات  ح�شيلة 
الألغام  ك��ّل  ب��اإزال��ة  قيامهم  موؤكدا 

التي كانت حميطة بالد�شتور.
مل  اأن��ه  اإىل  ال�شابي  ع�شام  واأ���ش��ار 
مناق�شة  م���ن  الن���ت���ه���اء  ب��ع��د  ي��ق��ع 
امل��ل��ف الأم��ن��ي وال��ع��ن��ف والإره����اب 
واإىل وجود خالفات بّينة بن من 
يدعو اإىل اتخاذ قرارات و�شيا�شات 
وا����ش���ح���ة مل��ج��اب��ه��ة ال���ع���ن���ف ومن 
يبحث عن اأن�شاف حلول على حّد 
ب�شكل  لقد طالبنا  وق��ال:  تعبريه، 
برابطات  ي�شمى  م��ا  ب��ح��ّل  �شريح 
ح��م��اي��ة ال���ث���ورة ب��اع��ت��ب��اره��ا ترمز 
اإىل  ودع��ون��ا  ال�شيا�شي  العنف  اإىل 
�شرورة تبّني �شيا�شة اأمنية تواجه 

الد�شتور  ت��ع��ط��ل  وك���ان���ت  ك����ربى 
ال���غ���ر����س: لقد  ه����ذا  م�����ش��ي��ف��ا يف 
�شيا�شي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال���ت���واف���ق  مّت 
ال�شالحيات  ف��ي��ه  ت����وزع  خم��ت��ل��ط 
ورئي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب���ن 
ت�شمن  متوازنة  ب�شورة  احلكومة 
للتدخل  لكل منهما جمال حيويا 
ولتوجيه الدولة دون اإ�شعاف لأّي 

ل ال�شلطات. منهما ومتنع تغُوّ
الدولة،  رئي�س  �شالحيات  وح��ول 
اأن����ه �شيكون  ال�����ش��اب��ي  ق���ال ع�����ش��ام 
منتخبا من قبل اأغلب التون�شين 
على دورتن واأنه �شيكون رئي�شا ذا 
�شالحيات فعلية على حّد تعبريه 
واأ�شاف: هو الذي �شيتوىّل تعين 
وموظفي  ال�شباط  كبار  وت�شمية 
ال���دول���ة وذل���ك حت��ت رق��اب��ة جلنة 
يراأ�س  اأن  واتفقنا  خمت�شة  نيابة 
رئي�س اجلمهورية وجوبا املجال�س 
مللفات  ت��ت��ع��ّر���س  ال���ت���ي  ال����وزاري����ة 
الأم���ن وال��دف��اع واخل��ارج��ي��ة ويعد 
ال�شيا�شات  ع��ن  م�����ش��وؤول  الرئي�س 
القطاعات  ك��ل  ل��ل��دول��ة يف  ال��ع��ام��ة 
وه���و ال���ذي ي��دع��و وي��ح��ّدد جدول 
اأع���م���ال جم��ل�����س ال�������وزراء، مبعنى 
و�شالحيات  ت�����وازن  ه��ن��اك  اأ����ش���ح 
ال�شلطة  راأ�������ش������ي  ب�����ن  م�����وزع�����ة 
نتجاوز  جعلنا  ما  وه��و  التنفيذية 

عقبة هامة.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���ار 
اجلمهوري اإىل وجود توافق حول 
تو�شيح  بينها  م��ن  اأخ���رى  ق�شايا 
الف�شول  وبع�س  ال��ع��ب��ارات  بع�س 

بوتن يوا�شل ت�شجيل الهداف يف معركة الوجود الرو�شي علي ال�شاحة الدولية

هل يجتمع الفرقاء علي كلمة �شواء
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حتليل: وح�شية ال�شراع ال�شوري �شتحبط امل�شاحلة 
•• بريوت-رويرتز:

يطعن جنود �شوريون رجال ببطء 
حتى  الطعنات  ع�����ش��رات  ظ��ه��ره  يف 
يلفظ اأنفا�شه الخرية ويقطع فتى 
امل�شاهد  بع�س  ه���ذه  �شجن  راأ�����س 
من ال�شراع الدائر يف �شوريا وهي 
فيها  ���ش��م��ح  ال��ت��ي  الوىل  احل����رب 
انت�شار كامريات الهواتف املحمولة 
والنرتنت ببث العديد من جرائم 
فيها  ارتكبت  التي  الب�شعة  احل��رب 
وحتدد  والكراهية  اخل��وف  لتن�شر 
التي  احل���رب  م��ع��امل  امل�شاهد  ه��ذه 
متتد عرب احلدود ال�شورية وجتعل 

امل�شاحلة احتمال اأبعد منال.
اندلع  منذ  الوح�شية  وا�شتخدمت 
عامن  قبل  ال�����ش��وري��ة  النتفا�شة 
فيديو  ل���ق���ط���ات  ظ���ه���رت  ع���ن���دم���ا 
حمتجن  يعذبون  �شورين  جلنود 
وردا  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة.  ي��ط��ال��ب��ون 
لالحتجاجات  ال�شلطات  قمع  على 
واأ�شبح  ال�����ش��الح  امل��ع��ار���ش��ة  حملت 
ال�����ش��راع الن  م��ن ط��ريف  املقاتلون 
يرتكبون  وه��م  اأنف�شهم  ي�����ش��ورون 
اللقطات  ت�����ش��ور  ول  ال���ف���ظ���ائ���ع. 
ال���وح�������ش���ي���ة ل��ل��ع��ن��ف خ��ل�����ش��ة لكن 
وكثريا  ب��ه��ا  ي���ف���خ���رون  امل��ق��ات��ل��ن 
ال��ك��ام��ريا التي  م��ا ي��ت��ح��دث��ون اىل 
ق��ي��ادي ملقاتلي  ت�����ش��وره��م. وظ��ه��ر 
املعار�شة يدعى اأبو �شقار يف فيديو 
اأع�شاء  ي��ق��ط��ع  وه����و  الح�����د  ي����وم 
جندي قتيل ويتحدث اىل الكامريا 
ويقول نق�شم باهلل �شوف ناأكل من 
ق��ل��وب��ك��م وم����ن اأك���ب���ادك���م ي���ا جنود 

واأ�شاف  ر���ش��ع.  بينهم  الق���ل  على 
اأكرث  امل��ذاب��ح منذ  ه��ذه  ي�شهد  اأن���ه 
ال�������ش���ادم هو  م���ن ع����ام واأن الم����ر 
م�شتوى الالمبالة فالنا�س يهزون 

اأكتافهم ثم ينظرون بعيدا.
ولن �شوريا مل توقع على التفاقية 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اأ���ش�����ش��ت  ال��ت��ي 
امل��ح��ك��م��ة ل ميكنها  ف���ان  ال��دول��ي��ة 
يف  الوح�شية  م��زاع��م  يف  التحقيق 
من  اليها  احالتها  بعد  ال  �شوريا 
جم��ل�����س الم����ن ال����دويل وه���و اأمر 

اأعاقته حتى الن رو�شيا وال�شن.

احلكومة  تعرتف  ومل  الوح�شية.  
جنودها  ب���ارت���ك���اب  ق���ط  ال�����ش��وري��ة 
لع����م����ال وح�����ش��ي��ة ب����ل ت�����ش��ري اىل 
بالرهابين  اجل��ن��ود  يقتلهم  م��ن 
ق����وات����ه����ا على  ����ش���ي���ط���رة  وت�������ش���ف 
مناطق باأنها تطهري. وقال حوري 
اخل�شو�س  وج���ه  ع��ل��ى  امل���زع���ج  ان 
واأ�شار  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  ه��و �شمت 
اجلي�س  ق�����وات  ���ش��ن��ت��ه  ه���ج���وم  اىل 
يف  لها  املوالية  وامليلي�شيا  ال�شوري 
الونة الخرية على مدينة بانيا�س 
�شخ�شا   62 فيه  وقتل  ال�شاحلية 

تاأييد  هتافات  و�شط  الكلب  ب�شار 
�شقار  اأبو  وكان  من ح�شور حوله. 
لكتيبة  امل��وؤ���ش�����ش��ن  الع�����ش��اء  م��ن 
ال����ف����اروق وه����ي اح�����دى ال���وح���دات 
لكنه  املعار�شة  ملقاتلي  الرئي�شية 
تفكك  م��ع  ب��ه  خ��ا���ش��ة  كتيبة  �شكل 
يعترب  ول  امل���ع���ار����ش���ة.  ج���م���اع���ات 
العلمانين  م��ن  �شقار  اأب��و  مقاتلو 
امل��ت�����ش��ددي��ن بل  ال���ش��الم��ي��ن  ول 
م��ق��ات��ل��ن ع���ت���اة. واأظ����ه����رت لقطة 
اأخ�����رى ب��ث��ت ع��ل��ى الن���رتن���ت احد 
امل���ع���ار����ش���ة وه����و مي�شك  م��ق��ات��ل��ي 
ب����راأ�����س رج�����ل ي���ف���رت����س اأن������ه من 
على  ي�شويه  وراح  ال���ش��د  م��وؤي��دي 
النار. ويبت�شم املقاتل يف اللقطة ثم 
ينظر للكامريا بثقة وينتزع خ�شلة 
م��ن ���ش��ع��ر ال���راأ����س. وي��ق��ول رينود 
ليندرز وهو اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم 
درا�شات احلروب يف كينجز كوليدج 
يف لندن ان طريف ال�شراع يف �شوريا 
ي�شتخدمان هذه املظاهر الوح�شية 
واأ�����ش����اف ان��ه��ا اأق�����ش��ى ت��ع��ب��ري عن 

ازدراء وامتهان ان�شانية خ�شمك.
ا�شتخدمت  ال�شد  قوات  ان  ويقول 
القتل اجلماعي والتعذيب ملواجهة 
الذين  مقاتليها  وملعرفة  املعار�شة 

يختبئون بن املدنين.
ال��ن��ظ��ام �شعوبة  ي���واج���ه  واأ����ش���اف 
يف حت��دي��د اأف����راد امل��ع��ار���ش��ة لذلك 
ي��خ��وف��ون امل��دن��ي��ن ل��ل��خ��روج من 
امل���ن���ط���ق���ة ح����ت����ى ي���ك�������ش���ف���ون عن 
امل����ق����ات����ل����ن. وي�����ب�����دو الم�������ر غري 
هناك  لكن  عاطفي  وغري  منطقي 
اأ�شبابا منطقية. ووثق ندمي حوري 

وهو باحث يف �شوؤون �شوريا ولبنان 
رايت�س  ه���ي���وم���ن  م��ن��ظ��م��ة  ل�����دى 
الن�شان  ب��ح��ق��وق  امل��ع��ن��ي��ة  ووت�������س 
النتفا�شة  ان���دلع  منذ  انتهاكات 
واملزيد  امل��زي��د  ي�شهد  ان���ه  وي��ق��ول 
اأن  واأ�شاف  الوح�شية.  من الفعال 
وكاأنهما  يت�شرفان  ال�شراع  طريف 
لوجودهما  ت���ه���دي���دا  ي����واج����ه����ان 
واأدانت جماعة املعار�شة الرئي�شية 
مقاتل  ق�����ش��م  ف��ي��دي��و  ����ش���وري���ا  يف 
ا�شتنكر  القتيل كما  لقلب اجلندي 
املعار�شة هذه  العديد من موؤيدي 

بيالي تعترب التمثيل باجلثث جرمية حرب 
•• نيويورك-يو بي اأي:

الإن�شان  حل��ق��وق  ال�شامية  املفو�شة  ���ش��ددت 
اأثناء  باجلثث  التمثيل  ان  على  بيالي  ن��ايف 
ال�����ش��راع��ات ه��و ج��رمي��ة ح����رب، وذك����رت ان 
اأنه  وي��ب��دو  �شوريا  م��ن  ظهر  ال��ذي  الفيديو 
ي�شق  وه��و  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات  ق���ادة  لأح���د 
جثة جندي ويق�شم قلبه يعترب عماًل ب�شعاً 
للغاية. وذكرت بيالي ان التحقق من �شحة 
الوقت  غ��ري مم��ك��ن يف  ال��ف��ي��دي��و  ورد يف  م��ا 
املعار�شة  ج��م��اع��ات  ح��ث��ت  ل��ك��ن��ه��ا  احل������ايل، 

ك��ل م��ا ميكن  ب���ذل  ���ش��وري��ا ع��ل��ى  امل�شلحة يف 
لوقف مثل تلك اجلرائم الفظيعة. و�شددت 
املعار�شة  ج��م��اع��ات  اأن حت��ق��ق  ���ش��رورة  ع��ل��ى 
يف ت��ل��ك احل���ادث���ة وغ���ريه���ا م���ن الدع������اءات 
يف  مبا  خطرية  انتهاكات  مقاتليها  بارتكاب 
ذلك اأعمال التعذيب وتوايل عمليات الإعدام 

والقتل خارج نطاق الق�شاء.
وكررت بيالي دعوتها جمل�س الأمن لإحالة 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  ���ش��وري��ا  يف  ال��و���ش��ع 
القانونية  الإج������راءات  ت��ب��داأ  ح��ت��ى  ال��دول��ي��ة 
�شد من يعتقد انهم م�شوؤولون عن اجلرائم 

الدولية اخلطرية مبا يف ذلك جرائم احلرب 
عما  النظر  بغ�س  الإن�شانية  �شد  واجلرائم 

اإذا كانوا يف �شف احلكومة اأو املعار�شة.
اأثناء  ب��اجل��ث��ث  ال��ت��م��ث��ي��ل  ان  ع��ل��ى  و����ش���ددت 

ال�شراعات هو جرمية حرب.
يزعم  �شخ�شاً  اأظ��ه��ر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  وك����ان 
�شوريا،  يف  املعار�شة  مقاتلي  ق���ادة  اأح���د  ان��ه 
ال�شوري  اجلي�س  ي�شق جثة جندي من  وهو 

ويق�شم قلبه وكبده.
وت���ردد ان ال��رج��ل ه��و ق��ائ��د م��ن كتيبة عمر 

الفاروق امل�شتقلة املعار�شة يف �شوريا.

اأخبار ال�شاعة توؤكد على خطورة 
ال�شتهداف الإ�شرائيلي لالأق�شى

•• اأبوظبي-وام:

دعت ن�شرة اأخبار ال�شاعة القوى املحبة لل�شالم يف املنطقة والعامل 
الأق�شى  امل�شجد  بحق  العدوانية  اإ�شرائيل  ملمار�شات  الت�شدي  اإىل 
الأمن  تهدد  التي  املمار�شات  ه��ذه  عن  متاما  بالتوقف  ومطالبتها 
وال�شتقرار يف وقت باتت فيه منطقة ال�شرق الأو�شط يف اأم�س احلاجة 
اإىل  بوؤرة جديدة  اإ�شافة  .. ولي�س  اأ�ش�س الأمن وال�شالم  اإر�شاء  اإىل 
بوؤر التوتر وال�شراع التي ما زالت مفتوحة يف املنطقة وحتت عنوان 
اإ�شرائيل �شعدت  اأن  اأكدت  لالأق�شى  الإ�شرائيلي  ال�شتهداف  خطر 
الأق�شى  للم�شجد  ا�شتهدافها  وت��رية  املا�شية  القليلة  الأي��ام  خالل 
م�شتغلة يف ذلك ان�شغال العامل بالتطورات املتالحقة التي ت�شهدها 
.. م�شرية  ال�شاأن  �شيا�شاتها وخمططاتها يف هذا  تنفيذ  املنطقة يف 
اإىل اأن ذلك بدا وا�شحا يف ت�شريحات بع�س م�شوؤوليها التي تعترب 
امل�شجد الأق�شى جزءا من اأرا�شيها وكذلك يف ال�شماح للم�شتوطنن 
واملتطرفن باقتحام حرمة امل�شجد و القيام باأعمال احلفر يف اأ�شفله 
ي�شدرها  التي  الن�شرة  وق��ال��ت  اأرك��ان��ه.  تقوي�س  بهدف  وحميطه 
اأن  ال�شرتاتيجية..الوا�شح  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
احلكومة الإ�شرائيلية متار�س عمليات ا�شتهداف مربجمة للم�شجد 
اأم��ر واق��ع على  الأق�شى و ملدينة القد�س بوجه عام و ذلك لفر�س 
موافقة جامعة  بعد  مقبلة خا�شة  مفاو�شات  اأي  يف  الفل�شطينين 
الأرا�شي  تبادل  فكرة  على  املبداأ  حيث  من  موؤخرا  العربية  ال��دول 
بدل  لكن  م�شيفة..  الفل�شطينية  الوطنية  وال�شلطة  اإ�شرائيل  بن 
الإيجابية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  جت��اه  نياتها  ح�شن  اإ�شرائيل  تبدي  اأن  من 
اإىل  �شارعت  فاإنها  ال�شالم  يف  احلقيقية  العرب  رغبة  تعك�س  التي 
والعربية  الإ�شالمية  واملعامل  الآث��ار  �شن حملة منظمة ل�شتهداف 
اإ�شفاء  بهدف  العمراين  التطوير  غطاء  حت��ت  القد�س  مدينة  يف 
الطابع اليهودي عليها. ونبهت اإىل اأن خماطر ا�شتمرار ال�شتهداف 
ف��ر���س ممكنة  اأي  ي��دم��ر  ك��ون��ه  تكمن يف  لالأق�شى ل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
فقط  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن  الفل�شطينين  ب��ن  امل��ف��او���ش��ات  ل�شتئناف 
اأي�شا يف منطقة  ال�شراع  الدينية يف  باملقد�شات  يزج  لأن��ه  واإمن��ا   ..
�شرر  اأي  و  �شعوبها  حياة  يف  ومهما  موؤثرا  دورا  فيها  الدين  يلعب 
يف ج��ان��ب م��ن ه��ذه امل��ق��د���ش��ات ق��د يثري ف���ورة غ�شب ع��ارم��ة تلقي 
بظاللها الكثيفة على املنطقة باأكملها خا�شة يف ظل املكانة الرمزية 
الكبرية التي ميثلها امل�شجد الأق�شى لدى العرب وامل�شلمن جميعا. 
الدول  دع��ا  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
العربية والإ�شالمية واملجتمع الدويل اإىل التحرك لوقف هجمات 
جامعة  جمل�س  ط��ال��ب  فيما  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ع��ل��ى  امل�شتوطنن 
الدول العربية يف ختام اجتماعه على م�شتوى املندوبن الدائمن 
واليوني�شكو  الأوروب����ي  والحت���اد  الأم���ن  وجمل�س  ال���دويل  املجتمع 
بتحمل امل�شوؤولية عن احلفاظ على امل�شجد الأق�شى باعتباره اأحد 
التحرك  اإىل  وال��ع��امل..ودع��ا  فل�شطن  يف  الإ�شالمية  املعامل  اأب��رز 
يتعر�س  ما  خطورة  لتو�شيح  الالزمة  الإج���راءات  لتخاذ  ال�شريع 
له من ممار�شات ت�شتهدف تق�شيمه بن اليهود وامل�شلمن . وقالت 
اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اإن كل هذا واإن كان يعرب 
عن قلق فل�شطيني وعربي جراء املمار�شات الإ�شرائيلية يف امل�شجد 
الأق�شى ومدينة القد�س بوجه عام فاإن هناك م�شوؤولية على القوى 
 .. اأي�شا  الع��ت��داءات  ه��ذه  مثل  مواجهة  يف  املختلفة  الفل�شطينية 
وذلك من خالل العمل على اإنهاء النق�شامات واخلالفات و اإعادة 
ترتيب البيت الفل�شطيني حتى ميكن مواجهة الأخطار الإ�شرائيلية 

املحدقة باأر�شه و�شعبه ومقد�شاته الدينية.

•• مايل-وكاالت:

القوة  ت���ك���ون  ب�����اأن  اأف��ري��ق��ي��ا  غ����رب  دول  ط��ال��ب��ت 
ال���دول���ي���ة امل���زم���ع ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا ل��ت��ح��ل حم���ل القوة 
الأفريقية يف مايل حتت قيادتها وقالت املجموعة 
القت�شادية لدول غرب اأفريقيا يف بيان اإن بعثة 
المم املتحدة من اأجل ال�شتقرار يف مايل والتي 
من املفرت�س اأن حتل يف يوليو-متوز املقبل حمل 
بقيادة قائد من  اأن تكون  الأفريقية يجب  القوة 

غرب اأفريقيا.
ت�شكيلها  مت  ال��ت��ي  املتحدة  الأمم  ق��وة  و�شتتاألف 
رجل   12600 من  املا�شي  ني�شان  اأبريل  نهاية 
اإليهم حواىل �شتة اآلف رجل من القوة  �شين�شم 
الأفريقية ينتمون اإىل دول غرب اأفريقيا وت�شاد.

املنطقة  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��اف 
قامت مبهمتها على اأح�شن ما يرام يف عدة اأزمات 
قوة  مع  نف�شه  النجاح  حتقق  و�شوف  املنطقة،  يف 
�شبعة  اجتماع  بعد  البيان  وج��اء   . املتحدة  الأمم 
قادة جيو�س يف جمموعة دول غرب اأفريقيا عقد 
ال�شبت يف العا�شمة اأبيدجان حيث ترتاأ�س �شاحل 

العاج حاليا هذه املجموعة.
دول  ب��ع��ث��ة مفو�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ون  ال���ق���ادة  ودع����ا 
اإىل  اأفريقيا  غ��رب  ل��دول  الإقت�شادية  املجموعة 
موا�شلة حمادثاتها اجلارية مع الحتاد الأفريقي 

والأمم املتحدة حول م�شتقبل قيادة القوة.
من ناحيتها، قدمت ت�شاد التي كانت يف اخلطوط 
الفرن�شين  ال��ع�����ش��ك��ري��ن  ج��ان��ب  اإىل  الأم��ام��ي��ة 
نف�شها  م��ايل،  �شمال  يف  امل�شلحن  �شد  ب��امل��ع��ارك 

الأمم  ق��وة  ق��ي��ادة  اأن��ه��ا مر�شح ج��دي لتويل  على 
جمموعة  اإىل  تنتمي  ل  ت�شاد  اأن  رغ��م  امل��ت��ح��دة، 
دول غ���رب اأف��ري��ق��ي��ا. وك���ان ق���ادة ج��ي��و���س الدول 
اأفريقيا  لغرب  القت�شادية  باملجموعة  الأع�شاء 
عقدوا اجتماعاً ال�شبت باأبيدجان ركز على عملية 
رجل   6300 ت�شم  التي  الأفريقية،  القوة  دمج 
من غرب اأفريقيا وت�شاد، يف البعثة الأممية التي 
من  ب��ق��رار  امل��ا���ش��ي  ني�شان  اأب��ري��ل  نهاية  اأن�شئت 
املنظمة الدولية لإحالل ال�شتقرار ب�شمال مايل 

واملعروفة اخت�شاراً با�شم مينو�شما.
الأوروبية  املفو�شية  تعهدت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
ت�شت�شيفه  ال��دول��ي��ن  للمانحن  م��وؤمت��ر  ع�شية 
مببلغ  م��ايل  لدولة  م�شاعدات  بتقدمي  بروك�شل 

دولر. مليون   675( يورو  مليون   520

غرب اأفريقيا تريد قيادة القوة الدولية يف مايل 

ك���ذل���ك امل�����ش��احل��ة ال���ول���ي���دة بن 
تركيا  وعالقات  وا�شرائيل  تركيا 
التي تزداد عمقا يف جمال الطاقة 
�شبه  ال��ع��راق  كرد�شتان  اقليم  مع 
األقت  ت��رك��ي��ا  وك���ان���ت  امل�����ش��ت��ق��ل. 
الدائرة  النتفا�شة  وراء  بثقلها 
م��ن��ذ ع��ام��ن ���ش��د ح��ك��م الرئي�س 
ال���ش��د و�شمحت  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري 
على  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ل���ل���م���ع���ار����ش���ن 
األف   400 نحو  واوت  اأرا���ش��ي��ه��ا 
لجيء �شوري لكن اأنقرة م�شتاءة 
يف  اأفعالها  ميتدح  الغرب  اأن  من 
حن ل يقدم ما يذكر فيما يتعلق 

بالدعم امللمو�س.
قبل  لل�شحفين  اردوغ����ان  وق���ال 
اىل  متجها  ال��ط��ائ��رة  ي�شتقل  ان 
�شتكون  �شوريا  بالطبع  وا�شنطن 
الرئي�شية  امل���و����ش���وع���ات  ���ش��م��ن 
�شن�شع خارطة  �شنناق�شها..  التي 
ط����ري����ق. ت���رك���ي���ا ت�������ش���ررت اكرث 
اأخ�������رى. وج����اءت  اأي دول�����ة  م���ن 
�شوارع  يف  ال�شبت  ي��وم  تفجريات 
اأنقرة  وال���ق���ت  م��زدح��م��ة  ت�����ش��وق 
ارهابية  باللوم فيها على منظمة 
�شلة  ع���ل���ى  ق����دمي����ة  م���ارك�������ش���ي���ة 
لتج�شد  ال�شد  بحكومة  مبا�شرة 
العنف يف  اأن ميتد  م��ن  امل��خ��اوف 

�شوريا اىل الرا�شي الرتكية.

البارزاين واحلكيم يبحثان الأو�شاع العراقية

•• عوا�صم-وكاالت:

ت��خ��ط��ط احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة لدعم 
فعالية  لإط��الق  ال�شورية  الثورة 
الثورة  مع  العاملي  الت�شامن  يوم 
م����اي����و-اأي����ار   31 يف  ال�������ش���وري���ة 
ثالثن  م�����ن  ب�����اأك�����رث  اجل����������اري، 
ال��ع��امل، للتذكري مبا  ب��ل��دا ح��ول 
من  ال�شوري  ال�شعب  له  يتعر�س 
مراأى  على  ي��وم��ي  وت�شريد  قتل 
الذي  ال����دويل،  املجتمع  وم�شمع 
املجزرة  باإيقاف  الآن  حتى  ف�شل 
ال���ب���ل���د، منذ  ه�����ذا  امل�����ش��ت��م��رة يف 
ان���ط���الق ال���ث���ورة ق��ب��ل اأك����رث من 
العاملية  وك��ان��ت احل��م��ل��ة  ع��ام��ن. 
ت��اأ���ش�����ش��ت م���ن ق��ب��ل نا�شطن  ق���د 
�����ش����وري����ن وع��������رب واأج������ان������ب يف 
نهاية  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
�شمن  املا�شي،  م��ار���س-اآذار  �شهر 
الجتماعي  امل���ن���ت���دى  ف��ع��ال��ي��ات 
على  التاأكيد  اأع���اد  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
الدفاع  يف  ال�����ش��وري  ال�شعب  ح��ق 
ال�شتبداد  وم��ق��اوم��ة  نف�شه،  ع��ن 

والديكتاتورية.
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  معر�س  ويف 
م���ع ن�����ش��ط��اء ع��امل��ي��ن، ق����ال اأحد 
اإنهم دعوا  امل�شرفن على احلملة 
املجموعات املتنوعة يف العديد من 
احتجاجات،  لتنظيم  العامل  دول 
واأعمال  ثقافية  اأن�شطة  واإق��ام��ة 
رمزية اأخرى يف ال�شاحات العامة 
ال�شورية، ف�شال  ال�شفارات  واأمام 
اإلكرتونية  ن�شاطات  اإط���الق  ع��ن 
مواطني  وع�����ي  ت���زي���د  م��ت��ن��وع��ة 

تلك ال���دول ب��ت��ط��ورات الأح���داث 
الكارثية  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  ����ش���وري���ا  يف 
النا�شط  واأ�شاف  املواطنن.  على 
اأمام  مفتوحا  هام�شا  تركوا  اأنهم 
اإ�شرتاتيجياتهم  لبناء  الن�شطاء 
مع  وثقافته،  بلد  كل  ينا�شب  مبا 
الأ�شا�شية  العناوين  على  التاأكيد 
ال��ع��امل��ي��ة، والتي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ل��ه��ذه 
بالإيقاف  م��ط��ال��ب��ات  ت��ت�����ش��م��ن 
امل��ج��زرة بحق  �شماها  مل��ا  ال��ف��وري 
ب�شار  ورح��ي��ل  ال�����ش��وري،  ال�شعب 

الأ�شد و�شوقه اإىل العدالة.
امل�شاعدات  ب��اإي��ق��اف  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا 
للنظام  وامل����ال����ي����ة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
وكندا، واململكة املتحدة، وفرن�شا، 
واأوكرانيا،  واإ�شبانيا،  واإي��ط��ال��ي��ا، 
والربتغال،  و�شوي�شرا،  ورو���ش��ي��ا، 
والربازيل،  وبلجيكا،  وق��رب���س، 
وفنزويال،  وت�شيلي،  والأرجنتن، 
وك����ول����وم����ب����ي����ا، وك���و����ش���ت���اري���ك���ا، 
والأوروغ������������������وي، والإك���������������وادور، 
اإ�شافة  وب���ن���م���ا،  وال�������ش���ل���ف���ادور، 
فل�شطن،  م��ث��ل  ع��رب��ي��ة  دول  اإىل 

وم�شر، ولبنان، وتون�س.
وكان نا�شطون ومنا�شرون للثورة 
ال�شورية قد رفعوا تعليقات موؤيدة 
بالإنكليزية  ال�����ش��وري��ن  لن�شال 

ال�������������ش������وري م�������ن ق�����ب�����ل ال���������دول 
وامل��ج��م��وع��ات ال��داع��م��ة، واإغ���الق 
العامل،  دول  يف  ال��ن��ظ��ام  ���ش��ف��ارات 
وطرد ممثلي النظام ال�شوري من 
اإر�شال  و���ش��رورة  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
اإىل  الدعم وامل�شاعدات الإن�شانية 
واملهجرين  ال�شورين  الالجئن 
داخل �شوريا.  وما يزال التوا�شل 
بح�شب النا�شط م�شتمرا لتو�شيع 
�شت�شهد  ال����ت����ي  امل��������دن  ق���ائ���م���ة 
العاملي  الت�شامن  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
والتي  ال�������ش���وري���ة،  ال�����ث�����ورة  م����ع 
ت�شمل حتى الآن اأكرث من اأربعن 
مثل  دول  يف  العامل  ح��ول  مدينة 

وال��ف��رن�����ش��ي��ة والإ����ش���ب���ان���ي���ة على 
�شفحة اليوم العاملي للت�شامن يف 
موقع في�شبوك، فيما كتب نا�شط 
والإجنليزية  بالفار�شية  اإي���راين 
اأنه �شيقوم بالإ�شراب عن الطعام 
مل��دة ث��الث��ة اأي���ام اب��ت��داء م��ن 31 
يقوم  ����ش���وف  واأن�������ه  م�����اي�����و-اأي�����ار 
بتوزيع �شور تظهر اإجرام النظام 
املدنين  ال�شوري بحق �شعبه من 

والأطفال.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ي��ع��ت��زم رئي�س 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال����������وزراء 
الرئي�س  على  ال�شغط  اأردوغ����ان 
الم��ري��ك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا لتخاذ 
ب�����ش��اأن �شوريا  ق���وة  اأك����رث  اج�����راء 
لوا�شنطن  بها  زي��ارة يقوم  خ��الل 
ه������ذا ال�����ش����ب����وع ب���ع���د اأي���������ام من 
تفجريات يف بلدة تركية حدودية 
اعتربت اأكرث اأعمال العنف دموية 

عرب احلدود حتى الن.
ريحانلي  يف  ال��ت��ف��ج��ريات  وك��ان��ت 
يوم  قتيال   50 فيها  �شقط  التي 
ن�شطاء  وت��ق��اري��ر  املا�شي  ال�شبت 
�شاحلية  ب���ل���دة  يف  م���ذب���ح���ة  ع����ن 
����ش���وري���ة ق���د اأغ�����ش��ب��ت اأردوغ�������ان 
رد  ت��ب��اط��وؤ  ب��ال��ف��ع��ل  ينتقد  ال����ذي 
ال�شراع  ع���ل���ى  ال�������دويل  ال���ف���ع���ل 
و�شيت�شدر  ����ش���وري���ا.  يف  ال���دائ���ر 
خ��ط��ر ام���ت���داد ال��ع��ن��ف ال���دائ���ر يف 
اأعمال  ج���دول  تركيا  اىل  ���ش��وري��ا 
اليوم  واأوباما  اأردوغ��ان  حمادثات 
ال�شامل مع  اللقاء  لكن  اخلمي�س 
ال�شرق  يف  وا�شنطن  حلفاء  اأح���د 
يت�شمن  اأن  املتوقع  من  الو�شط 

�أردوغان ي�سغط على �أوباما الإجر�ء�ت حيال �الأزمة

ال�شورية  الثورة  مع  العاملي  الت�شامن  يوم  مايو   31

اجلي�س احلر يتوعد مرتكبي التجاوزات
•• بريوت-ا ف ب:

توعدت قيادة هيئة الأركان العامة للقوى الع�شكرية والثورية ال�شورية يف بيان ام�س بان اي �شخ�س يرتكب خمالفات 
�شيعاقب ب�شدة . وجاء يف بيان قيادة اجلي�س ال�شوري احلر ان اي فعل يخالف القيم التي يدفع ثمنها ال�شعب ال�شوري 
الثائر من روحه ودمه ورزقه وماأواه �شوف لن ي�شكت عنها و�شيعاقب عليها امل�شيء وب�شدة حتى ولو كان احد العنا�شر 
املنت�شبة اىل اجلي�س ال�شوري احلر. ولفت الت�شجيل املروع النتباه اىل اتهامات للمعار�شة بارتكاب جرائم حرب وو�شع 
التحقيق  القيادة  البيان ان قيادة الرك��ان اوعزت اىل  الع�شكرية للمعار�شة وان�شارها يف موقف دفاعي. وتابع  القيادة 
ال�شريع يف العملية وتقدمي املرتكبن للعدالة او حجزهم ريثما يحاكموا حماكمة عادلة يف حال ثبوت التهم وثبوت ادعاء 
املتهم انه يف اجلي�س ال�شوري احلر . وافادت جملة تامي المريكية ان ال�شخ�س الذي يبدو يف الفيديو برر عمله بانه 
انتقام للفظائع التي يرتكبها النظام بح�شبه. وقال خالد احَلَمد، وهو احد قادة كتيبة عمر الفاروق ويقاتل يف منطقة 
الق�شري مبحافظة حم�س، كما قدم نف�شه ملجلة تامي المريكية التي حاورته عرب �شكايب، انتم ل ترون ماذا يفعلون بنا 

يف ا�شارة اىل القوات النظامية ول تعي�شون ما نعي�شه اين اخوتي، ا�شدقائي، بنات جرياين اللواتي اغت�شنب؟ .

•• بغداد-يو بي اأي:

بحث رئي�س اقليم كرد�شتان العراق، م�شعود البارزاين، 
ال��ع��راق��ي عمار  الإ���ش��الم��ي  الأع��ل��ى  املجل�س  م��ع رئي�س 
احلكيم، يف اأربيل، الأو�شاع ال�شيا�شية يف البالد ونتائج 

انتخابات جمال�س املحافظات.
وق���ال���ت رئ��ا���ش��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان يف ب���ي���ان، ام�����س اإن 
اأربيل  املرافق له يف  ا�شتقبل احلكيم والوفد  البارزاين 
العراقي وعالقات  ال�شيا�شي  الو�شع  اأم�س، حيث بحثا 
احلكومة الإحتادية مع اإقليم كرد�شتان والتطورات يف 

املنطقة .
اأن اجلانبن ا�شتعر�شا نتائج انتخابات  واأ�شاف البيان 

جمال�س املحافظات يف العراق التي جرت موؤخرا .

ونقل عن احلكيم قوله اإن هذه النتائج اثبتت ان اأول ما 
والإ�شتقرار واخلدمات وهم  الأم��ن  املواطنن هو  يهم 
ويرف�شون  والأم���ان  وامل�شاركة  والتعاي�س  احل���وار  م��ع 

جميع اأنواع الإ�شتبداد .
واأ�شار البيان اىل اأن البارزاين اأطلع �شيفه على وجهة 
ن��ظ��ره ح���ول ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ب��ن اإق��ل��ي��م كرد�شتان 

واحلكومة الإحتادية.
يف  ال�شيا�شية  العملية  تعود  اأن  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
امل�����ش��ارك��ة والتوازن  ال��ع��راق اىل م�����ش��اره��ا م��ع م��راع��اة 
والتوافق وكان احلكيم و�شل اىل اأربيل على راأ�س وفد 
مع  م�شاورات  لإج���راء  الإ�شالمي  الأع��ل��ى  املجل�س  من 
امل�شرتك  الإه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا  ح��ول  الإقليم  ق��ي��ادة 

والو�شع العراقي عموماً.
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الكوجنو تن�شئ مدينة با�شم رئي�س الوزراء لومومبالعنة الفرتة الرئا�شية الثانية لأوباما 
•• كين�صا�صا-رويرتز:

باتري�س  ا�شم  عليها  يطلق  ان�شاء مدينة جديدة  تعتزم  الدميقراطية  الكوجنو  ان جمهورية  احلكومة  قالت 
لومومبا رئي�س الوزراء بعد ال�شتقالل الذي اغتيل. و�شتتكون لومومبافيل من م�شتوطنات بالقرب من املكان 
الذي ولد فيه ال�شيا�شي املوقر يف اقليم كا�شاي ال�شرقي النائي. وقال املتحدث با�شم احلكومة لمربت مندي 
ال�شياحة حيث  بع�س  اي�شا يف  وناأمل  بيئة ح�شارية حقيقية  ال�شكان يف  يعي�س  ان  اجل  التمويل من  �شنقدم 
انها قريبة من املكان الذي ولد فيه لومومبا. ا�شتهر لومومبا باأنه زعيم كفاح الكوجنو من اأجل ال�شتقالل. 
وا�شبح اول رئي�س وزراء ينتخب دميقراطيا بعد ال�شتقالل عن بلجيكا يف عام 1960 لكنه اثار قلق الغرب مع 
النفتاح على مو�شكو يف ذروة احلرب الباردة. وا�شتمرت حكومته ثالثة ا�شهر فقط قبل الطاحة به واغتياله 
على ايدي فرقة اطالق نار وهو القتل الذي حتمل فيه البلجيكيون جزءا من م�شوؤوليته يف 2002. و�شتقوم 
احلكومة ببناء مبان ادارية وان�شاء مكاتب لدارة املدينة التي تقع على بعد حوايل الف كيلومرت من العا�شمة 

كين�شا�شا التي كانت يطلق عليها ليوبولدفيل خالل الفرتة ال�شتعمارية تكرميا للملك البلجيكي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

الق�شايا  ت��اأث��ري  اأم��ريك��ي��ة  ���ش��ح��ف  ت��ن��اول��ت 
الثالث التي و�شفها البع�س بالف�شائح التي 
الأمريكي،  الرئي�س  على  اأوب��ام��ا،  �شتالحق 
وه�����ي: ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ع���اجل���ت ب��ه��ا اإدارت������ه 
ببنغازي،  الأمريكية  القن�شلية  الهجوم على 
وق�شية جهاز الرقابة الداخلية على �شرائب 
ال��ع��دل على  وزارة  واأخ���ريا جت�ش�س  ال��دخ��ل، 

وكالة اأ�شو�شيتدبر�س.
وقالت كري�شتيان �شاين�س مونيتور يف تقرير 

 .2017 ع��ام  خلفه  اإىل  البي�شاوي  املكتب 
يبلغ  عاما  دينا  وراءه  �شيرتك  باأنه  واأ�شافت 
اإن هذا الدين  9.3 ترليونات دولر. وقالت 
ب�شعوبة،  ول��و  منه  التخل�س  �شيتم  الكبري 
الدوام.  على  �شتالحقه  الف�شائح  تركة  لكن 
مونيتور،  ���ش��اي��ن�����س  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  ون�������ش���رت 
ووا�شنطن بو�شت، ووا�شنطن تاميز تفا�شيل 
اإدارة  تعامل  وكيفية  ال��ث��الث  الق�شايا  ع��ن 
اأوباما معها، واأجمعت ال�شحف الثالثة على 
اأوباما  اأن ا�شتجابة الإدارة كانت بطيئة، واأن 

تعامل معها وكاأن الأمر ل يعنيه.

لها اإن انفجار اجلدل حول الق�شايا الثالث 
اأجندة  وهّم�س  اجلميع،  انتباه  على  ا�شتحوذ 
اأوب��ام��ا وجدت  اإدارة  ب���اأن  واأ���ش��اف��ت  اأوب���ام���ا. 
النا�س  وب����داأ  احل�����ش��ار،  حت��ت  ف��ج��اأة  نف�شها 
الرئا�شية  الفرتة  لعنة  حلول  عن  يتحدثون 
الأبي�س  البيت  يحاول  فيما  عليها،  الثانية 
مبالب�شات  يت�شل  فيما  نف�شه  ع��ن  ال��دف��اع 
بعد  الرئي�س  �شتالحق  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  ف�شيحة 
وا�شنطن تاميز  اأما �شحيفة  انتخابه.  اإع��ادة 
اإن���ه �شيجد  اأوب��ام��ا وق��ال��ت  م��ن  فقد �شخرت 
مفاتيح  ي�شلم  عندما  ب��ه  النا�س  يتذكره  م��ا 

يف ثاين �أيام منتدى �الإعالم �لعربي 

خرباء عرب يطالبون بدور اإعالمي فاعل لعالج ظاهرة الإ�شالموفوبيا
•• دبي-وام:

طالب مثقفون واأكادمييون و�شائل 
والإ�شالمية  ال��ع��رب��ي��ة  الإع�������الم 
ل���ع���ب دور  ب���������ش����رورة  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
ف��اع��ل يف م��ع��اجل��ة ظ���اه���رة عقدة 
التخوف من الإ�شالم اأو ما يعرف 
ب���� الإ���ش��الم��وف��وب��ي��ا امل��ت��ن��ام��ي��ة يف 
ال���غ���رب وت�����ش��ح��ي��ح ال�������ش���ورة غري 
التي تروج  الإ�شالم  احلقيقية عن 
الغربية.  الإع���الم���ي���ة  الآل�����ة  ل��ه��ا 
اجلل�شة  يف  امل���������ش����ارك����ون  واأك���������د 
املنتدى  اأي�����ام  ل��ث��اين  ال�����ش��ب��اح��ي��ة 
الإع��الم العربي التي عقدت حتت 
 : الإ�شالموفوبيا  �شناعة  ع��ن��وان 
العرب  اإدراك  الإع��الم  هل ي�شحح 
والغرب اأهمية اأن يتوازى ذلك مع 
املختلفة  ب��اأب��ع��اده��ا  ال��ظ��اه��رة  فهم 
مل���ع���اجل���ت���ه���ا ب���ال���ع���ق���ل واحل���ك���م���ة 
ال�شحيحة  احللول  اإىل  والو�شول 
لها لأنها ظاهرة مت�شابكة ت�شاهم 
الفردية  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  �شنعها  يف 
والتي  الأف�����راد  لبع�س  اخل��اط��ئ��ة 
تخالف التقاليد الإ�شالمية والتي 
تر�شخ ال�شورة ال�شلبية للم�شلمن 
اجلل�شة  يف  ����ش���ارك  ال���غ���رب.  ع��ن��د 
ال��ت��ي اأداره�����ا الإع���الم���ي ع��ب��د اهلل 
خليجية  روت��ان��ا  ق��ن��اة  م��ن  املديفر 
التويجري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��ن  ك��ل 
الإ�شالمية  للمنظمة  العام  املدير 

ت�شويه  يف  ب��ع�����ش��ه��ا  ���ش��اه��م  ال���ت���ي 
التاريخ الإ�شالمي وقلب احلقائق 
امل�شت�شرقن  رغ��م وج��ود ع��دد من 
اأن  اإىل  ك���ذل���ك  لف���ت���ا  امل��ن�����ش��ف��ون 
تخالف  كظاهرة  الإ�شالموفوبيا 
ال����دويل وال��ع��ه��د اخلا�س  امل��ي��ث��اق 
وال�شيا�شية  امل���دي���ن���ة  ب���احل���ق���وق 
حتر�س  دع������وة  اأي  حت���ظ���ر  ال���ت���ي 
والعنف  وال���ع���داوة  ال��ت��م��ي��ي��ز  ع��ل��ى 
ل����ه����ذا ت����دخ����ل الإ����ش���الم���وف���وب���ي���ا 
اإىل  م�������ش���ريا   .. الط�������ار  ه�����ذا  يف 
اأن��ه��ا ظ��اه��رة ���ش��د ح��رك��ة التاريخ 
حكماء  واإرادة  ال����دويل  وال��ق��ان��ون 
العامل وتقو�س جهود احلوار بن 
اأن ه��ن��اك بع�س  ال��ث��ق��اف��ات. واأك����د 
ال���ع���وام���ل الأخ������رى ال��داخ��ل��ي��ة يف 
املجتمعات الإ�شالمية وال�شلوكيات 
التي ل تتفق مع تقاليد الإ�شالمي 
ال��ت��ي ت��غ��ذي ه���ذه ال��ظ��اه��رة حيث 
يتلقى الطرف الأخرى اأن الإ�شالم 

يتعار�س مع احل�شارات الأخرى.
التعامل مع هذه  اإن��ه ميكن  وق��ال 
ت�شور  ل��ت��ق��دمي  بحكمة  ال��ظ��اه��رة 
�شليم لت�شحيح املواقف التي نراها 
يف املجتمعات الغربية عن الإ�شالم 
التجمعات  مب�����ش��اع��دة  وامل�����ش��ل��م��ن 
امل�شلمة يف هذه البلدان من خالل 
عن  ال�شحيحة  ال�����ش��ورة  ت��ق��دمي 
الدين .. مطالبا اأن يعمل الإعالم 
الغرب  ويف  العربية  املجتمعات  يف 

ور�شيد  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
اخل���ي���ون ال��ب��اح��ث امل��ت��خ�����ش�����س يف 
الإ�شالمية  وال��ف��ل�����ش��ف��ة  ال������رتاث 
و�شعيد الالوندي الكاتب واخلبري 
مركز  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات  يف 
ال�شيا�شية  ل���ل���درا����ش���ات  الأه��������رام 
والإ�شرتاتيجية وناثان لن رئي�س 
والباحث  م��ي��دي��ا  اأ����ش���الن  حت��ري��ر 
بالوليات  ت���اون  ج���ورج  جامعة  يف 

املتحدة الأمريكية.
وتناولت اجلل�شة بالتحليل ظاهرة 
الإ���ش��الم��وف��وب��ي��ا وال��ع��وام��ل التي 
اأفرزتها ومكونات واأدوات �شناعتها 
والأهداف الكامنة ورائها.. واأثارت 
والو�شائل  ال�شبل  ح���ول  ال��ن��ق��ا���س 
بو�شفها  مب��واج��ه��ت��ه��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
تزييفا للتاريخ واحلقيقة من جهة 
ول��ك��ون��ه��ا حت��ري�����ش��ا ���ش��ري��ح��ا �شد 
هداما  وع��ام��ال  وامل�شلمن  ال��ع��رب 
والفرقة  الفتنة  اإث��ارة  عوامل  من 

بن الأمم وال�شعوب.
التويجري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  واع��ت��رب 
التي  الإ���ش��الم��وف��وب��ي��ا  ظ��اه��رة  اأن 
ال�شاعة  اأه��م مو�شوعات  اأح��د  تعد 
ل��ي�����ش��ت ب��ج��دي��دة ع��ل��ى امل�����ش��ه��د بل 
بالعودة للتاريخ جند اأن احلث على 
منه  والتخويف  الإ���ش��الم  كراهية 
الغربي  الفكر  يف  ق��دمي��ة  ظ��اه��رة 
الرومانية  الإم���رباط���وري���ة  م��ن��ذ 
ال��ت��ي اأوج�����ش��ت خ��ي��ف��ة م��ن الدين 

ك��ذل��ك ع��ل��ى ن��ق��ل احل��ق��ائ��ق وعدم 
اأن���ه لي�س من  .. م��وؤك��دا  اغ��ف��ال��ه��ا 
الغرب  ع��ل��ى  ن��ح��ك��م  اأن  ال�������ش���واب 
�شله  يف  و���ش��ع��ه  اأو  ���ش��ر  ك��ل��ه  اأن�����ه 
واح�����دة.. م�����ش��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن 
يكون الإعالم الغربي من�شفا كما 
ل  لأن��ن��ا  النقد  نقبل  اأن  علينا  اأن 
نخلو من العيوب. من جانبه اتفق 
ناثان لن مع التويجري يف م�شاألة 
الكراهية امل�شبقة عند بع�س الغرب 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  للم�شلمن 
الكراهية التي تولدت عن اخلوف 
ظاهرة  ولي�شت  "�شناعة"  ت�شكل 
ي�شنع  ل�����ش��ن��وات  دام  م��ن��ت��ج  واأن���ه���ا 
الإعالمية  الآلت  قبل  من  ويباع 
الإطار  هذا  يف  م�شريا  الغرب..  يف 
تفجري  ع���م���ل���ي���ات  اأح����������دث  اإىل 
���ش��ه��دت��ه��ا ب��و���ش��ط��ن يف ال���ولي���ات 
���ش��اه��م��ت بع�س  وك���ي���ف  امل���ت���ح���دة 
باأ�شبع  ال�شارة  الإعالم يف  و�شائل 
مالمح  من  لأ�شخا�س  الإتهامات 
�شرق اأو�شطية من خالل ا�شتقدام 
الكالم  ي��ك��ررون  وحمللن  خ���رباء 
ذاته الأمر الذي يعك�س رغبة هذه 
القنوات العالمية يف حتقيق اعلى 
ن�شبة م�شاهدة وحتقيق عائد اأكرب 
اأن معظم  م��ن الع��الن��ات . واأك���د 
ن��راه يف الغرب من �شعور معاد  ما 
يبديها  التي  والكراهية  لالإ�شالم 
يف  مغر�شا  يكون  ل  رمب��ا  البع�س 

العقول  ي�شتهوي  الذي  الإ�شالمي 
تكوين  ا���ش��ت��دع��ى  وال���ق���ل���وب مم���ا 
ج��ب��ه��ة ت��خ��وف م��ن��ه. واأو�����ش����ح اأن 
الإ�شالموفوبيا رمبا تكون حديثة 
يف املعنى لكنها قدمية يف امل�شمون 
الذي  امل�شطلح  ه��ذا  اأن  اإىل  لفتا 
ي�شكل  ب���ات   1987 ع���ام  يف  ظ��ه��ر 
خلوف  روج  لأن������ه  ك���ب���ريا  حت���دي���ا 
جتاه  الكراهية  خلق  عليه  يرتتب 

معظم اأو كل امل�شلمن.
اع��ت��ب��ارات يجب  ع���دة  اإىل  واأ����ش���ار 
اإل���ي���ه���ا يف احل����دي����ث عن  ال���ن���ظ���ر 
الظاهرة اأبرزها قيام املروجن لها 
باإ�شتدعاء روا�شب املا�شي لتقوي�س 
النت�شار الوا�شع لالإ�شالم واحباط 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ق��دم 
هذا  اأن  م��وؤك��دا  الإ�شالمية  ال��دول 
اأحداث  الو�شع لي�س من تداعيات 
البع�س  يدعى  كما  �شبتمرب   11
يحرك  ال�������ذي  ال�����ربك�����ان  ل��ك��ن��ه��ا 
الكوامن يف النفو�س .. لفتا اىل اأن 
ر�شختها  قدمية  امل�شلمن  كراهية 
م��ل��ح��م��ة رون���ال���د ال��ت��ي ت���در����س يف 
اأهم  اجل��ام��ع��ات وال��ت��ي تعترب م��ن 
م���رت���ك���زات ال���غ���رب ل��ت��ك��وي��ن هذه 
وامل�شلمن  الإ����ش���الم  ع��ن  ال���روؤي���ة 
ويبنى عليها الغربيون ت�شوراتهم 

عن الإ�شالم.
عن  للحديث  التويجري  وت��ط��رق 
ال�شت�شراقية  ال��درا���ش��ات  مرحلة 

ج���وه���رة ب��ق��در م���ا ه���و ن��ت��اج جهل 
جانبه  م��ن  ال��دي��ن.  ه���ذا  حلقيقة 
اأ�شار ر�شيد اخليون اإىل ال�شتخدام 
ال�شيكولوجي مل�شطلح الوفوبيا اأو 
يرمز  اذ  بالإ�شالم  وربطة  العقدة 
اخلوف  اإىل  ال��ن��ف�����س  اط���ب���اء  ع��ن��د 
وال����ره����اب وال���ف���زع م��ت�����ش��ائ��ال هل 
اإعالمية  �شناعة  الإ�شالموفوبيا 
وق��ال يجب  اأ�شل حقيقي..  لها  اأم 
للطرف  ف��ق��ط  ال�����ش��ك  ن��وج��ه  األ 
اأنف�شنا  اإىل  اأن نلتفت  الأخر بدون 
�شرورة  اإىل  لف��ت��ا  ل���دي���ن���ا..  وم����ا 
�شياغة العالقة مع الغرب يف اإطار 
اأن ي���راه ال��غ��رب فينا  ال���ذي ن��ري��د 
كما يفعل الغرب معنا. واأو�شح اأن 
ال�شلوكيات هي التي ت�شنع الفوبيا 
من الإ�شالم �شواء كانت يف الداخل 

واخلارج م�شريا اإىل هذه الظاهرة 
مي���ك���ن م���ع���اجل���ت���ه���ا ع����رب احل������وار 
بن الأدي��ان واإب��راز اأن امل�شلم ذاته 

مت�شرر مما يحدث من عنف.
من جانبه اأكد �شعيد الالوندي اأن 
الإ�شالموفوبيا هي ظاهرة حديثة 
اإقامته يف فرن�شا على  فمن خالل 
20 عاما خالل الفرتة من  م��دار 
عام 1980 وحتى عام 2000 مل 
الظاهرة حيث  تنامي هذه  يلحظ 
اأب��دا ط��وال ه��ذه الفرتة  مل ي�شاأل 
عن هويته وجن�شيته وديانته لكنه 
اإليها  ب��ع��دم��ا غ����ادر ف��رن�����ش��ا وع����اد 
الأخ���رية مت  ال�شنوات  زي���ارة يف  يف 
�شوؤاله اأكرث من مرة نتيجة تف�شى 

ظاهرة الإ�شالموفوبيا موؤخرا.
التي  الن���ع���ك���ا����ش���ات  اإىل  وت���ط���رق 

 26 ح��ي��اة  على  ال��ظ��اه��رة  تخلفها 
ي��ع��ي�����ش��ون يف دول  م��ل��ي��ون م�����ش��ل��م 
ي�شكلون  الذين  الأوروب���ي  الإحت��اد 
بعددهم هذا �شبه دولة داخل اأوروبا 
ف�شال عن دخول نحو 63 اأوروبيا 
لح�شاءات  وفقا  يوميا  لال�شالم 
ف��ي��ي��ن��ا. وقال  ال��ه��ج��رة يف  م��ك��ت��ب 
الإ�شالموفوبيا  اأن  ال����الون����دي 
ت��زداد يف املجتمعات الغربية  ب��داأت 
التي  الغربية  الإع����الم  اآل���ة  ب��دع��م 
اإرهابي وبن  تربط بن كل حدث 
انعك�س على  الذي  الأمر  امل�شلمن 
كل  م��ع  الغربي  الر�شمي  التعامل 
الأو�شط  ال�شرق  م��ن  ي��اأت��ي  م�شلم 
ال�شهرية  الأ���ش��م��اء  اأح��د  يحمل  اأو 
يف الإ���ش��الم على اإن��ه اإره��اب��ي حتي 

يثبت العك�س.

الجنازات.. قال الزياين ان الكثري 
التجارة  من  التعاون  ل��دول  حتقق 
التاأ�شي�س  عند  كانت  التى  البينية 
يف 1984 حوايل 6 مليارات دولر 
 100 م���ن  اك����رث  ا���ش��ب��ح��ت  والآن 
التنقل  ع���ن  ف�����ش��ال  دولر  م��ل��ي��ار 
احلر واملعاملة املت�شاوية. وبالن�شبة 
العام  الأم��ن  املجل�س قال  لقرارات 
يتم  ق���رارت���ن���ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   92 ان 
هي  فقط  باملائة   8 بينما  تنفيذها 
التى تتعرث اأو تتاأجل وت�شاءل ماذا 
التعاون  جمل�س  لدينا  يكن  مل  ل��و 
ف��ك��ي��ف ���ش��ي��ك��ون ال���و����ش���ع.. وم����اذا 
وهنا  لدولهم..  التعاون  اأبناء  قدم 

اإرادة  على  يتوقف  ه��ذا  ان  الزياين 
على  رده  ويف  ال�������ش���وري.  ال�����ش��ع��ب 
���ش��وؤال ع��ن م��دى ال��ت��اأث��ري املتبادل 
بن دول املجل�س والوليات املتحدة 
اإن كل  ال���زي���اين  ق����ال  الأم���ري���ك���ي���ة 
والتن�شيق  ب��ال��ت�����ش��اور  ت��ت��م  الم����ور 
الأمانة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ط��رف��ن  ب��ن 
العربية  اجلامعة  من  جزء  العامة 
املواقف  يف  ك��ب��ري  ات�����ش��اق  وه���ن���اك 
وال��ق��رارات وان اتخاذ ال��ق��رارات يف 
املناق�شات  ب��ع��د  ي��ت��م  اخل��ل��ي��ج  دول 
الآراء  ك����ل  وت����ط����رح  وامل������������داولت 
يتخذ  وعندما  واختالفها  بتباينها 

قرار يكون جماعيا. 

ي��و���ش��ح ب����اأن ل��ك��ل ���ش��خ�����س دورا يف 
تفعيل قرارات وم�شرية دول جمل�س 
ال�شورية  الأزم����ة  وح���ول  ال��ت��ع��اون. 
ميكن  وه��ل  منها  املجل�س  وم��وق��ف 
بها؟..  ال��ي��م��ن��ي  ال��ن��م��وذج  ت��ط��ب��ي��ق 
الآن  ن�شمع  ع��ن��دم��ا  ال���زي���اين  ق���ال 
ال�شورية نتكدر فالقتل  الأزمة  عن 
م�شتمر والدماء ت�شيل ولكن هناك 
ت���داخ���الت اق��ل��ي��م��ي��ة وم���وق���ف دول 
اخلليج وا�شح جدا وهو مت�شق مع 
اجلامعة العربية لوقف القتل ومع 
والهتمام  لل�شلطة  ال�شلمي  النقل 
تطبيق  اإمكانية  وعن  بالالجئن.. 
قال  ���ش��وري��ا  يف  اخلليجية  امل���ب���ادرة 

•• دبي-وام:

عبداللطيف  الدكتور  معايل  اأعلن 
الزياين الأمن العام لدول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
التى  خ�����الل اجل��ل�����ش��ة احل�����واري�����ة 
انعقدت ام�س �شمن فعاليات اليوم 
اأن  العربي  الع��الم  ملنتدى  الثاين 
املجل�س  ق����رارات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   92
باملائة  ث��م��ان��ي��ة  واأن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
الزياين  واأ����ش���اف  ي��ن��ف��ذ.  ف��ق��ط مل 
م�����ش��روع��ا لإع����ادة هيكلة  ه��ن��اك  اإن 
ل������دول جمل�س  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة 
تطور  ي�شمن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
داخل  ق����رار  اي  وان  امل��ج��ل�����س  اأداء 
واحلوار  النقا�س  بعد  يتم  املجل�س 
جماعيا..  ال���ق���رار  ي��ك��ون  وع��ن��ده��ا 
اخلليجية  امل���ب���ادرة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
اذا  ����ش���وري���ا  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  مي���ك���ن 
وهناك  ال�شعبية  الرادة  ت��واف��رت 
كما  العربية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  اإت�����ش��اق 
للتنمية  م�شرتكة  جلانا  هناك  اأن 
الأردن  م����ن  ك����ل  م����ع  وال���ت���ط���وي���ر 
واملغرب بخ�شو�س ان�شمامهما اىل 

منظومة دول التعاون.
واأعرب عن تفاوؤله باإمكانية التحول 
اإىل من���وذج  ال���ت���ع���اون  م���ن من�����وذج 

الحت��اد وف��ق امل��ب��ادرة التي طرحها 
خادم احلرمن ال�شريفن..

امل��ج��ل�����س كان  م��وؤ���ش�����ش��ي  اإن   وق����ال 
و�شعهم  عند  ثاقبة  ن��ظ��رة  لديهم 
اآل���ي���ة ال���ت���ع���اون ح��ي��ث ن�����ش��ت امل����ادة 
الأ�شا�شي  ال���ن���ظ���ام  م����ن  ال���راب���ع���ة 
التنا�شق  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
والتكامل بن الأع�شاء يف خمتلف 
وحدتهم..  اإىل  و����ش���ول  امل��ي��ادي��ن 
من  ال���ع���دي���د  ه����ن����اك  اأن  م�����وؤك�����دا 
اخل����ط����وات الإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي يتم 
ات��خ��اذه��ا يف اجت����اه ال��و���ش��ول اإىل 
يبقى  والتي  املبادرة  تفعيل  مرحلة 
يد  يف  بخ�شو�شها  النهائي  ال��ق��رار 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول 
اجلل�شة  وب����داأت  ال��ت��ع��اون.  جمل�س 
بقناة  الع�����الم�����ي  اأداره����������ا  ال����ت����ى 
العربية تركي الدخيل باإ�شتعرا�س 
العام  ل���الأم���ن  ال���ذات���ي���ة  ال�������ش���رية 
حتى  الطويلة  الع�شكرية  وخلفيته 
تعيينه امينا عام للمجل�س يف الأول 
كان  ووقتها   2011 يف  اأبريل  من 
ال��وط��ن��ي مبملكة  ل���الأم���ن  رئ��ي�����ش��ا 
اإن اي  ال���زي���اين  ال��ب��ح��ري��ن. وق����ال 
قائد ع�شكري متر�س يف الع�شكرية 
تعلم عبارة اخدم لتكون وبالعربية 
اعظم  ان  ث��م  �شيدهم  ال��ق��وم  خ���ادم 

اأنها قد تكون ميزة  فيها لفتا اىل 
تتعلمها املوؤ�ش�شات املدنية فاجلميع 
باأن  نطمئن  ول��ه��ذا  ال��ق��رار  ي��دع��م 
كنت  وذك��ر  يكون �شحيحا.  ال��ق��رار 
العمل معي  بفريق  حمظوظا جدا 
ال��ذي اكت�شب خ��ربة وك��ف��اءة عالية 
بهم  واف���ت���خ���ر  ����ش���ن���ة   30 خ������الل 
جميعا وانا اتعلم من هوؤلء واوؤمن 
بالتعليم ون�شعى لأن نكون موؤ�ش�شة 
م���وق���ف جمل�س  . وح�����ول  ت��ع��ل��م��ي��ة 
العربية من  التعاون لدول اخلليج 
الأمن  قال   .. العربي  الربيع  دول 
اخلليج  دول  اإن  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
عنها  حتيد  ل  وقيم  م��ب��ادئ  لديها 
ولكن ظروف كل دولة تختلف عن 
اأ�شبابها  اأن لكل دولة  غريها.. كما 
ال��ي��م��ن كان  ف��اأه��ل��ن��ا يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
دول  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال��و���ش��ع خمتلفا 
املجل�س مع ا�شتقرار الو�شع ووحدة 
ال��ي��م��ن وت��ط��ل��ع��ات وحتقيق  واأم�����ن 

اأهداف ال�شعب اليمني.
اأن��ه ل اأح��د يف دول اخلليج  واأو�شح 
العربي يريد ا�شتمرار �شفك واهدار 
مع  حقنها  على  ويعملون  ال��دم��اء 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  عدم 
ومل يكن ي�شغلنا �شوى ارادة ال�شعب 
ال��ي��م��ن��ي وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه وحفظ 

واعظم  ال��ت��اري��خ  يف  ع�شكري  ق��ائ��د 
هو  �شيا�شي  واأع��ظ��م  اع��الم��ي  قائد 
ال��ر���ش��ول حم��م��د ���ش��ىل اهلل عليه 
و���ش��ل��م ف��ال��ر���ش��ول مت اإع�����داده على 
قومه  واإ�شتهر بن  �شنة   40 مدى 
بهم����ا  وا�ش�����تطاع  الأمن  بال�شادق 
اأن ي��و���ش��ل ال��ر���ش��ال��ة. واأ����ش���اف ان 
ك���ل ان�������ش���ان م�����ش��ل��م ي��ت�����ش��ف بهذه 
ال�شفات ومن خالل القيم واملبادئ 
ال���ش��الم��ي��ة ال��راق��ي��ة مي��ك��ن ل��ه ان 
ماهرا..  ودبلوما�شيا  �شفريا  يكون 
املن�شب  هذا  تبواأت  لطاملا  واأ�شاف 
ال�شدر  ب��ان�����ش��راح  ات�����ش��م  ان  ف��ع��ل��ي 
وال��ف��ك��ر الي��ج��اب��ي وال��ت��ع��ام��ل مع 
التحديات ب�شكل ايجابي .. م�شريا 
اإىل اأن كتاب روؤيتي ل�شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يدعو 
ل���ب���ث ال���ط���اق���ات الي���ج���اب���ي���ة. ويف 
ان���ت تنفذ ثم  ���ش��وؤال ه��ل  رده ع��ل��ى 

تناق�س؟..
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ال��زي��اين  ق��ال   
ممار�شة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  اف�����ش��ل  م���ن 
الع�شكرية  للدميقراطية واملوؤ�ش�شة 
باتخاذ  اأف�����راده�����ا  ج��م��ي��ع  ي�����ش��اه��م 
ال�شديد  الن�����ش��ب��اط  رغ���م  ال���ق���رار 

دماء اأبنائه ومنع انزلق اليمن اىل 
حرب اهلية.

وقال بو�شوح اننا جنحنا يف حتقيق 
اأن  للمبادرة  يكن  ومل  متاما  ذل��ك 
لليمنين  الإرادة  بتوفري  اإل  تنجح 
انف�شهم تاركن لهم اأنف�شهم تقييم 
الدور  اإن  واأ�شاف   .. حاليا  الو�شع 
وغريها  القت�شادية  التنمية  على 
حيث مت التعاون مع المم املتحدة 
برنامج  لتحقيق  اليمن  وا�شدقاء 
اأن  م��وؤك��دا   .. القت�شادية  التنمية 
اليمن يحتاج اىل الأمن حتى ي�شعر 
حتقيقه.  مت  مب��ا  اليمني  امل��واط��ن 
اإع��ادة هيكلة المانة العامة  وحول 
قال الزياين اإن الأمانة بحاجة اىل 
الإداري  اجل��ه��از  ون��ح��ن  ال��ت��ط��وي��ر 
اخلليجي  ال���ع���م���ل  ي����دع����م  ال�������ذي 
امل�شرتك ي�شاعد يف �شنع القرار ثم 
ويجري  تنفيذه  متابعة  يف  ي�شاعد 
ح��ال��ي��ا اع����ادة ال��رتت��ي��ب ومت زي���ادة 
كفاءات  ولدينا  التدريب  ميزانية 
املاج�شتري  ع��ل��ى  ت��ت��ح�����ش��ل  ك���ث���رية 
والدكتوراة وتتدرب يف المم املتحدة 
والحتادي الوروبي وغريهما من 
امل��ن��ظ��م��ات. وع��ن اجن����ازات املجل�س 
ي�شعر  وم��ت��ى  �شنة   30 م��دى  على 
امل���واط���ن اخل��ل��ي��ج��ي واق��ع��ي��ا بهذه 

�أكد على م�قف دول �خلليج �لد�عي ل�قف �لقتل و�لنقل �ل�سلمي لل�سلطة يف �س�ريا و�الهتمام بالالجئني

الزياين يف منتدى الإعالم العربي: 92 % من قرارات جمل�س التعاون منفذة

•• مايدوجوري-رويرتز:

مدن  اىل  نيجريية  ق���وات  و�شلت 
اأن  بعد  ام�س  البالد  �شرق  ب�شمال 
جوناثان  ج���ودلك  الرئي�س  اأع��ل��ن 
يف  املنطقة  بهذه  ال��ط��واريء  حالة 
ي��ق��وده مت�شددون  م��واج��ه��ة مت��رد 

اأدلة متزايدة  وتاأتي تعليماته بعد 
باأن جماعة بوكو حرام ت�شيطر الن 
على جزء كبري من الرا�شي حول 
م�شوؤولون  ف��ر  حيث  ت�شاد  بحرية 
حم��ل��ي��ون. وي��ق��ول م�����ش��وؤول��ون ان 
ع�شرة  على  ي�شيطرون  املت�شددين 
اأح��ي��اء على الق��ل يف ولي��ة بورنو 
ال��ت��ي ي�شهل  وي�����ش��ت��غ��ل��ون احل����دود 
اخ��رتاق��ه��ا م��ع ال��ك��ام��ريون وت�شاد 
وال��ن��ي��ج��ر ل��ت��ه��ري��ب اأ���ش��ل��ح��ة و�شن 
ه���ج���م���ات. وح���ا����ش���ر ع�������ش���رات من 
يركبون  كانوا  حرام  بوكو  مقاتلي 
ويحملون  و����ش���اح���ن���ات  ح����اف����الت 
مدافع ر�شا�شة بلدة باما يف بورنو 
ال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي واأط��ل��ق��وا �شراح 
وقتلوا  ���ش��ج��ن  م���ئ���ة  م����ن  اأك������رث 
رجال  من  معظمهم  �شخ�شا   55

ال�شرطة واأفراد المن.
وق���ب���ل اأ����ش���ب���وع���ن ق��ت��ل ع����دد من 
التي  ب��اج��ا  ق��ري��ة  ال���ش��خ��ا���س يف 
على  وال���واق���ع���ة  ب��ال�����ش��ي��د  ت�شتهر 
قوات  اأغ���ارت  عندما  ت�شاد  بحرية 
من نيجرييا والنيجر وت�شاد على 
قتلوا  ا�شالمين  القرية بحثا عن 
حمليون  ����ش���ك���ان  وذك������ر  ج���ن���دي���ا. 
اأن اجل��ن��ود م�����ش��وؤول��ون ع��ن مقتل 

العديد من املدنين.

وق�������ال ����ش���ك���ان و����ش���ح���ف���ي���ون من 
تابعة  �شاحنات  راأوا  انهم  روي���رتز 
تدخل  ج����ن����ودا  حت���م���ل  ل��ل��ج��ي�����س 
م���دي���ن���ت���ي ي������ول ع���ا����ش���م���ة ولي����ة 

ج��م��اع��ة ب��وك��و ح���رام ع��ل��ى اأه���داف 
احل�شول  ي��ت�����ش��ن  ومل  ح��ك��وم��ي��ة. 
م�شوؤولن  م��ن  ف���وري  تعليق  على 
ع�شكرين يف �شمال �شرق البالد او 
يف مقر القيادة يف العا�شمة ابوجا. 
و���ش��اه��د م��را���ش��ل م��ن روي���رتز �شت 
���ش��اح��ن��ات ت��ق��ل ج��ن��ودا ق���رب يول. 
بورنو  عا�شمة  م��اي��دوج��وري  ويف 
وهي اأكرب مدينة يف املنطقة ومقر 
انهم  اأي�شا  �شكان  ق��ال  املتمردين 

�شاهدوا تدفقا للقوات.
املدينة  ه��ذه  يف  متوترة  والج���واء 
و�شوهد  امل��ت��اج��ر  معظم  واأغ��ل��ق��ت 
ال�شوارع  يف  ال�شخا�س  م��ن  قليل 

كما اأغلقت املدار�س.
اأح����د �شكان  اأح���م���د م��رع��ي  وق����ال 
م�����اي�����دوج�����وري م�����ا راأي������ت������ه ه���ذا 
ال�����ش��ب��اح اأف����زع����ن����ي.. ي�����ش��ود قلق 
واأعلن  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  ازاء  كبري 
ج��ون��اث��ان ه���ذه اخل��ط��وة يف كلمة 
الأول بعد  اأم�س  التلفزيون  اأذاعها 
ت�����ش��اع��د يف ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى قوات 
المن واأه��داف حكومية يف معقل 

املت�شددين ب�شمال �شرق البالد.

اداماوا ومايدوجوري بعد اأن اأعلن 
جوناثان حالة الطواريء يف ثالث 
واداماوا  بورنو ويوبي  ولي��ات هي 
من  مت�شددون  �شنها  هجمات  اث��ر 

اجلي�س ينت�شر يف مدن ب�شمال �شرق نيجرييا  تقدم حمادثات اأمريكا 
الإلكرتونية مع ال�شني ورو�شيا

•• وا�صنطن-رويرتز:

البي�س  ال��ب��ي��ت  م�����ش��وؤول يف  ق���ال 
لقمة وا�شنطن لالمن اللكرتوين 
تقدما  اح��زت  املتحدة  الوليات  ان 
ج���وه���ري���ا يف حم����ادث����ات ج����رت يف 
ق�شايا  ب�������ش���ان  الخ�������رية  الون�������ة 
ال�شن  م���ع  ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  ال��ت�����ش��ل��ل 
دانيل  م���اي���ك���ل  وق�������ال  ورو�����ش����ي����ا. 
اللكرتوين  الم��ن  �شيا�شة  من�شق 
ال�شن  ان  اوب�����ام�����ا  ح���ك���وم���ة  يف 
اقامة جمموعة عمل  على  وافقت 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ع  م�����ش��رتك��ة 
للتعامل مع ق�شايا اأمن النرتنت 

مثل التج�ش�س اللكرتوين.
مرة يف  لول  املجموعة  و�شتجتمع 
الت�شال  و�شتعزز  املقبل  ال�شيف 
ال����ذي ت���راج���ع ب�����ش��ك��ل وا����ش���ح اىل 
حمادثات  او  م��ت��ف��رق��ة  م��ن��اق�����ش��ات 
غ���ري ر���ش��م��ي��ة م��ن��ذ ف����رتة طويلة 
�شخ�شي من  ب�شكل  بن مواطنن 

البلدين.

م�شاعدات رو�شية لالجئي �شوريا يف لبنان
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة الطوارئ الرو�شية، ام�س، اأن طائرة تابعة لها حتمل 37 طناً 
العا�شمة  اإىل  توجهت  ال�شورين  الالجئن  اإىل  الإن�شانية  امل�شاعدات  من 
با�شم  املتحدثة  عن  الرو�شية  تا�س(  )اإيتار-  اأنباء  وكالة  ونقلت  اللبنانية. 
اإيل76-  ط��راز  م��ن  ال���وزارة  ط��ائ��رة  اإن  قولها  رو�شيو�س،  اإيرينا  ال����وزارة، 
توجهت اإىل بريوت يف ال�شاعة 10:00 بتوقيت مو�شكو واأ�شافت رو�شيو�س 
التي  الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  م��ن  طنا   37 متنها  على  حتمل  ال��ط��ائ��رة  اأن 
لبنان.  يف  ال�شورين  الالجئن  اإىل  الأول��ي��ة  وامل�شتلزمات  الأغ��ذي��ة  ت�شمل 
على  ولبنان  الأردن  اإىل  طائرتن  املا�شي  الأ�شبوع  اأر�شلت  رو�شيا  وكانت 
متنهما م�شاعدات للنازحن ال�شورين تت�شمن مواد غذائية ومواد اأولية.
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العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/116 ت   عام - م ر- ت  - اأظ)
املنفذ  المارات   اجلن�شية:  ال�شيدات  لتجميل  �شالون عدن  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شعدي  �شامل  عبداهلل  �شعيد  احمد   : �شده 
اعالنهم:1-احمد �شعيد عبداهلل �شامل ال�شعدي 2- �شامل �شهاب �شامل حممد    
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/698 مد جز- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/23 جت جز - ب- �ض- ب- اأ ظ

عبداحلي  ا�شماعيل  عبداحلميد  بوكالة  والبال�شرت  لعمال  النيل  مدعي/وفاء 
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: املقا�س للمقاولت العامة وميثلها �شامل خادم حمد 
�شياح املن�شوري اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 16400 درهم     
املطلوب اعالنه/ املقا�س للمقاولت العامة وميثلها �شامل خادم حمد �شياح املن�شوري 
اجلن�شية: المارات  العنوان : بالن�شر)للعلم بايداع اخلبري تقريره(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/5/20 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 معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

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

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/3 جت كل - ب- �ض- ب- اأ ظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ميدماك  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  واخرون  �شليمان  عبداهلل  مدعي/نا�شر 
للمقاولت العامة ميثلها ال�شيد يحيى حممود ابو �شامل اجلن�شية: المارات   مو�شوع 
العامة  للمقاولت  ميدماك  اعالنه/  املطلوب  خبري    ندب  اتفاق+  الغاء  الدعوى: 
ميثلها ال�شيد يحيى حممود ابو �شامل اجلن�شية: المارات العنوان : بالن�شر   حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 
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 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

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

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/223 عم جز   - م ر- ب-ع ن

مدعي/اجمد عبداهلل عبداملجيد اجلن�شية: فل�شطن مدعي عليه: الدلفن 
لالن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة عمالية   
املطلوب اعالنه/ الدلفن لالن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   العنوان: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �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  2013/5/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/489 جتاري جزئي    

بالن�شر  العنوان  ذ.م.م  للمقاولت  الم���ارات  با�شكا  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/4/30م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
وال�شيانة  للمقاولت  الرو�شة  راية   / ل�شالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
املدعى عليه  بالزام  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري:  العامة ذ.م.م 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 41.940 درهم )واحد واربعون الفا وت�شعمائة 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  بامل�شاريف.  كذلك  والزمتها  دره��م(  وارب��ع��ون 
بتاريخ املوافق 2013/5/13 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ علي را�سد احل�ساين
رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعالن  يف رقم   2013/223 بالن�سر

املدعى : ورثة كنه �شامل ال�شود العامري/وكيال عنهم حممد م�شلم 
للرجال     ال��ري��اح  �شالون  اع��الن��ه:  املطلوب  العامري   حمرور  حمد 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/27 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العن �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :483/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /را�شد �شهيل خلف را�شد الهادي- اماراتي اجلن�شية وال�شيد/ 
�شونيل عبدالعزيز بن �شليمان كوجن- هندي اجلن�شية وال�شيد/ ايلمبا رام�شريي حممد - هندي 
اجلن�شية يرغبون يف بيع وتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة )100%( يف) اخلط الذكي للمقاولت 
املري-  العوابد  �شيف  عبيد  حممد  ال�شيد:  اىل   )121674( رقم  رخ�شة  مبوجب  الفنية-ذ.م.م( 
مو�شى  حممد  وال�شيد/  اجلن�شية   هندي  طه-  دين  �شريف   ف��اروق  وال�شيد/  اجلن�شية  اماراتي 
اجلن�شية.  هندي  كوجني-  حممد  حممد  �شمري  الدين  بدر  وال�شيد/  اجلن�شية  هندي  حممد- 
تعديالت:  .وعمال لن�س امل��ادة )16( فقره 3 من القانون الحت��ادي 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�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1593 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ماك اير �س ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
ح�شن  حممد  وميثله:  ذ.م.م  ايكا�س  امل��زروع��ي  �شركة  التنفيذ/  طالب 
حممد البحر  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )126110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1890 )مدين جزئي)
 بوا�سطة الن�سر) اعالن بالتقرير)

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ ال�شاهد لتجهيز 
علب الكرتون- ومن ميثلها قانونيا  اقام املدعي/م�شنع مهنور للتغليف /�شاجد ح�شن 
الدعوى   0507869359 ت:  املقطع  �شارع  القيوين-ال�شناعيه  ام  عنوانه:  �شادق  م�شبح 
برقم 2012/1890)م��دين جزئي( عجمان  - ومو�شوعها املطالبة مببلغ 82.695 درهم 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وذلك  ل�شنة 2013  يونيو  �شهر  4 من  ي��وم  املوافق   8.30 ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/14
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  1794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/41 جتاري  جزئي           
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  املدعى عليه/1-  ميتيليجان�شي  اىل 
املدعي / �شركة هداية للتجارة ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر  قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
)78574 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية بواقع 
الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت     2009/11/30 ال�شتحاق يف  تاريخ  12% من 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/5/21 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
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  1794 بتاريخ 2013/5/16     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/691   جتاري جزئي              

القامة    حمل  جمهول  ليمتد  �شندوفال  جلف  بفاريا   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2013/3/25 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املذكورة اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة ال�شركة املتحده لتكنولوجيا والتجارة بالزام 
درهم(  ال��ف  �شبعون   ( دره��م   70.000 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى 
ال��واق��ع يف 2012/10/21  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة عنه 
مقابل  دره��م  وثمامنائة  وامل�شاريف  بالر�شوم   والزامها  التام  ال�شداد  وحتى 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  1794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/396   جتاري جزئي              
ل�����ش��اح��ب��ه��ا/ في�شل اح��م��د حم��م��د علي  ل��الأغ��ذي��ة  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه /1- زرع����وين  اىل 
الزرعوين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2013/1/14 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة مانليفت باور �س.ذ.م.م بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا ماليا قدره 62.966 درهما ) اثنان و�شتون الف 
درهم وت�شعمائة و�شتة و�شتون درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9% �شنويا اعتبارا 
بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  وحتى   2012/5/29 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  1794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/566  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- �شيفلد للعقارات �س م ح 2- ابو علي مال �شروف جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي  / �شركة واتر �شيل ملقاولت املواد العازلة ذ.م.م   قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/17 احلكم التمهيدي 
�شاحب  املحا�شبي-  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل: 
ا�شبوعا  اآخر خالل  ت�شمية خبري  ال��دور باجلدول- مامل يتفق طريف اخل�شومة على 
من تاريخ ا�شدار هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة الوراق وما ع�شى ان يقدم له 
من م�شتندات بيان طبيعة العالقة بن اطراف اخل�شوم، وحددت امانة خربة قدرها 
ع�شرة الف درهم الزمت املدعيه ب�شدادها خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شروفات 
اخلبري.  . وحددت الها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 ال�شاعة 9.30 

ch2E.22  شباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا املدنية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  1794 بتاريخ 2013/5/16     

اعالن انذار عديل  
املنذر : ال�شادة افانتي القاب�شة وال�شيد/ ع�شام حممد داود- لبناين اجلن�شية يقيم يف دبي املنذر اليه: ال�شادة 
دبي  وعنوانه  الم��ارات  اجلن�شية  اجل�شمي  �شالح  جمعه  حممد  ال�شيد  لعناية  املن�شات  لدارة  وام  اكادميية 

 0504531311
املو�شوع: انذار عديل ل�شداد التزامات املالية املرتتبة على العقد املوقع بينهما بتاريخ 2012/3/20

بال�شارة اىل العقد املوقع معكم بتاريخ 2012/3/20 بخ�شو�س  بيع م�شروع �شرينيتي ليك�س ونظرا ملخالفتكم 
�شروط عقد البيع وعدم �شدادكم ايه مبالغ من املن�شو�س عليها يف البند الثاين ع�شر رغم تكرار مطالبتنا 
بالوفاء بتعهداتكم مما �شبب لنا ا�شرارا ماديه ومعنوية كبرية وطبقا للبند العا�شر من العقد فاننا نطالبكم 
ويف موعد غايته خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكم هذا النذار بالوفاء بالتزاماتكم املن�شو�س عليها يف هذا 
العقد، وال�شت�شطر للجوء للطرق لقانونية ومطالبتكم ب�شداد املبلغ بال�شافه اىل التعوي�شات املنا�شبة عما 
فاتنا من ك�شب وما حلق بنا من خ�شارة ك�شبب ونتيجة لعدم وفاوؤكم ب�شداد القيمة املتفق عليها... مع اعتبار 

العقد املربم بيننا مف�شوخا من تلقاء نف�شه.
لذلك:- يتقدم املنذر مبوجب هذا النذار اىل املنذر اليه بالوفاء بالقيمة املذكورة يف العقد امل�شار اليه خالل 
مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية نحو  ا�شت�شدار امر اأداء باملبلغ مع حتمل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شروفات التقا�شي.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1322 جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
المارات  اجلن�شية:  م  ب  م  �س  املحدودة  ال�شعودية  العربية  التامن  �شركة  مدعي/ 
الكتبي  �شيف  عبيد  خليفة  عبيد  ملالكها  ال�شيارات  لتاجري  كال�س  عليه:  مدعي 
املطلوب  درهم  مببلغ37.410  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
الكتبي اجلن�شية:  �شيف  ملالكها عبيد خليفة عبيد  ال�شيارات  لتاجري  اعالنه/ كال�س 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اخلربة(  تقرير  بالن�شر)بورود  عنوانه:  المارات  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �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  2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/162 مد كل - م ر- ب- اأظ

اجلن�شية:  العامل  �شركات  ملجموعة  العام  املدير  عبدالرحمن  العامل  نور  مدعي/ 
اجلن�شية:  واخرون  ال�شحي  ال�شاوي  حممد  ح�شن  موزة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
المارات مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد- الزامه بالت�شامن والنفراد برد املبلغ 350000 
درهم  املطلوب اعالنهما/ 1-موزة ح�شن حممد ال�شاوي ال�شحي اجلن�شية: المارات 
بورود  بالن�شر)اعالن  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ال�شاعدي  �شامل  را�شد  2-�شامل 
التقرير وقرار الحالة ن�شرا ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية -  باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
الكائنة دائرة الق�شاء �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  2013/5/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/838 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة �شكاي �شيتي جرنال للمقاولت ذ.م.م العنوان بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2012/9/30 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / �شركة ال�شيب التجارية ذ.م.م بالتايل: حكمت 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
وقدره  8.280 درهم ) ثمانية اآلف ومائتان وثمانون درهم( والزمتها كذلك 
بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، وبرف�س ماعدا ذلك من 
طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/12 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين    
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1192 عم جز- م ع- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  �شاه  ا�شل  �شاه  باد  عقل  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  امليثاق 
عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة امليثاق للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   
عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  الثنن  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
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  2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/334 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ في�شل بهويان احد علي بهويان اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  الديكوراجلن�شية:  لعمال  ال�شفتلي 
المارات   الديكوراجلن�شية:  لعمال  اعالنه/ال�شفتلي  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
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  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/199 ت   عام - م ر- ت  - ع ن)
طالب التنفيذ/ ر�شول جالل جول باد خان اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ �شده 
اعالنه/  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  الديكور  لعمال  ال�شوادر  موؤ�ش�شة   :
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الديكور  لعمال  ال�شوادر  موؤ�ش�شة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم   
طلب  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  بالكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/247 ت   عام - م ر- ت  - ع ن)
املنفذ �شده  امونه اجلن�شية: م�شر  ابو  احمد  التنفيذ/ جهاد حممد  طالب 
: ماهر عادل عقاب اجلن�شية: فل�شطن  املطلوب اعالنه/ماهر عادل عقاب 
اجلن�شية: فل�شطن  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ن    ع  ر- ب-  م  رقم 2012/1626 مد جز-  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  بالكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعالن بالن�سر 

ام��ام جلنة  املنظورة  ابتدائي(   2013/836( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعي عليها /رويال هاو�شينج 
ذ.م.م وميثلها ال�شيد/ حممد ا�شفاق عبدالرازق- اعالنها ن�شرا، وقد 
حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم الثنن املوافق 2013/5/20 يف متام 
ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على 
نفقة املدعية/ موزة مبارك علي غامن القبي�شي عن نف�شها وب�شفتها 

وكيله عن ورثة مبارك علي  غامن القبي�شي    .

 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعالن  يف رقم   2013/115 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة جنمة ال�شهباء لدارة العقارات-ع�شام جنيب 
الفندي  املطلوب اعالنه: ايفيلن لنو جان ديالبينا العنوان: 
يوم  املذكورة اعاله وحدد  الدعوى  املدعي رفع  ان  بالن�شر مبا 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنن 
باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

الكائنة يف العن �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

الإعالناتكم 

يرجى �الت�سال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891
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13

•• اأبوظبي- وام: 

برنامج  اأن  للتميز  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  النقبي  اأح��م��د  ي��ا���ش��ر  ق���ال 
املت�شوق ال�شري حلكومة اأبوظبي يعمل على رفع تقارير دورية للمجل�س 
تقدمها  التي  اخلدمات  واق��ع  على  لالإطالع  التابعة  وجلانه  التنفيذي 
اجلهات احلكومية للمتعاملن لتحديد جمالت التطوير واإبراز نقاط 
اأولويات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  وتطويرها  اخل��دم��ات  حت�شن  ب��ه��دف  ال��ق��وة 
على  نوعية  كاإ�شافة  ال�شري  املت�شوق  برنامج  وي��اأت��ي  اأبوظبي.  حكومة 
م�شروع قيا�س جتربة املتعاملن يف حكومة اأبوظبي الذي ي�شم 49 جهة 
حكومية يف الإمارة ويت�شمن ثالث مراحل رئي�شية هي مرحلة جمموعات 
درا�شات املتعاملن والتي ركزت على نظرة املتعاملن الواقعية وروؤيتهم 

تعبئتها  التي متت  املوظفن  اآراء  وا�شتبيانات  للو�شع احلايل للخدمات 
وا�شتبيانات  الإم��ارة  45000 موظف حكومي يف  يقارب  من خالل ما 
ر�شا املتعاملن التي جتاوب معها ما يزيد عن 18400 متعامل و�شملت 

97 خدمة تقدمها اجلهات احلكومية.
وياأتي هذا امل�شروع نتيجة احلر�س على معرفة الو�شع احلايل يف الإمارة 
على  والعمل  اخلدمات  لتطوير  املجال  يفتح  ال��ذي  الأم��ر  اأك��رب  ب�شورة 

التح�شن امل�شتمر لها مما يخدم روؤية احلكومة.
واأ�شاف  ياأتي برنامج املت�شوق ال�شري حلكومة اأبوظبي يف اإطار م�شروع 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  ان�شجاما  ج��اء  ال��ذي  املتعاملن  جتربة 
التي توؤكد اأن تقدمي اخلدمات احلكومية مب�شتويات جودة عالية يعترب 
ر�شا  على  يعتمد  اخلدمة  جناح  واأن  للحكومة  الرئي�شة  الأول��وي��ات  من 

املتعاملن .
واأكد النقبي اأن اإمارة اأبوظبي �شهدت تطورا كبريا يف خمتلف القطاعات 
واملجالت مما ر�شخ مكانتها الرائدة على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي 
لذا كان ل بد واأن يتم تطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملن وحت�شينها 
بال�شكل الذي يواكب هذا التطور ومبا ينعك�س على واقع العمل بالإمارة 
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  من  العديد  تقوم  ما  ع��ادة  اإذ  املجالت  خمتلف  يف 
العاملية بقيا�س مدى تطور املناخ القت�شادي والجتماعي بجودة و�شرعة 
اخلدمات املقدمة. ويعترب برنامج املت�شوق ال�شري املرحلة الأهم �شمن 
م�شروع جتربة املتعاملن كونه يوؤدي اإىل فهم معمق لتجربة املتعاملن 
لديهم  الر�شا  ودوافع  واآرائهم  لتوقعاتهم  الأ�شا�شية  وللعنا�شر  الفعلية 
اجتاه اخلدمات املقدمة مع مراعاة الدقة واجلودة العالية لهذا امل�شروع 

تقدمها  اأ�شا�شية  خ��دم��ة   70 تقييم  فيها  يتم  مكثفة  زي����ارات  واإج����راء 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي  ع���الوة ع��ل��ى اإ���ش��اف��ة خ��دم��ات جديدة 
خالل مراحل العمل  علما باأن الربنامج ل يرتبط بجدول زمني حمدد 
الأعوام  اأو  العام  �شواء هذا  ب�شكل متوا�شل  ي�شتمر  بل  اأو مرحلة معينة 

املقبلة ل�شمان التح�شن والتطوير امل�شتمر.
وتتلخ�س اآلية التقييم وحماور العمل مل�شروع املت�شوق ال�شري يف تقييم 
اإىل اجلهة واملعلومات واخلدمات التي  ب�شاطة و�شهولة و�شول املتعامل 
تقدمها من خالل و�شائل الت�شال املختلفة مثل موظفي خدمة العمالء 
والتعامل معهم مبا�شرة يف مراكز تقدمي اخلدمة ومكاتب ال�شتعالمات 
واخلدمة الهاتفية واملوقع والربيد اللكرتوين عالوة على قيا�س املدة 

الزمنية التي تتطلبها عملية تقدمي اخلدمة.

برنامج املت�شوق ال�شري حلكومة اأبوظبي اأداة رئي�شية لرفع م�شتوى اخلدمات يف الإمارة
املال والأعمال

را�شد النعيمي ي�شتقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة وايندهام الفندقية العاملية 
•• عجمان-وام:

اأك����د ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
البيئة  اأن  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
ومنا�شبة  ج��اذب��ة  بيئة  الإم�����ارة  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ال�شيافة  كافة خا�شة قطاع  ال�شتثمارات  لأن��واع 
وال���ف���ن���ادق م��ن��وه��ا مب���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه ع��ج��م��ان من 
الدولة  اإم���ارات  بن  متو�شط  ا�شرتاتيجي  موقع 
والت�شهيالت  امل��ت��م��ي��زة  اخل����دم����ات  وت���وف���ريه���ا 
للقطاعات كافة وما تطبقه من اأف�شل املمار�شات 
الأعمال واخلدمات ملختلف اجلن�شيات.  يف قطاع 
ا�شتثماريا  وف��دا  ا�شتقباله  خ��الل  النعيمي  وق��ال 
برئا�شة  وال��ف��ن��ادق  ال�شيافة  بقطاع  متخ�ش�شا 
ايريك دانزيجر الرئي�س التنفيذي ملجموعة فنادق 
وايندهام  الذي يزور الدولة يرافقه بوب لوين 
القيادة  اإن  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
حتر�س على تعزيز الأم��ن وال�شتقرار يف البالد 
م�شريا اإىل ما تتمتع به الإمارة من بيئة متميزة 

بواجهتها البحرية على اخلليج العربي ومرافقها 
غريه  و  التجاري  وتبادلها  وموانئها  ال�شياحية 
من اخلدمات التي يحتاجها امل�شتثمرون لإنعا�س 
اإمارة  اأن  اإىل  النعيمي  ولفت  اأعمالهم وجناحها. 
تق�شدها  متميزة  �شياحية  وجهة  تعترب  عجمان 
املجموعات ال�شياحية على مدار املو�شم فيما تقام 
دولية  م��وؤمت��رات  و  فعاليات  الربيع  ف�شل  خ��الل 
اعتمدتها  و  ب��الإم��ارة  العامل  تعريف  يف  �شاهمت 
ثابتة  وجهة  العاملية  ال�شياحية  ال�شركات  بع�س 
لتوجيه املجموعات ال�شياحية لزيارتها على مدار 
وايندهام  ملجموعة  ت��وج��ه��ات  ب���اأي  مرحبا  ال��ع��ام 
ال�شياحية لال�شتثمار يف الإمارة. واأو�شح اأن قطاع 
من  خا�شة  برعاية  يحظى  عجمان  يف  ال�شياحة 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
�شبل  بتوفري  يوجهان  اللذين  التنفيذي  املجل�س 
القا�شدين  لل�شياح  وال�شتقرار  والأم��ن  الراحة 

والتحرك  التجوال  يف  عليهم  والت�شهيل  الإم��ارة 
الت�شريعات  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار  الإم������ارة.  داخ����ل 
لفتح  عجمان  حكومة  اأ�شدرتها  التي  والقوانن 
باب ال�شتثمار يف هذا القطاع وما ت�شعى اإليه من 
اأف�شل له بالتعاون مع كربيات ال�شركات  تطوير 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف ال���ع���امل لف��ت��ا اإىل م���ا مت 
اإجنازه من م�شاريع فندقية و�شياحية يف خمتلف 
امل��ن��اط��ق يف الإم����ارة وخ��ا���ش��ة ال��واج��ه��ة البحرية 
وم���ا ي��ج��ري ال��ع��م��ل ب��ه الآن يف م�����ش��روع ال����زوراء 
العاملية.  املنتجعات  ت�شاهي  مرافق  من  ويتوفر 
اأوج����ه التعاون  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء 
بينهما لتطوير قطاع ال�شيافة والفنادق يف اإمارة 
اأ�شاد ايريك دانزيجر بجهود  عجمان. من جهته 
وا�شتقطابها  ال�شياحة  تن�شيط  يف  عجمان  اإم��ارة 
الدعم  وت���ق���دمي���ه���ا  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
ملجموعته يف هذا القطاع م�شريا اإىل اأن املجموعة 
تعترب من اأكرب املزودين يف العامل لقطاع الفنادق 
فيما  لها  م��ق��را  جري�شي  نيو  ولي���ة  م��ن  وتتخذ 

ت�شم �شتة اآلف و 900 فندق حتت  15عالمة 
ب��ل��دا. ون���وه باأنه    50 جت��اري��ة وال��ت��ي متتد اإىل  
األ��ف موظف    25 اأك��رث م��ن   يعمل يف املجموعة 

واأع����رب ع��ن تطلعات  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
القطاع  ه��ذا  تطوير  يف  ت�شهم  اأن  اإىل  املجموعة 
فيها  ملمو�شة  ب�شمة  لها  ي��ك��ون  واأن  الإم����ارة  يف 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة التي تن�شدها القيادة 
م�شيدا مبا ت�شهده اإمارة عجمان من تطور لفت 

يف هذا القطاع الذي عزز مكانتها عامليا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمموعة  اأم�س  م�شاء  �شل  �شركة  ا�شت�شافت 
التقنية  ك��ل��ي��ات  م���ن  ال��ه��ن��د���ش��ة  م���ن ط����الب 
ل��ل��ط��الب وكليات  اأب���وظ���ب���ي  وك��ل��ي��ة  ال��ع��ل��ي��ا، 
الروي�س، ملناق�شة م�شتوى تقدمهم يف تطوير 
�شيارات ذات كفاءة عالية يف ا�شتهالك الوقود 
حيث   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  نعت  �شُ
�شيتناف�شون بها خالل م�شاركتهم يف ماراثون 
�شل البيئي العاملي، الذي �شُيقام يف العا�شمة 
املاليزية كوالملبور خالل �شهر يوليو املقبل. 

وح�شر احلدث عدد من اأهم اخلرباء الفنين 
امل�شوؤولن يف �شل ، ممن حر�شوا على  وكبار 
الدعم  وت��ق��دمي  خرباتهم  ال��ط��الب  م�شاركة 
النهائية  اللم�شات  ي�شعون  وهو  لهم،  الفني 
اأي�شاً  احلدث  يف  تواجد  كما  �شياراتهم.  على 
نخبة م��ن رج��ال الأع��م��ال يف دول��ة الإم���ارات 

لالإطالع على هذه املبادرة املبتكرة. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، ق����ال ال���دك���ت���ور طيب 
العليا:  التقنية  كليات  رئي�س  نائب  ك��م��ايل، 
لطالبنا  ال��ع��امل��ي  البيئي  �شل  م��ارث��ون  يتيح 
ا�شتهالك  ذات  حملية  �شيارة  تطوير  فر�شة 
اقت�شادي للوقود، مما ي�شمح لهم بامل�شاهمة 
امل�شتقبلية.  ال��ط��اق��ة  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
و���ش��ي�����ش��اع��ده��م ذل���ك ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق خربتهم 
اإطار  يف  وو�شعها  اكت�شبوها،  التي  النظرية 
عملي، حيث يتما�شى ذلك مع ال�شرتاتيجية 
التي نعتمدها يف كليات التقنية العليا، والتي 
جزءاً  وجعله  الإب��داع��ي  التعليم  على  ترتكز 
ه���ام���اً ���ش��م��ن م��ن��اه��ج��ن��ا ال���درا����ش���ي���ة. نتمنى 
العاملي  احل��دث  يف هذا  موفقاً  لطالبنا حظاً 
خالل �شهر يوليو املقبل، وناأمل اأن ي�شتفيدوا 
اأحالمهم  لتحقيق  لهم  املتوا�شل  الدعم  من 

وتطلعاتهم. 
من جهته، قال جون باري، رئي�س �شركة �شل 
اأعداد  لنمو  ج��داً  متحم�شون  نحن  اأبوظبي: 

الفرق امل�شاركة من دولة الإمارات يف ماراثون 
مبادرة  يعد  وال���ذي  ال��ع��ام،  ه��ذا  البيئي  �شل 
ع��امل��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ع��ام��ل الب��ت��ك��ار وتطوير 
حلول م�شتدامة ت�شاهم يف مواجهة التحدي 
الأكرب للب�شرية يف القرن احلادي والع�شرين، 

وهو حتدي الطاقة. 
و�شت�شارك �شبعة فرق من خم�س جامعات يف 
دولة الإمارات يف ماراثون �شل البيئي العاملي 
اأبوظبي  كلية  وب�شمنها  ال��ع��ام،  ه��ذا  دورة  يف 
واجلامعة  ال����روي���������س،  وك���ل���ي���ات  ل���ل���ط���الب، 
يف  الأمريكية  واجل��ام��ع��ة  دب��ي  يف  الأمريكية 
من  ط��الب  اأي�شاً  احل��دث  وح�شر  ال�شارقة. 
وجامعة  خليفة،  وج��ام��ع��ة  ال��ب��رتول،  معهد 
اكت�شبوا  امل��ت��ح��دة، مم��ن  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
البيئي  �شل  م��اراث��ون  ح��ول  قيمة  معلومات 

وكيفية الن�شمام للحملة يف العام 2014. 
وحت���ظ���ى ه����ذه امل����ب����ادرة ب��اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
ع�شرنا هذا، اإذ ت�شري وكالة الطاقة الدولية 

اإىل اأن النقل الربي وحده م�شوؤول عن حوايل 
ويف  للطاقة.  العاملي  ال�شتهالك  %17 من 
دول منطقة ال�شرق الأو�شط مت�شارعة النمو، 
تتزايد اأعداد ال�شيارات على الطرقات كل عام، 

القادمة  الأج��ي��ال  على  امل�شوؤولية  تقع  وهنا 
اأكرث  الذكي  للنقل  لتطوير حلول م�شتدامة 
م���ن اأي وق����ت م�����ش��ى، م��ث��ل ال�����ش��ي��ارات ذات 

ال�شتهالك القت�شادي للوقود.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ت�شارك دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف 
العام  املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  حفل 
ال�شاد�س ع�شر ملنظمة املدن العربية 
الذي يقام يف الفرتة من -14 16 
مايو اجلاري يف العا�شمة القطرية 
ال������دوح������ة حت�����ت ع�����ن�����وان ) امل�����دن 

وحتديات التنمية امل�شتدامة ( .
ال��ب��ل��دي��ة غادر  م�����ش��ارك��ة  اط����ار  ويف 

رئي�س  ال�شام�شي  اأم�س مبارك علي 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة على راأ�س 
وفد ي�شم املهند�س را�شد العبدويل 
املالكي و�شي�شارك  اإ�شماعيل  واأحمد 
ال���ذي يعقد حتت  ب��امل��وؤمت��ر  ال��وف��د 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  رع����اي����ة 
اأم���ري  اآل ث����اين  ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
الدول  متثل  وف��ود  وبح�شور  قطر 

الأع�شاء باملنظمة .
وقال ال�شام�شي :  اإن املوؤمتر يهدف 

اإىل ر�شد التطورات املت�شارعة التي 
ت�شهدها املدن العربية ومدن العامل 
الق�شايا  م���ن  ذل����ك  ���ش��اح��ب  وم����ا 
مثل  اآث����اراً  ت��رك��ت  ال��ت��ي  امل�شتجدات 
والأزمة  احل�شري  للفقر  الت�شدي 
امل��ال��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وغ����ري ذل����ك من 
املناخي  كالتغري  التنمية  حت��دي��ات 
وخلق  املعي�شة  م�شتويات  وحت�شن 
والق�شايا  لل�شباب  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
ال���ت���ي ي��ت�����ش��ل ب��ع�����ش��ه��ا ب����الأه����داف 

الإميانية واأ�شاف :
الذي  ال��دور  تعزيز  اإىل  يهدف  كما 
اأ�شا�شي  ك���م���ح���رك  امل�������دن  ت��ل��ع��ب��ه 
للتنمية بكافة باأبعادها ومفاهيمها 
عمل  من  انطالقا  م�شريتها  ودف��ع 
التعاون  ي��ر���ش��خ  م�����ش��رتك  ع���رب���ي 
التنمية  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وال��ت��ع��ا���ش��د 
بامل�شتويات  وال��ن��ه��و���س  امل�����ش��ت��دام��ة 
واحلوا�شر  امل���دن  ل�شكان  املعي�شية 

والأرياف .

املوؤمتر  ه��ذا  اإن   : ال�شام�شي  وت��اب��ع 
املدن  م��ع��رف��ة جت����ارب  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع 
اإىل  للو�شول  وال�شديقة  ال�شقيقة 
للم�شكالت  الناجعه  احللول  و�شع 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل���دن .ك��م��ا يتطلع 
– وامل���ق�������ش���ود امل����دن  ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً 
اإزال������ة  – ل���الإ����ش���ه���ام يف  ال���ع���رب���ي���ة 
التي  التحديات  ومواجهة  العقبات 
وم�شروعات  برامج  تنفيذ  تعرت�س 

التنمية يف املدن العربية .
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الدولة ت�شارك يف منتدى القمة العاملية 
ال�شنوي حول جمتمع املعلومات يف جنيف

•• جنيف-وام:

ت�شارك دولة الإم��ارات يف اأعمال  منتدى القمة العاملية ال�شنوي حول جمتمع 
�شريكا  ب�شفتها  وذلك  ال�شوي�شرية  جنيف  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  املعلومات  
ك�شريك  ال�����ش��اب��ق��ة  م�����ش��ارك��ات��ه��ا  يف  جن��اح��ه��ا  واإث����ر  للمنتدى   2015 ل���روؤي���ة 
ا�شرتاتيجي للمنتدى. يراأ�س وفد الدولة اإىل املنتدى الذي بداأت اأعماله يوم 
امل�شمار نائب مدير  اأيام �شعادة ماجد �شلطان  املا�شي وت�شتمر خم�شة  الإثنن 
عام هيئة تنظيم قطاع الت�شالت  فيما ي�شم برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد 
للتعلم الذكي وهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية  تنمية  و�شندوق 
اإك�س  وجلنة  اآي  اإي  اإي��ه  يو  الإنرتنت   تبادل  امل�شاريع ومركز  خليفة لتطوير 
والأزمات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي 
والكوارث ومركز الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية و غرفة جتارة 
القمة  تو�شيات  مبتابعة  املكلفة  الوطنية  اللجنة  واختارت  ال�شارقة.  و�شناعة 
العاملية حول جمتمع املعلومات عددامن امل�شاريع املتميزة والرائدة يف الدولة 
لعامي  ال�شابقة  العاملية  القمم  يف  املعتمدة  العمل  خطة  �شمن  تقع  وال��ت��ي 
على التوايل. واأطلقت اللجنة الوطنية  وتون�س  جنيف  يف  و2005   2003
من  مر�شوم  مبوجب  املعلومات  جمتمع  ح��ول  العاملية  القمة  تو�شيات  ملتابعة 
جمل�س الوزراء رقم  28  ل�شنة 2006 وتعنى مبتابعة وتنفيذ تو�شيات القمة 
العاملية حول جمتمع املعلومات وتطبيق خطة عملها وتقوم من خالل الهيئة 
العامة لتنظيم الت�شالت بالتن�شيق الوطني يف هذا ال�شاأن مع اجلهات املعنية 
واأ�شحاب امل�شلحة يف الوزارات والهيئات الحتادية واملحلية ويعد املنتدى اأحد 
العاملية  للجهود  من�شة  وه��و  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابعة  الهامة  الفعاليات 
امل�شرتكة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وفر�شة مميزة للجهات 
العاملية  التجارب  امل�شاركة لعر�س جتاربها والإط��الع والتفاعل مع  الإماراتية 
ذات ال�شلة يف هذا املجال. ويوفر العديد من فر�س تبادل اخلربات واملعرفة 
امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  ومناق�شات  ح��وار  جل�شات  �شمن  التعاون  عالقات  وبناء 
�شلطان  ماجد  �شعادة  واأك��د  العاملية.  القمة  تو�شيات  تنفيذ  من  امل�شتفيدين 
امل�شمار يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة قوة العالقات الثنائية بن دولة الإمارات 
ال��رائ��دة يف جمال  املتحدة  الأمم  وه��ي منظمة  ال��دويل لالإت�شالت  والحت���اد 
الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات ومقرها جنيف م�شريا اإىل اأن خطة الدولة 
ت�شاهم يف التعاون امل�شرتك واملتوا�شل بينها وبن منتدى القمة العاملية ملجتمع 
ال�شعيدين  على  املجتمعي  املعريف  الوعي  واإذك���اء  ن�شر  يف  ال�شنوي  املعلومات 
املحلي والدويل ويعك�س مدى التزام الدولة بتوجهات وتو�شيات القمم العاملية 
املتخ�ش�شة يف هذا املجال بل وتكر�س جهود الأطراف املعنية يف الدولة لتحقيق 

الأهداف املرجوة بتعزيز دور الدولة القيادي لدى املنظمات الدولية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شت�شاف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك( على 
تيمينو�س  الأوىل من منتدى  الن�شخة  اي��ام  مدى ثالثة 
للمجتمع امل�شريف ال�شرق الأو�شط ، اأحد اأكرب املوؤمترات 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  جم���ال  يف  املتخ�ش�شة 
800 م�شارك من عموم  ا�شتقطب احلدث  العامل. وقد 
وال�شركاء  العمالء  ذل��ك  يف  مب��ا  املالية  اخل��دم��ات  قطاع 

واملوظفن وامل�شتثمرين وكبار اخلرباء يف القطاع.
لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  الظاهري،  مطر  حميد  وق��ال 
التجارية يف �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س: ي�شعدنا 
يف  م���رة  لأول  ال��ب��ارز  ال��ه��ام  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  ن�شت�شيف  اأن 
مركز  ق��درة  تعك�س  خطوة  يف  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 
هذه  مثل  ا�شت�شافة  على  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
الأحداث الهامة وتوفري مرافق وخدمات عاملية امل�شتوى 
تلبي احتياجات امل�شاركن. ونحن نتطلع، يف ظل الدعم 
ا�شتقطاب  اإىل  للموؤمترات،  اأبوظبي  مكتب  من  امل�شتمر 
ي�شاهم  الإم����ارة مب��ا  اإىل  ال��رائ��دة  الفعاليات  م��ن  امل��زي��د 
املوؤمترات  ق��ط��اع  يف  اأ�شا�شي  ك��الع��ب  مكانتها  تعزيز  يف 

واملعار�س والفعاليات والجتماعات .
واأو�����ش����ح ال���ظ���اه���ري  ق����دم امل��ت��ح��دث��ون خ����الل منتدى 
اأحدث احللول  اأفكاراً قيمة وروؤى مهمة حول  تيمينو�س 
والتقنيات والأ�شاليب املبتكرة واآخر التوجهات يف القطاع 
وم�شاركتهم  معنا  ح�شورهم  عالياً  نقدر  واإن��ن��ا  امل�شريف 
املنتدى �شيحقق منوذجاً  باأن  يف هذا احل��دث. وكلنا ثقة 
كافة  على  الدولية  املعايري  مواكبة  �شعيد  على  ري��ادي��اً 
ال�����ش��ع��د وامل�����ش��ت��وي��ات م��ن خ���الل ت��ب��ن��ي واع��ت��م��اد اأح���دث 

التقنيات واآليات العمل .
وقال ديفيد اأرنوت، الرئي�س التنفيذي ل�شركة تيمينو�س: 
مي��ر ق��ط��اع اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ال��ي��وم مب��رح��ل��ة مف�شلية 
اجلديدة  ال��ل��وائ��ح  ت�شمل  ك��ب��رية  حت��دي��ات  على  تنطوي 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل���وؤذي���ة ف�����ش��اًل ع��ن ت�����ش��اع��د ح���دة املناف�شة 
اأع���داد العمالء ال��دائ��م��ن ل��ذل��ك، ف��اإن العودة  وت�����ش��اوؤل 
التي  املت�شارعة  التغيريات  مواكبة  و�شمان  الربحية  اإىل 
منهجية  ت��ب��ن��ي  ال��ق��ط��اع  م��ن  تتطلب  ال���ع���امل،  ي�شهدها 
تيمينو�س  حتر�س  جهتها،  ومن  التكنولوجي.  التجديد 
على التفوق على نظرائها من حيث الإنفاق على البحث 
العمالء  ت�شاعد  منا�شبة  حلول  توفري  بهدف  والتطوير 

ع��ل��ى ���ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة جن��اح��ه��م، م���ع ت��ق��دمي قيمة 
الوقت  وتقلي�س  امل�شتمر  التطوير  خ��الل  م��ن  حقيقية 
وتعزيز  ت��ق��دمي  موا�شلة  ع��ن  ف�شاًل  للرتكيب،  ال���الزم 

القيمة املقدمة بعد الرتكيب .
وتناولت الدورة 15 من املنتدى، التي عقدت حتت عنوان 
، مو�شوعات  ال�����ش��رع��ات  ع��امل متعدد  ال��ع��م��الء يف  جن��اح 
والثقافية يف قطاع  املجتمعية  التوجهات  ت�شمل  متنوعة 
امل�شرفية،  امل�شاركة  م�شتويات  وتو�شيع  املالية،  اخلدمات 
املنتدى  ورك��ز  ل��الأف��راد.  امل�شرفية  اخل��دم��ات  وم�شتقبل 
واملجالت  الأ�شواق  ملختلف  امل�شتقبلي  امل�شهد  على  اأي�شاً 
التجديد  دورات  يف  امل��ت��الح��ق��ة  وال��ت��ط��ورات  امل�����ش��رف��ي��ة، 
التكنولوجي، وحمفظة تيمينو�س من احللول التي تلبي 

الحتياجات املتنوعة لقاعدة عمالئها الوا�شعة.
وتعد جمموعة تيمينو�س مزوداً رائدا عاملياً للربجميات 
تلبي  وال��ت��ي  املعقولة  التكلفة  وذات  امل��ت��ط��ورة  امل�شرفية 
وامل�شارف  وال�������ش���رك���ات  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ت��اج��ر  اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ت��م��وي��ل الأ�شغر  الإ���ش��الم��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل�شارف املجتمعية، وموؤ�ش�شات اإدارة الرثوات واملوؤ�ش�شات 
بور�شة  يف  امل��درج��ة  تيمينو�س،  جمموعة  ول��دى  املالية. 

�شوي�شرا، 59 مكتباً منت�شرة يف خمتلف اأنحاء العامل. 
وق���د ���ش��ه��د امل��ن��ت��دي اإط�����الق ت��ي��م��ي��ن��و���س خ���الل احلدث 
ت�شاعد  ال��ت��ي  واحل��ل��ول  املنتجات  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة 
التغيريات  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى  امل�������ش���ارف 
تكنولوجيا  جم��الت  يف  العامل  ي�شهدها  التي  املت�شارعة 
تعاونية  كمن�شة  تيمينو�س  وتعمل   . وتاأمينها  املعلومات 
ت�شاهم يف تعزيز نقل املعرفة بن خرباء القطاع املحلين 
على  م�شاهمتها  تقت�شر  ول  وال��دول��ي��ن.  والإقليمين 
اأي�شا  ت�شهم  بل  الإم��ارة،  اأعمال م�شتدام يف  اقت�شاد  بناء 
الأخ��رى. ومن بن  العاملية  القت�شادات  يف مكاملته مع 
�شتيفن  تيمينو�س  جمتمع  منتدى  يف  املتحدثن  اأب���رز 
للبحوث،  غ���ارت���رن  ال��رئ��ي�����س وزم���ي���ل  ن���ائ���ب  ب��ري��ن��ت�����س، 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ري��ري��ا،  جنيفر  وال��دك��ت��ورة 
 Kenya Women( امل��راأة الكينية �شندوق متويل 
حمرر  روزن���ت���ال،  وج��ون��اث��ان   ،)Finance Trust
ال�شوؤون امل�شرفية يف جملة ذي اإكونومي�شت ، وتيم ووكر، 
فانينربوك،  و�شتيفان  ديلويت،  يف  ال�شت�شاري  ال�شريك 
رئي�شي ال�شوؤون التقنية يف م�شرف نورديا، وبيرت كوين، 

مدير اإدارة ترويج الأعمال يف مايكر�شوفت. 

الأول مرة يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط

اأدنيك ا�شت�شافت منتدى تيمينو�س للمجتمع امل�شريف

نعت يف الإمارات  طالب كليات التقنية العليا يوا�شلون تطوير �شيارات ذات كفاءة عالية يف ا�شتهالك الوقود �شُ

مب�ساركة بلدية ر�أ�س �خليمة 

موؤمتر منظمة املدن العربية )16( بالدوحة يبحث املدن وحتديات التنمية امل�شتدامة 

جهاز اأبوظبي لال�شتثمار يعني 

رئي�شًا عامليًا للبنية التحتية
•• اأبوظبي-وام:

من�شب  يف  مكارثي  ج��ون  ال�شيد  اجلهاز  لال�شتثمار   اأبوظبي  جهاز  عن 
يف  مقره  م��ن  ف��ورا  مهامه  يبا�شر  حيث  التحتية  للبنية  العاملي  الرئي�س 
اإ�شرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير  ع��ن  م�����ش��وؤول  مكارثي  و�شيكون  اأب��وظ��ب��ي. 
ال�شتثمار يف ق�شم البنية التحتية بالإ�شافة اإىل الإ�شراف على الن�شاطات 
اليومية لفريق ال�شتثمار يف الق�شم . وقال اجلهاز يف بيان �شحفي ام�س  
اإن من�شب مكارثي يت�شمن اأي�شا اإدارة املحافظ احلالية ل�شتثمارات البنى 
الفريق  اأع�شاء  العمل مع  اإىل  اإ�شافة  اأبوظبي لال�شتثمار  التحتية جلهاز 
ال�شيد ماجد  اإىل  اأنه �شريفع تقاريره  اإىل  ال�شفقات اجلديدة  لفتا  على 
جهاز  يف  التحتية  والبنية  ال��ع��ق��ارات  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي 
بنك  يف  دويت�شه  اإىل اجلهاز من   ين�شم مكارثي  و   . اأبوظبي لال�شتثمار 
20عاما  التحتية متتد لأكرث من   البنية  اأعقاب م�شرية مهنية يف قطاع 
حيث كان ي�شغل منذ عام 2005 من�شب الع�شو املنتدب والرئي�س العاملي 
مكارثي  و�شغل  العقارات.  لإدارة  بريف   ل�شركة   التحتية  البنية  لأعمال 
الأموال  روؤو����س  واأ���ش��واق  التحتية  البنى  لأ���ش��ول  العاملي  الرئي�س  من�شب 
البنية  املهنية يف قطاع  اأم��رو وا�شتهل م�شريته  اأن  اأي��ه بي  املهيكلة يف بنك 
اأ�شرتاليا  1990 يف  العام  دبليو يف  زد  بي  �شركة  اإىل  بالن�شمام  التحتية 

وتدرج يف املنا�شب حتى �شار رئي�س ق�شم البنية التحتية. 
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العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/140   عقاري كلي                
اىل املحكوم عليهما/1- �شركة فورتون انف�شتمنت 2- بريفكت هوم ريل اي�شتيت جمهويل 
حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/11/22 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ روبرتو رينزي باحلكم بالتايل: اول: بف�شخ اتفاقية 
مبغل   للمدعيان  يوؤديا  بان  عليهما  املدعى  بالزام  ثانيا:  التداعى.  حمل  الوحدة  بيع 
والفوائد  درهما(  واربعون  وخم�شة  واربعمائة  الف  و�شتة  )مليون  درهم   1.006.445
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2012/2/13 وحتى متام 
ال�شداد مع الزام املدعى عليهما بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/182   عقاري كلي                
اىل املحكوم عليه/1- �شركة مكا�شب القاب�شة املحدودة  جمهول حمل القامة   نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/1/31 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  بحكمت  قرب�شي  مي�شال  امييل  مي�شال  ل�شالح/ 
�شبعة  ثالثمائة  دره���م(   337.364( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ال�شركة 
وثالثن الف وثالثمائة اربعة و�شتن درهما  والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املبلغ  ا�شل  جت��اوز  ال  على  ال�شدد  مت��ام  حتى   2012/3/1 يف  احلا�شل  الدعوى  اقامة 
املق�شى به واملنا�شب من امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل  اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من  طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/639  عقاري كلي                  
اآي املحدودة جمهول حمل القامة  اند.  اآي.  اىل اخل�شم املدخل   /1- �شركة 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  خامار  �شميتا   / املدعي  ان  مبا 
بالزام املدعي عليها برد املبالغ املدفوعة لها والتي حتتفظ بها لنف�شها دون وجه 
املحددة وقدرها )244545( درهم وا�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال���زام  الق�شائية  املطالبة 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/6/17 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/174  مدين جزئي                    
�شاجنيف  ���س.ذ.م.م وميثلها:  الفنية-  اند هيجن  كندي   -1/ عليه  املدعى  اىل 
امل��دع��ي / ف��ري��دة ر�شوي  دهينجوا تيالك راج  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  الكمايل  ع��ب��داهلل  علي  حممد  وميثله: 
درهم   45.000 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من  تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/8/1 
وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/289  جتاري كلي                      

كيميا  ع��ل��ي(2-  جلبل  احل��رة  )املنطقة  العاملية  هاو�س  كيميا   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
هاو�س العاملية اي ان جي املحدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / تريد لينك 
الدعوى  اقام عليك  قد  احمد  احمد عبداهلل  املحدودة وميثله: خالد  الو�شط  ال�شرق 
يوؤدي  بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
للمدعية مببلغ وقدره )3.103.873.55 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من �شنويا 
من تاريخ ال�شتحاق يف 2010/11/1 وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.    
 ch1.B.8 وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/301  جتاري كلي                  
حمل  جم��ه��ول  جن���اد   ح�شن  ح�شن  غالحم�شن   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / برتو دريلينغ كومباين م د م �س وميثلها/ مهدي 
اق��ام عليك  ب��ن ع���رب   ق��د  كا�شاين برفيز وميثله: را���ش��د ع��ب��داهلل علي 
املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت     . امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عيه 
الثنن املوافق 2013/5/27 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 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 التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/409 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- العنود للتجارة العامة  جمهول حمل القامة مبا 
ماجد  عبداهلل  علي  وميثله:  ليمتد  �شي  تي  ا�س  ام  التنفيذ/  طالب  ان 
والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقام  قد  ال�شام�شي 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )20218218(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/764 تنفيذ مدين
حمدان  ملالكها/  ال�شالمية  الربيطانية  احل�شانة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ها�شم حممد احمد الذهب اجلنيبي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة ال�شمان اللبنانية وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )14299.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  وامل�شاريف.   للر�شوم  �شامال 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2080 جتاري كلي              
اىل املدعى عليهما/1-  �شو اف العقارية )ايفاد العقارية �شابقا( 2- �شركة ادمي للعقارات 
اقام  قد  ذ.م.م    و�شركاه  ابيال  �شركة   / املدعي  ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهويل حمل 
بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 752.387 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من 
تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة بحكم  
م�شمول بالنفاذ املعجل وبالكفالة.    وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/5/27 
ال�شاعة 9:30 بالقاعة ch2.E.22   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  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1550 جتاري كلي              
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ميت�شليكن   ايلونا  ايزابيل  عليه/1-   املدعى  اىل 
ب��ي �شي ال�شرق الو���ش��ط  ق��د اق��ام عليك الدعوى  ا���س  امل��دع��ي / بنك ات�س  ان 
ومو�شوعها الزام املدعي عليها  مببلغ  وقدره )2986876.32 درهم( والر�شوم 
�شنويا   %12 بواقع  القانونية  التاخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   
بالقاعة   9:30 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1873 جتاري كلي              
اىل املدعى عليه/1-  انريودا دا�س �شنها  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  عامة(   م�شاهمة  العربي)�شركة  البنك   /
درهم(   422373.32( وق��دره  وبالت�شامن مببلغ  بالتكافل  عليهما  املدعي  ال��زام 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/30 ال�شاعة 9:30 بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1166  ا�ستئناف مدين
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -ع���رف���ان ع��ل��ي ام�����داد ع��ل��ي  جم��ه��ول حمل 
نوال  وميثله:  الهاجري  مذكر  نا�شر  /مذكر  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املرباطي   �شالح  حممد  م�شطفى 
لها  وح��ددت   2012/12/27 بتاريخ  كلي  مدين   2012/73 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/6/10  الثنن  يوم  جل�شه 
ch2.D.17   وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
مذكرة   اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -األ اأم اأ�س لوجي�شتيك ميدل اي�شت �شريفي�شي�س 
�س م ح  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /الحتاد الوطني ) �شركة 
ال�شمان العامة لل�شرق الدنى( وميثله: �شمري حليم كنعان   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  2011/1565 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2012/7/18 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/6/12 ال�شاعة 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  10.00 �شباحا بالقاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     

مذكرة   اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/12  ا�ستئناف عقاري

حمل  جم��ه��ول  م(  )������س.ذ.م.  جولثي  -���ش��رك��ة   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  ليمتد  انف�شتمنتز  بيني  /���ش��رك��ة  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املال  عبداهلل  �شريف  حبيب حممد 
لها  بتاريخ 2013/1/10 وحددت  كلي  رقم 2010/324 عقاري  بالدعوى 
جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1286  جتاري كلي                
للتجارة  ���س.ذ.م.م 2- جمعه  التجارية  فاين فود  املدعى عليهما/1-  اىل 
وعابدي  �شركة غالمي   / املدعي  ان  القامة مبا  العامة جمهويل حمل 
مال  نا�شر  وميثله:  حم��دودة(  م�شئولية  ذات  �شركة  والفواكة)  للخ�شار 
اهلل حممد غ��امن   نعلنكم بان املحكمة ق��ررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/5/12
اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����ش��ة ي���وم الح����د املوافق 
على  للتعقيب   ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/5/26

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  411/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

ذ.م.م اجلن�شية: المارات   العامة  امل�شتاأنف : خالد حممود نظري للمقاولت 
مو�شوع  باك�شتان   اجلن�شية:  ر�شول  غالم  طاهر  عليه:حممد  امل�شتاأنف 
ال�شتئناف : الغاء احلكم فيما زاد عن 720 درهم )13419(ماعدا جواز �شفر   
العنوان:  باك�شتان    اجلن�شية:  ر�شول  غالم  طاهر  اعالنه/حممد  املطلوب 
بالن�شر   مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/46 
املوافق 2013/5/21  الثالثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  عم جز- م ع- ب- 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  520/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

عليه:ال�شهامة  امل�شتاأنف  �شوريا    اجلن�شية:  خباز  حممد  مغنم   : امل�شتاأنف 
لل�شيانة العامة والديكور اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : ا�شتئناف 
والديكور  العامة  لل�شيانة  اعالنه/ال�شهامة  املطلوب  احلكم  مبلغ  كامل  عل 
اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  كل-  عم   2012/496 رقم  الدعوى  يف 
الثالثاء املوافق 2013/5/21 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  735/ 2013 -جتاري - م ت -�ض- اأظ

عليه:�شركة  امل�شتاأنف  كندا  اجلن�شية:  عواد  عبدالرحمن  حممد   : امل�شتاأنف 
بيتا ال�شناعية ذ.م.م واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء 
حكم بقيمة 203255 درهم   املطلوب اعالنه/ريان بن ح�شن بن علي ال�شرييف 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  ال�شعودية  اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1229 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
 9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
�شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان  
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  725/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

عليه:حممد  امل�شتاأنف  المارات    اجلن�شية:  ر�شى  ح�شن  احمد   : امل�شتاأنف 
جابر حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�شية: الردن مو�شوع ال�شتئناف 
: الغاء حكم بقيمة 2000000 درهم  املطلوب اعالنهما/1-حممد جابر حممد 
اجلن�شية:  ال�شحنه  امن  2-عبدالعظيم  الردن  اجلن�شية:  ابوزرقة  ابراهيم 
�شوريا   العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/2285 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/21
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/747 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�س  مدعي  دين عبدالرحمن اجلن�شية:  �شيف  مدعي/ حممد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  املهريا 
العامة  وال�شيانة  للمقاولت  اعالنه/املهريا  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
امل�شتنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/54 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد عامل عبدال�شبحان اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: ما�شرت 
نيون للخط والر�شم اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  والر�شم  للخط  نيون  اعالنه/ما�شرت  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )760و2013/768 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ)
الهند  اجلن�شية:  �شالح  حممد  �شالح  حممد  الدين  1-بحر  التنفيذ/  طالب 
للخ�شار  اطل�س  �شركة   : �شده  املنفذ  الهند  اجلن�شية:  توما�س  لونابان  2-تيكودين 
اطل�س  /�شركة  اعالنه  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكة 
ان  بالن�شر مبا  ابوظبي  اجلن�شية: المارات  عنوانه:  للخ�شار والفواكة ذ.م.م فرع 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/328 
عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
ال�شند اعاله،  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  العمالية �شخ�شيا  بالكائنة باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/227 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ)
اجلن�شية:  الدين  �شم�س  حممد  ح�شن  �شهادات  حممد  التنفيذ/  طالب 
بنغالدي�س املنفذ �شده : جرين �شيتي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات 
المارات      اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  �شيتي  اعالنه/جرين  املطلوب 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3051 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق  الربعاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/137 جتاري جزئي  ابوظبي

العنوان  الكرتوميكانيكال       ابوظبي  ا���س  تي  ا���س  �شركة  املحكوم عليه/  اىل 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/18م قد حكمت عليك هذه احلكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / �شركة البحرية الوطنية للتاأمن   
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
درهم(  و�شبعون  واربعمائة  الف  �شتة   ( دره��م   6.470 وق��دره  مبلغا  للمدعية 
والزمتها كذلك بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، وبرف�س 
ما عدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق    حكما 
لت�شلمك هذا  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا  خ��الل 30  ق��اب��ال لال�شتئناف 

امل�شتند.  
رئي�ض الدائرة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        
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•• دبي-الفجر:

اإمارة دبي يوم الأربعاء املقبل الدورة الثانية من موؤمتر الروؤية  ت�شت�شيف 
التنمية  دائ��رة  الأعمال يف  التميز لقطاع  اإدارة  الذي تنظمه  نحو احلقيقة 
مل�شرف  التابعة  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  واأكادميية  بدبي  القت�شادية 
ال�شارقة الإ�شالمي، برعاية كل من موا�شالت الإم��ارات ودانة غاز و�شبري 

هيد للتدريب، واآفاق وهند العود.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار �شعي م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي ودائرة التنمية 
القت�شادية بدبي اإىل دعم وتعزيز اإ�شرتاتيجية التوطن من خالل العمل 

العمل.  ���ش��وق  امل��زي��د منهم يف  واإ���ش��راك  امل��واط��ن��ن  اإم��ك��ان��ي��ات  على تطوير 
الكوادر  زي���ادة  اإىل  ال��رام��ي��ة  دع��م اجل��ه��ود احلكومية  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
اإ�شرتاتيجيات فعالة وجمدية يف  العاملة من خالل تعلم وتبادل  الوطنية 

تنمية املواهب الوطنية.
ويركز املوؤمتر، الذي �شيعقد يف مركز دبي التجاري العاملي حتت �شعار نبني 
اليوم قادة الغد ، على الرتويج لإ�شرتاتيجيات التوطن الفعالة، ويت�شمن 
عرو�س تقدميية يقدمها خرباء من موؤ�ش�شات و�شركات ريادية حا�شلة على 
جوائز حملية وعاملية، يتناولون خاللها روؤيتهم حول اأهم حماور التنمية 
عليها،  واملحافظة  وتوظيفها،  املواهب،  عن  البحث  ت�شمل  والتي  الب�شرية 

وتطويرها.
التخطيط  ل�شوؤون  العام  املدير  نائب  اإبراهيم،  علي  ق��ال  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
والتنمية يف دائرة التنمية القت�شادية: يعد املوؤمتر نتاج لل�شراكة بن اثنن 
من املوؤ�ش�شات املعنية يف و�شع ثقافة التميز يف طليعة مبادرات النمو يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، بالإ�شافة اإىل دعم ا�شتك�شاف وتطوير طاقات اأبناء 
اإدارة متيز قطاع الأعمال يف دائرة  الدولة يف �شوق العمل املختلفة. وتلعب 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  اأداء  دوراً حيوياً يف رفع م�شتوى  القت�شادية  التنمية 
وتر�شيخ مفهوم اجلودة والتميز لديهم كحافز لتحقيق التنمية امل�شتدامة. 
اإىل  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  اأكادميية  مع  بالتعاون  ن�شعى  هنا،  وم��ن 

دعم الروؤية العامة للدولة يف النهو�س بقدرات وامكانيات املواطن يف �شوق 
التنفيذي مل�شرف  الرئي�س  العمل. ومن جهته قال �شعادة حممد عبد اهلل 
النمو  بخلق  دائماً  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  يلتزم  الإ�شالمي:  ال�شارقة 
باتت  الإم��ارات. وقد  والإجتماعي يف  الإقت�شادي  ال�شعيدين  امل�شتدام على 
الإمارات العربية املتحدة خالل فرتة ق�شرية اأحد اأهم الدول الرائدة عاملياً 
يف العديد من امليادين، واإذا توا�شل هذا النمو فمن الأهمية مبكان متكن 
اجليل القادم من الكوادر الوطنية الإماراتية تويل زمام املبادرة وموا�شلة 
الأهمية الكربى لتطوير  اأف�شل. ومن هنا تنبع  بناء م�شتقبل  العمل على 

الكوادر الإماراتية وتو�شيعها .

حتت رعاية عبد�هلل بن حممد غبا�س وزير �لدولة

موؤمتر الروؤية نحو احلقيقة ينطلق الأربعاء املقبل مب�شاركة نخبة من قادة الأعمال يف الإمارات

املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

�شاركت موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت يف موؤمتر 
الأو�شط  ال�شرق  التعليم يف منطقة  تكنولوجيا 
انعقد يف دبي على مدار  الذي  اإفريقيا  و�شمال 
ال�شرتاتيجي  ال�����ش��ري��ك  ب�شفتها  اأي����ام  ث��الث��ة 
وقدمت  والت�����ش��الت،  املعلومات  لتكنولوجيا 
امل��وؤمت��ر ع��ر���ش��اً تقدميياً  اف��ت��ت��اح  ات�����ش��الت يف 
الدولة  ت��ق��دم  يف  التعليم  اأهمية  ح��ول  مت��ح��ور 
ومن���وه���ا الج���ت���م���اع���ي والق���ت�������ش���ادي وال�����دور 
احلا�شم الذي ت�شطلع به تكنولوجيا الت�شالت 
واملعلومات يف تطور التعليم ملواجهة التحديات 
وال�شتفادة من الفر�س اجلديدة املتاحة بهدف 
ت���ق���دمي اخلدمات  واجل������ودة يف  ال���ك���ف���اءة  رف����ع 

التعليمية. 

وا�شتعر�شت ات�شالت يف م�شاركتها التي جاءت 
بعنوان حلول تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
التحديات   – ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ج����دي����دة  حل��ق��ب��ة 
املوؤ�ش�شة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  اخل����ربة  وال��ف��ر���س 
والت�شالت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 
تقدمي  خ��الل  من  بتطويره  ال��دائ��م  والتزامها 
اأف�شل احللول ال�شاملة وكونها امل�شاهم الأكرب 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��وي��ر  ����ش���ن���دوق  يف 
والت�����ش��الت وال�����ش��ري��ك ال���ش��رتات��ي��ج��ي لأهم 

املبادرات احلكومية يف هذا املجال. 
وت��ط��وي��ر جيل  تنمية  ات�����ش��الت يف  دور  وح���ول 
امل�شتقبل يف دولة الإمارات العربية املتحدة قال 
ات�شالت  اأول يف  دروي�س، مهند�س حلول  با�شم 
اأن ات�����ش��الت وع��ل��ى م���دار 35 ع��ام��اً ك��ان��ت لها 
الدولة  م�شتقبل  ت�شكيل  يف  رائ����دة  اإ���ش��ه��ام��ات 

من خالل قيادتها مل�شرية البتكار والإب��داع يف 
جمال حلول تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 
واأ�شار اإىل اأن دمج التكنولوجيا يف قطاع التعليم 
التحول  خ��الل  من  اأف�شل  نتائج  يعطي  �شوف 
يف املناهج و�شهولة الولوج اإىل املعلومات وتغري 
طرائق التعلم وانخراط الأهل يف عملية التعليم 
ورفع كفاءة الإدارة. ومع اخلربة الطويلة التي 
التي  ال�شابقة  وال��ن��ج��اح��ات  ات�����ش��الت  متتلكها 
�شاملة  املجال بتقدميها حلوًل  حققتها يف هذا 
فاإنها  امل�شروعات  اأ�شخم  اإجن��از  على  وقدرتها 
الالزم  الدعم  لتقدمي  الأمثل  ال�شريك  تعترب 

لتحقيق هذه الطموحات. 
املوؤمتر  يف  م�شاركتها  يف  ات�شالت  وا�شتعر�شت 
التكنولوجيا  دم��ج  يف  حققتها  التي  النجاحات 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ����الل ���ش��راك��ت��ه��ا م���ع جمل�س 

جودة  رف��ع  يف  �شاعدت  حيث  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
اأف�شل  اخلدمات املقدمة يف جمال التعليم اإىل 
300 مدر�شة،  م��ن  اأك���رث  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري 
500 موظف  اأك��رث من  امل�شروع  وعمل يف هذا 
تاأمن  بهدف  �شنتن  من  لأك��رث  ات�شالت  من 
التعليم  خدمات  اأف�شل  على  الطالب  ح�شول 
من خالل البنية التحتية التكنولوجية املتطورة 

التي وفرها. 
وت��ق��ود ات�����ش��الت امل���ب���ادرات ال���رائ���دة يف جمال 
خالل  م��ن  والت�����ش��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
حيث  والتقنيات  اخل��دم��ات  لأح���دث  اإط��الق��ه��ا 
ال��راب��ع يف  اجل��ي��ل  �شبكة  م��ن يطلق  اأول  ك��ان��ت 
املنطقة وا�شتثمرت اأكرث من 19 مليار درهم يف 
واحٍد من اأ�شخم امل�شاريع على م�شتوى العامل 
ملد �شبكة الألياف الب�شرية وت�شهم هذه البنية 

التحتية املتطورة يف متكن التقدم القت�شادي 
والجتماعي يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

على  املبني  القت�شاد  نحو  حتولها  يف  وت�شهم 
املعرفة. 

التعليم  ق��ط��اع  الب��ت��ك��ار يف  امل��وؤمت��ر على  ورك���ز 
والعملية  النظرية  والعنا�شر  والتكنولوجيا 
العديد  امل��وؤمت��ر  ا�شت�شاف  الرقمي.  التعلم  يف 
يف  ال��دويل  امل�شتوى  على  واملبدعن  القادة  من 
اإىل عدد من اجلهات  بالإ�شافة  التعليم  جمال 
املوؤمتر  و�شعى  املجال.  هذا  يف  اإقليمياً  الرائدة 
امل�شوؤولون  ي�شتفيد منها  اأفكار خالقة  لتقدمي 
املدار�س  ق��ط��اع  يف  وامل�������ش���وؤول���ون  احل��ك��وم��ي��ون 
واملناهج يف جت��اوز احل��واج��ز امل��وج��ودة يف قاعة 
الدرا�شة التقليدية واإعادة النظر يف ا�شرتاتيجية 
لدمج  واقعية  ا�شرتاتيجيات  قدم  كما  التعليم. 
التكنولوجيا يف العملية التعليمية مع الرتكيز 

على التنوع الثقايف واللغوي يف التعليم. 

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
اأخ��ت��ت��م��ت ام�����س مب��ق��ر م��رك��ز الإم�����ارات للدرا�شات 
الدويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث 
التنمية  يف  العمالة  تنقل  اأث��ر  عنوان  يحمل  ال��ذي 
والعمل  اخلارجية  وزارت���ا  نظمته  ال��ذي  امل�شتدامة 
ومركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 
املكتب  مع  بال�شراكة  للموؤهالت  الوطنية  والهيئة 
جمل�س  دول  يف  ال��ع��م��ل  وزراء  مل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شويد  وحكومة  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 

والبنك الدويل.
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ال��دك��ت��ور ج��م��ال  ���ش��ع��ادة  واأع������رب 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز الإم�����ارات ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 
ال�شرتاتيجية يف ختام اأعمال املوؤمتر � الذي ا�شتمر 
ال�شيخ  ل�شمو  وامتنانه  تقديره  بالغ  ع��ن   � يومن 
الكرمية  رعايته  على  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
للموؤمتر الذي كان لها اأكرب الأثر يف اإجناحه وبلوغ 

اأهدافه.
األ��ق��ي��ت ن��ي��اب��ة ع��ن��ه دور  وث��م��ن ال�����ش��وي��دي يف كلمة 
امل�����ش��ارك��ن يف اإث�����راء ال��ن��ق��ا���ش��ات ع��ل��ى م���دى يومي 
العام  الأم���ن  ممثل  م�شاركة  �شهد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
والتنمية  الهجرة  ل�شوؤون  اخلا�س  املتحدة  ل��الأمم 
ال���وزارات  ب��ن  القائمة  ال�شراكة  اأهمية  م��وؤك��دا   ..
احلوار  ي�شهم  حيث  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملوؤ�ش�شات 
التنفيذية  امل�شتويات  الأفكار على  والتعاون وتبادل 
والتخطيطية انطالقا من روؤى علمية مدرو�شة يف 
دعم جهود الدولة الرامية اإىل القيام بدور اإيجابي 
تنقل  ق�شايا  ب�شاأن  ال���دويل  احل���وار  اإط���ار  يف  فعال 

العمالة واأثره يف التنمية امل�شتدامة.
والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  اأن مركز  اإىل  واأ�شار 
العمالة  بق�شية  اإن�شائه  منذ  يعنى  ال�شرتاتيجية 
من خمتلف جوانبها وتعددت اأن�شطته التي تناولت 
خا�شة  اأهمية  من  عليه  تنطوي  مبا  الق�شية  ه��ذه 
وحيوية لدولة الإمارات ف�شال عن عقد املوؤمترات 
ال���درا����ش���ي���ة وور������س العمل  وال����ن����دوات واحل���ل���ق���ات 

والدرا�شات  وامل��رتج��م��ة  الأ���ش��ي��ل��ة  الكتب  واإ����ش���دار 
التي تقدم اإىل �شانع القرار .. منوها اإىل اأن املركز 
راأي حول  وا�شتطالعات  م�شوحات ميدانية  يجري 
ق�شايا العمالة يف الدولة وتقدم نتائجها اإىل �شناع 

القرار بالدولة.
ول��ف��ت يف ه���ذا الإط����ار اإىل اأن امل�����ش��ارك��ات وال����روؤى 
اأثر  ح��ول  املوؤمتر  خ��الل  طرحت  التي  والت�شورات 
اأ�شواء  �شلطت  امل�شتدامة  التنمية  يف  العمالة  تنقل 
ف��ت��ح جمالت  واأ���ش��ه��م��ت يف  الق�شية  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
من  بحثيا  اهتماما  ب��دوره��ا  �شتنال  جديدة  نقا�س 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 

يف اأن�شطته وفعالياته املقبلة.
الأرق��������ام  م����ن  ك����ث����ريا  اأن  اإىل  ال�������ش���وي���دي  ون�������وه 
املوؤمتر  جل�شات  خ��الل  عر�شت  التي  والإح�����ش��اءات 
امل��وؤ���ش��رات تبدو  وه��ي يف جمملها حتمل كثريا من 
ال��درا���ش��ات العلمية  اإىل م��زي��د م��ن  ب��ح��اج��ة  ال��ي��وم 
وا�شتك�شاف  واأبعادها  دللتها  اإىل  للتعرف  اجل��ادة 
مو�شوعية  روؤى  وب���ن���اء  ب�����ش��اأن��ه��ا  ج���دي���دة  ح��ق��ائ��ق 
متوازنة حول تاأثريات العمالة الوافدة يف التنمية 
تنقل  م��و���ش��وع  ح��ول  وا���ش��ح��ة  عاملية  روؤى  وب��ل��ورة 
جمل�س  دول  ودور  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
ودولة  ع��ام  ب�شكل  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الإمارات ب�شكل خا�س يف حتقيق الأهداف الإمنائية 
لالألفية من ناحية ثانية وما يرافق ذلك بالتبعية 
من ت�شحيح ل�شور منطية مغلوطة ظلت متداولة 
حول اأمور لي�س لأغلبها اأ�شا�س حول واقع العمالة 

الوافدة يف دول جمل�س التعاون.
وجدد �شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي حر�س 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 
اإمكانات  وت��وظ��ي��ف  البحثية  خ��ربات��ه  ت��ق��دمي  على 
امل��رك��ز م��ن اأج����ل دع���م ج��ه��ود ���ش��رك��ائ��ن��ا يف وزارت����ي 
اخلارجية والعمل .. م�شريا اإىل اأن املركز قام بتنفيذ 
وقال  املتخ�ش�شة  البحثية  امل�شروعات  من  العديد 
ه��ذا الجتاه  العمل يف  نوا�شل  اأن  اإىل  نحن نطمح 
من اأجل دعم جهود دولتنا وبلورة منوذج يحتذى به 
املراكز  اإميانا منا بدور  املوؤ�ش�شي  التعاون  يف جمال 
املعريف والعلمي جلهود  الإ�شناد  البحثية يف تقدمي 

التنمية على امل�شتويات كافة.
للدرا�شات  الإم�������ارات  م��رك��ز  ع����ام  م��دي��ر  واأو�����ش����ح 
ت�شري  الواقع  مالمح  اأن  ال�شرتاتيجية  والبحوث 
للمركز  املختلفة  العلمية  الفعاليات  اأو�شحت  كما 
من  بكثري  تختلط  م��ت��وازن��ة  غ��ري  روؤى  وج���ود  اإىل 
الأطروحات املتداولة حول اأو�شاع العمالة الوافدة 
بل  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف 
مثل  وا�شحة  حقائق  متاما  يتجاهل  من  هناك  اأن 
التطورات الفارقة التي طراأت على الأطر الت�شريعية 
التعامل  يف  والإن�شانية  والجتماعية  والقانونية 
.. وقال  املجل�س  دول  ال��واف��دة يف  العمالة  مع ملف 
املو�شوعية  اأن  اإذ  الإم��ارات  اأخ�س بالذكر هنا دولة 
تقت�شي الت�شديد على حدوث طفرة نوعية وا�شحة 
يف عالقات العمل على هذا ال�شعيد واإذا ما اأ�شفنا 
املالية  اإىل ما حتقق على هذا ال�شعيد التحويالت 
عنه  غنى  ل  حيويا  �شريانا  متثل  ال��ت��ي  ال�شخمة 
الدول  الأ�شر يف  للعديد من القت�شادات ومالين 
امل�شدرة للعمالة وكذلك الكم الهائل من اخلربات 
املعرفية واملهنية التي تكت�شبها العمالة الوافدة من 
خالل عملها يف م�شروعات تنموية تقام با�شتثمارات 
هائلة وتكنولوجيا متقدمة يف الدول امل�شتقبلة لها 
ف�شندرك القيمة النوعية احلقيقية ملفهوم ال�شراكة 
الإن�شانية �شواء على �شعيد التعاون الدويل يف ملف 
العمالة والتنمية امل�شتدامة اأو على م�شتوى تطوير 
م���ه���ارات راأ�����س امل����ال ال��ب�����ش��ري وخ���ربات���ه يف الدول 

امل�شدرة للعمالة الوافدة.
ونوه ال�شويدي اإىل اأن كتبا ودرا�شات علمية عربية 
للدرا�شات  الإم�������ارات  م��رك��ز  ع���ن  ����ش���ادرة  وع��امل��ي��ة 
التحويالت  اأن  اأك����دت  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
جمل�س  دول  يف  ال��واف��دة  بالعمالة  اخلا�شة  املالية 
التعاون على وجه التحديد ت�شهد منوا قويا مقارنة 
�شرائح  فيها  تتمركز  ال��ع��امل  م��ن  اأخ���رى  مبناطق 
املالية  الأزم���ة  ظ��روف  ب�شبب  العمالة  م��ن  مماثلة 
اإيجابيا  دورا  يعك�س  ال���ذي  الأم���ر  املناطق  تلك  يف 
متزايدا لدول املجل�س كقاطرة ل غنى عنها لتجاوز 
بحتمية  وقناعتها  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم�����ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

التعاون الدويل البناء.

اإن قيادتنا الر�شيدة يف دول��ة الإم���ارات وعلى  وق��ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ���ش��ه��ا 
باأهمية  ت��وؤم��ن  اهلل  حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال��ت��ع��اون ال���دويل وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر م��ن اأجل 
تنقل  اأث����ر  ح����ول  وا���ش��ح��ة  م�شتقبلية  روؤى  ب��ن��اء 
اإ�شهام  اإىل  ون�شعى  امل�شتدامة  التنمية  يف  العمالة 
ف��ن��ح��ن نتحم�س دوما  ل���ذا  ه���ذا الجت����اه  ج���دي يف 
ل��دع��م ك��ل ج��ه��د ه����ادف وح����وار م��ث��م��ر ب��ن ال���دول 
تعزيز  اأج��ل  م��ن  لها  وامل�����ش��درة  للعمالة  امل�شتقبلة 
خال�س  ال�شويدي  وقدم  املتبادلة.  التنموية  املنافع 
�شكره اإىل معايل الوزراء واأ�شحاب ال�شعادة وروؤ�شاء 
اأ�شهمت  الذين  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وامل�شاركن يف  ال��وف��ود 
جل�شات  اإث���راء  يف  ونقا�شاتهم  الفعالة  م�شاركاتهم 
املوؤمتر .. موجها ال�شكر اأي�شا اإىل وزارة اخلارجية 
على  للموؤهالت  الوطنية  والهيئة  العمل  ووزارة 

م�شاهمتهم يف اجناح هذا املوؤمتر.
الدكتور  �شعادة  اأك��د  اأي�شا  اخلتامية  اجلل�شة  ويف 
ل�شوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  ال�شام�شي  �شعيد 
املنظمات الدولية وامل�شاعدات اخلارجية والإن�شانية 
ياأتي يف  املوؤمتر  اأن  كلمته  والبحوث يف  والدرا�شات 
اإطار جمموعة من الأه��داف امل�شرتكة بيننا كدول 
الهجرة  ����ش���وؤون  يف  متخ�ش�شة  دول��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات 

والتنمية وبداية لأعمال م�شتقبلية مقبلة.
للمناق�شات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ي��ع��د  امل���وؤمت���ر  اأن  واأو����ش���ح 
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ش��ل اإل��ي��ه��ا ك��ل م��ن م�����ش��ار حوار 
ال����دويل للهجرة وال��ت��ن��م��ي��ة يف  اأب��وظ��ب��ي وامل��ن��ت��دى 
جديدة  اأف��ك��ار  تبلورت  حيث  العمالة  تنقل  جم��ال 
اإط�����ار ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واخل������ربات وبناء  ل��دي��ن��ا يف 
�شيا�شات  ب��ن  الفاعل  ال��رتاب��ط  وحتقيق  ال��ق��درات 

تنقل العمالة والتخطيط التنموي للدول.
اأه�������داف  م����ع  ي���ت���ك���ام���ل  امل�����وؤمت�����ر  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
والتنمية  للهجرة  ال����دويل  امل��ن��ت��دى  وم��و���ش��وع��ات 
قمة  لج��ت��م��اع  والإع����داد   2014-2013 لعامي 
لجتماعات  والإع��������داد   2014 ع����ام  يف  امل��ن��ت��دى 
والتنمية  ال��ه��ج��رة  ح��ول  امل�شتوى  ال��رف��ي��ع  احل���وار 
املزمع عقده يف نيويورك خالل �شهر اأكتوبر املقبل 
وكذلك الإعداد للم�شاورات الدولية اجلارية ب�شاأن 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ملا بعد العام 2015 
ومردودها  العمل  هجرة  لق�شايا  �شيتعر�س  ال��ذي 

التنموي.
وزارة  الر�شيدة ومب��ب��ادرات  ال��ق��ي��ادة  ب��روؤي��ة  واأ���ش��اد 
الريادي  ال���دور  على  املحافظة  يف  النوعية  العمل 
ل��ل��دول��ة يف جم���ال تنظيم ���ش��وق ال��ع��م��ل م��ن خالل 
���ش��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��وان��ن وال��ت�����ش��ري��ع��ات التي 
تنظم ا�شتخدام العمالة وتعمل على حفظ حقوقها 
وت�شمن لها بيئة العمل املنا�شبة متا�شيا مع املعايري 

الوطنية والدولية.
املعنية ذات العالقة  ال�شركاء واجلهات  ودعا جميع 
وم���راك���ز ال��ب��ح��وث اإىل ����ش���رورة ال��ت��ع��اون ال���دويل 
احلوار  تي�شري  اإىل  اإ�شافة  اخل��ربات  تبادل  واأهمية 
يحتاجون  ومن  املعرفة  ميلكون  الذين  اأولئك  بن 
ربط  طريق  عن  اأعمال  اإىل  املعرفة  وترجمة  اإليها 
والعاملية  والإقليمية  القطرية  ب��امل��ب��ادرات  امل��ي��دان 
وذلك �شمن حلقة متينة تعزز من ال�شراكات التي 
الإن�شاين  التقدم  اأجل  النجاحات من  اأ�شا�س  تعترب 
امل�شتدامة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  اخل��ا���ش��ة  ل���ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��ا 
التي  والتنموي  والجتماعي  القت�شادي  والتقدم 
الأمم  ميثاق  وي�شونها  ال���دويل  املجتمع  يتبناها 
امل���ت���ح���دة. م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ���ش��ع��ادة م���ب���ارك �شعيد 
الظاهري وكيل وزارة العمل يف كلمة له يف اجلل�شة 
اخلتامية اأي�شا اأن "املوؤمتر �شي�شكل نقطة انطالق 
اإىل  ي��ه��دف  ودويل  اإق��ل��ي��م��ي  وت��ع��اون  لعمل حم��ل��ي 
اإقليم  ودول  التعاون  جمل�س  دول  م�شاركة  تعزيز 
املعنية  الدولية  املحافل  يف  للتعاون  املر�شلة  اآ�شيا 
عرب  وذل��ك  والتنمية  العمالة  تنقل  بن  بالعالقة 
بهذا  والأكادميية  البحثية  املوؤ�ش�شات  اهتمام  زي��ادة 
يف  املنطقة  دول  جتربة  وت��اأط��ري  احل��ي��وي  املو�شوع 
الدويل للفرتة ما بعد  �شياغة الربنامج الإمنائي 
اخلتامية  اجلل�شة  يف  لها  كلمة  ويف   .2015 ع��ام 
ثمنت اأمل الهدابي املدير التنفيذي ملركز الإمارات 
اجلهات  دور  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات 
التي �شاركت يف تنظيم املوؤمتر و�شاعدت يف النقا�س 
واإثرائه واإجناحه .. م�شرية اإىل اأن مركز الإمارات 
للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية يعنى منذ ن�شاأته 

بق�شايا العمالة مبختلف جوانبها وف�شال عن عقد 
الكتب  واإ���ش��دار  واملحا�شرات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
ا�شتطالعات  ب��اإج��راء  يقوم  املركز  ف��اإن  وال��درا���ش��ات 

راأي عام حول هذه الق�شايا املهمة.
التي طرحت على مدى  وال��روؤى  امل�شاركات  وتوفر 
انتقال  ق�شية  على  ال�شوء  و�شلطت  املوؤمتر  يومي 
ال��ع��م��ال��ة وع��الق��ت��ه��ا ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة فر�شا 
يف  للمركز  العلمي  للعمل  ج��دي��دة  جم���الت  لفتح 

امل�شتقبل.
واأ�شافت اأمل الهدابي اأن هذه البيانات التي عر�شت 
من  ك��ث��ريا  ت��و���ش��ح  ل��ل��م��وؤمت��ر  البحثية  الأوراق  يف 
احلقائق التي كانت مغلوطة حول واقع العمالة يف 

دول اخلليج العربية.
بقيادة �شاحب  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الهدابي  واأك���دت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
لق�شايا  ك��ب��ريا  اهتماما  ت��ويل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
العامل  دول  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واآث���اره���ا  العمالة  تنقل 
اأجمع وجميعنا ياأمل يف �شياغة روؤية عاملية جديدة 
لتنظيم انتقال العمالة حول العامل وربطها بق�شايا 

الأهداف الإمنائية لالألفية.
يذكر اأن املوؤمتر � الذي عقد يف مقر مركز الإمارات 
� �شهد على  ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خاللها  ناق�س  عمل  جل�شات  خم�س  ي��وم��ن  م���دار 
احلكومين  امل�����ش��وؤول��ن  م��ن  �شخ�شية   150 نحو 
واخلرباء الدولين والتنفيذين من املعنين بتنقل 
تنموي  اأث��ر  وم��ا يحدثه من  العمالة عرب احل��دود 

العديد من املو�شوعات ذات ال�شلة.
العمالة  تنقل  ا�شتعرا�س حركة  املوؤمتر  ومت خالل 
والقت�شادية  ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية  مم��ك��ن��ات  ك��اأح��د 
التنمية  العمل على  تنقل  وانعكا�شات  والجتماعية 
م��ن ح��ي��ث دخ���ل الأ����ش���ر ومن���و راأ�����س امل���ال الب�شري 
والإ�شهامات املالية وغري املالية للعاملن يف اخلارج 
والأ�شباب  وال�شتقبال  الإر���ش��ال  ب��ل��دان  م��ن  ك��ل  يف 
يف  بفاعلية  التعاون  جمل�س  دول  مل�شاركة  املوجبة 
احلوار العاملي حول املردود التنموي لهجرة العمل 
وكذلك ا�شتعر�س املوؤمتر مناذج مل�شاهمات رئي�شية 

للمغرتبن يف تنمية دول الإر�شال.

�سددت على �أهمية قطاع تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�الت�ساالت يف تط�ير �ملعرفة 

ات�شالت ت�شتعر�س اأهم جناحاتها يف افتتاح موؤمتر تكنولوجيا التعليم يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

برعاية من�شور بن زايد .. اختتام املوؤمتر الدويل حول اأثر تنقل العمالة يف التنمية امل�شتدامة 
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•• دبي-الفجر:

���ش��رك��ة م��ن��ه��اج ل��ال���ش��ت�����ش��ارات ال�شركة  ق��ام��ت 
الإ�شالمية  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات  يف  ال���رائ���دة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  وال��ت��دري��ب، ومقرها 
امل���ت���ح���دة ب��ت��وق��ي��ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م وت���ع���اون 
اخلليج  درا���ش��ات  ، مع معهد  موؤخرا  م�شرتك 
يف جامعة دانكوك يف جهورية كوريا اجلنوبية، 
ال�شت�شارات  تقدمي  يف  التعاون  بهدف  وذل��ك 
ال�شتثمار  ب��ق��ط��اع��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ش��رع��ي��ة 
املذكرة  توقيع  جاء  وقد  املختلفة.  الإ�شالمي 
جامعة  لوفد  الر�شمية  ال��زي��ارة  هام�س  على 
دان��ك��وك ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة ، 
ال�شيخة  الوفد خاللها مبنح �شمو  والتي قام 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة احتاد الن�شاء العام 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الدكتوراه الفخرية بالرتبية، كما قام كذلك 
الإم���ارات  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع 
 ، والأك��ادمي��ي��ة  البحثية  امل��ج��الت  يف  للتعاون 
اأهم اجلامعات  اإح��دى  اإذ تعد جامعة دانكوك 

وق��ع مذكرة   ، الأك��ادمي��ي  الكورية يف اجلانب 
حممد  د.  لال�شت�شارات  منهاج  ع��ن  التفاهم 
اأمن علي قطان، امل�شت�شار ال�شرعي يف ال�شركة، 
الربوف�شور  ال��ك��وري  اجل��ان��ب  ع��ن  وق��ع  بينما 
ال�شرق  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  �شانغ،  ون  �شي 
اأو����ش���ط���ي���ة يف اجل���ام���ع���ة. ك���م���ا ح�����ش��ر حفل 
ال�شفري  ك��ان،  يونغ  �شن  الربوف�شور  التوقيع 
الأ���ش��ب��ق جل��م��ه��وري��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة لدى 
امل��ت��ح��دة. وتناولت  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الإم������ارات 
جلنة  واإن�شاء  لتاأ�شي�س  العام  الإط���ار  امل��ذك��رة 
معهد  ع��رب  ال�شرعية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ل��ت��ق��دمي 
الكورية،  دان��ك��وك  جامعة  يف  اخلليج  درا���ش��ات 
واأك������دت امل���ذك���رة ا���ش��ت��ع��داد ال��ل��ج��ن��ة لتقدمي 
الكورية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال�����ش��رع��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات 
تقدمي  يف  الراغبة  اخلا�س  القطاع  و�شركات 
يف  الإ�شالمية  ال�شريعة  مع  متوافقة  اأع��م��ال 
كال البلدين، بالإ�شافة اإىل التعاون يف تنظيم 
علمية  ون����دوات  م�شرتكة  اأك��ادمي��ي��ة  درا���ش��ات 
ال�شريعة  املتوافقة مع  التجارية  الأعمال  عن 
اأم�����ن قطان  وب����ن د. حم��م��د  الإ����ش���الم���ي���ة. 
اأه��م��ي��ة ه���ذه امل��ذك��رة يف ال��وق��ت ال���ذي ت�شهد 

اأطلقها �شاحب  التي  امل��ب��ادرة  دب��ي  اإم���ارة  فيه 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئي�س  نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، اإعالن دبي 
عا�شمة لالقت�شاد الإ�شالمي.  من جانبه اأكد 
الربوف�شور �شي ون �شانغ حر�س معهد درا�شات 
�شركة  م��ع  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  على  اخلليج 
ال�شت�شارات  ت��ق��دمي  يف  املتخ�ش�شة  م��ن��ه��اج 

ال�شرعية يف املنطقة ، وال�شتفادة من خربتها 
ا�شرتاتيجي  الطويلة يف هذا املجال، ك�شريك 
املتخ�ش�شة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
اأتفق  املنطقة،كما  ودول  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف 
الذي  املايل  امللتقى  التعاون يف  الطرفان على 
العام  اأوائ���ل  منهاج،  قبل  م��ن  تنظيمه  �شيتم 
القادم وال��ذي �شيتم الإع��الن عنه يف القريب 

العاجل.

توقيع مذكرة تفاهم بني �شركة منهاج لال�شت�شارات وجامعة دانكوك الكورية

مطار دبي يفوز بجائزتني دوليتني يف جمال ال�شحن للعام 2013 
•• دبي-وام:

ت�شلم �شمو ال�شيخ احمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
دب��ي يف  امل���دين رئي�س موؤ�ش�شة م��ط��ارات  ل��ل��ط��ريان  دب��ي 
ال�شرق  يف  مطار  اأف�شل  جائزة  دبي  مبطار  ام�س  مكتبه 
من  مقدمة   2013 للعام  ال�شحن  جم��ال  يف  الو���ش��ط 
�شكاتا و جائزة اأف�شل مطار يف التميز يف جمال ال�شحن 
اوورد.  ك���ارق���و  اي���ر  م���ن جم��ل��ة  م��ق��دم��ة   2013 ل��ل��ع��ام 
ق��دم اجل��ائ��زت��ن ل�شموه ك��ل م��ن ج��م��ال احل���اي النائب 
والت�شال  الدولية  لل�شوؤون  للرئي�س  التنفيذي  الول 

لل�شحن  الرئي�س  ن��ائ��ب  ان��ك��ي��زة  وع��ل��ي  دب��ي  م��ط��ارات  يف 
دب��ي وع��ب��د اهلل بن  اللوج�شتية يف م��ط��ارات  واخل��دم��ات 
وذلك  دب��ي  م��ط��ارات  يف  ال�شحن  خ��دم��ات  رئي�س  خ��دي��ة 
ومتابعته  املطار  يف  ال�شحن  لقطاع  �شموه  لدعم  تقديرا 
لتطورات خدمات واجن��ازات القطاع. واأكد �شموه خالل 
ي���اأت م��ن ف���راغ وامن���ا بف�شل  اأن ه��ذا الجن���از مل  اللقاء 
اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  اإىل  داعيا  الفريق  ب��روح  العمل 
الدولية  ال�شحن  خارطة  على  دبي  مطار  �شمعة  لتعزيز 
عن طريق التميز وتوفري خدمات ل ت�شاهى للمتعاملن 

يف جمال ال�شحن. 
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املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
مطالبة تعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل املدعى املطلوب 
وكبري  الزرعوين  هالل  مديرها/  ميثلها  �شي  ان  اي  الزرعوين  داين�شتي  �شركة  اعالنه/ 
حيث  ال�شحيفة(  وباأ�شل  بالن�شر)بالحالة  عنوانه:  المارات     اجلن�شية:  مول�شنداين 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
او  نهيان �شخ�شيا  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
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  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2348  جت كل - م ت  - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
مطالبة تعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل املدعى املطلوب 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الزرعوين  ابواحل�شن  عبدالكرمي  حممد  هالل  اعالنه/ 
بالن�شر)بالحالة وباأ�شل ال�شحيفة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2348 جت كل - م ت  - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
مطالبة تعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل املدعى املطلوب 
بالن�شر)بالحالة  عنوانه:  الهند   اجلن�شية:  رو�شريام  جواهر  مول�شنداين  كبري  اعالنه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�شحيفة(  وباأ�شل 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
مبع�شكر اآل نهيان �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  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2348 جت كل - م ت  - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شركة 
العقارية اخلا�شة واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى:  المارات اخل�شراء 
املدعى  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  تعوي�س  مطالبة 
املطلوب اعالنه/ فيليب جورج ح�شني اجلن�شية: امريكا    عنوانه: بالن�شر)بالحالة 
وباأ�شل ال�شحيفة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2394 جت كل - م ت  - ب- اأظ

مدعي/ �شركة مرتو لالجهزة امليكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
�شاير للمقاولت ذ.م.م واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ  107.403 درهم   املطلوب اعالنهم/ 1-  �شركة �شاير للمقاولت ذ.م.م  اجلن�شية: 
ا�شرتاليا  3-م�شعود خج�شته اجلن�شية:  بريطانيا  دوبوا اجلن�شية:  2-ديفيد  المارات 
اجلن�شية:  رينهان  كري�شتوفر   -5 بريطانيا  اجلن�شية:  فالينتن  جوهناثان  دافيد   -4
ايرلندا   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/483 مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة الطالل لتاجري ال�شيارات وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل 
الواكي اجلن�شية:  ابراهيم لطوف   العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
�شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 2160درهم    املطلوب اعالنه/  
املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  الواكي  لطوف   ابراهيم 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة املركز الداري   �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  

2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/473 مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري ال�شيارات بوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل العربي 
اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شرف الدين امام �شرف الدين اجلن�شية: 
هندي  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 8685 درهم املطلوب اعالنه/   �شرف 
املدعي  ان  بالن�شر  حيث  الدين اجلن�شية: هندي عنوانه:  �شرف  امام  الدين 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة املركز الداري   �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  

2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
    اعالن  يف الدعوى رقم   2013/326 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان حممد مري بوكالة طارق تقي ابو العال   املطلوب 
البال�شرت  لأع��م��ال  عبدالرحمن  �شعيد  عبدالرحمن  موؤ�ش�شة  اع��الن��ه: 
بالن�شر  العنوان:  النا�شري    عبدالرحمن  �شعيد  عبدالرحمن  وميثلها 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الث��ن��ن املوافق 
12 ظهرا  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  لنظرها  2013/6/3 موعدا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العن �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/743 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/ �شما ابوظبي لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة 
الحتاد للتامن اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: تعوي�س 123.500 درهم   
المارات     اجلن�شية:  املازمي  علي  عبداهلل  �شليمان  جميد  اعالنه/  املطلوب 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1335 جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/ جودة اخلليج الهند�شية و�شيانة ال�شيارات ميثلها/ عبداهلل عبدامللك 
نا�شر علي حممد  حممد اخل�شر اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عبداهلل 
الف   50.000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
درهم املطلوب اعالنه/ عبداهلل نا�شر علي حممد اجلن�شية: المارات عنوانه: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف(  من  بالن�شر)بتعجيل 
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/382   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه/1- �شركة فا�شكون تريدجن ليمتد  جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد �شالح 
املدعى  بن  واملربمة   2008/6/29 امل��وؤرخ��ة  احلجز  ا�شتمارة  بف�شخ  العاين  �شالح  �شعيد  حممد 
ليمتد(  تريدينج  فا�شكون   ( املدعى عليها  وال��زام  الدعوى  الوحدة مو�شوع  واملدعى عليها عن 
ت��وؤدي للمدعى ) حممد �شالح حممد �شعيد �شالح العاين( مبلغ 1079925 درهم ) مليون  ان 
�شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(  وع�شرون  وخم�شة  وت�شعمائة  الفا  و�شبعون  وت�شعة 
من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2013/4/17 وحتى ال�شداد والزمتها امل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/337   عقاري كلي                    

بان  املحكوم عليه/1- �شاجناي كومار جوباجلي برا�شاد   جمهول حمل الق��ام��ة   نعلنكم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك 
واملوؤرخة 2008/1/3 واملربمة بن  الذمة  املو�شوفة يف  اتفاقية الج��ارة  بف�شخ  م ح  للتمويل �س 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي   بالزام  ثانيا:  املدعية  اىل  احليازة  ورد  عليه  واملدعى  املدعية 
مبلغ  1.275.294.44 درهم ) مليون مائتان خم�شة و�شبعون الفا ومائنان اربعة وت�شعون درهما 
امللكية والذي ين�س على  ال��وارد يف �شهادة  واربعة واربعون فل�شا( ثالثا: ب�شطب القيد العقاري 
انه )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته واملودع لدى الدائرة( 
مع الزامة بامل�شاريف ومبلغ الف رهم مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/603   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليهما/1- عمران عا�شق حممد عا�شق 2- عدنان عا�شق حممد عا�شق    جمهويل حمل القامة   
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك 
العقار  اتفاقية الجارة مو�شوع الدعوى ومالحقها، والزام املدعى عليهما بت�شليم  للتمويل �س م ح بف�شخ 
العقاري)  القيد  ا�شارة  والغاء  املدعية  ال�شواغل واحليازة اىل  بالتملك خاليا من  املنتهية  الج��ارة  مو�شوع 
لرتتيبات  العقار  ملكية  تخ�شع  ن�شها)  جاء  والتي  امللكية  �شهادة  يف  ال��واردة  الذمة(  يف  املو�شوفة  الج��ارة 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( ال�شادرة عن دائرة 
الرا�شي والمالك مع الزام املدعى عليهما ان يوؤديا لل�شركة املدعية تعوي�شا مقداره()493.862.25 درهم( 
اربعمائة وثالثة وت�شعون الفا وثمامنائة واثنان و�شتون درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا، والر�شوم وامل�شروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.     حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/143   جتاري جزئي                      
اىل املدعي عليهما  /1- ب�شت العاملية للمقاولت ذ.م.م 2- را�شد ح�شن خليفة بن �شرور  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى/ �شركة الردهة للتجارة ذ.م.م وميثله: عامر �شيد 
حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2012/10/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة الردهة للتجارة ذ.م.م بالزام 
املدعى عليهما مت�شامنن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مقداره 30600 درهم )ثالثون 
والزمتهما   2011/5/28 يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 وف��ائ��دة  دره��م(  و�شتمائة  الفا 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1015  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده فرعيا / 1 -�شركة ا�س ايه ام انرتنا�شيونال )ذ.م.م(   
روي��ال نت ورك  امل�شتاأنف فرعيا /�شركة  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�شتاأنف  ال��ع��ام��ة  ق��د  للتجارة 
ا�شتئناف  بالئحة  وذل��ك   2013/3/11 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/329
ال�شاعة   2013/6/5 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت   . ف��رع��ي 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم )16( وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  378/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

المارات    اجلن�شية:  الو�شط  ال�شرق  العام  الملاين  امل�شت�شفى   : امل�شتاأنف 
امل�شتاأنف عليه:توما�س فيه اجلن�شية: املانيا  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم 
امل�شتاأنف كامال+ ندب خبري ح�شابي  املطلوب اعالنه/توما�س فيه اجلن�شية: 
املانيا    العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/50 عم كل- م ع- ب -اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/21
الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/522 )مدين جزئي) بوا�سطة الن�سر
بيوت  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ارد�شري  امل��دع��ي/1-  اق��ام  جن�شيته:   ميثلها  ومن  العقاري  للتطوير  العندليب 
بوتيمور 2- ليال خرزاي- وكيال عنهم: امري علي بورتيمور جن�شيته عنوانه: 
هاتف    52244 ����س ب:   - الول  ال��ط��اب��ق   8 رق���م  ب��ن��اي��ة  ���ش��ي��ت��ي-  ان���رتن���ت  دب���ي 
ومو�شوعها  عجمان  كلي(  )م��دين   2013/522 ب��رق��م   ال��دع��وى   0506517922
امام حمكمة  املحكم.   فانت مكلف باحل�شور  بالت�شديق علي حكم  املطالبة   :
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
11.00 املوافق يوم 4 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/08
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/علي عبداهلل خلدمات الف��راح   جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعين قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل 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
1119/2013/13
1121/2013/13
1122/2013/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
المن حممد �شراجول

نور الومان بهويان عبدال�شمد بهويان
 ابو�شيد ديوان عبدال�شتار ديوان 

مبلغ املطالبة
29749 درهم �شامل تذكرة العودة
25015 درهم �شامل تذكرة العودة
34168 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1897 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:�شركة التربيد النموذجي ملقاولت وتركيب وحدات التكييف 
حيث ان املدعي: نا�شر احمد علي نا�شر بوع�شيبة   اقامت عليك لدى هذه 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )75.520 درهم(  املحكمة الدعوى 
بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانوية 9% من تاريخ 
املحكمة  امام هذه  ال�شداد. وعليه يقت�شى ح�شورك  2011/6/29 وحتى متام 
الثامنة والن�شف من �شباح يوم  ال�شاعة  الثانية( يف متام  الدائرة اجلزئية   (
ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/5/21
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/8
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/376 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
ال�شيد: جويي موخرجي براديب  عبدالكرمي ح�شن عبدالرحمن اجلن�شية: الم��ارات 
يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الهند   اجلن�شية:  موخوباد  كومار 
�لتدريب  وخدمات  �لت�س�يقية  لال�ست�سار�ت  )�لطنني  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل 
�الد�ري  ذ.م.م( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)59022( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:عبداهلل �شيف حممد 
القراعه النعيمي اجلن�شية: المارات عبدالرحمن حممد �شهاب اجلن�شية: لبنان    ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     

انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2013/1284   

 املنذر/ولد عتيق عبدالرحمن    
املنذر اليه: فوؤاد عمر عمر �شامل دمكيك  جمهول القامة

ينذر املنذر /املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )5.628.95 (خم�شة الف و�شتمائة وثمانية 
وع�شرون درهم وخم�شة وت�شعون فل�س واخالء العن املاأجورة وت�شليمها خالية باحلالة 
التي ت�شلمتها عليها قبل التعاقد وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغلها للعن 
و�شداد ما ي�شتجد من م�شتحقات ايجارية حتى تاريخ الخالء التام وذلك موعد اق�شاه 
15 يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 
الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وبالتعوي�س املنا�شب مع حتميل املنذر اليه ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 يف الدعوى رقم  2012/765 جتاري جزئي

املدعى / بنك ام القيوين الوطني �س م ع 
املدعى عليه: �شليمان فادودو

لقد تقرر عقد جل�شة خربة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 يف متام 
ال�شاعة 4.30 م�شاء وذلك مبقر اخلربة الكائن ببناية الحتاد )وزارة 
الطاقة( خلف �شتي �شنرت ديره دبي- الطابق التا�شع- مكتب رقم 902 
لذا يرجى ح�شوركم او ح�شور من ميثلكم قانونا وذلك لالطالع على 

ا�شول امل�شتندات الثبوتية التي بحووتكم.
عبداهلل فايز ال�سام�سي
اخلبري املنتدب

اعالن اجتماع خربة

العدد  10794 بتاريخ   2013/5/16     
 يف الدعوى رقم  2012/1896 جتاري كلي

املوفوعة من بنك ابوظبي التجاري بوكالة حممد عبداهلل خمي�س الناخي �شد 
: با�شا ال�شرق الو�شط وبهداد ح�شن هادي نهراين بال�شارة اىل كتاب حمكمة 
الق�شية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�شمن   2013/5/12 يف  امل��وؤرخ  البتدائية  دبي 
الق�شية  اخل��ربة يف  اجتماع  تقرر عقد  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله،  امل��ذك��ورة 
املذكورة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 12.00 ظهرا ) الثانية ع�شر 
ظهرا( وذلك يف العنوان التايل: مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- الهالل 
كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتاأمن- بجانب 
يف  للح�شور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة 

املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/احمد ماجد لوتاه- رقم القيد 111

الهالل كابيتال
 اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد  10794 بتاريخ 2013/5/16     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/76 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ: �شركة المارات للكمبيوتر ذ.م.م  عنوانه: امارة  دبي- بر دبي �شارع ال�شيخ زايد- معر�س 
ملك عبيد اجلابر املنفذ �شده: عبدالرحمن احمد فلنكاز ب�شفته كفيال بال�شداد بالتكافل والت�شامن مع 
الول )ابنه ( واخ��رون عنوانه: امارة دبي- بر دبي- منطقة زعبيل- حمل ملك �شركة ام كي ام للخدمات 
الثالث  الي��ام  ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف  املوافق 2013/5/29  الربعاء  يوم  انه يف     - وايف(  التجارية )مركز 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع   )�شركة 
المارات للمزايدة على املوقع اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تامن ل يقل عن  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا يبريره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملدة 301  من 
قانون الج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع  كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف العقار. فيال يف اجلمريا رقم الر�س : 326 امل�شاحة: 418.06 مرت 

مربع القيمة 3600000 درهم   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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افتتح املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للمبارزة، اأول 
نا�شئة  مركز  يف  امل��ب��ارزة  لريا�شة  تدريبي  مركز 
مل��راك��ز النا�شئة  ال��ع��ام��ة  ل�����الإدارة  ال��ت��اب��ع  وا���ش��ط 
الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإح��دى 

بال�شارقة.
وح�شر مرا�شم حفل الفتتاح قا�شم �شامل الطاهر 
اأمن ال�شر العام لحتاد الإمارات للمبارزة و�شعيد 
بطي حديد مدير اإدارة مراكز النا�شئة بال�شارقة 
بنادي  امل���راأة  ريا�شة  اإدارة  م��دي��رة  ع�شكر  ون���دى 
���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة و���ش��دي��ق ر���ش��ي��د م��دي��ر مركز 
الريا�شة  موجه  الدين  عز  وتامر  وا�شط  نا�شئة 

بالإدارة العامة ملراكز النا�شئة. 
وثمن املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 
للمبارزة،  الإم�����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
مناف�شات  ا�شت�شافة  يف  النا�شئة  م��راك��ز  ج��ه��ود 
بطولة الحتاد للمبارزة للنا�شئن حتت 17 �شنة 
نا�شئة  مركز  يف  اأقيمت  التي  والفتيات  للفتيان 
 ،2013 11-مايو   ،10 ي��وم��ي  خ���الل  وا���ش��ط 
م�شيداً مب�شتوى التنظيم والدعم الذي اأ�شهم يف 

اإجناح فعاليات البطولة. 
واأع�����رب ال��ق��ا���ش��م��ي ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��اف��ت��ت��اح مركز 
حيث  من  وا�شط  نا�شئة  مركز  يف  املبارزة  تدريب 
كخطوة  باملركز،  املتوفرة  والتجهيزات  الإمكانات 
ال�شباب  اأو���ش��اط  بن  الريا�شة  ه��ذه  لن�شر  اأول��ي��ة 
النا�شئة  ال�شارقة م��ن خ��الل م��راك��ز  اإم���ارة  اأب��ن��اء 

املنت�شرة يف اأرجاء الإمارة.
ومن جهته اأو�شح �شعيد بطي حديد مدير اإدارة 
مراكز النا�شئة، اأن افتتاح مركز تدريب املبارزة يف 
التي  لالتفاقية  وفقاً  ياأتي  وا�شط  نا�شئة  مركز 
بهدف  للمبارزة  الإم���ارات  احت��اد  توقيعها مع  مت 
برامج  خ��الل  ال�شارقة من  اإم��ارة  يف  اللعبة  ن�شر 
ي��ت��م تنفيذها يف  ال��ط��رف��ن  ب��اإ���ش��راف  وف��ع��ال��ي��ات 
مراكز النا�شئة املنت�شرة يف ربوع ال�شارقة مبختلف 
مدنها ومناطقها، م�شرياً اإىل اأن توقيع التفاقية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ج��اء 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ال�شيخة  �شمو  وقرينته  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
ج��واه��ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة املجل�س 
ب�����ش��رورة تفعيل مبداأ  ل�����ش��وؤون الأ����ش���رة،  الأع��ل��ى 

واملوؤ�ش�شات  الدوائر  كافة  مع  وال�شراكة  التعاون 
املجتمعية يف �شبيل دعم ريا�شة الإمارات وتعزيز 

ا�شرتاتيجيتها وطموحاتها امل�شتقبلية.
الفوتوغرافية  ال�شور  معر�س  احل�شور  وتفقد 
امل��ب��ارزة، الذي  ت��دري��ب  امل�شاحب لف��ت��ت��اح م��رك��ز 
ال�شور  ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن  ا���ش��ت��م��ل 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ة اأث���ن���اء م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
الحتاد،  ينظمها  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت  ال��ت��دري��ب��ات، 
ف�����ش��اًل ع��ن ال��ب��ط��ولت ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ى ينظمها 

املركز للنا�شئة ب�شفة دورية
اأ�ش�س  ل��ب��ع�����س  ا���ش��ت��ع��را���س  احل�������ش���ور  و����ش���اه���د 
نا�شئة  وال��ت��ي قدمها  امل���ب���ارزة،  وف��ن��ون  وم��ه��ارات 
م��رك��ز وا���ش��ط ، ف�����ش��اًل ع��ن اأه���م ح��رك��ات��ه��ا التي 
اإىل جانب  واملار�شيه،  والفانديه،  الرونبيه،  ت�شم 
الأل��وجن، والأوجن��ارد، اإ�شافة اإىل مهارات الدفاع 

والهجوم الب�شيط. 
ويوا�شلون  نا�شئاً   25 ح���واىل  اللعبة  ومي��ار���س 
ال��ت��دري��ب ي��وم��ي��ا ب��امل��رك��ز حت���ت اإ����ش���راف مدرب 

خمت�س ومتابعة فنية من احتاد املبارزة .
حق  النا�شئة  م��راك��ز  متنح  التفاقية  اأن  وي��ذك��ر 

والدولية  املحلية  البطولت  وا�شت�شافة  تنظيم 
واإدارجها بالأجندة ال�شنوية لبطولت الحتاد،كما 

للنهو�س  الالزمة  املبارزة  مالعب  توفري  تتوىل 
جانب  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ���ش��الت��ه��ا  يف  ب��امل�����ش��روع 

م�شاركتها يف بطولت الحتاد بفريق يحمل ا�شم 
)مراكز النا�شئة للمبارزة(.

اأكد �شعادة ال�شيخ ح�شن بن جرب اآل ثاين رئي�س 
اليوم  البحرية  للريا�شات  القطري  الحت��اد 
بتمثيل  النعمة  وع��ل��ي  ال��ن��ا���ش��ر  حم��م��د  ق��ي��ام 
فريق روح قطر يف جراند بري �شبي�س كو�شت 
�شاحل  على  �شيقام  ال��ذي  ال��راب��ع،  ب��وت  �شوبر 

كوكو بيت�س بولية فلوريدا الأمريكية.
و���ش��ي��ق��ود ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ ح�����ش��ن ب���ن ج���رب اآل 
كورتي�س  �شتيف  الربيطاين  وم�شاعده  ث��اين 
اأو�شك على  الزورق التوربيني القطري الذي 
اجلهوزية ومراحل ال�شتعداد الأخرية للقيام 
بجولة جتريبية )�شيك داون(، ومن ثم جتربة 
ال��زورق لأول مرة يف اجلولة الثالثة من  اأداء 
يف  انرتنا�شيونال  بوت  �شوبر  بطولة  �شباقات 
نهاية ال�شهر اجلاري يف اوراجن بيت�س بولية 
ف���ل���وري���دا. وق�����ال ال�����ش��ي��خ ح�����ش��ن ال�����ذي غاب 
بيلوك�شي:  ال��ب��ط��ول��ة يف  ج���ولت  ف��احت��ة  ع��ن 
يف  الثاين  الفريق  زورق  وعلي  حممد  �شيقود 
اجلاري.  الأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف   750 فئة 

بع�شهما  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف  ه��دف��ه��م��ا  و���ش��ي��ك��ون 
قدر  معاً  املثمر  والتعاون  والتن�شيق  البع�س 
يف  نناف�س  اإننا  ال��زورق.  قيادة  المكان خالل 
و�شننتظر  ال��ع��ام،  ه��ذا  علينا  ج��دي��دة  منطقة 

ونرى كيف ت�شري الأمور على م�شار ال�شباق .
اجلدير بالذكر اأن زورق روح قطر �شوبر بوت 
الذي �شيناف�س �شمن فئة �شباقات �شوبر بوت 
750، هو نف�شه زورق املت�شابق توين اأبراهامز 
النا�شر  حممد  القطريان  و�شيقوده  �شابقاً، 
َز زورق الكاتاماران مارين  وعلي النعمة. وُجهِّ
تكونولوجي البالغ طوله 42 قدماً مبحركن 
من طراز �شكوربيون ري�شينغ يولد كل منهما 

قوة ح�شانية تبلغ 750 ح�شان.
ال�شيخ ح�شن بن  �شعادة  اأكد  ال�شياق،  ويف هذا 
كورتب�س  �شتيف  وم�شاعده  اأن��ه  ث��اين  اآل  جرب 
منت  على  الأوىل  مل�شاركتهما  الآن  يتطلعان 
بري  ج��ران��د  يف  اجل��دي��د  التوربيني  زورقهما 
الفرتة من  �شيقام خالل  الذي  بيت�س  اأوراجن 

31 مايو اإىل 2 يونيو املقبل. وقال �شعادته: 
نحن بانتظار و�شول بع�س القطع الرئي�شية 
جتهيز  قبل  وقت  م�شاألة  جمرد  تركيبها  واأن 

الزورق لالنطالق .
و�شّيد الزورق التوربيني الذي �شيقوده ال�شيخ 
ح�شن يف الوليات املتحدة الأمريكية بالتعاون 
ت��ورب��ي��ن��ز و فايف  ����ش���رك���ات وي�����ش��ربي��ن��غ  م���ع 
 . باوربوت�س  ماي�شتيك  و  اند�شرتيز  اك�شي�س 
اإك�شرتمي  قطر  روح  ماي�شتيك  زورق  ��َز  وُج��هِّ
توربن اجلديد بزوجن من حمركات تي 53 
توربينية، وقادر على النطالق ب�شرعة ت�شل 
اإىل 354 كم-�شاعة )200 ميل( با�شتخدام 

تكنولوجيا فايف اأك�شي�س.
وغاب عن فاحتة جولت البطولة يف بيلوك�شي 
اأي�شاً عدة فرق رائدة  اأبريل املا�شي  اأواخر  يف 
اأنليمتد  ب��وت  �شوبر  بطولة  ويت�شدر  اأخ���رى، 
لوكا�س  وفريق   ،57 كوليجن  ريك�س  فريق 
نقطة   111 بر�شيد   77 �شيلفرهوك  اأوي���ل 

�شتيهل  وفريق  اإك�شرتمي.  �شوبربوت  فئة  يف 
ب���وت بفارق  ���ش��وب��ر  ي��ت�����ش��در ف��ئ��ة  ال����ذي   13
ال  ات�س  51 نقطة على مناف�شه فريق دبليو 
بري  فعاليات جراند  وت�شتهل  موتور�شبورت. 
املت�شابقن  م�شتندات  بت�شجيل  بيت�س  كوكو 
للزوارق يوم  الفني  الفح�س  يليها  وال��زوارق، 
للزوارق  ي�شمح  اأن  قبل  مايو(،   17( اجلمعة 
بالقيام باختبارات على م�شار ال�شباق يف اليوم 

التايل ال�شبت وملدة خم�س �شاعات.
ت�شديق  على  احل��ائ��ز  الأول  ال�شباق  و�شيقام 
وموافقة �شوبر بورت انرتنا�شيونال بروداك�شن 
ظهر  نيتورك�س  ه��او���س  ب��راي��ت  ويقدمه  اإن��ك 
يوم الأحد املوافق 19 مايو اجلاري )ال�شاعة 
ينطلق  بينما  ال���دوح���ة(.  بتوقيت   19:00
ال�����ش��ب��اق ال���ث���اين ث��ن��در اأون ك��وك��و ب��ي��ت�����س يف 
ال�شاعة الثانية بعد الظهر )ال�شاعة 21:00 
بتوقيت قطر(. وتقع حمطات توقف الزوارق 

يف ذا كوف يف كيب كرنفال .

لبى الرجنتيني ديجو مارادونا جنم الكرة العاملية واأحد ا�شاطريها فى الع�شر 
احلديث الدعوة التي وجهها له املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س القليمي 
اخلا�س  لالوملبياد  العامل  كاأ�س  ت�شفيات  حل�شور  ال��دوىل  اخلا�س  لالوملبياد 

ل�شمال اأفريقيا والتي �شتقام بالقاهرة .
وذلك خالل ح�شور مارادونا افتتاح الكاأ�س القليمية يف كرة القدم املوحدة وهي 
الت�شفيات املوؤهلة لأول كا�س عامل �شيقام بالربازيل عام 2014،والتى اقيمت 
والبطاقة  الأو�شط  لل�شرق  اقليمية  كاأ�س  ب��اأول  ال�شعودية  بفوز  وانتهت  بدبى 
الثانية معلقة بت�شفيات �شمال  البطاقة  ، وتبقى  العامل  املوؤهلة لكاأ�س  الأوىل 
اأكتوبر   9 وحتى   4 الفرتة من  فى  القاهرة  ت�شت�شيفها  �شوف  والتى  افريقيا 
9 منتخبات عربية يف �شمال افريقيا  2014 وت�شارك فيها اىل جانب م�شر 
هي موريتانيا ، املغرب ، اجلزائر ، تون�س ، ليبيا ، ال�شودان ، ال�شومال ، جيبوتي 
، جزر القمر . و�شرح املهند�س اأمين عبد الوهاب باأن مارادونا عرب عن �شعادته 
الكاأ�س  تلك  افتتاح  حفل  حل�شور  القاهرة  وح�شورة  مل�شر  بدعوته  البالغة 
والتي يجب علينا جميعا دعم  الن�شانية  ال��دللت  الكثري من  والتي حتمل   ،
تلك املبادرات الن�شانية ، وانه �شعر ب�شعاده غامرة من خالل م�شاركته يف حفل 

افتتاح كاأ�س دبي ، و�شوف يعي�س نف�س حالة ال�شعاده بح�شورة للقاهرة .

الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  اأمي���ن  املهند�س  اق���رتح 
الإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل ا�شت�شافة 
لالألعاب   2019 ع����ام  ل��ب��ط��ول��ة  الم��������ارات 
وجتهيزات  ام��ك��ان��ات  م��ن  لديها  مل��ا  ال�شيفية 

لوج�شتية.
وقال عبدالوهاب لوكالة اأنباء المارات وام اإن 
ريا�شية  لوج�شتية  جتهيزات  لديها  الم���ارات 
ا�شت�شافة  من  متكنها  هائلة  وامكانات  جيدة 
بطولة عام 2019 لاللعاب ال�شيفية واأ�شاف 
ل�شت�شافة  الم�������ارات  ت��ر���ش��ي��ح  ام��ك��ان��ي��ة  اإن 
الدولية  ل�شمعتها  �شبه موؤكدة نظرا  البطولة 

وملا لديها من ت�شهيالت ريا�شية جيدة مناف�شة 
م�شريا اىل ان املناف�شن الوحيدين حتى الن 

هما املانيا وجنوب افريقيا.
ويزور املهند�س عبد الوهاب المارات حل�شور 
اخلا�س  لالوملبياد  املوحدة  القدم  كرة  بطولة 
ملنطقة ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا املوؤهلة 
ال��ب��ط��ول��ة يف  ريو  ل��ه��ذه  ال���ع���امل  ك���اأ����س  لأول 

الربازيل 2014  لالأوملبياد اخلا�س.
يف  العاقة  ل��ذوي  املخ�ش�شة  البطولة  وب��داأت 
اجلاري  10مايو  م��ن  اع��ت��ب��ارا  دب���ي  م��الع��ب 
العربية  اململكة  ف��ري��ق  ب��ف��وز  ام�����س  واختتمت 

ال�شعودية على البحرين وتاأهله لبطولة ريو.
البطولة  ه��ذه  توقيت  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 
اأو����ش���ح اأن���ه���ا ���ش��ي��ف��ي��ة م���ن ح��ي��ث ال����ش���م لكن 
ال�������ش���ت���اء حيث  ف�������ش���ل  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف  مي���ك���ن 
ومنا�شبا  الم����ارات  يف  جميال  الطق�س  ي��ك��ون 
كرة  ت�شمل  لعبة   19 يف  املناف�شة  ل�شت�شافة 
والبولينج  وال�شباحة  وال�شلة  والطائرة  القدم 

وغريها.
لالوملبياد  املوحدة  القدم  كرة  بطولت  وتعقد 
اللعاب  اخلا�س مرة كل عامن حتت م�شمى 
بالتناوب وي�شارك فيها  ال�شيفية  ال�شتوية ثم 

�شبعة اآلف لعب وثالثة اآلف من الدارين 
لو�س  م��دي��ن��ة  ت�شت�شيف  و���ش��وف  وامل���درب���ن. 
البطولة   2015 ع���ام  الأم��ري��ك��ي��ة  اجن��ل��و���س 
عام  ال�����ش��ت��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وال��ن��م�����ش��ا  ال�شيفية 
ت�شت�شيف  اأن  ل����الم����ارات  ومي���ك���ن   2017
تقدمت  اذا   2019 لعام  ال�شيفية  البطولة 
عبد  املهند�س  م��ق��رتح  ح�شب  ل��ذل��ك  للرت�شح 
بطولة  ا�شت�شافت  قد  كوريا  وكانت  ال��وه��اب. 
اللعاب ال�شتوية يف يناير املا�شي و�شاركت فيها 
المارات للمرة الوىل بينما ا�شت�شافت اليونان 

بطولة اللعاب ال�شيفية عام 2011.

ال�شيخ �شامل القا�شمي يفتتح اأول مركز تدريبي 
للمبارزة يف مراكز النا�شئة

حممد �لنا�سر وعلي �لنعمة ي�ستعد�ن للمناف�سة على منت زورق روح قطر يف ك�ك� بيت�س

ح�شن بن جرب يخترب زورقه التوربيني اجلديد ا�شتعدادًا جلراند بري اأوراجن بيت�س
�لفريق �لقطري بد�أ �لعد �لتنازيل لالنطالق من كيب كرنفال

مار�دونا يلبي دع�ة م�سر حل�س�ر ت�سفيات كاأ�س �لعامل لالأوملبياد �خلا�س بالقاهرة

ال�شعودية حت�شل على بطاقة التاأهل الأوىل لل�شرق الأو�شط لريو 2014 بالربازيل

الرئي�س الإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل يقرتح ا�شت�شافة الإمارات لبطولة الألعاب ال�شيفية 2019

را�شد  بن  حممد  جلائزة  والت�شويق  الت�شال  جلنة  عقدت 
اأحمد  �شعادة  برئا�شة  اجتماعا  الريا�شي  لالإبداع  مكتوم  اآل 
امل��ن�����ش��وري ع�����ش��و جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل���ائ���زة ورئ��ي�����س جلنة 
الت�شال والت�شويق فيها وح�شور يو�شف جواد نائب رئي�س 
اللجنة واأحمد احلمادي ع�شو اللجنة ، وكذلك نا�شر اأمان 

اآل رحمة مدير اجلائزة.
ال����دورة اخلام�شة  لّلجنة يف  ال��ث��اين  وه��و  الج��ت��م��اع  ومت يف 
وت�شمية  الأمناء  ت�شكيل جل�س  اإع��ادة  بعد  اجلائزة  من عمر 
املن�شوري رئي�شا للجنة الت�شال، مناق�شة خطة عمل اللجنة 
والت�شال  والت�شويق  الرتويج  جم��الت  يف  املقبلة  للمرحلة 
انت�شارا  اأن اجلائزة حققت  اللجنة  �شعادة رئي�س  اأكد  ، حيث 
وا�شعا واحتلت مكانة ال�شدارة على جميع امل�شتويات حمليا 

وعربيا و تبواأت مكانة مرموقة عامليا بف�شل ارتباطها با�شم 
وفكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ولكونها الأكرب يف العامل من قيمة اجلوائز املمنوحة وتنوع 
والإدارين  وامل��درب��ن  الريا�شين  جميع  �شمولها  و  فئاتها 
والعاملن والداعمن للريا�شة وامل�شاهمن يف تطورها من 
اإه��م��ال اجلانب  اأك��ادمي��ي��ن واإع��الم��ي��ن ، لكن ه��ذا ل يعني 
م�شئولية  عاتقنا  على  ي�شع  بل  لها  والرتويجي  الت�شويقي 
اإىل  م�شاعفة يف البحث عن و�شائل مبتكرة وفعالة للو�شل 
املعنين  جميع  واإىل  العامل  يف  الريا�شية  القطاعات  جميع 
بال�شاأن الريا�شي ، وكذلك تر�شيخ مفهوم الإبداع يف العمل 

الريا�شي وعدم الكتفاء بتحقيق الجنازات دومنا اإبداع.

املتعلقة بخطة  امل��وا���ش��ي��ع  ومت يف الج��ت��م��اع ط��رح ع��دد م��ن 
املوؤ�ش�شات  م���ع  الت�������ش���ال  وك���ذل���ك   ، وال����رتوي����ج  ال��ت�����ش��وي��ق 
طلب  حيث   ، ال��ري��ا���ش��ي  ب��ال�����ش��اأن  ال��ع��الق��ة  وذات  الريا�شية 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة و���ش��ع ال��ت�����ش��ورات اخل��ا���ش��ة ب��ك��ل ع�����ش��و يف 
اللجنة على اأن يتم عقد اجتماع مو�شع خالل ال�شبوع املقبل 
اأجل  من  املنا�شبة  بالقرارات  واخل��روج  بالتف�شيل  ملناق�شتها 

بدء التنفيذ.
كما مت يف الجتماع طلب و�شع الت�شور اخلا�س بحفل تكرمي 
الفائزين بالدورة اخلامة للجائزة واملقرر اأن يتم يوم 6 يناير 
2014 من اأجل اختيار الأف�شل منها والعمل منذ الآن يف 
اجناز كل ما يتطلبه هذا احلفل املميز وتطويره �شنويا مبا 

يتنا�شب مع ا�شم ومكانة اجلائزة .

جلنة الت�شال والت�شويق جلائزة حممد بن را�شد لالإبداع الريا�شي تبحث اخلطة الت�شغيلية

يعقد جمل�س ابوظبي الريا�شي و�شركة رماية الدولية 
ال�شاعة  مت���ام  يف  �شحفيا  م���وؤمت���ر  اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ظ��ه��را ،وذل����ك يف م��ق��ر ن���ادي كراكال 
 ، باأبوظبي  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ب��ن��ادي  للرماية 
لالإعالن عن تنظيم بطولة ابوظبي للرماية 2013 
من  وا�شعة  مب�شاركة  التوايل  على  الرابعة  بن�شختها 

فرق املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية يف ابوظبي.

رماية  و�شركة  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  ويحر�س 
دعم  ب��ه��دف  �شنويا  ال��ب��ط��ول��ة  تنظيم  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 
ال��ت��وا���ش��ل الريا�شي  ال�����ش��راك��ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز 
الهيئات  موظفي  ب��ن  والأوا����ش���ر  ال��رواب��ط  وتنمية 
احل��ك��وم��ي��ة ب��ج��ان��ب ال��دع��م ال����ذي ت��ق��دم��ه البطولة 
الرماية وال�شعي لتو�شيع ممار�شتها ب�شورة  لريا�شة 

اكرب.

اليوم.. موؤمتر �شحفي لالإعالن عن 
بطولة اأبوظبي الرابعة للرماية 2013
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مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  يرتاأ�س 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
الومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وف���د دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اأ�شحاب  ملجل�س  والع�شرين  ال�شابع  الإج��ت��م��اع  يف  امل�شارك 
بدول  الوطنية  الومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  روؤ���ش��اء  وامل��ع��ايل  ال�شمو 
ع��ق��ده يف  وامل��زم��ع  العربية  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

مملكة البحرين يوم الأحد املقبل.
نا�شر  واأح��م��د  ال�شركال  يعقوب  يو�شف  ال��دول��ة  وف��د  ي�شم 
ويو�شف  الكمايل  واأحمد  الدو�شري  املح�شن  وعبد  الري�شي 
لدى  الدولة  �شفري  ال�شويدي  �شلطان  حممد  و�شعادة  املال 

مملكة البحرين.
ومن املنتظر اأن يح�شر وفد الدولة اإحتفال مملكة البحرين 

تلبية  البحرينية  الوملبية  اللجنة  ا�شرتاتيجية  بتد�شن 
لدعوة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة رئي�س اللجنة 

الوملبية البحرينية.
اجتماعات  على  �شيعر�س  ال��ذي  الأع��م��ال  ج��دول  ويت�شمن 
روؤ�شاء اللجان الوملبية بدول جمل�س التعاون اعتماد لوائح 
وهي  املتخ�ش�شة  اللجان  اأعدتها  التي  الريا�شية  ال��دورات 
الريا�شية  الل��ع��اب  ودورة  ال�شاطئية  الل��ع��اب  دورة  ل��وائ��ح 

ولوائح جائزة اللجنة التنظيمية املتميزة.
و�شيتم ا�شتعرا�س تقارير موؤمتر جمل�س التعاون للريا�شة 
من  الفرتة  خ��الل  البحرين  مملكة  يف  عقد  ال��ذي  والبيئة 
اأكتوبر املا�شي والإحاطة علما مبوعد انعقاد   22 اإىل   20
امل���وؤمت���ر ال��ث��اين ل��ل��ري��ا���ش��ة وال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة القطرية 

الدوحة 2013 ودورة اللعاب ال�شاطئية الثانية والتي كان 
اىل  وحتولت  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اقامتها  مقررا 
قطر بناء على رغبتها لتقام يف اأكتوبر عام 2014 وتقرير 
الدورة الثالثة لريا�شة املراأة والتي اأقيمت مبملكة البحرين 
خالل الفرتة من الثالث اإىل الثالث ع�شر من �شهر مار�س 
املا�شي وم�شاركة المانة العامة يف اأن�شطة العمل امل�شرتك 

يف املجال الريا�شي.
ال�شخ�شيات  ت��ك��رمي  الإج��ت��م��اع��ات  هام�س  على  �شيتم  كما 
ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ن رج����الت اخل��ل��ي��ج ال��ذي��ن ق��دم��وا ا�شهامات 
متميزة يف العمل الريا�شي اخلليجي امل�شرتك حيث �شيتم 
ال�شابق  الرئي�س  القا�شمي  حميد  بن  في�شل  ال�شيخ  تكرمي 
كبرية  ج��ه��ود  م��ن  ق��دم��ه  مل��ا  ل��ل��دراج��ات  التنظيمية  للجنة 

لريا�شة الدراجات بدول جمل�س التعاون اإ�شافة اىل تكرمي 
الأمناء العامن ال�شابقن الذين اأنتهت مهامهم بعد �شنوات 
النجاحات  يف  اأ�شهم  ال��ذي  الريا�شي  الأوليمبي  العمل  من 
ب����دول جمل�س  ع��ل��ى �شعيد احل��رك��ة الومل��ب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
التعاون وهم الدكتور را�شد بن حمد احلريول الأمن العام 
بن علي  ال�شعودية وهالل  العربية  الأوملبية  للجنة  ال�شابق 
ال�شناين الأمن العام ال�شابق للجنة الأوملبية العمانية كما 
ال��ف��ائ��زة بجائزة  ال��ل��ج��ان  ت��ك��رمي  يت�شمن ج���دول الأع��م��ال 

الريا�شة والبيئة.
العا�شمة  اإىل  وف���دن���ا  م���ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  و���ش��ل��ت  وق����د 
للجان  العامون  الأم��ن��اء  و�شي�شل  ام�س  املنامة  البحرينية 

الوملبية الوطنية تباعا.

وي�شهد اليوم اأوىل اجلل�شات وتت�شمن ور�شة عمل ل�شياغة 
لوائح العمل امل�شرتك يف املجال الريا�شي وت�شتاأنف اجلل�شة 
ويعقد  العمل  ور���ش��ة  ل�شتكمال  ع�شرا  الرابعة  يف  الثانية 
الإجتماع ال�77 للمكتب التنفيذي لأ�شحاب ال�شمو واملعايل 
روؤ�شاء اللجان الوملبية اجلمعة وميثلنا فيه امل�شت�شار حممد 

الكمايل الأمن العام للجنة الأوملبية الوطنية.
ويبداأ توافد اأ�شحاب ال�شمو واملعايل روؤ�شاء اللجان الوملبية 
الوطنية بدول جمل�س التعاون �شباح ال�شبت حيث ي�شهدون 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اللجنة  ت��د���ش��ن  ال�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء ح��ف��ل  يف 
الوملبية البحرينية وال�شعار اجلديد وذلك ب�شالة الحتاد 
اىل حفل  امل�شاركون  يدعى  ثم  املعاقن  لريا�شة  البحريني 

ع�شاء م�شاء.

اأحمد بن حممد يرتاأ�س وفد الإمارات اإىل اجتماعات روؤ�شاء اللجان الأوملبية اخلليجية بالبحرين

كاأ�س �شاحب  �شباق  اإم��ارة دبي مناف�شات  ت�شت�شيف 
ال�شمو رئي�س الدولة للدراجات الهوائية يوم الثنن 
املقبل )20 مايو اجلاري( برعاية كرمية من �شمو 
اآل مكتوم، ويل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ومب�شاركة  الريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد 
كافة اأندية الدولة التي �شتتناف�س يف فئتي الرجال 

وال�شباب على اأغلى واآخر األقاب املو�شم احلايل.
ال��ذي عقده جمل�س  املوؤمتر ال�شحفي  جاء ذلك يف 
دبي الريا�شي واحتاد الإم��ارات للدراجات الهوائية 
�شعيد  بح�شور  الأرب��ع��اء  اأم�س  ظهر  املجل�س  مبقر 
اللجنة  رئي�س  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع�شو  ح��ارب 
املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية دبي 
تور 2014 واأحمد ال�شعفار رئي�س احتاد الإمارات 
املوؤمتر  ح�شر  كما  ال��ه��وائ��ي��ة،  ل��ل��دراج��ات  العربية 
الدراجات  اإحت��اد  واأع�شاء  باملجل�س  الإدارات  م��دراء 

وممثلي و�شائل الإعالم.
اأن  الريا�شي  �شعيد ح��ارب ع�شو جمل�س دبي  واأك��د 
عودة ال�شباق اإىل دبي بعد غياب �شنوات طويلة يعد 
م�شدرا للفخر والعتزاز كونه يت�شرف بحمل ا�شم 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة،
ال�شباق نواة وبداية النطالق نحو   وقال يعد هذا 
اإقامة طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية دبي تور 

الذي �شيقام يف الفرتة من 5 اإىل 8 فرباير من العام 
املقبل مب�شاركة نخبة من اأف�شل الفرق العاملية التي 
ت�شم دراجن على اأعلى م�شتوى . من جانبه ك�شف 
للدراجات  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  ال�شعفار  اأ�شامة 

الهوائية عن قيام احتاد الدراجات الهوائية بتكرمي 
رووؤ�شاءه ال�شابقن يف احلدث انطالقا من حر�شهم 
اجلهود  اأ�شحاب  وتقدير  اللعبة  رواد  تكرمي  على 
الرائدة ملا و�شلت اإليه ريا�شة الدراجات حاليا. وقال 

على  ال�شتار  لت�شدل  البطولة  ه��ذه  تاأتي  ال�شعفار  
مو�شم حافل للدراجات الهوائية، علما باأن املنتخب 
الوطني يتطلع للم�شاركة يف حمافل اإقليمية مهمة 
يف الفرتة املقبلة، فيما �شتكون التطلعات نحو �شباق 

دبي الدويل للدراجات الهوائية دبي تور الذي يعد 
التي  الريا�شة  هذه  �شعيد  على  كبرية  نوعية  نقلة 
حققت ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات ال��رائ��دة يف الفرتة 
املا�شية . ومن املقرر اأن ي�شهد ال�شباق م�شاركة كافة 

اأندية دولة الإمارات العربية املتحدة مع ترك املجال 
مفتوحا اأمامها للم�شاركة باأي عدد ترغب به، علما 
بال�شارع  ال�شبا  ن��د  منطقة  يف  �شيقام  ال�شباق  ب���اأن 

املقابل م�شمار ميدان.

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

نظمها  والتي  الأول(  )امل�شتوى  الريا�شية  الإدارة  دورة  اأم�س  يوم  اختتمت 
 18 التابع للجنة الأوملبية البحرينية مب�شاركة  ق�شم التدريب والتطوير 
ال��دورة اخت�شا�شين  الريا�شية وحا�شر يف  دار�شاً من خمتلف الحت��ادات 

ومدر�شن من الأكادميية العاملية للريا�شة.
واأعرب الدار�شون عن ا�شتفادتهم من املحتوى العلمي للدورة التي ا�شتملت 
والدويل،  والقليمي  املحلي  الريا�شي  القت�شاد  التالية  املوا�شيع  على 
الريا�شي،  الت�شويق  الريا�شي،  باملجال  ال�شلة  ذات  اجلهات  مع  التعامل 
اأ�شاليب التعامل مع املوظفن والفنين واع�شاء جمال�س الإدارات، م�شادر 
يتيم اىل تهيئة  اأ���ش��رف عليها حم��م��ود  ال��ت��ي  ال����دورة  وت��ه��دف  ال��ت��م��وي��ل. 
امل�شاركن للدخول يف جمال ادارة الحتادات الريا�شية من خالل تلقيهم 
الريا�شي من  القطاع  للعمل يف  ال��الزم��ة  واخل���ربات  ب��امل��ه��ارات  وت��زوده��م 

خالل �شل�شلة من الربامج.

اأ���ش��ب��ح ك��ل م��ن ح�شن اجل��اب��ري وان��ت�����ش��ار التوبي 
يفوز  م��ن  اأول  م��اي��و(   14 )ال��ث��الث��اء  املا�شية  الليلة 
بجائزتي بحار وبحارة العام، وذلك عندما مت اإعالن 
العام  وب��ح��ارة  ب��ح��ارة  بجائزتي  كفائزين  اأ�شميهما 
النه�شة للخدمات وذلك �شمن  �شركة  املقدمة من 
التي  الإب��ح��ار  الإج����ادة يف  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  احتفالية 
تنظم للمرة الأول يف ال�شلطنة وترعاها بال�شرتاك 
وم�شقط  العماين،  والطريان  روي�س،  رول��ز  من  كل 
البدنية،  وال�شحة  اللياقة  �شركة  وتكنوجيم  ديلي، 

وني�شان، وكيمجي رامدا�س. 
وق��د مت الإع���الن ع��ن اجل��ائ��زت��ن الكربين لبحار 
وب��ح��ارة ال��ع��ام امل��ق��دم��ة م��ن النه�شة ل��ل��خ��دم��ات يف 
حفل بهيج اأقيم يف فندق ق�شر الب�شتان يف م�شقط، 
كما مت الإعالن يف الحتفالية نف�شها عن الفائزين 
الإبحار،  والإن�����اث يف  ل��ل��ذك��ور  ال��ف��ردي��ة  ال��ف��ئ��ات  يف 
يف  الفائزين  وا�شماء  الفنية،  وامل��ه��ارات  وال��ت��دري��ب، 

هذه الفئات هي: 
- ح�شن اجلابري: جائزة الطريان العماين للتفوق 

لع�شو فريق املت�شابقن ) فئة الذكور(
لع�شوة  للتفوق  ني�شان  ج��ائ��زة  ال��ت��وب��ي:  انت�شار   -

فريق املت�شابقن )فئة الإناث(
جائزة  الإك�������ش���رتمي40(:  )ف��ري��ق  م�شقط  امل����وج،   -
للتفوق  البدنية  وال�شحة  اللياقة  �شركة  تكنوجيم، 

لفريق املت�شابقن الدويل
- فريق الأوبتيم�شت - مر�شى بندر الرو�شة: جائزة 

اأف�شل فريق نا�شئن للعام 
ملدرب  روي�س  ورول��ز  جائزة  ال�شيدي:  عبدالعزيز   -

التنمية لهذا العام )فئة الذكور(
- ن�شوى الكندي: جائزة رولز روي�س ملدربة التنمية 

لهذا العام )فئة الإناث(
للدعم  رامدا�س  كيمجي  جائزة  الهطايل:  �شعيد   -

الفني
ت��ك��رمي جمعية احلياة  الح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���الل  ك��م��ا مت 
تقديرا للجهود الكبرية واملهمة التي تقوم بها لرفع 
الوعي مب�شار املخدرات واآثارها ال�شيئة على الفرد 

واملجتمع.
وبالن�شبة ملر�شحي جائزتي �شركة النه�شة للخدمات 
حم�شورة  الرت�شيحات  كانت  ال��ع��ام  وب��ح��ارة  لبحار 
ب��ج��ائ��زة الطريان  ال��ف��ائ��ز  ب���ن ح�����ش��ن اجل���اب���ري 
وانت�شار  املت�شابقن،  فريق  لع�شو  للتفوق  العماين 
التوبي الفائزة بجائزة ني�شان للتفوق لع�شوة فريق 
بجائزة  الفائز  ال�شيدي  وعبدالعزيز  املت�شابقن، 
ال��ع��ام، ون�شوى  ل��ه��ذا  التنمية  مل���درب  ورول���ز روي�����س 
التنمية  الفائزة بجائزة رولز روي�س ملدربة  الكندي 

لهذا العام.
تعلم ح�شن اجلابري، الفائز بجائزة بحار العام، ذو 
الإبحار مبفهومها  ريا�شة  والع�شرين عاما  الأربعة 
لعمان  ان�شم  عندما  2011 فقط  يونيو  احلديث يف 
و�شلوكه  ان�شباطه  ح�شن  ع��ن  وي��ع��رف  ل��الإب��ح��ار، 
النتائج  املاء وخارجه، وكان من بن  الإيجابي على 
اأ���ش��ب��وع امل�شنعة  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ال��ت��ي حققها ه��ي 
لالإبحار ال�شراعي 2012 من بن 21 قاربا م�شاركا، 
لقوارب  �شنغافورة  ك��اأ���س  بطولة  يف  الأول  وامل��رك��ز 
ح�شن  ويتمتع  م�شاركا،  ق��ارب��ا   14 ب��ن  م��ن  الليزر 
ع��ل��ى تطوير  دائ���م  ا���ش��رار  ول��دي��ه  ع��ال��ي��ة  بحما�شة 
قدراته ومهاراته، وهو دائم التفوق يف يف اختبارات 

اللياقة التي جترى لأع�شاء فريق املت�شابقن. 
وتعلمت انت�شار التوبي، الفائزة بجائزة بحارة العام، 

نوفمرب  الإب��ح��ار يف  ع��ام��ا،  والع�شرين  الأرب��ع��ة  ذات 
2011 فقط عندما اأن�شمت لربنامج عمان لالإبحار 
ال���ع���ام، وق���د مت اخ��ت��ي��ار انت�شار  ال��ن�����ش��ائ��ي يف ذل���ك 
الن�شائي  الفريق  ب��ح��ارات �شمن  اأرب��ع  ك��واح��دة من 
ال�شراعي  ل��الإب��ح��ار  ال��ع��رب��ي  ال���ط���واف  امل�����ش��ارك يف 
وق��د متكنت  ال��رثي��ا بنك م�شقط،  ق���ارب  على م��نت 
انت�شار خالل م�شاركتها الوىل هذه مع فريقها من 
الطواف  من  الن�شخة  تلك  يف  الرابع  باملركز  الفوز 
قيادية  مبهارات  انت�شار  وتتمع   ،2012 لعام  العربي 
للتعلم  فرغبتها  البنات،  لبقية  جيد  اأمن���وذج  وه��ي 
ح��ا���ش��رة دائ��م��ا وت����درك اأه��م��ي��ة ال��ربن��ام��ج ن�شائي 
انت�شار خالل  اأبلت  املختلفة، وقد  واأبعاده  لالإبحار 
م�شافة  قاطعة  يوما   15 مل��دة  الإب��ح��ار  يف  م�شاركتها 
760 ميال ب��الءا ح�شنا مع فريقها وك��ان اأداوؤه��ا مع 
الفريق فاعال وقد قامت مبهامها على منت القارب 
بفاعلية، كما اأن نتائجها جيدة يف اختبارات اللياقة 
يف  الأول  امل��رك��ز  على  با�شتمرار  وحت�شل  البدنية 

بع�س التمارين.
الرئي�س  ج���راه���ام  دي��ف��ي��د  ق����ال  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
املر�شحن  ج��م��ي��ع  اأن  ل��الإب��ح��ار  ل��ع��م��ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شلطنة  امل��رم��وق��ة يف  ب��ه��ذه اجل��ائ��زة  وال��ف��ائ��زي��ن 
العام  وب��ح��ارة  لبحار  للخدمات  اله�شة  بجائزتي 
ي�شتحقون التهاين لأن كال منهم متفوق يف جماله: 
ن�شكركم جميعا جلدكم وجتهادكم واإلتزامكم الذي 
فتح الطريق اأمامكم لالإجادة يف جمالتكم، وتهاين 
خا�شة اأبعثها للفائزين بجائزتي النه�شة للخدمات 

لبحار وبحارة العام. 
التوبي  وانت�شار  اجلابري  ح�شن  يتقا�شم  واأ�شاف: 
يف  ي�����ش��رتك��ان  اإذ  ن��ف�����ش��ه،  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  الأداء  �شجل 
اليجابي،  وال�شلوك  القيادية،  ب��امل��ه��ارات  متتعهما 
والعمل اجلاد، والإلتزام، وجميع ال�شفات ال�شخ�شية 
اجليدة التي يتحلى بها مر�شحونا يف هذا امل�شاء اإل 
يوؤهلمها  مما  الإ�شافية  اخلطوات  يخطوان  اأنهما 
مناذج  يجعلهما  مم��ا  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  للح�شول 
يحتذى بها للبحارة النا�شئن يف ال�شلطنة، نحيكما 
توما�س،  اآر  ���ش��ت��ي��ف  ق���ال  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف    . م��ع��ا 
فخور  اأن��ه  للخدمات  للنه�شة  التنفيذي  الرئي�س 
الذين  املتفوقن  وامل��درب��ن  البحارة  جميع  لتهنئة 
بجائزتي  والفائزين  الحتفالية  باجلوائز يف  ف��ازوا 
النه�شة للخدمات لبحار وبحارة العام: اإنه ل�شرف 
لنا اأن ن�شرتك يف تكرمي ال�شباب العمانين املتفوقن 
الذين يبذلون جهودا اإ�شافية يف كل ما يقومون به، 
لهم  ال��داع��م��ة  ملجتمعاتهم  لعائالتهم،  فخر  فهم 

ولوطنهم.
كما قال الرئي�س الرتنفيذي للطريان العماين وين 
اجلابري  ح�شن  بتكرمي  فخورة  ال�شركة  اأن  بري�س 

ل��ل��ت��ف��وق لع�شو فريق  ال��ع��م��اين  ال���ط���ريان  ب��ج��ائ��زة 
املت�شابقن: نتقدم بالتهنئة له، وزمالئه املر�شحن 
نحن  التناف�شية،  الفئة  ه��ذه  يف  اجلائزة  ه��ذه  لنيل 
فعالية جلائزة  اأول  م��ن  ج��زءا  نكون  ب��اأن  ف��خ��ورون 
بها  يقوم  التي  واإن جهود مثل  الإب��ح��ار  الإج���ادة يف 
البحارة ت�شاعدنا كثريا يف الرتويج لل�شلطنة عامليا 

كوجهة �شياحية يجب زيارتها . 
وت���ق���دم امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جم��م��وع��ة ���ش��ه��ي��ل بهوان 
لل�شيارات بالتهنئة لنت�شار التوبي قائال باأنها تتمتع 
مبهارات قيادية واأمنوذج يحتذى به: اإن جائزة عمان 
لالإبحار لالإجادة يف الإبحار من�شة مثالية لتكرمي 
بالفخر  ن�شعر  ال�شبان،  العمانين  البحارة  اجنازات 
جزءا  لنكون  لل�شيارات  ب��ه��وان  �شهيل  جمموعة  يف 
ونحي  النبيلة،  الفعالية  ه��ذه  اأه���داف  حتقيق  م��ن 
الكربى  ال�شورة  لفهم  قدرتها  التوبي  انت�شار  يف 
حما�شتها  اإىل  بالإ�شافة  الن�شائي  الإبحار  لربنامج 
حقيقي  اأمن���وذج  فهي  التعلم،  يف  الكبرية  ورغبتها 
يف  الراغبن  العمانين  ال�شبان  جلميع  به  يحتذى 
واملليئة  املمتعة  الريا�شة  اللتحاق بوظيفة يف هذه 
باملغامرة، كما نود اأن نتقدم بال�شكر لعمان لالإبحار 
لتنظيم جائزة الإجادة يف الإبحار واختيار مر�شحن 

ذوي قدرات عالية ل�شتالم هذه اجلوائز. 
وق����ال ج��ي��م�����س األ����ن امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����ش��رك��ة احللول 
الريا�شية، املوزع احل�شري لتكنوجيم �شركة اللياقة 
الفريق  ال�شلطنة، �شمنت ورح  البدنية يف  وال�شحة 
ال�شتثنائية و�شمات الفوز العاملية والت�شميم العايل 
التي يتمتع بها اأفراد فريق املوج م�شقط جناحاتهم 
�شل�شلة  يف  ال��ع��ام  الرتتيب  قائمة  لإع��ت��الء  املتكررة 
تكنوجيم  تتقدم   :40 العاملية  الإك�شرتمي  �شباقات 
�شركة اللياقة وال�شحة البدنية بالهنئة لفريق املوج 
م�شقط لكونه الفريق الدويل الرائد، اإن ما يتمتعون 
به هو مبثابة تركيبة فوز تو�شح جليا كيف اأن وحدة 
اأن  ميكن  الإي��ج��اب��ي  والتفكري  وال�����ش��ح��ة،  ال��ل��ي��اق��ة، 
امل�شتويات،  خمتلف  على  النجاحات  حتقيق  ت�شمن 
وكنماذج يحتذى بها يقدمون خ�شال نريد التحلي 
بها وميكننا التعلم منها �شواء يف ريا�شة اأو اأعمالنا 
اأو حياتنا ال�شخ�شية .  وحتدث يف هذه الحتفالية 
بال�شرق  روي�س  رول��ز  رئي�س  نائب  ل��وي،  اإي��ان  اأي�شا 
الأو�شط واأفريقيا وقال اأن ال�شركة معجبة باملعايري 
العالية التي مت اختيار املر�شحن مبوجبها جلائزة 
عن  يف  و�شعنا  م��ا  اإذا  خا�شة  الإب��ح��ار  يف  الإج����ادة 
اإن  ال�شلطنة:  يف  ال��ري��ا���ش��ة  ه���ذه  ح��داث��ة  الع��ت��ب��ار 
ونهنئ  روي�س  لرولز  مالزمة  هي  والإج���ادة  التميز 
الكندي  ون�شوى  ال�شيدي  عبدالعزيز  خا�س  ب�شكل 
اللذان يقومان بجهود اإيثارية واأدوار مهمة كمدربن 
لقيادة عملية تنمية النا�شئن العمانين يف طريقهم 

ال�شراعي،  الإب���ح���ار  ري��ا���ش��ة  خ���الل  م���ن  ل���الإج���ادة 
نهنئكم لفوزكم بجوائز هذه الفئات واأي�شا لكونكم 
لنقل مهارات  بقدرات  بها ومعلمن  من��اذج يحتذى 
حيوية متكن النا�شئن لتحقيق طموحاتهم يف هذه 

الريا�شة. 
كما هناأ بنكاج كيمجي ع�شو جمل�س الإدارة بكيمجي 
ب��ج��ائ��زة كيمجي  ال��ف��ائ��ز  ال��ه��ط��ايل  رام��دا���س �شعيد 
بفئات  الآخرين  والفائزين  الفني  للدعم  رامدا�س 
جائزة الإجادة يف الإبحار، واأ�شاد بجهود املنظمن يف 
عمان لالإبحار: ي�شرنا دعم عمان لالإبحار يف فعالية 
رفع  على  الفعالية  ه��ذه  �شتعمل  اإذ  كهذه،  مرموقة 
الوعي باأهمية الريا�شة يف حياتنا اليومية وت�شجيع 
املواطنن يف ال�شلطنة على ممار�شتها لإختيار اأمنطة 
حياة اأكرث �شحية خا�شة واأن ال�شلطنة تتمتع بتاريخ 

بحري عريق منذ طرق احلرير قبل 13 قرنا.
واأ�شاف اأن الرعاية تتم�شى مع اأهداف ا�شرتاتيجية 
يف  ننظر  املجتمعية:  رام���دا����س  كيمجي  جم��م��وع��ة 
كيمجي رامدا�س لل�شحة و�شالح الأ�شخا�س كقيمة 
يف  الفائزين  اختيار  مت  وق��د  اأ�شا�شية.  موؤ�ش�شاتية 
دولية �شمت هذه  فئة عن طريق جلنة حتكيم  كل 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ب��ح��ار الأومل���ب���ي ال��ربي��ط��اين ب��ن اإن�شلي 
ال��ف��ائ��ز ب��اأرب��ع م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وال����ذي ي��ع��د اأكرث 
ويعد  الأومل��ب��ي��اد.  يف  الإط���الق  على  جناحا  البحارة 
عاملية  األقاب  عاما �شاحب خم�شة   35 ذو  اإن�شلي  بن 
اأمريكا ال�شهرية، وين�شم له  وبحار يف بطولة كاأ�س 
يف جلنة التحكيم البحارة ال�شينية الأوملبية يل هو 
اأوملبياد  يف  الذهبية  امليدالية  �شاحبة  عاما   25 ذات 
لندن 2012 يف فئة قوارب الليزر، والتي تعد واحدة 

من اأبرز البحارات يف العامل.

وقد نال بن اأن�شلي �شاحب امليدالية الذهبية يف فئة 
والبحارة  لندن 2012،  اأوملبياد  الأحادية يف  القوارب 
ال�شينية هو لقب بحارة روليك�س للعام املمنوح من 
ل�شنة 2012،  ال�����ش��راع��ي  ل��الإب��ح��ار  ال����دويل  الحت����اد 
وهذه هي املرة الرابعة لنب اإن�شلي التي يح�شل فيها 
الإبحار  يف  امل��رم��وق  العاملي  التقدير  ه��ذا  مثل  على 

ال�شراعي. 
كما �شمت القائمة لعب املنتخب العماين املحرتف 
على احلب�شي الذي يحر�س مرمى املنتخب العماين 
الإجنليزي  ال�����دوري  اأث��ل��ي��ت��ك�����س يف  وي��ج��ان  ون����ادي 
املمتاز، الذي جاء اختيار ك�شخ�شية عمانية ريا�شية 
لل�شباب  ب��ه  يحتذى  م��ث��ال  احلب�شي  وي��ع��د  ناجحة 
العماين للتحلي بعزميته وحتملها، �شربه واإ�شراره 
على حتقيق اأحالمه وطموحاته، كما ت�شم القائمة 
ال��ل��ج��ن��ة الأوملبية  ال�����ش��ن��اين مم��ث��ل  ال��ع��م��اين ه���الل 
ال��ع��م��ان��ي��ة، وروب اآن���دري���و مم��ث��ل الإحت�����اد ال���دويل 
لالإبحار ال�شراعي ومدير مناف�شات الإبحار باأوملبياد 
امل�شرحن من  ا�شماء  تقدمي  وق��د مت    .2012 لندن 
الفرق  وج��وائ��ز  الفردية  للجوائز  والإن���اث  ال��ذك��ور 
اإىل جلنة التحكيم، وت�شمل هذه اجلوائز ثمان فئات 
تقدير لالإجادة يف الإبحار وحتقيق الإجن��ازات فيه 
بالإ�شافة اإىل الجادة يف التدريب واملهارات الفنية، 
و�شتختار اللجنة الأ�شماء الفائزة من خاللة عمليتي 
تقييم ت�شرف عليهما ب�شكل م�شتقل �شركة كي.بي.
اأدائهم يف  املر�شحن ح�شب  اختيار  وقد مت  اأم.ج��ي، 
2012 والتقييم املقدم من م�شوؤليهم املبا�شرين، وقد 
وال�شتماع  والإن�����ش��ب��اط،  ال�شلوك  معايري  لع��ب��ت 
اأدوارا رئي�شة يف اختيار  التعلم  للمدراء والرغبة يف 

الفائزين. 

يقام بند �ل�سبا وي�سهد تكرمي �لروؤو�ساء �ل�سابقني الحتاد �لدر�جات

كــاأ�س رئيـــ�س الدولـــة للدراجـــات الهوائيـــة 20 اجلـــاري بدبــــــي

عمان لالإبحار تعلن اأ�شماء الفائزين يف جائزة الإجادة يف الإبحار 

رامـــو�س ومــار�شيلــو يعـــودان ختام دورة الإدارة الريا�شية ملمثلي الحتادات 
لتدريبـــات الريــال

مار�شيلو  والربازيلي  رامو�س  �شريخيو  املدافعان  عاد 
مدريد  ري��ال  بفريق  اجلماعية  التدريبات  اإىل  ام�س 
الإ�شابات  م��ن  تعافيهما  بعد  ال��ق��دم  لكرة  الأ���ش��ب��اين 
مع  للم�شاركة  ج��اه��زا  منهما  ك��ل  واأ���ش��ب��ح  الع�شلية 
لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اجلمعة  غ��د  بعد  فريقه 
ملك اأ�شبانيا والتي يلتقي فيها الفريق جاره اأتلتيكو 

مدريد.
وتلقى الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني للريال 
الالعبان  تعافى  حيث  ال�شعيدة  الأن��ب��اء  بع�س  بهذا 
وعادا لتعزيز قدرات الفريق بعدما عانى الريال من 
الأم��ث��ل يف  بال�شكل  ال��دف��اع  اكتمال خط  ع��دم  م�شكلة 

املباريات القليلة املا�شية.
قلب  يف  ال��ب��ارز  ودوره  مكانه  بهذا  رام��و���س  وي�شتعيد 
اأت��ل��ت��ي��ك��و ول��ك��ن م�شاركة  دف����اع ال��ف��ري��ق خ���الل ل��ق��اء 
يف  مرجحة  لي�شت  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف  مار�شيلو 
التي ي�شعها مورينيو يف مواطنه  الكبرية  الثقة  ظل 

فابيو كوينرتاو.
ف��اران من ح�شابات  رافاييل  الفرن�شي  املدافع  وخ��رج 
م��وري��ن��ي��و ل���ه���ذه امل����ب����اراة ح��ي��ث اأ���ش��ي��ب ال���الع���ب يف 
التي  بعد اجلراحة  اإىل مدريد  وع��اد  املا�شية  الفرتة 
اأجراها اأم�س يف فرن�شا ليبداأ عملية العالج والتاأهيل 

مبدريد.
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نظمت بلدية دبي ون��ادي الإم��ارات الريا�شي مناف�شات 
الريا�شية  بال�شالة  للجيوجيت�شو  امل�شرتكة  البطولة 
اأم�س الول.  البلدية بالقرهود م�شاء  يف نادي موظفي 
�شهد احلفل اخلتامي للبطولة ال�شيخ �شقر بن عمر بن 
نادي  �شعبة  رئي�س  ال�شيباين  ووليد  القا�شمي  عبداهلل 
لدى  واحل��م��ا���س  بالندية  البطولة  واإت�شمت  البلدية. 
امل�شاركن مما اأ�شاف نكهة خا�شة لأول بطولة م�شرتكة 
بن النادين . واأ�شفرت النتائج يف فئة الفردي 66 كيلو 
عن فوز اإبراهيم حممد - بلدية دبي - على يعقوب علي 
- نادي الإمارات - ب 5 نقاط مقابل 2 وفاز �شمن فئة 
70 كيلو اأمين علي -بلدية دبي -على حممد البلو�شي 
- نادي الإم��ارات - ب 4 نقاط مقابل 3 نقاط و�شامي 
احمد - نادي الإمارات - على عمر حممد - بلدية دبي 

- ب 6 نقاط مقابل 5 نقاط.
و�شمن فئة 77 كيلو فاز �شيف حمد - بلدية دبي - على 
 3 نقاط مقابل   5 ب   - الإم����ارات  ن��ادي   - �شامل  خالد 
94 كيلو فاز عمر حممد -بلدية  . و�شمن فئة  نقاط 
دبي- على م�شبح اأحمد - نادي الإمارات - بالأف�شلية 
نادي   - حم��م��د  �شلطان  ف���از  كيلو   100 ف��ئ��ة  و���ش��م��ن 
الإم��ارات - على اأحمد علي - بلدية دبي - ب 7 نقاط 

مقابل 5 نقاط.
اإبراهيم  م��ع   - الإم����ارات  ن���ادي   - يعقوب علي  وت��ع��ادل 

ال��ف��رق و تعادل  ن��ت��ائ��ج  دب���ي - �شمن  ب��ل��دي��ة   - حم��م��د 
م�شبح احمد - نادي الإمارات - مع عمر حممد -بلدية 
الإم����ارات - على  ن���ادي  دب��ي -. وف���از �شلطان حممد - 
�شيف حمد  ف��از  بالنقاط كما  دب��ي-  اأمي��ن علي -بلدية 
-بلدية دبي - على �شامي - نادي الإم��ارات - بالنقاط 
عمر  على   - الإم�����ارات  ن���ادي   - البلو�شي  حممد  ف��از  و 
حممد -بلدية دبي - بالنقاط و فاز اأحمد علي - بلدية 
دبي - على خالد �شامل - نادي الإمارات - بالنقاط . ويف 
ختام احلفل قام ال�شيخ �شقر بن عمر القا�شمي و وليد 
ال�شيباين بتتويج الفائزين بامليداليات امللونة و ت�شليم 
�شهادات امل�شاركة كما ت�شلم مدير فريق الإم��ارات كاأ�س 
بطولة الفرق بينما ت�شلم مدير فريق بلدية دبي كاأ�س 

بطولة الفردي.
دبي  بلدية  القا�شمي من قبل  ال�شيخ �شقر  ومت تكرمي 

نظرا حلر�شه على ن�شر هذه اللعبة يف نادي المارت.
من جهته اأعرب وليد ال�شيباين مدير نادي البلدية عن 
ت�شجيعه  على  القا�شمي  �شقر  لل�شيخ  وتقديره  �شكره 
اأنه من ممار�شي هذه اللعبة مما  بن�شر اللعبة وخا�شة 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  اللعبة يف  ات�شاع قاعدة  �شاعد على 
م�شريا اإىل اأن ما حققته ريا�شة اجلوجيت�شو من جناح 
احلر�س  م��دى  ع��ن  ينم  حداثتها  رغ��م  دب��ي  بلدية  يف 

والهتمام الذي يحظى به م�شوؤويل البلدية .

اأعلن نادي فريدر برمين �شاحب املركز الرابع ع�شر يف 
الدوري الملاين لكرة القدم ام�س ان مدربه يف العوام 
ال�14 الخرية توما�س �شاف �شيرتك الفريق مبفعول 
كما  اي��خ��ن:  توما�س  الريا�شي  امل��دي��ر  وعلق  ف���وري. 
اعلنا �شابقا، قمنا بتحليل تطورنا الريا�شي يف اليام 
امل��ا���ش��ي��ة وت��و���ش��ل��ن��ا اىل خ��ال���ش��ة ت��ع��رب ع��ن احلاجة 
ب��اح��داث ان��ط��الق��ة ج��دي��دة. ن�شكر ت��وم��ا���س ���ش��اف ملا 

قدمه اىل النادي يف 40 عاما كالعب ومدرب .
ولن يكون �شاف 52 عاما الذي قاد برمين اىل لقب 

ال����دوري المل���اين ع��ام 2004 ول��ق��ب ال��ك��اأ���س خم�س 
مرات، على مقعد املدرب يف مواجهة نورمربغ ال�شبت 

املقبل يف املرحلة قبل الخرية.
امل�شاعدان  امل���درب���ان  م��وق��ت��ا  ال��ن��ادي  ع��ل��ى  و�شي�شرف 
فولفغانغ رولف وماتيا�س هونرباخ بح�شب ما او�شح 

النادي يف بيان.
الدوري  يف  تهديفية  ماكينة  ب��رمي��ن  اع��ت��رب  ولطاملا 
الملاين، لكنه عاين هذا املو�شم مع 15 خ�شارة وبالكاد 

حافظ على بقائه يف دوري الدرجة الوىل.

كارل-هاينت�س  المل��������اين  اأ������ش�����ار 
بايرن  ن������ادي  رئ���ي�������س  روم��ي��ن��ي��غ��ه 
الو�شط  لع����ب  ع��ق��د  ان  م��ي��ون��ي��خ 
الفرن�شي فرانك ريبريي قد ميدد 
ال���الع���ب ع���ن رغبته  ب��ع��دم��ا ع���رب 

بذلك.
بيلد  ل�شحيفة  روم��ي��ن��ي��غ��ه  وق����ال 
ام���������س الرب�������ع�������اء: ارى  امل���ح���ل���ي���ة 
الباب  امل��ن��ظ��ور.  امل��دى  يف  التمديد 
مفتوح لفرانك وعليه فقط دخوله 

.
قبل  ذك���رت  كيكر  �شحيفة  وك��ان��ت 
عاما(  ري��ب��ريي )30  ان  اي���ام   10
البافاري  الفريق  ام��ام  ال��ب��اب  فتح 
عام  ينتهي  ال����ذي  ع��ق��ده  ل��ت��م��دي��د 
�شوؤال يف  ردا على  ق��ال  اذ   ،2015
هذا ال�شدد لل�شحيفة التي ت�شدر 
مرتن يف ال�شبوع: �شاأكون فخورا 
بذلك ! اأنا �شعيد جدا هنا. اإذا كانت 
لتوقيع عقد جديد  امكانية  هناك 

�شاأوافق بالتاأكيد .
بايرن ميونيخ  ريبريي مع  ويلعب 
منذ عام 2007 ويقدم هذا العام 
الفريق  م��ع  موا�شمه  اأف�����ش��ل  اأح���د 
املانيا،  تتويجا يف  الأك��رث  البافاري 
او  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  ���ش��واء 

اجلماعي.
وا�شاف رومينيغه: لقد اخذنا علما 
بت�شريحاته، فهو لعب خارق. انها 

�شارة يظهر فيها مدى ارتياحه .
ح��ا���ش��م��ا يف  دورا  ري���ب���ريي  ول���ع���ب 
تتويج بايرن ميونيخ باللقب املحلي 
الأ�شرع  اللقب  قيا�شية:  وب���اأرق���ام 
)قبل 6 مراحل من نهاية املو�شم(، 
واكرب عدد من النقاط واكرب عدد 

م���ن الن��ت�����ش��ارات امل��ت��ت��ال��ي��ة خارج 
القواعد.

احراز  فر�شة  ري��ب��ريي  ميلك  كما 
ث���الث���ي���ة ت���اري���خ���ي���ة م�����ع ال����ن����ادي 
نهائي  �شيخو�س  انه  مبا  البافاري 
امام  اوروب���ا  ابطال  دوري  م�شابقة 
اي��ار-  25 يف  دورمت��ون��د  بورو�شيا 
وميبلي  ملعب  على  احل���ايل  م��اي��و 
يف انكلرتا، ونهائي كاأ�س املانيا امام 
حزيران- من  الول  يف  �شتوتغارت 
يونيو املقبل على امللعب الوملبي يف 
للمرة  ري��ب��ريي  حمل  كما  ب��رل��ن. 

القائد  ���ش��ارة  امل��و���ش��م  ه���ذا  الوىل 
ن�شجا  واب������دى  م��ي��ون��ي��خ  ل��ب��اي��رن 
ك���ب���ريا ب��ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ان���ذاري���ن 
ال����دوري  م���ب���اراة يف   32 ف��ق��ط يف 
ه���ذا امل��و���ش��م. و���ش��ب��ق ل��ري��ب��ريي ان 
ميونيخ  ب��اي��رن  م��ع  بثنائيتن  ت��وج 
وخا�س  و2010   2008 ع��ام��ي 
دوري  مل�شابقة  نهائيتن  مباراتن 
ابطال اوروبا مع الفريق البافاري 
خ�������ش���ره���م���ا ام���������ام ان�������رت م���ي���الن 
وت�شل�شي   2010 ع���ام  الي���ط���ايل 

النكليزي العام املا�شي.

ختام ناجح للبطولة امل�شرتكة لبلدية 
دبي ونادي الإمارات للجيوجيت�شو

برمين يتخلى عن مدربه �شاف

بايرن ميونيخ يقبل متديد عقد ريبريي 

اآل  ب��ع��ث م��ع��ايل ال�شيخ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وتنمية  ن��ه��ي��ان وزي����ر 
ال��ع��ام��ة لرعاية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  امل��ج��ت��م��ع 
ملعايل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
خليفة  اآل  اإب���راه���ي���م  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  ال�����ش��ي��خ 
الآ�شيوي  الحت���اد  برئا�شة  ف��وزه  مبنا�شبة 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ال��ق��دم وع�����ش��وي��ة  ل��ك��رة 

لالحتاد الدويل لكرة القدم.
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأك���د 
العالقات  ع��م��ق  ال���ربق���ي���ة  خ����الل  ن��ه��ي��ان 

الأخوية التي جتمع مملكة البحرين بدولة 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى خمتلف 
الأمر  الريا�شي  ال�����ش��اأن  فيها  مب��ا  ال�شعد 
الذي �شاهم وما يزال كثريا يف تفعيل ج�شور 
التوا�شل بن ال�شعبن ال�شقيقن وانطالقا 
البلدين  كال  يف  احلكيمة  القيادة  دور  من 
والتوجيهات الدائمة بتاأطري اأوا�شر املودة. 
واأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بالثقة الدولية 
يف مملكة البحرين ال�شقيقة لقيادة العمل 
للتظاهرات  امل��م��ي��ز  وتنظيمها  ال��ري��ا���ش��ي 

الريا�شية الآ�شيوية والعاملية املختلفة وقال  
التي  للجهود  ا�شتمرارا  جاء  الفوز  هذا  اإن 
تبذلها مملكة البحرين ال�شقيقة وثقتها يف 
اأبنائها لدعم الريا�شة القليمية والدولية 
اآل خليفة  اإبراهيم  ال�شيخ �شلمان بن  وفوز 
م���ا ه���و اإل م��ك�����ش��ب ك��ب��ري ���ش��ي�����ش��اع��ف من 
الآ�شيوية متمنيا  الريا�شة  جناحات وتاألق 
ملعاليه املزيد من التوفيق والنجاح يف قيادة 
يف  الجن��ازات  وحتقيق  ال�شيوية  الريا�شة 

كافة املحافل الدولية.

فــردينــانــد يعتـــزل اللـــعب الــدولـــــي نهيان بن مبارك يهنئ �شلمان بن اإبراهيم برئا�شة الآ�شيوي

ال�شيخ  �شمو  توجيهات  على  ب��ن��اء 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية راعي �شباق 
ال�شراعية  لل�شفن  ال�شنوي  القفال 
اللجنة  ق���ررت  ق��دم��ا   60 املحلية 
ال�شباق  ت��اأج��ي��ل  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة 
يوم  ينطلق  اأن  ك��ان مقررا  وال��ذي 
ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل م��ن ج��زي��رة �شري 
ال�شبت  يوم  ليقام  اأ�شبوعا  بونعري 

املوافق 25 اجلاري.
نظرا  املنظمة  اللجنة  ق��رار  وياأتي 
للمت�شابقن  ال��ع��ام��ة  للم�شلحة 
الأر�شاد  ت��ق��اري��ر  ���ش��وء  يف  خا�شة 
حلالة  الل�شيقة  واملتابعة  اجلوية 
القادمن  ال��ي��وم��ي��ن  يف  ال��ب��ح��ر 
ع��ل��ى ���ش��وء الت�����ش��ال امل��ب��ا���ش��ر مع 
اجلوية  ل��الأر���ش��اد  الوطني  امل��رك��ز 
تقريرا  ق����دم  وال������ذي  وال�����زل�����زال 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  اإيل  دق����ي����ق����ا 
ب��ح��ال��ة ال��ب��ح��ر وح��رك��ة ال���ري���اح يف 
ال��ي��وم��ي��ن ال��ق��ادم��ن ح��ي��ث ي�شل 
ارت��ف��اع امل��وج بن 2-3 ق��دم يومي 
 5-3 وي�شبح  واجلمعة  اخلمي�س 
علما  ال�شبت  و�شباح  اجلمعة  ليل 
متغرية  �شتكون  ال��ري��اح  حركة  اأن 
وت�شبح  ع��ق��دة   )14-5( الجت���اه 

���ش��م��ال��ي��ة غ��ري��ب��ة ب��ع��د ذل���ك 12-
ليل اجلمعة و�شباح  20 عقدة يف 

ال�شبت.
وب�����ارك ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم راع�����ي احل���دث  را����ش���د 
اللواء  ق���ي���ام  ب��ع��د  وذل�����ك  ال����ق����رار 
ث����اين باطالع  ب���ن  اح���م���د حم��م��د 
�شموه على كافة التطورات واأ�شباب 
ات���خ���اذ ق�����رار ت���اأج���ي���ل ال�����ش��ب��اق ملا 
والبحارة  ال��ن��واخ��ذة  م�شلحة  فيه 
ال�شفن  وان  خ��ا���ش��ة  امل�������ش���ارك���ن 
وامل����ح����ام����ل امل�������ش���ارك���ة ����ش���ت���ب���داأ يف 
بونعري  �شري  جزيرة  اإىل  التحول 
ت�����ش��ل ك���ل املحامل  م��ب��ك��را وح��ت��ى 
ان��ط��الق احلدث  اإىل مكان  ب��اأم��ان 
اأح�شن حال ودون م�شاكل  وهي يف 
حتى ل يكفلها ذلك التعطل خالل 

مراحل ال�شباق.
ووج�����ه ال����ل����واء اح���م���د حم��م��د بن 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ث���اين 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
اإىل �شمو  ال�شكر والتقدير  خال�س 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
الرائعة  م��واف��ق��ت��ه وم��واق��ف��ه  ع��ل��ي 
واملتمثلة يف اهتمامه بحدث �شباق 
بدعم  �شنويا  يقام  وال���ذي  القفال 

ويكفي  �شموه  م��ن  كرمية  ورع��اي��ة 
عام  من  للحدث  املتالحق  التطور 
ال��ي��وم من  اأ���ش��ح��ي  اآخ���ر حتى  اإىل 
اأه��م واك��رب الأح����داث ال��رتاث��ي��ة يف 
املنطقة اأن مل يكن يف العامل باأثره. 
احلدث  راع����ي  ���ش��م��و  اأن  واأ�����ش����اف 
التطورات  لكل  دائ��م��ا  متابعا  ظ��ل 
وح��ري�����ش��ا يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه على 
ت���وف���ري اأق�������ش���ي درج�������ات الآم������ان 
وال�شالمة للمت�شابقن والنواخذة 
ال�شباق  يف  امل�����ش��ارك��ن  وال���ب���ح���ارة 
دائما  ي���و����ش���ي  ظ����ل  اإىل  م�������ش���ريا 
وتوفري  واحل���ذر  احليطة  بتوخي 
وال�شالمة  الأم���ن  درج���ات  اأق�����ش��ي 
الأمر  البحرية وهذا  ال�شباقات  يف 
النجاح  اأ�شباب  اح��د  ك��ان  �شك  ب��ال 
التي  ال��ق��ف��ال  ل�شباقات  امل��ت��وا���ش��ل 
1991 وا�شتمرت  ع��ام  ب��داأت منذ 
م�شريتها من جناح اإىل اآخر بف�شل 
الثاقبة  والأفكار  احلكيمة  الروؤية 
واملواقف الثابتة يف تر�شيخ مفهوم 
العامر  ال��دول��ة  ت���راث  ون�شر  ح��ب 
البحر  ب���ح���ي���اة  ارت���ب���ط���ت  وال�������ذي 
وال��ذي كان امل��الذ الأم��ن لأهلنا يف 

املا�شي وم�شدر الرزق الوفري.
واأ�شار اإىل اأن �شموه دعا اإىل توفري 

كل الظروف املمكنة لإجناح ال�شباق 
ومراعاة الأمن وال�شالمة دائما يف 
البحرية  الريا�شية  الأح���داث  كل 
اأم��ر لي�س بغريب عليه حيث  وه��و 
ظ��ل ي��و���ش��ي ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
�شباق  يف  خ��ا���ش��ة  اأول  ال�����ش��الم��ة 
اأطول  م��ن  يعترب  وال����ذي  ال��ق��ف��ال 
ال�شباقات على الإطالق لأنه يعرب 
50 ميال  اأك��رث م��ن  اإىل  م��ا ي�شل 
على  ال�شيطرة  يجعل  مم��ا  بحريا 
ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن امل��ح��ام��ل اأمرا 
يف  ل�شموه موقف  ك��ان  وق��د  �شعبا 
بتاأجيل  اأم��ر  عندما  املا�شي  ال��ع��ام 
ل�شوء  واح���دا  يوما  وقتها  ال�شباق 

الأحوال اجلوية.
و���ش��ه��د ي���وم اأم�����س ح��رك��ة م�شتمر 
داخ���ل ج����دران ن���ادي دب���ي الدويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة م���ن خالل 
�شل�شلة من الجتماعات كان اأهمها 
ل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
النجاح  ���ش��رك��اء  م���ع   23 ال��ق��ف��ال 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  يف 
وال��وط��ن��ي��ة ت��راأ���ش��ه ال���ل���واء احمد 
حم��م��د ب���ن ث����اين رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات 
بن  جمعة  علي  بح�شور  البحرية 

بالوكالة  التنفيذي  املدير  غليطة 
ال��ع��ي��ايل م�شرف  ���ش��ه��ي��ل  وحم��م��د 
عام ال�شباقات الرتاثية ومب�شاركة 
ممثلي القيادة العامة ل�شرطة دبي 
ال���رائ���د را����ش���د ث���اين ح��م��د ممثال 
)���ش��رط��ة امل�����واين( وال���رائ���د خالد 
والإنقاذ  البحث  )ق�شم  اإب��راه��ي��م 
و�شابط  للعلميات(  العامة  الإدارة 
عمليات مالزم اأول فرا�س عبداهلل 
املن�شات  ح���م���اي���ة  ج���ه���از  م����ب����ارك 
احليوية وال�شواحل )قيادة ال�شرب 
احمد  ال����ل����واء  و�����ش����رح  ال�����راب�����ع(. 
الجتماع  خ��الل  ث��اين  ب��ن  حممد 
لنعقاد  املحلة  الدواعي  للح�شور 
الج��ت��م��اع ال���ط���ارئ وامل��ه��م لبحث 
التقارير  ومناق�شة  التطورات  اآخر 
وحالة  اجلوية  بالأر�شاد  اخلا�شة 
املقبلة  الأي����ام  امل��ت��وق��ع��ة يف  ال��ب��ح��ر 
لإقرار  لت��خ��ذا  الأج����واء  وتقلبات 
املنا�شب فيما يتعلق باإقامة ال�شباق 
اأو تاأجيل من اجل امل�شلحة العامة 
وعدم الأ�شرار بالنواخذة واملحامل 
يهم  اجلميع  وان  خا�شة  امل�شاركة 
بالإبحار اإىل جزيرة �شري بونعري 
قبل وقت كاف ا�شتعدادا للم�شاركة 
البحري  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ك��رن��ف��ال  يف 

الرتاثي الكبري.
الإدارة  اأن جمل�س  ث��اين  ب��ن  وق��ال 
ظ��ل ي��راق��ب ح��ال��ة اجل���و وتقلبات 
الطق�س يف الأيام املا�شية عن كثب 
وبرتو �شديدين وحر�شا منه على 
تنفيذ روؤية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم اأول و�شعيه لإجناح 
اأق�����ش��ي درجات  ت��وف��ري  ال�����ش��ب��اق و 
الأمن وال�شالمة للمت�شابقن وهو 
اأم���ر دع��ا اإل��ي��ه �شمو راع���ي احلدث 
يف الكثري من امل��رات يري يف قرار 
ال��ت��اأج��ي��ل ومل���دة اأ���ش��ب��وع واح���د اأمر 
ايجابيا يفيد جميع الأط��راف مبا 
ال��ت��ي حتتاج  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
ومعداتها  ع��ت��ادت��ه��ا  ل��ن��ق��ل  اأي�����ش��ا 
بونعري  ���ش��ري  ج��زي��رة  اإىل  ب���اأم���ان 
هناك  الإج���راءات  كافة  وا�شتكمال 

على الوجه ال�شحيح.
ل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  القفال 
يوم  ي��ن��ط��ل��ق  وال�������ذي  ق���دم���ا   60
25 اجل����اري م��ن جزيرة  ال�����ش��ب��ت 
�شواطئ  ب����اجت����اه  ب���ون���ع���ري  ����ش���ري 
اأك����رث  اإىل  ت�����ش��ل  ومل�������ش���اف���ة  دب�����ي 
اأنهت  ق���د  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   51 م���ن 
اإجراءات ت�شجيل املحامل وال�شفن 

امل�شاركة يف ال�شباق الكبري متهيدا 
و�شل  حيث  املرتقبة  لالنطالقة 
�شرت�شم  �شفينة   101 اإىل  ال��ع��دد 

لوحة تراثية رائعة .
ال��ت��ط��ورات اجلديدة  وع��ل��ى ���ش��وء 
اللجنة  اأ���ش��درت  ال�شباق  وت��اأج��ي��ل 
امل���ن���ظ���م���ة ب�����ن�����ادي دب�������ي ال�������دويل 
الربنامج  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ال���زم���ن���ي اجل���دي���د ل��ل��ح��دث حيث 
اإيل  النادي  قافلة  �شيكتمل و�شول 
 23 امل��واف��ق  ي���وم اخلمي�س  ه��ن��اك 
اجل�����اري ت��اأه��ب��ا ل��الن��ط��الق��ة يوم 
باإذن  اجل���اري   25 امل��واف��ق  ال�شبت 
اإىل  املنظمة  اللجنة  ون��وه��ت  اهلل. 
جميع املالك والنواخذة امل�شاركن 
التفرغ  اإج������ازات  ا���ش��ت��خ��دام  ب��ع��دم 
اأ�شدرت  وال��ت��ي  بال�شباق  اخلا�شة 
املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن  م�شبقا 
مع  بالتفاق  اإل��غ��اوؤه��ا  �شيتم  حيث 
واملوؤ�ش�شات  وال����دوائ����ر  ال��ه��ي��ئ��ات 

احلكومية.

حارب: قر�ر �سائب
اأ�شاد �شعيد حممد حارب الفالحي 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
ال��ب��ح��ري��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ن���ادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية بقرار 
لل�شفن   23 القفال  �شباق  تاأجيل 

بناءا  قدما   60 املحلية  ال�شراعية 
�شمو  من  توجيهات  تعليمات  على 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي وزير املالية. 
الوقت  يف  ج����اء  ال���ق���رار  اأن  وق����ال 
النواخذة  ����ش���روع  ق��ب��ل  امل��ن��ا���ش��ب 
جزيرة  اإىل  التحول  يف  وال��ب��ح��ارة 
���ش��ري ب��ون��ع��ري الأم������ر مم���ا يتيح 
لالإ�شهام  الفر�س  م��ن  امل��زي��د  لهم 
ن�شعي  وال�����ذي  احل����دث  اإجن�����اح  يف 
لإقامته يف ظروف مناخية منا�شبة 
اإىل  و�شالم  ب��اأم��ان  اجلميع  لي�شل 

خط النهاية كما كان يف كل عام.

�رتياح بالغ عند �لن��خذة
وجد قرار تاأجيل �شباق القفال 23 
ارتياحا  املحلية  ال�شراعية  لل�شفن 
امل�شاركن  ال���ن���واخ���ذة  ل���دي  ب��ال��غ��ا 
وان  خ���ا����ش���ة  ال���ك���ب���ري  احل������دث  يف 
�شمو  م��ن  بتوجيهات  ج��اء  ال��ق��رار 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
امل�شلحة  اج��ل  وم��ن  ال�شباق  راع��ي 
واللذين  امل�شاركن  جلميع  العامة 
الأ�شبوع  باأمان  يبحروا  اأن  ميكنوا 
تعيقهم  ق���د  م�����ش��اك��ل  دون  امل��ق��ب��ل 
الأح��وال اجلوية خا�شة يف  ب�شبب 
اإىل جزيرة �شري بونعري  النتقال 

مقر بداية ال�شباق.

بناء على ت�جيهات حمد�ن بن ر��سد

تاأجيل انطالقة �شباق )القفال 23( لل�شراعية 60 قدمًا اأ�شبوعًا
و�ل�سالمة �الأمن  ولتحقيق  �مل�ساركني  مل�سلحة  جاء  :�لقر�ر  ثاين  بن 
�للجنة �ملنظمة جتتمع وتطلع �سركاء �لنجاح على �لتط�ر�ت �جلديدة

قال الحتاد الجنليزي لكرة القدم ام�س ان ريو فرديناند مدافع منتخب 
اجنلرتا ونادي مان�ش�شرت يونايتد قرر اعتزال اللعب الدويل.

الجنليزي  والحت����اد  يونايتد  ن�شره  ب��ي��ان  اع��ل��ن يف  ال���ذي  ال��ق��رار  ي��اأت��ي 
لعبها  اخر مباراة  بعد مرور نحو عامن من  مبوقعيهما على النرتنت 
امام   2012 اوروب����ا  بطولة  ت�شفيات  يف  ب���الده  منتخب  م��ع  فرديناند 

�شوي�شرا يف الرابع من يونيو حزيران 2011.
وق���ال الحت����اد الجن��ل��ي��زي ان ق��ل��ب ال��دف��اع ال���ذي ل��ع��ب اول م��ب��اراة مع 
اجنلرتا اأمام الكامريون على ا�شتاد وميبلي يف 1997 وخا�س من وقتها 
وقال  ب��ق��راره  م��درب اجنلرتا  روي هودج�شون  اأبلغ   - دولية  م��ب��اراة   81
اعتزال  اأن�شب توقيت لع��الن  ان هذا  ق��ررت  فرديناند بعد تفكري عميق 
الف�شل  �شيكون من  ان��ه  وا�شعر  عاما   34 وتابع عمري  ال��دويل.  اللعب 

والرتكيز  �شنا  ال�شغر  لالعبن  الفر�شة  واأت��رك  اتنحى  ان  يل  بالن�شبة 
على م�شريتي مع النادي.

العمرية من  الفئات  األ��وان منتخب اجنلرتا يف كل  وداف��ع فرديناند عن 
حتت 17 عاما اىل املنتخب الول وارتدى �شارة قيادة اجنلرتا وكان �شمن 

ت�شكيلة الفريق يف ثالث بطولت لكاأ�س العامل.
لكن روي هودج�شون ا�شتبعده من ت�شكيلة بطولة اوروبا 2012 ل�شباب 
فنية و�شط تقارير عن حدوث توتر بينه وبن جون تريي مدافع ت�شيل�شي 

الذي تورط يف خالف عن�شري مع انطون �شقيق فرديناند.
واختري فرديناند �شمن ت�شكيلة اجنلرتا ملباراتن يف ت�شفيات كا�س العامل 
ان�شحب  لكنه  ال��دويل  اعتزاله  اعلن تريي  ان  بعد  املا�شي  اذار  مار�س  يف 

للحفاظ على لياقته ملوا�شلة امل�شوار مع مان�ش�شرت يونايتد.

�شاو باولو قد تفقد ا�شت�شافة 
مونديال 2014

حذر الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( اأن �شاو باولو اأكرب مدن اأمريكا 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  م��ب��اري��ات  ا�شت�شافة  ح��ق  تفقد  ق��د  اجلنوبية 
2014 بالربازيل ب�شبب التاأخري يف بناء ملعبها وادى التهديد اىل رد 
فعل غا�شب من نادي كورنثيانز مالك ال�شتاد الذي قال اإن يرحب بنقل 

الفيفا للمباريات اذا اراد واإنه لن ي�شمح باأي نوع من ال�شغط عليه.
وقال جريوم فالك المن العام للفيفا اإن الحتاد الدويل لن يقبل اي 
اإتاكويراو يف دي�شمرب.  اخفاق يف الوفاء باملوعد النهائي لكتمال ا�شتاد 
بينها  العامل  كاأ�س  مباريات يف  �شت  ال�شتاد  ي�شت�شيف  ان  املنتظر  ومن 
املباراة الفتتاحية. وحذرت ال�شركة التي تبني ال�شتاد بالفعل ان امللعب 
لن يكون جاهزا حتى نهاية فرباير وقال فالك لل�شحفين يف برازيليا 
بعد زيارة ا�شتاد ماين جارين�شا الذي �شي�شتخدم يف كاأ�س القارات ال�شهر 
بالن�شبة  مطروحا  لي�س  التاأخري  اإن  بو�شوح  قلنا  العامل  وكاأ�س  القادم 

لكاأ�س العامل. 
الفيفا قد  ان  اىل  باولو م�شريا  �شاو  املوقف بحزم يف  �شنناق�س  واأ�شاف 
يدر�س نقل املباريات ل�شتاد اآخر وتابع بو�شعنا تغيري كل �شيء حتى البدء 

يف بيع التذاكر.. وهذا مينحنا حتى اأول اغ�شط�س لتغيري ال�شتادات. 
وخطط كورنثيانز الذي ل ميتلك ملعبا خا�شا به حاليا يف البداية لبناء 
ا�شتاد يحتوي على 48 الف مقعد لكنه وافق على ا�شافة 20 الف مقعد 
موؤقت اآخر ل�شت�شافة كاأ�س العامل العام القادم وقال النادي اإن الفيفا 
وافق على منحه �شهرين ا�شافين ب�شبب تاأخر العمل يف ال�شتاد نتيجة 

�شعوبات بريوقراطية.
للمباراة  بالن�شبة  امللعب  ي��ب��دل  ان  يجب  ان��ه  الفيفا  راأى  اذا  واأ���ش��اف 
الفتتاحية.. فاننا نرحب بذلك.  وتابع املوقف الذي و�شعه فالك اليوم 
يبدو غريبا بع�س ال�شيء لكورنثيانز لأن.. املوعد النهائي مدده فالك 

نف�شه حتى فرباير 2014. 
وم�شى قائال هدف كورنثيانز دائما خدمة املدينة والولية والبلد. لهذا 

ال�شبب قام النادي بزيادة �شعة ال�شتاد ولن نقبل اأي نوع من ال�شغط. 
القارات  كاأ�س  التي �شت�شتخدم يف  ال�شتة  اربعة من ال�شتادات  وجت��اوزت 
انه  بو�شوح  اأك��د  الفيفا  لكن  بها  العمل  املحدد لكتمال  النهائي  املوعد 
لن ي�شمح بتاأخري مماثل يف كاأ�س العامل نف�شها وخططت ال�شلطات يف 
العامل لكنها  ا�شتاد مورومبي يف كاأ�س  البداية ل�شتخدام  �شاو باولو يف 
ا�شتبعدته عام 2010 ب�شبب الفتقار لل�شمانات املالية من اأجل اعادة 

ت�شييده.



ر�شالة �شكر من نائب اأوباما لطفل 
اأعجب نائب الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، بفكرة طفل يف ال� 7 من العمر 
للحّد من العنف بالوليات املتحدة وذلك من خالل ا�شتخدام ر�شا�س من 

ال�شوكول، فبعث له بر�شالة �شخ�شية ي�شكره فيها على اقرتاحه.
وذكر موقع لن ديجيتال ميديا اأن الأ�شاتذة مبدر�شة ابتدائية يف ميلواكي، 
اإىل  باقرتاحه  تقدم  �شنوات،   7 العمر  من  البالغ  مايلز  الطفل  اإن  قالوا 
الرئي�س  اإىل  بالتوجه  ن�شحته  التي  رانكن،  باربرا  ال��ق��راءة  اخت�شا�شية 
باراك اأوباما ونائب الرئي�س جو بايدن بالإ�شافة اإىل اأع�شاء جمل�س �شيوخ 

حملين.
واأو�شحت رانكن، اأن ال�شبي قال لو لدينا ر�شا�س من ال�شوكول لن ي�شاب 

اأحد باأذى ولن يحزن اأحد .
وقال الأ�شاتذة، اإن مايلز �شعيد جداً بر�شالة الرئي�س التي كتبها بخط يده 

با�شتخدام اأوراق من البيت الأبي�س.
اآ���ش��ف لأن��ن��ي ا�شتغرقت وق��ت��اً ط��وي��اًل لأج��ي��ب على  ب��اي��دن  وج��اء يف ر�شالة 
ر�شالتك.. لقد اأعجبت بفكرتك جداً.. لو كان لدينا اأ�شلحة تطلق ال�شوكول، 
لن تكون بالدنا اأكرث اأمناً فح�شب، بل �شتكون اأكرث �شعادة اأي�شاً.. فالنا�س 

يحبون ال�شوكول .
باإعداد عدة  بالر�شالة وقام  اإن الطفل مايلز �شعيد جداً  الأ�شاتذة  واأ�شاف 

ن�شخ منها لرييها لأفراد عائلته واأ�شدقائه.

وفاة جنني اأول امراأة زرعت رحمًا
ناجحة من  لزراعة رحم  ام��راأة تخ�شع  اأول  اإن حمل  تركيا  اأطباء يف  قال 

متربعة متوفاة انتهى، وذلك بعد اكت�شاف توقف �شربات قلب اجلنن.
وولدت ديريا �شريت البالغة 22 عاما بدون رحم، واأجريت لها عملية زراعة 
الرحم يف اأغ�شط�س اآب 2011، ثم تلقت اإخ�شابا �شناعيا خارج اجل�شم بعد 

الزراعة واأعلن عن حملها ال�شهر املا�شي.
اإن  الرتكية  ال�شاحلية  اأنطاليا  مبدينة  اجلامعي  اأكدنيز  م�شت�شفى  وق��ال 
اأ�شابيع من  اأجري لها بعد ثمانية  اأظهر فح�س  انتهى بعدما  حمل ديريا 

احلمل اأن �شربات قلب اجلنن توقفت.
واأكد البيان اأن احلالة ال�شحية العامة للمري�شة جيدة، و�شتتابع التخ�شيب 

ال�شناعي عندما تكون جاهزة ويف ظروف منا�شبة.
وتولد واح��دة من كل خم�شة اآلف ام��راأة بالعامل بدون رحم، كما تخ�شع 
اأمرا�س  اأو  بال�شرطان  الإ���ش��اب��ة  نتيجة  ال��رح��م  ل�شتئ�شال  الن�شاء  اآلف 

اأخرى مما يحرمهن من احلمل.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شوزان بويل يف 
اأول جولة مو�شيقية

يف  انطالقها  على  �شنوات  اأرب���ع  بعد 
�شوزان  املغنية  اأعلنت  ال�شهرة،  عامل 
مو�شيقية  بجولة  �شتقوم  اأنها  بويل 
راأ�شها  مب�شقط  �شتح�شرها  اأوىل 
على  بويل  وق��ال��ت  ح��ال��ي��اً.  ا�شكتلندا 
موقعها اللكرتوين هذه املرة الأوىل 
ق����ادرة على  ف��ي��ه��ا نف�شي  اأج����د  ال��ت��ي 
كامل  ل��وق��ت  امل�����ش��رح  على  التما�شك 
اجلمهور  اإ�شعاد  من  �شاأمتكن  واأنني 
�شتقدم  اأن��ه��ا  واأ���ش��اف��ت   . وم��ع��ج��ب��ّي 
يف  ليال  ل�شبع  امل�شرح  على  العرو�س 
ا�شكتلندا كتجربة اأوىل. واأ�شارت اإىل 
قد  للتجربة  ارت��اح��ت  ح���ال  اأن��ه��ا يف 
ذكرت  ذل��ك،  اإىل  عاملية  بجولة  تقوم 
الربيطانية  م���ريور  دي��ل��ي  �شحيفة 
تقدم  ات��ف��اق  لإب���رام  ت�شعى  ب��وي��ل  اأن 
مبوجبه عرو�شاً دائمًة لفرتة حمددة 
مالين  م���ق���اب���ل  ف��ي��غ��ا���س  ل������س  يف 
ال��دولرات. وكانت بويل البالغة من 
العمر 52 عاماً قد انطلقت يف عامل 
برنامج  يف  م�شاركتها  منذ  ال�شهرة 
 2009 بريطانيا متللك املوهبة عام 
وجن��اح��ه��ا ال��ب��اه��ر ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اإطاللتها الب�شيطة.

�شيارات ناطقة لتقليل احلوادث 
قال وزير النقل المريكي راي حلود ان ال�شيارات الناطقة 
او  ���ش��ري  ح���ادث  وق���وع  ل��ت��ف��ادي  البع�س  بع�شها  تنبه  ال��ت��ي 
اختناقات مرورية ويجري اختبارها الن يف الوليات املتحدة 
�شتحدد  التي  هي  التكلفة  لكن  الرواح  من  الكثري  �شتنقذ 
مدى اقبال امل�شتهلك على هذه التكنولوجيا اجلديدة. وقال 
حلود يف موؤمتر له �شلة بال�شيارات يف ولية مي�شيجان هذه 
اأكرث. لكن ما هي التكلفة.. بالن�شبة  بالقطع �شيارات امنة 
يل هذا هو الفي�شل. المان له ثمنه وعلينا نحن ان نحدد 
املنتهية ولي��ت��ه ع��ن اعطاء  ال��وزي��ر  ال��ث��م��ن. واأح��ج��م  ه���ذا 
تقدير لتكلفة هذه التكنولوجيا التي تتوا�شل من خاللها 
حتتاجها  التي  التحتية  والبنية  البع�س  ببع�شها  ال�شيارات 
خالل  حل��ود  وق��ال  امل�شتهلكن.  من  وا�شعا  قطاعا  لتجذب 
�شناعة  �شركات  مي�شيجان  يف  النقل  اأب��ح��اث  ملعهد  م��وؤمت��ر 
ومنذ  التكلفة.  معرفة  على  �شت�شاعدنا  التي  هي  ال�شيارات 
ا�شطول  امريكيون  م�شوؤولون  يخترب  املا�شي  اب  اغ�شط�س 
قادة  ت�شاعد  ان  ميكن  ارب���ور  ان  يف  الناطقة  ال�شيارات  م��ن 

ال�شيارات على تفادي احلوادث والختناقات املرورية.

التما�شيح جتدد اأ�شنانها 
ذكرت درا�شة اأمريكية، اأن التما�شيح متتلك جيوباً من اخلاليا 
جتديدها  لها  تتيح  اأ�شنانها  من  �شن  كل  اأ�شا�س  يف  اجلذعية 
 Proceedings of( دورية ن�شرت يف  التي  الدرا�شة  وذكرت 
the National Academy of Sciences(، اأن الباحثن 
رقيقة من  ع��رثوا على طبقة  كاليفورنيا،  من جامعة جنوب 
اخلاليا اجلذعية البطيئة النمو، م�شوؤولة على ما يبدو، عن 
�شنع اأ�شنان بديلة عن الأ�شنان التي تفقدها التما�شيح. ولفتوا 
اإىل اأن التما�شيح تنتج خالل حياتها من األفن اإىل 3 اآلف �شن 
ولحظ الباحثون، بعد اأن اأجروا درا�شة جمهرية على اخلاليا، 
وت�شويراً ثالثي الأبعاد واختبارات عليها، اأن اخلاليا موجودة 
يف طبقة تدعى ال�شفيحة ال�شنية . واأو�شحوا اأن الب�شر لديهم 
اأي�شاً �شفيحة �شنية، غري اأنها تدخل يف �شبات لدى الأطفال، 
بعيد انتهائها من �شنع اأ�شنانهم البديلة. وقالت الربوف�شورة 
ياليك،  باميال  بو�شطن،  تافت�س يف  بجامعة  الفم  اأمرا�س  يف 
الختالفات  ت��ربز  كما  ي��ج��ري،  م��ا  تو�شح  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  اإن 
واخلنازير،  والتما�شيح،  والفئران،  والأ�شماك،  الثدييات،  بن 
بامل�شتقبل من  نتمكن  اأن  ياليك هل ميكن  وت�شاءلت  والب�شر 
اإن��ت��اج جم��م��وع��ة اأخ����رى م��ن الأ���ش��ن��ان ل��ي��ك��ون للمرء  حتفيز 

جمموعة احتياطية ي�شتخدمها يف حال ح�شول طارئ .

 ذكور مبدر�شة لأول مرة منذ 132 �شنة
قررت مدر�شة بريطانية ا�شتقبال تالميذ ذكوراً لتك�شر بذلك 
ب��اأن يكون كل تالميذها  �شنة، وهو   132 تتبعه منذ  تقليداً 
ان مدر�شة  الربطيانية  مايل  دايلي  واأف��ادت �شحيفة  اإن��اث. 
التي كانت م�شدر وحي لإنتاج   ، بري�س للفتيات يف كمربدج 
و�شتينات  خم�شينات  يف  الكوميدية  ترينيان  �شانت  اأف���الم 
القرن املا�شي، قررت اأن يكون تالميذها خمتلطن ولي�شوا 
�شنة،   132 منذ  الأوىل  للمرة  ان��ه  واأو���ش��ح��ت  ف��ق��ط.  اإن��اث��اً 
�شت�شتقبل املدر�شة ابتداء من اأيلول-�شبتمرب 2014، تالميذ 
ذكوراً واأ�شارت اإىل انه �شيف�شل بن التالميذ والتلميذات يف 
الفن  �شفوف  يف  معاً  �شيكونون  ولكنهم  ال�شفوف،  خمتلف 

والريا�شة، كما �شيتناولون الطعام ويلعبون معاً.

�شعلة نار مل تنطفئ لآلف ال�شنني 
دم  واأ�شعلت حركة علمية غلت  ال�شنن  املياه فعاًل، فجاورتها لآلف  نار يف نيويورك يف حب قطرات  �شعلة  وقعت 

الباحثن، واأثارت ف�شولهم، فجمال �شعلة نيويورك اخلالدة ل يفوقه اإل جمال لغزها، بح�شب هوؤلء الباحثن.
حول العامل، هناك املئات من ال�شعالت اخلالدة، لكن قلة منها طبيعية، وجميعها يعتقد اأنها تبقى م�شاءة بفعل 
اأ�شعلت على يد ال�شكان  اأنها  غاز تنتجه ال�شخور حتتها با�شتثناء �شعلة بارك ريدج يف غرب نيويورك التي يعتقد 
الأ�شلين ومل تنطفئ حتى يومنا هذا. ويتوجب لعملية ال�شتعال اأن تكون ال�شخور حتتها حارة جداً لدرجة تفوق 
غليان املاء، غري اأن باحثن من جامعة اإنديانا اكت�شفوا اأن ال�شخور حتت بارك ريدج لي�شت حارة لدرجة اإنتاج غاز، 

فهي ت�شابه حرارة كوب من ال�شاي، ما يعني اأن عملية جيولوجية من نوع اآخر ت�شعل نار ال�شاللت. 
ورغم اأن هذه العملية ل تزال مبهمة للعلماء، فقد لفتت الدرا�شات الأولية اإىل اإمكانية وقوف ت�شربات لغاز الردواز 
اأو ال�شي�شت وراءها، وهو غاز حمبو�س بن الأحجار الطبقية، حيث اأثبتت اأن الغاز الذي يبقي ال�شعلة م�شاءة يحوي 

ن�شبة مركزة عالية جداً من غازي الإيثان والربوبان، مما قد يحويه اأي غاز م�شرب اآخر.
الذين  ال�شياح  عيون  معها  واح��ت��ارت  العلماء،  فحريت  لهيبها  يف  نيويورك  �شعلة  جمعتها  الأل��غ��از  من  جمموعة 

يق�شدونها من كل مكان. 
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اكت�شاف اجلينة
 امل�شببة لبدانة املراأة 

الأخبار  ببع�س  ال��ي��وم  ال�����ش��ادرة  الربيطانية  ال�شحف  حفلت 
ومعدل  امل���راأة،  وزن  تزيد  التي  اجلينة  اكت�شاف  مثل  الطبية، 
واأ�شئلة  ال�شائع،  اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  من  اأدق  والطول  اخل�شر 
واأجوبة حول فريو�س كورونا اجلديد امل�شابه ل�شار�س، وحتذير 
منظمة ال�شحة العاملية من هذا املر�س الذي اأثار الفزع يف عدة 

دول بعد ت�شجيل وفيات ب�شببه.
ديلي  �شحيفة  اأوردت��ه��ا  جديدة  هولندية  درا���ش��ة  تو�شلت  فقد 
تراكم  ال��رج��ل،  ولي�س  امل���راأة،  جتعل  التي  اجلينة  اإىل  تلغراف 
ج�شمها بكيلوغرامات زائدة. واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن نحو ثلثي 
الن�شاء ُيعتقد اأن لديهن متددا متحول للحم�س النووي يوؤدي 
الالئي  اأول��ئ��ك  اأن  يعني  م��ا  وه��و  الدهنية،  الأن�شجة  من��و  اإىل 
لديهن هذا التمدد اأكرث ترجيحا مرتن ون�شف املرة لأن يزيد 

وزنهن اأكرث من 6.35 كيلوغرامات.
الطريق  متهد  اأن  ميكن  النتائج  ه��ذه  اأن  ال�شحيفة  وذك���رت 
الأك����رث عر�شة  ال��ن�����ش��وة  ت��ل��ك  لتحديد  اخ��ت��ب��ارات  اإج����راء  اإىل 
اأي�شا يف حتديد  اإمكانية امل�شاعدة  خلطر زيادة الوزن، وكذلك 

الأ�شخا�س املرجح اأن يعود وزنهم للزيادة بعد اإنقا�شه.

ا�شتئ�شال الرحم ل ي�شر القلب 
تزيد  ل  ال��رح��م  ا�شتئ�شال  ج��راح��ة  اأن  اأمريكية  درا���ش��ة  ذك��رت 

خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب يف مرحلة لحقة من احلياة.
وقالت كاتبة الدرا�شة، كارين ماثيوز، الربوف�شور يف علم الأوبئة 
والنف�س يف جامعة بيت�شربغ، يف الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية 
اأنه يف حال كانت الن�شاء يفّكرن  املعهد الأمريكي لعلوم القلب 
يف اإجراء جراحة ا�شتئ�شال للرحم، ل يجب اأن يقلقن من زيادة 

خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية .
واأو�شحت ماثيوز اأن هذه الدرا�شة �شملت، على عك�س �شابقاتها، 
عمرهّن،  منت�شف  يف  الرحم  ا�شتئ�شال  جراحة  اأج��ري��ن  ن�شاء 

بدون اأن تتم اإزالة مبي�شهّن جراء اإ�شابتهّن ال�شرطان.
 3300 اأكرث من  وقامت ماثيوز وفريقها بجمع معطيات عن 
امراأة قبل �شن الياأ�س، بهدف معرفة ما اإذا كانت اجلراحة تزيد 

خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب.
وقارن الفريق بن العوامل التي تزيد خطر اإ�شابة هوؤلء الن�شاء 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية قبل وبعد اإجرائهّن جلراحة 
اختيارية ل�شتئ�شال الرحم مع ومن دون اإزالة مبي�شهًن، وبن 

ن�شاء انقطع الطمث لديهّن بطريقة طبيعية.
الدم،  و�شغط  الكول�شرتول،  مر�س  اخل��ط��ر،  ع��وام��ل  وت�شمل 
والل��ت��ه��اب، وم��ع��دل ال�����ش��ك��ر ب���ال���دم، ون�����ش��ب��ة م��ق��اوم��ة اجل�شم 
الإ�شابة  خطر  بعوامل  اختالفاً  الفريق  ووج��د  لالأن�شولن. 
اختالف  مع  مقارنة  للجراحة،  اخل�شوع  بعد  القلب  باأمرا�س 

عوامل اخلطر بعد انقطاع الطمث ب�شكل طبيعي.
اأن هذه الختالفات مل يتم ربطها بزيادة خطر الإ�شابة  غري 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية، بل وجد الفريق اأن الن�شاء 
اللواتي خ�شعن ل�شتئ�شال الرحم مع اإزالة مبي�شهّن كّن اأكرث 

عر�شة لزيادة الوزن. 
األي�س ايف لدى ح�شورها العر�س الأول لفيلم احلركة واخليال العلمي �شتار تريك يف الظالم، على م�شرح دولبي يف هوليوود. )يو بي اآي(

بيون�شي املرهقة تلغي حفاًل 
األغت النجمة الأمريكية بيون�شي 
حتييه  اأن  ي��ف��رت���س  ك����ان  ح��ف��اًل 
ب��ل��ج��ي��ك��ا، ع���ازي���ة ال�����ش��ب��ب اإىل  يف 
معاناتها من الإرهاق والتجفاف، 
كونها  يف  ال�����ش��ك��وك  م���ن  زاد  م���ا 

حاماًل بطفلها الثاين.
اإم زي الأمريكي  واأف��اد موقع تي 
عن اإلغاء حفل بيون�شي يف بلجيكا، 
والإع��الن عن ان ال�شبب هو انها 
وتعاين  ال�شديد  ب��الإره��اق  ت�شعر 
ج�شمها  يف  ال�����ش��وائ��ل  نق�س  م��ن 
عزز  الأم�����ر  ه����ذا  ان  اإىل  واأ�����ش����ار 
الأمريكية  النجمة  ب��اأن  ال�شكوك 
�شكوك  وه��ي  ثانياً،  طفاًل  تنتظر 
اأطلت بيون�شي موؤخراً  بداأت منذ 
وبدا بطنها منتفخاً  نيويورك  يف 

قلياًل.
هذه  ع���ل���ى  ب��ي��ون�����ش��ي  ت��ع��ل��ق  ومل 
منذ  تناقلها  يتم  التي  ال�شائعات 

اأ�شابيع.
يف  اب��ن��ة  لبيون�شي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
من  ال���ع���م���ر  م����ن  ال�16  ال�����ش��ه��ر 

زوجها املغني جاي زي.

فنجان قهوة
 بـ 610 اآلف دولر

دفع مزايد جمهول مبلغ 610 اآلف دولر، مقابل 
فر�شة لتناول القهوة مع املدير التنفيذي ل�شركة 

اأبل تيم كوك.
املزاد  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  اأن(  اأن  )���ش��ي  ق��ن��اة  وذك����رت 
الذي بداأ عرب موقع )ت�شاريتي باز(، اختتم م�شاء 
 610 مبلغ  جمهول  مزايد  دف��ع  اأن  بعد  الثالثاء، 
وكان  ك��وك  م��ع  ال��ق��ه��وة  ت��ن��اول  دولر مقابل  اآلف 

املوقع قدر قيمة اللقاء ب�50 األف دولر.
و�شيعود ريع اأرباح املزاد اإىل مركز روبرت كينيدي 
للعدالة وحقوق الإن�شان و�شهد املزاد 86 م�شاركة 
ترغب  اأو  اأب���ل  م��ع  تتعامل  ���ش��رك��ات  م��ن  معظمها 

بالتعامل معها.
اللقاء على فنجان قهوة يف  اأن يجري  املقرر  ومن 
مقّر اأبل يف كاليفورنيا وي�شتمر ما بن 30 دقيقة 

و�شاعة من دون تغطية تكلفة ال�شفر والإقامة.
يذكر  معه  واح��داً  �شيفاً  يح�شر  اأن  للرابح  ويحق 
ال�شابق  الرئي�س  وفاة  بعد  اآبل  اإدارة  اأن كوك توىل 

لل�شركة، �شتيف جوبز.

بطائرة  ال��ه��ب��وط  اإىل  م�����ش��اع��د  ط��ي��ار  ا���ش��ط��ر 
للخطوط اجلوية الهندية )اآير اإنديا( يف و�شط 
الهند، وذلك ب�شبب عدم قدرة الطيار على فتح 

باب قمرة القيادة بعد عودته من دورة املياه.
ووق���ع احل���ادث خ��الل رح��ل��ة م��ن نيودلهي اإىل 
ذهب  عندما  ال��ب��الد  جنوبي  بنجالور  مدينة 
قمرة  ب��اب  ليجد  وع��اد  امل��ي��اه  دورة  اإىل  الطيار 

القيادة مغلقا ب�شورة ي�شعب معها فتحه.
وذكرت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا اأنه بعد ف�شل 
ج��م��ي��ع امل���ح���اولت ل��ف��ت��ح ال���ب���اب، جل���اأ م�شاعد 
يف  مطار  اأق��رب  يف  ا�شطراريا  للهبوط  الطيار 
بهوبال. وقالت متحدثة با�شم اآير اإنديا �شدرت 

تعليمات بالتحقيق يف الواقعة .
مراعاة  ج��رت  اأن��ه  بيان  يف  املتحدثة  واأو�شحت 
واأ�شارت  ال�شالمة،  جميع الحتياطات وتدابري 
على  خ���ط���ر  اأي  مي���ث���ل  مل  احل��������ادث  اأن  اإىل 

امل�شافرين اأو طاقم الطائرة.

واحل��ادث هو الأخ��ري يف �شل�شلة خماوف اأمنية 
اأحاطت باآير اإنديا التي جتري حتقيقا يف حادث 
اإي��ق��اف عمل  ج��رى  املا�شي عندما  ال�شهر  وق��ع 
جهاز التوجيه الآيل لطائرة بطريق اخلطاأ مع 

عدم وجود الطيارين يف قمرة القيادة.
واأف����ادت ت��ق��اري��ر ب���اأن ال��ط��ي��اري��ن الث��ن��ن اأخذا 
دق��ي��ق��ة يف درجة  ال��راح��ة لأرب��ع��ن  م��ن  ق�شطا 
قمرة  ملراقبة  م�شيفتن  وتركا  الأعمال  رج��ال 

القيادة.
اإح����دى  اأن  الإخ����ب����اري����ة  ال���ت���ق���اري���ر  واأ����ش���اف���ت 
بطريق  العمل  ع��ن  اجل��ه��از  اأوق��ف��ت  امل�شيفتن 
�شريعا  العودة  اإىل  الطيارين  دفع  مما  اخلطاأ، 

ملقعديهما.
وتنفي اآير اإنديا هذه التقارير، ولكنها اعرتفت 
ب��وج��ود اأف����راد اآخ��ري��ن م��ن ط��اق��م ال��ط��ائ��رة يف 
تعطل  الآيل  التوجيه  جهاز  واأن  القيادة  قمرة 

لفرتة وجيزة.

هبوط طائرة 
لف�شل قائدها بالعودة ملكانه 

جنيفر لوبيز ت�شرتي منزًل �شيفيًا 
ا�شرتت النجمة الأمريكية، جنيفر لوبيز، منزًل �شيفياً يف هامبتونز بولية كاليفورنيا، بنحو 

10 مالين دولر.
وذكر موقع )تي اإم زي( الأمريكي اأن لوبيز اتفقت هذا الأ�شبوع مع وكيلة العقارات، �شوزان 
بريتينباخ، من جمموعة كوركوران، على �شراء منزل قرب خليج ميكوك�س، لقاء 9 مالين 

و950 األف دولر.
حمامات، وم�شرح،  وتبلغ م�شاحة املنزل 2590 مرتاً مربعاً، ويتاألف من 8 غرف نوم، و7 

وم�شبح، ومنتجع.
اأنها  اأن لوبيز، ا�شرتت املنزل لتم�شي عطلة ال�شيف فيه، علماً  وذكرت م�شادر مطلعة 

متلك منزًل اآخر يف تالل، هيدن، بولية كاليفورنيا، ومنزلن يف نيويورك.


