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32 صفحة- الثمن درهمان
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�ص 13

�ص 17

اأوكرانيا تُتوج بذهبيتها الأوىل
 يف بطولة العامل للغط�ص بدبي

عربي ودويل

الإمارات .. عبق التاريخ و�سحر 
ال�رشق الذي يلوح بهاوؤه يف الآفاق

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اأين اختفت التون�سية اأمينة التي 
اختارت التعرّي طريقة لالحتجاج!؟!

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل �م�س �شباق كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة مل�شافة 
�أبرز  م��ن  نخبة  مب�شاركة  جنمتني  كيلومرت�   120

�لفر�شان ميثلون خمتلف �ال�شطبالت بالدولة.
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  �شهد  كما 
حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير �ملالية و�شمو 

�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �الأمن �لوطني 
و�شمو  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ من�شور بن 
�ل�شيوخ وكبار  �ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون �لرئا�شة وع��دد من 
مالك �خليل. وكان من بني �لفر�شان �مل�شاركني �ل�شيخ 
�ل�شباق  و�إ�شتمل  نهيان.  �ل  ز�ي��د  بن  من�شور  بن  ز�ي��د 
 40 و�لثانية  �الأوىل  �أرب��ع مر�حل م�شافة كل من  على 
20 كيلومرت�  كيلومرت� لكل منهما و�لثالثة و�لر�بعة 

لكل منهما.
)�لتفا�شيل �س18(

   

م�سوؤولون فل�سطينيون يعربون عن 
تقديرهم لدعم الإمارات لل�سعب الفل�سطيني

•• جنني-وام:

دويكات حمافظ جنني ممثل  ط��الل  �للو�ء  �أ�شاد  مار�س   23 يف  جنني 
�لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س بالدعم �لثابت �لذي تقدمه دولة 

�المار�ت قيادة وحكومة و�شعبا لل�شعب �لفل�شطيني.
�الر��شي  يف  م�����ش��ه��ودة  وب�����ش��م��ات  �ن�����ش��ان��ي��ا  دور�  ل���الم���ار�ت  �إن  وق����ال 

�لفل�شطينية �شملت كل �لقطاعات �ل�شحية و�لتعليمية و�الجتماعية.
�العمال  هيئة  �أقامته  �حتفال  خ��الل  �ألقاها  كلمة  يف  دويكات  و�أ���ش��اف 
�ل���ذي وقع  �ل��ع��م��رة  ����ش��ر �شحايا ح���ادث  �خل��ري��ة �الم��ار�ت��ي��ة لتكرمي 
حلافلة ركاب كبرة ر�ح �شحيته 15 معتمر� و��شابة 35 �شخ�شا �أثناء 
�لذي  �ع��م��ار خميم جنني  �ع���ادة  �ن   .. �ملقد�شة  �الر����ش��ي  م��ن  عودتهم 
مولته دول��ة �الم��ار�ت ونفذته هيئة �لهالل �الحمر من��وذج من مناذج 
�لفل�شطينية  �ل�شاحة  �لدو�م على  �لذي تو�جد على  �ل�شخاء �المار�تي 

مل�شاعدة �شعبها.                                           )�لتفا�شيل �س2(

الوفود الربملانية اخلليجية توؤكد دعمها مقرتح الإمارات  
ب�ســـاأن جتريــم امل�ســا�س بالرمــوز واملقد�ســات الدينيـة

•• كيتو- االكوادور-وام:

هام�س  ع��ل��ى  تن�شيقيا  �ج��ت��م��اع��ا  �خلليجية  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل��وف��ود  ع��ق��دت 
 192 �ل�  و�ملجل�س �حلاكم  �لعمومية  128 للجمعية  �ل�  �ل��دورة  �أعمال 
لالحتاد �لرملاين �لدويل �لذي يعقد حاليا يف مدينة كيتو يف �الكو�دور 
لتن�شيق مو�قف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ب�شاأن جميع 

�ملو�شوعات �ملطروحة على جدول �العمال.          )�لتفا�شيل �س10(

حممد بن ر��شد يف حو�ر مع حمد�ن بن حممد خالل �شباق كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة )و�م(

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق 
كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة

تعزيزات اأمنية اأمام مقر الخوان بالقاهرة غداة �سدامات عنيفة
•• القاهرة-ا.ف.ب:

�ن��ت�����ش��رت �ل�����ش��رط��ة �مل�����ش��ري��ة �م�����س �م����ام �مل��ق��ر �لعام 
جل��م��اع��ة �الخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني غ�����د�ة ����ش���د�م���ات بني 
��شالميني ومتظاهرين معار�شني �دت �ىل ��شابة �كرث 

من 160�شخ�شا.
و���ش��اه��د م��ر����ش��ل وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن��ت�����ش��ار� كبر� 
لل�شرطة يف �ملبنى �لكائن يف حي جبل �ملقطم فيما نقلت 
وكالة �نباء �ل�شرق �الو�شط �لر�شمية عن متحدث با�شم 
وز�رة �ل�شحة قوله �ن �كرث من 160 �شخ�شا ��شيبو� 

ليل �جلمعة-�ل�شبت.

وبقيت �ملتاجر يف �ملنطقة مغلقة وتناثر �حلطام �لناجم 
عن �ل�شد�مات يف كل مكان.

وقال نا�شر عبد �هلل �مل�شوؤول عن مهمة تنظيف �ملكان 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س رفعنا �رب���ع ح��اف��الت حمروقة 

وثالث �شيار�ت.
وكان �ملئات من عنا�شر �الخو�ن، و�لعديد منهم نقلو� 
يغادرون  �الحتجاج،  تظاهرة  قبيل  حافالت  منت  على 

مقر �جلماعة �ل�شبت.
و�لرئي�س حممد مر�شي، �لذي توىل �حلكم يف حزير�ن 
ي��ن��ت��م��ي جل��م��اع��ة �الخ�����و�ن �مل�شلمني  �مل��ا���ش��ي،  ي��ون��ي��و 

�لقوية.

الفجر........    05:00            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   08:07

�شليمان يتلقى ��شتقالة ميقاتي ويكلفه بت�شير �عمال �حلكومة )رويرتز(

�أوباما خالل زيارته مدينة �لبرت�ء �لتاريخية قبل مغادرته �ملنطقة )� ف ب(

ثو�ر ي�شتعدون لعقد �جتماع لتن�شيق عملياتهم يف مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�شيطر �جلي�س �ل�شوري �حلر �م�س 
يف  �لنظامي  للجي�س  ق��اع��دة  على 
ت�شاعدت  �ل���ت���ي  درع�����ا  حم��اف��ظ��ة 
وقعت  بينما  �ل��ق��ت��ال،  وت���رة  فيها 
مناطق  يف  م��ت��ز�م��ن��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات 
�لق�شف  ����ش��ت��م��ر�ر  م���ع  م��ت��ف��رق��ة 

�جلوي و�لري.
و�أكدت �شبكة �شام وجلان �لتن�شيق 
�جلي�س  مقاتلي  �شيطرة  �ملحلية 
�حل��ر على �ل��ل��و�ء 38 دف��اع جوي 
يف بلدة �شيد� بريف درع��ا جنوبي 

�لبالد.
�ل�شيطرة  م���ن  �مل��ق��ات��ل��ون  ومت��ك��ن 
ب���ع���د معارك  �ل�����ل�����و�ء  م���ق���ر  ع���ل���ى 
يوما،   26 ��شتمر  وح�شار  د�م��ي��ة 
و��شتولو� من د�خله على �شو�ريخ 

حر�رية ومعد�ت ع�شكرية �أخرى.
قائد  �إن  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  وق���ال���ت جل���ان 
�للو�ء 38 �لعميد حممود دروي�س 
قتل  �لتي  �القتحام  قتل يف عملية 
خم�شة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  �أي�شا  فيها 
م����ن �جل���ي�������س �حل������ر، م�������ش���رة يف 
�الأثناء �إىل حترير 35 من �أهايل 

درعا كانو� معتقلني هناك.
�شن  مبا�شرة،  �للو�ء  �شقوط  وبعد 

م�شاكن  حاجز  على  ب�شاعات  ذل��ك 
جنني بدرعا، بح�شب نا�شطني.

قتلى  �شور  �لثو�ر  بث  دم�شق،  ويف 
�ل�شوري  �جلمهوري  �حل��ر���س  م��ن 
جن�شيات  م���ن  م�شلحة  وع��ن��ا���ش��ر 
بح�شب  �إي����ر�ن����ي����ة،  ب��ي��ن��ه��ا  �أخ������رى 
قتلو�  �أن���ه���م  و�أو����ش���ح���و�  ق��ول��ه��م. 
حي  يف  وقعت  ��شتباكات  يف  ه��وؤالء 
مقربة  على  �ملدينة  �شرقي  جوبر 

من �شاحة �لعبا�شيني.
ن��ف�����ش��ه، ق�شفت  ل��ل��م�����ش��در  ووف���ق���ا 
�ل����ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة جم�����دد� حي 
جنوبي  �أخ�������رى  و�أح�����ي�����اء  ج���وب���ر 

�ملدينة، من بينها �لقابون.
�ع��ل��ن��ت دم�شق  م���ن ج��ه��ة �خ�����رى 
وتف�شيال  ج��م��ل��ة  رف�����ش��ه��ا  �م�������س 
�مل���ت���ح���دة  �المم  جم���ل�������س  ق��������ر�ر 
حل��ق��وق �الن�����ش��ان ب��ت��م��دي��د مهمة 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��اب��ع��ة لالمم 
�شوريا،  �ل��و���ش��ع يف  ح���ول  �مل��ت��ح��دة 
�شنة ��شافية، معترة �ياه منحاز� 

وغر متو�زن.
وز�رة  م�������ش���وؤول يف  م�����ش��در  وق����ال 
�خل��ارج��ي��ة و�مل��غ��رتب��ني يف ت�شريح 
�لر�شمية  �الن���ب���اء  وك���ال���ة  ن�����ش��رت��ه 
ت��رف�����س هذ�  ���ش��وري��ة  )���ش��ان��ا( �ن 

�لقر�ر جملة وتف�شيال.

دم�شق ترف�ض التمديد للجنة التحقيق الدولية 

قتال داٍم و�سقوط لواء للجي�س يف درعا 

•• بريوت-وكاالت:

�أعلن �لق�شر �لرئا�شي يف �لعا�شمة 
�لرئي�س  �أن  ب������روت  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
��شتقالة  ق��ب��ل  ���ش��ل��ي��م��ان  م��ي�����ش��ال 
رئي�س �لوزر�ء جنيب ميقاتي، ومن 
�ملنتظر �أن تو��شل حكومة ميقاتي 
�أعمال  ت�����ش��ي��ر  ك��ح��ك��وم��ة  ع��م��ل��ه��ا 

حلني ت�شكيل حكومة جديدة.
با�شتقالة  تقدم  �إن��ه  ميقاتي  وق��ال 
�حلو�ر  ي��ب��د�أ  �أن  و�مل��ه��م  حكومته، 
�لوطني، و�أن تن�شا حكومة �إنقاذية 

يف هذه �ملرحلة �ل�شعبة بالذ�ت.
يعود  ��شتقالته  �شبب  �أن  و�أو���ش��ح 
فال  �لق�شايا  من  ع��دد  تر�كم  �إىل 
نية الإجر�ء �النتخابات، و�الأجهزة 
لذلك  ف���ر�غ،  �إىل  �شتوؤول  �الأمنية 
بتجاهل  ن�����ش��م��ح  �أن  ك���ف���ى  ق���ل���ت 
بو�جباتنا،  �لقيام  و�إعاقة  �لقانون 

فاملو�شوع ال يحتمل تاأخر�.
وكان ميقاتي �أعلن ��شتقالته  ب�شبب 
�أكرثية  رف�س  بعد  وز�ري،  خ��الف 
�ل��وزر�ء يف �حلكومة متديد والية 
�للو�ء  �لد�خلي  �الأم��ن  ق��وى  قائد 

اأردوغان يعتزم زيارة غزة وال�شفة يف اأبريل
اأوباما يختتم جولته 

ويرتك كريي يف املنطقة 
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شرق  جولته  �ل�شبت،  �م�����س  �أوب���ام���ا،  ب���ار�ك  �الأم��رك��ي  �لرئي�س  �ختتم 
وزير  ت��ارك��اً  ب���الده،  �إىل  ع��ائ��د�ً  ع��ّم��ان  �الأردن��ي��ة  �لعا�شمة  �أو�شطية، وغ���ادر 

خارجيته جون كري يف �ملنطقة.
�أوباما خالل وجوده يف عّمان مباحثات مع �مللك عبد�هلل �لثاين،  و�أج��رى 
رّكزت على عالقات �لتعاون �لثنائي، وتطور�ت �الأو�شاع يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�شط و�الأزمة �ملت�شاعدة يف �شوريا وجهود حتقيق �ل�شالم �ل�شامل و�لعادل 

و�لد�ئم بني �الإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني ��شتناد�ً �إىل حل �لدولتني .
وكان م�شدر دبلوما�شي �أمركي يف �لعا�شمة �الأردنية، �أعلن يف وقت �شابق 
�لرئي�س  �شيلتقي  �الأمركي جون كري  وزير �خلارجية  �أن  �ل�شبت،  �م�س 

�لفل�شطيني حممود عبا�س يف عّمان.
ويف �نقرة �أعلن رئي�س �حلكومة �لرتكية رجب طيب �أردوغان �م�س �أنه قد 

�ل����ذي م���ن �ملقرر  �أ����ش���رف ري���ف���ي، 
نهاية  يف  �ل��ت��ق��اع��د  �إىل  ي��ح��ال  �أن 
�أي�شاً  ورف�����ش��ه��م  �حل����ايل،  �ل�شهر 
ت�شمية �أع�شاء �لهيئة �مل�شرفة على 

�النتخابات �لنيابية.

يزور غزة و�ل�شفة �لغربية يف ني�شان �أبريل �ملقبل، وذلك بعد يوم من قبوله 
�عتذ�ر�ً من رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو على �لهجوم على 

�شفينة مايف مرمرة.
ونقلت و�شائل �إعالم تركية عن �أردوغان قوله خالل �حتفال بتد�شني خط 
قطار ��شكي �شهر يف نهاية �ملطاف قد �أزور غزة و�ل�شفة �لغربية يف ني�شان 
عملية  للم�شاهمة يف  عامة  �شياق جهود  �شتجري يف  �لزيارة  وهذه  �أبريل. 

�لت�شوية )�لق�شية �لفل�شطينية(.

غار�ت  �ل�شوري  �حلربي  �لطر�ن 
�شيد�،  يف  �ملقر  حميط  ��شتهدفت 
�ل�شرقية  �ل��غ��اري��ة  ب��ل��د�ت  وك��ذل��ك 
غز�لة  وخ��رب��ة  �لغربية  و�ل��غ��اري��ة 

و�للجاة.
يف   38 �للو�ء  مقر  �شقوط  وياأتي 
م���ي���د�ين يف درعا  ت�����ش��ع��ي��د  ���ش��ي��اق 
�إ�شرت�تيجيا،  م��وق��ع��ا  حت��ت��ل  �ل��ت��ي 
�خلطر  ت��ع��اظ��م  �شقوطها  وي��ع��ن��ي 

على دم�شق. وقالت �لهيئة �لعامة 
�جلي�س  �أف���ر�د  م��ن   16 �إن  للثورة 
�لقليلة  �ل�����ش��اع��ات  ق��ت��ل��و� يف  �حل���ر 
�مل��ا���ش��ي��ة  ب���درع���ا، خ��ا���ش��ة يف حي 

طريق �ل�شد بدرعا �ملدينة.
وحتدثت �شبكة �شام عن ��شتباكات 
حميط  يف  �ل��ب��ل��د  درع����ا  يف  عنيفة 
ح���اج���ز م��ب��ن��ى �ل����ري����د و�جل���ام���ع 
�ل��ع��م��ري. وك����ان م��ق��ات��ل��و �جلي�س 

�حلر ��شتولو� �أي�شا قبل �أيام على 
�ل��ع�����ش��ك��ري يف بلدة  ل���الأم���ن  م��ق��ر 
ق�شم  وعلى  درع��ا،  بريف  �ل�شجرة 
م���ن �ل���ط���ري���ق �ل���ت���ي ت���رب���ط درع���ا 

بدم�شق.
ويف تطور ميد�ين متز�من بدرعا، 
�شيطر �ملقاتلون على حاجز �لعالن 
بح�شب  �جل�����والن  ���ش��ح��م  ب��ل��دة  يف 
قبل  �شيطرو�  وك��ان��و�  ���ش��ام.  �شبكة 

طالبان تهدد بقتل م�سرف اإذا عاد اإىل باك�ستان �سليمان يقبل ا�ستقالة ميقاتي ويكلفه ت�سيري الأعمال
•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

برويز  �ل�شابق  �لبالد  رئي�س  با�شتهد�ف  باك�شتان  طالبان  حركة  توعدت 
م�شرف فور عودته �ملقررة �ليوم �الأحد �إىل �لبالد.

وقال �ملتحدث با�شم طالبان باك�شتان، �إح�شان �هلل �إح�شان، �إنه يتم تدريب 
�نتحاريني بهدف قتل م�شرف. و�أو�شح �أن عدنان ر�شيد، وهو عن�شر �شابق 
يف قو�ت �جلو �لباك�شتانية، �شارك يف حماولة �شابقة الغتيال م�شرف، كلف 

مبهمة تدريب جمموعة �النتحاريني.
�شماهم  م��ا  �أع���د  ر�شيد  ع��دن��ان  ق��ال  ط��ال��ب��ان  حل��رك��ة  فيديو  ت�شجيل  ويف 
�إىل �جل��ح��ي��م، هناك  ف��رق��ة خا�شة الإر���ش��ال م�شرف  �الإ���ش��الم  مب��ج��اه��دي 

�نتحاريون وقنا�شة ووحدة هجوم خا�شة وفريق قتايل.
ي�شار �إىل �أن م�شرف �أغ�شب حركة طالبان باك�شتان وغرها من �ملجموعات 
�أطلقتها  �لتي  �الإره���اب،  �الأمركية على  �حل��رب  �إىل  �ن�شمامه  من خالل 
و��شنطن بعد هجمات 11 �شبتمر �أيلول 2011، علماً باأن قو�تها �شّعدت 

حمالت قمع �حلركات �مل�شلحة يف باك�شتان.
ومن �ملقرر �أن يعود م�شرف �إىل باك�شتان �ليوم �الأحد بعد نحو �أربع �شنو�ت 
�ملقرر  �لت�شريعية  �النتخابات  يف  �مل�شاركة  بهدف  �الخ��ت��ي��اري،  �ملنفى  من 

�إجر�وؤها يف 11 مايو �أيار �ملقبل.
وقال �لرئي�س �لع�شكري �ل�شابق لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية �إنه �شيعود �إىل 

باك�شتان �الأحد، و�إنه م�شتعد ملو�جهة �أي خطر على حياته.
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املتمردون الأكراد يعلنون ر�سميا 
تركيا مع  النار  ــاق  لط وقفا 

•• ا�صطنبول-رويرتز:

�أعلن حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
�لنار  وق���ف���ا الط�����الق  ر���ش��م��ي��ا 
م��ع ت��رك��ي��ا �م�����س ب��ع��د �ن �أمر 
�مل�شجون  �وج�������الن  ع����ب����د�هلل 

بانهاء �حلملة �مل�شلحة.
وق���ال م���ر�د ك���ار�ي���الن �لقائد 
�مل�������ي�������د�ين حل��������زب �ل����ع����م����ال 
فاننا  �الن  م��ن  �ل��ك��رد���ش��ت��اين 
ر�شميا  نعلن  وكحزب.  كحركة 

وبو�شوح وقفا الطالق �لنار.

ماب�س  تهريب  حماولة  اإحباط 
ليبيا  اإىل  م�سرية  ع�سكرية 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لقاهرة  م��ط��ار  ���ش��ل��ط��ات  �أح��ب��ط��ت 
�ل�����ش��ب��ت، حماولة  �م�����س  �ل�����دويل، 
�ملالب�س  من  كبرة  كمية  لتهريب 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ك���ان���ت ب��ط��ري��ق��ه��ا �إىل 
ليبيا. و�أبلغت م�شادر �أمنية مبطار 
�لقاهرة و�شائل �الإعالم، �أن �شلطات 
باملطار  �ل��ب�����ش��ائ��ع  ق��ري��ة  م��ب��اح��ث 
متكنت من �شبط 10 �آالف قطعة 
تهريبها  ق��ب��ل  ع�����ش��ك��ري��ة  م��الب�����س 
على  �حل�شول  دون  م��ن  ليبيا  �إىل 
�الأمنية  �جل����ه����ات  م����ن  ت�������ش���اري���ح 

و�لع�شكرية �ملعنية.
و�أو�شحت �مل�شادر �أن قطع �ملالب�س 
�أقم�شة  ون���وع���ي���ة  ل�����ون  ذ�ت  م����ن 

ترتديها قو�ت �جلي�س.
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اختتام موؤمتر الئتاف الدويل يف اأبوظبي

الداخلية ت�سبط - 385 - خمالفا لقانون الإقامة

من�سور بن زايد يكرم 44 من الق�ساة ووكاء نيابة اإمارة اأبوظبي

جامع ال�سيخ زايد الكبري يطفئ اأنواره احتفال ب�ساعة الأر�س

الحتاد الن�سائي العام يطلق مبادرة )لنظهر التقدير لأجيال امل�ستقبل( 
من مر�حل �الأوىل �شرتكز على تر�شيد ��شتهالك �ملياه حتت �شعار �ملياه 

من �أجل �حلياة .
و�أو�شحت �أن للمر�أة دور� كبر� يف تربية �الأطفال وتن�شئتهم وزرع �لقيم 
�حلفاظ  عملية  يف  ت�شهم  �أن  عليها  فاإنه  وعليه  نفو�شهم  يف  و�الأخ���الق 
على �لبيئة و�شالمتها وذلك من خالل زرع قيم حب �جلمال و�لطبيعة 
الأبنائها يف عملية  ق��دوة  تكون  و�أن  �أطفالها  نفو�س  و�حلفاظ عليها يف 
�حلفاظ على �ملياه من �لهدر خا�شة و�أن تغير �ل�شلوك يتطلب �إميان 
وقناعة.. م�شرة �إىل �أن �ملبادرة �شتعمل يف هذه �ملرحلة على حث �لن�شاء 
على وجه �خل�شو�س و�أفر�د �ملجتمع عموما على تبني �أمناط �شلوكية 
خالل  م��ن  �لقادمة  لالأجيال  م�شتد�مة  بيئة  خلق  يف  ت�شهم  �يجابية 
�لرتكيز على تر�شيد ��شتهالك �ملياه يف �ملمار�شات �ملنزلية �ليومية ويف 

�ملر�فق �لعامة - �ملد�ر�س و�مل�شاجد و�حلد�ئق - وغرها.

كما  و�ملجتمع  �الأ�شرة  ينعك�س م�شتقبال على  �أبنائها مبا  �ل�شحيح بني 
تهدف �ملبادرة �إىل �مل�شاهمة يف خف�س �لب�شمة �لبيئية للمر�أة مبا يعزز 
مكانة �لدولة يف �ملحافل �لدولية وتزويد �ملر�أة باملهار�ت و�الأ�شاليب �لتي 

متكنها من ��شتغالل �ملخلفات �لقابلة للتدوير.
من جانبها قالت �أحالم �للمكي مديرة �إد�رة �لبحوث و�لتنمية باالحتاد 
�أمناط  تبني  على  �لن�شاء  حث  على  �شتعمل  �مل��ب��ادرة  �إن  �لعام  �لن�شائي 
�لقادمة من  بيئية م�شتد�مة لالأجيال  �يجابية ت�شهم يف خلق  �شلوكية 
خالل �لرتكيز على ثالث جماالت رئي�شية هي تر�شيد ��شتهالك �ملياه 

و�لكهرباء و�لتقليل من �لنفايات �ملنزلية وت�شجيع �لزر�عة �ملنزلية.
�حلياة  �أمن��اط  تغير  �إىل  تهدف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  الأن  نظر�  �ن��ه  و�أ�شافت 
و�ل�شلوك و�الأمر �لذي يتطلب خطة ��شرت�تيجية متو�شطة �الأجل فاإن 
جمموعة  �إىل  �ملبادرة  جتزئة  تعتزم  و�لبيئية  �ل�شحية  �ملبادر�ت  وحدة 

�مل�شتد�مة ال تقوم �إال على �إ�شر�ك كل من �ملر�أة و�لرجل على نحو فعال 
يف توليد �ملعارف و�لتثقيف �لبيئي ويف �شنع �لقر�ر و�الإد�رة وعلى جميع 
وحدة  من  �إمي��ان��ا  تاأتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن  �شعادتها  و�أ�شافت  �مل�شتويات. 
�ملبادر�ت �ل�شحية و�لبيئية باأن خر�ت �ملر�أة وم�شاهماتها يف �إيجاد بيئة 
�شليمة يجب �أن تكون م�شاألة حمورية من �أجل �حلفاظ على ��شتد�مة 
�لبيئة لالأجيال �لقادمة وتنفيذ� اللتز�م �الحتاد �لن�شائي �لعام بامليثاق 
�لبيئي �لذي �إطلقته جمعية �لنه�شة �لن�شائية بدبي �لذي تعهدت من 
�لوعي  ن�شر  م�شوؤولية  عاتقها  على  �الأخ��ذ  �لن�شائية  �ملوؤ�ش�شات  خالله 

�لبيئي وتفعيل م�شاهمة �ملر�أة يف هذ� �ملجال.
�مل�شتقبل تهدف  �أن مبادرة لنظهر �لتقدير الأجيال  و�أو�شحت �شعادتها 
�إىل توعية �ملر�أة باأدو�رها �ملختلفة يف �حلفاظ على �لبيئة وتفعيل دور 
�ملر�أة يف ن�شر �لثقافة �لبيئية بني �أفر�د �أ�شرتها وتر�شيخ �ل�شلوك �لبيئي 

•• اأبوظبي-وام:

يف  و�لتنمية  �لبحوث  ب���اإد�رة  و�لبيئية  �ل�شحية  �مل��ب��ادر�ت  وح��دة  تطلق 
�ملر�أة يف  �لوطنية لتقدم  تنفيذ� لال�شرت�تيجية  �لعام  �لن�شائي  �الحتاد 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  �لتي د�شنتها �شابقا �شمو  �الإم��ار�ت 
�الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة 
بيئيا..  حم���ور�  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ملبادرة �لبيئية لنظهر �لتقدير الأجيال �مل�شتقبل وذلك تز�منا مع �ليوم 

�لعاملي للمياه �لذي �شادف يف 22 مار�س �جلاري.
�لعام  �لن�شائي  �الحت���اد  م��دي��رة  �ل�شويدي  خليفة  ن���ورة  �شعادة  وق��ال��ت 
بدور  و��شطالعها  �مل��ر�أة  �أن م�شاركة  تاأتي من منطلق  �ملبادرة  �إن هذه 
�لبيئة  �شيا�شات  �أن جن��اح  �إذ  ���ش��روري  �أم��ر  �مل��ج��االت  قيادي يف خمتلف 

•• اأبوظبي-وام:

تبنيها  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  �أك������دت 
و�ملقايي�س  و�مل��ع��اي��ر  �مل��و����ش��ف��ات 
�ل�شيغ  ذ�ت  �جليومكانية  �لفنية 
�ملفتوحة لتطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
�ملعلومات  نظم  جم��ال  يف  �لعاملية 
�ل�شرطة  ب���اأج���ه���زة  �جل���غ���ر�ف���ي���ة 
حتقيقا  وذل��ك  �لعامة  و�ل�شالمة 
ل���روؤي���ة ح��ك��وم��ة دول�����ة �الإم������ار�ت 
�أبوظبي  حكومة  وروؤي����ة   2021

.2030
وقالت �لوز�رة يف بيان �أ�شدرته يف 
م��وؤمت��ر و�جتماعات  �أع��م��ال  خ��ت��ام 
و�لفنية  �ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  �ل���ل���ج���ان 
ملو��شفات  �ل�������دويل  ل���الئ���ت���الف 
�جليومكانية  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل��ن��ظ��م 
برعاية  ع���ق���د  �ل�������ذي  �مل���ف���ت���وح���ة 
�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة يف نادي 
باأبوظبي  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
لتحقيق  ب��ال��ع��م��ل  م��ل��ت��زم��ة  �إن���ه���ا 
باال�شتثمار  �ال�شرت�تيجي  هدفها 
وتطوير  و�مل��ع��رف��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  يف 
منظومة معلومات جغر�فية �أمنية 
موؤ�شر  وحت�شني  وم��ت��ط��ورة  ذك��ي��ة 
و�ملعتمد  لديها  �جل��غ��ر�يف  �لن�شج 
لالأنظمة  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  م����ن 

�جلغر�فية ذ�ت �ل�شيغ �ملفتوحة يف 
ل�شمان  �ملطابقة  فحو�س  �إج���ر�ء 
�ملعلومات  وتدفق  تكامل  تو�فقية 
�ل�شرطية  �جلغر�فية  و�خل��دم��ات 
وبرجمياتها  �أن��ظ��م��ت��ه��ا  ب���ني  م���ا 
مبا  وذل���ك  و�ل��ف��ن��ي��ة  �جليوتقنية 
و�للو�ئح  �ل��ق��و�ن��ني  م��ع  يتما�شى 
كاأحد  �ل��������وز�رة  يف  ب��ه��ا  �مل���ع���م���ول 
�حللول  على  �ال���ش��ت��ح��و�ذ  معاير 
ل�شمان  �ل�����ش��ن��اع��ة  م���ن  �ل��ف��ن��ي��ة 
وخدماتها  �أن���ظ���م���ت���ه���ا  ت���ط���وي���ر 
�الإلكرتونية و�جلغر�فية لتح�شني 
�إج������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي. كما 
توفر  ع����ل����ى  �حل�����ر������س  �أك����������دت 
و�لتطبيقي  �ل��ن��ظ��ري  �ل���ت���دري���ب 
�ل�شباط  لعدد من منت�شبيها من 
جم�����ال  يف  �ل�����������ش�����ب�����اط  و�������ش������ف 
�جلغر�فية  �ل���ن���ظ���م  م���و�����ش���ف���ات 
�مل��ف��ت��وح��ة و�مل��ع��ت��م��دة دول���ي���ا وفق 
م��و����ش��ف��ات وم��ع��اي��ر �الإئ���ت���الف 
�ال�شتثمار  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه��ا  �إمي���ان���ا 
و�ال�شتغالل  �لب�شري  �لعن�شر  يف 
وياأتي  �ل�شرطية  للمو�رد  �الأم��ث��ل 
�لقيادة  ت��وج��ه  م���ع  م��ت�����ش��ق��ا  ذل���ك 
جمال  يف  ي�شب  فيما  �ل�����ش��رط��ي��ة 

�ملو��شفات.
�لهدف  دع����م  ت��اأك��ي��ده��ا  وج������ددت 
نظم  مل������رك������ز  �ال������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي 
من  �الأمني  �جلغر�فية  �ملعلومات 

�الإلكرتونية و�ملعلومات.
�لبناء  �لتفاعل  نيتها  �ىل  ولفتت 
�الأمم  م������ب������ادرة  يف  ي�������ش���ب  مب�����ا 
�ملعلومات  ب��اإد�رة  �خلا�شة  �ملتحدة 
و�ملو��شفة  �لكونية  �جليومكانية 
�لتقدم  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
بعملية تطوير �ملو��شفات �لدولية 
ور�شالة  �جليومكانية  للتو�فقية 
�الئتالف �لدويل ملو��شفات �لنظم 
�ملفتوحة  �جليومكانية  و�لبيانات 
�لدولية  �ملنظمة  مل��و����ش��ف��ة  وف��ق��ا 
باللجنة  و�خل��ا���ش��ة  للمو��شفات 
�ل���وز�رة  �أن  �ل��ب��ي��ان  وذك���ر  �لفنية. 
�ملعلومات  ن��ظ��م  م��رك��ز  يف  مم��ث��ل��ة 
�جلغر�فية �الأمني باالإد�رة �لعامة 
للعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي 
مع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  ملتزمة 
ملو��شفات  �ل��������دويل  �الئ�����ت�����الف 
�جليومكانية  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل��ن��ظ��م 
�ملو��شفات  وه���ي���ئ���ات  �مل���ف���ت���وح���ة 
عام  ب�شكل  ب��امل��ن��ط��ق��ة  و�مل��ق��اي��ي�����س 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���س حول  �ل���دول���ة  ويف 
�ملو��شفات  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  ن�شر 
بالنظم  �خل����ا�����ش����ة  �ل���ق���ي���ا����ش���ي���ة 
و�ملعلومات �جلغر�فية ذ�ت �ل�شيغ 
�الئتالف  من  و�ملعتمدة  �ملفتوحة 
وحد�تها  على  وتعميمها  �ل���دويل 
وتطبيق  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�لقيا�شية  و�مل��ع��اي��ر  �مل��و����ش��ف��ات 

�لعمل  ملجموعة  رئا�شتها  خ���الل 
�لرئي�شية �خلا�شة باإنفاذ �لقانون 
�لعامة  و�ل�شالمة  �مل��دين  و�الأم��ن 
ملو��شفات  �ل�������دويل  ب���االئ���ت���الف 
�جليومكانية  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل��ن��ظ��م 
�مل���ف���ت���وح���ة ل���ل���ع���م���ل م�����ع �أج����ه����زة 
�لعامة  و�ل�������ش���الم���ة  �ل�������ش���رط���ة 
لتوحيد  وحمليا  و�إقليميا  دول��ي��ا 
�لفنية  و�مل�شطلحات  �مل��و����ش��ف��ات 
�جلغر�فية  و�مل���ع���ل���وم���ات  ل��ل��ن��ظ��م 
�خلا�شة  �مل��ف��ت��وح��ة  �ل�����ش��ي��غ  ذ�ت 
بالعمل �ل�شرطي و�الأمني و�ختبار 
ت���و�ف���ق���ه���ا �مل�����ي�����د�ين م�����ن خ���الل 
و�إجر�ء  دوليا  �مل�شرتكة  �لتمارين 
مبا  �لتطوير  ودر�����ش���ات  �ل��ب��ح��وث 
�ملجتمعات  و�أم����ن  ���ش��الم��ة  ي��خ��دم 
و�الأفر�د على حد �شو�ء وحت�شينها 
دوريا �شمن موؤ�شر�ت �أد�ء و��شحة 

وقابلة للتحقيق ب�شكل م�شتد�م.
�لري�شي  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  و�أك��د 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي �أن 
دولة �الإمار�ت تعزز موقعها كدولة 
�الأو�شط  �ل�شرق  ر�ئ��دة يف منطقة 
تطبيق  جمال  يف  �أفريقيا  و�شمال 
معاير �جلغر�فيا �ملكانية �لعاملية 
خا�شة من خالل �الجتماع �لتقني 
و�لثمانني  �ل��ر�ب��ع  و�لتخطيطي 
الحتاد �ملعلومات �ملكانية �ملفتوحة 

•• اأبوظبي-وام:

 385  - �لد�خلية  وز�رة  �شبطت 
و�إقامة  دخ���ول  ل��ق��ان��ون  خمالفا   -
125 - يف  �الأج��ان��ب من بينهم - 
100 - خم��ال��ف يف  �أب��وظ��ب��ي و - 
مدينة �لعني و - 81 - يف �ل�شارقة 
�لفجرة  يف  خم��ال��ف��ا   -  79  - و 
تفتي�شية  ح���م���الت  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����ر 
�ملا�شي..وذلك  �الأ���ش��ب��وع  خمتلفة 
�نتهاء مهلة خمالفي قانون  عقب 
دخ������ول و�إق�����ام�����ة �الأج�����ان�����ب حتت 
ودع����ت   . ل��ل��م��خ��ال��ف��ني  ال  ����ش���ع���ار 
�الإ���ش��ه��ام يف  �إىل  �ل���وز�رة �جلمهور 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذه �ل��ظ��اه��رة من 
�ملخالفني عر  �الإب��الغ عن  خالل 

�لق�شم  �إىل  وردت  معلومات  على 
�ملخالفني  م��ن  ع��دد  ب��وج��ود  تفيد 
�أماكن  يف  خمتلفة  جن�شيات  م��ن 
منها  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  م��ن  متفرقة 
�ملنطقة �ل�شناعية ومنطقة �ل�شوق 
و�لفوع  و�ل��وق��ن  و�ل��ه��ر  و�لهيلي 
عن  �حلمالت  و�أ�شفرت  و�جليمي. 
منهم  خم��ال��ف   -  100  - ���ش��ب��ط 
�م����ر�أة   -  13  - و  رج���ال   -  87  -
التخاذ  �لنيابة  �إىل  حتويلهم  مت 
بحقهم.  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الإج��������ر�ء�ت 
خمالفا   -  81  - ���ش��ب��ط  مت  ك��م��ا 
م���ن �جل��ن�����ش��ي��ة �الآ����ش���ي���وي���ة خالل 
�لتفتي�شية  �حل���م���الت  م���ن  ع����دد 
�ملخالفني  م��ت��اب��ع��ة  ق�����ش��م  ن��ف��ذه��ا 
بالتعاون  �ل�����ش��ارق��ة  يف  و�الأج���ان���ب 

�خلدمة �لهاتفية �شاهم و�الت�شال 
على �لرقم �ملجاين - 80080 - 
. وقد نفذ ق�شم متابعة �ملخالفني 
حمالت  �أب���وظ���ب���ي  يف  و�الأج����ان����ب 
منطقة  يف  وم��د�ه��م��ات  تفتي�شية 
وعدد  �ل�شياحي  و�ل��ن��ادي  �مل�شفح 
م���ن �الأم����اك����ن �ل���ت���ي ي���وج���د فيها 
نف�شها  �ل��ف��رتة  خم��ال��ف��ون خ���الل 
 -  125  - ���ش��ب��ط  ع����ن  �أ����ش���ف���رت 
خمالفا   -  79  - بينهم  خم��ال��ف��ا 
�م������ر�أة   -  46  - و  �ل����رج����ال  م����ن 
هاربات من كفالئهن من جن�شيات 
�آ�����ش����ي����وي����ة. ك���م���ا ق����ام����ت �ل��������وز�رة 
�ملخالفني  متابعة  ق�شم  يف  ممثلة 
�شت  بتنفيذ  �ل��ع��ني  يف  و�الأج���ان���ب 
بناء  ومد�همات  تفتي�شية  حمالت 

ل���الإق���ام���ة  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  م����ع 
�ملعنية  و�جلهات  �الأجانب  و�شوؤون 
�لثالثة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ق�شم  ونفذ  �ل�شارقة.  يف  و�لر�بعة 
م��ت��اب��ع��ة �مل��خ��ال��ف��ني و�الأج���ان���ب يف 
�لقيادة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ف��ج��رة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �ل��ف��ج��رة حملة 
ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى م��ق��ر ع��م��ل تابع 
الإح��������دى ����ش���رك���ات �مل������ق������اوالت يف 
�أ�شفرت  بالفجرة  �لقرية  منطقة 
خمالفا   -  79  - ����ش���ب���ط  ع�����ن 
�الأجانب  و�إق���ام���ة  دخ���ول  ل��ق��ان��ون 
�الآ���ش��ي��وي��ة بتهمة  م���ن �جل��ن�����ش��ي��ة 
حتويلهم  ومت  �ل��غ��ر  ل��دى  �لعمل 
�الإج������ر�ء�ت  �ل��ن��ي��اب��ة الت���خ���اذ  �إىل 
�لعقيد  و�أك���د  بحقهم.  �لقانونية 

�ل��ط��ن��ي��ج��ي مدير  �إب���ر�ه���ي���م  ع��ل��ي 
و�الأجانب  �ملخالفني  متابعة  �إد�رة 
�شمن  ت���اأت���ي  �حل���م���الت  ه����ذه  �أن 
�لتابعة  و�الأق�����ش��ام  �الإد�رة  ج��ه��ود 
لها على م�شتوى �لدولة للحد من 
و�إقامة  دخ���ول  لقانون  �ملخالفني 
�حلمالت  �إن  وق������ال  �الأج������ان������ب. 
خمتلف  يف  ت��ت��و����ش��ل  �لتفتي�شية 
ع��ل��ى م�شتوى  و�الأح���ي���اء  �مل��ن��اط��ق 
قانون  خم��ال��ف��ي  ل�شبط  �ل���دول���ة 
�الأج���ان���ب م�شيد�  و�إق���ام���ة  دخ����ول 
�أق�شام متابعة  �لعاملني يف  بجهود 
�ملخالفني و�الأجانب يف تنفيذ تلك 
�ملعنية  �ل��ف��رق  �حل��م��الت وت��ع��اون 
�أ���ش��ه��م يف جن��اح��ه��ا وحتقيق  مم���ا 
�لطنيجي  �لعقيد  ودع��ا  �أهد�فها. 

•• اأبوظبي-وام:

كرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل�������وزر�ء 
�أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  رئي�س 
�م�����س ب��ق�����ش��ر �ل��رئ��ا���ش��ة 44 من 
منهم  �لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�شاء 
م����وؤخ����ر�  ت���رق���ي���ت���ه���م  مت�����ت   35
�شهادة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��و�  مم���ن  و9 
�ملاج�شتر وكان 11 من �ملكرمني 

�شمن �لفئتني.
�مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ك��رمي  ح�شر 
�شلطان �شعيد �لبادي وكيل د�ئرة 
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�لنظام  ب��ت��م��ي��ز  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����اد 
�ل��ق�����ش��ائ��ي يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي يف 
وتر�شيخها  �ل����ع����د�ل����ة  حت���ق���ي���ق 
ك���اأ����ش���ا����س ل���ال����ش���ت���ق���ر�ر �الأم���ن���ي 
�لذي  و�الجتماعي  و�القت�شادي 
ك���ان���ت وال ت�����ز�ل ت��ن��ع��م ب���ه �إم�����ارة 
�أبوظبي يف ظل توجيهات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�مل��ت��اب��ع��ة �حل��ث��ي��ث��ة ل��ل��ف��ري��ق �أول 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

و�شعادة  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ق�������ش���اء 
�لعري  �شعيد  ي��و���ش��ف  �مل�شت�شار 

�لنائب �لعام الإمارة �أبوظبي.
�مل�شت�شار  بتكرمي  �شموه  ق��ام  كما 
لتميز مو�شوع  ذبيان  ��شعد  منذر 
�ل���ت���ي ح�شل  ر���ش��ال��ة �مل��اج�����ش��ت��ر 
�ل�شوربون  ج��ام��ع��ة  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
�ملميزة  �خل�����ش��ائ�����س  وت���ن���اول���ت 
�إم��������ارة  �ل���ق�������ش���ائ���ي يف  ل���ل���ن���ظ���ام 
تكرمي  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�لق�شاء  بد�ئرة  �الإعالمي  �ملركز 
�ملركز  ب��اأب��وظ��ب��ي �حل��ا���ش��ل ع��ل��ى 
الأف�شل  �لذهبية  و�جلائزة  �الأول 
مونديال  يف  ق�شر  توعوي  فيلم 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
و�أكد �شموه يف حديثه على �شرورة 
�ل�شلطة  �أع�������ش���اء  ي��ت��م�����ش��ك  �أن 
ومبد�أ  �لقانون  ب�شيادة  �لق�شائية 
�أمام  �أفر�د �ملجتمع  ت�شاوي جميع 
�لق�شاء ..كما وجه �شموه باأهمية 
�ح��رت�م مبادئ حقوق �الإن�شان يف 

�لتعامل مع �ملتهمني.
ووجه �شموه �ملكرمني باأن يبذلو� 
ق�شارى جهدهم للمحافظة على 
�إليها  و�شل  �لتي  �ملتميزة  �ملكانة 
�لنظام �لق�شائي يف �إمارة �أبوظبي 
و�لعمل على تطوير �الأد�ء يف �إطار 
�لقيادة �حلكيمة يف  روؤي��ة  حتقيق 

و�حدة  لتكون  ب��االإم��ارة  �لو�شول 
م���ن �أف�������ش���ل خ��م�����س ع���و�����ش���م يف 

�لعامل.
�لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س  �شمو  وه��ن��اأ 
على  �لق�شائية  �ل�شلطة  �ع�شاء 
�لعلمي  وحت�����ش��ي��ل��ه��م  ت��رق��ي��ات��ه��م 
ع��ل��ى مو��شلة  ..وح��ث��ه��م  �مل��ت��م��ي��ز 
�لعلمي  �ل��ت��م��ي��ز  يف  م�����ش��رت��ه��م 
�ملزيد  لتحقيق  �جلهد  وم�شاعفة 
�أكادمييا  و�ل��ت��ف��وق  �ل��ن��ج��اح  م���ن 

وعمليا.
وكان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل�������وزر�ء 

•• اأبوظبي-وام:

�أط���ف���اأ ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �لكبر 
�أنو�ره بني �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
�م�س  م�شاء  و�لن�شف  �لتا�شعة  �إىل 
�ل�شبت 23 مار�س �جلاري وذلك يف 
�ل�شنوية  �ملنا�شبة  �إطار م�شاركته يف 
تهدف  �لتي  �الأر����س  �شاعة  �لعاملية 
�ملفرط  �ال�شتهالك  م��ن  �حل��د  �إىل 
�الحتبا�س  م��ن  و�لتقليل  للطاقة 
�الإ�شتهالك  وت��ن��ظ��ي��م  �حل��������ر�ري 

وحماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية.
ون��ظ��م م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�ل��ع��ام ح��م��ل��ة توعوية  �ل��ك��ب��ر ه���ذ� 
عدة  تت�شمن  �لبيئية  �ملبادرة  بهذه 
ف��ع��ال��ي��ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��دمي �شرح 
�لعمل  ور�شة  يف  للم�شاركني  مو�شع 
�خل���ا����ش���ة ب�����ال�����دورة �ل���ث���ال���ث���ة من 
ف�شاءت  للمركز  �ل�شنوية  �مل�شابقة 
�لفوتوغر�يف  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  ن���ور  م���ن 
ود�ر  �ملا�شي  �الأربعاء  �أقيمت  و�لتي 

فيها ح��ول ه��ذ� �حل��دث �ملهم �لذي 
للم�شورين  ن������ادرة  ف��ر���ش��ة  ي��ت��ي��ح 
ز�يد  �ل�شيخ  جامع  �شور  اللتقاط 

�لكبر ليال �أثناء �إطفاء �الأنو�ر.
�لثقافيون  �مل����ر�����ش����دون  وح����ر�����س 
�ليومية  ج��والت��ه��م  خ���الل  ب��امل��رك��ز 
ب�����دء� م���ن �ل���ث���الث���اء �مل���ا����ش���ي على 
ت��ع��ري��ف ���ش��ي��وف �جل��ام��ع م��ن كبار 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات وك���ذل���ك �ل������زو�ر من 
�شاعة  مب��ب��ادرة  �جلن�شيات  خمتلف 
�لتي  باالأخطار  وتوعيتهم  �الأر����س 
�ال�شتخد�م  وباأهمية  بيئتنا  ت��ه��دد 

�الأمثل للطاقة.
ز�يد  �ل�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  و���ش��ارك 
�قيمت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �ل��ك��ب��ر يف 
�أبوظبي  كورني�س  على  �م�س  م�شاء 
وجهات  م��وؤ���ش�����ش��ات  فيها  وت�����ش��ارك 
عدة بالدولة �حتفاال بهذه �ملنا�شبة 
م�شيء  جم�����ش��م  ���ش��ي��ع��ر���س  ح��ي��ث 
و�شيتم  �لكبر  ز�ي��د  �ل�شيخ  جلامع 
�إ�شاءته يف �لثامنة و�لن�شف  �إطفاء 

�الحتفال  ب���دء  م���ع  ت��ز�م��ن��ا  م�����ش��اء 
ب�����ش��اع��ة �الأر������س. وي��ح��ر���س �ملركز 
د�ئما على �مل�شاركة يف كافة �ملبادر�ت 
تقليل  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �الإي��ج��اب��ي��ة 
كوكب  لها  يتعر�س  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر 
�الأر�س حيث ير�عي �جلامع �لعامل 

�ل��ب��ي��ئ��ي د�ئ����م����ا وذل������ك م����ن خالل 
�لطبيعية  �الإ����ش���اءة  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اده 
طو�ل �شاعات �لنهار. جتدر �الإ�شارة 
�أن هذه �ملنا�شبة �ل�شنوية توفر  �إىل 
و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  ر�ئعة  فر�شة 
د�خ��ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا للعب دور 

على  �جل���م���ي���ع  ح���ي���وي يف حت��ف��ي��ز 
خالل  م��ن  بيئية  م���ب���ادر�ت  �ت��خ��اذ 
�لتي  و�الأن�شطة  �لفعاليات  تقدمي 
�ل�شركات  تلك  يف  �لعاملني  ت��وع��ي 
معها  و�مل���ت���ع���ام���ل���ني  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
باأهمية �حلفاظ على كوكب �الأر�س 
عجلة  دف���ع  يف  ي�شهم  �ل���ذي  �الأم����ر 
جدير  �الأم���ام.  �إىل  �لبيئي  �لتغير 
�أب��وظ��ب��ي تتوىل  ب��ل��دي��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر 
تنظمها  �لتي  �لفعالية  تن�شيق هذه 
�لفطرية  للحياة  �الإم���ار�ت  جمعية 
�لعاملي  �ل�����ش��ن��دوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حلماية �حلياة �لرية على م�شتوى 
و�لهيئات  �جل����ه����ات  م����ع  �الإم���������ارة 
�ملبادرة  ه��ذه  يف  وي�شارك  �مل�شاركة. 
خمتلف  من  �ملاليني  مئات  �لعاملية 
م�شتوى  رف���ع  ب��ه��دف  �ل���ع���امل  دول 
�ل���وع���ي �ل���ع���ام ل����دى �ل���ن���ا����س حول 
�لتي  �لتعاطي مع �الفكار �خلالقة 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء للحفاظ  ت��ق��ود 

على بيئتها. 

�ملو�طنني  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع  �أف��������ر�د 
و�ملقيمني �إىل �ملبادرة باالإبالغ عن 
�لهاتفية  �خلدمة  عر  �ملخالفني 

وعدم  �مل��ج��اين  �ل��رق��م  على  �شاهم 
من  وعلى  �ملخالفني  على  �لت�شرت 
يجلبهم وي�شغلهم ويوؤويهم الأنهم 

ي�شكلون خطر� على �أمن و�شالمة 
�أنف�شهم  وت���ع���ري�������س  �مل���ج���ت���م���ع 

للم�شاءلة �لقانونية.

�أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  رئي�س 
ق����د ������ش����در ق�������ر�ر� ب���رتق���ي���ة 21 

�ال�شتئناف  حم���اك���م  يف  ق��ا���ش��ي��ا 
�أبوظبي  �الب��ت��د�ئ��ي��ة يف  و�مل��ح��اك��م 

�أع�شاء  م��ن   21 �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لنيابة �لعامة يف �الإمارة . 

�أبوظبي  يف  �أع��م��ال��ه  �ختتم  �ل���ذي 
وتوؤكد تعاونها �لوثيق و�لبناء بني 
�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  خر�ء 
و�لدوليني من خالل  �الإقليميني 
هذ� �الجتماع �لذي يقام الأول مرة 
يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  �أف���ري���ق���ي���ا 
�الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�لفعالية  �أن  و�أو���ش��ح  و�ملعلومات. 
�شهدت  �أي��ام  ��شتمرت خم�شة  �لتي 
تقنيا  �جتماعا   30 ع��ن  يزيد  م��ا 
وت�شعة �جتماعات ملجموعات عمل 
�ل��دويل هدفت جميعها  �الئتالف 
�إىل �الرتقاء بالعمل �لدويل فيما 
يتعلق مبعاير �الأنظمة و�ملعلومات 
�جلغر�فية �ملكانية وحتاور خاللها 
علماء وخر�ء عامليون و�إقليميون 

ومتخ�ش�شون يف مو�شوعات فنية 
�أج���رو�  ك��م��ا  دول��ي��ة  مقايي�س  ذ�ت 
ن��ق��ا���ش��ات جم��م��وع��ات ع��م��ل حول 
�لتقنية يف  �مل��و���ش��وع��ات  ع��دد م��ن 

جمال �جلغر�فيا �ملكانية.
�أهمية ت�شافر  �إىل  �لري�شي  و�أ�شار 
�جل��ه��ود وت��ك��ام��ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
�الإم����ار�ت  كهيئة  �ملعنية  �جل��ه��ات 
وجمل�س  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
فيما  و�ملطابقة  للجودة  �أب��وظ��ب��ي 
يتعلق باإجر�ء�ت �عتماد �ملو��شفات 

�جليومكانية �ملفتوحة للمركز.
من جهة ثانية كرم �لر�ئد حممد 
�شالح �ملن�شوري مدير مركز نظم 
�مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة �الأم��ن��ي يف 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�مل�شاركني  �خل��ت��ام��ي��ة  �جلل�شة  يف 

و�شلمهم �شهاد�ت �ل�شكر و�لتقدير 
تقدير�  �ل����ت����ذك����اري����ة  و�ل����ه����د�ي����ا 
�مل����وؤمت����ر  �إجن���������اح  جل����ه����وده����م يف 
و�ملعر�س  �ل��ف��ن��ي��ة  و�الج��ت��م��اع��ات 
للموؤمتر  �مل�����ش��اح��ب  �جل��ي��وت��ق��ن��ي 
ت��ذك��اري��ة من  درع���ا  ت�شلم  ك��م��ا   ..
�لرئي�س  ريت�شارد  م��ارك  �ملهند�س 
لالئتالف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل����دي����ر 
�لدويل ملو��شفات �لنظم و�لبيانات 
تقدير�  �مل��ف��ت��وح��ة  �جل��ي��وم��ك��ان��ي��ة 
ممثلة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  جل���ه���ود 
�ملعلومات �جلغر�فية  مبركز نظم 
�الم�����ن�����ي ب�������ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي يف 
للنظم  �لدولية  �ملو��شفات  جمال 
�جل����غ����ر�ف����ي����ة. وب����ع����ث �الئ����ت����الف 
�لدويل ملو��شفات �لنظم و�لبيانات 
برقية  �مل��ف��ت��وح��ة  �جل��ي��وم��ك��ان��ي��ه 

�شمو  �ل��ف��ري��ق  �إىل  وع��رف��ان  �شكر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
لالإجتماعات  لرعايته  �لد�خلية 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة رق���م 84 
بالدولة وذلك الول مرة يف �ل�شرق 
�الو����ش���ط و���ش��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا ودعم 
وللعلماء  �لعلمية  للجهود  �شموه 
و�ملخت�شني و�لباحثني يف �ملجاالت 
على  �ل��دق��ي��ق��ة  �لفنية  و  �لعلمية 
�مل�������ش���ت���وى �ل�������دويل و�مي����ان����ا من 
ب�شناعة  �مل�شاركة  باأهمية  �شموه 
�ملعلومات و�ملعرفة وعدم �القت�شار 
وز�رة  ول��رئ��ا���ش��ة  ��شتهالكها  على 
ع�شويتها  خ���الل  م��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
باالئتالف ملجموعة عمل �ل�شرطة 

و�الأمن و�ل�شالمة �لعامة دوليا.

م�سوؤولون فل�سطينيون يعربون عن تقديرهم للدعم 
الثابت الذي تقدمه المارات لل�سعب الفل�سطيني

ذلك  و�إن  و�ل�شر�ء  �ل�شر�ء  �لفل�شطيني يف  �ل�شعب  جانب 
ي��اأت��ي يف �ط���ار �ل��و�ج��ب �الن�����ش��اين �ل���ذي تتحلى ب��ه دولة 
�لر��شد يف �الحتفال  و�أو�شح  �الم��ار�ت وقيادتها و�شعبها. 
و�أ�شر �شحايا حادث  فل�شطينيون  �شهده م�شوؤولون  �لذي 
حادث  �شحايا  �أ���ش��ر  ب��رع��اي��ة  ت��ع��ه��دت  �لهيئة  �أن  �ل��ع��م��رة 
�أيتامهم وتقدمي �مل�شاعدة الأ�شر �جلرحى  �لعمرة وكفالة 
يقل  م��ا ال  تكفل  �خل��ري��ة  �الع��م��ال  �أن هيئة  �ىل  م�شر� 
لقطاعات  �ل��ع��ون  وت��ق��دم  فل�شطيني  يتيم  �ل��ف   20 ع��ن 
من  �لفل�شطينية.  �الر����ش��ي  يف  عديدة  وتعليمية  �شحية 
و�لتقدير لدولة  �ل�شكر  �ل�شحايا  جانبها قدمت عائالت 
�المار�ت وملوؤ�ش�شاتها �خلرية ويف مقدمتها هيئة �العمال 
�خلرية على هذه �للفتة �الن�شانية �لتي تعر عن ��شالة 
�خلرية  �لهيئات  �ن  �لعائالت  وقالت  و��شالمية.  عربية 
�المار�تية ويف مقدمتها هيئة �لهالل �الحمر لها ب�شمات 
كثرة يف �الر��شي �لفل�شطينية.. وقال �أحد �لناجني من 
ال�شيما  �لعربية  �لوقفة  �إن  و�ل���د�ه  وت��ويف  �لعمرة  ح��ادث 
نفو�شهم  يف  كبر  �ث��ر  لها  ك��ان  جانبهم  �ىل  �الم��ار�ت��ي��ة 

وخففت عنهم �لكثر.

•• جنني-وام:

دويكات حمافظ  �للو�ء طالل  �أ�شاد  مار�س   23 جنني يف 
جنني ممثل �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س بالدعم 
�لثابت �لذي تقدمه دولة �المار�ت قيادة وحكومة و�شعبا 
�ن�شانيا  دور�  ل��الم��ار�ت  �إن  وق���ال  �لفل�شطيني.  لل�شعب 
كل  �شملت  �لفل�شطينية  �الر����ش��ي  يف  م�شهودة  وب�شمات 

�لقطاعات �ل�شحية و�لتعليمية و�الجتماعية.
و�أ�شاف دويكات يف كلمة �ألقاها خالل �حتفال �أقامته هيئة 
حادث  �شحايا  ��شر  لتكرمي  �المار�تية  �خلرية  �العمال 
 15 �ل��ذي وق��ع حلافلة رك��اب كبرة ر�ح �شحيته  �لعمرة 
�أثناء عودتهم من �الر��شي  35 �شخ�شا  معتمر� و��شابة 
�ملقد�شة .. �ن �عادة �عمار خميم جنني �لذي مولته دولة 
�الم��ار�ت ونفذته هيئة �لهالل �الحمر منوذج من مناذج 
�ل�شخاء �المار�تي �لذي تو�جد على �لدو�م على �ل�شاحة 
�لفل�شطينية مل�شاعدة �شعبها. من جانبه قال �بر�هيم ر��شد 
مدير مكتب هيئة �العمال �المار�تية يف �ل�شفة �لغربية 
�ىل  �ل���دو�م  على  ظلت  �المار�تية  �خلرية  �ملوؤ�ش�شات  �ن 
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جمل�س �سيدات اأعمال الإمارات ي�سيد بالدور الذي تلعبه املراأة يف خمتلف نواحي احلياة
•• دبي-وام:

جمل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �جلابر  عبيد  فاطمة  �ملهند�شة  �أ�شادت 
�أعمال  �شيد�ت  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  �الإم���ار�ت  �أع��م��ال  �شيد�ت 
�أبوظبي بالدور �لذي تلعبه �ملر�أة يف خمتلف نو�حي �حلياة وخا�شة 
�ل�شيا�شية  �لقيادة  توليها  �لتي  �لثقة  �إن  وقالت  منها..  �القت�شادية 
بالدولة دليل على �الإمي��ان بكفاء�ت وق��در�ت �مل��ر�أة ودوره��ا �لبناء يف 

�ملجتمع.
جاء ذلك خالل تروؤ�شها �الجتماع �الأول ملجل�س �إد�رة �شيد�ت �أعمال 
�الإمار�ت لعام 2013 �لذي عقد مبقر �ملجل�س بدبي �م�س بح�شور 
�شلطانة  و�ل��دك��ت��ورة  �لعامة  �لعالقات  جلنة  رئي�شة  �لعو�شي  ثريا 

�شلطنة عمان  بزيارة  �شيدة   20 يتاألف من  �لدولة  �الإم��ار�ت  �أعمال 
خالل �لفرتة من 14 �ىل 17 �بريل �لقادم �إ�شافة �إىل ت�شكيل وفد 
�ملزمع  �لكوري  �الإمار�تي  �القت�شادية  �ل�شر�كة  ملتقى  يف  للم�شاركة 
عقده يف �لعا�شمة �لكورية �شيوؤول خالل �لفرتة 27 �ىل 28 مايو 
دولة  ��شت�شافة  ملف  دعم  �الجتماع  خالل  �ملجل�س  وناق�س  �لقادم. 
�الإم��ار�ت �ك�شبو 2020 وذلك �نطالقا من حر�س جمل�س �شيد�ت 
�لعالقات  وتنمية  �خلا�س  �لقطاع  دور  تفعيل  على  �الإم��ار�ت  �أعمال 
�لهادفة  �لدولة  �شيا�شات  مع  ومتا�شيا  �لعامل  دول  مع  �القت�شادية 
و�لت�شهيالت  �خلدمات  وتوفر  �الأ���ش��و�ق  وفتح  �لتجارة  حترير  �إىل 
�إطار توجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد  لال�شتثمار�ت �ملتعددة ويف 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

عثمان رئي�شة جلنة �لعالقات و�لعمل �لدوليني.
و�أكدت �جلابر �أن هذ� �الجتماع ياأتي تتويجا مل�شرة عمل و�فر �نطلقت 
منذ عدة �شنو�ت م�شت حر�س جمل�س �شيد�ت �أعمال �الإم��ار�ت من 
الإعالء  �لفاعلة  خطو�تها  يف  �الإ�شهام  على  تاأ�شي�شه  ومنذ  خاللها 
�شاأن ومكانة �ملر�أة يف قطاع �الأعمال �ال�شتثمارية وملو�كبة طموحاتها 

وتعزيز م�شاركتها يف �لتنمية �مل�شتد�مة للمجتمع.
و�أ�شادت بتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد 
رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
ملجل�س  �ل��ف��خ��ري��ة  �لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شيد�ت �أعمال �الإمار�ت حول تعزيز عالقات �ملر�أة �الإمار�تية بالعامل 
�شيد�ت  م��ن  ر���ش��م��ي  وف���د  بت�شكيل  �ملجل�س  ب��ق��ي��ام  وذل���ك  �خل��ارج��ي 

��شت�شافة  على  للمناف�شة  �لتنفيذي  �جلهاز  بت�شكيل  �هلل  رع��اه  دبي 
معر�س �ك�شبو 2020 و�لفعاليات �مل�شاحبة له يف �إمارة دبي وذلك 
من خالل دعم وم�شاندة جهود �للجنة �مل�شوؤولة عن �مللف يف �لرتويج 
�لدول  �أ�شو�ت  �إم��ار�ت كي حت�شل على �كر عدد ممكن من  لدولة 
�ل�161 �الأع�شاء يف �ملكتب �لدويل للمعار�س ويكون �شمن �ل�شركاء 
�لرياديني للحدث. و�عتمد �ملجل�س خالل �جتماعه مذكرتي �لتفاهم 
�أعمال  و�شيد�ت  �ل��ع��رب  �أع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  م��ن  ك��ل  م��ع  �ملوقعة 
م�شرتكة  تفاهم  مذكرة  توقيع  مقرتح  مناق�شة  عن  ف�شال  �أرمينيا 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �مل�شاريع  دعم  ب�شان  �لعام  �لن�شائي  مع �الحتاد 
و�إقامة �مللتقى �ل�شنوي ملجل�س �الأعمال بالدولة و�ملعر�س �لرم�شاين 

يف مركز دبي �لتجاري.

زايد العليا تت�سلم اأجهزة حا�سوب دعمًا من �سركة م�ساندة

البحث العلمي هو اأ�شا�ض تطور ال�شعوب 

جامعة العني تكرم اأع�ساء هيئة التدري�س الأكرث متيزًا
•• العني-الفجر:

للعلوم  �ل���ع���ني  ج���ام���ع���ة  ك���رم���ت 
هيئة  �أع�������ش���اء  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ت��دري�����س �ل��ذي��ن مت��ي��زو� بحثيا 
�ثناء عملهم يف �جلامعة ، كما مت 
�شكرهم على �لعمل �لدوؤوب �لذي 
ي��ق��وم��ون ب���ه م���ن خ���الل �لبحث 
، ج��اء ذل��ك خ��الل �للقاء  �لعلمي 
�جلامعة  رئ��ا���ش��ة  ن��ظ��م��ت��ه  �ل����ذي 
بح�شور  �الأك��ادمي��ي��ة  �لهيئة  م��ع 
عطاطرة  �ل���دي���ن  ن����ور  �ل���دك���ت���ور 
�ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ت�����ش��ار ل��ل��ج��ام��ع��ة و 
�لرفاعي  غالب  �لدكتور  �الأ�شتاذ 

رئي�س �جلامعة.
و�أكد �لدكتور نور �لدين عطاطرة 
�لعني  جلامعة  �مل�شت�شار  �لرئي�س 
للعلوم و�لتكنولوجيا �أن �جلامعة 
�لبحث  �إىل تطوير  تعمل جاهدة 
ذلك  وظ��ه��ر  وت�شجيعه،  �لعلمي 
�إ�شتحد�ث عمادة  جليا من خالل 
�لعليا  و�لدر�شات  �لعلمي  �لبحث 
�شنة وذل���ك لدفع  �أك���رث م��ن  قبل 
�لعلمي  �لبحث  يف  �لعمل  عجلة 
ليكتمل  �أن����ه  ح��ي��ث  �جل��ام��ع��ة،  يف 
�د�ء ع�شو هيئة �لتدري�س عليه �ن 
�الن�شطة  يف  فعال  ب�شكل  ي�شاهم 
�لتدري�شية، و�لتفاعل مع �ملجتمع، 

و�الهتمام بالبحث �لعلمي.
�أن  �ل����دك����ت����ور ع���ط���اط���رة  وق�������ال 
م��ا���ش��ه��دت��ه �جل���ام���ع���ة م���ن متيز 
خالل  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف 
�إىل نتاج  �ل�شنو�ت �الأخ��رة ماهو 
ت��ن��م��ي��ة هذ�  ل��ع��م��ل م��ت��و����ش��ل يف 
من  ب��ت��وف��ي��ق  و��شتطعنا  �مل���ج���ال، 
�هلل �أن نتغلب على �لعو�ئق ونوفر 
لدينا  و�الآن  ك��اف��ة،  �لت�شهيالت 
و�ل�شيدلة  ك��ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ات 
�أب����ح����اث����ا  ت���ن���ت���ج  �أن  ب����اإم����ك����ان����ه����ا 
مب�����ش��ت��وي��ات ع��امل��ي��ة وه����و �الأم����ر 
حظيت  ح��ي��ث  �إل��ي��ه  ن�شعى  �ل���ذي 
كلية �ل�شيدلة بدعم من موؤ�ش�شة 
�الإم����ار�ت ل��الأب��ح��اث، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�الأعمال  ك��اإد�رة  �الأخ��رى  �لكليات 
و�ل���ق���ان���ون و�ل���رتب���ي���ة �ل���ت���ي لها 
�شو�ًء  م��ت��ع��ددة  بحثية  ����ش��ه��ام��ات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعليا  ز�ي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�����ش��ل��م��ت 
وذوي  �الن���������ش����ان����ي����ة  ل����ل����رع����اي����ة 
�الحتياجات �خلا�شة مائتي جهاز 
حا�شوب حممول مبو��شفات عالية 
للخدمات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  م���ن 
تقوم  ح���ي���ث   ، م�������ش���ان���دة  �ل���ع���ام���ة 
خمتلف  ع��ل��ى  بتوزيعها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لتابعة  و�لتاأهيل  �لرعاية  مر�كز 
�إط�����ار دع���م �شركة  ل��ه��ا، وذل����ك يف 
�إمارة  حلكومة  �ملتو��شل  م�شاندة 

�أبوظبي ومبادر�تها �ملختلفة.
�شركة م�شاندة  م��ن  وف��د  وح��ر���س 
خليفة  حم��م��د  ����ش���ع���ادة  ي��ت��ق��دم��ه 
�لفهد �ملهري، �لرئي�س �لتنفيذي 
�المانة  مقر  زي���ارة  على  لل�شركة 
لت�شليم  ز�ي�����د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل���ع���ام���ة 
�شعادة  ��شتقبلهم  ح��ي��ث  �الج��ه��زة 
�لهاملي  ف��ا���ش��ل  حم��م��د  حم��م��د 
نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة، �الأمني 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لعام 
�الحتياجات  وذوي  �الإن�������ش���ان���ي���ة 

�خلا�شة وقياد�ت �ملوؤ�ش�شة.
للرعاية  ز�ي���د  م��وؤ���ش�����ش��ة  و���ش��ت��ق��وم 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ب��ت��وزي��ع �مل��ائ��ت��ي جهاز 
�لرعاية  م����ر�ك����ز  م����ن  ع�����دد  �إىل 

وذوي  �الإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة ع��ن �شكره 
�جلزيل ل�شركة �أبوظبي للخدمات 
�لترع  ه��ذ�  على  م�شاندة  �لعامة 
للم�شوؤولني  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه   ،
بال�شركة على تلك �ملبادرة �لطيبة 
لتوثيق �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شة، معرباً 
عن ترحيب �ملوؤ�ش�شة بالتعاون مع 
و�أ�شار  و�لهيئات،  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
مبد�أ  وتفعيل  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�لدو�ئر  ب��ني  و�لتن�شيق  �ل�شر�كة 
و�ل�شركات  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات 
�حل��ك��وم��ي��ة، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
�الن�شجام فيما بينها و�لعمل بروح 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  �لو�حد  �لفريق 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة و���ش��ي��وخ��ن��ا يف 

ذلك.
�أن�����ن�����ا يف م���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي�����د  وق�������ال 
نرحب  �الن�شانية  للرعاية  �لعليا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة م�����ش��ان��دة يف 
�لهادفة  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  �إط��ار 
بنائها  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شعى  �ل��ت��ي 
�حلكومية  �لقطاعات  خمتلف  مع 
�ل�شركات  وك����ذل����ك  و�خل����ا�����ش����ة، 
�الأهلية  و�جل��م��ع��ي��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
����ش���ع���ي���اً م���ن���ه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������د�ف 
�شو�ء  ترعاها  �لتي  �لفئات  و�آم���ال 

لها  �لتابعة  و�جل��ه��ات  و�ملوؤ�ش�شات 
�أبوظبي،  �إمارة  يف خمتلف مناطق 
حا�شب  جهاز   30 توزيع  �شيتم  �إذ 
�أبوظبي  م��رك��ز  م���ن  ك���ل  �إىل  �آيل 
للرعاية و�لتاأهيل، ومركز �أبوظبي 
للرعاية،  ز�ي��د  وموؤ�ش�شة  للتوحد، 
و�لتاأهيل  للرعاية  �لعني  وم��رك��ز 
�لعني  م���رك���ز  �إىل  ج����ه����از�ً  و20 

للخدمات �الأولية.
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ���ش��وف تقوم 
�أج���ه���زة   10 ب���ت���وزي���ع  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
للرعاية  �ل���ق���وع  م���رك���ز  م���ن  ل��ك��ل 
و�ل���ت���اأه���ي���ل، وم���رك���ز م��دي��ن��ة ز�يد 
غياثي  ومركز  و�لتاأهيل،  للرعاية 
�ل�شلع  ومركز  و�لتاأهيل،  للرعاية 
ل���ل���رع���اي���ة و�ل����ت����اأه����ي����ل، وم���رك���ز 
دمل����ا ل��ل��رع��اي��ة و�ل���ت���اأه���ي���ل، وذل���ك 
�أجهزة   5 ت��وزي��ع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لريا�شي  �أبوظبي  لكل من ونادي 

لذوي �الحتياجات 
�خل���ا����ش���ة، ون�������ادي �ل���ع���ني ل����ذوي 
ومطبعة  �خل��ا���ش��ة،  �الح��ت��ي��اج��ات 
�لزر�عي  ز�ي��د  وم��رك��ز  �ملكفوفني، 

للتنمية و�لتاأهيل.
و�أعرب �شعادة حممد حممد فا�شل 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  �ل���ه���ام���ل���ي، 
�الإد�رة، �الأمني �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد 

مبختلف  �لبحثية  �الأن�����ش��ط��ة  يف 
�لغاية  ه��ذه  ولتحقيق   . �أن��و�ع��ه��ا 
للبحث  ر�ع���ي���اً  ت��ع��ت��ر �جل��ام��ع��ة 
�لعلمي مع ت�شخر جميع �مل�شادر 
�الأن�شطة  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ل�����ش��م��ان 

�لبحثية يف �جلامعة وتطورها . 
 و�أ�����ش����اف رئ��ي�����س �جل���ام���ع���ة، مل 
ع���ل���ى تطور  �ل���رتك���ي���ز  ي��ق��ت�����ش��ر 
�أع����د�د �لطلبة  �ل��ك��ل��ي��ات و�إزدي�����اد 
وتطور  �لتدري�س،  هيئة  و�أع�شاء 
�ملباين �جلامعية و�لبحث �لعلمي 
فح�شب،  من�شورة  �أبحاث  كاأعد�د 
�إذ  نوعيتها،  على  �لرتكيز  مت  بل 
ع����دد�ً من  ب���اأن  تفتخر �جل��ام��ع��ة 
ن�شرها  مت  قد  �ملن�شورة  �الأب��ح��اث 
�لدرجة  م��ن  حمكمة  دوري����ات  يف 
يف  م��رم��وق��ة  �شمعة  وذ�ت  �الوىل 

�ملجتمع �الكادميي �لدويل .
مواكبة التطور 

�لدكتور ح�شن وهبه عميد  وقال 
�ملعلومات  وتقنية  �لهند�شة  كلية 
�لتطور  مو�كبة  �أج��ل  من  �شعياً   ،
�ل�شريع يف جمال علوم �حلا�شوب 
وهند�شة  �ل��رجم��ي��ات  وه��ن��د���ش��ة 
�شعدت  و�الت�������ش���االت  �ل�����ش��ب��ك��ات 
�ل��ع��ل��م��ي متمثلة  �الإن���ت���اج  وت����رة 
يف ن�����ش��ر �مل����ق����االت و�مل�������ش���ارك���ة يف 

علمية  جم�������الت  يف  ب���ال���ن�������ش���ر 
�ملوؤمتر�ت  بتنظيم  �أو  حم��ك��م��ة، 
�جلامعة  �أن  ك��م��ا  و��شت�شافتها، 
�لتحتية  �لبنية  بتوفر  ملتزمة 
م���ن خمتر�ت  ل���ذل���ك  �ل����الزم����ة 

ومكتبات ذ�ت م�شادر متنوعة.
وم������ن ج���ان���ب���ه �ع����ت����ر �ال����ش���ت���اذ 
�ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �ل��رف��اع��ي رئي�س 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  �أن   ، �جل��ام��ع��ة 
�جلامعة  تقّدم  �أ�شا�شي يف  مطلب 
وتطّورها ويتوجب علينا مو�كبته 
موؤكد�  و�ل��ت��ط��ور،  �لتميز  ب��ه��دف 
�ن �لبحث �لعلمي هو �ملدخل �إىل 
و�لتجديد،  و�لتميز  �لتقدم  عامل 
باعتباره �حد �هم �ل�شبل �لو�جب 
�ىل  و�ل��و���ش��ول  للتطور  �ت��ب��اع��ه��ا 
م�شاف �جلامعات �ملتقدمة ، حيث 
�أنه الميكن ف�شل �لبحث �لعلمي 

عن مفهوم �لتنمية �مل�شتد�مة .
�لرفاعي،  �لدكتور  �الأ�شتاذ  و�أك��د 
�أن ما مييز ع�شو هيئة �لتدري�س 
�ل���ع���ام���ل���ني يف جمال  ب��ق��ي��ه  ع����ن 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ه���و �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ، 
للعلوم  �لعني  جامعة  ت��ويل  ول��ذ� 
كبر�ً  �ه��ت��م��ام��اً  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أع�شاء  وت�شجع  �لعلمي  للبحث 
�النخر�ط  على  �لتدري�س  هيئة 

هيئة  �أع�شاء  قبل  �مل��وؤمت��ر�ت من 
�لتدري�س يف كلية �لهند�شة وتقنية 
ك��ب��ر يف عام  ب�����ش��ك��ل  �مل��ع��ل��وم��ات 
2012 . ونرى �أن ذلك مرده �إىل 
لدى  �ل��ك��ام��ن  �لكبر  �ال���ش��ت��ع��د�د 
�لكلية  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 
 ، �جلامعة  �إد�رة  �شجعته  و�ل���ذي 
جزء�  �لعلمي  �الإنتاج  �أ�شبح  وقد 
�ل��ذي ال ميكن  من ر�شيد �لكلية 
�لتنازل عنه و�شوف يكون د�ئما يف 

حالة �شعود �إن �شاء �هلل .
جمهود �شخ�شي 

�لدكتور خري  ق��ال  وم��ن جانبه 
�ل�شيدلة  كلية  عميد  م�شطفى 
بحاجة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �الأب����ح����اث  �أن 
للباحث  �ل�شخ�شي  �مل��ج��ه��ود  �ىل 
ومدى قدرته على تطوير �لبحث 
�لعلمي و�الأبحاث بكلية �ل�شيدلة 
وحتتاج  عملية  طبيعة  ذ�ت  ه��ي 
�أبحاث  الإن���ت���اج  ك��ب��ر  ج��ه��د  �إىل 
وقد  ع��ال��ي��ة،  مب�����ش��ت��وي��ات  علمية 
�ل��ب��ح��ث �لعلمي يف  ت��ط��ور جم���ال 
�لكلية بدء�ً بن�شر بحث و�حد �شنة 
�إجمايل  و���ش��ل  �ن  �ىل   2007
�الإجناز �لعلمي ومامت ن�شره �شنة 
2012 �ىل ثمانية ع�شر �إجناز�.

��شرت�تيجية .

�لرعاية  ف��اق��دي  �أو  �الع��اق��ة  ذوي 
�الأ���ش��ري��ة ) �الأي��ت��ام ( وت��ه��دف �إىل 
جعلهم �أفر�د�ً فاعلني و�لعمل على 

دجمهم يف �ملجتمع.
موؤ�ش�شة  �أن  �لعام  �الم��ني  و�أو���ش��ح 
�الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�ملن�شود  ه��دف��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����ش��ع��ى 
�لفئات  ل��ك��ل  �ل���ك���ام���ل  �ل���دم���ج  يف 
�ل��ت��ي ت�شمح  �مل�����ش��م��ول��ة ب��رع��اي��ت��ه��ا 
و�أن   ، �ملجتمع  يف  ب��ذل��ك  حاالتهم 
ل��ت��ح��ق��ي��ق هذ�  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
�أف�شل  تبني  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  �ل��ه��دف 

�ملمار�شات �ال�شرت�تيجية �حلديثة 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  �لو�شول  �شبيل  يف 
تلك  ى�ن  �إىل  .م�������ش���ر�ً  ذل����ك  يف 
م�شاندة  ق��دم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �الج���ه���زة 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د �ل��ع��ل��ي��ا، ت��ع��د هدية 
قيمة �شيتم ��شتخد�مها من خالل 
ذوي  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  م��ر�ك��ز  ط��الب 
�لتقنيات  على  للتدريب  �الع��اق��ة 

�حلديثة.
من جانبه، �أكد �شعادة حممد خليفة 
�لفهد �ملهري، �لرئي�س �لتنفيذي 
�لعامة  للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة 

م�شاندة حر�س �ل�شركة على توفر 
�أبوظبي  �إم�����ارة  حل��ك��وم��ة  �ل���دع���م 
وخمتلف �جلهات �لتابعة لها، ويف 
فخورة  �ل�شركة  ف���اإن  �الإط����ار  ه��ذ� 
مبادر�ت  �مل�شاهمة يف  لتمكنها من 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعليا،  ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
و�لرعاية  �لتاأهيل  خدمات  توفر 
ل����ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة يف 
�ملجتمع، معرباً عن �شعادة �ل�شركة 
يف  للم�شاهمة  �ل��ف��ر���ش��ة  ب��اغ��ت��ن��ام 

هذه �لق�شية �لنبيلة. 
وقال �إن تقدمي 200 جهاز حا�شب 

ب�شيطة  منحة  ي��ع��د  حم��م��ول  �آيل 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لفئة 
م�شاندة  وت����ه����دف  �مل���ج���ت���م���ع،  يف 
موؤ�ش�شة  دع�����م  �إىل  ور�ئ����ه����ا  م����ن 
�الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�أه���د�ف���ه���ا ول���ع���ب دور  يف حت��ق��ي��ق 
حموري يف خدمة �ملجتمع ومتكني 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ئ��ة 
�حلديثة  �لتقنيات  ��شتخد�م  م��ن 
�ل��ي��وم��ي��ة مم��ا ي�شهم يف  يف ح��ي��ات��ه 
تطورها وت�شهيل �شبل �حلياة على 

�أفر�دها.

�ملوجي  ح�����ش��ني  �ل���دك���ت���ور  و�أك������د 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل��ق��ان��ون ، ع��ل��ى �أنه 
�لبحث  ��شرت�تيجية  �أتباع  قد مت 
على  ب����ن����اء  �ل���ك���ل���ي���ة  يف  �ل���ع���ل���م���ي 
وذلك  �جلامعة  رئا�شة  توجيهات 
ب�شكل  �لعلمي  بالبحث  للنهو�س 
�لبحث  �أن��ه مت تطور  ، حيث  ع��ام 
لي�شل  �ل��ق��ان��ون  كلية  يف  �لعلمي 
ن�شرهم  مت  علمي  بحث   46 �إىل 
مرموقة  حم���ك���م���ة  جم������الت  يف 

. خالل عام 2012 
تطور ملحو�ض 

�أبورزق  �بتهال  �لدكتورة  و�أ���ش��ارة 
�أن  �إىل   ، �ل���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
هنالك تطور�أً ملحوظاً طر�أ على 

�الإجن�����از �ل��ع��ل��م��ي الأع�����ش��اء هيئة 
�ل��رتب��ي��ة على  �ل��ت��دري�����س يف كلية 
ما  �إذ�  وخ��ا���ش��ة  �خل�شو�س  وج��ه 
�ل�شابقة منذ  �الأع��و�م  مت مقارنة 
�ل�شابق  �لعام  �فتتاح �جلامعة مع 
�الإح�شائيات  بينت  2012. وقد 
كلية  يف  �ل���ع���ل���م���ي  �الإجن���������از  �أن 
19 �إجناز  �لرتبية قد و�شل �إىل 
�رتفع  بينما   2011 �لعام  خالل 
�ل���ع���ام  خ������الل  �إجن��������از   24 �إىل 

.  2012
متيز يف البحوث 

و�أو�شح �لدكتور �شبحي �خلطيب 
�أن   ، �الأع���م���ال  �إد�رة  كلية  عميد 
�لتميز يف �لبحوث يكمن يف �إختيار 

م��و����ش��ي��ع مم��ي��زه وه���ذ� م��ا مييز 
ع�شو هيئة �لتدري�س ، وبناء عليه 
هيئة  �أع�شاء  بحث  �لكلية  قامت 
مو��شيع  �إخ��ت��ي��ار  على  �لتدري�س 
علمية  ون�شرها يف جمالت  هامه 
حم���ك���م���ة م���رم���وق���ة و�ل����ت����ي من 
�لتعليم  خمرجات  حت�شني  �شاأنها 

مبا فيه م�شلحة �لطالب.
ه��ذ� وق��د و���ش��ل �الجن���از �لعلمي 
الع�شاء هيئة �لتدري�س يف جامعة 
لعام  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني 
�جناز�   150 م��ن  �ك��رث   2012
جمالت  يف  من�شور�ت  م��ن  علميا 
دولية  موؤمتر�ت  حمكمة،  علمية 

وحملية، وكتب علمية . 

الوطني للوثائق والبحوث ي�سارك يف رعاية ملتقى العني الدويل للمعاقني2013
•• ابوظبي-الفجر:

�لرئا�شة يف  �شوؤون  ل��وز�رة  �لتابع  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  �شارك 
رعاية ملتقى �لعني �لدويل �ل�شابع الألعاب �لقوى للمعاقني 2013حيث 

قامت مطبعة �ملركز باإعد�د �ملطبوعات �لالزمة �خلا�شة بهذه �ملنا�شبة..
تاأتي م�شاركة �ملركز يف هذ� �مللتقى �لدويل الألعاب �لقوى للمعاقني �لذي 
نظمته موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الحتياجات �خلا�شة 
�نطالقاً من دوره �ملجتمعي �لذي يحر�س على تفعيله مع خمتلف �شر�ئح 
�الإن�شانية  ب��اجل��و�ن��ب  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وم��ع  �ملجتمع، 
و�الجتماعية ب�شكل عام، ودعم �شريحة �ملعاقني �لذين ي�شتحقون �الهتمام 
والإ�شر�رهم  وت�شميم،  �إر�دة  من  به  يتمتعون  ملا  خا�س؛  ب�شكل  و�لتقدير 

�أمام  تقف  �لتي  �ملعوقات  و�جتيازهم  لل�شعوبات  �حلقيقي  �لتحدي  على 
يف  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  مطبعة  �أ�شهمت  وق��د  تطلعاتهم. 
تقدمي �أكرث من ثالثمائة كتيب تعريفي بامللتقى و�أهميته، ودور �لقائمني 
على تنظيمه ودعمه، وقدمت �أي�شاً حو�يل مائة مل�شق ولوحة �إعالنية من 
�ملقا�س �لكبر حفل بها �مللعب �لرئي�شي لنادي �لعني حيث �أقيمت فعاليات 
 – و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  مطبعة  �أن  بالذكر  �جلدير  �مللتقى. 
�لتي حتتوي على �أجهزة طباعية حديثة ومتطورة- تقوم بطباعة �إ�شد�ر�ت 
و�ملل�شقات  و�لتهنئة،  �ل��دع��و�ت  وب��ط��اق��ات  و�ل���دوري���ات،  �لكتب  م��ن  �مل��رك��ز 
�مل��رك��ز يف  و�لكتيبات، و�ل��ل��وح��ات �الإع��الن��ي��ة و�ل��الف��ت��ات، وك��ل م��ا يحتاجه 
�أعماله و�إجناز�ته، كما تقوم باإجناز متطلبات �جلهات �خلارجية بناء على 

تكليف من �الإد�رة �لعليا للمركز.
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حرم حاكم عجمان تكرم ع�سوات اللجان املنظمة لحتفال يوم العلم الثاثني
و��شحاب �خِلْدماِت �ملجتمعيِة ممن ��شهمو� يف �الرتقاء ب�شاأن �لعلم و�لبذل 
و�لعطاء يف دولهم ، هو �شرف وفخر يعود للوطن ويعك�س �شورة م�شرفة 

نعتز بها.
وب���دوره���ا �����ش���ارت م���رمي �ل�����ش��ه��الوي خ��ري��ج��ة ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
من  متميزة  بكوكبة  �اللتقاء  يف   ، �ل��ي��وم  ه��ذ�  �همية  �ىل   ، و�لتكنولوجيا 
هو  بهم  �الحتفاء  يف  و�مل�شاركة   ، �شعوبهم  نه�شة  يف  و�مل�شاهمني  �لعلماء 
ر�شالة حمبة وع��رف��ان ل��ه��ذ� �ل��وط��ن �ل��غ��ايل ، وه��و �ق��ل م��ا ي��ق��دم يف هذه 
�ملنا�شبات �لوطنية. كما توجهت ع�شو�ت �للجان �ملكرمة بال�شكر و�لتقدير 
�لد�عمة   ، عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  حرم  من  �لكرمية  �ملبادرة  لهذه 
جلهودهن �ملخل�شة وم�شاركتهن يف �جناح هذه �ملنا�شبة ، متمنيني ل�شموها 
�لعلم  تاأدية ر�شالة يوم  �لتقدم و�لتميز و�الزده��ار و�الرتقاء يف  �ملزيد من 

على �كمل وجه.

مبكانتها �ملتميزة ودورها يف خدمة �ملجتمع وتطوير �لنه�شة �لتي يزهو بها 
وطننا �لعزيز ، والن �لتطور �ىل �المام ياتي من �لتفاعل �حلي �ملتو��شل 
، بل  �نف�شنا وح�شب  ، ال لنهنئ  �مل��ب��ارك  ه��ذ� �جلمع  �ليوم يف  نلتقي  ل��ذ�   ،
للتباحث وتبادل �الر�ء و�ملقرتحات �لبناءة من �جل تطوير هذ� �الحتفال 

و�شمان دميومة متيزه يف �مل�شتقبل �ن �شاء �هلل .
باالن�شان  يرتقي  �لتعلم  �ن   ، عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  و�ك��دت 
ويتيح �مامه �مكانيات و��شعة من �ملعرفة و �البد�ع و�لتميز و�لعطاء ، وهذ� 
ياأتي منذ نعومة �الظافر للطفل ، فعلى �لو�لدين �ن ي�شعا يف �عتبارهما 
�ملليئة  ذ�تها  مع  �ملتناغمة  �لطفل  �شخ�شية  لتكوين  و�لرعاية  �جلهود  كل 

باملعاين �ل�شامية و�لقيم و�الخالق �لعالية.
برفع  معني  �شنويا  عجمان  �م���ارة  تنظمه  �ل���ذي  �لعلم  ي��وم  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
�شعار�ته �لثالث �لعلم خلق و�ح�شان و�تقان ، يف نفو�س �ل�شغار و�لنا�شئة 

�ل�شعار�ت  و�ه��د�ف هذه  ن�شر�ت �شمت مفاهيم  توزيع  ، وقد مت  و�ل�شباب 
على كل مد�ر�س �المارة. 

رئي�شة  نهيان  �آل  �شقر  ب��ن  ز�ي���د  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ق��ام��ت  ذل��ك  بعد 
�جلمعية بتكرمي ع�شو�ت �للجان �مل�شاركات يف �حتفال يوم �لعلم �لثالثني 
و  �لتعليمي  �لقطاع  من   ، ع�شوة   )110( وع�شرة  مئة  عددهن  ،و�لبالغ 

�لرتبوي و�الجتماعي و�لتطوعي و�العالمي.
وثمنت �ل�شيدة علياء ثاين مديرة مدر�شة بامارة عجمان ، يوم �لعلم كقيمة 
تعليمية وتربوية له معاين نبيلة مت ترجمتها �ىل و�قع ملمو�س يف �ملجتمع 

�لطالبي من خالل �مل�شاريع �ملدر�شية �ملنفذة.
ونوهت �مينة خمي�س حممد من منطقة عجمان �لتعليمية ، �ن يوم �لعلم 
فا�شتقبال   ، �الم��ار�ت  لدولة  �لوطني  �لو�جب  �ليه  �الن�شمام  �ىل  يدفعنا 
�ل��وف��ود �مل��ك��رم��ة م��ن خ���ارج �ل��دول��ة م��ن �ه���ل �ل��ع��ل��م و�ل���ري���ادة �ملجتمعية 

•• عجمان ـ الفجر 

كرمت حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�العلى حاكم عجمان ، �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل نهيان رئي�شة 
جمعية �م �ملوؤمنني ، ع�شو�ت �للجان �ملنظمة الحتفال يوم �لعلم �لثالثني ، 
و�لبالغ عددهن )110( ع�شوة ، يف حفل �قامته �د�رة �جلمعية با�شرت�حة 

�لز�هية بعجمان.
بهذه  لها  كلمة  يف  نهيان  �آل  �شقر  ب��ن  ز�ي��د  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
�ملنا�شبة : نبارك لكن جناح �حتفال يوم �لعلم يف ذكر�ه �لثالثني لهذ� �لعام 
، و�لذي مل يكن ليتكلل بكل هذ� �لزهو لوال توفيق �هلل تعاىل، ثم بالدعم 
وبف�شل   ، عجمان  حاكم  �العلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شمو  ل�شاحب  �ملتو��شل 
يليق  و�ظ��ه��اره��ا مب��ا  �ل��ر�ئ��دة  �ملنا�شبة  ه��ذه  وتفانيكن الجن���اح  ج��ه��ودك��ن 

طبية عجمان تكرم اأ�شحاب القرتاحات املطبقة لعام 2012

حمد ترمي: نظام القرتاحات من �ساأنه ايجاد اأفكار بناءة وخدمات مثلى

خريية ال�سارقة تنظم عر�سا جماعيا مب�ساركة 50 عري�سا يف 21 اأبريل بقرية البوم ال�سياحية 

•• عجمان ـ حممد بدير 

�لطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  ك��رم��ت 
�أ�شحاب �القرت�حات لعام 2012 
وز�رة  تبنته  �ل��ذي  �مل�شروع  �شمن 
�ملناطق  ع��ل��ى  وع��م��م��ت��ه  �ل�����ش��ح��ة 
و�إيجاد  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  �ل��ط��ب��ي��ة 
باملر�كز  �الرتقاء  �شاأنها  من  �فكار 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ع��م��ل �ل��ط��ب��ي حيث 
تلقت �للجنة �خلا�شة لتفعيل هذ� 
�القرت�حات  م��ن  �لعديد  �مل�شروع 
�ملا�شي مت �الأخ��ذ بها  �لعام  خ��الل 
وتطبيق بع�شها فيما جاري �لعمل 
وتلقي  �القرت�حات  باقي  لتطبيق 
�مل����زي����د م����ن �الق�����رت�ح�����ات خالل 
�حل������ايل.  ج���اء ذل���ك خ���الل حفل 
�لطبية  ع��ج��م��ان  منطقة  �أق��ام��ت��ه 
�ل�شام�شي  حتت رعاية حمد ترمي 
�لطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
نائب  �حلو�شني  �أح��م��د  وبح�شور 
 ، �لطبية  ع��ج��م��ان  منطقة  م��دي��ر 
مدير  �مل�����ش��ع��ود  ح�شة  و�ل��دك��ت��ورة 
ب�����وز�رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة 

قامت  �ل�شحة  وز�رة  من  �مل�شروع 
لتفعيل هذ�  بت�شكيل جلنة خا�شة 
�ملر�كز  �ملهم يف  �لتطويري  �لنظام 

�ل�شحي بعجمان.
ن���ظ���ام  �أن  �ل���������ش����ام���������ش����ي  و�أك�����������د 
نف�س  يف  ي�������ش���ب  �الق��������رت�ح��������ات 
قيادتنا  ت��ت��ب��ن��اه  �ل������ذي  �الجت�������اه 
�لتميز  على  �حلر�س  يف  �لر�شيدة 
وت�����ش��ج��ي��ع �مل��ت��م��ي��زي��ن ل���ت���ك���ون يف 
�البد�ع  و�ل��ري��ادة يف  �ل�شبق  ق�شب 
��شتطاعت  ل���ذل���ك   ، �حل�������ش���اري 

�ل�شحة ، وعدد من موظفي �ملنطقة 
بعجمان.  �ل�����ش��ح��ي��ة  وم���ر�ك���زه���ا 
�ل�شام�شي  ت�����رمي  ح���م���د  و�أ������ش�����اد 
�لطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
بفكرة نظام �القرت�حات �لذي من 
وخدمات  بناءة  �أفكار  �يجاد  �شاأنه 
 ، �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ملتلقي  مثلى 
�لتي  �جلهود  �ل�شام�شي  ثمن  كما 
هذ�  تطبيق  على  �لقائمون  بذلها 
�لنظام يف منطقة عجمان �لطبية 
تلقيها  ف��ور  �ملنطقة  �أن  مو�شحاً   ،

دولتنا �ملعطاء �أن ترتقي �إىل مكانة 
 ، �لعاملية  �لتناف�شية  يف  م��رم��وق��ة 
يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  و�أ�شبحت 
�لتميز و�البد�ع. من جهتها �أكدت 
�لدكتورة ح�شة �مل�شعود مدير �إد�رة 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي بوز�رة �ل�شحة �أن 
�ل��ط��ب��ي��ة كانت  م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان 
�شباقة يف تطبيق نظام �القرت�حات 
حيث   ،  2012 ع���ام  ف��ع��ال  ب�شكل 
ن�����ش��ر فكرة  ب��ف��اع��ل��ي��ة يف  ���ش��اه��م��ت 
�الق���رت�ح���ات ب��ني �مل��وظ��ف��ني ، كما 
ق���ام���ت ب���ت���ق���دمي ع�����دد ك���ب���ر من 
�القرت�حات الإد�رة �لتميز �ملوؤ�ش�شي 
، �إىل جانب قيامها بتطبيق بع�شاً 

من تلك �القرت�حات.
�أن  �مل�شعود  وقالت �لدكتورة ح�شة 
نظام �القرت�حات �لذي تبنته وز�رة 
يف  بفاعلية  ي�شاهم  �أخ���ذ  �ل�شحة 
�لوز�رة  �ملوؤ�ش�شي يف  تطوير �لعمل 
�إننا  وق��ال��ت   ، �لطبية  ومناطقها 
ن�شتفيد من هذه �القرت�حات �لتي 
و�أن   ، �لطبية  �ملناطق  بها  ت��زودن��ا 
تطوير�ً  �شت�شهد  �لقادمة  �ملرحلة 

تكرمي  �شيتم  ك��م��ا   ، �ل��ن��ظ��ام  ل��ه��ذ� 
�أ�شحاب �القرت�حات �ملطبقة على 

م�شتوى وز�رة �ل�شحة .
وخ��الل �حلفل ق��ام ك��ل م��ن مدير 
ونائبه  �ل��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان  منطقة 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  �إد�رة  وم��دي��رة   ،
�أ�شحاب  بتكرمي  �ل�شحة  ب����وز�رة 
هذه �القرت�حات ، كما قدم حممد 
�شو�حلة من �إد�رة �لتميز �ملوؤ�ش�شي 
بوز�رة �ل�شحة حما�شرة للتعريف 
ب����ن����ظ����ام �الق�������رت�ح�������ات �جل����دي����د 
ب����ال����وز�رة و�ل��ت��ح��دي��ث��ات �ل����ذي مت 

�دخالها عليه و�آفاقه �مل�شتقبلية

اقرتاحات �شهدت اأر�ض الواقع
�و�شحت �لدكتورة نوره �ل�شام�شي 
من�شقة جلنة �القرت�حات مبنطقة 
تلقت  �للجنة  �أن  �لطبية  عجمان 
�لتي مت  �الق��رت�ح��ات  م��ن  �لعديد 
، منها ��شد�ر  �لعديد منها  تنفيذ 
�ل�شحة  �جن�������از�ت  ي���ح���وي  ك���ت���اب 
�لدكتور  ق��دم��ه  و�ل����ذي  �مل��در���ش��ي��ة 
�ل�شحة  مدير  ب��ايل  �شامل  حممد 

•• ال�صارقة-وام:

�خلرية  �ل�شارقة  جمعية  �أعلنت 
عن �طالق م�شروع �ل��زو�ج �لثاين 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
�لقا�شمي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  حم���م���د 
حاكم  ون����ائ����ب  ع���ه���د  ويل  ����ش���م���و 
�ل�شارقة حتت �شعار يد� بيد لعفة 
�ل�شاب  دع���م  وي�شتهدف  �ل�����ش��ب��اب 
من  �مل�شتفيدين  غ��ر  �مل��و�ط��ن��ني 
و�ملقيمني  �ل���زو�ج  �شندوق  منحة 

بالدولة.
كانت �جلمعية قد نظمت م�شروع 
وهو   1990 يف  �الأول  �ل�������زو�ج 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  �الأول 

�ل�شرق �الأو�شط.
وق����ال ع��ب��د�هلل ���ش��ل��ط��ان ب��ن خادم 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف 
�جلمعية  بخيمة  �شحفي  موؤمتر 
يقام  �ل��ذي  �لعر�س  �إن  �لرئي�شية 
�لبوم  بقرية  �ملقبل  �بريل   21 يف 
جلمعية  �مل����ح����اذي����ة  �ل�������ش���ي���اح���ي���ة 
بال�شارقة  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �الإحت���������اد 
50 عري�شا من  ي�شتهدف مبدئيا 
�مل���و�ط���ن���ني و�ل���ع���رب �مل��ق��ي��م��ني يف 

�ل�شباب غر �لقادرين على حتمل 
تكاليف �لزو�ج و�مل�شاهمة يف تكوين 
�أ�شرة جديدة عمال باملبد�أ �لقر�آين 

وتعاونو� على �لر و�لتقوى .
للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير  وتقدم 
بال�شكر  �جلمعية  �د�رة  عن  نيابة 
للعر�س  �ل���ر�ع���ي���ة  �جل����ه����ات  �ىل 
�جل��م��اع��ي وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م م�شرف 
�لبوم  وقرية  �الإ�شالمي  �ل�شارقة 
�ل�شارقة  وج��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�ل���ت���ع���اون���ي���ة و�����ش����ن����دوق �ل�������زو�ج 
موؤ�ش�شة  �الإع����الم����ي  و�ل�����ش��ري��ك 

�ل�شارقة لالإعالم.
�لك�شف  ع���ب���ي���د  ر�������ش�����د  و�أ�������ش������اد 
�ل����ك����رمي����ة م�����ن قبل  ب����ال����رع����اي����ة 
ب��ن حممد  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد 
للعر�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون���ائ���ب 
�جل��م��اع��ي و�ل���ت���ي ت���اأت���ي يف �ط���ار 
حر�س �شموه �لد�ئم على م�شاركة 
�بنائه �ملو�طنني يف مثل �ملنا�شبات 
�ل�شعيدة . و�أ�شاد باالهتمام �لكبر 
من  ل��الأب��ن��اء  �مل�شتمرة  و�ل��رع��اي��ة 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ق���ب���ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 

دول��ة �الإم����ار�ت وت��وق��ع زي���ادة عدد 
�ل��ع��ر���ش��ان �مل��ت��ق��دم��ني خ��ا���ش��ة و�أن 
�جلمعية ر�شدت ميز�نية للعر�س 

تبلغ 2.5 مليون درهم.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي 
بح�شور  �جل��م��ع��ي��ة  مب���ق���ر  ع���ق���د 
ع���ب���د�هلل ���ش��ي��ف ب���ن ه��ن��دي مدير 
�ل�����������ش�����وؤون �مل����ال����ي����ة و�الإد�ري�������������ة 
وع��ب��د�هلل �أح��م��د �حل��م��ادي رئي�س 
و�الإعالم  �لعامة  �لعالقات  ق�شم 
مدير  �لبلغوين  ع��ب��د�هلل  وح�شن 
و�الإعالم  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة 
�الإ�شالمي  �ل�������ش���ارق���ة  مب�����ش��رف 
ور��شد عبيد �لك�شف ع�شو جمل�س 
نا�شر  �ل���������زو�ج  ����ش���ن���دوق  �إد�رة 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  ب��الل  م�شعود 
وعدد  �لتعاونية  �ل�شارقة  جمعية 
�الأق�شام  وروؤ����ش���اء  م�����ش��وؤويل  م��ن 

و�ملوظفني وو�شائل �الإعالم.
�شيتم  �أن������ه  خ������ادم  �ب�����ن  و�أو������ش�����ح 
تقدمي منحة 30 �ألف درهم لكل 
�أخرى  ه��د�ي��ا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  عري�س 
و�ل�شركات  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن 
�ل���زو�ج  م�����ش��روع  �شمن  �مل�شاهمة 
عفة  �إىل  ي���ه���دف  �ل������ذي  �ل����ث����اين 

�العلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ي��ق��وم على  و�ل��ت��ي  �ل�شارقة  ح��اك��م 
خدمة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون  ترجمتها 
�ل�شارقة  ب���اإم���ارة  �مل��ج��ت��م��ع  �أب���ن���اء 
�لد�ئمة  بالرعاية  حتظى  و�ل��ت��ي 
م��ن ل���دن ���ش��م��وه . وث��م��ن �جلهود 
�ل�شارقة  جمعية  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�خلرية يف جميع �ملجاالت خا�شة 
�الجتماعية  �ملنا�شبة  هذه  مثل  يف 
عري�شا  خم�شون  فيها  ي��زف  �ل��ت��ي 
ول����دو� ع��ل��ى ه���ذه �الر�����س وتربو� 
و��شتظلو� حتت ظل �الحتاد  فيها 
لدولة  �ملوؤ�ش�س  ز�يد  وعا�شو� عهد 
و�إخو�نه �حلكام  �لعزيزة  �الإمار�ت 
�خل�����ر خلدمة  ق����دم����و�  �ل����ذي����ن 

�لوطن.
�لتي  و�لرعاية  �لدعم  �ىل  و����ش��ار 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه��ا 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
و�إخو�نهما  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
�لزو�ج  ل�شندوق  �الإم����ار�ت  ح��ك��ام 
�لذي هو ثمرة وغر�س من غر�س 

ز�ي����د �خل����ر و�ل�����ذي ي��ت��اب��ع �شر 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ع��م��ل��ه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة وتقوم على �د�رته 
�ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  معايل 
�أع�شاء  وزي����رة دول���ة ون��خ��ب��ة م��ن 
يو��شلون  �ل��ذي��ن  �الإد�رة  جمل�س 
�لعمل و�جلهد للنهو�س مب�شتوى 
لتجديد  و�مل��ج��ت��م��ع  �ل���وط���ن  ه���ذ� 
�لوطن  الأب��ن��اء  وتقدمي �خل��دم��ات 
�إمار�تية  �أ���ش��رة  تاأ�شي�س  �ج��ل  م��ن 

متما�شكة.
�إد�رة  مدير  �لبلغوين  ح�شن  وقال 
�لعامة وخدمة �ملجتمع  �لعالقات 
�ن  �الإ���ش��الم��ي  �ل�شارقة  مب�شرف 
كر�ع  ب��امل�����ش��ارك��ة  يفتخر  �مل�����ش��رف 
�ل��ع��ر���س �جلماعي  ر���ش��م��ي حل��ف��ل 
�ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه �جل��م��ع��ي��ة مل���ا لهذ� 
�ل��ع��ر���س م��ن دور ف��اع��ل وم��ه��م يف 
�لوطن  �أب��ن��اء  م��ن  �ل�شباب  متكني 
تكوين  �ل������زو�ج يف  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ني 
رباطها  ومتما�شكة  ناجحة  �أ���ش��رة 

�ملودة و�ل�شكينة و�ال�شتقر�ر.
و�أكد �أهمية �العر��س �جلماعية ملا 

ف���ي���م قام  �مل���ج���ت���م���ع.  �ل���ت���ك���اف���ل يف 
ف��ري��ق م��ن ن��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات مكون 
م��ن م����وزه ���ش��ي��ف ح��ي��از ، وحممد 
�ل�شحي  وم���رمي  �ل�شام�شي  ���ش��امل 
�ملوقع  ب���ان�������ش���اء  ع���ل���ي  وح�������ش���ني   ،
عجمان  مل���ن���ط���ق���ة  �الل�������ك�������رتوين 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وت��ف�����ش��ل  �ل��ط��ب��ي��ة 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 
�أقامته  �ل��ذي  �حلفل  يف  باطالقه 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �ملنطقة 
41 ، وقدمت عائ�شة �خليال فكرة 
��شتخد�م �لتكنولوجيا يف �ملحافظة 

�شامل  حممد  ق��دم  كما   ، �ملدر�شية 
�ل�شام�شي من ق�شم نظم �ملعلومات 
�قرت�ح دعوة وثيقة �لوالء للتوقيع 
�أقامته  �ل��ذي  عليها خ��الل �حلفل 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �ملنطقة 
41 ، و�أي�����ش��ا ق���دم جم��م��وع��ة من 
�حلو�شني  )�أم��ل  �الأ�شنان  طبيبات 
�أحمد  ، وه��اج��ر  �ل���زرع���وين  وم���ي 
 ، ثابت  ون��وف   ، �ملندو�س  و�أ�شماء   ،
، ومرمي ملغوث  وفاطمة عبد�هلل 
، وز�د �خلر غزالن( فكرة حقيبة 
��شتفاد  و�لتي  �ل�شتاء  م�شتلزمات 
روح  تعزيز  ب��ه��دف   ، �لعمال  منها 

بق�شم  �خل���ا����ش���ة  �ل���ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى 
تنفيذ  مت  كما   ، �الد�ري����ة  �لتنمية 
�الق������رت�ح �ل����ذي ت��ق��دم ب���ه �شالح 
م�شت�شفى  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �جل��ن��ي��ب��ي 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد بان�شاء قاعة 

لتدريب موظفي �مل�شت�شفى.
�ل�شام�شي  نوره  �لدكتورة  و�أ�شادت 
بالدور �لفاعل للجنة �القرت�حات 
يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �الق���رت�ح���ات بني 
�ملوظفني، و�لتي حظيت بدعم من 
ترمي  حمد  �ملنطقة  مدير  �شعادة 
�حلو�شني  �أحمد  ونائبه  �ل�شام�شي 

رئي�س جلنة �القرت�حات.

تاأتي  �جل���م���اع���ي  �ل���ع���ر����س  رع���اي���ة 
���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �ل���رع���اي���ات 
�ملجتمعية  و�لفعاليات  لالأن�شطة 
خاللها  من  �مل�شرف  ي�شعى  �لتي 
جمل�س  ونهج  �شيا�شة  ترجمة  �إىل 
�ل�شر�كة  مفهوم  تعزيز  يف  �الإد�رة 
�ملجتمعية باعتباره جزء� ال يتجزء 
م��ن جمتمع دول��ة �الإم����ار�ت ومن 

ن�شيج هذ� �لوطن �لغايل.
وقال عبد�هلل �حلمادي مدير �د�رة 
�لعالقات �لعامة و�الإعالم بجمعية 
�جلمعية  �ن  �خل���ري���ة  �ل�����ش��ارق��ة 
فعالياتها  خ�����الل  م����ن  حت���ر����س 

لها من دور كبر يف حل م�شكالت 
زيادة �لتكاليف و�لنفقات �ملرت�كمة 
ع��ل��ى ك��اه��ل �ل�����ش��ب��اب �مل��ق��ب��ل على 
�لزو�ج وذلك مبا يتو�فق مع روؤى 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ن�شب  د�ئ��م��ا  �ل�شباب  ي�شع  �ل��ذي 
عليهم  للتخفيف  قلبه  ويف  عينيه 
حياتهم  ب�����دء  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م 
و��شتمر�رها  ب�شال�شة  �الأ���ش��ري��ة 

بنجاح.
يف  �مل�����ش��رف  م�شاركة  �أن  �ك��د  كما 

�ملجتمع  فئات  كافة  م�شاعدة  على 
وحت��ق��ي��ق �الإ���ش��ت��ق��ر�ر ل��ل�����ش��ب��اب يف 
�إقامة  باأهمية  �ل��وع��ي  زي���ادة  ظ��ل 
�الأع���ر�����س �جل��م��اع��ي��ة مل��ا ل��ه��ا من 
زيادة  م�شكالت  ح��ل  يف  كبر  �أث���ر 
�لتكاليف و�لنفقات �ملرت�كمة على 
�لزو�ج  على  �ملقبل  �ل�شباب  كاهل 
موؤكد� �همية �الأعر��س �جلماعية 
الأ�شباب كثرة يف مقدمتها جتمع 
عدد كبر من �لعر�شان يف �حتفال 
و�لتاآلف  و�ل�شعادة  �لبهجة  ت�شوده 
�لتكاليف  م���ن  �حل���د  ج��ان��ب  �إىل 

�لتي ترهق �ل�شباب. 

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1848  جتاري كلي    
�لعامة  للتجارة  �نرتنا�شيونال  �ملدينة  لوؤلوؤة   -2 ���س.ذ.م.م  �نرتنا�شيونال  رويالتي  عليهم/1-  �ملحكوم  �ىل 
�س.ذ.م.م 3- حممد �شادق باقر ملبوبي  جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
�ملدعى عليهما �الوىل  بالز�م  �وال:  �ي��ر�ن  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك ملي  �لدعوى  بتاريخ 2012/7/9 يف 
�ملدعى مبلغ وقدره )17.375.511.65 درهم( )�شبعة ع�شر مليون  يوؤدو� للم�شرف  بان  بالت�شامن  و�لثاين 
وثالثمائة وخم�شة و�شبعون �لف وخم�شمائة و�حدى ع�شر درهما وخم�شة و�شتون فل�شا( على �ن يت�شامن 
معهما �ملدعى عليهما �لثالثة و�لر�بع يف مبلغ )مليون وو�حد وع�شروين �لف وثمامنائة درهم ( ويت�شامن 
درهم  �لف وخم�شمائة  و�شته وثالثون  و�ل�شاد�شة يف مبلغ  مليون ومئتان  �ملدعى عليهما �خلام�شة  معهما 
�لز�م  ثانيا:  دره��م(.  �لف  و�ربعون  )ثمامنائة  مبلغ  يف  و�لثامن  �ل�شابعة  عليهما  �ملدعى  معهما  ويت�شامن 
�ملدعى عليهم بالفائدة �لقانونية بو�قع 9% بالت�شامن كال بح�شب �ملبلغ �مللتزم به من تاريخ رفع �لدعوى يف 
2010/11/21 وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا: ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 282 ل�شنة 2010 جتاري فيما 
مت تنفيذه. ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1109  جتاري كلي    

�ىل �ملدعي عليهم /1- �يديا جلف للتجارة )�س.ذ.م.م( 2- �بو �لف�شل عبا�س مفيدي 3- عبد�حلميد 
علي د�و طلب 4- تالل �خلليج للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
�شادر�ت �ير�ن - فرع بر دبي وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �شادر�ت �ير�ن فرع بر 
دبي- بالز�م �ملدعى عليهم �الوىل و�لثاين و�لثالث بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعى مبلغ 
و�ربعمائة  �لف  و�ربعة وت�شعون  وقدره 55.194.426.16 درهم  فقط خم�شة وخم�شون مليون ومائة 
و�شتة وع�شرون درهما و�شتة ع�شر فل�شا وبالتكافل و�لت�شامن مع �ملدعى عليها �لر�بعة ب�شد�د مبلغ 
خم�شة مليون درهم من �جمايل �ملبلغ �ملحكوم به على �ملدعى عليهم �الوىل و�لثاين و�لثالث و�لفائدة 
�لتاخرية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 2011/6/23 وحتى متام �ل�شد�د وبامل�شروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/67  جتاري كلي    

�ل�شهباء ذ.م.م 2- جموهر�ت كانو�ر ذ.م.م 3- رم�شي�س ل�شياغة �لذهب  �ىل �ملدعي عليهم /1- جموهر�ت 
4- جرجنيت �شينغ كنو�ر 5- ماجنيت �شينغ كانو�ر �مريك �شينغ 6- كنو�ر �شيمر�ن جيت �شينغ جرجنيت �شينغ 
7- جورميت كور منجيت �شينغ جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �مل�شرق  وميثله: ر��شد حممد 
�شعيد بوج�شيم  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/ بنك �مل�شرق �وال: بقبول �دخال كال من كانو�ر لالملا�س �س م ح كانو�ر جيولري مانوفيكتورينج �س 
م ح خ�شوما يف �لدعوى �شكال. ثانيا: ويف مو�شوع �لدعوى و�الدخال بالز�م �ملدعى عليهم جميعا و�خل�شمني 
�ملدخلني بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 18.186.480 درهم ) ثمانية 
ع�شر مليونا ومائة و�شتة وثمانون �لفا و�ربعمائة وثمانون درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2011/1/10 وحتى متام �ل�شد�د و�شحة تثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 
2010/328 جتاري يف حدود �لدين �ملق�شى به ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1161  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما/ 1 -��شفنديار رحيم باد�شاه 2- ��شماعيل عبد�هلل 
ح�شني عبد�هلل جمايل جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /مذكر 
�ملرباطي         نو�ل م�شطفى حممد �شالح  �لهاجري وميثله:  نا�شر مذكر 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/68 مدين كلي   
�ملو�فق 2013/4/7  �الحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2012/12/27 
يقت�شي  وعليه   ch2.A.17 رق���م   بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/261  ا�ستئناف جتاري
�شكانوف 3-  م��ر�د تاميا  ح 2-  م  م  -�ن��رتت��امي   1 �مل�شتاأنف �شدهم/  �ىل 
/ �مل�شتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �شيخانوفا جم��ه��ويل حم��ل  ت��امي��ا  م�����ش��ارة 

��شتاأنف  قد  �ملالكي  فندي  م�شتت  عبا�س  وميثله:  ع  م  �س  �مل�شرق  بنك 
بتاريخ  كلي  2010/1288 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2013/1/27 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/612  ا�ستئناف عقاري

حمل  جمهول  ليمتد  ديفلومبنت�س  -بنج�س   1 �شدهم/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنج�س للعقار�ت وميثله: �حمد �شيف ماجد 
ب��ن ���ش��امل �مل��ط��رو���ش��ي  ق��د ��شتاأنف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/10/24 بتاريخ  كلي  عقاري   2012/644 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/24 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/243  جتاري جزئي                

جمهول  �����س.ذ.م.م  للمقاوالت  رب�����س  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
و�ملعد�ت  �ملكائن  لتاأجر  �لعربية   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
���س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2013/3/5 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبر  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
�ل�شاعة 8.30  �ملو�فق 2013/3/26  �لثالثاء  وقد حتددت جل�شة يوم 

�شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/434 طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�بر�هيم  وميثله:  مر�شد(   �شوق  )ف��رع  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  بنك  �لطاعن/ 
حممد �حمد حممد �لقا�شم باعالن �ملطعون �شدهما /1- هوين موين 
بهر�مي جمهويل حمل  �لة  ذبيح  .ذ.م.م 2- خ�شرو  �س  �لعامة  للتجارة 
�القامة. نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب 
�لطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  �لتمييز  عليكم �حل�شور �ىل حمكمة 

�ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة التمييز
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد جمعية ابن ماجد للفنون ال�سعبية
•• راأ�س اخليمة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
رئي�س  �م�س  �لظيت  بق�شر  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شعبية  ل��ل��ف��ن��ون  م��اج��د  �ب���ن  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء 
�آل  و�لتجديف بر�أ�س �خليمة برئا�شة �ل�شيد نا�شر ح�شن �لكا�س 

علي.
و�أث��ن��ى ���ش��اح��ب �ل�شمو ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى �جل��ه��ود �لتي 
تبذلها �إد�رة �جلمعية للمحافظة على ريا�شة �لتجديف و�لرت�ث 
�شباب  م��ن  �ل��ي��وم  �إىل جيل  و�الآب����اء وتو�شيله  �الأج����د�د  وري��ا���ش��ة 

�لوطن و�لتناف�س يف �أقوى و�أجمل �لريا�شيات �لبحرية �لرت�ثية 
حل�شد �ملزيد من �لبطوالت و�النت�شار�ت.

�خليمة  ر�أ�����س  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب  �لتهنئة  �حل�����ش��ور  وق���دم 
يف  �الأول  ب��امل��رك��ز   27 �خليمة  ر�أ����س  �شموه  ق���ارب  ف��وز  مبنا�شبة 

�شباقي �أبوظبي ور�أ�س �خليمة.
من جانبه �أ�شاد �ل�شيد نا�شر ح�شن �لكا�س �آل علي بالدعم �لذي 
�لفنون  جلمعيات  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  يقدمه 
�لتجديف  وفريق  ماجد  �بن  عامة وجمعية  �الإم��ارة  �ل�شعبية يف 
خا�شة وحر�س �شموه �لد�ئم على �مل�شاركة يف خمتلف �لفعاليات 

و�الأن�شطة �لرت�ثية �ملختلفة.

ويل عهد راأ�س اخليمة يح�سر اأفراح النعيمي وال�سحي

جمل�س �سيدات الأعمال يف اأم القيوين يحتفي بالأم يف يومها

الطب ال�سرعي براأ�س اخليمة يبحث ماب�سات اجلثة املتحللة

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو  ح�شر 
�الأر��شي  د�ئ��رة  �لقا�شمي رئي�س  ر�أ���س �خليمة و�ل�شيخ حمد بن حممد 
و�الأمالك و�ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
�لقا�شمي  بن حميد  �هلل  عبد  بن  و�ل�شيخ �شقر  �مل��دين  �لطر�ن  د�ئ��رة 
حفل  �الول  �أم�����س  م�شاء  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ 

مبنا�شبة  �لنعيمي  �لبغام  يو�شف  �إبر�هيم  �ل�شيد  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �لع�شاء 
 . �ل�شحي  ح�شن  �حمد  �شعيد  �مل��رح��وم  كرمية  �ىل  يو�شف  جنله  زف��اف 
ر�أ�س  �لكرى يف فندق  �الأف��ر�ح  �أقيم يف �شالة  �ل��ذي  كما ح�شر �حلفل 
�خليمة عدد من كبار �مل�شئولني من �لدولة ودولة قطر �ل�شقيقة و�أعيان 
�لفرقة  . وقدمت  �لقبائل و�الأه��ل و�الأ�شدقاء و�ملدعوين  و�بناء  �لبالد 
�بتهاجا  �لرت�ثية  �الإمار�تية  و�لفنون  �الأهازيج  �حلفل  خالل  �حلربية 

بهذه �ملنا�شبة.

•• اأم القيوين-وام:

�لعاملي  �الأم  ي��وم  مبنا�شبة  �لقيوين  �أم  يف  �الأع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  نظم 
لتوجيهات  تنفيذ�  ..وذل���ك  عيني  ق��رة  �أم���ي  بعنو�ن  �جتماعية  م��ب��ادرة 
ورعاية قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
وتاأتي  �لقا�شمي.  �شقر  بنت  �شمية  �ل�شيخة  �لقيوين  �أم  حاكم  �الأع��ل��ى 
ع�شو�ت  وقامت  للمجل�س.  �لعامة  و�الأن�شطة  �لر�مج  �إط��ار  يف  �ملبادرة 
�أم  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  �شلطان  ر��شد  عائ�شة  برئا�شة  �ملجل�س 
�ل�شارقة  �أع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  من  �شالح  ي�شرى  و�لع�شوة  �لقيوين 
�أم �لقيوين �لعام لتوزيع �لهد�يا على �الأمهات �مل�شنات  بزيارة م�شت�شفى 
يف  �الأم��ه��ات  �ىل  �إ�شافة  �مل�شت�شفى  مقر  يف  طبية  رعاية  يتلقني  �لالتي 
عليهن  ووزع��ن  �الم  بيوم  لالأمهات  �لتهنئة  قدمن  �ل��والدة..ح��ي��ث  ق�شم 
كاأمهات  �لكبر  ل��دوره��ن  وت��ق��دي��ر�  بيومهن  �ح��ت��ف��اء  و�ل����ورود  �ل��ه��د�ي��ا 

رئي�شة  وثمنت   . �الج��ي��ال  �ع���د�د  يف  و�مل�شاهمة  �بنائهن  برتبية  يعنني 
جمل�س �شيد�ت �أعمال �أم �لقيوين توجيهات ورعاية �ل�شيخة �شمية لهذه 
مكانتها  وتعزيز  �مل��ر�أة  دور  لدعم  �مل�شتمرة  مبادر�تها  �شمن  وهي  �ملبادة 
و�إعد�د  �لن�سء  تربية  يف  ��شا�شي  دور  لها  �لتي  �الم  خا�شة  �ملجتمع  يف 
�الجيال �مل�شاهمة يف ريادة �ملجتمع وتنميته . وقالت عائ�شة ر��شد �شلطان 
�مل�شاركات  تدعم  �لتي  �ملجل�س  و�أن�شطة  بر�مج  �ط��ار  يف  تاأتي  �ملبادرة  �إن 
�ملجتمعية و�لتو��شل مع كافة فئاته باالإ�شافة �ىل �نها تهدف �ىل دعم 
�لقيم  من  �مل�شتمدة  �الأ�شرية  و�ل��رو�ب��ط  �الجتماعية  �لعالقة  مقومات 
�ال�شالمية �لتي �ر�شاها ديننا �حلنيف يف تكرمي �لو�لدين ف�شال عن �نها 
تعزز �لقيمة �حلقيقية من هذ� �ليوم وهو تر�شيخ قيمة ومكانة ودور �الأم 
. وتقدمت �الأمهات بال�شكر �إىل قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين 
�لتي  �ملبادرة  و�الأم خا�شة مثنيات على هذه  باملر�أة عامة  �هتمامها  على 

تدعم دور �الأم يف �ملجتمع. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�أحالت �لنيابة �لعامة �ىل �لطب �ل�شرعي جثة �لرجل �لكبر �لتي عرثت 
باإحدى  ر�أ���س �خليمة عليها قبيل يومني متحللة يف د�خل مركبة  �شرطة 

مناطق باالإمارة لتحليلها وعرفة مالب�شات �لوفاة . 
 ويف �لتفا�شيل ذكر �لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي مدير عام �لعمليات 
�ل�شرطية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �ن �ل�شرطة علمت مب�شاألة �جلثة �ملتحللة 
�ثر ورود بالغ لغرفة �لعمليات من �أحد �الأ�شخا�س يفيد بعثوره على جثة 

د�خل مركبة يف �إحدى �ملناطق،

 وتابع قائال : على �لفور توجهت فرق تتاألف من �لبحث �جلنائي وم�شرح 
�جلرمية و�لطب �ل�شرعي و�لدوريات ملكان �لو�قعة، حيث تبني لهم وجود 
جثة متحللة وبعد �لفح�س �ملبدئي عليها �ت�شح �نها تعود لرجل كبر من 
�لنيابة  �ن  �ىل  م�شر�  �أي��ام   4 قبل  وفاته  وقد حدثت  �ال�شيوية  �جلن�شية 

�لعامة �أمرت با�شتكمال �لفحو�س �لطبية لتحديد �شبب �لوفاة. 
 و�أكد �حلديدي �أن �شرطة ر�أ�س �خليمة تبذل ق�شارى جهدها ملعرفة �شبب 
�لوفاة، وماز�لت �لتحقيقات جارية ملعرفة دو�فعها و�أن �أجهزة �ل�شرطة يف 
و�لتي مت�س  �ملطلوبة  �ملعلومات  لكافة  للو�شول  �لدولة على قدرة وكفاءة 

�ملجتمع وحتقق �أمنه .

م�شادر العمال : ال�شهادات املهنية �شرط للح�شول على ترخي�ض ممار�شة املهنة 

اأ�سحاب ال�سيارات : ور�س ال�سيانة يديرها عمال غري موؤهلني وميار�سون الغ�س اأحيانا
•• راأ�س اخليمة - الفجر

 �لبد�ية كانت خالف حاد بني �شاحب 
�شيارة وعامل يف ور�شة �شيانة )كر�ج 
ت�شليح  ب��دال من  �لعمل  �ن  ( مفاده 
�أ�شر�ر  �حل����اق  يف  ت�����ش��ب��ب  �ل�����ش��ي��ارة 
�أفقدها  مم���ا  ����ش��اف��ي��ة  م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
�شالحية �ال�شتخد�م ب�شورة نهائية 
. و�لفجر كانت قريبة من �خلالف 
�ل����ذي ي��ك�����ش��ف ع���ن �ن ق��ن��اع��ة لدى 
يف  �لعاملني  بان  �لنا�س  من  �لعديد 
�أ�شال  ه��م  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شيانة  ور����س 
غر موؤهلني مهنيا للقيام مبهامهم 
على �أف�شل حال ال �شيما يف كر�جات 
�شيانة �ل�شيار�ت لياأتي �ل�شوؤ�ل �ملهم 
بالعمل  ه����وؤالء  الأم��ث��ال  ي�شمح  مل���اذ� 
يقول  �مل�����ش��ك��ل��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف  ؟!  
�لعظمى  �لغالبية  �ن  خ��ال��د  �شعيد 
م��ن �ل��ع��م��ال��ة �ل���و�ف���دة غ��ر موؤهلة 
�ملهنية  و�خل����رة  �مل��ع��رف��ة  وع��دمي��ة 
�لدولة  �ىل  ي����اأوت����ون  ح��ي��ن��م��ا  ف��ه��م 
يبحثون عن تعلم �ملهنة من �ل�شفر 
�ملعرفة  تلك  لهم  تتحقق  �ن  وق��ب��ل 
�ل�شحية  ه��و  �ل��زب��ون  ي��ك��ون  �ملهنية 
ملن  ���ش��وت��ي  �أ���ش��م  ل���ذ�  لت�شرفاتهم 

•• دبي-وام:

و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �فتتحت 
�ل��ع��ل��وي �ملج�شر  �ل��ت��ق��اط��ع  دب���ي  يف 
و�شارع  ح�شه  ���ش��ارع  ي��رب��ط  �ل���ذى 
�خليل ومنطقة �لر�شاء مع �شارع 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �لذي يخدم 
�ملرورية من و�ىل منطقة  �حلركة 
حممد  �ل�شيخ  �شارع  عر  �لر�شاء 
بن ز�يد ويوفر حركة مرورية حرة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �الجت���اه���ات  يف جميع 
�لتي  للتطوير  �خلا�شعة  �ملناطق 

حتيط بالتقاطع.
رئي�س جمل�س  �لطاير  وق��ال مطر 
لهيئة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �الإد�رة 
بافتتاح  �ن���ه  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق 
�لهيئة  تكون  �ملج�شر  �لتقاطع  هذ� 
قد �نتهت من �إجناز كافة �الأعمال 
يف هذ� �مل�شروع �حليوي �لذي بلغت 
940 مليون درهم م�شر�  تكلفته 
�ىل �أن �لهيئة �فتتحت �أجز�ء مهمة 
من �مل�شروع على مر�حل يف �لفرتة 
�ل�شابقة و�لذي كان �لعمل قد بد�أ 
به يف �لربع �لثاين من عام 2008 
ومت �إجنازه بالكامل وفقا للرنامج 

�لزمني �ملعتمد.
يعد  �مل�������ش���روع  ه�����ذ�  �ن  و�أ������ش�����اف 
�ملرحلة �لثانية من م�شروع تو�شعة 
�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد �لذي 
�لعربية  �مل��ر�ب��ع  تقاطع  م��ن  ميتد 
�أب��وظ��ب��ي وياأتي  �إم���ارة  �إىل م��دخ��ل 
�ل�شاملة  �خل��ط��ة  �إط���ار  يف  تنفيذه 
لهيئة �لطرق و�ملو��شالت لتطوير 

و�ملعابر  و�جل�����ش��ور  �ل��ط��رق  �شبكة 
�لنقل  ح��رك��ة  لتح�شني  و�الأن���ف���اق 
خمتلف  يف  �مل���رور  ح��رك��ة  وت�شهيل 

مناطق �إمارة دبي.
ياأتي  �مل�����ش��روع  تنفيذ  �أن  و�أو����ش���ح 
�ال�شرت�تيجية  ل��ل��خ��ط��ة  ت��رج��م��ة 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  للهيئة 
�لنقل  ومنظومة  �لطرق  ل�شبكات 
دب���ي وتطوير  �إم����ارة  �جل��م��اع��ي يف 
�لطرق  �أنظمة  حلول متكاملة من 
و�لبحري  �ل���ري  �لنقل  و�شبكات 
وتو�كب  مل�شتخدميها  �آم��ن��ة  ت��ك��ون 
�ل�����ش��ام��ل��ة وتلبي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط 
و�النت�شار  �ل���ت���م���دد  �ح���ت���ي���اج���ات 
�ل�شكاين وت�شهم يف ت�شجيع �لتنمية 

و�ال�شتثمار يف �الإمارة.
�شمل  �مل�شروع  �أن  �لطاير  و�أو���ش��ح 

و�أ�شار �إىل �أن �لهيئة بد�أت يف �شهر 
�ملرحلة   2006 ع���ام  م���ن  ي��ون��ي��و 
�شارع  تو�شعة  م�شروع  م��ن  �الأوىل 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد من مدخل 
�إمارة �ل�شارقة وحتى تقاطع �ملر�بع 
كيلومرت�   32 ب���ط���ول  �ل��ع��رب��ي��ة 
حيث مت تو�شعة �ل�شارع من ثالثة 
م�����ش��ار�ت يف كل  �شتة  �إىل  م�����ش��ار�ت 
�ملرحلة  ه����ذه  �إجن������از  ومت  �جت�����اه 
 333 ق��ر�ب��ة  تكلفتها  بلغت  �ل��ت��ي 
�إب��ري��ل من  م��ل��ي��ون دره���م يف �شهر 
�لهيئة  ب���د�أت  كما   ..  2008 ع��ام 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ذ�ت���ه���ا  �ل���ف���رتة  يف 
يعد  �ل��ذي  �لعربية  �مل��ر�ب��ع  تقاطع 
�ملج�شرة  �ل��ت��ق��اط��ع��ات  �أك����ر  �أح����د 
�ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة ح��ي��ث بلغ 
قر�بة  �لتقاطع  يف  �جل�����ش��ور  ط��ول 

قر�بة  بطول  �ل�شارع  تو�شعة  �أي�شا 
م����ن ثالثة  ك���ي���ل���وم���رت�ت  ع�������ش���رة 
م�����ش��ار�ت يف كل  �شتة  �إىل  م�����ش��ار�ت 
ت��ق��اط��ع جم�شر  �إن�������ش���اء  و  �جت�����اه 
�حلايل  �ل�شطحي  �ل��ت��ق��اط��ع  ب���دل 
م��ع ���ش��ارع �ل��ر���ش��اء وذل���ك خلدمة 
م��ن��اط��ق �ل��ت��ط��وي��ر �جل���دي���دة بني 
�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد و�شارع 
و�شلة  �إن�������ش���اء  ج��ان��ب  �إىل  �خل��ي��ل 
�حلو�س  دو�ر  ف���وق  مت��ر  جم�����ش��رة 
تربط  م�شار�ت  خم�شة  من  مكونة 
بني �شارع �ليالي�س �لقادم من جبل 
علي و�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
منها ث��الث��ة م�����ش��ار�ت ب��اجت��اه دبي 
بطول  �أبوظبي  ب��اجت��اه  وم�شارين 
كيلومرتين  ق��ر�ب��ة  يبلغ  �إج��م��ايل 

ون�شف �لكيلومرت.

�لتقاطع  وي��ت��األ��ف  م��رت  كيلو   2.5
409 ماليني  تكلفته  بلغت  �ل��ذي 
درهم من 11 ج�شر� ونفقا و�حد� 
ويوفر حركة مرورية حرة يف كافة 
�فتتاحه يف  و�ل���ذي مت  �الجت��اه��ات 

�لن�شف �لثاين من عام 2008.
و�أع��رب �لطاير عن �شروره باإجناز 
جميع مر�حل تو�شعة �شارع �ل�شيخ 
�ل��ذي يعد و�حد�  ب��ن ز�ي��د  حممد 
من �أهم و�أط��ول �لطرق يف �لدولة 
وهو مكون �أ�شا�شي يف �شبكة �لطرق 
�ل��دول��ة حيث يعتر  �الحت��ادي��ة يف 
�ملرورية  للحركة  رئي�شيا  �شريانا 
بني �إمار�ت �لدولة ويبد�أ من طريق 
�ل�شاحنات يف �إمارة �أبو ظبي مرور� 
باإمارة دبي و�إمارة �ل�شارقة و�إمارة 
�أم �لقيوين و�شوال  عجمان و�إمارة 

ويرتبط  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  �إىل 
ب�����ش��ارع �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن �شامل. 
وي��ت��م��ي��ز ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ز�يد بوجود �لعديد من �لتقاطعات 
�لتي  �لطريق  ط��ول  على  �ملج�شرة 
وفقا  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت 
الأعلى �ملو��شفات و�ملعاير �لعاملية 
حرة  مرورية  حركة  توفر  بهدف 
�أن  يف ك���ل �الجت�����اه�����ات.. وي��ت��وق��ع 
ت��زي��د �أه��م��ي��ة ه��ذ� �مل��ح��ور �حليوي 
يف �ملرحلة �لقادمة ال �شيما يف ظل 
�ملنطقة  �ل��ت��ي  �لعمر�نية  �ل��ط��ف��رة 
�إىل  �ل��ط��ري��ق  جانبي  على  �مل��م��ت��دة 
م�شتخدمي  ع�����دد  زي�������ادة  ج���ان���ب 
�إمارة  �لذين يق�شدون  �ل�شارع من 
�إم������ارة دب����ي وباقي  �أب���وظ���ب���ي م���ن 

�الإمار�ت و�لعك�س.

ف�����ش��ي��ارت��ي حل�����ش��ن �حل����ظ ه���ي من 
�لنوعيات �مل�شتعملة بكرثة يف �ل�شاحة 
مكان  كل  يف  متوفرة  غيارها  وقطع 
بان  �ل�شكوك  �شاورتني  ولكن عندما 
�ملعرفة  ب���ع���دم  ع���الق���ة  ع��ل��ى  �الأم������ر 
�لكافية بت�شليح �الأعطال قمت بنقل 
�شيارتي �ىل كر�ج �خر �أر�شدين �ليه 
�أحد �الأ�شد�قاء ويف غ�شون �أقل من 
�لعطل  ����ش��الح  مت  تقريبا  �شاعتني 
�ل��ذي ك��ان ع��ب��ارة ع��ن خلل يف جهاز 
.   حممد  �ملاكينة  �ىل  �ل��وق��ود  �شخ 
فقد ثالث  م��وظ��ف  �ب��ر�ه��ي��م  ح�شن 
�ل�شيانة  �أخ���ط���اء  ب�����ش��ب��ب  ����ش���ي���ار�ت 
�ل��ت��ي وق���ع ف��ي��ه��ا �ل��ع��م��ال وق����ال من 
يقدمها  �لتي  �ل�شهاد�ت  �خلطاأ على 
�لعمال لزوم �حل�شول على �القامة 
الأنها ال تكون �شحيحة ومبقدورهم 
�حل�������ش���ول ع��ل��ي��ه��ا ب������اأي ث���م���ن وهم 
�لعمال يعرتفون بذلك  �أي  �أنف�شهم 
وبع�س �لدول �ال�شيوية ال تتو�نى يف 
عليها  �حل�شول  مو�طنيها  م�شاعدة 
لطاملا هم يذهبون �ىل �خلليج لياأتو� 
�ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��م��ل��ة �ل�����ش��ع��ب��ة وي����رى �ن 
�الأ�شلوب �الأمثل هو تطبيق �متحان 
ن��ظ��ري وع��م��ل��ي ع���ر ور�����س خا�شة 

ب���امل���رور ل��ل��ت��اأك��د م��ن ك��ف��اءة �لعامل 
قبل �ل�شماح له مبمار�شة �ملهنة �أ�شوة 
مبا يطبق بخ�شو�س �ل�شائقني فاذ� 
كان من �ملتعذر �خ�شاع جميع �ملهن 
فلماذ� ال يكون للمهن �الأكرث �أهمية 
قطاعا  تهم  �لتي  �ل�شيار�ت  ك�شيانة 
�بر�هيم  ويتفق   . �ملجتمع  يف  كبر� 
مالك مع غره بان جمموعة كبرة 
�شيانة  ك���ر�ج���ات  يف  ي��ع��م��ل��ون  مم���ن 
�ل�شيار�ت وهم من جن�شيات ��شيوية 
مهنية  م���ع���رف���ة  �أدن�������ى  مي���ل���ك���ون  ال 
ب�شيانة �ل�شيار�ت على �الأقل عندما 
�شادفت  وق�����د  ب����الدن����ا  �ىل  ج�������اءو� 
�شيارتي  ت��ع��ط��ل��ت  ع��ن��دم��ا  ب��ع�����ش��ه��م 
�لكر�جات  الح�����دى  ن��ق��ل��ه��ا  ول�����دى 
لكنه  �ملاكينة  �ن���ز�ل  �مليكانيكى  ق��رر 
بها  �أحل���ق  فقد  ��شالحها  م��ن  ب��دال 
�شكر�ب  �ىل  �ملاكينة  �أحالت  �أ���ش��ر�ر� 
وتغرميه  مل��ق��ا���ش��ات��ه  دف���ع���ن���ي  مم����ا 
�ملن�شوري  ���ش��امل  ويحكي   . �ملاكينة 
ب���ان ع��ام��ال يف م��زرع��ت��ه �ل��ك��ائ��ن��ة يف 
�قامته  �أل���غ���ى  �حل��م��ر�ن��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة 
ب����الده ز�عما  ���ش��اف��ر �ىل  ث���م  ط��وع��ا 
بان �أ�شرته تعاين من بع�س �مل�شاكل 
قليلة  ل�شنو�ت  ��شتمر  غ��ي��اب  وب��ع��د 

فوجئت به يعمل يف مهنة ميكانيكي 
�ل�شيار�ت  �شيانة  ك��ر�ج��ات  �أح���د  يف 
كان  �لتقيته  حينما  بالطبع  ق��ائ��ال 
�ملوقف مذهال بالن�شبة يل وحمرجا 
�مت�شا�س  �أج���ل  وم���ن  ل��ه  بالن�شبة 
تلك �للحظات �حلرجة �شار �لعامل 
وكلمات  �ل���������ش����الم  م�����ن  ي�������ش���اع���ف 
�ال�شتعد�د  ويبدي  يتودد  �لرتحيب 
لتقدمي خدمات ميكانيكية ل�شيارتي 
خدماته  رف�شت  لكنني  مقابل  ب��ال 
ب��ان��ه ع��ام��ل زر�ع�����ي ولي�س  ل��ع��ل��م��ي 
ميكانيكيا .  ومن جانبه قال خليفه 
�شامل من و�قع معرفتي مبا يحدث 
�شيانة  ور����س  بع�س  ف��ان  �ل�شوق  يف 
�ل�شيار�ت تلجاأ ملمار�شة �ملهنة ب�شورة 
ت�شتم منها ر�ئحة �لتحايل و�البتز�ز 

من  �الأك���رثي���ة  ج��ه��ل  م��ن  م�شتفيدة 
لل�شيار�ت  �لفنية  ب��امل��ع��رف��ة  �ل��ن��ا���س 
مقابل  طائلة  مبالغ  منهم  فتطلب 
يفر�س  و�أح��ي��ان��ا  �شيار�تهم  �شيانة 
ع����م����ال �ل�������ش���ي���ان���ة م�����ن �أ�����ش����ح����اب 
جديدة  غيار  قطع  �شر�ء  �ل�شيار�ت 
حدث  كما  �لثمن  �لغالية  وبخا�شة 
عامل  �لزمني  عندما  يوم  ذ�ت  معي 
ب�����ش��ر�ء ) م�شخة  �ل�����ش��ي��ان��ة  ور���ش��ة 
غالية  ك��ان��ت  وق��د  ل�شيارتي   ) �أوي���ل 
�ل��ث��م��ن وع��ن��دم��ا ج��ئ��ت ب��ه��ا مل يقم 
�أ�شال  �لفني  �لعطل  الأن  برتكيبها 
�نه  كما  �خر  ميكانيكي  كان يف جزء 
�ع��ادت��ه��ا �ىل حيث  ي��ط��ل��ب م��ن��ي  مل 
�ملحل �لذي ��شرتيتها منه مما يعني 
�نه كان ي�شمر �شيئا �خر يف نف�شه . 

�لعمل  مكتب  يف  �مل�����ش��ادر  وب��ح�����ش��ب 
و�ل���ع���م���ال ف����ان ����ش���وق �ل��ع��م��ل عامة 
�ل�شيار�ت  �شيانة  �شمنه  من  وطبعا 
يخ�شع  ح����ي����ث  �ل�������ش���ي���ط���رة  حت�����ت 
الجر�ء�ت تنظيمية �شارمة �لغر�س 
�لو�فدة  �لعمالة  من  �حلماية  منها 
غر �ملوؤهلة مهنيا الأنها تلحق �شرر� 
�ل�شيار�ت  �شيانة  ه��و  م��ه��م  ب��ق��ط��اع 
ويندرج �شمن تلك �الجر�ء�ت �بر�ز 
�ل���ع���ام���ل مل���ا ي��ث��ب��ت م��ع��رف��ت��ه مبهنة 
فيها  �لعمل  ي��رغ��ب  �ل��ت��ي  �مليكانيكا 
د�خل �لدولة مثل �ل�شهاد�ت �خلرة 
ويف  ذل��ك  وغ��ر  و�الأكادميية  �ملهنية 
حال عدم توفر تلك تتوقف �جر�ء�ت 
على  للح�شول  توؤهله  �لتي  �ملو�فقة 

�القامة.

ملنع  �الج�����ر�ء�ت  بت�شديد  يطالبون 
�شوق  �ىل  �الأجنبية  �لعمالة  دخ��ول 
�لعمل �ال بعد �لتاأكد عر �ختبار�ت 
ب��و����ش��ط��ة ج���ه���ات م��ت��خ�����ش�����ش��ة من 
بكفاءة  ب��امل��ه��ن��ة  ل��ل��ق��ي��ام  ج��اه��زي��ت��ه��ا 
�ل�شيار�ت  ميكانيكا  جمال  يف  عالية 
�ل�����ش��ح��ي وهو  ع����ب����د�هلل  وي���ح���ك���ي   .
���ش��ي��ئ��ة م���ع عمالة  ���ش��اح��ب جت���رب���ة 
�لعمالة  �ل�شوق يفتقد  �ن  �لكر�جات 
�ل�شيار�ت وقال يف  �ملاهرة يف �شيانة 
هذ� �ل�شدد قبل مدة و�جهت ماأزقا 
ذ�ت  �شيارتي  تعطلت  عندما  حرجا 
�شيارة  منت  على  بنقلها  وقمت  ي��وم 

ك���ر�ج���ات  �أح������د  �ىل   ) ري���ك���ف���ري   (
�لنخيل  منطقة  يف  ي��ق��ع  �ل�����ش��ي��ان��ة 
ون��ظ��ر� الرت��ب��اط��ي مب��ه��ام وظيفية 
خ������ارج ر�أ��������س �خل���ي���م���ة ف���ق���د تركت 
�ل�����ش��ي��ارة ل����دى �ل���ك���ر�ج ري��ث��م��ا تتم 
عدت  حينما  ولكن  �أعطالها  �شيانة 
��شبوع  بعد  ال�شتالمها  �ل��ك��ر�ج  �ىل 
ف��وج��ئ��ت ب��ان��ه��ا ع��ل��ى ح��ال��ه��ا �أي من 
عن  ��شتف�شاري  ول��دى  ت�شليح  غر 
�شبب ذلك عز� �لقائمون على �لكر�ج 
�ىل عدم متكنهم من �حل�شول على 
قطع �لغيار وتابع �ل�شحي : بالطبع 
بالن�شبة يل  مل يكن كالمهم مقنعا 

طرق دبي تفتتح التقاطع العلوي املج�سر الذى يربط �سارعي ح�سة واخليل ومنطقة الرب�ساء ب�سارع ال�سيخ حممد بن زايد
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يف الدعوى رقم 2013/301 جتاري كلي

�شركة  �شد:  ذ.م.م  �لكهربائية  لالأدو�ت  �لفنى  �لرج  �شركة  من  �ملرفوعة:   
جانكو�س للمقاوالت �لعامة ذ.م.م باال�شارة �ىل كتاب حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
�عاله  �ملذكورة  �لق�شية  يف  خبر�  تكليف  و�ملت�شمن  �لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلرة يف �لق�شية �ملذكورة �عاله يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة  10 �شباحا وذلك مبكتب وكيل �ملدعية- 
�شارع حمد�ن- بناية بن حم- ��شفل �لبناية �جلمال للنظار�ت - ط 3 مكتب رقم 
305   ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملحدد �ملذكور وتقدمي كافة ما لديكم من 

م�شتند�ت ومذكر�ت
 اخلبري احل�سابي/ حممد علي الزرد 

 اعالن بالن�سر للح�سور ا مام اخلبري احل�سابي
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    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/1771( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
�ملنازعات �اليجارية )�بوظبي( �للجنة �الوىل  �مام جلنة ف�س 
�لكهروميكانيكية   لالعمال  �ل�شموخ   / �ملدعي  من  و�ملرفوعة 
�مل�شرف الإد�رة  وذلك �عالن �ملدعى عليه �الوىل/موؤ�ش�شة ركن 
�لعقار�ت و�ل�شيانة  ن�شر�ًَ وقد حتدد لنظر �لدعوى جلل�شة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 يف متام �ل�شاعة 6.00 م�شاًء مبقر 

�للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.  
  جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 793 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

�لدين نور حممد �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه:  مدعي/حممد عالء   
�المار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  هولدر 
و�ل�شيانة  للمقاوالت  �عالنه/هولدر  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لعامة و�لديكور �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/4/2 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية     �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 387 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

يا�شر  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �هلل  ه�شمت  �حمد  مدعي/�متياز   
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لبال�شرت  و�لرخام  �لبالط  العمال  ح�شني 
�لبالط  العمال  ح�شني  �عالنه/يا�شر  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت    �جلن�شية:  و�لبال�شرت  و�لرخام 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 40 /2013    عم كل-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �حمد حممد �حمد �جلن�شية: �لعر�ق مدعي عليه: ��س تي ��س �بوظبي 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لكرتوميكانيكال 
ذ.م.م  �لكرتوميكانيكال  �بوظبي  ��س  تي  ��س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�جلن�شية: �المار�ت       عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/01 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة  مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول- �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/05
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 431 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/حممد �بوطاهر حممد �شر�ج �ال�شالم �جلن�شية: بنغالدي�س    مدعي 
�المار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  �لعقار�ت  الد�رة  �لفر�شان  ثقة  عليه: 
�لفر�شان الد�رة  مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  ثقة 
�ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  �لعقار�ت 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/4/01 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 399 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

�لبطني  ركن  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  المليها  مدعي/عبد�ملالك   
للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ركن �لبطني للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/2 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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      يف الق�سية رقم 2012/1696 جتاري جزئي ابوظبي 

�ىل �ل�شادة/ �شركة كوريا �ل�شني جيلني ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
حيث مت ندبنا خبر�ً هند�شياً يف �لق�شية رقم 2012/1696 جتاري جزئي �بوظبي 
�ملرفوعة من/�شركة �شتارت هوم العمال �جلب�س ذ.م.م، يرجى ح�شور من ميثلكم 
ر�شمياً يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة من ظهر  يوم �ل�شبت �ملو�فق 2013/3/30 
�لق�شية )قطعة �ر�س رقم 67 حو�س زد 19 مبدينة  �مل�شروع مو�شوع  يف موقع 

حممد بن ز �يد( وذلك الجر�ء �ملعاينة �ملوقعية لالأعمال مو�شوع �لق�شية.
املهند�س / عبدالغني حممد عبدالكرمي
اخلبري ا لهند�سي يف الق�سية

  050-6412686

اعـــــــالن بالن�سر
العدد  10748 بتاريخ   2013/3/24     

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2013/367 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ)

�المار�ت       �جلن�شية:  �ل�شحي  عبد�لرحمن  حممد  �حمد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : د�نيال بر �شاالبو �جلن�شية: رومانيا   �ملطلوب �عالنه: د�نيال 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  رومانيا  �جلن�شية:  �شاالبو  بر 
م  �لدعوى رقم 2012/1881 جت كل-  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/22 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
�بوظبي     �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2013/56 )تنفيذ جتاري )

بالن�شر  قد �شدر �شدك من   : �أمي��ن زهر ظاهر عنو�نه  �ملنفذ �شده/  �ىل 
�الد�رة  ل�شالح/موؤ�ش�شة   2012/1334 رقم  حكم  �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة  حكمت  �ل�شيار�ت   لتاأجر 
مبلغ وقدره 1.940.00 درهم و�مل�شاريف،   ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب 
بتنفيذ  �لقيام  عليك  ل��ذ�  لذلك،  �ملحدد  �لر�شم  ودف��ع  �مل��ذك��ور  �حلكم  تنفيذ 
�حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الع��الن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/3/26 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س 
للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �الجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/26
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/714  جتاري جزئي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �لعميد للمقاوالت �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �لريق العمال �ال�شباغ )ذ.م.م( وميثلها: حممد ر�شول قا�شمي 
ومي��ث��ل��ه: خ��ال��د �ح��م��د ع��ب��د�هلل �ح��م��د   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
درهم   23.400( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة 
 2013/4/15 �ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم   )
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1773  جتاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- ركاد �حمد �جل�شي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله: عبا�س م�شتت فندي �ملالكي قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )1139073.45 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 8% من تاريخ �ال�شتحقاق 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى   2012/8/1 يف 
2013/4/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1031   عقاري كلي                                  

�لعقارية  �ملا�شة  �شركة   -2 �����س.ذ.م.م  للعقار�ت  هلكون  �شركة  عليهم/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�س.ذ.م.م 3- �شركة نيو ورلد �نف�شتمنت جروب �س.ذ.م.م 4- �شركة مارينا �ك�شيلكو�شيف 
ليمتد  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عادل �لق�شاب وميثله: علي ��شماعيل 
�ملدعى عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بر�هيم �جلرمن  قد 
�ملحاماة   و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   531000( وق���دره  مببلغ  بالت�شامم 
لها  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة 
لذ�   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة   2013/4/28 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1518   جتاري كلي                                  
 � عزيز  حممد   -2 و�لفو�كه  �خل�شار  لتجارة  �جلميل  �لبيت  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
�بو  �شامل  �ملدعي /جم��دي حممد طالب  �ن  لدين حيدر جمهويل حمل �القامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �شنينة وميثله: عوين عبد�لهادي ح�شني حممد قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )46504.190 دينار�( �و 
ما يعادله )241579 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من 
تاريخ �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/16 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/152   جتاري كلي                                  
�شركة   -2 )����س.م.ح(  تكنولوجيز  ميتال  يونيك  �شركة  عليهم/1-  �ملدعى  �ىل 
بي �م �ي �ي �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( 3- �شركة ميتال �لويز 
�ملدعي /خالد عبد�هلل  �ن  �الق��ام��ة مبا  )����س.م.ح(  جمهويل حمل  �ند�شرتي 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبر  �لبوم   قد  �حمد ر�عي 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
 ch1C.15 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق2013/4/14 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1192   جتاري كلي                                  
�حتادية   عبا�س  مهدي   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  كيا�شا  عليهما/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �شادر�ت �ير�ن فرع �شارع �ملكتوم وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �لقا�شم  حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم 
) دره��م   544810( وق���دره  مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل   )2  ،1( عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية 15% من تاريخ �ال�شتحقاق يف 
2012/5/19 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/8 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/86   مدين جزئي                                    
�ملدعي / �ن  �ملدعى عليه/1- جيلي�س روليت  جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
دي �ل �يه بير ميدل �ي�شت �ل �ل بي- فرع �شركة �جنبية وميثله: �حمد ح�شن 
رم�شان �آل علي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى  عليه 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   درهم(  وقدره )35000  مببلغ 
لها  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية 
 ch2D.17 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/860   عقاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهم/1- رويف للعقار�ت و�ملقاوالت �ملحدودة 2- رويف توين تاورز �نك 3- رويف توين 
تاورز ليمتد 4- رويف للعقار�ت 5- رويف للمقاوالت ذ.م.م 6- �شركة رويف للعقار�ت ذ.م.م جمهويل 
بن  علي  �شامل  حيدر  وميثله:  ��شماعيل  �بر�هيم  يو�شف  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
حيدر  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �عالن بطالن �لعقد و�لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن 
و�لت�شامم بان يوؤدي للمدعى مببلغ وقدره )530.100.000 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
بف�شخ  و�لق�شاء  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2005/5/10 يف  �لتعاقد  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
�لعقد و�لز�م �ملدعى عليها بالت�شامن و�لت�شامم بان يدفع للمدعي مبلغ 530.100.00 درهم من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د كفالة.  .  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/4/3
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24   
 اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/870

�ىل �ملحكوم عليه / �شركة �لرحبة للمقاوالت �لعامة 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة �البتد�ئية قد ��شدرت بحقك حكما 
بتاريخ يوم �الربعاء 5 يوليو 2012  يف �لق�شية رقم 2012/119 جزئي بالز�مك 
�ملعد�ت من  �يجار  و�مل�شاريف.  �لر�شوم  �شامال  درهم  وق��دره 37671  بدفع مبلغ 
�ملحكوم له:  �لت�شليم بو�قع  1750 �شهريا.   ل�شالح  �لتاريخ  تاريخ 2012/10/2 
�ن �ملحكوم  �لت�شييد و�لبناء )����س.م.م(   وحيث  �جلري لتاجر معد�ت و�ليات 
يتوجب  لذ�  �ع��اله.  �ليه  �مل�شار  برقم  و�شجل  لتنفيذ �حلكم  تقدم بطلب  له قد 
عليك تنفيذ �لقر�ر خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �ليوم �لتايل ح�شب ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه 

ح�شب �ال�شول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

      حمكمة  را�س اخليمة البتدائية
ق�سم التنفيذ

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1058 مدين  جزئي           
حمل  جمهول  يا�شني  �شعيد  عبد�لرحيم  حممد  فاطمة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4783.94 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1046 مدين  جزئي           

حمل  جمهول  ح��ي��دره   حممد  خمي�س  �شامل  عمر  خالد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7721.17 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1144 مدين  جزئي           

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  عابد  عبد�هلل  مطر  ر��شد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )3463.35 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د .  وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1180 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- عو�شه عايد علي �ملزروعي   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )10.709.68 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/362 تنفيذ عقاري
�أو ���س( ليمتد جمهول حمل  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �شركة �شن الن��د ن��ور )ج��ي 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ��س ��س جلوبال بروبرتيز ليمتد وميثله: علي 
ر��شد �شعيد نا�شر �لظاهري  نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2010/226 
عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/4/26 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 
1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )8507290 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
�الع���الن  و عليه فان  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  �ملحكمة خ��الل 15 يوما من  �و خزينة 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10748 بتاريخ 2013/3/24     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/561  ا�ستئناف عقاري
����س.ذ.م(  جمهول  �ملنطقة �حل��رة )  �ىل �خل�شم �ملدخل / 1 -بروفايل 
وميثله:  ليمتد  �نف�شتمنت  /���ش��م��ارت  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
حيدر �شامل علي بن حيدر  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/11/9 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/1181 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/22 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10748 بتاريخ   2013/3/24     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة    ) �لدعوى رقم )2012/2982  تقرر  خماطبتكم يف  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية )�للجنة �لثانية( و�ملرفوعة من �ملدعى/
موؤ�ش�شة  عليه/  �مل��دع��ى  الع��الن  �لعقارية،  �خل�شر�ء  �الم���ار�ت  �شركة 
�بو  بكري  حممود  وميثلها/حممد  �لتجارية  للو�شاطة  بكري  حممد 
رحاب ن�شر�ً حل�شور جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 يف �ل�شاعة 
�آل نهيان، �شارع �لدفاع،  6.00 م�شاء� يف مقر �للجنة �لكائن يف مع�شكر 

جانب �شندوق �لزو�ج، وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة. 

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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خيمة التوا�سل العاملية حتتفل باليوم العاملي للمياه
•• ابوظبي- فوؤاد علي

�لعاملية  �لتو��شل  خيمة  �حتلفت 
ب��ي��وم �مل��ي��اه �ل��ع��امل��ي �ل���ذي �شادف 
م���ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  م���ار����س   22
جمموعة  و  – �ب��وظ��ب��ي  �ل��ب��ي��ئ��ة 
���ش��ف��ر�ء �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا من 
�لعذبة  �مل��ي��اه  على  �ملحافظة  �ج��ل 
ومت حتديد يوم عاملي للمياه عر 
تو�شية من موؤمتر �الأمم �ملتحدة 
للبيئة و�لتنمية �لذي عقد يف ريو 
و�أعلنت   1992 ع��ام  جانرو  دي 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية 
 1993 مار�س   22 ي��وم  بتحديد 
ي���وم���اً ع��امل��ي��اُ ل��ل��م��ي��اه وذل�����ك يوم 
مز�رع  مبنطقة  �ملا�شي  �خلمي�س 

�خلتم يف �لعني. 
ووف���ق ت��ق��ري��ر ���ش��ادر م��ن �ملجل�س 
مليون   83 هناك  للمياه  �لعربي 
�ل�شرب  م���ي���اه  ت�����ش��ل��ه��م  ال  ع���رب���ي 
عربي  م��ل��ي��ون   96 بينما  �لنقية 
�ل�شرف  �شبكات  م��ن  حم��روم��ون 
ن�شيب  متو�شط  وي��ب��ل��غ  �ل�شحي 
 500 �مل��ي��اه  �مل��و�ط��ن �لعربي م��ن 
ي�شل  بينما  �ل�شنة  يف  مكعب  مرت 
�إىل  �الآخ����رى  �لعربية  �ل��دول��ة  يف 
150 مرت مكعب �شنوياً من �ملياه 
و مع زيادة تعد�د �ل�شكان بالدولة 
ما  ت���اأم���ني  �إىل  ي��ح��ت��اج  �ل��ع��رب��ي��ة 
يقرب من 550 مليار مرت مكعب 
 258 ب���داًل م��ن   2052 ب��ح��ل��ول 

مليار مرت مكعب حالياً . 
و �أكد �لدكتور عبد�هلل �لنيادي على 
دور خيمة �لتو��شل بالتو��شل مع 
مبادر�ت  و�ط��الق  �لفعاليات  كافة 
يف كل منا�شبة جميلة و ذ�ت هدف 
للجميع  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة  يحقق 
م�شيفاً �ن خيمة �لتو��شل �لعاملية 
�شفر  �أ����ش���غ���ر  م����ب����ادرة  �ط���ل���ق���ت 
غر�س  �ج���ل  م��ن  للبيئة  �أم���ار�ت���ي 
م��ع��اين وقيم  �ل��ن�����سء  ن��ف��و���س  يف 
و  �لبيئة  على  للمحافظة  �لنبيلة 
تر�شيخها من خالل �بر�ز �لقدوة 
و�ل�شلوكيات �لنبيلة ل�شون بيئتنا 

�حلبيبة �لتي ن�شتظل بلظها .
�شنو�ت   10 م�����ش��ى  �أن����ه  و�أو����ش���ح 
�لعاملية  �لتو��شل  خيمة  عمر  من 
�خلر  ز�ي���د  خ��ط��ى  تتلم�س  وه���ى 
�إىل  ون�������ش���ع���ى  ث��������ر�ه  �هلل  ط���ي���ب 
�لقطاع  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل  ت���دع���ي���م 
و  �ملدين  و�ملجتمع  �لعام و�خلا�س 
كان للخمية دور يف جمال نظافة 
برنامج  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �مل��ن��ط��ق��ة 
ت��ك��ات��ف وه���ذه �خل��ي��م��ة ه��ى خيمة 
حكيم �لعرب �شمو �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان طيب �هلل ثر�ه و مفتوحة 

للجميع.
����ش���ذى جميل  �ل���دك���ت���ورة  و�أل���ق���ت 
�جلبوري كلمة حول �ليوم �لعاملي 
�ل��دك��ت��ور �شيف  ل��ل��م��ي��اه و حت���دث 
�ملياه  ماهية  ح��ول  �حل��ج��ري  علي 
�جلميع  وق����ام  عليها  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
ب��ع��د ذل���ك ب��زر�ع��ة �أ���ش��ج��ار �لغاف 

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
و�أول  تكاتف  ب��رن��ام��ج  �هلل  حفظه 
م���ن دخ����ل يف ه����ذ� �ل���رن���ام���ج هو 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان وجنح برنامج تكاتف وكان 
ت�شجيع  يف  دور  �لتو��شل  خليمة 
�أبناء �لوطن يف �لتطوع بالرنامج 
من خالل �يجاد منر له باخليمة 
ون�شكر برنامج تكاتف على تعاونه 
�لبيئة  هيئة  م��ع  ن�شقنا  وع��ن��دم��ا 
��شتعد�دهم  على  �كدو�  م�شكورين 
�لعمل  �ل��ت��ط��وع يف  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر 
�لبيئى من خالل خيمة �لتو��شل 
�الإ�شتعد�د  �أمت  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة  و 
للتعاون و�لعمل مع �شفر�ء �لبيئة 
�لبيئة  ثقافة  ون�شر  �لبيئة  وهيئة 

يف عدة مناطق 
و�أو�شح �أن خيمة �لتو��شل عندها 
�آلية و تنطلق من �أر�شية �شلبة و 
لديها �إد�ريني وم�شت�شارين و�أكرث 
�لعاملني متطوعني وبد�أ �ملجتمع 
فعندما  �خل���ي���م���ة  م����ن  ي�����ش��ت��ف��ي��د 
وياأتي  ع��ن��ده �شيف  �ن�����ش��ان  ي��ك��ون 
ب��ه يكون  �إىل �خليمة وي��رح��ب  ب��ه 
�أن �شعب �الإم��ار�ت �شعب  �نطباعه 
ر�قي ين�شر ثقافات جميلة و�شعب 
ويح�س  ق���ي���ادت���ه  م����ع  م���ت���و�����ش���ل 

بامل�شوؤولية .
 و�أعرب �ن �أمله �أن تكون فعاليات 
بعدد �الأيام 365 و �حتفلنا بعيد 
جميلة  ه���د�ي���ا  �أر���ش��ل��ن��ا  وق���د  �الأم 
جميلة  ر�شالة  �أر�شلنا  و  الأمهاتنا 
الأم �الإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة 
ر�شالة  �هلل  حفظها  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
وفاء وحمبة وباقة ورد جميلة من 

�خليمة من بناتها و�أبناءها .
�شعار خيمة  �أن  �إىل  �لنيادي  ون��وه 
بدون  ت��و����ش��ل  �لعاملية  �ل��ت��و����ش��ل 
جميل  �شعار  عندنا  و�ي�شاً  فا�شل 
�أواًلً و ن�شمو بيئتنا  وهو �الإم��ار�ت 
لرنتقي بقيمنا وهذ� �ل�شعار �لذي 
تبنته خيمتنا باإذن �هلل من �بناءها 
�ملو�طنني و�ملقيمني معنا كي نن�شر 

هذه �لثقافة .

ا�شتعداد ليوم البيئة العاملي 
وفيما يتعلق كخيمة �لتو��شل ماذ� 
�شتقدمون للمجتمع مع قدوم يوم 

�لبيئة �لعاملي 

وبد�أنا  و�لهو�ء  �ملياه  وج��ودة  �ملناخ 
�خلم�شة  �لتحديات  على  ندربهم 
�لتي تو�جه دول��ة �الإم��ار�ت ب�شكل 
م�شتمر و ال يتق�شر �لتدريب على 
�جل���ان���ب �ل��ن��ظ��ري ف��ق��ط ب���ل يتم 
�لعملية  �جلو�نب  على  يتدريبهم 
مثل  بيئية  �أماكن  �إىل  ناأخذهم  و 
�ليوم باالإحتفال بيوم �ملياه �لعاملي 
ور���ش��ة عمل حول  �إع��ط��اءه��م  ومت 
لدولة  و�أهميتها  �ملياه  يوم  �أهمية 
�الإمار�ت وزرع فريق �شفر�ء �لبيئة 
�أ�شجار �لغافة وهى �أ�شجار حملية 
من  ك���ب���رة  ك��م��ي��ة  �إىل  ال حت���ت���اج 

�ملياه 
من خالل فريق �شفراء 

البيئة ما هو دور املنوط به 
والتوا�شل مع املجتمع

�أو�شحت �لدكتورة �شذى �جلبوري 
�أنه من خالل هذ� �لرنامج نريد 
وجنعلهم  �لبيئة  �شفر�ء  نهياأ  �أن 
بنقل �لر�شائل �لبيئية و�لن�شاطات 
�لبيئية يف دولة  و�ب��ر�ز �لتحديات 
�الإم��ار�ت و�شرحها يف حميطهم و 
ين�شرو�  �أن  منهم  ناأمل  و  بيئتهم 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�شط  �مل���ع���ل���وم���ات  ه����ذه 

�ملجتمع .

التخل�ض من النفايات
من  �ل���ت���خ���ل�������س  �آل�����ي�����ة  ح�������ول  و 

�لنفايات 
�إ�شماعيل  �شذى  �ل��دك��ت��ورة  نوهت 
تو�جه  �لتي  �مل�شاكل  �أك��ر  من  �أن 
�ل�����دول�����ة ه����ى �ل���ن���ف���اي���ات و�مل����ي����اه 
وتعتر �أعلى متو�شط ح�شة �لفرد 
بعد  �ل��ع��امل  يف  �لنفايات  كمية  يف 
�إح�شائيات  يف  و  �ملتحدة  �لواليات 
متو�شط  ن�����ش��ي��ب  ك��ان��ت   2008
 4.3 �ل��ن��ف��اي��ات  م��ن كمية  �ل��ف��رد 
كليوغر�م بالدولة لذلك البد من 
و  ع���زل  ت��وع��ي��ة �جل��م��ه��ور بعملية 
�لبيئة تتعاون مع  �لف�شل و هيئة 
�أبوظبي للنفايات يف جمال  مركز 
�لتوعية يف �لعزل و ف�شل �لنفايات 

و �إعادة �لتدوير �لنفايات .

املحافظة على القيم البيئية 
و ق����ال �ل���دك���ت���ور ���ش��ي��ف ب���ن علي 
�حل���ج���ري �أ����ش���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة قطر 
�أ�شدقاء  ورئي�س وموؤ�ش�س جمعية 

على جانب خيمة �لتو��شل �لعاملية 
�الأ�شخا�س  �أ����ش���م���اء  ك��ت��اب��ة  ومت 
�ل�������ش���ج���رة على  �ل�����ذي�����ن زرع���������و� 
�شنو�ت  عدة  بعد  لزيارتها  جانبها 
تعيني  ومت  من��ت  وق���د  مل�شاهدتها 
�أ�شغر �شفر  �لطفل علي �لنيادي 
�شنو�ت   7 وع��م��ره  �إم���ار�ت���ي  بيئة 
�شفر�ء  جم��م��وع��ة  �إىل  ل��ي��ن�����ش��م 

�لبيئة . 
والتقت ) الفجر ( مع الدكتور 

عبداهلل النيادي موؤ�ش�ض 
خيمة التوا�شل العاملية 

�لتو��شل  خ��ي��م��ة  يف  ن��ح��ن  وق�����ال 
�لعاملية نحتفل بيوم �لعاملي للمياه 
�أبناءنا  م���ع  ب��ت��و����ش��ل��ن��ا  ف���خ���ور  و 
ف��ع��ال��ي��ة نح�س  وب���ك���ل  وق���ي���ادت���ن���ا 
�جلميل  ث��وب��ه��ا  لب�شت  خ��ي��م��ة  �أن 
�لالحمدود  وع��ط��اءه��ا  �ل��وط��ن��ي 
الأن منهجية خيمة �لتو��شل بنيت 
�لعرب  حكيم  وف��ك��ر  فل�شفة  ع��ل��ى 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شمو 
تو��شلنا  و  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان 
�أي�شا  م��ه��م  و  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
ت��و����ش��ل��و� م��ع��ن��ا م�����ش��ك��وري��ن من 
خالل �الإد�رة وو�شعنا خطة مرنة 
بحيث نن�شر هذه �لثقافة �جلميلة 
من خالل �بناءنا ومبادر�ت �أبناءنا 
و ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��م��ي��ة ت��ع��ب��ت حتى 
�مل�شتوى  هذ�  �إىل  �لدولة  �أو�شلت 

�ملتقدم و �ملتطور .

اخليمة منرب للتنوع الثقايف 
العاملي

�ع���ت���ب���ار خيمة  �أك�����دن�����ا  و�������ش�����اف 
�لبيئة  ل��ه��ي��ئ��ة  م��ن��ر  �ل���ت���و�����ش���ل 
لن�شر ثقافة �لبيئة و�شط �ملجتمع 
و�لعمل �لتطوعي �لبيئي و �ل�شعى 
لن�شر مفهوم �حرت�م قانون �لبيئة 
�لعلماء  ��شتقطاب  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
يلقى  فعندما  �لعامل  حول  �لبيئة 
ويلتقي  حم��ا���ش��رت��ه  ب��ي��ئ��ى  ع����امل 
�مل�شاء  وي��اأت��ي  بالييئة  �مل�����ش��وؤول��ني 
وفتحنا  ل��ل��خ��ي��م��ة  �خل��م��ي�����س  ي����وم 
و�أنا  خيمتنا  نفتح  �أن  قبل  قلوبنا 
�لهامة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ب��ه��ذه  م�����ش��رور 
قيمة  ونتذكر  باخليمة  تقام  �لتي 
�مل�����اء ون��ح��ت��ف��ل م���ع �ل���ع���امل بهذ� 
هناك  ت��ك��ون  �أن  �أمت���ن���ى  و  �ل���ي���وم 
�شمو  �شيدي  �أط��ل��ق  مثلما  تكاتف 

�لنيادي  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور  �أك�����د 
لقيت  ج��م��ي��ل��ة  م���ب���ادرة  ه��ن��اك  �أن 
عليها  �ط���ل���ق���ن���ا  ك���ب���ر  ت���رح���ي���ب 
�ل�شو�عد �خل�شر�ء و�أف�شل �شاعد 
�أخ�شر قدم �لكثر و م��از�ل يقدم 
�الإم������ارت وهو  �أم  ق��دم��ن��اه الأم���ن���ا 
مبادرة  وه��ن��اك  م�شمى  على  ����ش��م 
 15 ع���ن���ه���ا يف  ���ش��ي��ع��ل��ن  وط���ن���ي���ة 
مركز  مع  بالتن�شيق  �لقادم  �بريل 
و�لدر��شات  ل��ل��ب��ح��وث  �الإم�������ار�ت 
مبادرة  الإط���الق  �الإ�شتر�تيجية 
و تكون هناك  �ل�شو�عد �خل�شر�ء 
رع��اي��ة كرمية  �أل��ي��ة جميلة حت��ت 
من �شيدي �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل نهيان رع��اه �هلل و نتمنى  ز�ي��د 

�أن نو�شل ر�شالتنا للعامل .
�أن خيمة  وك�شف �لدكتور �لنيادي 
�لتو��شل بد�أت �لتن�شيق �أي�شاً مع 
علماء  مع  للتو��شل  �لبيئة  هيئة 
�لبيئة �لعامليني وكذلك �عالميني 
�ملتخ�ش�شني يف �لبيئة لكي يكتبو� 
ع����ن ���ش��خ�����ش��ي��ات و رم������وز �أب���ن���اء 
�لعدة لكتاب يوؤلفه  �لوطن و نعد 
�أي��ام �ل�شنة  365 ع��امل على ع��دد 
تكتب عن �شخ�شية �شاحب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د نقدمه 
هدية عاملية من �أبناء �لوطن لهذ� 
نقدمه  �لقليل  �أق���ل  وه���ذ�  �ل��رم��ز 
ل�����ش��م��وه �ل������ذي ي��ع��ط��ي و م�����از�ل 
وخجلنا  ل��ل��وط��ن  �ل��ك��ث��ر  ي��ع��ط��ي 

لعطاءه �مل�شتمر .

�شفراء البيئة 
�جلبوري  �شذى  �لدكتورة  وقالت 
�ملجتمعات  �مل�����دي�����ر  م���������ش����اع����دة 
هيئة  �أن  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
�أن  �إرت����������اأت  �ب���وظ���ب���ي  �ل��ب��ي��ئ��ة يف 
�ملتطوعني  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�شكل 
�ه��ت��م��ام��ات بيئية  ل��ه��م  �ل��ب��ي��ئ��ي��ني 
يحبون  �أو  ف���ر�غ  �أوق�����ات  ول��دي��ه��م 
�أن ي��ت��ط��وع��و� ب��ع��د �أوق����ات �ل���دو�م 
�لعمل �لر�شمي ومت جتميع جميع 
كافة  من  و�ل�شغار  �لكبار  �لفئات 
�الأعمار و من جميع �جلن�شيات و 
�شفر�ء  عليهم  �أطلقنا  و  تدريبهم 
جد�ً  متفاعل  ف��ري��ق  وه���و  �لبيئة 
�لتحديات  على  بتدريبهم  قمنا  و 
�لتنوع  م��ث��ل  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
وتغر  و�ل���ن���ف���اي���ات  �ل��ب��ي��ول��وج��ي 

�ب���اءن���ا  �أن  ق��ط��ر  ب���دول���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لقيم  ع��ل��ى  ت����رع����رو�  و�ج�����د�دن�����ا 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و ح���اف���ظ���و� ع��ل��ي��ه��ا ومل 
يح�شلو� على فر�شة تعليم ولكن 
مبا�شر  وت��ف��اع��ل��ه��م  ن�����ش��اأت��ه��م  م���ن 
ب��ق�����ش��اي��اه��م ك�����ش��ب��و� �ل��ك��ث��ر من 
�ملفاهيم �لتي تر�عي �ملحافظة على 
�أبناءنا  م��ع  قارنتهم  �إذ�  و  �لبيئة 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��رب��و�  �ل��ذي��ن 
ومعرفًة  وح�����ش��ارًة  ع��ل��م��اً  و�أك����رث 
جت���د ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م ���ش��ل��ب��ي��ة جتاه 
�لبيئة وهذه �ملفارقة عجيبة جد�ً 
عندما يكون �الإن�شان ميلك �حليل 
لبيئته  ب���اأذى  يت�شبب  ال  و�ملعرفة 
ولكن جند �لعك�س لالأ�شف لفقد�ن 
�لقيم �ل�شلوكية �لبيئية و �ملهار�ت 
�ل�شلوكيات  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ط��ل��وب��ة 
�لبيئية و مو�جهة �أبعادها �ل�شارة 
م��ث��ل ت��ق��ي��ي��م ق���ط���رة �مل���ي���اه �لتي 
عليها  �حل�شول  و�شعوبة  ن�شربها 
�شحر�وية  بيئة  يف  نعي�س  كوننا 
�الأمطار  م��ي��اه  فيها  ي��ق��ل  قا�شية 
نعيد  �أن  الب����د  ل���ذل���ك  و�الأن�����ه�����ار 
�لنظر يف تن�شئة �لن�سء و علينا �أن 
ننقل هذه �ملفاهيم و تتحول ب�شكل 

يومي �إىل �شلوكيات .

دول اخلليج اأكرب م�شاهمني 
للنفايات

�لنفايات  ح��ول  تقرير عربي  وف��ق 
�لعربي  �ل��ف��رد  ن�شيب  �أن  ذك���رت 
ترى  �ال  ك��ي��ل��وغ��ر�م   4 �إىل  ي�شل 

�أنها ناقو�س خطر يهدد �ملجتمع 
�أن دول  �ل��دك��ت��ور �حل��ج��ري  �أب����ان 
�خل��ل��ي��ج ت��ع��ت��ر �أك�����رث �ل������دول يف 
�لدول  و�أك��رث  للنفايات  �مل�شاهمة 

�إقليم  يف  وت��ق��ع  للمياه  ��شتهالكاً 
حتقق  �ملجل�س  دول  و  ���ش��ح��ر�وي 
�أرقاماً قيا�شية يف هدم �لبيئة من 
كل جو�نبه بالرغم من �أننا نعي�س 
يف �أ�شعب �لبيئات وهى ه�شة جد�ً 
وقليلة �الأم��ط��ار و درج��ة �حلر�رة 
رط����وب����ة  وذ�ت  وج�����اف�����ة  ع����ال����ي����ة 
قليل  �لبيولوجي  و�ل��ت��ن��وع  عالية 
بالغاً  ���ش��رر�ً  ت�شبب  و�شلوكياتنا 

لهذه �لبيئة �له�شة .
���ش��ي��ف �حلجري  �ل���دك���ت���ور  دع����ا  و 
�ل����ق����ط����اع �حل����ك����وم����ي و�خل����ا�����س 
يوحدو�  ب�����اأن  �مل���دن���ى  و�مل��ج��ت��م��ع 
ملو�جهة  ���ش��وي��اً  يعملو�  و  �جل��ه��ود 
�لثقافة  ون�شر  �لبيئية  �لتحديات 
ق�شية  لي�شت  �لبيئة  الأن  �لبيئية 
بل  ف���ق���ط  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  ت��خ�����س 
باملجتمع  ف������رد  ك�����ل  �إىل  مت���ت���د 
�لبيئية  �ملكونات  على  للمحافظة 
تقول  �لدولية  �ل�شعار�ت  �أجمل  و 
يعني  و�ح���دة  ق�شية  مليار  �شبعة 
مليار  �شبعة  �لعامل  �شكان  �أن عدد 
و�لق�شية �لو�حدة هى تغر �ملناخ 
الأنها توؤثر على كل �أنو�ع �حلياة يف 
و�حدة  يد�ً  نكون  �أن  �لكون فالبد 
�لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  للتغلب 

�لتي تدمر كوكب �الأر�س.

خدمة ق�شايا البيئة 
عبد�لعزيز  �ملتطوع  �ل�شفر  وقال 
ع����دي �أن�����ه م���ن ح��ر���ش��ي ع��ل��ى �أن 
�أخدم �لبيئة يف �أي جمال و خالل 
زيارتي الأحد �ملعار�س ر�أيت جناح 
الإن�شمام  ف��دع��وين  �لبيئة  لهيئة 
مل��ج��م��وع��ة ���ش��ف��ر�ء �ل��ب��ي��ئ��ة و بعد 
فرتة مت �الإت�شال بي و قدمو� لنا 

تعريف بهيئة �لبيئة وتعرفنا على 
�مل�شتد�مة  �لبيئة  ماهية  و  بع�س 
على  للمحافظة  دع��اة  نكون  حتى 
لعاملي   � �ل��ي��وم  مبنا�شبة  و  �لبيئة 
للمياه نقوم بتوعية �ملجتمع حول 
للمياه  �الإ�شتهالك  كمية  بتقليل 

�لغر �ل�شرورية .
من�شقة  ت���اي���ل���ور  روب���ي���ك���ا  وق���ال���ت 
�لتقنية  بكلية  �مل�شتد�مة  �لبيئة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة من 
بريطانيا �ن�شممت لفريق �شفر�ء 
وي�شكل  �أي����ام  ب�شعة  ق��ب��ل  �ل��ب��ي��ئ��ة 
للجميع  كبر�ً  هم  �لبيئة  ق�شايا 
�ملياه  ب��ي��وم  نحتفل  �ل��ي��وم  نحن  و 
بكمية  فكر  للجميع  �أق��ول  �لعاملي 
��شتهالك للمياه و مدى �أهميته و 
تذكر �أن هناك �أنا�س يبحثون عن 
كمية  على  �ملحافظة  و  ماء  قطرة 
�حلاجة  قدر  على  �مل�شتعملة  �ملياه 
و كما نعلم �أن كمية �ملياه �جلوفية 
ل��ذل��ك البد  ب���د�ت تقلل  ب��ال��دول��ة 
�لنعمة  على  للمحافظة  ن�شعى  �أن 

�لتي وهبنا �هلل �أياها .
�ل�����ش��ال��ع��ى متطوع  �أن��ي�����س  وق����ال 
م���ن ب��رن��ام��ج ت��ك��ات��ف ي�����ش��رف��ن��ا �أن 
قد  و  �لبيئة  �شفر�ء  �شمن  ن��ك��ون 
�ن�شممنا قبل �شهر و �شرنا ن�شارك 
تقام  �لتي  �لعديدة  �لفعاليات  يف 
�ملحافظة  �مل�����ش��اه��م��ة يف  �ج���ل  م��ن 
�الإمار�ت  رب��وع  يف  �لبيئة  �شون  و 
�حلبيبة وهذه �ملبادر�ت ن�شعى لها 
و  �لبيئة  على  حمافظة  �ج��ل  م��ن 
فعالية  �أي  يف  م��ت��و�ج��دي��ن  ن��ح��ن 
يوجد  �أن��ه  مو�شحاً  �لبيئة  ل�شون 
7 متطوعني من تكاتف م�شاركني 

بفعالية يوم �لعاملي للمياه .

جلنة تنظيم ال�سيد يف ال�سارقة توؤكد احلفاظ على الرثوة ال�سمكية
•• ال�صارقة-وام:

هنا  �شعادة  برئا�شة  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �ل�شيد  تنظيم  جلنة  ناق�شت 
ورئي�س  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي  �شيف 
�لتي  �ل��الزم��ة  �ل���ق���ر�ر�ت  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف  �ل�شيد  تنظيم  جلنة 
�لتي  �لر�شيدة  غ��ر  و�ل��ط��رق  �الإم���ارة  يف  �ل�شيادين  ل�شالح  ت�شب 
ي�شتخدمها بع�س �ل�شيادين يف عملية �ل�شيد و�لتي توؤثر �شلبا على 
�للجنة  و��شتعر�شت  �ملنطقة.  يف  �حليوي  و�لتنوع  �ل�شمكية  �ل��رثوة 
تو�شيات  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  مقر  يف  �جتماعها  يف 
عدة  وتنفيذ  �للجنة  ق����ر�ر�ت  تطبيق  ومتابعة  �ل�شابق  �الج��ت��م��اع 
مقرتحات ومنها توفر خدمة �إ�شد�ر بطاقة �شياد متدرب ملن دون 
�لثانية ع�شر من �لعمر مع ويل �أمره بعد �قر�ر ويل �الأمر بالتعهد 

�لالزمة ل�شبط  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  �للجنة  و�أق��رت   . بامل�شوؤولية 
�لتجاوز�ت من قبل بع�س �ل�شيادين �ملخالفني الرتكابهم خمالفات 
�ل�شيد باأدو�ت ومعد�ت �ل�شيد �ملمنوعة و�ل�شيد مبناطق مينع فيها 
�لرثوة  ��شتنز�ف  يف  يت�شبب  مم��ا  موؤقتة  �أو  د�ئ��م��ة  ب�شورة  �ل�شيد 
و�أكدت  �الآخرين.  �ل�شيادين  مبمتلكات  �ال�شر�ر  و�إحل��اق  �ل�شمكية 
�شعادة هنا �شيف �ل�شويدي �شرورة توعية �ل�شيادين باأهمية �حلفاظ 
لتفادي  �ل�شحيحة  �ل�شيد  وتوعيتهم بطرق  �ل�شمكية  �ل��رثوة  على 
حدوث �لنق�س �لكبر يف كمية �ال�شماك وب�شرورة �الإبالغ يف حال 
م�شاهدة �ملخالفني لقو�نني �ل�شيد . وقالت �إن �الجتماعات �لدورية 
�لتي تنظمها �للجنة تركز على مناق�شة �آلية �ل�شيد و�ملعاير �ملحددة 
لذلك ومتابعة �الأمور �خلا�شة بال�شيادين و�لطلبات �ملقدمة للجنة 

من جمعيات �ل�شيادين متهيد� لرفعها �إىل وز�رة �لبيئة و�ملياه . 

�سفارة الدولة تد�سن عددا من الآبار ومدر�سة يف غامبيا
•• باجنول-وام:

���ش��ف��ارة �الإم�����ار�ت بد�كار  �أ���ش��رف��ت 
ع��ل��ى ت��د���ش��ني 4 �آب�����ار مم��ول��ة من 
جمعية �ل�شارقة �خلرية ومدر�شة 
مل���ح���و �الأم����ي����ة مم���ول���ة م����ن هيئة 
�ل���ه���الل �الأح���م���ر وذل����ك مبناطق 

خمتلفة من جمهورية غامبيا.
غامبيا  يف  �مل�������ش���وؤول���ون  و�أع�������رب 
لدولة  �شكرهم  ع��ن  و�مل�شتفيدون 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 

روبيكا تايلورالدكتور �شيف علي احلجري علي النياديعبد العزيز عدياني�ض ال�شالعيالدكتورة �شذى اجلبوريالدكتور عبد اهلل النيادي

باير تنظم حملة للتوعية باملر�ضاللجنة العليا ملراجعة جداول املخدرات تناق�س ظاهرة تف�سي الأنواع اجلديدة

100األف �سيدة يف الدولة تعاين من مر�س بطانة الرحم املهاجرة  •• دبي-وام:

ناق�شت �للجنة �لعليا ملر�جعة جد�ول �ملخدر�ت برئا�شة �لدكتور �أمني ح�شني 
�المري وكيل وز�رة �ل�شحة �مل�شاعد ل�شوؤون �ملمار�شات �لطبية و�لرت�خي�س 
و�الأ�شناف  �مل��خ��در�ت  م��ن  �جل��دي��دة  �الأن����و�ع  تف�شي  �ل��ل��ج��ن��ة..ظ��اه��رة  رئي�س 
�لدو�ئية �مل�شببة لالإدمان. وذكر �لدكتور �الأمري �أن �للجنة �مل�شكلة بالقر�ر 
�لوز�ري رقم - 888 - ل�شنة 2010 ملر�جعة جد�ول �ملو�د و �الأدوية �ملخدرة..
ناق�شت خالل �جتماعها �لذي عقد يف مقر وز�رة �ل�شحة يف دبي �لعديد من 
�ملو��شيع �لهامة �ملدرجة على جدول �عمالها ومنها تنامي ��شتخد�م بع�س �ملو�د 
�ملخدرة ومالحظات �الأع�شاء حول قانون �ملخدر�ت و �لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات 
�ملدنية من �أجل رفع �لوعي �ل�شحي �ملجتمعي و �ال�شتفادة من �لر�مج �ملتاحة 
للتوعية  �ملتنوعة  �ل��ن��دو�ت  و  و�ملنتديات  �ملختلفة  و�لتثقيف  �لن�شر  وو�شائل 
بخطورة �الإدم��ان و تعاطي �مل��و�د �ملخدرة و مر�قبة تعاطي �الأدوي��ة �لتي لها 
عالقة باالإدمان. و�أ�شار �ىل �ملوقف �لر�هن بخ�شو�س �نت�شار ظاهرة ��شتعمال 
�ىل  ت��وؤدي  ��شرت�تيجية  لو�شع  و�لدعوة  لالإدمان  �مل�شببة  �لدو�ئية  �الأ�شناف 
�الأدوي���ة  تف�شي  ظ��اه��رة  على  �لق�شاء  و  و�ل��ط��ل��ب  �ل��ع��ر���س  وخف�س  �ل��وق��اي��ة 
�ملخدرة د�خل جمتمع �المار�ت وللحفاظ على �شمعة دولة �المار�ت وحماية 
�ل�شرطة  �د�ر�ت  و  �لتعليمية  �ملناطق  دور  ناق�شت  �للجنة  �إن  وقال  جمتمعها. 
�لوعي بني �شفوف �لطالب و�لتعريف مبخاطر �ملخدر�ت و �الدوية  يف ن�شر 
�ملخدرة. و�أ�شاف �أن �لتن�شيق �ملتو��شل مع �لهيئات �ل�شحية �ملحلية باأبوظبي 
ودبي �أثمر عن توحيد �لو�شفات �لطبية �خلا�شة باالأدوية �ملخدرة و�ملوؤثر�ت 
�لرقابة على و�شف و�شرف  لت�شهيل عملية  �الحت��ادي  �مل�شتوى  �لعقلية على 
�حلكومية  �مل�شت�شفيات  وب��ني  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �مل���و�د  ه��ذه  و����ش��ت��ه��الك 
و �خل��ا���ش��ة و�ل�����ش��ي��دل��ي��ات �خل��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة و�ن���ه ج���اري �ل��ع��م��ل يف �ملرحلة 
و�ل�شيدليات  و�لعياد�ت  للم�شت�شفيات  �اللكرتوين  �لربط  لنظام  �لتجريبية 
تكون هوية  للقطاعني �حلكومي و�خلا�س بحيث  يكون ملزما  �شوف  و�ل��ذي 
�المار�ت �شرطا ل�شرف �لو�شفات �لطبية . و�أو�شح �أن هذ� �الجر�ء جاء نتيجة 
و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  ج��د�ول  ملر�جعة  �لعليا  �للجنة  خالل  من  �ملثمر  �لتعاون 

�لعقلية وبدعم من �شرطة دبي و بتوجيهات من معايل عبد �لرحمن �لعوي�س 
وزير �ل�شحة و معايل �لفريق �شاحي خلفان �لقائد �لعام ل�شرطة دبي. و�أو�شح 
جديدة  �أن��و�ع  ظهور  عن  تتحدث  و�لتي  �لدولية  �لتقارير  ناق�شت  �للجنة  �أن 
من �ملو�د �ملخدرة �مل�شنعة و�لتي هي عبارة عن مو�د كيماوية م�شنعة حتاكي 
مفعول �الأمفايتامينات و�أخرى حماكية للقنب �لهندي حيث مت �لطلب من 
كما  للجنة.  بذلك  تقرير  ورفع  �ملو�شوع  در��شة  بالدولة  �جلنائية  �ملختر�ت 
�ملختر�ت  من  �ل���و�ردة  �لفنية  بالتقارير  تو�شيات  من  ورد  ما  مناق�شة  متت 
�الإ�شباي�س و�ملدرج  باإكت�شاف مركبات جديدة من مادة  �أفادت  �جلنائية و�لتي 
�أو�شت �للجنة ب�شرورة  بع�س من �ملركبات �مل�شنعة بقانون �ملخدر�ت ..حيث 
 14 رقم  للمخدر�ت  �الحت��ادي  بالقانون  �مللحقة  باجلد�ول  �مل��و�د  هذه  �إدر�ج 
ل�شنة 1995 وتعديالته برفع �لتو�شية �ىل جمل�س �لوزر�ء من خالل معايل 
وزير �ل�شحة الإجازة عملية �إدر�ج هذه �ملو�د للجدول �الول بقانون �ملخدر�ت 
حتت م�شمى �شبيهات �لقنب. و�أ�شار �لدكتور �الأمري �إىل �ن عملية ر�شد �ملو�د 
�لهيئات �لدولية ..الفتا  �أي معلومات من  �ملخدرة بالدولة تبد�أ حال و�شول 
�إىل �ن وز�رة �ل�شحة قامت وبالتعاون مع هيئة تنظيم �الت�شاالت بحجب عدة 
�لو�شع  �نه نظر� خلطورة  ..مو�شحا  �مل��و�د  ملثل هذه  �لكرتونية تروج  مو�قع 
جلنة  بت�شكيل  للمخدر�ت  �لعليا  �للجنة  �أو�شت  عامليا  �لظاهرة  �نت�شار  وب��دء 
فنية من عدة جهات فنية وت�شريعية لدر��شة مثل هذه �ملعلومات. و�أ�شاف �أنه 
يف يف �شبيل ذلك ت�شعى وز�رة �ل�شحة وبالتعاون مع �جلهات ذ�ت �ل�شلة كوز�رة 
�لقو�نني  ��شتحد�ث  �إىل  �ملحلية  �ل�شرطة  وق��ي��اد�ت  �لعدل  ووز�رة  �لد�خلية 
�لنف�شية  و�الأدوي���ة  �ملخدرة  �الأدوي���ة  على  �لرقابة  لزيادة  �لالزمة  و�ل��ق��ر�ر�ت 
على  �لعدل  وز�رة  �مل��خ��در�ت يف  قانون  �الآن على مر�جعة  �لعمل  ج��اري  حيث 
�مل�شتوى �الحتادي. ونوه باأن �لعمل جار لو�شع �ملزيد من �الآليات و�ل�شو�بط 
لتنظيم عملية �ال�شتر�د و�إعادة �لت�شدير باملناطق �حلرة وذلك بالتعاون مع 
على  �ملجتمعون  �تفق  حيث  �الحتادية  �لقو�نني  لتطبيق  �ملناطق  هذه  �إد�ر�ت 
و�لد�خلية  �ل�شحة  ك����وز�ر�ت  �جل��ه��ات  ك��ل  قبل  م��ن  �جل��ه��ود  ت�شافر  ���ش��رورة 
لرفع  متخ�ش�شة  توعوية  ��شرت�تيجية  لو�شع  و�الأوق��اف  و�لتعليم  و�لرتبية 

�لوعي �ملجتمعي مب�شار �ملو�د �ملخدرة.

•• دبي-الفجر:

للرعاية  »ب�����اي�����ر«  ����ش���رك���ة  ن���ظ���م���ت 
�الأو������ش�����ط  �ل���������ش����رق  �ل�������ش���ح���ي���ة يف 
لطيفة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الأمر��س �لن�شاء و�لوالدة و�الأطفال 
مركز  يف  م���ار����س  و23   22 ي��وم��ي 
للتوعية  �شيتي حملة  ف�شتيفال  دبي 
�ملهاجرة،  �ل���رح���م  ب��ط��ان��ة  مب���ر����س 
للتوعية  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��ه��ر  مبنا�شبة 
ب��امل��ر���س، حت��ت ���ش��ع��ار ال م��زي��د من 
�إط���الق  م���ع  ت��ز�م��ن��اً  وذل����ك   ، �الأمل 
�ل�شركة دو�ء فريد من نوعه لعالج 

مر�س بطانة �لرحم �ملهاجرة.

تثقيف  �إىل  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  وه���دف���ت 
�جل��م��ه��ور ح��ول ه��ذ� �مل��ر���س �ملوهن 
�ل����ذي ي�����ش��ي��ب و�ح�����دة م���ن ب���ني كل 
�لدولة،  م�شتوى  على  ن�شاء  ع�شرة 
و�ملقيمات  �مل���و�ط���ن���ات  ع���دد  وي���ق���در 
�ملر�س  �أعر��س  من  يعانني  �للو�تي 
على  ����ش���ي���دة  �أل������ف   100 ب����ح����و�يل 
لتقدير�ت  وف��ق��اً  �ل���دول���ة،  م�شتوى 

�أطباء متخ�ش�شني يف هذ� �ملجال.
لطفي،  غ�������ش���ان  �ل����دك����ت����ور  وق��������ال 

�لن�شائية  �جل�����ر�ح�����ة  �����ش���ت�������ش���اري 
مب�شت�شفى  �مل����ن����اظ����ر  وج�����ر�ح�����ة 
و�ل���والدة  �لن�شاء  الأم��ر����س  لطيفة 
�ل�شريرية  �ل��ت��ج��ارب  �إن  و�الأط��ف��ال، 
كبر  عدد  على  »باير«  �أجرتها  �لتي 
�إيجابية  نتائج  �أع��ط��ت  �لن�شاء،  م��ن 
وفعالية ملحوظة يف تخفيف �الآالم 
�لرحم  ب���ط���ان���ة  مل���ر����س  �مل�����ش��اح��ب��ة 
�ملهاجرة، بعد �ختبار �لدو�ء �جلديد 
�ل�شريرية  �ل���ت���ج���ارب  ب���رن���ام���ج  يف 

ب���اإ����ش���ر�ك ن�����ش��اء ت��ع��اين م���ن �ملر�س 
و�أو�شح  �شهر�ً.   15 �إىل  و�شلت  ملدة 
بطانة  م��ر���س  �أن  ل��ط��ف��ي  �ل��دك��ت��ور 
�ل��رح��م �مل��ه��اج��رة يحدث ح��ني تنمو 
خاليا خارج �لرحم ت�شبه تلك �لتي 
يف د�خله، م�شّكلة �أن�شجة بطانة رحم 
ون�شيج  �لتهاب  �إىل  ت���وؤدي  م��زروع��ة 
زي�����ادة �الأمل  �إىل  ي�����وؤدي  ن��دب��ي مم���ا 
م�شر�ً  �ل�شهرية،  للدورة  �مل�شاحب 
ي��وؤخ��ذ مرة  �ل����دو�ء �جل��دي��د  �أن  �إىل 
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العدد 10748 بتاريخ 2013/3/24   

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

رخ�شة رقم:CN 1198688 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ملغني للمقاوالت �لعامة 
ALMUGHNI GENERAL CONTRACTING

�ىل/�ملغني لل�شيانة �لعامة
ALMUGHNI GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� 
يثي �ر�س رقم 27 حمل رقم 1

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10748 بتاريخ 2013/3/24   

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

CN 1289747:الخ�شر لالملنيوم رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10748 بتاريخ 2013/3/24   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

بان  �لبحري(  �لنقل  )قطاع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�ل�شادة/ نخيل �س م ع قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة 

بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة مر�جعة مكتب  ت�شجيل  على  �عرت��س  له  كل من  على 
ت�شجيل �ل�شفن دبي خالل مدة �ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� 

�العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

ا�شم ال�شفينة
نخيل 1
نخيل 2

نخيل 11
نخيل 19
نخيل 10
نخيل 17
نخيل 13

رقم الت�شجيل ال�شابق
2765/م
2722/م
2921/م
جديد

4572/م
5857

5682/م

العلم ال�شابق
�المار�ت
�المار�ت

دبي 
جديد

نزهة - دبي
دبي 
دبي

العدد 10748 بتاريخ 2013/3/24   

اعــــــــــالن
�ل�شل�شبيل  �ل�ش�����ادة/كافتريا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1269329 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحه �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من  /كافتريا �ل�شل�شبيل 
AL SALSABEEL CAFETERIA

�ىل/ كافتريا على �لبال
ALA ALBAL CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة بيع وحت�شر �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقو ق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبو ظبي)

اعالن تغيري ا�سم
�نا، �لييامبوالن �نور �شادق بن حمزة ، �حمل جو�ز �شفر هندي 
رقم : جى 7410990 �ل�شادر من �أبوظبي بتاريخ 2011/8/10 
�ملقيم ب�شفة د�ئمة يف 531/3 �لييامبوالن هاو�س، مكتب بريد 
بوكوتور، ماالبور�م ، كر�ال 676517 و�ملقيم حاليا يف �س.ب. 
31780 �أبوظبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهذ� �غر �ال�شم من 
�لييامبوالن �نور �شادق �إىل انور �شادق الييامبولن �عتبار� 

من �ليوم . 
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•• اأبوظبي-وام:
برئا�شة  �ملا�شي  �خلمي�س  �إجتماعه  يف  ز�ي��د  جامعة  جمل�س  �أق��ر 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
وتنمية �ملجتمع رئي�س جامعة ز�يد م�شروع ميز�نية �جلامعة للعام 
�الكادميي 2013 - 2014. وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
بالتميز  تتعلق  جديدة  �شيا�شات  على  و�ف��ق  �ملجل�س  �إن  نهيان  �آل 
ومر�تب �ل�شرف �الأكادميي و�لكر��شي �لوقفية و�الأ�شتاذية وذلك 
تكرميا للطلبة �ملتفوقني وتقدير� الجناز�ت بع�س �ع�شاء �لهيئة 
برنامج  على  �أي�شا  �طلع  �ملجل�س  �إن  معاليه  و�أ�شاف  �لتدري�شية. 
�بريل  �شهر  خ���الل  للجامعة  �الأك���ادمي���ي  �الع��ت��م��اد  ف��ري��ق  زي����ارة 
2013 و عر�س تو�شيحي للمخطط �لرئي�شي لتو�شعات �حلرم 

�جلامعي بدبي �لذي ��شتوفى طاقته �ال�شتيعابية بالفعل ويتعني 
تو�شعته ال�شتقبال �ملزيد من �لطلبة. وي�شم جمل�س جامعة ز�يد 
�الع�����ش��اء م��ع��ايل �أح��م��د حميد �ل��ط��اي��ر وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
�ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و�لدكتور �شليمان �جلا�شم 
مدير �جلامعة و�لدكتور الري ويل�شون نائب �ملدير و�شعادة مرمي 
�لرميثي مدير عام موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية وعلي قنا�س �لكتبي 
رئي�س قطاع �الإد�رة �لعامة الأمانة �ملجل�س �لتنفيذي. من جانبه 
�أو�شح �لدكتور �شليمان �جلا�شم مدير �جلامعة �أن �شيا�شة �لتميز 
�ملثابرة  على  للطالب  ت�شجيعا  تاأتي  �الأك��ادمي��ي  �ل�شرف  ومر�تب 
�جلامعة  ل��ر���ش��ال��ة  ودع��م��ا  �الأك���ادمي���ي  �لتميز  لتحقيق  و�ل�����ش��ع��ي 
�أن�شاأت  �جلامعة  �إن  وق��ال  �الأك��ادمي��ي.  �لتميز  حتقيق  يف  وروؤيتها 
جو�ئز تكرميية للطلبة �ملتفوقني يف كل ف�شل در��شي ��شتناد� �إىل 

�ملعدل �لرت�كمي �لعام �لذي يح�شلونه كما تقوم كل �شنة بتكرمي 
�لتميز  مبر�تب  تخ�شي�شهم  خالل  من  خريجيها  من  �ملتفوقني 
�الأكادميي �لثالث متيز �أو متيز مع مرتبة �ل�شرف �لثانية �أو متيز 
مع مرتبة �ل�شرف �الأوىل. و��شاف �إن �ل�شيا�شة �خلا�شة بالكر��شي 
�لوقفية و�الأ�شتاذية تعتر تكرميا متميز� الإجناز�ت بع�س �أع�شاء 
�لهيئة �لتدري�شية يف جمايل �لبحث و�لتعليم مبا توفره من دعم 
بالكر�شي  ��شتثماره يف جماالت متعددة ترتبط  مايل مهم ميكن 
�الإبد�ع  جلهود  ترجمة  �نها  وق��ال  �الأ�شتاذية.  كر�شي  �أو  �لوقفي 
�ل�شر�كة  �لعلمي و�ملعريف ومد ج�شور  �لبحثي و�لتطوير  و�لتميز 
�إ�شافيا  �لفاعلة بني موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.. كما تعتر مورد� 
�إد�رة هذه  �أن  �إىل  �ملوقوف.. م�شر�  �لكر�شي  �ملعني على  لالأ�شتاذ 

�ل�شيا�شة تتم من قبل مكتب نائب مدير �جلامعة. 

•• العني-وام: 
�ملوؤمتر  �أعمال  ت��و�م  م�شت�شفى  �ختتم 
�لدويل �ل�شنوي �ل�شابع لطب �الأطفال 
�لذي عقد يف منتجع �لد�نات يف مدينة 
هوبكنز  جونز  مع  باال�شرت�ك  �لعني 
تعزيز  �إىل  �مل��وؤمت��ر  ويهدف   . �لطبية 
م�شتوى �لوعي �لعام ب� متالزمة د�ون 
�ل�شرق  منطقة  دول  ويف  �ل���دول���ة  يف 
�الأو����ش���ط. و���ش��ارك يف �مل��وؤمت��ر � �لذي 
�الأطفال  م���وؤمت���ر�ت ط���ب  �أك����ر  ي��ع��د 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة � �أك����رث م��ن - 
و�خت�شا�شية  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي   -  400
�الأو�شط  �ل�شرق  �الأطفال من  يف طب 
�أف���ري���ق���ي���ا وخم���ت���ل���ف دول  و�����ش����م����ال 
تو�م  م�شت�شفى  ن��ظ��م  فيما  �ل���ع���امل.. 

للتوعية  يوما  �ملوؤمتر  فعاليات  �شمن 
�ل�شيد  وق������ال   . د�ون  م���ت���الزم���ة  ب����� 
جريجوري �شيفر- �لرئي�س �لتنفيذي 
�لعامليون  �خل���ر�ء  �إن  ت��و�م  مل�شت�شفى 
�لعلمية  ومعارفهم  خر�تهم  و�شعو� 
�ل��و����ش��ع��ة يف خ���دم���ة �ل��ن��ف��ع �ل���ع���ام..

�ل�شوء  �شلط  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  م�شر� 
على �أحدث �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت يف 
ط��ب �الأط��ف��ال م��ع �لرتكيز على طب 
و�ل�شدمات  و�ل�شكري  �جلدد  �ملو�ليد 
وجهاز  �لقلب  و�أم���ر�����س  و�ل�����ش��رط��ان 
و�شهد  �مل��ع��دي��ة.  و�الأم���ر�����س  �لتنف�س 
�أطباء  م��ن  متميز�  ح�����ش��ور�  �مل��وؤمت��ر 
جلنة  تدعمهم  �الإق��ل��ي��م��ني  �الأط���ف���ال 
قدمو�  �ل���دول���ي���ني  �مل���ت���ح���دث���ني  م����ن 
و�ل�شرق  �أوروب�����ا  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن 

�الأو����ش���ط وم���ن ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز. من 
ج��ان��ب��ه��ا �أو����ش���ح���ت �ل����دك����ت����ورة جني 
ومديرة  �مل�شاعدة  �الأ�شتاذة  كرو�شون 
للقلب  �لكهربية  �لف�شيولوجية  ق�شم 
�لقلب  �أمر��س  عند �الأطفال يف ق�شم 

�خل��ل��ق��ي��ة ل���الأط���ف���ال و�ل���ب���ال���غ���ني يف 
جونز هوبكنز �لطبية �ن �ملوؤمتر يعد 
فر�شة ثمينة ملقدمي خدمات �لرعاية 
�ل�شحية لتبادل �خلر�ت فيما بينهم 
يف جمال رعاية �الأطفال �لذين يعانون 

من �أمر��س �لقلب . من جهتها قالت 
�أ�شتاذ  م��اك��م��ي��الن  ج��ول��ي��ا  �ل��دك��ت��ورة 
طب �الأطفال و�لعميد �مل�شارك لق�شم 
�لتعليم �لطبي �لعايل يف جامعة جونز 
�ملوؤمتر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �إن   .. ه��وب��ك��ن��ز 
تعزيز  وم��ه��م��ا يف  ح��ي��وي��ا  دور�  ت����وؤدي 
كل  على  �لثقاف�ة  ت��اأث��ر  ح��ول  �لفهم 
من �لرعاية �ل�شحية لالأطفال وعلى 
ت��ع��ل��ي��م �الأط���ب���اء وت��دري��ب��ه��م. ويقدم 
ق�شم طب �الأطفال يف م�شت�شفى تو�م 
ت�شمل  لالأطفال  �شاملة  طبية  رعاية 
للمر�شى  �خلدمات  من  و��شعا  طيفا 
باإ�شر�ف  و�خل����ارج����ني  �ل���د�خ���ل���ي���ني 
و��شت�شاريي  �خت�شا�شيي  م��ن  نخبة 
�لعالية.  �لكفاءة  ذوي  �الأط��ف��ال  طب 
من  ي����د�ر  ت����و�م  م�شت�شفى  �أن  ي��ذك��ر 

�لطبية  هوبكنز  جونز  موؤ�ش�شة  قبل 
�ل�شحية  �ملنظومة  من  جزء�  وي�شكل 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  عليها  ت�����ش��رف  �ل��ت��ي 

�لتي  ���ش��ح��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
مت��ت��ل��ك �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى وت�����ش��غ��ل��ه حيث 
�لن�شاطات  ع��ن  �مل�شوؤولة  �جلهة  تعد 

�لعالجية �لتي توفرها كافة �لعياد�ت 
�إم�������ارة  �ل���ع���ام���ة يف  و�مل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات 

�أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
�ل�شياحية  �ملناطق  �أه��م  م��ن  و�ح���دة 
طبيعة  ز�ئ���ره���ا  ي��ج��د  �إذ  �ل���ع���امل  يف 
�لقدم  يف  م���وغ���ال  وت���اري���خ���ا  ب���ك���ر� 
على  مطال  وموقعا  متجددة  وحياة 
و�أمانا  و�أمنا  و�شاطئا نظيفا  �خلليج 
و�لكثر من �النطباعات �لتي يخرج 
�لبلد  ل��ه��ذ�  �ل���ز�ئ���ر  �أو  �ل�����ش��ائ��ح  ب��ه��ا 

�جلميل.
وي�شتطيع �لز�ئر �لتقاط �لكثر من 
ع���دد� من  وي��ق��ر�أ  �جل��م��ال  تفا�شيل 
خرجت  �ل��ت��ي  �لتاريخية  �لق�ش�س 
من هذ� �لبلد حيث متتزج �الأ�شاطر 

�ل�شعبية باحلد�ثة و�لتطور.
�ل���ت���اري���خ �الإم��������ار�ت �شمن  وي���ذك���ر 
تعود بح�شارتها  �لتي  �ل��دول  قائمة 
تاريخ ال  �إنه  �لبعيدة..  �الأعماق  �إىل 
تز�ل مالحمه �شاخ�شة يف كل مكان 

حتى �ليوم.
�ل���ز�ئ���ر �إىل �الإم������ار�ت  ح���ني ي�����ش��ل 
�لعمر�ين  بالتنا�شق  ك��ث��ر�  ينبهر 
�ل�شكنية  �الأح����ي����اء   .. �ل��ب��ل��د  ل���ه���ذ� 
مر�شومة ر�شما و�مل�شاجد �شيدت على 
و�ل�شحر�ء  و�ل��ب��ح��ر  �ل��ط��رز  �أح���دث 
يتناغمان معا.. �لبحر بزرقة مياهه 
و�ل�شفن  �لذهبي  بلونها  و�ل�شحر�ء 
�لتي متخرها بال كلل وبكل مفرد�ت 
�حل����ي����اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�حل���ي���و�ن���ي���ة 
�جل��م��ي��ل��ة و�جل����ب����ال �ل�������ش���اخم���ة يف 
�الأع����ايل �ل��ب��ع��ي��دة ل��ه��ا ه��ي �الأخ���رى 

مالحمها �جلمالية.
�أه��م �جلبال  ب��ني  م��ن  فجبل حفيت 
يف �الإم��ار�ت �إذ ترتفع قمته 1240 
�ل��ب��ح��ر لتحتل  ���ش��ط��ح  ف����وق  م����رت� 
�مل��رك��ز �الأول م��ن حيث �الرت��ف��اع يف 
�إمارة �أبوظبي و�ملركز �لثاين يف دولة 
�أثريا هاما  �الإم��ار�ت ويعتر موقعا 
حيث تقع فيه عدة مد�فن تعود �إىل 

�الألفية �لر�بعة قبل �مليالد.
�الأحجار  يجد  �أن  �لز�ئر  وي�شتطيع 

�ملرجانية �ملتكل�شة �لتي تدل على �أن 
�لبحر  مبياه  مغمورة  كانت  �ملنطقة 
فيه من  �لطبيعة  وتتنوع  �ملا�شي  يف 
م���اء وخ�����ش��رة وط��ب��ي��ع��ة ب��دي��ع��ة �إىل 
جانب �عتد�ل طق�شه ووفرة �الأماكن 

�ل�شياحية به.
�آي��ة للناظرين  �أك��رث من  �لبحر  ويف 
ح���ي���ث �ل�������ش���اط���ئ ب����ه����دوء �أم����و�ج����ه 
ونقاوته ونظافة رماله ميتد لي�شل 
وهو  م��رت  كيلو   700 م�����ش��اف��ة  �إىل 
���ش��اط��ئ م���ع���روف ب��ن��ظ��اف��ت��ه ووف����رة 

�لكائنات �لبحرية �حلية فيه.
فاخلليج �لعربي غني باأنو�ع متميزة 
غناه  ج���ان���ب  �إىل  �الأ�����ش����م����اك  م����ن 
توفر  ظل  يف  �لبحرية  بال�شالحف 
�حل��ك��وم��ة حم��م��ي��ات ل��ه��ذه �الأن�����و�ع 

�لنادرة من �لكائنات �لرمائية.
وي���ل���ف���ت ن���ظ���ر �ل����ز�ئ����ر �ل���ك���ث���ر من 
�إم����ار�ت �لدولة  م��الم��ح �جل��م��ال يف 
.. منها  �إم�������ار�ت  ���ش��ب��ع  ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي 
�ل��رثوة �لزر�عية  مالمح �جلمال يف 
�لبا�شق  ب��ط��ل��ع��ه��ا  �ل���ن���خ���ل���ة  ح���ي���ث 
�ملتميز..  وثمرها  �ل�شامخ  وجذعها 
يف �الإم��ار�ت وف��رة من مئات �الأنو�ع 
كثر�  فيها  جت��ود  �لتي  �لنخيل  من 
و�أخ�����ر� من��ت �ل��ن��خ��ل��ة يف ك��ل مكان 
�مل�شاحات  باإخ�شر�رها  ل��ون��ت  حيث 
�لتي مل تكن م�شتزرعة ويغلب عليها 

�لطابع �ل�شحر�وي.
و�ليوم �الإمار�ت �أ�شحت خ�شر�ء بعد 
�أن كانت جمرد �أودية مقفرة و�شو�رع 
مل  و�أر���ش��ا  رملية  وم�شاحات  مرتبة 
تكن على �شلة بالزر�عة لندرة �ملياه 
فيها ولقربها من �لبحر لكن �شبكات 
�مل��ي��اه �حل��دي��ث��ة �ل��ت��ي ����ش��ت��ف��ادت من 
كان  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه 
لها ف�شلها �لذي �أخ�شب �ملكان ووزع 

�للون �الأخ�شر يف كل مكان.
بالكثر  وغ��ن��ي��ة  خ�����ش��ب��ة  �الإم�������ار�ت 
�لكتابة عنها  �لتي ميكن  �مل��و�رد  من 
و�لتي تهم �ل�شائح وهي كتابة نابعة 
بهذ�  متتاز  �ل��دول��ة  الأن  �نفعال  عن 

و�أب�����ح�����اث ع�����دة يف ت����اري����خ �الإم�������ارة 
�ل�����ق�����دمي وح���ف���ظ���ه ون���������ش����ره حتت 
رع����اي����ة ����ش���رك���ات �ل���ن���ف���ط �ل����ر�ئ����دة 
�ملتعددة �جلن�شيات ومنذ  و�ل�شركات 
�أبوظبي  هيئة  قامت   2006 �لعام 
للثقافة و�لرت�ث بجمع كل �مل�شاريع 
�لثقافية و�لتاريخية و�الأثرية حتت 
مظلتها مع ��شتمر�ر عمليات �لبحث 
و�لتنقيب يف �أرجاء �الإمارة بالتعاون 
�أثرية من �جلامعات  ف��رق عمل  مع 
م��ن ك��ل �أن���ح���اء �ل��ع��امل وب��دع��م من 
و�الآث���ار  لل�شياحة  �لوطني  �ملجل�س 

�لذي تاأ�ش�س حديثا.
�ملا�شية  ع��ام��ا   50 �ل����  غ�����ش��ون  ويف 
درة  �إىل  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  حت���ول���ت 
باحلياة  �لناب�س  وقلبها  �الإم�����ار�ت 
ت�شاهيها  ال  غالية  ثمينة  وجوهرة 
�ن  ب���ع���د  �ل�����ع�����امل  يف  م���ن���ط���ق���ة  �أي 
��شتثمرت �الإي��ر�د�ت �لنفطية ب�شكل 
جمتمع  ل���ب���ن���اء  وع����ق����الين  ح���ك���ي���م 
وي�شتقطب  رق��ي��ا  ينب�س  ح�����ش��اري 

حو�يل 3 ماليني ز�ئر �شنويا.
ويتبادر �ل�شحر و�لروعة �إىل �لذهن 
�لتي  �ملدينة  دب��ي  عن  �حلديث  عند 
من  �شا�شعة  م�شاحات  فيها  �إختفت 
�لعديد  وق��ع  �لقاحلة حت��ت  �ل��رم��ال 
من �الجناز�ت �لعاملية �لتي حققتها 
ك��اأع��ل��ى م��ب��ن��ى يف �ل���ع���امل وه���و برج 
خليفة وب��ه��ا �أك���ر م��رك��ز ت�����ش��وق يف 
�ل���ع���امل وه����و دب����ي م����ول وب��ه��ا �أكر 
جتمع جل��زر م��ن �شنع �الإن�����ش��ان يف 
�لعامل وبها �أي�شا مرتو دبي �الأرقى 
على  بالتكنولوجيا  �أخ����ذ�  و�الأك����رث 
عا�شمة  ودب�����ي   . �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
�لناب�س  وق��ل��ب��ه  �ق��ت�����ش��ادي��ا  �خل��ل��ي��ج 
لقد  و�ل�شناعي  �ل��ت��ج��اري  ب��ال��رو�ج 
من  حتولت  �إذ  مهما  �شوطا  قطعت 
�مل���ن���ازل �ل�����ش��غ��رة �ل��ت��ي ب��ن��ي��ت من 
�لطني �إىل �أبر�ج �شاهقة ومبان ذكية 

و�أ�شبحت مركز� �شياحيا عامليا.
وعلى �لرغم من �أن �ل�شم�س و �الأمو�ج 
و�لرمال و �لت�شوق من �أهم �لعو�مل 

�لكتاب و�ل�شحفيني �لذين يزورونها 
حيث يغتنمون �لفر�شة لل�شياحة يف 
نهر �جلمال �لذي يتدفق يف كل �شر 

من �الإمار�ت.
وت���ل���ق���ى �ل�������ش���ب���اق���ات و�مل���ه���رج���ان���ات 
�ل�شحافة  م���ن  م���ت���ز�ي���د�  �ه��ت��م��ام��ا 
�الأجنبية �إذ نقلت �لعديد من و�شائل 
�الإع�������الم �الأم���رك���ي���ة و�الأوروب�����ي�����ة 
ومبختلف  و�الآ�شيوية  و�الأ�شرت�لية 
�أخبار  من  �لعديد  �الأجنبية  �للغات 
خمتلف  يف  �ل�������ش���ي���ق���ة  �مل���ن���اف�������ش���ات 
�مل�����ش��اب��ق��ات وم��ن��ه��ا م���ز�ي���ن���ة �الإب����ل 
�لهجن  و���ش��ب��اق  �حل���الب  وم�شابقة 
و�شباق  �ل�شقور  وم�شابقة  �ل��رت�ث��ي 
�ل��ت��م��ور �لتي  �ل�����ش��ل��وق��ي وم���ز�ي���ن���ة 
�شهدها قبل �أيام مهرجان �لظفرة يف 

�ملنطقة �لغربية.
 - �الأمركية  �ل�شحافة  وكالة  وبثت 
مميز�  تقرير�   - بر�س  �الأ�شو�شيتد 
و�ل�شلوقي  �ل�شقور  م�شابقتي  ع��ن 
�أك��������دت ف���ي���ه �أه���م���ي���ة ت����وري����ث هذه 
�لقادمة  �لعريقة لالأجيال  �لتقاليد 
نيويورك   - �شحيفة  ب��ث��ت  فيما   ..
�ل�شور  �أج��م��ل  م��ن  �لعديد   - تاميز 
مهرجان  لفعاليات  �لفوتوغر�فية 
- كرنفال  ب��اأن��ه  وو���ش��ف��ت��ه  �ل��ظ��ف��رة 
�ل�������ش���ح���ر�ء يحظى  و����ش���ط  ت����ر�ث����ي 
و�أ�����ش����ارت   . ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي -  ب��اه��ت��م��ام 
�لتقارير �إىل �أهمية ح�شور خمتلف 
�مل�شابقات و�لفعاليات �ل�شيقة و�لتي 
ي��ن��در �أن ت��وج��د يف م��ك��ان �آخ���ر ومن 
�ل�شحافة  و�شفت  �مل��ه��رج��ان  خ��الل 
و�الإقليمية  �ل����دول����ي����ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملنطقة  ز�ي����د يف  م��دي��ن��ة  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�شنويا  ت�شت�شيف  و�ل��ت��ي  �ل��غ��رب��ي��ة 
�لربع  ب��و�ب��ة   - ب  �لظفرة  مهرجان 
�خل���ايل �ل�����ش��اح��رة - .. م��ن��وه��ة �إىل 
�ل���زو�ر  ت��و�ف��د ع�����ش��ر�ت �الآالف م��ن 
�لذي يتيح لهم  و�ل�شياح للمهرجان 
فيها  و�لتجول  �ل�شحر�ء  ��شتك�شاف 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  باأ�شالة  و�لتمتع 

�الإمار�تية �ال�شيلة.

و�جلمال  و�ل��ت��ف��رد..  و�لتنوع  �لغنى 
ي���ت���وزع يف ك���ل ���ش��ر م���ن ه���ذ� �لبلد 
�ل�شرق  �شحر  �الإم���ار�ت  �إنها  �لطيب 

�لذي يلوح بهاوؤه يف كل �مل�شاحات.
وتعتر دولة �الإمار�ت قطاع �ل�شياحة 
�القت�شادي  �ل��ت��ن��وي��ع  حم����اور  �أح����د 
لديها لذ� فاإنها حتر�س على تطوير 
مبختلف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �إم���ك���ان���ات���ه���ا 
�أنو�عها �شو�ء كانت �شياحة تاريخية 
ت�شويقية  �أو  ترفيهية  �أو  طبيعية  �أو 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �أع���م���ال  ���ش��ي��اح��ة  �أو 
�شياحية  مر�فق  �إ�شافة  �إىل  �ملبادرة 
�أخرى  دول  تو�فرها يف  ق��ل  ج��دي��دة 
�لريا�شية  ك��ال�����ش��ي��اح��ة  �ل���ع���امل  يف 
�ل�شياحية  �خل��ي��ار�ت  �أح��د  تعد  �لتي 
�لعامل  م�شتوى  على  تطور�  �الأك��رث 
يف �ل����وق����ت �حل�������ايل. وت������ويل دول����ة 
للمو�قع  متز�يد�  �هتماما  �الإم��ار�ت 
�إذ مت  �لقدمية  و�ل��ث��ق��اف��ات  �الأث��ري��ة 
�إمارة  يف  �الأث��ري��ة  �الكت�شافات  �أول 
�أبوظبي يف �أو�خر خم�شينيات �لقرن 
��شتك�شاف  عمليات  وخ���الل  �ملا�شي 
�لنفط يف حقبة �الإمار�ت �ملت�شاحلة 
�كت�شاف   1958 ع�������ام  و�����ش����ه����د 
�لثاين  �لن�شف  �إىل  تعود  م�شتوطنة 
�مل��ي��الد يف  �لثالثة قبل  �الأل��ف��ي��ة  م��ن 
خارج  �شغرة  جزيرة  وه��ي  �لنار  �أم 
ج���زي���رة �أب���وظ���ب���ي و�ل���ت���ي ت�����ش��م يف 
�لوقت �حلايل م�شفاة تكرير �لنفط 
�لرئي�شية يف �الإمارة كما �أن �كت�شاف 
من  و�مل�شتوطنات  �ملقابر  من  �ملزيد 
�لع�شر  ح��ت��ى  �ل��رون��زي��ة  �ل��ع�����ش��ور 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  دفع  �الإ�شالمي 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �إىل 
�ن ينظم �أبحاث �الآثار يف �الإمارة �إىل 
جانب �إ�شد�ره الأمر بتاأ�شي�س متحف 
�أجل جعل تاريخ  �لعني �لوطني من 

�ملنطقة يف متناول �جلميع.
�لعام  وح���ت���ى   1991 �ل���ع���ام  وم����ن 
�الأث����ري����ة  �ل����در������ش����ة  �أدت   2006
����ش���م���ن ب����رن����ام����ج �مل�������ش���ح �الأث��������ري 
��شتك�شافات  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  جل��زي��رة 

�إىل  �ل�شياح  �الآالف من  �لتي جتذب 
دبي كل عام �إال �أنه ال ميكن جتاهل 
�ل��ذي حققته دبي يف  �لهائل  �لتقدم 
جمال �لتعليم و �ل�شناعة و �لتجارة 
غ�����ش��ون فرتة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ويف  و 
توؤثر  �أ�شبحت  ج��د�  ق�شرة  زمنية 
يف �القت�شاد �لعاملي �حلديث و�أ�شبح 
�مل�شرفية  ل��الأع��م��ال  �مل�شتمر  �لنمو 
و�لعقار�ت  و�ل�����ش��ي��اح��ة  و�ل��ت��م��وي��ل 
دبي  �قت�شاد  من  يجعل  و�ل�شناعات 

�قت�شاد� قويا و متو�زنا و متنوعا.
�إىل حد ال ي�شدق  لقد تطورت دبي 
حماولة بذلك �حلفاظ على �لعاد�ت 
و �لتقاليد و مو�كبة مطالب �لع�شر 
�شعبية  ل���ه���ا  ج���ع���ل  مم����ا  �حل����دي����ث 
تز�يد  يف  �شياحي  كمق�شد  متز�يدة 
تو��شل  �ل�شارقة  ت��ز�ل  وال  م�شتمر. 
ت�شت�شيف  حيث  �لثقافية  م�شرتها 
و�لفنون  �ل��رت�ث  مهرجانات  �أف�شل 
كما  دوليا  بها  و�مل��ع��رتف  �ملنطقة  يف 
فازت �ملدينة يف عام 1998 بجائزة 
�لثقافية كاأف�شل عا�شمة  �ليون�شكو 
ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي وذل���ك عن 
�ل���ت���ز�م���ه���ا ب���ت���ق���دمي �أف�������ش���ل �أن������و�ع 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون و�حل���ف���اظ على 
ل�شو�رعها  فالز�ئر  �الإن�شاين  تر�ثها 
�ملا�شي  ���ش��ح��ر  ي��ت��ل��م�����س  �ل��ع��ت��ي��ق��ة 

�لناب�س يف كل مكان.
�ل��ث��ق��ايف يف  �ل����رت�ث  وت��ك��م��ل �شياحة 
�الإم��������ار�ت �ل�����ش��ي��اح��ة �الأث����ري����ة عن 
وتنظيم  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل���ق���رى  ط��ري��ق 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���رت�ث���ي���ة �حل���ي���ة بها 
�ليدوية  �حل������رف  م���ع���ار����س  م���ث���ل 
�لقدمية  �الإمار�تية  للبيوت  ومناذج 
وعرو�س �لفنون �ل�شعبية �لتقليدية 
�لريا�شات  وممار�شة  �ليولة  ولعب 
و�خليل  �الإب��ل  رك��وب  مثل  �لرت�ثية 
يف  فتنظم  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شباقات  �أم���ا 
ميادين �شباقات �لهجن مثل ميد�ن 
�ل�شو�ن و�للب�شة و�لتلة و�ملرموم وند 

�ل�شبا و�شويحان و�لظفرة.
�هتمام  حم��ط  �الإم������ار�ت  ت����ز�ل  وال 

�الجنبية  �الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  و�أك�����دت 
م���ن خ���الل ت��ق��اري��ره��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة �أن 
�لربع  �أط���ر�ف  يف  �لظفرة  مهرجان 
�قت�شادية  جن��اح��ات  يحقق  �خل���ايل 
مهرجان  ي�����ش��ه��ده��ا  �أن  �ل���ن���ادر  م���ن 

ثقايف تر�ثي مماثل يف �لعامل.
�ملهرجان  ج���و�ئ���ز  ق��ي��م��ة  وجت������اوزت 
بجمبيع م�شابقاته 47 مليون درهم 
12 مليونا  �إم��ار�ت��ي - ما يزيد عن 
ون�شف �ملليون دوالر �أمركي - وفاق 
عدد زو�ره 75 �ألف �شخ�س و�لذين 
با�شرت�تيجية  �إع���ج���اب���ه���م  �أب��������دو� 
�حلفاظ على �لرت�ث �لعريق الإمارة 
�لقفز�ت  م���ع  ب���ال���ت���و�زي  �أب���وظ���ب���ي 
حققتها  �لتي  �مل��رم��وق��ة  �حل�شارية 

دولة �الإمار�ت يف كافة �ملجاالت.
�لفعاليات  ع���ل���ى  �مل��������رور  وي����ط����ول 
و�ملهرجانات �لرت�ثية و�شرح �لتاريخ 
و�متد�ده  لت�شعبه  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��ري��ق 
بعيد� يف �شلب �ملا�شي ومن �ل�شعب 
�ملتو�رية  تفا�شيله  ب��ك��ل  �الإم�����ش��اك 
تعاقبت  ف��ق��د  �ل���زم���ن  غ���ب���ار  خ��ل��ف 
عليها عدة ح�شار�ت وكانت م�شرحا 

للعديد من �الأحد�ث.
ويتجلى �ليوم بو�شوح �هتمام �لدولة 
بقطاع �ل�شياحة يف حجم �ال�شتثمار�ت 
�لقطاع  ي�شتقطبها  �ل��ت��ي  �ل�شنوية 
2012 بنحو  و�ل��ت��ي ق��درت يف ع��ام 
�ملتوقع  وم���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   22.5
�أن ت���زد�د ه��ذه �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت خالل 

باملائة   12 ب��ن��ح��و  �جل������اري  �ل���ع���ام 
وه��ذه �ل��زي��ادة �شيكون لها دوره��ا يف 
دف���ع �ل��ق��ط��اع ن��ح��و م��و����ش��ل��ة �لنمو 
و�الزدهار و��شتكمال خطط �لتنويع 
�لدولة  م�شتوى  على  و�ال���ش��ت��د�م��ة 
كما ورد قبل �أيام يف تقرير - جمل�س 

�ل�شياحة و�ل�شفر �لعاملي - .
لل�شفر  �لعاملي  �ملجل�س  تقرير  وذك��ر 
�ال�شتثمار�ت يف  �أن حجم  و�ل�شياحة 
�ل�شياحة و�ل�شفر يف �الإمار�ت  قطاع 
عام  يف  دره������م  م���ل���ي���ار   82.8 ب���ل���غ 
2012 مقابل نحو 150.8 مليار 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  دره���م 
على  ب��ذل��ك  �ل��دول��ة  لت�شتحوذ  ككل 
�ال�شتثمار�ت  ه���ذه  م��ن  ب��امل��ائ��ة   55
متوقعا �أن ت�شتاأثر �ل�شوق �الإمار�تية 
بنحو 19 باملائة من �إجمايل �لزو�ر 

�لدوليني �لقادمني �إىل �ملنطقة.
�ل�شفر  ق���ط���اع  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وب����ني 
باملائة   14 بن�شبة  �أ�شهم  و�ل�شياحة 
�لعام  �الإم��ار�ت��ي خالل  �القت�شاد  يف 
�لعاملي  �ملتو�شط  م��ت��ج��اوز�   2012
�أن�شطة  ووف�����رت  ب��امل��ائ��ة   9 وق�����دره 
�ل���ق���ط���اع ع����و�ئ����د م���ب���ا����ش���رة وغ���ر 
193.6 مليار درهم  بلغت  مبا�شرة 
الإجمايل   - دوالر  م��ل��ي��ار   52.7
�ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي ل��دول��ة �الإم������ار�ت يف 
�لعام 2012 ويتوقع �أن ترتفع هذه 
�لعام  باملائة   3.2 بن�شبة  �مل�شاهمة 

�حلايل.

•• دبي-وام:
نظم مكتب �الت�شال �حلكومي باالأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء ور�شة 
م�شوؤوال   45 مب�شاركة  �حلكومي  �الت�شال  ل�شبكة  نقا�شية  عمل 
م��ن ف��رق �الت�����ش��ال يف �جل��ه��ات �الحت��ادي��ة �ملختلفة وذل���ك �شمن 
��شرت�تيجية  من  �جلديدة  �ل��دورة  باإطالق  �ملتعلقة  �لتح�شر�ت 
2014-2016. وتركز  للحكومة �الحتادية  �الت�شال �حلكومي 
عو�مل  و�أه��م  �حلكومي  �الت�شال  �أول��وي��ات  حتديد  ح��ول  �لنقا�س 

�لنجاح لال�شرت�تيجية �لقادمة.
�لنقا�شية م�شاركة �جلهات �الحتادية يف حتليل  �لور�شة  وت�شمنت 
�ليومية  ممار�شاتهم  و�قع  من  �لر�هنة  �حلكومي  �الت�شال  جهود 
و�شبل �الرتقاء باالأد�ء �الت�شايل على م�شتوى �حلكومة �الحتادية 

ب�شكل عام �إ�شافة �إىل مو�كبة �أحدث �لتوجهات و�أف�شل �ملمار�شات 
�ملتبعة يف هذ� �ملجال.

وبحث �حل�شور �أهم �لتحديات �لتي حتد من فعالية جهود �الت�شال 
�مل�شهد  �شادت  �لتي  �ملتغر�ت  و�أهم  �لتغلب عليها  و�شبل  �حلكومي 
و�ملنطقة  ب�شكل خا�س  �الإم����ار�ت  دول��ة  و�الت�����ش��ايل يف  �الإع��الم��ي 
خدمة  يف  وتوظيفها  منها  �ال���ش��ت��ف��ادة  �شبل  ب��ي��ان  م��ع  ع��ام  ب�شكل 
�أن  �الت�شال �حلكومي  �أكد مكتب  �ملر�شومة. من جانبه  �الأه��د�ف 
تنظيم ور�شة �لعمل ياأتي يف �شياق تن�شيق جهود �الت�شال �حلكومي 
و�شمان �مل�شاركة �لفاعلة يف �لتخطيط و�لتنفيذ لكل �جلهات �ملعنية 
يف �إبر�ز �شورة حكومة دولة �الإمار�ت على �مل�شتوى �ملحلي و�لدويل 
�لنقا�شية  �لور�شة  �أن م�شاركة �جلهات �الحتادية يف  �إىل  .. م�شر� 

�شي�شمن حتليل �لو�قع وحتديد �الأولويات ب�شكل �أكرث دقة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شجيل جديد�  للهوية مركز  �الإم��ار�ت  �فتتحت هيئة 
يف مدينة ز�يد باملنطقة �لغربية الإمارة �أبوظبي لت�شل 
�إمارة  للهيئة يف  �لتابعة  �لت�شجيل  �أع��د�د مر�كز  بذلك 
62 م��رك��ز� على  �أ���ش��ل  21 م��رك��ز� م��ن  �أب��وظ��ب��ي �إىل 
علي  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  وق��ام  �ل��دول��ة.  م�شتوى 
�الإم����ار�ت للهوية  �ل��ع��ام لهيئة  �مل��دي��ر  حممد �خل���وري 
مبنى  يف  يقع  �ل��ذي  �جل��دي��د  �لت�شجيل  مركز  بافتتاح 
بنك �الحتاد �لوطني مبدينة ز�يد بح�شور �شعيد �شامل 
�ملزروعي رئي�س ق�شم �لرعاية �الإن�شانية يف ديو�ن ممثل 
�حلاكم باملنطقة �لغربية �إىل جانب عدد من �مل�شوؤولني 

�حلكوميني ومديري وموظفي �لهيئة.
تقدمي  �إىل  ت�شعى  �لهيئة  �إن  �خل���وري  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
قيمها  حم��ور  باعتبارهم  ملتعامليها  �خل��دم��ات  �أرق���ى 
يف  �مل�شاهمة  على  حري�شة  �لهيئة  و�أن  �ال�شرت�تيجية 
�لغربية  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �لنه�شة 
للقيادة  �حلكيمة  �لتوجيهات  �إط��ار  يف  �أبوظبي  الإم��ارة 
�لر�شيدة وروؤية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
دعم  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
�لوجه  و�إب��ر�ز  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لنه�شة 
�حل�����ش��اري ل��ل��خ��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دول���ة �الإم�����ار�ت. 
وخ���الل �ج��ت��م��اع��ه م��ع م��وظ��ف��ي �مل��رك��ز ج���دد �لدكتور 
�خلوري تاأكيده �شرورة تعامل موظفي مر�كز �لت�شجيل 

مع خمتلف فئات �ملتعاملني بالدرجة نف�شها من �لرقي 
�لهيئة و�شورتها.  �شمعة  و�الهتمام ومبا يحافظ على 
ز�يد  مدينة  يف  �جل��دي��د  �ملقر  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
يوميا  متعامال   480 �إىل  �ال�شتيعابية  طاقته  ت�شل 
ومظهر  م�شتوى  مع  تتما�شى  ومر�فق  خدمات  ويوفر 
جميع مر�كز �لهيئة على م�شتوى �لدولة ويف مقدمتها 

توفر قاعة �نتظار لل�شيد�ت وركن للعب �الأطفال.
للمتعاملني  يقدم  �جلديد  �ملركز  �أن  �لهيئة  و�أو�شحت 
�لتب�شيم  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �إج��������ر�ء�ت  ����ش��ت��ك��م��ال  خ���دم���ات 
�ل��ب��ي��ان��ات وت�شجيل  و�ل��ت�����ش��وي��ر و�ل��ت��ج��دي��د وحت��دي��ث 
�ملو�ليد وغرها من �خلدمات �ملرتبطة ببطاقة �لهوية 

وخدمة �لطباعة �لفورية لبطاقات �لهوية.

الهوية تفتتح مركزًا جديدًا مبدينة زايد باملنطقة الغربية بطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 480 متعامًا يوميًا مكتب الت�سال احلكومي يبداأ حت�سرياته للدورة الثانية ل�سرتاتيجية الت�سال احلكومي

جمـلــــ�س جامعــــة زايــــد يقــــر م�ســــروع امليزانيـــــــة 

اختتام اأعمال املوؤمتر الدويل ال�سابع لطب الأطفال يف مدينة العني

الإمارات .. عبق التاريخ و�سحر ال�سرق الذي يلوح بهاوؤه يف الآفاق

اعـــــــــــــــــــالن 
�ن �ل�شيد/ جيجان ديني�س كومار ، يحمل جو�ز �شفر هندي رقم 
�إي: 6169177 �ل�شادر من ترو�شر�بايل بتاريخ 2003/9/24 
�شفر  جو�ز  حتمل   ، المبوجون  بوكتو�ن  رمييل   / و�الآن�شة 
فلبيني رقم �إي ب 4326452 �ل�شادر من بي �إي �أبوظبي بتاريخ 
�أبوظبي  مبوجب قانون  �لزو�ج  يف  2011/12/23 يرغبان يف 
�لزو�ج �خلارجي ، �ي ممانع ، �ن وجدت ، يرجى �عالم �ل�شفارة 

�لهندية يف �أبوظبي خالل 30 يوما .
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علويون معار�شون يجتمعون للناأي عن الأ�شد 

العرب يتجهون لقطيعة نهائية مع النظام ال�سوري
•• عوا�صم-وكاالت:

قطيعة  نحو  �لعربي  �لعامل  يتجه 
ن��ه��ائ��ي��ة م��ع ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س ب�شار 
�لقمة  �ب�������و�ب  ف���ت���ح  ع����ر  �ال�����ش����د 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ق��د �ل��ث��الث��اء يف 

�لدوحة �مام �ملعار�شة �ل�شورية.
و�ع��ل��ن��ت �ل���دول���ة �مل�����ش��ي��ف��ة قطر 
�ل�شورية  �ملعار�شة  ر�شميا م�شاركة 
يف �لقمة ، دون حتديد ما �ذ� كانت 
�شوريا  م��ق��ع��د  �شت�شغل  �مل��ع��ار���ش��ة 
يف  ع�شويتها  تعليق  م��ن  �ل�شاغر 

ت�شرين �لثاين-نوفمر 2011.
وقال م�شوؤول يف �جلامعة �لعربية 
م�شاألة  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
وزر�ء �خلارجية  �شيح�شمها  �ملقعد 
�لتح�شري  �جتماعهم  يف  �لعرب 

للقمة �ليوم يف �لدوحة.
من جهته، قال �مل�شوؤول يف �الئتالف 
�حمد  �مل��ع��ار���س  �ل�����ش��وري  �لوطني 
ف���ر�ن�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  رم�������ش���ان 
�ملوؤقت  �حلكومة  برئي�س  �شنتمثل 
�الئتالف  وب��رئ��ي�����س  هيتو  غ�����ش��ان 
وبرئي�س  �خل��ط��ي��ب  م���ع���اذ  �ح���م���د 
�ركان �جلي�س �ل�شوري �حلر �للو�ء 

�شليم �دري�س .
وب���ح�������ش���ب رم���������ش����ان، ف����ان����ه من 
�ل�شوري  �لوفد  يقوم  �ن  �ملفرت�س 
�مام  �الوىل  ل��ل��م��رة  ك��ل��م��ة  ب��ال��ق��اء 
�الئتالف  �ن  �ىل  م�����ش��ر�  �ل��ق��م��ة 
�مل��ع��ار���س ط��ل��ب م��ن �الم���ني �لعام 
للجامعة �لعربية دعوته �ىل �لقمة 

لتمثيل �شوريا.
وال تز�ل �لدول �لعربية منق�شمة، 
ف���ال���ع���ر�ق و�جل����ز�ئ����ر �ع��رب��ت��ا عن 
حتفظاتهما فيما ناأى لبنان بنف�شه 
ع��ن �ل��ق��ر�ر �ل���ذي �ت��خ��ذه جمل�س 
من  �ل�شاد�س  يف  �لعربية  �جلامعة 
�ذ�ر-مار�س يف �لقاهرة حول دعوة 

حالة  �إىل  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �ل��ع�����ش��ب��ي��ات 
�ل�����دم�����وي . وحت�����دث  �الق����ت����ت����ال 
وتقف  ت�شكلت  ق���وى  ع���ن  �ل��ب��ي��ان 
�لدفع  ت�شاطره  لكنها  �لنظام  �شد 
باجتاه �ل�شر�ع �لطائفي ، دون �أن 

يذكر تلك �لقوى باال�شم.
و�أ�شاف �أن �لعمل على نزع �لورقة 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة م���ن ي���د �ل���ن���ظ���ام ويد 
بالغ  �أم����ر  ه��و  ي�شتعملها  م��ن  ك��ل 
�الأهمية كمقدمة الإ�شقاط �لنظام، 
وك��م��دخ��ل الإع�����ادة ���ش��ي��اغ��ة �لعقد 
�أ�ش�س  �ل�����ش��وري ع��ل��ى  �الج��ت��م��اع��ي 
�ملو�طنة  دول���ة  �ل��دول��ة �حل��دي��ث��ة، 

و�لعد�لة فقط .
�للجنة  ع�����ش��و  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�ملنظمة �ملحامي ع�شام �إبر�هيم �إن 
�لوثيقة �لتي �شت�شدر عن �ملوؤمتر 
بالوحدة  �لعلويني  �لتز�م  �شتوؤكد 
�لطو�ئف  بني  و�لتعاي�س  �لوطنية 

وبال�شلم �الأهلي.
و�لده  �شجن  �لذي  وحتدث ع�شام 
يف ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س �الأ���ش��ب��ق حافظ 
�إ�شالمي  ت��ي��ار  �الأ����ش���د ع��ن وج����ود 
�آخذ يف �لتو�شع على ح�شاب �لتيار 
�مل������دين �ل����دمي����ق����ر�ط����ي، وه�����و ما 
ب��ح�����ش��ب قوله،  �ل���وح���دة  ي��ت��ط��ل��ب 
�أن  يحاولون  �لعلويني  �أن  م�شيفا 
تغير حقيقي  م��ن  ج���زء�  ي��ك��ون��و� 
�الأ�شد  لنظام  م��ع��ار���ش��ون  وي��وج��د 
�ل��ع��ل��وي��ة، وبع�شهم  �ل��ط��ائ��ف��ة  م��ن 
�ملعار�شة،  ه��ي��اك��ل  �شمن  م��وج��ود 
مبا يف ذلك �الئتالف �لوطني ومن 
بني �لعلويني �لبارزين �ملوجودين 
مازن  �ل��ن��ا���ش��ط  ح��ال��ي��ا  �ل�شجن  يف 
دروي�������س �ل����ذي ع��م��ل ع��ل��ى توثيق 
�لتي  �الح��ت��ج��اج��ات  ق��م��ع  �شحايا 
�لعزيز  وع��ب��د  ع��ام��ني،  قبل  ب���د�أت 
يوؤيد  و�شطي  �شيا�شي  وه��و  �خل��ر 

�النتقال �ل�شلمي.

�لطائفة  م���ن  مل��ع��ار���ش��ني  م���وؤمت���ر 
�لعلوية يف �شوريا، يف م�شعى للناأي 
ب�شار  �لرئي�س  بالطائفة عن نظام 
بعد  طائفي  �قتتال  ومنع  �الأ���ش��د، 
�ملوؤمتر  ويعقد  �ملحتمل.  �شقوطه 
�ل���ذي ب���د�أ �أم�����س وي��ت��و����ش��ل �ليوم 
�شخ�شية   150 ن��ح��و  مب�����ش��ارك��ة 
وزعماء  ن��ا���ش��ط��ني  ت�����ش��م  ع��ل��وي��ة 
لرتك  معظمهم  ����ش��ط��ر  دي��ن��ي��ني 
�أنف�شهم  ع���ل���ى  خ�����ش��ي��ة  �����ش����وري����ا 
�أن  ي�����ش��ار �إىل  ل��ل��ث��ورة.  ل��ت��اأي��ي��ده��م 
�إليهم  ي��ن��ت��م��ي  �ل���ذي���ن  �ل��ع��ل��وي��ني 
�الأ�شد ي�شكلون نحو ع�شر �ل�شكان، 
مقاليد  ع��ل��ى  م��ه��ي��م��ن��ون  ل��ك��ن��ه��م 
�ملنظمة  للجنة  بيان  وقال  �حلكم. 
يزد�د  �ل���ذي  �ل��ن��ظ��ام  �إن  للموؤمتر 
دفع  ع��ل��ى  �شيعمل  و���ش��ع��ف��اً  ع��زل��ًة 

تنفيذية  هيئة  لت�شكيل  �ملعار�شة 
م���ن �ج����ل �حل�������ش���ول ع��ل��ى مقعد 

�شوريا يف قمة �لدوحة.
�ل�شوري  �لوطني  �الئتالف  �ن  �ال 
قام فقط باختيار رئي�س للحكومة، 
ومل ي�شكل حكومة، وقد ال يتمكن 
�حلكومة  ه���ذه  ت�شكيل  م��ن  هيتو 

قبل �لقمة يف �لدوحة.
�ل����ذي  وق������ال رم�������ش���ان �ن ه��ي��ت��و 
م�شاور�ته  يتابع  �الث��ن��ني  �نتخب 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ت��ه �م���ام���ه مهلة 
حكومة  لت�شكيل  ����ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة 
موؤلفة من ت�شعة �ىل 12 ع�شو� .

�جلامعة  يف  �مل���������ش����وؤول  و�ع����ت����ر 
�ل�����ع�����رب�����ي�����ة �ل�����������ذي ط�����ل�����ب ع�����دم 
�نتخاب  �ن  ����ش��م��ه  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف 
ه��ي��ت��و ي�����ش��ك��ل خ���ط���وة م��ه��م��ة �ال 

زلنا  م��ا  نحن  ك��اف��ي��ة.  لي�شت  �ن��ه��ا 
�ملوؤقتة  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل  ننتظر 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة . وب��ع��د �ن  �و �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لثاين-نوفمر  ت�شرين  يف  علقت 
ب�شبب  ���ش��وري��ا  ع�شوية   2011
�لعنف  لوقف  خطة  دم�شق  رف�س 
�ال�شد،  �ل��رئ��ي�����س  تنحي  تت�شمن 
�ع���رتف���ت �جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة بعد 
�ل�شوري  �لوطني  باالئتالف  �شنة 
وكانت  لل�شوريني.  �شرعيا  ممثال 
نهاية  يف  �ق��رت  �لعربية  �جلامعة 
2011 �شل�شلة من �لعقوبات �شد 
�شوريا، من بينها جتميد �لعمليات 
�ل�شورية  �حلكومة  م��ع  �لتجارية 
وتعليق  �مل�����ش��رف��ي��ة،  وح�����ش��اب��ات��ه��ا 

�لرحالت �جلوية مع �شوريا.
من ناحية �أخ��رى، ب��د�أ يف �لقاهرة 

مهاجمة �سجن يف نيجرييا وفرار م�ساجني ال�سني ت�سف عاقاتها مبو�سكو بال�سرتاتيجية
•• مو�صكو-ا ف ب:

��شاد �لرئي�س �ل�شيني �شي جينبينغ �م�س بالدور �لذي 
يف  �ل�شالم  ل�شمان  ب��ر�أي��ه  وبكني  مو�شكو  ب��ه  ت�شطلع 
بانها  �ل�شينية  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  و����ش��ف��ا  �ل���ع���امل، 

�شمانة للتو�زن �ال�شرت�تيجي �لدويل .
طالب  �م���ام  �ل��ق��اه  خ��ط��اب  يف  �ل�شيني  �لرئي�س  وق���ال 
معهد �لعالقات �لدولية �لعريق يف مو�شكو �ن عالقاتنا 

هي �ف�شل �لعالقات بني �لدول .
هامة  �شمانة  ت�شكل  �لقوية  �لعالقات  �ن هذه  و��شاف 

ومتينة للتو�زن �لدويل .

باول  للقيام  رو�شيا  �ختار  �لذي  �ل�شيني  �لرئي�س  ودعا 
�ملا�شي،  �ال���ش��ب��وع  تن�شيبه  ب��ع��د  �خل����ارج  �ىل  ل��ه  زي����ارة 
�لبلدين �ىل تعزيز تعاونهما �ال�شرت�تيجي ب�شكل �كر 
على �ل�شاحة �لدولية بغية �شمان �ل�شالم و�ال�شتقر�ر يف 
�لعامل. وقد عرقلت رو�شيا �لقوة �لعظمى �لوحيدة �لتي 
ما ز�لت تقيم عالقات وثيقة مع �شوريا، و�ل�شني حتى 
�لدويل  ق��ر�ر�ت يف جمل�س �الم��ن  �الن ثالثة م�شاريع 
تدين �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد وكرر �شي جينبينغ 
فالدمير  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  م��ع  لقائه  عقب  �جلمعة 
بوتني، �لتاأكيد على �ن رو�شيا و�ل�شني تت�شاطر�ن نف�س 

وجهات �لنظر ب�شاأن �مللفات �لدولية �لكرى.

•• الغو�س-ا ف ب:

نيجريا  ���ش��رق  يف  غ��ان��ي��ي  م��دي��ن��ة  �شجنا يف  م�����ش��ل��ح��ون  ه��اج��م 
و�ف���رج���و� ع��ن ع���دد م��ن �مل�شجونني ف��ي��ه، ك��م��ا ه��اج��م��و� مركز� 
لل�شرطة وحانة و�شطو� على م�شرف يف �ملدينة، بح�شب ما �فاد 

م�شوؤول يف �ل�شجن و�آخر يف �ل�شرطة.
وقال مدير �د�رة �ل�شجون يف والية �د�م��او� �ن��درو باركا لوكالة 
هذ�  تعر�س  غانيي  �شجن  �ن  �وؤك���د  �ن  بو�شعي  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�ملتفجر�ت  ��شتخدمو�  لقد  رجال م�شلحون.  �شنه  لهجوم  �مل�شاء 
للدخول عنوة �ىل �ل�شجن و��شاف حتى �ل�شاعة ال نعرف كم هو 
عدد �ل�شجناء �لذين �طلق �شر�حهم �و ما �ذ� كان هناك جرحى 

وبدوره �كد وقوع �لهجوم �ملتحدث با�شم �ل�شرطة حممد �بر�هيم، 
م�شر� �ىل �ن �مل�شلحني هاجمو� �ي�شا مفو�شية لل�شرطة قريبة 
على  �شطو�  �ي�شا  وكذلك  �لطلق  �لهو�ء  يف  وحانة  �ل�شجن  من 

م�شرف ثم ��شرمو� �لنار فيه.
و��شاف �ن �مل�شلحني ��شتخدمو� يف هجماتهم متفجر�ت وبنادق 
ن�شر عنا�شر من �جلي�س  �الث��ر  �ن��ه ج��رى على  ر�شا�شة، موؤكد� 

و�ل�شرطة يف �ملنطقة.
كان  �ن��ه  بر�س  لفر�ن�س  ه��ارون��ا  برنابا  يدعى  عيان  �شاهد  و�ك��د 
�مل��وت، م�شر�  يف �حلانة حلظة تعر�شها للهجوم لكنه جنا من 
 19،00 �ل�شاعة  يف  ووق��ع��ت  متز�منة  ك��ان��ت  �لهجمات  �ن  �ىل 

)18،00 تغ(.

••ابوظبي - الفجر:

مل يكفهم �أّنهم �ختطفو� دولة بحجم م�شر وبتاريخ 
�حل�شاري  ع��ط��ائ��ه��ا  وغ������ز�رة  م�����ش��ر  ودور  م�����ش��ر 

و�الإن�شاين..
مل يكفهم �أنهم ي�شعون �إىل �غتيال �حلق يف �حلياة 
يف قر�ها ومدنها، ويعيدونها �إىل �لع�شر �حلجري 
و�ىل كهوف �لظالمية، ويقذفون بها �إىل عهود ما 

قبل �لتاريخ..
م�شر،  مقد�شات  باأغلى  يتاجرون  �أنهم  يكفهم  مل 
ويحّرفون كل �لقيم، وميتهنون �لكذب على �لنا�س 

بل على �هلل ور�شوله �لكرمي..
ولّوثو�  جت��ارة،  �إىل  �لّدين  حّولو�  �أنهم  يكفهم  مل 
�أالعيب  م���ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م���ا يف  ب���اأ����ش���و�أ  ���ش��م��اح��ت��ه 

ومناور�ت ود�شائ�س وخ�شا�شة..
�شعي  يف  �لبالد  وتفقر  �لدولة  تفكيك  يكفهم  مل 
�أّنهم  ب��دل��ي��ل  �ل�شلطة،  ع��ل��ى  للمحافظة  حم��م��وم 
�ل���دم���اء و�حلقد  ���ش��ج��ن  �ل��ب��ق��اء يف  ي�����ش��ت��ط��ي��ب��ون 
�الإ�شالم  تّدعي  "بعقول"  ويتفاخرون  و�لتخلف، 

ملجّرد �ل�شيطرة على �لنا�س..
�أّن���ه���م ب���ات���و� ي�����ش��ّك��ل��ون ت��ه��دي��د� معلنا  مل ي��ك��ف��ه��م 
ومبا�شر� حل�شارة من �أعظم �حل�شار�ت يف �لعامل 

ولو�حدة من �عرق دوله.. 
مل يكفهم ك��ّل ه��ذ�، وه��و يف ح��ّد ذ�ت��ه كارثة وهول 
�لكنانة،  �ر����س  ب��ه  �أ���ش��ي��ب��ت  ج��ل��ل  وم�����ش��اب  عظيم 
فهاهم ي�شعون �إىل ن�شر فحيح �أفاعيهم خارج �أ�شو�ر 
ويتطاولون  وخد�عا،  ومكر�  عنوة  عليه  �شطو�  ما 
على قلعة من قالع �لعرب و�برز عناوين قدرتهم 
�أكرثهم  وم��ن  �ن��ب��ت��ات،  دون  �لع�شر  م��و�ك��ب��ة  على 

ب و�نغالق.. مت�ّشكا و�عتز�ز� بجذورهم دون تع�شّ
�الأقز�م  فيه  يكتفي  ال  زمنا  دخلنا  �أننا  يبدو  نعم، 
و���ش��ف��ه��اء �الأح�����الم ب��ال��ت��ط��اول ع��ل��ى رم���زّي���ة م�شر 
ورموز م�شر، و�إمنا جتاوزو� ذلك �إىل �لتطاول على 
رموز �لعرب، من �لذين عرفو� يف م�شارق �الأر�س 
�إخوتهم  �إ�شناد  �إىل  �شعيا  �الأك��رث  باأنهم  ومغاربها 

و�شّد �أزرهم يف �مللمات..
هذ� ما �أقدم عليه نكرة ينت�شب �إىل "وكر �الإخو�ن" 
�ملدعو �شفوت حجازي، �لذي خ�ّس دولة �الإمار�ت 
ب��ك��الم ه�����ش��ت��ري ي����درك �مل�����ش��ري��ون ق��ب��ل غرهم 
وقبل �المارتيني �أنف�شهم �شحالته ورد�ءته ومدى 
وتزييفه  م�شمونه  و�شفاهة  م��ف��رد�ت��ه  �ن��ح��ط��اط 

للحقيقة، وت�شويهه للوقائع و�حلقائق.

�إىل م�شر،  ولي�س  �الإخ���و�ن  وك��ر  �إىل  �ملنت�شب  قلنا 
�ملا�شي  �الأعماق و�لذ�كرة �حلّية، م�شر  الن م�شر 
�لقريب وم�شر �مل�شتقبل، مل ت�شب بد�ء  �لّزهامير 
يف  باأ�شقائها  �رتباطها  يفّك  �أن  وترف�س  ك��ه��وؤالء، 
دولة �الإم��ار�ت �لتي ج�ّشدت و�قعا، من �جل م�شر 
�لنفط  موؤ�ّش�شها  مقولة  �ملركزية،  �لعرب  وق�شايا 
على  وتقوم  �لعربي،  �ل��دم  من  �أغلى  لي�س  �لعربي 
�ر�س �لكنانة، �إىل �ليوم، �ل�شو�هد �لد�لة على ذلك 
و�لتي ال ميكن  ل�شفوت حجازي وحو�رييه �شطبها 

�أو طم�شها.
لن نعّدد حمطات وعناوين ترجمة وقوف �الإمار�ت 
يرف�شون  �الإم���ار�ت���ي���ني  الن  م�����ش��ر،  ج���ان���ب  �إىل 
مقّدمتها،  الأ�شباب عديدة يف  ذلك  ويرتّفعون عن 
�إّنهم ال ميّنون على �أهلهم، وال ينتظرون جز�ء وال 
يفعلون  وهم  باأّنهم،  �لر��شخة  ولقناعتهم  �شكور�، 
ذلك، �إمنا ينحازون �إىل �أنف�شهم، ويرتجمون و�قعا 
و�ن  �لعربي،  من  للعربي  منا�س  ال  ب��اأّن��ه  �إميانهم 
�شالمة م�شر من �شالمتهم، و�ن قوتهم من قوتها 
عّلمهم  كما  �لعروبة  و�ن  مناعتها،  من  ومناعتهم 

ز�يد: تاآزر وتكافل وت�شامن �أو ال تكون..
مثل  ب��اإ���ش��ك��ات  كفيل  م�شر  �شعب  �أّن  ن���درك  �إّن���ن���ا 
�لتاريخ  �شيكتب  مرحلة  يف  �ل�شاذة  �الأ���ش��و�ت  ه��ذه 
�لعظيم.. �أنها مرحلة ن�شاز يف تاريخ م�شر  الحقا 
�أن يحكمه كّذ�بون �قت�شرت  ف�شعب م�شر يرف�س 
و�ل�ّشحل  و�ل���رتوي���ع  �ل��رته��ي��ب  ع��ل��ى  �جن���از�ت���ه���م 
بعد  م�شر  م�شتقبل  وم�شادرة  و�لتجويع  و�لقتل 
�أّن مثل هذ� �حل�شاد  �غتيال حا�شرها، وال نعتقد 
�الإم�����ار�ت لالإن�شان  دول���ة  ي��ق��ارن مب��ا حتققه  �مل���ّر 
�أ�شقائها  على  مبنجزها  وتفي�س  ب��ل  رب��وع��ه��ا،  يف 

و�الإن�شانية جمعاء..
وهم  �الأّم�����ة،  ويف  م�شر  يف  �خل��ّري��ن  �أّن  ���ش��ك  وال 
ح����ج����ازي، قد  ����ش���ف���وت  ه����ذي����ان  �إىل  ي�����ش��ت��م��ع��ون 
�أبو  و�الب��ق��ى،  �الأروع  �شاعرهم،  بيت  ��شتح�شرو� 
مّر  فم  ذ�  يك  )وم��ن  يقول:  وه��و  �ملتنبي،  �لطيب 

مري�س يجد مّر� به �ملاء �لّزالال..(.
�إدر�كهم �لعميق  �إّن عز�ء �الإمار�تيني، هو  �أخ��ر�.. 
ملا قاله �حد عقالء �لعامل وكبار رجاالته، ال �حد 
يكون مثلك  �أن  �إاّل من متّنى  �شمعتك..  يطعن يف 

وعجز..!
�مل يقل �الأج��د�د �لكالب تنبح.. و�لقافلة ت�شر.. 
ول����ن ن�����ش��ّم��ي ه������وؤالء ب���ال���ك���الب: الأّن����ه����م وحدهم 

ت�شّرهم �لّرو�ئح..! 

•• دم�صق-ا ف ب:

�شيع �م�����س رئ��ي�����س �حت���اد ع��ل��م��اء ب���الد �ل�����ش��ام �لعالمة 
ق��ت��ل �خلمي�س  �ل���ذي  �ل��ب��وط��ي  حم��م��د �شعيد رم�����ش��ان 
�حد  يف  قتيال  خم�شني  نحو  �وق��ع  �نتحاري  تفجر  يف 

�مل�شاجد يف �لعا�شمة �ل�شورية.
كلمة  يف  ح�شون  ب��در  �حمد  �جلمهورية  مفتي  ونا�شد 
�لعربي  و�ل��ع��امل  �ال�شالمي  �لعامل  �لت�شييع  يف  �لقاها 
�نقاذ �شوريا مما �عترها حرب �شنت عليها من �لعامل 
�شالة  و�م  جميعا  �شقطتم  �شوريا  �شقطت  �ن  م�شيفا   ،

ه�ذه  �أكرثهم يف  وما  و�الإح�شان،  �ل��ّر  باأهل  نهيب 
�إىل  �أ�ش����نان  معجون  بعلب�����ة  يتّرعو�  �أن  �ل��دي��ار، 
�مل�شرت �شفوت حج����ازي، �أو �مللّقب يف �ر�س �لكنان���ة 
و��شتبد�له  �شفقات�ه  ل��ك��رثة  ح��ج��ازي  �شفقت  ب��� 

ملو�قفه �ل�شيا�شية. 
ونحن نكتفي حتى بقبول قطعة �شو�ك عمال باملثل 

�لقائل ما دو�ء �لفم �البخر �إاّل �ل�ّشو�ك �حلار.. 
قبل  م�شر  ل�شعب  جليلة  خدمة  �ملتّرع  و�شي�شدي 
ر�ئحة  �شيعفيهما من  الأن��ه  �الإم����ار�ت،  دول��ة  �شعب 
�أزكمت �الأن��وف، وحتى ميّكن  كالمه �لكريهة �لتي 

هذ� �مل�شاب بعقدة �الإمار�ت من �لقدرة على �لتمييز 
بني مائها �لعذب �ملنت�شر للحياة، وبني مر�رة مياه 
�ملجاري �لتي يطرحها بديال لنهر �لنيل �لعظيم.. 
�لند�ء  لهذ�  ��شتجابتكم  ���ش��رورة  على  ن�شّدد  �إّن��ن��ا 
�أّن دره��م وقاية خر من قنطار عالج،  �إدر�ك���ا منا 
�مل�شرت  كالم  ر�ئحة  م�شاعفات  عليكم  تخفى  ال  �إذ 
�إذ�  بها  �شيلحقه  �لذي  و�الأذى  �الأّم��ة،  �شفقت على 
ما ��شتمّر �نبعاث ر�ئحة كالمه �لّنتنة.. نهيب بكم 
رغم قناعتنا باأّنه وقد يرجي جلرح �ل�شيف برء وال 

برء ملا جرح �لل�شان..

�ل��ت��ي ج��رت بعد ���ش��الة �لظهر جن��ل �لعالمة  �جل��ن��ازة 
�لر�حل توفيق �لبوطي.

وو�شل جثمانا �لبوطي وحفيده �حمد �لذي ق�شى معه 
يف �لتفجر �ىل جامع �المويني و�شط �ج��ر�ء�ت �منية 
م�شددة، ومت قطع عدد من طرق �لعا�شمة �ملوؤدية من 

م�شفى �مية �ىل �جلامع �لذي يقع يف دم�شق �لقدمية.
و�فاد �لتلفزيون �ل�شوري �ن وزير �الوقاف حممد عبد 
�ل�شتار �ل�شيد مثل �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد ور�فق 
�لت�شييع  ح�شر  ك��م��ا  �جل��ام��ع  �ىل  �مل�شفى  م��ن  �مل��وك��ب 

ممثلون عن �ير�ن وحزب �هلل �للبناين ولبنان .

•• بروك�صيل-يو بي اأي:

من  �الأف��غ��ان  بعد  �لثانية  �ملرتبة  �إىل  �ل�شوريون  تقدم 
حيث عدد طلبات �للجوء �إىل �الحتاد �الأوروبي يف �لعام 
)يورو�شتات(  �الأوروب���ي  �الإح�شاء  هيئة  وذك��رت   2012
حيث  من  �الأوىل  �ملرتبة  تتبّو�أ  ت��ز�ل  ال  �أفغان�شتان  �أن 
�لعام  �إىل �الحت��اد �الأوروب��ي يف  �للجوء  ت�شدير طلبات 

% من جممل �لطلبات. 2012 و�لتي بلغت ن�شبتها 8 
�إجمايل  من   % ب�7  �لثانية  �ملرتبة  يف  �ل�شوريون  وحل 
�لذين حازو� على  �لرو�س  �إىل جانب  �مل�شجلة  �لطلبات 
ب�6  �ل�����ش��رب  يليهم  �ل��ل��ج��وء  طلبات  م��ن  ذ�ت��ه��ا  �لن�شبة 
�الحتاد  �إىل  �للجوء  لطلبات  �الإج��م��ايل  �لعدد  وبلغ   %

�الأوروبي يف �لعام 2012، 332 �ألف طلب بزيادة بن�شبة 
% ع��ن �ل��ع��ام �الأ���ش��ب��ق ح��ني ب��ل��غ �ل��ع��دد 302 �ألف   10
طلبات  م��ن   %  70 �أن  �إىل  يورو�شتات  و�أ���ش��ارت  طلب. 
دول  خم�س  يف  �شّجلت  �الأوروب�����ي  �الحت���اد  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
هي �أملانيا )77500 طلب(، فرن�شا )60600(، �ل�شويد 
28100 . ومت  28200 وبلجيكا  )43900(، بريطانيا 

% من هذه �لطلبات. رف�س 73 
وقالت �ملفو�شية �لعليا ل�شوؤون �لالجئني �لتابعة لالأمم 
�شوريا  يف  �ل�شر�ع  �إن  �خلمي�س  ن�شر  م�شح  يف  �ملتحدة 
�شاهم يف �رتفاع طلبات �للجوء يف �لبلد�ن �ل�شناعية يف 
�لعام 2012، حيث تقدمت �شوريا �إىل �ملركز �لثاين بعد 

�أفغان�شتان من حيث ت�شدير طلبات �للجوء.

ال�سوريون يف املرتبة الثانية بطلبات اللجوء 

باملنا�شبة

�سوت �ساّذ .. يف مرحلة ن�ساز من تاريخ م�سر..!
•• كيتو- االكوادور-وام:

عقدت �لوفود �لرملانية �خلليجية 
هام�س  ع��ل��ى  تن�شيقيا  �ج��ت��م��اع��ا 
128 للجمعية  �ل�  �ل��دورة  �أعمال 
�ل��ع��م��وم��ي��ة و�مل��ج��ل�����س �حل��اك��م �ل� 
�لدويل  �لرملاين  لالحتاد   192
�لذي يعقد حاليا يف مدينة كيتو 
يف �الكو�دور لتن�شيق مو�قف دول 
ل����دول �خلليج  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�ملو�شوعات  جميع  ب�شاأن  �لعربية 

�ملطروحة على جدول �العمال.
����ش���ع���ادة  �الج�����ت�����م�����اع  ������ش�����ارك يف 
�أم��ل ع��ب��د�هلل �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب 
�ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي رئ��ي�����ش��ة وفد 
�ل�شعبة �لرملانية و�شعادة كل من 
ر��شد �ل�شريقي وفي�شل �لطنيجي 
�لنعيمي  وعلي  �ملن�شوري  و�حمد 
�ل�شام�شي  عبد�لرحمن  و���ش��ع��ادة 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  �الم����ني 

�لت�شريعية و�لرملانية.
مناق�شة  �الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
جدول �الأعمال �ملطروحة بجانب 
در��شة طلبات �لبنود �لطارئة على 
جدول �أعمال �جلمعية تقدمت بها 
و�لعر�ق  و�شوريا  و�الردن  �ملغرب 
وتبني موقف موحد ب�شاأن �لبنود 

�لطارئة �ملقرتحة.
مقرتح  �ىل  �الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
�ل�شعبة �لرملانية لدولة �المار�ت 
�الأوىل  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ل���ى 

�لدوليني  و�الأم��ن  بال�شلم  �ملعنية 
�لتو�شل  يف  �لرملانيني  دور  حول 
�مل�شا�س  ي��ج��رم  دويل  �ت���ف���اق  �إىل 
�لدينية  و�مل���ق���د����ش���ات  ب���ال���رم���وز 
�ملتبادل  �الح���رت�م  على  و�لتاأكيد 
�لعاملية  و�حل�شار�ت  �الدي��ان  بني 
و�المن  لل�شلم  ��شا�شي  كمتطلب 
�ل��دول��ي��ني ومت���ت �مل��و�ف��ق��ة علية 

باالجماع.
�لرملانية  �ل����وف����ود  ع���ق���دت  ك��م��ا 
�ل���ع���رب���ي���ة �الع�������ش���اء يف �الحت�����اد 
�جتماعا  �ل����������دويل  �ل������رمل������اين 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ا ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل علي 
�ل���ر�����ش���د رئ���ي�������س جم��ل�����س �الم����ة 
�ل���ك���وي���ت���ي ل���ب���ح���ث �الإج������������ر�ء�ت 
لتن�شيق  �ل�����الزم�����ة  و�ل����ت����د�ب����ر 
جتاة  �لعربية  �لرملانية  �مل��و�ق��ف 
جدول  على  �مل��درج��ة  �ملو�شوعات 
�أع��م��ال �الحت��اد �ل��رمل��اين �لدويل 
و�مل��ن��ا���ش��ب �ل�����ش��اغ��رة يف �الحت���اد 
..ك���م���ا بحثو�  �ل�����دويل  �ل���رمل���اين 
ع��ق��د �ج���ت���م���اع���ات ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة مع 
�جليو�شيا�شية  �ملجموعات  ممثلي 
�لنظر  وج����ه����ة  ل���ن���ق���ل  �الأخ���������رى 
معها  �مل��و�ق��ف  وتن�شيق  �ل��ع��رب��ي��ة 
م�شرتكة  روؤي�������ة  �ىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
لوجهة  تاأييدها  على  و�حل�شول 
�أربعة  وتقدمت  �لعربية.  �لنظر 
برملانات عربية بطلبات �د�رج بند 
طارئ على جدول �عمال �جلمعية 
�لدويل  �لرملاين  لالحتاد   128
و�الردن  و�����ش����وري����ا  �مل����غ����رب  ه����ي 

�الحت����اد �ل���رمل���اين �ل����دويل قر�ر 
لالحتاد   126 �جلمعية  يف  فيه 
�ل���رمل���اين �ل����دويل و�ل��ت��ي عقدت 
 2012 ع��ام  �ب��ري��ل  يف كمباال يف 
�أن �ملقرتح �ملقدم من  �إىل  ونوهت 
و�ن  جيد  مقرتح  �ملغربية  �ململكة 
�المار�ت قد تو��شلت مع �ل�شعبة 
و�قرتحت  �مل��غ��رب��ي��ة  �ل���رمل���ان���ي���ة 
��شافة كلمة ت�شويه وحتريك بدال 
من تدمر ل�شمولية كلمة ت�شويه 
لتو�شيح �ملمار�شات �لتي تقوم بها 

��شر�ئيل لتغير هوية �لقد�س.
وقدم �شعادة ر��شد �ل�شريقي ممثل 
�للجنة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�لرملاين  ل���الحت���اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ل��������دويل ت���ق���ري���ر� م��ف�����ش��ال عن 
�للجنة  تد�ر�شتها  �لتي  �الع��م��ال 

رئ��ي�����س �الجتماع  و�ل���ع���ر�ق وم��ن��ح 
فر�شة جلميع �لرملانات لتقدمي 
نبذة عن �لهدف من �لبند �لطارئ 

�ملقدم من قبلهم.
ومل تتقدم �ية دولة عربية بطلب 
بها  �لطارئ �خلا�س  �لبند  �شحب 
يقرر  �الج��ت��م��اع  رئي�س  جعل  مم��ا 
ع��ق��د �ج��ت��م��اع ب��ني �ل����دول �الربع 
لالتفاق على �شيغة معينة للبند 
�ملجموعة  م���ن  �مل���ق���دم  �ل����ط����ارئ 

�لعربية.
�أمل  �ل���دك���ت���ورة  ل�����ش��ع��ادة  وك���ان���ت 
�لقبي�شي مد�خلة عرت فيها عن 
�ملطروحة  �ل��ب��ن��ود  جميع  �أه��م��ي��ة 
و�أ�شارت  �لعربية.  �لرملانات  من 
و�لو�شع  �شوريا  مو�شوع  �أن  �ىل 
�تخذ  و�أن  ���ش��ب��ق  ف��ي��ه��ا  �الن�����ش��اين 

خالل  �ملالية  و�للجنة  �لتنفيذية 
من  �شعادته  وق���ال  �جتماعيهما. 
خالل م�شاركتي يف �أعمال �للجنة 
ت���وخ���ي���ت �حل�����ر������س و�مل�������ش���ارك���ة 
�لفعالة حتى �كون معر� عن ر�أي 
�ملجموعة �لعربية وعاك�شا لهموم 
وق�شايا �متنا �لعربية �لتي تو�جه 

�لعديد من �لتحديات .
�أثناء  ر�ع���ى  �أن���ه  �شعادته  و�أو���ش��ح 
�ال  �الج���ت���م���اع���ني  م���د�خ���ل���ت���ه يف 
و�مل��ق��رتح��ات عبارة  �الف��ك��ار  تكون 
عاك�شة  و�من���ا  �شخ�شي  ر�ي  ع��ن 
��شتقيتها من  الآر�ء و�فكار عربية 
متابعتي لل�شاأن �لعربي باال�شافة 
مع  و�ل���ت���و�����ش���ل  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ىل 
�ملجموعات �جليو�شيا�شية �الخرى 

و�قناعهم بافكارنا ومقرتحاتنا.

الوفود الربملانية اخلليجية توؤكد دعمها مقرتح الإمارات
 ب�ســـاأن جتريــم امل�ســا�س بالرمــوز واملقد�ســات الدينيـة

اإىل اأهل الرّب والإح�سان..!

ت�سييع البوطي يف دم�سق 
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ذكرت �شحيفة وول �شرتيت جورنال �الأمركية �أن وكالة �ال�شتخبار�ت 
دوره��ا يف  تو�شيع  على  تعمل حالياً   ، �إي��ه  �آي  �شي  �الأمركية،  �ملركزية 
نظام  �شد  حربها  يف  �مل�شلحة  �ملعار�شة  دعم  �أج��ل  من  �ل�شوري  �لنز�ع 
�لرئي�س �ل�شوري، ب�شار �الأ�شد، وذلك يف �إطار جهود �لواليات �ملتحدة 
�ل�شحيفة عن  �شوريا. ونقلت  �ملت�شددين �ال�شالميني يف  ل�شد �شعود 
�آيه تو�ّشع دورها يف  �آي  �أن �شي  م�شوؤولني �أمركيني حاليني و�شابقني 
�ملعار�شني  �ملقاتلني  بع�س  تزويدها  خ��الل  م��ن  �الأ���ش��د،  على  �حلملة 

مبعلومات ��شتخبار�تية ت�شتخدم �شد �لقو�ت �ل�شورية �حلكومية.
�إطار جهود �لواليات �ملتحدة ل�شد  �أن هذ� �لتوجه ياأتي يف  و�أو�شحت 
�شعود �ملت�شددين �الإ�شالميني يف �شوريا، عر تقدمي مزيد من �لدعم 
و���ش��ط خم���اوف من  وذل���ك  �ل�����ش��وري��ة،  �مل��ع��ار���ش��ة  �لعلمانية يف  للقوى 
�زدهار تنظيم �لقاعدة يف �شوريا يف حال �شقوط نظام �الأ�شد. و�أ�شارت 
جهود  مب����و�ز�ة  ي��اأت��ي  �آي���ه  �آي  لل�شي  �مل��و���ش��ع  �ل���دور  �أن  �ىل  �ل�شحيفة 
وكاالت �ال�شتخبار�ت �لغربية �الأخرى لدعم �ملعار�شة �ل�شورية، �ملتمثل 
�الأ�شلحة، و�لقتال يف  �أن��و�ع  ��شتخد�م خمتلف  بتدريب عنا�شرها على 
للمعار�شة  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت  �أن  و�أّك��دت  �لتج�ش�س.  ومكافحة  �مل��دن، 
�ل�شورية ال تعني تغير�ً يف �لقر�ر �الأمركي بعدم �لتدخل �لع�شكري. 
غر �أنها نقلت عن م�شوؤولني �أمركيني، و�أوروبيني، وعرب، قولهم �إن 
م�شاعي �ل�شي �آي �آيه تعك�س تغير�ً يف مقاربة �الإد�رة �الأمركية �لتي 
�ختيار  يف  �لتاأثر  �أم��ل  على  �لعلمانيني،  �ملقاتلني  تعزيز  على  تهدف 

�ملجموعات �لتي �شت�شيطر يف مرحلة ما بعد �الأ�شد.

قتل 42 �شخ�شا و��شيب �لع�شر�ت يف حريق �ندلع يف خميم لالجئني 
تايالند، بح�شب ح�شيلة جديدة ح�شلت عليها  �شمال  �لبورميني يف 
وكالة فر�ن�س بر�س �م�س من م�شدر ر�شمي تايالندي. وكانت ح�شيلة 
ر�شمية �شابقة ��شارت �ىل مقتل 30 �شخ�شا يف �حلريق وقال نارومول 
بار�فات حاكم والية ماي هونغ �شون لفر�ن�س بر�س �حل�شيلة �الخرة 
�لتي ��شتطعنا تاأكيدها عر �جهزة �الت�شال �لال�شلكي هي 42 قتيال 
، م�شر� يف �لوقت نف�شه �ىل �ن هذه �حل�شيلة مر�شحة لالرتفاع مع 
تقدم عمليات �لبحث بني �النقا�س. وكانت م�شوؤولة يف وز�رة �لد�خلية 
كبر  ع��دد  و��شابة  �شخ�شا   30 مقتل  �جلمعة  بر�س  لفر�ن�س  �ك��دت 
من �جلرحى ، مو�شحة �ن نحو مئة كوخ دم��رت من ج��ر�ء �حلريق. 
�لن�شاء  م��ن  ه��م  �لقتلى  غالبية  ف��ان  �آخ��ر  حكومي  م�شوؤول  وبح�شب 

و�مل�شنني و�الطفال ، موؤكد� �ن عدد �جلرحى يناهز 200 �شخ�س .
 

تفقد �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون من جديد وحدة قو�ت 
ع�شكرية خا�شة، و�طلع على مهامها، يف ظل ت�شاعد لهجة �لتهديد 
جتربتها  �إث��ر  عليها  ج��دي��دة  عقوبات  فر�س  بعد  �ل�شمالية  �لكورية 
يونهاب  �جلنوبية  �لكورية  �الأن��ب��اء  وكالة  و�أف���ادت  �الأخ���رة.  �لنووية 
قام  كيم  �ن  �ل�شمالية  �لكورية  �ملركزية  �الأنباء  وكالة  نقاًل عن  �م�س 
بزيارة تفقدية لوحدة 1973 �لع�شكرية �خلا�شة و�طلع على مهامها 
وتدريباتها. هذ� فيما �تهم �ل�شمال رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �أبي 
�ملعادية  �لن�شاطات  رئي�شي يف  دور  و�تخاذ  �ملو�جهة،  على  بالتحري�س 
�شحيفة  يف  ن�شرت  مقالة  يف  �ل�شمالية  كوريا  و�عترت  يانغ.  لبيونغ 
�إىل  �آي���ل  �ل�شمايل  �لنظام  ب��اأن��ه  م��وؤخ��ر�ً  �أب���ي  ت�شريحات  �ن  �شمالية 
�ل�شقوط ال حمالة هو موؤ�شر على �ن �ليابان مت�شي ب�شكل �أعمى ور�ء 
�لواليات �ملتحدة. ي�شار �إىل �ن بيونغ يانغ ت�شعد من لهجتها �لعد�ئية 
�شاملة  ن��ووي��ة  ح��رب  ب�شن  ه���ددت  �ن��ه��ا  وو����ش��ن��ط��ن، حتى  �شيول  �شد 
�أمركا ب�شيا�شة  �إىل بحر من نار يف حال م�شت  عليهما، وحتويلهما 
�لتخويف �لتي تعتمدها. وكان كيم ز�ر يف 22 �شباط فر�ير �إحدى 
بالذخرة  مت��اري��ن  على  �شخ�شياً  و�أ���ش��رف  �لع�شكرية  ب��الده  وح���د�ت 
وحد�ت  �آذ�ر-م���ار����س   12 يف  تفقد  ث��م  وم��ن  �مل�شلحة،  للقو�ت  �حلية 
ع�شكرية يف �جلبهة �الأمامية بال�شاحل �لغربي د�عياً �جلنود للت�شدي 
جلميع �الأعد�ء و�لرمي بهم يف مرجل ملتهب ، قبل يومني من تفقده 

تدريبات على �إطالق �لنار ت�شتهدف جزر�ً يف �لبحر �الأ�شفر.

عوا�صم

وا�سنطن

�سيول

بانكوك

وا�سنطن تاميز تنتقد 
ت�سريحات اأوباما يف اإ�سرائيل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لرئي�س  �أطلقها  �لتي  �لت�شريحات  �الأمركية  تاميز  و��شنطن  �شحيفة  �نتقدت 
�الأمركي بار�ك �أوباما �أثناء زيارته �إىل �إ�شر�ئيل، وقالت �إن �أوباما �أطلق ت�شريحات 
ت�شمنت عبار�ت د�فئة ولكنها تناق�س �لو�قع �لذي مييل �إىل �لرودة وت�شاءلت 
�ل�شحيفة يف �فتتاحيتها بالقول �إن �أوباما يرتدي قبعة ر�عي بقر جميلة، ولكن 
�ل�شيارة  �شائق  �قرتفه  �ل��ذي  �إىل �خلطاأ  تاميز  و��شنطن  و�أ���ش��ارت  �لقطيع؟  �أي��ن 
�لليموزين �لتي كانت �شتقل �لرئي�س �الأمركي من مطار بن غوريون �لدويل يف 
�إ�شر�ئيل، و�لذي مالأ خز�ن �لوقود مبادة �لديزل بدال من �لبنزين. و�أو�شحت �أنه 
مت تد�رك هذ� �خلطاأ ومعاجلته ب�شرعة، ولكن كيف ميكن معاجلة �أربع �شنو�ت 
من �شيا�شات �لواليات �ملتحدة �لتي غذت �ال�شطر�بات يف �ملنطقة؟ و�لتي ت�شي باأن 
�لبيت �الأبي�س �أ�شهم يف �شعود �لتطرف �الإ�شالمي �لذي يهدد �الأمة �الإ�شر�ئيلية. 
�إىل  و�شوله  عند  ود�ف��ئ��ة  مع�شولة  ع��ب��ار�ت  �أط��ل��ق  �أوب��ام��ا  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
، وذل���ك الأن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إىل ج��ان��ب  �مل��ت��ح��دة تقف  �ل��والي��ات  �إن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، كقوله 
�لوقوف بجانب �إ�شر�ئيل يعتر من �مل�شالح �الأ�شا�شية لالأمن �لقومي �الأمركي 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  بني  �ل�شد�قة  عن  ه��ذه  �لد�فئة  �أوب��ام��ا  عبار�ت  �أن  و�أ�شافت   .
و�إ�شر�ئيل ال ميكنها �أن تن�شي �الإ�شر�ئيليني �لت�شريحات �الأمركية �ل�شابقة �لتي 
�شبق �أن �أر�شلت بر�شالة تناق�س ت�شريحات �أوباما �جلديدة، م�شرة �إىل �خلالفات 
�ل�شابقة بني �أوباما ورئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو. وقالت �إن �الإد�رة 
�أن �شجبت �ل�شيا�شة �الإ�شر�ئيلية �لتي �قت�شت بناء منازل  �أي�شا �شبق  �الأمركية 
جديدة يف �مل�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية يف �ل�شفة �لغربية، و�أن �لبيت �الأبي�س ر�شم 
�شمايل  يف  �جل��والن  مرتفعات  من  �إ�شر�ئيل  حرمان  �شاأنها  من  خريطة  موؤخر� 
�شمتهم  م��ن  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت  �لغربية.   �ل�شفة  ح��ول  مناطق  وم��ن  �ل��ب��الد 
�لرئي�س حممد  �أعقاب �شعود  �أكرث جر�أة يف  �أ�شبحو�  �لفل�شطينيني  باملتطرفني 
ت�شجيع  �أن  و�أ�شافت  �حلكم.  �شدة  �إىل  �ملجاورة  �ملتعاطف معهم يف م�شر  مر�شي 
�أوباما للثور�ت �لعربية وهديته �الأخرة من �ملقاتالت �لنفاثة و�لدبابات بقيمة 
250 مليون دوالر حلكومة مر�شي �لتي ي�شيطر عليها �الإخو�ن �مل�شلمون، يعتر 

�أمُر� ُيكّذب تعهد�ت �أوباما بالوقوف مع �إ�شر�ئيل .

اعتربه فر�شة جديدة لتل اأبيب 

اأوغلو يك�سف تفا�سيل اعتذار نتنياهو عن هجوم مرمرة

قلق اأوروبي وبان يدعو اللبنانيني للوحدة بعد ا�شتقالة ميقاتي

خماوف لبنانية من اأزمة �سيا�سية طويلة وتوترات اأمنية
باب  يفتح  �شقوط �حلكومة  �ن  ذ�ت��ه 
�المل �مام �للبنانيني الجر�ء حو�ر.

وك���ت���ب���ت �جل����م����ه����وري����ة يف �الط������ار 
رئي�س  ��شتقالة  ما يف  �ه��م  �ن  نف�شه 
�حلكومة جنيب ميقاتي �نها ك�شرت 
�جلمود �لذي كان يخيم على �حلياة 
�ل�شيا�شية ويدفع �لبلد رويد� رويد� 
نحو �لفو�شى و�لال��شتقر�ر وفتحت 
�ل��ب��اب �م��ام مرحلة ج��دي��دة يتحمل 
ف��ي��ه��ا ك����ل ط�����رف م�������ش���وؤول���ي���ة عدم 
ينتج  وطني  تفاهم  ل�شياغة  تعاونه 
للبنان  �م���ان  �شبكة  ت�شكل  ح��ك��وم��ة 

و�للبنانيني .

ب��دوره �ع��رب �الحت��اد �الوروب���ي عن 
ويف  لبنان  يف  �لو�شع  لتدهور  قلقه 
�جتماع  هام�س  على  ����ش��درت��ه  بيان 
وزي������رة  ع������رت  دب�����ل�����ن،  يف  وز�ري 
كاثرين  �الوروب���ي  �الحت��اد  خارجية 
�لو�شع  ل��ت��ده��ور  قلقها  ع��ن  ����ش��ت��ون 
يف ل��ب��ن��ان ب��ع��د ق���ر�ر رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 

)جنيب( ميقاتي �ال�شتقالة .
و����ش��اف��ت �ن �ن���ع���د�م �ل��ت��و�ف��ق بني 
�حلكومة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل����ق����وى 
م����اأزق  �ىل  �دى  �ل����ن����و�ب  وجم��ل�����س 
فيما  �الن��ت��خ��اب��ات،  ح���ول  خ�شو�شا 
�مل�����ش��اك��ل �الم��ن��ي��ة م���ا ز�ل�����ت ترخي 

بظاللها على ��شتقر�ر �لبالد .
�ل�شحف  ع����رت  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة �ل�����������ش�����ادرة �م���������س عن 
�زمة  يف  لبنان  �ق��ح��ام  م��ن  تخوفها 
�منية  وت����وت����ر�ت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ط��وي��ل��ة 
م��رت��ب��ط��ة ب���االزم���ة �ل�����ش��وري��ة، بعد 
����ش��ت��ق��ال��ة م��ي��ق��ات��ي ب�����ش��ب��ب خالف 
�ملقبلة  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى 
وتعيينات �منية. وكان ميقاتي �علن 
يف بيان ��شتقالته �ن رف�س �الكرثية 
�ال�شر�ف  هيئة  ت�شكيل  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل����ذي م���ن �شاأنه  ع��ل��ى �الن��ت��خ��اب��ات 
�ل��ت��م��ه��ي��د حل�����ش��ول �الن��ت��خ��اب��ات يف 
�ملقبل،  يونيو  ح��زي��ر�ن  يف  موعدها 
قوى  ع��ام  مل��دي��ر  �لتمديد  ورف�شها 
�لذي  ريفي  ��شرف  �لد�خلي  �الم��ن 
ور�ء  قريبا، هما  �لتقاعد  �ىل  يحال 
�لنهار  �شحيفة  ونقلت  �ال�شتقالة. 
�للبنانية  �مل��ع��ار���ش��ة  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
�زمة  توقعها  معار�شة  �و���ش��اط  ع��ن 
طويلة يف ما يتعلق بت�شكيل حكومة 

•• عوا�صم-وكاالت:

دعا �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان 
كي مون كل �الأط��ر�ف �للبنانية �إىل 
و��شتقر�ر  �أمن  على  حفاظاً  �لوحدة 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ��شتقالة  �إث���ر  لبنان 
�ملتحدث  و�أ����ش���در  م��ي��ق��ات��ي.  جن��ي��ب 
�ن��ه يف هذ�  ق��ال فيه  ب��ان بياناً  با�شم 
للمنطقة،  بالتحديات  �ملليء  �لوقت 
ي��دع��و �الأم����ني �ل��ع��ام ك��ل �الأط����ر�ف 
�لبقاء موحدين خلف  �إىل  لبنان  يف 
مي�شال  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ق���ي���ادة 
���ش��ل��ي��م��ان. وح���ث ب���ان ك��ل �الأط����ر�ف 
على �لعمل معاً مع موؤ�ش�شات �لدولة 
و�ال�شتقر�ر،  �ل��ه��دوء  على  للحفاظ 
و�حرت�م �شيا�شة �لناأي بالنف�س �لتي 
�اللتز�م  مع  متا�شياً  لبنان  يعتمدها 
�ل����و�رد يف �إع���الن ب��ع��ب��د�، ودع���م دور 
�لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية يف �حلفاظ 
و�ل�شيادة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���وح���دة  ع��ل��ى 
و�الأم���ن . وط��ال��ب �الأم���ني �ل��ع��ام كل 
�مل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ت��و����ش��ل ب��اإي��ج��اب��ي��ة مع 
�لتو�فق  بغية  )�ل��ل��ب��ن��اين(  �لرئي�س 
ب�����د من  �ل����ت����ي ال  �ل����ط����ري����ق  ح������ول 
�لتز�مات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �شلوكها 
ل��ب��ن��ان �ل��د���ش��ت��وري��ة وب���اح���رت�م تام 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة . وك����ان 
ميقاتي قدم م�شاء �جلمعة ��شتقالة 
حكومته بعد خالفات وز�ري��ة دفعت 
رئي�س �جلمهورية لتعليق �جتماعات 
�حل��ك��وم��ة، و�أف�����ش��ح م��ي��ق��ات��ي �ملجال 
�أمام �لرئي�س �شليمان تاأليف حكومة 
ك���ل �لقوى  ف��ي��ه��ا  ت��ت��م��ث��ل  �إن���ق���اذي���ة 

�ل�شيا�شية.

البنتاغون متم�سك بالدرع 
ال�ساروخي يف بولندا 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�أعلن وزير �لدفاع �الأمركي، ت�شاك 
بخطط  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  مت�شك  ه��اغ��ل، 
�لدفاع  منظومة  م��ن  عنا�شر  ن�شر 
�ل�����ش��اروخ��ي يف ب��ول��ن��د�. وذك���ر بيان 
�الأمركية،  �لدفاع  وز�رة  عن  �شادر 
بنظره  �ت�����ش��ااًل  �أج�����رى  ه��اغ��ل  �أن 
�شيمونياك،  ت��وم��ا���س  �ل���ب���ول���ن���دي، 
ط���م���اأن ف��ي��ه ب���ول���ن���د� ب�����اأن ب�����الده ال 
�لدرع  ن�شر  مبو��شلة  تتم�شك  ت��ز�ل 
�أوروب�������ا . و�أع�����رب  �ل�����ش��اروخ��ي��ة يف 
بولند�  لتفهم  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ه��اغ��ل 
�الأمركية  �خل��ط��ط  يف  للتغير�ت 
�ملعدلة ب�شاأن ن�شر عنا�شر من درعها 
�إىل  م�شر�ً  �أوروب����ا،  يف  �ل�شاروخية 
�شيما  ال  �لعاملية،  �ملخاطر  تنامي  �أن 
�خلطر �لذي متّثله كوريا �ل�شمالية، 
�لدرع  ق���در�ت  م��و�ق��ع  تغير  تطلب 
�لر�بعة  �ملرحلة  �إطار  �ل�شاروخي يف 
م��ن �إن�����ش��ائ��ه��ا . و�أ����ش���اف �ل��ب��ي��ان �أن 
للمر�حل  �خلطط  �أن  �أو���ش��ح  هاغل 
�ملنظومة  �إن�شاء  من  �الأوىل  �لثالث 
هاغل  �أن  وتابع   . حالها  على  بقيت 
ال�شتحد�ث  �لبولندية  باجلهود  نّوه 
�إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��ار  �مل�شلحة  ق��و�ت��ه��ا 
�أع����رب ع��ن ت��ق��دي��ر بالده  �أن ه��اغ��ل 
بولند�،  مع  �لوثيقة  �لعمل  لعالقة 
�إ�شايف  ب��ت��م��ت��ني  ع���ن رغ��ب��ت��ه  م��ع��رب��اً 
�أن  �إىل  ول��ف��ت   . �لثنائية  للعالقات 
هاغل قدم تعازيه لنظره �لبولندي 
لقوة  ت��اب��ع  ب��ول��ن��دي  ج��ن��دي  مبقتل 
�أفغان�شتان  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
)�إي�����ش��اف( خ��الل �الأ���ش��ب��وع �حلايل، 
�ملتو��شل  دعمها  على  بولند�  �شاكر�ً 

ملهمة �إي�شاف .

�الخبار  �شحيفة  وتوقفت   . جديدة 
�شيا�شة  على  �ال�شتقالة  تاثر  عند 
�ر�شاها ميقاتي  �لتي  بالنف�س  �لناي 
�لتي  �ل�شورية  �الزم��ة  �ىل  بالن�شبة 
ينق�شم حولها �للبنانيون. و�عترت 
تعني  �حلكومة  ��شتقالة  خطوة  �ن 
�قحام لبنان مبا�شرة يف هذه �الزمة 
لي�س  �منية  ت��وت��ر�ت  توقع  يعني  م��ا 
ف��ق��ط ع��ل��ى �حل�����دود م���ع ���ش��وري��ا بل 
رمبا د�خل �الر��شي �للبنانية. ور�ت 
�شوف تطول  �ل�شيا�شية  �لفو�شى  �ن 

و�النتخابات يف حكم �ملوؤجلة .
و��شارت كل من �الخبار و �ل�شفر �ىل 

�ر�شل ر�شالة �ىل �المني  �ن ميقاتي 
ن�شر�هلل  ح�����ش��ن  �هلل  حل����زب  �ل���ع���ام 
�ذ� مل  �شي�شتقيل  �ن��ه  فيها  له  يقول 
ن�شر�هلل  و�ن  لريفي  �لتمديد  يتم 

�جابه �فعل ما يريحك .
ت�شاءلت  ذل��������ك،  م�����ن  و�ن����ط����الق����ا 
حزب  �آث���ر  مل���اذ�  �مل�شتقبل   �شحيفة 
�هلل ��شقاط حكومته )ميقاتي( على 
�لتمديد لريفي، م�شيفة هل هناك 
�جندة �منية عند هذ� �حلزب يريد 
تنفيذها؟ . وتتهم �ملعار�شة �للبنانية 
حزب �هلل بالتورط ع�شكريا يف �لنز�ع 
�ل�شوري و�عترت �مل�شتقبل يف �لوقت 

اأوباما �ساهم يف ال�سلح بني اإ�سرائيل وتركيا 
�لدول  �أكرث  �أن تركيا كانت  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت  �أ�شلحة نووية.  تطوير 
�أخذت  �لبلدين  عالقة  و�أن   ،2010 حتى  �إ�شر�ئيل  من  قربا  �الإ�شالمية 
�لتي  �لرتكية  مرمرة  �شفينة  على  �الإ�شر�ئيلي  �لهجوم  �أعقاب  يف  بالتوتر 

كانت حتمل م�شاعدة �إىل قطاع غزة يف فل�شطني.
وقالت �إن �أوباما كان يجل�س بجانب نتنياهو عندما �ت�شل �الأخر باأردوغان 
�ل�شفينة  على  �الإ�شر�ئيلي  للهجوم  �أ�شفه  ع��ن  و�أع���رب  �ع��ت��ذ�ره  ل��ه  وق��دم 
�أردوغ��ان قبل �العتذ�ر و�أن �ملياه عادت �إىل جماريها  �أن  �لرتكية، م�شيفة 

ب�شاأن عالقة �لبلدين.
كما �أعربت �ل�شحيفة عن �أهمية �لعالقة بني �إ�شر�ئيل وتركيا، وذلك ملا لها 
من دور يف مو�جهة �لتحديات �مل�شرتكة، ويف حتقيق �ال�شتقر�ر يف �ملنطقة 

�مل�شطربة بدال من �لعمل �شد بعه�شما.

•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت �شحيفة نيويورك تاميز �الأمركية �إن �لرئي�س �الأمركي بار�ك �أوباما 
كلل زيارته �إىل �إ�شر�ئيل بو�شاطة ناجحة بني �إ�شر�ئيل وتركيا، و�أ�شافت �أن 

و�شاطته و�شعت حد� حلالة �لتوتر يف �لعالقات بني �أنقرة وتل �أبيب.
تعزيز  �شاأنها  من  �أوب��ام��ا  و�شاطة  �أن  �فتتاحيتها  يف  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
موقفي كل من رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو ونظره �لرتكي 
رجب طيب �أردوغ��ان، ولكنها �أي�شا تعزز من موقف �أوباما ب�شاأن �ل�شيا�شة 

�خلارجية �الأمركية.
و�أ�شافت نيويورك تاميز �أن كال من تركيا و�إ�شر�ئيل ترغبان يف حل �شلمي 
عن  �إي��ر�ن  �إبعاد  يف  ترغبان  و�أنهما  ب�شوريا،  تع�شف  �لتي  �الأهلية  للحرب 

كاتب: غزو العراق خطاأ ا�سرتاتيجي وو�سمة عار 

•• اأنقرة-يو بي اآي:

�لرتكي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  �أع���ل���ن 
�أحمد د�ود �أوغلو �أن �عتذ�ر رئي�س 
بنيامني  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���������وزر�ء 
ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ن��ظ��ره �ل���رتك���ي رجب 
�لهجوم  ع�����ن  �أردوغ��������������ان  ط���ي���ب 
�الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ع��ل��ى ���ش��ف��ي��ن��ة مايف 
له  ل��ي�����س   ،2010 ع����ام  م���رم���رة 

عالقة باالأزمة �ل�شورية.
و�أو�شح �أوغلو يف مقابلة مع موؤ�ش�شة 
�الإذ�عة و�لتلفزيون �لرتكية تي �آر 
�ملوقف  يف  �الأخ���ر  �لتطور  �أن  ت��ي 
عالقة  �أي  ل��ه  لي�شت  �الإ�شر�ئيلي 
مبوقف تركيا من �الأزمة �ل�شورية 
ال  تركيا  �أن  على  م�شدد�  �لر�هنة، 
�الإط���الق يف مو�قفها  ت��خ��ادع على 
و�إمنا ت�شّر عليها، الأنها تكون على 

حق يف ما تدعيه .
�أردوغان  �أن  �لرتكي  �لوزير  وذك��ر 
نتنياهو  �ت�شال  تلقي  قبل  ت�شاور 
غزة  يف  حما�س  حكومة  رئي�س  مع 
�ل�شلطة  ورئ��ي�����س  هنية  �إ�شماعيل 
عبا�س  حم����م����ود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
على  مو�فقتهما  ع��ل��ى  للح�شول 
ق��ب��ول �الع��ت��ذ�ر �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، كما 
�مل�شري  ب��ال��رئ��ي�����س  �أي�����ش��ا  �ت�����ش��ل 
حم��م��د م��ر���ش��ي ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�ل���ل���ب���ن���اين جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي قبل 
��شتقالته و�أمر قطر �ل�شيخ حمد 

زيارة �أوباما �إىل �إ�شر�ئيل، �إذ جرى 
نتنياهو  يت�شل  �أن  ع��ل��ى  �الت��ف��اق 

باأردوغان وهو برفقة �أوباما.
�إ�شر�ئيل  �ل��رتك��ي  �ل��وزي��ر  ون��ا���ش��د 
�إعادة �لنظر يف ت�شرفاتها، مو�شحا 
�أن �العتذ�ر �لذي تقدمت به لي�س 
�لطريق  و�أن  ب���د�ي���ة،  جم����رد  �إال 
عملية  الإح�����ي�����اء  مم���ه���د�  �أ����ش���ب���ح 
�الإ�شر�ئيلية  �لفل�شطينية  �ل�شالم 

على �أ�شا�س مت�شاٍو.

بن خليفة �آل ثاين. و�أ�شاف �أوغلو 
�أن �الت�����ش��ال م���ع رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�إذ تكلم  �الإ�شر�ئيلي بد�أ بعد ذلك، 
�لهاتف  �أع��ط��ى  ث��م  �أوال  نتنياهو 
�أوباما،  ب��ار�ك  �الأمركي  للرئي�س 
ع�شرين  بني  ما  �الت�شال  و��شتمر 
�إىل ثالثني دقيقة. م�شر� �إىل �أن 
�الت�شال �لهاتفي �لثالثي مت بعد 
م�شرتك  ب��ي��ان  ن�س  على  �الت��ف��اق 
�أوغلو  د�ود  وق��ال  �ملو�شوع.  ب�شاأن 
�الأ�شا�شية  �ل��رتك��ي��ة  �مل��ط��ال��ب  �إن 
�إ�شارة �إىل �عتذ�ر  متت تلبيتها، يف 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل وم��و�ف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى دفع 
ورفع  �ل�شحايا  الأ���ش��ر  تعوي�شات 
�حل�شار عن غزة و�أكد �أن �إ�شر�ئيل 
�شعرت بالعزلة �لدولية بعد حادث 

مرمرة.
�العتذ�ر جاء  �أن  �إىل  �أوغلو  ولفت 
تتويجا جلهود �نطلقت منذ ثالث 
�لذي  �ل���دور  �إىل  م�شر�  ���ش��ن��و�ت، 
�الأمركي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  لعبه 
جون كري يف �لو�شول �إىل �تفاق 
ع��ل��ى ن�����س �ع���ت���ذ�ر م�����ش��رتك بني 
�جلانبني بعد زيارته �إىل �أنقرة يف 

�الأول من مار�س �آذ�ر �جلاري.
و�أ�شار �إىل �أن �الأتر�ك حتدثو� مع 
�الأ�شبوع  م��ر�ت خ��الل  �شت  ك��ري 
�مل��ا���ش��ي، م��وؤك��د� �أن��ه��م ك��ان��و� على 
�ت�شال مب�شوؤولني �أمركيني فقط 
ت��و���ش��ط��و� ل��الت��ف��اق �ل��ن��ه��ائ��ي قبل 

�لرتكي  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س  وَق����ِب����ل 
�لذي  �لهجوم  نتنياهو عن  �عتذ�ر 
�إ�شر�ئيلية  ك��وم��ان��دوز  ق��وة  �شنته 
�لرتكية  مرمرة  مايف  �شفينة  على 
�أ�شطول  �شفن  �إح���دى  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�إىل غ���زة يف مايو  �مل��ت��ج��ه  �حل��ري��ة 
�أيار 2010، مما �أدى ملقتل ت�شعة 

�أتر�ك.
جهته  م������ن  ن���ت���ن���ي���اه���و  و�أع�������ل�������ن 
رف����ع ب��ع�����س �ل���ق���ي���ود ع��ل��ى حركة 

�الأ�شخا�س و�لب�شائع �إىل �الأر��شي 
�لفل�شطينية ومن بينها غزة وكانت 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل وتركيا  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
�ل���ه���ج���وم، وطلبت  ب��ع��د  ت���ده���ورت 
عنه  �الع��ت��ذ�ر  �إ�شر�ئيل  من  تركيا 
ب�شدة،  �أب��ي��ب  ت��ل  رف�شته  م��ا  وه��و 
�أثناء  ����ش���ور�  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ون�����ش��رت 
تبني  �إن��ه��ا  قالت  �ل�شفينة  �قتحام 
يف  كانو�  �الإ�شر�ئيليني  �جلنود  �أن 

حالة دفاع عن �لنف�س.

ليبيا حتظر دخول 
الفيل�سوف الفرن�سي ليفي

•• لندن-وكاالت:
منعت �ل�شلطات �لليبية �لفيل�شوف 
�ل��ف��رن�����ش��ي �ل�����ش��ه��ر ب���رن���ار هرني 
ملر�فقة  �أر��شيها  دخ��ول  من  ليفي 
�شاركوزي  نيكوال  �ل�شابق  �لرئي�س 
يف زيارته �ملزمع �لقيام بها يف وقت 

الحق من �الأ�شبوع �حلايل.
�إندبندنت  ذي  �شحيفة  و�أوردت 
�م�س  ع����دده����ا  يف  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
ديانة  ه��و  �مل��ن��ع  ���ش��ب��ب  �أن  �ل�����ش��ب��ت 
ل��ي��ف��ي �ل��ي��ه��ودي��ة وك����ان ل��ي��ف��ي من 
�لع�شكري  �لتدخل  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني 
�شاعد  �لذي  �لريطاين  �لفرن�شي 
يف �الإطاحة بالعقيد �لليبي �لر�حل 

معمر �لقذ�يف يف 2011.
ويعود �لف�شل �إىل ليفي �إذ �شاهم يف 
رئي�شا  كان  �شاركوزي عندما  �إقناع 
�لع�شكري  �ل��ت��دخ��ل  �إب���ان  لفرن�شا 
حربية  طائر�ت  باإر�شال  �خلارجي 
حل���م���اي���ة ث������و�ر ل��ي��ب��ي��ا م����ن ق����و�ت 

�لقذ�يف.
�إل���ك���رتوين فرن�شي  مل��وق��ع  وط��ب��ق��ا 
�لفرن�شي  �ملفكر  ف���اإن   ،)89 )ري 
ُم��ِن��ع م��ن م��ر�ف��ق��ة ���ش��ارك��وزي عند 
الأن  �جلاري  �الأ�شبوع  ليبيا  زيارته 
�لعا�شمة  طر�بل�س  بلدية  �شلطات 
لهجمات  ه��دف��ا  ي��ك��ون  �أن  تخ�شى 
ب�شبب خلفيته  �إ�شالمية  ملي�شيات 

�ليهودية.
وهدد �شاركوزي باإلغاء �لزيارة لكن 
ليفي حثه على دعم �الأ�شدقاء يف 
ليبيا �لذين يعي�شون و�شعاً حرجاً 
�الح�������رت�ز من  ع��ل��ي��ه��م  ي��ت��ع��ني  �إذ 

�الإ�شالميني .

تاأجيل قمة الحتاد الأوروبي واليابان ب�سبب الأزمة القرب�سية
•• بروك�صيل-وام:

�أجل �الحتاد �الأوروبي قمته مع �ليابان �لتي كانت مقررة �الأ�شبوع �ملقبل الطالق مفاو�شات حول �لتبادل 
�الأوروبي  �ملجل�س  رئي�س  رومبوي  ف��ان  و�أع��رب هرمان  �ملالية يف قر�س.  �الأزم��ة  ب�شبب  وذل��ك  �حل��ر 
وجوزيه مانويل بارو�شو رئي�س �ملفو�شية �الأوروبية يف بيان لهما �لليلة قبل �ملا�شية عن �أ�شفهما لقر�ر 
تاأجيل �لقمة �إىل �أجل غر م�شمى مو�شحني �أن �جلهود �لتي تبذل حاليا للتو�شل �ىل حل للو�شع �ملايل 
جلمهورية قر�س يتطلب وجودهما يف بروك�شل . وذكرت �مل�شادر �أن وزر�ء مالية دول منطقة �ليورو 
�إب��ر�م �تفاقات  �إىل  �شيجتمعون �ليوم يف بروك�شل لبحث �الأزم��ة �لقر�شية. وي�شعى �الحت��اد �الأوروب��ي 
�إفال�س  خطر  لكن  �لعاملي  �القت�شاد  يف  مناف�شيه  �أب��رز  و�ليابان  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  ثنائية  جتارية 
�أن ي�شارك  �مل��ال �الأوروب��ي��ة. وك��ان من �ملفرت�س  �أ�شو�ق  قر�س وخ��روج �لبلد من منطقة �ليورو يهدد 
رئي�شا �ملجل�س �الأوروبي و�ملفو�شية �الأوروبية يف �لقمة �حلادية و�لع�شرين بني �الحتاد �الأوروبي و�ليابان 

ولقاء رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �بي الطالق �ملفاو�شات من �أجل �إبر�م �تفاق للتبادل �حلر. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لعر�ق  �إن غ��زو  ك��ون��ر  �الأم��رك��ي جيفري  �ل��ك��ات��ب  ق��ال 
�لرئي�س  �شمعة  ع��ل��ى  د�ئ��م��ة  ع���ار  و���ش��م��ة  مي��ث��ل  �شيبقى 
�الأمركي �ل�شابق جورج بو�س، و�أ�شاف �أنه �شيبقى ي�شار 

�إىل �حلرب على �لعر�ق بو�شفها �حلرب �مل�شوؤومة.
و��شنطن  �شحيفة  ل��ه  ن�شرته  مقال  يف  �لكاتب  و�أو���ش��ح 
تاميز �الأمركية �أن غزو �لعر�ق يعتر خطاأ �إ�شرت�تيجيا 
تر�جع  و�إىل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �شمعة  ت�شويه  �إىل  �أدى 
نفوذها يف �ملنطقة و�إىل ت�شاوؤل دورها كقوة عظمى على 
بو�س وموؤيديه زعمو� قبل  �أن  و�أ�شاف  �لعاملي.  �مل�شتوى 
�أكرث من ع�شر �شنو�ت �أن �لرئي�س �لعر�قي �لر�حل �لقوي 
�شد�م ح�شني كان ي�شكل تهديد� قاتال للواليات �ملتحدة 
وجل����ر�ن �ل���ع���ر�ق ع��ل��ى ح��د ����ش���و�ء، ول��ك��ن ه���ذه �ملز�عم 
كونر  وق��ال  �ل��و�ق��ع.  �أر���س  على  للحقيقة  مغايرة  كانت 
ميتلك  ك��ان  �شد�م  �أن  على  �أك��دت  �أن  �شبق  و��شنطن  �إن 

خمزونات هائلة من �الأ�شلحة �لكيمياوية و�لبيولوجية، 
و�لتي ميكن نقل بع�شها �إىل تنظيم �لقاعدة، م�شيفا �أن 
�الإد�رة �الأمركية �تهمت �شد�م باأنه على �شلة بهجمات 
�حلادي ع�شر من �شبتمر-�أيلول 2001. وقال �لكاتب 
�إن �إد�رة بو�س كانت خمطئة، و�أن �شد�م مل يكن ميتلك 
�أي �أ�شلحة دمار �شامل، و�إنه مل تكن له �أي �شلة بالقاعدة، 
و�إن �حلملة �لع�شكرية على �لعر�ق باأكملها ��شتندت على 
�أن  ����ش��ت��خ��ب��اري��ة خ��اط��ئ��ة وخم��ت��ل��ق��ة، م�شيفا  م��ع��ل��وم��ات 
�ل�شعب �الأمركي يعتقد باأنه تعر�س خلديعة كرى، و�أن 
بو�س ��شتغل �ل�شعب �الأمركي وكذب عليه، مما ت�شبب يف 
كما  �ملطاف.  نهاية  يف  نف�شه  بو�س  �شمعة  وتدمر  تاآكل 
�أ�شار �لكاتب �إىل �خل�شائر �لب�شرية و�ملادية �لهائلة جر�ء 
�لعر�ق  غ��زو  �أن  م�شيفا  �ل��ع��ر�ق،  على  �ملاأ�شاوية  �حل��رب 
ت�شبب يف حتطيم �لبالد و�نت�شار عنا�شر تنظيم �لقاعدة 
�أرجائها، و�أن �ل�شر�ع  و�لف�شائل �الإ�شالمية �الأخرى يف 

�لطائفي �شار يهدد بتمزيق �لبالد.



12 األحد -    24   مارس    2013 م    -    العـدد   10748
Sunday  24    March    2013  -  Issue No   10748



13

عربي ودويل
األحد -    24   مارس    2013 م    -    العـدد   10748
Sunday  24    March    2013  -  Issue No   10748

•• مونرتيال-ا ف ب:

حو�ىل  �الأول  �م�����س  م�شاء  م��ون��رتي��ال  �شرطة  �عتقلت 
لها  ترخ�س  مل  م�شرة  يف  مل�شاركتهم  متظاهر   200
�ل�����ش��ل��ط��ات وج����رت ب���دع���وة م���ن ه��ي��ئ��ت��ني ط��ال��ب��ي��ت��ني يف 
كند�  �شهدتها  تظاهرة  الكر  �الوىل  �ل�شنوية  �لذكرى 

يف �طار ربيع �لقيقب .
وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����ش��رط��ة ج��ان-ب��رون��و الت���ور يف 
يف  كانو�  �ملتظاهرين  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ت�شريح 
حو�ىل  منهما  ك��ل  ت�شم  �ملدينة  و�شط  يف  جمموعتني 
مكافحة  �شرطة  عنا�شر  عمد  وق��د  100متظاهر، 

�ل�شغب يف بادئ �المر �ىل تطويقهما.

• وا�صنطن-بروك�صيل-يو بي اأي:

قلقها  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  �أك������دت 
�لد�ئم من �ال�شتباكات �لعنيفة يف 
�مل�شري  �لرئي�س  �ن  ور�أت  م�شر، 
بع�س  �ت�����خ�����ذ  م����ر�����ش����ي  حم����م����د 
�الإ�شالح  ط��ري��ق  ع��ل��ى  �خل���ط���و�ت 

وو��شنطن ت�شجعه على �ملزيد.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �ال���ش��ت��ب��اك��ات �لتي 
وق��ع��ت ب���ني �مل��ع��ار���ش��ة و�الأخ������و�ن 
يف  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  �مل�����ش��ل��م��ني 
وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  قالت  م�شر، 
فيكتوريا  �الأم��رك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
نوالند يف موؤمتر �شحايف عقدته، 
نحن قلقون د�ئماً من �ال�شتباكات 
�لعنيفة يف م�شر، ونحن ندعو كل 
�إىل  ل��دي��ه��م م��ظ��امل يف م�شر  م��ن 
�شلمي  ب�شكل  �أنف�شهم  �لتعبر عن 

.
�حلكومة  �شجعنا  نوالند  و�أ�شافت 
على قيادة حو�ر و��شع للتعامل مع 
�المتعا�شات �ل�شعبية من �لناحية 
مل  و�ن��ا  و�القت�شادية،  �ل�شيا�شية 
�جلديدة  �ال���ش��ت��ب��اك��ات  على  �أط��ل��ع 
ل��ك��ن��ن��ا، ك��م��ا ف��ع��ل��ن��ا د�ئ���م���اً، ن�شجع 
�ملحتجني على �لقيام بذلك ب�شكل 

و��شاف �نه جرى بعد ذلك حتديد هويات كل �ملتظاهرين 
وحررت بهم جميعا غر�مة ثم �طلق �شر�حهم ، موؤكد� 
�ن �لتظاهرة و�عتقال �ملتظاهرين و�الفر�ج عنهم جرت 

جميعها بدون �ي ��شتخد�م للعنف �و �ي حادث.
�لي�شاري  مت�شامنة  كيبك  ح��زب  يف  �لنا�شطة  وج��ددت 
حتقيق  هيئة  بت�شكيل  �ملطالبة  ما�شيه  مانون  �ملعار�س 
عامة م�شتقلة للتحقيق يف طريقة تعامل �ل�شرطة مع 

�ملحتجني خالل �لتظاهر�ت.
ودعت �ىل هذه �لتظاهرة هيئتان طالبيتان هما ر�بطة 
ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�ل��ق��ان��ون يف ج��ام��ع��ة كيبك 
�أ�ش�شي �لتي  مبونرتيال و�لنقابة �لطالبية �لر�ديكالية 

تطالب مبجانية �لتعليم بكل مر�حله.

�الأمنية  �لقو�ت  نحث  كما  �شلمي، 
على �لتحلي ب�شبط �لنف�س .

 3 م�������رور  ب���ع���د  �ن�����ه  �إىل  ول���ف���ت���ت 
�أ�شابيع على زيارة وزير �خلارجية 
م�شر،  �إىل  كري  جون  �الأمركي 
بع�س  �مل�شري على  �لرئي�س  �أق��دم 

�الإ�شالح  ط��ري��ق  ع��ل��ى  �خل���ط���و�ت 
م��ث��ل دع���وة ف��ري��ق ���ش��ن��دوق �لنقد 
�ل���ب���الد، كما  �إىل  ل��ل��ع��ودة  �ل����دويل 
�ل��ق�����ش��اء فيما  ����ش��ت��ج��اب ل��رغ��ب��ة 
قانون  تعليق  ب�شاأن  بقر�ره  يتعلق 
و��شتخدم  �لرملانية،  �النتخابات 

�ل��ن��ظ��ام �ل��ق�����ش��ائ��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�مل�������ش���األ���ة ب������داًل م����ن ج���ع���ل �الأم�����ر 

مو�شع خالف.
و�أك��دت نوالند �ن �أمركا ما ز�لت 
�ال�شتماع  ع���ل���ى  م���ر����ش���ي  ت�����ش��ج��ع 
�نه  �ملظامل، ونحن نرى  الأ�شحاب 

اأبو �سياف الفلبينية تطلق رهينة اأ�سرتايلالرئي�س الإيطايل يديل ب�سهادته يف ق�سية املافيا 
•• روما-يو بي اآي:

جورجيو  �الإيطايل  �لرئي�س  ��شتدعي 
ن��اب��ول��ي��ت��ان��و ل�����الإدالء ب�����ش��ه��ادت��ه �أم���ام 
�لبالد،  ج���ن���وب  يف  ���ش��ق��ل��ي��ة  حم��ك��م��ة 
�أودى  وذل��ك يف ق�شية �لتفجر �ل��ذي 
ب��ح��ي��اة �مل��دع��ي �ل��ع��ام �مل��ع��ادي للمافيا 

باولو بور�شيلينو عام 1992.
و�نطلقت �م�س �الأول جل�شة �ال�شتماع 
�لتي ��شتدعي لل�شهادة فيها نابوليتانو، 
و�لرئي�س  كالتاني�شيتا.  باإقليم  وذل��ك 
�الإي���ط���ايل ه���و ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة طويلة 

�ج��ت��اح��ت م��وج��ة م��ن �ل��ع��ن��ف �لبالد، 
ت�شمنت تفجرين حدثا عام 1992 
�ملعادي  �لعام  �ملدعي  مقتل  �إىل  و�أدي���ا 
وزوجته،  فالكوين  جيوفاين  للمافيا 
�لعام  �مل���دع���ي  زم��ي��ل��ه  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�حلر��س  من  وع��دد  بور�شيلينو  باولو 

�ل�شخ�شيني.
ت�شجيل  مت  �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات  وخ�������الل 
�لذي  نابوليتانو  بني  ج��رت  �ت�شاالت 
1992 و1994  ب��ني عامي  م��ا  ك��ان 
ومان�شينو  �الإي��ط��ايل،  للرملان  رئي�شا 

وزير �لد�خلية �ل�شابق.

لل�شهادة  ��شتدعو�  �لذين  �ل�شهود  من 
ب�شاأن  م���ز�ع���م  يف  ت��ب��ح��ث  ق�����ش��ي��ة  يف 
ح�شول مفاو�شات بني �ملافيا و�لدولة 
�لقرن  ت�شعينيات  مطلع  يف  �الإيطالية 
�ملا�شي. و�شي�شهد �أي�شا وزير �لد�خلية 
وقائد  م��ان�����ش��ي��ن��و،  ن���ي���ك���وال  �ل�������ش���اب���ق 
�ل�شرطة �الإيطالية �ل�شابق جياين دي 

جينارو.
�الإيطاليني  �مل�شوؤولني  �أن  يف  وي�شتبه 
كوز�ن  مافيا  مع  مفاو�شات  يف  دخلو� 
وذل�����ك يف حم���اول���ة لوقف  ن���و����ش���رت�، 
�الع�����ت�����د�ء�ت �ل���ت���ي �ن���دل���ع���ت ب��ع��د �أن 

�سرطة مونرتيال تعتقل200 متظاهر

قلق اأمريكي-اأوروبي من ال�ستباكات الدامية يف م�سر

•• مانيال-ا ف ب:

�لفيليبني �شر�ح رهينة  �ملت�شددة يف  �بو �شياف  �طلقت جماعة 
�ختطفته  بعدما  �شهر�   15 م��ن  الك��رث  �حتجزته  ����ش��رت�يل 
م��ن م��ن��زل��ه يف ج��ن��وب �الرخ��ب��ي��ل ح��ي��ث ي��رتك��ز ن�شاطها، كما 
رينييه  ج���رن�ل  �لليفتنانت  وق���ال   . ع�شكرية  م�����ش��ادر  �ف���ادت 
كروز قائد �ملنطقة �لع�شكرية يف جنوب �لفيليبني حيث �طلق 
لوكالة  ت�شريح  يف  رودوي���ل،  و�رن  �ال���ش��رت�يل  �لرهينة  �شر�ح 
باغاديان  مدينة  يف  �شر�حه  �طلق  رودوي���ل  �ن  بر�س  فر�ن�س 
هذه  �شرطة  �ي���دي  يف  حاليا  وه��و  منها  �لتحقق  مت  �ملعلومة 
�شرق  كلم   100 ح���و�ىل  بعد  ب��اغ��ادي��ان على  وت��ق��ع   . �مل��دي��ن��ة 
يعي�س  كان  و�لتي  �الرخبيل  جنوب  يف  �لو�قعة  �ملدينة  �إبريل، 

فيها �مل��و�ط��ن �ال���ش��رت�يل وه��و م��در���س، م��ع زوج��ت��ه فيليبينا 
2011. ويف  دي�شمر  �الول  كانون   5 يتم خطفه يف  �ن  قبل 
�لرهينة  �شر�ح  �ط��الق  عملية  �شهد  �شحايف  �لتقطها  م�شاهد 
مبت�شما  رودوي����ل  ب��د�  لل�شرطة،  مفو�شية  يف  �ل�شبت  �شباح 
ولكن مرهقا يف �لوقت نف�شه. وكان خاطفوه بثو� خالل فرتة 
�حتجازه �ربعة ت�شجيالت م�شور للتاأكيد على �نه ال يز�ل يف 
قب�شتهم وعلى قيد �حلياة، وقد قال يف �حدها �نهم يطلبون 
فدية مالية لالفر�ج عنه قدرها مليونا دوالر. ونفذت جماعة 
تاأ�ش�شت  و�لتي  �لقاعدة  بتنظيم  �ملرتبطة  �ملت�شددة  �شياف  �بو 
�لذي  �ملتعمد  �حلريق  بينها  �ع��ت��د�ء�ت  �شل�شلة  �لت�شعينات  يف 
�شب يف �شفينة قبالة �شو�حل مانيال يف �شباط-فر�ير 2004 

و��شفر عن 116 قتيال.

وقالت �أمينة ظهرت عارية لتبليغ 
�جلن�شية  ل��الإث��ارة  ولي�س  ر���ش��ال��ة 
م�شيفة   ، �ل��ب��ع�����س  ي��ع��ت��ق��د  ك��م��ا 
�أح�����ش��ن طريقة  ع���اري���ة  �ل��ظ��ه��ور 
�عتقادي  وه���ذ�  �ل��ر���ش��ائ��ل  لتبليغ 

على �الأقل .
وقد عرت عائلتها عن رف�شها ملا 
�إحدى  ون�شرت  �بنتهم،  به  قامت 
باأّنها  فيه  �أك��دت  فيديو  قريباتها 
��شطرت �إىل ت�شوير هذ� �لفيديو 
�لعائلة م�شرة  للدفاع عن �شرف 
�أم��ي��ن��ة من  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  �أّن  �إىل 
�أفعال تتحّمل م�شوؤوليته وحدها، 
�أ�شيب  �أمينة  و�ل��د  ب��ان  و�أ�شافت 
بحالة �نهيار نف�شي بعد م�شاهدته 

ملا قامت به �بنته.
ن�شر  �إىل  �جل��م��ي��ع  �ل��ع��ّم��ة  ودع����ت 
لعائلة  م�����ش��ان��دة  �ل��ف��ي��دي��و  ه����ذ� 
بامللتزمة  و���ش��ف��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �أم��ي��ن��ة 
ت�شرفات  ب��ان  م��وؤك��دة  و�ملحرتمة 
�البنة غر م�شوؤولة، وختمت بان 
�لدفاع  باإمكانها  �لتون�شية  �مل���ر�أة 
بدر��شتها  و�أف��ك��اره��ا  نف�شها  ع��ن 

وعملها ال ب�شورها �الإباحية.
الحقتني  ح��ال��ت��ني  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
من  ف��ت��ات��ان  ق��ام��ت  ح��ي��ث  �شّجلتا 
وظهرتا  �لعملية  بنف�س  ت��ون�����س 

من  �مل�����ش��ري  �ملجتمع  يف  ل��ل��م��ر�أة 
خ�����الل ت��ع��ر���ش��ه��م ل��ل��ت��ح��ر���س و 

�الغت�شاب.
و�ب��رز ما ج��اء على �شفحة علياء 
�ملهدي �لر�شمية على �لفي�س بوك 
�شرخة  ع���ن  ع���ب���ارة  ح��رك��ت��ه��ا  �أن 
و�لعن�شرية  �لعنف  جمتمع  �شد 
�لتحر�س  و  �جل��ن�����ش��ي  و�ل��ت��م��ي��ي��ز 

�جلن�شي، و�لنفاق .

لل�شابة  م�شاندة  �ل�شدر  عاريتي 
�أمينة..!

�لتون�شية  �لن�شخة  ه���ذه  وت��ذك��ر 
بالن�شخة  �ل�����ش��در  ع���اري���ة  ل��ف��ت��اة 
�لثائرة  م��ذك��ر�ت  ملدونة  �مل�شرية 
ع��ل��ي��اء �مل��ه��دي �ل��ت��ي �أث����ارت جدال 
حني  �مل�شرية  �الأو�شاط  يف  و��شعا 
�شلمية  بطريقه  �أنها حتتج  �أك��دت 
�ل�شيئة  �ملعاملة  و  �لتحقر  على 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�إع�����الم عديدة  و���ش��ائ��ل  ت���د�ول���ت 
�أ����ش���درت���ه جمعية  �ل����ذي  �ل���ب���الغ 
فيمن تون�س و�لذي تعلن فيه عن 
�أمينة  �لتون�شية  �لنا�شطة  �شياع 

تيلر �لتي قامت بتعرية �شدرها.
وق����ال����ت �ل���ن�������ش���اء �ل���ن���ا����ش���ط���ات يف 
�جلمعية نحن قلقون عليها ب�شبب 
تعر�شت  �لتي  بالقتل  �لتهديد�ت 
لها والأن��ن��ا ح��اول��ن��ا �الت�����ش��ال بها 

دون جدوى وهاتفها مغلق. 
و�أب���������دت �جل���م���ع���ي���ة �الأوك����ر�ن����ي����ة 
�أمينة)19  ح��ي��اة  على  خم��اوف��ه��ا 
�ل�شابة  �أخبار  �نقطعت  �ذ  عاما(، 
�ل���ت���ي مت��ث��ل منظمة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�أعلنت  فيمن يف تون�س، ح�شب ما 
موقعها  على  �لن�شوية  �جلمعية 
جاء  وق��د  �خلمي�س،  �الإل��ك��رتوين 
بباري�س  ف��رع��ه��م  ���ش��ف��ح��ة  ع��ل��ى 
�الت�شال  حاولن  فيمن  نا�شطات 
بال�شابة �لتون�شية مر�ر� لكن دون 
مقفل،  �جل����و�ل  هاتفها  ج����دوى، 

نخاف على حياتها . 
بن�شر  ق���ام���ت  �أم���ي���ن���ة  �أّن  ي���ذك���ر 
مع  ت���و�����ش���ل���ت  �إن  ب���ع���د  ����ش���وره���ا 
م��ن��ظ��م��ة ف��ي��م��ن �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة عر 

�الن��رتن��ت، وق��د طلبت منها هذه 
توجهها  يف  �الن���خ���ر�ط  �مل��ن��ظ��م��ة 
من  لعدد  �لنظر  لفت  على  �ملبني 

�لق�شايا عر تعرية �جل�شد.
وكانت �ل�شابة �لتون�شية قد �أر�شلت 
�ل�شدر  ع��اري��ة  وه��ي  �ل�شور  تلك 
لنا�شطات  �أ���ش��ب��وع��ني  ن��ح��و  م��ن��ذ 
فتحت  �لتي  �الأوكر�نية  �جلمعية 
منذ  باري�س  بالعا�شمة  لها  مكتبا 

فرتة.
���ش��ور ���ش��رع��ان م���ا �ن��ت�����ش��رت على 
�الجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع 
�أمينة  �ل�شابة  فيها  تظهر  حيث 
ع����اري����ة �ل�������ش���در وم���ك���ت���وب على 
ولي�س  م��ل��ك��ي  ج�����ش��دي  ����ش���دره���ا 
�أّج�����ج م�شاعر  مّم���ا   ، �أح����د  ���ش��رف 
�لبع�س  لها  وت�شدى  �لتون�شيني 
ب��ع��ن��ف و�ع��ت��ره��ا خم��ل��ة ب����االآد�ب 
خاد�شة للحياء وال تعر عن �ملر�أة 
�لتون�شية �لعربية �مل�شلمة و�ملثقفة 
�لو�عية بدورها وم�شوؤوليتها جتاه 
�الأ�����ش����رة و�ل���وط���ن يف ح���ني يرى 
تطرحه  مل��ا  تقليد  �أن��ه��ا  �ل��ب��ع�����س 
للن�شاء  �ل��ع��امل��ي��ة  ف��ي��م��ن  م��ن��ظ��م��ة 
�لعارية  ب���ال�������ش���دور  �مل���ح���ت���ج���ات 

ك�شرب من �شروب �حلرية.
غ�شب �الإ�شالميني و�ل�شلفيني يف 

�لنا�شط �ل�شلفي �لذي تن�شب �إليه 
فيمن- �شفحة  ق��ر���ش��ن��ة  عملية 
�لذي  �خلر�شاين  حبيب   ، تون�س 
�ختار كنية �لعنقور و�شع �شورته 
�ل�شخ�شية بلحيته �لكثة ونظار�ت 
وغّر  فيمن  �شفحة  على  ���ش��ود�ء 
�أي�شا �ل�شورة �لعري�شة لل�شفحة 
�لتي  �مل�����و�د  ع��ل��ى  �أن����ه ح��اف��ظ  �إال 
ن�شرتها �شفحة فيمن-تون�س بعد 

�أن قام بحذف كل �شور �لعري.
�ل�شفحة مت  ع��ل��ى  ك��ت��ب  �ل��ع��ن��ق��ور 
�شفحة  قر�شنة  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اإذن 
�أجمل  و�ل��ق��ادم  و�لف�شق  �ل��ف��ج��ور 
وك�����ان�����ت ه�������ذه �مل���ن���ظ���م���ة �أك�������دت 
تون�س،  يف  لها  ف��رع  لفتح  �شعيها 
�ل��ذي رف�شته وزي��رة �ملر�أة  �الأم��ر 
�أنها  معلنة  ب��ه  ون���ددت  �لتون�شية 
م��و�ج��ه��ت��ه ومنعه  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 

قانونيا .
�ل�شفحات  �إح������دى  ذك�����رت  وق����د 
مل��ن��ظ��م��ة ف���ي���م���ن على  �مل�������ش���ان���دة 
�أن  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكة 
ت�شكل  �أن  �ملمكن  �أمينة من  عائلة 
وع���رت عن  ع��ل��ى حياتها  خ��ط��ر� 
�إىل �شرورة  ودعت  لها  م�شاندتها 
بالعقلية  و����ش���ف���ت���ه  م����ا  �إي�����ق�����اف 
يف  �لو�شطى  �لقرون  من  �لعنيفة 

�ل��ظ��اه��رة، و�شل  تون�س م��ن ه��ذه 
ومطالبة  بالقتل  ت��ه��دي��ده��ا  ح���ّد 
ع��ل��ى طبيب  ب��ع��ر���ش��ه��ا  �ل��ب��ع�����س 
�شالمة  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  ن���ف�������ش���اين 
مد�ركها �لعقلية وباأنها ال تتناول 
�لعديد من  �أن�شاأت  �ملخدر�ت، كما 
تنتقد  بوك  �ل�شفحات على في�س 
�لفتاة وت�شتمها �إىل جانب �أخرى 

ت�شاندها.
قر��شنة  م���ن  جم��م��وع��ة  وق���ام���ت 
بقر�شنة  �الإ�����ش����الم����ي����ني  �ل����ن����ت 
في�س  على  فيمن-تون�س  �شفحة 

بوك. 
وت��ب��ن��ى ع��م��ل��ي��ة �ل��ق��ر���ش��ن��ة، �شاب 
�ل�شلفي  �لتيار  �إىل  نف�شه  ين�شب 
�لعنقور  ت�شمية  يطلق على نف�شه 
وكثر� ما تالقي �أ�شرطة �لفيديو 
�مل�شورة �لتي يبثها على �شفحات 
�الجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م����و�ق����ع 
�نت�شار� و��شعا ال�شتخد�م �لعنقور 
ل��ك��ل��م��ات ب��ذي��ئ��ة يف �أ���ش��رط��ت��ه يف 
�لتي  ل���ل���غ���ة  و������ش����ح����ة  خم���ال���ف���ة 
�ل�شلفيون  ع������ادة  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
�حلديث  �ل��ع��ن��ق��ور  تعمد  وك��ذل��ك 
تتد�ولها  وم��ف��رد�ت  عامية  بلغة 
�ل�شباب  م�����ن  ك����ب����رة  ����ش���ري���ح���ة 

�لتون�شي. 

�ل��ع��امل �حل��دي��ث ح��ي��ث ال تتمتع 
�ملر�أة يف �لتحرر ح�شب ما ن�شر يف 

�ل�شفحة.
قناعاتها  �أمينة عن  �لفتاة  د�فعت 
�أنها  �أك��دت  يف مقطع فيديو حيث 
�ختارت �لتعري كطريقة الإي�شال 
���ش��وت��ه��ا و�إب��������الغ ر���ش��ال��ت��ه��ا �إىل 

�لعموم.
وحتدثت �أي�شا عن منظمة فيمن 
�إن��ه��ا تلقت �ت�����ش��االت من  وق��ال��ت 
�أنحاء  ب��ه��ا يف خم��ت��ل��ف  ن��ا���ش��ط��ني 
لكل طريقته يف  �أن  وت��رى  �لعامل 
�جلميع  و�أن  و�ل��ن�����ش��اط  �لتعبر 
مبثال  و�����ش���ت�������ش���ه���دت  �أح������������ر�ر، 
موؤ�شر  فيها  �رتفع  �لتي  �أوكر�نيا 
�حلرية مقابل �النغالق يف تون�س، 
ترت�جع  لن  �إنها  بالقول  وختمت 
�لتي  �لقيود  لك�شر  خطوتها  ع��ن 
ت�����ش��ت��ه��دف ح���ري���ة �ل��ت��ع��ب��ر بعد 
فئة  ب��ه  ق��وب��ل��ت  �ل����ذي  �لتهمي�س 
�حلكومة  م����ن  ك���ب���رة  ���ش��ب��اب��ي��ة 

ح�شب ر�أيها.
�الأطر�ف  �أن بع�س  �أمينة  وذك��رت 
�إاّل  �ل�����ش��ورة،  حل��ذف  بها  �ت�شلت 
�أنها مل تر�شخ لذلك موؤكدة �أنها 
ي��ع��ت��رون �الأمر  ت��ك��رتث مب��ن  ال 

�إثارة جمانية.. 

اأين اختفت التون�سية اأمينة التي اختارت التعّري طريقة لاحتجاج!؟!

�مينة فى لقاء تليفزيوين بعد ن�شر �شورها

اأفريقيا الو�سطى توقف تقدم طابور للمتمردين 
•• باجني-رويرتز:

جمهورية  حل��ك��وم��ة  ت��اب��ع��ة  هليكوبرت  ط��ائ��رة  �ط��ل��ق��ت 
على  �ملطبقني  �ملتمردين  على  �لنار  �لو�شطى  �فريقيا 
ذكر  ح�شبما  وذل��ك  �شفوفهم  م�شتتة  باجني  �لعا�شمة 
بعد  وذلك  �القليمية  �ل�شالم  بقوة حفظ  رفيع  م�شدر 
�لغنية  �لدولة  تلك  لل�شالم يف  �تفاقية  �نهيار  �يام من 
ب��امل��ع��ادن. و�����ش���اف �مل�����ش��در �ن ه��ج��وم �ل��ط��ائ��رة �وقف 
ت�شني  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  على  �شيليكا  جماعة  متمردي 
م�شوؤولو  وق��ال  للتعليق  �ملتمردين  من  باأحد  �الت�شال 
على  م�شتمر  �لقتال  �ن  �لو�شطى  �فريقيا  جمهورية 

�لطريق �ملوؤدي �ىل باجني.
�لفرن�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
��شبحو�  حتى  تقدمو�  �ملتمردين  �ن 
ع��ل��ى ب��ع��د ب�����ش��ع��ة ك��ي��ل��وم��رت�ت من 
وحثت  �ل�شابقة  م�شتعمرتها  عا�شمة 
�مل��و�ط��ن��ني �ل��ف��رن�����ش��ي��ني ه��ن��اك على 
و�ب���دى جمل�س  �حل��د م��ن تنقالتهم 
�المن �لدويل قلقه �ل�شديد �ز�ء هذ� 
�لتطور و�د�ن كل حماوالت تقوي�س 
��شتقر�ر جمهورية �فريقيا �لو�شطى. 
�الطر�ف  ك��ل  بيان  يف  �ملجل�س  وح��ث 

على وقف �طالق �لنار.
وكرر �المني �لعام لالمم �ملتحدة بان 
جي مون هذه �الر�ء يف بيان ��شدره 

بعد ظهر  �ل���دويل جل�شة ط��ارئ��ة  �الم��ن  وعقد جمل�س 
�م�س �الأول لبحث �لقتال يف جمهورية �فريقيا �لو�شطى.  
ويف باجني خرج �ل�شكان �ملذعورون �ىل �ل�شو�رع و�غلقت 
منازلهم  �ىل  �لطالب  �ملد�ر�س  و�ع��ادت  �أبو�بها  �ملتاجر 
وكانت  �ملتمردين  تقدم  �لوطنية  �الذ�ع��ة  �علنت  بعدما 
جماعة �شيليكا قد قالت يف وقت �شابق �ن قو�تها تعتزم 
�ل�شيطرة على باجني �جلمعة. و�شيليكا جماعة �شاملة 
ف�شفا�شة ملتمردين وهي تتهم �حلكومة بخرق �شل�شلة 
من �تفاقيات �ل�شالم. وقال �مل�شدر �لع�شكري �القليمي 
�وقفت  �ن طائرة هليكوبرت هجومية  �لرفيع لرويرتز 

طابور �ملتمردين �لذي كان متجها جنوبا..

•• تون�س - الفجر:

�مل�شرية  �الأم���������ن  ق�������و�ت  �أل�����ق�����ت 
�خلمي�س 22 مار�س 2013 على 
 17 وبحيازتهما  ول��ي��ب��ي  تون�شي 
بيانات  دون  م�����زور�  ل��ي��ب��ي��ا  ج�����و�ز� 
حا�شوب  وج����ه����از  ���ش��م��غ  وع���ل���ب���ة 
�لتزوير  يف  ي�شتعمالنه  حم��م��ول 
�الأجانب  وخ���روج  دخ���ول  لت�شهيل 
بهذه  �خل���ل���ي���ج���ي���ة  �ل����������دول  م�����ن 
مالية  م��ب��ال��غ  م��ق��اب��ل  �جل�������و�ز�ت 
طائلة وقد �عرتفا بذلك، وفق ما 
عن  تون�شية  �إع���الم  و�شائل  نقلته 

جريدة �الأهر�م �مل�شرية.
ويذكر �أّن قو�ت �الأمن ن�شبت كمينا 
لهذين �ل�شخ�شني بعد رو�ج �أخبار 
ع��ن ���ش��ل��وع رج��ل��ني م��ن جن�شيات 
�ل�شفر  ج������و�ز�ت  ب��ت��زوي��ر  ع��رب��ي��ة 
�لعرب،  وخ�����روج  دخ����ول  لت�شهيل 
عماد  على  �لقب�س  �إل��ق��اء  مّت  وق��د 
بن عبد �لر�زق بن �شالح 42 عاما 
مهند�س تون�شي �جلن�شية ويحمل 
جو�ز �شفر رقم 26365 وحممد 
ليبي  مهند�س  ع��اًم��ا   37 ي��و���ش��ف 
رقم  �شفر  ج��و�ز  ويحمل  �جلن�شية 
د�ئرة  يف  ومقيمني   574466

ق�شم �شرطة مدينة ن�شر �أول، حال 
لوحات  ب��دون  �شيارة  ��شتقاللهما 
معدنية م�شتاأجرة وبحوزتهما 17 
جو�ز� ليبيا خام دون بيانات �إ�شافة 

�إىل كتب للجماعات �جلهادية.
بحيازة  �ع���رتف���ا  ومب��و�ج��ه��ت��ه��م��ا 

مب�شر بجو�ز�ت �شفر مزورة مقابل 
مبالغ ماليه يح�شالن عليها.

�ل������ذي مت  �ل��ت��ون�����ش��ي  �أن  وي����ذك����ر 
�لقب�س عليه يدعى عماد بن �شالح 
�ل�شلفية  �ل�����ش��ي��وخ  �أك���ر  م��ن  وه���و 
�جلهادية يف تون�س وكنيته �أبو عبد 

�لتزوير،  بق�شد  �ل�شفر،  ج���و�ز�ت 
وُح�������رر حم�����ش��ر ب���ال���و�ق���ع���ة، ومت 
�إحالته �إىل �لنيابة للتحقيق، و�أقر 
�أنهما  �ع��رت�ف��ات��ه��م��ا  يف  �مل��ت��ه��م��ان 
دخول  ع��م��ل��ي��ة  بت�شهيل  ي��ق��وم��ان 
و�الإقامة  �ل��ع��م��ل  ر�غ��ب��ي  وخ����روج 

مبدينة  مقيم  وه��و  �لتون�شي،  �هلل 
يف  دك��ت��ور�ه  على  ومتح�شل  ن�شر 
علم �الأحياء وكان من بني �ل�شيوخ 
�لذين ��شتقبلهم �لرئي�س �لتون�شي 
ق�شر  يف  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  �ملوؤقت 

قرطاج..!

�شبق اأن ا�شتقبله املرزوقي يف ق�شر قرطاج

�سلفي تون�سي يف قب�سة الأمن امل�سري بتهمة تدلي�س جوازات �سفر

ثالث ثالثة مزور جو�ز�ت

�تخذ خطو�ت على طريق �الإ�شالح 
وما زلنا نر�قب �لو�شع .

�لعليا  �ملفو�شة  �أع��رب��ت  �الث��ن��اء  يف 
ل��الأم��ن و�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة يف 
�الحتاد �الأوروبي، كاثرين �أ�شتون، 
عن قلقها �إز�ء جتدد �أعمال �لعنف 
�ال�شتقر�ر  ع��دم  مناخ  و  م�شر،  يف 

�لذي ي�شود �لبالد.
قولها  �أ�شتون،  عن  متحدث  ونقل 
�لعليا  �ملفو�شة  �إن  �م�����س  ب��ي��ان  يف 
�إز�ء تقارير حول  تعرب عن قلقها 
)�لعا�شمة  �لعنف يف  �أعمال  جتدد 
عام،  وب�شكل  �ل��ق��اه��رة،  �مل�����ش��ري��ة( 
�لذي  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ع���دم  م��ن��اخ  �إز�ء 

ي�شود �لبالد .
�لعليا  �ملفو�شة  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
ت��دع��و ك��اف��ة �ل��ف��رق��اء ل��ل��دخ��ول يف 
حو�ر و��شع و�شامل بهدف تخطي 
�ل���ط���ري���ق �ل�������ش���ي���ا����ش���ي �مل�������ش���دود، 
وتدور  �لكبر  �ل�شيا�شي  و�ل�����ش��رخ 
معار�شني  ب��ني  عنيفة  ��شتباكات 
و�آخرين من �الإ�شالميني ويتبادل 
بزجاجات  �ل���رت�����ش���ق  �جل���ان���ب���ان 
وباحلجارة  �حل���ارق���ة  �مل��ول��وت��وف 
بالهر�و�ت  ����ش��ت��ب��اك��ات  ج��ان��ب  �إىل 

وباالأ�شلحة �لبي�شاء.
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بتوجيهات من �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
 ، و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  نادي  رئي�س  نهيان  �آل 
تتو��شل حملة �شطرجن �لعني للتنقيب يف مد�ر�س 
�للعبة  ون�شر  �لو�عدة  �ملو�هب  �الأطفال عن  ريا�س 
�إ�شر�ف  �ل��ع��ني وذل���ك حت��ت  �ل��ر�ع��م مبدينة  ب��ني 
�ملهند�س طارق �لطاهر رئي�س �جلهاز �لفني وقيام 
�ملدرب خالد �جللده ب�شرح �أ�شا�شيات �للعبة وكيفية 
�شنو�ت  ل��الأط��ف��ال ذوي �خل��م�����س  �ل��ق��ط��ع  حت��ري��ك 
�لذين جتاوبو� ب�شكل الفت مع �ملدرب و�أبدو� رغبة 

و�إهتماما باالإقبال على تعلم تلك �لريا�شة �لذهنية 
ومت �التفاق على تخ�شي�س يوم �أ�شبوعيا لكل رو�شة 
من ريا�س �الأطفال بالعني بحيث ت�شتهدف خطة 
�لنادي ن�شر �للعبة على نطاق و��شع يف هذه �ملرحلة 
�لعمرية �الأكرث �إقباال على �لتعلم وتنمية �لقدر�ت 
�لذهنية حيث توؤكد �لدر��شات وتاريخ �أبطال �لعامل 
�للعبة يف �شن  �الأبطال تعلمو�  �أن معظم  �للعبة  يف 
5 �شنو�ت ولهذ� كانت توجيهات �ل�شيخ �شلطان بن 
�شخبوط بالرتكيز على هذه �ل�شريحة �لو�عدة يف 

ريا�س �الأطفال الإكت�شاف و�شقل �أجيال قادرة على 
�لنهو�س باللعبة وتو�شيع قاعدة �ملمار�شني لها. 

بالعني  لرو�شة �خلليف  �الأخ���رة  �ل��زي��ارة  وخ��الل 
�إكت�شف �مل��درب 5 بر�عم و�ع��دة وهم �لرمي حممد 
�ل��ك��ع��ب��ي 6 ���ش��ن��و�ت وخ��ل��ف��ان م���ب���ارك �ل��ن��ع��ي��م��ي 6 
وحممد  �شنو�ت   5 �لكتبي  خالد  وحممد  �شنو�ت 
عبد�لرحمن  وع��ب��د�هلل  �شنو�ت   6 �لكعبي  في�شل 
�حلر 6 �شنو�ت وباالإ�شافة �إىل �لتدريب �الأ�شبوعي 
ب��ال��رو���ش��ة ، ب����د�أت ه���ذه �ل���ر�ع���م يف �الن��ت��ظ��ام يف 

�ل��ت��دري��ب��ات مب��ق��ر �ل���ن���ادي ���ش��ارع حم��م��د ب��ن ز�يد 
�الأول مبنطقة �شهبانة �ملرخانية �خلبي�شي مبدينة 

�لعني. 
�لعنا�شر  �أف�شل  �إخ��ت��ي��ار  �شيتم  �أن��ه  �لطاهر  و�أك���د 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة م��ون��دي��ال م���د�ر����س �لعامل 
�إقامتها يف بورتو  7 �شنو�ت �ملقرر  لل�شطرجن حتت 
كار��س مبدينة هالكيديكي باليونان خالل �لفرتة 
جمل�س  من  بدعم   2013 مايو   15 حتى   6 من 

�أبوظبي �لريا�شي.

�كادميية مان�ش�شرت  بنجاح كبر ور�س  �ختتمت 
�شيتي ملدربي �ملر�حل �لعمرية يف ناديي �لوحدة 
و�جلزيرة و�لتي �قيمت على مدى خم�شة �يام، 
وذلك �شمن م�شاعي جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
لتاأهيل وتطوير �لكو�در �لتدريبية يف �كادمييات 
�ل��ك��رة ب��اأن��دي��ة �ب��وظ��ب��ي دع��م��ا ل��ك��رة �الم����ار�ت. 
وحققت �لور�شة �لتي جاءت �شمن بر�مج �تفاقية 

مان�ش�شرت  ون����ادي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�شيتي ، مكت�شبات كبرة ومثمرة ملدربي �لفئات 
�ن  بعد  و�ل��وح��دة  �جل��زي��رة  ن��ادي��ي  يف  �لعمرية 
و�ملمار�شات  �ملبادئ �الحرت�فية  ور�شخت  كر�شت 
للتجارب  وفقا  �ل�شنية  �لفئات  بقاعدة  �حلديثة 
و�خلر�ت �ملتبعة يف �أكادميية مان�ش�شرت �شيتي. 
�ل�شهامة  و�شهد مقر �كادميية نادي �لوحدة يف 

و�لعملي  �لنظري  ب�شقيها  �لفنية  �لور�س  ختام 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����ش��ور 
�لعاملني  �ملدربني  وجميع  �الكادميية  وم�شريف 
يف قطاعها بجانب وفد مدربي مان�ش�شرت �شيتي 
�مل�������ش���وؤول �الأكادميي  ك��ا���ش��ي��ل  �ل����ذي ���ش��م ج��ي��م 
و�ل��ي��ك�����س ول��ي��ام��ز وب��ي��رت ل��و ،ح��ي��ث ��شتعر�شت 
�كادمييات  �د�رة  يف  �ملتقدمة  �خل���ر�ت  �ل��ور���س 
�لنهج  ت��ق��دمي  يف  �لفنية  �الج��ه��زة  ودور  �ل��ك��رة 
�لبناء  �ل��ف��اع��ل��ة يف دع���م  �ل��ت��دري��ب��ي و�خل���ط���ط 
، بجانب �طالع  �لعمرية  �ملر�حل  �ل�شليم لفرق 
مدربي �لوحدة على �ملناهج �لعلمية و�لتطبيقات 
�ليومية  و�ل��ت��دري��ب��ات  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  يف  �لعملية 
�مل��ع��م��ول بها يف �ك��ادمي��ي��ة �ل��ن��ادي �الجن��ل��ي��زي . 
وحظيت ور�س مان�ش�شرت �شيتي بتجاوب وتفاعل 

كبرين من قبل مدربي �ملر�حل �ل�شنية لنادي 
�لنظرية يف  �ملحا�شر�ت  �لذين �عترو�  �لوحدة 
�لفرتة �ل�شباحية و�مليد�نية يف �لفرتة �مل�شائية 
�أوروبية  مدر�شة  من  لال�شتفادة  مهمة  فر�شة 
مميزة  �إمكانيات  وف��ق  وتعمل  متطورة  جديدة 
و�ملو�هب  �لطاقات  مع  ر�ئعة  بطريقة  وتتعامل 
�لتي  �ملكت�شبات و�ملنجز�ت �لكبرة  �لكروية بعد 
�أبوظبي من جتربة ناديي  �أندية  جناها مدربي 
�ال�شباين. من  �نرت ميالن �اليطايل وفالن�شيا 
جانبه �أكد طالل �لها�شمي مدير �إد�رة �ل�شوؤون 
�لفنية يف جمل�س �بوظبي �لريا�شي بان �ملجل�س 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارب  لتقدمي  ك��ب��رة  �أهمية  ي��ويل 
و�ال�شتفادة  �خل�����ر�ت  ت���ب���ادل  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز 
م��ن �الأك��ادمي��ي��ات �الأوروب���ي���ة �ل��ك��روي��ة �لعريقة 

�أندية  �ل��ك��روي��ة يف  ب��ه��دف دع���م �الأك��ادمي��ي��ات   ،
�ملو�هب  من  متميزة  قاعدة  لت�شكيل   ، �أبوظبي 
لتكون  �لوطنية،  �لتدريبية  و�لكو�در  و�لطاقات 
�لعاملية ،م�شر� �ن  �لتجارب  قادرة على مو�كبة 
�لور�س �لفنية �ملخ�ش�شة ملدربي ناديي �جلزيرة 
و�ل���وح���دة وج����دت �إق���ب���ال ك��ب��ر وجت����اوب عايل 
�مل�شتوى مع ��شتح�شان كبر للعر�س �الأكادميي 

�شيتي  مان�ش�شرت  �أكادميية  مدربي  قدمه  �ل��ذي 
ب���خ���روج ج��م��ي��ع �ملدربني  ����ش���روره  ، م��ع��رب��ا ع���ن 
ب���ن���ت���اج���ات وخم�����رج�����ات م���ه���م���ة م�����ن �ل����ور�����س 
لت�شاعدهم يف �د�ء مهامهم باأف�شل �شورة لدعم 
�بوظبي  ي�شعى جمل�س  �لتي  �لنجاحات  وتعزيز 
دعما  �الل��ع��اب  ب��ك��اف��ة  تكري�شها  �إىل  �ل��ري��ا���ش��ي 

لريا�شة �المار�ت.

اكت�شاف براعم واعدة

�سطرجن العني ين�سر اللعبة يف ريا�س الأطفال 

اأقيمت وفقًا خلطط جمل�ض اأبوظبي الريا�شي

ختام ور�س مان�س�سرت �سيتي ملدربي نادي الوحدة بنجاح كبري

م��دي��ن��ة خليفة  ب�����ش��ال��ة  �الول  �أم�������س  م�����ش��اء  �ف��ت��ت��ح��ت 
مناف�شات  �مل��ن��ام��ة  �لبحرينية  بالعا�شمة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لنا�شئني  لل�شباب  للمبارزة   20 �ل�  �لعربية  �لبطولة 
و�لتي ينظمها �الحتاد �لبحريني للمبارزة حتت رعاية 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �آل خليفة  بن حمد  �ل�شيخ خالد 
وت�شتمر  بالبحرين  و�لريا�شة  لل�شباب  �الأعلى  �ملجل�س 

حتى 27 مار�س �جلاري.
�آل  �شلمان  ب��ن  �ب��ر�ه��ي��م  �ل�شيخ  �الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
و�ملهند�س  للمبارزة  �لبحريني  �الحت���اد  رئي�س  خليفة 
�ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س �حت���اد 
للمبارزة  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  للمبارزة  �الم��ار�ت 

وعبد�لرحيم �ل�شعيد رئي�س �الحتادين �لعربي و�لكويتي 
للمبارزة وحممد غامن �ملن�شوري رئي�س بعثة منتخبنا 
�لوطني �مل�شارك يف �لبطولة وقا�شم �لطاهر �أمني �ل�شر 
�لعام الحتاد �المار�ت للمبارزة وروؤ�شاء �حتاد�ت ووفود 
�لدول �لعربية �مل�شاركة بالبطولة وعددها 10 دول هي 
و�ليمن  و�الأردن  وقطر  و�ل��ع��ر�ق  و�ل�شعودية  �الم���ار�ت 
�لبحرين  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  و�ل��ك��وي��ت  و�جل���ز�ئ���ر  وليبيا 

وميثلها �كرث من من 340 العبا والعبة.
وح��ق��ق��ت الع���ب���ات م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ب��ارزة �أوىل 
�لعربية  �الم���ار�ت  ل��دول��ة  �لن�شائية  �مل��ب��ارزة  ميد�ليات 
�ل��ع��رب��ي��ة بح�شول ك��ل م��ن مر�  ب��ال��ب��ط��والت  �مل��ت��ح��دة 

�لوطني  منتخبنا  العبتي  �أه��ل��ي  و���ش��ارة  �لكتبي  �أح��م��د 
�شنة على ميد�ليتني   17 �لعربي حتت  �ل�شباب  ون��ادي 
�اليبية   �مل��ب��ارزة  �شيف  ���ش��الح  م�شابقتي  يف  برونزيتني 
مع  �شر�شة  مناف�شة  و���ش��ط  �ل��ف��ل��وري��ه  �ل�شي�س  و���ش��الح 
نهيان  ح�شل  فيما  و�ل��ب��ح��ري��ن  وق��ط��ر  �الردن  الع��ب��ات 
لالعبينا  �لثالثة  �ل��رون��زي��ة  �مليد�لية  على  �لعزعزي 
بح�شوله على �ملركز �لثالث يف م�شابقات �شالح �ل�شي�س 

للنا�شئني حتت 17 �شنة.
مب�شاركة  �ل�شباب  مناف�شات  �ليوم  تبد�أ  �ن  �ملقرر  ومن 
العبينا ماجد �شلطان �ملن�شوري وعلى نا�شر �ملن�شوري 
يف م��ن��اف�����ش��ات ���ش��الح �ل�����ش��ي�����س وع��ب��د �هلل �حل���م���ادي يف 

م��ن��اف�����ش��ات ����ش���الح �الي���ب���ي���ة ع��ل��ى �أن ي�������ش���ارك ك���ل من 
عبد�لرحيم �خلياري وعلى �حلمادي وحممد �لها�شمي 

يف مناف�شات �شالح �ل�شيف �لعربي �ل�شابر �ليوم.
�لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  وح��ر���س 
على  وحثهم  بالالعبني  �الجتماع  على  �الحت��اد  رئي�س 
�مل��زي��د م��ن �الجناز�ت  �مل��زي��د م��ن �جلهد لتحقيق  ب��ذل 
ميد�ليات  �أوىل  بتحقيق  �لبالغة  �شعادته  ع��ن  م��ع��ر� 
�ملبارزة �لن�شائية لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي 

تعد �جناز� لفتيات �ملنتخب �لوطني �حلايل.
و�أكد �أن م�شاركة العبينا بالبطوالت �لعربية قد تعدت 
العبو  �أ�شبح  بل  �لفعالية  يف  للتو�جد  �مل�شاركة  جم��رد 

�ألقاب  ع��ل��ى  للمناف�شة  ي�����ش��ارك��ون  �الم�����ار�ت  والع��ب��ات 
�لبطوالت. وعرت �شارة �أهلي العبة منتخبنا �لوطني 
�لكبرة  فرحتها  عن  �لعربي  �ل�شباب  ون��ادي  للمبارزة 
بتحقيقها �مليد�لة �لرونزية ل�شالح �ل�شي�س للنا�شئني 
17 �شنة ..موؤكدة �أن �شعادتها تكمن يف �أنها �ملرة  حتت 
من�شات  �ىل  ت�شعد  �الم����ار�ت  دول���ة  م��ن  لفتاة  �الوىل 
�لتتويج بالبطوالت �لعربية للمبارزة و�ن �حل�شول على 
بالبطولة  �خلارجية  م�شاركاتها  �أوىل  يف  �لثالث  �ملركز 
�ملر�كز  على  �حل�����ش��ول  �ن  ب��ل  �مل��ط��اف  نهاية  ه��و  لي�س 
�الوىل يف �لبطوالت �لقادمة هو �لتحدي �حلقيقي لها 

ولزميالتها.

افتتاح البطولة العربية لل�سباب والنا�سئني للمبارزة بالبحرين

ي�شت�شيف معر�س �أبوظبي �لريا�شي �لدويل �أدي�س 2013 �لذي ينظمه �حتاد 
�الإمار�ت للجوجيت�شو بدعم من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �أكرث من 15 جل�شة 
�ملجاالت  خمتلف  يف  ودول��ي��ون  حمليون  خ��ر�ء  يقدمها  متخ�ش�شة  نقا�شية 

�لريا�شية و�ل�شحية وذلك على مد�ر �أيامه �الأربعة بني 9 و12 �أبريل �ملقبل.
�لريا�شية  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  من  و��شعة  جمموعة  �جلل�شات  هذه  وتغطي 
�الأمثل  �ل�شحية  �حلياة  �أ�شلوب  �لريا�شية  �لتقنيات  �شمنها  ومن  و�ل�شحية 

و�الأمر��س �ملرتبطة بالن�شاطات �لريا�شية.
وحول هذه �جلل�شات �لنقا�شية قال �شعادة حممد �بر�هيم �ملحمود نائب رئي�س 
�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة �الأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي 
يحمل معر�س �أبوظبي �لريا�شي �لدويل يف طياته لهذ� �لعام مزيجا فريد� من 
�لعرو�س و�لفعاليات �لريا�شية �ملتنوعة و�جلل�شات �لنقا�شية �ملتخ�ش�شة �لتي 
�شتناق�س جمموعة من �ملو��شيع �لهامة و�ل�شيقة للمتابعني �الأمر �لذي ي�شاهم 
يف تعزيز موقعه كاأحد �كر �ملعار�س �لريا�شية على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل .

و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شخ�شيات  من  �لعديد  م�شاركة  �شت�شاهم  �شعادته  و�أ�شاف 
�ملتخ�ش�شة باملجال �لريا�شي يف حتويل معر�س �أبوظبي �لريا�شي 2013 �إىل 
�ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات �لريا�شية �الأمر  ملتقى فريد من نوعه ل�شانعي 
�لذي �شيجعل منه من�شة مثالية ملناق�شة �خلطط �ال�شرت�تيجية و�مل�شتقبلية 
من  �الأول  �ل��ي��وم  و�شي�شتهل  و�ملنطقة.  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لريا�شي  للقطاع 
يف  �لن�شائية  �لريا�شات  ت�شجيع  حول  نقا�شية  بجل�شة   2013 �أدي�س  معر�س 
�آل  مانع  بنت  ح�شر  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  ت�شت�شيف  و�ملنطقة  �الإم���ار�ت  دول��ة 
مكتوم م�شرفة �لفريق �لن�شائي لكرة �لطائرة يف نادي �لو�شل وندى زيد�ن �أول 
باالإ�شافة  و�ل�شهم  �لقو�س  ولعبة  �ل�شيار�ت  �شباقات  ت�شارك يف  �شيدة خليجية 

�إىل �لعديد من �مل�شاركني �ملحليني و�لدوليني.
�أهمية  �ل�شحة  �أج���ل  م��ن  كاحلركة  �أخ���رى  نقا�شية  جل�شات  �شتنظم  ح��ني  يف 
�ليوم  �أن تختتم فعاليات هذ�  �الإم��ار�ت على  �لريا�شية ل�شكان دولة  �لتمارين 

بجل�شة نقا�شية حتت عنو�ن �أكادمييات كرة �لقدم �لعاملية .
يف حني ت�شم فعاليات �ليوم �لثاين جل�شتني نقا�شيتني تتناول �الأوىل �إجناز�ت 
�لثانية  �جلل�شة  تطرح  بينما  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لكرى  �لريا�شية  �الأح���د�ث 
مو�شوع بناء ��شرت�تيجية لتطوير �الألعاب �الأولومبية لل�شباب يف �ملنطقة و�لتي 
�شي�شارك فيها �لعديد من �شناع �لقر�ر �لدوليني و�ملحليني يف عامل �لريا�شة 
رعاية  ت�شمل  متنوعة  مو�شوعات  �لثالث  �ليوم  جل�شات  و�شتناق�س  �الأوملبية. 
�لقدم وكيفية  �إ�شابات لعبة كرة  �لريا�شي  �شبل معاجلة  �لريا�شة و�لت�شويق 
�لوقاية منها  زيادة �أعد�د �حل�شور يف �الأحد�ث �لريا�شية  دور و�شائل �الإعالم 
يف �لرتويج للريا�شات و�لبطوالت �لريا�شية �ملحلية و تقنيات �لتدريب للعبة 

كرة �لقدم باالإ�شافة �إىل مناق�شة �شبل تطوير �شباقات �ل�شيار�ت يف �ملنطقة .
عن  تتحدث  نقا�شية  فعاليات   3 للمعر�س  �الأخ��ر  �ليوم  فعاليات  و�شت�شمل 
ممار�شة �الألعاب �لرتفيهية باأمان و متارين �لقوة يف لعبة كرة �لقدم على �أن 
تختتم بعر�س تو�شيحي حول جائزة �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع 

�لريا�شي .
�أبوظبي  معر�س  موقع  وتعزيز  دع��م  يف  ب��ارز  ب��دور  �الإع���الم  و�شائل  و�شتقوم 
�ملتخ�ش�شني  �الإعالميني  من  عدد  �شي�شاهم  حيث   2013 �ل��دويل  �لريا�شي 
هذه  ب����اإد�رة  و�ل���دويل  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �لريا�شية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
�جلل�شات �لنقا�شية ف�شال عن تخ�شي�س جانب من هذه �لور�س ملناق�شة �لدور 
�ملميز �لذي توؤديه و�شائل �الإعالم يف دعم �لتنمية �لريا�شية يف دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�لذي  �ل��دويل  �لريا�شي  �أبوظبي  معر�س  من  �لثانية  �لن�شخة  يف  و�شي�شارك 
�شيقام يف �لقاعتني 10 و11 من مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �أكرث من 
100 عار�س حملي ودويل وي�شت�شيف عدد� كبر� من �لفعاليات و�الأن�شطة 
�شمن  م��ن  مربع  ق��دم  �آل��ف   5 م�شاحة  على  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية  �لريا�شية 

�مل�شاحة �الإجمالية للمعر�س و�لبالغة 15 �ألف مرت مربع.
من  كبر  عدد  �ي�شا   2013 �ل��دويل  �لريا�شي  �أبوظبي  معر�س  يف  وي�شارك 
فريقا   50 م��ن  �أك���رث  �شمنها  م��ن  �لريا�شية  �ال���ش��ت��ع��ر����س  وف���رق  �ل��الع��ب��ني 

ريا�شيا و15موؤ�ش�شة وهيئة و�حتاد� ريا�شيا.

�ختتمت يوم �أم�س بطولة طر�ن �الإمار�ت للكريكيت 
�شهد  و�ل��ذي  بدبي  �شيفنز  ذ�  ملعب  على  توينتي20 
بالكاأ�س بعد   - �للقب  �شا�شك�س - حامل  تتويج فريق 
 Fly Emirates �الإم�����ار�ت  ط���ر�ن  ع��ل��ى  تغلبه 

.XI
�ملقاطعة  �لثاين من نوعه لفريق  �الإجن��از  ويعد هذ� 
بالكاأ�س  �ملا�شي  �لعام  فوزه  بعد  �شا�شك�س  �الإجنليزية 
 ،2011 ب���ط���والت  ن��ه��ائ��ي  �إىل  وو����ش���ول���ه  �أي�������ش���اً، 

و2010، و2009.
قدم �شا�شك�س عر�شاً قوياً �أمام فريق طر�ن �الإمار�ت، 
�لذي �لتقى بدوره النك�شاير �شباحاً وتغلب عليه قبل 

�أن يتاأهل �إىل �لنهائي �لذي �أقيم بعد ظهر �أم�س. 
وبعد �إجر�ء �لقرعة بد�أ �شا�شك�س ب�شد �لكر�ت وحقق 
لقب  على  ويلز  ليوك  وح�شل  )ر�ن���ز(  رك�شة   172
�أف�شل هد�ف بعد �أن �شجل 54 رك�شة من 41 كرة، 

و�أ�شاب 5 حو�جز، وح�شل على �شد��شية مزدوجة.
بدوره �أخفق فريق طر�ن �الإمار�ت يف تقدمي عر�س 
قوي مماثل للذي قدمه �أمام النك�شاير يف وقت �شابق 
م��ن �ل��ي��وم ع��ن��دم��ا ه���زم �الأخ����ر وح��ج��ز م��ك��ان��ا ل��ه يف 
كاأف�شل هد�ف يف �شفوفه  �أر�شاد علي  وبرز  �لنهائي، 
 ،19 خ��ان  خ���ور�م  �شجل  بينما  رك�شة،   21 بر�شيد 

و�أجمد جاويد 16، و�شاهر ريال 11.
وك����ان ���ش��ا���ش��ك�����س ق���د ����ش��ت��ه��ل ي��وم��ه ب��ف��وز ق���وي على 
فريق نادي ماريلبون للكريكيت )�م �شي �شي( �لغني 
 4 خ����روج  م��ق��اب��ل  رك�����ش��ة   117 بنتيجة  ب��ال��ن��ج��وم، 
العبني يف 18.5 �أوفرز، بينما جنح ر�هول در�فيد يف 

ت�شجيل 26 رك�شة بو��شطة �أندرو ميلر.
�لرئي�س  ن���ائ���ب  ف���الن���غ���ان،  م���وري�������س  �ل�����ش��ر  وق�����ال 
�الإمار�ت  ل��ط��ر�ن  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �الأع��ل��ى 
و�مل���ج���م���وع���ة: ���ش��ل��ط��ت ب���ط���ول���ة ط������ر�ن �الإم��������ار�ت 
للكريكيت توينتي20�ل�شوء على �ملو�هب �لتي يزخر 
 ،Fly Emirates X بها فريق طر�ن �الإم��ار�ت
وك��ذل��ك ف���رق �مل��ق��اط��ع��ات �الإجن��ل��ي��زي��ة �مل�����ش��ارك��ة هذ� 
�ل��ع��ام، وق���د ح���از ه���ذ� �حل���دث �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ه��ام على 
�هتمام جماهري جيد، حيث �جتمع ع�شاق �لكريكيت 
و�لعائالت لق�شاء يوم ممتع يف �خلارج، والقت جل�شات 
�لكريكيت �لتدريبية �شمن �ِل�شباك �شدى ر�ئعاً لدى 

ذ�  ملعب  �حت�شنها  �لتي  �ل�شابة  و�مل��و�ه��ب  �الأط��ف��ال 
�لر�شمية  �مل��ن��اف�����ش��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى  �ل���ي���وم.   �شيفنز 
�غ��ت��ن��م الع��ب��و �ل��ك��ري��ك��ي��ت �ل�����ش��اع��دون يف �الإم�����ار�ت 
�لكريكيت  بجل�شات  �اللتحاق  فر�شة  �ملد�ر�س  وطلبة 
فريق  العبو  قدمها  و�لتي  �ل�شباك  �شمن  �لتدريبية 
�حلاليني،  �الإجنليزية  �ملقاطعة  �أبطال  و�رويك�شاير، 
�لفّعاليات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  �ل��ع��ائ��الت  ��شتمتعت  ك��م��ا 
�لع�شبية  �مل�����ش��ط��ح��ات  ع��ل��ى  م��ث��ل �جل��ل��و���س  �مل�����ش��ل��ي��ة 
�خل�����ش��ر�ء، و�ل��ق��ف��ز ع��ل��ى �ل��ق��الع �ل��ه��و�ئ��ي��ة، و طالء 

�لوجوه باالألو�ن و�لر�شومات �لز�هية. 
ت��ع��د ط�����ر�ن �الإم���������ار�ت م��ن��ذ ����ش���ن���و�ت ط��وي��ل��ة من 
م�شتوى  على  �لكريكيت  للعبة  �لرئي�شيني  �لد�عمني 
مع  ن�شجتها  �لتي  �لر�شمية  �ل�شر�كة  وتتيح  �ل��ع��امل، 
�الأ�شرع  �لدولية  للناقلة  �لعاملي  �لكريكيت  جمل�س 
من�����و�ً يف �ل���ع���امل ح���ق���وق �ل���رع���اي���ة جل��م��ي��ع �أح�����د�ث 
كاأ�س  فيها  مب��ا  �ل��ك��رى  �ل��ع��امل��ي  �لكريكيت  جمل�س 
�لعامل  وبطولة  �الأب��ط��ال،  وك��اأ���س  للكريكيت،  �ل��ع��امل 
�ملوؤهلة يف   2013 ت�شمل جوالت  و�لتي  توينتي20، 

دولة �الإمار�ت هذ� �لعام.
ك��م��ا ت��رع��ى �ل��ن��اق��ل��ة �جل��ول��ة �مل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س �لعامل 
و�لكاأ�س  ع��ام��اً،   19 حت��ت  �ل��ع��امل  وك��اأ���س  للكريكيت، 
وتقوم  لل�شيد�ت،  للكريكيت  �لعامل  وكاأ�س  �لدولية، 
بالتعاون مع جمل�س �لكريكيت �لعاملي برعاية فريق 
حيث  �ل��ع��امل��ي،  �لكريكيت  جمل�س  ح��ك��ام  م��ن  �لنخبة 
 Fly Emirates �الإم����ار�ت  ط��ر�ن  �شعار  يظهر 

على قم�شان �حلكام يف جميع بطوالت �ملجل�س.
�إب��ر�م �شفقة رعاية  وقد �أعلنت طر�ن �الإم��ار�ت عن 
نادي  ����ش��ت��اد  ت�شمية  �إع����ادة  ت�شمل  ���ش��ن��و�ت   10 مل���دة 
طر�ن  ����ش��م  ليحمل  للكريكيت  النك�شاير  مقاطعة 
�الإمار�ت �أولد تر�فورد كما �شتحمل قم�شان �لالعبني 

.Fly Emirates شعار طر�ن �الإمار�ت�
�ملحلية  �لكريكيت  �أح���د�ث  �الإم����ار�ت  وت��رع��ى ط��ر�ن 
تي  بنك  في�شل  بطولة  رع��اي��ة  خ��الل  م��ن  بباك�شتان 
تافرنرز  ل��وردز  جمعية  ترعى  كما  للكريكيت،   20
�خل���ري���ة ب��امل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، وت���رع���ى ب��ال��ت��ع��اون مع 
للكريكيت  �الإم���ار�ت  ط��ر�ن  بطولة  �أر�ب��ي��ا  �شبورت�س 

توينتي20، وبطولة طر�ن �الإمار�ت فورتي40. 

لبطولة  نهائي  �لربع  دور  مو�جهات  �الح��د  �ليوم  تنطلق 
�لعني لالأحياء �ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم �لتي حققت 
جناحات الفتة مب�شاركة 800 العبا من �شريحة �ل�شباب 
ميثلون 42 فريقا من �لقطاعات �ل�شكنية ملدينة �لعني ،يف 

و�حدة من �كر �ملناف�شات �لريا�شية �الجتماعية.
مبدينة  �ل���و�دي  حديقة  ملعب  على  مبار�تان  �ليوم  تقام 
��شود  م��ع  �مل��ق��ام  �الوىل  �مل��و�ج��ه��ة  يف  يلتقي  حيث  �ل��ع��ني، 
�ليحر يف �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء ، وتعقبها ب�شاعة ون�شف 
وت�شتكمل   ، ه��ز�ع  وفلج  قلعة �جلاهلي  �لثانية بني  �ملبار�ة 
مع  �لظاهر  بلقائي  �ملقبل  �الأربعاء  يوم  �الأخ��رى  �ملباريات 

�شعاب �ال�شخر و�خلبي�شي مع رديف �ليحر.
�بوظبي  جمل�س  خ��ط��ط  �شمن  �ل��ب��ط��ول��ة  تنظيم  وي��اأت��ي 
�ملجتمعية  �لبطوالت  لدعم  و�ل�شاعية  �لهادفة  �لريا�شي 
بالقطاعات  �ل�شبابية  للفرق  �لريا�شي  �لتو��شل  وتعزيز 
بجانب  و�ل��ث��ق��ايف،  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��وع��ي  ،وت��ن��م��ي��ة  �ل�شكنية 
�حل��ر���س ع��ل��ى ت��وط��ي��د �الأو�����ش���ر و�ل���رو�ب���ط يف �شريحة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�لر�مج  �مل��م��ار���ش��ات  �ل�����ش��ب��اب و�إ���ش��ر�ك��ه��م يف 
�لتوعوية �لهادفة ، و�لعمل على �إبعادهم عن كل �جلو�نب 
�خلاطئة من خالل ��شتثمار �الأوقات بامل�شاركة �لفاعلة يف 

�ملبادر�ت �لريا�شية �ملجتمعية. 

معر�س اأبوظبي الريا�سي الدويل 
اأدي�س 2013 ينظم اأكرث من 15 جل�سة 

نقا�سية ريا�سية و�سحية متخ�س�سة

�سا�سك�س يتوج بكاأ�س بطولة طريان 
اليوم.. انطاق مواجهات دور الربع نهائي يف بطولة العني لاأحياء ال�سكنيةالإمارات للكريكيت توينتي20 

حقق فريق نادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن فوز� غاليا 
 4 بنتيجة  �لفل�شطيني  �الرثودك�شي  فريق  ومهما على 
نقاط مقابل ال�شيء �شمن مناف�شات بطولة �أندية �آ�شيا 

لل�شطرجن.
�لفوز  بعد  �الرثودك�شي  فريق  على  �ل�شارقة  فوز  وج��اء 
على جميع �لطاوالت حيث حقق �ال�شتاذ �لدويل �لكبر 
�شامل عبد�لرحمن �لفوز على �لدويل �لفل�شطيني متار� 
عطاهلل وف��از �الوك��ر�ين مارتن جر�ف�شيف على عو�س 
ري�شماوي وفاز �ال�شتاذ �لدويل عمر نعمان على �لدويل 
�ل���دويل  �ال���ش��ت��اذ  وف����از  �ب��وط��ت��ي  م��دح��ت  �لفل�شطيني 

عبد�هلل ح�شن �حلمادي على فادي ق�شي�س.
�أحد �طر�ف  �ل�شارقة  �لنتيجة مهمة كون  وتعتر هذه 
�ملناف�شة على �للقب وبهذ� �لفوز �لعري�س ��شبح فريق 
وبفارق  نقطة   13 بر�شيد  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �ل�����ش��ارق��ة 
نقطتني عن مت�شدر �لبطولة فريق �الت�شاالت �لعر�قي 
مع نهاية �جلولة قبل �الخرة وبانتظار ما �شت�شفر عنه 

�جلولة �الخرة حيث �ن كل �الحتماالت و�ردة.
�ل�شارقة مع فريق �المانة �الردين يف حني  يلتقي  كما 
�ليمني  �لت�شامن  ف��ري��ق  �ل��ع��ر�ق��ي  �الت�����ش��االت  ي��و�ج��ه 
�ل�شارقة  �أم��ا  �لبطولة  يف  ليتوج  �ل��ت��ع��ادل  يكفيه  حيث 
فيجب عليه �لفوز وبحيث يتعرث فريق �الت�شاالت حتى 

يتوج �ل�شارقة بطال.

من جانب �آخر و��شل فريق �الت�شاالت �لعر�قي نتائجه 
فوزه  بعد  �للقب  نحو  ثابتة  بخطى  و�ل�شر  �اليجابية 
 2 بنتيجة  �الردين  �الم��ان��ة  ف��ري��ق  على  ج��د�  �ل�شعب 
ون�شف مقابل 1 ون�شف حيث كانت �ملبار�ة مثرة جد� 
�ملت�شدر  للفريق  ن��د  م��ن  �أك���رث  �الردين  �ل��ف��ري��ق  وك���ان 
لكن خرة العبي �الت�شاالت قلبت �لنتيجة ل�شاحلهم 
�الردين  �ل��دويل  تعادل  حيث  �ل�شد�رة  على  وحافظو� 
�لعر�قي �جلورجي  �لفريق  مهند فرحان مع حمرتف 
مهر�ب وتعادل �لدكتور �شعد �شر�شم مع حممد �ل�شيد 
فاز  بينما  �ل�شوها  با�شل  م��ع  ح�شني  علي  ن��وح  وت��ع��ادل 
عباد  موؤيد  على  عزيز  �حمد  �لعر�قي  �ل��دويل  �ال�شتاذ 
لرفع �لفريق �لعر�قي ر�شيده �ىل 15 نقطة مت�شدر� 
ل��ل��ب��ط��ول��ة وي��ك��ف��ي��ه �ل��ت��ع��ادل م���ع �ل��ي��م��ن ل��ي��ت��وج بطال 

للبطولة.
ف��از على فريق  ق��د  �الرين  �مللكي  �ل��ن��ادي  ف��ري��ق  وك���ان 
حمتال  نقطة   13 �ىل  ر�شيده  لرفع  �ليمني  �ل�شعلة 
�لعر�قي  �الت�شاالت  فريقي  بعد  �لثالث  �ملركز  بذلك 
�لكهرباء  ف��ري��ق  ف���از  ..يف ح��ني  �الم���ار�ت���ي  و�ل�����ش��ارق��ة 
نقاط  باأربع  �مللكي  �لنادي  �شيد�ت  فريق  على  �لعر�قي 
مقابل ال �شيء وفاز فريق �لت�شامن �ليمني على فريق 
ون�شف  ن��ق��اط   3 بنتيجة  �لفل�شطيني  �خلليل  �شباب 

مقابل ن�شف نقطة. 

ال�سارقة يفوز على الأرثودك�سي الفل�سطيني 
وينفرد بو�سافة بطولة اآ�سيا لل�سطرجن
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حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ� 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دبي �لريا�شي ويف خطوة جديدة ومبادرة ر�ئدة من 
دبليو  �ل�شريعة  للزو�رق  �ل��دويل  �ملحرتفني  جمعية 
بي بي �أيه تقرر �أن حتمل جميع �لزو�رق �مل�شاركة يف 
�أطقمها بلد�ن  12 زورق��ا ميثل  �شباق �ليوم وع��دد� 
و�شوي�شر�  و�ل�شويد  و�يطاليا  وبريطانيا  �أم��ري��ك��ا 
وقطر و�لكويت و�إمارة موناكو �إ�شافة �إىل �الإمار�ت 
�لعربية  –�الإمار�ت  دب���ي   2020 )�ك�����ش��ب��و  ���ش��ع��ار 
�ملتحدة( دعما مللف دبي كمدينة مر�شحة ال�شت�شافة 
�إمي��ان��ا من  �مل��ب��ادرة  وت��اأت��ي  �لكبر.  �لعاملي  �حل���دث 
جمعية �مل��ح��رتف��ني �ل��دول��ي��ة )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي �أي���ه( 

�لفعاليات  جت��اه  ب��دوره��ا  عريقة  وطنية  كموؤ�ش�شة 
�الإحد�ث  لكل  ودعما  �ل��دول��ة  �ر���س  علي  تقام  �لتي 
�أو�شع نطلق  �لعاملية و�لرتويج لها علي  و�لبطوالت 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  هنا  �جلميع  يتطلع  حيث  ممكن 
مقر  دب��ي  �ل��دن��ي��ا(  )د�ن���ة  الختيار  �ملتحدة  �لعربية 

للمعر�س �لعاملي و�ملقرر عام 2020 .
�لدولية  �مل��ح��رتف��ني  جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  وق����رر 
للزو�رق �ل�شريعة )دبليو بي بي �أيه( برئا�شة �شعادة 
ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  �لكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف 
و�شعار  ب��احل��دث  �خل��ا���س  �ملل�شق  و���ش��ع  دب���ي  ع��ه��د 
�مل�����ش��ارك��ة يف جميع جوالت  �ل�����زو�رق  �مل��ع��ر���س ع��ل��ي 
خا�شة  �لثالثة  �جلولة  من  �عتبار�   2013 مو�شم 

وطو�ل �جلوالت �الخري �لتي ت�شتمر طو�ل �مل�شوم 
�لريا�شي �لبحري 2013 .

وقال �لكتبي ي�شعدنا و�شع �شعار ملف دبي )�ك�شبو 
�لعامل  بطولة  يف  �مل�شاركة  �ل���زو�رق  علي   )2020
2013 خا�شة و�ن �حلدث �شيعر �ملحيطات وينتقل 
�ل�شني  جمهورية  �إىل  �ملو�شم  ه��ذ�  جديدة  دورة  يف 
وهذه  �لدميقر�طية  �لغابون  وجمهورية  �ل�شعبية 
�حدي ثمار �لدعم �ملتو��شل و�لكبر من قبل �شمو 
حيث  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ولدت جمعية �ملحرتفني �لدولية عمالقة وجنحت 
يف �إبر�م عدد من �التفاقيات �لتنظيم �حلدث �لكبر 

يف عدد من �لبلد�ن عر قار�ت �لعامل.

و�أكد رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �ملحرتفني �لدولية 
)دبليو بي بي �أيه( �أن �ملبادرة تاأتي من منطلق وطني 
وتفاعال من �الإحد�ث �لكبرة و�ملختلفة �لتي تقام يف 
�إمارة دبي ومبا �أن �جلميع يعمل حتت مظلة حكومة 
�الأه����د�ف  ه���ذه  لتحقيق  ي�شعي  �جل��م��ي��ع  ف���ان  دب���ي 
�ملبادر�ت  م��ع  دوم���ا  و�ل��ت��ج��اوب  و�جلليلة  �ل�شامية 
�لر�ئدة �لتي يطلقها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 

جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دبي �لريا�شي. وك�شف �لكتبي �أن و�شع �شعار �ك�شبو 
)مدينة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  دب����ي-�الإم����ار�ت   2020
تنظمها  �لتي  �جل��والت  جميع  يف  �شيبقى  مر�شحة( 

�جلمعية ويف خمتلف �الإحد�ث معربا عن �أمله يف �أن 
و�ن بطولة  للحدث خا�شة  �لرتويج  ذلك يف  ي�شهم 
�آف��اق �أرح��ب من خالل جتو�لها  �لعامل �شتخرج �إىل 

يف خمتلف قار�ت �لعامل هذ� �ل�شيف.

ت��ق��ام م�شاء �ل��ي��وم �الح���د م��ب��اري��ات �ل��ذه��اب لدور 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  دوري  م��ن  نهائي  �لن�شف 
ول��ي��و� عن  �لبطني  فريقا  �كمل  �ن  بعد   ، �ل��ك��روي 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ق��د �ل��ف��رق �مل��ت��اأه��ل��ة للمربع 
�لر�مج  �شمن  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبطولة  م��ن  �لذهبي 
و�الن�شطة �لريا�شية يف �تفاقية �لتعاون و�ل�شر�كة 
�بوظبي  وجم��ل�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة  ب���ني 

�لريا�شي .
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ع��ن  ممثلني  �مل��ب��ار�ة  �شهد 
وجمل�س �بوظبي �لريا�شي بجانب العبي �لوحدة 
ت��وف��ي��ق ع��ب��د �ل������رز�ق وحم��م��د �ل�����ش��ح��ي وحممود 
وع����ادل �حل��و���ش��ن��ي وعبد  ���ش��ان��ت��و  وع��ي�����ش��ى  خمي�س 
ملتابعة مباريات دوري  ،�لذين ح�شرو�  �لنوبي  �هلل 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �لكروي �نطالقا من مبادر�ت 
�لتفاعل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
�لريا�شي يف �ملنا�شبات �الجتماعية وتعزيز تو��شل 
�ملجتمع  �شر�ئح  جميع  مع  �ملحرتفني  �لريا�شيني 

ويف كافة �الحد�ث و�لفعاليات �لريا�شية.
ع��ن فرق  �لتاأهل  م��ن  ول��ي��و�  �لبطني  وجن��ح فريقا 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي ك���ان �ل�����ش��ر�ع فيها على 
��شده حتى �جلولة �الخ��رة ، حيث ��شتطاع �الول 

نظيفة  بثالثية  �ليا�شات  على  �ل��ف��وز  حتقيق  م��ن 
لرفع   ، خ�شيب  ج��م��ع��ة  �ل��الع��ب  بتميز  �شجلها 

�لبطني ر�شيده �ىل 11 نقطة وليتاأهل بطال عن 
�ملجموعة ، بينما متكن ليو� من حتقيق فوز �شعب 
على د��س باأربعة �هد�ف لثالثة يف مبار�ة م�شرية 
�شجل   ، �الخ���رة  �للحظات  حتى  �النفا�س  حب�شت 
)هدفني(  �ل��ع��ن��زي  �ل��ع��زي��ز  عبد  للفائز  �اله����د�ف 
�هد�ف  �ح��رز  فيما   ، �شهيل  وعلي  �شهيل  وفي�شل 
د��س جميعها جنم �جلزيرة �ل�شابق ح�شني �شهيل ، 
ليحتل ليو� �ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لثانية بع�شر 

نقاط.
يف �مل��ق��اب��ل و����ش��ل ف��ري��ق ب��ن��ي ي��ا���س �ن��ت�����ش��ار�ت��ه يف 
�لدوري بفوزه على فريق �خلالدية بثالثية نظيفة 
، لرفع ر�شيده �ىل 15 نقطة ب�شد�رة �ملجموعة 
ت�شجيل  يا�س من  بني  ، وجنح فريق �شر  �الوىل 
ليقف   ، رد  دون  �ه��د�ف  بثالثة  بينونة  على  �لفوز 

و�شيفا بر�شيد 12 نقطة .
و�شتجري مباريات ذهاب دور �لن�شف �لنهائي م�شاء 
�ليوم بني مت�شدر �ملجموعة �الوىل فريق بني يا�س 
وتعقبها   ، ليو�  فريق  �لثانية  �ملجموعة  ث��اين  م��ع 
مع  �لبطني  فريق  �لثانية  �ملجموعة  بطل  م��ب��ار�ة 

 ، يا�س  بني  �شر  فريق  �الوىل  �ملجموعة  و�شيف 
على �ن ت�شتكمل مبار�ة �الياب يوم �الربعاء �ملقبل 
�لتي  �لنهائية  للمبار�ة  �ملتاأهلني  ه��وي��ة  لتحديد 
�شتقام يوم �الحد �ملقبل �ملو�فق 2013-03-31 

على ملعب فندق ق�شر �المار�ت.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���ر الع��ب��و �ل���وح���دة ع���ن �عجابهم 
�لفنية  و�مل�شتويات  �لتنظيمية  بالنو�حي  �لكبر 
ير�شخ  و�ل�����ذي  �ل���ك���روي  �ل��رئ��ا���ش��ة  وز�رة  ل�����دوري 

�لثقافة �لريا�شية ويكر�س مدى �همية ممار�شتها 
عند جميع �شر�ئح �ملجتمع ، موؤكدين �ن �ملنا�شبات 
و�لريا�شي  �الجتماعي  �لتو��شل  تعزز  �لريا�شية 
�لتابعة  و�جل��ه��ات  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ملنت�شبي 
ت�شكل  �لتي  �لبطولة  ، م�شيدين بفكرة تنظيم  لها 
عن  �لوظيفية  �ل��ك��و�در  لتعبر  �يجابية  م�شاحة 
�لتو��شل  ل��غ��ة  م���ن  وت���ع���زز  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ط��اق��ات��ه��م 
وتوطيد �الو��شر و�لرت�بط بني جميع �مل�شاركني .

�ليوم  ���ش��ب��اح  م��ن  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل�����ش��اع��ة  تنطلق يف 
ور�س  �لعني،  بنادي  �لكرة  مدر�شة  مبقر  �الح��د 
�كادميية �نرت ميالن �لتطويرية ملدربي �ملر�حل 
�ل��ع��م��ري��ة يف �ك��ادمي��ي��ة �ل���ن���ادي، وذل����ك �شمن 
لتطوير  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  م�����ش��اع��ي 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف ق��ط��اع �لفئات  �ل���ك���و�در  وت��اأه��ي��ل 
�ل�����ش��ن��ي��ة يف �ن���دي���ة �ب��وظ��ب��ي ب���اأح���دث �خل���ر�ت 

و�لر�مج �لتدريبية �ملتطورة .
وتقام �لور�س على فرتتني، حيث ت�شمل �لفرتة 
�لعني  ب��ن��ادي  �ل��ك��رة  �ك��ادمي��ي��ة  �الوىل م��درب��ي 

على مدى ثالثة �يام ، يف حني يخ�شع مدربي 
�لتدريبية  ل��ل��ور���س  ي��ا���س  ب��ن��ي  ن���ادي  �ك��ادمي��ي��ة 
�تفاقية  وفقا لر�مج  ليومني،  �لثانية  بالفرتة 
�لعاملي  �شريكه  م��ع  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
ن����ادي �ن���رت م��ي��الن �الي���ط���ايل ، و�ل���ت���ي تهدف 
لالرتقاء بعمل �ملدربني والعبي �ملر�حل �لفئات 
�كادمييات  ت��و�ك��ب  ب�����ش��ورة  �الن��دي��ة  يف  �ل�شنية 
�ل����ك����رة �مل���ت���ق���دم���ة ، ب���ج���ان���ب �ال����ش���ت���ف���ادة من 
�ملد�ر�س  توظفها  �لتي  و�ملمار�شات  �لتطبيقات 

�لكروية �لعاملية يف �شفوف فرقها.

�شباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  �ل��ور���س  �شتتناول  ك��م��ا 
و�ملناهج  �لدر��شات  و�ح��دث  �لنظرية  �جلو�نب 
بجانب   ، ق��وي��ة  ف���رق  وت��ك��وي��ن  ب��ن��اء  �لعلمية يف 
�لتطبيقات  ���ش��ت�����ش��ه��د  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ف���رتة 
و�لتعرف على  �مل�شتطيل �الخ�شر  �لعملية على 
نوعية �لتدريبات ومر�حلها وخطو�تها �لفاعلة 
عند  �ل��ك��روي  �ل��ت��ف��اع��ل  حتقيق  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 

�لفرق �لنا�شئة و�لو�عدة . 
ع��ل��م��ا ب����ان ه����ذه �ل���ر�م���ج ت���ق���ام ���ش��م��ن خطط 
�ملتو��شل  و�شعيه  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 

على  �مل�شرفة  �لتدريبية  �ل��ك��و�در  وتنمية  لدعم 
�بوظبي  �أن���دي���ة  يف  �ل�����ش��ن��ي��ة  �مل���ر�ح���ل  ت���دري���ب 
و�لتطبيقات  �لتجارب  �أح���دث  على  و�طالعهم 
�لعاملية ، كما يويل �ملجل�س �هتماما كبر� لدعم 
بهدف  �بوظبي  �أندية  يف  �لكروية  �الأكادمييات 
و�لطاقات  �مل��و�ه��ب  من  متميزة  قاعدة  ت�شكيل 
على  ق��ادرة  لتكون  �لوطنية  �لتدريبية  و�لكو�در 
مو�كبة �لتجارب �ملتقدمة يف �أكادمييات �الأندية 
باتفاقيات  �ملجل�س  معها  يرتبط  �لتي  �لعاملية 

�شر�كة وتعاون.

�لدورة  فعاليات  �لريا�شي  دبي  جمل�س  �ختتم 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل �مل��درب��ني �مل��و�ط��ن��ني لنيل 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ت��ي نظمها  �ل��رخ�����ش��ة »����ش���ي«، 
�حتاد �الإم��ار�ت لكرة �لقدم و�الحتاد �الآ�شيوي 
على  �ل��و���ش��ل  ن���ادي  و��شت�شافها  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
م����د�ر ����ش��ب��وع��ني م��ت��و����ش��ل��ني مب�����ش��ارك��ة 23 
م��درب��ا م��ن �أن��دي��ة �الإم�����ارة، و�أق��ي��م��ت باإ�شر�ف 

وعاونه  �شوم  برنارد  �الملاين  �ملعتمد  �ملحا�شر 
�ل�شريف  د.�أح���م���د  وح�����ش��ر  �لتعاي�شة.  ف���وزي 
�ل��ري��ا���ش��ي فعاليات  دب����ي  �أم����ني ع����ام جم��ل�����س 
�ليوم �خلتامي للدورة �لتدريبية، و�أكد حر�س 
�نطالقا  �ملو�طنني  �ملدربني  دعم  على  �ملجل�س 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  من 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

�ملجل�س  ��شرت�تيجية  �إطار  ويف  �لريا�شي،  دبي 
و�الإد�رية  �لفنية  بالكو�در  لالرتقاء  �ل�شاعية 
وم��ن��ح �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة و�لعمل 
على تطوير م�شتو�ها من خالل هذه �لدور�ت 
ينظمها  �لتي  �ملتنوعة  جانب  �إىل  �ملتخ�ش�شة 

�ملجل�س ب�شكل متو��شل على مد�ر �لعام. 
حما�شر�ت  �إق��ام��ة  �لتدريبية  �ل���دورة  و�شهدت 

نظرية وتدريبية عملية �شاملة جلميع �لعنا�شر 
�ل��الزم��ة ل��ت��اأه��ل �مل��درب��ني، ���ش��و�ء م��ن عنا�شر 
تدريبات  �أ���ش��ال��ي��ب  �إىل  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��دري��ب 
�للياقة �لبدنية و�لتغذية، كما مت �شرح قانون 
من  وغرها  تفا�شيله  بكافة  �لقدم  ك��رة  لعبة 
علما  �ملختلفة،  و�لفنية  �لتحكيمية  �جل��و�ن��ب 

باإنه مت �إقامة �ختبار�ت للم�شاركني للدورة.

جملـــ�س دبــــي الـــريــا�ســـي يختتــــم دورة تــــاأهيـــــل 
املدربـــــني املواطنيـــن للرخ�ســــة �ســــي

مبادرة وطنية من جمعية املحرتفني

�سعار )اإك�سبو 2020 دبي( يزين زوارق اإك�س كات
الكتبي: م�شاهمة متوا�شعة مللف الرت�شيح لال�شتفادة من املتابعة الإعالمية

البطني وليوا يكمالن عقد الفرق املتاأهلة 

اليوم.. انطاق مواجهات ذهاب املربع الذهبي يف دوري وزارة �سوؤون الرئا�سة 

ت�شتهدف يف املرحلة الثانية مدربي بني يا�ض 

اليوم.. انطاق ور�س اأكادميية اإنرت ميان التطويرية ملدربي العني

ت��و����ش��ل��ت م�����ش��اء �ل��ي��وم م��ن��اف�����ش��ات �جل��ول��ة �لثانية 
لبطولة كاأ�س �لعامل للغط�س و�لتي يحت�شنها جممع 
حيث  بدبي،  �لريا�شي  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
جنحت �أوكر�نيا يف كبح جموح �لعمالق �ل�شيني من 
خالل �لغطا�س �ملتاألق �إليا كفا�شا �لذي ُتوج بذهبية 
م�شابقة �لغط�س من من�شة متحركة 3م رجال بعد 
�ل�شت  �لنقاط يف حم��اوالت��ه  ع��دد  �إج��م��ايل  �أن و�شل 
�إىل  �لف�شية  �مليد�لية  ذهبت  بينما   ،493.40 �إىل 
 468.20 بر�شيد  �إالن��ا  غار�شيا  جافير  �ال�شباين 
ن��ق��ط��ة، و�ل���رون���زي���ة �إىل ب��ط��ل �ل��ع��امل �حل����ايل هي 
وقد  نقطة.   466.35 بر�شيد  �ل�شني  من  ت�شونغ 
�أبدى �لغطا�س �الأوكر�ين �شعادته بهذ� �الإجناز حيث 
قال: مل يكن تنفيذي جلميع �لغط�شات مثالياً �ليوم، 
ت�شونغ  و�ق��رتف  ع��ام،  ب�شكل  �الأد�ء جيد�ً  ك��ان  ولكن 
�أخطاء �أكرث مني، وعلينا �أن نتذكر �أن �ل�شينيون ب�شر 
�أكن  �أن يتعر�شو للخ�شارة، مل  �آالت، وميكن  ولي�شو� 
�أفكر مبو�شوع هزميته بقدر ما كنت �أحاول �لرتكيز 
يف يف كل غط�شة �أنفذها، وجن��ح �الأم���ر.  ب��دوره قال 
��لفردي،  كافية يف �لغط�س  �أبذل جهود�ً  ت�شونغ: مل 
�أم�شيت �لكثر من �لوقت على �لغط�س �ملتز�من، وال 
بد �أن �أجتهد �أكرث على مو�شوع �لغط�س �لفردي و�أن 
�أ�شارك يف �ملزيد من مناف�شاته.  وقد عر �ال�شباين 
جافير غار�شيا عن �شروره لفوزه بامليد�لية �لف�شية 
�أول ميد�لية يل،  بروح معنوية مرتفعة: هذه  وقال 
وف�شيتي �الأوىل خالل م�شرتي �لدولية، كنت د�ئماً 
لذلك  ميد�لية،  ب��اأي��ة  �أف��ز  مل  ولكن  للنهائي  �أت��اأه��ل 
�مليد�لية  �شتكون هذذه  �إجن��از كبر،  �ليوم هو  فوزي 
وحل  للمزيد.   �شتحفزين  الأن��ه��ا  يل،  �أ���ش��رة  مبثابة 
�الأملاين باتريك هو�شدينغ و�لذي بد� �أد�ئه يعاين من 

عدم �لثبات ر�بعاً بر�شيد 449.10 نقطة، تاله يف 
�ملركز �خلام�س تروي دومي�س من �لواليات �ملتحدة 
بر�شيد 427.95 نقطة، بينما كان �ملركز �ل�شاد�س 
مرز  كري�شتوفر  �لريطاين  ن�شيب  م��ن  و�الأخ���ر 
من  �لغط�س  نهائي  م�شابقة  ويف  نقطة.   423.30
�ل�شينية هي زي،  �شيد�ت فازت  3م  من�شة متحركة 
�لذهبية  بامليد�لية   ،2012 �أوملبياد  ف�شية  حاملة 
حماوالتها  جميع  يف  ر�ئ��ع��ة  لغط�شات  تنفيذها  بعد 
متقدمة  نقطة،   391.20 بر�شيد  لتت�شدر  �ل�شت 
بالف�شية  ُت��وج��ت  �ل��ت��ي  �آب��ي��ل  جينيفر  �لكندية  على 
�إىل  �ل��رون��زي��ة  وذه��ب��ت  نقطة،   309.30 بر�شيد 
وبالرغم    .304.50 فيدوروفا  �أولينا  �الأوكر�نية 

من �لبد�ية �لطيبة للمك�شيكية لور� �شان�شيز وخا�شة 
�إال  ثانياً،  حلت  حيث  و�لثالثة  �لثانية  حماوالتها  يف 
وجاءت  نقطة،   2.70 بفارق  �لرونزية  فقدت  �أنها 
�لريطانية هّنا �شتارلينغ يف �ملركز �خلام�س بر�شيد 
�ل�شاد�س  �مل���رك���ز  يف  ب��ات��ري��ك  وج���اي���ل   ،282.45
�أي���ام  ث���اين  �خ��ت��ت��ام م��ن��اف�����ش��ات  280.95.  وق��ب��ي��ل 
�الأرجنتيني  �لقدم  ��شطورة كرة  قام  بقليل  �لبطولة 
دييغو مار�دونا بزيارة �إىل جممع حمد�ن بن حممد 
يف  و�مل�شاركة  �ملناف�شات  ملتابعة  �لريا�شي  ر����ش��د  ب��ن 
تتويج �لفائزين يف م�شابقة نهائي �لغط�س للرجال، 
�الأمر �لذي �أ�شعد �جلمهور و�أ�شفى �أجو�ء من �ملتعة 

و�الإثارة على �حلدث.  

حتقيق  من  �لريا�شي  �بوظبي  �شيد�ت  فريق  جنح 
نتيجة كا�شحة على فريق �د�مز بت�شعة �هد�ف دون 
مناف�شات  �شمن  بينهما  ج��رت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  يف  رد 
�لدرجة  دوري  م��ن  �الول  ل��ل��دور  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة 
�الوىل لل�شيد�ت و�لذي يقام حتت ��شر�ف وتنظيم 
�بوظبي  ملجل�س  �لتابعة  لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  جلنة 

�لريا�شي وبالتعاون مع �حتاد �لكرة.
بن  �شلطان  ل�شتاد  �لفرعي  �مللعب  �ملبار�ة يف  وجرت 
�ع�شاء  من  ر�شمي  ح�شور  و�شط  �بوظبي  يف  ز�ي��د 
من  كبر  ع��دد  بجانب  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة 
�مل������وؤ�زرة لفرقها  �مل��ت��اب��ع��ني و�جل��م��اه��ر �ل��ن�����ش��وي��ة 
ن��وع��ه على  �ل������دوري �الول م���ن  خ���الل م��ن��اف�����ش��ات 
،و�ل��ذي يقام  �ملنطقة  �لدولة وعلى �شعيد  م�شتوى 
برئا�شة  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  للجنة  مل�شاعي  وفقا 
لتو�شيع  �لفاعلة  وخططها  �لعلماء،  حف�شة  �شعادة 
�لفتيات  دوري���ات  مناف�شات  م��ن  ب���دء�  �للعبة  رق��ع��ة 
و�لنا�شئات ومر�كز �للعبة على م�شتوى كافة �مار�ت 
�لذي  لل�شيد�ت  دوري  �ول  بانطالق  م��رور�  �لدولة 
�بوظبي  )ن����ادي  ه��ي  ف���رق  ي��ق��ام مب�����ش��ارك��ة خم�شة 
، فريق  �لظفرة  م��د�ر���س   ، �د�م��ز  ، فريق  �لريا�شي 
مناف�شاته حتى  دبي( ومتتد  �شيد�ت  ، �حتاد  �لرمي 

�شهر مايو �لقادم.
�مل��ب��ار�ة �ل��ت��ي �قيمت ب��ني ���ش��ي��د�ت �بوظبي  وج���اءت 
و�د�مز قوية يف دقائقها �الوىل وحملت معها �الثارة 
و�ل��ن��دي��ة ب���ني الع���ب���ات �ل��ف��ري��ق��ني ، ب��ي��د �ن خرة 
و�لف�شل  �حل�شم  له  ك��ان  �بوظبي  �شيد�ت  وم��ق��درة 
يف ت�شجيل نتيجة كبرة وح�شاد ثاين �نت�شار على 
�لتو�يل ليرتبع �لفريق على عر�س �شد�رة �لدوري 
عزمهن  ليوؤكدن   ، نقاط   6 وبر�شيد  كبر  بنجاح 

لقب  على  بقوة  �ملناف�شة  على  �لكبرة  وتطلعاتهن 
�لدوري بن�شخته �الوىل .

�شجل �الهد�ف ل�شيد�ت �بوظبي �لريا�شي كال من 
)هدفني(  ح�شنني  �شارة  )هدفني(  �لنعيمي  جليلة 
�مي���ان ت����رودي )ه��دف��ني( وه���دف ل��ك��ل م��ن حكيمة 

بو�شته ودليلة زروقي ووفاء �لن�شعي .
بدورهن �كدن العبات نادي �بوظبي �لريا�شي على 
�همية دوري �لدرجة �الوىل لل�شيد�ت و�لذي يخلق 
م�شاحات تناف�س خمتلفة مع �لفرق �مل�شاركة ، حيث 
�لكبر  �رتياحها  عن  ح�شنني  �شارة  �لالعبة  عرت 
لالنت�شار �لثاين على �لتو�يل �لذي حققه �لفريق 
عن  معربة   ، لل�شيد�ت  ك��روي  دوري  �ول  م�شو�ر  يف 

�النت�شار�ت  مل�����ش��رة  �ل��ف��ري��ق  مب��و����ش��ل��ة  ت��ف��اوؤل��ه��ا 
و�شوال للفوز بلقب �لدوري �لذي ي�شم فرق جيدة 
�ملو�جهات  يف  جد�رتها  �ثبات  على  وق���ادرة  ومميزة 
�ملقبلة . كما ��شادت جليلة �لنعيمي بالبد�ية �لو�عدة 
لدوري �ل�شيد�ت و�لذي ميثل فر�شة مثالية للفرق 
�لقدم  ك���رة  جل��ن��ة  حتقيقها  يف  جن��ح��ت   ، �لن�شائية 
لل�شيد�ت، موؤكدة �ن �لدوري ي�شارك فيه جمموعة 
العبات  �كت�شاف  على  �شت�شاعد  �ل��ف��رق  م��ن  ج��ي��دة 
�لقدم  ك��رة  �ل��رف��ي��ع و�شي�شهم يف دع��م  �ل��ط��ر�ز  م��ن 
لل�شيد�ت على م�شتوى �ملنتخبات �لوطنية ، متمنية 
�لنجاح ملناف�شات �لدوري وجلميع �لفرق �مل�شاركة يف 

مناف�شاته .

اأبوظبي الريا�سي يكت�سح اأدامز يف اجلولة الثانية لدوري الكرة لل�سيداتاأوكرانيا ُتتوج بذهبيتها الأوىل يف بطولة العامل للغط�س بدبي
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�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل �م�����س �شباق ك��اأ���س ويل عهد 
ك��ي��ل��وم��رت� جنمتني   120 مل�����ش��اف��ة  ل��ل��ق��درة  دب����ي 
مب�شاركة نخبة من �أبرز �لفر�شان ميثلون خمتلف 

�ال�شطبالت بالدولة.
كما �شهد �ل�شباق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�ملالية  وزي��ر  دب��ى  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 

م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي  �الأم����ن 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ من�شور بن  �أبوظبي و�شمو  الإم��ارة 
�شوؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
�خليل.  م��الك  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  م��ن  وع��دد  �لرئا�شة 
وك���ان م��ن ب��ني �ل��ف��ر���ش��ان �مل�����ش��ارك��ني �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�ل�شباق  و�إ�شتمل  نهيان.  �ل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  ب��ن 
و�لثانية  �الأوىل  كل من  م�شافة  �أرب��ع مر�حل  على 
 20 و�لر�بعة  و�لثالثة  منهما  لكل  كيلومرت�   40

كيلومرت� لكل منهما.
وفاز يف بطولة كاأ�س ويل عهد دبي للقدرة �لفار�س 
�لبلو�شي على �شهوة �حل�شان د�فلني  �أحمد  ر��شد 
م�شافة  وقطع  �ل��ري��ف  ال�شطبالت  بي�شا�شو  ب��ارك 

�ل�شباق يف 4 �شاعات و4 دقائق و32 ثانية.
�أحمد  يو�شف  �ل��ف��ار���س  �لو�شيف  م��رك��ز  ف��ى  وح��ل 
�لبلو�شي وعلى �شهوة �حل�شان �لفني �شيلفراليت 
�أول م�شاركة للح�شان  �أي�شا يف  الإ�شطبالت �لريف 
وقطع م�شافة �ل�شباق فى 4 �شاعات و5 دقائق و35 

ثانية... وجاء يف �ملركز �لثالث �لفار�س بطي حممد 
بن طوق �ملري على �شهوة �حل�شان جلينو�ن بيبت 
ال�شطبالت فريق فز�ع للقدرة بزمن 4 �شاعات و5 
دقائق و54 ثانية. وجاء فى �ملركز �لر�بع �لفار�س 
�أونريك  �حل�شان  �شهوة  على  �لعبار  ر��شد  حممد 
ويليه  ل��ل��ق��درة  �ل��ري��ح  ال���ش��ط��ب��الت  بيت�شريت  دى 
جمعة  بن  مكتوم  �شعيد  �ل�شيخ  �خلام�س  �ملركز  يف 
�ل م��ك��ت��وم ع��ل��ى ���ش��ه��وة �حل�����ش��ان دي���دىل دي���ك تى 
�ل�شيد  ق��ام  �ل�شباق  نهاية  ويف  �ع��م��ار.  ال�شطبالت 

بدر عبا�س نائب رئي�س طر�ن �الإمار�ت للعمليات 
نائب  �لع�شب  و�ل�شيد حممد  �لدولة  �لتجارية يف 
ب��ت��ك��رمي �لفائزين  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ن����ادى دب���ي  رئ��ي�����س 
�ل��ث��الث��ة �الو�ئ����ل ف��ى ���ش��ب��اق ك��اأ���س �شمو ويل عهد 
�لثالثة  �لفائزين  بتتويج  للقدرة... كما قاما  دبي 
�قيم  �ل��ذي  �الو�ئ��ل يف �شباق �ال�شطبالت �خلا�شة 
�م�س. وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم وع��ل��ى ه��ام�����س �ل�����ش��ب��اق �قيم 
معر�س �لت�شوير �لفوتوغر�فى للم�شور �المار�تي 

علي عي�شى جمعة �لذي �شم 100 �شورة باحلجم 
�لكبر ل�شباقات �خليل فى �المار�ت و300 �شورة 
وت�شجل  �ل�شباقات...  ملختلف  فيديو  �شا�شة  على 
وم�شاركات �شاحب  �شباقات �خليل  �ح��د�ث  �ل�شور 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف �شباقات 
�لقدرة ومتابعات �شموه لهذه �ل�شباقات �إ�شافة �إىل 
�شاحب  و�إطلع  �لقدرة.  لل�شباقات  �ل�شيوخ  متابعة 
و�شمو  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد على حمتويات �ملعر�س.

•• دبي - الفجر:

توج �لزورق �ل�شويدي وي�شرتلوند 8 بقيادة �لثنائي 
�ل�شريعة  للزو�رق  �لكري  دبي  ل�شباق جائزة  بطال 
ب��ط��ول��ة �لعامل  �ل��ث��ال��ث��ة م��ن  –�ك�س ك���ات- �جل��ول��ة 
2013 و�لتي نظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية يوم �أم�س يف �مليناء �ل�شياحي مب�شاركة 12 
�لثنائي  بقيادة   33 �ل��غ��اب��ون  زورق  و�ح��ت��ل  زورق���ا. 
�ملركز  �ل��ع��دي��دي  و���ش��امل علي  ���ش��رف  �ل�شيد  ط��ال��ب 
ل��ه بحلته  �أول ظ��ه��ور  �ل��ع��ام يف  �لرتتيب  �ل��ث��اين يف 
دبي  روح  زورق  �لثالث  �ملركز  يف  ج��اء  بينما  �جليدة 
11 بقيادة �لثنائي ر��شد خليفة �ملري و�شامل فا�شل 
�لهاملي. و�شهد �ل�شباق �ملثر و�لذي �شمل 13 دورة 
�إىل  �إجمايل م�شافته  �لذي و�شل  �ل�شباق  يف كور�س 
زورق  تعر�س  منها  ع��دة  مفاجاآت  بحريا  ميال   53

فز�ع 3 بقيادة �لثنائي عارف �شيف �لزفني وحممد 
�ملري �إيل عطل يف ناقل �ل�شرعة ��شطره �إيل �لتقهقر 
�إيل  �الأويل  �خلم�س  �للفات  يف  �ل�شد�رة  مركز  من 
�لثنائي  �ل�شباق حيث هدف  �لعا�شر يف نهاية  �ملركز 
�إ�شافية  نقاط  علي  و�حل�شول  �ل�شباق  �إك��م��ال  �إيل 
�إيل ر�شيده حيث �حتفظ مبوقفه يف قمة �لرتتيب 
�لعام بر�شيد 830 نقطة بعدما �أ�شاف 30 نقطة 

جديدة جعلته يتم�شك مبكانه.
�أع��ط��ال خمتلفة  �أخ���ري  زو�رق  ث��الث  و�ج��ه��ت  كما 
خالل مر�حل �ل�شباق منها �لزورق بويل فورم 74 
د�نيل  و�ل�شويدي  كابلليني  جيدو  �اليطايل  بقيادة 
�شيغيمارك و�لزورق �اليطايل كون�شيول بروكر�س 
22 بقيادة �لفريدو �ماتو وماركو بيني�شي و�لزورق 
�لريطاين �أن �شاء �هلل 66 بقيادة ريت�شارد جورجي 

ومارك و�لكر

ومل ي�شتفيد باقي �ملناف�شني من موقف زورق فز�ع 
3 يف �لتقدم �أكرث وت�شديد خناق �ملطاردة عليه علي 
�ملركز   50 معو�س  زورق  �حتل  حيث  �ملو�شم  لقب 
�أي�����ش��ا مبركز  �ل��ع��ام و�ح��ت��ف��ظ  �ل��رتت��ي��ب  �ل�شابع يف 
�لو�شيف ر�فعا ر�شيده �إيل 671 نقطة بينما تر�جع 
زورق قطر 94  بقيادة حممد �لن�شر وعلي �لنعمة 
يف الئحة �لرتتيب �لعام من �ملركز �لثالث �إيل �ملركز 
447 نقطة وكان �كر �مل�شتفيدين  �لر�بع بر�شيد 
زورق �لغابون 33 و�لذي تقدم �إيل �ملركز �لثالث يف 

�لرتتيب �لعام ر�فعا ر�شيده �إيل 525 نقطة.
وو���ش��ع �ل����زورق �ل�����ش��وي��دي وي�����ش��رتل��ون��د 8 و�لذي 
�أول  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  ج���در�ن  د�خ���ل  �شنع 
400 نقطة يف ر�شيده بعدما و�جه ظروفا �شعبة 
يف �جلولة �الأويل �لتي جرت يف �بوظبي وغاب عن 
�لتجهيز  بعد  ليحقق حلمه  دبي  �لثانية يف  �جلولة 
�جل���ي���د يف �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ي جميع 
�ملناف�شني حيث برهن ذلك منذ �لتجارب �لر�شمية 

�لتي جرت يوم �أم�س و�حتل فيها �ملركز �الأول.
يف   3 ف��ز�ع  زورق  غياب   33 �لغابون  زورق  وعو�س 
�ل�شباق �لرئي�شي بعد �لعطل �ملفاجئ وحاول �لتقدم 
�إ�شر�ر  ل��ك��ن  �ل�����ش��د�رة  �إيل م��رك��ز  �أك����رث م��ن م���رة 
�ل��ف��ري��ق �ل�����ش��وي��دي ك���ان �ك���ر ف��م��ا مل ت��ك��ن �شورة 
فال�شباق  �حلدث  يف  �ملثرة  وحدها  �ل�شد�رة  �شر�ع 

كان قويا بني زورق روح دبي 11 و�لغابون 7 بقيادة 
�شلطان �لظاهري و�الأمريكي جي بر�ي�س علي �ملركز 
تعطل  بعد   11 دب��ي  روح  �إيل  ذه��ب  و�ل���ذي  �لثالث 

�لغابون 7 يف �الأمتار �الأخرة.
لل�شباق  �ل���ع���ام  ل��ل��رتت��ي��ب  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز  وج����اء يف 
�لرئي�شي �لزورق �لكويتي رهيب 17 بقيادة �لثنائي 
عبد�للطيف �لعماين وجا�شم �لدخيل و�حتل زورق 
�لفجرة 20 بقيادة �لثنائي �حمد ح�شن �ل�شويدي 
�ملركز �خلام�س بينما  و�اليطايل �شر�فينو باليزي 
جاء زورق قطر 94 يف �ملركز �ل�شاد�س و�حتل �لزورق 
 7 و�لغابون  �ل�شابع  �ملركز   50 �ل�شوي�شري معو�س 

�ملركز �لثامن.
�شباق الزمن

وكانت �لفرتة �ل�شباحية قد �شهد حماوالت ت�شجيل 
�ملركز  كان  �مل�شاركة حيث  �ل��زو�رق  �أف�شل زمن بني 
�شلطان  بقيادة   7 �لغابون  زورق  ن�شيب  من  �الأول 
�لظاهري و�الأمريكي جي بر�ي�س بينما �حتل �ملركز 
طالب  �لثنائي  ب��ق��ي��ادة   33 �ل��غ��اب��ون  زورق  �ل��ث��اين 
�ل�شيد و�شامل �لعديدي وجاء يف �ملركز �لثالث زورق 

فز�ع 3 بقيادة عارف �لزفني وحممد �ملري.
و بعد نهاية �ل�شباق قام بتتويج �الأبطال يف �ل�شباق 
جمعة  علي  م��ن  ك��ال  زم��ن  �أف�شل  و�شباق  �لرئي�شي 
دبي  ن��ادي  يف  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير  غليطة  بن 

�لدويل للريا�شات �لبحرية وع�شو� جمل�س �الإد�رة 
و�لدكتور  �ل��ع��ي��ايل  �شهيل  وحم��م��د  �ل��ط��اي��ر  �شعيد 
خالد حممد �لز�هد نائب رئي�س جمعية �ملحرتفني 
حممد  �إبر�هيم  و�حمد  �ل�شريعة  للزو�رق  �لدولية 
�لبحرية  للريا�شات  �الإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
ح�شر  �ل��ذي  �جلمهور  م��ن  عري�شة  متابعة  و�شط 

�ل�شباق �لرئي�شي و��شتمتع باأجو�ء �الإثارة.
دبي البحري ي�شكر اجلهات املتعاونة

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  غليطة  ب��ن  ج��م��ع��ة  ع��ل��ي  ح��ر���س 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  بالوكالة يف 
علي توجيه �ل�شكر �جلزيل �إيل �جلهات �ملتعاونة يف 
�لعامل  بطولة  من  �لثالثة  �جلولة  فعاليات  �إجن��اح 
للزو�رق �ل�شريعة –�ك�س كات- �لتي جرت يوم �أم�س 

يف �مليناء �ل�شياحي.
وقدم بن غليطة �ل�شكر �جلزيل �إيل �لقيادة �لعامة 

ل�شرطة دبي مبختلف �إد�رتها وقيادة حر�س �ل�شو�حل 
�الإ�شعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  �لر�بع(  )�ل�شرب 
قامت  �لتي  �لريا�شية  دبي  قناة  و�أ�شرة  دبي  وبلدية 

م�شكورة بنقل �حلدث علي �لهو�ء مبا�شرة.
طالب ال�شيد ي�شيد بدعم موؤ�ش�شة الفيكتوري

�أ�شاد �ملت�شابق طالب �ل�شيد �شرف قائد زورق �لغابون 
33 بالدعم �لكبر و�لت�شجيع �مل�شتمر من موؤ�ش�شة 
بن  �شيف  برئا�شة  �الإد�رة  وجمل�س  تيم  �لفيكتوري 
م��رخ��ان �لكتبي علي �جل��ه��ود و�ل��دع��م �الأم���ر �لذي 

�أ�شهم يف جناح �لزورق يف �حتالل �ملركز �لثاين.
ومن جانبه عر بطلنا �شامل �لعديدي عن �شعادته 
�لكبرة بال�شعود �إىل من�شة �لتتويج للمرة �لثانية 
يف �لبطولة ومع �لزورق �جلديد �لغابون 33 م�شر� 
�إىل �نه ياأمل يف �ملزيد خا�شة و�نه و�شل �إىل مرحلة 

�الن�شجام �لتام مع زميله طالب يف �أول مو�شم.

حممـــد بــــن را�ســــد وعــــدد مــــن ال�سيــــوخ ي�سهــــدون �سبــــاق كــــاأ�س ولـــي عهــد دبـــي للقـدرة

�جلديدة  مبادرته  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  �أط��ل��ق 
�ملو�هب و�ملتمثلة يف  �إىل مو��شلة �شعية ال�شتقطاب  �لر�مية 
�ملجاالت  م��ن  �لعديد  يف  �حلمرية  م��و�ه��ب  م�شابقة  �إط���الق 
و�لر�مج و�لر�مية �إىل تنمية مو�هب �لالعبني و�ملنت�شبني 
�ل�شام�شي  جمعه  وق���ال   . �حل��م��ري��ة  منطقة  و�أب��ن��اء  ل��ل��ن��ادي 
ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية �إن تنظيم م�شابقة مو�هب 
�حلمرية  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  روؤى  �إىل  ي�����ش��اف  �حل��م��ري��ة 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ل��رع��اي��ة و دع����م �ملو�هب  ب��رئ��ا���ش��ة ث����اين ع��ب��ي��د 
�لريا�شية و�لثقافية و�لقنية و�لعمل على ��شتنباط مفاهيم 

الأجيال  �ل�شامل  �لريا�شي  �ملفهوم  خاللها  من  يبني  عملية 
ق��ادرة على حتقيق �الإجن��از�ت يف جميع �ملجاالت م�شر� �إىل 
�لفوتغر�يف  و�لت�شوير  و�لر�شم  �ل�شعر  �شت�شمل  �ملجاالت  �أن 
�إىل �ال�شتفادة من �الإمكانات  وحفظ �لقر�آن �لكرمي موجهاً 
�ملتاحة يف �لنادي و�ملتوفرة الإثر�ء قدر�ت �لالعبني و�لطلبة 

 .
�إن نادي �حلمرية و�شمن �شيا�شة جمل�س  و�أو�شح �ل�شام�شي 
�ل�شارقة �لريا�شي ال ياألو� جهد�ً من �أجل �مل�شاهمة يف حتقيق 
�لهدف �ملن�شود للريا�شة يف �ملجتمع و�إنها من خالل �ل�شر�كة 

�ملجتمعية تدعم كل توجه يوؤدي �إىل تطوير �إبد�عات �لطلبة 
يف �شتى �ملجاالت و ب�شفة عامة . ومن جانبه �أكد عمار �ملهري 
�مل�شابقة متثل �متد�د  �أن  �إد�رة نادي �حلمرية  ع�شو جمل�س 
كان  و�لتي  �مل��د�ر  على  �ل��ن��ادي  ينفذها  �لتي  �مللتقيات  لكافة 
�إىل  ويرمي  وغرها  �لربيعي  �حلمرية  ن��ادي  ملتقى  �أخرها 
منظومة تتبنى حتقيق روؤى ومفاهيم ريا�شية كثرة تهدف 
و�مل�شابقات  �لثقافة  خ��الل  من  و�لالعبني  طلبة  رعاية  �إىل 
�الثر�ئية يف خمتلف �ملجاالت م�شر� �إىل �أن حتكيم �مل�شابقات 

و�العمال �شيكون مطلع �شهر �إبريل �ملقبل .

نادي احلمرية يوا�سل اكت�ساف املواهب من خال 
مبادرته اجلديدة يف م�سابقة املواهب

فزاع 3 يحتفظ بال�شدارة رغم العطل املفاجئ

الزورق ال�سويدي وي�سرتلوند 8 بطا لـ)اك�س كات دبي(
الغابون 33 يحتل مركز الو�شيف وروح دبي 11 الثالث
اأبطال الإمارات يتاألقون يف �شباق اأف�شل زمن ويحتلون املن�شة

حتّدي  بطولة  يف  جديد�ً  ف��وز�ً  لل�شباقات  �لنابودة  فريق  حّقق 
ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي تي3 �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط، ح��ي��ث �ح��ت��ّل �شائق 
�جلولة  يف  �الأول  �مل��رك��ز  �شميد  كليمن�س  �لنم�شاوي  �ل��ف��ري��ق 
�حلادية ع�شرة �لتي �أقيمت على حلبة �لبحرين �لدولية، و�حتّل 

زميله يف �لفريق كرمي �الأزهري �ملركز �لر�بع.
�ل��ن��اب��ودة ���ش��د�رت��ه للرتتيب �لعام  �ل��ف��وز، ع���ّزز ف��ري��ق  وب��ه��ذ� 
للفرق قبل جولة و�حدة من �ختتام �لبطولة �الأبرز لل�شيار�ت 
بفارق  نقطة   452 ر�شيده  بلغ  �إذ  �ملنطقة،  يف  �لطر�ز  �أحادية 
كما  �ل��ث��اين،  �ملركز  يف  �ل�شعودية  �شقور  فريق  عن  نقطة   33
ر�شيده  وب��ات  لل�شائقني  �ل��ع��ام  للرتتيب  �شد�رته  �شميد  ع��ّزز 
12 نقطة عن عبد �لعزيز �لفي�شل �شائق  253 نقطة بفارق 
�الأول  �مل��رك��ز  م��ن  �ل�شباق  �شميد  ب��د�أ  وق��د  �ل�شعودي.  �لفريق 
�لتاأّهل،  �أ�شرع وقت يف جولة  على خط �النطالق، بعدما حّقق 

ليقّدم �أد�ًء مثالياً يف مقّدمة �ملجموعة �لتي �شّمت 15 �شائقاً، 
على  �لوحيد  مناف�شه  �لفي�شل،  على  متقّدماً  �جلولة  وينهي 
�ل�شائق  و�حتّل  �لبطولة.  �لر�بع من  �ملو�شم  �ل�شائقني يف  لقب 
�لبحريني حممد مطر �ملركز �لثالث يف �جلولة �ل�11، بعدما 

��شتطاع جتاوز �الأزهري يف �للّفة �الأخرة.
وم���ع ه���ذ� �الن��ت�����ش��ار ل��ل�����ش��ائ��ق �ل��ن��م�����ش��اوي �ل��ب��ال��غ م���ن �لعمر 
بلقب  �شيتّوج  ف��اإّن��ه  �ل��ت��و�يل،  على  ل��ه  �ل�شابع  وه��و  ع��ام��اً،   21
�جلولة  �إنهاء  من  فقط  متّكن  �إذ�  �لبطولة  من  �لر�بع  �ملو�شم 
�أحد  �ح��ت��الل  �أو  �لفي�شل  �لعزيز  عبد  على  متقّدماً  �الأخ���رة 
له  �لتا�شع  �لفوز  على  تعليق  �أّول  ويف  �الأوىل.  �لثمانية  �ملر�كز 
�إّنها نتيجة مثالية يل وللفريق. فقد  هذ� �ملو�شم، قال �شميد: 
و�ّشعت �لفارق يف �ل�شد�رة بيني وبني عبد �لعزيز وعلّي �أن �أقّدم 
�الأد�ء نف�شه يف �جلولة �ل�12 كي �أفوز بالبطولة. رغم �أّن بد�ية 

و��شتطعت  ف�شيئاً  �شيئاً  �الأم��ور  حت�ّشنت  �شعبة،  كانت  �ل�شباق 
�البتعاد �أكرث �أمام عبد �لعزيز يف �للّفات �لتالية. 

وك���ان �ل�����ش��ر�ع �ل��ث��ن��ائ��ي ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب ق��د ب���د�أ ب��اح��ت��الل �شميد 
بينما  �النطالق،  خط  على  و�لثاين  �الأول  �ملركزين  و�لفي�شل 
�ن��ط��ل��ق م���ن �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث حم��م��د م��ط��ر، �ل����ذي ك���ان ي�شعى 
لل�شغط على �ل�شائق �الآخر لفريق �شقور �ل�شعودية في�شل بن 
�ل�شباق،  �نتهاء  وبعيد  �لف�شية.  مي�شالن  فئة  �شد�رة  يف  الدن 
�شّرح عبد �لعزيز �لفي�شل، حامل لقب �لبطولة، بقوله: �أرّكز 
باجلولة  للفوز  وب��ذل كل جهد ممكن  �لتطّلع قدماً  على  �الآن 
�ل�12 �الأخرة من �أجل �الحتفاظ بلقبي. لقد تفاديت مرور�ً 
متال�شقاً عند �ملنعطف �الأول، لكّن كليمن�س ��شتطاع بعدها �أن 
على  �أتربة  هناك  وكانت  تدريجي.  ب�شكل  بيننا  �لفجوة  يو�ّشع 
لّفات، وعند  �الإط��ار�ت منها ثالث  ��شتغرقني تنظيف  �مل�شمار 

�ل��وق��ت، ك��ان جت���اوز كليمن�س ق��د ب��ات �شعباً ج����د�ً.  ويف  ذل��ك 
مبركزه  �الحتفاظ  من  �شميد  متّكن  باالإثارة،  �حلافل  �ل�شباق 
ذلك  وبعد  �أهّمية.  �الأك��رث  وهو  �الأول،  �ملنعطف  على  �لطليعي 
و��شل �ل�شائق �لنم�شاوي �ل�شاب �الحتفاظ بتقّدمه، ور�ح يزيد 
�مل�شافة �لتي تف�شله عن عبد �لعزيز على �حللبة �لبالغ طولها 
�بتعاد �شميد و�لفي�شل  خم�شة كيلومرت�ت و411 مرت�ً. ومع 
�ملناف�شة  �إىل  �الأن��ظ��ار  �جّتهت  �جل��ول��ة،  يف  �مل�شاركة  �شائر  �أم��ام 
فئتي  مت�شّدري  وعلى  �لتالية،  �الأرب��ع��ة  �مل��ر�ك��ز  على  �ل��د�ئ��رة 
�نطلق  وبعدما  �أي�����ش��اً.  �ل��رون��زي��ة  وموبيل  �لف�شية  مي�شالن 
فريق  �شائق  مطر  خ�شر  �لبد�ية،  خط  على  �لثالث  �ملركز  من 
لّلفة  �الأول  �ملنعطف  عند  �الأزه���ري  مل�شلحة  مركزه  �لبحرين 
�الأوىل من �ل�شباق. لكّنه عاد ليقّدم �أد�ًء ملفتاً ويو��شل �ل�شغط 
على �الأزهري حتى �للفة �الأخرة، حيث ��شتفاد مطر من خطاأ 

من�شة  ويعتلي  ثالثاً  ليحّل  �الم���ار�ت  يف  �ملقيم  �ل�شائق  �رتكبه 
�لتتويج. بعد تكر�ر �الجناز �لذي حّققه يف �جلولة �لثامنة من 
�لبطولة، باحتالله �ملركز �لثالث �أي�شاً، قال مطر: بعد �لنتيجة 
�جلّيدة يف جولة �لتاأّهل، كانت �نطالقتي يف �ل�شباق �شّيئة جد�ً، 
�إذ تر�جعت �إىل �ملركز �خلام�س. غر �أّنني ��شتطعت �لتقّدم �إىل 
�ملركز �لر�بع من جديد يف �للّفات �الأوىل لل�شباق وبد�أت �أمار�س 
�ل�شغط على ك��رمي، �ل��ذي وظ��ف كل خر�ته يف �حل���وؤول دون 
�أخ���ر�ً جت��اوزه يف  ��شتطعت  لكّنني  �ل�شباق.  له طيلة  جت��اوزي 
�أّن��ه ح�شل على  ر�ئعاً خا�شًة  �للّفة �الأخ��رة، وكان ذلك �شعور�ً 
�أحتّل  �لف�شية، فما زلت  �لفئة  �أّم��ا يف ترتيب  �لبحرين.  �أر���س 
�ل���ذي يف�شلني عن  �ل��ف��ارق  �أّن��ن��ي قّل�شت  �ل��ث��اين، غ��ر  �مل��رك��ز 
في�شل بن الدن �إىل 12 نقطة فقط. و�أتطّلع �الآن �إىل حتقيق 

نتيجة طّيبة �أخرى يف �جلولة �خلتامية. 

كليمن�ض �شميد بطل اجلولة 11 يف البحرين وكرمي الأزهري رابعًا

فوز جديد لفريق النابودة يف بطولة حتّدي كاأ�س بور�سه جي تي3 ال�سرق الأو�سط
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موا�سات ال�سارقة ت�ستقبل 
اأطفال ح�سانتي ال�سيماء ووا�سط 

ح�شانتي  �أطفال  من  جمموعة  �أم�س  �شباح  �ل�شارقة  مو��شالت  ��شتقبلت 
�لذين  �ل�شارقة  ملو��شالت  �لعامة  �الإد�رة  مبنى  و��شط يف مقر  و  �ل�شيماء 
�خلليجي  �مل��رور  باأ�شبوع  �الحتفال  فعاليات  �شمن  �ملوؤ�ش�شة  لزيارة  قدمو� 

�لتا�شع و�لع�شرين.
�أن  �ل�شارقة  مو��شالت  يف  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  مدير  �هلل  عبد  �شعيد  و�أك��د 
�ملوؤ�ش�شة  عليها  حتر�س  �لتي  �ملجتمعية  �ل��ر�م��ج  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �ل��زي��ارة 

وتعزيز قيم �لتو��شل بني �ملوؤ�ش�شة و�جلهات �ملختلفة.

فاي دبي ت�ساعف حجم �سبكتها يف رو�سيا واأوكرانيا
�أ�شو�ق دول  �أهمية  �أكدت فالي دبي، �لناقلة �القت�شادية �لر�ئدة يف دبي، على   
�لكومنولث �مل�شتقلة، وذلك من خالل �إعالنها عن م�شاعفة �شبكة وجهاتها يف 
رو�شيا من 4 �إىل 8 نقاط، وتو�شيع مدى خدماتها يف �أوكر�نيا. ففي رو�شيا، تبد�أ 
�لناقلة رحالتها �إىل مينر�لني فودي يوم 16 �أبريل 2013، يتبعها تد�شني 
خط فولغوغر�د و رو�شتوف �ون دون يف 13 �شبتمر 2013، ثم كر��شنود�ر يف 
20 من �شبتمر 2013، وبذلك توفر فالي دبي �أول خط مبا�شر ومنتظم على 

مد�ر �لعام بني دبي وهذه �ملدن �ل� 4 �لتي تقع يف �جلنوب �لغربي من رو�شيا.

فعاليات  �إط����ار  يف   ،2013 �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ن��ظ��م 
�ل��ع��ا���ش��رة هذ�  ل��ل��دورة  �مل�����ش��اح��ب  �ملجتمعي  ب��رن��اجم��ه 
وذوي  لالأطفال  �لفنية  �لعمل  ور���س  م��ن  ع���دد�ً  �ل��ع��ام، 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، وذل���ك �ن��ط��الق��اً م��ن �اللتز�م 
�ملجتمع،  يف  �لفنون  دور  بتعزيز  للمهرجان  �ملجتمعي 
وت��رج��م��ًة ل��روؤي��ت��ه �ن��ط��الق��اً م��ن روح��ي��ة ب���الد �خل���ر ، 
من  �شل�شلة  تنظيم  �ملجتمعي  �لرنامج  ت�شمن  حيث 
عدد  يف  �آرتا�شتيك  فعالية  �شمن  �لفنية  �لعمل  ور���س 
�أرجاء  من من�شاآت رعاية ذوي �الحتياجات �خلا�شة يف 
و�لتو��شل  �لذهنية  �ل��ق��در�ت  حتفيز  ب��ه��دف  �ل��دول��ة، 
لذوي �الحتياجات �خلا�شة، من خالل توفر من�شات 
مبا  �لفنية  �بد�عاتهم  خاللها  م��ن  ي�شتك�شفون  فنية 
ينعك�س على حتفيز قدر�تهم.  وقد �أثبتت هذه �لنوعية 

من ور�س �لعمل �لعالجية بالفنون قدرتها على حتفيز 
وت��ع��زي��ز مهار�ت  و�ل��ذه��ن��ي��ة  �لفنية  و�ل���ق���در�ت  �مل��ل��ك��ات 
�الأطفال  ل���دى  بالنف�س  و�ل��ث��ق��ة  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ع��ب��ر 
�شعوبات  يعانون  و�لذين  �خلا�شة،  �الحتياجات  وذوي 
على  مرحة  روح  من  ت�شفيه  ما  �إىل  باالإ�شافة  �لتعّلم، 
قدر�ت  تطوير  يف  و�إ�شهاماً  �لتعليم،  ومنهجيات  ط��رق 
وذوي  �لرعاية  مر�كز  يف  و�مل��دّرب��ني  �ملعلمني  وم��ه��ار�ت 
�ملجتمعي  �لرنامج  نظم  وق��د  �خلا�شة.  �الحتياجات 
ف��ع��ال��ي��ة �آرت��ا���ش��ت��ي��ك ب��ن��ج��اح يف ك��ل م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ز�يد 
ز�يد  مدينة  م��رك��ز  ول���دى  �الإن�شانية،  للرعاية  �لعليا 
لذوي �الحتياجات �خلا�شة، ويف مدينة غياثي، ومركز 
ل���ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، و���ش��وف تنطلق  عجمان 
�الحتياجات  ل��ذوي  �خليمة  ر�أ����س  مركز  �إىل  �لفعالية 

نظمت �شفحة �جلالية �مل�شرية يف دبي
  )www.facebook.com/EC.dxb( على موقع �لتو��شل 
�الجتماعي في�شبوك ، موؤخر�ً، مهرجان �الأطعمة �مل�شرية يف 

ح��دي��ق��ة �ل�����ش��ف��ا ب���دب���ي.  ح�شر �حل���دث �أك���رث م��ن 700 
�شخ�س من �أبناء �جلالية �مل�شرية يف دولة �الإمار�ت، مبا 
فيهم �أكرث من 100 �أ�شرة، حيث بد�أ �لتجمع من �ل�شاعة 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  حتى  و��شتمر  �شباحاً  ع�شر  �حل��ادي��ة 

م�شاًء.
وبنيت فكرة �ملهرجان على قيام كل �أ�شرة م�شاركة بطهي 
�لتي  �ل�شهرة  �مل�شرية  �الأطعمة  م��ن  �شنفني  �أو  �شنف 
�الأ���ش��ن��اف مع  ه��ذه  ت��ب��ادل  و  �الأ���ش��ر يف طهيها،  تناف�شت 
بقية �أبناء �جلالية وكان هذ� �لهدف منه تقوية �لرو�بط 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني �مل�����ش��ري��ني �مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�����س دولة 
�لبلد  �أب��ن��اء  ب��ني  �لتو��شل  �أو����ش��ر  تدعيم  و   ، �الإم����ار�ت 
�أحد موؤ�ش�شي �شفحة �جلالية  وليد طه،  وقال  �لو�حد.  

�مل�شرية يف دبي على موقع في�شبوك :  فكرنا يف حدث يجمع 
�أبناء �جلالية �مل�شرية يف دولة �الإمار�ت  �أكر عدد ممكن من 
�لفكرة، وهو  �أ�شا�س  وه��ذ� هو  ب�شكل خا�س،  ودب��ي  ع��ام  ب�شكل 

تعزيز �لتو��شل بني �أبناء �جلالية. ومنذ عر�س �لفكرة، وجدنا 
ترحيباً �شخماً بها من �أبناء �جلالية �ملوجودين على �ل�شفحة، 
وم�شاركة فعالة من كل �الأ�شر و �ل�شباب . ��شتمتعنا باالأجو�ء 
�مل��ت��م��ي��زة يف ح��دي��ق��ة �ل�����ش��ف��ا، �أح����د �أج��م��ل �حل���د�ئ���ق على 
م�شتوى دولة �الإمار�ت. ونود هنا �أن نوجه �ل�شكر �جلزيل 
لكل م��ن ���ش��ارك يف ه��ذ� �جل��م��ع �ل��ر�ئ��ع ���ش��و�ء باحل�شور 
من  ع��دد  �حل��دث  تخلل  �ملعنوية  �مل�شاركة  �أو  �لطهي  �أو 
�مل�شرية،  �أبناء �جلالية  �لتي جمعت  �لفقر�ت �لرتفيهية 
�لغناء  و  �جليتار  علي  �ل��ع��زف  و  �ملو�شيقية  �لفقرة  مثل 
و�الألعاب �لرتفيهية و مبار�ه كرة �لقدم و �ألعاب �لطاولة 
و م�شابقة �ل�شطرجن ، و مت عمل �شحوبات على عدد من 
جمال  يف  كري  �شركات  قدمتها  �لتي  �ملختلفة  �جلو�ئز 
دياب  �لفنان عمرو  تذ�كر حفل  �الأع��الن مثل  و  �لدعايا 
�ملهرجان عدد  و���ش��ارك يف   . �لكينج حممد منر  و حفل 
من �ملطاعم �مل�شرية يف دولة �الإمار�ت مثل مطعم حدوتة 

موؤ�س�سة اأبو طاهر تواكب التطور والزدهار
•• دبي- الفجر:

�شوق  �مل���ع���روف يف  �ل��ت��اج��ر  ي��ح��ر���س 
�أبو  �ل�شيد  و�الم�����ار�ت  ب��دب��ي  �ل��ر����س 
�مللبو�شات  �أف�شل  ت�شويق  على  طاهر 
�لن�شائية على مدى �لف�شول �الأربعة 
باجلودة  و�الزده���ار  �لتطور  ومو�كبة 
باملفرق  و  �مل��درو���س  و�ل�شعر  �ملعهودة 
و�جل���م���ل���ة مم����ا ج��ع��ل��ه م���و����ش���ع ثقة 

حلبة دبي للتزلج ت�ست�سيف الدورة و�قبال �جلميع.
 Slicks & Tricks الثانية من م�سابقة
للتزلج،  دب����ي  ح��ل��ب��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ت 
�الأوملبية  �مل��ع��اي��ر  وف���ق  �مل�شممة 
�إعمار  ت���دي���ره���ا  و�ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
ل��ت��ج��ارة �ل��ت��ج��زئ��ة يف دب����ي م���ول، 

�لدورة �لثاني�����ة من م�ش����ابقة
 Slicks & Tricks  للتزلج على 
�جلليد و�لتي حتظى ب�شعبية كبرة 

بني خمتلف �شر�ئح �جلمهور،
ب����ه����ذه �مل���ن���ا����ش���ب���ة ق������ال ج�������وردون 
حلبة  يف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ك��رك، 
�لدورة  حققت  لقد   : للتزلج  دب��ي 
قبل  من  و��شعني  و�إقبااًل  �هتماماً 
حم��ب��ي �ل��ت��زل��ج ع��ل��ى �جل��ل��ي��د من 
�الإم���ار�ت. ونحن على  �أنحاء  كافة 
ثقة باأن �مل�شابقة   ت�شاهم يف تعزيز 
�شعبية ريا�شة �لتزلج على �جلليد 

يف دولة �الإمار�ت.

يف بادرة كرمية.. رجل اأعمال اإماراتي 
ي�ست�سيف طاب زايد للرعاية

��شت�شاف رجل �العمال �الإمار�تي خالد نا�شر بن مذكر �لهاجري يف بادرة 
كرمية ،20 طالبا من مركز ز�يد للرعاية �الن�شانية من ذوي �الحتياجات 
�خلا�شة وعدد� من �الإعالميني يف مزرعته مبنطقة �لوثبة باأبوظبي ، وقد 
�لطالب  ق��ام  كما  �لرتفيهية  �لفعاليات  من  ع��دد  �ل��زي��ارة  برنامج  ��شتمل 
بجولة يف �ملزرعة للتعرف على عدد من �حليو�نات �الأليفة ، كما مت دعوتهم 
�شرح  وقد  للطالب  �لتذكارية  �لهد�يا  قدم  �لزيارة  ختام  ويف  �لغد�ء  على 
جتاه  �ملجتمعية  بامل�شئولية  �ل�شعور  من  تنطلق  �لبادرة  هذه  �ن  �لهاجري 

اآرتا�ستيك من مهرجان اأبوظبي 2013هذه �لفئة �لتي تعد جزء ال يتجز�أ من �ملجتمع �الإمار�تي .
 ت�ستك�سف ابداعات ذوي الحتياجات اخلا�سة

جمموعة بريد الإمارات حتتفل بالأم با�سرتاحة ال�سّواب بدبي

اجلالية امل�سرية يف دبي تنظم مهرجان الأطعمة امل�سرية

�شمن ح�شول دبي على 7 جوائز يف بور�شة ال�شياحة بربلني

فندق جلوريا 1 من 3 فنادق يف دبي �سمن اأف�سل مائة يف العامل
فندق جلوريا دبي و�حد من 3 فنادق يف دبي �شمن �أف�شل مائة فندق على م�شتوى �لعامل باال�شافة �يل �إن دبي ح�شدت 7 جو�ئز خالل 
�ملعر�س هي : جائزة �أف�شل فيلم ترويجي جائزة �أف�شل مكتب متثيلي يف �ملانيا وجائزة �أف�شل وجهة �شياحية يف �ملنطقة من جو �آ�شيا 
وجائزة و�حدة من �أف�شل 10 عار�شني يف �ملعر�س �إىل جانب �إدر�ج �لفنادق �لثالثة من هوليد�ي �شيك �أو�رد 2013. �إ�شادة بامل�شاركة  
..وبهذه �ملنا�شبة قال فريدي فريد مدير عام �شركة جلوريا الإد�رة �لفنادق و�ملنتجعات �إن هذه �مل�شاركة من �شانها تعزيز قوة دبي ومكانتها 
كو�حدة من �أ�شهر �لوجهات �ل�شياحية يف �لعامل و �رتفاع �لعائد�ت �ل�شياحية و �لفندقية فيها ، كما �ننا بح�شولنا على �جلائزة لل�شنة 
�لثانية على �لتو�ىل هو نتاج جهد من فريق �لعمل مما جعلنا يف هذه �ملكانة �لتي نت�شرف بها. كما �أكد فريدي �أن عام 2013 �شي�شهد 
ر�شا  و�أع���رب عن  �ملقايي�س  بكل  ناجحة  كانت  بي  تي  �آي  �مل�شاركة يف معر�س  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما   ، دب��ي  �ل�شياح يف  ع��دد  �أك��ر يف  �رتفاعا 
ناجحة يف معر�س  م�شاركة  بدبي  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  �أن حققت  بعد  ج��اءت  و�لتي  �مل�شاركة  �مل�شاركني عن هذه  جميع 
بور�شة �ل�شياحة �لدولية مب�شاركة 123 م�شاركا من �لقطاع �ل�شياحي من �الإمارة و�إك�شبو 2020 وموؤ�ش�شة دبي للفعاليات و�لرتويج 

�لتجاري.

�غ���ن���ي���ات���ه �ل����ت����ي ن����ال����ت �ع���ج���اب 
�جل���م���ه���ور.. وم����ن ج��ه��ت��ه رحب 
روي جبلي مدير عام �شركة ريد 
الين لالعالم و�لت�شويق بح�شور 
�ىل  برجي  زي��اد  �للبناين  �ملطرب 
�ب��وظ��ب��ي الح��ي��اء ح��ف��ل ع��ي��د �الم 
�شهد  ق���د  �حل��ف��ل  �ن  م��و���ش��ح��ا   ،
ن�شبة حجوز�ت مرتفعة من قبل 

ال  �بت�شامة  وزرع  �الأم��ه��ات  قلوب  يف 
تن�شى لالأمهات و�الأب��اء نزالء مركز 
����ش��رت�ح��ة �ل�����ش��و�ب و����ش��اف �ملر�شم 
�لت�شكيلي  �ل��ف��ن��ان  مب�����ش��ارك��ة  �حل���ر 

حممد عبود.
وت����ق����دم ك����ل م����ن ����ش���ل���ط���ان �مل���دف���ع 
�إمبو�شت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
مدير  �ل�شويدي،  �شلوى  و�لدكتورة 
�ل�����ش��و�ب لتكرمي  �إ���ش��رت�ح��ة  م��رك��ز 
لرتبية  ن��ف�����ش��ه��ا  وه���ب���ت  �ل���ت���ي  �الأم 

بالدولة  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
ممن يطربون باالعمال �لغنائية 
تذ�كر  �ن  خا�شة   ، يقدمها  �لتي 

�حلفل نفدت كلها.
وذكر جبلي �ن �حلفل �شم فقر�ت 
�ن  �ىل  ، م�شر�  منوعة و ممتعة 
كريات �ل�شركات �لعاملة بالدولة 

قد عملت على رعايته . 

�شبعة من �أبناءها �الأيتام بعطاء غر 
و�لنفي�س يف  �لغايل  حم��دود فبذلت 
�لتن�شئة  وتن�شاأتهم  تعليمهم  �شبيل 
�ل�����ش��ح��ي��ح��ة ل���ي���ك���ون���و� ف���ع���ال���ني يف 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل���ت���ي مت ت��ر���ش��ي��ح��ه��ا من 
�لدوؤوب  لعملها  تكرمياً  �ملركز  قبل 
معطاءة  و�أم  كموظفة  و�إخ��ال���ش��ه��ا 
م��ن��ا���ش��ل��ة ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا الأك�����رث من 
ع�شرون عاماً يف �ملركز وهي �ملوظفة 

كلثوم �أحمد فرج .

وفد طابي قانوين اأمريكي يزور جامعة المارات
كلية  عميد  �ل�شام�شي  �شامل  علي  جا�شم  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  ��شتقبل 
�لقانون يف جامعة �المار�ت ، �لوفد �لطالبي من كليات ومعاهد ومد�ر�س 
�شملت  للجامعة  بزيارة  ق��ام  �ل��ذي  �المريكية  �ملتحدة  بالواليات  �لقانون 
وحلقات  و�ل��ق��اع��ات  �لطالبية  و�ملحكمة  �ل��ق��ان��ون  كلية  م��ر�ف��ق  يف  ج��ول��ة 

نقا�شية مع �أع�شاء هيئة �لتدري�س و �لطالب.
و�شم �لوفد طالبا من جامعة هارفارد و جامعة جورج تاون وجامعة نورث 
و�شرتن وجامعة بو�شطن وجامعة دي بول وجامعة والية فلوريد� وجامعة 
كاليفورنيا  وجامعة  �شين�شيناتي  وجامعة  وي�شكون�شن  بوالية  �شوفولك 

وجامعة جنوب تك�شا�س.

•• ابوظبي- الفجر:  

�أحيا �ملطرب �للبناين زياد برجي 
مبنا�شبة  ���ش��اه��ر�  غ��ن��ائ��ي��ا  ح��ف��ال 
�الم، وذلك م�شاء  بعيد  �الحتفال 
�شوفتيل  ف����ن����دق  يف  �خل���م���ي�������س 

�بوظبي .
�شعادته  ع���ن  ب��رج��ي  زي����اد  وع���ر 
�لفني  �حل�����ف�����ل  ه�������ذ�  ب����اح����ي����اء 
�ل���ذي  ب���ال���ت���ز�م���ن م���ع ع��ي��د �الم 
����ش���ادف �خل��م��ي�����س م��و���ش��ح��ا �نه 
يحر�س من خالل هذه �حلفالت 
�لعري�س  �اللتقاء بجمهوره  على 
م����ن م���و�ط���ن���ي دول������ة �الم�������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��ق��ي��م��ني من 
�بناء �جلاليات �لعربية �ملتو�جدة 

بالدولة.
وق�������دم ب����رج����ي ج���م���ل���ة م����ن �ه���م 

زياد برجي 
يحتفي  بعيد 

الأم يف ابوظبي
ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ب���ري���د �الإم������ار�ت 
��شرت�حة  م���رك���ز  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
�ل�شّو�ب �لتابع لهيئة �ل�شحة يف دبي 
و�شمن �مل�شوؤولية �ملجتمعية �مل�شرتكة 
�للو�تي  �الأم����ه����ات  ل��ت��ك��رمي  ح���ف���اًل 
�لتقدير  م���ن  ب��ال��ك��ث��ر  ل��ه��ن  ن��دي��ن 
�لتهنئة  ف��ي��ه  ق���دم���ت  و�الح��������رت�م. 
�شمو  �الإم���������ار�ت  الأم  و�ل���ت���ري���ك���ات 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك حفظها 
تاريخية  ن�����ش��ائ��ي��ة  ق���ي���ادة  ف��ه��ي  �هلل 
ت��ف��خ��ر ب��ه��ا �الإم��������ار�ت ح��ي��ث وقفت 
بجانب موؤ�ش�س �لدولة خالل رحلته 
لبناء �لوطن وعملت طو�ل �أكرث من 
ثالثة عقود على دعم ومتكني �ملر�أة 
جانب  �إىل  و��شتطاعت  �الإم���ار�ت  يف 
م�شوؤولياتها �لكبرة تربية وتخريج 
بهم  نفخر  و�شيا�شية  قياد�ت وطنية 
�لفعالية  �إ���ش��ت��م��ل��ت  وب���اإجن���از�ت���ه���م. 
�دخلت  ���ش��ي��ق��ة  ف����ق����ر�ت  ع�����دة  ع���ل���ى 
نزالء  ن��ف��و���س  يف  و�ل�����ش��رور  �لبهجة 
�مل��رك��ز. وك��م��ا ���ش��ارك جن��وم �لدر�ما 
���ش��ع��ي��د �شامل  �ل���ف���ن���ان  �خل��ل��ي��ج��ي��ة، 
�ملرح  روح  وب��ث  �الأن��ي��ق  بح�شورهما 

 تكرمي
اأحمد م�سطفى اأحمد - اأ�سماء - األف مربوك

�أحمد  جنلهما  بزفاف  �أميمة  �ل�شيدة  �مل�شون  وحرمه  �أحمد  م�شطفى  �لزميل  �حتفل 
م�شطفى �أحمد على �لعرو�س �أ�شماء وذلك يف حفل كبر �أقيم يف بور�شعيد مب�شر �لعربية 
�لفرحة  تغمرها  �أج��و�ء  ويف  و�ملدعويني  و�الأ�شدقاء  �الأه��ل  كبر من  عدد  و�شط ح�شور 

و�ل�شرور و�البتهاج وعلى �أنغام �ملو�شيقى و�لرت�ث �لغنائي �لبور�شعيدي �ملميز.
�أرق �آيات �لتهاين و�لتريكات يقدمها �لدكتور �شريف �لبا�شل مدير حترير جريدة �لفجر 
�شعيدة  �أمنياتنا بحياة  �لعرو�شني مع  و�إىل  �أحمد  �لزميل م�شطفى  �إىل  �لتحرير  و�أ�شرة 

وبالرفاء و�لبنني �إن �شاء �هلل .



اأديل وروبي ويليامز يف ثنائي 
و�فقت �لنجمة �لريطانية، �أديل، �لفائزة بجائزتي �الأو�شكار وغر�مي، على 

�أد�ء ثنائي مع �ملغني، روبي ويليامز، يف �ألبومه �ملقبل.
ونقلت �شحيفة �شن �لريطانية عن م�شدر مطلع �أن �أديل وروبي �شديقان 
لو�س  يف  كانت  عندما  ثنائية  �أغنية  �أد�ء  فكرة  عن  حتدثا  وق��د  حميمان، 

�أجنل�س حل�شور حفل توزيع جو�ئز �الأو�شكار �ل�شهر �ملن�شرم.
و�أ�شار �إىل �أنهما طرحا بع�س �الأفكار، غر �أنه �أ�شاف �أنهما مل يختار� �أي 

�أغنية للعمل عليها بعد، فالتح�شر�ت ال تز�ل يف مر�حلها �الأوىل.
�ملغنية  بينهم  ثنائي مع عدة مغنني، من  و�شّجل  �شبق  روب��ي  �أن  �إىل  ي�شار 
�الأ�شرت�لية، كايلي مينوغ، �لتي غنت معه �أغنية كيدز عام 2000، كما غنى 
مع �لنجمة �الأ�شرت�لية، نيكول كيدمان، Something Stupid. غر �أن 

�أديل مل توؤد بعد �أي ثنائي مع �أحد.
وقد قالت �أديل عام 2009 لن �أقوم بتعاون مع �أحد، م�شرة �إىل �أنني �أحب 

�أن �أغني مع �الآخرين خالل حفل، عو�شاً عن ت�شجيل ثنائي معهم.
�أنه يف حال تعنّي  وعن �ل�شخ�س �لذي قد تختاره الأد�ء ثنائي معه، قالت 

علّي �الختيار، الخرتت روبي يف �أي وقت من �الأوقات.
وكانت �أديل فازت بجائزة غر�مي لفئة �أف�شل �أغنية �أ�شلية عن �أغنية فيلم 
�ل�شقوط من �مل�شاء، كما ح�شدت جائزة �الأو�شكار عن فئة �أف�شل �أد�ء بوب 

منفرد.

�سا�سا يتدرب لتج�سيد مريكوري 
يبدو �أن جنم �لكوميديا �الأمركي، �شا�شا بارون كوهني، �شيقوم بكل ما يلزم 
لتج�شيد �شخ�شية �لنجم �لر�حل، فريدي مركوري، بنجاح، حيث بد�أ ياأخذ 
فرقة  لنجم  ناجح  تقليد  الأد�ء  منه  و�للكنة يف حماولة  �ل�شوت  يف  درو�شاً 
�أن  كوين �لر�حل. ونقلت �شحيفة �شن �لريطانية عن م�شدر هوليودي 
�شا�شا من �أكر �ملعجبني بفرقة كوين، ويركز على �كت�شاب تكلف، مركوري 
�أنها مهمة �شاقة،  و�أ�شلوبه. و�أ�شاف �أنه يعمل على تهذيب �أوت��اره، معتر�ً 

الأن فريدي كان ميتلك قوة و�شوتاً فريدين من نوعهما.
�إذ� كان �شوته �شي�شمع  �أن كوهني مل يقرر بعد ما  وذكرت م�شادر مطلعة 
يف �أغنيات من فيلم �ل�شر �لذ�تية ملركوري، غر �أنها لفتت �إىل �أن كوهني 

كان يعمل مع متخ�ش�شني لتعلم �لتحدث بلكنة مركوري.
و�أ�شافت �مل�شادر �أن كوهني )41 عاماً( �أم�شى �شاعات يف م�شاهدة �أ�شرطة 

م�شورة حلفالت كوين، �إ�شافة �إىل �أ�شرطة م�شورة ملركوري نف�شه.
�لبوؤ�شاء،  �أن توم هوبر، �لذي ��شتهر باإخر�جه لفيلم  وكانت تقارير ذكرت 

�أ�شبح �ملر�شح �الأول لتويل مهمة �إخر�ج �ل�شرة �لذ�تية ملركوري.
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اإحرتاق �سقة
 غرين ونفوق كلبها

�آ�شلي  �الأم���رك���ي���ة  �مل��م��ث��ل��ة  ت��ع��ي�����س 
�ل�شديد  غ��ري��ن ح��ال��ة م��ن �حل����زن 
بغرب  �شقتها  يف  حريق  �شب  بعدما 
حمتوياتها  ع��ل��ى  ف���اأت���ى  ه��ول��ي��وود 
و�أ�شفر عن نفوق �أحد كلبيها �ملحبب 
�إعالم  و���ش��ائ��ل  و�أف����ادت  قلبها.  �إىل 
�أمركية �ن غرين )26 �شنة(، �لتي 
مل  �ل�شفق،  �أف��الم  ب�شل�شة  ��شتهرت 
تكن يف �شقتها عندما �شب �حلريق 
ل��ك��ن��ه��ا ب��ل��غ��ت ب���االأم���ر وع�����ادت على 
�لفور ليتبني لها �ن �ل�شقة ت�شررت 
عالقان  كلباها  فيما  كبر  حد  �إىل 
بد�خلها. وقالت م�شادر مطلعة �نه 
مت �إخر�ج �لكلبني لكن �أحدهما نفق 
�لثاين  يف مكان �حلريق، فيما نقل 
الإخ�شاعه لفحو�س �شرورية. ي�شار 
�شقيقها  م���ع  ك��ان��ت  غ��ري��ن  �ن  �إىل 
وقع �حلادث،  لهما عندما  و�شديق 
�ل�شقة  �إىل  �ل���رج���الن  دخ����ل  وق����د 
طبقات   7 م���ن  م��ب��ن��ى  يف  �ل���و�ق���ع���ة 
عندما تنبها �إىل �ن �لكلبني عالقان 

فيها �أماًل يف �إنقاذهما.

حترم نف�سها لإطعام حيواناتها
فقط  و�ح��د  ح�شاء  كوب  بتناول  بريطانية  �أرملة  تكتفي 
يومياً حتى تتمكن من �دخ��ار ما يكفي من �ملال الإطعام 
�شحيفة  و�أف��ادت  تربيها.  �لتي  �الأليفة  �ل�11  حيو�ناتها 
تكر�س  �شنة   52 ماكتيل  برني�س  �ن  �لريطانية  �شن 
ع�شافر  و4  وق��ط��ت��ني  ك����الب  ب�3  ل��اله��ت��م��ام  ح��ي��ات��ه��ا 
ك���وب ح�شاء  ع��ل��ى  �إال  �ن��ه��ا ال حت�شل  ل��درج��ة  و�أف��ع��ي��ني 
و�حد يومياً كي توفر حو�يل 250 دوالر� �شهرياً الإطعام 
مت�شي  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة،  �ن  �إىل  ولفتت  �الأل��ي��ف��ة.  حيو�ناتها 
وبجلطة،  �لعظام  يف  مب�شاكل  �إ�شابتها  نتيجة  ب�شعوبة 
حت�شل على �إعانة قيمتها 190 دوالر� �أ�شبوعياً ، ويتوجب 
فو�ترها  وت�شديد  �شقتها  الإيجار  120دوالر�  دفع  عليها 
فيما تخ�ش�س كل ما يتبقى لديها من مال ل�شر�ء طعام 
بحياتها  �شعيدة  �ن��ه��ا  �أك���دت  ماكتيل  لكن  حل��ي��و�ن��ات��ه��ا. 
بالرغم من �نها حمرومة من كل �شيء حتى من �لطعام، 
و�شددت على �نها ال متانع يف �إنفاق كل ما لديها للحفاظ 
على حياة حيو�ناتها �ل�11. وقالت �ن ال حياة لها من دون 

هذه �حليو�نات، فهي تعطيها هدفاً تعي�س من �أجله.

�سرب الطبيب لفح�سه زوجته
و�أتلف  ن�شاء وتوليد  بال�شرب على طبيب  �أردين  �عتدى 
لزوجته  فح�شه  بعد  بالكويت  ح��ويل  يف  �لكائنة  عيادته 
بح�شوره. �لزوج كان ��شطحب زوجته �ىل عيادة �لطبيب 
عدة،  �آالم���اً  ت�شكو  �لتي  زوج��ت��ه  بحق  فحو�شات  الإج���ر�ء 
وخالل قيام �لطبيب بفح�س �لزوجة �مام رجلها تدخل 
�عتدى  ثم  و�لقذف  و�ل�شتم  بال�شب  عليه  و�نهال  �ل��زوج 
عليه بال�شرب وحطم عدد�ً من �الجهزة �لطبية �ملوجودة 
ف��اإن �جل��اين فر  �أم��ام عينيه. و��شتناد�ً �ىل م�شدر �مني 
و�شجل  �الأمنية  �جلهات  �ىل  �لطبيب  توجه  فيما  هارباً، 
�لتي �وعزت  �لعامة  �لنيابة  ق�شية بالو�قعة �حيلت على 
�مل��ب��اح��ث �����ش���د�ر �م���ر �شبط و�ح�����ش��ار بحق  �ىل رج���ال 

�ملتهم.

انعا�س طفلة يف متجر
يف م�شهد ين�شح باالإن�شانية، �أنقذ رجل غريب يف متجر 
�أن  بعد  عمرها  م��ن  �لثانية  تبلغ  طفلة  باأ�شرت�ليا  ع��ام 
�أي  فعل  م��ن  و�لدتها  تتمكن  ومل  �لتنف�س،  ع��ن  توقفت 
�ملتجر،  �ملر�قبة يف  و�أظهر �شريط فيديو لكامر�  �شيء. 
�مر�أة حتمل طفلة �شغرة وهي تهرع نحو رجل و�مر�أة 
�لرجل  �أم�شك  �ل��ف��ور،  وعلى  م�شاعدتها.  منهما  طالبة 
بالطفلة �شايلر وقلبها ر�أ�شا على عقب خوفا من �أن تكون 
لديها،  �لتنف�شي  �مل��ج��رى  �شد  �إىل  �أدى  م��ا  �شيئا  �بتلعت 
و�شط جتمع �حلا�شرين وذهولهم. يف �الأثناء، دخل و�لد 
�لطفلة �إىل �ملكان وبد�أ مب�شاعدة �لرجل، عّله ينقذ حياة 

�بنته، بعد �أن كاد ينهار.
 وبعد حماوالت فا�شلة ��شتمرت ب�شع دقائق، قرر �لرجل 
�أفاقت  �لتي  للطفلة،  ��شطناعي  تنف�س  بعملية  يقوم  �أن 

وفتحت عينيها بعد نحو 90 ثانية.

اب احتفلت بطاقها من ن�سّ
�أقامت �شابة �شعودية 27 عاما ، باإحدى �ملحافظات باملنطقة �لغربية، حفاًل وبوفيه منوعاً جلميع زميالتها باملدر�شة 
ومعارفها و�أهلها، وكل من تعرفهم ويعزون عليها، مبنا�شبة طالقها من زوجها. ونقلت �شحيفة �شبق �الإلكرتونية 
�ملحكمة  ورق��ة طالقها من  على  بعد ح�شولها  �أقامت �حلفل مبنزلها  معلمة،  وهي   ، ج   . ن  �ل�شابة  �أن  �ل�شعودية 

�لعامة. وقد دفعت مبلغ 65 �ألف ريال مقابل ورقة �لطالق، بالرغم �أن �ملهر مل يكن يتجاوز 30 �ألفاً فقط.  
بد�أت �لق�شة عندما تقدم خلطبتها �شاب ال تعرفه. وكانت معلمة باملنطقة �جلنوبية. ونظر�ً للعاد�ت و�لتقاليد، مل 

تره �أو تتحدث معه ومل تعرف عنه �إال بع�س �ملعلومات �لتي نقلتها �شقيقتاه.
�ل�شوؤ�ل عن  �إذ كان د�ئم  ��شتغاليل؛  �أنه  �ل��زو�ج، وخالل حديثها معه هاتفياً، مل�شت  �أنه بعد عقد  �ل�شابة  و�أ�شافت 

مرتبي، وفني �أ�شرفه، ومن هذ� �لقبيل، وكان يطلب مني بع�س �لنقود �شلفة حتى ي�شتلم ر�تبه، ح�شب ما يدعي.
وتابعت �ملعلمة: خالل حديثي مع �إحدى �ملعلمات، �كت�شفت �أنني وقعت يف فخ ن�شاب وخمادع. وعندما و�جهته مبا 
عرفته عنه من معلومات، حاول �الإنكار و�لتمل�س من قول �حلقيقة، وكان ير�شل و�لدته و�شقيقتيه لتهدئة �الأمور 
و�لتو�شط الإمتام �لزفاف . رف�شت �ل�شابة �إمتام �لزو�ج وكان قر�رها من كانت بد�يته كذباً وخد�عاً، فكيف تكون 

�لنهاية معه؟ وعندما طلبت �لطالق، �أ�شبح ي�شاومني ويتهرب من ح�شور �أي جل�شة باملحكمة .
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اأ�ســماك ل ت�ســبح!
يف  و�ل�شناعية  �لعلمية  للبحوث  �لكومنولث  منظمة  �أعلنت 
��شرت�ليا CSIRO عن �كت�شاف مده�س للغاية، حني �كت�شفت 
وجود ت�شعة �أنو�ع جديدة من �الأ�شماك �لتي ت�شر بالفعل على 

قاع �لبحر!!
�ليد  ذ�ت  �ل���وردي���ة  بال�شمكة  �لعجيبة  �ل�شمكة  ه���ذه  ُت��ع��رف 
Pink Handfish، وهي �أحد �أفر�د عائلة �الأ�شماك ذو�ت �ليد
يف   1999 عام  �الأوىل  للمرة  �كت�شافها  مت  �لتي   Handfishs

�شبه جزيرة تا�شمان �ال�شرت�لية.
��شتخد�مها  ه��و  �مل��م��ي��زة  �ل�شمكية  �لعائلة  ه��ذه  يف  و�لعجيب 
زع��ان��ف��ه��ا ل��ل�����ش��ر ع��ل��ى ق��ي��ع��ان �ل��ب��ح��ار و�مل��ح��ي��ط��ات ب����داًل من 
ذ�ت  “�ل�شمكة  �إ���ش��م  �لعلماء  عليها  �أط��ل��ق  ل��ذ�  فيها،  �ل�شباحة 
قيعان  على  بها  ت�شر  ك��اأي��دي  زعانفها  ال�شتخد�مها  �ليد” 

�لبحار و�ملحيطات!
“مت�شي” يف بحار  ك��ان��ت  �الأ���ش��م��اك  ه���ذه  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ق��ول 
50 مليون �شنة لكنها ال تتو�جد �ليوم  وحميطات �لعامل قبل 

�إال يف جنوب و�شرق ��شرت�ليا فقط.!
�ملثر هو �أن هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يتم فيها م�شاهدة �ل�شمكة 
�لوردية ذ�ت �ليد وهي حَيّة منذ �لعام 1999، وهو ما �شيدفع 

�لعلماء العتبارها ر�شمياً نوعاً جديد�ً من �أنو�ع �الأ�شماك.
وكانت CSIRO قد ن�شرت هذه �ل�شور يف بحث يدعو ملزيد من 

�الهتمام و�حلماية للحياة �لبحرية �لرثية يف ��شرت�ليا.

�سك يف �سرية زوجته فقتل ابنته الر�سيعة!!
حادثة غريبة جّدت موؤخر� مبنطقة عني در�هم من حمافظة 
جندوبة )�شمال غرب تون�س( هزت كل من ��شتمع �إليها، وتتمثل 
هذه �حلادثة يف �إقد�م �أب متزوج على قتل �بنته �لر�شيعة بعد 
و�شاية كاذبة من �جل��ر�ن حول �شرة زوجته فكانت �خل�شارة 

م�شاعفة.
�بنتها  وج��ود  بعدم  فوجئت  �لزوجة  �أن   �إىل  �ملعلومات  وت�شر 
�لتحق  عندها  بال�شياح  عقرتها  فاأطلقت  �ملنزل  يف  �لر�شيعة 
�ت�شل  بها �الج��و�ر يف حماولة للتخفيف من لوعتها، يف حني 

�لبع�س منهم باأعو�ن �لدرك.
وبعد �لقيام بالعديد من �لتحريات توجهت كل �ل�شكوك نحو 
�لتي  �ملدوية  باحلقيقة  �شدع  عليه  �لقب�س  باإلقاء  �ل��ذي  �الأب 

�شدم بها �جلميع.
�إىل عمله باأحد  �نه توجه يوم �حلادثة  جاء يف �عرت�فات �الأب 
مقاطع �حلجارة مبنطقة عني در�هم وكان بد�خله �شعور �أقلق 
ب��اأن زوجته كانت وم��از�ل��ت على عالقة  ب��االأرق  و�أ�شابه  ر�حته 
حّد  �إىل  به  ذه��ب  �الإح�شا�س  ه��ذ�  �ملت�شاكنني،  �أح��د  مع  حميمة 
�عتقاده �أن �بنته �لر�شيعة لي�شت من �شلبه لذلك قرر وخطط 

للتخل�س منها وذلك بقتلها ومو�ر�تها �لرت�ب.
ويف �ليوم �ملوعود ودون تردد حمل �الأب �بنته بني ذر�عيه و��شعا 
�أن تاأكد من مفارقتها �حلياة حينها لفها  يديه على فمها �إىل 
يف قطعة من �لقما�س وتوجه بها �إىل مكان بعيد وقام مبو�رتها 

�لرت�ب.
�ل�شرعي  �لطبيب  ذمة  على  وو�شعها  �لر�شيعة  جثة  وب��اإخ��ر�ج 
بامل�شت�شفى، تبنّي �أّن �شبب �لوفاة ناجت عن �خلنق �ملتعمد، وتبنّي 

�زو�ج ي�شتمتعون برحلة نهرية يف طوكيو تظللهم �أ�شجار �لكرز �لتي متيز �ليابان وتزدهر يف مو�شمها حاليا. )� ف ب(

ت�سارليز ثريون
 يف فيلم كوميدي 

ت�������ش���ت���ع���د �ل���ن���ج���م���ة �الأم����رك����ي����ة 
فيلم  يف  للظهور  ث���رون  ت�شارليز 
ك���وم���ي���دي ج���دي���د ق����د ي���ك���ون من 
�شافاج،  ف��ري��د  �الأم����رك����ي  �إخ������ر�ج 
يوم  باإطاللته  و��شتهر  �شبق  �ل��ذي 
كان ول��د�ً يف م�شل�شل وون��در يرز. 
ريبورتر  و�أفادت �شحيفة هوليوود 
�الأمركية �ن ثرون، �لتي نادر�ً ما 
ت�شارك يف �أعمال كوميدية، �شتطل 
�لذي   Ladies Night فيلم  يف 
يدور حول �مر�أة تقرر مت�شية ليلة 
�أخرة مع �شديقاتها يف بلدتها قبل 
�أن تنتقل �إىل نيويورك �إذ تبني لها 
�اللتز�م  ق��ادر على  �ن حبيبها غر 
�شافاج،  �ن  �إىل  و�أ������ش�����ارت  م��ع��ه��ا. 
م�شل�شل  يف  ب�����دوره  ����ش��ت��ه��ر  �ل����ذي 
عن  �ب��ت��ع��د   ،  Wonder Years
�لتمثيل لركز على �الإخ��ر�ج، وهو 
ي��ج��ري م��ف��او���ش��ات الإخ������ر�ج فيلم 
ثرون �جلديد. ي�شار �إىل �ن �شافاج 
 Modern م�شل�شلي  و�أخ��رج  �شبق 

. Broke Girls Family  و2 

براد بيت ي�سرتي
 يختًا بـ6.4 مايني 

�لهوليودي،  �ل��ن��ج��م  ����ش��رتى 
بر�د بيت، يختاً ب� 6.4 ماليني 

دوالر.
ون������ق������ل������ت �����ش����ح����ي����ف����ة ����ش���ن 
م�شدر  ع�����ن  �ل����ري����ط����ان����ي����ة 
�أر�د يختاً  مطلع �أن بر�د طاملا 
كال�شيكياً، م�شر�ً �إىل �أن هذ� 

�ليخت مثايل.
ل�8  يت�شع  �أنه  �مل�شدر  و�أو�شح 
�أ����ش���خ���ا����س ل��ل��ن��وم ف���ي���ه، غر 
�أن������ه ي��ت�����ش��ع ل���ع���دد �أك������ر من 
يرغبون  �ل��ذي��ن  �الأ���ش��خ��ا���س 

بالقيام بنزهة.
فكرة  يع�شق  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
منت  على  �أطفاله  ��شطحاب 
هذ� �ليخت �إىل �جلزر �لو�قعة 
�لفرن�شي  �ل�شاحل  ط��ول  على 
�شاطئ  ج��ان��ب  �إىل  �جل��ن��وب��ي، 

�شانت تروبيز.

�أث�����ارت ح��ادث��ة �غ��ت�����ش��اب ���ش��ّي��دة ح��ام��ل ج����ّدت موؤّخر� 
�شّجة  �لعا�شمة،  لتون�س  �جلنوبية  �ل�شو�حي  باإحدى 
�أ�شبحت  ب�شاعتها حيث  �إىل  �لعام نظر�  �ل��ر�أي  و�شغلت 

حديث �ل�ّشارع �لتون�شي يف �لفرتة �الأخرة.
من  ج��اءت   ، �ملت�شّررة  �أّن  مّطلعة  م�شادر  �أف���ادت  وق��د 
�الأثناء  ويف  �أهلها،  لزيارة  �حلادثة  قبل  د�خلية  مدينة 
حامل  �أّن��ه��ا  فاّت�شح  �لطبّية  �لتحاليل  بع�س  �أج���رت 
احية  بال�شّ �شاطئ  �إىل  �ل��ذه��اب  يف  باملنا�شبة  ورغ��ب��ت 
�خلر  بهذ�  لالحتفال  �لتون�شية  للعا�شمة  �جلنوبّية 
�ل�شاّر، مبا �أّنه �أّول مكان �لتقيا فيه قبل �لّزو�ج فو�فق 

�لّزوج على مقرتحها وتنّقال �إىل �ملكان �ملذكور.
ويف حدود �ل�شاعة �لثالثة بعد �لظهر تعّر�س �لّزوجان 
�أعمارهم  ت��رتو�ح  �شبان  ثالثة  �أ�شهر  حيث  هجوم  �إىل 
و�شلبوهما  �شكاكني  وجهيهما  يف  �شنة  و30   25 ب��ني 
دخول  على  �أجروهما  ثم  �لزوجة  وم�شوغ  هو�تفهما 
�لغابة �ملحاذية لل�شاطئ م�شتعملني غاز� م�شاّل للحركة، 
وبعد �أن فّت�س هوؤالء �ل�شبان حقيبة �لزوجة عرثو� على 
�شاق  ورب��ط��و�  �الأر����س  على  فافرت�شوها  �شالة  �شّجادة 
�ل�شيطرة  م��ن  ليتمّكنو�  �شجرة  �إىل  بحبل  �مل��ت�����ش��ّررة 
�ل��زوج و��شتفرد  عليها، يف حني �شّد �ثنان منهم  وث��اق 

�لثالث بالزوجة و�غت�شبها فوق �شّجادة �شالتها � حتى 
�أّن بعد �ملعاينة عرث على بقايا للحيو�نات �ملنوية عليها � 

ثم تد�ول ثالثتهم على �غت�شابها بالطريقة نف�شها..
ب�����ش��ك��وى يف  �ل���زوج���ان  ت��ق��ّدم  �ل�شنيعة،  ب��ع��د �جل��رمي��ة 
�لغر�س �إىل �ل�شلطات �الأمنية، فقامت �لوحد�ت �لعاّمة 
�ملكان وبعد ن�شف �شاعة حتديد� متّكنو� من  بتم�شيط 
من  �مل��ت�����ش��ّررة  ومت��ّك��ن��ت  �الأّول  �ل��ط��رف  ع��ل��ى  �لقب�س 
�لتعّرف �إليه، ثم بعد �شاعة �أخرى متّكنو� من �لقب�س 

على �لطرفني �الآخرين.
مت�شاكني  م���ن  �مل���ت���وّرط���ني  �أّن  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وك�����ش��ف��ت 
�لعدلية،  �ل�شو�بق  ذوي  من  وه��م  �جلنوبّية  �ل�شاحية 
وقد �عرتف �أحدهم بتعاطيه ماّدة خمّدرة يف حني �أنكر 

�لبقّية ذلك وهو ما ��شتدعى �إحالتهما على �لتحاليل.
نّفذت  �شابقة  �غت�شاب  بحادثة  بقيامهم  �عرتفو�  كما 
�إىل  ه���ذ�  جم��ه��ول��ني،  �إىل  ون�����ش��ب��ت  نف�شها  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
جانب �لعثور على جمموعة هاّمة من �لهو�تف �جلّو�لة 
خالل  م��ن  جمعوها  �ل��ت��ي  �الأخ����رى  �ملقتنيات  وب��ع�����س 
متو��شلة  معهم  �الأب��ح��اث  وم��از�ل��ت  �ل�شطو،  عمليات 
نظر� �إىل �ال�شتباه يف توّرط هوؤالء يف عملّيات �إجر�مّية 

�أخرى.

اغت�سبوها فوق �سّجادة �ساتها..!

ليند�سي لوهان تنجو بفعلتها 
يبدو �أن �ملمثلة �الأمركية، ليند�شي لوهان، جنت بفعلتها هذه �ملرة، فبعد �أن �عتقلت �إثر تورطها يف �شجار 

مع �مر�أة يف ملهى ليلي يف نيويورك، قرر �ملدعي �لعام عدم توجيه تهم �إليها يف هذه �لق�شية.
�أن مكتب مدعي عام مانهاتن قرر عدم توجيه تهم  �أمنية،  �الأمركي عن م�شادر  زد  �إم  تي  ونقل موقع 

�إىل لوهان يف ق�شية �شجارها مع �مر�أة يف ملهى ليلي بنيويورك يف نهاية ت�شرين �لثاين نوفمر 
�ملا�شي.

�لتعاون مع �ملحققني، كما  �ل�شهود عن  �أ�شا�شي المتناع  �أن قر�ره يعزى ب�شكل  و�أو�شحت �مل�شادر 
يعزى �إىل تعرث �ملر�أة �الأخرى خالل مر�فقة �ل�شرطة لها من �مللهى يف ليلة �حلادثة، ما يعني �أن 

مكتب �ملدعي يجهل ما �إذ� كان تعرثها �أو تهجم لوهان عليها هو ما ت�شّبب باإ�شاباتها.
وكانت �ل�شرطة �الأمركية �عتقلت لوهان، يف ت�شرين �لثاين نوفمر �ملا�شي، بعد تورطها يف �شجار يف 

ملهى ليلي بنيويورك، قد تكون لكمت خالله �مر�أة �أخرى.


