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املحمل الو�سف يتوج بلقب �سب�ق ك�أ�ص 
رئي�ص الدولة للمح�مل ال�رشاعية فئة 60 قدم�ً 

عربي ودويل

انطالق فع�لي�ت املوؤمتر الرتبوي الأول يف 
الغربية حتت �سع�ر املواطنة غر�ص وثم�ر 

الفجر الري��سي

اخب�ر الم�رات

م� حقيقة دور تنظيم الق�عدة 
يف اإ�سق�ط نظ�م ابن علي؟

رئي�س الدولة يوافق على التكفل بعالج املتهمة 
املواطنة فاطمة الزعابي على نفقة الدولة

•• دبي-وام:

اآيات ال�شكر والتقدير  رفعت جمعية حقوق االن�شان يف االم��ارات ا�شمى 
اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
حممد  ح�شن  فاطمة  املتهمة  بعالج  بالتكفل  �شموه  موافقة  على  اهلل 

الزعابي يف الواليات املتحدة االأمريكية على نفقة الدولة. 
وقال �شعادة خالد احلو�شني امني �شر جمعية حقوق االن�شان يف االمارات 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ن  الطيبة  االن�شانية  ال��ب��ادرة  ه��ذه  ان 
حفظه اهلل توؤكد رعاية �شموه الدائمة وحر�شه واهتمامه باأحوال ابنائه 

املواطنني كافة. 

   

تاأجيل حماكمة مبارك و�إخالء �سبيل من�سق حركة 6 �إبريل
م�صر حتبط هجومًا خللية 

اإرهابية على �صفارة غربية 
•• القاهرة-وكاالت:

امل�����ش��ري ال�شبت ان االج��ه��زة االم��ن��ي��ة القت  اع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة 
على  انتحاري  لهجوم  خططت  ارهابية  خلية  اع�شاء  على  القب�س 
�شفارة غربية واهداف اخرى يف البالد. وقال وزير الداخلية امل�شري 
ال�شرطة وجهت �شربة قوية  ان  ابراهيم يف موؤمتر �شحفي  حممد 
يف  م��وؤام��رة  بينها  من  انتحاري  لهجوم  خططت  ارهابية  خلية  �شد 
الوزير حتديد  اجنبية رف�س  �شفارة  النهائية لهجوم على  مراحلها 
10 كلغ  ان��ه ج��رى �شبط  اب��راه��ي��م  ل��ه. واو���ش��ح  ال���ذي تتبع  البلد 
املتفجرة  املواد  ت�شتخدم يف �شناعة  التي  من مادة نرتات االمونيوم 

باال�شافة جلهاز كمبيوتر يحتوي على تعليمات ل�شنع املتفجرات.
وك�شف ابراهيم ان بع�س امل�شتندات امل�شبوطة مع اخللية االرهابية 
تثبت تلقي عنا�شرها تدريبات ع�شكرية من تنظيم القاعدة يف بالد 
واجلزائر،  باك�شتان  يف  للقاعدة  اخ��رى  وعنا�شر  اال�شالمي  املغرب 

كذلك توا�شلها مع بع�س العنا�شر اجلهادية يف �شيناء.
على �شعيد اخر اأجلت حمكمة جنايات �شمال القاهرة اإعادة حماكمة 
الرئي�س امل�شري املخلوع ح�شني مبارك وابنيه، ووزير داخليته و�شتة 
القادم،  حزيران  يونيو  من  الثامن  جل�شة  اإىل  م�شاعديه،  كبار  من 
وذلك يف اأول جل�شات اإعادة حماكمتهم بتهمة التورط يف قتل مئات 

املتظاهرين -اإبان ثورة يناير- والف�شاد وا�شتغالل النفوذ.
وقال رئي�س املحكمة امل�شت�شار حممود الر�شيدي اإن قرار التاأجيل جاء 
ا�شتمرار احلب�س  لف�س االأح��راز ما مت �شبطه مبوقع اجلرمية مع 

االحتياطي للمتهمني.
ويف �شياق اآخر، قرر النائب العام ام�س اإخالء املن�شق العام حلركة 6 
اأبريل اأحمد ماهر على ذمة التحقيق يف الق�شية املتهم فيها مبقاومة 

ال�شلطات واإهانة رجال ال�شرطة والتجمهر.

حممد بن را�شد خالل املاأدبة التي اقامها جمعة املاجد  )وام(

حممد بن را�صد يح�صر ماأدبة غداء اأقامها جمعة املاجد

هيئة الأعمال اخلريية تقدم م�صاعدات لأكرث من األف و300 اأ�صرة ترعى اأيتاما فل�صطينيني

تركيا ت�سري باإ�سابع �التهام �ىل دم�سق

ع�صرات القتلى يف هجومني قرب احلدود مع �صوريا

•• الهور-ا.ف.ب:

م��ع حلول  باك�شتان  االأ���ش��وات يف  ف��رز  ب���داأت عملية 
تاريخية  ان��ت��خ��اب��ي��ة  عملية  خ��ت��ام  يف  ال�شبت  م�����ش��اء 
من  قوية  مب�شاركة  متيزت  الدميوقراطية  لتعزيز 
ال��ن��اخ��ب��ني ال��ذي��ن حت���دوا ت��ه��دي��دات ح��رك��ة طالبان 

واعمال عنف ا�شفرت عن �شقوط 18 قتيال.
 18،00 ال�شاعة  عند  االق����رتاع  �شناديق  واق��ف��ل��ت 
من  �شاعة  بعد  اي  ت��غ(   13،00( املحلي  بالتوقيت 
االن��ت��خ��اب��ي��ة مددت  اللجنة  ان  ذل���ك  امل��ح��دد  ال��وق��ت 
يف  والتاخري  الكبري  االقبال  ب�شبب  الت�شويت  مهلة 

فتح بع�س �شناديق االقرتاع.
اللجنة االنتخابية لفران�س  واعلن م�شوؤول كبري يف 
بر�س ان ن�شبة امل�شاركة م�شجعة ظهر ام�س اذ بلغت 
كبري  ارتفاع  يف   60% تقارب  ان  متوقعا   ،30%
مقارنة باخر انتخابات جرت يف 2004 وكانت فيها 

ن�شبة امل�شاركة 44%.

وب��ع��د ف���وز االح�����زاب ال��ت��ق��دم��ي��ة وال��ع��ل��م��ان��ي��ة العام 
الرابطة  فوز  على  املراقبني  يراهن معظم   2008،
اال����ش���الم���ي���ة )و����ش���ط مي����ني( ال���ت���ي ي��ت��زع��م��ه��ا ن���واز 
النخبة  من  املتحدر  الفوالذ  معامل  �شاحب  �شريف 
التقليدية والذي �شبق وتوىل رئا�شة الوزراء مرتني 

يف الت�شعينات.
االن�شاف  ح��رك��ة  �شتحققها  ال��ت��ي  النتيجة  ان  غ��ري 
خان  عمران  ال�شابق  الكريكت  ريا�شة  جنم  بزعامة 
امل��ف��اج��اأة وا�شتقطب اال���ش��واء يف احلملة  اث��ار  ال��ذي 
من  ا�شتفاد  ان��ه  �شيما  ال  تكهنات  تثري  االنتخابية، 
تعاطف كبري منذ ان �شقط عن ارتفاع عدة امتار يف 
وك�شر  اال�شبوع  ه��ذا  انتخابي  مهرجان  اثناء  ح��ادث 

عددا من فقرات عموده الفقري.
و�شقط اكرث من 130 قتيال خالل حملة انتخابية 
ت��اري��خ البالد  امل��راق��ب��ون االك���رث دم��وي��ة يف  اعتربها 
وتبنت معظم اعتداءاتها حركة طالبان الباك�شتانية 
التي تعار�س العملية الدميوقراطية التي يعتربونها 

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لبى 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل دع��وة رج��ل االع��م��ال ال�شيد 

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة 
وال����رتاث ال���ذى اق���ام م��اأدب��ة غ���داء ف��ى منزله فى 
منطقة اخلوانيج بدبي ظهر ام�س تكرميا ل�شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي.                     )التفا�شيل �س2(

•• القد�س-وام:

ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة االأع�����م�����ال اخل����ريي����ة االم���ارات���ي���ة 
ا�شرة  و300  األ���ف  م��ن  الأك���رث  نقدية  م�شاعدات 

ترعى اأيتاما فل�شطينيني.

وق�����ال اب���راه���ي���م را����ش���د م���دي���ر م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ال�شفة الغربية ان وفدا من مكتب هيئة االعمال 
اخلريية قدم مبلغ مائتي األف دوالر ل�شالح االأ�شر 
بيت  حمافظة  يف  اأيتاما  تعول  التي  الفل�شطينية 

حلم بال�شفة الغربية.          )التفا�شيل �س3(

الفجر........    04:16            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:59  
الع�صاء......   08:29

الثوار يطلقون �شاروخا باجتاه قوات النظام ال�شوري يف مدينة اإدلب   )رويرتز(

�شاب تركي يخلي عجوزا جريحة من موقع االنفجار  )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن عنا�شر اجلي�س  نا�شطون  قال 
ال�شيطرة  م�����ن  مت���ك���ن���وا  احل������ر 
الق�شري  يف  اآب��������ل  ق����ري����ة  ع���ل���ى 
ب��ري��ف ح��م�����س، ك��م��ا مت��ك��ن��وا من 
ق��ط��ع ط���ري���ق ����ش���ح���راوي يربط 
وحلب  ح����م����اة  حم���اف���ظ���ت���ي  ب����ني 
وي��خ��و���ش��ون م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة مع  
ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ي حتاول 
قال  فيما  عليه،  ال�شيطرة  اإع���ادة 
اإن بلدات يف ريف حماة  نا�شطون 
�شاروخي  لق�شف  ام�س  تعر�شت 

عنيف.
عملية  ف���اإن  النا�شطني  وبح�شب 
جاءت  اآب���ل  ق��ري��ة  على  ال�شيطرة 
بعد ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�س 
وال�شبيحة  االأم����ن  وق����وات  احل���ر 
احلر  اجلي�س  خاللها  وا�شتطاع 
اأكرث  البلدة وقتل  ال�شيطرة على 
االأمن  م��ن  عن�شرا  ث��الث��ني  م��ن 

وال�شبيحة وجرح �شتني اآخرين.
ي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د ي���وم من 
اإع�����الن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري �شوري 
ال�شورية  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
ل�شكان  حتذيرية  منا�شري  األ��ق��ت 
ت�شيطر  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��ري  م��دي��ن��ة 
عليها املعار�شة بوجوب مغادرتها، 
اإذا مل  حم��ذرة من هجوم و�شيك 
نفاه  ما  وه��و  املقاتلون،  ي�شت�شلم 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
للثورة ال�شورية موؤكدا عدم وجود 

•• ا�صطنبول-وكاالت:

ل���ق���ي ال���ع�������ش���رات م�����ش��رع��ه��م يف 
مفخختني  ب�شيارتني  اع��ت��داءي��ن 
ال�شبت يف مدينة �شغرية بجنوب 
ادى  �شوريا مما  تركيا قريبة من 
ومئة  ق��ت��ي��ال   40 ����ش���ق���وط  اىل 
جريح، بح�شب ما نقلت قناة ان تي 
الداخلية  وزي��ر  عن  االخبارية  يف 

الرتكي معمر غولر.
واكد غولر ان ح�شيلة االعتداءين 
مر�شحة لالرتفاع الأن 29 م�شابا 
متحدثا  ب��ال��غ��ة،  ب��ج��روح  ا�شيبوا 
تقوي�س  اىل  يهدف  ا�شتفزاز  عن 
قبل  ب����داأت  ال��ت��ي  ال�����ش��الم  عملية 

ا�شهر عدة مع املتمردين االكراد.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اردوغ����ان ان 

وال�صيخ  زايد  ال�صيخ  ج�صرا 
خليفة يف �صوات يتحولن ملعلمني 
مهمني �صياحيني  وم��زاري��ن 

•• �صوات-باك�صتان-وام:

ب������ات ج�������ش���را ال�������ش���ي���خ زاي�������د بن 
اآل نهيان وال�شيخ خليفة  �شلطان 
معلمني  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
مهمني  ����ش���ي���اح���ي���ني  وم������زاري������ن 
الباك�شتانيني  اآالف  ي�شتقطبان 
ال��راغ��ب��ني يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى هذا 
�شطرته  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  االإجن�����از 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
الر�شيدة  القيادة  من  بتوجيهات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
امل���������ش����روع  ����ش���م���ن  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
الذي  باك�شتان  مل�شاعدة  االإمارتي 
يت�شمن ع�شرات امل�شروعات التي 
اإطار  يف  اإقامتها  الدولة  توا�شل 
م�شاعيها اخلرية مل�شاعدة ال�شعب 
الفي�شانات  ب��ع��د  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
العام  لها  تعر�شت  التي  العارمة 
الكثريمن  وخ���ل���ف���ت   2010
املاآ�شي وماليني امل�شردين فاقدي 
التحتية  والبنى  وامل���اأوى  امل�شكن 

واملرافق الالزمة للحياة.
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ج�����ش��ر  وجن���ح 
زايد وج�شر ال�شيخ زايد يف حتويل 
الوجهات  اأح���د  اإىل  ���ش��وات  وادي 

ال�شياحية الرئي�شة .

خالفات تعرقل �ملوؤمتر �لدويل حول �سوريا

معارك بالق�صري وجي�س الأ�صد يفقد ممرا مهمًا

اخ��راق  بتهمة  تون�صي  �صجن 
مواقع الكرونية اأمريكية ر�صمية 

•• تون�س-يو بي اأي:

باملحكمة  التحقيق  ق��ا���ش��ي  ق���رر 
العا�شمة،  ب��ت��ون�����س  االإب��ت��دائ��ي��ة 
تون�شي  ان��رتن��ت  ق��ر���ش��ان  �شجن 
مواقع  بقر�شنة  ال��ت��ورط  بتهمة 

اإلكرتونية اأمريكية ر�شمية.
اأم،  اأف  اإذاع����ة م��وزاي��ي��ك  وذك���رت 
ال�شبت،  ام�س  التون�شية،  املحلية 
اأن قرار اإيداع التون�شي، ال�شجن، 
االإت�شاالت  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  ج����اء 

والقانون اجلنائي التون�شي.
القر�شان،  ه��ذا  اإ�شم  تو�شح  ومل 
واإكتفت باالإ�شارة اإىل اأن التحقيق 
مازال متوا�شال للك�شف عن بقية 

املتورطني يف هذه الق�شية.
ك���م���ا مل ت���ذك���ر اأ����ش���م���اء امل���واق���ع 
مت  التي  االأمريكية  االإلكرتونية 

اإخرتاقها.

ممر اآمن للمغادرة.
وقد عربت مفو�شة االأمم املتحدة 
عن  بيالي  ن��ايف  االإن�شان  حلقوق 
ارتكاب  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ن  خ�����ش��ي��ت��ه��ا 
اأعماال وح�شية �شد  النظام  قوات 
ال�شورية  ال��ق�����ش��ري  يف  امل��دن��ي��ني 

قرب احلدود اللبنانية. 
ت��ق��اري��ر ت�شري  اإن  ب��ي��الي  وق��ال��ت 
اأن ح�شودا كبرية من القوات  اإىل 
الق�شري،  ق��رب  تتجمع  ال�شورية 

مما يهدد املدنيني.
�شيا�شيا قال م�شوؤول رو�شي ام�س 

ان����ه ���ش��ي��ك��ون م���ن ال�����ش��ع��ب عقد 
اىل  يهدف  لل�شالم  دويل  موؤمتر 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  ب��ني  اجل��م��ع 
وممثلني للمعار�شة يف مفاو�شات 

جتري بحلول نهاية مايو ايار.
وق�����ال امل�������ش���وؤول ال���رو����ش���ي ال���ذي 
الرئي�س  ب���ني  حم���ادث���ات  ح�����ش��ر 
الوزراء  ورئي�س  بوتني  فالدميري 
ال����ربي����ط����اين دي���ف���ي���د ك���ام���ريون 
لل�شحفيني طالبا عدم ن�شر ا�شمه 

نهاية مايو م�شتحيل.
رو�شية  اأن����ب����اء  وك�������االت  ون���ق���ل���ت 

هجمات ال�شيارات امللغومة يف بلدة 
ح��دودي��ة ج��ن��وب ت��رك��ي��ا ام�����س قد 
الدائر  بال�شراع  �شلة  ذات  تكون 
بني  ال�شالم  بعملية  اأو  �شوريا  يف 

اأنقرة واملتمردين االكراد.
ت�شريحات  يف  اردوغ���������ان  وق������ال 
منر  اننا  الرتكي  التلفزيون  بثها 
بداأنا عهدا  باأوقات ح�شا�شة حيث 

بوجود  قوله  امل�����ش��وؤول  نف�س  ع��ن 
خ����الف����ات ب�������ش���اأن م����ن ال������ذي له 
ال�شالم  عملية  يف  امل�����ش��ارك��ة  ح��ق 
اىل  ي�شري  فيما  ب�شوريا  اخلا�شة 
يعرقل جهود  ق��د  االم���ر  ه��ذا  ان 

ترتيبات عقد موؤمتر دويل.
ونقلت وكالة اأنباء ايتار تا�س عن 
امل�����ش��وؤول ق��ول��ه ان���ه ي��وج��د اتفاق 
عري�س على ان الو�شع يف �شوريا 
م����روع ل��ك��ن ب��اال���ش��اف��ة اىل ذلك 
يوجد العديد من اخلالفات  حول 

من ميكنه امل�شاركة باملوؤمتر.

جديدا ي�شهد عملية حل الق�شية 
ال�����ك�����ردي�����ة. وه����������وؤالء ال�����ذي�����ن ال 
العهد  ه��ذا  ا�شتيعاب  ي�شتطيعون 
اجلديد... ميكن اأن يقدموا على 
مثل هذه االفعال. واأ�شاف هناك 
اأن  وه���ي  اأخ����رى  ح�شا�شة  ق�شية 
على احلدود  وق��ع��ت  االن��ف��ج��ارات 
م���ع ���ش��وري��ا وه����ذه االف���ع���ال رمبا 

نفذت الثارة تلك احل�شا�شيات.
وقال نائب رئي�س الوزراء الرتكي 
الرئي�س  حكومة  ان  ارينج  بولنت 
به  م�شتبه  اال���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري 
ال�شيارات  ان��ف��ج��ارات  يف  طبيعي 

امللغومة.
ال�شوري  االإئ����ت����الف  اأدان  وق����د 
اأن  معترباً  التفجريات  املعار�س، 
هدفها االنتقام من تركيا لوقوفها 

اإىل جانب ال�شعب ال�شوري.

بدء فرز �الأ�سو�ت يف �النتخابات �لباك�ستانية 

م�صاركة قوية رغم �صقوط 18 قتيال

قائمة  اىل  ين�صم  رف�صنجاين 
الإيرانية للرئا�صة  املر�صحني 

•• طهران-يو بي اأي:

ت�شخي�س  جم��م��ع  رئ��ي�����س  ق����دم 
م�شلحة النظام يف اإيران، ال�شيخ 
تر�شيحه  رف�����ش��ن��ج��اين،  ه��ا���ش��م��ي 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ر���ش��م��ي��اً 

االإيرانية.
وذكرت قناة العامل االإيرانية، اأن 
من�شب  �شغل  ال���ذي  رف�شنجاين 
رئ���ا����ش���ة اجل���م���ه���وري���ة يف اإي�����ران 
-1989( رئا�شيتني  ل��دورت��ني 
اللحظات  يف  ق�����دم   ،)1997
ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  م����ن  االأخ��������رية 
لالنتخابات  امل��ر���ش��ح��ني  ا���ش��م��اء 
الداخلية،  ب�������وزارة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
لالإنتخابات  ر���ش��م��ي��اً  ت��ر���ش��ي��ح��ه 

الرئا�شية االإيرانية.
املر�شد  م�شت�شار  م��ن  ك��ل  وك����ان 
االأع��ل��ى ل��ل��ث��ورة االإي��ران��ي��ة، علي 
املجل�س  واأم������ني  والي����ت����ي،  اأك�����رب 
االأعلى لالأمن القومي االإيراين، 
با�شم  وامل��ت��ح��دث  جليلي،  �شعيد 
اخل����ارج����ي����ة االإي�����ران�����ي�����ة رام����ني 
ام�س  ق����دم����وا  م���ه���م���ان���رب����ش���ت، 
لالنتخابات  تر�شيحهم  ال�شبت، 
اإغالق  قبيل  االإيرانية  الرئا�شية 

باب الرت�شيحات.
اأن واليتي،  ال��ع��امل  ق��ن��اة  وذك���رت 
و�شل ام�س اإىل جلنة االنتخابات 
ب���������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة االإي����ران����ي����ة 
خلو�س  ت���ر����ش���ي���ح���ه  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال���� 11، 

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�الإلكرتوين 

�جلديد
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حممد بن را�صد يح�صر ماأدبة غداء اأقامها جمعة املاجد

حممد بن را�صد ونهيان بن مبارك يقدمان لكتاب )الهند والإمارات �صداقة اأ�صطورية( 

•• دبي-وام:

لبى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل دع����وة رجل 
املاجد  ج��م��ع��ة  ال�����ش��ي��د  االع����م����ال 
رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة 
وال���رتاث ال��ذى اق��ام م��اأدب��ة غداء 
اخلوانيج  منطقة  ف��ى  منزله  ف��ى 
بدبي ظهر ام�س تكرميا ل�شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي. ح�شر 
امل���اأدب���ة م��ع��ايل حم��م��د اأح��م��د املر 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
ال�����������وزراء وم����ع����ايل ����ش���ل���ط���ان بن 

اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  ومعايل 
ومعايل  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  فهد 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي���ر 
ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة ومعايل 
مدير  ال�شيباين  اإب��راه��ي��م  حممد 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام 
الفريق م�شبح را�شد  دبي و�شعادة 
الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
كما  بدبي.  وال�شيافة  الت�شريفات 
البالد  اع��ي��ان  م��ن  ع���دد  ح�شرها 
والفعاليات  امل�������ش���وؤول���ني  وك���ب���ار 
الدولة.  فى  واالعالمية  الثقافية 
وق���د رح���ب ال�����ش��ي��د ج��م��ع��ة املاجد 
مبقدم �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 

والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي 
حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 

االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
عبيد  ب��ن حم��م��د  وم��ع��ايل حميد 

ال�����ش��ح��ة ومعايل  ال��ع��وي�����س وزي����ر 
قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح���اك���م دب�����ي واحل���������ش����ور م���وؤك���دا 
بكل  وال�شعب  ال��ق��ادة  تالحم  على 
ف��ئ��ات��ه و���ش��رائ��ح��ه وم��ن��اط��ق��ه على 

ال�شيد  وو����ش���ف  ال���وط���ن.  ���ش��اح��ة 
للمواطنني  �شموه  زي���ارات  امل��اج��د 
وم�شاركته لهم افراحهم واحزانهم 
بانها  االج��ت��م��اع��ي��ة  ومنا�شباتهم 

الوطني  ال��ت��الح��م  ل��ه��ذا  جت�شيد 
والوالء  امل��واط��ن��ة  ملفهوم  وت��ع��زي��ز 
الوطني لهذا الوطن الغايل الذى 

ال يحتمل والء �شواه.

جمل�س ال�صارقة للتعليم ينظم فعاليات يوم التمري�س املدر�صي 
رجاء ب�شري من�شقة التمري�س يف جمل�س ال�شارقة للتعليم اىل ان دور املمر�شات 
والوقائي من  التوعوي  املجال  العالجي  االط��ار  ي�شمل اىل جانب  املدار�س  يف 
اجل جماية الطلبة من اكت�شاب �شلوكيات تدمر ال�شحة كالتدخني واالدمان 
وذلك بالتن�شيق مع عدد من اجلهات للو�شول اىل االهداف املن�شودة . وطالبت 
مهارات  واك�شابهن  ال�شحية  امل�شاكل  باولويات  املجال  يف  العاملني  بتعريف 
التخطيط وتقدمي برامج تطور االداء املهني وت�شاعدهم على االكت�شاف املبكر 
ال�شحية يف  الرعاية  ت�شجيليا الجن��ازات  فيلما  و�شاهد احل�شور   . لالمرا�س 
جمل�س التعليم واهم امل�شاريع واخلطط والربامج العالجية التي مت تنفيذها 
. كما مت تكرمي الكوادر التمري�شية املتيمزة العاملة يف املدار�س . ح�شر احلفل 
بال�شارقة  النموذجية  املدار�س  يف  املهني  التطوير  ادارة  مدير  احلو�شني  علي 
ال�شارقة للتميز والتفوق الرتبوي وح�شد من  وحممد املال مدير عام جائزة 

القيادات الرتبوية والطبية والكوادر التمري�شية . 

اثبتت الدرا�شات العاملية العلمية ان 80 باملائة من اجمايل ما يقدم للمري�س 
يتم عرب ما يقدم له من رعاية طبية . وا�شاد ال�شويجي مبكرمة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
حيث امر �شموه بتوفري كوادر متري�شية يف مدار�س ال�شارقة احلكومية حتت 
ا�شراف جمل�س التعليم يف خطوة رائدة رفعت م�شتوى اخلدمات الطبية التي 
بكافة  العيادات  بتجهيز  �شموه  املدار�س ف�شال عن توجيهات  للطلبة يف  تقدم 
جهود  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  عام  امني  �شيف  عائ�شة  وثمنت  االحتياجات. 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شارقة الهادفة اىل االرتقاء ب�شحة و�شالمة الطلبة وترجمة  االعلى حاكم 
هذا احلر�س من خالل مبادرات بناءة ومكرمات اطلقها �شموه تتعلق بتعيني 
كوادر متري�شية يف املدار�س م�شرية اىل اهمية ما تقدمه ال�شحة املدر�شية من 
خدمات لهذه الفئة العمرية . واكدت عائ�شة �شيف على �شرورة تعزيز ال�شراكة 

لرت�شيخ مفهوم احلياة ال�شحية لدى طلبة املدار�س وغر�س املفاهيم ال�شحية 
واالأمناط ال�شلوكية ال�شليمة لديهم م�شرية اىل ان ايالء �شحة الطالب عناية 
خا�شة ي�شاهم يف حتقيق حت�شيل علمي متميز من منطلق ان االعتناء ب�شحة 
الن�سء يعترب ا�شتثمار يف �شحة املجتمع م�شتقبال. وذكرت ان جمل�س ال�شارقة 
خالل  من  تعيينهن  مت  اللواتي  ال�88  املمر�شات  تاهيل  على  حر�س  للتعليم 
ال�شارقة وم�شت�شفى كلباء وخورفكان ذلك  دورة تدريبية يف م�شت�شفى جامعة 
بالتعاون مع اإدارة اجلامعة من اجل االإرتقاء باالإن�شان فكريا و�شحيا ومعرفيا 
الكوادر  ان  ال�شارقة  يف  التمري�شية  الهيئة  م�شوؤولة  ميمون  ناولني  وقالت   .
التمري�شية تعمل بطاقة هائلة واخال�س ب�شبب عظم امل�شوؤوليات التي تلقى 
على كاهلها .. م�شرية اىل االدوار التي تقوم بها املمر�شة يف املدار�س احلكومية 
يف ال�شارقة والتي تتوفر فيها جميعها طواقم متري�شية على درجة عالية من 
واأ�شارت   . املدار�س اخلا�شة  الطلبه وكذلك يف عدد كبري من  الكفاءة خلدمة 

••ال�صارقة -وام:

امل�شاعد مدير منطقة  ال��وزارة  وكيل  القا�شمي  بن �شقر  ال�شيخ حممد  افتتح 
الرعاية  ق�شم  نظمه  ال��ذي  املدر�شي  التمري�س  يوم  فعاليات  الطبية  ال�شارقة 
والطبية  الرتبوية  القيادات  بح�شور  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  يف  ال�شحية 
والكوادر التمري�شية . وقال الدكتور عبد اهلل ال�شويجي رئي�س جمل�س ال�شارقة 
للتعليم يف كلمته اإن مهنة التمري�س ترتبط باملعاين ال�شامية النها مهنة حتمل 
قيم نبيلة واهداف �شامية .. م�شريا اإىل اأن منظومة الرعاية الطبية ال تكتمل 
دون املمر�س الذي يحقق تكامل يف االدوار مع االطباء . واأكد الدكتور ال�شويجي 
وحت�شني  فيه  العاملني  دور  واب��راز  حقه  التمري�س  قطاع  اعطاء  اأهمية  على 
ان  .. مو�شحا  لهم  االنتاجية  الكفاءة  زي��ادة  وبالتايل  العمل  ومناخ  او�شاعهم 
املوؤ�ش�شات الطبية ت�شعى اىل تكثيف االهتمام بالدور التمري�شي الهميته حيث 

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي حر�س القيادة احلكيمة 
لالإمارات وحكومتها و�شعبها على 
االت�شال  ق��ن��وات  ك��ل  االإب��ق��اء على 
الهند  ب���ني  م��ف��ت��وح��ة  وال���ت���ع���اون 
يف  خ��ا���ش��ة  و�شعبيهما  واالم������ارات 
امل�����ج�����االت ال���ث���ق���اف���ي���ة واخل���ريي���ة 
اإىل  �شموه  واأ���ش��ار   . واالقت�شادية 
اأنه من خالل هذه املجاالت ميكن 
مع  طيبة  �شيا�شية  ع��الق��ات  ب��ن��اء 
امل�شالح  اأ�شا�س  على  البلدان  كافة 
املتبادل  واالح����������رتام  امل�������ش���رتك���ة 

والتعاون البناء.
جاء ذلك يف تقدمي �شموه للكتاب 
املركز  اأ������ش�����دره  ال������ذي  اجل����دي����د 
بوزارة  والبحوث  للوثائق  الوطني 
الهند  ب���ع���ن���وان  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��ئ��ون 
املتحدة..  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم����������ارات 
اح����ت����ف����اء ب�������ش���داق���ة اأ����ش���ط���وري���ة 
للموؤلف الهندي فينو راجا موين 
البالغة  �شفحاته  يف  ي��وث��ق  ال���ذي 

ي��وث��ق تطور  ال��ك��ت��اب  اإن  امل��ج��ت��م��ع 
وا�شتمرار تقدم عالقات ال�شداقة 
يف  البلدين  ب��ني  واملتينة  الفريدة 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  امل��ج��االت 
ا�شبحت  ح���ي���ث  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
االإم���������ارات اأك�����رب ���ش��ري��ك جت���اري 

للهند يف منطقة اخلليج.
ال��ه��ن��د اىل  اأن ����ش���ادرات  واأو����ش���ح 
االإم�������ارات ت�����ش��ك��ل اأك����رث م���ن 6 يف 
املائة من اإجمايل �شادراتها كما اأن 
ما يقارب 70 يف املائة من �شادرات 
عرب  مي����ر  امل���ن���ط���ق���ة  اإىل  ال���ه���ن���د 
االإمارات .. م�شريا اإىل اأن ما يعزز 
ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ب��ني البلدين 
وج�����ود ج��ال��ي��ة ه��ن��دي��ة ك����ربى يف 
وت�شهم يف  �شالم  تعي�س يف  الدولة 

تطوير احلياة االقت�شادية.
ميثل  ال���ك���ت���اب  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
اإ����ش���اف���ة ه���ام���ة مل��ج��م��ل م����ا �شدر 
ال��ع��الق��ات ب��ني الهند  م��ن كتب يف 
واالإم������ارات وي��و���ش��ح ب��ج��الء كيف 
ال���ع���الق���ات منوها  ت��ل��ك  ت���وا����ش���ل 

وازدهارها.
واأعرب عن ثقته باأن الكتاب �شيلقى 
ت��رح��ي��ب��ا وت��ق��دي��را م��ن ال���ق���راء يف 

ال�����ع�����الق�����ات و�����ش����رح����ا الأ�����ش����ب����اب 
الهند  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  ح��ي��ث  ذل���ك 
تقت�شمان  اخل����ل����ي����ج  وم���ن���ط���ق���ة 
ال��ع��رب وه��ذا م��ا زاد  �شواطئ بحر 
القرون  عرب  وق��وة  متانة  العالقة 
اأيام  اإىل  فال�شالت التجارية تعود 
مناذج  ويقدم  املبكرة.  احل�شارات 
اأ�شارت  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  ت��ل��ك  م��ن 
واىل  ال�شومرية  الن�شو�س  اإليها 
ام���ت���داده���ا ب��ع��د ظ���ه���ور االإ����ش���الم 
بع�س  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�شلط  ح��ي��ث 
واليات  يف  قامت  التي  املجتمعات 
وكارناتاكا  ت��ام��ي��ل  م��ث��ل  ه��ن��دي��ة 
باجلالية  ي��ه��ت��م  ك���م���ا  وم�����االب�����ار 
وبرعاية  م���وم���ب���اي  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ملوك الهند للعرب وامل�شلمني كما 
العرب  ي��ورد من��اذج من انطباعات 

حول الهند.
اللوؤلوؤ  لتجارة  الكتاب  ويتعر�س 
العوي�س  ���ش��ل��ط��ان  م��ث��ل  ورم���وزه���ا 
املزروعي  و�شليمان  الغرير  و�شيف 
وغريهم كما يتحدث عن الطوابع 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة ال����ه����ن����دي����ة ال���ت���ي 
يف  اخلليج  منطقة  يف  ا�شتخدمت 
ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  خم�شينيات 

ال��ك��ب��ري قرونا  ال��ق��ط��ع  م��ن   259
قائمة  ماتزال  التي  ال�شداقة  من 
بني ال�شعبني االإماراتي والهندي.

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم اإنه منذ 
املا�شي  ال��ق��رن  خم�شينيات  مطلع 
ب�شفة  ودب������ي  االإم����������ارات  ودول�������ة 
تطويرهذه  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  خ��ا���ش��ة 
حتى  الهند  مع  الطيبة  العالقات 
االجتماعية  ال����رواب����ط  ازده������رت 
اأ�شد  العالقات  وب��ات��ت  والتجارية 
قوة هذه االأي��ام بف�شل موقع دبي 
الذي  الن�شط  ومينائها  اجل��غ��رايف 

يقع بالقرب من الهند.
البلدين  ك��ال  ال��ت��ج��ار يف  اأن  واأك���د 
اجل�شور  ب��ن��اء  يف  ه��ام��ا  دورا  اأدوا 
والتجارية  واالجتماعية  الثقافية 
التطورات  هذه  واأن  ال�شعبني  بني 
التبادل  ت��ت�����ش��در  ال��ه��ن��د  ج��ع��ل��ت 
االإمارات  مع  وال�شناعي  التجاري 
غري  ال�������ش���ن���اع���ات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

النفطية االأخرى.
ال�شيخ  م���ع���ايل  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
نهيان  اآل  م�����ب�����ارك  ب�����ن  ن���ه���ي���ان 
وال�����ش��ب��اب وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 

العالقات  ير�شد  ك��ون��ه  م��ك��ان  ك��ل 
ال���ه���ام���ة ب����ني ال���ه���ن���د واالإم���������ارات 
وم����دى م��ا ت��ك��ن��ه ك��ل دول����ة منهما 

لالآخرى من احرتام وتقدير.
وق�����د ���ش��غ��ل امل����وؤل����ف راج������ا موين 
لل�شفارة  ال��ع��ام  القن�شل  من�شب 
ال���ف���رتة من  ال��ه��ن��دي��ة يف دب����ي يف 
عام 2007 اإىل 2010م ويعترب 
عالمة يف العالقات الدولية.. كما 
اإ�شتهر يف هذه الفرتة مب�شاهماته 
يف دفع عجلة العالقات بني الهند 

واالإمارات اإىل اآفاق جديدة.
االإم����������ارات  ����ش���ع���ب  اإىل  واأه����������دى 
الن�شخة العربية من كتابه املدعوم 
والر�شوم  واخل�����رائ�����ط  ب���ال�������ش���ور 
يف  ي�شتعر�س  وال����ذي  واجل������داول 
ف�شوله اخلم�شة وخامتته خمتلف 
ج��وان��ب ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة بني 
الهند واالإم����ارات ب��دءا م��ن جذور 
البلدين  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت���اري���خ 
ال�شيا�شية  ب���ال���ع���الق���ات  م�������رورا 
وجوانب  االق��ت�����ش��ادي  وال��ن�����ش��اط 
الطب وال�شحة والتعليم وو�شوال 

اىل حياة النا�س فيهما.
ت��ف�����ش��ي��ال لهذه  امل����وؤل����ف  وي����ق����دم 

التجار  ل���و����ش���ول  اي�������ش���ا  وي����وث����ق 
الهنود االأول اىل املنطقة.

للعالقات  ف�����ش��ال  امل���وؤل���ف  وي��ف��رد 
والهند  االإم�����ارات  ب��ني  ال�شيا�شية 
املغفور  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  وال����زي����ارات 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل-  لهما- 
را�شد  وال�شيخ  نهيان  اآل  �شلطان 
بن �شعيد اآل مكتوم وزعماء الهند 
بني  الطيبة  العالقات  وا�شتمرار 
ت�شهده  وم��ا  ال�شديقني  البلدين 
ال����وق����ت  ت�����ط�����ور ومن���������اء يف  م������ن 
اإىل  ال��ك��ت��اب  ينتقل  ك��م��ا  ال���راه���ن. 
عامل االأعمال لي�شتعر�س ال�شراكة 
البلدين  ب���ني  اجل���وان���ب  امل��ت��ع��ددة 
واأب�����رزه�����ا ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا منحى 
اق��ت�����ش��ادي��ا ك��م��ا ي�����ش��ت��ع��ر���س عددا 
ال�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار  امل���ق���االت  م��ن 
اأبرزها  �شتى  جوانب  تناولت  التي 
والروابط  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ع��الق��ات 

القوية بني البلدين.
لل�شحة  ف�شال  الكتاب  ويخ�ش�س 
معني  اأن  اإىل  م�شريا  وال��ت��ع��ل��ي��م.. 
امل��ه��ارات وال��ق��درة على  الهند م��ن 
اإقامة امل�شاريع واإدارتها يف التعليم 
العامل  ك���ان  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 

امل�����ش��اع��د ال���ذي اأ���ش��اف امل��زي��د من 
تلك  اإىل  واحل��داث��ة  الديناميكية 
ال���ع���الق���ات. وي��ت��ح��دث امل���وؤل���ف يف 
ال��ف�����ش��ل االأخ������ري م���ن ك��ت��اب��ه عن 
يف  ال��ك��ب��ري  ال��ب�����ش��ري  العن�شر  دور 
اأن  البلدين ال�شيما  العالقات بني 
عدد الهنود العاملني واملقيمني يف 

االإمارات يبلغ مئات االالف الذين 
االجتماعي  الن�شيج  يف  ان��دجم��وا 
االإم������ارات������ي مب������رور ال����زم����ن كما 
ي����ورد ع����ددا م���ن امل���ق���االت لبع�س 
عن  وامل��ع��ن��ي��ني  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار 
الت�شهيالت التي قدمتها الهند يف 

املا�شي ملن زارها من االإمارات.

حتت رعاية �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 

الحتفال باليوم العاملي للتمري�س 
•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ب����ن����ت م������ب������ارك رئ����ي���������ش����ة االحت��������اد 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
الرئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
لالأمومة  االأع��ل��ى  للمجل�س  االأع��ل��ى 
والطفولة نظمت جمعية التمري�س 
موؤ�ش�شة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ال���دول���ة 
التنمية االأ�شرية �شباح ام�س املوؤمتر 
العلمي واملعر�س امل�شاحب له وذلك 
للتمري�س  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
ال����ذي ي�����ش��ادف 12 م��اي��و م���ن كل 
عام يف فندق فريمونت باب البحر. 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  وق��ال��ت 
مبارك ان القطاع ال�شحي يف الدولة 
كبرية  ورعاية  بالغ  باهتمام  يحظى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأ�شحاب  اإخ���وان���ه  وم���ن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
االأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
اهتمام  ان  �شموها  موؤكدة  االإم���ارات 
احلافز  �شكل  ق��د  احلكيمة  قيادتنا 
االأ���ش��ا���ش��ي ون��ق��ط��ة االن���ط���الق نحو 
بذل مزيد من اجلهد والعطاء حتى 
اأعلى  على  ال�شحية  تكون اخلدمات 
امل�شتويات العاملية. وقالت �شموها يف 
كلمة القتها نيابة عن �شموها معايل 
الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي 
وزي��رة دول��ة ان��ه يف ه��ذا اليوم الذي 
التمري�س  رائ��دة  العامل  فيه  يتذكر 
نحن  نفتخر-  احل��دي��ث  الع�شر  يف 
من  مبجموعة   - امل�شلمني  ال��ع��رب 
الن�شاء ممن كان لهن �شرف �شحابة 
ال��ر���ش��ول ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م - 
ب��اع��ت��ب��اره��ن م��ن اأوائ�����ل م��ن مار�س 
راأ�شهن  وعلى  التاريخ  املهنة يف  هذه 
رف��ي��دة ب��ن��ت ك��ع��ب االأ���ش��ل��م��ي��ة ر�شي 
االإ�شالم  يف  ممر�شة  اأول  عنها  اهلل 
تطوعت لتقدمي اخلدمات العالجية 

يلي  وف��ي��م��ا  واجل���رح���ى.  للم�شابني 
ن�س كلمة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك.. اأ�شحاب املعايل وال�شعادة.. 
احل�����ش��ور ال��ك��رمي.. ال�����ش��الم عليكم 
.. يف مثل هذا  وبركاته  اهلل  ورحمة 
العامل  يحتفل  ع���ام  ك��ل  م��ن  ال��ي��وم 
ل��ل��ت��م��ري�����س وبهذه  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
التمري�س  جمعية  حتتفي  املنا�شبة 
�شعار  حتت  به  العام  هذا  االإماراتية 
املتحدة  االأمم  م�����رام�����ي  حت���ق���ي���ق 
االإمنائية االألفية عرب جمموعة من 
االأن�شطة والفعاليات املنوعة الهادفة 
املهنة  ه���ذه  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
امل�شتوى  رف��ع  يف  ودوره���ا  االإن�شانية 
العاملني  ودور  املجتمع  يف  ال�شحي 
ال�شحة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ب���ه���ا 
املقدمة  اخلدمات  بجودة  واالرت��ق��اء 
املتبعة  ال��و���ش��ائ��ل  اأح�����دث  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
وبالتقيد  ال�شريرية  امل��م��ار���ش��ات  يف 
بامل�شوؤوليات االأخالقية التي ت�شفي 
عليها تلك الهالة االإن�شانية اجلاذبة 
الح�����رتام امل��ج��ت��م��ع وت��ق��دي��ره لهذه 
كل  فال�شكر  ب��ه��ا.  وال��ع��ام��ل��ني  املهنة 
دولتنا  يف  التمري�شي  للكادر  ال�شكر 
احل���ب���ي���ب���ة ن�������ش���اء ورج�������اال ع���ل���ى ما 

يقدمونه من جهود وما يبذلونه من 
ت�شحيات يف �شبيل االرتقاء بالقطاع 
ال�����ش��ح��ي ذل���ك ال��ق��ط��اع امل��ه��م الذي 
كبرية  ورعاية  بالغ  باهتمام  يحظى 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم�������ارات 
احلكيمة  قيادتنا  اهتمام  �شكل  وق��د 
االنطالق  ونقطة  االأ�شا�شي  احلافز 
نحو بذل مزيد من اجلهد والعطاء 
على  ال�شحية  اخلدمات  تكون  حتى 
اأ�شحاب  ال��ع��امل��ي��ة.  امل�شتويات  اأع��ل��ى 
املعايل وال�شعادة.. يف هذا اليوم الذي 
التمري�س  رائ��دة  العامل  فيه  يتذكر 
نحن  نفتخر-  احل��دي��ث  الع�شر  يف 
من  مبجموعة   - امل�شلمني  ال��ع��رب 
الن�شاء ممن كان لهن �شرف �شحابة 
 - و�شلم  عليه  اهلل  /�شلى  ال��ر���ش��ول 
ب��اع��ت��ب��اره��ن م��ن اأوائ�����ل م��ن مار�س 
راأ�شهن  وعلى  التاريخ  املهنة يف  هذه 
رف��ي��دة ب��ن��ت ك��ع��ب االأ���ش��ل��م��ي��ة ر�شي 
االإ�شالم  يف  ممر�شة  اأول  عنها  اهلل 
تطوعت لتقدمي اخلدمات العالجية 
احلفل  اأي��ه��ا  واجل��رح��ى.  للم�شابني 

العاملي  ال���ي���وم  ال���ك���رمي.. مب��ن��ا���ش��ب��ة 
التمري�س  جمعية  تنظم  للتمري�س 
االإماراتية التابعة ملجل�س التمري�س 
ال�����دويل اح��ت��ف��ال��ي��ة ل��ت��ك��ون حمطة 
ال�شامية  امل��ه��ن��ة  ه����ذه  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
اجل��ل��ي��ل��ة ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا اإل���ق���اء 
املحاور  م��ن  جمموعة  على  ال�����ش��وء 
واالأفكار التي ت�شب يف اإطار تطوير 
تعليم التمري�س وممار�شته وتاأهيل 
النهو�س  ع��ل��ى  ق������ادرات  مم��ر���ش��ات 
واإخال�س  باأمانة  املهنة  هذه  باأعباء 
االأمم  اأه�����داف  بتحقيق  وامل�����ش��ارك��ة 
املتحدة االإمنائية. لقد وجهت قيادة 
اإىل العمل  الدولة اجلهات املخت�شة 
ع��ل��ى ت���اأم���ني وت���وف���ري االم���ت���ي���ازات 
وال�����ظ�����روف امل���الئ���م���ة ال���ت���ي حتفز 
الفتيات املواطنات على االنت�شاب اإىل 
هذه املهنة واالن�شمام اإليها وكان من 
وا�شحة  زي��ادة  مل�شنا  اأن  ذل��ك  نتيجة 
التحقن  اللواتي  املواطنات  اأعداد  يف 
بالكليات واملعاهد العلمية املتخت�شة 
يف ت���دري�������س ال��ت��م��ري�����س وال���الئ���ي 
اأخواتهن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ���ش��ي�����ش��ك��ل��ن 
هذه  يف  تخرجن  واأن  �شبق  اللواتي 
املعاهد اإ�شافة نوعية ت�شهم يف تطور 

هذه املهنة وازدهارها وا�شتقرارها يف 
احلفل   . اهلل  ب���اإذن  احلبيبة  دول��ت��ن��ا 
اأق�����در اجلهود  خ���ت���ام���ا..  ال����ك����رمي.. 
التمري�س  ج��م��ع��ي��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
عليها  القائمني  واأ�شكر  االإم��ارات��ي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��م لهذه  وط��واق��م��ه��ا ع��ل��ى 
ب�شورة  واأ����ش���ي���د  امل��ه��م��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
خ��ا���ش��ة مب���ا ت��ت�����ش��م��ن��ه م���ن حم���اور 
ذات  متخ�ش�شة  علمية  وم��وا���ش��ي��ع 
عالقة مبهنة التمري�س وما ا�شتجد 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ت���ط���ورات  م��ن  عليها 
تطوير  يف  �شك  بال  �شت�شهم  العاملي 
ب��الدن��ا احلبيبة ويف  امل��ه��ن��ة يف  ه���ذه 
بها  للعاملني  املهنية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع 
م�شتويات  ارت���ف���اع  اإىل  ي����وؤدي  ومب���ا 
امل�شت�شفيات  يف  ال�شحية  اخل��دم��ات 
اأرجاء  خمتلف  يف  ال�شحية  واملراكز 
امل����وؤمت����ر معايل  و����ش���ه���د  ال�����دول�����ة. 
الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي 
وزي����رة دول����ة وال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق بن 
اأحمد خوجة املدير التنفيذي ملجل�س 
وزراء ال�شحة لدول جمل�س التعاون 
ل����دول اخل��ل��ي��ج وال���دك���ت���ورة فاطمة 
التمري�س  ادارة  م��دي��رة  ال��رف��اع��ي 
والدكتورة  ال�شحة  ب��وزارة  املركزية 

جمل�س  رئ���ي�������ش���ة  امل����ه����ري  ع���ائ�������ش���ة 
االماراتية  التمري�س  جمعية  ادارة 
ا���ش��اف��ة اىل ع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني و 
املتخ�ش�شني  واخلرباء  االأكادمييني 
واألقى  ال�شحية.  الرعاية  جمال  يف 
خالل  كلمة  خوجة  توفيق  الدكتور 
القيادة  ب��دع��م  ف��ي��ه��ا  اأ����ش���اد  احل��ف��ل 
االماراتية  للمراأة  للدولة  الر�شيدة 
واالجن����ازات  ال��ق��ط��اع��ات  يف خمتلف 
العمل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  حققتها  ال��ت��ي 
ال�شيخة  �شمو  دعم  بف�شل  الن�شائي 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك م�����ش��ريا اىل 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اه��ت��م��ام 

وجهود  االماراتية  االأ���ش��رة  بنهو�س 
بدعم  االماراتية  التمري�س  جمعية 
بدولة  وتطويره  التمري�شي  الكادر 
وزراء  جمل�س  اأن  واأك����د  االم������ارات. 
التعاون  جم��ل�����س  ل������دول  ال�����ش��ح��ة 
الوحيدة  جائزته  خ�ش�س  اخلليجي 
ملهنة   - ك��ع��ب  ب��ن��ت  ن�شيبة  ج��ائ��زة   -
التمري�س ملا لها من مكانة ان�شانية. 
الدكتورة عائ�شة  اأ�شارت  من جانبها 
�شمو  دع����م  اىل  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  امل���ه���ري 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك امل�شتمر 
ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س ورف���ع 
التمري�س  ق��ط��اع  خ��دم��ات  م�شتوى 
والرقي بها يف جميع امارات الدولة 
اليوم.  وحتى  التمري�س  ن�شاأة  منذ 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأن  واأك�����دت 
اأولت جمال التمري�س كل االهتمام 
����ش���واء م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اأو 
التطبيقية ا�شافة اىل ت�شجيع اأبناء 
االلتحاق مبهنة  الوطن على  وبنات 
اليوم  العامل  اأن  وقالت  التمري�س. 
الدويل  التمري�س  جمل�س  ي�شارك 
للتمري�س  العاملي  باليوم  احتفاله 
حت��ت ���ش��ع��ار حت��ق��ي��ق م��رام��ي االأمم 
امل���ت���ح���دة االمن���ائ���ي���ة االأل���ف���ي���ة التي 
الرعاية  اأه��داف  ترتكز على حتقيق 
ل��ك��اف��ة فئات  ال�����ش��ح��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة 
املجتمع ابتداء من االأطفال اىل كبار 

ال�شن االأمر الذي يعك�س ما ن�شهده 
ن�شاط  م����ن  احل���ا����ش���ر  ال����وق����ت  يف 
امل��ج��االت من  م��ن  ملحوظ يف كثري 
ال�شحي  امل��ج��ال  يف  التطوير  بينها 
وتطبيق كل ما هو جديد يف جمال 
الرعاية ال�شحية يف الع�شر احلديث 
اليه  ت���و����ش���ل���ت  م�����ا  ك�����ل  وم���ت���اب���ع���ة 
االأبحاث العلمية. وذكرت اأن جمعية 
جمعية  ه��ي  االم��ارات��ي��ة  التمري�س 
موؤ�ش�شة  اأول  وه����ي  ع����ام  ن��ف��ع  ذات 
التمري�س  ب�����ش��وؤون  تهتم  حكومية 
ا�شهارها  ومت  ب��ال��دول��ة  وامل��م��ر���ش��ني 
من  وزاري  ب���ق���رار   2003 ع���ام  يف 
االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة 
جمل�س  يف  ع�شو  واأ���ش��ب��ح��ت  وق��ت��ه��ا 
 2005 ع��ام  يف  ال���دويل  التمري�س 
اىل  االول  باملقام  اجلمعية  وت��ه��دف 
وتعزيز  ال��ت��م��ري�����س  م��ه��ن��ة  ت��ط��وي��ر 
اأن  ب��امل��ج��ت��م��ع. واأ����ش���ارت اىل  دوره����ا 
اجلمعية تعمل من اأجل دعم تطوير 
وت�شعى  م��ه��ن��ي��ا  ال��ت��م��ري�����س  اف������راد 
التمري�س  لالرتقاء مب�شتوى مهنة 
يف الدولة وذلك من خالل التن�شيق 
املحلية  امل���ن���ظ���م���ات  م����ع  وال����ت����ع����اون 
واملحافظة  وال���ت���ط���وي���ر  وال���ع���امل���ي���ة 
التعليم  ودع��م  الكفاءة  معايري  على 
توطني  و  وال���ب���ح���وث  ال��ت��م��ري�����ش��ي 

مهنة التمري�س.
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هيئة الأعمال اخلريية تقدم م�صاعدات لأكرث من األف و300 اأ�صرة ترعى اأيتاما فل�صطينيني
اأ�شرة  األ��ف  لع�شرين  اأم��ان  �شبكة  يوفر  اخلريية  االعمال 

فل�شطينية تتكلف �شنويا نحو �شرة ماليني دوالر .
الكبرية  اجل��ه��ود  بيت حل��م على  واأث��ن��ى حم��اف��ظ مدينة 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ه��ي��ئ��ة االأع����م����ال اخل���ريي���ة االم���ارات���ي���ة يف 
املحافظات  وك��ل  حلم  بيت  يف  ال�شعيفة  ال�شرائح  خدمة 
و�شعبها  وقيادتها  االم����ارات  اأن  م��وؤك��دا   .. الفل�شطينية 
الفل�شطينية  للق�شية  ال��داع��م��ني  ����ش���دارة  يف  ال�����ش��خ��ي 
واأفعالهم م�شهودة يف كل القطاعات ال�شحية والتعليمية 
املحافظات  كافة  يف  ب�شمات  ولهم  واالغاثية  والتنموية 

الفل�شطينية ال�شيما يف حمافظة بيت حلم.

•• القد�س-وام:

قدمت هيئة االأعمال اخلريية االماراتية م�شاعدات نقدية 
الأكرث من األف و300 ا�شرة ترعى اأيتاما فل�شطينيني.

وقال ابراهيم را�شد مدير مكتب الهيئة يف ال�شفة الغربية 
ق��دم مبلغ  ان وف���دا م��ن مكتب هيئة االع��م��ال اخل��ريي��ة 
تعول  التي  الفل�شطينية  االأ�شر  ل�شالح  دوالر  األف  مائتي 
بح�شور  الغربية  بال�شفة  حلم  بيت  حمافظة  يف  اأيتاما 
امل�شوؤولني  الفتاح حمايل وعدد من  حمافظ املدينة عبد 
الفل�شطينيني. واأو�شح را�شد اأن م�شروع االيتام لدى هيئة 

بزيارة عدد  وقام وفد هيئة االعمال اخلريية االماراتية 
ع��ل��ى اخلدمات  واإط��ل��ع  امل��دي��ن��ة  ال�شحية يف  امل��راك��ز  م��ن 
عن  ���ش��رح  اىل  وا�شتمع  للمر�شى  تقدمها  ال��ت��ي  الطبية 
عيادات  خا�شة  عياداتها  تطوير  ب��ه��دف  امل��راك��ز  ح��اج��ات 

الن�شاء وحاجتها اأي�شا اىل مراكز للت�شوير اال�شعاعي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��ريي��ة االم��ارات��ي��ة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل االح��م��ر ل��ه��ا م�����ش��اري��ع �شحية 
وتعليمية متعددة يف االأرا�شي الفل�شطينية كما اأنها تنفذ 
االأ�شر  من  االآالف  منه  ي�شتفيد  االأيتام  لكفالة  برناجما 

التي ترعاهم يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

ج�صرا ال�صيخ زايد وال�صيخ خليفة يف �صوات يتحولن ملعلمني ومزارين �صياحيني مهمني يق�صدهما اآلف الباك�صتانيني يوميا

الهالل الأحمر يقدم ن�صف مليون درهم 
ملعر�س عطايا لدعم مراكز التوحد يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

قدمت هيئة الهالل االأحمر تربعا نقديا بقيمة 500 األف درهم ملعر�س 
ع��ط��اي��ا يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة ال���ذي اأق��ي��م خ���الل ال��ف��رتة م��ن 6 اإىل 9 مايو 
املعر�س  ه��ذا  ري��ع  بامل�شرف. وخ�ش�س  الريا�شي  اأبوظبي  ن��ادي  احل��ايل يف 
وامل�شاريع  االإن�شانية  امل�شاعدات  وبرامج  الدولة  يف  التوحد  مراكز  لدعم 
�شيك  بت�شليم  وق��ام  املحلي.  امل�شتوى  على  املعر�س  يدعمها  التي  اخلريية 
العام  االأمني  نائب  الفهيم  املعر�س حممد يو�شف  التربع للم�شرفني على 
الهالل  اإن هيئة  الفهيم  . وقال  االأحمر  الهالل  بهيئة  امل�شاندة  للخدمات 
االإن�شانية  جهودها  و�شمن  الت�شغيلية  اإ�شرتاتيجيتها  اإط��ار  ويف  االحمر 
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  الر�شمية  الهيئات  من  العديد  وب��ني  بينها  امل�شرتكة 
واجلمعيات اخلريية تعمل على مد يد امل�شاعدة االإن�شانية للفئات ال�شعيفة 
الدولة  داخ��ل  اخل��ريي  وعطائه  االإن�شانية  برعايته  الهالل  يدعمها  التي 
املجتمعية  اجلهود  تطوير  ذلك  من  يهدف  الهالل  اأن  واأو�شح  وخارجها. 
امل�شرتكة للعناية بحياة كافة اأفراد املجتمع املحلي وكرامة االإن�شان ب�شفة 
الذين  خا�شة  ب�شفة  التوحد  ومر�شى  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  عامة 
اقيم معر�س عطايا يف دورته الثانية من اأجلهم حتت �شعار �شاركهم وا�شنع 
 . امل�شاعدة لهم وتي�شري �شبل دجمهم يف املجتمع  اأجل مد يد  الفرق ومن 
واأكد اأن برامج عطايا للعام 2013 تهدف اإىل توعية جمتمع االإمارات عن 
التوحد عن  العاملني يف مراكز  التوحد ورفع م�شتوى  ا�شطرابات مر�س 
االأ�شرة لالكت�شاف  اأطباء ومراكز طب  التدريبية وتوعية  الربامج  طريق 
املبكر للتوحد وكيفية التعامل مع احلاالت وتوعية اأهايل اأطفال التوحد 
عن اأهمية التدخل املبكر واكت�شاف احلاالت باالإ�شافة اإىل التغذية ودورها 
. كما تهدف برامج عطايا هذا العام اإىل فتح باب االأمل للم�شابني بالتوحد 
وتوحيد  العمل  اأماكن  يف  التوحد  م�شابي  دمج  باإمكانية  املجتمع  وتوعية 
اجلهود لدعم التوحد وجمع التربعات للم�شاهمة يف جتهيز بع�س املراكز 
لن�شر  باالإ�شافة  التوحد  مراكز  يف  للطالب  ب��اد  واالأي  احلا�شوب  باأجهزة 

و�شائل جديدة لتح�شني توا�شل طالب التوحد. 

•• �صوات-باك�صتان-وام:

بات ج�شرا ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بن  خ��ل��ي��ف��ة  وال�������ش���ي���خ  ن���ه���ي���ان  اآل 
ومزارين  معلمني  نهيان  اآل  زاي��د 
�شياحيني مهمني ي�شتقطبان اآالف 
الباك�شتانيني الراغبني يف التعرف 
ع��ل��ى ه���ذا االإجن������از ال��ك��ب��ري الذي 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  �شطرته 
القيادة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل��ت��ح��دة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
امل�شروع  �شمن  اهلل  حفظه  الدولة 
الذي  باك�شتان  مل�شاعدة  االإم��ارت��ي 
التي  امل�شروعات  ع�شرات  يت�شمن 
ت��وا���ش��ل ال��دول��ة اإق��ام��ت��ه��ا يف اإطار 
ال�شعب  مل�شاعدة  اخلرية  م�شاعيها 
الفي�شانات  ب���ع���د  ال���ب���اك�������ش���ت���اين 
العام  لها  تعر�شت  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة 
املاآ�شي  الكثريمن  2010 وخلفت 
وماليني امل�شردين فاقدي امل�شكن 
واملرافق  التحتية  والبنى  وامل���اأوى 

الالزمة للحياة.
وجن����ح ج�����ش��ر ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد وج�شر ال�شيخ زايد يف حتويل 
الوجهات  اأح����د  اإىل  ���ش��وات  وادي 
جتتذب  التي  الرئي�شة  ال�شياحية 
اأع�����دادا ك��ب��رية م��ن اأه����ايل و�شكان 
اق����ل����ي����م خ����ي����رب ب����خ����ت����ون واخ�������وا 
واملدن  القرى  من  وع��دد  وبي�شاور 
واالإجازات  االأعياد  يف  الباك�شتانية 
االأ�شبوع  نهاية  واإج���ازات  املدر�شية 
ليعيدا  افتتاحهما  من  اأ�شهر  بعد 
يعرف  ك����ان  م���ا  اإىل  ����ش���وات  وادي 
نظرا  باك�شتان  �شوي�شرا  �شابقا  به 
طبيعية  مناظر  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 
�شياحيا  م���زارا  منه  جعلت  خالبة 

من الدرجة االأوىل.
التاريخية  امل�����ب�����اين  و����ش���اه���م���ت 
ال��رتاث��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات التي 
قلعة  مثل  �شوات  نهر  على  �شيدت 

العاملية ما �شيجعله معلما معماريا 
ح�شاريا  ومن��وذج��ا  حيا  وهند�شيا 
�شفاف  على  واالبتكار  اجلمال  يف 

نهر �شوات.
ويزور اآالف املواطنني الباك�شتانيني 
ي���وم���ي���ا اجل�������ش���ري���ن ال����ل����ذي����ن مت 
امل�شروع  �شمن  موؤخرا  افتتاحهما 
االإماراتي الإعمار باك�شتان للتعرف 
ع��ل��ى من���اذج م��ن امل��ع��امل الرتاثية 
التي  االإم��ارات  واحل�شارية لدولة 
باالأ�شالة  املفعم  تاريخها  حتكي 
اأخذها  ع��ل��ى  ال�����ش��اه��د  وح��ا���ش��ره��ا 
واملدنية  ال��ت��ح�����ش��ر  اأ����ش���ب���اب  ب��ك��ل 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا ال����زاه����ر ب�������اإذن اهلل 

�شبحانه وتعاىل.
يق�شدها  التي  امل���زارات  وتت�شمن 
الباك�شتانيون اعرتافا مبا تقدمه 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
اإىل ج����واره����م يف  ل��ه��م ووق���وف���ه���ا 
للتعرف  و�شغفا  وامللمات  الكوارث 
وحا�شرها  العريق  تاريخها  على 
املقطع يف  امل�����ش��رق.. من��اذج جل�شر 
اأبوظبي وقلعة اجلاهلي  العا�شمة 
يف العني التي تعد من اأقدم املعامل 
الرتاثية يف دول��ة االإم���ارات والتي 
االإن�شان  ت��اري��خ  على  �شاهدة  تقف 
اأر�����ش����ه  ال����را�����ش����خ يف  االإم�������ارات�������ي 
لتقدمها  ال�����ش��اع��ي  ب��ه��ا  امل��ت��م�����ش��ك 
امل���زارات  م��ن  وغريهما  ونه�شتها 

واملعامل الرتاثية.
يف  الباك�شتانيون  ال����زوار  واأع����رب 
اأنباء  وك���ال���ة  مل���ن���دوب  ت�����ش��ري��ح��ات 
يق�شدون  وال���ذي���ن  وام  االإم������ارات 
ال�شور  الإل����ت����ق����اط  اجل�������ش���ري���ن 
�شكرهم  عن  بجانبهما  التذكارية 
لدولة االإمارات التي نفذت هذين 
بتوجيهات  الكبريين  امل�شروعني 
ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م���ن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
مل�شاعدة  االإم��ارت��ي  امل�شروع  �شمن 

بامل�شاريع  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  ع����ربوا 
االإم������ارات يف  دول���ة  ت�شيدها  ال��ت��ي 
ال�شكان  اأحد  �شوهد  وقد  بالدهم. 
وهو يخرج من جيبه علم االإمارات 
رحمه  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ورة  وعليه 
ال�شمو  ل�شاحب  يدعو  واآخ���ر  اهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
واأ�شاد منور �شاه مواطن باك�شتاين 
وو�شفه  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  ب��ج�����ش��ر 
لل�شكان  مفيد  ك��ب��ري  م��رف��ق  ب��اأن��ه 
املزارعني  ع��ل��ى  و���ش��ه��ل  امل��ح��ل��ي��ني 
والتجار يف هذه املنطقة تنقالتهم 
.. يف حني قال عطاء اهلل ر�شالتي 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
اأننا ممتنون جدا لهم ونتمنى  هو 
البلدين  ب��ني  ال�����ش��داق��ة  ت���زداد  اأن 
. وقال مهربان خان  قوة ور�شوخا 
اأتي هنا مع اأ�شرتي يف هذه البقعة 
جميلة لروؤية هذا اجل�شر املده�س 
فهو اأف�شل ج�شر راأيته يف باك�شتان 
ختام  يف  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون  واأك�����د   .
املنجزات  ه���ذه  اأن  ت�����ش��ري��ح��ات��ه��م 
توجيهات  ل��وال  لتتحقق  ك��ان��ت  م��ا 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة الذي 
املتنوعة  امل�شروعات  م�شرية  يتابع 
على  االإم����ارات  دول��ة  تنفذها  التي 
جميع  يف  الباك�شتانية  االأرا����ش���ي 
االإماراتي  امل�����ش��روع  ع��رب  امل��ج��االت 
امل�شروع  ذل���ك  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
ال�����ذي ي��ق��ف ���ش��اه��دا ع��ل��ى وق���وف 
جانب  اإىل  وق���ي���ادت���ه���ا  االإم���������ارات 
قامت  وق��د  الباك�شتاين.  ال�شعب 
زايد لالأعمال  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
االإن�شانية بتمويل م�شاريع الطرق 
ال�شيخ  ج�����ش��ر  وم��ن��ه��ا  واجل�������ش���ور 
وج�شر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ال�شيخ  و����ش���ارع  ب�����ش��وات  ن��ه��ي��ان  اآل 
وزير�شتان  يف  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال���ب���اك�������ش���ت���ان���ي���ة ال����ت����ي ت���ن���ف���ذ من 

اجلاهلي التي تعد واحدة من اأهم 
يف  املنطقة  يف  ال�شياحية  امل����زارات 

جذب املزيد من ال�شياح.
وت���ع���د ق��ل��ع��ة اجل���اه���ل���ي م���ن اأك���رب 
واأ�شهرها  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  ق�����الع 
الرائع  ال��ط��راز  ذات  ال��ق��الع  وم��ن 
والفريد يف فن العمارة الع�شكرية 
االإ�شالمية املحلية لذا مل يكن من 
قرابة  بناوؤها  ي�شتغرق  اأن  الغريب 
اأع�������وام م���ن ع����ام 1891  ع�����ش��رة 
بناها  1898وقد  ع�����ام  وح���ت���ى 
خليفة  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
زايد االأول 1855-1909م كما 
لوح  على  املنقو�س  ال��ت��اري��خ  ي�شري 
القلعة  يعلو مدخل  الذي  اخل�شب 

يف منت�شف جدارها اجلنوبي.
يبلغ  ب�شور مرتفع  القلعة  وحتاط 
جميع  م���ن  م���رت   6.5 ارت���ف���اع���ه 
بطول  ال�شور  ه��ذا  وميتد  اجلهات 
مرتا   88 وع���ر����س  م����رتا   122
ويبلغ  ال����غ����رب  ج���ه���ة  م����ن  وي���ق���ل 

عر�شه 75 مرتا.
وي��ع��ت��رب ج�����ش��ر ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
ب��اق��ل��ي��م خيرب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
م�شاريع  اأح�������دث  اخ������وا  ب���خ���ت���ون 
التي  ال��ع��م��الق��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
�شممت بهدف دفع عجلة التنمية 
م�شتوى  وحت�����ش��ني  االق��ت�����ش��ادي��ة 
اقليم  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  امل��ع��ي�����ش��ة يف 
خ��ي��رب ب��خ��ت��ون اخ���وا وي��اأت��ي تلبية 
واحتياجات  ال���ت���ط���ور  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
التمدد واالنت�شار ال�شكاين احلالية 

وامل�شتقبلية يف االأقليم.
العمالق  احل���ي���وي  امل�������ش���روع  ه����ذا 
دولة  م��وؤ���ش�����س  اإ���ش��م  ال���ذي يحمل 
الذي  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  االإم�������ارات 
يتفرد بت�شميمه املتميز لي�س على 
م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ل امل��ع��م��اري فقط 
واإمنا اأي�شا على م�شتوى الت�شاميم 
االإن�شائية والهند�شية املتوافقة مع 
واملوا�شفات  امل��ع��اي��ري  م��ت��ط��ل��ب��ات 

باك�شتان .. موؤكدين اأن اجل�شرين 
�شوات  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  �شهال ج��رك��ة 
واملدن الباك�شتانية االآخرى ووفرا 
اجلهد وال��وق��ت م��ا زاد م��ن حركة 
املزارعني  منتجات  ونقل  جتارتهم 
ال�����ش��اب��ق تتقطع  ك��ان��وا يف  ال��ذي��ن 
بهم ال�شبل ل�شعف البنى التحتية 
واملرافق يف املنطقة خا�شة الطرق 
واجل�شور. وعند ج�شر ال�شيخ زايد 
رحمت  الباك�شتاين  امل��واط��ن  ق��ال 
خ����ان ن��ح��ن مم��ت��ن��ون ج����دا لدولة 
 .. ال��رائ��ع  اجل�شر  لبناء  االإم����ارات 
هنا  اإىل  ياأتون  النا�س  اأن  مو�شحا 
من مدن اإقليم البنجاب وكرات�شي 
وعموم باك�شتان وحتى من اخلارج 
اأقامته  ال����ذي  امل��ع��ل��م  ه���ذا  ل���روؤي���ة 
دولة االإمارات والتمتع بروؤية اأهم 
امل��ع��امل ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
ت��اري��خ ال��دول��ة وح��ا���ش��ره��ا. وقال 
حممد عثمان والذي يعمل مدر�شا 
جئت من بي�شاور لزيارة هذا املكان 
بناوؤه مب�شاهمة  ال��ذي مت  اجلميل 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة.. ويف 
اأكرث  تبلغ  م�شافة  قطعت  ال��واق��ع 
هذا  الأ�شاهد  كيلومرت   100 من 
امل�����ش��روع امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ي��ع��رب عن 
عمق ال�شداقة بني دولة االإمارات 
باك�شتان..  و  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يتمتعون  زمالئي  جميع  واأ���ش��اف 
وهم  امل����ك����ان  ه�����ذا  ب���ال���ت���واج���د يف 
�شعداء جدا بذلك . من جانبه قال 
املواطن الباك�شتاين غل خان جئت 
اإىل �شوات لروؤية هذا املكان ب�شحة 
اب��ن��ي حتى اأمت��ك��ن م��ن زي���ارة هذا 
املعلم .. م�شيدا بعالقات ال�شداقة 
اأ�ش�شها  و���ش��ع  ال��ت��ي  البلدين  ب��ني 
اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 

الذي قدم لنا الكثري.
خليفة  ال�شيخ  ج�شر  من  وبالقرب 
ال���ت���ق���ي���ن���ا ع�������ددا م�����ن امل���واط���ن���ني 
الذين  ال���������زوار  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني 

ب��اك�����ش��ت��ان م���ا ي���وؤك���د ق��ي��م اخلري 
وجن���دة امل��ل��ه��وف وامل�����ش��اع��دة التي 
ت�شري عليها الدولة قيادة وحكومة 
العربية  ال������دول  جل��م��ي��ع  و���ش��ع��ب��ا 
دون  واالأج���ن���ب���ي���ة  واالإ�����ش����الم����ي����ة 
اأو  ال��دي��ن  اأو  ال��ع��رق  ب�شبب  ت��ف��رق 
اجلن�س اأو اللغة. وك�شف املواطنون 
م�شروعي  اأن  كيف  الباك�شتانيون 
حياة  ت�شهيل  يف  �شاهما  اجل�شرين 
الفي�شانات  بعد  وي�شرها  ال��ن��ا���س 
�شوات  منطقة  لها  تعر�شت  ال��ت��ي 
جمهورية  م��ن  �شا�شعة  وم��ن��اط��ق 
خلفته  وم��ا  االإ���ش��الم��ي��ة  باك�شتان 
الب�شر  ح���ي���اة  ع���ل���ى  ك�������وراث  م����ن 
ماليني  وت��رك  واحل��ج��ر  وال�شجر 
وقراهم  مل��ن��ازل��ه��م  الباك�شتانيني 
املوت..  خطر  من  فارين  ومدنهم 
حفزا  امل�����ش��روع��ني  اأن  م��و���ش��ح��ني 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل 
بعدما  وب��دء حياة جديدة  ديارهم 
املنطقة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  اأح���دث���ا 
طالب  على  ال��وق��ت  اخت�شار  ع��رب 
يقطعون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  امل���دار����س 
امل�شافة يف ال�شابق بني �شفتي نهر 
لتخت�شر  ال�شاعتني  حوايل  �شوات 
االأمن  اإىل جانب  اإىل ب�شع دقائق 
ب���ه اولياء  ي�����ش��ع��ر  ال����ذي  واالأم������ان 
اأم�����ور ال���ط���الب ع��ل��ى اأب��ن��ائ��ه��م يف 
االإمارات  لدولة  �شاكرين  تنقلهم 
لن  خ��ري  م��ن  قدمته  م��ا  وقيادتها 
ين�شوه اأبدا .. داعني اهلل اأن يجعله 
يف ميزان ح�شنات املغفور له ال�شيخ 
يبارك  واأن  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  زاي���د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ع��م��ر  يف 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ميده  واأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اأعرب  فيما  وال��ع��اف��ي��ة.  بال�شحة 
امتنانهم  ع��ن  وامل��زارع��ون  التجار 
هذين  ع���ل���ى  االإم������������ارات  ل����دول����ة 
املنجزات  من  وغريهما  املنجزين 
اأر�س  على  ال��دول��ة  ت�شطرها  التي 

مل�شاعدة  االإم���ارات���ي  امل�����ش��روع  قبل 
باك�شتان.

جدير بالذكر اأن ج�شر ال�شيخ زايد 
يقع يف �شوات الباك�شتانية يف اقليم 
خيرب بختون خ��وا وه��و ج��زء من 
يف�شل  ال��ذي  الكبري  ���ش��وات  وادي 
�شبه  م��ن��ط��ق��ة  يف  ع�����دة  دول  ب����ني 

القارة الهندية.
م�شافة  االإق����ل����ي����م  ه������ذا  وي���ب���ع���د 
العا�شمة  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رتا   160
ويعتنق  اآب��اد..  اإ�شالم  الباك�شتانية 
جميع �شكان هذه املنطقة االإ�شالم 
الب�شتون  قومية  م��ن  واأغلبيتهم 
اأق��ل��ي��ات اأخ���رى لذلك  اإ���ش��اف��ة اإىل 
املنطقة  ه��ذه  يف  ال�����ش��ائ��دة  فاللغة 

هي الب�شتونية.
اجلبال  ال��������وادي  ب���ه���ذا  وي���ح���ي���ط 
اخل�شراء  وال�������ش���ه���ول  ال�����ش��اه��ق��ة 
ب�شفاء  تتميز  ال��ت��ي  وال��ب��ح��ريات 
امل��ق��اط��ع��ة من  ه���ذه  وت��ع��د  مياهها 
مناطق اجلمال الطبيعي اخلالبة 
ل���ل�������ش���ي���اح ح���ت���ى عهد  وم���ق�������ش���دا 
قريب.. وكانت ت�شمى با�شم والية 
���ش��وات ح��ت��ى مت ن���زع ال��ل��ق��ب عنها 
اأحيانا  يطلق  كما   ..1969 ع��ام 
�شوي�شرا  لقب  املقاطعة  ه��ذه  على 
جغرافيتها  ت�شابه  ب�شبب  باك�شتان 

مع جغرافية �شوي�شرا.
خوا  ب��خ��ت��ون  اأو  ���ش��رح��د  وت��ع��ت��رب 
والهندكوه  اال����ش���ت���ون���ي���ني  وط�����ن 
باال�شتو  يتكلمون  الذين  واالأفغان 

اأو الهندكوي اأو الفار�شي دري .
كما تعد باختون خيرب خوا والتي 
 521.74 حوايل  م�شاحتها  تبلغ 
اإجمايل  وي��ب��ل��غ  م���رب���ع  ك��ي��ل��وم��رت 
ن�شمة  مليون   22 �شكانها  ت��ع��داد 
واح���������دة م�����ن االأم������اك������ن االأك������رث 
اأ���ش��ط��وري��ة ع��ل��ى االأر�������س وميكن 
القول اإن هذا االإقليم من االأقاليم 
االأكرث تنوعا عرقيا واالأكرث متيزا 

يف ت�شاري�شه.

يف املائة من حوادث املرور لتجاوز الإ�صارة احلمراء يف اإمارة اأبوظبي خالل الربع الأول من العام اجلاري  11
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ال�شاعات  يف  �����ش����ي����ارة  ����ش���ع���دت 
ال�شبت،  اأم�س  �شباح  من  االأوىل 
اخليمة،  ب�����راأ������س  امل����ط����ار  دوار 
احلديدي،  احلاجز  تعدت  بعدما 
والثاين  االأول  االأ�شمنتي  وال��درج 
املزروعة  ب���اجل���زي���رة  وا���ش��ت��ق��رت 

اأعلي و�شط دوار.

اخل��ام�����ش��ة ���ش��ب��اح��ا ، وك���ان يقود 
اأ   . ع   . �س  �شاب  مواطن  ال�شيارة 
ويبلغ من العمر 22 عاما ، وعند 
ونتيجة  ب�شرعة  ال����دوار  دخ��ول��ه 
عدم انتباهه ، فقد �شيطرته على 

م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ش���ح ن��ق��ي��ب خالد 
ال�شئون  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  االإع����الم����ي����ة 
، وفق  راأ�������س اخل��ي��م��ة  ل�����ش��رط��ة 
ت��خ��ط��ي��ط احل������ادث اأن�����ه وق����ع يف 

اإىل  ب�شرعتها  دفعها  مما  املركبة 
بنف�س  ال���دوار  درج���ات  ت�شعد  اأن 
اأع����اله بعدما  ، وت��ق��ف  ال�����ش��رع��ة 
 ، امل��زروع��ة  باجلزيرة  ا�شطدمت 
ليخرج قائد املركبة منها ب�شالم 

•• ابوظبي-وام:

لالإ�شارة  امل���رك���ب���ات  جت�����اوز  ���ش��ك��ل 
املائة  يف   11 احل��م��راء  ال�شوئية 
م���ن م�����ش��ب��ب��ات وق����وع احل�����وادث يف 
االأول  الربع  اأبوظبي خالل  اإم��ارة 
املقدم  وف����ق  ال���ع���ام اجل������اري  م���ن 
العامري رئي�س ق�شم  �شامل  جمال 
العالقات العامة يف مديرية املرور 
اأبوظبي.  ���ش��رط��ة  يف  وال����دوري����ات 
اأب���وظ���ب���ي قائدي  م����رور  وح�����ذرت 

غالبا وفيات واإ�شابات بليغة. ودعا 
الربامج  اإط��ار  يف  العامري  املقدم 
العربي  امل���رور  الأ���ش��ب��وع  التوعوية 
 - �شعار   تنظيمه حت��ت  يتم  ال��ذي 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ي  - قائدي  ���ش��الم��ت��ي 
ال�شرعات  خ��ف�����س  اإىل  امل���رك���ب���ات 
ب��ال��ق��رب م��ن ال��ت��ق��اط��ع��ات.. وقال 
ال�شوئية  االإ������ش�����ارات  جت�����اوز  اإن 
الذي  ال�شائق  م�شوؤولية  احل��م��راء 
يقوم بتعري�س نف�شه وم�شتخدمي 
الطريق االآخرين خلطورة حوادث 

ال�شرعة  زي���������ادة  م�����ن  امل����رك����ب����ات 
ال�شوئية  االإ����ش���ارة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
االأخ�شر  ال��ل��ون  م��ن  حتولها  بعد 
اإىل  وق��ب��ل حت��ول��ه��ا  االأ���ش��ف��ر  اإىل 
اللون االأحمر م�شرية اإىل خطورة 
احلوادث املرورية التي تقع ب�شبب 
املتج�اوزة  املركبات  و�شرعة  اندفاع 
على  احل��م��راء  ال�شوئية  ل��الإ���ش��ارة 
نحو يوؤدي اإىل وقوع ح�وادث �شدم 
من  القادمة  املركبات  مع  ج�شيمة 
االجت����اه����ات االأخ������رى ي��ن��ت��ج عنها 

القادمة  امل��رك��ب��ات  ب��ني  ال��ت�����ش��ادم 
م����ن االجت�����اه�����ات االأخ���������رى على 
االلتزام  على  وحثهم  التقاطعات. 
االإ�شارة  جت���اوز  وب��ع��دم  ب��ال��وق��وف 
االأحمر  اللون  اإىل  تتحول  عندما 
واملرور  ال�شري  قانون  اأن  مو�شحا 
خمالفة  ب�شاأن  ن�س  قد  االحت���ادي 
احلمراء  ال�شوئية  االإ�شارة  جتاوز 
800 دره��م وثماين  على غ��رام��ة 
ن��ق��اط م��روري��ة اإ���ش��اف��ة اإىل حجز 
املركبة 15 يوما وحترر خمالفتها 

مرور  اأن  يذكر  وغيابيا.  ح�شوريا 
اأبوظبي قامت بت�شغيل نظام جديد 
لر�شد متجاوزي االإ�شارة احلمراء 
االأ�شفر  ال�����ش��ن��دوق  يف  وال���وق���وف 
على  كامريا   40 تركيب  حيث مت 
التقاطعات املختلفة باأبوظبي تعد 
االأح��دث يف جمال املراقبة وتعمل 
ال�شاعة  م�����دار  ع��ل��ى  ال���ك���ام���ريات 
وبدقة  بالكامل  التقاطع  مبراقبة 
متجاوزي  لر�شد  ووا�شحة  عالية 

االإ�شارة ال�شوئية احلمراء.

ينقل  متو�شطة  اإ���ش��اب��ات  م��ن  اإال 
لتلقي  للم�شت�شفى  اإث���ره���ا  ع��ل��ى 

العالج الالزم .
بقائدي  النقبي  النقيب  واأه����اب 
امل��رك��ب��ات اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحلذر 
ال�شرعة  وخف�س  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء 
ع���ن���د ال����دخ����ول ع���ل���ى ال��������دوارات 
اأن���ف�������ش���ه���م على  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 

م�شتخدمي الطريق .

�سيارة �حلادث بعدما ��ستقرت �أعلى �لدو�ر
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خريية ال�صارقة تطلق خدمة التربع عرب اأجهزة الدفع الآيل
•• ال�صارقة-وام:

�شركة  م��ع  م�شرتك  ت��ع��اون  اتفاقية  اخل��ريي��ة  ال�شارقة  جمعية  وق��ع��ت 
ماك�س بوك�س جلمع التربعات عن طريق اأجهزة الدفع االآيل املنت�شرة 
عرب اأنحاء الدولة. مت توقيع االإتفاقية مبقر اجلمعية مبنطقة �شمنان 
للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  ع��ب��داهلل  �شعادة  بح�شور 
بن  �شالح  ورا�شد  واالإداري���ة  املالية  ال�شوؤون  مدير  هندي  بن  وعبداهلل 
اأحمد  وعبداهلل  واحل��اوي��ات  والكوبونات  احل�شاالت  ق�شم  رئي�س  حماد 
ومثل  باجلمعية...  واالإع���الم  العامة  العالقات  ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي 
لل�شركة  التنفيذي  املدير  بربوتي  اأن�س  الدكتور  بوك�س  ماك�س  �شركة 

واأ�شاد عبداهلل �شلطان  العامة.  العالقات  الدليمي مدير  وخالد كاظم 
بن خادم املدير التنفيذي للجمعية بهذه االتفاقية كونها متثل اإ�شافة 
امتد  ال��ذي  ال�شارقة اخلريية  مهمة على طريق ج�شر اخلري جلمعية 
الكثريين من داخل  اغاثة و�شد حاجة  العطاء و�شاهم يف  ل�شنوات من 
وخارج الدولة. وقال اأن جمعية ال�شارقة اخلريية ت�شعى �شمن براجمها 
املبادرات  للخري من خالل هذه  نافعة  ونوافذ  اأب��واب جديدة  فتح  اىل 
املتطورة وفق اأحدث النظم والتكنولوجيا التي تتما�شى مع روح الع�شر 
وبحيث مل تعد اجلمعية تعتمد فقط على التربعات التقليدية كل ذلك 
اأه��ل اخل��ري من املتربعني ممن حت��ول ظروف  من اج��ل التي�شري على 
التربع  خ��دم��ة  اأن  وا���ش��اف  اجلمعية.  مقر  اإىل  ال��و���ش��ول  دون  عملهم 

القادم  يونيو  �شهر  خ��الل  متاحة  �شتكون  ال�شريع  ال��دف��ع  اأج��ه��زة  ع��رب 
اأبرمت مع ال�شركة املنفذة والتي مبوجبها يتمكن  وفق االتفاقية التي 
اأن ي�شاهم يف العمل اخلريي وهو يدفع الفواتري اال�شتهالكية  املتربع 
بال�شغط على  االأجهزة  التي توفرها هذه  اإىل ذلك من اخلدمات  وما 
الذي يريده.  باملبلغ  التربع  ال�شارقة اخلريية ومن ثم  اأيقونة جمعية 
ماك�س  ل�شركة  التنفيذي  املدير  بربوتي  اأن�س  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
نقطة هامة يف  تعد  ال�شارقة اخلريية  االإتفاقية مع جمعية  اأن  بوك�س 
انه يوجد  ال�شركة يف ن�شر اخلدمات املجتمعية م�شريا اىل  م�شار عمل 
حاليا 500 جهاز للدفع االآيل تغطي اغلب مناطق الدولة واأنه بحلول 
ال�شريع والتي  1000 جهاز للدفع  ال�شركة نحو  �شتوفر   2014 عام 

تتواجد يف املراكز التجارية والدوائر احلكومية والبلديات وغريها من 
التربعات يف  تقدمي  ال��دول��ة وميكن من خاللها  االأم��اك��ن احليوية يف 

كافة اوجه اخلري التي تنفذها اجلمعية. 

تنفيذي عجمان ينظم ملتقى عجمان �الإعالمي �لثاين غد�

امللتقى يناق�س تطويع �صبكات التوا�صل الجتماعي خلدمة املوؤ�ص�صات احلكومية

عجمان مل ت�سهد �أي حر�ئق كبرية منذ 4 �سنو�ت

% ملجموع احلرائق �صالح املطرو�صي : احلرائق املنزلية متثل 75 

�ختتم فعالياته �أم�س 

خميم الوقاية الثالث لأطفال ال�صمنة براأ�س اخليمة 
يوؤكد ال�صتمرار طوال العام

اأهداف  تخدم  والتي  املن�شاآت  كافة 
اال�شرتاتيجية  امل������دين  ال����دف����اع 
واإدارة  ال�شالمة  ت��وف��ري  اأج���ل  م��ن 
االزم��������ات ورف������ع ال����وع����ي واإزال�������ة 
ال�شالمة  ت��ه��دد  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات 
ان�شاء  وك��ذل��ك  ب��امل��ن�����ش��اأت  ال��ع��ام��ة 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ع��ن امل��ن�����ش��اآت التي 

ت�شمها احلمالت املنفذة. 
االربعة  االدارة  م��راك��ز  اأن  وق����ال 
بينهم  االل���ت���ق���اء  ن��ق��ط  ب��ع��ج��م��ان 
دقائق   4 خ���الل  باملتو�شط  ت��ك��ون 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ب��دين  الن�شاط 
تلعب  اخلاطئة  الغذائية  العادات 
ال�شمنة  ح����دوث  يف  ك���ب���رياً  دوراً 
حرق  ق��ل��ة  ي��ع��ن��ي  اخل���م���ول  الأن 
ال�شعرات احلرارية الزائدة االأمر 
ال���ذي ي���وؤدي ل��رتاك��م ال��ده��ون يف 
الطفل مما يجعله عر�شة  ج�شم 
لالإ�شابة بالعديد من االأمرا�س 
الدم،  �شغط  ارتفاع  مثل  املزمنة 
واأمرا�س القلب ومر�س ال�شكري 
ما  التنف�س  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وع���دم 

مينع النوم ب�شكل طبيعي .
الأطفال  الثالث  الوقاية  وخميم 
تنظيمه  ج����رى  ال�����ذي  ال�����ش��م��ن��ة 
اأكرث �شحة (  حتت �شعار )�شباب 
ا�شتقطب 30 طفال من املدار�س 
الغيل  �شباب  مركز  يف  احلكومية 
االأط����ف����ال  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  ه�����دف 
اتباع  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��م��ن��ة  امل�����ش��اب��ني 
اأمن���اط ح��ي��اة �شحية ع��ن طريق 
تعريفهم مباهية الغذاء ال�شحي 

•• عجمان ـ حممد بدير 

�شعيد  �شالح  العميد  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
الدفاع  اإدارة  املطرو�شي مدير عام 
امل����دين ب��ع��ج��م��ان، ان ع��ج��م��ان مل 
ت�شهد اي حرائق كبرية ومتطورة 
اأك��د على عدم  كما  �شنوات   4 منذ 
اهلل  ���ش��اء  اإن  بامل�شتقبل  ح��دوث��ه��ا 
وج���ود احلرائق  ع���دم  اأن  م��ن��وه��ا   ،
ا�شباب  ل����ع����دة  ي����رج����ع  ال����ك����ب����رية 
اجلغرايف  ال���ت���وزي���ع  اآل���ي���ة  وم��ن��ه��ا 
املناطق  على  امل��دين  الدفاع  ملراكز 
والتجارية  وال�شكنية  ال�شناعية 
املناطق  لكافة  الو�شول  باأف�شلية 
 5 اأىل   3 ب����ني  ت��������رتاوح  ب��ن�����ش��ب��ة 
ا�شباب  م���ن  ان  اف����اد  ك��م��ا  دق���ائ���ق. 
عدم وجود احلرائق الكبرية التزام 
كافة املن�شاآت التجارية وال�شناعية 
الوقاية  ب�شروط  ال�شكنية  واملباين 
وال���������ش����الم����ة وت������واف������ر امل�����ع�����دات 
وامل���ت���ط���ل���ب���ات ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة واحل����د 
م���ن احل���رائ���ق وال�����ش��ي��ط��رة عليها 

كذلك  اهلل،  ق����در  ال  ب��داي��ت��ه��ا  يف 
ال��ت��دري��ب ال��ت��وع��وي وال��ف��ن��ي حول 
املدين  ال��دف��اع  ومنهجيات  ال��ي��ات 
ال�شناعية  ب��امل��ن�����ش��اآت  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
ا�شرتاتيجية  االدارة  تنتهج  حيث 
العاملني  م��ن   5% ن�شبة  الي��ج��اد 
مهارات  ع��ل��ى  م���درب���ني  ب��امل��ن�����ش��اأة 
احلماية من احلريق والتعامل مع 
و�شول  حلني  اأوقاتها  يف  االزم���ات 
العميد  وا�����ش����ار  ال�������الزم.  ال���دع���م 
زي���ادة  ان  اىل  امل��ط��رو���ش��ي  ���ش��ال��ح 
ب�شكل  وال�����ش��الم��ة  ث��ق��اف��ة االم����ن 
ع���ام ع��ن��د اأغ��ل��ب االف�����راد ك���ان لها 
احلرائق  م��ن  احل���د  يف  ك��ب��ري  دور 
وخا�شة احلرائق الكبرية ، خا�شة 
وان االدارة اتبعت برامج مدرو�شة 
املحا�شرات  ل��ت��وف��ري  وم���ت���ط���ورة 
الثقافة  لزيادة هذه  العمل  وور�س 
ع��ن��د اجل��م��ه��ور وخ��ا���ش��ة الطالب 
والعاملني بكافة الدوائر واجلهات 
احلكومية واخلا�شة، كذلك تنفيذ 
احلمالت وتكثيفها وتنفيذها على 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قرر خميم الوقاية الثالث الأطفال 
ختام  يف  اخليمة  ب��راأ���س  ال�شمنة 
فعالياته  ا�شتمرار  اأم�س  اأعماله 
ط����وال ال���ع���ام وذل����ك ب���واق���ع مرة 
كل ثالث اأ�شهر ومتابعة احلاالت 
واأولياء  امل��دار���س  م��ع  بالتن�شيق 
ال�شتمرار  ب���اال����ش���اف���ة  االم�������ور 
بفتح  الغيل  �شباب  مركز  مبادرة 
االأن�شطة  ملمار�شة  يوميا  اأب��واب��ه 
وتقدمي  والرتويحية  الريا�شية 
 2000 ب��ق��ي��م��ة  ن��ق��دي��ة  ج���ائ���زة 

درهم لالأطفال املتعاونني .
وقاية  ف��ع��ال��ي��ات خم��ي��م  وك���ان���ت 
ال�����ش��ح��ي ال��ث��ال��ث ل��ل�����ش��م��ن��ة عند 
االأربعاء  انطلقت  التي  االط��ف��ال 
الغيل  ����ش���ب���اب  مب���رك���ز  امل���ا����ش���ي 
واالعالم  التثقيف  اإدارة  تنظمها 
الرتاخي�س  وق�������ش���م  ال�������ش���ح���ي 
اخليمة  را�����س  مبنطقة  ال��ط��ب��ي��ة 
الطبية بالتعاون مع ق�شم البيئة 
باملنطقة  امل��در���ش��ي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
التعليمية والهيئة العامة لرعاية 
جانبها  وم��ن  والريا�شة  ال�شباب 
حتدثت مهره حممد بن �شراي 
واالع���الم  التثقيف  ادارة  م��دي��ر 
ال�شحي عن االأخطار الرتتبة عن 
ال�شمنة قائلة انها تعد واحد من 
امل�شببة  االأ�شا�شية  العوامل  اأه��م 
ل��الأم��را���س امل��زم��ن��ة م�����ش��رية اىل 
واأي�شا  االأط���ف���ال  ح��ي��اة  من��ط  اأن 
قلة  ا�شلوب  تنتهج  التي  ال�شباب 

•• عجمان ـ الفجر 

للعام الثاين على التوايل حتت�شن 
ال����واع����دة ملتقى  ع��ج��م��ان  ام������ارة 
ال����ذي ي�شهم  ع��ج��م��ان االع���الم���ي 
ال��ف��اع��ل يف  اب�����راز دور االم�����ارة  يف 
ال��ت��ع��اط��ي م���ع و����ش���ائ���ط االع����الم 

احلديثة وكيفية التفاعل معها.
املكتب  امل����ل����ت����ق����ى،  ي���ن���ظ���م  ح����ي����ث 
العامة  ب�����االأم�����ان�����ة  االإع������الم������ي 
عجمان  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
االإع���الم االجتماعي  حت��ت ع��ن��وان 
و����ش���ي���ح���ظ���ى ب���ح�������ش���ور اع���الم���ي 
واأك�����ادمي�����ي ب�������ارز، وي�������ش���م ور�����س 
من  جملة  تناق�س  متنوعة  ع��م��ل 

التنفيذي باإمارة عجمان اأنه ياأتي 
من  ال��ث��اين  ل��ل��ع��ام  امللتقى  تنظيم 
منطلق روؤية �شمو ال�شيخ عمار بن 
عجمان  عهد  وىل  النعيمي  حميد 
بدعم  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
التي  والفعاليات  الن�شاطات  كافة 
ت��خ��دم ت��دري��ب وت��ط��وي��ر موظفي 
واطالعهم  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 
املجاالت  �شتى  يف  ج��دي��د  ك��ل  على 
قدراتهم،  ت���ع���زز  ب���دوره���ا  وال���ت���ي 
كما   ، الوظيفية  مهاراتهم  وتنمي 
اأ�شاد املطرو�شي بجهود االإعالميني 
بالدولة  االإع��الم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب�شكل  واإم���ارة عجمان  ع��ام،  ب�شكل 
الرئي�شي  ال�شريك  كونها  خ��ا���س 

تتعلق  التي  والق�شايا  املو�شوعات 
االعالمي  ال��ع��م��ل  يف  ب��ال��ت��ح��والت 
اأدوات  ت��ط��وي��ع  وكيفية  احل��دي��ث، 
وتبني اأخالقيات �شبكات التوا�شل 
على  وال����رتك����ي����ز  االج����ت����م����اع����ي، 
اإعالمية  و�شيلة  كونها  موؤثراتها 
ح���دي���ث���ة ت���ت���ب���ن���اه���ا ال����ع����دي����د من 

املوؤ�ش�شات احلكومية بالدولة.
نخبة  ال��ث��اين  امللتقى  يف  وي�����ش��ارك 
م������ن امل����ف����ك����ري����ن واالع����الم����ي����ني 
واخل�����رباء ك��م��ا ي�����ش��ارك ف��ي��ه عدد 
ك��ب��ري م��ن م���درا وم��وظ��ف��ي دوائر 

وموؤ�ش�شات امارة عجمان. 
�شيف  �شعيد  املهند�س  �شعادة  وقال 
املجل�س  ع�����ام  اأم������ني  امل���ط���رو����ش���ي 

ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل����روج 
واالأن�شطة  للفعاليات  االأ���ش��ا���ش��ي 

احلكومية. 
ه�����ذا وي��ت�����ش��م��ن ب���رن���ام���ج ور�����س 
ومو�شوعات  ق�شايا  �شتة  العمل 
الر�شمية  احل�����ش��اب��ات  ادارة  ه���ي 
وادوات   ، احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
االجتماعي  واالع����������الم  غ����وغ����ل 
التعريب   ، احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
يف  االع���الم���ي���ني  ودور  غ���وغ���ل  يف 
واخالقيات   ، العربية  اللغة  اث��راء 
زم����ن  وال����ت����وا�����ش����ل يف  االع����������الم 
االع����الم اجل��دي��د ، احل��ف��اظ على 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأم��ن 
م��ن االخ��رتاق��ات ، وت��اأت��ي الور�شة 

ناجحة  جت���ارب  لتناق�س  االأخ���رية 
االجتماعي  االع�����الم  ال���ش��ت��خ��دام 
وتقام  كما  االع��الم��ي،  القطاع  يف 
ور�س العمل بال�شراكة مع جوجل، 
م���ع ح��ك��وم��ة عجمان  وب��ال��ت��ع��اون 

االلكرتونية.
ق��اع��ة عجمان  امل��ل��ت��ق��ي يف  وي��ع��ق��د 
كمبيني�شكي،  ع��ج��م��ان  ب��ف��ن��دق   1
وذل���������ك غ�������دا االث������ن������ني امل�����واف�����ق 
واجل����دي����ر  اجل�����������اري،  13مايو 
موقع  تخ�شي�س  مت  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر 
برنامج  اإليكرتوين لالطالع على 
العمل  ب��ور���س  والت�شجيل  امللتقى 
http://web. ع���ن���وان  ع��ل��ى 

.ajman.ae

معتربا ذلك اجناز يح�شب لالإدارة 
املعيار  واأن  خ���ا����ش���ة  وم����راك����زه����ا 
يعتمد  اال�شتجابة  وزم��ن  بالدولة 
8 دقائق للو�شول ، وقال مت ك�شر 
دقائق   6 يف  لدينا  الو�شول  وق��ت 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  ح��ال��ي��ا  وت���در����س 
االماراتي  املعيار  اعتماد  لالطفاء 

ليكون معيارا عامليا .
وقال ان احلرائق املزلية ال�شغرية 
دائما  ه��اج�����س  ���ش��ت��ظ��ل  وامل��ت��دن��ي��ة 
الن�شبة االأكرب من احلوادث  النها 
ما  غالبا  لكنها  عموما  واحل��رائ��ق 
اأي  ع��ادة  تخلف  وال  ب�شيطة  تكون 
وقال  ب�شيطة،  واأ�شرارها  ا�شابات 
والثقافة  ال���وع���ي  ع��م��ل��ي��ة  ت��ب��ق��ى 
االم���ن���ي���ة ع��ل��ي��ه��ا ال��������دور االك����رب 
ومن  الفنية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ب��ج��ان��ب 
الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  �شمنها 
لالأجهزة  االم���ث���ل  واال����ش���ت���خ���دام 
اجهزة  اق���ت���ن���اء  ع���ل���ى  واحل����ر�����س 
وعدم  معينة  ومعايري  مبوا�شفات 

التعامل باأجهزة رديئة ال�شنع.

من  ال�������ش���الم���ة  م����ع����دات  اأن  ك���م���ا 
طفايات وخمارج وتوزيع االحمال 
احلد  يف  ي�شاعد  جيدا  الكهربائية 
من هذه احلوادث خا�شة وان مثل 
هذه احلوادث واحلرائق ال�شغرية 
اج�����م�����ايل  م��������ن   75% مت�����ث�����ل 
اأكد  احل����وادث.  ويف خ��ت��ام حديثه 
بالدوائر  ���ش��واء  التميز  ب��رام��ج  اأن 
من  زادت  امل��ح��ل��ي��ة  او  االحت����ادي����ة 
وال�شالمة  والوقاية  عن�شر االمن 
واأع����ط����ى ل���ن���ا اري���ح���ي���ة ك���ب���رية يف 
على  عامة  املوؤ�ش�شات  حر�س  ظ��ل 
واأمان  ج���ودة  ل�����ش��ه��ادات  ح�شولها 
ل�شنة   24 رق���م  ال���ق���رار  ان  ك��م��ا   ،
الإدارات  �شالحية  اعطى   2012
املخالفات  ر�شد  امل��دين يف  ال��دف��اع 
والعقوبات  ال���غ���رام���ات  وت���وق���ي���ع 
ب�شان  وال��ت��ي ت�شل حل��د االغ���الق 
ال�������زام ج��م��ي��ع امل���ن�������ش���اآت وامل���ب���اين 
الأنظمة  الدورية  ال�شيانة  باإجراء 
ال�شالمة بها من خالل املوؤ�ش�شات 

املعتمدة بالدفاع املدين.

م����ن ح���ي���ث ت����ن����اول ك���م���ي���ات اأق����ل 
ال�شحية  ب��اخل��ي��ارات  وال��ت��ف��ك��ري 
م���ث���ل اخل���������ش����راوات وال���ف���واك���ه، 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى االب���ت���ع���اد عن 
االأطعمة التي حتتوي على ن�شبة 
عالية من الدهون، باالإ�شافة اإىل 
ت�شجيعهم على احلركة والن�شاط 
امناط  مفهوم  وت��ع��زي��ز  وتعميق 

h . احلياة ال�شحية
ال�شام�شي  وذكرت حمدة عبداهلل 
الطبية  الرتاخي�س  ق�شم  رئي�س 
ان دور ق�شمها يعمل كحلقة و�شل 
احلكومي  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  ب���ني 
وال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي اخل��ا���س حيث 
يعزز الدعم املتوا�شل بامل�شاركات 
املختلفة  االحتفاالت  يف  الفعالة 
وم���ن���ه���ا م�������ش���ارك���ات االأط�����ب�����اء يف 
لطلبة  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����ت����وع����ي����ة 
ادارة  م���ع  .وال����ت����ع����اون  امل����دار�����س 
يف  ال�����ش��ح��ي  واالع�����الم  التثقيف 
ف��ع��ال��ي��ة امل��خ��ي��م ال�����ش��م��ن��ه حيث 
خلق  يف  امل�����ش��ارك��ات  ه��ذه  اأ�شهمت 
بني  وال���ت���وا����ش���ل  ال���ت���ع���اون  روح 
الوعي  م�شتوى  لرفع  القطاعني 
اأم��ا فاطمة    . ب��االإم��ارة  ال�شحي 
املخيم  م�����ش��رف��ة  ال�����ش��ح��ي  �شعيد 
ذكرت اأن الفعاليات مت ت�شميمها 
ت�شاهم  ب��ح��ي��ث  وت��رب��وي��ا  �شحيا 
يف حت��ق��ي��ق االأه����������داف امل���رج���وة 
)�شباب  وه����ي  امل��خ��ي��م  وراء  م���ن 
وت�����ش��ت��م��ل على   ) ���ش��ح��ة  اأك������رث 
مل�شاعدة  تعليمية  توعوية  حلقات 
االأطفال على التغيري التدريجى 

ح��ي��اة �شحى وحت�شني  اىل من��ط 
اىل  للو�شول  الغذائية  ال��ع��ادات 
املحافظة  وكيفية  امل��ث��اىل  ال���وزن 
الربامج  اىل  ب��اال���ش��اف��ة   ، ع��ل��ي��ه 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل���ق���دم���ه م���ن ن���ادي 
واحلديقة  ب��ال�����ش��ارق��ة  احل��م��ري��ه 
امل��ائ��ي��ه اي�����س الن����د وامل�����ش��ي على 
اليوغا  ال��ب��ح��ر وري��ا���ش��ة  ررم����ال 
باالإ�شافة  ال��ه��وائ��ي��ة  وال��ت��م��اري��ن 
مع  �شحية  وج��ب��ات  ت��ق��دمي  اإىل 
كيفية  ال�����ش��م��ن��ة  اأط���ف���ال  ت��ع��ل��ي��م 
ح�شاب احتياجاتهم من الوجبات 

الغذائية
اأم����ا ج��ا���ش��م ال��دب��ل م��دي��ر مركز 
يعترب  امل��خ��ي��م  اأن  ال��غ��ي��ل  ���ش��ب��اب 
لن�شر  ه��ادف��ة  جمتمعية  م��ب��ادرة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����ش��ح��ي  ال����وع����ي 
ب��ال�����ش��م��ن��ة وخم��اط��ره��ا واأمن����اط 
اتباعها  الواجب  احلياة ال�شحية 
ل����ل����وق����اي����ة م�����ن ه�������ذه امل���خ���اط���ر 
واأو�شح �شيادته اأن هذا الربنامج 
���ش��ي��ت��وا���ش��ل ط�����وال ال�����ش��ن��ة من 
لل�شمنة  خم��ي��م  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل 
اأ�شهر ومن ثم متابعة  كل ثالثة 
املدار�س  م��ع  بالتن�شيق  احل���االت 
اإىل  اإ�شافة  واأولياء االأمور.. هذا 
مبادرة املركز القيمة بفتح اأبوابه 
يومياً لالأطفال وال�شباب ملمار�شة 
اأولياء  وحث  الريا�شية  االأن�شطة 
اأطفالهم  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  االأم����������ور 
للم�شاركة يف هذه االأن�شطة جلعل 
الريا�شة اأ�شلوبا حلياتهم وحافزا 

للحد من االأمرا�س.

مب�ساركة 69 م�سروعا من 15 جامعة

انطالق م�صابقات اليوم الوطني الثامن لطلبة فرع الدولة مبنظمة )IEEE( العاملية بجامعة ال�صارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

افتتح �شعادة االأ�شتاذ الدكتور �شامي حممود مدير جامعة ال�شارقة اأم�س 
)ال�شبت( م�شابقات اليوم الوطني الثامن لطلبة فرع منظمة املعهد العاملي 
ملهن�شي الكهرباء واالإليكرتونيات )IEEE( يف الدولة والذي تنظمه كلية 
15 جامعة من جامعات  ال�شارقة مب�شاركة طلبة من  بجامعة  الهند�شة 
الفرع  رئي�شة  ث��اين  اآل  م��رمي  املهند�شة  وذل��ك بح�شور  ال��ك��ربى،  ال��دول��ة 
ال�شارقة  جامعة  مدير  نائب  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  واالأ���ش��ت��اذ 
الهند�شة  الكا�س عميد كلية  الدكتور �شباح  االأكادميية واالأ�شتاذ  لل�شوؤون 
مفيد  اأحمد  والدكتور  التدري�شية  هيئتها  من  واأع�شاء  ال�شارقة  بجامعة 
املنا�شبة  ترعى  التي  �شحارى  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شامرائي 
باالإ�شافة اإىل اأكادميية ال�شارقة للبحوث وكلية الهند�شة بجامعة ال�شارقة 

وعدد كبري من الطلبة امل�شاركني واملهتمني من اجلامعات امل�شاركة. 
كما ح�شر احلفل الدكتور عي�شى الب�شتكي الرئي�س ال�شابق لفرع املنظمة 
يف الدولة مدير عام هيئة �شندوق دعم املعلوماتية واالت�شاالت والدكتور 
حم��م��ود ال��ق��ط��ريي م��ن ج��ام��ع��ة خليفة ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رف��ة على 

امل�شابقة. 
بداأ احلفل الذي افتتحه الدكتور علي املر�شي من كلية الهند�شة بجامعة 
ال�شارقة بال�شالم الوطني وتالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم، ثم األقى 
االأ�شتاذ الدكتور �شامي حممود مدير جامعة ال�شارقة كلمة اأعلن فيها اأن 
فرع املنظمة )IEEE( يف دولة االإمارات العربية هو ثاين اأكرب فرع لها 
على م�شتوى الوطن العربي بعد جمهورية م�شر العربية، واأن هذه املرتبة 
ما كان لها اأن تتحقق لوال االهتمام الوطني العام باإبداع الطلبة املوهوبني 
واالإليكرتونيات  الكهربائية  الهند�شة  جماالت  ويف  عام،  ب�شكل  واملبدعني 
ب�شكل خا�س، موؤكدا باأن عدد اجلامعات امل�شاركة يوؤكد هذا االهتمام وهذا 
القدر من الرعاية لفرع املنظمة وملا ميكن اأن ينتجه اأع�شاوؤها، م�شريا اإىل 
اأن عدد اجلامعات امل�شارك بلغ 15 من كربيات اجلامعات يف الدولة واأن 
 69 قدموا  وطالبة  طالب   300 نحو  اإىل  عددهم  و�شل  الذين  طلبتها 
هيئة  65 ع�شو  اإ���ش��راف  االأرب��ع��ة، حتت  امل�شابقة  م�شروعا �شمن حم��اور 
تدري�س �شارك ن�شفهم باأعمال التحكيم، و�شارك الن�شف االآخر يف عمليات 

التنظيم. 
وحتدث مدير جامعة ال�شارقة عن النجاحات العاملية التي حققتها منظمة 
129 عاما، مو�شحا باأن هذا النجاح يقوم  اإن�شائها قبل  )IEEE( منذ 
على منهج العمل التطوعي ملئات االآالف من االأع�شاء عرب العامل، الذين 
حققوا ومبوجب هذا املنهج العائدات العظيمة التي خدمت و�شتخدم تقدم 
الب�شرية  �شبكتها  املعلومات عرب  تبادل  تعمل على  واأنها  الب�شرية، خا�شة 
430 األف ع�شو من اأع�شائها عرب العامل،  التي متتد على ما يزيد عن 
العلمية  حياته  يف  حققها  التي  العديدة  بالنجاحات  ذلك  على  م�شت�شهدا 

واالإدارية كونه ع�شو قدمي يف هذه املنظمة.

وتوجه بحديثه اإىل الطلبة امل�شاركني فاأكد لهم باأن كل من اجتهد واأبدع 
و�شارك هو فائز موؤكدا باأن الف�شل يف التجربة االإبداعية حتى لو تكرر هو 

املقدمة املوؤكدة للنجاح اإذا اقرتن االأمر بالعزمية واالإ�شرار. 
اأ�شهم يف  ولكل من  الوطني  وفرعها  للمنظمة  ال�شكر  توجيه  اإىل  وانتهى 

دعم وقوة مكانته على امل�شتوى القومي. 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شامرائي  مفيد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
�شحارى كلمة موجزة اأكد من خاللها رعاية جمموعته لالإبداع واالإبتكار 
الذي قال باأن االأمم تنمو وتتطور به اإقت�شادياتها، واأن جمموعة �شحارى 
مواهبه  وتنمية  ل��رع��اي��ت��ه  امل��ب��دع  ال�����ش��ب��اب  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  دائ��م��ا  تعمل 

واإبداعاته. 
العريق  ال��ت��اري��خ  ع��ن  كلمته  يف  حت���دث  ال���ذي  الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور 
ون�شف  مهنية  كمنظمة  عامليا  االأك��رب  تعترب  باأنها  ق��ال  والتي  للمنظمة، 
اأكد باأن تفوق فرعها يف االإم��ارات واحتالله املركز  اأع�شائها من الطلبة، 
الثاين على امل�شتوى القومي ياأتي اأ�شا�شا يف اإطار منهج وطني ح�شاري عام 
العاملي  امل�شتوى  على  املتقدمة  احل�شارية  املراتب  لتتبواأ  الدولة  تنتهجه 
يف كل �شاأن من �شوؤون تقدمها وتطورها، هذا على امل�شتوى العام اأما على 
امل�شتوى اخلا�س فاإن فرع املنظمة يف الدولة يركز تركيزا كبريا على اإبداعات 

الطلبة ومواهبهم وال �شيما يف جماالت الكهرباء واالإليكرتونيات.
باأن مو�شمه االأول كان قبل �شبع  اليوم وال��ذي قال  اأن احلدث  اإىل  واأ�شار 
�شنوات حيث جرى منذ ذلك الوقت اكت�شاف الكثري من املواهب الطالبية 
ومت حثها على اال�شتمرار واالإ�شرار على التميز والتفوق العلمي لي�شلوا 
اإىل  اأن الطريق  اإىل االإنتاجية املعرفية العاملية، واأكد  مبجتمعهم العربي 
ذلك لي�س �شهال مي�شرا، وا�شت�شهد على ذلك مبقولة للرئي�س االأمريكي 
كيندي يف بداية ال�شتينيات من القرن املا�شي عندما قال باأن الذهاب اإىل 

القمر لي�س الأن الطريق مي�شرا و�شهال بل الأنه �شعب.
وانتهى اإىل القول اإىل اأن الو�شول اإىل انتاج املعرفة لي�س طويال اإمنا هو 
ويكون  دائما  االعتبار  بعني  ذلك  ياأخذ  اأن  املبدع  على  واأن  �شعب،  طريق 

جريئا، واأن املبدع قد يف�شل ولكنه �شينجح اإذا اأ�شر على النجاح. 
واأنهى الدكتور حممود القطريي من جامعة خليفة ورئي�س اللجنة امل�شرفة 
التح�شريية  اجلهود  فيها  ا�شتعر�س  بكلمة  االفتتاح  حفل  امل�شابقة  على 

والتنظيمية لعقد هذا اليوم بامل�شتوى املتقدم الذي ظهر فيه. 
الطلبة  م�شاريع  بتقييم  التحكيمية  الهيئات  ب��داأت  االفتتاح  حفل  بانتهاء 
العلوم  كلية  �شاالت  يف  امل�شابقة  اإط��ار  يف  عر�شوها  قد  الطلبة  ك��ان  التي 
والبهو اإىل مكتبة الطالب وا�شتمرت اإىل وقت متاأخر من م�شاء اأم�س حيث 

�شتعلن نتائج التحكيم بعد ذلك.
اأف�شل ثالثة م�شاريع  اأربعة حماور هي: حمور  الطلبة  وت�شمل م�شاريع 
الكهربائية  الهند�شة  اأ�شا�شيات  لتعليم  برنامج  ت�شميم  وحم��ور  تخريج، 
لطلبة ال�شنة االأوىل، وحمور اأن�شطة خدمة املجتمع، باالإ�شافة اإىل حمور 

ت�شميم الروبوت )االإن�شان االآيل(.

مرور اأم القيوين ي�صارك يف ا�صبوع املرور العربي

م�صت�صفى الذيد ينظم املوؤمتر ال�صنوي للجراحة حول التحكم يف العدوى باملمار�صات اجلراحية

•• اأم القيوين ـ الفجر 

للتن�شيق  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأط��ل��ق��ت 
احلملة  الداخلية  ب���وزارة  امل���روري 
�شعار  ال��ت��وع��وي��ة حت���ت  امل����روري����ة 
مبنا�شبة  م�����ش��وؤول��ي��ت��ي  ���ش��الم��ت��ي 
والتي  ال���ع���رب���ي  امل��������رور  اأ�����ش����ب����وع 

انطلقت يف بداية مايو احلايل.
�شعيد عبيد بن عران  املقدم  وقال 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
بالقيادة العامة ل�شرطة ام القيوين 
امل���روري���ة تهدف  ت��ل��ك احل��م��ل��ة  اأن 
باأن  الطريق  م�شتخدمي  لتوعية 
م�شوؤولية  ه��ي  امل��روري��ة  ال�شالمة 
كانوا  �شواء  املجتمع  �شرائح  جميع 
ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات اأو ال���دراج���ات اأو 
فكل   ، امل���رك���ب���ات  رك����اب  اأو  امل�����ش��اه 
م�شئول عن حتقيق  باملجتمع  فرد 
اأب�شط  اأن  واأو���ش��ح  ال�شالمة.  ه��ذه 
م����ا ي���ح���ق���ق ال�������ش���الم���ة امل����روري����ة 
املطلوبة هو تقيد قائدي املركبات 
الطرقات  ع��ل��ى  االآم���ن���ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
العامة ، واإتباع االإر�شادات املرورية 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شنوي  امل���وؤمت���ر  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال���ذي���د  م�شت�شفى  ن��ظ��م 
يف  انتقالها  ومنع  ال��ع��دوى  يف  التحكم  ح��ول  للجراحة 
امل��م��ار���ش��ات اجل��راح��ي��ة ب��ح�����ش��ور اك���رث م��ن 400 من 
ال��ط��ب��ي وال��ت��م��ري�����ش��ي وال��ف��ن��ي م���ن العاملني  ال���ك���ادر 
 � امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف  ب��ال��دول��ة.  الطبية  املناطق  مبختلف 
الذي عقد �شمن برامج التعليم الطبى امل�شتمر بالنادي 
ال�شوء على اهمية مكافحة  القاء  اإىل   � بالذيد  الثقايف 
العدوى يف املمار�شات الطبية وتزويد امل�شاركني باحدث 
ورفع  العدوى  الطب يف جمال مكافحة  اليه  ماتو�شل 
ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل��ني ف��ى ه���ذا امل��ج��ال وحت�����ش��ني اخلدمات 
ال�شحية املقدمة . واأ�شار الدكتور ثائر كاظم ا�شت�شارى 
اأن  ال���ذي���د اإىل  ورئ��ي�����س ق�����ش��م اجل���راح���ة مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
فيها  ي�����ش��رتك  ج��م��اع��ي��ة  م�شئولية  ال���ع���دوى  م��ك��اف��ح��ة 
جميع العاملني يف املجال الطبى .. موؤكدا على اهمية 
تنمية مهارات العاملني يف هذا املجال واطالعهم على 
ال��ع��امل��ي��ة يف ط���رق م��ك��اف��ح��ة العدوى.  امل��ع��اي��ري  اح����دث 
ق�شم  رئي�شة  ميمون  نازلني  م��رتون  لفتت  جهتها  من 
اإىل حر�س  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  ال��ت��م��ري�����س مب��ن��ط��ق��ة 
الطاقم التمري�شى فى جميع وحدات منطقة ال�شارقة 
فى  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��ج��دات  اح���دث  متابعة  ع��ل��ى  الطبية 

جم���ال م��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى وذل����ك ت��ب��ع��ا الأه��م��ي��ة ال���دور 
التمري�شى باعتباره من العنا�شر الهامة يف هذا املجال 
نتيجة ال�شتمرارية التوا�شل مع املري�س واحلر�س على 
تطبيق املعايري العاملية ملكافحة العدوى. وقدم الدكتور 
ثائر كاظم ا�شت�شارى ورئي�س ق�شم اجلراحة مب�شت�شفى 
الذيد حما�شرة خالل املوؤمتر عن التحكم فى العدوى 
ح�شب املعايري العاملية بينما القى الدكتور خليل حممد 
اخ�شائى اجلراحة مب�شت�شفى الذيد حما�شرة عن منع 
القى  ح��ني  يف  اجلراحية  العمليات  يف  ال��ع��دوى  انتقال 
بالعناية  التخدير  اخ�شائي  ال��ع��زازي  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور 
لدى  احلمى  ع��ن  حما�شرة  ال��ذي��د  مب�شت�شفى  امل��رك��زة 
عالجها  وكيفية  ا�شبابها   .. امل��رك��زة  العناية  مر�شى 
اجلراحة  اخ�شائي  خليل  اع��ج��از  الدكتور  القى  كما   .
الدموى  االل��ت��ه��اب  ع��ن  حم��ا���ش��رة  ال��ذي��د  مب�شت�شفى 
احلاد الذي يوؤدى اىل فقدان الوعي .. ا�شبابه وعالجه 
تلتها حما�شرة للدكتور ر�شيد �شاك اخ�شائي اجلراحة 
مب�شت�شفى الذيد عن عدوى القدم ال�شكرى .. ا�شبابها 
وك��ي��ف��ي��ة م��ع��اجل��ت��ه��ا . وق����دم ال��دك��ت��ور ���ش��وت��ي��ل ميتال 
حول  حما�شرة  ال��ذي��د  مب�شت�شفى  اجل��راح��ة  اخ�شائى 
ا�شبابها وطرق عالجها ومن   .. الغرغرينة  االلتهابات 
العمليات  بق�شم  م�شئول  فنى  م��ن��ذر  م��ع��زوز  ال��ق��ى  ث��م 

حما�شرة حول العناية التمري�شية للجروح .

املروري  الوعي  ن�شر  يف  وامل�شاهمة 
واأه���م���ي���ت���ه ل��ل�����ش��ائ��ق��ني م����ن اجل 
خف�س احلوادث املرورية التي تقع 

على الفرد واملجتمع.
واأكد اأن حملة �شالمتي م�شوؤوليتي 
تخاطب ال�شائق بان يكون م�شئواًل 
م�شتخدمي  و�شالمة  �شالمته  عن 
ال����ط����ري����ق م����ن م�������ش���اه وغ���ريه���م 
واه����ت����م����ام����ه ب����ال����وع����ي امل��������روري 
والقواعد  ل��ل��ق��وان��ني  وت��ط��ب��ي��ق��ه 

قيادة مركبته  يتوىل  وان  املرورية 
حياته  ع����ل����ى  ح����ف����اظ����اً  ب������اأم������ان 
وح��ي��اة االأ���ش��خ��ا���س االآخ���ري���ن من 

م�شتخدمي الطريق.
ودع����ا امل���ق���دم ���ش��ع��ي��د ع��ب��ي��د جميع 
بحماية  ال���ط���ري���ق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
اأن��ف�����ش��ه��م م���ن خم��اط��ر احل����وادث 
كل  �شحيتها  ي��روح  التي  امل��روري��ة 
عام اأ�شخا�س ب�شبب تلك احلوادث 

املرورية االأليمة.



اأخبـار الإمـارات

0505

اأخبار الإمارات
األحد -  12   مايو    2013 م    -    العـدد   10790
Sunday   12    May     2013  -  Issue No   10790

اختتام موؤمتر التنمر بني طالب املدار�س - الأ�صباب واحللول 
•• دبي-وام:

اختتم موؤمتر التنمر بني طالب املدار�س - اال�شباب واحللول الذي اقيم 
اخلريية  مكتوم  ال  هيئة  م��ن  وب��دع��م  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��رع��اي��ة 
نوعه  االول من  ملدة يومني ويعترب  ا�شارة لال�شت�شارات  ونظمته موؤ�ش�شة 
موجه  بع�شها  التو�شيات  من  ع��دد  اىل  امل��وؤمت��ر  وخل�س  العربية.  باللغة 
للمجتمع وبع�شها خا�س باملعلمني واالخ�شائيني واولياء االمور.. و�شملت 
التو�شيات املوجهة للمجتمع �شرورة اهتمام و�شائل االإعالم بطرح ظاهرة 
مراكز  تهتم  واأن  وال�شباب  االأطفال  بني  واالنتماء  االجتماعية  امل�شوؤولية 
االأطفال  توعية  هدفها  و�شلوكية  تربوية  برامج  بتوفري  املعنية  التدريب 
باأ�شكاله املختلفة واأن  اأمورهم بال�شلوك ال�شلبي وال �شيما التنمر  واأولياء 
حلول  لو�شع  وال�شباب  االأطفال  �شلوكيات  ت�شنيف  اإىل  امل�شوؤولون  يتجه 

الوطني  الكويت  رئي�س مركز  يو�شف احلميدي  الدكتور  املوؤمتر وهم  فى 
لال�شت�شارات والدكتور م�شعد ابو الديار رئي�س وحدة البحوث واالختبارات 
مبركز تقومي وتعليم الطفل بالكويت والدكتور حممود عبدالعزيز قاعود 
فى  بخرباتهم  امل��وؤمت��ر  ا  اث���رو  بالكويت  االكلينيكى  النف�س  علم  ا���ش��ت��اذ 
�شمنهم  من  كان  والذين  امل�شاركني  منها  ا�شتفاد  والتى  الرتبوى  امليدان 
جمموعة ال�شباط واملدنيني الذين مثلوا جمعية توعية ورعاية االحداث 
التابعة ل�شرطة دبي اإ�شافة ملجموعة من املعلمني واخل�شائيني النف�شيني 
الذين  االم��ور  ع��دد من الأول��ي��اء  امل��دار���س وكذلك  واالإجتماعني يف بع�س 
االمتيازات  ن�شر  اىل  امل�شاركني  تو�شيات  ودع��ت  اأبناءهم.  معهم  اح�شروا 
واملقايي�س اخلا�شة بالتنمر وال�شلوك ب�شورة ر�شمية /عن طريق الوزارة 
جلميع  عام  ب�شكل  وال�شلوك  بالتنمر  اخلا�شة  املقرتحة  الكتب  وكذلك   -
خالل  م��ن  االجتماعيني  االخت�شا�شيني  وم�����ش��ارك��ة  التعليمية  امل��راح��ل 

لها. ومن اهم التو�شيات اخلا�شة باملعلمني واالخ�شائيني مناق�شة ظاهرة 
امل�شاعدة  احلديثة  بالو�شائل  واال�شتعانة  الدرا�شي  املنهج  �شياق  يف  التنمر 
من  احل��وار  ملناخ  املهيئة  الو�شائل  توفري  على  والعمل  الفيديو  ك�شرائط 
واأن  الطلبة  لدى  امل�شاعر  عن  والتعبري  والكتابة  والر�شم  املناق�شة  خالل 
ويجب  كما  لطالبه  املن�شبطة  غري  االنفعالية  ال�شلوكيات  املعلم  يحتوي 
باقي زمالئه وعمل برامج  امل�شاواة مع  املتنمر على قدم  الطالب  معاملة 
لتنمية مهارات التعاطف وروح الت�شامح لدى االأطفال. وركزت التو�شيات 
الطفل  م��ع  احل���وار  اأ�شلوب  تنمية  ���ش��رورة  على  االأم���ور  ب��اأول��ي��اء  اخلا�شة 
ومناق�شة الطفل يف �شلوكياته ال�شلبية واالإيجابية و�شرورة تعليم الطفل 
اإبعاد الطفل  الثقة بالنف�س واملرونة وكيفية تطوير مهاراته والعمل على 
عن م�شاهدة العرو�س التلفزيونية العنيفة واأفالم االأك�شن اإ�شافة للعمل 
املحا�شرين  ب��ان  �شالمة  العينني  م��اء  ال�شيد  و�شرح  الطفل.  تعليم  على 

من  للدرا�شة  الراجعة  التغذية  واإع��ط��اء  املقايي�س  تطبيق  على  التدريب 
بني  التوا�شل  يتم  اأن  متنياتهم  امل�شاركني  واب��دى  النتائج.  درا�شة  خ��الل 
باإر�شال  امل��دار���س  ت��ق��وم  ان  على  وال��ع��م��ل  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اإدارة 
جمموعة من الهيئة التدري�شية واالإداريني للم�شاركة فى هذه املوؤمترات 
مع  التعامل  وكيفة  العربي  جمتمعنا  يف  التنمر  مو�شوع  الأهمية  نظرا 
التاأثري  يف  وفعالني  اإيجابيني  اأ�شخا�س  لنكون  املاألوفة  غري  ال�شلوكيات 
االأمور  اأول��ي��اء  اأخ��رى توجيه  ل��دى الطالب وم��ن جهة  ال�شلوك  وحت�شني 
على كيفية التعامل مع اأطفالهم املتنمرين وو�شع �شيا�شات ولوائح نف�شية 
�شلوكية - لي�شت لوائح عقوبات فقط - الإدارة �شلوك الطالب ومن اأهمها 
التاأكد من وجود فريق عمل يتابع هذه الالئحة ومدى تطبيقها واأن يتم 
تعميم دورات اإجبارية على جميع العاملني يف املجال الرتبوي حول الطرق 

ال�شليمة للرتبية للتعامل مع الطفل وكيفية اكت�شاب ال�شلوكيات.

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد

انطالق فعاليات املوؤمتر الربوي الأول يف الغربية حتت �صعار املواطنة غر�س وثمار 
مغري اخليلي : النتقال من القت�صاد القائم على املوارد اإىل اقت�صاد املعرفة املرتبط بال�صتدامة القت�صادية اأ�صبح �صرورة ملحة 

•• الفجر – املنطقة الغربية:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شمو 
نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
الغربية  املنطقة  احلاكم يف  ممثل 
يف  للتعليم  ابوظبي  جمل�س  نظم 
الرتبوي  املوؤمتر  الغربية  املنطقة 
الوطني االأول حتت �شعار املواطنة 
)غر�س ثمار( بالتعاون مع مدر�شة 
االأ�شا�شي  للتعليم  الر�شوان  بيعة 

للبنات مبدينة غياثي.
الدكتور  م��ع��ايل  امل��وؤمت��ر  وح�����ش��ر 
مغري اخلييلي مدير عام جمل�س 
امل  وال��دك��ت��ورة  للتعليم  ابوظبي 
لرئي�س  االول  ال��ن��ائ��ب  القبي�شي 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي اىل 
الدوائر  م����دراء  ع���دد م��ن  ج��ان��ب 
وال�شركات  والرتبوية  احلكومية 
ال����داع����م����ة وح�������ش���د م����ن اأول����ي����اء 
واملعلمني  واالأم������ه������ات  االأم����������ور 
عبدالعزيز  وب��ح�����ش��ور  وال��ط��الب 
علي املن�شوري نائب املدير املكتب 
اللجنة  ورئي�س  للتعليم  االقليمي 
وموزه  ل��ل��م��وؤمت��ر  املنظمة  العليا 
املدر�شة  م��دي��رة  املن�شوري  �شعيد 

�شاحبة فكرة املوؤمتر. 
جمال�س  م���ن  ك���ب���رية  وم�������ش���ارك���ة 
مبدر�شتي  واالإب�������������اء  ال�����ط�����الب 
املتحدة  ومدر�شة  للبنني  االبتكار 
للبنات للتعليم االأ�شا�شي والثانوي 
امل���وؤمت���ر الذي  يف ت��ق��دمي ف��ق��رات 
ابوظبي  �شركة  م��ن  ب��دع��م  حظي 
الراعي  ادك����و  ال���ربي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
الغربية  املنطقة  وبلدية  الذهبي 
الرعي الف�شي وعدد من ال�شركات 
رع����اة وم�����ش��ارك��ون.  وب����دا افتتاح 
املوؤمتر بال�شالم الوطني ثم تالوة 
ال��ق��ران الكرمي وعر�س  اآي��ات من 
�شعار  حتت  ال�شا�شة  على  تقدميي 
تعزيز  يا وطني( يف  واي��د  )احبك 
ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة ث���م ق����دم احد 
ال�شيخ  �شمو  عن  ق�شيدة  الطالب 
ب��ن زاي��د ال نهيان ممثل  ح��م��دان 

احلاكم يف املنطقة الغربية. 
ال���دك���ت���ور اخل��ي��ي��ل��ي مدير  وق�����دم 
للتعليم  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع�����ام 
ورق���ة حت��دث ع��ن ال���دور املحوري 
امل�شتقبل  اأج��ي��ال  ب��ن��اء  و  للتعليم 
االقت�شاد  م��ن  االن��ت��ق��ال  واه��م��ي��ة 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����وارد م��ث��ل النفط 
املرتبط  امل���ع���رف���ة  اق���ت�������ش���اد  اإىل 
للدولة  االقت�شادية  باال�شتدامة 
م����وؤك����دا ت��ت��ط��ل��ع دول�����ة االإم�������ارات 
اجلودة  ع��ايل  تعليمياً  نظاماً  اىل 
اقت�شادها  حت��وي��ل  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن 

ال��رف��ي��ع��ة ف����اإذا ك��ان��ت ال��ه��وي��ة هي 
امل��������وروث ال���ث���ق���ايف امل�������ش���رتك مبا 
تت�شمنه من عادات وتقاليد ودين 
فاإن االأجداد اأ�ش�شوا على اأر�س هذه 
الدولة ال�شيم العربية االأ�شيلة يف 
الوفاء بالعهد وهي احرتام الذات 
والتكاتف  والتما�شك  واالآخ��ري��ن 

مبواجهة االأزمات والتحديات.
واأ�شارت اىل اأن هذه ال�شيم العربية 
بقيمه  االإ����ش���الم  غلفها  االأ���ش��ي��ل��ة 
�شماوية  ق���ي���م  م����ن  ح��م��ل��ه  ومب�����ا 
جمتمع  اأن  ي��ع��ن��ي  ال�����ذي  االأم������ر 
ال��دول��ة يف ح��اج��ة الأن ي��ج��دد هذا 
امل����������وروث ال����ث����ق����ايف امل���������ش����رتك يف 
املا�شي  م���ع  ال���رتاب���ط  م���ن  اإط�����ار 
لت�شجيع  الرئي�شي  ال��ق��وام  ه��ي  و 
ال���ع���م���ل ال����ف����ردي واجل���م���اع���ي يف 
الدولة ويف كل ما من �شاأنه رفعة 
�شرورية  تبدو  و  الدولة  وازده���ار 
واأهميتها  دوره���ا  اإط���ار  وه��ام��ة يف 
ك���ل مظاهر  امل��ج��ت��م��ع  يف جت��ن��ي��ب 
نلحظ  اأننا  حيث  القيمي  ال�شراع 
اأبعاد  ازدي��اد  االأخ��رية  ال�شنوات  يف 
املذهبية  وال�����ش��راع��ات  اخل��الف��ات 
وال��ف��ك��ري��ة يف ال��ع��دي��د م��ن الدول 
املجاورة مما اأدى اإىل تخبط بع�س 
هذه الدول يف م�شاراتها ال�شيا�شية 
على  ال��ت��اأث��ري  اأو  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اأو 

خططها االقت�شادية.
مقرتحة  روؤي���������ة  اىل  وا�������ش������ارت 
قيمة  غر�س  يف  ي�شاهم  ع��ام  ملنهج 
املكتب  دور  اىل  م�����ش��رية  امل��واط��ن��ة 
 ).B.I.E( ل���ل���رتب���ي���ة  ال��������دويل 
ال���ذي ح��دد اأرب��ع��ة اأب��ع��اد للرتبية 
كونية  وه��������ي  امل�����واط�����ن�����ة  ع����ل����ى 
املواطن  ا���ش��ه��ام  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
واملجتمعية  ال�شيا�شة  احل��ي��اة  يف 
ل��دول��ت��ه اك�����ش��اب م��واط��ن��ي الدولة 
ال�شرورية  وامل���وؤه���الت  ال��ك��ف��اءات 
االجتماعية  ال���ت���غ���ريات  مل���واك���ب���ة 
والتكنولوجية  واالق���ت�������ش���ادي���ة 
بالتنمية  الدولة  التزام  ملحيطهم 
ق�شايا  وت����ن����اول����ت  امل�������ش���ت���دام���ة. 
والعايل  ال���ع���ام  ب�����ش��ق��ي��ه  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تناولت  اخل��ارج��ي  ال�شعيد  وعلى 
امل���ج���ال االأك����ادمي����ي م���وؤك���دة على 
ي�شاهم  ع��ام  منهج  بناء  ان��ه ميكن 
واأن هذا  امل��واط��ن��ة  ق��ي��م  يف غ��ر���س 
ق��اب��ل للتطبيق  اأن����ه  ي��ع��ن��ي  امل��ن��ه��ج 
اأ�شا�شياته قائمة يف داخل  اأن  طاملا 
املقرتح  العام  املنهج  الدولة، وهذا 
اأ�شا�شية  جم��االت  خم�شة  يت�شمن 
املجال  و  ال��رتب��وي  امل��ج��ال  ومنها 
واملجال  االأمني  املجال  االعالمي 

الديني. 

وغ��ريه��ا م��ن االأن�شطة م��وؤك��دا ان 
بالنموذج  اخل��ا���س  امل��ن��ه��اج  يتمتع 
املدر�شي اجلديد بثنائية اللغة من 
اأجل اإعداد الطلبة للتعليم العايل 
واحلياة العملية مقارنة بالنموذج 
اىل  م�شريا  التقليدي  او  ال��ق��دمي 
تطوير اأ�شلوب خا�س بتعليم املواد 
التي تدر�س ومنهجية تعليم اللغة 

العربية والرتبية االإ�شالمي.
اخلا�شة  امل��ح��ت��وي��ات  دم����ج  وي���ت���م 
ب���ال���رتاث وال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة 
اأبوظبي  جمل�س  منهاج  ك��ام��ل  يف 
للتعليم كمكّون رئي�شي يف النموذج 
امل���در����ش���ي اجل���دي���داالإ����ش���اف���ة اإىل 
تقوم  و  االأك�����ادمي�����ي�����ة  ال�����ربام�����ج 
بالرتكيز  الالمنهجية  ال��ربام��ج 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
املواطن  امل��ع��ل��م  دور  اىل  م�����ش��ريا 
ويتم  الوطنية  ال��ه��وي��ة  تعزيز  يف 
االإ�شالمية  والثقافة  الرتاث  دمج 
املنهاج م��ن خالل  واالإم��ارات��ي��ة يف 
املنا�شبة  وال��ن�����ش��اط��ات  امل��ح��ت��وي��ات 
للفئات العمرية لكل م�شتوى من 
الربنامج  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ال�����ش��ف��وف 
ال��رائ��د ب��ي��ارق ب��ت��دري��ب اأك���رث من 
املهارات  ع��ل��ى  ط��ال��ب   28،000
والدفاعية  وال��ب��دن��ي��ة  احل��ي��ات��ي��ة 
واالأمنية. ويقوم جمل�س اأبو ظبي 
وا�شعة  خ��ط��وات  ب��ات��خ��اذ  للتعليم 
بناء  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ق����درات  ل��ب��ن��اء 
من  اأك��رث  فتح  الوطنية  ال��ق��درات 
املواطنني  ل��ت��ع��ي��ني  ���ش��اغ��ر   400
زي��������ادة عدد  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف جم�����ال 
املعلمني االإماراتيني اإىل 6،480 
تعزيز   )46% بن�شبة  )اأي  معلم 
م��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ومت ت���دري���ب 20 
من�شب  ل�����ش��غ��ل  اإم�����ارات�����ي  م��ع��ل��م 

بعملية  اال�شتمرار  علينا  بالتايل 
التطوير التعليمي وعلينا حتقيق 
الدول  مع  مت�شاوي  تعليمي  نظام 
ت�شتطيع  كي  التعليم  يف  القيادية 
االإمارات اأن حتافظ على مركزها 

كدولة ذات دخل عايل. 
وقارن اخلييلي النتائج التعليمية 
احل���ال���ي���ة ل�����الإم�����ارات م���ع ال����دول 
العالية  ال���دخ���ول  ذات  االأخ������رى 
تقدماً  نحقق  اأننا  النتائج  وُتظهر 
بال�شفوف  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  خ��ا���ش��ة 
ت�شتمر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ل��ك��ن  االأوىل 
كي  التعليمي  ال��ت��ط��وي��ر  بعملية 
امل�شتوى  يف  الطلبة  جميع  ي�شبح 
را�س  ان  واك��د  املطلوب  التعليمي 
بالنمو  م��رت��ب��ط  ال��ب�����ش��ري  امل�����ال 
االق��ت�����ش��ادي��ه وي��ع��ت��رب ب��ن��اء نظام 
رئي�شياً  ع���ام���الأ  م��ت��ني  ت��ع��ل��ي��م��ي 
ااقت�شاد  اإىل  ال��ت��ح��ول  عملية  يف 
امل��ع��رف��ة امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى را�����س املال 
اخلطوة  ان  اىل  الف��ت��ا  ال��ب�����ش��ري 
اقت�شاد  اىل  التحول  نحو  االأوىل 
امل��ع��رف��ة يف االإم�����ارات ب��ب��ن��اء نظام 
رئي�شي  ج���زء  وه���و  م��ت��ني  تعليمي 
ابوظبي  اإ�شرتاتيجية حكومة  من 

وجمل�س ابوظبي للتعليم.
وا�شار اىل املهام الرئي�شية للتعليم 
الب�شري  امل���ال  را����س  تنمية  وه��م��ا 
وبالتايل،  الوطنية  الهوية  وتعزز 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ي��ه��دف 
التي  باملهارات  الطلبة  تزويد  اإىل 
متكنهم من االن��ت��اج واالزده���ار يف 
املجتمع مع تعزيز هويتهم الوطنية 
واالبتكار واالبداع وتناول مكونات 
تعزيز الهوية الوطنية يف املدار�س 
واللغة  التدري�س  ولغة  منهاج  من 
االإ�شالمية  وال���رتب���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

تدريب  حالياً  يتم  مدير–  نائب 
جمموعة جديدة.

التعاون  ه��ن��اك  ي��ك��ون  و���ش��دد على 
ي�شكل  االأم���ور  اأول��ي��اء  م��ع  الوثيق 
جزءاً رئي�شياً من عملنا نحو تعزيز 
الر�شا  م�شتوى  الوطنية  الهوية 
ال��ع��ام الأول��ي��اء االأم���ور يف املدار�س 
احلكومية العدد الكلي 20،333 
بن�شبة  اأي   202 ال��درا���ش��ي  للعام 
العام.  الر�شا  م�شتوى   67.5%
اأم��ل القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
ورق����ة وق��ال��ت ت��ع��ن��ي ه���ذه الورقة 
اأنه  الوطنية على  الهوية  مبفهوم 
كاللغة  امل�شرتك  الثقايف  امل���وروث 
والدين والعادات، وتعميق ال�شعور 
باالنتماء الوطني ويختلف مفهوم 
الهوية عن مفهوم املواطنة والتي 
واحد  جمتمع  اإىل  االنتماء  تعني 
و�شيا�شي  اجتماعي  راب��ط  ي�شمه 

وثقايف واحد،
وا�شافت اأن املواطنة هي التي حتدد 
احلقوق االجتماعية واالقت�شادية 
للمواطن،  والقانونية  وال�شيا�شية 
وك����ذل����ك واج���ب���ات���ه وال���ت���زام���ات���ه 
املواطنة  املجتمعية  وامل��م��ار���ش��ات 
الدولية  العلمية  تعريفاتها  وف��ق 
اأرب�����ع ق��ي��م حمورية  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى 
وامل�شاركة،  احل��ري��ة،  امل�����ش��اواة،  هي 

وامل�شوؤولية االجتماعية.
الهوية  اإىل  احل���اج���ة  اإن  وب��ي��ن��ت 
الوطنية ميكن اإيجازها يف االآتي: 
املرتكز  ه����ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���وي���ة 
يحقق  اأن  ميكن  ال���ذي  احلقيقي 
التما�شك بني �شرائح املجتمع مبا 
ون�شيجه  ال��وط��ن��ي��ة  حلمته  ي��ع��زز 
االج����ت����م����اع����ي وه�������ي ل����الل����ت����زام 
واالآداب  ال���ف���ا����ش���ل���ة  ب�����االأخ�����الق 

اإدم�������اج  م���ف���ه���وم  اىل  وت����ط����رق����ت 
التطوعية  امل�����ش��ارك��ة  يف  امل��واط��ن��ة 
وال���ت���ل���ق���ائ���ي���ة واالخ�����ت�����ي�����اري�����ة يف 
والقيام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  االأن�������ش���ط���ة 
االنتخابات  يف  ال�شيا�شي  ب����دوره 
من خالل االدالء ب�شوته واختيار 
اإن�شاء  ت��ق��رتح  اأن��ن��ا  م��ر���ش��ح��ه ك��م��ا 
م��رك��ز ح��ك��وم��ي ل��ل��م��واط��ن��ة يعمل 
ب�شفة اأ�شا�شية على مفاهيم اإدماج 
املواطنة واعتبارها ركنا اأ�شا�شيا يف 

تعزيز �شيا�شات املواطنة.
اأ�شارت اىل دور املجل�س الوطني يف 
اىل  الفتة  الوطنية  الهوية  تعزيز 
خالل  اأ�شهم  الوطني  املجل�س  ان 
الق�شايا  خ����الل  وم����ن  م�����ش��ريت��ه 
ت��ع��زي��ز عنا�شر  ط��رح��ه��ا يف  ال��ت��ي 
الهوية الوطنية وتعميق مكوناتها 
وحتديد  مم��ار���ش��ات��ه��ا  وت��ك��ري�����س 
االأخ���ط���ار امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ك��م��ا جاء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  خطاب  يف 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
التي  الق�شايا  ناق�س  فقد  الدولة 
تتعلق بالتعليم واالإعالم وال�شباب 
وال������دور امل���ن���وط ب��امل�����ش��اج��د ودور 
الهوية  على  احل��ف��اظ  يف  ال��ع��ب��ادة 
وتعزيزها  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  و  ال��وط��ن��ي��ة 
تو�شياته  يف  امل��ج��ل�����س  ان  م���وؤك���دة 
على وجود العن�شر املواطن مدر�شاً 
للمناهج باعتبار  وخبرياً ومطوراً 

ابن هذه الثقافة بتفا�شيلها.
ق�شايا  م��ن��ه��ا  ق�����ش��اي��ا  وت���ن���اول���ت 
رعاية  وق�شايا  واالإع���الم  الثقافة 
بالرتكيبة  تت�شل  ق�شايا  ال�شباب 
ال�شكانية والعمالة الوافدة وق�شايا 
ال�شئون اال�شالمية واالأوقاف ودور 

امل�شاجد التثقيفي.
للتدار�س  م���ق���رتح���ات  وق����دم����ت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ه��ا تعزيز  واإم���ك���ان���ات 
التوا�شل  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  دور 
املوؤ�ش�شات  كافة  تكاتف  خالل  من 
االحتادية يف القيام بحملة تعريب 
ل��ك��اف��ة وث��ائ��ق��ه��ا ح��ت��ى ت��ل��ك التي 
تتعامل بها مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة 
م�شروعاً  الثقافة  وزارة  تتبنى  اأن 
االه���ت���م���ام  اإىل  ي����ه����دف  ث���ق���اف���ي���اً 
ب�����امل�����وروث ال�����ش��ع��ب��ي االم�����ارات�����ي 
وحتليله  وت�������ش���ن���ي���ف���ه  وج����م����ع����ه 
بجمعيات  االه����ت����م����ام  ون���������ش����ره 

الفنون ال�شعبية عرب دعمها مادياً 
املدربة  الب�شرية  ب��امل��وارد  ورف��ده��ا 
ال��ن��ه��و���س مبهامها  ال���ق���ادرة ع��ل��ى 
وااله����ت����م����ام ب����امل����واق����ع االأث����ري����ة 
والتعريف  وترميمها  بتحديدها 
ب��ه��ا ودرا����ش���ة ت��اري��خ��ه��ا.  و�شددت 
الوطنية  الرتبية  مناهج  تركز  اأن 
الهوية  م���ف���اه���ي���م  اإب����������راز  ع���ل���ى 
يتنا�شب  ت�شل�شل  ع��رب  ال��وط��ن��ي��ة 
واأن  املختلفة  ال��ع��م��ري��ة  وال��ف��ئ��ات 
اإرادة  عرب  التوطني  ق�شية  تعالج 
بالتزامن  جم��ت��م��ع��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
التي  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  م��ن  م��ع جملة 
كل  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ت�شمها 

ح�شب خ�شو�شيته. 
احل���ك���وم���ة  ت���ه���ت���م  اأن  م���������ش����ددة 
م��واط��ن��ة مدربة  ك�����وادر  ب��ت��اأه��ي��ل 
بقطاع  للنهو�س  منا�شباً  ت��دري��ب��اً 
املر�شد  وخ�������ش���و����ش���اً  ال�������ش���ي���اح���ة 
وزارة  ب��ني  التن�شيق  و  ال�شياحي 
الإظهار  ال��دول��ة  وبلديات  الثقافة 
املحلية  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  روح 
وزارة  تقيم  اأن  امل��دن  تخطيط  يف 
املجل�س  م��ع  وبالتن�شيق  ال��ث��ق��اف��ة 
تربز  معار�س  االحت���ادي  الوطني 
هام�س  ع���ل���ى  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���وي���ة 
ي�������ش���ارك فيه  ال����ت����ي  امل������وؤمت������رات 
امل��ج��ل�����س. واأل��ق��ت االأ���ش��ت��اذة موزه 
مدر�شة  م��دي��رة  املن�شوري  �شعيد 
ب��ي��ع��ة ال���ر����ش���وان ك��ل��م��ة ق���ال���ت ان 
)امل���واط���ن���ة( ه��ي ال���ب���ذرة ال��ت��ي لو 
ف�شوف  اأبنائنا  نفو�س  يف  غر�شتها 
التي  الثمار  العديد من  لنا  تنبت 
ت��رثي حياتنا يف كل زم��ان ومكان 

على ار�س وطننا احلبيب. 
واأ�شارت اىل دور املدر�شة يف غر�س 
املواطنة  قيم  راأ�شها  وعلى  القيمة 
ال�شاحلة  احلقة  املواطنة  واع��ن��ي 
االإ�شرتاتيجية  االأه��داف  لتحقيق 
الرتبوية مثمنة الرعاية الكرمية 
ال  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو 
املنطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
ال�شكر  ووجهت  للموؤمتر  الغربية 
اىل كافة امل�شاركني الذين �شاهموا 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ووا�����ش����ح يف اإجن����اح 
�شادقة  ج����ه����ود  وب�������ذل  امل�����وؤمت�����ر 

لتعزيز الهوية الوطنية.
النقا�س  ب��اب  فتح  امل��وؤمت��ر  وتخلل 

ح��ي��ث ق���دم اأول���ي���اء اأم����ور الطالب 
ال��ع��دي��د م��ن اال���ش��ت��ف�����ش��ارات التي 
و�شلبيات  ايجابيات  ح��ول  ت��رك��زت 
كل  ورد  احل��دي��ث  التعليم  حم���اور 
اخلييلي  م��غ��ي��ري  ال���دك���ت���ور  م����ن 
وال���دك���ت���ورة اأم����ل ال��ق��ب��ي�����ش��ي على 

االأ�شئلة ب�شفافية. 
اخلييلي  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
االأ�شئلة  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ردة  خ����الل 
حفظها  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
بلدنا  اقت�شاد  ي��ك��ون  ان  على  اهلل 
الب�شري  امل��ال  راأ���س  االعتماد على 
ول��ي�����س ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����وارد مثل 
النفط والذي ين�شب وزايل وقال 
حولنا  م���ن  ال������دول  اىل  ان����ظ����روا 
بف�شل  يناف�شون  تقدمت  وال��ت��ي 
العامل  دول  وق��درات��ه��م  بتعليمهم 
يبنون  ال����ذي����ن  ال����ك����وري����ون  م���ث���ل 
وان  دول��ت��ن��ا  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
اقت�شادها  ج��ي��د  تعليمها  ال����دول 
يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  التعليم  اإذن  ج��ي��د 
االإن�شان هو االأ�شا�شي الن االإن�شان 
ه���و ال����ذي ي�����ش��ن��ع ال�����ش��يء ي�شنع 
الفريق  روؤي��ة  اإىل  م�شريا  التاريخ 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
ابوظبي نائب  ال نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ب�شان اال�شتثمار يف ال�شباب وراأ�س 
امل����ال ال��ب�����ش��ري ه��و االأم���ث���ل وقال 
اخلييلي نحن حمتاجني ملواطنني 
يف التعليم وهناك مبادرات كثرية 
للحاق  ون�����ش��ع��ى  ال�������ش���اأن  ه����ذا  يف 
احلفاظ  م����ع  ال����ك����ربي  ب�����ال�����دول 
وديننا  وت��ق��ال��ي��دن��ا  ع��ادت��ن��ا  ع��ل��ى 
باأداء  املوؤمتر  وانتهى  االإ�شالمي. 
الطالب للق�شم بان يكونوا اأوفياء 
ال��وط��ن حيث ق��دم الطالب  ل��ه��ذا 
احلر�س  منها  تو�شيات  من  ع��دد 
والعمل  وت��ط��وي��ره  التعليم  ع��ل��ى 
اإن�����ش��اء ب��رمل��ان ب��رمل��ان طالبي  على 

تناق�س فيه احتياجات الطلبة.
املدر�شة  كرمت  امل��وؤمت��ر  ختام  ويف 
اخلييلي  مغيري  الدكتور  م��ن  ك��ل 
وتكرمي  القبي�شي  اأمل  والدكتورة 
املنطقة  دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
الغربية ومدراء ال�شركات الراعية 
وتبادل  وامل�����ش��ارك��ات  وامل�����ش��ارك��ني 

الهدايا التذكارية.

اآيدك�س ينظم جناح الإمارات يف معر�س اآيدف 2013 للدفاع يف ا�صطنبول
•• اأبوظبي-وام:

�شاركت عدة �شركات اإماراتية مثل 
املتكاملة  االأنظمة  �شركة  و  ت��وازن 
جماالت  ف��ى  تعمل  التي  املتقدمة 
الدفاعية  التكنولوجيا  �شناعات 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ف���ى  واالأم���ن���ي���ة 
ال�������ش���ن���اع���ات ال���دف���اع���ي���ة ال�����دويل 
يف  فعالياته  اأنطلقت  ال��ذي  اآي��دف 
مبدينة  احل��ايل  مايو  من  العا�شر 
وا�شتمرت  ال���رتك���ي���ة  اإ���ش��ط��ن��ب��ول 
اأي������ام وذل�����ك �شمن  م����دى اأرب����ع����ة 
اجلناح الذي نظمته اإدارة معر�س 
اأيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
امل����رزوق����ي مدير  ���ش��ال��ح  وق�����ال   .
م�شاركتنا  اإن  اأي���دك�������س  م��ع��ر���س 
كانت   2013 اآي���دف  معر�س  ف��ى 
يعد  ك��ون��ه  املقايي�س  ب��ك��ل  ن��اج��ح��ة 
اأح����د اأه����م امل��ن�����ش��ات ال��دول��ي��ة فى 
الدفاعية  ال�������ش���ن���اع���ات  جم������ال 
املتطورة  والتكنولوجيا  واالأمنية 
ال�شركات  وت��ع��ري��ف  بها  املرتبطة 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و املذهل 
االماراتية  ال�شركات  حتققه  الذي 
ف������ى جم��������ال ت����ط����وي����ر وت���ن���م���ي���ة 
واالمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ���ش��ن��اع��ات��ه��ا 
اأن  واأو�شح  من خمتلف اجلوانب. 
اإدارة معر�س اآيدك�س نظمت جناح 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
م�شتعينة   2013 اآي���دف  معر�س 

وموؤمتر  معر�س  يحظى  واأ���ش��اف 
اليوم  اآي���دك�������س  ال������دويل  ال����دف����اع 
خ�شو�شا  مرموقة  دولية  مبكانة 
ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققه 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال����دورة  يف 
اأ�شداء هذا  هذا العام وقد و�شلت 
العامل  اأرج���اء  جميع  اإىل  املعر�س 
موقعنا  تر�شيخ  يف  هدفنا  وح��ق��ق 
اأه����م من�شات  ك���واح���د م���ن  ع��امل��ي��ا 
ع����ر�����س امل����ن����ت����ج����ات واخل�����دم�����ات 
وت����اأت����ي  ال�����ع�����امل  ال����دف����اع����ي����ة يف 
2013 كجزء  م�شاركتنا يف اآيدف 
التي  ال�شاملة  ا�شرتاتيجيتنا  من 
ت���ه���دف ل���ل���رتوي���ج الأي���دك�������س على 
ال�شاحة الدولية �شمن ا�شتعداداتنا 
امل�شتمرة لدورة اأيدك�س ونافدك�س 
2015 باأبوظبي . واأ�شار املرزوقي 
املا�شي  اأبريل  �شهر  اأنه خالل  اإىل 
نظمت اإدارة معر�س موؤمتر الدفاع 
ال����دويل اأي��دك�����س ج��ن��اح االم����ارات 
ال���دويل  يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س الد 
ل���ل���دف���اع واالأم��������ن ال������ذي ع���ق���د يف 
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية 
مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة رائ������دة من 
�شمت  التي  االم��ارات��ي��ة  ال�شركات 
15 �شركة متخ�ش�شة يف خمتلف 
توازن  مثل  الع�شكرية  ال�شناعات 
و�شوفيا للتجارة و�شركة االأنظمة 
وجمموعة  امل��ت��ق��دم��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

االإمارات املتقدمة لال�شتثمار.

وذكر اأن ا�شرتاتيجية اإدارة معر�س 
موؤمتر الدفاع الدول اأيدك�س تقوم 
اأبرز  حاليا على تعزيز امل�شاركة يف 
الع�شكرية  وامل��ع��ار���س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�شمن  ال��ع��امل  دول  يف  املتخ�ش�شة 
والت�شويق  ال���ت���وا����ش���ل  ب���رن���ام���ج 
اأيدك�س  ملعر�س  واملتكامل  ال��دويل 
الذي يعد اأكرب معر�س متخ�ش�س 
الدفاع الربي والبحري  يف جمال 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا باالإ�شافة 
لت�شويق  جم���االت  وف��ت��ح  للرتويج 
الدفاعية  ال�������ش���ن���اع���ات  م����ع����دات 
خمتلف  يف  االم��ارات��ي��ة  لل�شركات 
املرزوقي  ون���وه  العاملية.  اال���ش��واق 
اأيدك�س  دروة  نهاية  وقبل  اأن��ه  اإىل 
باملائة   50 ن��ح��و  ب��ي��ع  مت   2013
م�����ن م�������ش���اح���ة امل����ع����ر�����س ل������دورة 
 2013 اآي��دك�����س  و���ش��ه��د   2015
 59 م��ن  ع��ار���ش��ا   1112 ح�شور 
م��ا جعلها  زائ����ر  األ����ف  دول����ة و80 
ال��������دورة االأك�������رب ع���ل���ى االإط������الق 
فعالياته  اإط����الق  م��ن��ذ  للمعر�س 
ق��ب��ل ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن. وكان 
اأي�شا  �شهد  ق��د   2013 اآي��دك�����س 
الدفاع  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  اإق���ام���ة 
البحري نافدك�س ب�شكل م�شاحب 
العر�س  م�شاحة  ت�شاعفت  حيث 
اأكرث  اإىل  العار�شني  ع��دد  وارت��ف��ع 

من 80 �شركة.

غرفة اأبوظبي ت�صت�صيف حلقة نقا�صية حول 
نظام القراحات لتجويد العمل واحلياة

•• اأبوظبي-وام:

املوؤ�ش�شي  الدعم  دائ��رة  التنفيذي  املدير  التيجاين  هادي  الربوفي�شور  اأكد 
متيز  اأن  للجودة  االإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ابوظبي  بغرفة 
تتيح  داخلية  ايجابية  بيئة  ايجاد  عرب  بها  االأف���راد  بتميز  يبداأ  املوؤ�ش�شات 
لالأفكار االإبداعية واملقرتحات املتميزة اأن ترى النور ملا فيه قيمة اإ�شافية 
للموظف واملوؤ�ش�شة واملجتمع. وقال خالل كلمة افتتح بها احللقة النقا�شية 
اخلام�شة حول نظام االقرتاحات التي تنظمها اأفكار اإماراتية حتت مظلة 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وا�شت�شافة  وب��رع��اي��ة  ل��ل��ج��ودة  االإم�����ارات  جمعية 
ابوظبي.. اإن دورنا يف اإيجاد االآلية لتالقح االأفكار ومتكني االإن�شان الإطالق 
يف  واأ���ش��اف  املحلي.  للمجتمع  م�شتدامة  تنمية  لتحقيق  الكامنة  طاقاته 
احللقة النقا�شية التي ح�شرها ممثلو القطاع احلكومي و�شركات القطاع 
التي  العامل  اأب��رز دول  االإم���ارات من  دول��ة  اأن تكون  اننا فخورون  اخلا�س 
حتت�شن اأبرز الكفاءات الب�شرية وتنتج اأف�شل املمار�شات يف التميز واالإبداع 
والتميز املوؤ�ش�شي على امل�شتوى الدويل بف�شل التوجيهات ال�شامية لقيادتنا 
الر�شيدة حفظهم اهلل ..اأدار الندوة النقا�شية املهند�س حممد جامع نائب 
اإدارة  رئي�س  �شخي حملل  ع��ادل  م��ن  ك��ل  اإم��ارات��ي��ة مب�شاركة  اأف��ك��ار  رئي�س 
بن  اأحمد  ومرمي  فرتيل  ب�شركة  املوؤ�ش�شي  والدعم  االإ�شرتاتيجية  اجل��ودة 
فهد رئي�شة ق�شم االقرتاحات وال�شكاوى اإدارة عالقات املتعاملني يف بلدية 
دبي و بدر املن�شوري مدير اإدارة الدعم االإداري باالإنابة يف مركز ابوظبي 
بنظم  املتعلقة  االإداري�����ة  النظم  اأب���رز  امل�����ش��ارك��ون  وا�شتعر�س  ل��الإح�����ش��اء. 
االقرتاحات يف موؤ�ش�شات القطاع العام والقطاع اخلا�س واأف�شل املمار�شات 
املعيارية يف خمتلف دول و�شركات العامل املتطورة و�شددوا على اأن ت�شاهم 
املوؤ�ش�شات والدوائر ذات الطبيعة اخلدمية على تطوير تلك النظم وايجاد 
اأي  يف  الفكرية  للموظف حقوقه  التي حتفظ  والقانونية  االإداري��ة  البيئة 

مقرتح يقدمه لتطوير عمل املوؤ�ش�شة.

الدولية  وع��الق��ات��ه��ا  ب��خ��ربات��ه��ا 
ال�شركات  ك���ربي���ات  م���ع  ال��وا���ش��ع��ة 
الدفاعية حول  املنظمة للمعار�س 
اإدارة اأيدك�س ت�شعى  العامل كما اأن 
االماراتية  ال�شركات  موقف  لدعم 
بتقدمي الدعم الت�شويق ملنتجاتها 
واالإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وي  ع��ل��ى 
امل�شاركة  وذل���ك م��ن خ���الل جن���اح 
ال���وا����ش���ع���ة ل��ل�����ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
اأي���دك�������س وت���د����ش���ني م��ن��ت��ج حملي 
اإم��ارات��ي وه��ي امل��درع��ة من��ر والتي 
الق����ت جن��اح��ا واإق����ب����اال الف��ت��ا من 

ال�شركات العاملية.
هذا  ف���ى  امل�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل  ون�����وه 
امل�����ع�����ر������س اأت�������اح�������ت ل���ل�������ش���رك���ات 

الفر�شة  امل�������ش���ارك���ة  االم����ارات����ي����ة 
و�شراكة  تعاون  عالقات  لتاأ�شي�س 
ال�شركات  ك���ربي���ات  م���ع  ج���دي���دة 
خرباتها  م��ن  واال�شتفادة  العاملية 
الت�شنيع  جم����االت  ف���ى  ال��دول��ي��ة 
نقل  فى  معها  والتعاون  الدفاعي 
االماراتية  لل�شركات  التكنولوجيا 
واخلدمات  للمنتجات  وال��رتوي��ج 
ال��ت��ي ت��ط��وره��ا �شركات  ال��دف��اع��ي��ة 
اإم��ارات��ي��ة وذل���ك ف��ى ظ��ل م�شاركة 
دولة   49 عاملية من  �شركة   800

حول العامل.
معر�س  اأن  اإىل  امل���رزوق���ي  ول��ف��ت 
باهتمام  ي��ح��ظ��ي   2013 اآي�����دف 
ال�شناعات  �شركات  قبل  من  كبري 

ي��ق��ام يف منطقة  الأن����ه  ال��دف��اع��ي��ة 
ت�شهد واردات �شخمة من املنتجات 
وتعترب  ال��دف��اع��ي��ة..  واخل���دم���ات 
وال�شركات  اآي����دك���������س  م�������ش���ارك���ة 
املنا�شبات  تلك  مثل  يف  االم��ارت��ي��ة 
الكربى من اخلطوات الهامة على 
القوية  عالقتنا  ا�شتكمال  طريق 
مع العديد من نظرائنا الدوليني 
فر�شة  مت��ن��ح��ن��ا  ال���وق���ت  ذات  ويف 
لل�شناعات  دعمنا  لتقدمي  فريدة 
االإماراتية  الدفاعية  واخل��دم��ات 
وذل��������ك عرب  ال������دف������اع  يف جم������ال 
امكانيات  لدينا من  ما  ا�شتعرا�س 
اأعلى  ع��ل��ى  وق������درات وجت���ه���ي���زات 

امل�شتويات العاملية.
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العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 760 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداملتني  ليت  مياه  مو�شى  حممد  مدعي/ 
عليه: تارلوك �شينغ لرتكيب الرخام احلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/تارلوك �شينغ لرتكيب الرخام احلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/15
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 850 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اال�شالم  نور  الت  مياه  باد�شا  مدعي/ 
ترينتو للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اعالنه/ترينتو  املطلوب  عمالية 
ن�شرا والطلبات اجلديدة( حيث  املدعي عليها  بالن�شر)اعادة اعالن  عنوانه: 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
    اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 823 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

ميامي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالرب  زمان  باديز  مدعي/ 
النارية اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات  لتاأجري الدراجات 
عمالية املطلوب اعالنه/ميامي لتاأجري الدراجات النارية اجلن�شية: االمارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 599 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شليمان حممد عبداهلل اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: حممد 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العقارات  وادارة  العامة  للمقاوالت  �شديق 
للمقاوالت  �شديق  حممد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
العامة وادارة العقارات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 607و608 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

اجلن�شية:  عبدالها�شم  مياه  2-روبيل  مياه  ارزو  مياه  رازو   -1 مدعيان/ 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  االألفية  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
االألفية  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 461 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ عا�شق اقبال �شم�س احلق اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: رحالت 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املوا�شالت  وخدمات  النظمة  اكرتان�س 
النظمة  اكرتان�س  رحالت  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
بالن�شر)بالتجديد  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املوا�شالت  وخدمات 
من ال�شطب(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 408 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ جريالديني رو�شالي�س دينزو اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: كرافتد 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  كرافتد  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1081 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شهاب الدين عرب الرحمان اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: نيو 
ترال لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/نيو ترال لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  
عنوانه: بالن�شر)اعالن املدعي عليها بعري�شة الدعوى( حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 165 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ ب�شرى اجلعادي اجلن�شية: املغرب  مدعي عليه: ليايل اال�شكندرية 
كويف �شوب اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ يو�شف حممد يو�شف ابو يو�شف اجلن�شية: فل�شطني عنوانه: بالن�شر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 934و935 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

ميزي  ا�شماعيل  ح�شني  عمران   -2 اهلل  كرمي  الت  االمني  نور   -1 مدعيان/ 
واالن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1031 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

االتقان  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احمد  �شيد  عامل  نور  مدعي/ 
لال�شباغ والبالط اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  والبالط  لال�شباغ  اعالنه/االتقان  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 603 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اال�شالم  نور  حممد  عبدول  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الباهية  جنمة  عليه: 
للمقاوالت  الباهية  جنمة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/54 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �شامل احمد �شامل �شعيد ال �شودين   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )8442.43 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد.    وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1165 عقاري كلي              

اىل املدعى عليه/1- الزهراء للعقارات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
اورنكزيب افتاب �شيخ افتاب اعجاز وميثله: من�شور عي�شى ابراهيم لوتاه   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )263016.07 
لل�شداد  اال�شتالم  تاريخ  بواقع 12% من  التاخريية  القانونية  والفائدة  دره��م( 
التام والر�شوم وامل�شاريف .     وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/9 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/552 جتاري كلي              
م�شئولية  )ذات  العامة  للتجارة  الف�شي  ال�شدف  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
 ( التجارية  الرم�س  �شركة   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  حم��دودة( 
ذات م�شئولية حمدودة( وميثله: حممد ي�س احمد عبداهلل علي عبيد   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل 
اتعاب  بدفع مبلغ )1.098.317 درهم( والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
 ch1.C.15 جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/16  ا�ستئناف تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  ع�شماوي   ريا�س  حممد  -عمر   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
من�شور  وميثله:  ذ.م.م  ���س  واخ��وان��ه  /باتيا  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ل��وت��اه   ابراهيم  عي�شى 
لها  وح����ددت   2013/1/29 ب��ت��اري��خ  عمالية  ا���ش��ك��االت   2012/482 رق���م 
جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1384 تنفيذ جتاري
الكال�شيكية  كانوار  ���س.ذ.م.م 2- جموهرات  كانوار  املنفذ �شدهم/1- جموهرات  اىل 
�س م ح 3- جموهرات كانوار ذ.م.م- ال�شارقة 4- كانوار لالملا�س �س م ح  جمهويل حمل 
ع�شام  وميثله:  االو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ات�س  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  التميمي   الفا�شلي  حمادي  عبداالمري 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11667376.13( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة .وب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي الرقم 2011/62 جتاري يف حدود 
الدين املق�شي به. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/288 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شيفن & �شيفن �شتار للتجارة ���س.ذ.م.م 2- احمد علي 
كهندل 3- �شركة املقادير للتجارة ذ.م.م 4- علي جعفر ا�شكندريان  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك �شادرات ايران- فرع املكتوم وميثله: 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وق��دره ) 176559.06( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامكم بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/143 تنفيذ عقاري
حمل  جمهول  ال�شبحان   عبدالرحمن  حممد  عبداملتني  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عبداالمري  ع�شام  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  ام��الك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1111 عقاري 
بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/11/22 بتاريخ  اخلمي�س  ي��وم  كلي 
ب�شداد مبلغ وقدره )108672.39 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
املو�شوفة يف  االج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  االع��الن. 2-  ن�شر هذا  تاريخ  خالل 15 يوم من 
الذمة واملربمة بني املدعية واملدعى عليه. 3- برد حيازة العقار مو�شوع الدعوى اىل 
املدعية 4- ب�شطب القيد العقاري الوارد يف ال�شجل العقاري اخلا�س بالعقار.    وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/147 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- ثائر كا�شر طالب  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
التميمي  ال��ف��ا���ش��ل��ي  ع��ب��داالم��ري ح��م��ادي  ع�����ش��ام  ع ومي��ث��ل��ه:  م  ���س  للتمويل  ام���الك 
االربعاء  ي���وم  ك��ل��ي  ع��ق��اري   2011/1090 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����ش��ادر  ب��احل��ك��م  نعلنكم 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/11/7 بتاريخ 
)1983910.03 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذا االعالن. 2- �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة...( 
دائ��رة االرا�شي واالم��الك من �شجالت  ال�شادرة عن  العقار  �شهادة ملكية  ال��وارده يف 
الدائرة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبار ال�صاعة توؤكد اأهمية ماراثون زايد اخلريي بنيويورك يف تر�صيخ مكانة الإمارات مبجال العمل الإن�صاين
•• اأبوظبي-وام:

زاي��د اخلريي  م��اراث��ون  اأهمية مهرجان  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
�شخ�شيات  بح�شور  نيويورك  ام�س يف  التا�شعة  دورت��ه  تنطلق  ال��ذي 
مايكل  و�شعادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  امل�شتوى  رفيعة 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من  وع��دد  نيويورك  عمدة  بلوومبريج 
والريا�شة  ال��ف��ن  جن���وم  م��ن  ون��خ��ب��ة  واأج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  و�شخ�شيات 
االأمريكيني  املت�شابقني  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات  ومب�شاركة  والثقافة 

وجن�شيات خمتلفة.
وقالت الن�شرة يف اإفتتاحيتها حتت عنوان عر�س اإن�شاين يف نيويورك 
يف  امل�شاركني  وجميع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  اليوم  اإننا 

االإ�شرتاتيجية .. لقد برهن ماراثون زايد اخلريي للعام التا�شع على 
على  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  املرموقة  املكانة  على  التوايل 
خريطة العمل االإن�شاين العاملي وعلى الر�شالة ال�شامية التي حتملها 
االإن�شان  ون��ح��و ح��ق��وق  ب��اأ���ش��ره  ال��ع��امل  الر�شيدة نحو  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
وحرياته االأ�شا�شية اأيا كان هذا االإن�شان ب�شرف النظر عن اجلن�شية 
اأو املعتقد وهي املبادئ والقيم الوطنية  اأو العرق  اأو اللون  اأو الدين 
واأجدادنا  اآب��اوؤن��ا  عليها  تربى  التي  االأ�شيلة  واالإ�شالمية  والعربية 
على  االإم����ارات  حت�شل  القيم  وتلكم  امل��ب��ادئ  ه��ذه  وبف�شل  االأوائ����ل 
ال�محبة للخري وال�شلم  البلدان  هذا االح��رتام والتقدير من جميع 

واال�شتقرار على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
واأكدت الن�شرة اأن الدعم واملنح وامل�شاعدات املالية والعينية والطبية 

هذا املهرجان الدويل نقطف ثمار هذا االإجناز االإن�شاين الذي كان 
اأول من ابتكره وبادر به الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
امل�شلحة حيث  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
كان �شموه �شاحب فكرة هذا ال�شباق اخلريي يف عام 2005 ك�شدق�ة 
جارية عن روح والدنا املغف�ور له -باإذن الل��ه تعاىل- ال�ش�يخ زاي���د بن 
�شلط�ان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- ملعاجلة اأطفال العامل من مر�شى 
الكلى ورعايتهم الرعاية ال�شحية والنف�شية وال �شيما اأن املغفور له 
اأن نح�شن  اأو�شانا ذات يوم بقوله علينا  -باإذن اهلل تعاىل- هو الذي 
وراع  م�شوؤول  منا  فكل  ال�شليم  التوجيه  وتوجيههم  االأب��ن��اء  رع��اي��ة 

وعلينا اأن نح�شن هذه الرعاية كما اأح�شن اهلل رعايتنا .
واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 

من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  ب��ات  االإن�شانية  دولتنا  تقدمه  مم��ا  ذل��ك  وغ��ري 
مبادئها و�شيا�شتها اخلارجية نحو جميع �شعوب االأر�س.. ويف الوقت 
اأطفال العامل الذين  الذي نقيم فيه العر�س االإن�شاين بهدف تعايف 
ي��ع��ان��ون اأم���را����س ال��ك��ل��ى م��ن خ���الل م���اراث���ون ن��ي��وي��ورك ال��ي��وم فاإن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 
اهلل- مل ين�س اأبناء ال�شومال ال�شقيق حيث اأوعز �شموه بتقدمي دعم 
املوؤمتر الدويل  183 مليون درهم خالل  اإن�شاين عاجل لهم بنحو 

للمانحني اخلا�س بال�شومال الذي عقد يف لندن الثالثاء املا�شي.
وقالت اأخبار ال�شاعة .. وهكذا �شتظل دولة االإمارات وقيادتها الر�شيدة 
راية  نا�شرة  االأ�شيلة  وقيمها  االإن�شانية  ملبادئها  حافظة  العهد  على 

احلق والعدل وامل�شاواة نحو �شعوب االأر�س املحبة لل�شالم . 

اإقبال كبري على جناح مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري ب�صوق ال�صفر العربي

جت�سيد� لروؤية وتوجيهات حكومة �أبوظبي يف رفع م�ستوى جودة �حلياة لل�سكان

بلدية مدينة اأبوظبي مت�صي قدما يف تنفيذ م�صاريع تطوير البنية التحتية يف مدينة )خليفة اأ(

املجل�س الوطني لالعالم ي�صارك يف اجتماعات اأبوظبي لالأنظمة الإلكرونية واملعلومات يعقد ندوة حول برنامج �صهادات عدم املمانعة للمرافق والبنى التحتية
فريق اخلرباء الإعالميني العرب بتون�س

•• دبي-وام:

�شارك املجل�س الوطني لالعالم يف وفد الدولة برئا�شة �شعادة حممد يو�شف 
اإدارة  مدير  الليم  عبيد  جمعة  ال�شيد  وع�شوية  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س 
فريق  اجتماعات  يف  لالإعالم  الوطنى  باملجل�س  االإعالمي  املحتوى  متابعة 
اخلرباء االإعالميني العرب الذي انعقد مبقر احتاد اإذاعات الدول العربية 
يف تون�س حتت اإ�شراف االأمانة العامة بجامعة الدول العربية - قطاع االإعالم 
العربي  ال�شرف االإعالمي  اآليات تطوير وتفعيل ميثاق  واالت�شال - لو�شع 
واالإ�شرتاتيجية االإعالمية العربية. وتاأتي هذه االجتماعات بناء على قرار 
ال��ذي �شاحب  العربي  االإع��الم  التزام  العرب مب��دى  االإع��الم  جمل�س وزراء 
الثورات العربية االأخرية مبيثاق ال�شرف االإعالمي العربي والذي ن�س على 
ت�شكيل فريق من اخلرباء االإعالميني العرب والهيئات والنقابات االإعالمية 
لتطوير  اآل��ي��ات  لو�شع  العربية  ال��دول  اإذاع���ات  احت��اد  مع  بالتعاون  العربية 
وتفعيل ميثاق ال�شرف االإعالمي العربي واالإ�شرتاتيجية االإعالمية العربية 
على اأن يعر�س هذا الفريق تو�شياته على االجتماع القادم للمكتب التنفيذي 
ملجل�س وزراء االإعالم العرب ملناق�شتها متهيدا لرفعها ملجل�س وزراء االإعالم 
االجتماع  افتتح  ب�شاأنها.  املنا�شب  القرار  التخاذ  القادم  اجتماعه  يف  العرب 
لالإعالم  العامة  باالأمانة  الفنية  اللجنة  رئي�س  املنعم  عبد  يا�شر  الدكتور 
حممد  �شعادة  اختيار  مت  ثم  االجتماع..  اأهمية  فيها  اأك��د  بكلمة  واالت�شال 
جانبه  من  لالجتماع.  رئي�شا  ب��االإم��ارات  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  يو�شف 
اعرب ال�شيد �شالح الدين معاوي املدير العام الحتاد اإذاعات الدول العربية 
عن امله اأن يفرز هذا االجتماع منظومة ي�شري عليها االإعالم العربي. وبعد 
الطلب   - التالية   التو�شيات  اإىل  الفريق  تو�شل  االأع��م��ال  ج��دول  مناق�شة 
العرب تعميم ميثاق  الفنية ملجل�س وزراء االإع��الم  العامة  اإدارة االأمانة  من 
ال�شرف االإعالمي واالإ�شرتاتيجية االإعالمية العربية واللذين مت حتديثهما 
وتطويرهما من قبل الفريق على وزارات االإعالم يف الدول العربية والهيئات 
ومرئياتها  مالحظاتها  واإب���داء  لدرا�شتهما  العربية  االإعالمية  والنقابات 
االإعالميني متهيدا لرفعها  القادم لفريق اخلرباء  لعر�شها على االجتماع 
اإىل عقد  وال���دع���وة  ال���ق���ادم...  اج��ت��م��اع��ه  ال��ع��رب يف  االإع����الم  وزراء  ملجل�س 
الثاين  الن�شف  العرب خالل  االإعالميني  لفريق اخل��رباء  الثاين  االجتماع 
والنقابات  والهيئات  ال��دول  ومرئيات  مالحظات  لدرا�شة   2013 ع��ام  من 
االإعالمية لرفعه ب�شورته النهائية لالجتماع القادم ملجل�س وزراء االإعالم 
العرب. �شارك يف االجتماع خرباء وخمت�شون من االإمارات وتون�س واجلزائر 

و�شلطنة عمان ودولة فل�شطني وقطر والكويت .

•• اأبوظبي-وام:

لالأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ن��ظ��م 
موؤخرا  وامل��ع��ل��وم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ن���دوة ح���ول ب��رن��ام��ج ���ش��ه��ادات عدم 
التحتية  والبنى  للمرافق  املمانعة 
ريتز  ف���ن���دق  اأب���وظ���ب���ي يف  الإم�������ارة 
اأبوظبي.  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ك��ارل��ت��ون 
وتطرقت الندوة اإىل دور الربنامج 
ب���اإع���ت���ب���اره خ���ط���وة اأخ������رى واع����دة 
ال��ع��م��ل احلكومي  اآل���ي���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
واحلرفية  الكفاءة  من  املزيد  نحو 
يف ت���ق���دمي اخل����دم����ات وك���ون���ه من 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�شاملة  امل���ب���ادرات 
م�شتوى  لتح�شني  اأبوظبي  حكومة 
اإلكرتونيا مما  اخلدمات ومتكينها 
ي�شهم بدور رئي�شي يف تعزيز �شورة 
االإمارة امل�شجعة لال�شتثمار وزيادة 

ر�شا العمالء.
وتتما�شى الندوة التي نظمها مركز 
االإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الرامية  �شيا�شته  م��ع  وامل��ع��ل��وم��ات 
االأهداف  حتقيق  يف  امل�شاهمة  اإىل 
اأبوظبي  ل���روؤي���ة  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
بني  من  اأبوظبي  ولتكون   2030
م�شتوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات  اأف�����ش��ل 
ال�����ع�����امل وال�����ت�����زام�����ا م�����ن امل����رك����ز 
االإقت�شادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع 

واالإجتماعي يف االإمارة.
ال���ن���دوة م�����ش��ارك��ة نخبة  و���ش��ه��دت 
امل�شوؤولني  وكبار  القرار  �شناع  من 
احل���ك���وم���ي���ني وروؤ�������ش������اء اجل���ه���ات 
بينهم  م���ن  وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة 
رئي�س  امل��ن�����ش��وري  م���اج���د  م���ع���ايل 
دائ�����رة ال�������ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ة ب���اإم���ارة 
اأب����وظ����ب����ي و�����ش����ع����ادة را�����ش����د الحج 

عرب  جهات  عدة  الربنامج  وي�شمل 
خمتلف القطاعات من بينها دائرة 
ال�����ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وب��ل��دي��ة مدينة 
وبلدية  ال���ع���ني  وب���ل���دي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  وجمل�س  الغربية  املنطقة 
والقيادة  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
والقيادة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
واالإدارة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة 
العامة للدفاع املدين ودائرة النقل 
واأدن������وك واإت�������ش���االت وه��ي��ئ��ة مياه 
اأبوظبي  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال����ث����ق����اف����ة. وي���ه���دف 
الربنامج اإىل اإحداث تطوير �شامل 
عدم  ب�شهادات  املعنية  اخلدمات  يف 
االإج���راءات ذات  املمانعة مع تكامل 
املختلفة  اجلهات  بني  فيما  ال�شلة 

وعرب خمتلف القطاعات.
اإتباع خطة متكاملة  ويتطلب ذلك 
مع  ال��ق��درات  وبناء  التغيري  الإدارة 
العليا  القيادة  املتوا�شل من  الدعم 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي 
املمانعة  ع���دم  ب�����ش��ه��ادات  امل��رت��ب��ط��ة 

واخلدمات املرافقة لها.
املن�شوري  را�شد الحج  �شعادة  وقال 
لالأنظمة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اإن 
االإلكرتونية واملعلومات يتطلع اإىل 
االأوىل  التنفيذية  امل��رح��ل��ة  اإجن����از 
م���ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج وه���ي مرحلة 
التاأ�شي�س التي متتد على مدى عام 
ون�شف العام ب�شكل ناجح يوؤدي اإىل 
موؤكدا  املن�شودة  االأه����داف  حتقيق 
جهود  ت�����ش��اف��ر  ي��ت��ط��ل��ب  ذل����ك  اأن 
املتوا�شل  كافة االأطراف والتن�شيق 
الدعم  اإىل  وباالإ�شتناد  بينها  فيما 
واأ�شاف  العليا.  القيادة  من  املقدم 
النجاح  ع����وام����ل  اإن  امل���ن�������ش���وري 

املن�شوري مدير عام مركز اأبوظبي 
واملعلومات  االإلكرتونية  لالأنظمة 
ال��رئ��ي�����ش��ي مدير  ال����ك����رمي  وع���ب���د 
والتخطيط  االإ�شرتاتيجية  اإدارة 
اإىل ج��ان��ب مم��ث��ل��ني عن  امل��رك��ز  يف 
املمانعة  ع����دم  ����ش���ه���ادات  ب���رن���ام���ج 
الإمارة  التحتية  وال��ب��ن��ى  للمرافق 

اأبوظبي.
لربنامج  ع���ر����س  ال���ن���دوة  وت��خ��ل��ل 
����ش���ه���ادات ع�����دم امل���م���ان���ع���ة وروؤي����ت����ه 
بيئة  ت����وف����ري  ح������ول  امل����ت����م����ح����ورة 
م�شجعة لال�شتثمار لت�شهيل فر�س 
احتياجات  وفق  امل�شتدامة  التنمية 
االأداء  وت���ع���زي���ز  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة 
فعال  برنامج  احلكومي من خالل 
اىل  يهدف  املمانعة  ع��دم  ل�شهادات 
الرتاخي�س  اإ�شدار  عملية  حت�شني 
مب�شاريع  اخل���ا����ش���ة  وامل����واف����ق����ات 
االإن�شاء وتطوير االأرا�شي واملرافق 

العامة والبنى التحتية.
عر�شا  ال���ربن���ام���ج  مم��ث��ل��و  وق������دم 
������ش�����رح�����وا م������ن خ�����الل�����ه اأه���������داف 
اإط����ار  و����ش���ع  يف  ودوره  ال���ربن���ام���ج 
متكامل للحوكمة واإدارة الربنامج 
وت���������ش����ه����ي����ل �����ش����ري ال����ع����م����ل ل����دى 
م�شتوى  وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
ع������ال م����ن ر�����ش����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني من 
ت�شمح  اآليات متطورة  اإن�شاء  خالل 
املعنية  اخل���دم���ات  اأداء  ب��ت��ح�����ش��ني 
كفاءة  ورفع  املمانعة  ب�شهادات عدم 
التكاليف  االأداء احلكومي وخف�س 
متكامل  ح���ل  اإن�������ش���اء  ط���ري���ق  ع���ن 
كافة  يخدم  املمانعة  عدم  ل�شهادات 
م�شرتكة  بوابة  خالل  من  اجلهات 
وامل�شاهمة يف تعزيز �شالمة وكفاءة 
املرافق والبنى التحتية يف االإمارة.

•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ج��ن��اح  �شهد 
وملتقى  مب��ع��ر���س  ال��ك��ب��ري  زاي����د 
يف   2013 ال��ع��رب��ي  ال�شفر  ���ش��وق 
دبي اإقباال كبريا من ال�شخ�شيات 
الر�شمية والهامة واملهتمني وزوار 
اأختتمت  ال��ذي  الهام  هذا احل��دث 
فعاليات دورته الع�شرين اخلمي�س 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  امل��ا���ش��ي 

العاملي.
جلامع  جم�شما  املركز  جناح  �شم 
ال��ك��ب��ري ومت عر�س  ال�����ش��ي��خ زاي����د 
الذي  نور2  م��ن  ف�����ش��اءات  ك��ت��اب 
الدورة  يف  الفائزة  ال�شورة  ي�شم 
الثانية من م�شابقة ف�شاءات من 

يف العامل كما ح�شل اجلامع وفقا 
للموقع نف�شه على املركز االأول من 
بني 22 وجهة �شياحة يف اأبوظبي 
جذبا  ال�شياحية  الوجهات  كاأكرث 
للزوار يف االإم��ارة �شواء من داخل 

الدولة اأو خارجها.
املركز من خالل م�شاركته  وعمل 
ال���ب���ارز  امل��ل��ت��ق��ى  ه�����ذا  يف  االأوىل 
الثقافية  لل�شياحة  الرتويج  على 
خا�شة  واالإم���������ارات  اأب���وظ���ب���ي  يف 
يعد  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��رح  واأن 
االإ�شالمية  ال��ع��م��ارة  روائ�����ع  م���ن 
واالإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل��ني  يف 
خارطة  على  ك��ب��رية  مكانة  ميثل 
ال�شرق  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
العام  يف  ا�شتقبل  حيث  االأو���ش��ط 

اخل��ربات نظرا لوجود عدد كبري 
من وكاالت ال�شفر وال�شياحة من 
خمتلف الدول االأمر الذي ي�شهم 
وبخططه  ب��امل��رك��ز  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
خدمات  جم����ال  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
باجلامع  التعريف  الزوار وكذلك 
ودوره احل�شاري والثقايف واأهميته 
واملعمارية.  وال�شياحية  الدينية 
م��رك��ز جامع  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
لوزارة  التابع  الكبري  زايد  ال�شيخ 
برعاية  يحظى  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
ومتابعة من �شمو ال�شيخ من�شور 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
ل��ي��ك��ون نواة  ال��رئ��ا���ش��ة وت��اأ���ش�����س 
التي  والفكرية  الثقافية  للحركة 

نور للت�شوير الفوتوغرايف والتي 
وحتتفي  ���ش��ن��وي��ا  امل��رك��ز  ينظمها 
والب�شرية  امل�شهدية  باجلماليات 
الكبري وقد  امل��ع��م��اري  ال�����ش��رح  يف 
حظي هذا الكتاب باإقبال ملحوظ 

من الزوار.
ال�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  وح����ر�����س 
املعر�س  ه��ذا  خ��الل  الكبري  زاي���د 
واأهدافه  باأن�شطته  التعريف  على 
وجهة  بو�شفه  الثقافية  ور�شالته 
���ش��ي��اح��ي��ة وح�������ش���اري���ة ب�������ارزة يف 
اإذ جاء اجلامع  واملنطقة  اأبوظبي 
16 وجهة  اأه����م  ���ش��م��ن  م���وؤخ���را 
وذل������ك ح�شب  ع���امل���ي���ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ترب  موقع  اأج��راه  راأي  ا�شتطالع 
لل�شفر  موقع  اأكرب  وهو  اأدفي�شور 

اأرب����ع����ة  ن���ح���و   2012 امل����ا�����ش����ي 
ماليني و685 األف م�شل وزائر 
االأمر الذي يوؤكد اأنه اأ�شبح وجهة 
م�شتوى  ع���ل���ى  رائ�������دة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
العبيديل  يو�شف  واأ���ش��اد  ال��ع��امل. 
زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال��ك��ب��ري مب��ع��ر���س وم��ل��ت��ق��ى �شوق 
يف  ودوره  دب��ي  يف  ال��ع��رب��ي  ال�شفر 
العربية  ال�شياحة  �شناعة  تعزيز 
ال�شياحية  باملقومات  والتعريف 
ل���الإم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مما 
ويزيد  ال�شياحي  اال�شتثمار  يعزز 
م����ن ف����ر�����س ال���ن���م���و واالزده����������ار 

االقت�شادي يف الدولة.
امللتقى  ه��ذا  يف  امل�شاركة  اإن  وق��ال 
وتبادل  للتوا�شل  ف��ر���ش��ة  تعترب 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  حكومة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا 
الر�شيدة الهادفة اإىل رفع م�شتوى 
جودة احلياة لل�شكان وحر�شا على 
كاإحدى  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
العامل  يف  امل���رم���وق���ة  ال���ع���وا����ش���م 
واثق  جمتمع  تر�شيخ  خ��الل  م��ن 
منفتح  م�شتدام  واق��ت�����ش��اد  واآم���ن 
بلدية  مت�شي   ، عامليا ً ومتناف�س 
اأب��وظ��ب��ي ق��دم��ا يف تنفيذ  م��دي��ن��ة 
التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
�شتى  ع��ل��ى  اأ(  )خليفة  م��دي��ن��ة  يف 
احلدائق  م�شاريع  لت�شمل  ال�شعد 
ت�شريف  وم���������ش����اري����ع  ال����ع����ام����ة 
االأمطار وحمطات ال�شخ وتنفيذ 

اأعمال االإنارة للطرق يف املدينة .
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
امل�شتمدة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اأن 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال�����دول�����ة )ح���ف���ظ���ه اهلل(  رئ���ي�������س 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
والدعم  اهلل(  )رع����اه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ن��ح��و تعزيز  امل��وج��ه  ال���الحم���دود 

اإق������رار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���ت���م���ث���ل يف 
وتعزيز  ل��دع��م  �شخمة  م��ي��زان��ي��ة 
م�شاريع البنية التحتية يف مدينة 
على  �شموه  م��ن  حر�شا  اأ  خليفة 
والنه�شة  التنمية  تو�شيع خارطة 

لتغطي كافة اأرجاء االإمارة . 
واأ���ش��اف��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا تعمل يف 
العديد  لتنفيذ  مت�شاعدة  وت��رية 
يف  التحتية  البنية  م�شاريع  م��ن 
و�شلت  ح��ي��ث  اأ(  )خليفة  م��دي��ن��ة 
من  اأك���رث  اإىل  فيها  ال��ب��ن��اء  ن�شبة 
منظومة  اأن  م��و���ش��ح��ة   ،  80%
امل�شاريع اخلا�شة بالبنية التحتية 
اإن�شاء  م�شروع  تت�شمن  املدينة  يف 
اأكرث  اإىل  ت�شل  مب�شافة  اأر���ش��ف��ة 

من 493 األف مرت طويل. 
ت�شريف  م�شروع  �شعيد  على  اأم��ا 
)خليفة  مدينة  يف  االأم��ط��ار  مياه 
فتحات  تعديل  اأع��م��ال  فت�شمل  اأ( 
ي�شل  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  الت�شريف 
فتحة   2637 اإىل  ع������دده������ا 
ت�شريف ، كما ت�شمل االأعمال بناء 
جديدة  ت�شريف  فتحة   2426
غرفة   493 بناء  اإىل  باالإ�شافة 
تفتي�س جديدة ومد اأنابيب بطول 
ي�شل اإىل اأكرث من 67 األف مرت 

طويل .
ويف جمال م�شاريع البنية التحتية 
يف مدينة )خليفة اأ( تنفذ البلدية 

 2840 اإىل  ف��ي�����ش��ل  واالإن�������ش���اء 
ي�������ش���ل ع����دد  ق�������ش���ي���م���ة يف ح�����ني 
الق�شائم التجارية اإىل 60 ق�شيمة 
وعدد الق�شائم احلكومية والعامة 
مدينة  ،وت�����ش��م  ق�شمية   87 اإىل 

)خليفة اأ (3 حدائق عامة .
ب�شدد  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأ������ش�����ارت 
ت�����ش��ي��ي��د 4 ح����دائ����ق ج����دي����دة يف 
اأ وذلك كثمرة من  مدينة خليفة 
املجل�س  من  احلكيم  ال��ق��رار  ثمار 
ميزانية  بتخ�شي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مل�����ش��اري��ع  داع��م��ة 
وقدره  مببلغ  اأ  خليفة  مدينة  يف 
النمو  ملواكبة  396 مليون درهم 
وتقدمي  امل���دي���ن���ة  يف  ال�������ش���ك���اين 
م�����ش��ت��وى ع���ال م��ن ج����ودة احلياة 
ل�شكان املدينة عرب تطبيق اأف�شل 
اإىل احلفاظ  ال��ه��ادف��ة  امل��م��ار���ش��ات 
وحماية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�����ورد  ع��ل��ى 
النهو�س  البيئة وتوفري مقومات 
وتنمية املجتمع على كافة ال�شعد 
والثقافية  واالجتماعية  املعي�شية 
ووفقا للمعايري التي توفر لل�شكان 
تطلعاتهم  حت��ق��ق  ك���رمي���ة  ح���ي���اة 
احلكيمة  القيادة  حر�س  وجت�شد 
على ا�شتقرارهم ورفاهيتهم ومبا 
ين�شجم مع هدف حكومة اأبوظبي 
وعربيا  اإقليميا  مكانتها  لتعزيز 

وعامليا .

ت�شعى  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق���واع���د 
تطوير  يف  االرت����ق����اء  اإىل  دائ���م���ا 
واإعادة تاأهيل هذه البنية بال�شكل 
واحتياجات  تطلعات  يحقق  الذي 
ك��ب��ريا من  ق���درا  وي��وف��ر  املجتمع 
اخلدمات ذات املوا�شفات واملعايري 
العاملية التي تتطابق مع توجيهات 
على  وحر�شها  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
م�����ش��ت��وي��ات احلياة  اأرق�����ى  ت��وف��ري 
امل�شتقر  االآم��ن  والعي�س  الرغيدة 
مع  يتما�شى  ومب��ا  ال�شكان  لكافة 
الروؤية امل�شتقبلية الإمارة اأبوظبي 
يتالءم  ال���ذي  وبال�شكل   2030
املطرد  والنمو  التنمية  حجم  مع 
وال�����ش��ري��ع ال�����ذي ت�����ش��ه��ده اإم�����ارة 
اأبوظبي  ل��ع��زم  ت��اأك��ي��دا  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شي قدماً نحو حتقيق تطلعاتها 
يف توفري اأعلى معايري احلياة التي 
تلبى طموحات املواطنني وترتقي 

بكافة م�شتويات اخلدمات.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  ثمنت  كما 
ال�شكر  اآي�������ات  وب���اأ����ش���م���ى  غ���ال���ي���ا 
واالمتنان الدعم الكبري والرعاية 
املجل�س  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ائ��ق��ة 
اأبوظبي  اإم��������ارة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  برئا�شة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

م�شروع اإن�شاء حمطات �شخ حيث 
اإىل  التو�شيل  اأنابيب  طول  ي�شل 
950 مرتا طوليا باأقطار ترتاوح 
ما بني 1400 ملم و2400 ملم 
حمطات   3 اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة 
���ش��خ ج���دي���دة ����ش���وف ت�����ش��اه��م يف 
ت�شتطيع  اآم�����ن�����ة  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري 
وت�شريفها  املياه  كميات  ا�شتيعاب 

وفقاً الأعلى املعايري واملوا�شفات.
ك��م��ا ت��ع��م��ل ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى تنفيذ 
تاأهيل  ت�شتهدف  وم�شاريع  برامج 
الطرق يف مدينة )خليفة اأ( حيث 
ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال اإن������ارة ل��ل��ط��رق يف 
اأك���رث من  ت��رك��ي��ب  امل��دي��ن��ة ت�شمل 
، كما و�شلت  اإن��ارة  3000 عمود 
الكهربائية  ال���ك���اب���الت  اأط�������وال 
اأكرث  اإىل  امل�شروع  يف  امل�شتخدمة 
ط����ويل  م�����رت  األ���������ف   116 م�����ن 
لتغذية  ���ش��ن��دوق��ا   77 وت��رك��ي��ب 

االإنارة .
اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأو�شحت 
ملدينة  االإج���م���ال���ي���ة  امل�����ش��اح��ة  اأن 
9ر22  اإىل  ي�����ش��ل  اأ(  )خ��ل��ي��ف��ة 
 42 اإىل  كيلو مرت مربع مق�شمة 
حني  يف  ق�شيمة  و3833  حو�شا 
ال�شكينة  ال��ق�����ش��ائ��م  ع����دد  ي�����ش��ل 

باملدينة اإىل 3686 ق�شيمة .
الق�شائم  اأن عدد  البلدية  واأ�شارت 
البناء  ق��ي��د  ه���ي  ال��ت��ي  اأو  امل��ب��ن��ي��ة 

اإىل  تهدف  التي  اأبوظبي  حلكومة 
واالإج����راءات  العمل  اآل��ي��ات  توحيد 
املتعلقة ب�شهادات عدم املمانعة على 

اإمتداد كافة القطاعات باالإمارة.
ب��اأن هذا  واأع���رب معاليه ع��ن ثقته 
ال���ربن���ام���ج ���ش��ي��ك��ون اإجن������ازا اآخ����را 
ي�شاف اإىل ر�شيد حكومة اأبوظبي 
وم�������ش���ريت���ه���ا احل���اف���ل���ة ب�����االإب�����داع 

والتميز.
الكرمي  عبد  ا�شتعر�س  جهته  م��ن 
ال��رئ��ي�����ش��ي خ����الل م�����ش��ارك��ة ل���ه يف 
ال����ن����دوة ت�������ش���ورا ل��ع��م��ل��ي��ة اإ����ش���دار 
والو�شع  امل��م��ان��ع��ة  ع����دم  ����ش���ه���ادات 
�شهادات  اإ����ش���دار  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال��ق��ائ��م 
امل�شتقبلي  والت�شور  املمانعة  ع��دم 
ل��ل��ربن��ام��ج وال���ت���ط���ور امل��ن�����ش��ود يف 
عملية اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة 
من خالل احلل امل�شرتك ل�شهادات 

عدم املمانعة الإمارة اأبوظبي.
الأبرز  م��وج��زا  الرئي�شي  ق���دم  ك��م��ا 

وامل�شتقبلية  امل���ن���ج���زة  اخل����ط����وات 
اإ�شافة اإىل ذلك عقد املركز �شل�شلة 
التح�شريية  االإج���ت���م���اع���ات  م����ن 
موا�شيع  مل��ن��اق�����ش��ة  وال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة 
اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  م��ع  متخ�ش�شة 
ال�����ش��اأن ك��م��ا �شكل ف��ري��ق ع��م��ل من 
اأي�شا  وقام  البلديات  وقطاع  املركز 
وفنيني  اإداري����ني  من�شقني  بتعيني 

عن اجلهات املعنية.
�شهادات  برنامج  اإن  الرئي�شي  وقال 
ي�����ش��م��ل ع�����ددا ك���ب���ريا م���ن اجلهات 
ويهدف  متداخلة  قطاعات  �شمن 
����ش���ام���ل يف  ت���ط���وي���ر  اإح���������داث  اإىل 
اخل���دم���ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����ش��ه��ادات عدم 
املمانعة والتكامل مع البنى التحتية 
اجلهات  يف  امل���ع���ل���وم���ات  الأن���ظ���م���ة 
املعنية. واأ�شاف اإن الربنامج ي�شعى 
املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  تبني  اإىل 
عامليا يف جمال اإ�شدار �شهادات عدم 

املمانعة واخلدمات املرتبطة بها.

عدم  ���ش��ه��ادات  لربنامج  الرئي�شية 
واإلتزام  ت��ع��اون  يف  تتمثل  املمانعة 
اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ووج�������ود من����وذج 
ل���ل���ح���وك���م���ة وت����ط����وي����ر ال����ك����ف����اءات 
العمليات  ومواءمة  القدرات  وبناء 
واالأع���م���ال واال���ش��ت��ف��ادة م��ن البنية 
االإلكرتونية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واك�����ت�����م�����ال ج����اه����زي����ة ال���ب���ي���ان���ات 
وم�����ش��ارك��ت��ه��ا. ول��ف��ت م��ع��ايل ماجد 
ال�شوؤون  دائ����رة  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري 
اإىل  ت�شعى  اأبوظبي  باإمارة  البلدية 
املمانعة  عدم  �شهادات  برنامج  دعم 
فاعلة  ب��ط��ري��ق��ة  م��ع��ه  وال���ت���ع���ام���ل 
وتفعيل التن�شيق والتعاون وتوحيد 
اجلهود بني كافة اجلهات املعنية يف 
والقيام  ومتقن  �شامل  عمل  اإط���ار 
الالزمة  واالإج������راءات  ب��اخل��ط��وات 
الوجه  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج  الإمت��������ام 
الزمني  االإط�����ار  االأف�����ش��ل و���ش��م��ن 
ال�شاملة  املبادرات  كونه من  املحدد 

انطالقا  اجل��ام��ع  ح���ول  تتمحور 
والوطنية  الثقافية  القيمة  م��ن 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن امل��ف��اه��ي��م والقيم 

ال��ت��ي ر���ش��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
يف  املتجذرة  القيم  تلك  ث��راه  اهلل 

ال���وج���دان وال��وع��ي وال��ت��ي ت�شكل 
امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

الإمارات وكوريا اجلنوبية توقعان 
اتفاقية تعاون ق�صائي 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت يف اأبوظبي جولة املفاو�شات الثانية بني االإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية كوريا اجلنوبية.

وتراأ�س وفد الدولة يف املفاو�شات القا�شي عبد الرحمن 
العدل..  ب��وزارة  ال��دويل  التعاون  اإدارة  مدير  البلو�شي 
رئي�س  ه��وان  دوجن  �شي  امل�شت�شار  الكوري  اجلانب  ومن 

ق�شم االإتفاقيات بوزارة ال�شوؤون اخلارجية.
وتناولت جولة املفاو�شات التباحث حول عقد اتفاقيتي 
يف  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة  مبجال  ق�شائي  تعاون 

امل�شائل اجلنائية وت�شليم املجرمني.
على حما�شر  التوقيع  اأن��ه مت  البلو�شي  امل�شت�شار  واأك��د 
بني  م�����ش��رتك��ة  �شيغة  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ب��ع��د  االت��ف��اق��ي��ات 
�شروط  ت���ن���اول���ت  امل���ب���اح���ث���ات  اأن  م��و���ش��ح��ا  اجل���ان���ب���ني 
ت�شليم  وعدم  الت�شليم  رف�س  وحاالت  املجرمني  ت�شليم 

اخل��ا���ش��ة مبحتويات  ال�����ش��روط  ج��ان��ب  اإىل  امل��واط��ن��ني 
اجلنائية  امل�شائل  يف  امل�شاعدة  ونطاق  الت�شليم  طلبات 
املتعلقة ب�شماع ال�شهود وتبليغ امل�شتندات يف اإطار اخلطة 
االإ�شرتاتيجية لوزارة العدل وما يتعلق منها بدور اإدارة 
القانونية  الثنائية  االتفاقيات  الدويل يف عقد  التعاون 
على  االأهمية  ذات  ال���دول  م��ن  العديد  م��ع  والق�شائية 

امل�شتوى الدويل بهدف حماربة اجلرمية.
الكوري  ال��وف��د  رئي�س  ه��وان  امل�شت�شار  اأك��د  جانبه  م��ن 
االإمارات  اهتمام دولته بعقد هذه االتفاقيات مع دولة 
متينة  االإم����ارات  م��ع  �شداقتنا  وق���ال  املتحدة  العربية 
وقوية ونحن �شعداء بتكري�س ذلك من خالل التوقيع 
على اتفاقيات التعاون الثنائي يف �شتى املجاالت ال �شيما 
القانونية والق�شائية . ويف ختام املفاو�شات مت التوقيع 
�شيغة  اىل  التو�شل  بعد  الثانية  اجلولة  حما�شر  على 

توافقية ا�شتكماال ل�شري االإجراءات.
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 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/984 كلي جتاري ال�سارقة
اىل املدعى عليه/عالء عبدالفتاح حممد ال�شر�شابي- م�شري اجلن�شية- حيث 
توغان.  حممد  �شابر  فاطمة   -2 �شامل  حممد  �شعيد  نورة  املدعيان/1-  ان 
فيها  ويطالبكم  اعاله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اقام  قد 
باخراجكم من الرخ�شة التجارية ب�شفتكم �شريكا يف ال�شركة امل�شماة/ منارة 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شافة  وكذلك  البناء،  ملقاوالت  اخلليج 
ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  املحاماة.  اتعاب 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/5/22 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1278   

 املنذر/بنك را�س اخليمة الوطني )�شركة م�شاهمة عامة( 
املنذر اليهم: 1( ال�شيد /بهاتيا بوبيندرا تول�شيدا�س

 2( ال�شيد: كي�شور كومار تول�شيدا�س جار�شيام دا�س. )جمهول حمل االقامة(
دا�س،  جار�شيام  تول�شيدا�س  كومار  كي�شور  وال�شيد  تول�شيدا�س-  بوبيندرا  بهاتيا  ال�شيد/  اليهم  املنذر  اىل 
يكلفكم املنذر بنك را�س اخليمة الوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( ب�شداد مبلغ قدره )835.455.47( ثمامنائة 
العر�س  خطاب  مبوجب  فل�س(   47 و  ام��ارات��ي  دره��م  وخم�شون  وخم�شة  واربعمائة  الفا  وث��الث��ون  وخم�شة 
املوؤرخ يف 2005/4/28 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االخطار �شندا الحكام املادة )144( من قانون 
االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليهم يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة، فان املخطر 
�شيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية ال�شقة رقم )309( املبنى بي دي او تي اي 
ت��اون، والواقعة على قطعة االر���س رقم )198( منطقة �شارع ال�شيخ زايد ، دبي  1 ين�شون رقم )4( ذا اولد 
االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شان.    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 422 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

�شالح  عليه:  مدعي  اثيوبيا  اجلن�شية:  اليمايهو  دير�شي  مدعي/�شيالم 
عبداهلل حممد يون�س اجل�شنية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: طالق لل�شرر- 
نفقه زوجية- تثبيت ح�شانة املطلوب اعالنه/ �شالح عبداهلل حممد يون�س 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  ال�شودان  عنوانه:  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  ــس.ذ.م.م(  �( �ملعامالت   وتخلي�س  للطباعة  جي  زهانغ  ال�شركة:  ا�شم 
الرخ�شة: 661526  العنوان: مكتب رقم M07 ملك حممد خلفان اجلالف- ديرة- 
عيال نا�شر ال�شكل القانوين:  ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
1085298 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله- كاتب العدل تاريخ القرار 
او  القرار: 2013/4/20 وعلى من لديه اي اعرتا�س  : 2013/4/20 تاريخ ت�شديق 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني املركز الدويل لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات يف 
العنوان التايل: م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل 45 
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. العنوان:  مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ، ديرة - هاتف :2501521-04 الفاك�س: 

04-2501522
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: �ملركز �لدويل لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت تعيني امل�شفي 
�ملعامالت  وتخلي�س  للطباعة  جي  زهانغ  �شركة  لت�شفية  اع���اله  امل��ذك��ور 
الت�شديق  تاريخ   2013/4/20  : ال��ق��رار  تاريخ  العدل  كاتب  ــس.ذ.م.م(  �(
اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى    2013/4/20 القرار: 
امل�شفي املعني يف العنوان التايل:  م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق 
الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. العنوان:  مكتب 
رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

، ديرة - هاتف :2501521-04 الفاك�س: 04-2501522 
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: نور الد�رة �لفنادق  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 221 ملك موؤ�ش�شة االمارات العامة للبرتول- بر دبي- الو�شل     
القيد  رق��م    597951 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1013161 التجاري:  بال�شجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
العنوان: مكتب 304  لتدقيق �حل�سابات   �ن كيه قايد  �سي  املعني  امل�شفي  اإىل 
فاك�س/2659250   04 ديرة- اخلبي�شي هاتف: 2659550  للعقارات-  ال بخيت  ملك 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات
هاتف:  اخلبي�شي  دي��رة-  للعقارات-  بخيت  ال  ملك   304 مكتب  العنوان:    
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/2659250   04  2659550
نور  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  الد�رة �لفنادق )�ـــس.ذ.م.م( وذل���ك مب��وج��ب 
2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: تريبكا للو�ساطة �لعقارية    )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 221 ملك موؤ�ش�شة االمارات العامة للبرتول- بر دبي- الو�شل     
القيد  رق��م    603911 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1020317 التجاري:  بال�شجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
العنوان: مكتب 304  لتدقيق �حل�سابات   �ن كيه قايد  �سي  املعني  امل�شفي  اإىل 
فاك�س/2659250   04 ديرة- اخلبي�شي هاتف: 2659550  للعقارات-  ال بخيت  ملك 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كو�لربو �خلليج  )�س.ذ.م.م(.
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  علي  جبل  لال�شتثمار-  دب��ي  ملك   3-2-1 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 648285  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1069466 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/1/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني مكتب �ل�سرق �الو�سط 
العنوان: مكتب ملك �شعيد وحممد بن علي القيزي- ديرة-  لتدقيق �حل�سابات 
امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً  فاك�س/2727348   04 املطينة  هاتف: 2727319 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: نور للخدمات �ملالية  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: معر�س رقم ا�س ار 4 ايه ملك بوهليبه للعقارات- بر دبي-ام هوير ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    568231 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   73481 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سي 
�ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات  العنوان: مكتب 304 ملك ال بخيت للعقارات- 
كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/2659250   04  2659550 هاتف:  اخلبي�شي  دي��رة- 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات
هاتف:  اخلبي�شي  دي��رة-  للعقارات-  بخيت  ال  ملك   304 مكتب  العنوان:    
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/2659250   04  2659550
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  تريبكا 
بتاريخ  دبي  حماكم  قرار  مبوجب  وذلك  �لعقارية)�س.ذ.م.م(  للو�ساطة 
2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ مكتب �ل�سرق �الو�سط لتدقيق �حل�سابات
املطينة   دي����رة-  ال��ق��ي��زي-  ع��ل��ي  ب��ن  �شعيد وحم��م��د  م��ل��ك  ال��ع��ن��وان: مكتب 
هاتف: 2727319 04 فاك�س/2727348 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية كو�لربو 
�خلليج )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/22 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/22  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات
هاتف:  اخلبي�شي  دي��رة-  للعقارات-  بخيت  ال  ملك   304 مكتب  العنوان:    
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/2659250   04  2659550
نور  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ملالية)�س.ذ.م.م(  للخدمات 
   2013/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/3/21
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة وعنوانها:د�ناهري �م �ي �يه للتجارة �لعامة)�س.ذ.م.م( - رقم 
القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  �شركة  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل    510739 الرخ�شة 
بال�شجل التجاري: 52497 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه 
ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك  باإنحالل  التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 2013/4/23 بتعيني 
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق 

لدى الكاتب العدل. 
 وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة 
يف -ديرة- دوار ال�شاعة- بور �شعيد ت: 042955248 فاك�س رقم 042950081 �س ب 
8540   م�شطحبا معه كافة مل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ال�شركة  ا���ش��م  قانونيون  حما�سبون  و�سركاه-  �الغــا  �سفيان  وع��ن��وان��ه:  ال�شركة  ا���ش��م 
وعنوانها: داناهري ام اي ايه للتجارة العامة )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( رقم الرخ�شة 
510739 - العنوان: مكتب رقم 182 ملك جممع  دبي لال�شتثمار- بر دبي  . ال�شكل القانوين: 
�شركة ذات م�شوؤلية حمدودة . رقم القيد بال�شجل التجاري: 52497  مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�شركة  التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل  التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت 
املذكورة اعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 2013/4/23 واملوثق 
لدى الكاتب العدل حتت رقم 2013/1/74303 بتاريخ 2013/4/23 وبتعيني امل�شفي املذكور 
العدل.   الكاتب  لدى  املوثق  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ح�شب  ال�شركة  بت�شفية  للقيام  اع��اله 
وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة- ديرة- 
دوار ال�شاعة- مكتب 4 ملك حمد رحمة ال�شام�شي- ت: 2955248-04 فاك�س رقم 042950081 
وذال��ك خالل 45 يوما من  الثبوتية  امل�شتندات واالوراق  كافة  �س ب: 8540 م�شطحبا معه 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/774 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- را�شد مبارك عيطة �شهيل العامري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )5790.67 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد.    وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/50 مدين  جزئي           

اىل املدعى عليه/1- �شيف خلفان عبيد مبارك بن فالح   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   4808.40( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.    وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10790 بتاريخ 2013/5/12    

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/145 جتاري كلي              

االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  �شبيد  ه��اي  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
اك�شت�شاجن  ل�شركة  الق�شائي  امل�شفي  ب�شفته  ه��ان��ت-  ج��ون  �شتيفن   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �شبيب  بن  را�شد  احمد  را�شد  وميثله:  ليمتد  كوميونيكا�شن 
 13572500( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
�شنويا.      %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�����ش��اع��ة   2013/5/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15
. ويف  اي��ام على االق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االعدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/1062( رق��م  الق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
الثانية  اللجنة  )ابوظبي(  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام 
العالن  وذل��ك  العقارية،  متكن  موؤ�ش�شة  امل��دع��ى  م��ن  وامل��رف��وع��ة 
موؤ�ش�شة   -2 ال�����ش��وي��دي  �شلطان  اح��م��د  في�شل   -1 عليه  امل��دع��ى 
رمياك�س العقارية ن�شراً )جتديد بعد ال�شطب( وقد حتدد لنظر 
ال�شاع 6.00  املوافق 2013/5/28 يف  الثالثاء  يوم  الدعوى جل�شة 

م�شاء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
    اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم )2013/1060 ابتدائي ( املنظورة  لقد تقرر 
املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  امام 
وقد  ن�شرا  اع���الن  �شليم  رج��ب  خم��ت��ار  رج��ب  �شريف  عليه/ 
حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 
يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ موؤ�ش�شة متكن العقارية.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/1060 ابتدائي ( املنظورة امام 
عليها/  املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
م��وؤ���ش�����ش��ة رمي��اك�����س ال��ع��ق��اري��ة ومي��ث��ل��ه��ا/ر���ش��وان حم��م��ود احمد 
يوم  ال��دع��وى  جلل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شرا  اعالنها  الزقيبة، 
12.00 ظهرا مبقر  ال�شاعة  2013/5/27 يف متام  املوافق  االثنني 
املدعي/  نفقة  ع��ل��ى  وذل���ك  ن��ه��ي��ان  اآل  مبع�شكر  ال��ك��ائ��ن  اللجنة 

موؤ�ش�شة متكن العقارية.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة   ) ابتدائي   2013/466( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
عليها/  املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
عو�س  حممد  وميثلها  العامة-  للمقاوالت  نيرتوجني  موؤ�ش�شة 
احمد �شالح بن �شميدع ،  عالنها ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى  
 12.00 ال�شاعة  متام  يف   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم  جلل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا 

املدعي/ حممد �شبيب  حممد هالل الظاهري. 
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
 اعالن باحلكم يف الدعوى رقم  2013/33 مدين كلي

اىل املحكوم عليها/ جهونا فينيزيوال قيو جانو   العنوان: بالن�شر- نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/4/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
حكمت  بالتايل:  عي�شى،  ا�شماعيل  ا�شامة   / ل�شالح   اعاله  املذكورة 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره )109700 درهم( قيمة ال�شيك حمل الدعوى وامل�شحوب على بنك 
باركليز والزمت املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك 

من طلبات .    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 5/8 /2013م.
القا�سي/ اأمين عبدالرحمن

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  367/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

االمارات       اجلن�شية:  امل�شتعملة  واملعدات  لالليات  التل  موؤ�ش�شة   : امل�شتاأنف 
الهند   : اجلن�شية  �شيما  �شينغ  هارنيك  �شيما  �شينغ  عليه:تالويندر  امل�شتاأنف 
اعالنه/ املطلوب  احلكم  مبلغ  كامل  على  ا�شتئناف   : اال�شتئناف  مو�شوع 

تالويندر �شينغ �شيما هارنيك �شينغ �شيما اجلن�شية : الهند   العنوان: بالن�شر 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/451 عم جز- 
م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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�شاركا  اللذين  الكنديني  اأح��د  اإن  الكندية  �شي  ب��ي  �شي  قناة  قالت 
الغاز يف عني  الإنتاج  تيقنتوين  من�شاأة  الرهائن يف  يف عملية خطف 
اأمينا�س بجنوب اجلزائر يف يناير كانون الثاين املا�شي، كان موظفا 
يف املن�شاأة نف�شها قبل عام من العملية. وكانت اجلزائر اأعلنت عقب 
انتهاء العملية، التي نفذتها جمموعة تو�شف باإ�شالميني مت�شددين 
مدججني باالأ�شلحة واملتفجرات، وجود اثنني من الكنديني يف عداد 
املهاجمني، هما علي مدلج 24 عاما وخري�شتو�س كت�شريوبا�س 22 

عاما املنحدر من عائلة يونانية اأرثوذك�شية والذي اعتنق االإ�شالم. 
واأو�شحت القناة التلفزيونية العامة نقال عن م�شادر كندية اأن مدلج 
وعلى غرار عدد من اأفراد جمموعة االنتحاريني عمل يف من�شاأة عني 
على  وم��دل��ج  كت�شريوبا�س  وق��ت��ل   ،2012 ع��ام  مطلع  يف  اأم��ي��ن��ا���س 
رهائن   10 اأي�����ش��ا  معهم  قتلت  ن��ا���ش��ف��ة،  ع��ب��وة  تفجري  يف  االأرج����ح 
اآخرين كانوا ال يزالون اأحياء حني �شن اجلي�س اجلزائري هجومه 
الكنديني  ال�شابني  اأن  القناة  واأ�شافت  الرهائن.  لتحرير  النهائي 
اللذين كانا يقيمان يف مدينة لندن مبقاطعة اأونتاريو هما �شديقا 
درا�شة منذ املرحلة الثانوية وغادرا مع رفيق ثالث لهما كان معهما 
يف الثانوية نف�شها، ويدعى اأرون يون 24 عاما يف 2011 اإىل املغرب 
قبل اأن ينتقل الثالثة اإىل موريتانيا حيث ال يزال يون معتقال منذ 
دي�شمرب-كانون االأول 2011. اأ�شارت �شي بي �شي اإىل اأن ال�شلطات 
املوريتانية اعتقلت مدلج يف خريف 2011 ال�شتباهها يف تخطيطه 
عن  النهاية  يف  ع��دل��ت  لكنها  م��ط��وال  وا�شتجوبته  اع��ت��داء،  لتنفيذ 

توجيه اأي اتهام له، واأخلت �شبيله بعد 40 يوما من التوقيف.

   
اجلنوبية،  الكورية  الرئي�شة  با�شم  املتحدث  ت�شانغ جونغ،  يون  نفى 
املن�شوبة  التحر�س  تهمة  ب�شبب  عزله  تقرر  ال��ذي  هيه،  ك��ون  ب��ارك 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ب��ارك يف جولة خارجية  مرافقته  اأث��ن��اء  اإليه 
عن  اجلنوبية  الكورية  )ي��ون��ه��اب(  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  االأمريكية. 
يون، قوله يف موؤمتر �شحفي عقده ام�س ال�شبت يف �شيول، اإنه يقّدم 
اعتذاره العميق لل�شعب الكوري ورئي�شة البالد عن ت�شببه بف�شيحة 
اإتاحة  ب��ه��دف  موقفه  تو�شيح  يف  ت��اأخ��ر  اأن���ه  ي��ون  واأ���ش��اف  جن�شية. 
اإىل  املتحدة، م�شرياً  الواليات  با�شتكمال جولتها يف  الفر�شة لبارك 
اأنه كان يخ�شع لتحقيق من مكتب �شوؤون الدولة الرئا�شي. وحول 
ردف  ب�شورة عفوية ب�شرب  قام  اإن��ه  يون  قال  اإليه،  املوجهة  التهمة 
موظفة كورية من ال�شفارة الكورية يف وا�شنطن لرت�شده وت�شاعده 
اأنه اقرتح عليها  اإىل  يف مهامه خالل تواجده يف وا�شنطن، م�شرياً 
ت��ن��اول م�����ش��روب ب��رف��ق��ة ���ش��ائ��ق ال�����ش��ي��ارة ي���وم ان��ت��ه��ت ف��ي��ه حمادثات 
اأوباما، يف  ب��اراك  االأمريكي،  والرئي�س  الكورية  الرئي�شة  القمة بني 
اأن  بعد  وذلك   ، وا�شنطن  يف  بفندق  حانة  يف  اجلاري،  اأيار-مايو   7
�شعر بالذنب لتوبيخها ب�شبب اإخفاقها يف مهامها. واأ�شاف يون اأنه 
يف نهاية جل�شتهما، ربت يون على ظهرها ب�شربات خفيفة كت�شجيع 

لها لكونها طالبة جامعية كورية مقيمة يف الواليات املتحدة.
 

هزَّ زلزال عنيف �شباح ام�س ال�شبت جنوب اإيران ففي جنوب اإيران 
بالغة  اأ���ش��رار  درج���ات وت�شبب يف ح���دوث   6.2 ال��زل��زال  ق��وة  بلغت 
واإ�شابات عديدة . ووقع زلزال اإيران يف ال�شاعة الثانية وثماين دقائق 
 36.44 85 كلم وعمق  ُبعد  َد مركزه على  وُح��دِّ بتوقيت غرينت�س 
كلم جنوب �شرق مدينة ميناب يف حمافظة هرمزكان جنوبي اإيران، 
ونقلت  االأم��ريك��ي.  اجليولوجي  امل�شح  معهد  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  وف��ق 
االإيرانية  االأحمر  الهالل  جمعية  رئي�س  عن  لالأنباء  فار�س  وكالة 
اأُ�شيبوا بجروح يف  حممود مظفر القول اإن 11 �شخ�شاً على االأقل 
االإيرانية لالأنباء  وكالة مهر  ون�شبت  الزلزال.  خم�س قرى �شربها 
يت باالأر�س ا�شتناداً اإىل تقارير  اإىل مظفر اأن العديد من املنازل �ُشوِّ
 400 اأولية. وبح�شب رواية جمعية الهالل االأحمر االإيرانية، فاإن 
اإىل  اأدى  بالغ يف خم�س قرى مما  ب�شكل  االأق��ل ت�شررت  منزل على 
اإ�شابة 16 �شخ�شا على االأقل. وذكرت تقارير اأن فرق االإنقاذ ُهرعت 
اإىل املنطقة املنكوبة. وكان زلزال بلغت قوته 6.1 درجات قد �شرب 
اأبريل-ني�شان  من  التا�شع  يف  اإي���ران  غ��رب  جنوب  يف  ريفية  منطقة 
املا�شي واأ�شفر عن 37 قتيال واأكرث من 800 جريح ومل يلحق ذلك 

الزلزال اأ�شرارا مبحطة بو�شهر النووية، الوحيدة يف البالد .

عوا�صم

ك�نبريا

طهران

�سيول

الحتالل يحاول اإجبار 3 اأ�صرى 
فل�صطينيني على فك اإ�صرابهم عن الطعام 

•• القد�س املحتلة-وام: 

االأ�شرى  ان  ام�س  الفل�شطينيني  واملحررين  االأ���ش��رى  ���ش��وؤون  وزارة  قالت 
الفل�شطينيني الثالثة امل�شربني عن الطعام يف �شجون االحتالل اال�شرائيلي 
ما زالوا يف زنازين العزل ويف ظروف ال اإن�شانية كو�شيلة لل�شغط عليهم لفك 
اأبو داوود وامل�شرب  اأن اال�شري اأمين  ال��وزارة يف بيان لها  اإ�شرابهم وذكرت 
عن الطعام منذ 14 من ابريل املا�شي معزول يف زنازين �شجن اجللمة يف 
االحتالل  قبل خمابرات  عليه �شغوط من  للغاية ومتار�س  �شيئة  ظروف 
اأمين عي�شى حمدان من  الفل�شطيني  اأن اال�شري  اإ�شرابه. واأ�شافت  لوقف 
�شكان بيت حلم وامل�شرب عن الطعام منذ 28 ابريل املا�شي ما زال معزوال 
يف �شجن عوفر دون توافر احلد االأدنى من مقومات املعي�شة االإن�شانية وان 
الزنزانة التي يقبع فيها تخلو من اأي �شيء وال يوجد بحوزته �شوى املاء. 
ونقل حمامي وزارة االأ�شرى عن اال�شري حمدان خالل زيارته له قوله  اإن 
عددا من م�شوؤويل م�شلحة ال�شجون اال�شرائيلية ميار�شون عليه ال�شغط 
اإ�شرابه ولكنه يرف�س ذلك حتى يتم التعهد له خطيا بعدم جتديد  لفك 
اعتقاله االإداري . وقالت الوزارة يف بيانها ان اال�شري حممد اأبو ارميلة من 
االول  منذ  الطعام  عن  وامل�شرب  عوفر  زن��ازي��ن  يف  واملعتقل  جنني  خميم 
اليوم االأول  اإدارة ال�شجن منذ  من مايو اجل��اري يتعر�س للقمع من قبل 

الإ�شرابه عن الطعام حيث و�شع يف الزنازين االنفرادية.

ب�سبب �لتعديل �لوز�ري �الأخري

م�صر قد ت�صهد حتالفًا �صلفيًا مدنيًا �صد الإخوان

رئي�س الربملان العربي يدعو الأمم املتحدة واجلامعة 
العربية والتعاون الإ�صالمي للتحرك الفوري لإنقاذ الأق�صى

•• القاهرة-وام:

دعا معايل اأحمد حممد اجلروان 
ال���ع���رب���ي االأمم  ال����ربمل����ان  رئ��ي�����س 
العربية  ال���دول  وجامعة  املتحدة 
اإىل  االإ�شالمي  التعاون  ومنظمة 
الإنقاذ  والعاجل  الفوري  التحرك 
امل�شجد االق�شى جاء ذلك ردا على 
ندوة  ف��ى  م�شاركته  خ��الل  ���ش��وؤال 
وتطوير  والدميقراطية  التنمية 
ال��ن��ظ��ام االق��ل��ي��م��ي ال��ع��رب��ي التي 
ع���ق���دت ف���ى م��ق��ر ج��ام��ع��ة ال����دول 
الربملان  م���وق���ف  ح����ول  ال��ع��رب��ي��ة 
�شلطات  اق���ت���ح���ام  م����ن  ال���ع���رب���ي 
االق�شى  امل�شجد  باحة  االح��ت��الل 
واع���ت���ق���ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ح�شني 
والديار  ل��ل��ق��د���س  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي   -

الفل�شطينية.
اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  واأك���د رئي�س 
االحتالل  �شلطات  قيام  ا�شتمرار 
امل�شجد  ب���اق���ت���ح���ام  ال�������ش���ه���ي���وين 
ال�شالة  ق��ي��ود  وت�شديد  االق�����ش��ى 
امل�شلني  وت���روي���ع  ف��ي��ه  وال���ع���ب���ادة 
االآمنني وما تقوم به من حفريات 
اأ�شفل امل�شجد وفى حميطة بهدف 
تقوي�س اأركانه يتنافى مع اأاحكام 
جنيف  واتفاقية  ال��دويل  القانون 

ممثال  باإعتباره  العربى  ال��ربمل��ان 
يطلب  العربية  االأم��ة  �شعوب  عن 
العربية  ال���������دول  ج���ام���ع���ة  م�����ن 
ومنظمة التعاون اال�شالمي دعوة 
باأق�شى  لالنعقاد  االأم���ن  جمل�س 
االجراءات  الت��خ��اذ  ممكنة  �شرعة 
وال��ت��داب��ري ال��الزم��ة مب��ا ف��ى ذلك 
ت��وف��ري احل��م��اي��ة ال��دول��ي��ة ملدينة 
ع��ل��ى طابعها  واحل���ف���اظ  ال��ق��د���س 
تهويدها  دون  واحليلولة  العربي 
وفر�س اأمر واقع جديد لن تقبله 
ب�����اأي ح����ال م���ن االح�������وال �شعوب 
القد�س  العربية وذل��ك الأن  االم��ة 
ميثالن  ال�����ق�����ان�����وين  وو�����ش����ع����ه����ا 
اال�شالمي  ل���ل���ع���امل���ني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأح��م��ر ال يجوز  وامل�����ش��ي��ح��ي خ��ط��ا 

امل�شا�س به اأو التفريط فيه.
واأ���ش��ار اجل��روان اإىل اأن حماوالت 
االإح�����ت�����الل ا����ش���ت���غ���الل االو�����ش����اع 
ال���ع���امل مبا  ب��ه��ا دول  ال���ت���ى مت���ر 
ف��ي��ه��ا ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ل���ن تثني 
موا�شلة  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��وب 
مت�شكها بان�شحاب قوات االحتالل 
العربية  االرا������ش�����ى  ����ش���ائ���ر  م����ن 
واإقامة  امل��ح��ت��ل��ة  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
امل�شتقلة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال���دول���ة 

وعا�شمتها القد�س. 

وت��ه��وي��د ال��ق��د���س ب��اإف��راغ��ه��ا من 
����ش���ك���ان���ه���ا ال�����ع�����رب و����ش���م���ه���ا اىل 
ا���ش��رائ��ي��ل. واأك�����د اجل������روان عدم 
�شرعية االجراءات االإ�شرائيلية فى 
والعربية  الفل�شطينية  االأرا���ش��ى 
ال���ت���ى ال ت������زال حت����ت االح���ت���الل 
اإن  واأ������ش�����اف   1967 ع�����ام  م���ن���ذ 

وقواعد   1949 ل���ع���ام  ال���راب���ع���ة 
ال��ق��ان��ون ال�����دويل االن�����ش��اين واأن 
ال�����ش��ائ��ن��ة تتطلب  االع���م���ال  ه����ذه 
ال��دول كافة ممثلة فى االأمم  من 
العربية  ال���دول  وجامعة  املتحدة 
اال�شالمي  ال����ت����ع����اون  وم���ن���ظ���م���ة 
و���ش��ائ��ر امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ذات 

والعاجل  الفوري  التحرك  ال�شلة 
ل��وق��ف ال����ع����دوان امل��ت�����ش��اع��د على 
االأرا�شي  و�شائر  االق�شى  امل�شجد 
زرع  فى  وا�شتمراره  الفل�شطينية 
الف�شل  واإقامة جدار  امل�شتوطنات 
العي�س  ت�شييق  بغية  العن�شرى 
الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  اأب���ن���اء  ع��ل��ى 

•• بو�صان-وكاالت:

النووية  بالطاقة  تعمل  التي  االأمريكية  الطائرات  حاملة  و�شلت 
نيميتز اإىل ميناء بو�شان الكوري اجلنوبي الإجراء مناورات م�شرتكة 
مع �شول، يف خطوة يتوقع اأن تزيد التوتر مع كوريا ال�شمالية. وقال 
قائد املجموعة ال�شاربة حلاملة الطائرات نيميتز االأدمريال مايك 
�شتجريها  التي  اجلديدة  املناورات  اإن  بو�شان  يف  لل�شحفيني  واي��ت 
اأن  اإىل  �شلفا، م�شريا  روتينية وحم��ددة  اجلنوبية  كوريا  ب��الده مع 
حاملة الطائرات امل�شاركة يف هذه املناورات ت�شم 64 طائرة، ف�شال 

وايت  االأدم���ريال  و�شدد  وال�شفن احلربية.  امل��دم��رات  ع��دد من  عن 
على اأن هذه املناورات لي�س ردا على اأي حدث معني، بل هي جزء من 
كوريا  وكانت  �شول.  مع  عقود طويلة  منذ  م�شتمر  تعاون م�شرتك 
و�شول  لها  التابعة  الر�شمية  االأنباء  وكالة  عرب  انتقدت  ال�شمالية 
قيادة  قالت  املا�شي  الثالثاء  وي��وم  االأم��ريك��ي��ة.  ال��ط��ائ��رات  حاملة 
املنطقة  املنت�شرة قرب  اإن قواتها  بيان  الكوري اجلنوبي يف  اجلي�س 
ف��ورا يف حال �شقوط  بالرد  اأم��رت  االأ�شفر  البحر  املتنازع عليها يف 
اأي قذيفة يف مياهها االإقليمية. واأ�شافت قيادة اجلي�س اأنه اإذا ردت 
�شتتحول  الكورية اجلنوبية احلدودية  فاإن اجلزر  و�شول  وا�شنطن 

ال�شمالية  كوريا  اأن  اإىل  ي�شار  ال��ن��ريان.  من  ببحر  و�شفته  ما  اإىل 
االأخ��رية وعمدت من �شمنها  االأ�شابيع  بتهديدات كثرية يف  لوحت 
اإىل ن�شر �شاروخني من طراز مو�شودان على �شاحلها ال�شرقي، مما 
حمل الواليات املتحدة وحليفيها اليابان وكوريا اجلنوبية على اتخاذ 
تدابري للت�شدي الأي عملية اإطالق. وعززت طوكيو و�شول دفاعهما 
مدمرتني  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ن�شرت  ح��ني  يف  لل�شواريخ،  امل�شاد 
عملية  اأي  ملواجهة  قوية  ورادارات  �شاروخية  مب�شادات  جمهزتني 
اإطالق غري اأن كوريا ال�شمالية مل تنفذ تهديداتها وتراجعت حدة 

التوتر يف املنطقة يف االأيام االأخرية.

وا�صنطن تعد ملناورات جديدة مع �صول 

مع�صلة يف كولومبيا بني العدالة وال�صالم نتنياهو يلتقي بوتني لبحث �صواريخ �صوريا 
اإيران النووي. ورف�س مكتب رئا�شة الوزراء االإ�شرائيلية 
الفرن�شية.  ال�شحافة  وكالة  مرا�شل  اأ�شئلة  على  التعليق 
اأن  اإىل  املا�شي  االأرب��ع��اء  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول  واأ���ش��ارت 
ح�شول  اأن  ع��ن  لوا�شنطن  م��ع��ل��وم��ات  ق��دم��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل 
�شوريا على اأنظمة ال�شواريخ الرو�شية اإ�س300 املتقدمة 
وبطاريات دفاعات اأر�شية م�شادة للطائرات اأ�شبح و�شيكا. 
ويف ت�شريح لوزير خارجية رو�شيا �شريغي الفروف اإبان 
زيارة وار�شو قال اإن بالده توا�شل الوفاء بعقود لتقدمي 
معدات ع�شكرية لنظام رئي�س �شوريا ب�شار االأ�شد، واأ�شاف 
اأن مو�شكو وقعت عقود البيع منذ وقت طويل، ويتم االآن 

ت�شليم هذه املعدات، وهي اأنظمة م�شادة للطائرات.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ذكرت هاآرت�س االإ�شرائيلية ام�س اأن رئي�س الوزراء بنيامني 
نتنياهو �شيقوم بزيارة اإىل مو�شكو يف وقت الحق من هذا 
ال�شهر الإجراء حمادثات ب�شاأن خماوف اإ�شرائيلية من اأن 
اأر�س جو متقدمة.   �شوريا �شواريخ  بت�شليم  تقوم رو�شيا 
نتنياهو  يلتقي  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الرئي�س فالدميري بوتني مبو�شكو يف غ�شون االأ�شبوعني 
املقبلني ملناق�شة مبيعات االأ�شلحة الرو�شية اإىل �شوريا، ال 
امل�شادة  املتقدمة  اإ�س300  ال�شواريخ  اأنظمة  بيع  �شيما 
برنامج  اأي�����ش��ا ق�شية  ُت��ث��ار  اأن  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا  ل��ل��ط��ائ��رات. 

�شلفي وا�شع مُتثِّله الدعوة ال�شلفية 
واأحزاب �شلفية اأخرى اأهمها النور 
وج���ود حتالف  ب��اإم��ك��ان  ي�شي  م��ا   ،
الق�شري  املدى  بني اجلانبني على 

واملتو�شط.
اأن  اأنه لي�س �شرطاً  واعترب زهران 
املعار�شة  بني  حتالف  هناك  يكون 
ال�شلفية ل�شعوبة  املدنية والدعوة 
ال�شتحالته؛  ي���ك���ن  مل  اإن  ذل�����ك 
باتفاق  ت�شي  اأم���وراً  هناك  اأن  غري 
اجلانبني  ب����ني  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
ي�شوت  حيال ق�شايا عديدة حيث 
ال��ن��واب م��ن اجل��ان��ب��ني يف جمل�س 
ال�������ش���ورى ال���غ���رف���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
مقرتحات  �شد  امل�����ش��ري  ال��ربمل��ان 
يطرحها  ق����وان����ني  وم�������ش���روع���ات 
ن������واب ح�����زب احل����ري����ة وال���ع���دال���ة 
ال�شيا�شي جلماعة االإخوان  الذراع 

امل�شلمني .
الو�شول  زه������ران  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ومل 
املدنية  املعار�شة  ب��ني  حتالف  اإىل 
وال����دع����وة ال�����ش��ل��ف��ي��ة ب��ع��د اإج�����راء 
حيث  املقبلة  النيابية  االنتخابات 
ت���ك���ون االأو������ش�����اع ق���د ب���ات���ت اأك���رث 

و�شوحاً.
اهلل  عبد  النائب  ق��ال  جهته  وم��ن 
الربملانية  ال��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل  ح�����ش��ن 
حلزب احلرية املُعار�س يف جمل�س 
ال�������ش���ورى امل�������ش���ري ل���ل���وك���ال���ة اإن 
املدنية  امل��ع��ار���ش��ة  ب���ني  ال���ت���ق���ارب 
والدعوة ال�شلفية يف الروؤية حيال 
دة ه���و اأم�����ر ال  م��و���ش��وع��ات حم������دَّ
يدفع باجتاه حتالف حتى لو كان 
اأن�����ه م���ن املمكن  ان��ت��خ��اب��ي��ا؛ غ���ري 
املر�شحني  ب���ني  ت��ن�����ش��ي��ق  ح�����ش��ول 
االنتخابات  خ��الل  اجل��ان��ب��ني  م��ن 

النيابية املقبلة .

•• القاهرة-يو بي اأي:

جاء التعديل الوزاري االأخري على 
الآمال  خميباً  امل�شرية  احل��ك��وم��ة 
كثري من القوى ال�شيا�شية، وعك�س 
امل�شي  النظام احلاكم على  اإ�شرار 
باجتاه متكني جماعة االإخوان من 
الدولة،  مفا�شل  ع��ل��ى  ال�شيطرة 
حتى من دون م�شاركة تيار �شلفي 
يف  و�شاندها  اجلماعة  َدع��م  وا���ش��ع 
و�شول اأحد قيادييها وهو الرئي�س 

حممد مر�شي اإىل الرئا�شة.
ومل ُتخف الدعوة ال�شلفية واأحزاب 
وترّبمها  غ�شبها  اأخ����رى  �شلفية 
للحكومة،  اجل��دي��د  الت�شكيل  م��ن 
نة من 35 ع�شواً، والتي بات  املكوَّ
 11 ال�����وزراء االإخ�����وان فيها  ع���دد 
وزي����راً وي��رتاأ���ش��ه��ا ال��دك��ت��ور ه�شام 

قنديل غري االإخواين.
واأكد نائب رئي�س الدعوة ال�شلفية 
ي��ا���ش��ر ب��ره��ام��ي، يف م��داخ��ل��ة من 
اأن  امل�����ش��ري��ة،  الف�شائيات  اإح����دى 
ال��ت��ع��دي��ل ال��������وزاري اجل���دي���د لن 
الذي  والتفاهم  اال�شتقرار  يحقق 
اأن  يريده ال�شعب ويرغب يف روؤية 
كل القوى ال�شيا�شية �شايلة ال�شيلة 

مع بع�س .
االأف�شل  من  اأن��ه  برهامي  واعترب 
بالبيوت  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ب��ق��اء 
رئا�شة  جت���اه���ل  ا���ش��ت��م��ر  ح����ال  يف 
اجل���م���ه���وري���ة وج���م���اع���ة االإخ������وان 

امل�شلمني لها.
ك��م��ا رف�������س ق�����ادة ج��ب��ه��ة االإن���ق���اذ 
للمعار�شة  جتمع  اأك��رب   ، الوطني 
الوزاري،  التعديل  املدنية  امل�شرية 
موؤكدين مت�شك اجلبهة مبطالبها 
اإنقاذ  حكومة  ت�شكيل  �شرورة  من 
�شخ�شيات  ف��ي��ه��ا  ت���ت���وىل  وط���ن���ي 
ال�شلة  ذات  ال���������وزارات  حم���اي���دة 
باالنتخابات النيابية املقبلة خا�شة 
التنمية املحلية والداخلية والعدل 

وال�شباب.
الوزاري  التعديل  رف�س  بلغ  وق��د 

امل����دن����ي����ة ع�����ق�����دوا اج����ت����م����اع����اً مع 
فريمونت  بفندق  مر�شي  الرئي�س 
برئا�شة  ف���وزه  ع��ن  االإع���الن  قبيل 
يونيو  ح����زي����ران  يف  اجل���م���ه���وري���ة 
حمل  ات���ف���اق���اً  ووق���ع���وا   ،2012
��د فيه  اإ���ش��م ات��ف��اق ف��ريم��ون��ت ت��ع��هَّ
املجتمعون على جملة من االأ�ش�س 
اجلديد  ال���ن���ظ���ام  م���ع���امل  د  حت������دِّ
ال�شراكة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اأب����رزه����ا 
الوطنية وامل�شروع الوطني اجلامع 
ال��ذى يعرب عن اأه���داف ث��ورة 25 
يناير التي اأطاحت بالنظام ال�شابق 
ومكونات  اأط����ي����اف  ج��م��ي��ع  وع�����ن 
امل�������ش���رى، ومي���ث���ل فيها  امل��ج��ت��م��ع 
امل�����راأة واالأق����ب����اط وال�����ش��ب��اب، واأن 
واحلكومة  الرئا�شي  الفريق  ي�شم 

جميع التيارات الوطنية .
وقال املعار�شون ان اإ�شراك القوى 
رمزياً  ك���ان  ال��ق��رار  يف  ال�شيا�شية 
فعلى الرغم من اختيار م�شت�شارين 
من  مر�شي  للرئي�س  وم�شاعدين 

الإح�شائيات ر�شمية من 39 مليار 
 11.5 2010اإىل  اأواخ����ر  دوالر 

مليار دوالر حالياً.
التعديل  اأن  م���ع���ار����ش���ون  وراأى 
التخبط  َعَك�س حالة من  ال��وزاري 
اتخاذ  اآلية  بها  تت�شم  والع�شوائية 
قمة  اأن  معتربين  ح��ال��ي��اً،  ال��ق��رار 
وزي����ر  ت��غ��ي��ري  ي���ت���م  اأن  ���ط  ال���ت���خ���بُّ
الزراعة برغم حديث قادة االإخوان 
امل�شلمني عن زيادة اإنتاجية القمح 
تغيري  يتم  واأن  احل���ايل،  للمو�شم 
املعدنية  وال����رثوة  ال��ب��رتول  وزي���ر 
برغم احلديث الر�شمي عن انتهاء 

اأزمة ال�شوالر.
التخبط  اأن  اإىل  املعار�شون  ولفت 
هو  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  والع�شوائية 
االإخ����وان  ال���ش��ت��ئ��ث��ار  طبيعي  ن���اجت 
باحُلكم، على الرغم من تعهداتهم 
ال�شيا�شية  القوى  جميع  مب�شاركة 

يف احلكم .
املعار�شة  ق��وى  عن  ممثلون  وك��ان 

اإذ ت�شاءلت اجلبهة  ال�شخرية،  حد 
احلرة للتغيري ال�شلمي اإحدى قوى 
اإذا كان ف�شل  املعار�شة املدنية عما 
الدكتور عمرو  االإخ��واين  القيادي 
يف  مقعد  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف  دّراج 
الربملان  ال�شعب  جمل�س  انتخابات 
القدرات  ب��ني  م��ن  حالياً،  واملنحل 
حقيبة  على  للح�شول  لته  اأّهَّ التي 
الدويل؟ وما  والتعاون  التخطيط 
اإذا ك���ان ذل���ك ال��ف�����ش��ل ع��ام��اًل من 
بها �شندوق  �شُيقنع  التي  العوامل 
النقد الدويل الإقرا�س م�شر 4.8 

مليارات دوالر؟.
وت���ق���وم احل���ك���وم���ة امل�����ش��ري��ة منذ 
مع  مفاو�شات  ب��اإج��راء  ع��ام  قرابة 
للح�شول  ال��دويل  النقد  �شندوق 
مليارات   4.8 بقيمة  قر�س  على 
املوازنة  عجز  متويل  بهدف  دوالر 
االحتياطي من  نق�س  واحل��د من 
املركزي  البنك  يف  االأجنبي  النقد 
وفقاً  ت����راج����ع،  وال�������ذي  امل�������ش���ري 

خمتلف القوى ال�شيا�شية الدينية 
واملدنية اإال اأن تعيينهم كان �شكلياً 

ومن دون �شالحيات حقيقية .
واأ�شافوا اأن هذا تاأكد بعد ا�شتقالة 
غ��ال��ب��ي��ة ال���ف���ري���ق ال���رئ���ا����ش���ي من 
منا�شبهم واأبرزهم الدكتور �شمري 
للتحول  الرئي�س  م�شاعد  مرق�س 
ال����دمي����ق����راط����ي، وال���ق���ي���ادي���ني يف 
الدعوة ال�شلفية الدكتور خالد علم 
ل�شوؤون  الرئي�س  م�شت�شار  ال��دي��ن 
م�شت�شار  ال���زرق���ا  وب�����ّش��ام  ال��ب��ي��ئ��ة، 
ال�شيا�شية،  ل���ل�������ش���وؤون  ال��رئ��ي�����س 
واخلبري امل�شتقل حممد فوؤاد جاد 
لل�شوؤون  ال��رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ار  اهلل 

القانونية .
وق����ال ف��ري��د زه����ران ن��ائ��ب رئي�س 
الدميقراطي  امل�������ش���ري  احل������زب 
ليونايتد  املُ���ع���ار����س،  االج��ت��م��اع��ي 
حتالف  اإن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب���ر����س 
ج��م��اع��ة االإخ��������وان امل�����ش��ل��م��ني مع 
ي��ت��اآك��ل ب�شكل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ق��وى 
م�������ش���ط���رد م���ن���ذ ح�����ش��ول��ه��ا على 
بتويل  التنفيذية  ���ش��واء  ال�شلطة 
اجلمهورية  رئي�س  من�شب  مر�شي 
بح�شول  النيابي  امل�شتوى  على  اأو 
ممثليها على الغالبية الن�شبية من 
ال�شعب  بغرفتيه  ال��ربمل��ان  مقاعد 

املنحل، وال�شورى القائم .
واأ���ش��ار زه���ران اإىل اأن االإخ����وان يف 
التحالف  �شمن  ان�����ش��ووا  ال��ب��داي��ة 
ال���دمي���ق���راط���ي ال�����ذي ���ش��م قوى 
اأن  ن���ا����ش���ري���ة ول���ي���ربال���ي���ة ح���ت���ى 
املجيد  ع����ب����د  وح����ي����د  ال�����دك�����ت�����ور 
الوطني  االإنقاذ  القيادي يف جبهة 
املدنية فاز  اأكرب جتمع للمعار�شة 
�شمن  ال�شعب  جمل�س  يف  مبقعد 
ذلك التحالف، معترباً اأن االإخوان 
كلما ت�شوروا اأن االأو�شاع ا�شتقرت 
باجتاه  ان��دف��ع��وا  كلما  ل�شاحلهم 

خ�شارة حلفائهم .
االأ�شباب  يف  ت��ن��اغ��م  ث��م��ة  اأن  وب���دا 
الوزاري  التعديل  لرف�س  املُعلنة 
وتيار  املدنية  املعار�شة  ق��وى  ب��ني 

•• بوغوتا-ا ف ب:

العقاب؟  من  )ف��ارك(  الكولومبية  التمرد  حركة  مقاتلو  �شيفلت  هل 
مفاو�شات  تخو�س  التي  كولومبيا  تواجه  النزاع  قرن من  ن�شف  بعد 
تتمثل يف  الالتينية، مع�شلة �شعبة  امريكا  اق��دم حركة مت��رد يف  مع 
ال��ث��اين- ت�شرين  وم��ن��ذ  وال�����ش��الم.  ال��ع��دال��ة  ب��ني  ت���وازن  التو�شل اىل 
نوفمرب املا�شي يجري ممثلو حكومة خوان مانويل �شانتو�س والقوات 
امل�شلحة الثورية يف كولومبيا )ف��ارك( مفاو�شات يف كوبا من نقاطها 
احل�شا�شة ايجاد طريقة لدمج املقاتلني يف املجمتع. و�شرح فريديريكو 
لفران�س  القانون  لرجال  الكولومبية  املفو�شية  لدى  اخلبري  اأندريو 
القانوين  الو�شع  اىل  التطرق  على  �شتحملهم  امل�شالة  ه��ذه  ان  بر�س 
املباحثات يف هافانا خالل  ا�شتئناف  يتوقع  ، يف حني  الفارك  لعنا�شر 

كولومبيا  يف  امل�شالة  واث���ارت  ا���ش��رتاح��ة.  بعد  القادمة  القليلة  االي���ام 
و  األيغري  مونتي  ادواردو  العامة  النيابة  رئي�س  ب��ني  �شديدا  خالفا 
املدعي العام األيخاندرو اوردونيا�س الذي يتوىل مهمة مراقبة تطبيق 
القوانني. ويدعو مونتي األيغري اىل عدالة انتقالية ت�شمح يف الوقت 
احلقيقة  معرفة  يف  ال�شحايا  وح��ق  ال�شالم  يف  احل��ق  بت�شوية  نف�شه 
اقر  د�شتوري  تعديل  يف�شح  وذل��ك يف حني  تعوي�شات  على  واحل�شول 
ال�شنة املا�شية، املجال امام هذا احلل مع امكانية تعليق االحكام بحق 
املقاتلني. لكن يف املقابل يرى اأوردونيا�س ان هذا النظام �شي�شتفيد منه 
ب�شرورة  مذكرا  بال�شحايا  الت�شحية  اىل  و�شيوؤدي  اجلرائم  مرتكبو 
قانون  على  البلد  ه��ذا  و�شادق  الدولية.  كولومبيا  التزامات  اح��رتام 
املحكمة اجلنائية الدولية منذ 2002 ملالحقة مرتكبي اجلرائم �شد 

االن�شانية وعمليات االبادة ومنذ 2009 جلرام احلرب .

م�صلحون يهاجمون مركزًا 
لل�صرطة الفل�صطينية بال�صفة
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

متاأخر  وق����ت  يف  م�����ش��ل��ح��ون  ه���اج���م 
لل�شرطة  م��رك��زاً  االأول  اأم�����س  م�شاء 
الفل�شطينية يف بلدة �شعري باخلليل، 
بني  ا����ش���ت���ب���اك���ات  ت���ن���دل���ع  اأن  ق���ب���ل 
اجلانبني، على خلفية االحتجاج على 
قبل  ال�شرطة  بر�شا�س  ام��راأة  مقتل 
اإن  اأي��ام. وق��ال �شكان حمليون  ثالثة 
مركز  بالر�شا�س  هاجموا  م�شلحني 
مقتل  على  احتجاجاً  �شعري  �شرطة 
الفل�شطينية خلدة الكوازبة بر�شا�س 
ال�����ش��رط��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، االأرب����ع����اء 
خالل حماولة اإيقاف زوجها املطلوب 

لل�شرطة.
هاجموا  ����ش���ب���ان���ا  اأن  ����ش���ك���ان  وذك������ر 
يف  ال�شرطة  مركز  النارية  باال�شلحة 
اأفراد  احد  باإ�شابة  ت�شبب  ما  البلدة، 
ا�شتباكات  تندلع  اأن  قبل  ال�شرطة، 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��د ح���ال���ة توتر 
منذ مقتل الكوازبة االأربعاء املا�شي. 
وق��ال��ت و���ش��ائ��ل االإع�����الم حم��ل��ي��ة اإن 
البلدة  يف  الرئي�س  الكهرباء  حم��ول 
التيار  ق���ط���ع  اىل  ادى  م����ا  ت���ع���ط���ل، 
اإر�شال  مت  فيما  بالكامل  الكهربائي 
تعزيزات من االأجهزة االأمنية للبلدة 
م�شرعها  ل��ق��ي��ت  ال���ك���وازي���ة  وك���ان���ت 
بر�شا�س ال�شرطة الفل�شطينية م�شاء 
ي���وم االرب���ع���اء امل��ا���ش��ي، ل��ت��ن��دل��ع بعد 
عائلتها  بني  م�شلحة  ا�شتباكات  ذلك 
ان  لبثت  ما  الفل�شطينية،  وال�شرطة 

هدئت مبوجب هدنة موؤقتة.
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خرب�ء ي�سككون باأر�سية �لتفاهم بني و��سنطن ومو�سكو 

حتذيرات من �صراع اإقليمي وخيارات الأزمة يف �صوريا
•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

الربيطانية  ال�شحف  بع�س  تناولت 
االأهلية  احل���رب  والتحليل  بالنقد 
وبينما  ����ش���وري���ا،  يف  ت�����ش��ت��ع��ر  ال���ت���ي 
حذرت اإحداها من ب�شاعة اخليارات 
الغرب  اإن  اأخ�����رى  ق��ال��ت  ال���ق���ادم���ة، 
تدريجي،  ب�شكل  االأزم���ة  يف  ي��ت��ورط 
وت�������ش���اءل���ت ب�������ش���اأن م�����دى ����ش���رورة 
ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري االأم����ريك����ي يف 
االأزم�������ة امل��ت��ف��اق��م��ة م��ن��ذ اأك�����رث من 
غارديان مما  ذي  فقد حذر  عامني. 
�شمته اخليارات الب�شعة التي تنتظر 
م�شتقبل االأزمة املتفاقمة يف �شوريا، 
االأ�شبوع  ك�شفت  احل��رب  اأن  م�شيفة 
وعن  خطورتها  م��دى  ع��ن  اجل���اري 
احتماالت ت�شببها يف زعزعة ا�شتقرار 
ال�شرق االأو�شط برمته، وخا�شة بعد 
اعرتاف حزب اهلل بتورطه يف القتال 
اإىل جانب االأ�شد، و�شط اخل�شية من 
�شوريا  لي�شمل  احل��رب  نطاق  ات�شاع 

ولبنان والعراق على حد �شواء.
ال�شورين  ال��ث��وار  ت�شليح  اإن  وق��ال��ت 
�شاأنه  م��ن  لي�س  التنقيط  بطريقة 
ت��غ��ي��ري م����ي����زان ال����ق����وة يف ال���ب���الد، 
م��و���ش��ح��ة اأن االأو����ش���اع ال��راه��ن��ة يف 
تدعم  التي  ال��دول  كل  ت�شع  �شوريا 
الثوار اأمام خيارين �شعبني يتمثالن 

يف احلل الع�شكري وال�شلمي.
يتطلب  الع�شكري  احل��ل  اإن  وق��ال��ت 
اإقامة  ال�شوري  ال�شعب  اأ�شدقاء  من 
���ش��وري��ا، وكذلك  ع��ازل��ة يف  م��ن��اط��ق 

لت�شع  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  تتك�شف 
�شوريا  م���ع  م��واج��ه��ة  يف  اإ����ش���رائ���ي���ل 
االأمر  اللبناين،  اهلل  حزب  وحليفها 

الذي يهدد ب�شراع اإقليمي كامل.
وع���ر����ش���ت امل���ج���ل���ة ب��ت��ف�����ش��ي��ل كثري 
الع�شكرية، وقالت  ق��درات حزب اهلل 
2006 �شد  عام  ال�شابقة  اإن حربه 
القتالية  بكفاءته  متيزت  اإ�شرائيل 
دفاعاته  و���ش��ع��ف  وال����رب  ال��ب��ح��ر  يف 
اجلوية. ون�شبت اإىل بع�س املحللني 
�شيفاجئ  اهلل  ح������زب  اإن  ق���ول���ه���م 
اإ�شرائيل يف املواجهة املقبلة بقدرات 
وبالتايل  الدفاع اجلوي  متطورة يف 
فوق  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الهيمنة  ن��ه��اي��ة 

االأجواء اللبنانية.
نائب  ق���اووق  نبيل  ال�شيخ  اأن  ُي��ذك��ر 
حزب  يف  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
اأثناء  امل��ا���ش��ي  االأرب����ع����اء  ���ش��رح  اهلل 
حفل لوحدة االإعالم االإلكرتوين يف 
احلزب، باأن املقاومة حا�شرة لهزمية 
اإ�شرائيل، مو�شحا اأن االأخرية تريد 
لتغيري  �شوريا  يف  االأزم���ة  ا�شتغالل 

املعادلة يف املنطقة.
ت�����ش��ع��ى جلر  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  واأو����ش���ح 
حيث  ب�شروطها،  ح��رب  اإىل  املنطقة 
احلرب  مقدمات  تهيئة  على  تعمل 
ي�����ش��ك��ك خرباء   ، ح���ني  ال���ق���ادم���ة يف 
وا�شنطن  بني  ال�شيا�شية  بالت�شوية 
�شوريا  يف  ال��دائ��رة  للحرب  ومو�شكو 
للنزاع  الب�شرية  احل�شيلة  ب�شبب   ،
اأ�شلحة  ا�شتخدام  واحتمال  ال�شوري 

كيميائية فيه .

ال���رتي���ث االأم����ريك����ي رمب����ا ي���ع���ود يف 
وا�شنطن  ان���ت���ظ���ار  اإىل  م��ن��ه  ج����زء 
لنتائج املوؤمتر الدويل ب�شاأن االأزمة 
ال�����ش��وري��ة، وال�����ذي ي��ع��د ل���ه ك���ل من 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي���ة جون 
ال���رو����ش���ي �شريغي  ون���ظ���ريه  ك����ريي 

الفروف.
االأمريكية  تامي  ن�شرت جملة  بينما 
تقريرا عن احلرب ال�شورية والغارات 
االإ�شرائيلية على مواقع قرب دم�شق 
موؤخرا قائلة اإن لعبة ت�شعيد خطرة 

ت�شليح الثوار باالأ�شلحة الثقيلة التي 
ولكن  احل�����ش��م،  ب��ه��دف  يحتاجونها 
ه���ذا اخل���ي���ار ي���رتك ال��ف��ر���ش��ة اأم���ام 
االأ�شد  ق��وات  لت�شليح  واإي��ران  رو�شيا 
احتماالت  و����ش���ط  اأث���ق���ل،  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 
ك��ارث��ي��ة يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د �شقوط 

نظام الرئي�س ب�شار االأ�شد.
لالأزمة  ال�شلمي  احل��ل  اأن  واأ�شافت 
اأنه  مو�شحة  �شعب،  خيار  ال�شورية 
يتطلب خف�س م�شتوى ت�شليح الثوار 
اأنه يتوجب  اأي�شا  ال�شوريني، ويعني 

مزقت  الذين  الثائرين  القادة  على 
قوات االأ�شد عائالتهم اأ�شالء القبول 
العملية  م���ن  ك��ج��زء  االأ����ش���د  ب��ب��ق��اء 
من  �شعب.  خيار  وه��ذا  االنتقالية، 
جانبها قالت ذي اإندبندنت اإنه يبدو 
يتورط تدريجيا باحلرب  الغرب  اأن 
اأن  مو�شحة  ���ش��وري��ا،  يف  ال�����ش��رو���س 
ت�شعيان  وفرن�شا  بريطانيا  من  كال 
و�شط  ال�شوريني،  الثوار  ت�شليح  اإىل 
التدخل  يف  االأم������ريك������ي  ال���������رتدد 
ال��ع�����ش��ك��ري امل��ب��ا���ش��ر، وم�����ش��ي��ف��ة اأن 

باك�صتان تطرد مرا�صل نيويورك تاميز مباحثات �صعودية تركية حول �صوريا
•• الريا�س-يو بي اأي:

اخلارجية  وزي�����ر  ام�������س  ج����دة  اإىل  و����ش���ل 
الرتكي اأحمد داود اأوغلو يف زيارة للمملكة 
تدوم يوما واحدا يجري خاللها مباحثات 
مع نظريه ال�شعودي االأمري �شعود الفي�شل 
وبخا�شة  املنطقة  يف  االأو�شاع  على  ترتكز 

الو�شع يف �شوريا.
�شيجري  اوغلو  اأن  مطلعة  م�شادر  وقالت 
مباحثات مع االأمري �شعود الفي�شل ترتكز 
على االزمة ال�شورية وكيفيه اخلروج منها 

خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ا���ش��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات القتل 
للمملكة  اأوغ���ل���و  زي�����ارة  وت���اأت���ي  ال��ي��وم��ي��ة 
�شمن جولة له بداأها اأم�س االأول يف زيارة 

،و�شيغادر بعدها اإىل اأملانيا.
بيان  يف  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وذك��رت 
الرتكية  ل��الأن��ب��اء  اإخ��ال���س  وك��ال��ة  نقلته 
االأردنيني  امل�شوؤولني  م��ع  بحث  اأوغ��ل��و  اأن 
وق�شايا  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
ال�شوري،  امل��ل��ف  اأه��م��ه��ا  ودول��ي��ة،  اإقليمية 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�������ش���الم  وع���م���ل���ي���ة 

االأو�شط.

تدريبات م�صركة للقوات 
ال�صعودية وامل�صرية 

•• الريا�س-يو بي اأي:

انطلقت ام�س التدريبات الع�شكرية امل�شرتكة )تبوك 3( بني القوات الربية 
ال�شعودية، والقوات امل�شلحة امل�شرية، يف املنطقة ال�شمالية الغربية من املمكلة، 
والتي حتاكي ما يتم تنفيذه يف م�شرح العمليات احلقيقية يف احلروب الفعلية. 
وقالت وكالة االأنباء ال�شعودية الر�شمية )وا�س(، ان اإطالق التدريبات جرى 
باحتفال مبدينة امللك عبد العزيز الع�شكرية يف تبوك، مت خالله فيه رفع علم 
اململكة العربية ال�شعودية وعلم م�شر اإيذاناً ببدئهاأ. واأ�شافت اأن قائد املنطقة 
ال�شمالية الغربية مدير مترين ) تبوك 3 ( اللواء الركن �شعد القرين قال 
 ، يف كلمة له نحن اليوم نتبادل اخل��ربات وفنون القتال بني قواتنا امل�شلحة 
متطلعا اأن يعود تنفيذ هذا التمرين على اجلانبني بالفائدة وتطبيق اأ�شلوب 
العمل امل�شرتك وحتقيق االأهداف، موؤكدا اأن املنطقة ال�شمالية الغربية �شخرت 
جميع االإمكانيات الإجناحها. وبعد ذلك األقى نائب رئي�س هيئة تدريب القوات 
امل�شلحة امل�شرية اللواء اأركان حرب عادل اأبو الدوح، كلمة �شكر فيها القوات 
امل�شلحة ال�شعودية على ح�شن ال�شيافة واالإعداد املتميز للتمرين، مو�شحاً ما 
لهذا التمرين من اأهمية فيما يخ�س توطيد العالقات الع�شكرية امل�شرتكة 
بني البلدين . واأ�شاد باجلهود املبذولة من القوات امل�شلحة ال�شعودية وتذليل 

ال�شعوبات الإجناح هذا التمرين.

لبن��ان ي�ص��كو من �ص��ح 
امل�صاعدات للنازحني ال�صوريني

•• بريوت-يو بي اأي:

يتلق  لبنان مل  اأن  امل�شتقيلة جنيب ميقاتي من  اللبنانية  ا�شتكى رئي�س احلكومة 
ال�شوريني  للنازحني  معونات  تقدمي  يف  مل�شاعدته  املوعودة  امل�شاعدات  االآن  حتى 
،الذين و�شل عددهم اىل نحو ن�شف مليون نازح. ون�شب بيان ام�س اىل ميقاتي 
قوله على رغم الوعود والتعهدات الكثرية التي قدمت للبنان يف ال�شابق ال �شيما 
فان   ، النازحني  اإغاثة  وال��دويل يف جمال  العربي  الدعم  لتوفري  الكويت  يف قمة 
تتزايد  ، يف وقت  الدعم  القليل من  اال  ال�شاعة  تتلق حتى  اللبنانية مل  احلكومة 
اللبنانية  ان احلكومة  اىل  ميقاتي  وا�شار   . لبنان  اىل  الوافدين  النازحني  اع��داد 
جتد نف�شها عاجزة عن مواجهة ارتفاع اكالف االغاثة . ودعا باإحلاح اىل و�شع هذا 
الدويل  املوؤمتر  اأعمال  �شيما على جدول  ال  الدولية  االهتمامات  اأولوية  امللف يف 
االأح��وال فان ال حل جذريا لق�شية  �شوريا. ويف مطلق  ب�شاأن  املزمع عقده قريبا 
وحث   . �شوريا  يف  للنزاع  �شلمي  ح��ل  اىل  التو�شل  دون  م��ن  ال�شوريني  النازحني 
ال��ذي يحتاجه الغاثة  الدعم  لبنان  ال��دويل  املجتمع  اإي��الء  ميقاتي على �شرورة 
النازحني ال�شوريني يف لبنان واإعترب اأن هذا امللف ي�شكل اأولوية اأ�شا�شية للحكومة 
اللبنانية نظرا لتداعياته ال�شيا�شية واالجتماعية وال�شحية واالأمنية على لبنان .

•• برلني-ا ف ب:

اعطاء  على  عزمهما  وال��رتك��ي  االمل���اين  اخلارجية  وزي���را  اعلن 
دفع جديد لعملية ان�شمام تركيا اىل االحتاد االوروبي يف مقالة 
الغمايني  فرانكفورتر  �شحيفة  يف  االحد  اليوم  تن�شر  م�شرتكة 
اوغلو  داود  واحمد  ف�شرتفيلي  وكتب غيدو   . �شونتاغت�شايتونغ 
يتوجب  التي  العملية  لهذه  جديد  دف��ع  اعطاء  نريد  املقالة  يف 
على االحت���اد االوروب����ي وت��رك��ي��ا حتريكها . واك���د ال��وزي��ران ان 
هذه  بت�شميم.  تطبقها  وا�شعة  ا�شالحات  عملية  اطلقت  تركيا 

الدميوقراطية   : امل�����ش��رتك��ة  قيمنا  م��ع  تتما�شى  اال���ش��الح��ات 
وح��ق��وق االن�����ش��ان ودول���ة ال��ق��ان��ون . وك��ت��ب ال���وزي���ران ان تركيا 
احرزت تقدما يف ا�شالحاتها و جناحاتها يجب ان تنعك�س ايجابا 
على عملية املفاو�شات متهيدا لالن�شمام اىل االحتاد االوروبي 
. وا�شافا من االيجابي فتح ف�شل جديد من املفاو�شات قريبا. 
املراوحة يف املباحثات ت�شر برتكيا واوروب��ا . وداود اوغلو يزور 
ا�شرتاتيجي  اول حوار  االمل��اين يف  برلني ويلتقي االحد نظريه 
امل��اين-ت��رك��ي ، االط���ار ال��ت�����ش��اوري اجل��دي��د ب��ني البلدين الذي 
ال�شيا�شة  و���ش��وؤون  واالوروب��ي��ة  الثنائية  الق�شايا  كافة  �شي�شمل 

اىل  تركيا  ان�شمام  م��ن  الر�شمي  املانيا  موقف  لكن  ال��دول��ي��ة. 
زيارة  �شباط-فرباير خ��الل  نهاية  االوروب���ي ح��ذر ويف  االحت��اد 
مع  لقاء  بعد  مريكل  انغيال  االملانية  امل�شت�شارة  اك��دت  لرتكيا 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان ح��ت��ى ل��و لدي 
اود  تامة  بع�شوية  تتمتع  كدولة  تركيا  ان�شمام  حول  حتفظات 
ان ت�شتمر هذه املفاو�شات . وكانت مريكل طالبت انقرة باحراز 
بحكومة  االع���رتاف  تركيا  ترف�س  التي  قرب�س  ملف  يف  تقدم 
الق�شم اجلنوبي منها ومتنع ال�شفن والطائرات االتية مبا�شرة 

من هذه اجلزيرة دخول موانئها ومطاراتها.

م�صاٍع لتحريك عملية ان�صمام تركيا لالحتاد الأوروبي

اجلالية ال�صورية يف اجلزائر تندد مبجازر الأ�صد

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

ال �شّك اأّن فرن�شا ت�شتح�شر اليوم، 
ال�شوري،  امللف  اأوراق  تقّلب  وه��ي 
ح��ك��م��ة ���ش��اع��ره��ا الم���ارت���ني وهو 
�شباق  م����ن  ال����ع����ربة  ي�����ش��ت��خ��ل�����س 
االأرن�����ب وال�����ش��ل��ح��ف��اة،  ال جدوى 
من الّرك�س ال�شريع.. فاالأهّم هو 

الو�شول يف الوقت املنا�شب .
اإثارة  يف  ال�شّباقة  كانت  فباري�س 
�شدارة  ويف  ال�������ش���وري���ة،  امل�����ش��ال��ة 
ب�����ش��اأن��ه��ا، ولكن  امل����واق����ف  ات���خ���اذ 
ووا�شنطن  مو�شكو  ب��ني  االت��ف��اق 
جاء  دويل،  م����وؤمت����ر  ع���ق���د  ع���ل���ى 
ليهّم�س التحّرك الفرن�شي، الذي 
جعل من رحيل الرئي�س ال�شوري 
االأولويات،  �شّلم  يف  االأ���ش��د  ب�شار 
الفرن�شية  الدبلوما�شية  وليمنح 

دور الكومبار�س فقط.
اأرادت فرن�شا يف هذه االأزمة،  لقد 
اال�شتطالع،  ط���الئ���ع  دور  ل��ع��ب 
القيادة  اأن  ه���و  امل�����ش��ك��ل��ة  ول���ك���ن 
ال���ع���ام���ة ق������ّررت ع�����ودة ال����ق����وات . 
يف ����ش���ورة واح�������دة، و����ش���ف اأح���د 
بامللف  اجل�����ّي�����دي�����ن  ال�����ع�����ارف�����ني 
ال�����ش��وري احل���رج ال���ذي جت��د فيه 
نف�شها،  الفرن�شية  الدبلوما�شية 
اأّن طرفني  يبدو  ال��ذي  الوقت  يف 
ك��ب��ريي��ن ورئ��ي�����ش��ي��ني، ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة ورو����ش���ي���ا، ع���ازم���ان على 
الرهان  وي��ت��م��ّث��ل  م��ع��ا.  ال��ت��ح��ّرك 
�شنتني،  ط��ّي �شفحة خّلفت يف  يف 
األ��ف قتيل، ومئات   70 اأك��رث من 
وماليني  اجل���رح���ى  م���ن  االآالف 

امل�شردين والالجئني.
و���ش��واء ك��ان االأم���ر جم���ّرد خدعة 
ال���ه���دف م��ن��ه��ا ك�����ش��ب ال���وق���ت اأو 
اإىل حل �شيا�شي  اأخ��ريا،  التمهيد، 
االتفاق  ف����اإن  ل��ل�����ش��راع،  ح��ق��ي��ق��ي 
نقطة  ي�شبه  االأم��ري��ك��ي  ال��رو���ش��ي 

ال�������ش���وري���ة  ال������درام������ا  حت������ول يف 
ال���دام���ي���ة. وق����د اع�����رتف ل����وران 
خ��ارج��ي��ة فرن�شا  وزي����ر  ف��اب��ي��و���س 
لوموند،  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  االأرب����ع����اء 
ب���ال���واق���ع اجل����دي����د، م���ع���رب���ا عن 
�شيا�شي  ح���ل  الإي���ج���اد  م�����ش��ان��دت��ه 
وموؤيدا منذ فرتة طويلة الجتماع 
2 يف لغة الدبلوما�شية(  ) جنيف 
ت�شكيل  بالعمل على  البدء  بهدف 
حكومة انتقالية يف دم�شق. وهذه 
البع�س،  ي���ق���ول  ك���م���ا  ط���ري���ق���ة، 
ي�شري،  وه������و  ال����ق����ط����ار  ل�����رك�����وب 
ق��ط��ار ت��وج��د ق��اط��رت��ي ق��ي��ادت��ه يف 
رئي�س  واق��ر  ومو�شكو.  وا�شنطن 
ال  ان���ه   الفرن�شية  الدبلوما�شية 
ال�شراع  ه��ذا  ح��ل  لفرن�شا  ميكن 

مبفردها .
التي  باري�س،  اأّن  امل��ف��ارق��ات،  وم��ن 
تظهر اليوم يف ذيل القائمة، كانت 
ال�شورية،  اجل��ب��ه��ة  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة 
دائما  يكن  مل  ال�شبق  ه��ذا  ول��ك��ن 
ُي�����دار ب��ح��ك��م��ة، ك��م��ا مل ي��ق��د اإىل 
غّذت  لقد  املنا�شبني.  امل��ح��اوري��ن 
حتركها  وراف���ق  الغمو�س  فرن�شا 
ال�شياق  ه���ذا  ويف  ال��و���ش��وح،  ع���دم 
امل�شالح  اأّن   اح��د اخل���رباء،  يقول 
االإ�شرتاتيجية  واالآث��ار  الفرن�شية 
يوما حتديدها  يتّم  لقراراتها مل 
وتقييمها بو�شوح .واأ�شاف، كثريا 
الفرن�شّية  امل�����ب�����ادرات  ك���ان���ت  م���ا 

متليها اعتبارات اإعالمية .
الك�����اي  اإىل  و���ش��ول�����������������ه  ل�����دى 
فابيو�س،  ل���وران  طالب  دور���ش��ي��ه، 
باللجوء  جوبيه،  اآالن  �شلفه  مثل 
الدولية يف  املحكمة اجلنائية  اإىل 
ما يخ�ّس الرئي�س ب�شار االأ�شد اإاّل 
الت�شريح  ذاك  على  ع��ام  بعد  ان��ه 
ورغم ا�شتمرار ال�شراع ، مل يتخذ 
اأي اإج���راء باجتاه حمكمة الهاي.

ك��م��ا ك��ان��ت ب��اري�����س م��ن ب��ني اأوىل 

الفرن�شي  الرئي�س  م��ار���س،  نهاية 
اأ�شلحة  ت�شليم  ه��والن��د،  فران�شوا 
املدى  ال�شوريني على  للمتمردين 
الق�شري. وبني ال�شبعة والع�شرين 
ع�شوا يف االحتاد االأوروب��ي ميكن 
ب�شان  قانونيا  امل��ع��ّق��دة  للمعادلة 
اأن جت���د حاّل  االأوروب�������ي  احل��ظ��ر 
ال�شهر اجل��اري، من خالل  نهاية 

عدم اتخاذ اأّي قرار.
امل����راق����ب����ني اإىل  وي���خ���ل�������س اح�����د 
حتركت  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  اإن 
امل��ط��اف الأن��ه��ا ال تريد  ن��ه��اي��ة  يف 
خا�شة االن��زالق يف �شراع جديد، 
ا�شتعادة  بفكرة  مهوو�شة  ورو�شيا، 
الدولية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا 
منذورة  اأّن��ه��ا  يبدو  فرن�شا،  اأّم���ا   ،
لالأدوار الثانوّية على ركح م�شرح 

االأحداث يف �شوريا.

. يف ح��ني ق��ب��ل ث��الث��ة اأي�����ام، كان 
نظريه  اأم���ام  نف�شه،  ك��ريي  ج��ون 
يقّر  الف���روف،  �شريجي  ال��رو���ش��ي 
لي�س  اأن��ه  امل�شالة  ه��ذه  بخ�شو�س 
م��ن مهام االأم��ري��ك��ان ات��خ��اذ مثل 

هذا القرار قرار !.
اأي�����ش��ا، يف �شدارة  ك��ان��ت  ب��اري�����س 
امل����ع����رتف����ني ر�����ش����م����ّي����ا ب���ائ���ت���الف 
ت�شكيلة  وهي  ال�شورية،  املعار�شة 
نتائج  ،وكانت  االآن  منق�شمة حتى 
الذين  هذا االع��رتاف هزيلة الن 
الفرن�شية  الدبلوما�شية  راه��ن��ت 
اأو  تن�شلوا،  اإّم��ا  عليهم  واعتمدت 

ُهّم�شوا من قبل اجلهاديني.
فرن�شا  اأّن  ي����رى  م���ن  ه���ن���اك  ب���ل 
بع�س  خ���������الل  م�������ن  �����ش����اه����م����ت 
�شعود  يف  ال���دول���ي���ة  حت��ال��ف��ات��ه��ا 
امل�شلحة  الراديكالية  املجموعات 

ب�شار  ب��اأن  طالبت  التي  العوا�شم 
هذا  وك������ررت   ، ي���رح���ل  اأن  ي��ج��ب 
امل��وق��ف ب��ا���ش��ت��م��رار، غ��ري ان���ه مع 
مرور الوقت، مل تتقّل�س الفجوة 
اّت�شاعا.  ت���زدد  مل  ان  ال��واق��ع  م��ع 
وك��ان اإع���الن ه��ذا امل��وق��ف ك�شرط 
رو�شيا،  ال��ف��ور  على  اأث���ار  اأ�شا�شي، 
حّل  اإىل  التو�شل  اإمكانية  واأع���اق 
تفاو�شي رمّب��ا كان ممكنا يف ذاك 
الدبلوما�شيون  وك�����ان  ال����وق����ت، 
وال��ع�����ش��ك��ري��ون ي��ت��ف��ق��ون ع��ل��ى اأن 
كما   ، للرحيل  م�شتعّد  غري  ب�ّشار 
على  ك�شبها  ميكن  ال  امل��ع��رك��ة  اأّن 
امليدان حيث اأّن خطوط املواجهة 
ب����ني اجل���ي�������س وامل���ت���م���ردي���ن غري 
اخلارجية  وزارة  ودع����ت  ث��اب��ت��ة. 
اجلمعة،  اأخ���رى،  م��رة  الفرن�شية 
اإىل حّل راف�شة بقاء الرئي�س ب�ّشار 

ال�شوريني،  امل��ت��م��ردي��ن  جبهة  يف 
تكّرر  اأّنها  اأخ��رى،  م��رة  املفارقة  و 
للمعار�شة  دع���م���ه���ا  ب���ا����ش���ت���م���رار 
لوران  اأعلن  وم��ت��اأخ��را،   ، املعتدلة 
جبهة  اإدراج  ن��ي��ت��ه  ع���ن  ف��اب��ي��و���س 
الّن�شرة املوالية لتنظيم القاعدة، 

على الئحة االإرهاب.
ن����ف���������س ال����ت����ن����اق���������س وال��������������رّتّدد 
اللعبة  ون���ف�������س  واالزدواج��������ّي��������ة، 
امل�شروع،  ب��خ�����ش��و���س  اخل����ط����رة، 
ع��ال، حّيزا  ب�شوت  ح��ّددت فرن�شا 
املتمردين ع�شكرّيا  زمنّيا مل�شاعدة 
لتمكينهم من الدفاع عن اأنف�شهم، 
اأيدي  يف  االأ�شلحة  وق��وع  منع  مع 
االإرهابيني واجلماعات املتطّرفة.

جتاوزها  ي��ت��م  مل  املع�شلة  وه���ذه 
ال����ذي  ال���غ���م���و����س  ت���ب���دي���د  وال   ،
ي��ك��ت��ن��ف��ه��ا، ع���ن���دم���ا ا���ش��ت��ب��ع��د يف 

�التفاق �الأمريكي �لرو�سي يقلب �ملعادلة على �مل�سرح �ل�سوري

ف�صل الدبلوما�صية الفرن�صية واكتفائها بدور الكومبار�س!

نقل، يف كل االأوق��ات، اأنباء متوازنة، وواقعية عن باك�شتان . كما طلبت اأبرام�شون من 
الوزير الباك�شتاين اإعادة التاأ�شرية اإىل ول�س واأ�شافت اأن اتهام ول�س مبمار�شة ن�شاطات 
غري مرغوب فيها، مبهمة وال اأ�شا�س لها ، م�شرية اإىل اأن ول�س مل ي�شتلم اأي تو�شيح 
عن ن�شاطاته اخلاطئة املزعومة . واعتربت اأن توقيت االأمر كان مفاجئاً، ولفت اإىل اأنه 
وقع يف الوقت الذي جتري فيه باك�شتان انتخابات ت�شريعية تعترب نقطة حتول هامة 
يف امل�شار الدميقراطي، معتربة اأن طرد �شحايف يوم اإجراء االنتخابات يتناق�س مع هذا 
االنطباع . ي�شار اإىل اأن ول�س هو �شحايف عا�س وعمل يف باك�شتان ملدة 9 اأعوام، معظمها 
يف اإطار عمله مع �شحيفة )ذا غارديان( الربيطانية. وقد وظفته �شحيفة )نيويورك 
تاميز( يف كانون الثاين-يناير 2012، وكتب مقاالت عديدة عن التوتر ال�شيا�شي يف 
باك�شتان، ون�شاط املت�شددين وعن العالقة املتوترة بني اإ�شالم اآباد ووا�شنطن التي كانت 

جتري غارات لطائرات بدون طيار على احلدود االأفغانية-الباك�شتانية.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

رئي�س  اأم��رت  الباك�شتانية  احلكومة  اإن  االأمريكية  تاميز(  )نيويورك  �شحيفة  قالت 
التي  الت�شريعية  االنتخابات  ع�شية  البالد  مبغادرة  الباك�شتانية  العا�شمة  يف  مكتبها 
انطلقت ام�س ال�شبت واأ�شافت اأن ر�شالة من فقرتني �شّلمها رجال �شرطة ملنزل رئي�س 
املكتب، دكالن ول�س، اخلمي�س املا�شي. ونقلت ال�شحيفة عن الر�شالة قولها مت االإخطار 
ذلك،  على  وبناء  م�شيفة   ، فيها  املرغوب  غري  اأن�شطتكم  ج��راء  األغيت  تاأ�شريتكم  ب��اأن 
الوزارة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  �شاعة   72 غ�شون  يف  البالد  مغادرة  منكم  يطلب 
التحرير يف  رئي�شة  اأعربت  االأم��ر. من جهتها،  ا�شتدعت هذا  التي  االأن�شطة  مل حتدد 
لوزير  بعثتها  احتجاج  ر�شالة  يف  االأم���ر،  اإزاء  قلقها  عن  اأبرام�شون،  جيل  ال�شحيفة، 
نزيه  اأن ول�س مرا�شل  اعتربت فيها  الباك�شتاين، مالك حممد حبيب خان،  الداخلية 

•• اجلزائر-يو بي اأي:

ن��ظ��م��ت اجل��ال��ي��ة ال�����ش��وري��ة يف اجل���زائ���ر ام�����س وقفة 
اأمام ال�شفارة ال�شورية بالعا�شمة اجلزائر  احتجاجية 
ن�����ددت ف��ي��ه��ا مب���ا و���ش��ف��ت��ه ب���امل���ج���ازر ال���ت���ي ق���ال���ت اأن 
بانيا�س،  مبدينة  ارتكبها  االأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س  نظام 

وبالهجمات االإ�شرائيلية االأخرية.
وقال الناطق با�شم حملة دعم مطالب ال�شعب ال�شوري 
ت�شريح  ح�����ازم، يف  ف��ي�����ش��ل  اجل���زائ���ر،  ال��ت��غ��ي��ري يف  يف 
�شاركت  التي  الوقفة  اإن  اأنرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
فيها ع�شرات العائالت جاءت من اجل ا�شتنكار املجازر 

يف بانيا�س التي حملت �شكل التطهري العرقي .

واأ�شاف اأنها جاءت اأي�شاً ال�شتنكار العدوان االإ�شرائيلي 
على مقدرات ال�شعب ال�شوري وحتميل النظام م�شوؤولية 
نحو  قواته  بتوجيه  ال�شورية  الداخلية  اجلبهة  ك�شف 
ثورة ال�شوريني وندد حازم ب�شمت النظام ال�شوري عن 

الرد على الهجمات االإ�شرائيلية امل�شتمرة .
ال�شراع  اللبناين يف  ق��وات ح��زب اهلل  ن��دد بتدخل  كما 
ل�شالح  �شنية   - �شيعية  لفتنة  بذلك  موؤ�ش�شاً  ال�شوري 

امل�شروع الفار�شي االإيراين .
اأن ق���وات االأم����ن اجل��زائ��ري��ة ط��وق��ت مقر  اإىل  ي�����ش��ار 
االأمن  عنا�شر  من  حاجزا  و�شكلت  ال�شورية  ال�شفارة 
اأي  وق��وع  دون  ال�شفارة من  تقدم نحو مدخل  اأي  ملنع 

احتكاك مع املتظاهرين.

موؤمتر ا�شدقاء �شوريا يف باري�س
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تهديد معتقلي غوانتنامو بالتفتي�س اجل�صديال�صجن 80 عامًا لرئي�س غواتيمال ال�صابق 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

اعلن معتقلون يف غوانتانامو ان جنديا ابلغهم باأنهم �شيخ�شعون لعمليات تفتي�س ج�شدية حتى يف اماكن 
بر�س  فران�س  لوكالة  ذك��ر  كما  عنهم،  يدافعون  الذين  املحامني  للقاء  املعتقل  من  خرجوا  كلما  ح�شا�شة 
الدفاع عن خم�شة ع�شر معتقال يف غوانتانامو لدى  الذي يتوىل  املحامي  املحامي ديفيد رميي�س. وقال 
ال�شجن لعملية تفتي�س  التفتي�س اجلديدة، يخ�شع كل معتقل يغادر  �شيا�شة  ال�شجن مبوجب  عودته من 
فران�س  وكالة  ا�شئلة  على  ال��رد  لل�شجن  الع�شكرية  ال�شلطات  ت�شاأ  اج��زاء ح�شا�شة من ج�شمه. ومل  ت�شمل 
29 ني�شان ابريل اىل الثالث  بر�س. وا�شاف املحامي رميي�س الذي كان يف القاعدة االمريكية بكوبا من 
امللك  اليمنيني الذين ينفذون ا�شرابا عن الطعام، ان اثنني منهم هما عبد  ايار مايو للقاء موكليه  من 
وهاب و�شلمان ربيعي حدثاه عن هذه ال�شيا�شة اجلديدة التي ابلغهم بها جندي يف اال�شبوع نف�شه، لكنها مل 
تطبق عليهما. واعترب املحامي الذي و�شف هذا االجراء باأنه مثري لل�شدمة انه يهدف اىل اخافة املعتقلني 
و ثنيهم عن لقاء حماميهم و ا�شافة �شعوبة جديدة على ا�شرابهم عن الطعام وللقاء حماميهم، ينقل 

املعتقلون على منت �شاحنات �شغرية اىل مع�شكر ايكو حيث جهزت زنزانات خا�شة لهذه الغاية. 

•• غواتيماال-وكاالت:

دان����ت حم��ك��م��ة يف غ��وات��ي��م��اال رئ��ي�����س البالد 
ال�����ش��اب��ق اجل�����رال اإي���ف���راي���ن راي���و����س مونت 
اإب���ادة وج��رائ��م ح��رب، وحكمت عليه  بارتكاب 
و30  االإب�����ادة  ب��ج��رمي��ة  ع��ام��ا   50 بال�شجن 
عاما اأخرى بجرائم احلرب، اأي ما جمموعه 
ال�شجن ملدة 80 عاما، يف اأول حكم من نوعه 

�شد رئي�س دولة �شابق يف اأمريكا الالتينية. 
وق���ال���ت ال��ق��ا���ش��ي��ة ي��ا���ش��م��ني ب���اري���و����س لدى 
اأعمال  اإن  القابل لال�شتئناف  تالوتها احلكم 

�شكان  ب��ح��ق  اإب����ادة جماعية  ب��ح��دوث  ر���ش��م��ي 
البالد االأ�شليني خالل احلرب االأهلية التي 
الرئي�س  نفاه  اأم��ر  وه��و  ع��ام��ا،   36 ا�شتمرت 
احلايل اجلرال املتقاعد اأوتو برييز مولينا. 
ومنذ 19 مار�س-اآذار املا�شي يحاكم اجلرال 
ال�شابق رايو�س مونت الذي توىل �شدة الرئا�شة 
بني 1982 و1983 مع رئي�س اال�شتخبارات 
بتهمة  رودريغيز  ماوريت�شيو  خو�شيه  ال�شابق 
وراح  اجلي�س  ارتكبها  جم��زرة  وراء  ال��وق��وف 
يف  املايا  عرقية  من  هنديا   1771 �شحيتها 

مقاطعة كي�شيه ب�شمال البالد.

والعقوبة  اإب�����ادة،  اإىل  ت��رق��ى  م��ون��ت  راي���و����س 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ا ي��ج��ب اأن ت��ط��ب��ق ب��ح��ق امل����دان. 
املحاكمة  ال�شهود خالل  وتعاَقب على من�شة 
اأكرث من مائة ناج رووا الفظائع التي ارتكبها 
ال��ع�����ش��ك��ري��ون ب��ح��ق��ه��م. و����ش���ردت ن�����ش��اء من 
االغت�شاب  جرائم  وقائع  االأ�شليني  ال�شكان 

التي ارتكبها بحقهن ع�شكريون يف اجلي�س.
اإنه  اآخر يدعى خوليو فيال�شكو  �شاهد  وقال 
كان طفال حني مت اقتياده بالقوة اإىل مع�شكر 
ي�شتخدمون  ج��ن��ودا  �شاهد  وه��ن��اك  للجي�س 
راأ�س امراأة عجوز مثل الكرة . وهذا اأول اإقرار 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

مازالت اأ�شرار ما حدث يف تون�س 
ع�شّية �شقوط نظام الرئي�س زين 
العابدين بن علي، تثري الف�شول 
وحمور روايات خمتلفة ت�شل حّد 
يف  زاد  مّم��ا  والتناق�س  الّت�شارب 
جرى،  ما  حقيقة  �شورة  غمو�س 
وهوّية  االأح����داث،  ت��ط��ّور  وكيفّية 

االأطراف الفاعلة فيها.
هذا  امل���ع���ل���وم���ات يف  اآخ�������ر  وم�����ن 
�شحيفة  اأك�����دت�����ه  م����ا  ال�������ش���ي���اق، 
عددها  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال�������ش���روق 
ع��ن م�شادر  اأم�����س نقال  ال�����ش��ادر 
مدوّية  ح��ق��ائ��ق  اأن  م��ن  مطلعة، 
ُتثبت  قريبا،  عنها  الك�شف  �شيتم 
وراء  ال����ق����اع����دة  ت��ن��ظ��ي��م  وق������وف 
حمافظة  �شهداء  من  ع��دد  قن�س 
التابعة  تالة  ومدينة  الق�شرين 

لها، واإحراق الع�شرات من املقرات 
االأمنية واملحاكم، قبل تاريخ 14 

يناير2011 وبعده.
وح�شب ال�شحيفة فاإن اجلماعات 
تون�س  يف  عملت  للقاعدة  التابعة 
اأطراف  يف تلك الفرتة مب�شاعدة 
داخلية ودول اأجنبية وذلك بهدف 
خلق الفو�شى وخلق منط حياتي 
وال�شومال  الأفغان�شتان  مماثال 

ومايل.
وجاء يف املقال اأن تنظيم القاعدة 
قتلوا  ال��ذي��ن  القنا�شة  وراء  ك��ان 
�شهداء تالة والق�شرين وا�شتهدف 

املقرات االأمنية باحلرق.
حتدث  م��ن  اأن  ال�����ش��روق  وك�شفت 
ع��ن��ه��م ال���رئ���ي�������س االأ�����ش����ب����ق زين 
وو�شفهم  ع���ل���ي  ب����ن  ال���ع���اب���دي���ن 
بالفعل،  ثبت  والغرباء  بامللّثمني 
وب�������ش���ه���ادات ال�����ش��ك��ان واالأه������ايل 

اأطراف  ه��ن��اك  وان  والق�شرين. 
الت�شليل  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  داخ���ل���ي���ة 
التنظيم، بزعم  على عنا�شر هذا 
�شبط قّنا�شة فوق عمارات و�شط 
ب��ع��د تاريخ  ال��ع��ا���ش��م��ة، م��ب��ا���ش��رة 
يتّم  مل  حيث  يناير2011،   14
اإيقاف اأي واحد منهم، وذلك بعد 
فوق  ل��ه��م يف م�شاهد  ���ش��ور  اأخ���ذ 
تلك العمارات لتختفي حقيقتهم 

الحقا ح�شب ال�شحيفة!.

مو��سلة خلق »�لفر�غ« 
بعد 14 يناير2011

اأف������ادت  اأخ�����������������������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
���ش��ح��ي��ف��ة ال���������ش����روق ن���ق���ال عن 
القاع����دة  تنظيم  اأن  م�����ش��ادره��ا، 
وا�شل  ل����ه،  امل���وال���ي���ة  وال���ت���ي���ارات 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  حت��ّرك��ه 
ب��اإح��راق الع�شرات  ال��ب��الد، وذل��ك 

اأمنية  م���ق���رات  ه��اج��م��وا  م���ن  اأن 
الليل  ����ش���اع���ات  خ����الل  ح��ك��وم��ي��ة 
ب��ع��دة حم��اف��ظ��ات ح���دودي���ة على 
غرار الكاف وجندوبة والق�شرين 
لي�شوا  ه���م جم��م��وع��ات  وق��ف�����ش��ة 
م��ن ���ش��ك��ان ت��ل��ك اجل���ه���ات، وهذه 
حقيقة يقّر بها كل من عا�س تلك 
االأحداث عن قريب، وذلك ح�شبما 

اأكدته لها امل�شادر املطلعة.
تاأكيد  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ������ش�����اف�����ت 
التي  احل���ق���ائ���ق  اأن  م�������ش���ادره���ا، 
جدا،  قريبا  عنها  الك�شف  �شيتّم 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ت���وّرط  ت��ف��ي��د 
قريبة  ج����ه����ادي����ة  وت���ن���ظ���ي���م���ات 
املقرات  ح����رق  يف  ل����ه،  وم���وال���ي���ة 
مب�شاعدة  �����ر،  وّفّ وان����ه  االأم���ن���ي���ة، 
وبتواطوؤ  وع��رب��ي��ة،  اأج��ن��ب��ي��ة  دول 
القّنا�شة  داخ��ل��ي��ة،  اأط�����راف  م��ن 
���ش��ه��داء تالة  ال��ذي��ن ق��ام��وا بقتل 

اجلمعة القناة الوطنية التون�شية 
حماكمة  حيثيات  ت��ن��اول  االأوىل 
مدير االأمن الرئا�شي يف عهد بن 

علي. 

اأن���ه كان  اإىل  ال�����ش��ري��اط��ي  واأ����ش���ار 
وف��ي��ا ل��ل��وط��ن واأن����ه ك���ان �شببا يف 
مل��غ��ادرة البالد حتى  دف��ع بن علي 

ال تغرق البالد يف حمام دّم. 

وب�����نّي ع��ل��ي ال�����ش��ري��اط��ي اأن�����ه مل 
بالعنا�شر  ات�شال  اأي  لديه  يكن 
تالة  يف  امل�������وج�������ودة  امل����ي����دان����ي����ة 

والق�شرين يف فرتة الثورة.

من املقّرات االأمنية واملحاكم.
ال�شحيفة  م���������ش����ادر  وح���������ش����ب 
اأن  امل�شتحيل  من  فاإنه  التون�شية 
يتحّرك هذا التنظيم دون تواطوؤ 
اأطراف نافذة �شواء كانت �شيا�شية 
اأو اإداري����ة، وك��ذل��ك دون دع��م من 

خلارج.
وخ��ت��م��ت ال�����ش��روق ب��ت��اأك��ي��ده��ا اأّن 
م���ن احل��ق��ائ��ق اخلطرية  م���زي���دا 
تنظيم  وج������ود  ح�����ول  وامل����ذه����ل����ة 
القاعدة يف تون�س �شتظهر قريبا.

اأّن  اإىل  ي�شار  مّت�شل،  �شياق  ويف 
ع��ل��ي ال�����ش��ري��اط��ي م���دي���ر االأم����ن 
جل�شة  يف  نفى  ال�شابق،  الرئا�شي 
تالة  اال�شتماع له يف ق�شية قتلى 
باملحكمة  وجرحاها  والق�شرين 
املوجهة  ال��ت��ه��م  ك��ل   ، ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

اإليه.
ليلة  بثته  ت�شجيل  يف  ذل���ك  ج���اء 

ما حقيقة دور تنظيم القاعدة يف اإ�صقاط نظام ابن علي؟

�لباجي قائد �ل�سب�سي يف ت�سخي�س �سامل 

ل منا�س من التن�صيق مع اجلزائر للق�صاء على الإرهاب يف تون�س
من ي�سريرّ �لدولة �الآن ال يوؤمنون بالدولة و�لعلم �لتون�سي وال باال�ستقالل 

•• الفجر- تون�س - خا�س:

ن����داء تون�س  ع����ّرج رئ��ي�����س ح��رك��ة 
خطابه  يف  ال�شب�شي  قائد  الباجي 
املجل�س  اأ�����ش����غ����ال  اف����ت����ت����اح  ل������دى 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ح��رك��ة، ع��ل��ى خمتلف 
امل�شائل املطروحة �شواء �شيا�شية اأو 
اأمنية اأو اقت�شادية، التي ت�شغل بال 
ال�شراع  م��اّدة  وت�شّكل  التون�شيني، 
واأ�شا�شا  احل��اك��م��ة،  ال��رتوي��ك��ا  ب��ني 
حركة النه�شة، واأحزاب املعار�شة، 
حروف  على  حركته  نقاط  وا�شعا 
ت�شهدها  التي  االأخ��رية  التطورات 
مع  تعقيدا  ازدادت  وال��ت��ي  تون�س 

بروز الظاهرة االإرهابية. 
وقال الوزير االأول االأ�شبق وزعيم 
ح���زب ن����داء ت��ون�����س ال��ب��اج��ي قايد 
ميكنها  ال  ت��ون�����س  اإن  ال�����ش��ب�����ش��ي، 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى االإره������اب م���ن دون 

تن�شيق مع اجلزائر. 
واأكد رئي�س حركة نداء تون�س، اأن 
البالد  تواجهها  التي  امل�شاكل  حل 
م�شاركة  دون  مم��ك��ن��ا  ي���ك���ون  ل���ن 

احلركة.
وق����ال ال�����ش��ب�����ش��ي يف ه���ذا االإط�����ار: 
ولوحدنا  امل�شاكل  حتّل  لن  بدوننا 
امل�شاكل  ن��ف�����س  ح���ّل  ن�شتطيع  ل��ن 
حركته  اأن  ال�شب�شي،  القائد  وب��نّي 
التعامل  اأو  احل������وار  ت��رف�����س  مل 
م��ع احل����زب احل���اك���م، م�����ش��ريا اإىل 
الوجه  ع��ل��ى  ال���ب���الد  ت�����ش��ي��ري  اأن 
جتاوز  ع��ل��ى  وم�شاعدتها  االأك��م��ل 
توافقا  ي�شتلزم  ال�شعب  ال��و���ش��ع 
عري�شا وحوارا �شامال بني جميع 

الفرقاء. 
واأ�شار اإىل اأنه كتب على نداء تون�س 
التعاون والتعامل مع كل االأحزاب 
واالحتاد مع االأحزاب القريبة منه 
لي�شيف اأن االحتاد من اأجل تون�س 
لر�شم  ا�شرتاتيجي  خيار  هو  اإمن��ا 
م��ع��رك��ة ك����ربى ه���ي م��ع��رك��ة بناء 
والتقدمية.  الدميقراطية  تون�س 

اأنه  ال�شب�شي  اأك��د  ال�شياق  هذا  ويف 
الزجاجة  تون�س من عنق  الإخ��راج 

وجب التعاون بني كّل االأطراف.

ع  �ل�سلطة ت�سجرّ
على ممار�سة �لعنف

اأن  ال�شب�شي  قائد  الباجي  واعترب 
تنتهي  لن  ال�شعانبي  اأح��داث جبل 
اأن ما يقع هو م�شالة  واأك��د  قريبا 
االإرهابية  اجلماعات  الأن  خطرية 
بعّدة  مت��ر  اأج���ن���دا  ح�����ش��ب  ت�شتغل 
مراحل بداية من التدريب و�شوال 
و   .. اجل�����ش��دي��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل 
ه��ذه اجلماعات وجدت  اأن  اأ���ش��اف 
نتيجة  ل��ل��ت��ح��رك  ك���ب���ريا  ه��ام�����ش��ا 
ت���راج���ع ال���دول���ة يف م��واج��ه��ة هذا 

اخلطر.
اأّن  وق���ال زع��ي��م ح��زب ن���داء تون�س 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة ت��ن��ظ��ي��م خطري 
اأن يرتكز ويتجّذر يف بالدنا  يريد 
بعد الثورة وهذا اأمر خطري جدا .
ال�شب�شي   ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  واأ����ش���اف 
بالف�شل  ب��اءت  التنظيم  حم���اوالت 
اأثناء تولينا ال�شلطة لكننا �شاهدنا 
ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات و���ش��ع��ود حركة 
اجلماعات  اأم����ام  ت��ه��اون��ا  النه�شة 
اجلهادية ف�شهدنا عمليات تدريب 
يف اجلبال وحتى يف املدن والقاعات 
التكفري  دع��اة  جلب  ثم  الريا�شية 
املح�شلة  ه���ي  وه�����ذه  وال��ت��ف��ج��ري 

االآن .
وت����اب����ع ال�����ش��ب�����ش��ي  ب��ف�����ش��ل حكم 
النه�شة اأ�شبح لدينا خاليا ن�شطة 

اأما  اأج��ل��ه��ا..  م��ن  ينتخب  التي مل 
الباجي   ق��ال  الد�شتور  بخ�شو�س 
اأواف��ق ال��راأي القائل هذا الد�شتور 
م��ل��ّغ��م و ���ش��وف ي��ح��ّول��ن��ا م��ن دولة 
مدنية اإىل دولة دينية بل اإىل اأبعد 

من ذلك وهو دولة اخلالفة .
 واأكد رئي�س حركة نداء تون�س اأن 
اأع�شاء املجل�س الوطني التاأ�شي�شي 
االنتخابي  ب���ال���ق���ان���ون  ان���ح���رف���وا 
حالة  ي���ف�������ش���ر  اأدائ������ه������م  و����ش���ع���ف 

االحتقان التي تعي�شها البالد.
كتابة  اإع�����ادة  ����ش���رورة  اإىل  واأ����ش���ار 
ال��د���ش��ت��ور م��ن ج��دي��د ب��اع��ت��ب��ار اأن 
الن�ّس  ه��ذا  اأن  على  اإج��م��اع  هناك 
الذي وقعت كتابته لن يف�شي اإىل 
تقّدمية  دميقراطية  دول��ة  اإر���ش��اء 

حداثية.

ف �حلكومة �سوء ت�سررّ
االقت�شادي  بالو�شع  يتعلق  وفيما 
تعر�س الباجي قائد ال�شب�شي اإىل 
املالية  ال�����ش��وق  يف  ت��ون�����س  و�شعية 
دولة  تون�س  اع��ت��رب  حيث  العاملية 
غري موؤهلة للح�شول على قرو�س 
م�شتوى  ل���رتاج���ع  ج��ه��ة  اأي  م���ن 
الديون  لهذه  ت�شديدها  يف  الثقة 
ال��ت�����ش��رف من  ���ش��وء  وه���ذا نتيجة 
لتدهور  ول��ي�����س  احل��ك��وم��ة  ط���رف 

امل�شتوى االقت�شادي. 
تكرار  ال��ب��اج��ي  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ك��م��ا مل 
اإىل  ب���ال���ل���ج���وء   1986 جت����رب����ة 
�شندوق النقد الدويل مرة اأخرى 
مو�شحا اأن �شوء الت�شرف من قبل 

للمناخ  اط��م��اأن��ت  اأن  بعد  للقاعدة 
الذي عّم البالد.

اأن  ال�شب�شي  قائد  الباجي  واعترب 
واأي�شا  ال�شلطة  من  تراخيا  هناك 
من  العنف  ممار�شة  على  ت�شجيع 
اتخاذ قرار بخ�شو�س  خالل عدم 
رابطات حماية الثورة التي متار�س 
املوؤ�ش�شات  على  واالع��ت��داء  العنف 

واملنظمات.
ويف هذا االإطار عّلق الباجي على ما 
الغنو�شي  را�شد  ت�شريحات  ورد يف 
النه�شة خالل ندوة  رئي�س حركة 
�شحفية، عندما و�شف االإرهابيني 
يدافع  ب��االأم�����س  وك���ان  بال�شالني 

جناح احلكوم��ة يف اإعادة بناء هذه 
الثقة.

اأو����ش���ح الباجي  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
على  الق�شاء  ميكنها  ال  تون�س  اأن 
االإرهاب اإال بالتن�شيق مع اجلزائر 
اال�شتعانة  ال�شروري  من  اأن��ه  كما 
بكبار املجاهدين و املقاتلني الذين 
ال�شعانبي  ج��ب��ل  ج���ي���دا  ي��ع��رف��ون 
وا�شتغلوا فيه ومل ي�شتبعد اإمكانية 
االإرهابية  العنا�شر  ه��ذه  ت��واج��د 
اإمنا  ف��ق��ط و  ال�����ش��ع��ان��ب��ي  ل��ي�����س يف 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق االأخ����رى 
و  الغربي  ال�شريط  كامل  حتديدا 

كل املناطق الغابّية يف تون�س.

عنهم، حيث اأكد رئي�س حركة نداء 
تون�س، اأن البالد متر بدوامة عدم 
البالد  يقود  م��ن  واأن  اال���ش��ت��ق��رار، 
هذا  اإىل  ال���و����ش���ول  يف  ���ش��اه��م��وا 
ال�شعانبي لي�شت  الو�شع، فاأحداث 
اأن من  اإىل  اللحظة م�شريا  وليدة 
يوؤمنون  ال  االآن  ال���دول���ة  ي�����ش��رّي 
ب���ال���دول���ة وال���ع���ل���م ال��ت��ون�����ش��ي وال 

باال�شتقالل ح�شب تعبريه.
اأنه  ن��داء تون�س  واأّك��د زعيم حركة 
ال ميكن م��ق��اوم��ة االإره����اب م��ا مل 
املواطنني  ثقة  ت�شرتجع احلكومة 
م�شاحلة  ه���ن���اك  ت���ك���ون  واأن  ب��ه��ا 
ذات���ه  االآن  يف  م�����ش��ت��ب��ع��دا  ب��ي��ن��ه��م��ا 

�إجر�ء �النتخابات 
مو�سع �سوؤ�ل

ال�شب�شي  ق���ائ���د  ال��ب��اج��ي  و����ش���رح 
االنتخابات  اإج�����راء  يف  ي�����ش��ك  اأن����ه 
ه�����ذه ال�����ش��ن��ة يف ظ����ل ال���ت���اأخ���ر يف 
القانون  وو���ش��ع  و  الد�شتور  اإن��ه��اء 
االنتخابي و انطالق الهيئة العليا 
اأ�شغالها  يف  لالنتخابات  امل�شتقلة 
التي  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة 
معتربا  العمل  من  �شهورا  تتطلب 
غري  اإط����ال����ة  و  ت���ب���اط���اأ  ه���ن���اك  اأن 
مربرة ملدة عمل املجل�س الذي حاد 
و�شع  وه���ي  االأ���ش��ل��ي��ة  ع��ن مهمته 
الد�شتور و توىل املهمة الت�شريعية 

تعاملها  يف  خا�شة  ظهر  ال�شلطة 
ومطالب  ال��ف�����ش��ف��اط  م���ل���ف  م����ع 
اأه������ايل حم��اف��ظ��ة ق��ف�����ش��ة يف ظل 
توخيها  ع����دم  و  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ن��ت 
ل�شيا�شة احل��وار وهو ما قد يوؤدي 

اإىل توا�شل اأزمة الف�شفاط.
ودعا ال�شب�شي اإىل ا�شتبدال الرجال 
احلاليني يف قيادة البالد باآخرين 
وتغيري ال�شيا�شات الإ�شالح الو�شع 

احلايل للبالد. 

م�ساندة تر�سح
 �ل�سب�سي للرئا�سة

املو�شعة  الهيئة  ع���رّبت  وق��د  ه���ذا، 
حل��رك��ة ن����داء ت��ون�����س يف ب��ي��ان عن 
رئي�س  الإع��الن  املطلقة  م�شاندتها 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  احل���رك���ة 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ش��ح��ه 

القادمة.
ذاته  ال��ب��ي��ان  واأك������دت احل���رك���ة يف 
عزمها على الت�شدي لكل املحاوالت 
قالت  ال��ذي  االإق�شاء  اإىل  الرامية 
انه يتم عرب اإقرار �شروط جمحفة 
للرت�شح كا�شرتاط �شن ق�شوى اأو 
عرب االإق�شاء ال�شيا�شي للمناف�شني 
ي�شمى  م��ا  خ��الل  م��ن  ال�شيا�شيني 

بقانون حت�شني الثورة .
ك��م��ا ث��م��ن��ت دع�����وة االحت������اد العام 
جولة  اإىل  ل��ل�����ش��غ��ل  ال���ت���ون�������ش���ي 
ودعت  الوطني  احل���وار  م��ن  ثانية 
تغليب  اإىل  فيه  امل�شاركني  جميع 
امل�����ش��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا على 
بهدف  ال�شيقة  احلزبية  امل�شالح 
االنتقالية  ال��ف��رتة  ان��ت��ه��اء  ت��اأم��ني 
اأن��ه��ا طالت  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  الثانية 
واأّثرت �شلبا على الو�شع ال�شيا�شي 
والتدهور االقت�شادي واالجتماعي 
اآخ����ر  اأّن  اإىل  ي�������ش���ار   . ب���ال���ب���الد 
تقدم حركة  ابرز  للراأي  ا�شتطالع 
نداء تون�س يف نوايا الت�شويت على 
ال�شب�شي  ر  وت�شدُّ النه�شة  حركة 

قائمة املوؤّهلني للفوز بالرئا�شة.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

وفاجاأهم،  اجلميع  باغت  ق��رار  يف 
8 ماي  االأربعاء  جاء يف بيان ن�شر 
االلكرتوين  امل��وق��ع  على  اجل���اري، 
للرئي�س الرو�شي، فالدميري بوتني 
اأّن ه��ذا االأخ���ري اأع��ف��ى م��ن مهامه 
ال�شخ�شّية  ال�شابق،  امل��ف��ّك��ر  عقله 

اللغز فالدي�شالف �شوركوف.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذا الغولدن 
عاما،   48 الو�شيم  ال�شابق،  ب��وي 
ك�����ان جم����ّم����دا ع��م��ل��ّي��ا م���ن���ذ �شنة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ن�����ش��ب  ون�����ش��ف يف 
التحديث  ب�����ش��وؤون  مكلف  ال����وزراء 
واالب����ت����ك����ار ن���ظ���را ل��ل��ن��ف��وذ ال����ذي 
عندما   ،2000 �شنة  منذ  مار�شه 
�شغل من�شب نائب رئي�س الديوان 

الرئا�شي مكّلفا باالأيديولوجيا.
وُيعترب �شوركوف �شاحب مفاهيم 
عديدة و�شهرية منها الدميقراطية 
ال�شيادية ، و الدميقراطية املوّجهة 

املحللني  م����ن  ال���ع���دي���د  وي���ت���ك���ّه���ن 
ب��رح��ي��ل و���ش��ي��ك ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء 
م��ي��دف��ي��دي��ف ول���ه���ذا ال�����ش��ب��ب لن 
رّد  املعار�شة، عن  تعرث يف �شفوف 
فعل مرّحب با�شتبعاد هذا اخل�شم 
مناورا،  ك��ان  ان��ه  �شحيح  ال�شابق، 

ولكنه ليربايل يف العمق.
�شلبية  اإ���ش��ارة  اإنها  اآخ���رون  ويقول 

الرئا�شي  الق�شر  يف  خدماته  ع��ن 
بوتني  اعتمد   ،2011 ع��ام  نهاية 
والق�شاء  باإق�شاء  يق�شي  توّجها 
ع��ل��ى ك��ل االأ����ش���وات ال��ت��ي تخالفه 
الرتهيب  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال����������راأي 
وجهاز ت�شريعي قمعي واملحاكمات 
باحلقبة  ت�����ذّك�����ر   ، ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

ال�شوفيتية !..

و ال�شلطة العمودّية ، وهي مفاهيم 
الدولة  هيمنة  ال���ش��ت��ع��ادة  ُوّظ��ف��ت 
�شادت  التي  الفو�شى  �شنوات  بعد 
ولتثبيت  ي��ل��ت�����ش��ني  رئ���ا����ش���ة  زم����ن 
�شوركوف  وك����ان   . ب��وت��ني  ���ش��ل��ط��ة 
وراء بعث ما ي�شبه حركة ال�شبيبة 
البوتينية على غرار �شبيبة النظام 

ال�شوفياتي، ملواجهة املعار�شة.
ون�شري  الهاوي  الكاتب  هذا  وك��ان 
ال�ّشابق يف  والطالب   ، الهارد روك 
اإىل  الذي حتّول  الدرامية  الفنون 
اب��ن��ا ملعلمني  االت�����ش��ال،  خ��ب��ري يف 
ا�شمه  ا����ش���ت���ب���دل   - ���ش��ي�����ش��ان��ي��ني 
دوداييف  ب��ي��ك  اأ���ش��الن  احلقيقي 
اإخراج  ك��ان يح�شن   ، ب��اآخ��ر رو���ش��ي 

ظهوره العلني النادر.
وم���ن اأ���ش��ه��ر ت��ل��ك امل��ن��ا���ش��ب��ات التي 
برنامج  يف  ظ��ه��وره  ع��ال��ق��ة،  بقيت 
حواري على التلفزيون ال�شي�شاين، 
اأّن  وواث��ق��ا،  مبت�شما  اع��ت��رب  حيث 

بوتني هو هبة اهلل لرو�شيا .

اإّن  وق������ال  اي���ك���ون���وم���ي���ك�������س،  اوف 
امل�شروع  ُي��ع��ّر���س  ق���د  ا���ش��ت��ه��داف��ه 
للخطر ، موؤكدا انه على املحققني 

اأاّل ي�شتخل�شوا نتائج مبّكرة.
من  غا�شب  فعل  رد  اأث���ار  ت�شريح 
جل���ن���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���رو����ش���ي���ة ذات 
تعادل مكتب  - هي  الكبري  النفوذ 
 - االأمريكي  الفدرايل  التحقيقات 
اليومية  ازف�شتيا  ن�شر يف �شحيفة 
امل��ق��رب��ة م��ن ال��ك��رم��ل��ني، وج����اء يف 
ال��ر���ش��ال��ة ك��م م��ن ال��وق��ت �شيبقى 
�شاحبة  وزراء  جم��ل�����س  يف  ع�����ش��و 
ما  اإذا  اجلاللة حمتفظا مبن�شبه 
خالل  ي��ارد  �شكوتالند  علنا  انتقد 

زيارة خا�شة اإىل مو�شكو؟. 
الناطق  بي�شكوف  دمي��رتي  اأّن  اإاّل 
ب���ا����ش���م ال���رئ���ي�������س ب���وت���ني ق�����ال يف 
االأنباء  وك��ال��ة  نقلتها  ت�شريحات 
�شوركوف  اإن  اإنرتفاك�س  الرو�شية 
ا����ش���ت���ق���ال ف���ع���ال مب�����ب�����ادرة م���ن���ه . 
لها  عالقة  ال  اال�شتقالة  اأن  واأك���د 

ورغ������م ت���ق���دمي اإب�����ع�����اده ع���ل���ى انه 
املدّبر  العقل  خ��روج  فان  ا�شتقالة، 
والذي  ب��وت��ني،  للرئي�س  ال�����ش��اب��ق 
اإىل  وه�����و  االأوىل  ث����روت����ه  ج���م���ع 
ال��ن��ف��وذ ميخائيل  ���ش��اح��ب  ج��ان��ب 
ميناتيب،  بنك  يف  خودوركوف�شكي 
نتيجة  اجل���م���ي���ع  راأي  يف  ُي���ع���ت���رب 
�شراع االأجنحة يف ال�شلطة، والذي 

ح�شمه بوتني ل�شالح املت�شّددين .
االإقالة/اال�شتقالة  ه���ذه  وج����اءت 
غداة ف�شيحة حول مركز االبتكار 
الرو�شي �شكولكوفو، م�شروع وادي 
على  والعزيز  الرو�شي  ال�شيليكون 
ال�شيد �شوركوف، وال��ذي كان منذ 
ف��ي��ف��ري امل��ا���ش��ي م��و���ش��وع حتقيق 
بتهمة اختال�س ماليني الروبالت 
ال��ع��ام. وك���ان �شوركوف،  امل���ال  م��ن 
وه����و ع�����ش��و جم��ل�����س ال���رق���اب���ة يف 
االآونة  يف  علنا  �شّكك  �شكولكوفو، 
التحقيق، خ��الل لقاء  االأخ��رية يف 
م���ع ط���الب ج��ام��ع��ة ل��ن��دن �شكول 

تبدو  والتي  ميدفيديف،  حلكومة 
االآن وكاأنها طاولة بثالث اأرجل . 

يذكر ان بوتني قد انتقد الثالثاء 
احلكومة لتاأخرها يف تنفيذ وعوده 
االنتخابية بعد عام على ا�شتعادته 
ال���وزراء  وح���ذر  الكرملني،  كر�شي 
م�شوؤولية  ي��ت��ح��م��ل��ون  اأن���ه���م  م���ن 
�شخ�شية يف ذلك. فمنذ اأن ا�شتغنى 

بف�شيحة جمموعة �شكولكوفو.  
م�شت�شار  اإعفاء  اأّن  عارفون  وي��رى 
اإىل  ي��ع��ود يف حقيقة االأم���ر  ال��ظ��ل 
اأن��ه ع��رّب ع��ن رف�شه ل��ع��ودة بوتني 
ل  اإىل الكرملني العام املا�شي، وف�شّ
من  ميدفيديف  دمي���رتي  متكني 
ف����رتة والي�����ة ث��ان��ي��ة ، الأّن������ه اأك���رث 

ليربالية من معّلمه.

قد يكون توطئة ال�ستبعاد ميدفيديف:

ماذا وراء �صقوط را�صبوتني القي�صر بوتني..؟
حانت �شاعة الطالق بني الرئي�س وعقله املدبر

الباجي قائد ال�شب�شي زعيم حركة نداء تون�س

 هل كان لتنظيم القاعدة دور يف تون�س ؟
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51250      
با�ش��م: �س. يو�شف حممد �شريف للمواد الغذائية )ذ.م.م(.

وعنوانه: الرا�س ديرة –�س.ب: 4290 دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم : )    41710    (  بتاريخ:  13 / 08 /2003 

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :20/  01 /  2013  وحتى تاريخ :   20/  01  /  2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 34368              بتاريخ :    05 / 01  /2000م
امل�شجلة حتت رقم : 26909              بتاريخ :     13 / 12 / 2000م                 

با�ش��م: �س . نيو هورايزنز اديوكي�شن كوربوري�شن  
وعنوانه: 1900 �شوت ا�شتيت كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية 

اجلن�شية : االمريكية
الربيد  �شبكة  تطبيقات  بخا�شة  و  الكمبيوتر  خدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 

االإلكرتوين )االنرتنت ( .
الواق�عة بالفئة : 42

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )    101  ( – )    30 /   11  /   2010   م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من 1231 اأي دايررود �شيوت 110 �شانتا  انا كاليفورنيا 92705 امريكا  اىل 1900 �شوت ا�شتيت 
كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 23219              بتاريخ :    03 / 09  /1997م
امل�شجلة حتت رقم : 14257              بتاريخ :     20 / 04 / 1998م                 

با�ش��م: �س جني لويز جروب ) اف اي ( ليمتد
وعنوانه: غرفة 1803 – 06 ، 18 فلور ، انرتايز �شكوار 3 ، 39 واجن ت�شو رود ، كولون باي، كولون ، هوجن كوجن .

اجلن�شية : هوجن كوجن
 ، الغ�شيل  مواد  من  غريها  و  التبي�س  م�شتح�شرات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
، مزيل  العبري   ، الزيوت العطرية  ال�شابون و  ، و  الكثت  البقع و  ازالة  التنظيف و ال�شقل و  م�شتح�شرات 
الكرميات   ، التجميل  م�شتح�شرات   ، ال�شخ�شي  الراحتة لال�شعمال  ، مزيل  الزينة  م�شاحيق   ، العرق  راتة 
و  االأ�شنان  معاجني  ال�شعر  غ�شول   ، التجميل  اأوالأغرا�س  و  بالب�شرة  للعناية  غ�شول   ، الكوالجني  اأقنعتة   ،

الواقعة بالفئة 3.
الواق�عة بالفئة : 3

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: ) 74 ( – ) 09 /10/ 2007 م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من غرفة 813 وينغ فات اند�شرتيال بلدنغ رقم21 �س و وانغ تاي كولون باي كولون، هون�ج كون�غ  
اىل غرفة 1803 – 06 ، 18 فلور ، انرتايز �شكوار 3 ، 39 واجن ت�شو رود ، كولون باي، كولون، هوجن كوجن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53143      
با�ش��م: م�شاريع ملتي كوم )ذ.م.م(.

�شارع اخلان �شربة رقم 5-6-7-8، ملك عبدال�شالم  وعنوانه: �شناعي رقم 11، خلف 
عمر احمد ال�شو�شي، �س.ب : 1611 ، ال�شارقة ، االمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )    45360    (  بتاريخ:  01 / 03 /2004 
انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :17/  05 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  05  /  2023
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 49589              بتاريخ :    23 / 09  /2002م
امل�شجلة حتت رقم : 41487              بتاريخ :     26 / 07 / 2003م                 

با�ش��م: ديلي جروب كو ليمتد.
وعنوانه: هواجن تان تاون – نينج هاي كاونتي – زهيجانغ - ال�شني.

اجلن�شية : ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: االأوراق )قرطا�شية(، الرزة امل�شغوطة )م�شتلزمات املكتب(، 
م�شنات  املكتب(،  )م�شتلزمات  الورق  قاطعات  املكتب(،  )م�شتلزمات  الورقة  يف  الثقوب  عمل  اأو  النخ�س  اآلة 
اخلا�شة  امل�شابك  املكتبي(،  الورق )لال�شتعمال  الكهربائية(، ممزقات  اأو غري  )الكهربائية  االأقالم  براة  اأو 
باملكاتب، امللفات )م�شتلزمات املكتب(، �شوائل الت�شحيح )م�شتلزمات املكتب(، االأختام، اأدوات الرتقيم، الغراء 
اأدوات  اأقالم احلرب واأقالم الر�شا�س، القرطا�شية ب�شكل عام،  املنزيل، حامالت  اأو اال�شتخدام  القرطا�شية 

الكتابة، اأدوات التلوين، والواقعة جميعها يف الفئة 16.
الواق�عة بالفئة : 16

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )       ( – )     /      /      م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل اال�شم من �س. نينجبو ديلى كمبني ليمتد  اإىل  ديلى جروب كو ليمتد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :    05 / 01  /2000م املودعة حتت رقم : 34365 
بتاريخ :     18 / 10 / 2000م                  امل�شجلة حتت رقم : 26277 

با�ش��م: �س . نيو هورايزنز اديوكي�شن كوربوري�شن  
وعنوانه: 1900 �شوت ا�شتيت كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية 

اجلن�شية : االمريكية
و  املتعددة  االعالم  بو�شائل  اخلا�شة  الكمبيوتر  برامج   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
امل�شجلة على ا�شرطة روم CD ROM  و التي حتوي مواد تعليمية تتعلق با�شتخدام الكمبيوتر و برامج 

الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة : 9

) م     2010    /   11    /  30 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )    101  ( – )    
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من 1231 اأي دايررود �شيوت 110 �شانتا  انا كاليفورنيا 92705 امريكا  اىل 1900 �شوت ا�شتيت 
كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /األفا للملكية الفكرية      
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:  25 / 04 / 1999 املودعة حتت رقم : 31052 
بتاريخ:  23 / 11 / 2002 امل�شجلة حتت رقم : 34813 

با�ش��م: �س. تاتاتي املحدودة
وعنوانه: تاتاتي ليمتد 1 بي�شوب ليفوري رود كالكتا 700020، الهند

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) 87 ( – )30/ 07 / 2009 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : ال�شاي.

الواق�عة بالفئة   : 30
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة:   �س. تاتاتي املحدودة

ا�شم املتنازل له :  تاتا �شونز ليمتد  
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته:  الهند
عنوانه وحمل اإقامته:بومباي هو�س ، 24 هومي مودي �شرتيت ، مومباي 001 400 ، الهند

تاري�خ انت�قال امللكية:   21 / 04/ 2009  
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 74563              بتاريخ :    29 / 10  /2005م
امل�شجلة حتت رقم : 78371              بتاريخ :     19 / 12 / 2006م                 

با�ش��م: �س. دوجنفينج موتور كوربوري�شن
، ووهان، هيوبى،  التكنولوجيا  و  االآقت�شادية  �شارع دوجنفيج اخلا�س، منطقة ووهان للتنمية   1 وعنوانه: 

جمهورية ال�شني ال�شعبية
اجلن�شية : �شينية

بالكهرباء،  تعمل  �شاحنات  ال�شيارات،  ماكينات  ال�شاحنات،  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
ال�شيارات،  اطارات  ال�شيارات،  هياكل  املركبات،  ماكينات  لل�شاحنات،  الهيدروليكية  الدائرة  نظام  املركبات، 
 12 بالفئة  )الواقعة  لل�شيارات.  املحورية  االأجزاء  لل�شيارات،  ال�شدمات  امت�شا�س  جهاز  ال�شيارات،  اأجزاء 

والغري املت�شمنة بالفئات االأخرى(.
الواق�عة بالفئة : 12

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )       ( – )     /      /      م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من منرب1 ت�شيت�شينج رود، زهاجنوان دي�شرتيكت، �شييان �شيتي، هبيل بروفين�س، جمهورية 
ال�شني ال�شعبية  اىل 1 �شارع دوجنفيج اخلا�س، منطقة ووهان للتنمية االآقت�شادية و التكنولوجيا ، ووهان، 

هيوبى، جمهورية ال�شني ال�شعبية
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :    05 / 01  /2000م املودعة حتت رقم : 34366 
بتاريخ :     18 / 10 / 2000م                  امل�شجلة حتت رقم : 26278 

با�ش��م: �س . نيو هورايزنز اديوكي�شن كوربوري�شن  
وعنوانه: 1900 �شوت ا�شتيت كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية 

اجلن�شية : االمريكية
برامج  و  الكمبيوتر  با�شتخدام  املتعلقة  التعليمية  املواد   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 

الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة : 16

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )    101  ( – )    30 /   11  /   2010   م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من 1231 اأي دايررود �شيوت 110 �شانتا  انا كاليفورنيا 92705 امريكا  اىل 1900 �شوت ا�شتيت 
كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /األفا للملكية الفكرية      
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:  19 / 01 / 2000 املودعة حتت رقم : 34479 
امل�شجلة حتت رقم : 25300            بتاريخ:  19 / 08 / 2000

با�ش��م: �س. �شاندونغ غولدبيك غروب كوربوري�شن.
وعنوانه: 398 هيدونغ رود، زهايوان، �شاندونغ، ال�شني.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) 95 ( – )03/ 05 / 2010 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اقفال نحا�س اأ�شفر، اقفال حديد واأقفال اأبواب، كيلونات 

اأبواب، اقفال �شيارات، اقفال دراجات، حدوات معدنية واردة يف الفئة 6.
الواق�عة بالفئة   : 6

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�شم مالك العالمة:  �س. �شاندونغ غولدبيك غروب كوربوري�شن.
ا�شم املتنازل له :  �شركة زاويوجن �شانلنج لوك�س لل�شناعة

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته:  ال�شني

عنوانه وحمل اإقامته:رقم 170، �شارع جنت�شنج ، مدينة زاويوجن، مقاطعة �شاندوجن، ال�شني
تاري�خ انت�قال امللكية:   26 / 10/ 2009  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 74564              بتاريخ :    29 / 10  /2005م
امل�شجلة حتت رقم : 61082              بتاريخ :     09 / 07 / 2006م                 

با�ش��م: �س. دوجنفينج موتور كوربوري�شن
، ووهان، هيوبى،  التكنولوجيا  و  االآقت�شادية  �شارع دوجنفيج اخلا�س، منطقة ووهان للتنمية   1 وعنوانه: 

جمهورية ال�شني ال�شعبية
اجلن�شية : �شينية

بالكهرباء،  تعمل  �شاحنات  ال�شيارات،  ماكينات  ال�شاحنات،  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
ال�شيارات،  اطارات  ال�شيارات،  هياكل  املركبات،  ماكينات  لل�شاحنات،  الهيدروليكية  الدائرة  نظام  املركبات، 
 12 بالفئة  )الواقعة  لل�شيارات.  املحورية  االأجزاء  لل�شيارات،  ال�شدمات  امت�شا�س  جهاز  ال�شيارات،  اأجزاء 

والغري املت�شمنة بالفئات االأخرى(.
الواق�عة بالفئة : 12

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )       ( – )     /      /      م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من منرب1 ت�شيت�شينج رود، زهاجنوان دي�شرتيكت، �شييان �شيتي، هبيل بروفين�س، جمهورية 
ال�شني ال�شعبية  اىل 1 �شارع دوجنفيج اخلا�س، منطقة ووهان للتنمية االآقت�شادية و التكنولوجيا ، ووهان، 

هيوبى، جمهورية ال�شني ال�شعبية
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/األفا للملكية الفكرية      
بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :    05 / 01  /2000م املودعة حتت رقم : 34367 
بتاريخ :     14 / 11 / 2000م                  امل�شجلة حتت رقم : 26496 

با�ش��م: �س . نيو هورايزنز اديوكي�شن كوربوري�شن  
وعنوانه: 1900 �شوت ا�شتيت كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية 

اجلن�شية : االمريكية
حما�شرات  اجراءات  بخا�شة  و  التعليمية  اخلدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 

الكمبيوتر و برامج الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة : 41

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )    101  ( – )    30 /   11  /   2010   م (
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تعديل العنوان من 1231 اأي دايررود �شيوت 110 �شانتا  انا كاليفورنيا 92705 امريكا  اىل 1900 �شوت ا�شتيت 
كوليج بوليفارد ، انهامي ، �شي اية 92806 الواليات املتحدة االمريكية

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:       

                                            
بتاري������خ 2012/08/16 املودعة حتت رقم 178131 

با�ش�������م  ا�س بي ار اي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(
 وعنوان�����ه دبي � الرب�شاء � االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية
م�شتح�شرات جتميل.
 و الواقعة يف الفئة 3

 و�شف العالم��ة العالمة التجارية عبارة عن عالمة مربعة ال�شكل يوجد بداخلها اربعة اق�شام ُر�شم بداخلها 
�شور اوراق نباتات و�شم�س وطائر باللون االأبي�س على خلفيات بنية وخ�شراء،  وحتاط من جميع اجلوانب 
ومزخرف  االأزرق  باللون  برواز  بداخل  االأبي�س  باللون  التينية  باأحرف   )TANAMERA( بكلمة 

باالأبي�س والكل ب�شكل مميز.
االإ�شرتاط�����ات:  

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790 العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/انوار ال�شام للمقاوالت العامة  

رخ�شة رقم:CN 1335098  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ انوار ال�شام للمقاوالت العامة
ANWAR ALSHAM GENERAL CONTRACTING

اىل/انوار ال�شام لالعمال الكهروميكانيكية
ANWAR AL SHAM ELECTRO MECHANICAL WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موفكو لل�شيانة العامة  

رخ�شة رقم:CN 1173852  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك احمد را�شد عبيد املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هياوي زايد حمد املزروعي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

حم�شر  الغربية  املنطقة  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
ليوا  الغربية  املنطقة  اىل   8 املحل  رقم   18 القطعة  رقم  اجلبانة 

اجلبانة ار�س رقم 18 حمل رقم 8
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شمة ملكافحة احل�شرات 

رخ�شة رقم:CN 1194358  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ الب�شمة ملكافحة احل�شرات
ALBASSMA PEST CONTROL

اىل/الب�شمة االوىل للتنظيفات
THE FIRST SMILE CLEANING

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي اىل املنطقة الغربية ليوا جفن 
ار�س رقم 93 حمل رقم 20

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
تعديل ن�شاط/حذف مكافحة وابادة احل�شرات والقوار�س واحليوانات ال�شارة )8121003(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل املفاز للخياطة 

الن�شائية رخ�شة رقم:CN 1155051 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل ابراهيم كمال جابر خلف احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
لل�شيانة  ال�ش�����ادة/اللمبي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1461577 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد بطي �شعيد �شامل املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 185809       بتاريخ:2013/1/29 م
با�ش��م:ال�شيد/�شهباز اإعجاز برويز اأحمد �شيخ  

وعنوانه:دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، ���س.ب:41090 ، هاتف: 2354850 04 ، فاك�س: 2354870 04 ، 
. platinum_baz@yahoo.com :الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات ، االيواء املوؤقت . 

الواق�عة بالفئة:43
و�شف العالمة:عبارة عن دائرة باللون البني مر�شوم بداخلها عدد حبه واحدة من الفلفل باللون االبي�س 
ويوجد دائرة حتيط بها ب�شكل دائري باللون االحمر مكتوب عليها كلمة CHIPOTLE مكتوبة باحلروف 
مكتوبة   MEXICAN GRILL كلمة  واأ�شفلها  دائري  �شبه  ب�شكل  االبي�س  باللون  الكبرية  الالتينية 

باحلروف الالتينية الكبرية باللون االبي�س ب�شكل �شبه دائري ب�شكل معني.  
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 185067       بتاريخ:2013/1/15 م
با�ش��م:رمي�س لل�شرافة  

 ، ، ����س.ب:52035  ، �شكة اخليل  ، ديرة  واإخوانه  الزرعوين  ابراهيم علي  وعنوانه:العنوان:حمل رقم 6 ملك 
. qumber@reemc.ae :هاتف: 2350007 04 ، فاك�س: 2290927 04 ، الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
بيع و�شراء العمالت االجنبية ، ال�شوؤون املالية ، خدمات املوؤ�ش�شات امل�شرفية. 

الواق�عة بالفئة:36
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة رمي�س مكتوبة باحلروف العربية بخط وا�شح باللون االزرق وا�شفلها كلمة 
لل�شرافة بنف�س اللون ولكن بخط �شغري وعلى الي�شار كلمة Reems مكتوبة باحلروف الالتينية باللون 
والالتينية  العربية  الكلمات  وبني  �شغري  بخط  ولكن  اللون  بنف�س   Exchange كلمة  وا�شفلها  االزرق 

يوجد حرفني RE ب�شكل مميز باللونني االزرق واالخ�شر باللغة الالتينية.  
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  مايو 2013 العدد 10790
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•• ال�صارقة-وام:

اك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي ال���ن���وم���ان رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االإمن������اء التجاري 
بخطوات  ي�شري  ب��االإم��ارة  ال�شياحي  القطاع  ان  بال�شارقة  وال�شياحي 
واثقة يف م�شرية النجاح والتاألق ال �شيما مع اإطالق عدد من امل�شاريع 
�شياحي  م�شروع  اأول  بونعري  �شري  جزيرة  م�شروع  اأبرزها  ال�شياحية 
مت  ال��ذي  ال�شارقة  الإم���ارة  التابعة  االإم��ارات��ي��ة  اجل��زر  �شمن  متكامل 
عدد  اإىل  باالإ�شافة  العربي  ال�شفر  �شوق  عنه خالل معر�س  االإع��الن 

من امل�شاريع املتنوعة والبنى التحتية واملن�شاآت الفندقية التي يجري 
ال�شياحية  واخلدمات  املنتج  وتنوع  جودة  لتطوير  حاليا  عليها  العمل 
املقدمة لزوار االإم��ارة. وقال النومان يف ختام م�شاركة امارة ال�شارقة 
اأن  الع�شرين  بدورته  العربي  ال�شفر  �شوق  معر�س  يف  ع�شر  ال�شاد�شة 
امل�شتقبلية  الروؤية  تعك�س  االإم��ارة  اتبعته  التي  والنهج  اال�شرتاتيجية 
للقيادة الر�شيدة الإمارة ال�شارقة والتي حتر�س على التطور امل�شتدمي 
بني  جتمع  رائ���دة  كوجهة  االإم���ارة  مكانة  وتعزيز  القطاعات  كافة  يف 
الثقافة والرتاث والعلم جنبا اإىل جنب مع الرتفيه والتنوع ال�شياحي 

والبيئي والبنى التحتية املتطورة لتكون قبلة ال�شياح من جميع اأنحاء 
العامل. وكان النومان قد تراأ�س وفد امارة ال�شارقة امل�شارك يف معر�س 
�شوق ال�شفر العربي والذي �شم يف ع�شويته ممثلني عن هيئة ال�شارقة 
والعربية  الدويل  ال�شارقة  مطار  وهيئة  �شروق  والتطوير  لال�شتثمار 
للطريان وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية ومركز ال�شارقة االإعالمي 
منتجع  الوطنية  ال�شارقة  فنادق  وجمموعة  ال�شارقة  متاحف  واإدارة 
ماربيال وهوليداي انرتنا�شيونال ومنتجع وفندق اأو�شيانيك خورفكان 
ومنتجع رادي�شون بلو وفندق الب�شتان وفندق احلمرا وجولدن تيوليب 

و�شركة  لل�شفريات  ال��ع��امل  وم��ق��ر  هيلتون  وف��ن��دق  الفندقية  لل�شقق 
اجلهات  بذلتها  التي  باجلهود  النومان  واأ���ش��اد  لل�شياحة.  اخلالدية 
موؤكدا  املعر�س  يف  االإم���ارة  وف��د  �شمن  امل�شاركة  واخلا�شة  احلكومية 
على اأهمية التعاون امل�شرتك بني جميع العاملني يف القطاع ال�شياحي 
املرموقة  املكانة  وتعزيز  �شياحية متكاملة  بال�شارقة كوجهة  لالرتقاء 
التي نالتها يف االأ�شواق االإقليمية والعاملية خا�شة وان قطاع ال�شياحة 
اأبرز القطاعات التي تعزز اقت�شاد االإمارة وت�شاهم يف  يعد واحدا من 

الناجت املحلي االإجمايل. 

هيئة �الإمناء �لتجاري و�ل�سياحي

القطاع ال�صياحي بال�صارقة ي�صري بخطوات واثقة

املال والأعمال

•• هيو�صنت-وام:

اختتمت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية  اأدنوك  
موؤمتر  يف  ناجحة  م�شاركة  �شركتها  وجمموعة 
تي  اأو  البحرية   احلقول  تكنولوجيا  ومعر�س 
م��دي��ن��ة هيو�شنت  ن��ظ��م يف  ال���ذي    2013 ���ش��ي 
االأمريكية  املتحدة  ب��ال��والي��ات  تك�شا�س  ب��والي��ة 
و�شاركت  9 مايو احل��ايل  اإىل   6 الفرتة من  يف 
اأدنوك وجمموعة �شركتها يف هذا امللتقى العاملي 
هذا  املتخ�ش�شة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه���م  اأح���د  وه���و 
رفيع  بوفد  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمرة  املجال 
امل�شتوى �شم روؤ�شاء تنفيذيني وكبار امل�شوؤولني 
يف امل��ج��م��وع��ة ب��رئ��ا���ش��ة ع��ل��ي را����ش���د اجل�����روان 
يف  العاملة  اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

املناطق البحرية  اأدما العاملة . 
و����ش���ج���ل ال����وف����د ح�������ش���ورا ف���اع���ال يف امل���وؤمت���ر 
حيث  واملعر�س  للموؤمتر  امل�شاحبة  والفعاليات 
اأو تي �شي- 2013  اأدن��وك يف معر�س   �شاركت 
امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  ليعك�س  �شمم  مميز  بجناح 
دولة  وت��راث  ثقافة  ويج�شد  لل�شركة  اجل��دي��دة 

االمارات العربية املتحدة.
اأدن��وك وجمموعة �شركاتها من خالل  و�شلطت 
ن�شوغ  م��ع��ا  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل��ع��ر���س  يف  م�شاركتها 
م�����ش��اري��ع��ه��ا احلالية  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
م�شتقبلية  روؤي��ة  �شمن  تاأتي  التي  وامل�شتقبلية 

جديدة لتحقيق اأهدافها بعيدة املدى.
ال�����ش��رك��ة م��ب��ادرات��ه��ا يف جماالت  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
خالل  م��ن  البيئة  على  واملحافظة  اال���ش��ت��دام��ة 

احدث ا�شاليب العر�س التكنولوجية.
وق��دم علي اجل���روان يف كلمة له يف حفل ع�شاء 
االماراتي  االأم��ري��ك��ي  االأع���م���ال  جمل�س  اأق��ام��ه 
على ���ش��رف ال��وف��ود االم��ارات��ي��ة ال��زائ��رة ع�شية 

البحرية  احلقول  تكنولوجيا  ومعر�س  موؤمتر 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  مل�شتقبل  حتليلية  ن��ظ��رة 
اإىل خطط  اأبوظبي ودول��ة االم���ارات م�شريا  يف 
اخل���ام من  النفط  م��ن  انتاجها  ل��زي��ادة  ال��دول��ة 
مليون   3.5 اىل  ح��ال��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.6
ا�شتقرار  يف  للم�شاهمة  جهودها  �شمن  برميل 
املتزايد  العاملي  الطلب  وتلبية  العاملية  ال�شوق 
قطاع  دور  اأهمية  اجل���روان  واأك���د  النفط.  على 
النفط والغاز يف اقت�شاد اإمارة اأبوظبي الفتا اىل 
التقدم امللحوظ الذي يتم حتقيقه �شمن روؤية 
اىل  تهدف  التي   2030 االقت�شادية  اأبوظبي 
تنويع م�شادر الدخل اىل جانب ايرادات النفط 

والغاز.
اأدنوك وجمموعة  وتطرق يف كلمته اىل حر�س 
���ش��رك��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع���ن ���ش��راك��ات جديدة 
واملخت�شني  امل�����ش��وؤول��ني  ال�����ش��دد  ه���ذا  وح���ث يف 
االأمريكيني على التوا�شل مع الوفود االماراتية 
تبادل  ط��رق  ملناق�شة  وامل��ع��ر���س  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
امل��ع��رف��ة وت��ب��ادل اخل����ربات مب��ا ي�شب يف اجتاه 

تطور قطاع النفط والغاز.
اأدن���وك يف جماالت  اجل���روان جهود  وا�شتعر�س 
التكنولوجيا واال�شتدامة وامل�شوؤولية االجتماعية 
والبيئة اىل جانب التحديات التي تواجهها فيما 

يتعلق بالقوى العاملة ذات الكفاءات النادرة.
تطوير  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��اف��ع��ي  ع���رف���ات  وق����دم 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون وال��ن��ي��رتوج��ني بدائرة  ث���اين 
اال�شتك�شاف واالنتاج يف �شركة اأدنوك على هام�س 
املوؤمتر حما�شرة حول م�شاريع اأدنوك ال�شتعادة 
اأثناء  اأدن��وك  الكربون وتخزينه كما ح�شر وفد 
نظمته  عمل  افطار  هيو�شنت  مبدينة  ت��واج��ده 

جمعية تواأمة مدينتي هيو�شنت واأبوظبي.
ع�شاء  ح��ف��ل  ناحيتها  م��ن  اأدن����وك  وا�شت�شافت 

90 م�شوؤوال تنفيذيا من غرفة  ح�شره حوايل 
�شركاء  من  وع��دد  العربية  االأمريكية  ال�شناعة 
اأدنوك حيث متت مناق�شة �شبل تطوير ال�شراكة 

فيما بني اأدنوك و�شركائها.
ال�شركاء  م��ك��ات��ب  ب���زي���ارة  اأدن������وك  وف����د  ق����ام  و 
هيو�شنت  يف  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��رك��ات  يف  امل�شاهمني 
م��ع ممثلي  االآراء واالأف��ك��ار  ت��ب��ادل  حيث ج��رى 
املعرفة  تبادل  حول  التباحث  مت  حول  ال�شركاء 

والتكنولوجيا.
اإدارات  يف  امل�����ش��وؤول��ون  ت��ب��اح��ث  ناحيتهم  وم���ن 
�شركاتها  وجمموعة  ب��اأدن��وك  العامة  العالقات 
واملعرفة يف  اخل��ربات  تبادل  مع نظرائهم حول 
جماالت االإعالم وامل�شوؤولية االجتماعية واإدارة 
االزمات واالإعالم املجتمعي وال�شحة وال�شالمة 

والبيئة.
تكنولوجيا  معر�س  يف  اأدن��وك  جناح  وا�شتقطب 
زائ���ر على  األ���ف   30 البحرية ح���وايل  احل��ق��ول 

قيا�شيا..  رقما  بذلك  اأي��ام حمققا  اأرب��ع��ة  م��دى 
ح��ي��ث ���ش��اه��م ال��ت�����ش��م��ي��م امل��م��ي��ز ل��ل��ج��ن��اح وكرم 
الذين  ل��ل��زوار  وجهة  اجلناح  جعل  يف  ال�شيافة 
الوفود  م��ن  امل�شوؤولني  كبار  مقدمتهم  يف  ك��ان 
االأمريكية والعربية واالأجنبية اإىل جانب اأعداد 
كبرية من رجال االأعمال وقادة ال�شناعة.. وكان 
الليبي  النفط  وزي��ر  ال�شخ�شيات  كبار  بني  من 

معايل الدكتور عبد الباري العرو�شي.
ومن اأبرز مالمح جناح اأدنوك يف املعر�س الق�شم 
املخ�ش�س للتوظيف والذي جنح يف جذب االآالف 
من اأ�شحاب املهارات والتخ�ش�شات النادرة حيث 
مت ا�شتالم اأكرث من 1500 �شرية ذاتية لذوي 
من  الوظائف  عن  والباحثني  العالية  امل��ه��ارات 

خمتلف التخ�ش�شات.
وقال اجل��روان يف معر�س تعليقه على م�شاركة 
تكنولوجيا احلقول  اإن موؤمتر ومعر�س  اأدنوك 
ملواكبة  الأدن���وك  مثاليا  ملتقى  يعترب  البحرية 

واحللول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  اأح������دث 
املبتكرة.

الناجحة  امل�شاركة  بهذه  �شعيدون  اإننا  واأ�شاف  
اأتاح لوفودنا فر�شة  الذي  املهم  املنتدى  يف هذا 

لتبادل املعرفة والتعرف على التقنيات احلديثة 
اأنحاء  واالل���ت���ق���اء م���ع اخل������رباء م���ن خم��ت��ل��ف 
العامل.. ووفر لنا فر�شة خللق �شراكات جتارية 

جديدة .

م�صاركة مميزة لأدنوك وجمموعة �صركاتها يف موؤمتر ومعر�س تكنولوجيا احلقول البحرية 2013 

•• دبي-الفجر: 

ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
يف  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  موؤ�ش�شات  اإح���دى  واملتو�شطة، 
دبي، عن تخريج الدفعة الثانية من املتدربني يف برنامج رواد 
دائرة  ع��ام  مدير  القمزي،  �شامي  �شعادة  ق��ام  حيث   ، ان��ط��الق 
التنمية االقت�شادية؛ وعبدالبا�شط اجلناحي، املدير التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
بتكرمي 17 مواطناً من رواد االأعمال اجلدد خالل حفل اأقيم 
موؤخراً يف مبنى الدائرة وح�شره عدد من املدراء وامل�شوؤولني 

يف اقت�شادية دبي وموؤ�ش�شاتها. 
تخريج  ي�شعدنا  القمزي:  �شامي  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
اأهمية يف  من  له  ملا  انطالق  رواد  برنامج  الثانية من  الدفعة 
االأع��م��ال اجل��دد عرب جل�شات وور���س عمل مكثفة  تاأهيل رواد 
املال  �شوق  لدخول  والتوعوية  املهنية  باملتطلبات  لتزويدهم 
واملدرو�س  ال�شليم  التخطيط  ف��ه��م  يف  ودع��م��ه��م  واالأع���م���ال، 
لتحقيق الب�شمة الناجحة يف انطالقتهم االأوىل. وتبني درا�شة 
ال�شوق املحلي اأن الكفاءات الوطنية لديها القدرة على التفاعل 
ترتقي  ب��اأف��ك��ار  املحلي  ال��ت��ج��اري  العمل  معطيات  م��ع  الناجح 
املبادرة  ه���ذه  حت��ق��ق  اأن  ون��اأم��ل  ط��رح��ه��ا،  وف��ك��رة  مب�شمونها 
التطلعات املن�شودة وامل�شاهمة يف تعزيز قطاع امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة ودفع عجلة التنمية االقت�شادية نحو حتقيق املزيد 

من النجاحات والتناف�شية امل�شتدامة على امل�شتوى املحلي . 
وعلى �شعيد مت�شل، قال عبد البا�شط اجلناحي: يعترب برنامج 
رواد انطالق خطوة اإيجابية يف تعزيز قطاع امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة خا�شة �شمن م�شرية تعزيز الكفاءات املواطنة لرفع 
يطمحون  ما  وحتويل  لديهم،  التي  املعارف  و�شقل  مهاراتهم 
الواقع. وركز الربنامج هذا  اأر�س  اإىل  واأفكار  له من م�شاريع 
ال��ع��ام على ج��وان��ب ج��دي��دة تطرح الأول م��رة يف جم��ال تنمية 

مّت  املنطقة، حيث  واملتو�شطة على م�شتوى  ال�شغريه  امل�شاريع 
ح�شر عنا�شر برنامج رواد انطالق �شمن باقة مفاتيح ذهبية 
ت�شاعد على دعم وم�شاندة التواجد الوطني الناجح والفعال يف 

قطاع االأعمال .
واأ�شاف اجلناحي: يهدف الربنامج اإىل تعريف املتدربني على 
املهارات الالزمة لرائد االأعمال الناجح من خالل الرتكيز على 
الن�شاط  ومزاولة  اخلا�شة  م�شاريعهم  لبدء  االأوىل  اخلطوات 
التجاري املنزيل، حيث اأن معرفة اآليات التقييم واختيار فكرة 
امل�شروع لها الدور االأ�شا�شي يف معرفة النواق�س التي يحتاجها 
باأف�شل  للم�شتهلك  واإي�شاله  منتجه  لطرح  امل�شروع  �شاحب 
االإدارية  العوامل  كافة  ح��ول  التام  بال�شكل  االإمل��ام  مع  �شورة، 

املالية لتغطية م�شاريف تلك الفكرة، واالإب��داع يف  واملتطلبات 
املناف�شة الكبرية التي  التميز �شمن  ت�شويقها لتحقيق عن�شر 

حتيط بامل�شتثمرين اجلدد . 
م��ت��درب��ني م��ن ذوي  ال��ربن��ام��ج ت�شمن  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
االحتياجات اخلا�شة الذين وفرت لهم املوؤ�ش�شة الدعم الالزم 
الأماكن  ال��و���ش��ول  خ���الل  م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ي��ل��ة  لت�شهيل 
الور�شات التدريبية واملتابعة امل�شتمرة ل�شمان �شال�شة و�شول 
املعلومات والتفاعل مع املتدربني االآخرين وفريق امل�شت�شارين، 
النجاح يف جماالت  تعزز من فر�س  اآلية عمل  توفري  وكذلك 
ترتبط باجلانبني الت�شغيلي والتطويري. ومن املتوقع تنظيم 

الدفعة الثالثة للربنامج يف �شهر نوفمرب القادم.

تكرمي 17 مو�طنًا من رو�د �الأعمال �جلدد

حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة
 تخرج الدفعة الثانية يف برنامج رواد انطالق

اأبوظبي ت�صت�صيف من�صة متخ�ص�صة لأمن املن�صاآت وم�صاريع 
البنية التحتية احل�صا�صة خالل معر�س اآي�صنار 2014 

•• اأبوظبي-وام:

ت��ق��ام ال�����دورة ال��ق��ادم��ة م��ن م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر االأم���ن 
اأبوظبي  اآي�����ش��ن��ار  امل��خ��اط��ر   ال����دويل ودرء  وال�����ش��الم��ة 
تنظمه �شركة ريد للمعار�س بالتعاون  الذي    2014
مع وزارة الداخلية يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س  
بن�شخة   2014 اأبريل   3 اإىل   1 الفرتة  اأدنيك خالل 
وم�شاريع  املن�شاآت  ب��اأم��ن  خا�شا  جناحا  ت�شم  مو�شعة 

البنية التحتية احل�شا�شة .
ويعر�س اجلناح جمموعة متطورة من احللول االأمنية 
التحتية  البنية  وم��راف��ق  املن�شاآت  حلماية  املخ�ش�شة 
و���ش��ب��ه احلكومية  ل��ل��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة  احل�����ش��ا���ش��ة 

واخلا�شة.
التحتية  البنية  وم�شاريع  املن�شاآت  اأم���ن  ج��ن��اح  وي��ق��ام 
ا����س �شي  اآي  م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر   ب��دع��م م��ن  احل�شا�شة 
-غرب  الذي ينعقد يف ال�س فيغا�س ويعترب حدثا رائدا 
لعر�س حلول عاملية الأمن  املن�شاآت مع ت�شليط ال�شوء 
على اأحدث التقنيات والتوجهات يف القطاع وي�شتقطب 
القرار  �شناع  جانب  اإىل  القطاع  ق��ادة  كبار  من  ح�شدا 
املمار�شات  اأف�شل  وت�����ش��ارك  املعرفة  لتبادل  واخل���رباء 

وا�شتك�شاف فر�س االأعمال املتاحة.
ريد  �شركة  املعر�س يف  الدين مدير  ب��در  وق��ال حممد 
جناح  اإ�شافة  تاأتي  احل���دث..  لهذا  املنظمة  للمعار�س 
اأمن املن�شاآت مل�شاريع البنية التحتية احل�شا�شة ا�شتجابة 
لالحتياجات املتنامية حلماية البنى التحتية احل�شا�شة 
والتي  املنطقة  يف  حاليا  ان�شاوؤها  يتم  التي  اأو  القائمة 
والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  مثل  قطاعات  ت�شمل 
االأمنية  فالتهديدات   .. واالت�شاالت  العامة  وامل��راف��ق 
التي �شهدها العامل موؤخرا تفر�س على ال�شلطات �شواء 

مواكبة  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأو  احلكومة  يف 
اأكرث  ال��دول��ي��ة وتطبيق  وامل��م��ار���ش��ات  امل��ع��اي��ري  اأح����دث 

التقنيات وبرامج التدريب تطورا وكفاءة.
واأ�شاف  �شيكون معر�س اآي�شنار اأبوظبي 2014  اأول 
من�شة من نوعها يف املنطقة من �شاأنها اأن تلبي احتياجات 
كافة املخت�شني واملعنيني يف جمال اأمن املن�شاآت . وقال 
�شركة  ل��دى  للمبيعات  اأول  مدير  ماكجريجور  اآن���درو 
ريد للمعار�س: اإن ا�شرتاتيجية حكومة االإمارات ب�شاأن 
اال�شتجابة  وحت�شني  ال��ع��ام  واالأم����ن  ال�شالمة  �شمان 
حل���االت ال���ط���وارئ وخ��ف�����س م��ع��دالت اجل��رمي��ة جتعل 
من اأبوظبي مكانا مثاليا ال�شت�شافة جناح اأمن املن�شاآت 
لتواجد  ونظرا   .. احل�شا�شة  التحتية  البنية  وم�شاريع 
العديد من ال�شركات الكربى يف قطاع اأمن املن�شاآت التي 
اأ�شواق ال�شرق االأو�شط باالإ�شافة اإىل �شركات  تعمل يف 
اأخرى تتطلع لدخول هذه ال�شوق يف امل�شتقبل القريب 
على  للتعرف  فعاال  منربا  منحهم  اإىل  ب��دورن��ا  ن�شعى 
الفر�س املتاحة يف هذه ال�شوق الواعدة . جدير بالذكر 
ودرء  ال���دويل  وال�شالمة  االأم���ن  وم��وؤمت��ر  معر�س  اأن 
من�شات  ي�شتت�شيف  املخاطر  اآي�شنار اأبوظبي 2014 
اإ�شافية اإىل جانب جناح اأمن املن�شاآت وم�شاريع البنية 
التحتية احل�شا�شة ت�شمل  االأمن الوطني ودرء املخاطر 
ومن�شة اأمن املعلومات باالإ�شافة اإىل معر�شي املطافئ 
وال�شحة  ال�شالمة  و  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  وال��ط��وارئ 

املهنية يف ال�شرق االأو�شط.
يف  امل��ائ��ة  يف   40 بن�شبة  ت��و���ش��ع��ا  امل��ع��ر���س  ي�شهد  ك��م��ا 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   2012 دورة  م��ع  م��ق��ارن��ة  م�شاحته 
400 جهة عار�شة و15  ي�شتقطب م�شاركة اأكرث من 
األ��ف��ا م��ن ك��ب��ار خ���رباء واأخ�����ش��ائ��ي��ي االأم����ن وال�شالمة 

والطوارئ من خمتلف اأنحاء ال�شرق االأو�شط.
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مان�شان جيباجيام جوزيف ، اإىل: جيباجيام جوزيف ، فورا.



•• ال�صارقة-وام:

عن  لها  حديث  تقرير  يف  الربازيلية  العربية  التجارية  الغرفة  ك�شفت 
اإىل دول جمل�س التعاون  ال��دواء  اإرتفاع حجم ال�شادرات الربازيلية من 
 7.48 بذلك  لتتجاوز   2012 ال��ع��ام  يف  باملائة   73 بن�شبة  اخلليجي 
مليون دوالر اأمريكي بعد اأن �شجلت 4.31 مليون دوالر يف العام ال�شابق 

له.
العربية  االإم���ارات  ودول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  كل  وت�شتحوذ 
املتحدة على احل�شة االأكرب من االأدوية الربازيلية امل�شدرة اإىل اخلليج 

بن�شبتي 57.02 باملائة و 41.61 باملائة على التوايل.
كما ك�شف التقرير عن اأن اململكة ال�شعودية حققت قفزة كبرية يف حجم 

اإىل   2011 يف  دوالر  مليون   2.18 م��ن  الربازيلية  االأدوي���ة  ���ش��ادرات 
4.26 مليون دوالر يف 2012 يف حني �شجلت االإمارات اإرتفاعا يف حجم 
دوالر  مليون   3.11 اإىل  قيمتها  لت�شل  الربازيل  من  االأدوي��ة  �شادرات 

.2011 العام  يف  دوالر  مليون  اأمريكي بعد اأن �شجلت 1.99 
وتنطوي قائمة االأدوية الربازيلية امل�شتوردة اإىل منطقة اخلليج العربي 
واللقاحات  االأ���ش��ن��ان  بطب  املعنية  وامل��ن��ت��ج��ات  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��ادات  على 

البيطري.
واأ�شارت الغرفة التجارية العربية الربازيلية يف تقريرها اإىل اأن ت�شنيف 
اخلليج العربي يف املركز 44 من حيث اأف�شل الوجهات امل�شتوردة لالأدوية 
الت�شدير  �شركات  اأم��ام  الفر�س  من  وا�شعة  نافذة  يفتح  ال��ربازي��ل  من 
الربازيلية لرت�شيخ تواجدها يف ال�شوق االإقليمية وتو�شيع نطاق اعمالها 

يف املنطقة. وقال الدكتور مي�شيل حلبي االمني العام واملدير التنفيذي 
للغرفة التجارية العربية الربازيلية اإن االإرتفاع الكبري يف قيمة �شادرات 
الدواء اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي يوؤكد االأهمية االإ�شرتاتيجية 
اأهمية  اإىل  م�شريا   .. للربازيل  رئي�شي  جت��اري  ك�شريك  اخلليج  ملنطقة 
اأكرب  م��ن  اإث��ن��ني  على  ت�شتحوذان  اللتني  واالإم����ارات  ال�شعودية  م��ن  ك��ل 

االقت�شادات العربية وتعتربان من االأ�شواق االأكرث تاأثريا يف املنطقة.
ب��االأداء القوي لل�شادرات  اأ�شاد احللبي  ومن واقع االإح�شائيات االأخرية 
لتعزيز مكانة  االأمد  الهائلة طويلة  واالإمكانيات  ال��دواء  الربازيلية من 
الغرفة على ال�شعيد االإقليمي من خالل اإن�شاء م�شارات جتارية جديدة 
البناء  الغرفة مبوا�شلة دوره��ا  اإلتزام  االأخ��رى.. موؤكدا  يف دول اخلليج 
�شوق  القائمة يف  ال�شركات  الربازيليني وكربيات  امل�شدرين  للجمع بني 

االأدوية اخلليجية .
اأهم املوردين العامليني لالأدوية  اأن الربازيل تعد من بني  جدير بالذكر 
واملنتجات الدوائية حيث ت�شم م�شانع ومرافق اإنتاج لع�شرة من كربيات 
نوفارتي�س  و  االأمريكية  فيزر  �شركات  هي  العامل  يف  ال�شيدلة  �شركات 
وميديل  ال�شوي�شرية  وروت�شي  الفرن�شية  افنتي�س  و�شانويف  ال�شوي�شرية 
�شيجما  اأ���س  اأم.  واإي.  ال�شويدية  االإجنليزية  زينيكا  وا�شرتا  الفرن�شية 

فارما الربازيلية واآت�شي الربازيلية ومريك االأملانية.
دوالر  مليار  وبلغ حجم ال�شادرات الربازيلية العاملية من الدواء 2.98 
2012 يف ح��ني تبقى ك��ل م��ن ال��دمن��ارك وفنزويال  ال��ع��ام  اأم��ري��ك��ي يف 
العاملية  االأ�شواق  اأهم  بني  من  واملك�شيك  واالأرجنتني  املتحدة  والواليات 

للدولة.

2012 يف  اخلليج  دول  اإىل  الربازيلية  الدواء  ب�صادرات  ارتفاع  باملائة   73

تبحث تعزيز �لتعاون يف �ملجال �لتجاري و�ال�ستثماري و�مل�سريف و�ل�سناعة و�لنقل و�ل�سحة 

اأبوظبي ت�صت�صيف اجتماعات الدورة احلادية ع�صرة للجنة امل�صركة الإماراتية اجلزائرية
املن�صوري: اللجنة امل�صركة ركيزة هامة وقاعدة �صلبة لتعزيز ومتتني العالقات الثنائية يف كافة املجالت

راأ�س اخليمة العقارية تطرح وحداتها العقارية يف ميناء العرب للبيع

•• اأبوظبي-الفجر:

12 و13 مايو اجلاري  ابوظبي يومي  تعقد يف 
الدورة احلادية ع�شر للجنة امل�شرتكة االإماراتية 
بن  �شلطان  املهند�س  معايل  برئا�شة  اجلزائرية 
كرمي  ومعايل  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
جودي وزير املالية اجلزائري، مب�شاركة ممثلني 
ال��������وزارات واجل���ه���ات احلكومية  م���ن  ع����دد  ع���ن 
البلدين  م���ن  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 

ال�شقيقني.
وقال معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
ان جدول اأعمال اللجنة امل�شرتكة يحفل بجملة 
من املحاور واملوا�شيع الهامة التي ت�شاهم بتعزيز 
التعاون الثنائي بني البلدين ال�شقيقني يف كافة 
االقت�شادي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��ة  امل���ج���االت 

والتجاري واال�شتثماري.
واأ�شاف معاليه اأن اللجنة امل�شرتكة بني البلدين 
دولة  يف  بالتناوب  �شنويا  اجتماعاتها  تعقد  التي 
ال�شقيقة  اجل���زائ���ري���ة  واجل��م��ه��وري��ة  االم������ارات 
�شكلت ركيزة هامة وقاعدة �شلبة لتعزيز ومتتني 
قيادة  حر�س  ظل  يف  خا�شة  الثنائية  العالقات 
قدما  الثنائية  بالعالقات  امل�شي  على  البلدين 
ال�شعبني  م�شالح  يحقق  مبا  امل��ج��االت  كافة  ويف 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  اأن  على  م��وؤك��دا  ال�شقيقني، 
امل�����ش��رتك��ة االإم���ارات���ي���ة اجل��زائ��ري��ة ت��ع��د فر�شة 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ط��وي��ر  لتعزيز  ك��ب��رية 
�شكلت  التي  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف  ال�شقيقني 
االقت�شادي  ال��ت��ع��اون  ال�شيما  م�شرتكة  اأه��م��ي��ة 
التنمية  ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق  ب�����دور  ي��ت��م��ت��ع  ال�����ذي 
االأولويات  من  تعد  والتي  للبلدين  االقت�شادية 

اال�شرتاتيجية.
ال��دور اال�شرتاتيجي للجنة  اأهمية  واأك��د معاليه 
االقت�شادية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��رتك��ة 
وا���ش��ت��ك�����ش��اف ف��ر���س ت��ع��اون م��ث��ال��ي��ة يف خمتلف 
يف  البلدين  بالتزام  منوهاً  احليوية  القطاعات 
خالل  عليها  امل��ت��ف��ق  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل���ح���اور  تنفيذ 
تفعيل  يف  �شاهم  مبا  ال�شابقة  اللجنة  اجتماعات 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت�شب يف 

م�شلحة اقت�شاد البلدين. 
اللجنة  ه��ذه  اع��م��ال  اأه��م��ي��ة  على  و���ش��دد معاليه 
م��ن حمطة مهمة  ت�شكلة  مل��ا   11 ال���  دورت��ه��ا  يف 
وب������ارزة يف ت���اري���خ ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وملا 
توفرة من فر�شة لعدد كبري من اجلهات املحلية 
واالحتادية والقطاع اخلا�س لال�شتفادة من كل 
واآليات  مالئم  مناخ  من  اللجنة  ه��ذه  توفرة  ما 
بني  التعاون  وتعزيز  لال�شتثمار  واع��دة  وفر�س 
خمتلف اجلهات يف البلدين موؤكدا حر�س دولة 
الثنائية  العالقات  اأوا���ش��ر  تعزيز  على  االإم���ارات 
وذلك  املجاالت  اجلزائر يف جميع  مع جمهورية 
ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  ترجمة 
رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن 

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
وقال املن�شوري اإن ما مييز اللجنة امل�شرتكة بني 
االمارات واجلزائر التي انطلقت يف دورتها االأوىل 
يف  اجلانبان  يبديه  ال��ذي  احلر�س   1984 ع��ام 
تنفيذ  على  وبالعمل  انعقادها  مبواعيد  االلتزام 
جميع ما يتم االتفاق عليه م�شريا اىل ان البلدين 
وقعا منذ انطالق اأعمال هذه اللجنة عدد كبريا 

من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تنوعت 
بني التعاون االقت�شادي والتجاري واال�شتثماري 
والعلمي وجتنب االزدواج ال�شريبي والتعاون يف 
ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  البحر  م��ي��اه  حتلية  جم��ال 
والتعاون  التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
وحماية  ال��ب��ور���ش��ة  عمليات  وتنظيم  اجل��م��رك��ي 
املائيات وتنمية  الزراعي وتربية  البيئة واحلجر 
من  وغ��ريه��ا  واملقايي�س  واملوا�شفات  ال�����ش��ادرات 

املجاالت. 
اأعمال  حتقق  اأن  يف  اأمله  عن  املن�شوري  واأع���رب 
الدورة احلادية ع�شر للجنة نقلة نوعية جديدة 
على �شعيد العالقات املتميزة بني البلدين، من 
خالل تفعيل ال�شراكة االإقت�شادية واالإ�شتثمارية 
البناء على  انه يجب  يف قطاعات جديدة موؤكدا 
ما مت تنفيذه خالل الدورة ال�شابقة التي عقدت 
اآليات  و�شع  اىل  داعيا  املا�شي  العام  اجل��زائ��ر  يف 
البلدين  ع��الق��ات  ت�شهده  ال��ذي  التطور  ت��واك��ب 
واال�شتثمارية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة  وت��ف��ع��ي��ل 

بينهما. 
تبادل  ت�شجيع  اأهمية  على  التاأكيد  �شيتم  وق��ال 
االإ�شتثمارات املبا�شرة مع عر�س املزايا واحلوافز 
التي توفرها �شوق دولة االمارات العربية املتحدة 
الفر�س  توفر  حيث  م��ن  اجل��زائ��ري  للم�شتثمر 
مرنة  واج����راءات  متنوعة  قطاعات  ويف  املجزية 
و���ش��ه��ل��ة مل��ب��ا���ش��رة االع���م���ال ووج����ود ب��ن��ي��ة حتتية 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ع�شرية  ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة وم��ظ��ل��ة 
امل�شتثمرين  حقوق  وت�شون  اال�شتثمارات  حتمي 
التطورات  ان  م��وؤك��دا   ، امل��ح��ف��زات  م��ن  وغ��ريه��ا 
االإقت�شادية العديدة التي ي�شهدها العامل حتتم 
العمل ب�شكل م�شرتك لرفع حجم  البلدين  على 

مع  تتنا�شب  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
اال�شتثمارات  تدفق  وزي���ادة  املتوافرة  االإم��ك��ان��ات 
بينهما.  ودعا املن�شوري اإىل العمل بجد واجتهاد 
تطوير  تواجه  التي  واملعوقات  ال�شعاب  لتذليل 
الكفيلة  االآليات  واإيجاد  البلدين  بني  العالقات 
احلوافز  من  اخلا�س  القطاع  ا�شتفادة  بتعظيم 
اأجل  وذل��ك من  البلدين  املتاحة يف  اال�شتثمارية 
اال�شتثمارات  وتطوير  الثنائية  العالقات  تعزيز 
امل�شرتكة وقال معاليه اأن البلدين ي�شعيان بقوة 
اإىل زيادة م�شتويات التبادل التجاري عرب جملة 
يتنا�شب  مبا  امل�شرتكة  وامل�شاريع  التفاهمات  من 
وطموحات البلدين يف حتقيق مزيد من ال�شراكة 

االقت�شادية .
اجلزائرية  االإماراتية  امل�شرتكة  اللجنة  وتبحث 
ال�شبل الكفيلة بتطوير عالقات التعاون امل�شرتك 
ق��ط��اع��ات ج��دي��دة لال�شتفادة من  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
مب�شتوى  لالإرتقاء  وامل�شجعة  املتوفرة  املقومات 
القطاعات،  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  احل�����ايل  ال���ت���ع���اون 
وتعزيز العالقات الثنائية وتطوير اال�شتثمارات 

امل�شرتكة. 
11 على ع��دد من  ال���  وت��رك��ز اللجنة يف دورت��ه��ا 
امللفات املهمة اأبرزها متابعة ما مت االتفاق عليه 
تعزيز  اآل��ي��ات  وبحث  للجنة،  العا�شر  املح�شر  يف 
والتعاون  والطاقة  التجارة  قطاعات  يف  التعاون 
امل�����ايل وال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال����ط����ريان امل���دين 
وال�شناعة  وامل�شارف  امل�شرتكة  امل�شاريع  واقامة 
وال�����ش��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة ف�����ش��ال ع���ن اب�����راز دور 
القطاع يف البلدين.  و�شيتم خالل اعمال الدورة 
التبادل  ع���الق���ات  ا���ش��ت��ع��را���س  ع�����ش��رة  احل���ادي���ة 
التجاري بني البلدين و�شبل زيادتها وتطويرها، 

ك��م��ا ���ش��ي��ت��م االج���ت���م���اع م�����ش��األ��ة ت��ف��ع��ي��ل جمل�س 
الذي مت  امل�شرتك  االماراتي اجلزائري  االعمال 
تا�شي�شه عام 2009 ، و�شريكز على اهمية تبادل 
الزيارات والوفود التجارية للتعرف على الفر�س 
اال�شتثمارية املتاحة واقامة �شراكات اقت�شادية يف 
املجاالت املتاحة يف كل من دولة االمارات العربية 
الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  املتحدة 
لتبادل  مالئمة  الية  ايجاد  وامكانية   ، ال�شعبية 
املعلومات بني الغرف التجارية واحتاداتها يف كال 
البلدين. كما يتناول االجتماع بحث املو�شوعات 
للجنة  االول  االج��ت��م��اع  يف  مناق�شتها  مت  ال��ت��ي 
املقرتح  وب��ح��ث  امل��ت��ب��ادل��ة،  اال���ش��ت��ث��م��ارات  متابعة 
بروتوكول  ب�شان  اجل��زائ��ري  اجلانب  من  املقدم 

التعاون يف جمال اال�شتثمار بني الوكالة الوطنية 
اجلزائرية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  اال�شتثمار  لتطوير 
ووزارة االقت�شاد، كما �شيتم بحث م�شروع مذكرة 
ملتابعة  ق��ط��اع��ي��ة  جل��ن��ة  اإن�����ش��اء  تت�شمن  ت��ف��اه��م 

اال�شتثمار بني حكومتي البلدين.
و�شيبحث اجتماع اللجنة مقرتح تعديل اتفاقية 
االزدواج ال�شريبي على الدخل، ويف جمال النقل 
الدولة  بني  اجل��وي  النقل  اتفاقية  توقيع  �شيتم 
االجواء  فتح  �شيا�شة  تطبيق  وبحث  واجل��زائ��ر، 
يتناول  .كما  وال�شحن  الركاب  لرحالت  الكاملة 
اجتماع اللجنة فر�س وامكانيات تبادل اخلربات 
والتجارب بني البلدين يف جمال حماية امل�شتهلك 
ال��ق��وان��ني واالج����رءات املتبعة يف  واالط���الع على 

البلدين بهذا اخل�شو�س.
االتفاقيات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال���ب���ل���دان  وي���رت���ب���ط 
اأب���رزه���ا اتفاقية  امل�����ش��رتك��ة يف جم���االت م��ت��ع��ددة 
ال���ت���ع���اون االق���ت�������ش���ادي وال��ع��ل��م��ي وال���ف���ن���ي عام 
1986 واتفاقية جتنب االزدواج ال�شريبي على 
الدخل ومنع التهرب من ال�شريبة عام 2001 
مياه  حتليه  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  وم��ذك��رة 
البحر ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال امل�شاريع 
التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
اإ�شافة اإىل اتفاق التعاون اجلمركي بني االإمارات 
االزدواج  وات��ف��اق��ي��ة   ،  2007 ي��ون��ي��و  واجل���زائ���ر 
ال�����ش��ري��ب��ي ع��ل��ى ال���دخ���ل، وم���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
واللجنة  االإماراتية  وال�شلع  املالية  االأوراق  هيئة 
ومراقبة  البور�شة  عمليات  لتنظيم  اجلزائرية 
بني  االإخ��ب��اري  للتعاون  واتفاقية   2006 مايو 
االأنباء اجلزائرية  ووكالة  االإماراتي  انباء  وكالة 

وغريها من اتقاقيات ومذكرات التعاون. 
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

الب�شرية،  بكوادرها  اهتمامها  على  تاأكيداً 
و���ش��م��ن م����ب����ادرات ال��ت��ف��اع��ل ال��وظ��ي��ف��ي ، 
لالت�شاالت  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  يف  انطلقت 
التوعية  برنامج  فعاليات  ام�س  ات�شاالت 
ال�شاملة مل�شتوى حياة اف�شل الذي تنظمه 
دائرة املوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شة بالتعاون 
املخت�شة يف جمال  م��ن اجل��ه��ات  ع���دٍد  م��ع 
واالأ�شرية  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
بدءاً  وذل��ك  الذهنية.  القدرات  و  واملهارات 
من ال�شهر اجلاري 2013 يف جميع مراكز 

االت�شاالت الرئي�شية يف الدولة. 
ويهدف هذا احلدث اإىل زيادة الوعي لدى 
على  املحافظة  باأهمية  ات�شاالت  موظفي 
والعالج  ال��وق��اي��ة  وط���رق  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
م��ن ال��ع��دي��د م��ن االأم���را����س. ك��م��ا يناق�س 
املتخ�ش�شني  املتحدثني  نخبة من  خاللها 
مبجاالت  تتعلق  التي  املوا�شيع  م��ن  ع���دداً 
والعالقات  ال���ع���ام���ة،  وال�����ش��ح��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
االأ�شرية و تربية االطفال ، واالدارة املالية 

ال�شخ�شية. 
العزيز  عبد  يون�س  ق��ال  االإط����ار،  ه��ذا  ويف 
للموارد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س   ، ال���ن���م���ر 
الب�شرية يف ات�شاالت ، اأن اهتمام ات�شاالت 
مبوظفيها ال يقت�شر على �شعيد التطوير 
ال�شعيد  وعلى  بل  واالإداري فح�شب  املهني 
ات�شاالت  ت���ويل  ح��ي��ث   ، اأي�����ش��اً  ال�شخ�شي 

ال�شخ�شي  وت���ط���وره���م  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ���ش��ح��ة 
وا����ش���ت���ق���راره���م اال�����ش����ري اأق�������ش���ى درج����ات 
اأ�شا�س  ه��ي  اجل��ي��دة  فال�شحة   ، االه��ت��م��ام 
النجاح يف كل املجاالت ، ودورنا هنا يتعدى 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  ت�����ش��ع��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك��ون��ن��ا 
رائدة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإىل  لعمالئها  اخل���دم���ات 
املجتمع  ن�����ش��اط��ات  امل�����ش��اه��م��ة يف  يف جم���ال 

املختلفة لن�شر التوعية ال�شاملة. 
واأكد النمر على التزام دائرة املوارد الب�شرية 
يف ات�شاالت جتاه موظفيها من خالل تبني 
املبادرات الفاعلة وتوطيد عالقات التعاون 
املوارد  ق��اع��دة  اأن  اإىل  منوهاً  ال�شلة،  ذات 
الب�شرية متثل اأهم ركائز املوؤ�ش�شة واملحرك 
االأ�شا�شي الذي يقف وراء جناحها وتقدمها، 
ات�شاالت  النمر �شكر موؤ�ش�شة  وقدم يون�س 

امل�����ش��ارك��ني على  امل��زودي��ن  تعليقه  يف خ��ت��ام 
الرعاية  جم��ال  يف  وخ��دم��ات��ه��م  عرو�شهم 
ال�شحية ودورها يف تعزيز قدرات املوظفني 
ويت�شمن  هذا  االأمثل.  االأداء  حتقيق  على 
ب���رن���ام���ج ال���ت���وع���ي���ة ال�����ش��ام��ل��ة ع�������دداً من 
التي  املتخ�ش�شة  العمل  املحا�شرات وور�س 
املجاالت  جميع  من  اخت�شا�شيون  يقدمها 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، كما 
الطبية  الفحو�شات  من  ع��دداً  اأي�شاً  يقدم 
الن�شائح  وت���ق���دمي  ل��ل��م��وظ��ف��ني  امل��ج��ان��ي��ة 
اأي��ة م�شاكل �شحية  ل��ت��دارك  ال��الزم��ة لهم 
قبل حدوثها، و ذلك بالتعاون مع جمموعة 
من اكرب مزودي خدمات الرعاية ال�شحية 
برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  وي��ذك��ر  ال���دول���ة.   يف 

هو  اف�شل  حياة  مل�شتوى  ال�شاملة  التوعية 
واحد من جملة مبادرات التفاعل الوظيفي 
يف ات�شاالت والهادف جلعل املوؤ�ش�شة ترتقي 
بخدمة موظفيها عن طريق تقدمي اأف�شل 
الرعاية  جم��االت  يف  والن�شاطات  ال��ربام��ج 
ال�شحية وال�شالمة والرتفيه والتي ت�شهم 

باالرتقاء بواقع حياتهم. 

�سمن مبادر�ت �لتفاعل �لوظيفي

ات�صالت تطلق برنامج التوعية ال�صاملة مل�صتوى حياة اأف�صل

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ت�شعى راأ�س اخليمة العقارية كربى �شركات التطوير العقاري 
اأبوظبي لالأوراق  وامل��درج��ة يف �شوق  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  يف 
يف  العقارية  وحداتها  ل�شراء  م�شتثمرين  ال�شتقطاب  املالية 

م�شاريع ميناء العرب واأبراج جلفار يف راأ�س اخليمة .
الت�شويق  دائ���رة  م��دي��رة  �شلطان اخل��اط��ري  را���ش��د  وي��ت��وق��ع 
القطاع  يف  كبريا  من��وا  القادمة  الفرتة  ت�شهد  ان  واملبيعات 

العقاري يف امارة راأ�س اخليمة واالمارات ال�شمالية نظرا ملا 
ت�شهد البنية التحتية من التطور يف البناء والطرق و�شبكة 
املوا�شالت املتقدمة التي ت�شل االإمارة بكافة اأنحاء الدولة.

�شرائية  العقارية م�شحوبا مبغريات  الوحدات  وياأتي طرح 
وتق�شيط  ال��ع��ق��ار  قيمة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   25 ن�شبة  دف��ع  ت�شمل 
من  باملائة   35 ن�شبة  دف��ع  اأو  ل�شنتني  متتد  لفرتة  الباقي 
واجلدير  �شنوات،  لثالث  الباقية  القيمة  وتق�شيط  قيمته 
التي  ال��وح��دات  م��ن  ع��دد حم��دد  اأن���ه مت تخ�شي�س  بالذكر 

 : اخلاطري  وتابع  املرنة.  الدفع  خطط  باقة  حتت  �شتدرج 
نهدف يف �شركة راأ�س اخليمة العقارية اىل توفري بيئة �شراء 
االئتمانية  الت�شهيالت  تعزيز  خ��الل  من  لعمالئنا  مثالية 
لهم، مما يعزز من عوائد ا�شتثماراتهم. وياأتي ذلك انطالقاً 
من مكانة ال�شركة الريادية يف القطاع العقاري يف املنطقة. 
ونتوقع معدالت منو عالية يف املبيعات خالل الفرتة القادمة 
التي  املحكمة  الت�شويق  ال��ب��ي��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
م�شاريع  العقارية  اخليمة  راأ���س  وتدير  ال�شركة.  يف  نتبناها 

رائدة يف اإمارتي راأ�س اخليمة واأبوظبي مثل اأبراج جلفار و 
برج راأ�س اخليمة يف جزيرة الرمي يف اأبوظبي و ميناء العرب 
الذي ميتد على م�شاحات خ�شراء �شا�شعة والذي يربز ب�شكل 

متنامي كمق�شد �شياحي على �شعيد املنطقة.
امارة  �شاطيء  على  يقع  ال��ذي  العرب  ميناء  م�شروع  ويعد 
راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ن اأك����رب امل�����ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ح��ي��ث يغطي 
مبوا�شفات  و���ش��م��م  م��رب��ع  م���رت  م��ل��ي��ون   3،25 م�����ش��اح��ة 
ترويحية ع�شرية حيث ي�شم جمموعة من احلدائق املائية 

2،2 كلم وبرك �شباحة  ا�شافة اىل مم�شى ي�شل طوله اىل 
ومناطق  م�شرب  كرة  ومالعب  مربع  مرت   250 مب�شاحة 
جانب  اىل  وا�شعة.  خ�شراء  وم�شاحات  للرتفيه  خم�ش�شة 
ت�شميمها  مت  والتي  ال�شكنية  والوحدات  الفلل  من  العديد 
بنظام معماري متعدد الوجهات مزود بخدمات وت�شهيالت 
 60 الب�شتنة على  ت�شتاأثر مناطق  بينما  ذات معايري عاملية 
باملائة من امل�شروع يف حني ت�شل ن�شبة الوحدات ال�شكنية اىل 
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جائزة ال�صارقة للتميز القت�صادي 
تقر خطة اإطالق دورتها اجلديدة 

•• ال�صارقة -وام:

اأقر جمل�س اأمناء جائزة ال�شارقة للتميز االقت�شادي برئا�شة اأحمد حممد 
املدفع رئي�س املجل�س خطة اإطالق الدورة احلادية ع�شرة للجائزة لهذا العام 
والتي حتظى برعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل عهد نائب حاكم ال�شارقة. وت�شتهدف اجلائزة ت�شجيع املن�شاآت العاملة 
االداء  مب�شتوى  االرت��ق��اء  يف  االيجابية  املناف�شة  على  ال�شارقة  ام���ارة  يف 

املوؤ�ش�شي وتطبيق اف�شل ممار�شات اجلودة والتمييز وفق معايري عاملية.
التي  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  عام  مدير  املحمودي  ح�شني  واأو�شح 
تعمل االأمانة العامة للجائزة حتت مظلتها ع�شو جمل�س اأمناء اجلائزة اأن 
باب الت�شجيل للرت�شح للجائزة �شيمتد من االآن وحتى 16 اأكتوبر املقبل 
املوقع  ع��رب  الت�شجيل  ال�شارقة  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  وميكن 
االلكرتوين وفقا لل�شروط املقررة لكل فئة من الفئات الرئي�شية الثالث 
اىل جانب التاأكد من مزاولة املن�شاأة او فرعها لن�شاطها يف اإمارة ال�شارقة 
ولها ع�شوية انت�شاب �شارية يف الغرفة مع �شالمة الو�شع القانوين واملايل 
لها. واأ�شاف املحمودي اإن اجلائزة ت�شمل املن�شاآت التي يزيد عدد موظفيها 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  جانب  اىل  وفني  اداري  موظف   100 على 
واملن�شاآت حديثة  اداري وفني  100 موظف  التي يقل عدد موظفيها عن 
التكوين التي مل مي�س على اإن�شائها اأكرث من ثالث �شنوات والتي يقل عدد 
املن�شاآت مملوكة من قبل مواطني  50 موظفا وتكون هذه  موظفيها عن 
دولة االأمارات العربية املتحدة بن�شبة 51 باملائة اأو اأكرث. واأ�شار مدير عام 
الغرفة اإىل اأن تقييم املن�شاآت املتقدمة للرت�شح للح�شول على اجلائزة ي�شتند 
على منوذج اداري متوافق مع معايري ومفاهيم منوذج املوؤ�ش�شة االأوروبية 
املوؤ�ش�شة  بني  اتفاق  مبوجب  للجائزة  اعتمادها  مت  والتي  اجل��ودة  الإدارة 
اال�شتف�شارات  كافة  على  بالرد  املحمودي  ورح��ب  اجلائزة.  اأمناء  وجمل�س 
التقدم للم�شاركة  الراغبة يف  املن�شاآت االقت�شادية  والت�شاوؤالت من ممثلي 
دورات  عدة  تنظيم  للجائزة  العامة  االأمانة  اعتزام  جانب  اإىل  والت�شجيل 
وور�س عمل يف اإطار الربنامج التعريفي والرتويجي للجائزة بالتعاون مع 

املكتب اال�شت�شاري وعدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة.

االحد -  12   مايو    2013 م    -    العـدد   10790
Sunday   12    May     2013  -  Issue No   10790

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
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مدعي/حممد مو�شروف ح�شني كازي بياليت ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س   
مدعي عليه: اجلزيرة احلديثة للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
اجلزيرة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  والنقليات  للمقاوالت  احلديثة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 589 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  رحمن  موفزر  علي  مدعي/رحمات 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الع�شفورة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ الع�شفورة للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 742 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

االمارات      اجلن�شية:  واخرون  القبي�شي  �شلطان  حجي  بدر  مدعي/�شيف 
فل�شطني     اجلن�شية:  واخرون  بلبل  حمدان  حممد  �شليم  عليه:  مدعي 
ت�شليم م�شتندات   + درهم   1.500.000 ا�شتثمار  ف�شخ عقد  الدعوى:  مو�شوع 
اجلن�شية:  حجاج  ح�شني  حممود  حممد  ورثة  اعالنه/  املطلوب  تعوي�س   +
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• املغرب-د. �رشيف البا�صل:

اأ���ش��اد م��ع��ايل ع��ب��دال��ق��ادر اع��م��ارة وزي���ر التجارة 
مبا  املغربي  احلديثة  والتكنولوجيا  وال�شناعة 
حققته دولة االمارات العربية املتحدة من تقدم 
اآليات العمل احلكومي نحو املزيد من  يف جمال 
الكفاءة واحلرفية يف تقدمي اخلدمات وما و�شلت 
اإليه من قدرة فائقة على ت�شيري االأعمال وت�شهيل 
االإجراءات االإدارية وبناء اقت�شاد املعرفة موؤكدا 
االمارات  ت�شعى لال�شتفادة من جتربة  اأن بالده 
يف هذا املجال حيث ميكن تاأ�شي�س �شركة جديدة 
يف االإمارات خالل دقائق معدودة وهو ما ي�شاعد 

يف خلق بيئة جاذبة لال�شتثمارات اخلارجية. 
واأ�شاف اعمارة يف ت�شريحات خا�شة ل� )الفجر( 
على هام�س ملتقى اال�شتثمار اخلليجي املغربي، 
الذي اختتمت جل�شاته موؤخرا مبدينة طنجة، اأن 
االإم��ارات يف جمال  اأحرزته  الهائل الذي  التقدم 

احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة ي��ع��د م��ث��اال ي��ح��ت��ذي يف 
املغرب.

اال�شتثمارات  ح��ج��م  زي�����ادة  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  وع���رب 
للتكامل  و���ش��واًل  املغربية،  اململكة  يف  االإم��ارات��ي��ة 

االقت�شادي بني البلدين.
وتطرق الوزير املغربي اىل حجم التبادل التجاري 
بني البلدين قائال اإن هناك اتفاقية تبادل جتاري 
حر بني اململكة املغربية ودولة االإمارات العربية 
املتحدة، م�شريا اىل اأن االإمارات من اأكرب الدول 
جانب  اإىل  فهي  ب��امل��غ��رب،  امل�شتثمرة  اخلليجية 
من  االأك���رب  الن�شيب  لها  وال��ك��وي��ت،  ال�شعودية 
حجم التبادل التجاري بني املغرب ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي، والذي ي�شل اإىل 10 مليارات 

درهم مغربي.
واأ�شاف اأن اململكة املغربية تطمح اإىل زيادة حجم 
التجارة البينية بينها وبني االإم��ارات، واأ�شار اىل 
اأنه عر�س اخلارطة ال�شناعية املغربية على وفد 

التقاهم موؤخرا..  اإم��ارات��ي��ني  اأع��م��ال  رج��ال  م��ن 
وجرى بحث فر�س اال�شتثمار يف املغرب وقد عرب 
ال��وف��د االم��ارات��ي ع��ن ده�شته مل��ا اأح��رزت��ه املغرب 
واأن  الطريان،  �شناعة  تقدم كبري يف جمال  من 
هناك اأجزاء من الطائرات ال ت�شنع اإال يف املغرب 
فقط، الفتاً اإىل اأن هذا بدوره يقوده اإىل احلديث 
اأمام اال�شتثمارات اخلليجية  اأخرى  اإ�شكالية  عن 
واالإماراتية منها يف املغرب، وهي عر�س الفر�س 
اال�شتثمارية املطروحة على رجال االأعمال، وهي 
براأيه فر�س حقيقية ورابحة يف جمال حمدد من 

جماالت اال�شتثمار، ولي�س التعريف العام فقط.
اال�شتثمارات  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  وح����ول 
الوزير  ق���ال  امل��غ��رب  يف  ع��ام��ة  ب�شفة  اخلليجية 
عوائق  ج��ان��ب  اىل  حقيقية  ع��وائ��ق  ه��ن��اك  :اإن 
ن��اج��م��ة ع��ن ان��ط��ب��اع خ��اط��يء م��رت��ب��ط بظروف 
حاالت  ه��ي  وب��ال��ت��ايل  بعينه  م�شتثمر  اأو  معينة 
اعتبارها  مي��ك��ن  ال  خ��ا���ش��ة  ظ���روف  ذات  ف��ردي��ة 

اأنه يف�شل اأن  عوائق عامة اأو حقيقية.. واأ�شاف 
يتم الرتكيز على تفا�شيل الفر�س اال�شتثمارية 
اأوال ومن ثم ميكن التطرق اىل العوائق  املتاحة 
التي تعرت�س طريقها وبالتاأكيد فنحن جاهزون 
مبا  امل�شتثمرين  لطلبات  واال�شتجابة  ملعاجلتها 
ال���ظ���روف املالئمة  ي�����ش��م��ن ح��ق��وق��ه��م وت���وف���ري 
للم�شاركة  اخلارجية  االأموال  روؤو�س  ال�شتقطاب 

يف عملية التنمية. 
على  بالتاأكيد  حديثه  اعمارة  عبدالقادر  واختتم 
اأن بالده متلك العديد من امل�شاريع اال�شتثمارية 
ال�شخمة ذات العوائد الكبرية والتي متثل فر�شا 
دول  م���ن  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ب��ال��ف��ع��ل  ج��ذب��ت  حقيقية 
كربى مثل فرن�شا وكندا وغريها ومازالت هذه 
اخلليجيني  اأ�شقائنا  اأم���ام  متاحة  اال�شتثمارات 
خا�شة يف جماالت �شناعة الطريان وال�شناعات 
ذات التكنولوجيا احلديثة والقطاعات االإنتاجية 
باململكة على غرار ال�شناعة والفالحة وم�شاريع 

البنية التحتية، موؤكدا رغبة بالده يف مزيد من 
منطقة  على  واال�شتثماري  االقت�شادي  االنفتاح 

اخلليج م�شريا اىل اأن القوانني والت�شريعات التي 
ت�شنها املغرب ت�شمن م�شالح الطرفني. 

وزير �لتجارة و�ل�سناعة �ملغربي يعرب عن �أمله يف زيادة حجم �ال�ستثمار�ت �الإمار�تية يف بالده
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•• دبي-وام:

ت�شتعد وزارة البيئة واملياه الإطالق الدفعة االأوىل من �شغار االأ�شماك 
اأبحاث  مركز  اأنتجها  والتي  الدولة  مياه  يف  اقت�شاديا  الهامة  املحلية 
البيئة البحرية بالوزارة بهدف تنمية وتعزيز املخزون ال�شمكي وحتقيقا 

لتوجهات الوزارة واإ�شرتاتيجيتها يف تعزيز االأمن الغذائي.
وذكر الدكتور اإبراهيم اجلمايل مدير اأبحاث البيئة البحرية بالوزارة 
اأن املركز يعمل على اإجراء الدرا�شات واالأبحاث املتعلقة بالبيئة البحرية 

واملحافظة عليها وتنميتها تنمية م�شتدامة.
االإنتاج  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ات��ب��اع  على  عملت  ال����وزارة  اإن  واأ���ش��اف 
كالهامور  اقت�شاديا  الهامة  االأ���ش��م��اك  اأن���واع  بع�س  ل�شغار  ال�شناعي 
والبدح ومن  وال�شعم  والقابط  والبياح  وال�شعري  وال�شايف  وال�شبيطي 
الدولة خا�شة يف اخل��ريان واملحميات  �شواحل  اإطالقها يف خمتلف  ثم 
الرثوة  على  احلفاظ  اأج��ل  من  القرم  اأ�شجار  انت�شار  واأماكن  البحرية 

ال�شمكية وتنميتها.
ا�شتزراع  املتبعة �شمن خطة  العامة  االآليات واالأط��ر  اأن  واأك��د اجلمايل 

واإنتاج االأنواع الهامة اقت�شاديا على م�شتوى دولة االإمارات ت�شمل اإنتاج 
تزاوجها  موا�شم  ح�شب  وذل��ك  والبياح  وال�شايف  وال�شبيطي  الهامور 
وتكاثرها على مدار العام حيث متر عملية االإنتاج بالعديد من املراحل 
التي  االأغذية  اأن��واع  مبختلف  وتغذيتها  االأ�شماك  اأمهات  برعاية  تبداأ 
يتم  وال��ت��ي  والكثافة  اجل���ودة  عالية  بيو�س  على  احل�شول  يف  ت�شاهم 
رعاية  مرحلة  ذل��ك  بعد  ل��ت��اأت��ي  الفق�س  اأح��وا���س  اإىل  ونقلها  جمعها 
تنمو  حتى  متنوعة  غذائية  �شل�شلة  �شمن  وتغذيتها  االأ�شماك  يرقات 
اإىل حجم االإ�شبعيات بعد ذلك تبداأ مرحلة نقلها وطرحها يف  وت�شل 

اخلريان واملحميات البحرية. واأ�شار اجلمايل اإىل اأنه ا�شتكماال جلهود 
املركز التي بداأت منذ عام 1984 يف اإنتاج االإ�شبعيات ال�شمكية مت حتى 
اأ�شبعية الأن��واع خمتلفة من  األفا و812  االآن اإطالق مليونني و473 
ال�شماك وهي الهامور وال�شبيطي والقابط وال�شايف وال�شعري والبياح 
وال�شعم والينم. جدير بالذكر اأن مركز اأبحاث البيئة البحرية �شيعمل 
الهامور  اأ�شماك  األ��ف م��ن �شغار   200 اإط���الق  ال��ع��ام على  خ��الل ه��ذا 
من  ابتداء  بالدولة  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  وال�شعم  وال�شبيطي 

مايو اجلاري يف جميع اإمارات الدولة.

البيئة واملياه ت�صتعد لإطالق الدفعة الأوىل من الإ�صبعيات ال�صمكية 

املال والأعمال

انخفا�س �صادرات ال�صعودية غري 
البرولية بن�صبة 5.9 يف املائة خالل مار�س 

•• الريا�س-وام:

اأظهرت بيانات ر�شمية ام�س تراجع قيمة �شادرات ال�شعودية ال�شلعية 
مقارنة  املائة  5.9 يف  بن�شبة  املا�شي  مار�س  �شهر  البرتولية يف  غري 
و473  مليارا   16 وبلغت   2012 املا�شي  العام  من  نف�شه  بال�شهر 

مليون ريال.
واأو�شحت م�شلحة االإح�شاءات العامة واملعلومات ال�شعودية يف تقرير 
ن�شرته اليوم ان �شادرات منتجات ال�شناعات الكيماوية وما يت�شل بها 
 33.66 5.5 مليار ريال وبن�شبة  يف جاءت يف املرتبة االأوىل بقيمة 
يف املائة من اإجمايل قيمة ال�شادرات غري البرتولية واحتلت اللدائن 
ثم  املائة  يف   29.29 بن�شبة  الثانية  املرتبة  وم�شنوعاتها  واملطاط 
معدات النقل واأجزاوؤها يف املرتبة الثالثة مبا ن�شبته 9.19 يف املائة 
م�شتوى  على  اإن��ه  التقرير  وق��ال  ال�شادرات.  ه��ذه  قيمة  اإجمايل  من 
االأوىل من حيث قيمة  املرتبة  االإم��ارات  احتلت  اإليها  امل�شدر  ال��دول 
املائة  14.02 يف  ال�شلعية غري النفطية وا�شتحوذت على  ال�شادرات 
الثانية  املرتبة  يف  ال�شني  وج��اءت  ال�شادرات  هذه  قيمة  اإجمايل  من 
يف  املائة  يف   6.25 بن�شبة  �شنغافورة  تلتها  املائة  يف  بن�شبة10.76 

املرتبة الثالثة. 
اإن واردات �شهر مار�س جتاوزت  امل�شلحة  اململكة قالت  وحول واردات 
ريال بارتفاع قدره 5.7 مليار ريال ومبا ن�شبته 12.7 يف  مليار   51

املائة مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�شابق.
الكهربائية  واالأج��ه��زة  وامل��ع��دات  االآالت  م��ن  اململكة  واردات  ومثلت 
واأجزائها اأعلى قيمة حيث بلغت13.6 مليار ريال وبن�شبة 26.58 
يف املائة من اإجمايل قيمة الواردات واحتلت معدات النقل واأجزاوؤها 
املائة  يف   20.17 وبن�شبة  ري��ال  مليار  بقيمة10.3  الثانية  املرتبة 
بقيمة6.78  العادية وم�شنوعاتها  املعادن  الثالثة جاءت  املرتبة  ويف 
مليار ريال وبن�شبة 13.27 يف املائة. وعلى م�شتوى الدول امل�شتورد 
املرتبة  احتلت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  باأن  امل�شلحة  اأفادت  منها 
االأوىل بن�شبة 13.88 يف املائة من اإجمايل الواردات وجاءت ال�شني 
بن�شبة  االإم����ارات  تلتها  امل��ائ��ة  يف   11.21 بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف 

املائة. يف   6.39

•• اأم القيوين-وام:

القيوين  اأم  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
التابعة  للمعار�س  امل�����ش��رتك��ة  اللجنة  م��ع 
الحتاد غرف التجارة وال�شناعة يف الدولة 
اآلية التح�شري وامل�شاركة يف معر�س  �شنع 
يف االإم��ارات الذي تقام فعالياته يف اك�شبو 

ال�شارقة يف دي�شمرب املقبل.
ج��اء ذل��ك خ��الل اللقاء ال��ذي جمع �شعادة 
ح��م��ي��د حم��م��د ع��ل��ي ب���ن ���ش��امل م��دي��ر عام 
غرفة اأم القيوين و�شلطان جميع عبيد بن 
للمعار�س  امل�شرتكة  اللجنة  رئي�س  جميع 

واأع�شاء اللجنة موؤخرا مبقر الغرفة.
خالل  القيوين  اأم  غرفة  ع��ام  مدير  واأك���د 
اللقاء اأهمية ودور اللجنة يف دعم ال�شناعة 
ال���وط���ن���ي���ة م����ن خ�����الل ال�����رتوي�����ج ل���ه���ا يف 
اإىل  م�شريا   .. واملحلية  الدولية  املعار�س 
الت�شهيالت  ك��ل  لتقدمي  الغرفة  ا�شتعداد 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ه��ام��ه��ا يف �شوء  وال���دع���م ل��ه��ا 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي توؤكد 
التي  الوطنية  ال�شناعة  دعم  دوما �شرورة 

املحلي  امل�شتوى  على  كبري  �شاأن  لها  اأ�شبح 
واالإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي. ورك���ز م��دي��ر الغرفة 
على اأهمية حتفيز وحث امل�شاريع الوطنية 
واأ�شحاب االأعمال على امل�شاركة يف املعار�س 
املتخ�ش�شة ال�شيما املعر�س الذي �شيقام يف 
اإمارة ال�شارقة خالل الفرتة من 9 اإىل 12 

دي�شمرب املقبل.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ش���ح ���ش��ل��ط��ان ب���ن ج��م��ي��ع اأن 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رتك��ة ل��ل��م��ع��ار���س ت��ه��دف من 
خالل عقد اجتماعاتها الدورية يف خمتلف 
واأ�شحاب  ال���غ���رف  اإط�����الع  اإىل  االإم�������ارات 
االأع���م���ال ع��ل��ى امل��ه��ام وال�����دور ال����ذي تقوم 
امل�شاريع  م�����ش��اه��م��ة  ت�شجيع  جم���ال  يف  ب��ه 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  املعار�س  يف 
ال�شادرات  وت�شجيع  بها  التعريف  ب��ه��دف 
الوطنية  ال�شناعة  لتميز  وذل��ك  الوطنية 
ال���ت���ي اح��ت��ل��ت م���رك���زا م��ه��م��ا ح��ي��ث ا�شبح 
املنتجات  م�شاف  اإىل  يرقى  الوطني  املنتج 
ال��ع��امل��ي��ة. واأو�����ش����ح رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة خالل 
كافة  مع  بالتعاون  تعمل  اللجنة  اأن  اللقاء 
امل�شاريع  امل��ع��ن��ي��ة حل���ث  واجل���ه���ات  ال���غ���رف 

الوطنية على امل�شاركة يف املعر�س.. م�شريا 
اأنه �شيقام على هام�س املعر�س ملتقى  اإىل 
ملناق�شة واقع وتطور ال�شناعة الوطنية يف 

االإمارات.

امل�شكلة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ش���اء  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
م��ن اأح��م��د ج��ام��ع ال��ق��ي��زي م��دي��ر الدائرة 
االقت�شادية يف احتاد غرف التجارة بالدولة 
نائب رئي�س اللجنة و�شعيد م�شبح النعيمي 

نائب مدير عام غرفة راأ�س اخليمة ومروان 
جمعة امل�شغوين مدير العالقات العامة يف 
اك�شبو ال�شارقة و�شامل را�شد العليلي رئي�س 

مركز املعلومات يف غرفة اأم القيوين.

•• اأبوظبي-وام:

لفعاليات  رعايتها  عن  للهوية  االإم���ارات  هيئة  اأعلنت 
والدفع  للبطاقات  االأو�شط  ال�شرق  ومعر�س  موؤمتر 
احلكومي  ال�����ش��ري��ك  ب�شفتها   2013 االإل���ك���رتوين 
اجلاري  مايو   14 يف  ينطلق  ال��ذي  للحدث  الر�شمي 
الذي  امل��وؤمت��ر  وي�شهد  العاملي.  التجاري  دب��ي  مبركز 
يلقي كلمته االفتتاحية �شعادة الدكتور املهند�س علي 
حم��م��د اخل����وري م��دي��ر ع���ام هيئة االإم�����ارات للهوية 
وتكنولوجيا  اأن���ظ���م���ة  يف  ع��امل��ي��ني  خ�����رباء  م�����ش��ارك��ة 
80 ورقة عمل  البطاقات الذكية يعر�شون اأكرث من 
ت�شلط ال�شوء على اأحدث التجارب واأف�شل املمار�شات 
يف جمال �شناعة بطاقات الهوية االإلكرتونية الذكية. 

امل�شاحب  املعر�س  يف  خا�س  بجناح  الهيئة  وت�شارك 
للموؤمتر تعر�س خالله جمموعة من اأحدث خدماتها 
االإعالن  الهيئة  تعتزم  كما  للمتعاملني  تقدمها  التي 
عن خدمات جديدة. وي�شهد املعر�س الذي ميتد على 
م�شاحة 10 اآالف مرت مربع م�شاركة اأكرث من 160 
متخ�ش�شون  بينهم  م��ن  ع��ار���ش��ة  و���ش��رك��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
يف جم���ال ال��ب��ن��وك وال��ب��ط��اق��ات االإل��ك��رتون��ي��ة والبيع 
بالتجزئة واالت�شاالت من الواليات املتحدة االأمريكية 
واأوروب������ا وال�����ش��ني وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ودول اأخ����رى. 
ويتوقع منظمو احلدث اأن ي�شتقطب املوؤمتر واملعر�س 
اآالف زائر على مدى يومني حيث يوفر   4 اأكرث من 
وتطبيقات  الذكية  البطاقات  واأنظمة  حلول  اأح��دث 
للموؤ�ش�شات  االإل���ك���رتوين  وال��دف��ع  ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

احلكومية واخلا�شة التي تواكب التحديات اجلديدة 
التي تواجهها دول العامل يف �شعيها لتوفري منظومة 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن االأم������ن واالأم�������ان يف ع��م��ل��ي��ات الدفع 
ال���ق���درات الب�شرية  االإل���ك���رتوين م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر 

وتوفري التقنيات احلديثة.
التزامها  اإط��ار  احل��دث يف  لهذا  الهيئة  رعاية  وتاأتي   
ب��امل�����ش��اه��م��ة يف دع���م وب��ن��اء جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة يف دولة 
اأه������م حم������اور خطتها  االإم�����������ارات وت���رج���م���ة الأح������د 
ثقافة  تعزيز  يف  بامل�شاهمة  املتعلقة  اال�شرتاتيجية 
واآفاقها  ودورها  باأهميتها  والتعريف  الرقمية  الهوية 
امل�شتقبلية من خالل امل�شاركة يف امللتقيات والفعاليات 

العاملية.
تهدف  احل��دث  ه��ذا  يف  م�شاركتها  اإن  الهيئة  وق��ال��ت   

اأحد  باعتباره  الهوية  بطاقة  مب�شروع  التعريف  اإىل 
والهادفة  الدولة  تنفذها  التي  احليوية  امل�شاريع  اأهم 
والفردي  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 
وتب�شيط  و�شامل  دقيق  �شكاين  �شجل  واملحافظة على 
اخلدمات احلكومية وت�شهيل املعامالت نظرا لدورها 
الهام يف م�شروع احلكومة االإلكرتونية. واأكدت الهيئة 
القطاعني  ملوؤ�ش�شات  مهمة  فر�شة  ي�شكل  احل��دث  اأن 
اأح�����دث اأنظمة  احل��ك��وم��ي واخل���ا����س ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 
ملواكبة  االإل��ك��رتوين  الدفع  وتقنيات  وحلول  وب��رام��ج 
االإلكرتوين على  التحول  الدولة و�شعيها نحو  جهود 
�شعيد اخلدمات احلكومية وعزمها على بناء اقت�شاد 
املعرفة وتعزيز التعامالت االإلكرتونية على ال�شبكات 

الرقمية. 

غرفة اأم القيوين تبحث اآلية م�صاركتها يف معر�س �صنع يف الإمارات 

)الهوية( ترعى موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط للبطاقات والدفع الإلكروين 2013
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العدد 10790 بتاريخ 2013/5/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتحف للعقارات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167851 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر علي ح�شن بن عقيل بن ما�شي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 903 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/حممد مو�شروف ح�شني كازي بياليت ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س   
مدعي عليه: اجلزيرة احلديثة للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
اجلزيرة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  والنقليات  للمقاوالت  احلديثة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 589 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  رحمن  موفزر  علي  مدعي/رحمات 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الع�شفورة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ الع�شفورة للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10790 بتاريخ   2013/5/12     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 742 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

االمارات      اجلن�شية:  واخرون  القبي�شي  �شلطان  حجي  بدر  مدعي/�شيف 
فل�شطني     اجلن�شية:  واخرون  بلبل  حمدان  حممد  �شليم  عليه:  مدعي 
ت�شليم م�شتندات   + درهم   1.500.000 ا�شتثمار  ف�شخ عقد  الدعوى:  مو�شوع 
اجلن�شية:  حجاج  ح�شني  حممود  حممد  ورثة  اعالنه/  املطلوب  تعوي�س   +
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ا���ش��ف��رت اج��ت��م��اع��ات االحت���اد العربى 
لبناء االج�شام برئا�شة الدكتور عادل 
اللواء  العام  االمني  وبح�شور  فهيم، 
م�����ش��ط��ف��ى ن������وري، وم���دي���ر االحت����اد 
بالوفد  ب�������ش���ري،  ����ش���ام���ي  امل���ه���ن���د����س 
االإماراتي لبناء االج�شام الذي تراأ�شه 
االم�����ني ال���ع���ام ل���الحت���اد االإم����ارات����ي 
���ش��ع��ي��د، ومدير  ع��ب��دال��ك��رمي حم��م��د 
املنتخب االإماراتي زويد �شاملني والتى 
و�شهدت  اأم�������س  ب��ال��ق��اه��رة  اخ��ت��ت��م��ت 
والنهائية  االأخ����رية  اللم�شات  و���ش��ع 
للبطولة  الفجرية  ا�شت�شافة  ح��ول 
ت��ق��رر انطالقها يف  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة، 
الفرتة من 20 ولغ�اية 25 نوفمرب 

املقبل.
ال���ع���ام لالحتاد  اأك�����د االأم������ني  ح��ي��ث 

حتت  �شتقام  البطولة  ب��اأن  االماراتى 
حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
واأن  ال��ف��ج��رية،  ع��ه��د  ال�����ش��رق��ي ويل 
االج�شام  ل��ب��ن��اء  االم���ارات���ى  االحت����اد 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حمد 
ال�����ش��رق��ي وم���ن���ذ االع������الن ع���ن فوز 
االم������������ارات ب��ت��ن��ظ��ي��م ه������ذا احل�����دث 
باأن  توجيهاته  اأ���ش��در  ق��د  الريا�شى 
رائع  مب�شتوى  البطولة  تلك  تخرج 
ومثاىل يليق بدولة االمارت ، خا�شة 
وانها بطولة عربية واننا �شوف نفتح 
اذرعنا ال�شتقبال اال�شقاء العرب بكل 
الدكتور  واأن  خ��ا���ش��ة  وح���ف���اوة،  ح��ب 
رف��ائ��ي��ل ���ش��ان��ت��وجن��ا رئ��ي�����س االحت���اد 
ال�����دوىل ق���د و���ش��ع��ه��ا ع��ل��ى خريطه 
هناك  واأن   ، العاملية  االحت���اد  اح���دث 

ال�شيخ  من  متزايد  واهتمام  متابعه 
ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  عبداهلل 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت������اد، ح��ي��ث �شيتم 
خ���الل ال���زي���ار ال��ت��ف��ق��دي��ة ل��وف��د من 
االحت������اد ال���ع���رب���ى وال���ت���ى ت���ق���رر لها 
�شيتخللها  ال��ق��ادم  ال�شهر  منت�شف 
البطولة  تفا�شيل  كافة  االعالن عن 
واخطار الدول العربية وب�شكل ر�شمى 
الدعوة  م��ل��ف  خ���الل  م��ن  بالبطولة 
وتت�شمن  لهم  توجهها  �شيتم  ال��ذى 
بالبطولة  اخلا�شة  التفا�شيل  كافة 

ووفقا للقواعد الدوليه .
م����وؤك����دا ب�����اأن ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة �شوف 
ال�شارة  امل��ف��اج��اأت  م��ن  العديد  ت�شهد 
لالبطال الفائزين ، واأن االجتماعات 
اأي����ام ناق�شت  ا���ش��ت��م��رت ث��الث��ة  ال��ت��ى 

كافة التفا�شيل واأدقها ، ومت حتديد 
اأوزان البطولة بت�شع اأوزان وهى  60 
و   85 و   80 و   75 و   70 و   65 و 
100 كغ،  100، ووزن ف��وق   90 و 
ومت االكتفاء باأن تكون هذه البطولة 

للرجال فقط .
فيما ك�شف امل�شاعد التنفيذي لرئي�س 
االحتاد الدويل لبناء االأج�شام رئي�س 
االحتاد العربي الدكتور عادل فهيم، 
التى  املفاجاأت  الكثري من  ب��اأن هناك 
اأولها   ، البطولة  ت�شهدها تلك  �شوف 
اأربيا(، كبطولة  اعتماد لقب )م�شرت 
البطولة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  خ��ا���ش��ة 
املناف�شة  يف  امل�شاركني  من  للراغبني 
بداية  �شتكون  اأنها  خ�شو�شاً  عليها، 
ال����ع����رب نحو  ل����الب����ط����ال  ال����ط����ري����ق 

اآليات  على  �شتعتمد  كونها  العاملية، 
)م�شرت  العاملية  للبطولة  م�شابهة 
�شوف  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  واأن  اأومل���ب���ي���ا( 
حكام   5 وج����ود  م����رة  والأول  ت�����ش��ه��د 
الزاوية  حجر  تكونون  �شوف  عاملني 
فى حتكيم كل اوزان البطولة ، معهم 
4 ح��ك��ام ع��رب مب��ا يعنى وج���ود 36 
كحم  ك��ل  ي��ق��وم  بحيث  ع��رب��ي��ا  حكما 
اأوزان  ثالثة  او  وزن��ني  ب���ادارة  عربى 
على اكرث تقدير ، وان ذلك اال�شلوب 
ال�شديدة  احل��ي��ادي��ة  ي�����ش��م��ن  ���ش��وف 
خا�شة وان رئي�س االحتاد الدوىل قد 
ايفاد رئي�س جلنه احلكام  واف��ق على 

الدولية الدارة تلك البطولة .
للدول  ال�شماح  م��رة  الأول  �شيتم  كما 
)اأ(  مبنتخبني  باال�شرتاك  امل�شاركة 

الدولة  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ول����ن  ب(  و) 
امل�������ش���ي���ف���ه ف���ق���ط ، و����ش���ي���ت���م خ���الل 
ال��ب��ط��ول��ة ت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادرة االحت����اد 
املن�شطات  مب��ح��ارب��ة  للعبه  ال��ع��رب��ى 
واأثناء  ق��ب��ل  ل��الع��ب��ني  حتليل  بعمل 

اج���راءات �شارمه  وات��خ��اذ   ، البطولة 
حيال من يثبت تعاطية .

اأن��ه م�شاركه  اىل  ع��ادل فهيم  واأ���ش��ار 
االأول  ال�شف  باأبطال  العرية  ال��دول 
���ش��وف ي��ع��ط��ي��ه��ا ق���وة واث������ارة خا�شة 

باأبطال  زاخ����رة  ال��ع��رب��ي��ة  دول��ن��ا  وان 
مميزين كما فى االإمارات، البحرين، 
املغرب، عمان،  الكويت،  م�شر، قطر، 
فل�شطني،  لبنان،  العراق،  ال�شعودية، 

اجلزائر، االردن. 

ب��اأب��وظ��ب��ي فعاليات  ال�����ش��ري��ع��ة  م��ت��ن��زه  ان��ط��ل��ق��ت يف 
لل�شيدات  ي���وم حت���دي   100 ال��ري��ا���ش��ي  ال��ربن��ام��ج 
والذي يقام �شمن ان�شطة وخطط اتفاقية التعاون 
ابوظبي  وجمل�س  اال���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  ب��ني 
وتنمية  الريا�شية  الثقافة  ن�شر  بهدف   ، الريا�شي 
ودعم  البدنية  الن�شاطات  وتعزيز  ال�شحي  الوعي 
الريا�شية  ب��امل��ب��ادرات  واملجتمع  اال���ش��رة  احتياجات 
الربنامج  م���ن  االول  ال���ي���وم  و���ش��ه��د   . ال��ت��وع��وي��ة 
، م�شاركة كبرية  املقبل  يونيو   30 ال��ذي ميتد اىل 
النقا�س  وال��ط��احم��ات  امل�شتهدفات  ال�����ش��ي��دات  م��ن 
والريا�شية  ال�شحية  املمار�شات  اوزانهن من خالل 
ال��ربن��ام��ج حتت  وان�����ش��ط��ة  تت�شمنها حم���اور  ال��ت��ي 
عايل  م�شتوى  على  بدنية  لياقة  م��درب��ات  ا���ش��راف 
و�شع  على  �شيحر�شن   ، تغذية  واخت�شا�شيات  جدا 
-20 اع��م��ار  م��ن  ال�شيدات  ي�شاعد  غ��ذائ��ي  برنامج 

بوزن  ل��ل��و���ش��ول  امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ة  وه���ي  �شنة   40
مثايل. كما و�شع الربنامج خطة زمنية على مدى 
اخلتامي،  لليوم  و���ش��وال  ا�شبوع  ك��ل  يف  اي��ام  خم�شة 
امل�شاركات  وت���وع���ي���ة  ���ش��ح��ي��ة  حم���ا����ش���رات  ت�����ش��م��ل 
عن  تفاديها  و���ش��رورة  املزمنة  االم��را���س  بخطورة 
�شي�شهده  م��ا  بجانب   ، الريا�شية  املمار�شة  طريق 
واليوغا  وامل�شي  االأي��روب��ك  متنوعة يف  من ح�ش�س 
باال�شافة  الرتفيهية  الريا�شية  امل�شابقات  بجانب 
اىل الفحو�شات الطبية ال�شهرية ملعرفة مدى تقدم 

برامج التغذية ال�شحية للم�شاركات.

من جهتها ا�شارت خولة املهريي رئي�س ق�شم ريا�شة 
اهمية  ع��ل��ى  اال���ش��ري��ة  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  امل����راة 
الربنامج يف مواجهة التحديات ال�شحية التي حتد 
م��ن تطلعات ب��ن��ات و���ش��ي��دات االم����ارات ، م��وؤك��دة ان 
الربنامج يقام لري�شخ ا�شلوب ونهج �شحي ريا�شي 
جلميع امل�شاركات ويحر�س للو�شول بهن اىل الوزن 
البدنية،  االأن�شطة  من  فائدة  اأكرب  وحتقيق  املثايل 
وال�شلوك  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب���ال���روح  االه���ت���م���ام  ب��ج��ان��ب 
وت��ن��م��ي��ة ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة االم����ن وال�����ش��الم��ة اثناء 
وال�شراكة  بالتعاون  م�شيدة   ، الريا�شية  املمار�شة 
مع جمل�س ابوظبي الريا�شي والذي يويل اهتماما 
ك��ب��ريا ل��دع��م امل���ب���ادرات واالن�����ش��ط��ة ال��ه��ادف��ة لرفع 

م��ع��دل ال��ث��ق��اف��ة وال��وع��ي ال��ري��ا���ش��ي ل���دى �شريحة 
ت��ق��دم��ت �شهال  ب���دوره���ا   . امل��ج��ت��م��ع  ال�����ش��ي��دات يف 
ملوؤ�ش�شة  التابع  ال�شريعة  منتزه  م��دي��رة  ال�شيباين 
ملوؤ�ش�شة  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  االأ�شرية  التنمية 
على  الريا�شي  ابوظبي  وجمل�س  االأ�شرية  التنمية 
رعايتهما وتنظيمهما للربامج الريا�شية الهادفة ، 
كافة  والتوا�شل وتوفري  التعاون  مثنية على ح�شن 
االمكانيات من جميع القائمون على املبادرة بهدف 
حتقيق النجاح لربنامج 100 يوم حتدي ، والذي 
املراة وتعزيز  يعترب احد الربامج الداعمة لتمكني 
للو�شول  وعزميتها  قدرتها  واثبات  بنف�شها  ثقتها 

باأهدافها يف املجتمع .

االأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  رف��ع 
اأبوظبي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي 
اآيات  اأ�شمى  القدم  لكرة  االإم���ارات  الحت��اد  الفخري  الرئي�س 
ال�شكر والتقدير للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
ع��ل��ى اإط��الق��ه ا���ش��م ���ش��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د ع��ل��ى ملعب العني 

اجلديد.
وقال �شموه ال ي�شعني يف هذا املقام �شوى اأن اأ�شكر �شمو ال�شيخ 
والتي  ه��ذه  الكرمية  ب��ادرت��ه  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  حممد 
تزيدنا اإ�شرارا نحن وجميع العاملني يف جمال الريا�شة يف 
االإمارات على بذل املزيد من اجلهود للحفاظ على ما حتقق 
من اإجنازات وال�شري قدما نحو حتقيق املزيد منها ورفع ا�شم 

االإمارات عاليا يف جميع املحافل االإقليمية والدولية .
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  �شموه مواقف  وثمن 
ال���داع���م ل��ل��ري��ا���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ني وال������ذي ت���اأت���ي جناحات 
منتخباتنا وفرقنا الوطنية يف امل�شابقات الداخلية واخلارجية 
على ال�شواء لتج�شد مدى حر�س القيادة احلكيمة ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
االإم����ارات  دول���ة  الريا�شية يف  امل�����ش��رية  دع��م  اهلل ورع���اه على 
ال�شادق على  والعمل  االأم��ني  ال��دوؤوب��ة لويل عهده  واملتابعة 
الوطن ومواكبة تطلعات  النهو�س بخدمة  �شاأنه  كل ما من 
واإدراك  وتطلعاتهم  طموحاتهم  حتقيق  اإىل  وال�شعي  اأبنائه 

احتياجات ال�شباب ومواكبة اأولوياتهم .
وبخ�شو�س ملعب العني اجلديد والذي �شيكون لدى افتتاحه 

اأح����دث مالعب  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ن  االأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف 
االإمارات واأكرثها تطورا و�شيت�شع لنحو 25 األف متفرج قال 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد ي�شكل هذا اال�شتاد �شورة م�شغرة 
عن النه�شة العمرانية الكبرية التي ت�شهدها دولة االإمارات 
م�شتوى  على  العمرانية  النه�شة  وت��اأت��ي  امل��ج��االت  �شتى  يف 

املن�شاآت الريا�شية لتواكب هذه احلركة وتكون جزءا منها .
هذا  عند  تقف  ال  الريا�شية  النه�شة  اأن  اإال  �شموه  واأ���ش��اف 
كافة  توفري  على  الدائم  القيادة  تتجلى يف حر�س  بل  احلد 
الكادر  وال�شيما  احليوي  القطاع  بهذا  النهو�س  م�شتلزمات 
الب�شري املوؤهل واعتماد اأحدث الربامج واملمار�شات التي من 
�شاأنها ال�شري بالريا�شة االإماراتية بثقة نحو م�شتقبل تكون 

فيه حا�شرة اأكرث فاأكرث يف املحافل الدولية كافة .

هزاع بن زايد ي�صيد مبواقف حممد بن زايد الداعمة للحركة الريا�صية يف الدولة 

ال�شيخ حمدان  اليوم مببادرة ودعم من �شمو  يقام 
املالية  دب��ي وزي���ر  ن��ائ��ب حكم  ال مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
على م�شمار كبانيللي يف روما احد اقدم م�شامري 
للخيول  ���ش��ب��اق  اأول  اوروب�����ا  ف���ى  اخل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات 
العربية االأ�شيلة. وقال مريزا ال�شايغ مدير مكتب 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
يف  ام�س  عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  املنظمة  اللجنة 
روما لالعالن عن تفا�شيل ال�شباق اأن �شمو ال�شيخ 
فكرة  ط��رح  واأن  �شبق  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
تنظيم �شباق للخيول العربية يف م�شمار روما قبل 
10 �شنوات تقريبا يف اإطار توجيهات �شموه بدعم 
مع  اال�شرتاتيجية  �شراكته  يف  علي  جبل  م�شمار 
متديد  على  �شموه  من  وحر�شا  كبانيللي  م�شمار 
لت�شمل  ال��ع��رب��ي��ة  لل�شباقات  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��رق��ع��ة 
اإيطاليا للمرة االأوىل بعد ان تكللت م�شاعي �شموه 
م�شمار  اىل  العربية  ال�شباقات  اإدخ���ال  فى  بنجاح 
 1997 ع��ام  االأوىل  للمرة  اأمل��ان��ي��ا  يف  ف��ران��ك��ف��ورت 
م�����ش��ريا اىل اأن ���ش��م��وه اأ���ش�����س اأح����د اق����دم واأع����رق 
ال�����ش��ب��اق��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ه��و ���ش��ب��اق دبي 
انرتنا�شونال �شتيك�س مب�شمار كيمبتون بارك عام 
1982 قبل اأن ينتقل اىل مقره احلايل بنيوبري 
قبل 22 عاما . وح�شر املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد 
بفندق برينيني بري�شتول يف روما املهند�س �شريف 
ال�شيخ  �شمو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  احل��ل��واين 

اأحمد بن را�شد اآل مكتوم مدير م�شمار جبل علي 
الذي تربطه اتفاقية تواأمة مع امل�شمار االيطايل 
النعيمي ع�شو  اأحمد  9 �شنوات و�شعادة حمد  منذ 
البعثة الدبلوما�شية ب�شفارة الدولة يف روما وعبد 
الداعوق  وتوفيق  �شالح  وم�شعود  االأن�����ش��اري  اهلل 
اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  لل�شباق  املنظمة  اللجنة  اأع�����ش��اء 
كبانيللي  م�شمار  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س 
ال��راع��ي��ة الأ�شواط  ال�����ش��رك��ات  وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي 
ميثلون  �شحافيا   30 م��ن  اأك��رث  بح�شور  ال�شباق 
خمتلف و�شائل االإعالم الريا�شي يف روما. وا�شاف 
اليوم بتحقيق روؤية  مريزا ال�شايغ �شعادتنا كبرية 
الداربي  وها هو م�شمار  الواقع  اأر���س  �شموه على 
التي  العربية  اجلياد  اأم��ام  اأب��واب��ه  يفتح  االإي��ط��ايل 
تطاأ اأر�س كبانيللي للمرة االأول خالل 130 عاما 
هي عمر امل�شمار الذي ي�شت�شيف اأي�شا كاأ�س رئي�س 
هذا  �شمن  االأوىل  للفئة  االإي��ط��ال��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ال�شباق العربي وجد  اأن هذا  احلدث الفريد واأك��د 
بريطانيا  يف  �شادويل  ا�شطبالت  و�شتتكفل  ليبقى 
ب��دع��م ه���ذا ال�����ش��ب��اق وال���رتوي���ج ل��ه اأوروب���ي���ا حتى 
ا�ش�س  ع��ل��ى  وينه�س  امل��ط��ل��وب  بامل�شتوى  يتاأ�ش�س 
لل�شباقات  را�شخة  قاعدة  اإيجاد  يف  ت�شاعد  �شليمة 
�شفارة  اىل  بال�شكر  وت��وج��ه  البلد  ه��ذا  يف  العربية 
الدولة يف روما على دورها الرائد يف تنظيم احلدث 
نا�شر  العزيز  عبد  ال�شفري  �شعادة  بجهود  منوها 

لل�شفراء  الدعوة  بتوجيه  يتكفل  ال��ذي  ال�شام�شي 
ع��ام كما  ال�شباق يف كل  واالأج��ان��ب حل�شور  العرب 
االآ�شر  االإم��ارات على ح�شورها  اأي�شا طريان  �شكر 
كراع رئي�شي لفعاليات احلدث الذي اأهدته الكثري 
حيا  كما  امل��رم��وق��ة.  ومكانتها  وري��ادت��ه��ا  األقها  م��ن 
روما  وم�شمار  علي  جبل  م�شمار  ب��ني  ال�����ش��راك��ة 
التي دخلت عامها التا�شع م�شريا اىل اأن ا�شطبالت 
�شادويل �شتبقى على العهد وفية مل�شمار جبل علي 
جانب  م��ن  وع��امل��ي��ا.  حمليا  ل��ه  رئي�شيا  وم�����ش��ان��دا 
اأعرب املهند�س �شريف احللواين عن ارتياحه  اآخر 
للكيفية التي تطورت بها ال�شراكة بني م�شمار جبل 
علي وم�شمار كبانيللي والتي بداأت كحدث �شغري 
اإماراتية  منا�شبة  اىل  اليوم  لتتحول   2005 ع��ام 
االإيطالية  بالعا�شمة  اخل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات  يف  ك���ربى 
وهي االأوىل من نوعها بني م�شمار اإماراتي واآخر 
يف  ومت�شي  للطرفني  مفيدة  اأن��ه��ا  واأث��ب��ت��ت  ع��امل��ي 
االإجتاه ال�شحيح منوها بالدعم املقدر التي جتده 
مب�شاندة  ���ش��ادوي��ل  ا�شطبالت  م��ن  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 
الراعية.  ال�شركات  من  وغريها  االإم���ارات  ط��ريان 
وا�شتعر�س باإيجاز م�شرية م�شمار جبل علي كاأول 
م�شمار تاأ�ش�س لل�شباقات احلديثة باالإمارات وذلك 
عام 1991 وبداأ با�شت�شافة 10 �شباقات يف العام 
التايل ثم تطورت م�شريته حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
اأحمد بن را�شد اآل مكتوم لي�شبح اأحد اأبرز ميادين 

وقد  �شعبية  واأك���رثه���ا  ب��ال��دول��ة  اخل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات 
الإنطالقته يف  الع�شرين  بالذكرى  امل�شمار  احتفل 
روما  ال�شراكة مع م�شمار  اإن  وق��ال  املا�شي.  العام 
اال�شفر  للم�شمار  العاملية  التوجهات  على  ت��وؤك��د 
طويلة  �شنوات  منذ  مب�شاركته  اأي�شا  يفخر  ال��ذي 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ج��ائ��زة  �شباقات  يف 
وقال  بريطانيا.  يف  ن��ي��وب��ري  مب�شمار  مكتوم  اآل 
يف  االأ�شيلة  العربية  للخيول  �شباق  اأول  تنظيم  اإن 
م�شمار روما �شمن فعاليات هذا احلدث ير�شخ من 
مكانة م�شروع التواأمة ويجعل من يوم االإمارات يف 
�شعادة حمد  واأ���ش��اد  ين�شى.  تاريخيا ال  روم��ا حدثا 
اأحمد النعيمي ع�شو البعثة الدبلوما�شية ب�شفارتنا 
يف روما بالدور االإيجابي الذي يلعبه يوم االإمارات 
يف  روم��ا  االإيطالية  العا�شمة  يف  اخليل  ل�شباقات 
تنويع جماالت التعاون بني دولة االإمارات واإيطاليا 
لت�شمل  تنميتها  يف  ي�شهم  اآخ����ر  ب��ع��دا  واإك�����ش��اب��ه��ا 
�شباقات اخليل التي تعترب من اأهم مقومات الرتاث 
الوطني لدولة االإمارات وحتظى باإهتمام ومتابعة 
�شباقات  ان  م�����ش��ريا اىل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ودع���م 
الدويل  التفاهم  لرتويج  فعالة  اأداة  تعترب  اخليل 
االإم����ارات  دول���ة  اإن  وق���ال  املختلفة.  ال�شعوب  ب��ني 
تعترب ال�شريك التجاري االأول الإيطاليا يف ال�شرق 
االأو�شط واالأدن��ى يف دليل وا�شح على عمق ور�شوخ 
العالقات بني البلدين لذلك فاإنه ل�شرف لنا حقا 

عرب  العربية  لل�شباقات  اإيطاليا  مدخل  يكون  اأن 
بوابة االإم��ارات �شمن فعاليات هذا اليوم الذي مل 
م�شمار  ب��اأن  العلم  مع  �شنوات  ت�شع  عمره  يتجاوز 
اأكرث من قرن مما  ال�شباقات منذ  ينظم  كبانيللي 
ي�شري اىل قدرة اأبناء االإم��ارات على طرح املبادرات 
وتو�شع من  االآف��اق  تفتح  التي  االإيجابية اخلالقة 
اىل  الفتا  وال���دول  ال�شعوب  ب��ني  التعاون  جم��االت 
اأوروبا  اأنحاء  ال�شباق جاءت من خمتلف  ان خيول 
حتى تنال �شرف امل�شاركة يف هذا ال�شباق التاريخي. 
لكافة  ال��دع��وات  بتوجيه  قامت  ال�شفارة  اأن  واأك���د 
ال�شفراء العرب املعتمدين يف روما حل�شور ال�شباق 
الذي اأ�شبح اأحد اأهم الفعاليات الريا�شية املرتقبة 
يف مثل هذا الوقت من كل عام خا�شة واأن ال�شباق 
االإيطالية  اجلمهورية  رئي�س  ك��اأ���س  اأي�شا  ي�شمل 
الذي يعترب ثاين اأ�شهر �شباق يف روما بعد الداربي. 
اأول �شباق للخيول  وي�شهد م�شمار روما انطالقة 
يحمل  ال��ذي  الثاين  ال�شوط  يف  االأ�شيلة  العربية 
ب����اجل����واد العربي  ت��ي��م��ن��ا  ���ش��ت��ي��ك�����س  ا����ش���م جم����اين 
االأ�شيل جماين ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
دبي كحيلة كال�شيك ثالث  ب�شباق  والفائز  مكتوم 
امليل خم�ش�س  م�شافة  على  املمتد  وال�شباق  م��رات 
للخيول عمر 3 �شنوات وا�شتقطب 8 اأمهار �شغرية 
الثاين  العربي  ال�شوط  اأم��ا   .. اإي��ط��ايل  من�شاأ  ذات 
فيحمل ا���ش��م ال��ف��ح��ل ال�����ش��ه��ري ن��و ري�����ش��ك امل���وري 

بنيوبري  �شتيك�س  انرتنا�شونال  دب��ي  �شباق  بطل 
مرتني على التوايل ب�شعار �شمو ال�شيخ حمدان بن 
الف  م�شافة  على  املمتد  وال�شوط  مكتوم  اآل  را�شد 
و900 مرت خم�ش�س للخيول عمر 4 �شنوات فما 
ويقام  واأوروب��ي��ا  12 خيال حمليا  وا�شتقطب  فوق 
ال�شوط الثالث للخيول املهجنة االأ�شيلة على كاأ�س 
لي�شتد  ق��وائ��م  ت�شنيف  ويحمل  االإم����ارات  ط���ريان 
ي���ورو وم�شافته  األ���ف   41 وج��ائ��زة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 
اأربع  الفا و400 مرت مب�شاركة �شبعة خيول عمر 
دولة  ج��ائ��زة  ب�شوط  الغد  �شباق  ي��ب��داأ  فما  �شنوات 
على  ال�شنتني  عمر  يف  النا�شئة  لالأمهار  االإم���ارات 
اأمهار  �شبعة  مب�شاركة  م��رت  و200  ال��ف  م�شافة 
االأوىل  للمرة  يورو  األف   30 تبلغ  ال�شباق  وجوائز 
جوائز  تخ�شي�س  وي��ج��ري  كبانيللي.  م�شمار  يف 
الت�شعة  االأ���ش��واط  يف  مظهرا  خيل  الأف�شل  نقدية 
التي يتاألف منها ال�شباق وذلك برعاية �شركة نيب 
التي تتكفل اأي�شا برعاية ال�شوط ال�شابع وهو �شباق 
قوائم للمهرات عمر 4 �شنوات. وكان امل�شمار يقدم 
�شابقا جوائز رمزية الأف�شل خيل مظهرا وتقت�شر 
على ال�شباقات الرئي�شية فقط.. وتبلغ جائزة اأف�شل 
اأن  اىل  ي�شار  �شوط  لكل  ي��ورو   100 خيل مظهرا 
�شركة نيب ترعى اأي�شا هذه امل�شابقة يف �شباق دبي 
الدويل للخيول العربية االأ�شيلة مب�شمار نيوبري 

يف بريطانيا.

مببادرة حمدان بن را�صد يقام اليوم اأول �صباق للخيول العربية الأ�صيلة على م�صمار كبانيللي يف روما

نتائج مثمرة الجتماعات �الحتاد �لعربي مع �لوفد �المار�تي لبناء �الأج�سام بالقاهرة

بطولة الفجرية برعاية ويل عهد الفجرية وت�صهد الكثري من املفاجاأت ال�صارة وخم�صة حكام عاملينب لإدارتها لأول مرة
9 �أوز�ن للبطولة وم�سرت �أربيا هدية الأبطال �لعرب

قرعة كاأ�س كرة �لقدم �ملوحدة لالأوملبياد �خلا�س انطالق فعاليات الربنامج الريا�صي 100 يوم حتدي لل�صيدات 

الإمارات يف جمموعة فل�صطني ولبنان واإيران

ميدان ال�صباق مبدينة زايد ي�صت�صيف 
�صباقًا للهجن الفطامني 

ا�شت�شاف ميدان ال�شباق مبدينة زايد يف املنطقة الغربية اأم�س �شباقا للهجن الفطامني بهدف اإحياء الرتاث وحتفيز 
اأ�شحاب الهجن للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم ال�شعبية وت�شمن ال�شباق الذي اأقيم حتت رعاية �شركة ابوظبي 
ل�شناعات الغاز املحددة جا�شكو حب�شان -19 �شوطا للفطامني جرت على م�شافة 1500 مرت �شهد ال�شباق �شعيد 
را�شد املزروعي رئي�س جلنة ال�شباق مبيدان زايد ومر�شد هذيلي �شعيد املن�شوري رئي�س ق�شم ال�شوؤون املجتمعية 
هذيلي  مر�شد  واأو�شح  الدولة.  اأنحاء  خمتلف  من  الهجن  �شباقات  م�شجعي  من  كبري  وجمهور  حب�شان  بجا�شكو 
املن�شوري اأن رعاية جا�شكو لل�شباق تاأتي انطالقا من حر�س ال�شركة يف التفاعل مع املجتمع من خالل دعم ورعاية 
االأن�شطة املجتمعية باملنطقة الغربية والريا�شية ومنها �شباقات الهجن والتي تعترب اإحدى اأهم املوروثات الرتاثية 

واملحببة اىل نفو�س اأبناء االإمارات واأهايل الغربية ب�شكل خا�س. 

اأوق���ع���ت ق��رع��ة ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ك���رة ال���ق���دم املوحدة 
لالأوملبياد اخلا�س ملنطقة ال�شرق االأو�شط واملوؤهلة 
دول  مع  2014،منتخبنا  بالربازيل  العامل  لكاأ�س 
�شاعة  يف  القرعة  واإيران،واأقيمت  ولبنان  فل�شطني 
الب�شتان  ف��ن��دق  ،يف  اأم�����س  اأول  م�شاء  م��ن  م��ت��اأخ��رة 

ريزدين�س بدبي املقر الر�شمي الإقامة الوفود.
ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ع الوفود  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع���ق���دت 
البطولة  ق��رع��ة  واأع��ق��ب��ت��ه  فنيا  اج��ت��م��اع��اً  امل�����ش��ارك��ة 
بح�شور ماجد الع�شيمي املدير الوطني لالأوملبياد 
و�شريف  ال���ب���ط���ول���ة،  م���دي���ر  االإم�����ارات�����ي  اخل���ا����س 
ال��ف��ويل م��دي��ر االأل���ع���اب الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الإقليم 
ال�����ش��رق االأو���ش��ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، وف��ا���ش��ل خليل 
الوفود  وروؤ����ش���اء  الفنية  اللجنة  رئي�س  امل��ن�����ش��وري 
الثمانية  املنتخبات  توزيع  القرعة  امل�شاركة،وتولت 
االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ت  اإىل جم��م��وع��ت��ني، ح��ي��ث 
بينما  واإي���ران،  ولبنان،  وفل�شطني  االإم���ارات،  دول: 
والعراق  دول:ال�شعودية  الثانية  املجموعة  �شمت 
الدور  مناف�شات  تقام  .بحيث  واالأردن  والبحرين 
ت�شفر  واح��دة  مرحلة  من  املجموعات  بنظام  االأول 
كل  والثاين عن  االأول  املركزين  �شاحبي  تاأهل  عن 
�شيحدد  ،وال����ذي  نهائي  الن�شف  ل��ل��دور  جمموعة 
�شيتناف�شان حل�شد  اللذين  الفريقني  هوية  ب��دوره 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  والبطاقة  البطولة  لقب 

ايوب  اأك��د  جانبه  من  »الربازيل2014«.  للقارات 
جمموعة  اأن  الوطني  ملنتخبنا  الفني  املدير  قا�شم 
ولبنان  فل�شطني  ن��واج��ه  حيث  م��ت��وازن��ة  االإم�����ارات 
اإىل اأن اأخطر املنتخبات يف املجموعة  واإي��ران، الفتاً 
هو املنتخب االإيراين. وقال: ناأمل يف الفوز بجميع 
مباريات الدور االأول حتى ن�شمن التاأهل اإىل الدور 
النهائية.  امل��ب��اراة  اإىل  و�شواًل  امل�شابقة،  من  الثاين 
واأ������ش�����اف: امل�����ش��ت��وي��ات م��ت��ق��ارب��ة وب�������ش���ورة عامة 
ف�شنجد �شعوبة يف تخطي منتخبات بحجم العراق 
الثالث  ال��ن��ق��اط  نح�شد  اأن  واأمت��ن��ى  وال�����ش��ع��ودي��ة، 
واأ�شار  لبنان.  اأم��ام  للبطولة  االفتتاحي  لقاءنا  يف 
علي �شامل اإداري املنتخب قائاًل: ال توجد مباريات 
بالرتكيز  مطالبون  فنحن  �شعبة  واأخ���رى  �شهلة، 
للو�شول  املباريات  كافة  الثالث يف  النقاط  وح�شد 
ا�شتعدادات منتخبنا  اأن  الثاين، مو�شحاً  الدور  اإىل 
مع�شكراً  املنتخب  اأق��ام  حيث  جيدة  ج��اءت  الوطني 
داخلياً مبالعب دبي على مدار 20 يوماً وطموحنا 

الو�شول اإىل كاأ�س العامل بالربازيل.          
البطولة  يف  ثقلها  لها  منتخبات  ه��ن��اك  واأ����ش���اف: 
املنتخبات  جميع  وت��ق��ري��ب��اً  وال���ع���راق،  ك��ال�����ش��ع��ودي��ة 
بالرتكيز  ن��ق��وم  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  االآداء،  يف  م��ت�����ش��اوي��ة 

اجليد.
كرة  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  اأم�س  �شباح  وانطلقت 

ال�شرق  ملنطقة  اخل��ا���س  لالأوملبياد  امل��وح��دة  ال��ق��دم 
 2014 بالربازيل  العامل  لكاأ�س  واملوؤهلة  االأو�شط 
والتي ينظمها االأوملبياد اخلا�س االإماراتي ،وت�شتمر 

حتى 14 مايو اجلاري.
وحتظى البطولة مب�شاركة 8 دول هي االإمارات،ال�س
عودية،البحرين،العراق،اإيران،االأردن،لبنان،فل�شطي
اأندية:  مالعب  البطولة  مناف�شات  وت�شت�شف   ، ن 

نادي �شباط �شرطة دبي ،والن�شر ،وال�شباب.
واك��ت��م��ل ي���وم اجل��م��ع��ة و���ش��ول امل��ن��ت��خ��ب��ات والوفود 
اخلا�س  االأومل���ب���ي���اد  رئ��ي�����س  بينهم  ،وم����ن  امل�����ش��ارك��ة 
،الدكتور  اإفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  الإقليم 
اأمي����ن ع��ب��د ال���وه���اب ،واأع�������ش���اء االأومل���ب���ي���اد اخلا�س 
ل��ل�����ش��رق االأو�����ش����ط و����ش���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا ع���رب مدير 
االألعاب  نا�شر،ومدير  وامل�شابقات،حممد  الريا�شة 
�شريف الفويل. يذكر اأن ت�شفيات الكاأ�س لكرة القدم 
املوحدة تقام بناء على االتفاقية املربمة التي وقعت 
العام املا�شي بني االحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا« 
ورئا�شة االأوملبياد اخلا�س العاملي، والقا�شية باإقامة 
بطولة تتزامن مع نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم 
وتخ�ش�س لكرة القدم املوحدة التي جتمع االأ�شحاء 
وذوي االحتياجات اخلا�شة من االأوملبياد اخلا�س يف 
العامل للقارات  ا�شم كاأ�س  فريق واحد يطلق عليها 

لكرة القدم املوحدة.
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ن�شرة  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل�شت�شار  يتوجه 
ال�شرطة  احت������اد  رئ���ي�������س  ال���ع���ام���ري 
الريا�شي نائب رئي�س احتاد ال�شرطة 
دول�����ة  اإىل  االأح���������د  ال�����ي�����وم  ال���������دويل 
العميد  ي��راف��ق��ه  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال��ك��وي��ت 
جاين  عبدالرحيم  حممد  عبدامللك 
الريا�شي  ال�شرطة  احتاد  اإدارة  مدير 
اخلا�شة  االجتماعات  حل�شور  وذل��ك 
لل�شرطة  الريا�شي  ال��دويل  ب��االحت��اد 
التي �شتعقد هناك يف الفرتة من 13 

اىل 15 مايو اجلاري. 
وم�������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال امل�����ق�����دم خ���ال���د 

ومدير  امل�شاعد  ال��ع��ام  ال��ن��ج��اراالأم��ني 
امل��ك��ت��ب ال��رئ��ا���ش��ي يف االحت����اد الدويل 
الكويت  اإن  ل��ل�����ش��رط��ة  ال���ري���ا����ش���ي 
االجتماعات  من  العديد  �شت�شت�شيف 
املكتب  اجتماع  �شيعقد  �شت�شهد  حيث 
والع�شرين  الثاين  ال�شنوي  التنفيذي 
لل�شرطة  الريا�شي  ال���دويل  ل��الحت��اد 
لروؤ�شاء  اآخ��ر  اج��ت��م��اٍع  اإىل  باالإ�شافة 
الريا�شية  ال�������ش���رط���ي���ة  االحت���������ادات 
وكذلك  نوعه  االأول من  وهو  القارية 
القارية  ل��الحت��ادات  الفني  االج��ت��م��اع 
مناق�شة  خ��الل��ه  م���ن  ���ش��ي��ت��م  وال�����ذي 

ال�شرطية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  االأن�������ش���ط���ة 
�شيعقد  كما  قائاًل:  واأ�شاف  املختلفة. 
االحتاد الدويل واالأوروبي اجتماعهما 
ال�����ش��ن��وي ال��ث��ال��ث وال�����ذي ���ش��ت��ت��م فيه 
مناق�شة العديد من االأمور والق�شايا 
واأو�شح  االحت����ادي����ن.  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة 
من�شب  اأي�����ش��اً  ي�شغل  ال����ذي  ال��ن��ج��ار 
والتح�شري  االإع��������داد  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
العليا  املنظمة  اللجنة  ع��ن  املنبثقة 
يراأ�شها  وال���ت���ي  االج���ت���م���اع���ات  ل���ه���ذه 
والدويل  الكويتي  االحت��ادي��ن  رئي�س 
ال�شيخ  الفريق  لل�شرطة  الريا�شيني 

، موؤكداً  ال�شباح  االأحمد  نواف  اأحمد 
ان الوفود امل�شاركة يف االجتماعات قد 
ي��وم اخلمي�س  الو�شول منذ  ب��داأت يف 
املنظمة  اللجنة  اأع���دت  حيث  امل��ا���ش��ي 
لال�شتقبال  خ���ا����ش���اً  ج������دواًل  ال��ع��ل��ي��ا 
عودت  الكويت  واأن  خا�شة  وال�شيافة 
�شواء  التنظيم  ح�����ش��ن  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
اأو  االج��ت��م��اع��ات  اأو  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
ال���ب���ط���والت ال���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا عرب 
ال�شواعد والكفاءات الوطنية م�شرياً يف 
الوقت نف�شه اإىل الدور الوا�شح الذي 
يقوم به ال�شيخ اأحمد نواف والذي من 

خالله اأثبت علو كعب وكفاءة الكويت 
يف قيادة هذا االحتاد العاملي حيث لقي 
دور نواف ب�شكل خا�س والكويت ب�شكل 
عام االإ�شادة والثناء من قبل القائمني 
وال���ع���ام���ل���ني يف خم��ت��ل��ف االحت�������ادات 

ال�شرطية الريا�شية.
بن  امل�شت�شارعبداهلل  اأك��د  جانبه  ومن 
ن�شرة العامري رئي�س احتاد ال�شرطة 
الريا�شي نائب رئي�س احتاد ال�شرطة 
ال����دويل ع��ل��ى ح��ر���س دول���ة االإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
م��ث��ل ه����ذه االج���ت���م���اع���ات ال���ت���ي تعود 

امل�شتوى  على  االحت����ادات  جميع  على 
بالفائدة  وال��دويل  والقاري  االإقليمي 
ال�شرطة  احت����اد  اأن  م���وؤك���داً  ال��ك��ب��رية 
التوا�شل  يهمه  االإم��ارات��ي  الريا�شي 
ي�شارك  واأن  االحت���������ادات  ك���اف���ة  م����ع 
التي  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  ب����ال����راأي يف 
الريا�شية  ال�شرطة  احت��ادات  تنظمها 
توجيهات  على  ب��ن��اًء  وذل���ك  املختلفة 
زايد  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
كل  دائماً  يتابع  ال��ذي  الداخلية  وزي��ر 
�شغرية وكبرية ويويل احتاد ال�شرطة 

الريا�شي جل اهتمامه من اأجل بلوغ 
املن�شود  التطور  النجاح وحتقيق  قمم 
مبختلف  ال�����ش��رط��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ة  يف 

اأن�شطتها وفعالياتهما.
ويف ت�شريح له اأ�شاد العميد عبدامللك 
حممد عبدالرحيم جاين مدير اإدارة 
با�شت�شافة  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد 
دول���������ة ال����ك����وي����ت ال�������ش���ق���ي���ق���ة ل���ه���ذه 
االج���ت���م���اع���ات ال���ت���ي ي��ن��ت��ظ��ر اخل����روج 
الريا�شة  ت��خ��دم  ج��م��ة  ب��ف��وائ��د  منها 
كافة  ال�����ع�����امل  دول  يف  ال�������ش���رط���ي���ة 
امل�شتوى  على  خاللها  م��ن  وال��وق��وف 

االأع�شاء يف  االحت���ادات  ال��ذي حققته 
املجال الريا�شي باالإ�شافة اإىل توثيق 
وتوطيد العالقات بني هذه االحتادات 
الوقت  يف  م�شيداً  اأهدافها  يخدم  مبا 
ال�شرطة  احت�����اد  ي��ب��ذل��ه  مب���ا  ن��ف�����ش��ه 
اأجل  م��ن  املنظمة  واللجنة  الكويتي 
ال�شرطية  الريا�شة  طموحات  حتقيق 

والو�شول بها اإىل اأعلى الدرجات.

حقق فريق ابوظبي ذيبز فوزه الثالث على التوايل يف 
مناف�شات الدور التمهيدي ملجموعته ببطولة هونغ 

ح�شاب  على  وذل��ك   ، اجلليد  لهوكي  الدولية  كونغ 
 ، نظيفة  اه���داف  بخم�شة  ال�شيني  �شنغهاي  فريق 

وليوؤكد  الكاملة  بالعالمة  املجموعة  ف��رق  ليتزعم 
احقيته بالتاأهل اىل ن�شف نهائي البطولة . 

قدمه  ال��ذي  املميز  والعر�س  ال�شاحر  االداء  ولفت 
الريا�شية  ذي��ب��ز االو����ش���اط  اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  الع��ب��و 
اثنت  التي   ، اال�شيوية  واالع��الم��ي��ة  واجلماهريية 
والطاقات  الفريدة  وامل��واه��ب  العالية  امل��ه��ارات  على 
بجانب   ، ذيبز  ابوظبي  فريق  ي�شمها  التي  الكبرية 
اع��ج��اب��ه��ا ال�����ش��دي��د ب��امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي و�شلت 
اللعبة يف دول��ة االم��ارات على م�شتوى الفرق  اليها 
ا�شا�شيا  ركنا  ت�شكل  باتت  التي  الوطنية  واملنتخبات 
، ورقما مهما ي�شعب  القارة اال�شيوية  يف منتخبات 

جتاوزه وتخطيه ب�شهولة .
���ش��ج��ل االه�������داف اخل��م�����ش��ة الأب���وظ���ب���ي ذي���ب���ز عمر 
امل���ح���رم���ي وجمعة  ال�����ش��ام�����ش��ي )ه����دف����ني( وع��ب��ي��د 

الظاهري ويوهاين ايا�س .
من جهته ا�شاد عمر ال�شام�شي العب فريق ابوظبي 
ذيبز باالنت�شارات املتتالية واالداء الكبري وامل�شتويات 
الفنية العالية التي تقدمها كتيبة الفريق ، م�شريا 
ابوظبي  ن�����ادي  ي��ق��دم��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م  ان 
للريا�شات اجلليدية برئا�شة الدكتور احمد مبارك 

بتعليمات  وااللتزام  الواحد  الفريق  وروح  املزروعي 
الكادر الفني وراء النتائج االيجابية التي اكدت على 
التي  ال��واع��دة  ال�شبابية  وامل��واه��ب  القاعدة  �شالبة 
الكبري خالل م�شاركته  الفارق  ي�شمها والتي كانت 
يف بطولة هونغ كونغ ، متمنيا ان يتوج هذا املجهود 
مكانة  يدعم  جديد  ق��اري  بلقب  الرائع  وااللتفاف 
ري��ا���ش��ة ه��وك��ي اجل��ل��ي��د وي��ع��زز م�����ش��رية االجن����ازات 

لريا�شة االمارات .
بدورها اعتربت فاطمة القبي�شي كابنت فريق �شيدات 
�شتورمز التاأهل اىل دور ن�شف نهائي بطولة هونغ 
اجلديد  باالإجناز  م�شاركة  ثالث  من  الدولية  كونغ 
ان  موؤكدة   ، الدولة  الن�شائية يف  الريا�شة  ل�شريحة 
ا�شيوية  ف��رق  ام��ام  متتالية  مباريات  بثالث  ال��ف��وز 
يف  بانتظام  وت�شارك  كبرية  خ��ربة  ولديها  متمكنة 
ب��ط��والت ودوري�����ات ���ش��واء ع��ل��ى �شعيد ب��ل��دان��ه��م او 
على  �شريحا  دليال  اال  ه��و  م��ا   ، اال�شيوي  امل�شتوى 
حتيط  التي  العالية  والطموحات  الكبرية  العزمية 
ب�شيدات �شتورمز خالل م�شاركتهن يف كل ا�شتحقاق 
خ���ارج���ي و���ش��ع��ي��ه��ن ال��ك��ب��ري ل��ن��ي��ل ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ، 
م�شيدة بالعبات الفريق وادائهن الكبري والتزامهن 

بواجبات الكادر التدريبي ، متمنية ان يحقق الفريق 
اهدافه واهداف نادي ابوظبي للريا�شات اجلليدية 

ن�شائي  فريق  لتاأ�شي�س  النجاح  �شبل  كل  وف��ر  ال��ذي 
يحقق النجاح مل�شرية اللعبة .

الالعبني  ع���م���ل  ور�����ش����ة  اأع����م����ال  ال����ي����وم  اف��ت��ت��ح��ت 
املحرتفني  دوري  جل��ن��ة  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ح��رتف��ني 
وجمل�س  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
دبي الريا�شي، واالحتادين الدويل واالآ�شيوي لكرة 
القدم، واالحتاد الدويل لالعبني املحرتفني، بفندق 
روكو فورتي بالعا�شمة اأبوظبي بح�شور عدد كبري 
من الالعبني املحرتفني يف اأندية اأبوظبي )العني- 

اجلزيرة - الوحدة – بني يا�س و الظفرة(.
دوري  للجنة  التنفيذي  املدير  �شميث  كولن  وافتتح 
املحرتفني اأعمال الور�شة يف يومها االأول بكلمة رحب 
من خاللها بجميع امل�شاركني والالعبني واحل�شور، 
مقدماً ال�شكر والتقدير اإىل كل من �شاهم يف تنظيم 
ه��ذه ال��ور���ش��ة ال��ت��ي تقف على اأم���ور ه��ام��ة ي��اأت��ي يف 
لديهم  الوعي  وزي��ادة  الالعبني  م�شتقبل  مقدمتها 
اإ�شافة  عليهم،  املرتتبة  والواجبات  حقوقهم  حول 
كولن  و�شدد  املباريات.  بنتائج  التالعب  ق�شية  اإىل 
تفعيل  و���ش��رورة  اأهمية  على  االفتتاحية  كلمته  يف 
ال��ن��ق��ا���س ب��ني احل��ا���ش��ري��ن وامل��ح��ا���ش��ري��ن مل��ا ل��ه من 
فائدة جلميع الالعبني، وخ�شو�شاً اأولئك املطالبني 

بالو�شول اإىل املعنى احلقيقي لالحرتاف. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ا���ش��ت��ع��ر���س ك��اي��ت��ا ���ش��وج��ي��ه��ارا رئي�س 
برنامج التطوير يف االحتاد االآ�شيوي يف كلمته عدد 
التي  النقاط  بع�س  مو�شحاً  الهامة  اجل��وان��ب  من 
يتبعها برنامج التطوير يف االحتاد االآ�شيوي، �شواء 
خالل  ومن  اأن��ه  موؤكداً  النادي،  اأو  لالعب  بالن�شبة 
الدوري  الريا�شية يف  االإدارة  الروؤية ميكن حت�شني 
املتعلقة  وت��ل��ك  الت�شويق  وب��رام��ج  واالأن��دي��ة  املحلي 
االأندية  والفعاليات، وبرامج رعاية  االأحداث  باإدارة 

وال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني وف��ع��ال��ي��ات اجلماهري 
واإدارة االندية وعقد الندوات ب�شكل دوري لالعبني 
املحرتفني لزيادة الوعي باحلقوق والواجبات عالوة 

على التح�شري لفرتة ما بعد اعتزال اللعب.
ومن ناحية اأخرى اأكد برندن �شواب رئي�س االحتاد 
الدويل لالعبني يف اآ�شيا وع�شو جمل�س اإدارة االحتاد 
ال����دويل ل��الع��ب��ني، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���زام الالعبني 
والواجبات  ب��ال��ف��ائ��دة  عليهم  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ب��احل��ق��وق 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م، ع��ل��م��اً ب����اأن ال���الع���ب ه���و موظف 
ق�شري االأمد واأن وظيفته غري م�شتقرة كغريها من 
الوظائف وحمفوفة باملخاطر. و�شرح �شواب العديد 
من املعلومات املتعلقة باالحتاد الدويل لالعبني من 
خالل متثيله ل� 55 األف العب من خالل 55 احتاداً 
العاملي  كالنظام  النقاط  من  العديد  مبيناً  حملياً، 
املوحد وتعوي�شات التدريب حتى �شن ال� 23 عاماً، 
وحماية الالعبني �شغار ال�شن وا�شتمرار العقد من 
1-5 �شنوات والتعوي�س عن االإخالل ببنود التعاقد 
وحرية التعاقد ور�شوم االنتقال خالل فرتة العقد 
بالفيفا. و�شدد �شواب  املنازعات  ومهام هيئة ت�شوية 
واأن  جهده،  ق�شارى  الالعب  يبذل  اأن  اأهمية  على 
البدنية  اإم��ك��ان��ي��ات��ه  لتح�شني  ج��ي��د  ب�شكل  ي��ت��درب 
ال�شادرة  والتوجيهات  لالأوامر  واالمتثال  والفنية، 
ال�شركاء  م��ع  العالقة  وتطوير  وتعزيز  ن��ادي��ه،  م��ن 

التجاريني والظهور االإعالمي. 
لالإ�شابة،  الالعب  تعر�س  حال  يف  �شواب:  واأ�شاف 
عن  النظر  بغ�س  بها  االع��ت��ن��اء  عليه  يتوجب  ف��اإن��ه 
علماً  مبعاجلته،  النادي  واهتمام  ال�شحي،  التاأمني 
باأن هناك اأندية ال تقوم بواجبها يف هذا ال�شاأن على 

الوجه االأكمل. وعلى الالعب اأن ي�شارك يف املجتمع 
لناديه  اجل��ي��دة  ال�شمعة  لتعزيز  فيه،  يعي�س  ال��ذي 
اأواًل ولدولته ثانياً وكرة القدم ب�شكل عام، كما يجب 
عليه اأن ميتثل للوائح كرة القدم من خالل العقود 
– ال��ل��وائ��ح والقوانني  – ال���وك���الء  االن��ت��ق��االت   –
االن�شباطية. وتابع: كما يجب على الالعب ال�شاب 
كبار  املخ�شرمني  الالعبني  خ��ربات  من  اال�شتفادة 
ال�شن من اأ�شحاب اخلربة امليدانية الطويلة . و�شدد 
امل�����ش��ورة من  ال��الع��ب  اأن يطلب  اأهمية  على  ���ش��واب 
املحامي  اأو  ب��ه  وامل��ع��رتف  املرخ�س  الالعبني  وكيل 
اأو اأحد اأفراد اأ�شرته، الأن االحرتافية مطلوبة داخل 
اأولييه الالعب واملدرب  اأما ج��ريارد  امللعب.  وخ��ارج 
التابعة  باالأندية  القدم  ك��رة  قطاع  ورئي�س  ال�شابق 
يف  للتواجد  �شعادته  اأب���دى  فقد  ب���ول،  ري��د  ل�شركة 
العديد  مو�شحاً  املحرتفني،  الالعبني  عمل  ور�شة 
من االأمور املتعلقة مبو�شوع الور�شة، حيث اأ�شار اإىل 
اأن  ب�شكل جيد حيث  نف�شه  الالعب  يعود  اأن  اأهمية 
كرة القدم تعترب كغريها من املهن االأخرى، اإال اأنها 
تختلف من حيث ق�شري مدتها، كما اأن هناك املاليني 
م��ن ال��ن��ا���س ي��ت��اب��ع��ون االأخ���ب���ار واالأح�����داث املرافقة 
االهتمام  الالعب  على  يتوجب  ولذلك  للمباريات، 
باالآخرين، واال�شتفادة من املوهبة، وااللتزام والعمل 
يف كل يوم بجهد كبري واأن يكون منفتحاً ومتفاعاًل 
مع جمتمعه وبيئته، واأن يتمكن من التوفيق ما بني 
لي�س  االأول  الهدف  يجعل  واأن  والتوا�شع،  الطموح 
فقط جمع املال. وقال اأولييه: يجب على الالعب اأن 
يكون القدوة احل�شنة بالن�شبة للعديد من املتابعني، 
ب�شكل  القدم  ك��رة  وللعبة  وبلده  لناديه  �شفري  فهو 

عام، حيث اأن كرة القدم لعبة تتحكم بها العواطف، 
االأحيان،  بع�س  يف  املاألوف  عن  الالعب  يخرج  وقد 
ولكن ما يهم هنا هو االعرتاف باخلطاأ والتعلم من 
الدرو�س امل�شتفادة، وباملقابل فعلى الالعب اأن يتفهم 

عواطف االآخرين من حوله .
اأم����ا جن���م ك����رة ال���ق���دم ال��ع��رب��ي حم��م��د اأب����و تريكة 
يا�س،  بني  ن��ادي  فريق  �شفوف  يف  حالياً  امل��ح��رتف 
فقد عرب عن �شعادته بتواجده وم�شاركته يف ور�شة 
بالن�شبة  والنجاح  التميز  اأهمية  اإىل  م�شرياً  العمل، 
بل  العديد  ف���اإن  ناجحاً  ي��ك��ون  عندما  الأن���ه  ل��الع��ب 
عنه  يبتعدون  ولكنهم  حوله،  من  يلتفون  املاليني 
اأبو تريكة : يجب على الالعب  اإخفاقه. وقال  عند 
والروح  باالأخالق،  والتحلي  على موهبته،  احلفاظ 
العمل اجل��م��اع��ي، وال��ع��الق��ات اجل��ي��دة م��ع اجلميع 
اأن حل��ظ��ات الفرح  ���ش��ك  امل��ل��ع��ب. وال  داخ���ل وخ����ارج 
وال�����ش��ع��ادة ه��ي اأه���م م��ا ي�شد م��ن اأزر ال��الع��ب، الأن 
املاليني،  ق���ل���وب  اإىل  وال�������ش���رور  ال��ب��ه��ج��ة  ادخ����ال����ه 
ي��ت��وج��ب على  . وزاد:  م��ل��ت��زم��اً  م��ن��ه الع���ب���اً  ي��ج��ع��ل 
ال��الع��ب االل��ت��زام مب��واع��ي��د ال��ت��دري��ب��ات، واأن يكون 
بق�شايا  يهتم  اأن  اأي�شاً  ال�شرية، وعليه  قدوة ح�شنة 
للم�شت�شفيات،  االجتماعية  الزيارات  وزي��ادة  وطنه، 
ومعاهد التاأهيل، واملوؤ�ش�شات اخلريية االأخرى، وكل 
بالطريقة  حوله  مبا  مرتبطاً  الالعب  يجعل  ذل��ك 

املطلوبة. 
واأ�شار اأبو تريكة اإىل اأن الالعب ب�شر قد يخطىء وقد 
ي�شيب، ولكن يبقى املهم يف االمر اأن يكبح انفعاالته 
اأهم  اأحد  يعد  الرتكيز  اأن  املطلوب، حيث  الوقت  يف 
العنا�شر التي متكن الالعب من تفادي الت�شرفات 

اخراج  بدافع  الفرق تدخل  بع�س  اأن  ال�شلبية، رغم 
العبي الطرف املناف�س من هذا الرتكيز.

وقدم ممثالن من االإنرتبول والفيفا، جويل نوري�س 
العمل  ور�شة  خالل  وافياً  �شرحاً  رادون�شكي،  ونيك 
بالنتائج،  التالعب  مبخاطر  الالعبني  توعية  عن 
التعامل مع هذه  وكيفية  بالنتائج،  التواطوؤ  ومغبة 
االأمور  تلك  ملثل  الالعبني  تعر�س  الواقعة يف حال 

من خالل االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا.
ويف ختام الور�شة األقى عارف العواين مدير برنامج 
الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  يف  الريا�شية  الرعاية 
ك��ل��م��ة ���ش��ك��ر ف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ع ع��ل��ى احل�����ش��ور، موؤكداً 
ع��ل��ى ال�����دور ال���ه���ام ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه جم��ل�����س اأبوظبي 

العا�شمة  اأن��دي��ة  امل��ح��رتف��ني يف  ال��الع��ب��ني  يف دع���م 
اأبوظبي. وقال العواين: يجب على جميع الالعبني 
كالعبني  الكبري  دوره���م  اأهمية  اإدراك  املحرتفني 
حمرتفني يف املجتمع املحلي، كما يجب عليهم اأي�شاً 
ملختلف  وح�شورهم  اأنديتهم،  جت��اه  ال��ت��ام  االل��ت��زام 
وال����دورات  ال��ع��م��ل،  وور����س  االإج��ت��م��اع��ي��ة  الفعاليات 

التدريبية .
ب�شكل  مناق�شته  يهمنا  ما  ق��ائ��اًل:  ال��ع��واين  واختتم 
كبري هي فرتة ما بعد كرة القدم بالن�شبة لالعب، 
حكومية  وظيفة  اإىل  ي��ع��ود  اأن  عليه  يتوجب  حيث 
خلدمة وطنه، يف حال اأراد االبتعاد عن جمال العمل 

يف كرة القدم .

�لعامري وجاين يتوجهان �ليوم �إىل �لكويت

الحتاد الدويل والأوروبي والقاري يناق�صون الأن�صطة الريا�صية ال�صرطية املختلفة

اأبوظبي ذيبز يهز �صباك �صنغهاي ال�صيني خم�س مرات يف بطولة هونغ كونغ الدولية لهوكي اجلليد 

مب�ساركة جري�رد �أولييه و�سو�ب و�أبو تريكة 

ور�صة عمل الالعبني ت�صع النقاط فوق احلروف وحتدد حقوق وواجبات املحرفني
كايتا �سوجيهار� ي�ستعر�س �أهم �جلو�نب يف برنامج �لتطوير يف �الحتاد �الآ�سيوي

�أبوتريكة يطالب �لالعبني باحلفاظ على موهبتهم و�لتحلي باالأخالق وروح �لعمل �جلماعي

تراأ�س �شعادة عبد اهلل نا�شر اجلنيبي ع�شو املكتب التنفيذي للجنة 
دوري املحرتفني، رئي�س اللجنة الفنية، مناق�شات ور�شة عمل اأجندة 
حممد  �شعادة  بح�شور   ،2014-2013 املقبل  الريا�شي  املو�شم 
�شعيد النعيمي ع�شو املكتب التنفيذي ونائب رئي�س اللجنة الفنية، 
وال�شيد كولن �شميث مدير جلنة دوري املحرتفني، وال�شيد مهدي 
الق�شم  اأول  مدير  ع��زت  طه  وال�شيد  الوطني،  املنتخب  م��درب  علي 
الفني يف جلنة دوري املحرتفني.  وحتدث اجلنيبي يف بداية ور�شة 
العمل عن املبادئ العامة التي مت و�شع روزنامة املو�شم املقبل على 
دوري  لبطولة  املخ�ش�شة  واالأي���ام  ال��دويل،  االإحت��اد  كاأيام  اأ�شا�شها، 
الوطني،  املنتخب  مل�شاركات  املطلوبة  واالأي��ام   ،2014 اآ�شيا  اأبطال 
2014 طبقاً  18 م��اي��و  ال��ري��ا���ش��ي قبل  امل��و���ش��م  ان��ت��ه��اء  و���ش��رورة 
املنتخبات  مل�شاركة  وذل��ك  ال��ق��دم،  لكرة  ال���دويل  االحت���اد  لتعليمات 

الوطنية ببطولة كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل. واأو�شح اجلنيبي 
االأيام  توفري  كيفية  يف  كانت  اجلديدة  الروزنامة  حتديات  اأه��م  اأن 
االأندية  ومنح  املختلفة،  م�شاركاته  يف  الوطني  للمنتخب  املطلوبة 
امل�شاركة يف امل�شابقات اخلارجية اأيام راحة، دعماً للمنتخب واالأندية 
دوري  م�شابقة  ا�شتمرار  مع  م�شاركاتهم،  م�شرفة يف  نتائج  لتحقيق 
يف  ال��ك��روي  املو�شم  انتهاء  اإىل  باالإ�شافة  ت��وق��ف،  ب��دون  املحرتفني 
الوقت املحدد من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم. وقال اجلنيبي: 
اللجنة  قبل  م��ن  امل��ب��دئ��ي  امل��ق��رتح  حت�شري  على  ف��رتة  منذ  عملنا 
الفنية يف جلنة دوري املحرتفني، ومن ثم ناق�شنا املقرتح مع اللجنة 
امل�شرتكة وال�شيد مهدي علي مدرب املنتخب الوطني، واالآن نعر�س 
ذلك املقرتح على �شركائنا من ممثلي االأندية االإماراتية املحرتفة، 
الروزنامة، ونحن جاهزون  تلك  اآرائهم ومقرتحاتهم حول  ملعرفة 

اأن ي�شاعد االأندية من خالل م�شاركاتها يف  الأي تعديل من املمكن 
خمتلف البطوالت التي تخو�شها على امل�شتويني الداخلي واخلارجي 
اإىل  املحرتفة  االأندية  اأم��ام ممثلي  واأ�شار اجلنيبي خالل حديثه   .
على  بناءاً  املحرتفني،  كاأ�س  م�شابقة  اإقامة  طريقة  تعديل  اإمكانية 
مقرتحات االأندية بتق�شيم الفرق ال� 14 اإىل جمموعتني، ومن ثم 
لعب املباريات من مرحلة واحدة، واإجراء قرعة على مالعب االأندية 
امل�شت�شيفة للمباريات .   واأبدى مدرب املنتخب الوطني مرونة يف 
تغيري موعد مباراة كاأ�س ال�شوبر، والتي كان من املقرر اأن تقام يوم 
29 اأغ�شط�س، لتقام يوم 30 من ال�شهر نف�شه، حيث رحب اجلنيبي 
التوافق على مقرتح واحد،  اأن ما يهم اجلميع هنا  باملقرتح مبيناً 
لتخطي ال�شغوط التي قد تواجه الفرق اأثناء م�شاركاتهم يف العديد 

من البطوالت املحلية واخلارجية. 

اجلنيبي يراأ�س ور�صة عمل اأجندة املو�صم الريا�صي 2014-2013 

رفع امل�شاركون يف اجتماعات اللجنة التنظيمية 
للريا�شات اجلوية بدول جمل�س التعاون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف دب���ي موؤخرا 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان اإىل �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واإىل �شاحب  حفظه اهلل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل على دعم 
وا�شت�شافة  والريا�شيني  للريا�شة  �شموهما 
اللجنة  ل��ل��م��ق��ر واج��ت��م��اع��ات  االإم�������ارات  دول����ة 
التنظيمة. ووجه امل�شاركون ال�شكر اإىل الفريق 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
االأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  ويل عهد 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  امل�شلحة 

بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�شمو  اإىل  ال�شكر  وج��ه��وا  كما  ال��ري��ا���ش��ي..  دب��ي 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
رئي�س اللجنة االأوملبية الوطنية لدعم �شموهم 
للريا�شة عامة وللريا�شات اجلوية خا�شة مما 
اأ�شهم يف ن�شر اللعبة لي�س على �شعيد املنطقة 
فح�شب بل على ال�شعيد الدويل. وكانت اللجنة 
اإعالن  بعد  االأول  اجتماعها  عقدت  التنظيمية 
ت�شكيلها برئا�شة يو�شف ح�شن احلمادي واختيار 
دولة االإمارات العربية املتحدة مقرا لها. ح�شر 
بفندق  ال��ك��ربى  بالقاعة  عقد  ال��ذي  االجتماع 
اأح��م��د عبد اهلل   � دب��ي  ك��ري��ك �شايد يف  ج��م��ريا 
احلميدي مدير ادارة الريا�شة باالمانة العامة 

العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول 
وال�����ش��ي��خ ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د اهلل رئ��ي�����س احت���اد 
و�شعيد  البحرين  مبملكة  اجل��وي��ة  الريا�شات 
االمارات  للجنة  ال��ع��ام  االأم���ني  الغيثي  خليفة 
امل��ن��اع��ي ق��ط��ر وع��ب��د اهلل ب��ن من�شور  وج��م��ال 
وعيدبن  ال�شعودية  العربية  اململكة  اجلعويني 
اأك���رم  و����ش���امل  امل��خ��ي��ن��ي �شلطنة ع��م��ان  ���ش��امل��ني 
وا�شتهل  البحرين  اهلل  م��ال  وحممد  االم���ارات 
االجتماع � الذي اقيم على مدي يومني � بكلمة 
اجلوية  للريا�شات  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
بدول جمل�س التعاون التي رحب فيها ب�شيوف 
ال��دول��ة يف ب��ل��ده��م االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
بعد  التنظيمية  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  ويف 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  حتيات  لهم  ونقل  ا�شهارها 

اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
االوملبية الوطنية واأع�شاء جمل�س اإدارة اللجنة 
ا�شهار  اأن  احل��م��ادي  واأك���د  الوطنية.  االأومل��ب��ي��ة 
اللجنة التنظيمية للريا�شات اجلوية ومباركة 
ا�شحاب ال�شمو واملعايل روؤ�شاء اللجان االوملبية 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول 
نفخر  ون��ح��ن  ج�شام  م�شوؤوليات  اأم���ام  ي�شعنا 
بهذه الثقة الغالية التي اأولونا اياها .. موجها 
بن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر 
را�شد اآل مكتوم على توجيهاته الكرمية ودعمه 
لنا الإحت�شان االإمارات ملقر اللجنة التنظيمية 
للريا�شات اجلوية بدول جمل�س التعاون وقال 
اإننا نتطلع بت�شافر جهودكم اىل تنظيم اأحداث 
التي  امل��ث��رية  الريا�شات  لهذه  وك��ب��رية  ج��دي��دة 

لتفعيل  �شويا  نعمل  واأن  املغامرة  ب��روح  تتميز 
�شبابنا  ن�شجع  حتى  ب��دول��ن��ا  احل���ايل  الن�شاط 
على االإنخراط يف ممار�شة هذا الن�شاط ونحن 
بدورنا �شوف ن�شعى جاهدين اىل و�شع خطط 
م�شتقبلية طويلة وق�شرية االأمد لتفعيل ن�شاط 
وتعزيز  ن�شر  اىل  �شن�شعى  كما  الوليدة  اللجنة 
ميدانية  ب��زي��ارات  و�شنقوم  املنطقة  يف  اللعبة 
اجتماعاتنا  تزامن  ولعل  اجلانب  ه��ذا  لتعزيز 
اليوم مع �شدور قرار احتاد االإمارات للريا�شات 
بكل  يب�شر  مب�شتقبل  للتفاوؤل  يدعونا  اجلوية 
�شكره  ع��ن  واأع���رب  باملنطقة  الأن�شطتنا  اخل��ري 
ت���واج���ده���م وحت��م��ل��ه��م م�شاق  وت���ق���دي���ره ع��ل��ى 
يف  التوفيق  التوفيق  لهم  متمنيا   .. احل�شور 
االأهداف  والنجاح يف حتقيق  االجتماعات  هذه 

التي ت�شعى اليها اللجنة التنظيمية. كما القى 
اأحمد عبد اهلل احلميدي مدير ادارة الريا�شة 
كلمة  ال��ت��ع��اون  ل��دول جمل�س  العامة  ب��االأم��ان��ة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  اىل  ال�شكر  فيها  وج��ه 
املتحدة الإحت�شانها هذه االجتماعات واحت�شان 
عن  معربا   .. احل��م��ادي  يو�شف  برئا�شة  امل��ق��ر 
�شعادته بالتواجد يف اأول اإجتماع للجنة الوليدة 
عقله  ها�شم  اهلل  عبد  �شعادة  حتيات  لهم  ونقل 
والبيئة  االن�شان  ل�شوؤون  امل�شاعد  العام  االأم��ني 
ب��دول جمل�س التعاون . واع��رب احلميدي عن 
اأمنياته باأن ت�شهد االإجتماعات جناحات تعك�س 
االإهتمام املتزايد بالريا�شات اجلوية واأن تخرج 
م�شلحة  يف  ت�شب  ب��ق��رارات  االجتماعات  ه��ذه 

اللعبة وممار�شيها من �شبابنا. 

تنظيمية الريا�صات اجلوية بدول التعاون ت�صيد بدعم رئي�س الدولة ونائبه للريا�صة والريا�صيني
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•• العني- الفجر : 

ال�شاعة  ي��ا���س  ب��ن��ي  ف��ري��ق  ال��ع��ني  ي�شت�شيف 
اليوم على  ال�شاد�شة وع�شر دقائق من م�شاء 
24 من دوري  ملعب القطارة يف اجلولة ال 
ات�شاالت للمحرتفني ،برغبة الفوز وا�شتعادة 
بعد اخل�شارة يف اجلولة  ال��دوري  التوازن يف 

املا�شية من ال�شعب بهدف نظيف .
وي��ف��ق��د ال��ع��ني يف ل��ق��اء ال���ي���وم ج��ه��ود بع�س 
ال���الع���ب���ني ب�����ش��ب��ب اال����ش���اب���ة واالي����ق����اف ما 
جهود  با�شتعارة  ك��وزم��ني  للمدرب  �شي�شمح 
فر�شة  ع���ل���ى  حت�����ش��ل  مل  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
امل�شاركة يف املباريات املا�شية . وقال كوزمني 
بالنادي  االأول  الكرة  فريق  العبي  جميع  اإن 
اب��ت��داًء م��ن م��ب��اراة بني يا�س  حت��ت االختبار 
املقررة م�شاء اليوم على ملعب القطارة ، عدا 
بع�س  هناك  واأن  خ�شو�شاً   ، العبني  خم�شة 
التحدي،  ق��در  على  تكن  مل  ال��ت��ي  العنا�شر 
موا�شلة  ب��اإم��ك��ان��ه��م  ه��ل  االآن  اأرى  اأن  واأود 

امل�شوار مع العني اأم ال.
اآ�شيا  اأب��ط��ال  ب���دوري  مبارياتنا  خ��الل  وزاد: 
اكت�شفنا احل��دود احلقيقية لعدد من العبي 
القوي  الظهور  م��ن  نتمكن  وح��ت��ى  ال��ف��ري��ق، 
ال�شعد،  ك���اف���ة  ع��ل��ى  امل���واج���ه���ات  ج��م��ي��ع  يف 
نحتاج اإىل املزيد من العمل من اأجل تطوير 
ل��ن ينجحون  ال��ذي��ن  اأن  وامل���وؤك���د  م�����ش��ت��وان��ا، 
خالل املباريات املتبقية من املو�شم يف اإظهار 
معهم  التعاطي  يف  ففكرتنا  جيدة  �شخ�شية 
���ش��ت��ك��ون وا���ش��ح��ة ول���ن ي�����ش��ت��م��رون م��ع��ن��ا يف 
اأكدوا  ال��الع��ب��ني  بع�س  الأن  ال��ق��ادم،  امل��و���ش��م 
اال�شتحقاقات  خ��الل  الفريق  م��ع  جدارتهم 
املحلية غري اأن اإمكانياتهم كانت حمدودة يف 

البطولة القارية.
واأكمل: هناك جملة من العوامل التي يجب 

توافرها يف العب كرة القدم املحرتف، وتتمثل 
يف متيزه بالروح القتالية والرغبة يف تطوير 
وب�شراحة  الوا�شع،  الكروي  والفكر  م�شتواه، 
املوا�شفات.  بتلك  يتمتعون  العني  كل العبي 
اأمام بني يا�س تعترب  واأ�شاف: مباراة االأحد 
بع�س  م�شتويات  على  للوقوف  جيدة  فر�شة 
املواجهة  ن��دخ��ل  واأن��ن��ا  خ�شو�شاً  العنا�شر، 
بدون اأي �شغوط بعد اأن ح�شمنا لقب بطولة 
الذي  ال�شيف  الفريق  عك�س  على  ال���دوري، 
اأبطال  ل���دوري  امل��وؤه��ل��ة  امل��راك��ز  على  يناف�س 
�شيغيبون  ال��ذي��ن  الالعبني  اأن  واأك���د  اآ���ش��ي��ا. 
ع��ن ال��ف��ري��ق يف م���ب���اراة ب��ن��ي ي��ا���س ه��م عمر 
واأليك�س  اأح����م����د  وحم���م���د  ع���ب���دال���رح���م���ن، 
علي  ج��ان��ب  اإىل  االإي���ق���اف  ب�شبب  ب��رو���ش��ك��ي 
عبدالرحمن  وخالد  �شعيد  وه��الل  الوهيبي 
ب��داع��ي االإ���ش��اب��ة.. ول���ن اأذي����ع ���ش��راً اإن قلت 
وهو  مباريات  لعب خم�س  برو�شكي  ب��اأن  لكم 
اإال  اأه���در بع�س ال��ف��ر���س  م�����ش��اب، حتى ول��و 
12 كيلو  ي��رك�����س مب��ع��دل  ك���ان  ال��الع��ب  اأن 
القوي  م��ردوده  اأهنئه على  ودائماً  املباراة  يف 
. واأكد  اأدائ���ه  ت��وؤث��ر على  وحتى االإ���ش��اب��ة مل 
التقدميي  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  كوزمني 
ملباراة فريقه اأمام بني يا�س �شمن اجلولة ال� 
24 من بطولة دوري املحرتفني لكرة القدم 
املوؤمتر ال�شحايف، غري  اأنه ما كان �شيح�شر 
اأنه حر�س على احل�شور احرتاماً لل�شحافة 
م�شرياً  امل�شابقة،  بلوائح  والتزاماً  واالإع���الم 
املو�شم  خ���الل  ج���ي���داً  ك���ان  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل 
اأن  واأود  االإع���الم،  و�شائل  جميع  مع  احل��ايل 

اأ�شكرهم على جهودهم طوال املو�شم.
قال:  احل�شور،  يف  رغبته  ع��دم  �شبب  وح��ول 
ال يوجد �شيء �شوى اأن املو�شم انتهى تقريباً 
مرحلة  دخ��ل��ن��ا  ح��ال��ي��اً  ون��ح��ن  ل��ن��ا،  بالن�شبة 
لتقييم  والتحليل،  بالتوازن  معنية  جديدة، 

التحدي اجلديد  الدخول يف  االأو���ش��اع، قبل 
ب��امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل . واأ�����ش����اف: ح���اول���ت اإع����ادة 
جانب من مباراة العني واالأهلي عندما كانت 
بع�شرة  يلعب  وال��ف��ري��ق  2-�شفر  نتيجتها 
اأن العني جن��ح يف التحكم  الع��ب��ني، ووج���دت 
ت�شديدة   24 واأر���ش��ل  اللعب  جم��ري��ات  على 
ال�شيطرة يف  املناف�س، وجت�شدت  نحو مرمى 
الفريق  العبي  بني  ما  املتوا�شلة  التمريرات 
والتي كانت ما بني ال�18 و19 متريرة، غري 
املباراة،  يف  احلقيقيني  االأبطال  نكن  مل  اأننا 
قبل  توقعناها  التي  االأم��ور  كل  اأن  واملوؤ�شف 

�شهر من اللقاء كانت حا�شرة.
وتابع: لو تذكرون عندما �شاألتموين حول اإن 
املباراة قلت لكم  اأخ��اف من احلكم قبل  كنت 
باأنني ال اأخ�شى اأي �شيء يف كرة القدم، لكنني 
اأن يقوم حكم  اأن��ه من غري الطبيعي  اأع��رف 
الفريق  التوايل لنف�س  ب��اإدارة مباراتني على 
�شديقي  ك��وزم��ني:  وق��ال  بعينها.  بطولة  يف 
اأع�شاء جلنة  اأوروب��ا وهو اأحد  حكم دويل يف 
التحكيم الدولية واأر�شلت له بع�س اللقطات 
من املباراة ف�شحك، واأنا هنا ال اأود اأن اأحمل 
ب�شر،  الأن��ن��ا  فالكل يخطئ  ل��غ��ريي  اخل�����ش��ارة 
املرحلة  لتلك  و�شلنا  عندما  اأخطاأنا  ونحن 
�شهدتها  ال��ت��ي  االأح����داث  الأن  املناف�شة،  م��ن 
الالعبني  بع�س  اإيقاف  من  املا�شية  الفرتة 

كانت موؤ�شرات الأحداث متوقعة.
بالدوري  ف��زن��ا  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  يف  وت���اب���ع: 
وت���ذك���رون ك��ي��ف خ��رج��ن��ا م���ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
امل��و���ش��م احل���ايل توجنا  ال���دول���ة، ويف  رئ��ي�����س 
بكاأ�س ال�شوبر وفزنا ببطولة الدوري ونف�س 
الكاأ�س،  م��ن  خ��روج��ن��ا  ت��ك��رر يف  ال�����ش��ي��ن��اري��و 
حتت الظروف التي تابعتموها، وال اأرغب يف 
احلديث عن بطولة كاأ�س ات�شاالت التي من 

ال�شعب اأن ي�شتوعبها اأي �شخ�س؟!.

لقطات خا�سة
مباراة  على  تعليقه  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 
قال:  امل��ب��اراة،  فيديو  م�شاهدة  بعد  االأه��ل��ي 
االأهلي فريق قوي مثل العني، ولكن عندما 
حت��ظ��ى مب��ث��ل ت��ل��ك امل�����ش��ان��دة ع��ل��ى االأر�����س 
لفريقك،  بالن�شبة  اأف�شل  ال��ظ��روف  تكون 
ول��ق��د ب��داأن��ا امل���ب���اراة ب�����ش��ورة ج��ي��دة وكانت 
ال�����ق�����رارات اخل���اط���ئ���ة ع��ل��ى ح�����ش��اب طريف 
العبء  ولكن  فقط  علينا  ولي�س  املواجهة، 
االأخطاء  وت�شببت  ال��ع��ني،  حتمله  االأك����رب 
نرفزة  يف  امل��ب��اراة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  التحكيمية 
مت  خا�شة  لقطات  وه��ن��اك  الفريق،  العبي 
الر�شمي حالياً ميكنكم  املوقع  و�شعها على 

م�شاهدتها .
 �لقانون �حلديث

وحول ركالت اجلزاء غري املحت�شبة ل�شالح 

العني، قال: القانون مت حتديثه ومل�شة اليد 
تتبعه  خ��ط��اأ  تعترب  اجل����زاء  منطقة  داخ���ل 
ال�����ش��ورة ب�شكل عام  ل��ك��ن  ب��ط��اق��ة ���ش��ف��راء، 
عبدالرحمن  عمر  وتعر�س  وا�شحة،  كانت 
لل�شرب من اخللف من قبل العب االأهلي 
وعلى  اخل�شم  م��رم��ى  نحو  توجهه  حلظة 
البطاقة  ولكن  امل��رم��ى،  م��ن  م��رت   20 بعد 
ال�����ش��ف��راء ال��ت��ي اأخ��رج��ه��ا احل��ك��م ب��ع��د تلك 
احلالة كانت من ن�شيب اأحد العبي العني؟ 
اأح��م��د ارتكب  واأك��م��ل: الع��ب العني حممد 
نف�س املخالفة على اخلط اجلانبي للملعب 
وبالقرب من دائرة ال�شنرت فح�شل مبوجب 
خمالفته على بطاقة �شفراء ثانية اأدت اإىل 
خ��روج��ه م���ط���روداً م��ن امل���ب���اراة، وت��ل��ك هي 
احلاالت التي نتحدث عنها وقادت اجلميع 

اإىل التوتر.

اأبوظبي الريا�شي فعاليات  اأبوظبي بالتعاون مع جمل�س  اأطلقت �شرطة 
واالإ�شالحية يف منطقة  العقابية  املوؤ�ش�شة  لنزيالت  الريا�شية  االأن�شطة 
للجميع  الريا�شة  �شعار  حتت  تقام  التي  الفعاليات  هذه  وت�شهد  الوثبة. 
واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  مع  بالتن�شيق  �شهر  ملدة  حدود  بال 
 . الريا�شي  بال�شاأن  واملهتمني  املحرتفات  امل��درب��ات  من  وع��دد  م�شاركة   �
من  املو�شيقية  ال�شرطة  مدار�س  لفرقة  م�شرية  االفتتاح  حفل  وت�شمن 
املعهد التدريبي حتى ال�شالة الريا�شية واأقيمت مباريات للكرة الطائرة 
فحو�شات  واإج��راء  وريا�شية  و�شحية  تثقيفية  وحما�شرات  واالأي��روب��ك 
اأبوظبي والبالغ  اإمارة  طبية لنزيالت املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية يف 
عددهن 150 نزيلة. وثمن العقيد عتيق اإبراهيم الظاهري نائب مدير 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  دور  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 

اأن  واأو���ش��ح   . ال��ن��زي��الت  ب��ني  البدنية  الريا�شة  ثقافة  بن�شر  واهتمامه 
الريا�شة هي املتنف�س الرئي�شي لل�شحة النف�شية والوقاية من االأمرا�س 
ب��ال��ري��ا���ش��ة وت��ق��دمي الدعم  اإىل االه��ت��م��ام  ال��ق��ي��ادة العليا  وه���و م��ا دف���ع 
اأ�شبحت  الريا�شة  اأن  اإىل  الفتا   .. الريا�شية  والفعاليات  للريا�شيني 
اأنها  اإال  لغة التقارب بني ال�شعوب وبالرغم من كونها لغة ثقافية عاملية 
اإبراهيم  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن  ع��الج��ا.  تكون  اأن  قبل  وق��اي��ة  اأ�شبحت 
املحمود االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي اإن املجل�س يويل اهتماما 
كبريا لن�شر الثقافة الريا�شية لدى جميع �شرائح املجتمع ويحر�س على 
الريا�شية  للتجربة  النجاح  لتحقيق  والقدرات  االإمكانيات  توفري جميع 
للمراأة يف املوؤ�ش�شات املجتمعية . واأو�شح اأن الربنامج الريا�شي للنزيالت 
املبادرات  يف  ح�شورهن  وتنمية  الإ�شراكهن  يهدف  العقابية  املوؤ�ش�شة  يف 

للنزيالت  حياة  اأ�شلوب  الريا�شة  جعل  �شرورة  على  والتاأكيد  الريا�شية 
يف  طاقتهن  وا�شتثمار  الريا�شي  التفاعل  حتقيق  على  العمل  جانب  اإىل 
املمار�شة الريا�شية التي حتد من االأمرا�س واملعوقات ال�شحية وال�شعي 
اأ�شادت  جانبها  م��ن  ال��ن��زي��الت.  ل��دى  والنف�شي  امل��ع��ن��وي  اجل��ان��ب  ل��رف��ع 
الرائد منى خليفة مدير فرع ال�شوؤون االإدارية و�شابط املعهد التدريبي 
مببادرة جمل�س اأبوظبي الريا�شي التي اأ�شهمت يف اإبراز الدور احل�شاري 
وا�شتثمار طاقتهن من  النزيالت  املوؤ�ش�شة مع  تعامل هذه  واالإن�شاين يف 
ممار�شة  ثقافة  ون�شر  التوعوية  وال��ربام��ج  الريا�شية  االأن�شطة  خ��الل 
اأن  خ�شو�شا  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  الن�شائية  الريا�شة 
الريا�شة هي اإك�شري احلياة. واأ�شار املالزم اأول �شرور �شعيد النعيمي مدير 
احلفل  منظم  واالإ�شالحية  العقابية  باملوؤ�ش�شة  والتاأهيل  التدريب  فرع 

اإىل اأن فكرة تنظيم اأن�شطة وفعاليات ريا�شية لنزيالت املوؤ�ش�شة انطلقت 
من جمل�س اأبوظبي الريا�شي اإميانا منهم بدور الريا�شة يف تغيري منط 
دورها  اإىل  اإ�شافة  املجتمع  يف  النزيالت  ودم��ج  اإ���ش��راك  واأهمية  ال�شلوك 
يف  ال��ف��راغ  وق��ت  من  واال�شتفادة  ال�شلبية  ال�شحنات  تفريغ  يف  االإيجابي 
اأ�شياء مفيدة للعقل واجل�شم. ح�شر حفل االفتتاح العقيد عتيق اإبراهيم 
الظاهري نائب مدير اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية والعقيد اأحمد 
الزخريي مدير فرع اخلدمات امل�شاندة واملقدم علي اخليال رئي�س ق�شم 
االأن�شاري رئي�س  الوح�شي ونورة  اأول �شبحة  امل�شاندة واملالزم  اخلدمات 
ق�شم الريا�شات الن�شائية وفا�شل املن�شوري مدير اإدارة الريا�شة التوعوية 
مدار�س  م��ن  وعنا�شر  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ات  من�شقة  النعيمي  وعائ�شة 

ال�شرطة اإ�شافة اإىل عدد من �شباط وموظفي املوؤ�ش�شة العقابية.

�صرطة اأبوظبي تطلق الأن�صطة الريا�صية لنزيالت املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صالحية

توج املحمل الو�شف ملالكه حمد م�شبح الغ�شي�س 
ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  �شباق  بلقب  ام�����س  امل���ري 
 60 ف��ئ��ة  ال�����ش��راع��ي��ة  للمحامل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
قدما الذي اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي ت����راث االإم�������ارات. و�شهد 
ال�شباق الذي نظمه نادي تراث االإمارات م�شاركة 
94 حممال على متنها 1692 بحارا ونواخذة 
من املواطنني لكافة اإمارات الدولة ومل�شافة 25 
بحري  مهرجان  اإق��ام��ة  جانب  اىل  بحريا  ميال 
���ش��ارك ف��ي��ه 16 حم��م��ال ت��راث��ي��ا ر���ش��م��ت �شورة 
رائ��ع��ة ل��الأ���ش��رع��ة ال��ب��ي�����ش��اء اأم����ام اجل��م��ه��ور يف 
منطقة كورني�س اأبوظبي . ح�شر ال�شباق وتتوج 
الفائزين �شعادة عبداهلل حممد املحريبي املدير 
وعدد  ب��االإن��اب��ة  امل�����ش��ان��دة  ل��ل��خ��دم��ات  التنفيذي 
وال�شفراء  ال��ن��ادي  واأق�����ش��ام  اإدارات  م��دي��ري  م��ن 
لدى  املعتمدين  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�����ش��اء 

الو�شف  املحمل  الدولة وجمهور كبري. وح�شل 
حمد  حممد  النوخذة  بقيادة  االأول  املركز  على 
م�شبح الغ�شي�س املري ومنح جائزة مالية قدرها 
220 األف درهم ومنوذج لقارب تراثي بينما حل 
ال�شيخ  ل�شمو  ال�شرب  املحمل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
وبقيادة  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
جائزة  ونال  املهريي  خادم  را�شد  احلر  النوخذة 
لقارب  ومن���وذج  دره��م  األ��ف  قدرها200  مالية 
املحمل زف  الثالث  باملركز  ج��اء  ت��راث��ي يف ح��ني 
اأحمد خادم را�شد املهريي والنوخذة  زاف ملالكه 
اأحمد خادم را�شد املهريي ومنح جائزة  عبداهلل 
لقارب  دره��م ومن��وذج  األ��ف   170 مالية قدرها 
ت��راث��ي ف�شال ع��ن ت��ق��دمي ج��وائ��ز م��ال��ي��ة قيمة 
للحا�شلني على املراكز من الرابع اإىل الثالثني. 
بجهود  لل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة  واأ���ش��ادت 
اآل  زاي��د  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة ودع��م 
النادي  ينظمها  التي  البحرية  لل�شباقات  نهيان 

احلكومية  اجلهات  كافة  اإىل  ال�شكر  موجهة   ..
واخل���ا����ش���ة ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف اإجن�����اح احل����دث . 
على  املواطنني  والبحارة  النواخذة  �شكرت  كما 
وتقدمي  البحري  ال��رتاث  اإح��ي��اء  يف  م�شاركتهم 
���ش��ب��اق م��ث��ايل ي��ل��ي��ق ب��ا���ش��م ���ش��م��و راع����ي ال�شباق 
ال�شراع  ���ش��ب��اق��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ال����ن����ادي  وري�������ادة 
على  ال��ن��ادي  نظم  اخ���رى  جهة  م��ن  التقليدية. 
هام�س ال�شباق الرئي�شي مهرجانا تراثيا �شارك 
عرو�شا  خالله  وق��دم��ت  تراثيا  ق��ارب��ا   16 فيه 
ل��ت��ل��ك امل��ح��ام��ل ال��رتاث��ي��ة اأم�����ام م��ن�����ش��ة تتويج 
القرية الرتاثية مبنطقة كا�شر  الفائزين خلف 
االأمواج باأبوظبي وت�شمنت تقدمي كل ما يتعلق 
التقليدية  وال�شناعات  واملهن  البحرية  باحلياة 
ي�شتخدمونها  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��واخ��ذة  ك���ان  ال��ت��ي 
�شابقا يف رحالت الغو�س وال�شيد و�شط عر�س 
تراثية  اح��ت��ف��االت  ال�شباق  راف��ق��ت  كما  ال��ب��ح��ر. 
للنادي  ال��ت��اب��ع��ة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف حم��ي��ط 

�شملت  حيث  باأبوظبي  االأم���واج  كا�شر  مبنطقة 
ال�شلة  ذات  واالأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن  العديد 
بالرتاث البحري اإ�شافة اإىل االأهازيج البحرية 
وعرو�س الفرق الفنية واملحامل الرتاثية . كما 
الزوار  اأمام  املرافق  القرية جميع  اإدارة  افتتحت 
الوطني  ال���رتاث  مل�شاهدة  وال�شياح  وال�شيوف 
الرتاثية  ال�شياحة  اإط��ار احتفايل يعزز فكرة  يف 
وجذبت الفعاليات مئات الزائرين من جن�شيات 
ال�����ش��ف��راء واأع�شاء  خم��ت��ل��ف��ة. وث��م��ن ع���دد م���ن 
ال�شباق  ت��اب��ع��وا  ال���ذي���ن  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك 
و�شهدوا تتويج الفائزين فيه جهود �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان ومبادراته املتوا�شلة يف 
املحافظة على الهوية الوطنية و�شيانة الرتاث 
النادي  ب��ج��ه��ود  م�شيدين   .. ل��ل��دول��ة  ال��ب��ح��ري 
واملوؤ�ش�شات  املجتمع  �شرائح  اط��الع  يف  ور�شالته 
ال�شعبية  والهيئات على جماليات هذه الريا�شة 

التقليدية ذات ال�شلة باملجتمع البحري.

املحمل الو�صف يتوج بلقب �صباق كاأ�س رئي�س الدولة للمحامل ال�صراعية فئة 60 قدمًا 

ان��ط��ل��ق��ت ام�����س ب�����ش��ال��ة م��راك��ز ال��ن��ا���ش��ئ��ة مبنطقة 
وا�شط بال�شارقة مناف�شات بطولة االحتاد للمبارزة 
التي  والفتيات  لل�شباب  �شنة   17 حت��ت  للنا�شئني 
�شركة  ب��رع��اي��ة  ل��ل��م��ب��ارزة  االم�����ارات  احت���اد  ينظمها 
احل�شن للغاز. و�شهد حفل االفتتاح املهند�س ال�شيخ 
ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
احتاد االمارات للمبارزة وقا�شم �شامل الطاهر اأمني 
ال�شر العام لالحتاد و�شعيد بطي حديد مدير ادارة 
مراكز النا�شئة بال�شارقة وندى ع�شكر مديرة ادارة 
ال�شارقة و�شديق ر�شيد  املراأة بنادي �شيدات  ريا�شة 
اللعبة  وا�شط وحمبي وجمهور  نا�شئة  مدير مركز 
االأول  ال��ي��وم  مناف�شات  �شمن  واق��ي��م��ت  بال�شارقة. 
للبطولة ثالث م�شابقات هي م�شابقة �شالح ال�شي�س 
باال�شافة  للفتيات  االيبيه  املبارزة  و�شيف  الفلوريه 

لل�شباب  ال�شابر  العربي  ال�شيف  �شالح  م�شابقة  اىل 
وحظيت البطولة مب�شاركة وا�شعة من العبي اندية 
الدولة وهي نادي بني يا�س الريا�شي ونادي ال�شباب 
ال��ع��رب��ي ون����ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة واك��ادمي��ي��ة دبي 
باأبو  اال�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  والع��ب��ات  للمبارزة 
ظبي باال�شافة اىل العبي والعبات مراكز التدريب 
مبادرة  م��رك��ز  وه���ي  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع��ة  املتخ�ش�شة 
اأبوظبي  وم��راك��ز  بدبي  احل�شني  بنت  هيا  االم���رية 
والعني ودبي وراأ�س اخليمة وكلباء والعبات املنطقة 
الغربية الالتي حققن مفاجاأة مدوية بفوز العبتهم 
جود اياد بلقب م�شابقة �شالح االيبيه . ووفق نتائج 
نادي  اهلل العبة  م��ال  علياء  ف��ازت  فقد  االأول  اليوم 
الفلوريه  ال�شي�س  ���ش��الح  ببطولة  العربي  ال�شباب 
بعد ان تغلبت على ريان طالب العبة نادي �شيدات 

ال�شارقة يف املباراة النهائية للم�شابقة بنتيجة 15-
13 يف مباراة حما�شية ومتكافئة فيما حلت كل من 
يحيى  وا���ش��م��اء  ال�شباب  ن���ادي  الع��ب��ة  الكتبي  م��ريه 
للم�شابقة  الثالث  باملركز  الغربية  املنطقة  الع��ب��ة 
تاأهل  االي��ب��ي��ه  امل���ب���ارزة  �شيف  ���ش��الح  م�شابقة  ويف   .
املنطقة  اي��اد العبة  املربع الذهبي كل من جود  اىل 
الغربية والعبتا نادي ال�شباب العربي علياء مال اهلل 
ومريه الكتبي ومروه عثمان العبة موؤ�ش�شة التنمية 
اال���ش��ري��ة ح��ي��ث جن��ح��ت ج���ود اي����اد الع��ب��ة املنطقة 
15-7 يف  بنتيجة  الغربية يف تخطى مروه عثمان 
حني فازت مريه الكتبي على زميلتها علياء مال اهلل 
جود  النهائية  املباراة  يف  وف��ازت   13-15 بنتيجرة 
العربي  ال�شباب  نادي  الكتبي العبة  اياد على مريه 
بنتيجة 15-14 ويف م�شابقة �شالح ال�شيف العربي 

الريا�شي  ي��ا���س  ب��ن��ي  ن���ادي  �شيطر الع��ب��وا  ال�����ش��اب��ر 
العزعزي  نهيان  بتاأهل كل من  امل�شابقة  القاب  على 
وخليفه الزرعوين وخالد املرزوقي وخليفه العربي 
العبوا النادي اىل الدور قبل النهائي وبحيث تخطى 
 11-15 بنتجية  املرزوقي  خليفه  العزعزي  نهيان 
خليفه  على  النتيجة  بنف�س  الزرعوين  خليفه  وف��از 
العربي وا�شتطاع نهيان العزعزي يف املباراة النهائية 
 . ال��زرع��وين  خليفه  على  ب��ال��ف��وز  اللقب  ح�شم  م��ن 
وقام املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي يف 
م�شابقات  باألقاب  الفائزين  بتتويج  املباريات  ختام 
البطولة الثالثة والتقاط ال�شور التذكارية معهم . 
وحر�س رئي�س االحتاد على تقدمي ال�شكر لالعبني 
واملوؤ�ش�شات  ول���الن���دي���ة  وم���درب���ي���ه���م  وال���الع���ب���ات 
الفنية  اللجنة  واىل  بالبطولة  امل�شاركة  الريا�شية 

الذين بذلوا جهودا كبرية الخراج  البطولة  وحكام 
ال��ب��ط��ول��ة ب�����ش��ورة رائ��ع��ة واب����دى امل��ن��ه��د���س ال�شيخ 
و�شعادته  ارت���ي���اح���ه  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ���ش��امل 
التي  املحلية  بالبطوالت  امل�شاركني  م�شتوى  بتطور 
من  العديد  هناك  اأن  اىل  م�شريا  االحت���اد  ينظمها 
بتنظيمه  االحت����اد  يجنيها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل��ك��ا���ش��ب 
والتي  ال�شنية  امل��راح��ل  لفئات  البطوالت  ه��ذه  مثل 
تفرز العديد من املواهب من الالعبني والالعبات 
بالدولة  اللعبة  قاعدة  تو�شيع  يف  ي�شهم  مبا  اجل��دد 
اأن  على  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  واأك��د   .
نوعية  نقلة  حاليا  ت�شهد  بالدولة  الن�شائية  املبارزة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  توجيهات  مع  متا�شيا  كبرية 
الرئي�س  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
املجل�س  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 

اأم االمارات التي تدين  االأعلى لالأمومة والطفولة 
ملا تبديه �شموها  امل��راأة بالدولة بالكثري  لها ريا�شة 
من دعم ورعاية للريا�شة الن�شائية بالدولة منوها 
 17 عن  اعمارهن  تقل  العبة   70 م�شاركة  ان  اىل 
�شنة بالبطولة ميثل تاأكيدا على ان املبارزة الن�شائية 
اىل  بال�شكر  وت��وج��ه   . ال�شحيح  االجت���اه  يف  ت�شري 
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة واملجال�س 
امل�شاركة  ب��ال��دول��ة واالن���دي���ة واجل��ه��ات  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
للغاز  احل�����ش��ن  ���ش��رك��ة  االحت����اد  ورئ��ي�����س  بالبطولة 
املو�شم  لهذا  االحتاد  وم�شابقات  لفعاليات  لرعايتها 
. ومن املقرر ان ت�شتكمل اليوم فعاليات اليوم الثاين 
الفلوريه  ال�شي�س  �شالح  م�شابقتي  باقامة  للبطولة 
املبارزة االيبيه لل�شباب وي�شارك فيها  و�شالح �شيف 

66 العبا .

انطالق فعاليات بطولة الحتاد للمبارزة للنا�صئني حتت 17 �صنة بال�صارقة

يف �جلولة �لـ 24 من دوري �ملحرتفني

العني ي�صت�صيف بني يا�س يف القطارة برغبة الفوز وا�صتعادة التوازن 
فيتيل يبحث عن لقبه 

الثالث يف �صباق بر�صلونة
ي�شعى االأملاين �شيبا�شتيان فيتيل ، بطل العامل ب�شباقات �شيارات فورموال 
-1 يف ال�شنوات الثالث املا�شية ، الإحراز لقبه الثالث بهذا املو�شم عندما 
العام من  االأوىل خالل  للمرة  اأوروب��ا  اإىل  العامل  بطولة  مناف�شات  تنتقل 

خالل �شباق اجلائزة الكربى االأ�شباين يف بر�شلونة.
ال�شباقات  بني  �شباقني من  لقبي   ، ب��ول  ري��د  فريق  �شائق   ، فيتيل  واأح���رز 
االأربعة التي جرت هذا املو�شم حتى االآن مبا يف ذلك اآخر هذه ال�شباقات ، 
�شباق اجلائزة الكربى البحريني يف 21 اأبريل املا�شي ، ليت�شدر الرتتيب 
العام لل�شائقني بهذا املو�شم بر�شيد 77 نقطة متقدما بفارق ع�شر نقاط 
اأمام الفنلندي كيمي رايكونني �شائق فريق لوت�س. ويتطلع ال�شائقون الأول 
�شباق يف اأوروبا بهذا املو�شم حيث و�شلت الفرق اإىل م�شمار �شريكويت دي 
كتالونيا بالعديد من التعديالت على �شياراتها. وقال فيتيل: من اجليد اأن 
نعود اإىل اأوروبا ، واإىل اأ�شبانيا على وجه التحديد دائما ما تكون االأجواء 
متميزة للغاية يف ال�شباقات االأوروبية وعادة ما يكون الطق�س جيدا اأي�شا .
وخالل ال�شباقات االأربعة االأوىل من املو�شم ، ظهر ريد بول كاأف�شل فريق 
ب�شكل عام يف ال�شباقات التي �شيطرت عليها اال�شرتاتيجيات املعتمدة على 
منحت  البحرين  �شباق  منذ  ب��داأت  التي  العطلة  ولكن   ، االإط���ارات  نوعية 
وقال  �شياراتها.  م�شتوى  وحت�شني  قواها  ال�شتجماع  الفرق  لباقي  الوقت 
كري�شتيان هورنر مدير فريق ريد بول: فرياري فريق قوي ويتمتع لوت�س 
، بينما يتمتع مر�شيد�س بقوة كبرية بالتاأكيد على م�شتوى  ب�شيارة جيدة 
اللفة الواحدة . واأ�شاف: اأما باقي الفرق فهي متخلفة بخطوة. امل�شتوى 
متقارب واملناف�شة قوية واأنا واثق من اأنها �شتنتقل من م�شمار اإىل اآخر مع 
عودتنا اإىل اأوروبا . وكان الفنزويلي با�شتور مالدونادو فجر مفاجاأة كبرية 
باإحرازه لقب �شباق بر�شلونة يف املو�شم املا�شي ب�شيارة فريق ويليامز الذي 

يواجه العديد من ال�شعوبات منذ انطالق املو�شم اجلديد.
اأكرب  4-28 ومنحها قدرة  بي  اإم  �شيارته  ياأمل ماكالرين يف تطوير  كما 
اأف�شل نتائج الفريق بهذا املو�شم حتى االآن يف  على املناف�شة بعدما جاءت 
�شباق اجلائزة الكربى ال�شيني بحلول �شائقه الربيطاين جن�شون باتون يف 
املركز اخلام�س. وقال باتون: كان من ال�شعب على الفريق اأن يحقق تطورا 
ثابتا خالل �شباقاتنا االأربعة االأوىل ، ولكنني اأعتقد اأنه بعودتنا اإىل امل�شمار 
الذي اأجرينا عليه اثنني من مراحل التجارب ال�شابقة للمو�شم �شنح�شل 

على موؤ�شر مفيد حول مدى تطورنا .
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 مو�صي مون�صرز يلتقون باملعجبني يف مراكز
 �صيتي �صنر بعجمان والفجرية وال�صارقة خالل مايو

الكبار  م��ن  امل��الي��ني  قلوب  وا�شتهوت  وا�شعة  عاملية  �شهرة  حققت  اأن  بعد   
االإن���رتن���ت وال�شخ�شيات  ب��األ��ع��اب  امل��غ��رم��ني  م���ن  ال���ع���امل  وال�����ش��غ��ار ح���ول 
االفرتا�شية، حتطُّ �شخ�شيات  مو�شي مون�شرتز يف ماجيك بالنيت بكلٍّ من 
عجمان �شيتي �شنرت و الفجرية �شيتي �شنرت و ال�شارقة �شيتي �شنرت لتقدمي 
عرو�س غنائية راق�شة ولاللتقاء باملعجبني والتقاط �شور تذكارية معهم.

انطلق يف ال�شابعة من م�شاء اخلمي�س 9 مايو 
اجلاري حفل افتتاح )مهرجان االإمارات االأول 
وزارة  تنظمه  وال����ذي  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة(  ل��ل��م��واه��ب 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على امل�شرح 
عامليا  عازفاً   26 باأبوظبي، مب�شاركة  الوطني 
الدولة  مواطني  م��ن  اأغلبهم  دول���ة،   17 م��ن 
م�شر  ومنها  واالأجنبية  العربية  ال��دول  ومن 
معهد  مب�شاركة  وال�شني،  وماليزيا  و�شوريا 
االملانية  وال�������ش���ف���ارت���ني  اأب���وظ���ب���ي  يف  ج���وت���ه 

والنم�شاوية باأبوظبي.
ولغاية   9 م��ن  ال��ف��رتة  يف  امل��ه��رج��ان  وي�شتمر 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  حيث  اجل���اري  مايو  م��ن   16
لتكرمي  ح���ف���ال  خ���ت���ام���ه  امل����رج����ان يف  ي�����ش��ه��د 
على  العزف  )م�شابقة  يف  الفائزين  العازفني 
الفعاليات  ���ش��م��ن  امل��ق��ام��ة  البيانو2013( 
الرئي�شية باملهرجان وعلى مدى اأيامه الثالث 
ال�شبت  وح��ت��ى  اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��ارا  االأوىل 

املقبل.
امل�شتويني  على  امل�شابقة  حتكيم  يف  وي�����ش��ارك 
من  نخبة  اجلماعي  وال��ع��زف  املنفرد  ال��ع��زف 
املو�شيقار  وه���م:  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ع��ازف��ي��ني  اأم��ه��ر 
الغيور  عبد  و�شلطان  قد�شي  ريا�س  ال�شوري 
اأويلر،  و�شيب�شتيان  ه��وان��غ،  ولوت�شيا  اأح��م��د، 
بوتامو�ش�س،  وي���وان�������س  ب������ريز،  وك���ات���اري���ن���ا 
وغ��اب��ري��ي��ل م��ال��ت��زان، وي���ان ه��ر���ش��ل، و�شوزانا 

كولر.
املنفرد  للعزف  فئات   5 يف  امل�شابقة  تاأتي  كما 
ت���رت���ب���ط ب��ال�����ش��ن وع������دد ����ش���ن���وات ال���درا����ش���ة 
االكادميية للعازف، وم�شتويني �شنيني للعزف 

اجلماعي.

التو�صعة اجلديدة يف املبنى 2 من مطار
 دبي الدويل تعزز جتربة ال�صفر مع فالي دبي

ال��دويل مل�شافري فالي دبي التمتع مب�شتوًى متطور من اخلدمات يف  2 من مطار دبي  يتيح افتتاح منطقة املغادرين اجلديدة يف املبنى 
هذا اجلزء اجلديد الذي يتميز ب�شعته واأناقته، وي�شم جمموعة اأكرب من مكاتب اإجراءات ال�شفر واأك�شاك اخلدمة الذاتية، باالإ�شافة اإىل 
ا�شرتاحة مرحبا ومركز االأعمال الذي يعد االأول يف املبنى 2. ويف هذا ال�شياق قال غيث الغيث، الرئي�س التنفيذي لفالي دبي: نعمل على 
حت�شني جميع مكونات الرحلة مل�شافرينا، وذلك ال يقت�شر على ركوب الطائرة فقط، لذا فاإن التو�شعة اجلديدة ملنطقة املغادرين يف املبنى 
2 تقدم لهم بداية مريحًة للرحلة وحت�شن جتربة ال�شفر ككل، وقد انتقلنا ب�شهولة اإىل اجلزء اجلديد، ونتطلع اإىل ا�شتفادة عمالئنا من 
التجهيزات املتطورة املتاحة فيه . وتت�شمن عملية تطوير املبنى 2 منطقتي املغادرين والهجرة التني مت اإكمالهما كمرحلٍة اأوىل للم�شروع، 
والذي تبلغ قيمته الكلية 600 مليون درهم، وي�شتمر العمل فيه ل�شنتني، وتتيح هذه التو�شعة للمبنى التعامل بكفاءة مع اأكرث من 10 
ماليني م�شافر �شنوياً، ويكتمل هذا امل�شروع يف العام 2014. ويف ذات ال�شياق قال ريت�شارد تاليان، نائب اأول رئي�س التخطيط االإ�شرتاتيجي 
يف مطارات دبي: تعد فالي دبي ثاين اأكرب �شركة طريان تعمل من مطار دبي الدويل، كما تعد الناقل الرئي�شي يف املبنى 2، لذا يهمنا اأن 
نقدم مل�شافري فالي دبي جتربة متميزة، وقد عملنا مع الناقلة عن قرب ل�شمان اأن تتوافق عملية تطوير املبنى مع احتياجاتها ومنوها 

فندق واأجنحة رمادا عجمان ي�صلم تربعات 
بقيمة 100,000 اإماراتي اإىل اأطفال النيجر

بهدف  للم�شافرين  ال��رائ��دة  الوجهة  عجمان،  رم���ادا  واأجنحة  فندق  ق��ام 
اإماراتي  دره��م   100،000 بقيمة  ب�شيك  بالتربع  الرتفيه،  اأو  االأع��م��ال 
ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اجل���وع ون��ق�����س ال����وزن يف ال��ن��ي��ج��ر، وذلك 
يو�شف  اأحمد  اإىل  ال�شيك  ت�شليم  مت  العربي.  ال�شفر  �شوق  معر�س  خالل 
هيئة  يف  امل�شاريع  ق�شم  مدير  حممد،  وطلحة  امل�شاعد  االأم��ني  العوا�شي، 
باإي�شال وتوزيع الدعم  االأعمال اخلريية لالإمارات، حيث �شتقوم املنظمة 
على االأطفال الذين يحتاجون اإىل تغذية من منط خا�س للبقاء على قيد 

اختيار اإحدى املقيمات يف 
الإمارات كزميلة يف يل وورلد

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ي��ل ال�شيد 
اختيار  ل���ي���ف���ني  ����ش���ي  ري���ت�������ش���ارد 
ال�������ش���ي���دة راه����ي����ل خ�������ان، اإح�����دى 
وامل�شرفية  ب���االإم���ارات  امل��ق��ي��م��ات 
وورلد،  يل  زمالة  على  للح�شول 

لعام 2013. 
م�شاعدة  خ�����ان  ال�������ش���ي���دة  ت��ع��م��ل 
م���دي���ر اخل���زان���ة واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
املوؤ�ش�شات  اأح�����د  ال����دوح����ة،  ب��ن��ك 
وهي  ق��ط��ر،  يف  الرئي�شية  امل��ال��ي��ة 
باك�شتانية اجلن�شية ولدت وتعي�س 
يف دبي، وتدير حمفظة يف الوقت 
احلايل بقيمة 600 مليون دوالر 

اأمريكي. 
مت���ت���ع ال�������ش���ي���دة خ������ان ب���اخل���ربة 
عميق  ف��ه��م  م��ع  املهنية  وامل��ع��رف��ة 
باك�شتان  يف  امل���������ايل  ل����ل���������ش����وق 

اخلطوط اجلوية الركية توفر خدمة
 �صيف الطائرة لركاب درجة رجال الأعمال 

عززت �شركة اخلطوط اجلوية الرتكية ، الناقل الوطني لرتكيا واحلائزة 
على جائزة اأف�شل ناقل يف اأوروبا، قائمة خدماتها احلا�شلة على اجلوائز 
العاملية مع اإطالق خدمة �شيف الطائرة لركاب درجة رجال االأعمال على 

منت الرحالت املتجهة من دبي بدءاً من �شهر مايو اجلاري.

وزارة »الثقافة« تطلق مهرجان الإمارات الأول للمواهب املو�صيقية 

 »�صوفتل اأبوظبي كورني�س« يفوز بجائزة اأف�صل فندق اأعمال يف اأبوظبي 

 جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا ت�صارك املدار�س متعتها يف تعّلم العلوم
؟( للعلوم الذي اأعلنت جلنة اأبوظبي  َ بداأت يف عدد من املدار�س فعاليات برنامج )ملمِ
لتطوير التكنولوجيا موؤخراً اإطالقه �شمن اأحدث مبادراتها اال�شرتاتيجية لتطوير 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 
اأبوظبي لتطوير  الكليلي، مدير عام جلنة  �شعيد  اأحمد  �شعادة  قام  ال�شياق،  ويف هذا 
؟ عرو�س علمية تفاعلية  َ التكنولوجيا ، بزيارة مدر�شة خليفة اأ حيث نّظم برنامج ملمِ
حمتوى  عر�س  ويتم  االبتدائي.  اخلام�س  ال�شف  وحتى  الثالث  ال�شف  من  للطلبة 

الربنامج ب�شيغتني هما عر�س ج�شم االإن�شان و ور�شة عمل الروبوتات .
توفري  اأج��ل  العمل من  وور���س  العرو�س  تقدمي  موؤهلون  ويتوىل مر�شدون علميون 
االإطار  خ��ارج  االأن�شطة  يف  العملية  امل�شاركة  للطلبة  تتيح  ممتعة  تفاعلية  تعّلم  بيئة 
؟ بحيث تتكامل مع املنهاج الدرا�شي املعتمد، وتلهم  َ ال�شّفي. وقد مت ت�شميم مبادرة ملمِ

ف�شول نا�شئة اأبوظبي جتاه االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واختيار م�شارات 
مهنية م�شتقبلية يف هذا املجال. 

ومبنا�شبة الزيارة، قال �شعادة اأحمد �شعيد الكليلي، مدير عام جلنة اأبوظبي لتطوير 
املدر�شية للطالب يف  اأن�شطة علمية ممتعة مكملة للمناهج  اإن تقدمي  التكنولوجيا: 
اأبنائنا الطلبة للمواد العلمية ويقربها من قلوبهم. وتقوم  املدار�س يزيد من حمبة 
موؤثرة  اإيجابية  ذكريات  خلق  على  العلوم  ترويج  جمال  يف  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل 
تر�شخ لوقت طويل يف اأذهانهم وتوؤثر يف توجيه ميولهم امل�شتقبلية للمجاالت العلمية، 

؟ .  َ وهذا هو جوهر ملمِ
اأبوظبي  جمل�س  مع  ب�شراكتنا  نعتز  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي  جلنة  يف  ونحن 

للتعليم الذي نتعاون معه على بناء كوادر وطنية موؤهلة. 

فندقية  جتربة  ومنحهم  ال�شيوف 
مميزة .

كورني�س  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��وف��ت��ل  وي��ع��د 
االإمارة  يف  �شوفتل  م�شاريع  ب��اك��ورة 
االإمارات  دول��ة  وث��اين م�شاريعها يف 
يف  الفندق  ويقع  املتحدة؛  العربية 
النهاية  عند  الناب�س  املدينة  قلب 
وعلى  الكورني�س،  ل�شارع  ال�شرقية 
مرمى حجر من الواجهة البحرية 

واملايل  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  ج���وار  اإىل 
العديد  ال��ف��ن��دق  وي�����ش��م  للمدينة. 
من املرافق الراقية لالأعمال وعقد 
عدداً  ا�شت�شاف  وق��د  االج��ت��م��اع��ات، 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���وؤمت���رات املهمة 
انطالق  ع��ل��ى  االأول  ال���ع���ام  خ����الل 
مرموقة  م��ك��ان��ة  ل��ي��ت��ب��واأ  اأع���م���ال���ه 
للفعاليات  املف�شلة  ال��وج��ه��ات  ب��ني 

واالجتماعات يف العا�شمة. 

كانوا القوة احلقيقية وراء هذا االإجناز املبهر، واأع�شاء فريق 
العمل الذين جعلوا هذا االإجناز ممكنا. تقدم جوائز ال�شفر 
ملنطقة ال�شرق االأو�شط لالإحتفال �شنويا باملهارات، االإبداع، 
االأ�شالة وانت�شار �شناعة ال�شفر املتنامية يف منطقة ال�شرق 
بتكرمي  تقوم  نف�شه  الوقت  ويف  اأفريقيا،  و�شمايل  االأو���ش��ط 
املتناف�شني الناجحني يف كل فئة من فئات ال�شناعة، وهوؤالء 

الذين يعتربون هم االأف�شل يف قطاعاتهم اخلا�شة.

لعمالئنا  لنقدم  جهدنا  ق�شارى  نبذل  نحن  قائال:  �شرح 
الرفيعة دليل على عملنا  جتربة غري عادية. هذه اجلوائز 
ال�شاق ومثابرتنا يف موا�شلة تقدمي اأف�شل خدمة ل�شيوفنا 

املهمني. 
االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  ال�شفر  فعال جلوائز  نحن ممتنون 
على هذا التقدير الهائل. واأ�شاف: نحن ننتهز هذه الفر�شة 
كذلك لنقدم �شكرنا وتقديرنا لكل عمالئنا املخل�شني الذي 

دبي  ملينيوم  ج��ران��د  عا�شها  ال�شعيدة  امل��ف��اج��اآت  م��ن  ليلة 
االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  ال�شفر  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  خ��الل 
بثالث من  الفخم احلامل خلم�س جنوم  الفندق  فاز  حيث 
ملطعمه  راق��ي  مطعم  الأف�شل  الذهبية  منها  اجل��وائ��ز  اأه��م 
تو�شي ، البالتينية للفندق الذي يقدم اأف�شل قيمة للنقود 
والف�شية الأف�شل منتجع �شحي. كان فريق جراند ملينيوم 
دبي املنت�شر حتت قيادة مديره العام بيرت من�شوريان الذي 

فاز  فندق �شوفتل اأبوظبي كورني�س 
ب���ج���ائ���زة اأف�������ش���ل ف���ن���دق اأع����م����ال يف 
ال�شنوية  ال������دورة  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي 
جوائز  ت����وزي����ع  حل���ف���ل  ال��ع�����ش��ري��ن 
موؤخرا  اأق��ي��م  ال��ذي  العاملية  ال�شفر 

يف دبي.
وت���دل ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة على 
امل���ك���ان���ة ال����ب����ارزة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع بها 
كورني�س  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وف��ت��ل  ف��ن��دق 
اال�شتثنائية  ال��وج��ه��ات  م��ن  ك��واح��د 
االأكرث اإقبااًل لالأعمال والرتفيه يف 
باللم�شات  غناه  مع  الدولة  عا�شمة 
اال���ش��ت��م��ت��اع باحلياة  ل��ف��ن  اخل��ا���ش��ة 

على الطريقة الفرن�شية.
وقال نائل الوعري، مدير عام فندق 
اإثر   ، ك��ورن��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��وف��ت��ل 
ا�شتالمه اجلائزة: تعد هذه اجلائزة 
اإجنازاً كبرياً ملجموعة �شوفتل وكامل 
كورني�س  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وف��ت��ل  ف��ري��ق 
منذ  جهدهم  ق�شارى  بذلوا  الذين 
يف  التميز  لتحقيق  الفندق  افتتاح 
اأرقى اخلدمات اال�شتثنائية.  توفري 
ونتطلع قدماً للرتحيب مبزيد من 

جراند ملينيوم دبي يفوز بثالث من اأهم جوائز ال�صفر ملنطقة ال�صرق الأو�صط

افتتاح فندق دانات ريزدن�س يف مركز ابوظبي 
الوطني للمعار�س قبل نهاية عام 2013

ايجابية  نتائج  حتقيق  عن  والفنادق  لل�شياحة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اعلنت 
مل�شاركتها يف �شوق ال�شفر العربي 2013 الذي عقد يف دبي خالل الفرتة 
من 6-9 مايو وذلك �شمن جناح اأبوظبي . وقالت املوؤ�ش�شة يف بيان �شحايف 
فندق  تفتتح  �شوف  لها  التابعة  دان��ات  ومنتجعات  فنادق  جمموعة  ان  لها 
دانات ريزدن�س لل�شقق الفندقية الفاخرة يف ابوظبي يف الربع االخري من 
هذا العام احلايل ، ملواجهة الطلب الكبري علي هذا النوع من اخلدمات . 
وقال وليد نيكوال�س هاروين مدير ق�شم الفنادق جمموعة فنادق ومنتجعات 
دانات ان دانات ريزدن�س وقعت اول عقد الدارة هذا الفندق اجلديد الواقع 
بالقرب من مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. واو�شح ان الفندق يت�شمن 
املتنامي  الطلب  ولتلبية  الطويلة  للفرتات  خم�ش�شة  فاخرة  �شقة   200
علي هذا النوع من ال�شقق الفندقية لرجال االعمال وال�شركات الكربي يف 
امارة ابوظبي. وقال ال�شيد هاورين ان دانات تعتزم ان�شاء فندق جديد يف 
مطلع العام املقبل وحول النتائج التي حققتها �شل�شلة دانات يف �شوق ال�شفر 
يف  ريادتنا  توؤكد  املعر�س  هذا  يف  امل�شاركة  ان  قال  دبي  يف   2013 العربي 
قطاع املنا�شبات واخلدمات الفندقية الراقية حيث تتمتع فنادق ومنتجعات 

دانات باف�شل اخلدمات والت�شهيالت لهذا القطاع .



قتل زوجته يف �صهر الع�صل
اأ�شدرت حمكمة بريطانية، حكماً بال�شجن مدى احلياة بحق رجل يف ال�36 
اإحراقها بعد  اأو�شالها ثم  ادانته بقتل زوجته وتقطيع  اأن  من العمر، بعد 

نحو اأ�شبوع من زواجهما.
وقالت هيئة االإذاعة الربيطانية بي بي �شي اإن، ديبي �شتاربوك، اختفت يف 

ني�شان اأبريل 2010 ومل يتم االإعالن عن فقدانها ملدة عامني.
واأ�شافت اأن، جيمي �شتاربوك، اعرتف بقتل زوجته ديبي اأمام حمكمة التاج 
مبدينة نوتنغهام، والتي اأمرت باأن يخدم مدة ال تقل عن 30 عاماً من حكم 

ال�شجن مدى احلياة.
وا�شتمعت املحكمة اإىل اأن جيمي قتل زوجته للح�شول على اأموالها بعد اأن 
اأعقاب وفاة والدتها، ثم قام بتقطيع  األف جنيه ا�شرتليني يف   150 ورثت 
اأو�شالها واإحراقها بعد مرور ثمانية اأيام على زفافهما يف 21 ني�شان اأبريل 

.2010
على  عامني  م��رور  بعد  ال�شرطة  اأبلغت  ديبي  عائلة  اإن  �شي  بي  بي  وقالت 
وقامت  عنها،  كلياً  اأخ��ب��اره��ا  انقطاع  ج��راء  بالقلق  �شعرت  ح��ني  اختفائها 
و�شع  مر�شلة  غري  اإلكرتونية  ر�شالة  على  وع��رثت  زوجها  منزل  بتفتي�س 

فيها خطة التخل�س من زوجته دون اأن يذكر ا�شمها.

اول �صيارة جلون لينون يف مزاد 
فريق  جنم  لينون  جل��ون  �شيارة  اول  ان  للمزادات  بونهام�س  �شالة  قالت 
البيتلز وهي من طراز فرياري 330 جي تي من انتاج عام 1965 �شتعر�س 
يف مزاد يف اجنلرتا يف يوليو متوز وقد تباع مببلغ 220 الف جنيه ا�شرتليني 

337950 الف دوالر.
وقالت بونهام�س يف بيان ان جنم البيتلز ا�شرتى ال�شيارة الفرياري الزرقاء 
اللون بعد ان اجتاز اختبار القيادة يف بداية 1965 يف نف�س الوقت تقريبا 
تذكرة  جن��اح��ا  حققت  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  اغنيتها  ال��ف��رق��ة  فيه  �شجلت  ال���ذي 

للرحيل .
 6500 24 عاما وا�شرتي ال�شيارة مببلغ  وكان عمر لينون يف ذلك الوقت 

جنيه وا�شتخدمها ملدة ثالث �شنوات قبل ان يبيعها.
مبا  ال�شيارة  تباع  ان  املتوقع  وم��ن  لل�شيارة  اال�شلي  االزرق  ال��ل��ون  واع��ي��د 
 276500 ب��ني  م��ا  ا�شرتليني  جنيه  ال���ف  و220  ال���ف   180 ب��ني  ي����رتاوح 
دوالر و337950دوالرا يف املزاد الذي يقام يف 12 يوليو متوز يف ت�شي�شرت 

باجنلرتا.
وقتل لينون بالر�شا�س يف نيويورك عام 1980 وعمره 40 عاما. ويق�شى 

قاتله مارك ديفيد ت�شامبان حكما بال�شجن مدى احلياة.
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ال�صتديو يحرق
 واملذيع يكمل برناجمه

اعادت مواقع التوا�شل االجتماعي 
مل��ذي��ع وهو  ق���دمي  ف��ي��دي��و  مقطع 
وفجاأة  ب��راجم��������������������ه  اح����د  ي���ق���دم 
اال�ش������توديو لكن  حدث حريق يف 
املذيع جتاهل احلريق وا�شتمر يف 
تقدمي برناجمه غري عابئ به يف 
ت�شرف ال نعرف اإن كان تهورا ام 

�شجاعة .

كوميدي اآخر يف 
حياة اإميي بولر 

ب����ع����د ان���ف�������ش���ال���ه���ا ع������ن زوج����ه����ا 
اأيلول  يف  اأرن��ي��ت،  وي��ل  الكوميدي، 
النجمة  دخ��ل��ت  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب 
بولر، يف عالقة  اإمي��ي  االأمريكية، 
اآخ��ر، هو نيك كرول  مع كوميدي 
عن  االأمريكي  بيبول  موقع  ونقل 
بولر  اأن  ت���اأك���ي���ده  م��ط��ل��ع  م�����ش��در 
تواعد كرول الذي يقّدم برناجمه 
ال����ذي   ، ����ش���و  ك������رول  ذا  اخل����ا�����س 
العرو�س  م��ن  �شل�شلة  م��ن  يتاألف 

الكوميدية.
وك�����ان�����ت �����ش����ائ����ع����ات �����ش����رت ح����ول 
وج����ود ع��الق��ة ب��ني ال��ث��ن��ائ��ي، بعد 
الع�شاء  ي���ت���ن���اوالن  م�����ش��اه��دت��ه��م��ا 
يف  اأجنل�س  لو�س  يف  مبقهى  �شوياً 

نهاية اآذار مار�س املا�شي.
اأيلول  اأعلنا، يف  اأرنيت وبولر  وكان 
انف�شالهما  امل���ا����ش���ي،  ���ش��ب��ت��م��رب 
وهما  �شنوات،   9 ا�شتمر  زواج  بعد 
وال�����دان ل��ط��ف��ل��ني، ه��م��ا اأرت�����ش��ي 4 

اأعوام واأبيل عامان .

اغت�صب �صقيقاته الثالث
 ومّتهم مبعاودة الكّرة مع ربيبته..؟

ن�شرت باأحد مكاتب التحقيق يف حمكمة تون�شية ق�شية 
اأحيل مبوجبها �شخ�س على التحقيق ومازالت التحقيقات 
على  بالفاح�شة  باعتدائه  واملتعلقة  الق�شية  يف  ج��اري��ة 
امراأة  بها  �شكاية تقدمت  كانت  الق�شية  ربيبته. منطلق 
ابنتها  اأي  ربيبته  ع��ل��ى  اع��ت��دى  اأن���ه  ذاك����رة  ���ش��د زوج��ه��ا 
. وبانطالق  ب��ال��ف��اح�����ش��ة  ���ش��ن��ة   14 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م��ن 
التحريات مت اإيقاف امل�شتكى به ولكنه اأنكر اأمام الباحث 
اإنها تهمة كيدية من زوجته  اإليه وقال  املن�شوبة  التهمة 
للّزج به يف ال�شجن ومت�ّشك بتلك االأقوال اأمام التحقيق. 
اأن املدعى عليه لديه �شوابق يف  اأي�شا  التحريات  واأثبتت 
االعتداء اجلن�شي ومتثلت يف اغت�شابه ل�شقيقاته الثالث 
اأن غادر  اإىل  التتبع  م��ّرة ي�شقطن حّقهّن يف  وك��ّن يف كل 
فعلته مع  وع���اود  �شنيعه  ع��ن  يتب  ان��ه مل  فهل  ال�شجن 
اأّن الفعلة حّقا كيدية..؟  �شوؤال �شيك�شف  اأم ترى  ربيبته 

مفردات االإجابة عنه ختم االأبحاث والتحقيق. 

عجوز حتاول قتل 
جارها لرف�صه تقبيلها

اأ�شارت ال�شرطة االأمريكية اإىل ان عجوزاً يف و�شط فلوريدا 
تبلغ من العمر 92 عاماً، اأطلقت 4 ر�شا�شات على منزل 
جارها الذي رف�س تقبيلها، ناقلًة عن اجلار قوله لو كان 

راأ�شي مرتفعاً قلياًل الأ�شابتني طلقة الر�شا�س.
واأ���ش��اف��ت ال�����ش��رط��ة ان ال��ع��ج��وز رف�����ش��ت م���غ���ادرة منزل 
جارها قبل ان مينحها قبلة، وعندما رف�س، ت�شاجرا معاً 
واأطلقت  منزلها  اإىل  ذهبت  ثم  غا�شبة،  املكان  وغ���ادرت 

النار على منزل اجلار.

تنجو بعد دخول رمح يف عنقها
اأ�شيبت برازيلية تبلغ من العمر 28 عاماً برمح لل�شيد 
ع��ر���ش��ي��اً دخ���ل م��ن ف��م��ه��ا وب��ق��ي ع��ال��ق��اً يف ع��ن��ق��ه��ا، وهي 
الذي  الرمح  ا�شتخراج  بعد  اإ�شابتها  من  حالياً  تتعافى 
مار�شيلو  التجميلي،  اجل��راح  وق��ال  بحياتها.  ي��ودي  ك��اد 
اأج��رى لها جراحة دام��ت �شاعتني ملحطة  ال��ذي  اأم���االر، 
غ��ل��وب��و ن��ي��وز : ل��ق��د جن��ت م��ن امل����وت، وك��ان��ت حمظوظة 
املنطقة. خططنا  ه��ذه  �شرايني متر يف  ج��داً، الأن هناك 
جيداً لعملية ا�شتخراج الرمح الذي دخل من فمها وعلق 
يف الفقرة االأوىل من عنقها. واأ�شاب الرمح اليزاجنيال 
بوربورينا روزا، الثالثاء يف منطقة ارايال دو كابو يف ريو 
هذه.  ال�شيد  اأداة  ينظف  زوجها  ك��ان  بينما  جانريو  دي 
فريق  مب�شاعدة  الرمح  ا�شتخرج  ال��ذي  اجل��راح  واأو���ش��ح 
وك�شرت �شر�شني، وعلقت  البلعوم  االأداة عربت  اأن  طبي 
االإ�شابة  العنق، وكانت على و�شك  الفقرة االأوىل من  يف 

بال�شلل الرباعي اأو املوت .

ال�صم�س تخفف خطر الذبحة ال�صدرية
خل�س باحثون من جامعة ادينربا يف ا�شكتلندا اإىل اأن التعر�س الأ�شعة ال�شم�س ميكن اأن ي�شاهم يف خف�س التوتر 
ال�شرياين ويخفف من خطر حدوث الذبحة ال�شدرية وال�شكتة الدماغية، حيث وجد اأن االأ�شعة فوق البنف�شجية 
ت�شاعد على حترير مادة ت�شبب انخفا�س التوتر ال�شرياين. قام اأخ�شائيو اجللد يف هذه الدرا�شة التي ن�شرت على 
جل�شة  بعد  االأوىل  امل��رة  يف  ملرتني،  م�شرتك   24 ل�  ال�شرياين  ال�شغط  مبراقبة  ادينربا،  جلامعة  الر�شمي  املوقع 
اأ�شعة فوق البنف�شجية مع م�شدر حراري، ويف جل�شة اأخرى اأطفئ م�شدر االأ�شعة  تعر�س فيها امل�شرتكون مل�شدر 
فوق البنف�شجية واقت�شر التعر�س للم�شدر احلراري فقط. كانت النتيجة اأن ال�شغط ال�شرياين انخف�س ب�شكل 
ملحوظ ملدة �شاعة بعد التعر�س لالأ�شعة فوق النف�شجية وامل�شدر احلراري ولكن مل يحدث هذا االنخفا�س عند 
التعر�س للم�شدر احلراري لوحده. وقد ُوجد اأن تعر�س اجللد لالأ�شعة فوق البنف�شجية يوؤدي لتحرر مادة تدعى 
اأك�شيد النرتيت وقد تكون هذه املادة هي التي اأدت خلف�س التوتر ال�شرياين، باالإ�شافة اإىل اأن حترر هذه املادة ال 
عالقة له بتكون فيتامني د عند تعر�س اجللد لالأ�شعة فوق البنف�شجية والذي مل تتاأثر م�شتوياته اأثناء اجلل�شتني. 
وقال الدكتور ريت�شارد ويلري املحا�شر يف ق�شم اجللدية يف جامعة ادينربا معقبا على هذه النتائج: نعتقد باأن فوائد 

اأ�شعة ال�شم�س على ارتفاع التوتر ال�شرياين تفوق املخاوف من خطر �شرطان اجللد .
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نحلة مت�صح دموع �صلحفاة
ال��دي��ل��ي ميل  ن�����ش��رت �شحيفة   .. ال���ن���ادرة  ال��ل��ق��ط��ات  اإح����دى  يف 
�شلحفاة  دم���وع  مت�شح  اأن  ت��ق��رر  لنحلة  ال�����ش��ور  م��ن  جمموعة 
التي  االإط���الق  على  االأوىل  امل��رة  تلك  اإنها  ال�شحيفة:  وقالت 
ت�شاهد نحلة متت�س رحيقاً من مكان اآخر غري االأزه��ار، ولكن 
الدموع؛ الحتوائها  اأن متت�س  النحلة قررت  اإن  خرباء قالوا: 
التمثيل  بعملية  اإياها  وا�شفني  واأم��الح،  عنا�شر غذائية،  على 

الغذائي غري العادية.
وتظهر ال�شور التي التقطت يف غابات االأمازون بالفعل �شلحفاة 
النهر االأ�شفر املهددة باالنقرا�س، وهي تذرف الدمع، وتهبط 
عليها النحلة لتمت�شه بطريقة تظهر وكاأنها مت�شح لها دمعها.
لعينيها؛  تنظيف  مبثابة  لل�شلحفاة  بالن�شبة  البكاء  هذا  ويعد 
يف  �شباحتها  م��ن  ب��ه  العالقة  ال�شوائب  اإزال���ة  م��ن  تتمكن  حتى 
البحريات واالأنهار، ويبدو اأن النحلة ا�شت�شاغت طعمه الحتوائه 

على الكثري من مادة ال�شوديوم.
با�شوين  يف  الوطنية  احلديقة  يف  بتديل،  اأوليفر  دكتور  وق��ال 
التقاط مثل تلك  التي يتم  امل��رة االأوىل  ب��االإك��وادور: تلك هي 
قائاًل:  وت��اب��ع  ت�شديقها  ميكن  ال  ال��ت��ي  الطبيعية،  ال��ظ��اه��رة 
االأخرى،  والربوتينات  لل�شوديوم  النحلة  حاجة  اأن  يبدو  لكن 
املوجودة يف دموع ال�شلحفاة، هو ما دفعها الأن تقدم على ذلك 
الت�شرف؛ حتى ي�شاعد على حجم الدم، وينظم التوازن املائي 

للخاليا لديها .

يعو�س من خطاأ طبي
 ب� 60 األف دولر

األ��ف دوالر من مركز   60 بقيمة  تعوي�س  اأمريكي على  ح�شل 
طبي اأخطاأ يف ت�شخي�س اإ�شابته ب�شرطان دماغي مميت ونقلت 
دونالد  فريجينيا،  مقاطعة  قا�شي  عن  حملية  اإع��الم  و�شائل 
واأ�شرته  تامبلني  م��ارك  عا�شه  ال��ذي  التوتر  اإن  قوله  م��ول��وي، 
�شببه اإخفاق الطبيب باتريك مولوي واإهماله باالإ�شتجابة اإىل 
معايري الرعاية واأ�شاف مولوي اأنه ي�شعب حتديد ثمن للقلق 
الذي يعي�س فيه رجل مقتنع عن خطاأ باأن �شيموت ، م�شرياً اإىل 
بانه  اخلاطئ  االإنطباع  حتت  يوماً   148 مل��دة  عا�س  تامبلن  اأن 

ميوت جراء اإ�شابته بالورم النقيلي الدماغي .
لئال  باالإنتحار  املراحل،  اإح��دى  يف  فّكر،  تامبلن  اأن  اإىل  واأ�شار 
 28 يف  الق�شية  وب���داأت  مي��وت  وه��و  مل�شاهدته  عائلته  ت�شطر 
كانون الثاين من العام 2009، عندما زار تامبلن مركز فورت 
هاري�شون الطبي يف فريجينيا، م�شتكياً من اأمل يف �شدره، وقد 

اأعطي بعد العالجات، وظهرت عليه ب�شائر حت�شن.
والروؤيا،  الذاكرة،  بداأ يعاين م�شكالت يف  اأ�شبوع،  بعد  اأنه  غري 

والكالم، ومن اآالم يف الراأ�س.
وبعد اإجراء ت�شوير مقطعي على راأ�شه، اأخطاأ الطبيب مولوي 
ملدة  يعي�س  اأن  له  وتوقع  دم��اغ��ي،  ب�شرطان  اإ�شابة  بت�شخي�س 
)70 عاماً( اال�شتقالة من  تاملن  فقرر  اأق�شى.  كحد  اأ�شهر   6
وظيفته، ودفع ملاأمته املرتقب، وباع �شاحنته، واأقام حفلة اأخرية 
لعيد مولده، وقال الأ�شرته اإنه يريد اأن حترق جثته بعد موته، 

ف�شّيد له �شهره �شندوقاً ليو�شع فيه رماد جثته.
اآين باري�شي لدى و�شولها اإىل ال�شجادة احلمراء حل�شور عر�س خا�س لفيلم �شتار تريك يف الظالم يف نيويورك. )يو بي اآي(

دعوى ق�صائية 
جديدة �صد روبيو 

بعد اأن تو�شلت النجمة املك�شيكية، 
ت�����ش��وي��ة مع  اإىل  ب��اول��ي��ن��ا روب���ي���و، 
م�����ش��اع��ده��ا ال�������ش���اب���ق ال������ذي رفع 
يتهمها  ���ش��ده��ا  ق�����ش��ائ��ي��ة  دع����وى 
بال�شرب،  ع��ل��ي��ه  ب��االع��ت��داء  ف��ي��ه��ا 
تواجه النجمة دعوى اأخرى رفعها 
يتهمها  اأم���ريك���ي  م�����ش��ور  ���ش��ده��ا 
كامريته،  و���ش��رق��ة  ب�����ش��رب��ه  ف��ي��ه��ا 
تعوي�س  ب���دف���ع  ف��ي��ه��ا  وي��ط��ال��ب��ه��ا 

بقيمة 75 األف دوالر.
اأون�����الي�����ن  رادار  م����وق����ع  وذك��������ر 
امل�شور هكتور فيال،  اأن  االأمريكي 
رف������ع دع�������وى ع���ل���ى روب�����ي�����و يف 6 
فيها  يتهمها  اجل����اري،  م��اي��و  اأي���ار 
و�شرقة  ب��ال�����ش��رب  ل���ه  ب��ال��ت��ع��ر���س 
منها  ط���ل���ب  اأن  ب���ع���د  ك����ام����ريت����ه، 
التقاط �شورة لها يف مطار جورج 

بو�س الدويل.
اأن فيال  ال��دع��وى  وذك����رت وث��ائ��ق 
الرحلة  م���نت  ع��ل��ى  ك���ان���ا  وروب���ي���و 
اإىل  م��ي��ام��ي  م��ن  امل��ت��وج��ه��ة  عينها 

مطار جورج بو�س الدويل.

�صيكولتة 
با�صتخدام البالونات

باإن�شاء  يابانية  منزل  رب��ة  قامت 
قناة على موقع يوتيوب ، تعر�س 
مل�شات  اإ�شافة  يف  م��ه��ارات  عربها 
املنزل  على  ت�شفي  خفيفة،  فنية 
اجلمال  م����ن  م����زي����داً  ال���ي���اب���اين 

والذوق.
القناة  ل��ه��ذه  ال���زائ���ر  وب���اإم���ك���ان   
طريقة  ي�شرح  ف��ي��دي��و،  م�شاهدة 
ال�شيكوالتة  م���ن  اأك�������واب  ���ش��ن��ع 

با�شتخدام البالونات .
اأطلقت  ال���ت���ي  ال���ق���ن���اة  وحت���ت���وي 
 2009 ي��ن��اي��ر  يف  يوتي�����وب  ع��ل��ى 
فيديو،   1000 م���ن  اأك�����رث  ع��ل��ى 
وي�شرتك فيها اأكرث من 75 األفاً، 
اأما جمموع م�شاهدات فيديوهات 
مليون   64 ج������اوز  ف���ق���د  ال���ق���ن���اة 

م�شاهدة.

قام فريق من طالب الدكتوراه يف جامعة كاليفورنيا، 
من  يعانون  ومل��ن  للمكفوفني  ي�شمح  تطبيق  بتطوير 
م�شاكل يف الب�شر بالتقاط ال�شور من خالل هواتفهم 
اأي  اأ�شدقائهم متاًما كما يفعل  الذكية وعر�شها على 

�شخ�س �شحيح الب�شر.
بحث  خ���الل  م��ن  التطبيق  بتطوير  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام 
ا  �شخ�شً  54 ل���  توجيهها  مت  متنوعة  اأ���ش��ئ��ل��ة  ت�شمن 
ع��اًم��ا، منهم من هم   78 و   18 اأعمارهم بني  ت��رتاوح 
مكفوفني ب�شكل كامل، ومنهم من يعانون من م�شاكل 
م��ت��ف��اوت��ة يف ال��ن��ظ��ر، ح��ي��ث مت ���ش��وؤال��ه��م ح���ول اأ�شعب 
م��ا ي��واج��ه��ه��م ع��ن��د حم��اول��ت��ه��م ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور، ومت 
اال�شتفادة من اإجاباتهم يف حتديد موا�شفات التطبيق 

املطلوب.
اإط��ار ال�شورة هو  ب��اأن حتديد مو�شع  واأج��اب بع�شهم 
اإىل  دائ��ًم��ا  يحتاجون  حيث  العقبات،  اأب���رز  م��ن  واح��د 
م�شاعدة �شخ�س موجود اإىل جانبهم الإر�شادهم حول 
كيفية توجيه الكامريا. كما اأ�شار بع�شهم اإىل ال�شعوبة 

التي تواجههم حتى لدى التقاط ال�شور الأنف�شهم.
وي�شتغني التطبيق الذي مت تطويره عن الزر اخلا�س 

حتديد  املكفوف  على  ي�شعب  حيث  ال�شورة  بالتقاط 
ا عن ذلك يقوم التطبيق بالتقاط ال�شورة  مكانه، عو�شً
ال�شا�شة  ع��ل��ى  اإ���ش��ب��ع��ه  ب�شحب  امل�شتخدم  ق��ي��ام  ل���دى 

اللم�شية للهاتف من االأ�شفل اإىل االأعلى.
الوجوه  اإىل  ال��ت��ع��رف  بتقنية  التطبيق  ي�شتعني  كما 
ب�شوت  املكفوف  الإخ��ب��ار  وذل��ك  االآيل،  النطق  وتقنية 
اإطار  داخ��ل  املوجودين  االأ�شخا�س  ع��دد  ح��ول  مرتفع 

ال�شورة مل�شاعدته على اإظهار اجلميع يف ال�شورة.
وعند التقاط اأي �شورة، يقوم التطبيق بت�شجيل �شوتي 
الت�شوير،  اأث��ن��اء  املحيطة  لالأ�شوات  ثانية   30 مدته 
وت�شاعد هذه امليزة املكفوف على ت�شفح ال�شور الحًقا 
وحتديدها من خالل االأ�شوات املرافقة لها وذلك من 

اأجل تنظيمها اأو م�شاركتها واإر�شالها لالأ�شدقاء.
معلومات  م��ع  ال�����ش��ورة  حفظ  للم�شتخدم  ميكن  كما 
الوقت والتاريخ واملوقع اجلغرايف، حيث يقوم التطبيق 
املكفوف  ي�شاعد  مم��ا  ���ش��وت��ًي��ا  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  بنطق 
التطبيق  اأن  ُيذكر  اأك��رب.  ب�شهولة  ال�شور  ت�شفح  على 
يقوم  اأن  املنتظر  م��ن  لكن  ب��ع��د،  للتحميل  يتوفر  مل 

املطورون باإطالقه ر�شمًيا خالل ال�شهر القادم.

تطبيق يتيح للمكفوفني بالت�صوير بهواتفهم 

كارد�صيان ولمار �صحيتان لبالغ كاذب
تتزايد االت�شاالت الكاذبة التي تفيد بوجود م�شاكل اأمنية يف منازل امل�شاهري، وجديد هذه 
االت�شاالت هو وقوع جنمة تلفزيون الواقع، كلوي كارد�شيان، وزوجها، المار اأودوم، �شحية 
لها. وذكر موقع تي اإم زي االأمريكي اأن كلوي والمار وقعا �شحية بالغ كاذب يفيد مب�شاكل 

اأمنية ت�شتدعي تدّخل ال�شرطة ليتبنّي الحقاً اأن االأمر جمّرد دعابة مزعجة.
ونقل املوقع عن م�شادر اأمنية قولها اإن جمهواًل ات�شل ب�شرطة الطوارئ، زاعماً اأن المار 

يت�شاجر مع �شديقه داخل منزله، واأن �شديقه اأطلق النار عليه.
عند  اأن��ه  م��وؤك��دة  الم���ار،  منزل  اإىل  ه��رع��وا  ال�شرطة  عنا�شر  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ���ش��ارت 

و�شولهم، راأوا اأن المار مبفرده، وغري م�شاب باأي اأذى.
تتعّلق  كاذبة  بات�شاالت  القيام  بتهمة  اعتقل موؤخراً  العمر  ال�12 من  يف  اأن �شبياً  يذكر 
النجم  اإىل منزل  ال�شرطة  وا�شتدعيت  اأ�شتون كوت�شر، وجا�شنت بيرب، و�شبق  بالنجمني 

توم كروز، بعد اإفادة كاذبة عن دخيل يف املنزل.


