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�سباق كاأ�ص �سلطان بن زايد الدويل 
للقدرة 240 كم ينطلق يف بوذيب اليوم

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم اأن�سطة تراثية 
وثقافية وريا�سية يف حديقة )5( بامل�رشف

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

املخابرات االأمريكية تتحدث 
عن اقرتاب �سقوط االأ�سد 

•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. �ل�شيد مايكل 
كوربات �لرئي�س �لتنفيذي لـ جمموعة �شيتي بنك �مل�شرفية 

عبد�لرحمن  عتيق  �ل�شيد  يــر�فــقــه  نــيــويــورك  ومــقــرهــا 
�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شمال �إفريقيا. و��شتعر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لق�شايا  من  عــدد�  كــوربــات  و�ل�شيد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�شيتي بنك يف  �لتي تقوم بها جمموعة  �ملالية و�مل�شرفية 
دولة �لإمــار�ت و �ملنطقة من خالل مركزها �لإقليمي يف 

مركز دبي �ملايل.                )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  ��شتقبل �لفريق 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
معايل  بــاأبــوظــبــي  �ملــعــمــورة  مبنى  يف  �مــ�ــس  �مل�شلحة 
�ــشــلــمــان خــور�ــشــيــد وزيــــر �خلــارجــيــة �لــهــنــدي �لذي 
�أبوظبي  عهد  �شمو ويل  ورحــب  حاليا.  �لبالد  يــزور 

�لثنائية  �لــعــالقــات  معه  ..وبــحــث  �لهندي  بــالــوزيــر 
بني دولة �لمار�ت و�لهند و�شبل تعزيزها وتطويرها 
�مل�شرتكة  �ملــ�ــشــالــح  يــخــدم  �ملــجــالت مبــا  يف خمتلف 
�أوجه  �لــلــقــاء  ��شتعر�س  كما  �ل�شديقني.  للبلدين 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �جلانبني  بني  �لقائم  �لتعاون 
�لتي تخدم  و�لت�شاور يف �جلو�نب  �لتن�شيق  مو��شلة 
م�شالح �لبلدين �ل�شديقني.        )�لتفا�شيل �س2(

   

جلنة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تقوم بجولة تفقدية 
على خمتلف امل�شاريع التنموية التي تنفذها مبختلف االمارات 

•• ابوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول  �لفريق  من  ومبتابعة  �هلل  حفظه  �لدولة 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لقائد �لعلى  نائب  �بوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
قامت  �لرئا�شة  �ــشــوؤون  وزيــر  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
جلنة تنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بجولة تفقدية على 
خمتلف �مل�شاريع �لتنموية �لتي تنفذها �للجنة مبختلف �مار�ت �لدولة. 
و��شتهلت �للجنة برئا�شة معايل �حمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤن 
�لرئا�شة جولتها بزيارة و�دي �لقور وتفقد �مل�شاكن �لتي �شيدتها �للجنة 
ومت �جنازها. و�كد معايل �حمد جمعة �لزعابي خالل لقائة باملو�طنني 
من �هايل منطقة �لقور حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لرخاء  درجــات  �ق�شى  تامني  �لدولة حفظه �هلل على  رئي�س  نهيان  �آل 

للمو�طنني وتلبية كافة �حتياجاتهم.                      )�لتفا�شيل �س6(

الهالل االأحمر يبداأ توزيع امل�شاعدات االإن�شانية يف مدغ�شقر
•• توليارا-وام:

بد�أ فريق �لهالل �لأحمر �لذي يزور جمهورية مدغ�شقر حاليا توزيع 
بالعا�شفة  �ملتاأثرة  �ملناطق  �شكان  على  �لن�شانية  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت 
�ملد�رية هارونا. و�أو�شح �شهيل ر��شد �لقا�شي رئي�س �لفريق يف ت�شريح 
�لغذ�ئية  �ملـــو�د  ت�شمل  و�لنــ�ــشــانــيــة  �لــغــذ�ئــيــة  �ملــ�ــشــاعــد�ت  مـــو�د  �إن  لــه 

�لرئي�شية وغريها من �مل�شتلزمات �ل�شرورية.        )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �خلارجية �لهندي )و�م( حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �شيتي بنك �مل�شرفية )و�م(

ا�صتقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �صيتي بنك امل�صرفية

حممد بن را�شد: االإمارات �شتظل الواحة االآمنة لال�شتثمارات العاملية 
حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الهندي 

العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية 

منح الثقة للحكومة التون�صية اجلديدة: 

اأربع اأولويات كربى..اأّولها تو�شيح الروؤية ال�شيا�شية

م�شتوطنون يقتحمون االأق�شى و�شهيد ومواجهات بال�شفة

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لتاأ�شي�شي يف تون�س،  �ملجل�س  �أع�شاء  �أغلبية  �شادق 
�أم�س �لأربعاء، على ت�شكيلة �حلكومة �جلديدة �لتي 
يقودها علي �لعري�س �لذي �أكد �أن �لعمل �لأق�شى 
حلكومته �شيكون �إىل نهاية عام 2013، يف �نتظار 

�لإعد�د لالنتخابات �ملقبلة.
ومن بني 197 نائبا حا�شر� بجل�شة �م�س �لأربعاء 
)من جملة 217 نائبا منتخبا وهو ما يعني غياب 
�حلكومة  ل�شالح  نائبا   139 �ــشــّوت  نائبا(   20

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�مــ�ــس �لأربعاء،  �لــيــهــود،  �ملــتــطــرفــني  �قــتــحــم عــ�ــشــر�ت 
�ملغاربة  باب  جهة  من  �ملبارك  �لأق�شى  �مل�شجد  باحات 
و�ــشــط حــر��ــشــة مــ�ــشــددة مـــن قــبــل عــنــا�ــشــر �ل�شرطة 
�لإ�شر�ئيلية، يف حني ��شت�شهد �شاب فل�شطيني بنري�ن 
لقو�ت  عــزل  ت�شدي مو�طنني  قــو�ت �لحتالل خــالل 
ع�شكرية �قتحمت خميم �لفو�ر جنوب مدينة �خلليل.

وقال م�شدر بالقد�س �إن ع�شر�ت �مل�شتوطنني �قتحمو� 
مــنــذ �لــ�ــشــبــاح بـــاحـــات �ملــ�ــشــجــد �لأقـــ�ـــشـــى عــلــى �شكل 
يتجولون يف  وهم  �ل�شرطة،  وبحماية من  جمموعات، 

باحاته ويوؤدون بع�س �ل�شلو�ت �لتلمودية.
�حلماية،  لهم  �أّمنت  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أن  و�أ�شاف 
رد  لأي  �مل�شجد حت�شباً  ون�شرت عنا�شرها عند جنبات 

فعل فل�شطيني.
تز�ل  ل  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أن  �إىل  �مل�شدر  و�أ�ــشــار 
�مل�شجد  �لعلم مــن دخـــول  �لــعــديــد مــن طــالــبــات  متنع 
�أنهن  �إل  عنه،  بالإبعاد  قـــر�ًر�  �شلمتهن  كما  �لأق�شى، 

رف�شن �لتوقيع عليه.

بــ�ــشــوتــه، و45  13 حمــتــفــظ  �جلــــديــــدة، مــقــابــل 
معار�س لها.

و�أحز�ب  وترتكب �حلكومة �جلديدة من م�شتقلني 
�لــ�ــشــابــق وهـــي حــركــة �لنه�شة  �لئـــتـــالف �حلـــاكـــم 

وحزبي �ملوؤمتر و�لتكتل.
دولـــة. وقد  كــتــاب  وزيـــر� وع�شرة   27  وتتكون مــن 
مّت  �لــذيــن  �مل�شتقلني  مــن  بــعــدد  ت�شكيلتها  تــعــّززت 
�أربعة وز�ر�ت �شيادية لتحييدها  ر�أ�س  تعيينهم على 
عن �لأحز�ب، وهي وز�ر�ت �لدفاع و�لد�خلية و�لعدل 

و�خلارجية.

�أن باحات �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك قد ��شتبيحت  ُيذكر 
عــ�ــشــر�ت �ملـــر�ت مــن قبل �لإ�ــشــر�ئــيــلــيــني، وكـــان �آخرها 

�أم�س.
�شّيع �آلف �لفل�شطينيني بعد ظهر �م�س، جثمان �ل�شاب 
�لأول  �أمــ�ــس  ليلة  ��شت�شهد  �لـــذي  �لــطــيــطــي  حمــمــود 
بر�شا�س �جلي�س �لإ�شر�ئيلي خالل مو�جهات مبخيم 
�لغربية، فيما �شهدت  �ل�شفة  �لفو�ر يف �خلليل جنوب 

�ملدينة مو�جهات جديدة.
ونقل جثمان �لطيطي �إىل منزل عائلته يف �ملخيم لإلقاء 
�لنظرة �لأخرية، قبل �ن ينقل �إىل �مل�شجد �لكبري حيث 
�نطلقت م�شرية حا�شدة  ثم  عليه، ومن  �ل�شالة  �أديــت 

باجتاه �ملقربة ملو�ر�ة �جلثمان و�شط هتافات غا�شبة.
ومن جهة ثانية، �ندلعت مو�جهات متفرقة يف �خلليل 
�ملخيم  مد�خل  �أغلقت  �لتي  �لإ�شر�ئيلية،  �لــقــو�ت  مع 

و�نت�شرت بكثافة يف مناطق خمتلفة حوله.
�لإ�شر�ئيلي �شباح  �ىل ذلك هدمت جر�فات �لحتالل 
�م�س بيوت وخيام �أهايل قرية �لعر�قيب بالنقب �ملحتل 
جنوب �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة عام 48 للمرة �لـ 

�لتو�يل. على   48

الفجر........    05:11            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   08:02

رجل غا�شب ي�شري �ىل �لق�شف �جلوي على �حد �حياء مدينة �لرقة )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت م�شادر من �ملعار�شة �ل�شورية 
منطقة  يف  �نــدلــع  عنيفا  قــتــال  �ن 
بــني دمــ�ــشــق ومــرتــفــعــات �جلـــولن 
فيما  �م�س  ��شر�ئيل  حتتلها  �لتي 
قد ت�شبح جبهة قتال جديدة بني 

�لطرفني �ملت�شارعني.
�إن  �ــــشــــوريــــون  نـــا�ـــشـــطـــون  وقـــــــال 
��ـــشـــتـــبـــاكـــات عـــنـــيـــفـــة جــــــرت بني 
�جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام ب�شارع 
�لــــريمــــوك  فــلــ�ــشــطــني يف خمـــيـــم 
�ل�شرقية  و�لأحـــــــيـــــــاء  بـــدمـــ�ـــشـــق 
�ل�شبكة  �أفادت  وبدورها  للعا�شمة، 
�لــ�ــشــوريــة حلـــقـــوق �لإنـــ�ـــشـــان بـــاأن 
-معظمهم  �مــ�ــس  قتلو�  �لع�شر�ت 
بينهم  وريفها-  ودم�شق  يف حم�س 

�شيدتان وخم�س قتلى من �لثو�ر.
و�أو�ــــــشــــــح عـــ�ـــشـــو جمـــلـــ�ـــس قـــيـــادة 
�ل�شامي  بــــر�ء  دمــ�ــشــق  يف  �لـــثـــورة 
�أحياء  يف  تــرتكــز  �ل�ــشــتــبــاكــات  �أن 
برزة و�لقابون وركن �لدين وع�س 
لق�شف  تــتــعــر�ــس  �لـــتـــي  �لــــــــورور، 

مركز من قو�ت �لنظام.
و�أ�شاف �أن �جلي�س �حلر يتقدم يف 
�لقابون  بحي  �ل�شناعية  �ملنطقة 
وحـــي جــوبــر، وحتـــدث عــن ق�شف 
عــنــيــف لــــقــــو�ت �لـــنـــظـــام يف عــــدر� 
دم�شق.  بــريــف  وعـــربيـــن  وزمــلــكــا 
�لعامة  �لهيئة  قالت  جهتها،  ومن 
بلد�ت يف ريف  �إن  �ل�شورية  للثورة 

.aإدلب تعر�شت لق�شف كثيف�
تركز  �لق�شف  باأن  نا�شطون  و�أفــاد 

مقتل م�صوؤول يف البعثة الأوروبية ب�صوريا

ع�شرات القتلى وا�شتباكات وق�شف يف دم�شق 

وكفر�شجنة  حــيــ�ــس  بـــلـــد�ت  عــلــى 
�إمــــد�د�ت  لتغطية  وذلـــك  وحــا�ــس، 
ــــقــــادمــــة لفك  �ل �لــــنــــظــــام  قــــــــو�ت 
و�دي  مـــعـــ�ـــشـــكـــرْي  عــــن  ـــار  �حلـــ�ـــش

�ل�شيف و�حلامدية يف �إدلب.
�لق�شف  �أن  �لـــنـــا�ـــشـــطـــون  وذكــــــر 
تلك  يف  �ملدنية  �لأحــيــاء  ��شتهدف 
�لبلد�ت، مما �أدى �إىل �شقوط قتلى 
وجرحى، و�شط نق�س حاد يف �ملو�د 

�لطبية. 
�ملر�شد  �أفـــاد  درعـــا،  حمافظة  ويف 
بتعر�س  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري 
للق�شف  �لــــريمــــوك  و�دي  قــــرى 

مــن قــبــل �لــقــو�ت �لــنــظــامــيــة، كما 
مما  للق�شف  ناحتة  بلدة  تعر�شت 
ترد  ومل  مــاديــة،  �أ�ــشــر�ر  �إىل  �أدى 

معلومات عن خ�شائر ب�شرية.
�أن مناطق يف حي  و�أ�شاف �ملر�شد 
بابا عمرو مبدينة حم�س ق�شفت 
بــطــائــرة حــربــيــة مــن قــبــل �لقو�ت 

�لنظامية.
�جلي�س  ـــل  يـــو��ـــش �لأثــــــنــــــاء،  ويف 
�أحياء  �قــتــحــام  حمــاولــة  �لنظامي 
بابا عمرو و�خلالدية وبقية �أحياء 
�ملحا�شرة من عدة حماور  حم�س 
و�ــشــط مــقــاومــة �ــشــر�ــشــة مـــن قبل 

�لثو�ر، وفقا ل�شبكة �شام.
قـــالـــت كاثرين  �خـــــرى  مـــن جــهــة 
�ل�شيا�شة  مــــ�ــــشــــوؤولــــة  �أ�ــــشــــتــــون 
�خلـــارجـــيـــة بــــالحتــــاد �لوروبـــــــي 
�لحتاد  بعثة  يف  م�شوؤول  �ن  �م�س 
يف �شوريا قتل يف هجوم �شاروخي 

على �شاحية بدم�شق .
وقالت �أ�شتون يف بيان �ن م�شوؤولها 
تقدميه  �أثــنــاء  قتل  �شحاده  �أحــمــد 
م�شاعد�ت �ن�شانية لهايل �شاحية 

د�ريا حيث يقيم.
وقــالــت �أ�ــشــتــون �أدعــــو جمــــدد� كل 
عاجلة  خطو�ت  لتخاذ  �لطـــر�ف 
وفاة  �أدى �ىل  �لــذي  �لعنف  لوقف 
نحو مئة �ألف مو�طن بريء و�أكرث 
�للجوء  يطلب  لجــئ  مليون  مــن 
�لحتاد  و�شحب  جمـــاورة.  دول  يف 
�لجــانــب من  �لوروبــــي موظفيه 
مكتبه يف دم�شق يف دي�شمرب كانون 
�لــعــنــف يف  تــفــاقــم  بــ�ــشــبــب  �لول 
ب�شبب  �شر�ع  ميزقها  �لتي  �شوريا 
�شد  عــامــني  قبل  بـــد�أت  �نتفا�شة 

نظام �لرئي�س ب�شار �ل�شد.
وقال م�شوؤول يف �لحتاد �لوروبي 
�ن �ملوظفني �ل�شوريني ما ز�لو� يف 
�شوريا لكنهم ل يذهبون �ىل مكتب 

�لبعثة �ملغلق ب�شكل موؤقت.
وقتل �شحادة بينما تزيد بريطانيا 
�أع�شاء  عــلــى  �لــ�ــشــغــوط  وفــرنــ�ــشــا 
�خرين يف �لحتاد �لوروبــي لرفع 
بال�شالح  �شوريا  �مــد�د  على  حظر 
قـــــو�ت �ل�شد  تـــفـــوق  خــا�ــشــة مـــع 

ع�شكريا على �ملعار�شة.
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بحكم  تطعن  مر�شي  حكومة 
الت�شريعية  االنتخابات  تاأجيل 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

طــعــنــت حــكــومــة �لــرئــيــ�ــس حممد 
مــــر�ــــشــــي عــــلــــى �حلــــكــــم �لــــ�ــــشــــادر 
بتاأجيل  �لد�ريــــــــة  �ملــحــكــمــة  مـــن 
�لنـــتـــخـــابـــات �لــتــ�ــشــريــعــيــة �مــــام 
�ملحكمة �لد�رية �لعليا �لتي حددت 
مار�س  �ذ�ر   17 �ملـــقـــبـــل  �لحــــــد 

�جلاري لنظر �لطعن.
هيئة  �ن  قــ�ــشــائــي  مــ�ــشــدر  وقـــــال 
�ملــ�ــشــوؤولــة عــن كل  �لــدولــة  ق�شايا 
�ل�شوؤون �لقانونية للحكومة طعنت 
على حكم �ملحكمة �لد�رية �ل�شادر 
يف �لــ�ــشــاد�ــس مــن �لــ�ــشــهــر �جلـــاري 
�لت�شريعية  �لنــتــخــابــات  بــتــاأجــيــل 
حممد  �مل�شري  �لرئي�س  دعا  �لتي 
مــر�ــشــي �ىل �جـــر�ئـــهـــا عــلــى �ربـــع 
�بريل  ني�شان   22 تبد�أ يف  مر�حل 

وتنتهي يف حزير�ن يونيو.

بني  مب���واج���ه���ات  ق��ت��ي��الن 
عدن  يف  واحل��راك  ال�شرطة 

•• عدن-وكاالت:

�أفاد م�شدر طبي ونا�شطون مبقتل 
�شخ�شني �م�س يف مو�جهات متجددة 
بـــني �لــ�ــشــرطــة ونــا�ــشــطــي �حلــــر�ك 
�جلــنــوبــي �ملــطــالــب بــالنــفــ�ــشــال يف 
�ليمن،  مــــدن جــنــوب  كــــربى  عــــدن 
�إثـــر حمــاولــتــه فــتــح �ــشــو�رع �أغلقها 
لع�شيان  دعــوتــه  �شياق  يف  �حلـــر�ك 
مدين بعموم �ملحافظات �جلنوبية. 
�شخ�شني  �أن  طــبــي  مــ�ــشــدر  وذكــــر 

قتال يف هذه �ملو�جهات.
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فعاليات موؤمتر اجلديد يف عالج اأمرا�س اجلهاز اله�شمي تبداأ يف اأبوظبي اليوم
كثري� يف �كت�شاف �حلالت قبل حدوث �مل�شاعفات . وتركز جل�شات �ملوؤمتر 
�لفريو�شي  �لكبد  �لتهابات  حــالت  عــالج  يف  �مل�شتجد�ت  �آخــر  على  �أي�شا 
و�جلديد يف عالج �لقنو�ت �ل�شفر�وية وعالج حالت ع�شر �له�شم و�آلم 
�لبطن و�إ�شابات �ملعدة و�لأمعاء و�إ�شعافها �إىل جانب ��شتعر��س جر�حات 
�جلهاز �له�شمي عند �لأطفال مبا يف ذلك ��شتخد�م �ملنظار �جلر�حي ثم 
�لرتكيز على �لأور�م �ل�شرطانية �لتي ت�شيب �جلهاز �له�شمي و�لقولون 
�مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  مدير  �لدويني  �أمــان  �لدكتور  ذكر  جانبه  من   .
ملجموعة م�شت�شفيات �لنور �نه تقرر معادلة جل�شات �ملوؤمتر مبا يعادل 5 
ر12 �شاعة معتمدة ويقام على هام�س �ملوؤمتر معر�س طبي يتم خالله 
عر�س �أحدث �لتقنيات �لت�شخي�شية و�لعالجية يف جمال �أمر��س �جلهاز 

�له�شمي.

•• اأبوظبي-وام:

نــهــيــان وزيـــر �لثقافة  �آل  نــهــيــان بــن مــبــارك  حتــت رعــايــة مــعــايل �ل�شيخ 
عالج  يف  �جلديد  موؤمتر  فعاليات  �ليوم  �ملجتمع..تبد�أ  وتنمية  و�ل�شباب 
�أمر��س �جلهاز �له�شمي يف فندق �أبوظبي �شري�تون �لذي ي�شتمر يومني 
مب�شاركة �أكرث من   300   طبيب متخ�ش�س وكــو�در فنية من خمتلف 
�ملوؤمتر  . ويركز  �مل�شت�شفيات و�ملن�شاآت �ل�شحية من د�خل وخارج �لدولة 
.. على �جلديد يف  �أبوظبي  �لنور يف  �لذي تنظمه جمموعة م�شت�شفيات 
�لتي  �ل�شرطانية  و�لأور�م  �له�شمي  �جلــهــاز  �أمــر��ــس  وعــالج  ت�شخي�س 
�إلقاء  يف  وي�شارك   . �له�شمي  �جلهاز  وتنظري  �له�شمي  �جلهاز  ت�شيب 
�أكرث   .. جل�شات  �شبع  �إىل  متتد  �لتي  �ملوؤمتر  جل�شات  خــالل  �ملحا�شر�ت 

�لأمريكية  �ملتحدة  �لــوليــات  �لــدولــة ومــن  د�خــل  15 حما�شر� من  من 
�لدكتور  و�أكـــد   . �لـــدول  و�لــ�ــشــود�ن ولبنان وفنلند� وغــريهــا مــن  وكــنــد� 
�أبوظبي  يف  �لنور  م�شت�شفيات  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعوم  قا�شم 
على �أهمية �ملوؤمتر يف مناق�شة كافة �ملو�شوعات �ملت�شلة باأمر��س �جلهاز 
�له�شمي مبا يف ذلك �أمر��س �لكبد و��شتخد�م �أحدث �لتقنيات يف عمليات 
يف  �له�شمي  �جلهاز  �أمــر��ــس  �أق�شام  �أن  �إىل  م�شري�  و�لعالج  �لت�شخي�س 
م�شت�شفيات �أبوظبي �شهدت تطور� ملمو�شا ما �أدى �إىل �لرتقاء مب�شتوى 
يف  �ل�شحة  هيئة  �ن  و�أو�ــشــح   . و�ملــر�جــعــني  للمر�شى  �ملقدمة  �خلــدمــات 
�أبوظبي ومب�شاركة خمتلف �لقطاعات �ل�شحية تطبق بر�مج متطورة يف 
�ملبكر  �لت�شخي�س  يف  ي�شاعد  ما  �لقولون  �أور�م  عن  �ملبكر  �لك�شف  جمال 
ي�شاعد  �ملبكر  �لك�شف  �أن  �إىل  م�شري�  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �لعالج  وتوفري 

ا�صتقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �صيتي بنك امل�صرفية

حممد بن را�شد: االإمارات �شتظل الواحة االآمنة لال�شتثمارات العاملية

�شيف بن زايد يوؤكد اأهمية تعزيز التعاون االأمني العربي ملواجهة التحديات امل�شرتكة

برئا�صة من�صور بن زايد 

�شندوق اأبوظبي للتنمية يناق�س حزمة امل�شاريع التنموية املقدمة اإىل البحرين ال�شقيقة

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��ــشــتــقــبــل 
حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل مــكــتــوم نائب 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  �لـــــدولـــــة  رئـــيـــ�ـــس 
�لـــــــوزر�ء حـــاكـــم دبــــي رعـــــاه �هلل يف 
بح�شور  بــزعــبــيــل  �ـــشـــمـــوه  قــ�ــشــر 
بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
دبي  حــاكــم  نــائــب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد 
�لرئي�س  كــوربــات  مايكل  �ل�شيد   ..
�شيتي  جمـــمـــوعـــة  ـــــ  ل �لـــتـــنـــفـــيـــذي 

و�أثــنــى �شاحب  �لعاملي.  �ملــايل  دبــي 
رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
ــــــوزر�ء حــاكــم دبـــي على  جمــلــ�ــس �ل
�قت�شادنا  دعـــم  يف  �ملــجــمــوعــة  دور 
��شتثمار�تها  خـــالل  مــن  �لــوطــنــي 
و�لأن�شطة  �ملــ�ــشــرفــيــة  وعملياتها 
وحتريك  تن�شيط  يف  ت�شهم  �لــتــي 
وتنميتها.  �ل�ـــشـــتـــثـــمـــار�ت  عــجــلــة 
�أن دولـــــة �لإمـــــــار�ت  �ــشــمــوه  و�أكــــــد 
عموما ودبي على وجه �خل�شو�س 
�شتظل �لو�حة �لآمنة لالإ�شتثمار�ت 

�لتي  �لنجاحات  �أن  �لعامل..معترب� 
�إمنا  �ملنطقة  يف  �ملجموعة  حتققها 
�لبناء  و�لـــتـــعـــاون  لــلــقــو�نــني  تــعــود 
مـــن �جلـــهـــات �ملـــ�ـــشـــوؤولـــة كـــافـــة يف 
�شاأنه  ما من  كل  توؤمن  و�لتي  دبــي 
و�ل�شركات  جمــمــوعــتــه  مــ�ــشــاعــدة 
�أن�شطتها  �لعاملية كافة على تو�شيع 
�آمنة  بيئة  وتكثيف عملياتها و�شط 
ومــ�ــشــتــقــرة بــكــل �ملــقــايــيــ�ــس. ح�شر 
�للقاء..�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 

نيويورك  ومقرها  �مل�شرفية  بنك 
عبد�لرحمن  عتيق  �ل�شيد  ير�فقه 
يف  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و�شمال  �لأو�ـــشـــط  �لــ�ــشــرق  منطقة 
�شاحب  و��ـــشـــتـــعـــر�ـــس  �إفـــريـــقـــيـــا. 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
من  عـــدد�  كــوربــات  و�ل�شيد  مكتوم 
�لتي  و�ملــ�ــشــرفــيــة  �ملــالــيــة  �لق�شايا 
تـــقـــوم بــهــا جمــمــوعــة �ــشــيــتــي بنك 
يف دولــــة �لإمــــــار�ت و �ملــنــطــقــة من 
مركز  يف  �لإقليمي  مركزها  خــالل 

�لعاملية مهما بلغ حجمها وتنوعها 
وذلـــــــــك مــــــن خــــــــالل تـــــوفـــــري كل 
�لإ�شتثمار�ت  هــذه  جنــاح  مقومات 
من بنية �أ�شا�شية وقو�نني مرنة ذ�ت 
�جتماعي  و��شتقر�ر  دولية  معايري 
�لرئي�س  وتـــقـــدم  ذلـــــك.  �ىل  ومــــا 
بنك  �شيتي  جمموعة  لـ  �لتنفيذي 
على  �شموه  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر 
بفروعها  �ملجموعة  بــه  حتظى  مــا 
وت�شهيالت  رعاية  من  وموظفيها 
حكومية قل نظريها على م�شتوى 

•• الريا�ص-وام:

�أكــــد �لــفــريــق �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �شيف 
رئي�س  نــائــب  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد  بـــن 
�لد�خلية  وزيــــر  �لــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس 
�ملرحلة  هذه  يف  �لعربي  �لو�قع  �أن 
تتطلب  كـــبـــرية  حتـــديـــات  يـــو�جـــه 
�لتعاون �مل�شرتك بني �لدول  زيادة 
�لــعــربــيــة لــتــعــزيــز مــ�ــشــرية �لأمــــن 
و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة مبا ي�شمن 

م�شتقبال �أف�شل لالأجيال �ملقبلة.
جاء ذلك يف كلمة ل�شموه يف �لدورة 
�لد�خلية  وزر�ء  �لثالثني لجتماع 
ـــــدول �لــعــربــيــة و�لـــتـــي بــــد�أت  يف �ل
�أعــمــالــهــا �مــ�ــس يف �لــريــا�ــس حتت 
�ل�شريفني  رعــايــة خــادم �حلــرمــني 

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز.
وفيما يلي ن�س �لكلمة ..    �أ�شحاب 
..معايل  �لــــوزر�ء  و�ملــعــايل  �ل�شمو 
�لد�خلية  وزر�ء  عــام جمل�س  �أمــني 

�لذي  �لعربي  �للقاء  هــذ�  عقد  يف 
ناأمل جميعا �أن يكون عند م�شتوى 

تطلعات قيادتنا و�آمال �شعوبنا.
ومــــن �لــــو�جــــب عــلــيــنــا جــمــيــعــا يف 
ف�شائل  نــتــذكــر  �أن  �ملــنــا�ــشــبــة  هـــذه 
بـــاإذن �هلل �لأمـــري نايف  لــه  �ملغفور 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود  طيب �هلل 
ثر�ه  و�إ�شهاماته �لكبرية يف تعزيز 
�مل�شرتك  �لــعــربــي  �لأمــــن  مــ�ــشــرية 
مناه�شة  يف  �لـــبـــطـــويل  وعــــزمــــه 
�عتربه  �لــذي  و�لإرهــــاب  �لتطرف 

�آفة كل �ل�شعوب و�لأزمان.
�إخو�ين �لكر�م.

�لو�قع  �أن  جميعا  عليكم  يخفى  ل 
�لعربي يف هذه �ملرحلة من تاريخنا 
�ملــ�ــشــرتك يــو�جــه حتــديــات كبرية 
�لعربي  �لتعاون  زيــادة  منا  تتطلب 
�ملــ�ــشــرتك وتــعــزيــز مــ�ــشــرية �لأمـــن 
�ملنطقة  يف  و�ل�ــشــتــقــر�ر  و�لأمـــــان 
للتعامل  �آليات جديدة  و��شتحد�ث 

وبركاته   .
�لعرب  �لـــد�خـــلـــيـــة  وزر�ء  و�أ�ــــشــــاد 
كومان  علي  بــن  و�لــدكــتــور حممد 
وزر�ء  ملـــجـــلـــ�ـــس  ـــــعـــــام  �ل �لأمــــــــــني 
�لتي  كلماتهم  يف  �لعرب  �لد�خلية 
بــاجلــهــود �حلثيثة  تــبــاعــا  �ألــقــوهــا 
�ل�شيخ  �شمو  �لــفــريــق  بــذلــهــا  �لــتــي 
نــهــيــان خالل  �آل  ز�يــــد  بـــن  �ــشــيــف 
�لتا�شعة و�لع�شرين  تروؤ�شه �لدورة 
�لعرب  �لــد�خــلــيــة  وزر�ء  ملــجــلــ�ــس 
�لرو�فد  مــن  ر�فــــد�  تعترب  و�لــتــي 
�لـــد�عـــمـــة لأنــ�ــشــطــة �ملــجــلــ�ــس مبا 
�لأمني  �لــتــعــاون  تــعــزيــز  يف  ي�شب 

�لعربي �مل�شرتك.
ظهر  �لــريــا�ــس  و�شل  �شموه  وكــان 
�ليوم على ر�أ�س وفد رفيع �مل�شتوى 
يف  كــان  حيث  �لد�خلية  وز�رة  مــن 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــمــوه  ��ــشــتــقــبــال 
�ملــلــكــي �لأمــــــري حمــمــد بـــن نايف 
�لد�خلية  وزيــــر  �لــعــزيــز  عــبــد  بـــن 

�لعرب..�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل 
وبركاته.

�لدورة  �أعمال  بد�ية  يف  يل  يطيب 
�لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س  �لثالثني 
�لعرب �أن �أرحب بكم �أجمل ترحيب 
و�أدعو �هلل تعاىل �أن يوفقنا �إىل ما 

فيه خري دولنا و�شعوبنا.
كــمــا يــ�ــشــعــدين بــهــذه �ملــنــا�ــشــبــة �أن 
�أ�شمى  وبــا�ــشــمــكــم  بــا�ــشــمــي  �أرفــــــع 
خادم  �إىل  و�لــتــقــديــر  �ل�شكر  �آيـــات 
�حلــــــرمــــــني �لــــ�ــــشــــريــــفــــني �ملـــلـــك 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بــن  عــبــد�هلل 
�ل�شعودية  �لــعــربــيــة  �ملــمــلــكــة  مــلــك 
و�لــ�ــشــعــب �لــ�ــشــعــودي �لــكــرمي على 
وم�شاعر  �لــكــرميــة  �لــرعــايــة  هـــذه 
�لإخوة و�حلفاوة �ل�شادقة و�ل�شكر 
�أخـــي �شاحب  �إىل  �أيــ�ــشــا  مــو�ــشــول 
�لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري حمــمــد بن 
نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية 
�لكبرية  جـــهـــوده  عــلــى  �لــ�ــشــعــودي 

و�لتحديات  �ملتغري�ت  خمتلف  مع 
�لتقدم  مــن  مــزيــد�  لنا  مبــا يحقق 

و�لزدهار.
�أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل.

�شنعمل  باأننا  تامة  ثقة  على  �إنني 
معا و�شن�شعى لبناء م�شتقبل �أف�شل 
لل�شعوب و�لبلد�ن و�أطمح �أن يكون 
�لغالبة  �ل�شمة  و�لأمــان  �ل�شتقر�ر 
�ملرحلة  خــــالل  �لــعــربــي  عــاملــنــا  يف 

�ملقبلة باإذن �هلل.
�أخي  �أدعــــو  �أن  يل  ��ــشــمــحــو  و�لآن 
�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �ملـــلـــكـــي �لأمـــــري 
عبد�لعزيز  بــن  نــايــف  بــن  حمــمــد 
�لعربية  باململكة  �لــد�خــلــيــة  وزيـــر 
�ل�شعودية �إىل ت�شلم رئا�شة �لدورة 
..د�عيا  �ملــوقــر  ملجل�شكم  �لثالثني 
على  يــ�ــشــدد  �أن  وجــــل  عـــز  �ملـــــوىل 
طريق �خلري خطانا ويلهمنا �حلق 

و�لعدل و�ل�شو�ب.
ــــالم عـــلـــيـــكـــم ورحـــــمـــــة �هلل  ــــش ــــ� و�ل

•• اأبوظبي-وام:

تـــر�أ�ـــس �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
�أبوظبي  �ــشــنــدوق  �د�رة  جمــلــ�ــس 
�إد�رة  جمــلــ�ــس  �جـــتـــمـــاع  لــلــتــنــمــيــة 
 2013 لــ�ــشــنــة  �لأول  �لــ�ــشــنــدوق 
بــــــوز�رة �شوؤون  �لــــذي عــقــد مبــقــر 
�ل�شيخ  �ــشــمــو  بــحــ�ــشــور  �لــرئــا�ــشــة 
عــبــد�هلل بــن ز�يـــد �آل نــهــيــان وزير 
نـــائـــب رئــيــ�ــس جمل�س  �خلـــارجـــيـــة 
�لإد�رة. مت خالل �لجتماع مناق�شة 
عـــدد مــن �ملــو��ــشــيــع �ملـــدرجـــة على 
جدول �لأعمال حيث مت ��شتعر��س 
�خلا�شة  �لتمويل  طلبات  من  عدد 
بــبــعــ�ــس �ملـــ�ـــشـــاريـــع �لـــتـــنـــمـــويـــة يف 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة و�تخاذ 
�لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها وذلك مبا 
عمل  وميز�نية  خطة  مــع  يتو�فق 
م�شادقة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شندوق 
�لتقديرية  �مليز�نية  على  �ملجل�س 

لعام 2013.
حزمة  �لجـــــتـــــمـــــاع  نــــاقــــ�ــــس  كــــمــــا 

لــدعــم م�شرية  �لــهــا�ــشــمــيــة وذلــــك 
�لــتــنــمــيــة فــيــهــا ومــ�ــشــاعــدتــهــا على 
�لقت�شادية  �لــتــحــديــات  تــخــطــى 
�لر�مية  خططها  وتطبيق  و�ملالية 

لتحقيق تنمية م�شتد�مة.
جمل�س  �أعــ�ــشــاء  �لجــتــمــاع  ح�شر 
�أحمد  مــعــايل  ي�شم  �لـــذي  �لد�رة 
�شوؤون  وزيــر  نائب  �لزعابي  جمعة 
�لرئا�شة و�شعادة �شعيد عيد �لغفلي 
�لكندي  حمــمــد  خــلــيــفــة  و�ـــشـــعـــادة 
�ل�شويدي  حممد  عي�شى  و�ــشــعــادة 
�ملزروعي  حمــمــد  فـــار�ـــس  و�ــشــعــادة 
و�شعادة فوزية حمد �ملبارك و�شعادة 
و�شعادة  �ملـــزروعـــي  حمــمــد  �ــشــعــيــد 
عام  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حممد 
�شندوق �أبوظبي للتنمية بالإنابة.

�لقرو�س  قيمة  �إجــمــايل  �أن  يذكر 
و�ملنح �لتي قام �ل�شندوق بتمويلها 
حكومة  عــن  بــالــنــيــابــة  �إد�رتـــهـــا  �أو 
�ملا�شية  �لــعــقــود  خــــالل  �أبـــوظـــبـــي 
درهم  مــلــيــار   35 مــن  �أكـــرث  بلغت 
م�شروعا   330 متويل  خــالل  من 
يف  نامية  دولــة   60 غطت  تنمويا 

جميع �أنحاء �لعامل.

�أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة دول 
لـــدعـــم �جلهود  �لـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــس 
�ملبذولة لتحفيز �لنمو �لقت�شادي 
�ملــ�ــشــتــد�م و�ملــ�ــشــاهــمــة بــفــعــالــيــة يف 
تعزيز م�شرية �لتنمية �لقت�شادية 

و�لجتماعية يف مملكة �لبحرين.
و��ـــشـــتـــعـــر�ـــس �ملــجــلــ�ــس عــــــدد� من 

�شتمولها  �لتي  �لتنموية  �مل�شاريع 
�لعربية  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة  مــنــحــة 
مملكة  �إىل  �ملــــقــــدمــــة  �ملــــتــــحــــدة 
�لبحرين �ل�شقيقة و�لبالغ قيمتها 
�إطار  يف  وذلـــك  دولر  مليار   2.5
برنامج تنمية دول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية و�لذي �أقره 

تغطيها  �لــتــي  �لتنموية  �ملــ�ــشــاريــع 
 1.25 بقيمة  �لإمـــارتـــيـــة  �ملــنــحــة 
�إطـــــــار  يف  وذلــــــــك  دولر  مــــلــــيــــار 
مــ�ــشــاهــمــة �لـــدولـــة يف مــنــحــة دول 
�شمن  �خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�س 
�خلليجي  �لــــ�ــــشــــنــــدوق  مــــــبــــــادرة 
�لأردنية  للمملكة  �ملقدمة  للتنمية 

�ل�شعودية  �لـــعـــربـــيـــة  ــكــة  �ملــمــل يف 
�لــ�ــشــقــيــقــة و�لـــدكـــتـــور حمــمــد بن 
�لــعــام ملجل�س  علي كــومــان �لأمـــني 
من  وعــدد  �لــعــرب  �لد�خلية  وزر�ء 

�مل�شوؤولني �ل�شعوديني.
وي�شم �لوفد �ملر�فق ل�شموه �للو�ء 
�لأمني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر 
نـــائـــب رئي�س  �ــشــمــو  ملــكــتــب  �لـــعـــام 

�لد�خلية  وزيــــر  �لــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس 
ــيــفــة حــــارب  و�لـــــلـــــو�ء �لــــركــــن خــل
�مل�شاعد  �لــــــوز�رة  وكــيــل  �خلــيــيــلــي 
�مل�شاندة  و�خلـــــدمـــــات  لــــلــــمــــو�رد 
�شويف  بــن  �شيف  خمي�س  و�لــلــو�ء 
�جلنائية  �لـــ�ـــشـــرطـــة  عـــــام  مـــديـــر 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �لحتـــــاديـــــة 
و�لعقيد �ل�شيخ حممد بن طحنون 

بن حممد �آل نهيان مدير مديرية 
ب�شرطة  �خلارجية  �ملناطق  �شرطة 
�ــشــعــود م�شبح  �أبــوظــبــي و�لــعــقــيــد 
�شكرتارية  �إد�رة  مــديــر  �ل�شاعدي 
مكتب �شمو وزير �لد�خلية و�شعادة 
�لظاهري  حمــمــد  �ــشــعــيــد  حمــمــد 
�شفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية وعدد من �ل�شباط.

وزارة اخلارجية تبحث 
العالقات الثنائية مع اليابان

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  مدير  �خللويف  حممد  جا�شم  �لدكتور  �شعادة  ��شتقبل 
عام  بــديــو�ن  مكتبه  يف  �خلارجية  بـــوز�رة  �لآ�شيوية  �ل�شوؤون 
�ل�شرق  �إد�رة  مدير  موكاي  كوني�شريو  �شعادة  �م�س  �لـــوز�رة 

�لأو�شط يف وز�رة �خلارجية �ليابانية.
مت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل 
�لزيارة  �إىل  �لتطرق  مت  كما  �ملــجــالت.  خمتلف  يف  تعزيزها 

�ملرتقبة لرئي�س �لوزر�ء �لياباين للدولة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الهندي العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف مبنى �ملعمورة باأبوظبي معايل 
�لبالد حاليا. ورحب  يــزور  �لــذي  �لهندي  �شلمان خور�شيد وزيــر �خلارجية 
�لثنائية  �لعالقات  معه  ..وبحث  �لهندي  بالوزير  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو 
�ملجالت  وتطويرها يف خمتلف  تعزيزها  و�شبل  و�لهند  �لمــار�ت  دولــة  بني 
�للقاء  ��شتعر�س  كما  �ل�شديقني.  للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مبــا 
�لتن�شيق  �أهمية مو��شلة  و�لتاأكيد على  �لقائم بني �جلانبني  �لتعاون  �أوجه 
و�لت�شاور يف �جلو�نب �لتي تخدم م�شالح �لبلدين �ل�شديقني يف ظل حر�س 
�لتطور  من  مزيد  نحو  بينها  �لقائمة  بالعالقات  �لرتــقــاء  على  قيادتيهما 
و�لنمو. وتناول �للقاء �لأحد�ث و�لتطور�ت على �ل�شاحة �لإقليمية و�لدولية 
وتبادل وجهات �لنظر حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. ح�شر 
�للقاء �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية ومعايل خلدون خليفة 
�ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة �م كي لوكي�س �شفري �لهند لدى �لدولة.

من�شور بن زايد ي�شتقبل 
ال�شفري الرو�شي 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�لــوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �م�س يف  رئي�س جمل�س 
�أندرييف �شفري  �أندريه  مكتبه بق�شر �لرئا�شة �شعادة 

�لــدولــة. مت خــالل �للقاء بحث عالقات  رو�شيا لــدى 
�ل�شد�قة بني �لبلدين �إىل جانب ��شتعر��س جمالت 

�لتعاون �لقائمة و�شبل تعزيزها وتطويرها.
ح�شر �للقاء �شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون 

قطاع �لتن�شيق �حلكومي بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة. 

طري�ن  ملجموعة  �لأعــلــى  �لرئي�س 
�بر�هيم  ومــعــايل حممد  �لإمــــار�ت 

�ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
و�ــشــعــادة خليفة  دبــي  حــاكــم  �ل�شمو 

�ــشــعــيــد �ــشــلــيــمــان مــديــر عـــام د�ئـــرة 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

�شيف بن زايد يلتقي حممد بن نايف يف الريا�س
بد�أت  �لتي  �لعربية  �لــدول  �لد�خلية يف  وزر�ء  لجتماع 
�أعمالها �م�س يف �لريا�س. ومت خالل �للقاء بحث عدد 
�لبلدين  بــني  �مل�شرتك  �لهــتــمــام  ذ�ت  �ملو�شوعات  مــن 
بالفريق  �ل�شعودي  �لد�خلية  وزير  ورحب  �ل�شقيقني.. 
طيب  له  متمنيا  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 

�لإقامة يف بلده �لثاين �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

•• الريا�ص-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �م�س �خيه �شاحب 
�ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز وزير 
�لد�خلية �ل�شعودي وذلك على هام�س �لدورة �لثالثني 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بيت اخلري ت�شاعد اأ�شرة �شجينة ب� 100 األف درهم مرور اأبوظبي تد�شن مبادرة جممع العمال االأف�شل مروريا 
•• ابوظبي-وام:

د�شنت مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي مبادرة جممع �لعمال �لأف�شل 
�ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  للمناطق  �لعليا  �لهيئة  مع  �ل�شر�كة  �إطــار  يف  مروريا 

وذلك يف جممع �لعمال ب�شركة �جلابر باأبوظبي.
�ملناطق  �إد�رة  مــديــر  �لبلو�شي  نا�شر  حمد  �لعقيد  �ملــبــادرة  تد�شني  يف  �ــشــارك 
�خلارجية يف مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي و�ملهند�س خادم �شو�يح 
�ملهريي �ملدير �لتنفيذي خلدمات �لعمالة باملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية 

�ملتخ�ش�شة بح�شور عدد من �ل�شباط و�مل�شوؤولني ب�شركات �لعمال.
جميع  �إىل  �لو�شول  �إىل  تهدف  �ملــبــادرة  �أن  �لبلو�شي  نا�شر  حمد  �لعقيد  وقــال 
لرفع  �لعمالية  و�لتجمعات  و�ملعامل  �مل�شانع  يف  �ملجتمعية  �ل�شر�ئح  مكونات 
�لن�شيج  مــن  ليتجز�أ  جــزء�  باعتبارهم  �لعمال  بــني  �ملــروريــة  �لثقافة  م�شتوى 

�لجتماعي ومعاجلة جميع �لإ�شكالت �ملرورية �لتي تو�جههم.
و�أ�شار �لبلو�شي �إىل �أن مبادرة جممع �لعمال �لأف�شل مروريا ت�شمل �لعديد من 
للوقوف على  �لعمال يف جممعاتهم  لقاء  �أبرزها  �لهادفة  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
�لزيار�ت  وتنظيم  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  وعقد  �ملرورية  بالثقافة  وعيهم  مدى 
�مليد�نية للمجمعات �لعمالية لتقييمها ف�شال عن �لأن�شطة �لأخرى �لتي تهدف 
�إىل تعزيز �ل�شالمة �ملرورية. و�أو�شح �لبلو�شي �أن �ختيار جممع �لعمال �لأف�شل 
�ل�شالمة  ومعايري  �لعمال  بنقل  �خلا�شة  �ل�شالمة  معايري  يت�شمن  مــروريــا 
للعمال   �ملقدمة  �ملرورية  �لتوعية  �شاعات  وعدد  �ملع�شكر  د�خل  �ملرورية  بالبيئة 
حما�شر�ت  ومدى توفر �إر�شاد�ت ومل�شقات للتوعية �ملرورية وم�شتوى �لوعي 
�أعدتها �ملديرية  �ملروري لدى �لعمال و�لذي �شيتم قيا�شه من خالل �ختبار�ت 
وم�شتوى �لوعي �ملروري لدى �مل�شرفني وعدم حدوث �أي حادث مروري حلافالت 

نقل �لعمال �لتابعة لل�شركة �أو �أي حو�دث ده�س لأي عامل.

•• دبى-وام:

�ألــف درهــم كم�شاعدة   100 تكفلت جمعية بيت �خلري بدفع 
�أن  بعد  معي�شتهم  لتح�شني  �إليهم  �مل�شاعدة  وتــقــدمي  عنهم 

فقدو� دخل معيلتهم.
و�شرح �شعيد مبارك �ملزروعي نائب مدير عام �جلمعية باأننا 
ننظر �إىل ق�شية �حلالة كحالة �إن�شانية و�أن �مل�شاعدة تاأتي يف 
�إطار �ملحافظة على دعائم �لأ�شرة مبا ي�شمن لها �ل�شتمر�ر 

يف عي�س كرمي.
 وقال �ن م�شاعدة �أ�شر �ل�شجناء تعد �أحد �أهم م�شاريع �جلمعية 

�لتي تندرج حتت برنامج �لأ�شر �ملتعففة وحمدودة �لدخل ملا 
يرتكه �ل�شجني من �أثر �شلبي على �لأ�شرة خا�شة عندما يكون 
معيلها �لوحيد �أو �أحد م�شادردخلها حيث يتم تقدير �مل�شاعدة 
ح�شب تو�شيات جلنة �لبحث �لجتماعي �لتي تكفلت بدر��شة 

�حلالة.
�لعامة  �لإد�رة  مــن  �لقطريي  عبد�لعزيز  �لعقيد  �أن  يــذكــر 
�لدخول  �أذونـــات  ق�شم  بال�شارقة  �لأجــانــب  و�ــشــوؤون  لالإقامة 
نائب  مع  و�لتو��شل  بالتن�شيق  قاما  �ملظلوم  جا�شم  و�لــر�ئــد 
مدير عام �جلمعية بعد �شدور �حلكم على �حلالة و��شتئنافه 

مرتني مما ي�شعب تغيري �لقر�ر وتخفيف �حلكم.

بح�شور عبداهلل بن زايد ..االإمارات واالحتاد الدويل للنقل اجلوي االأياتا توقعان اتفاقية ثنائية

دورة تخ�ش�شية للعاملني باملوؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية يف الداخلية

الهالل االأحمر يبداأ توزيع امل�شاعدات االن�شانية يف مدغ�شقر

وقع �لتفاقية �م�س عن جانب �لإمار�ت �شعادة عبد�هلل 
بن حممد بن بطي �ل حامد وكيل وز�رة �خلارجية وعن 
جانب �لإحتاد �لدويل �ل�شيد �أنتوين تايلر �ملدير �لعام 
�جلوي  للنقل  �لـــدويل  لــالحتــاد  �لتنفيذي  و�لــرئــيــ�ــس 

�لأياتا وذلك يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية باأبوظبي.
ومتنح �لتفاقية مكتب �ياتا �لت�شهيالت �لالزمة للقيام 
هوجن  جيمز  �ل�شيد  �لتفاقية  توقيع  وح�شر  مبهامه 

رئي�س �ملجموعة و�ملدير �لتنفيذي لالإحتاد للطري�ن. 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
�خلــارجــيــة ..وقـــعـــت حــكــومــة دولـــة �لمـــــار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�لإحتــاد �لدويل للنقل �جلوي �لأياتا �تفاقية 
ثنائية تهدف �إىل �إن�شاء مكتب لالأياتا يف �لدولة مقره 
يف  �لــتــعــاون  تطوير  يف  ي�شاهم  ممــا  �أبــوظــبــي  �لعا�شمة 

جمال �لنقل �جلوي.

�لنقبي من �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية باأبوظبي.
�لدورة  �فتتاح  فى  له  كلمة  يف  �ل�شام�شي  �لعميد  و�أكــد 
تطوير  فى  ل�شرت�تيجيتها  وجت�شيد�  �لـــوز�رة  حر�س 
و�ملثابرة  �للــــتــــز�م  عــلــى  وحــثــهــم  �لــبــ�ــشــريــة  �لــــكــــو�در 
و�ل�شتفادة من مثل هذه �لدور�ت �لتي تعقد لأول مرة 
من قبل جهات خارجية لديها �خلربة �لطويلة يف هذ� 
�ملجال. كما قدم �ل�شكر �إىل مدير عام منظمة �لإ�شالح 
�لأمريكية مل�شاركتها وتعاونها لتقدمي �لعون يف تاأهيل 
كو�درنا �لب�شرية لتمكينهم من �لقيام بتنفيذ متطلبات 

عملهم ب�شورة مقننة.

•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �لعميد حمد عديل �ل�شام�شي مدير عام �ملوؤ�ش�شات 
�لــعــقــابــيــة و�لإ�ـــشـــالحـــيـــة بـــــــوز�رة �لــد�خــلــيــة �لـــــدورة 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �جلــدد  للعاملني  �لتخ�ش�شية 
�لعامة  �لإد�رة  تنظمها  و�لتي  باأبوظبي  و�لإ�شالحية 
للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية بالتعاون مع منظمة 
�لإ�شالح �لأمريكية   �يه �شى �يه  . �شارك يف �لدورة 83 
مدير  �ملنذري  حــارب  �شامي  �لعميد  وبح�شور  منت�شبا 
عبيد  �شعيد  و�لعقيد  �مل�شاندة  و�خلــدمــات  �ملــو�رد  �إد�رة 

يف  �ملعنية  �جلهات  من  وعــدد  �لأحمر  �ل�شليب  جمعية 
مدغ�شقر ومتطوعي جمعيات �لنفع �لعام. و�أكد حر�س 
�إىل  �مل�شاعد�ت  �لأحمر على و�شول هذه  �لهالل  فريق 
�شتتو��شل  �لتوزيع  عمليات  �أن  �إىل  م�شري�  م�شتحقيها 
ب�شورة يومية حتى يتم ت�شليمها جلميع �لأ�شر �لنازحة 
�أعــربــت �لأ�شر  �لــفــريــق. مــن جانبها  �أعــ�ــشــاء  بــاإ�ــشــر�ف 
�ملت�شررة عن �شعادتها بهذه �للفته �لن�شانية �لتي تخفف 
عن معاناتهم جر�ء �لظروف �ل�شعبة �لتي ميرون بها 
موجهة �شكرها لهيئة �لهالل �لأحمر على تقدمي هذه 
لها  �أم�س �حلاجة  تاأتي يف وقت هم يف  �لتي  �مل�شاعد�ت 

حيث ت�شاعدهم على حتمل �أعباء معي�شتهم. 

•• توليارا-وام:

يـــــزور جمهورية  �لـــــذي  �لـــهـــالل �لأحـــمـــر  بـــــد�أ فـــريـــق 
�لن�شانية  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  توزيع  حاليا  مدغ�شقر 
�ملد�رية هارونا .  بالعا�شفة  �ملتاأثرة  �ملناطق  على �شكان 
و�أو�شح �شهيل ر��شد �لقا�شي رئي�س �لفريق يف ت�شريح 
لــه �إن مـــو�د �ملــ�ــشــاعــد�ت �لــغــذ�ئــيــة و�لنــ�ــشــانــيــة ت�شمل 
�مل�شتلزمات  مــن  �لــرئــيــ�ــشــيــة وغــريهــا  �لــغــذ�ئــيــة  �ملــــو�د 
من  �لنازحني  من  للم�شتهدفني  �حلياتية  �ل�شرورية 
�لقرى و�ملناطق �ملت�شررة. و�أ�شار �لقا�شي �إىل �أن عملية 
�لتوزيع تتم وفق خطة عمل �أعدها �لفريق بالتعاون مع 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية الهند

�شرور بن حممد يح�شر حفل زفاف مواطن

•• اأبوظبي-وام:

بن  عــبــد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزيــــر  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد 
�لـــوز�رة ظهر  عــام  مبكتبه بديو�ن 
خور�شيد  �ــشــلــمــان  مـــعـــايل  �مـــ�ـــس 
يزور  �لـــذي  �لهند  وزيـــر خــارجــيــة 
�للقاء  خــــالل  مت  حــالــيــا.  �لـــبـــالد 
بني  �لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��س 
وتعزيزها  تنميتها  و�شبل  �لبلدين 
يف خمتلف �ملجالت بال�شكل �لذي 
يرتقي بتطلعات حكومتي �لبلدين 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  حتقيق  ويكفل 
لل�شعبني �ل�شديقني. ح�شر �للقاء 
�لهند  �م كي لوكي�س �شفري  �شعادة 

لدى �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد 
�حلفل  �لول  �أم�س  م�شاء  نهيان  �آل 
�لــــذي �أقـــامـــه �لــ�ــشــيــد �ــشــامل حممد 
هالل �ملزروعي يف فندق نادي �شباط 
�لقو�ت �مل�شلحة مبنا�شبة زفاف جنله 
حممد �شامل على كرمية هالل خلف 
�ملزروعي. كما ح�شر �حلفل عدد من 
و�ملجل�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�شاء 
وبع�س  �أبوظبي  لإمــارة  �ل�شت�شاري 
�ملجل�س  يف  �لــ�ــشــابــقــني  �لأعــــ�ــــشــــاء 
�أهل  �إىل  �إ�شافة  �لحتـــادي  �لوطني 
و�ملدعوين.  و�أقــاربــهــمــا  �لعري�شني 
وتــ�ــشــمــن �حلـــفـــل بــعــ�ــس �لأهـــازيـــج 
�أدتها  �لــتــي  �لــ�ــشــعــبــيــة  و�لــرقــ�ــشــات 

�إحدى �لفرق �ملحلية.

حتت �صعار معًا فلنزرع الإمارات 

ختام فعاليات اأ�شبوع الت�شجري يف الغربية 

حملة توعية مبخاطر ال�شكر و�شغط الدم بالغربية الهالل االأحمر فرع العني ينظم املعر�س 
الت�شويقي اخلريي باملبزرة اخل�شراء 

•• العني-وام:

ينظم �لهالل �لأحمر فرع �لعني بالتعاون مع بلدية �لعني  ق�شم �ل�شحة 
�لعامة  ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية و�شركة �لعني للتوزيع و�لدفاع �ملدين 
وذلك  بالهيئة  �مل�شاريع �خلريية  لدعم  �لت�شويقي  �ملعر�س  �لعني  و�شرطة 
�ملبزرة  �أيـــام يف منطقة  ملــدة ثالثة  يــوم غــد �خلمي�س وي�شتمر  �بــتــد�ء مــن 

�خل�شر�ء مبدينة �لعني.
ومالب�س  و�لأحــذيــة  و�لن�شائية  �لرجالية  �ملالب�س  عر�س  باملعر�س  ويتم 
�لأطفال و�ل�شنط �ليدوية و�ل�شاعات �ملقدمة من �ملحال �لتجارية بالعني 
�لهالل  يدعمها  �لــتــي  لــلــحــالت  ريــعــه  يــعــود  رمــزيــة  باأ�شعار  لــلــزو�ر  لتباع 

�لأحمر بعطائه �خلريي.
ملبد�أ  حتقيقا  بالعني  �لأحمر  �لهالل  لفرع  �لإن�شانية  �ملــبــادرة  هــذه  وتاأتي 
من  و�لــعــديــد  �لهيئة  بــني  �مل�شرتكة  و�لجتماعية  �لإن�شانية  �مل�شوؤولية 
�خلريية  �لهيئة  مل�شاريع  �لد�عمة  بالدولة  و�خلا�شة  �لر�شمية  �لهيئات 
و�لتي تعود بالنفع على �شر�ئح �ملجتمع �ل�شعيفة و�لتخفيف من معاناتهم 
�ل�شعبة �شمن خطة  �ملــادي لهم ملجابهة متطلبات �حلياة  �لدعم  وتقدمي 
�ملعوزين  مل�شاعدة  �لــعــني  مدينة  يف  تنفيذها  يتم  و�لــتــي  �خلــرييــة  �لــفــرع 

و�ملتعففني و�لفئات �ملحتاجة لدعم �لهالل �لأحمر �ملادي. 

•• املنطقة الغربية – الفجر: 

�لبيئية  �خلـــــدمـــــات  �إد�رة  قـــامـــت 
�حلــــد�ئــــق  و�إد�رة  و�لجـــتـــمـــاعـــيـــة 
�ملنطقة  ببلدية  �لرتفيهية  و�ملر�فق 
�لغربية بتنظيم باقة من �لفعاليات 
�لت�شجري  �أ�شبوع  خــالل  و�لأن�شطة 
�لعامه  �لعالقات  �إد�رة  بالتعاون مع 
و�لت�شال وجمل�س �أبوظبي للتعليم 
�لوعي  ن�شر  �إىل  �لفعاليات  وتهدف 
�لثقافة  مب�شتوى  و�لنهو�س  �لبيئي 

و�لذ�عات  �حلــرة  و�ملر��شم  �ملعار�س 
و�لنا�شيد  و�ملــ�ــشــرحــيــات  �ملــدر�ــشــيــة 
�لتقدميية  و�لــعــرو�ــس  و�ملج�شمات 
�أ�شبوع  عــن  �لتوعوية  و�ملــحــا�ــشــر�ت 

�لت�شجري.
بزر�عة  �لت�شجري  ��شبوع  �أ  بــد  وقــد 
بح�شور  مت  مبــركــز  �لحتـــاد  �شجرة 
�ملزروعي  �شهيل  �شعيد  �ملركز  مدير 
و�ملـــر�فـــق  �حلــــد�ئــــق  �إد�رة  ومـــديـــر 
�ملن�شوري  �شامل  �شلطان  �لرتفيهية 
�ملهند�س  �لعمل  فــريــق  مب�شاركة  و 

�لفعاليات  خــــــالل  مــــن  �لـــبـــيـــئـــيـــة 
و�لرب�مج �لفعالة �لتي ت�شب ثمارها 

يف خدمة �لفرد و�ملجتمع.
و��ــشــتــمــل بــرنــامــج �لــفــعــالــيــات على 
وور�س  تــوعــيــة،  حمــا�ــشــر�ت  تنظيم 
�لثقافة  تــتــنــاول  ومـــعـــار�ـــس  عــمــل، 
بالإ�شافة   ، ومــ�ــشــابــقــات  �لــزر�عــيــة، 
�إىل توزيع �ل�شتالت على �ملو�طنني ، 
وزر�عة �شتالت يف مركز مت ، ومركز 
مد�ر�س  مــن  وعـــدد   ، �لــكــبــار  تعليم 
�أقامة  خــالل  مــن  �لغربية  �ملنطقة 

يا�شر �أحمد وحممد �أحمد �ملن�شوري 
ومبارك ثعيلب �ملزروعي .

باإلقاء  �أحــمــد  يا�شر  �ملهند�س  وقـــام 
حما�شرة عن �لزر�عة على �جلمهور 
، ثم قامت كل من مدر�شة  �مل�شارك 
ز�يد �خلري ومدر�شة �لغربية بزر�عة 
�لرقعه �ملحددة مبركز مت مب�شاركة 
�جلمهور ويف �خلتام مت توزيع جملة 
على  و�لطبيعية  �حلــد�ئــق  �أ�ــشــدقــاء 
�ل�شور  و�أخــــذ  �لــطــالب و�جلــمــهــور 

�لتذكارية لليوم �لأول.

•• املنطقة الغربية - الفجر:

�أطـــلـــق مـــركـــز تــعــلــيــم �لـــكـــبـــار �إنــــاث 
�لغربية  �ملــنــطــقــة  يف  ز�يــــد  مبــديــنــة 
�ملرحلة �لثانية من �حلملة �لتوعوية 
ملـــر�ـــس �لــ�ــشــكــر و�ــشــغــط �لـــــدم حتت 
�ـــشـــعـــار) لــ�ــشــالمــة �لـــقـــلـــب �حــــــذرو� 
�لبي�شني ( بهدف توعية �لد�ر�شات 
خطورة  �إىل  �خلــــارجــــي  و�ملــجــتــمــع 
ي�شكالن  �لـــذيـــن  �ملـــر�ـــشـــني  هـــذيـــن 
نتيجة  �ملــنــطــقــة  كــبــرية يف  خـــطـــورة 

�نت�شارهم ب�شكل كبري بني �ل�شكان .
تــ�ــشــتــمــل هـــــذه �ملـــرحـــلـــة عـــلـــى عدة 
لوحات  ن�شر  منها  متنوعة  فعاليات 
�ملحلي  �ملجتمع  يف  توعوية  ون�شر�ت 
جتنب  وكيفية  باملر�شني  للتعريف 
�إىل جانب جمموعة   ، �لإ�شابة بهما 
لد�ر�شات  �ملتنوعة  �ملــحــا�ــشــر�ت  مــن 
�ملركز فالأوىل تتعلق بخطر �لإ�شابة 
مبـــر�ـــشـــي �لـــ�ـــشـــكـــري و�ـــشـــغـــط �لــــدم 
مديرة  قدمتها   ، و�جلنني  �لأم  على 
باملنطقة  �ملدر�شية  �ل�شحة  خدمات 

�لغربية �ل�شيدة �أمل عبد �هلل، و�لتي 
�لكت�شاف  �ــشــرورة  على  فيها  �أكـــدت 
�ملــبــكــر لــــالأم �حلــامــل ملــر�ــس �ل�شكر 
نـــظـــر�ً ملــ�ــشــاعــفــاتــه �خلـــطـــرية على 
�إجها�س  �جلنني و�ملتمثلة يف حدوث 
حجم  يف  �ــشــخــامــة  �أو  �أوتـــ�ـــشـــوهـــات 

وبينت   ، �حلامل  �لأم  لدى  �لكليتني 
�أهمية �ملتابعة �لدورية لالأم �حلامل 
جتنب  مــع  �ل�شابقتني  �حلــالــتــني  يف 
عو�مل �رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم �أو 
�شغط �لدم من خالل �لأكل �ل�شحي 
ونظر�ً  و�لــقــلــق.  �لتوتر  عــن  و�لبعد 

�جلنني مع �حتمالية �لوفاة . 
ثـــم �و�ــشــحــت �مـــل عـــبـــد�هلل مفهوم 
مــر�ــس �لــ�ــشــغــط وبــيــنــت �آثـــــاره على 
د�خل  منــوه  �كتمال  عــدم  يف  �جلنني 
�حتمالية  مــع  وزنـــه  قلة  ،�أو  �لــرحــم 
حــــــدوث �لــــــــولدة �ملـــبـــكـــرة ، وتـــاأثـــر 

يف  د�ر�ــشــات  �شيد�ت  ي�شم  �ملركز  لأن 
خمتلف �لأعمار ، فقد متت �لتوعية 
للوقاية  وطـــرق  �لــثــدي  حــول �شحة 
مــن �مـــر��ـــس �ــشــرطــان �لـــثـــدي. من 
�ملــركــز حمدة  مــديــرة  �أكـــدت  جانبها 
�ل�شحي  �لــتــثــقــيــف  �أن  �ملـــنـــ�ـــشـــوري 
�لأفــــر�د على  و�ل�ــشــتــثــمــار يف �شحة 
�أولــويــات �لدولة ومــن �لركائز  ر�أ�ــس 
�شليم من  بناء جمتمع  �لتي ت�شمن 
�لأمر��س ، و�ن �حلفاظ على �شحة 
�أبناء �لوطن م�شوؤولية م�شرتكة بني 
�لدولة،  موؤ�ش�شات  وخمتلف  �لأفــر�د 
وما يرتتب على ذلك من وقف لهدر 
�لقت�شادية  �لإنــتــاجــيــة  �لـــطـــاقـــات 
و�لجتماعية و�لتي ميكن �أن ت�شتثمر 
وتوجهت   . بــاملــجــتــمــع  لــــالرتــــقــــاء 
�ل�شحة  �إد�رة  بال�شكر �ىل  �ملن�شورى 
�لــظــفــرة �ل�شحي  �ملــدر�ــشــيــة ومــركــز 
حلر�شهما على تزويد د�ر�شات �ملركز 
باملعارف و�ملهار�ت �لتي تعينهن على 
حياتهن  و�شلوكيات  عــاد�ت  ت�شحيح 

�لأ�شرية نحو �لأف�شل. 
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هيئة كهرباء ومياه دبي تبداأ تطبيق املرحلة الثانية من نظام الفاتورة اخل�شراء
تعترب  و�لتي  �لإمـــار�ت  �شركة طــري�ن  �ملثال مع  �شبيل  على  �لتفاق  مت 
�لفو�تري  �إر�شال  باإيقاف  �لهيئة  �أن تقوم  �أكرب متعاملينا يف  و�حــدة من 
�لورقية ب�شكل نهائي لطري�ن �لإمار�ت و��شتبد�لها بالفاتورة �خل�شر�ء 
. و�أ�شاف �لهاجري �أن �لفاتورة �خل�شر�ء ت�شهم يف �ملحافظة على �لرثوة 
�لطبيعية وذلك من خالل ت�شافر �جلهود من قبل �لقاعدة �لعري�شة 
للمتعاملني من خالل �لتوقف عن ��شتالم �لفو�تري �لورقية �لتقليدية. 
ونحن نتطلع قدما لال�شتفادة من خدماتنا �لإلكرتونية �جلديدة �لتي 
ت�شمن حتقيق �أهد�ف وقيم �أجندة �ل�شتد�مة �خلا�شة بالهيئة . يذكر 
�أن �لهيئة قامت باإطالق نظام �لفاتورة �لإلكرتونية مل�شاعدة �ملتعاملني 
يف �حل�شول على �ملعلومات وتنفيذها �إلكرتونيا عن طريق مر�عاة �أف�شل 
�ملمار�شات �لبيئية ل�شمان حتقيق �ل�شتد�مة �لبيئية لأجيال �مل�شتقبل. 

�ملتعاملني.  ر�شى  وتعزيز  �لطبيعية  �ملــو�رد  على  �ملحافظة  �إىل  �لنظام 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  و�أكــد 
�إطالق �لفاتورة �خل�شر�ء ياأتي �نطالقا  لهيئة كهرباء ومياه دبــي..�أن 
�أطلقها  �لــتــي  م�شتد�مة  لتنمية  �أخــ�ــشــر  �قــتــ�ــشــاد  مــبــادرة  تنفيذ  مــن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  بهدف  دبي  حاكم  �لــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�إمارة دبي..كما تاأتي �ن�شجاما مع روؤيتها لتكون موؤ�ش�شة م�شتد�مة على 
على  �لثانية  �ملرحلة  خالل  �عتمدت  �لهيئة  �أن  و�أ�شاف  عاملي.  م�شتوى 
�لتعامل  و�يقاف  �خل�شر�ء  �لفاتورة  نظام  لختيار  �ملتعاملني  ت�شجيع 
يف  �خل�شر�ء  �لفاتورة  خيار  �إدر�ج  طريق  عن  �لورقية  �لفاتورة  بنظام 
كافة �لأن�شطة �لت�شويقية �لتي تقوم بها �لهيئة. وقال �إن �لهيئة تعتمد 

على �أحدث �حللول �لتقنية لتقدمي �أف�شل �خلدمات �ملمكنة ملتعامليها 
ويعترب �لتز�م �لهيئة باأف�شل �ملمار�شات �لعاملية للمحافظة على �لبيئة 
دعم  يف  �لهيئة  و��شرت�تيجية  روؤيـــة  حتقيق  �شبيل  يف  متقدمة  خطوة 
�خل�شر�ء  �لــفــاتــورة  نظام  يعترب  حيث  �ملنطقة  يف  �خل�شر�ء  �ملــبــادر�ت 
�أحــدث نظم خدمة �ملتعاملني �لذي ي�شمن لنا  يف مرحلته �لثانية من 
 . �لطبيعية  مو�ردنا  على  �ملحافظة  مع  متعاملينا  قبل  د�ئــم من  ر�شى 
ويف هذ� �ل�شياق قال عبد�هلل �لهاجري �لنائب �لتنفيذي للرئي�س لقطاع 
�لفاتورة  نظام  من  �لثانية  �ملرحلة  �لهيئة..�إن  لدى  �ملتعاملني  خدمات 
وتهدف  �لأوىل  �ملرحلة  حققته  �لــذي  للنجاح  �متد�د�  تعترب  �خل�شر�ء 
مبادرتنا لتطبيق �لفاتورة �خل�شر�ء يف مرحلتها �لثانية �إىل �ملحافظة 
على �ملو�رد �لطبيعية وتعزيز �لكفاءة �لإنفاقية ور�شى �ملتعاملني..حيث 

•• دبي -وام:

تطبيق  مــن  �لثانية  �ملرحلة  �نــطــالق  دبــي  ومــيــاه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
بد�أته  �لــذي  �خل�شر�ء  �لفاتورة  �لــالورقــي  �لإلــكــرتوين  �لفوترة  نظام 
هي  �خل�شر�ء  �لفاتورة  و   .2012 عــام  �أغ�شط�س  �شهر  خــالل  �لهيئة 
يت�شلمها  �لتقليدية  �لورقية  �لفاتورة  من  �إلكرتونية  ن�شخة  عن  عبارة 
حيث  بهم  �خلا�س  �لإلكرتوين  �لربيد  ح�شابات  طريق  عن  �ملتعاملون 
�لإلكرتونية  �خلــدمــات  مــن  �ل�شتفادة  على  متعامليها  �لهيئة  ت�شجع 
قد  �لهيئة  وكانت   . ��شتخد�مها  �شبل  على  و�لتعرف  لهم  تقدمها  �لتي 
�لإطالق  على  �لأفــعــال  ردود  حتليل  بعد  �لأوىل  �ملرحلة  تطبيق  بــد�أت 
هذ�  �عتماد  من  تهدف  فيما  �ملا�شي  �لعام  �خل�شر�ء  للفاتورة  �لناجح 

حاكم عجمان: املراأة االماراتية حققت اإجنازات نوعية وجناحات كربى بف�شل دعم الكبري من القيادة الر�شيدة للدولة
•• عجمان-وام:

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن 
بدعم  عـــجـــمـــان  حـــاكـــم  �لعــــلــــى 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ورعـــايـــة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة 
و�شاحب  �هلل  حــفــظــه  �لـــــدولـــــة 
ر��شد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم  �آل 
رئي�س جمل�س �لــوزر�ء حاكم دبي 
��شحاب  و�خـــو�نـــهـــمـــا  �هلل  رعـــــاه 
�ملــجــلــ�ــس �لعلى  �لــ�ــشــمــو �عــ�ــشــاء 
�لإمار�تية  للمر�أة  �لمار�ت  حكام 
�أ�شبحت بف�شل هذ� �لدعم  حتى 
�أ�شا�شيا ت�شاهم فى بناء هذ�  ركنا 
�لوطن وتقوم بدورها فى خدمته 
جنبا �ىل جنب �لرجل �لمار�تي.

��شتقباله  خـــالل   - �ــشــمــوه  وقـــال 
�لديو�ن  فى  مبكتبه  �م�س  �شباح 

�ل�شيخ  لـــه  �ملــغــفــور  �أوله  �لــــذى 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد 
�هلل ثـــر�ه لــلــمــر�أة و�لـــذي حر�س 
دولة  لقيام  �لوىل  �للحظة  منذ 
�لمـــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة على 
فاعال  جــــــزء�  �ملـــــــــر�أة  تـــكـــون  �أن 
�ملجتمع  بناء  عملية  يف  وموؤ�ش�شا 
�لوليد و�شريكا ��شا�شيا يف م�شرية 
ز�يد  �ل�شيخ  قادها  �لتى  �لتنمية 
رحمه �هلل .. و��شتمر هذ� �لدعم 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  مع �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن 
�ثمر  �لـــــذى  �لمـــــر  �هلل  حــفــظــه 
�ملر�تب  �ملــر�أة على �على  بح�شول 
كافة  وفـــى  �لعلمية  و�لــ�ــشــهــاد�ت 
�لــتــخــ�ــشــ�ــشــات ممــــا �هـــلـــهـــا لكي 
�ملــنــا�ــشــب يف �حلياة  �رقـــى  تــتــبــو�أ 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لثقافية 

و�لجتماعية و�لعلمية.
ودعا �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 

للق�شاء  �جلــمــعــيــة  جــهــود  كــافــة 
��شافة  �لــور�ثــيــة  �لمــر��ــس  على 
و�لن�شاطات  للدر��شات  دعمه  �ىل 
�لتى تقوم بها �جلمعية فى �شبيل 
و�أ�شادت  �لنبيلة.  �هد�فها  حتقيق 
�لـــدكـــتـــورة مــــرمي حمــمــد مطر 
�لــ�ــشــمــو حاكم  بــجــهــود �ــشــاحــب 
�شموه  ورعــــايــــة  ودعـــــم  عــجــمــان 
لــلــمــر�أة �لمــار�تــيــة ممــا �دى �ىل 
�لكبرية  �لجنــــاز�ت  هــذة  حتقيق 
�لتى حققتها �ملر�ة �لمار�تية فى 

�شتى �ملجالت.
وقــدمــت �لــدكــتــورة مــرمي �شرحا 
عـــن �جنــــــاز�ت جــمــعــيــة �لمـــــار�ت 
يف  وجهودها  �جلينية  لالمر��س 
�لور�ثية  �لمــر��ــس  عــن  �لوقاية 
�ملنت�شرة لدينا بالتعاون مع وز�رة 
�لر�شمية  ــ�ــشــات  و�ملــوؤ�ــش �لــ�ــشــحــة 
خدماتها  تقدم  حيث  �لدولة  فى 
�لفحو�شات  لجــــــر�ء  �ملــجــانــيــة 

وتكرميه  بـــعـــجـــمـــان  �لمـــــــــريي 
بن  �لدكتورة مرمي حممد مطر 
�حــمــد �ملــوؤ�ــشــ�ــس ورئــيــ�ــس جمعية 
 - لــالمــر��ــس �جلينية  �لمــــار�ت 
�لدكتورة  �أجنــزتــه  �أنــه فخور مبا 
�ملحلي  �ل�شعيد  مرمي مطر على 
�لبحاث ورفع  و�لعاملي يف جمال 
مــــن خالل  �ملــجــتــمــع  �لــــوعــــي يف 
متكني �لفئة �مل�شتهدفة باملعلومة 
�لقر�ر  ولإتخاذ  �ملب�شطة  �لطبية 
�لمر��س  مــن  للوقاية  �ملنا�شب 
�لـــور�ثـــيـــة لــ�ــشــمــان �جـــيـــال �أكرث 

�شحة وعطاء.
و�أ�شاف �شموه �ن �ملر�أة �لمار�تية 
حققت وبكل فخر �إجناز�ت نوعية 
وجناحات كربى ما كانت لتتحقق 
لول �لدعم �لكبري و�لرعاية �لتي 
للمر�أة  �لر�شيدة  قيادتنا  �أولتها 
..منوها  �حلـــيـــاة  مــنــاحــي  كـــل  يف 
�ــشــمــوه فــى هـــذ� �لــ�ــشــدد بالدعم 

�ملـــر�أة �لمــار�تــيــة �ىل بــذل �ملزيد 
�لتح�شيل  ومــتــابــعــة  �جلــهــد  مــن 
�ملزيد  حتققق  يتم  حتى  �لعلمى 
من �لجناز�ت وفى كافة �ملحافل 
�شموه  ..م�شري�  و�لعاملية  �ملحلية 
وم�شدر  �ــشــرف  هــو  ذلـــك  �ن  �ىل 
فخر لنا جميعا .. كما دعا �شموه 
�ل�شعى نحو  �ملــر�ة �لمار�تية �ىل 
�لتخ�ش�شات  كــافــة  �ىل  �لــدخــول 
�لتح�شيل  جمــــالت  �ــشــتــى  وفــــى 
لة  �لـــدو  بحاجة  لــلــوفــاء  �لعلمى 
وعدم  �لتخ�ش�شات  خمتلف  فــى 

�لرتكيز على تخ�ش�شات بعينها.
�لــ�ــشــمــو حاكم  �ـــشـــاحـــب  و�أثــــنــــى 
�ل�شيخ  مــعــايل  بــجــهــود  عــجــمــان 
وزير  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
�لذي يويل �أن�شطة �جلمعية كافة 
�نو�ع �لدعم �ملادى و�ملعنوى و�لذى 
ي�شاهم �ىل حد كبري جد� فى دعم 

�لــطــبــيــة و�لــتــى تــ�ــشــاهــم �ىل حد 
كــبــري فـــى �لـــوقـــايـــة و�حلـــــد على 
�لــــور�ثــــيــــة يف دولــــة  �لمـــــر��ـــــس 

�لإمار�ت.
هذ�  فى  مرمي  �لدكتورة  و�أ�شادت 
�ل�شيخ  مـــعـــايل  بــجــهــود  �لـــ�ـــشـــدد 
وزير  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان 

�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع. 
حممد  مــرمي  �لدكتورة  �أن  يذكر 
�لــعــديــد من  عــلــى  مــطــر ح�شلت 
�جلو�ئز و�لتكرمي و�آخرها تقدير 
عاملة  كاأقوى  لها  �لعربي  �ملجتمع 
يف �لإمار�ت و�لر�بعة على �لوطن 
�لـــلـــقـــاء معاىل  �لـــعـــربـــي. حــ�ــشــر 

�شعيد  بن  ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لنعيمى رئي�س �لديو�ن �لمريى 
�لنعيمى  حمد  �شعادة  و  بعجمان 
مــديــر �لــديــو�ن و�ــشــعــادة عبد�هلل 
�شاحب  م�شت�شار  �لــ�ــشــرفــا  �مـــني 
من  وعــدد  عجمان  حاكم  �ل�شمو 

�مل�شوؤولني.

عجمان ت�شت�شيف موؤمتر جودة احلياة يف االإمارات الثالثاء القادم

غرفة عجمان تناق�س كيفية اال�شتفادة من القمة احلكومية للخدمات

م�صت�صفى ال�صيخ خليفة بن زايد وجمعية دار الرب بعجمان يوقعان مذكرة تفاهم

جمعية دار الرب ت�شرف نحو 6 ماليني درهم كنفقات عالج للمر�شى يف عجمان خالل 2012

•• عجمان ـ الفجر 

�لقادم  �لثالثاء  �لإمـــار�ت  �مــارة عجمان موؤمتر جــودة �حلياة يف  ت�شت�شيف 
�لنعيمي ع�شو  �ل�شيخ حميد بن ر��شد  �ل�شمو  حتت رعاية وح�شور �شاحب 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان مب�شاركة ما يزيد على 250 من �أهم �شانعي 
�لقر�ر ونخبة من كبار �ل�شخ�شيات من �شتى �أنحاء دولة �لإمــار�ت حيث يف 
فندق كمبن�شكي عجمان.  وتنظيم �ملوؤمتر �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة عجمان 
للتو��شل  من�شة  ي�شكل  و�لــذي  للتناف�شية  �لإمـــار�ت  جمل�س  مع  بالتعاون 
خمتلف  يف  �ل�شعادة  لقيا�س  عاملية  معايري  و�شع  على  �لقائمني  مع  �ملبا�شر 
�حلياة  جــودة  �لـــدول يف جمــال  �ملمار�شات وجتـــارب  لأف�شل  �لـــدول وعر�شا 
بالإ�شافة �إىل ��شتعر��س و�قع و�أد�ء دولة �لإمار�ت يف �لتقارير �لعاملية وطرق 
�لرتقاء بها يف ت�شنيف تقرير �ل�شعادة �لعاملي �ل�شادر عن معهد �لأر�س يف 
بعد  �ملوؤمتر  لهذ�  �لمــار�ت  ��شت�شافة  وياأتي  �لأمريكية.   كولومبيا  جامعة 
�ل�شعادة  عــنــو�ن  حتــت  �ملتحدة  �لأمم  مــوؤمتــر  عــن  �لــ�ــشــادر  �لعاملي  �لتقرير 
و�لرفاه ومت من خالله ك�شف �لنقاب لقائمة ت�شمنت 50 دولة منها �أربعة 
دول عربية تبو�أت �لإمار�ت �ملرتبة �لوىل عربيا و17 عامليا ثم �ل�شعودية يف 
�ملركز 26 ثم �لكويت يف �ملرتبة 29 وقطر يف �ملركز 31 وتقدمت �لإمار�ت 
يف �لرتتيب �لعاملي على دول مثل بريطانيا �لتي جاءت يف �ملركز 18 و�أي�شلند� 
يف �ملركز 20.   وتفوقت دولة �لمار�ت على �لعديد من �لدول �ملتقدمة يف 
هذ� �ملجال من خالل �شعيها تقدمي �حتاد قوي و�من يخطو بالإمارتني بثقة 
وطموح مت�شلحني باملعرفة و�لإبد�ع لبناء �قت�شاد تناف�شي منيع يف جمتمع 
معطاءة  بيئة  يف  �لعي�س  م�شتويات  باأف�شل  ينعم  بهويته  متم�شك  متالحم 
و�لرفاهية  �لرخاء  م�شتويات  �أرقــى  بتوفري  �لدولة  ت�شعي  كما  م�شتد�مة.   
ملو�طنيها وذلك من خالل طرح مبادر�ت وخطط لتعزيز م�شتويات �لتعليم 
و�لرعاية  و�ل�شكن  �لعمل  فر�س  وتــوفــري  �ملو�طنة  �لــكــو�در  يف  و�ل�شتثمار 
و�ملحتاجة  �لفقرية  �ملجتمعات  دعــم  �إىل  بالإ�شافة  �لأفـــر�د  جلميع  �لطبية 
و�مل�شت�شفيات وغريها و�ن  �ملد�ر�س  �لأ�شا�شية مثل  �لتحتية  �لبنى  يف توفري 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �لقيادة �لر�شيدة و�ملتمثلة ب�شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل مل تدخر جهد� يف تطوير �خلطط �ل�شرت�تيجية 
و�لت�شغيلية �لتي من �شاأنها تعزيز مكانة �لدولة كمركز �قت�شادي ولوج�شتي 
للجهات �حلكومية  روؤية موحدة  وبناء على  وعامليا  �إقليميا  وخدماتي مهم 
�ملهند�س  �شعادة  وقــال  و�ملــ�ــشــتــد�مــة.   �ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  و�خلــا�ــشــة 
�شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي باإمارة عجمان �نه 
مت �ختيار �مارة عجمان لعقد �ملوؤمتر بناء على طلب من �ملجل�س �لتنفيذي 
ليكون �شباقا يف ت�شليط �ل�شوء على ما ح�شدته �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة 
من نتائج م�شح �لأمم �ملتحدة ملوؤ�شر�ت �ل�شعادة و�لر�شا لدى �شعوب �لعامل 
يف تقرير �ل�شعادة �لعاملي وذلك ملا جاء به من نتائج �إيجابية حيث تفوقت فيه 
�ملجل�س  �ن  �لإمــار�ت بكونها �لأوىل عربيا و�ل�شابعة ع�شر عامليا م�شري� �ىل 
�لتنفيذي �شيقوم خالل �ملوؤمتر بتوزيع �لتقرير �لعاملي ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة 
�ن  و��ــشــاف  �لأمريكية.    كولومبيا  جامعة  يف  �لأر�ـــس  معهد  عن  و�ل�شادر 
و�ملتما�شكة  �لعريقة  دولتنا  باحتاد  �لر��شخ  �إمياننا  من  تنطلق  �ملبادرة  هذه 
ولت�شليط �ل�شوء على �لنجاح �لذي حققته �لإمــار�ت من �إجنــاز�ت لتحظى 
�لعاملية  و�ملمار�شات  �ملعايري  �أف�شل  باإر�شاء  �لإمار�تي  �ملجتمع  و�شعادة  بر�شا 
�أكرث  ليكونو�  للمو�طنني  �لفر�س  وخلق  �حلياة  وت�شهيل  �لرفاهية  لتوفري 
ي�شتخدم  �نه م�شطلح  �شعادته  �و�شح  �حلياة  جــودة  تعريف  وحــول  �شعادة.  
نوعية �حلياة لتقييم �لرفاه �لعام لالأفر�د و�ملجتمعات و ي�شتخدم �مل�شطلح 
�لدولية  �لتنمية  جمــالت  ذلــك  يف  مبــا  �ل�شياقات  مــن  و��شعة  جمموعة  يف 
مفهوم  بــني  �خللط  ينبغي  ل  و�نــه  �ل�شيا�شية  و�لعلوم  �ل�شحية  و�لــرعــايــة 
نوعية �حلياة وبني مفهوم م�شتوى �ملعي�شة و�لذي ي�شتند �أ�شا�شا على �لدخل 
�لــرثوة وفر�س  بدل من ذلك ل ت�شمل موؤ�شر�ت قيا�س جودة �حلياة فقط 
و�لتعليم  و�لعقلية  �لبدنية  و�ل�شحة  �لعمر�نية  �لبيئة  �أي�شا  ولكن  �لعمل 
و�لرتفيه وق�شاء وقت �لفر�غ و�لنتماء �لجتماعي و�ن دولة �لمار�ت ت�شعى 
بتحقيق �شعادة �ملجتمع �لإمار�تي باإر�شاء �أف�شل �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية 
�أكرث  ليكونو�  للمو�طنني  �لفر�س  وخلق  �حلياة  وت�شهيل  �لرفاهية  لتوفري 
�ل�شعادة و�لر�شا  ملوؤ�شر�ت  �ملتحدة  نتائج م�شح �لأمم  بناء على  �شعادة وذلك 

لدى �شعوب �لعامل و�لذي جاءت فيه �لإمار�ت �لأوىل عربيا.

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جتــــــــارة  غــــرفــــة  نـــظـــمـــت 
ـــيـــة حتت  ـــش ـــقـــا� عــــجــــمــــان حـــلـــقـــة ن
�لقمة  من  �ل�شتفادة  كيفية  عنو�ن 
�أقيمت  �لــتــي  للخدمات  �حلكومية 
بــرعــايــة وحــ�ــشــور �شاحب  مـــوؤخـــر� 
�آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم 
و�أد�ر  دبـــي،  حــاكــم  �لـــــوزر�ء  جمل�س 
�ملويجعي  عــبــد�هلل  �ملهند�س  �ــشــعــادة 
�حللقة  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
عثمان  �لطيب  �ل�شتاذ  قدمها  �لتي 
�ملوؤ�ش�شي  �لــتــمــيــز  مــنــ�ــشــق  يــو�ــشــف 
�شعادة  بــغــرفــة عــجــمــان، وحــ�ــشــرهــا 
�ــشــامل �لــ�ــشــويــدي مــديــر عـــام غرفة 
عجمان بالإنابة و�ملدر�ء �لتنفيذيون 
�لأق�شام  وروؤ�ــشــاء  �لإد�ر�ت  ومـــدر�ء 

و�ملوظفون بالغرفة.
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئــيــ�ــس  ورحـــب 
باحل�شور  �حللقة  بد�ية  يف  عجمان 
�حلــــــــو�ر�ت  هـــــذه  �أن  �إىل  مـــ�ـــشـــري�ً 
�ملعرفة  زيـــادة  على  تعمل  �لنقا�شية 
�أ�شا�س  �لــتــي هــي  وتــبــادل �خلــــرب�ت 
�لـــعـــمـــل �لــــنــــاجــــح، بـــالإ�ـــشـــافـــة �ىل 
�ملمار�شات  �فــ�ــشــل  مـــن  �ل�ــشــتــفــادة 
�لعاملية يف جمال تطبيق �خلدمات، 
م�شري� �ىل �شرورة �ن تكون �لغرفة 
�ملمار�شات  �فــ�ــشــل  تــبــنــي  يف  �ــشــبــاقــة 

�لتي مت ��شتعر��شها يف �لقمة. 
�لطيب  �ل�شتاذ  �و�شح  �لبد�ية  ويف 
�لوىل  بكونها  �لقمة  �أهمية  عثمان 
يف �ملــنــطــقــة و�لــتــي �ــشــمــت عـــدد من 
�خلــــرب�ء، حــيــث �لــقــت �لــ�ــشــوء على 
�ملـــمـــار�ـــشـــات يف �خلـــدمـــات  �فـــ�ـــشـــل 

•• عجمان ـ حممد بدير 

�ل�شام�شي  تــرمي  حمد  �شعادة  �أ�ــشــاد 
�لطبية  عـــجـــمـــان  مــنــطــقــة  مـــديـــر 
بالتعاون �ملثمر بني �ملر�كز �ل�شحية 
بــعــجــمــان و�ملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات �خلـــرييـــة ، 
و�لتعاون بتوفري �لعديد من �لأجهزة 
�لطبية �لتي مت �دخالها يف �خلدمة 
�لطبية، كما �أثنى على �جلهود �لتي 
دعم  يف  �لـــرب  د�ر  جمعية  بــهــا  تــقــوم 
�ملر�شى �ملحتاجني وقيامها بتقدمي 
وت�شهيل   ، عــالجــهــم  تــكــالــيــف  دعـــم 
�لعالجية  �خلدمات  على  ح�شولهم 

�لتي يحتاجونها.
تــوقــيــع م�شت�شفى  ذلـــك خـــالل  جـــاء 
ز�يـــــد بعجمان  بـــن  �لــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة 
تفاهم  مـــذكـــرة  �لــــرب  د�ر  وجــمــعــيــة 
مـــ�ـــشـــرتكـــة بـــيـــنـــهـــمـــا بــــهــــدف دعــــم 
�لعمل  وت�شجيع  �ل�شحية  �خلدمات 
�أفـــر�د �ملجتمع ، حيث  �خلــريي بــني 
�مل�شت�شفى  �ملــذكــرة مــن جــانــب  وقـــع 
حمد ترمي �ل�شام�شي مدير منطقة 
م�شت�شفى  مــديــر  �لــطــبــيــة  عــجــمــان 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد ، فيما وقعها 
�لــرب حممد  د�ر  مــن جــانــب جمعية 
�شهيل �ملهريي ع�شو جمل�س �لد�رة 

رئي�س ق�شم قطاع �ل�شوؤون �ملحلية.
و�أكــــدت �ملــذكــرة �أنــهــا تــاأتــي يف �طار 
دعــــــم مـــ�ـــشـــرية �لـــعـــمـــل �لنـــ�ـــشـــاين 
�أكرب  �لجتماعي بالدولة ، وحتقيق 
كما   ، �ملجتمع  يف  �لتكافل  مــن  قــدر 
�ل�شتفادة  عــلــى  �لتــفــاقــيــة  نــ�ــشــت 
لبع�شهما  �ملــتــاحــة  �لإمــكــانــيــات  مــن 
�لبع�س يف �ملجال �لإعالمي من �أجل 
تنفيذ �أعمال كل منهما ، من خالل 
�إفر�د م�شاحة يف مو�دهما �لإعالمية 
�لن�شاطات  عــلــى  �لــ�ــشــوء  لت�شليط 
�لآخر  �لطرف  لفعاليات  و�لت�شويق 
، وتنظيم و�إعد�د وت�شويق �حلمالت 

�لقمة  �ن  �ىل  مــ�ــشــري�  �حلــكــومــيــة، 
�ملنظمات  �أهــــم  �لــعــديــد مــن  �ــشــمــت 
�لعاملية �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ل�شاأن مثل 
�لمم �ملتحدة، و�لتناف�شية �لدولية، 
ومـــنـــظـــمـــة �لــــتــــعــــاون �لقـــتـــ�ـــشـــادي 
دولة  موقع  ��شتعر�س  كما  �لــدويل. 
�لمـــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة �حلايل 
�شاعدة(  )جنــــوم  �لـــعـــامل  دول  بـــني 
وفقا لنموذج �لت�شنيف �لذي �عدته 
�و�شح  و�لـــذي  كــرين،  تــي  �أي  �شركة 
لــدولــة. وبــعــدهــا مت  �لعاملية  �ملــكــانــة 
�لدول  مــن  عــدد  جتــارب  ��شتعر��س 
�لتي تطورت خدماتها وحــازت على 
جتربة  مثل  عامليا  متقدمة  مــر�كــز 
�فريقيا  وجــنــوب  وهولند�  �ملك�شيك 
�شرحاً  �لطيب  قــدم  ثم  و�لبحرين. 
عن كيفية قيا�س �لتنمية من خالل 
للدكتور  �لجــابــات  كافة  ��شتعر��س 

غوردن بر�ون رئي�س وزر�ء بريطانيا 
�ــشــابــقــا، و�لـــدكـــتـــورة جــنــفــر بالنك 
�لدولية،  �لتناف�شية  �شبكة  رئي�شة 
و�لدكتور �يف ليرتم رئي�س منظمة 

�لتعاون �لقت�شادي �لدويل.
�لغرفة  ��شتفادة  كيفية  طــرح  مت  ثم 
مـــن �هـــم هـــذه �ملـــمـــار�ـــشـــات، م�شري� 
�لـــتـــي متت  �لـــتـــو�ـــشـــيـــات  �هـــــم  �ىل 
مت  �لـــذي  �لــنــقــا�ــس  �ثــنــاء  �شياغتها 
�همها  وكـــــان  بــالــغــرفــة  �حلــلــقــة  يف 
�لعميل،  على  �كــرب  ب�شكل  �لــرتكــيــز 
ليتم  �كرب  ب�شورة  �حتياجاته  وفهم 
وم�شاريع،  مـــبـــادر�ت  �ىل  ترجمتها 
�لعمليات  مــر�جــعــة  �ىل  بــال�ــشــافــة 
عمالءها،  تــوقــعــات  لتلبي  بالغرفة 
و��ــشــر�كــهــم يف �لــــقــــر�ر�ت �لد�ريـــــة 
على  و�لعمل  بــاخلــدمــات،  �ملرتبطة 
تثقيفهم وتوعيتهم باأهمية �أدو�رهم 

يف تطوير �خلدمات.
�ل�شويدي مدير  �شامل  بعدها  و�أ�شار 
��شت�شحاب  �شرورة  �ىل  �لغرفة  عام 
�لنمو  و��ــــشــــتــــمــــر�ريــــة  ��ــــشــــتــــد�مــــة 
و�ل�شفافية  و�حلوكمة  �لقت�شادي 
ما  بلد  يف  �لتنمية  لقيا�س  كاأ�شا�س 
ميــكــن ��ــشــقــاط هــــذه �ملــعــايــري على 
و�ل�شتفادة  بــالــغــرفــة  �لد�ء  قــيــا�ــس 
�لتطوير  يف  �لقيا�س  خمرجات  من 
�شعادة  وجـــه  �خلـــتـــام  ويف  و�لــتــعــلــم. 
�ملوظفني  دعم  �شرورة  �ىل  �لرئي�س 
�د�ء  مــن  لتمكينهم  �ملــعــريف  بالتنوع 
تر�شي  �لـــتـــي  بــالــ�ــشــورة  �عــمــالــهــم 
للرب�مج  بالإ�شافة  �لغرفة  عمالء 
�لتدريبية �ملعتمدة، و�شرورة ت�شكيل 
 ، �لعمالء  مع  للتو��شل  عمل  فريق 
م�شري� �ىل �ن جناح ور�شا عمالئنا 

ميثل �هم �هد�فنا.

وتنمية  دعـــــم  بـــغـــر�ـــس  �ملـــ�ـــشـــرتكـــة 
مــــو�رد �ملــ�ــشــاريــع �ملــ�ــشــرتكــة ، وعقد 
�لعمل  عــن  توعوية  ونـــدو�ت  دور�ت 
�خلــــريي ، مــع �لــعــمــل عــلــى حتقيق 
�لـــربـــط �لإلــــكــــرتوين مــ�ــشــتــقــبــال يف 
�لطرفني  لكال  �لإلــكــرتوين  �ملــوقــع 
�خلدمات  مـــن  �ل�ـــشـــتـــفـــادة  بـــهـــدف 
�ملو�رد  وفق  �لطرفني  يقدمها  �لتي 

�ملتاحة.
لالإفادة  �جلـــهـــود  وتــوحــيــد  وحــ�ــشــد 
�لــقــ�ــشــوى مـــن خـــربة �لــطــرفــني يف 
ن�شر  يف  ل�شيما  �ملختلفة  �ملــجــالت 
�لــــوعــــي بـــاأهـــمـــيـــة �لـــعـــمـــل �خلــــريي 
و�شائل  حــ�ــشــب  �أنـــــو�عـــــه  مبــخــتــلــف 

�لت�شال �ملنا�شبة.
قيام  على  كذلك  �ملــذكــرة  ن�شت  كما 
ح�شالت  بتوفري  �لــرب  د�ر  جمعية 
نفقتها  عـــلـــى  �لــــتــــربعــــات  جلـــمـــع 
ومر�فق  مــبــاين  �ــشــمــن  وتــوزيــعــهــا 
ز�يد  بــن  خليفة  �لــ�ــشــيــخ  م�شت�شفى 
بح�شب �لتفاق بني �لطرفني، و�لتي 
�لأ�شر  ر�ــشــوم عــالج  �ــشــد�د  ت�شهم يف 

يف  �ملتبعة  �لإجــــر�ء�ت  وفــق  �ملتعففة 
�مل�شت�شفى، ون�شت �ملذكرة على قيام 
مبلغ  بتخ�ش�س  �لـــرب  د�ر  جــمــعــيــة 
�آلف درهم تقدم للم�شت�شفى  ع�شرة 
�شهريا ، دعما منها يف عالج �ملر�شى 
�لطبية  �خلدمات  من  و�مل�شتفيدين 

بامل�شت�شفى.
عجمان  مــنــطــقــة  مـــديـــر  و�و�ــــشــــح 
�أن هذه �لتفاقية هي ثمرة  �لطبية 
بد�أ  �لــطــرفــني  بــني  تــعــاون م�شرتك 
منذ وقت طويل ، و�أكد مدير طبية 
عجمان �أن هذه �لتفاقية من �شاأنها 
�شندوق  دعــم  يف  �لفاعلة  �مل�شاهمة 
يقوم  �لــذي   ، �مل�شت�شفى  يف  �ملر�شى 
تكاليف عالج  بـــارز يف حتــمــل  بـــدور 
للحالت  ودعـــم  �ملحتاجني  �ملر�شى 
�ملــعــ�ــشــرة وغـــري �لـــقـــادرة عــلــى �شد�د 
�لر�شوم �ملقررة على عالجهم ، حيث 
�أن �لعالج �أ�شبح مكلفا لهم وخا�شة 
�ملزمنة  بــــالأمــــر��ــــس  يــتــعــلــق  فــيــمــا 

و�مل�شتع�شية.
من جهته قال حممد �شهيل �ملهريي 

�لزكاة يف جمعية  ق�شم قطاع  رئي�س 
تاأتي  �لتــفــاقــيــة  هـــذه  �إن  �لـــرب:  د�ر 
د�ر  بــني جمعية  �أو�ـــشـــع  �آفــــاق  لــفــتــح 
بن  خليفة  �ل�شيخ  وم�شت�شفى  �لــرب 
ز�يد يف دعم �خلدمات �لتي يقدمها 
حيث   ، �ملجتمع  لأفــــر�د  �مل�شت�شفى 
تــركــز �جلــمــعــيــة عــلــى دعـــم �ملر�شى 
�لطبية  لـــلـــخـــدمـــات  �ملـــحـــتـــاجـــني 
ولـــكـــن متــنــعــهــم ظـــروفـــهـــم �ملـــاديـــة 
مــن �حلــ�ــشــول عــلــى هـــذه �خلدمات 
مــن خالل  تــركــز �جلميعة  لــذلــك   ،
م�شت�شفى  مـــع  �ملــ�ــشــرتك  �لـــتـــعـــاون 
خليفة يف دفع تكاليف �لعالج عنهم.

و�أ�شاف �ملهريي �أن جمعية د�ر �لرب 
ب�شرف  �ملا�شية  �ل�شنة  خالل  قامت 
نحو 6 ماليني درهم كنفقات عالج 
�شملت  حــيــث  عــجــمــان  يف  للمر�شى 
عالج  تكاليف  حتمل  �لنفقات  هــذه 
�لأمر��س �ملزمنة و�مل�شتع�شية لعدد 
مــن �حلـــالت د�خــل �مـــارة عجمان ، 
حيث مت عالج هــوؤلء �ملر�شى د�خل 

�لدولة .

حاكم عجمان وويل عهده يح�شران حفل زفاف مواطن
•• عجمان-وام: 

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بــن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم 
�لليلة قبل �ملا�شية..حفل �لع�شاء �لذي �أقامه �ملو�طن حمد حمد�ن �لعود 
�شعيد  زفــاف جنله حمد�ن على كرمية جمعة مطلق  �ملطرو�شي مبنا�شبة 

يف  لل�شيافة  �لإمـــار�ت  مركز  يف  �أقيم  �لــذي  �حلفل  ح�شر  كما  �لظاهري. 
�ملالية  لل�شوؤون  �حلــاكــم  ممثل  �لنعيمي  حميد  بــن  �أحــمــد  �ل�شيخ  عجمان 
�لتنمية  د�ئـــرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بــن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�لإد�ريــــة 
�ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن �لأمريي و 

عدد من �ل�شيوخ و�أعيان �لبالد و�مل�شوؤولني و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.
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ويل عهد اأم القيوين ي�شارك يف حملة تنظيف جزيرة ال�شينية
•• اأم القيوين-وام:

ــيــخ ر��ــــشــــد بن  �ــــشــــارك �ــشــمــو �لــ�ــش
�أم  �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �لقيوين 
جزيرة  تنظيف  حملة  يف  لــالإمــارة 
�لأمانة  تــنــظــمــهــا  �لــتــي  �لــ�ــشــيــنــيــة 
�أم  يف  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
فعاليات  يف  �ــشــارك  كما  �لقيوين. 
�حلــمــلــة..�لــ�ــشــيــخ خــالــد بــن ر��شد 
�ملــعــال رئــيــ�ــس �لـــديـــو�ن �لأمــــريي 

�لقيوين  �أم  مــنــطــقــة  وطـــالـــبـــات 
�لــتــعــلــيــمــيــة ومـــوظـــفـــي �لــــدو�ئــــر. 
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �شمو  وقــال 
�إن �حلملة تهدف لتنظيف جزيرة 
�لعمل  �ل�شينية بجانب غر�س روح 
خلدمة  �جلمهور  لــدى  �لتطوعي 
�لوعي  مــ�ــشــتــوى  ورفـــــع  �ملــجــتــمــع 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  لــدى  �لبيئى 
�حلملة  يف  م�شاركتهم  خــالل  مــن 
و�ي�شال ر�شالة �إىل �شر�ئح �ملجتمع 
على  �ملحافظة  باأهمية  للتعريف 

بن  �شيف  و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  يف 
�لتنمية  د�ئــرة  رئي�س  �ملعال  ر��شد 
�لقــتــ�ــشــاديــة و�لــ�ــشــيــخ مــــرو�ن بن 
�لأر��شي  د�ئرة  رئي�س  �ملعال  ر��شد 
�أحمد  �ل�شيخ  و�ملهند�س  و�لأمالك 
ـــــرة  بــــن خــــالــــد �ملــــعــــال رئـــيـــ�ـــس د�ئ
و�شعادة  و�ملـــ�ـــشـــاحـــة  �لــتــخــطــيــط 
�لعام  �لأمــني  حميد جا�شم خلفان 
لــلــمــجــلــ�ــس �لــتــنــفــيــذي لــــالإمــــارة 
وعــدد من مــدر�ء �لــدو�ئــر �ملحلية 
وطلبة  �لإمــــــــارة  يف  و�لحتـــــاديـــــة 

�لبيئة. وقام �شموه ير�فقه �ل�شيخ 
خالد بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ �شيف 
بــن ر��ــشــد �ملــعــال و�لــ�ــشــيــخ مـــرو�ن 
�ل�شيخ  و�ملهند�س  �ملعال  ر��ــشــد  بــن 
�أحــمــد بــن خــالــد �ملــعــال و�حل�شور 
بــــزرع عـــدد مـــن �أ�ــشــجــار �لـــقـــرم يف 
�لعام  �لأمـــــني  �جلـــزيـــرة. وتـــوجـــة 
للمجل�س �لتنفيذي لالإمارة رئي�س 
بجزيل  للحملة  �ملنظمة  �للجنة 
عهد  ويل  ل�شمو  و�لمتنان  �ل�شكر 
�حلملة  رعــايــتــة  على  �لقيوين  �أم 

�لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  ودعمه 
�إن نظافة  تــقــام يف �لإمــــارة. وقـــال 
جزيرة �ل�شينية م�شوؤولية �جلميع 
م�شري� �ىل �أن حملة تنظيف جزيرة 
�ل�شينية لها دور و�أهمية يف حتفيز 
بامل�شوؤولية  �ل�شعور  وتنمية  �لبيئة 
لدى خمتلف فئات �ملجتمع. ولفت 
�ىل �أنه مت تزويد �مل�شاركني بجميع 
فعالية  ل�شمان  �لــالزمــة  �لأدو�ت 
با�شتمر�ر  منوها  �ل�شاطئ  تنظيف 

�حلملة مدة �أربعة �أيام.

وكاالت االأنباء وال�شحف وحمطات التلفزيون العاملية ت�شيد مبهرجان الظفرة يف �شون الرتاث والتقاليد االأ�شيلة
•• اأبوظبي-وام:

ن�شر  �لعاملية  �لتلفزيون  وحمــطــات  و�ل�شحف  �لأنــبــاء  وكـــالت  و��ــشــلــت 
تقاريرها �لإخبارية حول مهرجان �لظفرة �لذي �ختتمت دورته �ل�شاد�شة 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  عليه  وت�شرف  �ملا�شي  دي�شمرب  نهاية 

�لثقافية و�لرت�ثية باإمارة �أبوظبي.
و�بدت و�شائل �لعالم �إعجابها وتقديرها لدور �ملهرجان يف تطبيق خطط 
�لرتويج  �حلــدث يف  هــذ�  �أهمية  مــوؤكــدة  للدولة..  �لثقايف  �لــرت�ث  �شون 
�شون  يف  �لرئي�س  ودوره  �أبوظبي  لإمـــارة  و�ل�شياحي  و�لثقايف  �لــرت�ثــي 

�لرت�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد �لأ�شيلة لأهل �ملنطقة.
مهرجان  حــول  مميزة  تقارير  عــدة  جيوغر�فيك  نا�شيونال  قناة  و�أعــدت 
تو�فد  وبــدء  تاأ�شي�شه  وفكرة  �ملهرجان  وق�شة  تاريخ  فيه  تناولت  �لظفرة 

فعاليات مهرجان �لظفرة على ع�شر�ت �لكيلومرت�ت �ملربعة من �شحر�ء 
تو�فدو�  �لــذيــن  �لإبـــل  1500 مــن مــالك  �أكــرث مــن  �ملنطقة م�شتقطبة 
�مل�شابقة مبا يزيد عن  و�أ�شو�ط  للم�شاركة يف فئات  �لربع �خلايل  لبو�بة 
25 �ألف ناقة.  و�أبرزت قناة �شي �ن �ن �إعجابها بدور مهرجان �لظفرة يف 
�شون �لرت�ث و�لتقاليد يف بلد �شريع �لنمو و�لتطور لكنه ما ز�ل يحتفظ 
للجمل مبكانة خا�شة وهامة وذلك �شمن جهوده �ملتو��شلة للحفاظ على 

�لأ�شالة و�لرت�ث �لعريق.
وكانت فعاليات �لدورة �ل�شاد�شة من مهرجان �لظفرة قد �أقيمت يف مدينة 
15 ولغاية  �لــفــرتة مــن  �أبــوظــبــي خــالل  بــاإمــارة  �لغربية  باملنطقة  ز�يــد 
2012 وحازت منذ �ليوم �لأول على ر�شا و�إعجاب جميع  29 دي�شمرب 

�مل�شاركني و�لزو�ر و�ل�شياح.
درهم  مليون   47 �لـــ  م�شابقاته  بكافة  �ملهرجان  جو�ئز  قيمة  وجتـــاوزت 

و�لتقييم  �لــفــرز  و�آلــيــات  �خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�س  دول  مــن  �مل�شاركني 
و�لتحكيم مل�شابقة مز�ينة �لإبل ف�شال عن �لفعاليات �لرت�ثية �مل�شاحبة 
�لــهــجــن و�لــ�ــشــلــوقــي و�لــ�ــشــقــور �ملــكــاثــرة يف �لأ�ـــشـــر وم�شابقة  كــ�ــشــبــاقــات 

�حلالب.
وبثت قناة �شي �ن �ن �لأمريكية �لدولية يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملا�شيني 
�أبرزت  تقرير� مميز� عن فعاليات �لدورة �ل�شاد�شة من مهرجان �لظفرة 
فيه ��شرت�تيجية وروؤية �ملهرجان يف �ملحافظة على جو�نب �لرت�ث �لثقايف 
دول  خمتلف  من  ي�شهده  �لــذي  �لكبري  و�لإقبال  �لأ�شيلة  �لبد�وة  حلياة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي.. و�أبرزت دور �ملهرجان يف �شون �شاللت �لإبل 
و�إحياء �حلرف �لتقليدية.. كما �أبرزت �لقناة �ملعايري �لدقيقة �لتي تتبعها 

جلنة �لتحكيم لت�شنيف وفرز وتقييم �لإبل �مل�شاركة يف �ملز�ينة.
�أقيمت  حيث  �أبــوظــبــي  بــاإمــارة  �لغربية  �ملنطقة  بجمال  �لقناة  و�أ�ــشــادت 

�أبدعو�  �ألف �شخ�س من �لــزو�ر و�ل�شياح �لذين   75 �لـ  �لــزو�ر  وفاق عدد 
�أبوظبي  لإمـــارة  �لعريق  �لـــرت�ث  على  �حلــفــاظ  با�شرت�تيجية  �إعجابهم 
بالتو�زي مع �لقفز�ت �حل�شارية �ملرموقة �لتي حققتها دولة �لإمار�ت يف 

كافة �ملجالت.
وحظي �شوق �ل�شناعات �ليدوية �لإمار�تية �لذي �شم 180 من �ملحالت 
من  و��شع  باإقبال  �لنخيل  و�شعف  و�خل�شب  �لطني  من  تاأثيثها  مت  �لتي 

�جلمهور وخا�شة من �لأ�شر �ملو�طنة و�لأجانب.
وحظيت فعاليات �ملهرجان بتغطية �إعالمية و��شعة ومميزة حيث �شارك 
وعاملية..  و�إقليمية  حملية  �إعالمية  جهة   500 مــن  �أكــرث  �لتغطية  يف 
من  �لإعالمية  �لوفود  ��شتقطاب  على  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وحر�شت 
د�خـــل وخـــارج دولـــة �لإمــــــار�ت.. وهــيــاأت لهم مــركــز� �إعــالمــيــا وفــر كافة 

�لت�شهيالت لتغطية هذ� �حلدث �لرت�ثي و�ل�شياحي �ملميز. 

�شلطان القا�شمي يفتتح فعاليات الدورة 11 لبينايل ال�شارقة

الوطني للوثائق والبحوث يدعم �شناو الُعماين بعدد كبري من الكتب والدوريات 

جامعة العني حت�شد اأربع جوائز مب�شابقات معر�س دوفات 2013 

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  �فـــتـــتـــح 
بـــــن حممد  �ـــشـــلـــطـــان  �لــــدكــــتــــور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لــقــا�ــشــمــي 
حاكم �ل�شارقة �شباح �م�س فعاليات 
بينايل �ل�شارقة �حلادي ع�شر �لتي 
.. نحو  تنطلق حتت �شعار نهو�س 
بح�شور  جــديــدة  ثقافية  خــارطــة 
�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بــن حممد 
�لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بــن 
نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ 
نائب  �لقا�شمي  �شامل  بن  عبد�هلل 
�لــ�ــشــارقــة وذلــــك يف �ملباين  حــاكــم 
�ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �حلديثة  �لفنية 
�لو�قعة  للبيئة  �ل�شديقة  للفنون 
مو�شى  بــن  حــمــد�ن  �ــشــاحــة  �شمن 
�ل�شارقة  �لــرت�ث يف قلب  مبنطقة 
و�لتي د�شنت بالتز�من مع �نطالقة 

�لدورة �حلالية للبينايل.
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  يف  وكــان 
و�شوله  لـــدى   - �لــ�ــشــارقــة  حــاكــم 
في�شل  �ل�شيخ   - �لفعاليات  ملوقع 
�لقا�شمي  حمــمــد  بـــن  خـــالـــد  بـــن 
و�لــ�ــشــيــخ عــبــد �هلل بـــن حمــمــد �ل 
ثاين رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين 
و�ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي 
�ملركزية  �ملـــالـــيـــة  د�ئـــــــرة  رئـــيـــ�ـــس 
�لقا�شمي  و�ل�شيخ ع�شام بن �شقر 
رئي�س مكتب �شمو �حلاكم و�ل�شيخ 
خالد بن عبد �هلل �لقا�شمي رئي�س 
و�جلمارك  �لبحرية  �ملو�نئ  د�ئــرة 
و�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي 
لالإعالم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
�شلطان  بـــنـــت  بــــــدور  و�لـــ�ـــشـــيـــخـــة 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �لـــوطـــنـــي  �ملـــركـــز  قــــدم 
و�لبحوث عدد�ً كبري�ً من �لكتب 
�شناو  مـــركـــز  �إىل  و�لــــــدوريــــــات 
�لــثــقــايف �لأهـــلـــي �لجــتــمــاعــي يف 
يف  وذلك  �ل�شقيقة  عمان  �شلطنة 
مّد  �إىل  �لــهــادف  م�شروعه  �إطـــار 
ج�شور �لثقافة عرب توزيع كميات 

من �لكتب و�لدوريات.
�ملركز  ��شتقبل  �لــ�ــشــدد  هــذ�  ويف 
و�لبحوث  لـــلـــوثـــائـــق  �لـــوطـــنـــي 
مبارك  بــــن  عــــبــــد�هلل  �ملـــهـــنـــد�ـــس 
�لر��شدي �لذي ت�شلم هدية �ملركز 

�لــ�ــشــيــدلــة يف جامعة  كــلــيــة  حــ�ــشــدت 
�أربع  �لــعــني لــلــعــلــوم و�لــتــكــنــولــوجــيــا، 
�أ�شاتذتها  مـــ�ـــشـــاركـــت  عــــن  جــــو�ئــــز 
�لتي  �لعلمية  بامل�شابقات  وطــالبــهــا 
تــ�ــشــمــنــهــا مــــوؤمتــــر ومـــعـــر�ـــس دبـــي 
و�لتكنولوجيا  لــلــ�ــشــيــدلــة  �لــــــدويل 
دوفات 2013 ، حيث حازت �جلامعة 
على �ملركز �لثاين  مب�شابقة �لبحوث 
عــلــى مــ�ــشــتــوى �أ�ـــشـــاتـــذة �جلــامــعــات ، 
و�حلادي  و�لثامن  �ل�شابع  و�ملركزين 
�لبحوث  مــ�ــشــامــني  فـــئـــة  عــ�ــشــرعــن 
�لــطــالبــيــة.  وقــــال �لــدكــتــور خريي 
يف  �لــ�ــشــيــدلــة  كلية  عميد  م�شطفى 
جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا : 
�إن ح�شول �جلامعة على �أربع جو�ئز 
مب�شابقات علمية �شارك بها عدد كبري 
�لذين مثلو�  و�لطلبة  �ملخت�شني  من 
جهات بحثية عاملية يعترب �إجناز هاماً 
�أثبتو�  �لــذيــن  �لــعــني  جامعة  لطلبة 
قدر�تهم �لعلمية و�إمكانياتهم �ملبنية 
على قو�عد تدر�شية حديثة ومتعمقة 

��شتلهمت  و�لــــتــــي  �لـــبـــيـــنـــايل  يف 
�ل�شاحة  �أو  �لـــفـــنـــاء  مــفــهــوم  مـــن 
كف�شاء  �لإ�ــشــالمــيــة  �لـــعـــمـــارة  يف 
�ملحلية  �لــثــقــافــة  ذ�كــــرة  يحت�شن 
جديدة  مــعــرفــة  �إنــتــاج  يف  وي�شهم 
من خالل �لتبادل و�للقاء�ت �لتي 
ي�شت�شيفها وعلى وجه �خل�شو�س 
�لــفــنــاء و�لــ�ــشــاحــة �لــتــاريــخــيــة يف 
�ل�شارقة حيث تت�شابك عنا�شر من 
�حلياة �خلا�شة و�لعامة وتتد�خل 
مع  �ل�شيا�شي  �لــعــامل  مو�شوعية 
�ل�ــشــتــقــر�ء �لــذ�تــي يف فــ�ــشــاء من 

�ل�شتقر�ر و�لعبور.
ف�شاء  �لـــفـــنـــاء  ميــثــل  �أن  وميـــكـــن 
لإنــتــاج �لــوعــي و�ملــعــارف �جلديدة 
و�لتجريب  لـــالخـــتـــبـــار  و�ـــشـــاحـــة 
كمنطقة  �لــ�ــشــارقــة  �إمـــــارة  تعك�س 
�لتحول  مــن  مناخا  تــوفــر  حيوية 

و�لتطور و�لإبد�ع.
�أكرث   11 �ل�شارقة  بينايل  وي�شم 
41 بلد�  100 مــ�ــشــارك مــن  مــن 
من �لفنانني و�ملبدعني و�ملهند�شني 
�ملعماريني و�ملخرجني و�ملو�شيقيني 
حتاكي  و�لــــذيــــن  �لأد�ء  وفـــنـــاين 
�أعمالهم ثيمة �لبينايل.. تعقيد�ت 
و�ملجتمعات  �لـــثـــقـــافـــات  وتــــنــــوع 
و�ل�شيا�شية  �ملــكــانــيــة  و�لـــ�ـــشـــالت 
و�ملفاهيم �جلديدة لأ�شكال �حلو�ر 
من  و�لإنــتــاج  و�لتبادل  و�لتو��شل 
�ملعمارية  و�ملمار�شات  �لفن  خــالل 
�لــتــي تعك�س طــر�ئــق جــديــدة من 

�ملعرفة و�لتفكري و�ل�شعور.
برناجما  �لــبــيــنــايل  يت�شمن  كــمــا 
حـــافـــال مـــن �لـــعـــرو�ـــس و�لأفــــــالم 
�ملو�شيقية وعرو�س �لأد�ء و�لندو�ت 

قدمها  �لتي  �لبحثية  �لأن�شطة  على 
�جلامعة،  يف  �لــ�ــشــيــدلــة  كــلــيــة  طــلــبــة 
مبجموعة  �لـــكـــلـــيـــة  �ـــشـــاركـــت  حـــيـــث 
�لطبية،  و�لأبـــحـــاث  �لـــدر��ـــشـــات  مــن 
و�ملـــلـــ�ـــشـــقـــات �لــعــلــمــيــة، و�لـــعـــرو�ـــس 
�مل�شورة، �لتي �أعدها �لطلبة كخطوة 
�لطبية،  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  مـــع  لــلــتــو��ــشــل 

و�لك�شف عن موؤهالتهم �لعلمية .
حر�شنا   : مــ�ــشــطــفــى  د.  و�أ�ـــــشـــــاف 
جتاه  �لثابتة  �خلــطــو�ت  تفعيل  على 
�لتطور�ت �لعلمية �حلديثة �لتي لبد 
وم�شاركتنا  تعليمياً،  مو�كبتها  مــن 
�أمــــام طــلــبــة �لكلية  �أتـــاحـــة �لــفــر�ــشــة 
علمية  مــــــوؤمتــــــر�ت  يف  لـــلـــمـــ�ـــشـــاركـــة 
متخ�ش�شة، وجعلتهم يلتقون مبا�شرة 
�ملت�شلة  �لــعــمــل  �ـــشـــوق  عــنــا�ــشــر  مـــع 
كم�شانع  �لــعــلــمــيــة  باخت�شا�شاتهم 
�ملعلوماتية،  و�لـــ�ـــشـــركـــات  �لأدويــــــــة 
�ل�شيدلة  كـــلـــيـــات  �إىل  ـــافـــة  بـــالإ�ـــش
�ملــعــر�ــس من  �ــشــاركــت  �لــتــي  �ملختلفة 

د�خل دولة �لإمار�ت وخارجها .

�لدوليون  �لــفــنــانــون  يــقــدم  �لــتــي 
�شل�شلة  خاللها  من  و�لإقليميون 
وعرو�س  �ملو�شيقية  �لأعــمــال  مــن 
�لأد�ء .. وكجزء من هذ� �لربنامج 
طارق  �للبناين  �ل�شوت  فنان  فــاإن 
من  �شل�شلة  ين�شق  �ــشــوف  عــطــوي 
لأكرث  �جلديدة  �لفنية  �لتكليفات 
مبا  عامليني  مو�شيقيني  ع�شر  من 
يف ذلك عازف �لإيقاع �لذي �شيقدم 
�لأ�شطح  �أعــــلــــى  يف  �أد�ء  عـــر�ـــس 
�مل�شاحات  �مـــتـــد�د  عــلــى  �ملــتــ�ــشــلــة 
�ملوؤ�ش�شة..  يف  �جلـــديـــدة  �لــفــنــيــة 
بالإ�شافة �إىل عر�س �لأد�ء �ملنفرد 
لــلــفــنــان �ملـــ�ـــشـــري حــ�ــشــن خـــــان... 
عرو�س  �لربنامج  �شيت�شمن  كما 
�شكايب �لر�ق�شة للثنائي �لتون�شي 
وي�شي  و�ــشــفــيــان  �شلمي  �لــر�قــ�ــس 
لفنان  �لب�شري  �ل�شمعي  و�حلفل 

�ل�شوت �لياباين ريوجي �إكيد�.
 11 �لــ�ــشــارقــة  بــيــنــايل  �أن  يـــذكـــر 
�ــشــيــمــتــد خــــالل �لـــفـــرتة مـــن 13 
من  �لقادم  مايو   13 حتى  مار�س 
�أهم  �لـــعـــام �جلـــــاري .. ويــعــد مـــن 

�لعام  يف  �لــثــقــافــيــة  �لـــتـــظـــاهـــر�ت 
�لــعــربــي .. ومــنــذ �نــطــالقــتــه عام 
�أن  �لـــبـــيـــنـــايل  ��ـــشـــتـــطـــاع   1993
�لفنانني  بني  ثقافيا  ي�شكل ج�شر� 
�مل�شتوى  على  �لفنية  و�ملوؤ�ش�شات 

�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
ويــتــ�ــشــمــن �لــبــيــنــايل �لــــذي ميتد 
طيلة �شهرين �لعديد من �لرب�مج 
معار�س  تــ�ــشــمــل  �لـــتـــي  �لــنــوعــيــة 
�لفنون �لب�شرية وعرو�س �لأفالم 
�لندو�ت  جــانــب  �إىل  و�ملــو�ــشــيــقــى 
�لتخ�ش�شية و�لرب�مج �لتعليمية.. 
 2011 عــام  �ل�شابقة  �لـــدورة  ويف 
مــرور عقدين  مــع  تز�منت  و�لــتــي 
من �لزمن على �نطالقة �لبينايل 
بـــلـــغ عــــــدد �لـــــــــــزو�ر حــــــــو�يل 80 
�ل�شر�ئح  مــن خمــتــلــف  ز�ئــــر  �لـــف 
�لثقافات  كافة  ومــن  �لجتماعية 
وجمهور  فنانني  مــن  و�جلن�شيات 

ومقتني وممار�شي �لفن.
لقاء  �لــعــام  هــذ�  �لبينايل  ويتخلل 
�شنوي  جتمع  وهو   2013 مار�س 
عاملي ي�شم �لفنانني و�لعاملني يف 

قطاع �لفنون �لب�شرية و�ملوؤ�ش�شات 
على  �لفنون  ون�شر  باإنتاج  �ملعنية 
�لــ�ــشــعــيــد �لـــــدويل و�لإقــلــيــمــي يف 
و�شمال  �لأو�ــشــط  �لــ�ــشــرق  منطقة 

�إفريقيا وجنوب �آ�شيا.
2012 حول  مــار�ــس  لــقــاء  وكـــان 
و�جلمهور  �لــفــنــانــني  مـــع  �لــعــمــل 
عــلــى مــو�ــشــوع �لـــدعـــم و�لإقـــامـــة 
�لذي   2013 مـــار�ـــس  لـــقـــاء  �أمـــــا 
�أ�شبوع �فتتاح بينايل  ينعقد خالل 
11 �شوف يتم فيه دعوة  �ل�شارقة 
�شل�شلة  يف  لــالنــخــر�ط  �مل�شاركني 
�لنقا�س  مــن �حلـــــو�ر�ت وجــلــ�ــشــات 
�لتي  �ملفاهيم  تاأطري  حتــاول  �لتي 

يتناولها �لبينايل.
�لدورة  هــذه  يف  مار�س  لقاء  ويقام 
�مل�شرحية  للفنون  �ل�شارقة  مبعهد 
ويف منطقة �لرت�ث و�شوف يت�شمن 
حور  �ل�شيخة  من  ترحيبية  كلمة 
رئي�س  �لــقــا�ــشــمــي  �ــشــلــطــان  بـــنـــت 
وكلمة  للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
يوكو   11 �لــ�ــشــارقــة  بينايل  لقيم 

ها�شيكاو�.

�ل�شارقة  هــيــئــة  رئــيــ�ــس  �لــقــا�ــشــمــي 
لــال�ــشــتــثــمــار و�لـــتـــطـــويـــر   �شروق   
و�لــ�ــشــيــخــة حـــور بــنــت �ــشــلــطــان بن 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 
�لــ�ــشــارقــة لــلــفــنــون و�لــ�ــشــيــخ خالد 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بــن 
�لأ�ـــشـــغـــال �لــعــامــة و�لــ�ــشــيــخ �شامل 
مدير  �لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن 
ز�يد  و�ل�شيخ  �حلاكم  �شمو  مكتب 

بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان.
معايل  ــــتــــاح  �لفــــت حـــفـــل  حـــ�ـــشـــر 
�لعوي�س  حممد  بــن  عبد�لرحمن 
وزيــــــر �لــ�ــشــحــة و�ـــشـــعـــادة حممد 
�ملجل�س  رئــيــ�ــس  هــنــدي  بــن  جمعة 
�ل�شارقة  لمــــــــارة  �ل�ـــشـــتـــ�ـــشـــاري 
و�ـــشـــعـــادة عــبــد�لــرحــمــن بـــن علي 
�جلــــــرو�ن �ملــ�ــشــتــ�ــشــار يف �لـــديـــو�ن 
بن  �أحمد  ر��شد  و�شعادة  �لأمــريي 
�لأمـــريي  �لـــديـــو�ن  رئــيــ�ــس  �ل�شيخ 

و�ــشــعــادة �أحــمــد بــن حمــمــد �ملدفع 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�للو�ء  و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة 
�شرطة  عام  قائد  �لهديدي  حميد 
�ـــشـــامل عبيد  ـــعـــادة  و�ـــش �لـــ�ـــشـــارقـــة 
�ل�شام�شي رئي�س �ملجل�س  �حل�شان 
و�شعادة  �لــ�ــشــارقــة  ملــديــنــة  �لــبــلــدي 
يف  �مل�شت�شار  �ملــو�ــشــى  ذيـــاب  حممد 
�لديو�ن �لأمريي و�لدكتور عمرو 
�شاحب  مــ�ــشــتــ�ــشــار  عــبــد�حلــمــيــد 
ل�شوؤون  �لــ�ــشــارقــة  حــاكــم  �لــ�ــشــمــو 
�ملظلوم  وهــ�ــشــام  �لـــعـــايل  �لــتــعــلــيــم 
مدير �د�رة �لفنون بد�ئرة �لثقافة 
و�لإعالم وعدد من كبار �ملدعوين 
مــــن روؤ�ـــــشـــــاء ومــــديــــري �لــــدو�ئــــر 
�لدبلوما�شي  �لــ�ــشــلــك  و�أعـــ�ـــشـــاء 
من  وعدد  �لدولة  لدى  �ملعتمدين 

�لفنانني و�ملهتمني.
وقام �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

�شملت  تفقدية  بجولة  و�حل�شور 
�أق�شام  خمــتــلــف  يف  �ملـــعـــرو�ـــشـــات 
و�أجــنــحــة �لــبــيــنــايل و�لــتــي �شمت 
�لت�شكيلية  �لأعـــمـــال  مــن  �لــكــثــري 
و�لــفــنــيــة �لــتــي تــــدور حـــول �شعار 
�لبينايل لهذ� �لعام نهو�س .. نحو 
خارطة ثقافية جديدة و�لذي من 
�ملعرفة  تقييم  �إعــــادة  يــتــم  خــاللــه 
�لنظر  و�إعـــادة  �حلديث  �لع�شر  يف 
�لــعــامل �لعربي  �لــعــالقــات بــني  يف 
و�آ�ــشــيــا و�لــ�ــشــرق �لأقــ�ــشــى و�شمال 

�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية.
�لــ�ــشــمــو حاكم  و��ــشــتــمــع �ــشــاحــب 
�شرح  �إىل  �جلولة  خــالل  �ل�شارقة 
�لفنانة   11 بـــيـــنـــايل  قـــيـــم  مــــن 
متحف  قـــيـــم  هـــا�ـــشـــيـــكـــاو�  يــــوكــــو 
و�أ�ـــشـــتـــاذة نظرية  �ملــعــا�ــشــر  �لــفــن 
�لــفــن يف جــامــعــة تــامــا لــلــفــنــون يف 
�مل�شاركة  �لأعـــمـــال  حـــول  طــوكــيــو 

ممثلة بالكتب و�لدوريات.
�لر��شدي  �ملهند�س  قام  ذلك  بعد 
�ملركز  مــــر�فــــق  بـــعـــ�ـــس  بـــــزيـــــارة 
�لإمــــار�ت،  مكتبة  مقدمتها  ويف 
�أق�شامها،  �أهـــم  على  �طــلــع  حيث 
�لتي  وخــدمــاتــهــا  ومــقــتــنــيــاتــهــا، 
تقدمها للرو�د، و��شتمع �إىل �شرح 
ما  و�أبـــرز  تاريخها  عــن  مقت�شب 
�لعامة  للثقافة  �أوعــيــة  من  فيها 
�لورقي  ب�شكليها  و�ملتخ�ش�شة 
�هتمامها  وعـــن  و�لإلــــكــــرتوين، 
�لأكادميية  �لــعــلــمــيــة  بــالــبــحــوث 
ذ�ت �ل�شلة بتاريخ دولة �لإمار�ت 
ومنطقة  �ملــــتــــحــــدة  �لــــعــــربــــيــــة 

�خلليج، و�أبدى �لر��شدي �إعجابه 
تلقاه  �لــــذي  �لــكــبــري  بــالأطــلــ�ــس 
�ملا�شي،  �لعام  منت�شف  يف  �ملركز 
كـــــاأول نــ�ــشــخــة لأكـــــرب �أطــلــ�ــس يف 

�لعامل حينذ�ك.
تقدم  للمركز  زيــارتــه  خــتــام  ويف 
�لر��شدي بال�شكر و�لتقدير لإد�رة 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث 
عــلــى هــديــتــه �لــقــيــمــة �لــتــي تعّد 
ملبادرتهم  حــقــيــقــيــاً  تــ�ــشــجــيــعــاً 
�خلريية �لهادفة خلدمة �ملجتمع 
و�ملتمثلة مبركز �شناو �لذي �شوف 
و�خلريي  �لثقايف  مــ�ــشــو�ره  يــبــد�أ 

قريباً باإذن �هلل.

�لتناف�س  عـــلـــى  قـــــادريـــــن  جــعــلــتــهــم 
�ملزيد  وهــو ما يدفعنا نحو   ، و�لــفــوز 
على  للمحافظة  و�لعمل  �لتقدم  من 
كلية  يف  �إلــيــه  و�شلنا  �لـــذي  �مل�شتوى 
�لــ�ــشــيــدلــة و�لــ�ــشــعــي نــحــو �ملــزيــد من 
�لعلمية  �ملكانة  �إىل  لن�شل  �لإرتــقــاء 

يف  �لعايل  �لتعليم  �إليها  يطمح  �لتي 
�لعلمي  �لبحث  تعزيز  وهــي  �لــدولــة 
�لدر��شية  �ملــــر�حــــل  مــــع  بـــالـــتـــالزم 
م�شاركتنا  �إن  وتـــابـــع:   . �جلــامــعــيــة 
�لثالثة  لل�شنة  تاأتي  دوفــات  مبعر�س 
هذ�  لأهمية  منا  �إدر�كـــاً  �لتو�يل  على 

عام  كــل  ي�شم  حيث  �لعلمي،  �جلــمــع 
�لكليات  و  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  �أكرب 
ون�شري  �ل�شيدلة،  جمــال  يف  �لعاملة 
للعلوم  �لــعــني  جــامــعــة  جــنــاح  �أن  �إىل 
�إقـــبـــاًل كبري�ً  �ــشــهــد  و�لــتــكــنــولــوجــيــا 
�طلعو�  �لذين  و�ملهتمني،  �لــزو�ر  من 

وزير االأ�شغال يعقد لقاء مفتوحا مع موظفي الوزارة 

بلدية ال�شارقة ت�شتكمل حتديث اأجهزة املواقف العامة لقبول العمالت اجلديدة

�لتوفيق يف مهام عمله، وقال معاليه �ن جمال �ل�شياء 
يف ��شتمر�ريتها و�نا �شا�شتمر يف �كمال �مل�شريه و�لعمل 
و�لعمل كفريق  �ملن�شود،  �لتميز  �ىل  للو�شول  �ملتو��شل 
عمل و�حد يف كافة جمالت �لعمل للو�شول �ىل �لتميز 
نقدمها  �لــتــي  وخدماتنا  م�شاريعنا  جميع  يف  �ملن�شود 

للجمهور و�ل�شركاء و�ملجتمع ، خلدمة �لوطن �لغايل.
�ملوظفني على جهودهم  �شكر معاليه  �للقاء  نهاية  ويف 
�مل�شريه وحتمل  �كمال  لهم  �لــوز�رة متمنيا  �ملبذوله يف 

�مل�شوؤليه لتقدمي �ف�شل �خلدمات.

يف   2013-3-13 �ملــو�فــق  �لربــعــاء  يــوم  �شباح  عقد 
�ل�شغال  وزيـــر  مــعــايل  �لــعــامــة  �ل�ــشــغــال  وز�رة  ديــــو�ن 
مفتوح  لقاء  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  �لعامه 
�مل�شاعدين  �لـــوكـــالء  بــحــ�ــشــور  �لــــــوز�رة   مــع مــوظــفــي 
وجميع  و�ملـــنـــاطـــق  �لد�ر�ت  ومـــــــدر�ء  و�ملــ�ــشــتــ�ــشــاريــن 
معايل  ��شتالم  على  بناء  �للقاء  هــذ�  ويــاأتــي  �ملوظفني. 
�لدكتور �لنعيمي ملهام عمله كوزير لال�شغال بناء على 
�لت�شكيل �لوز�ري �جلديد، حيث رحب معاليه باحل�شور 
وقام �حل�شور بتهنئته على من�شبه �جلديد متمنني له 

�لبلدية �مل�شتمر لتقدمي �أف�شل �خلدمات و�لتي�شري على 
�لعميل  تو�جه  �أن  ميكن  عقبات  �أي  وتذليل  �جلمهور 
�ملـــو�قـــف �ملدفوعة  �أثـــنـــاء �خلـــدمـــة. و�أكــــد �ن مــر�قــبــي 
للجمهور  �لـــالزم  �لــدعــم  �أنـــو�ع  كافة  بتقدمي  يقومون 
من خالل �لإجابة على �أي ��شتف�شار وم�شاعدتهم وذلك 
�جلمهور  بــني  �لتوعية  ن�شر  على  �لبلدية  مــن  حر�شا 
وعدم عرقلة حركة �ل�شيار�ت .. م�شري� �ىل �ن �لبلدية 
على  للق�شاء  للجمهور  توعية  حمالت  بتنظيم  قامت 
و�لأماكن  �لأ�ــشــو�ق  يف  وخا�شة  �ملو�قف  ��شتخد�م  �شوء 
جميع  �إن  �لعامة  �ملو�قف  �إد�رة  مدير  وقــال  �ملزدحمة. 

�أجهزة �لدفع �لآيل �أ�شبحت تقبل �لعملة �جلديدة .

•• ال�صارقة-وام:

ــارقــة �لنـــتـــهـــاء مـــن كافة  �أعــلــنــت بــلــديــة مــديــنــة �لــ�ــش
�لإجـــــــر�ء�ت �خلــا�ــشــة بــتــحــديــث �أجـــهـــزة �لـــدفـــع �لآيل 
ت�شهيل  على  حر�شا  �ملدينة  �أنــحــاء  جميع  يف  للمو�قف 

�لإجر�ء�ت و�شهولة تقدمي �خلدمات للجمهور.
يف  �لعامة  �ملو�قف  �إد�رة  مدير  �لزرعوين  عاطف  وقــال 
�أ�شبحت  �لآيل  �لدفع  �أجهزة  جميع  �إن  �ل�شارقة  بلدية 
تقبل �لعملة �ملعدنية �جلديدة من �لفئتني  ن�شف درهم 
و�لدرهم  بعد �لنتهاء من �لإجــر�ء�ت �خلا�شة بعملية 
�لتحديث .. منوها باأن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار �شعي 
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حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة اجلنازة على جثمان عبداهلل يو�شف 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  حميد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �ملالية  �لد�ئرة 
ر�أ�س �خليمة ل�شناعة �لأ�شمنت �لأبي�س و�ل�شيخ حميد بن عبد  �شركة 
�هلل �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن خالد بن حميد �لقا�شمي رئي�س جمل�س 
�ل�شيوخ  �لكرمي وعلومه وعدد من  للقر�آن  ر�أ�ــس �خليمة  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�ملحلية  �لدو�ئر  �لبالد وروؤ�شاء ومديري  و�أعيان ووجهاء  و�ل�شخ�شيات 
و�لإ�شالمية.  �لعربية  �جلاليات  و�أبــنــاء  �ملو�طنني  وجموع  و�لحتــاديــة 
�إىل مثو�ه �لأخــري يف مقربة �حلديبه يف ر�أ�س  و�شيع جثمان �ملغفور له 
و�ملعزون  و�ل�شيوخ  �خليمة  ر�أ�ــس  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وقــدم  �خليمة. 
�لفقيد وذويــه..د�عــني �هلل  و�أخـــو�ن  �أجنــال  �إىل  �لعز�ء و�ملو��شاة  و�جــب 
تعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �آله وذويه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
له  �ملغفور  على جثمان  �جلنازة  �م�س..�شالة  �شباح  �خليمة  ر�أ�ــس  عهد 
و�خلدمات  �لأ�شغال  د�ئــرة  رئي�س  عبد�هلل  �آل  يو�شف  عبد�هلل  �هلل  بــاإذن 
�لعامة �ل�شابق يف ر�أ�س �خليمة �لذي و�فته �ملنية �لليلة �ملا�شية. كما �أدى 
�ل�شالة يف م�شجد �ل�شوق يف مدينة ر�أ�س �خليمة..�ل�شيخ حمد بن حممد 
�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لأر��شي و�لأمــالك و �ل�شيخ عبد �مللك بن كايد 
�لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ 
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بــن  في�شل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  بــن  حممد 

حممد بن �صعود يكرم الفائزين 

التنمية االقت�شادية براأ�س اخليمة حت�شل على جائزة فئة التميز امل�شتدام
•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بــن  �ــشــعــود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�شهد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 
�لقا�شمي ويل �لعهد رئي�س �ملجل�س 
�لول حفل  �أم�س  م�شاء  �لتنفيذي 
للتميز  ــقــر  �ــش �لــ�ــشــيــخ  بـــرنـــامـــج 
�حلكومي لتكرمي �لدو�ئر �ملحلية 

�لفائزة .
�أقيم  �لــــــذي  ـــفـــال  �لحـــت و�ـــشـــمـــن 
ر�أ�ـــــس �خلــيــمــة للطب  يف جــامــعــة 
ويل  �شمو  كــرم  �ل�شحية   و�لعلوم 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئــرة  �لعهد 
عن  �لأول  �ملــركــز  على  حل�شولها 
جائزة  �شمن  �مل�شتد�م  �لتميز  فئة 
�جلــــودة �حلــكــومــيــة لــعــام 2012 

و�شعدت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
مر�ت  ثماين  �لتتويج  من�شة  �ىل 
من  �ملخ�ش�شة  �جلــو�ئــز  ل�شتالم 
للتميز  �شقر  �ل�شيخ  برنامج  قبل 
�حلكومي بعدما جنحت يف تقدمي 
خدمات جلمهور �ملر�جعني يف ر�أ�س 
بال�شفافية  �ت�شمت  �خليمة مقنعة 
 14 على  تفوقت  بعدما  و�لــرقــي 
جهة حكومية قدمت 88 ��شتمارة 
مــ�ــشــاركــة بــيــنــمــا ��ــشــتــقــرقــت فرتة 
بد�ية  مع  �نطلقت  �لتي  �لتحكيم 
يوماً   30 �ملا�شي مدة  يناير  �شهر 
تتاألف  �لتحكيم  جلنة  بــاأن  علماً   ،
�خــــتــــيــــارهــــم من  نـــخـــبـــة مت  مـــــن 
خــارج �لــدولــة ود�خــلــهــا وجميعهم 
يحملون �شهاد�ت �لتحكيم �ملعرتف 

بها دوليا .
 وبح�شب �لقائمني على �لربنامج 

�لأول  باملركز  �لــد�ئــرة  فــازت  فقد 
و ح�شل  �مل�شتد�م،  �لتميز  فئة  عن 
�إد�رة  �ل�شيد حممد �ملحمود مدير 
�ملركز  عــلــى  �لــتــجــاريــة  �لـــ�ـــشـــوؤون 
�ملتميز،  �مل�شرف  �ملدير  لفئة  �لأول 
�لتجارية  �ل�شوؤون  �إد�رة  ح�شلت  و 
�لإد�رة  لــفــئــة  �لأول  �ملـــركـــز  عــلــى 

في�شل  �ل�شيد  ح�شل  و  �ملــتــمــيــزة، 
لفئة  �لأول  �ملــركــز  عــلــى  �لــ�ــشــحــي 
�لدو�ئر �حلكومية �ملتميزة خلدمة 
�ملتعاملني و �ل�شيد �أ�شرف �حليايل 
لفئة  �لأول  �ملــركــز  على  حل�شوله 
�ل�شيدة  و  �ملــتــمــيــز  �لــتــقــنــي  �لأد�ء 
على  حل�شولها  �حلب�شي  �شم�شة 

�لفني  �ملــوظــف  لفئة  �لأول  �ملــركــز 
�ل�شحي  حــنــان  �لآنــ�ــشــة  و  �ملــتــمــيــز 
حل�شولها على �ملركز �لثاين لفئة 
رئي�س �لق�شم �ملتميز و �لآن�شة �آمنة 
على  حل�شولها  �ل�شحي  �شلطان 
�ملهني  �ملوظف  لفئة  �لثاين  �ملركز 

�ملتميز. 
�ل�شيخ  بــحــ�ــشــور  ذلـــك  و  �ملــنــظــمــة 
رئي�س  �لقا�شمي  كــايــد  بــن  حممد 

و�أحمد  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعام  �ملدير  نائب  �لطنيجي  عبيد 

و عدد من �ملدر�ء و روؤ�شاء �لأق�شام 
و موظفي �لد�ئرة.

اجلامعة االأمريكية براأ�س اخليمة ت�شارك يف ا�شبوع الت�شجري

�شائق حافلة مدر�شية براأ�س اخليمة يده�س �شخ�شا ويهرب

موظفو وزارة العمل ي�شاهمون ببناء م�شجد يف اندوني�شا

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

برعاية  �خليمة  ر�أ�ـــس  يف  �لأمــريــكــيــة  �جلــامــعــة  نظمت 
�لعلكيم يف  �لــدكــتــور ح�شن حــمــد�ن  �ل�ــشــتــاذ  مــديــرهــا 
مقرها �حتفال مبنا�شبة ��شبوع �لت�شجري حتت �شعار ) 

معا فلنزرع �شجرة ( .
 و قام �لدكتور �لعلكيم خالل �حلفل �لذي ح�شره نائب 
�لدكتور  �ل�شتاذ  �لأكــادميــيــة  لل�شوؤون  �جلامعة  مدير 
جـــون ر�يــــدر وعــمــيــد �ـــشـــوؤون �لــطــلــبــة �لــدكــتــور حممد 
�لنيادي وعدد من �أع�شاء �لهيئتني �لأكادميية و�لإد�رية 
وجمع من طلبة �جلامعة بغر�س جمموعة من �شتالت 

�لأ�شجار �ملختلفة يف حد�ئق �جلامعة . 

وقال �لدكتور �لعلكيم �أن �جلامعة تنتهز فر�شة �أ�شبوع 
من  �حلـــد  يف  ت�شهم  تــوعــيــة  بحملة  للقيام  �لت�شجري 
�لحتفال  �ن  كما  و�ل�شحية،  �لبيئية  �مل�شكالت  �نت�شار 
تعزيز  يف  �جلامعة  ر�شالة  يج�شد  �لتت�شجري  باأ�شبوع 
قيم �مل�شاركة و�لوعي باأهمية �لقطاع �لزر�عي وتر�شيخ 
مــن خالل  �لطلبة  نفو�س  و�لنــتــمــاء يف  �لـــولء  معاين 
�ملزروعة،  �مل�شاحات  وزيــادة  �لت�شجري  باأهمية  توعيتهم 
�إ�شر�ك طلبتها يف جميع  كما �أن �جلامعة حتر�س على 

�ملنا�شبات �لوطنية �لتي تربط �ل�شباب بالأر�س .
وبدورهم عرب �لطلبة عن �شعادتهم للم�شاركة يف غر�س 
يف  م�شاركتهم  �أهمة  على  موؤكدين  �لزر�عية  �ل�شتالت 

جميع �لفعاليات �لوطنية د�خل �جلامعة وخارجها.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

حتفه  )57عاما(  �لعمر  من  يبلغ  ��شيوي  �شخ�س  لقي 
�أم�س يف حادث ده�س تعر�س له بو��شطة حافلة مدر�شية 
يف �حدى مناطق ر�أ�س �خليمة بينما لذ �شائق �حلافلة 

بالهروب من موقع �حلادث.
ويف تفا�شيل �حلادث �ملاأ�شاوي قال �لعقيد عبد �هلل علي 
�لعامة  بـــالإد�رة  و�لــدوريــات  �ملــرور  �إد�رة  منخ�س مدير 
�ل�شخ�س  بان  �خليمة  ر�أ�ــس  ب�شرطة  �ملركزية  للعمليات 
�ل�شيوي كان قد توقف مبركبته على جانب �لطريق ثم 
نزل منها ويف هذه �لأثناء ت�شادف مرور حافلة مدر�شية 
بالفر�ر من  يلوذ  و  به  يقودها �شخ�س عربي لي�شطدم 
�لبالغ  تلقي  وفــور  �أنــه  وتــابــع منخ�س   . موقع �حلـــادث 
�لإنــقــاذ ملوقع  و  �لإ�ــشــعــاف  و  �ل�شرطة  �ــشــيــار�ت  هــرعــت 
�حلادث و مت نقل �ل�شخ�س �ىل �أقرب م�شت�شفى ل�شعافه 

غري �نه فارق �حلياة مو�شحا �ن �د�رة �ملرور �شكلت فريق 
و�ل�شبط  �ملباحث  ق�شم  رئي�س  برئا�شة  وحتـــري  بحث 
�ملـــــروري و�لأفـــــرع ذ�ت �لخــتــ�ــشــا�ــس، و�أ�ــشــفــرت جهود 
�حلادث  يف  �ملت�شبب  �ل�شائق  �إىل  �لتو�شل  عــن  �لفريق 
خالل �شاعتني فقط، وبالتحقيق معه �عرتف بال�شلوع 
يف حادث �لده�س و�أحيل �ىل �جلهات �ملخت�شة ل�شتكمال 

باقي �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقه .  
�ل�شائقني  كافة  و�لــدوريــات  �ملـــرور  �إد�رة  مدير  ونا�شد 
و  �ل�شو�رع  على  �ملحددة  بال�شرعات  �لتقيد  �شرورة  �إىل 
�أثــنــاء �لقيادة و �لنــتــبــاه، وعدم  �أخــذ �حليطة و �حلــذر 
على �شالمتهم  ، وذلك حفاظاً  �لطريق  �لن�شغال بغري 
كافة  طــالــب  كما  �لــطــريــق،  م�شتخدمي  كــافــة  و�شالمة 
�ل�شرطة  مع  �لتعاون  �شرورة  �إىل  �لطريق  م�شتخدمي 
�أ�شخا�س م�شتبه  �أو  حـــو�دث  �أيــة  عــن  �لإبـــالغ  �شرعة  يف 

بارتكابهم لأية �أمور خارجه �أو خمالفة للقانون .

•• دبى -وام:

�شاهمت وز�رة �لعمل ببناء م�شجد يف �ندوني�شيا بالتن�شيق 
مع جمعية دبي �خلريية وذلك يف �طار مبادرة �طلقها موظفو 
و�شلم   . �ندوني�شيا  يف  �لعمل  وز�رة  �أ�شرة  �شعار  حتت  �لـــوز�رة 
يف  �حلكومي  �لتــ�ــشــال  �د�رة  مــديــر  دخــني  بــن  �ل�شيد حممد 
�لوز�رة �ل�شيد �أحمد �مل�شمار �أمني �شر �جلمعية �شيكا بتربعات 
�ملوظفني مل�شروع وقف بناء �مل�شجد. وتهدف �ملبادرة �ىل تعزيز 
مبادئ �لتو��شل و�لتكافل و�لرت�حم �لتي يحث عليها �لدين 
�ل�شالمي �حلنيف وتعزيز ثقافة �لعمل �لتطوعي و�خلريي. 

هيئة البيئة اأبوظبي ت�شبط ت�شع حاالت نقل وبيع املياه اجلوفية ارتكبها اأ�شحاب املزارع و�شائقي ال�شهاريج
•• اأبوظبي-وام:

 9 �أبــوظــبــي  �لــبــيــئــة  �شبطت هــيــئــة 
�ملـــيـــاه �جلوفية  نــقــل وبــيــع  حــــالت 
�أ�شحاب  بــعــ�ــس  قــبــل  مـــن  �رتــكــبــت 
�ملـــــــز�رع و�لــــعــــزب و�ــشــائــقــي مالك 
باملخالفة  �لـــتـــنـــاكـــر  �لـــ�ـــشـــهـــاريـــج 
للقانون رقم 6 ل�شنة 2006 ب�شاأن 
�ملـــيـــاه �جلوفية  �آبـــــار  تــنــظــيــم حــفــر 

و�لت�شريعات �لنافذة يف �لمارة.
�لق�شائي  �ل�شبط  مــاأمــوري  وقـــام 
تفتي�شية  حملة  خــالل   - �لهيئة  يف 
�مارة  يف  �ملنت�شرة  لــلــمــز�رع  مكثفة 
بتحرير حما�شر �شبط   - �أبوظبي 
نـــقـــل وبــــيــــع مــــيــــاه جـــوفـــيـــة بــــدون 
تــرخــيــ�ــس مـــن �لــهــيــئــة حــيــث متت 
للجهات  �ملــذكــورة  �ملحا�شر  �إحــالــة 
�لــقــ�ــشــائــيــة لتــــخــــاذ �لإجــــــــــر�ء�ت 
مـــثـــل هذه  �ملــتــبــعــة يف  �لـــقـــانـــونـــيـــة 
ـــــو�ردة  �حلـــــالت وفـــقـــا لـــالأحـــكـــام �ل

بالقانون.
وكانت �لهيئة كثفت موؤخر� جهودها 
ممن  لــلــقــانــون  �ملــخــالــفــني  ل�شبط 
�جلوفية  �ملــيــاه  وبيع  بنقل  يقومو� 
للمحافظة  �شعيها  �إطـــار  يف  وذلـــك 
من  وحمايتها  �جلوفية  �ملياه  على 
�لـــهـــدر و�لـــتـــلـــوث حــيــث لـــوحـــظ يف 
�لآونة �لخرية قيام بع�س �أ�شحاب 

�ملياه  �بــــار  حــفــر  بتنظيم   2006
ذ�ت  �لنافذة  و�لت�شريعات  �جلوفية 
�لعالقة لتجنب �لتعر�س للم�شاءلة 

�لقانونية.
وقال �لدكتور حممد يو�شف �ملدفعي 
�لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
يف  �ملــتــكــامــلــة  �لبيئية  و�لــ�ــشــيــا�ــشــات 
�لوقت  يف  �نه  �أبوظبي  �لبيئة  هيئة 
�لـــــــذي تــ�ــشــعــى فـــيـــه �لـــــدولـــــة �ىل 
�ملخزون  حجم  زيـــادة  يف  �ل�شتثمار 
�جلـــويف مــن خــالل �إقــامــة م�شاريع 
��شرت�تيجية ل بد من مكافحة بيع 
�آثار  �ملــيــاه �جلوفية ملــا يف ذلــك مــن 
�شلبية عدة منها �إحد�ث نق�س كبري 
�لعذب  �ملـــخـــزون �جلــــويف  يف حــجــم 
مــن �ملــيــاه يف �لمـــارة ويــدفــع بع�س 
�أ�شحاب �ملــز�رع �ىل هجر مز�رعهم 

وم�شدر دخلهم.
و�أ�شاف �أن بيع �ملياه �جلوفية يوؤدي 
�ملياه  نــوعــيــة  تـــدهـــور  �إىل  كـــذلـــك 
ويرتك  ملوحتها  و�رتفاع  �جلوفية 
�آثار بيئية كبرية منها �لتاأثري على 
نوعية �لرتبة وتر�كم �لأمالح على 
�شطح �لر�ــس يف �ملــز�رع نتيجة ري 
�ملــاحلــة وتدهور  �ملــيــاه  �ملـــز�رع بهذه 
�ملز�رع  يف  �لــزر�عــي  �لإنــتــاج  نوعية 
و�شعف كفاءة �لنتاج وكذلك تر�كم 
�لمالح على �شبكات �لري .. كذلك 

�جلوفية  �ملــيــاه  وبــيــع  بنقل  �ملــــز�رع 
�للتز�م  وعـــدم  للقانون  باملخالفة 
بــالــغــر�ــس �ملــ�ــشــرح بــه لــهــذه �ملـــز�رع 
وهـــو لأغـــر��ـــس �لـــري و�لـــزر�عـــة يف 
�ملياه  يــعــر�ــس  فــقــط ممـــا  �ملـــــــز�رع 
للن�شوب  �ملناطق  هــذه  يف  �جلوفية 
وت�شرر  وتــــاأثــــر  �ملـــلـــوحـــة  و�زديــــــــاد 
�ملــحــيــطــة بهذه  �لأخــــــــرى  �ملــــــــز�رع 

�ملز�رع �ملخالفة.
�لتفتي�شية  زيار�تها  �لهيئة  وكثفت 
بدعم  �لإمـــارة  يف  �ملنت�شرة  للمز�رع 
مــن ديـــو�ن ممثل �حلــاكــم باملنطقة 
مــــع جهاز  وبــــالــــتــــعــــاون  �لـــغـــربـــيـــة 
و�لقيادة  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي 
�أبــوظــبــي وبلدية  لــ�ــشــرطــة  �لــعــامــة 
وبلدية  �لـــعـــني  وبـــلـــديـــة  �أبـــوظـــبـــي 
�ملنطقة �لغربية .. كما متت متابعة 
نقل  مــن  للحد  �ملــيــاه  تناكر  حــركــة 
بــيــع �ملــيــاه �جلــوفــيــة و�لــكــ�ــشــف عن 
�نــتــ�ــشــار هذه  �ملــخــالــفــات للحد مــن 

�لظاهرة.
وتر�فق هذ� مع حملة للتوعية من 
�لنعكا�شات �ل�شلبية لهذه �لظاهرة 
عــلــى خمـــــزون �ملـــيـــاه �جلـــوفـــيـــة يف 
خاللها  مـــــن  مت  حـــيـــث  �لمـــــــــــارة 
�ملياه  عـــلـــى  لــلــمــحــافــظــة  �لــــدعــــوة 
عــلــى �شرورة  و�لــتــاأكــيــد  �جلــوفــيــة 
�للـــتـــز�م بــالــقــانــون رقـــم  6  ل�شنة 

�ل�شاحلة  غـــري  �ملـــيـــاه  بــيــع  يــــــوؤدي 
لل�شرب لأ�شر�ر �شحية كبرية على 
نظر�  �شربها  عند  �لنــ�ــشــان  �شحة 
�ملياه  نقل  �ــشــيــار�ت  �أ�ــشــحــاب  لقيام 
كما   .. �شرب  مياه  �أنها  على  ببيعها 
يوؤدي تر�كم �لمالح على �ل�شبكات 
�إىل  �ملياه �جلوفية  جــر�ء نقل وبيع 
خ�شارة مادية كبرية نتيجة �حلاجة 
�إىل �شيانة �شبكات �لري و��شتبد�لها 
على فرت�ت قريبة. كما يوؤثر ذلك 
وتاأكلها  لــالآبــار  �ملــكــونــة  �ملـــو�د  على 

وتعر�شها للتلف ب�شكل كبري.
�أبــوظــبــي تقع  �إمــــارة  �أن  �إىل  و�أ�ــشــار 
و�لقاحلة  �جلافة  �ملناطق  حــز�م  يف 
لأقل  �ملــطــري  �لهطول  ي�شل  حيث 
من 100 مم �شنويا ومعدل تغذية 
�جلوفية  للمياه  منخف�س  طبيعي 
مائية  م�شادر  يوجد  ل  �أنــه  كما   ..
كالأنهار  �جلــريــان  د�ئــمــة  �شطحية 
و�لـــبـــحـــري�ت �لـــعـــذبـــة �لـــتـــي ميكن 

�لعتماد عليها يف عملية �لتنمية.

�ملياه  مــــو�رد  �إحــ�ــشــائــيــات  �أن  وذكـــر 
ت�شري �إىل �إرتفاع معدل �ل�شتهالك 
�ملعدلت  �أعـــلـــى  كـــاأحـــد  �لإمــــــارة  يف 
�جلوفية  �ملياه  تعترب  حيث  �لعاملية 
�ملوجود  �لوحيد  �لطبيعي  �مل�شدر 
�لرئي�شي  و�مل�شدر  حاليا  بــالإمــارة 
و�ملنتزهات  و�لــغــابــات  �ملــــز�رع  لـــري 
و�لحـــزمـــة �خلــ�ــشــر�ء عــلــى جانبي 
�لدكتور  و�شدد  �لرئي�شية.  �لطرق 
�ملائية  �ملـــو�رد  �شح  �أن  على  �ملدفعي 
�مل�شتمر  و�لــنــ�ــشــوب  عــامــة  بــ�ــشــفــة 
ب�شفة خا�شة �أدى �إىل حدوث �شغط 
�ملائية  �ملــــــو�رد  قــطــاع  �ــشــديــد عــلــى 
�أبوظبي خ�شو�شا �خلز�نات  باإمارة 
..م�شري�  �ملــتــجــددة  غــري  �جلــوفــيــة 
�ىل �ن �ل�شحب �جلائر وغري �ملر�شد 
من �خلز�نات �جلوفية و�لذي ي�شل 
2 مليار مرت مكعب  �أكــرث من  �ىل 
منا�شيب  �نخفا�س  �إىل  �دى  �شنوي 
يف  نوعيتها  وتدهور  �جلوفية  �ملياه 

كثري من �ملناطق.
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اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  مار�س 2013 العدد 10740

جلنة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تقوم بجولة تفقدية على خمتلف امل�شاريع التنموية التي تنفذها مبختلف االمارات 
 •• ابوظبي-وام:

�شاحب  ـــتـــوجـــيـــهـــات  ل تـــنـــفـــيـــذ� 
�آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيان 
�شمو  �ول  �لــفــريــق  مــن  ومبتابعة 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نــائــب  �بــوظــبــي  عــهــد  ويل 
�ملــ�ــشــلــحــة و�شمو  لــلــقــو�ت  �لعــلــى 
�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لرئا�شة قامت جلنة  �شوؤون  وزير 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  مـــبـــادر�ت  تنفيذ 
رئي�س �لدولة بجولة تفقدية على 
�لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  خمتلف 
�مار�ت  مبختلف  �للجنة  تنفذها 
�لدولة. و��شتهلت �للجنة برئا�شة 
معايل �حمد جمعة �لزعابي نائب 
وزير �شوؤن �لرئا�شة جولتها بزيارة 
�لتي  �مل�شاكن  وتفقد  �لقور  و�دي 

�نهت  ثــم  م�شكنا.   61 و�لــبــالــغــة 
�لــلــجــنــة جــولــتــهــا وقـــامـــت بعدها 
م�شروع  عـــمـــل  مــــوقــــع  بــــــزيــــــارة 
بالفجرية  �ملـــيـــاه  تـــوزيـــع  �ــشــبــكــة 
باملنطقة  �حلــيــوي  �ملــ�ــشــروع  وهـــو 
�ملياه  تو�شيل  �ىل  يــهــدف  و�لـــذي 
خورفكان  �لــفــجــرية  مــنــاطــق  �ىل 
تنفيذه  على  وت�شرف  كلباء  ودبــا 
و�لتحكم  للنقل  �بــوظــبــي  �ــشــركــة 
باوظبي و�شوف يوؤدي �مل�شروع �ىل 
تطوير �لبنية �لتحتية يف �ل�شاحل 
ثالث  �مل�شروع  ويت�شمن  �ل�شرقي 
جمموعات ت�شمل �ملجموعة �لوىل 
من  جمموعتني  وتركيب  تــوريــد 
�ملمنطقة  لتزويد  �ملياه  م�شخات 
�ملحددة مع خطوط �ملياه �ل�شاملة 
و�ملحاب�س ومعد�ت حماية �ل�شغط 
�لأعمال  �ىل  بالإ�شافة  �لــالأزمــة 
�لــكــهــربــائــيــة و�ملـــدنـــيـــة و�عـــمـــال 

�ملجموعة  تــ�ــشــم  فــيــمــا  �لــتــحــكــم. 
�ملحددة  �ملــنــاطــق  تــزويــد  �لــثــانــيــة 
بالعقد ومنطقة �حليل �ل�شناعية 
بـــاملـــيـــاه وتـــركـــيـــب تـــفـــريـــعـــات مع 
كل  �شعة  للمياه  خــز�نــني  ت�شييد 
جالون  مـــاليـــني  خــمــ�ــشــة  خــــــز�ن 
�لكهربائية  �لأعــمــال  �ىل  �إ�ــشــافــة 
و�ملــدنــيــة و�عــمــال �لــتــحــكــم. فيما 
تزويد  �لثالثة  �ملحموعة  ت�شمل 
بــالــعــقــد بعدد  �ملـــحـــددة  �ملــنــطــقــة 
�جناز  �ىل  �إ�شافة  م�شخات  �ربــع 
و�ملدنية  �لــكــهــربــائــيــة  �لعــــمــــال 
وقد  �لأيل.  �لـــتـــحـــكـــم  و�عـــــمـــــال 
�لعمل  �شري  �ىل  �للجنة  ��شتمعت 
�مل�شرف  �ملــهــنــد�ــس  مــن  بــاملــ�ــشــروع 

على موقع �لعمل.
ووجه معاىل �حمد جمعة �لزعابي 
�لــعــمــل لرتباطه  �جنـــاز  بــ�ــشــرعــة 
�ليومية  �حلــــيــــاة  بــــ�ــــشــــروريــــات 

للمو�طن. ثم �طلعت �للجنة على 
خورفكان  بــطــريــق  �لــعــمــل  �ــشــري 
�للجنة  تــنــفــذه  �لـــــذي  �لــــد�ئــــري 
قــبــل و�ــشــولــهــا جمــمــع �حلــــر�ي 
�ل�شكني �لذي ي�شم 110 م�شاكن 
�شعيد  �للجنة  ��شتقبال  يف  وكـــان 
�لبلدي  �ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  عــــالي 
رئي�س  ـــائـــب  ن خــمــيــ�ــس  وحمـــمـــد 
�حلو�شني  عي�شى  و�حمد  �ملجل�س 
و�بر�هيم  �لبلدي  �ملجل�س  ع�شو 
�لأفـــــرع  �إد�رة  مـــديـــر  �حلــو�ــشــنــي 
با�شكان �ل�شارقة. وتفقدت �للجنة 
عن  �شرح  �ىل  و��شتمعت  �مل�شاكن 
نــ�ــشــب �جنـــازهـــا و�ــشــري �لــعــمــل. و 
�ملن�شوري  �بر�هيم  �ملهند�س  ��شار 
�ىل �ن �مل�شروع يطبق نظام �شرف 
�لول  هو  باملنطقة  جديد  �شحي 
بال�شاحل �ل�شرقي ووجه �لزعابي 
بــالــعــمــل عــلــى �جنــــاز �ملــ�ــشــاكــن يف 

على  لتوزيعها  ممكن  وقــت  ��شرع 
�ملو�طني لالإ�شتفادة منها. وتفقد 
�مل�شاكن  �للجنة  و�ع�شاء  �لزعابي 
مالحظات  �ىل  ��ـــشـــتـــمـــعـــو�  ثـــــم 
�لبلدي  �ملــجــلــ�ــس  �عــ�ــشــاء  و�ر�ء 
�ل�شكر  �يــات  ��شمى  رفــعــو�  �لــذيــن 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  ملــقــام  و�لــعــرفــان 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة لدعمه �لالحمدود 
لأبــنــائــه �ملــو�طــنــني مــعــربــني عن 
�لتي  للجنة  وتقديرهم  �متنانهم 
م�شتوى  لرفع  حيوي  بــدور  تقوم 
�ملو�طنني  لــدى  �ملعي�شي  �لــرخــاء 
وتاأمني �حتياجتهم �لأ�شا�شية من 
وغريها  ومدر��س  وطرق  م�شاكن 
من مر�فق خدمية جعلت �ملنطقة 
عـــام يف مقدمة  بــ�ــشــكــل  و�لـــدولـــة 
حــيــث �خلدمات  مــن  �لــعــامل  دول 

و�مل�شاريع �لتنموية. 

�جنازها.  ومت  �لــلــجــنــة  �ــشــيــدتــهــا 
و�كد معايل �حمد جمعة �لزعابي 
خالل لقائة باملو�طنني من �هايل 
حـــر�ـــس �شاحب  �لـــقـــور  مــنــطــقــة 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ز�يد 
�لــدولــة حفظه  نــهــيــان رئــيــ�ــس  �آل 
�هلل عــلــى تــامــني �قــ�ــشــى درجـــات 
كافة  وتلبية  للمو�طنني  �لــرخــاء 
�حتياجاتهم منوها �ىل توجيهات 
�لفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�بوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يــد 
للقو�ت  �لأعــــلــــى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 
�بناء  �حتياجات  بتوفري  �مل�شلحة 
�لوطن كافة.و��شاد يف هذ� �ل�شدد 
من�شور  �لــ�ــشــيــخ  �ــشــمــو  مبــتــابــعــة 
�شوؤون  وزيـــر  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن 
بــ�ــشــرعــة �جنــــــاز كافة  �لـــرئـــا�ـــشـــة 
�مل�شاريع �لتي تنفذها جلنة تنفيذ 
و��شاف  �لــدولــة.  رئي�س  مــبــارد�ت 

تــعــمــل على  �لــلــجــنــة  �أن  �لــزعــابــي 
�لر�شيدة  �لقيادة  تنفيذ توجيهات 
�ملو�طن يف  �لتي ترتكز على جعل 
مقدمة �ولوياتها م�شيفا �ن مثل 
�مليد�نية  �للقاء�ت و�جلولت  هذه 
�لعمل  �شري  على  للوقوف  مهمة 
�للجنة  تنفذها  �لتي  �مل�شاريع  يف 
و�مل�شوؤولني  باملو�طنني  ولالإلتقاء 
ملعرفة  �لـــبـــلـــديـــة  �ملـــجـــالـــ�ـــس  يف 
�حتياجاتهم ومتطلباتهم ومعرفة 
�لتي  �مل�شاريع  على  مالحظاتهم 
�مل�شاكن  وخا�شة  �للجنة  تنفذها 
�لــتــي حتــر�ــس �لــلــجــنــة عــلــى بناء 
للمو�طنني  مـــالئـــمـــة  مـــ�ـــشـــاكـــن 
وتــلــبــي �حــتــيــاجــاتــهــم. وقـــــال �إن 
�شري  على  للوقوف  �ليوم  جولتنا 
�لتنموية  �ملــ�ــشــاريــع  بــهــذه  �لــعــمــل 
و�لإهتمام  �لــدعــم  كــل  تلقى  �لتي 
ولت�شجيع  �لر�شيدة  �لــقــيــادة  مــن 

خمتلف  مـــــن  مـــعـــنـــا  �لـــعـــامـــلـــني 
�لقطاعات ومبختلف �للجان على 

�لعمل بجد ب�شورة �كرب.
وعــرب �لــزعــابــي عــن بــالــغ �شعادته 
منطقة  يف  �ملـــــو�طـــــنـــــني  بــــلــــقــــاء 
ملالحظاتهم  ��شتمع  �لــقــورحــيــث 
على  ومالحظاتهم  و�حتياجاتهم 
�ملــ�ــشــاكــن خــا�ــشــة و�ملــ�ــشــاريــع �لتي 
حتــتــاجــهــا �ملــنــطــقــة بــ�ــشــكــل عـــام. 
ثـــم تــفــقــد مـــعـــايل �حـــمـــد جمعة 
�لـــتـــي �شمت  �لــلــجــنــة  ـــاء  و�عـــ�ـــش
مــعــايل �لــدكــتــور عــبــد�هلل بلحيف 
�لعامة  �لأ�ــشــغــال  وزيـــر  �لنعيمي 
وحممد عبد�هلل �لرميثي و�شعيد 
حمــمــد �ملــفــبــايل وحمــمــد حممد 
�لنعيمي  �شيف  وعــبــد�هلل  �ــشــالــح 
�ملعيني وحممد  و�ملهند�س حممد 
�لدهماين  وعــلــي  حمــمــد  عي�شى 
�مل�شاكن �لتي مت �جنازها باملنطقة 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ممثلة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
جمموعة  �ملجتمع  خــدمــات  �إد�رة  يف 
و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لأن�شطة  من 
و�لثقافية و�لرت�ثية وذلك يف حديقة 
�لأحياء �ل�شكينة رقم )5( �لو�قعة يف 
�لأطفال  ��شتهدفت  �مل�شرف  منطقة 
وجــمــيــع �أفــــر�د �لأ�ـــشـــرة وذلـــك بهدف 
حلد�ئق  �ملــجــتــمــعــي  �لـــــــدور  تــفــعــيــل 
�ملجتمع  �أفر�د  �ل�شكينة وحث  �لأحياء 
على حتويل هذه �حلد�ئق �إىل ملتقيات 
�إمكانياتها  و��ــشــتــثــمــار  �جــتــمــاعــيــة 
�لجتماعية  �لـــعـــالقـــات  تـــعـــزيـــز  يف 
�ملــخــتــلــفــة �لتي  وتــطــويــر �لأنــ�ــشــطــة 
تنعك�س �إيجابا على �ملجتمع. ��شتملت 
�لفقر�ت  مــن  �لــعــديــد  على  �لفعالية 
و�لريا�شية حيث ت�شمنت  �لرتفيهية 
تر�ث  نــادي  فيها  �شارك  تر�ثية  فقرة 
�لإمـــــار�ت وكــذلــك قــدم �لــنــادي فقرة 
لالأطفال  مــوجــهــة  ممــتــعــة  ريــا�ــشــيــة 
�ملجتمع  خدمة  �إد�رة  نظمت  وبعدها 
�لتي  �ملختلفة  �لعمل  ور�ــس  عــدد� من 
�ملجتمع  رفع م�شتوى وعي  ��شتهدفت 
بالق�شايا �لبيئية و�ل�شحية بالتعاون 

�أي�شا مع نادي تر�ث �لإمار�ت. 
�لنفايات  �إد�رة  مـــركـــز  �ــشــاهــم  كــمــا 
هدفت  مهمة  بيئية  تثقيفية  بفقرة 
�ل�شلوكيات  بــــاأهــــم  �لـــتـــعـــريـــف  �إىل 

مع  �لتعامل  يف  �ل�شليمة  و�لت�شرفات 
�لنفايات وتبيان �أخطارها على �لبيئة 

وعلى �شحة �ملجتمع . 
�لفقر�ت من خالل تنظيم  وتو��شلت 
�إد�رة خدمات �ملجتمع مل�شابقات و�ألعاب 
تعزيز  بهدف  للكبار  موجهة  ريا�شية 
�أفر�د  لــدى  �ل�شحية  �للياقة  ثقافة 
هيئة  �ــشــاركــت  جانبها  مــن   . �ملجتمع 
– �أبوظبي بتن�شيط فعاليات  �ل�شحة 

تقدمي  خــالل  مــن  �ل�شكينة  �لأحــيــاء 
�إر�شاد�ت �شحية وطبية  ت�شمن  فقرة 
عامة لرفع م�شتوى �لوعي �ل�شحي.. 
للكبار  موجهة  ثقافية  فقرة  تبعتها 
لتختتم بعدها �لفعاليات بفقرة مهمة 
قدمها جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 

ومركز �إد�رة �لنفايات باأبوظبي .
جانب  �إىل  قـــدمـــت  �لــبــلــديــة  وكـــانـــت 
عدد�  للفعاليات  �لرئي�شية  �لفقر�ت 

من �لأن�شطة �مل�شاحبة متثلت بفقرة 
�لر�شم و�لتلوين ،�لر�شم على �لوجه ، 
 ، ور�ــس عمل لالأطفال  نق�س �حلــنــاء، 
لعبة �ل�شلم و�لثعبان ) توعية بيئية(، 
�لأمهات  لــتــوعــيــة  مــر�ــشــد�ت  ـــال  �إر�ـــش
و�ل�شغار حول م�شروع ف�شل  و�خلدم 
�لــنــفــايــات مــن �ملــ�ــشــد، بــالإ�ــشــافــة �إىل 

�لأكالت �ل�شعبية و�لقهوة �لعربية.
على �ل�شعيد ذ�ته �أكدت بلدية مدنية 

تفعيل  مـــ�ـــشـــروع  فـــكـــرة  �أن  �أبـــوظـــبـــي 
يف  �نطلقت  �ل�شكنية  �لأحــيــاء  حد�ئق 
2012، حيث مت تقدمي  �لعام  بد�ية 
من  طويلة  و�شل�شلة  متكامل  برنامج 
حد�ئق  كــافــة  ت�شمل  �لــتــي  �لفعاليات 
لربنامج  وفـــقـــا  �لــ�ــشــكــنــيــة  �لأحــــيــــاء 
ملتقى  لــتــ�ــشــكــل  ومـــنـــظـــم،  مــــدرو�ــــس 
يق�شون  و�أ�ــشــرهــم  لــالأطــفــال  خ�شبا 
و�حلركة  باملتعة  مملوءة  �أوقــاتــا  فيها 

و�لت�شويق. 
�أفـــــر�د  �ملـــ�ـــشـــروع �إىل جــمــع   ويـــهـــدف 
�آمن  ترفيهي  عــائــلــي  جــو  يف  �لــعــائــلــة 
وكذلك  �شكنهم،  مــكــان  مــن  بــالــقــرب 
ت�شجيع وتعميق �لرو�بط �لجتماعية 
دور  تفعيل  �إىل  بالإ�شافة  و�لأ�شرية، 
بــلــديــة مــديــنــة �أبـــوظـــبـــي، مـــن خالل 
�ملجتمع، وذلك بتقدمي  �إد�رة خدمات 
و�إر�شادية  وتثقيفية  ترفيهية  خيار�ت 
ولالأ�شرة  لــالأطــفــال  حمــبــب  بــقــالــب 
�لر�شائل  و�إيـــ�ـــشـــال  �ـــشـــو�ء  حـــد  عــلــى 
�شعيد  عـــلـــى  �ملـــطـــلـــوبـــة  �لـــتـــوعـــويـــة 
�لبيئة  جتـــاه  �ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــات 
�لعاد�ت  لــــزرع  و�لــــــرت�ث  و�حلــــد�ئــــق 
مكونات  �أهــم  �أحــد  وجعلها  �لأ�شيلة، 
�لأ�ــشــري.. كما نهدف  �لقيم و�ملــبــادئ 
�يل حتقيق  �لربنامج  هذ�  من خالل 
و�ل�شر�كات  �لـــتـــو��ـــشـــل  مـــن  �ملـــزيـــد 

�ملجتمعية خلدمة �ملجتمع.
و�أ�ـــشـــارت �لــبــلــديــة �أنـــه بــنــاء عــلــى �أر�ء 

�جلــمــهــور �لـــتـــي تــو�ــشــلــنــا �لــيــهــا عن 
طريق �ل�شتبيانات �لتي توزع يف نهاية 
�لــر�ــشــا �لعالية  كــل فــعــالــيــة، ونــ�ــشــبــة 
حيث كانت %86 ، قررت �لبلدية �أن 
ت�شتمر هذه �لفعاليات وتتو��شل للعام 

�لثاين على �لتو�يل 2013م 
 جدير بالذكر �أن بلدية مدينة �أبوظبي 
ت�شييد  مـــ�ـــشـــروع  �أطـــلـــقـــت  قـــد  كـــانـــت 
�ل�شكنية  �لأحـــيـــاء  حـــد�ئـــق  مـــن  عـــدد 
باإجناز  �لعمل  بـــد�أ  حيث  �أبــوظــبــي  يف 
�حلد�ئق منذ يونيو 2009 وقد جاء 
هذ� �مل�شروع �شمن �إطار خطة �لبلدية 
تو�شيع  �إىل  �لــر�مــيــة  �ل�شرت�تيجية 
خارطة �لأماكن �لرتفيهية و�حلد�ئق 

و�ملتنزهات و�إيجاد بيئة �شحية للتنزه 
وخدمة �ملجتمع .

�ل�شكنية  �حلــد�ئــق  م�شروع  وينطوي 
��شتكمال  مــنــهــا  كــثــرية  �أهـــــد�ف  عــلــى 
وتوفري  للمجتمع  �ل�شحية  �لــبــيــئــة 
�ل�شكنية  �لأحياء  بني  �شغرية  حد�ئق 
لــتــنــزه �لأ�شر  �آمـــنـــة  �أمـــاكـــن  و�إيـــجـــاد 
�لرتفيه  �أمـــاكـــن  و�إتـــاحـــة  و�لأطـــفـــال 
�لأمر  �ل�شكنية  �ملناطق  مــن  �لقريبة 
ـــــــذي يــــوفــــر �لـــــر�حـــــة و�جلــــاذبــــيــــة  �ل
و�لهدوء لأفر�د �ملجتمع .. كما ي�شهم 
�مل�شروع يف �إ�شفاء مل�شات جمالية د�خل 
مما  �لعامة  وللبيئة  �ل�شكنية  �لأحياء 
�ل�شياحي  �ل�ــشــتــقــطــاب  عــلــى  ي�شجع 

وتنويع خيار�ت �لرتفيه و�لتنزه .
ويــهــدف مــ�ــشــروع �حلــد�ئــق �جلديدة 
�إىل تر�شيخ ون�شر ثقافة �حلفاظ على 
�ملكونات �لبيئية وتنميتها خا�شة لدى 

�جليل �ل�شاعد و�لأطفال. 
و�أكــــــدت �لــبــلــديــة �أنـــهـــا حتــر�ــس على 
�أهمية توفري كافة �خلدمات �لالزمة 
لــر�حــة �ملــرتــاديــن مــن �أثــــاث حد�ئق 
�شحية  جـــلـــو�ـــس  ومــــقــــاعــــد  مـــتـــنـــوع 
يف  �ملنت�شرة  �لنفايات  و�شالل  منا�شبة 
... مع �حلر�س على  �أرجــاء �حلد�ئق 
للحد�ئق  حماية  عالية  �أ�ــشــو�ر  وجــود 
هند�شية  لت�شاميم  ووفقا  و�ملرتادين 

بديعة مزودة باأنظمة �إنارة جذ�بة. 

•• حوار – فوؤاد علي

مــع ولـــوج �لــقــطــاع �خلــا�ــس يف جمال 
�مل�شاركة  بـــاب  مــن  �ملــدر�ــشــي  �لتعليم 
بالكفاءة  �ملـــد�ر�ـــس  لــرفــد  �ملجتمعية 
�أد�ئــهــا ز�د �لإقبال  �لإد�ريــــة وجتــويــد 
�شقف  �رتفع  و  �خلا�شة  �ملد�ر�س  على 
�لآمال �ملعلقة عليها مما حملها �أعباء 
فـــوق طــاقــتــهــا و�أ�ــشــبــحــت تــعــاين من 
ومن  بــاأد�ئــهــا  تتعلق  كــثــرية  مــ�ــشــاكــل 
�لرتبوي  �لقطاع  يف  �لكل  �أن  �لغريب 
�خلا�س يعاين فاملالك يعاين و�لإد�رة 
يعاين  و�ملــــعــــلــــم  تــــعــــاين  �ملــــدر�ــــشــــيــــة 
و�لــطــالــب كــذلــك وويل �لأمــــره فمن 
�أيـــن نــاأتــي بــرتيــاق �لــ�ــشــعــادة و�لنجاح 

لهذ� �لقطاع .
�ملالية  �لـــــعـــــائـــــد�ت  �جـــــمـــــايل  وبــــلــــغ 
�أبوظبي  بـــاإمـــارة  �خلــا�ــشــة  بــاملــد�ر�ــس 
مــن �لــر�ــشــوم �لــدر��ــشــيــة �ملــقــررة نحو 
�لدر��شي  �لــعــام  يف  درهــم  مليار   2.6
�ملــــد�ر�ــــس �لتي  �ملــا�ــشــي و��ــشــتــحــوذت 
و�لإجنليزي  �لأمريكي  �ملنهاج  تدر�س 
عــلــى مـــلـــيـــاري درهـــــم مــقــابــل 327 
�لعربي  �ملنهاج  ملــد�ر�ــس  درهــم  مليون 
وفقاً ملجل�س �بوظبي للتعليم وب�شفة 
��شتثمار�ت يف قطاع  عامة يبلغ حجم 
و�جلامعي  �ملدر�شي  �خلا�س  �لتعليم 
بالدولة 6.97 مليار درهم متجاوزة 
�ل�شني �لذي بلغ حجم ��شتثمار فيها 

نحو 6.98 مليار درهم .
�لتقت )�لفجر( مع �لأ�شتاذة خديجة 
�ل�شيار خبرية تربوية ومديرة مدر�شة 
هموم  حول  باأبوظبي  �لدولية  �ملعايل 
�ملــد�ر�ــس �خلــا�ــشــة وقــالــت �إن جمل�س 
خطني  على  يعمل  للتعليم  �بــوظــبــي 
�لتعليم  تطوير  خــالل  من  متو�زيني 
�لعام و�لتعليم �خلا�س كونهما ي�شبان 
يف م�شلحة و�حدة وهو �لتعليم وتعترب 
�ملد�ر�س �خلا�شة ر�فد� مهما من �أجل 
�ملجل�س  ولـــــدى  بــالــتــعــلــيــم  �لرتــــقــــاء 
خطط ��شتري�تيجية ومتابعة وتنفيذ 
هذه �خلطط باملد�ر�س �أكانت حكومية 
�أم خــا�ــشــة و�ملـــد�ر�ـــس �حلــكــومــيــة تتم 
تعليمية  �شركات  خالل  من  متابعتها 

تعمل على تطوير �ملد�ر�س.
للتعليم  جيد�  ��شتثمار�  �أن  و�أ�شافت 
�إذ� كان �لهدف منه �لرتبية و�لتعليم 
ولـــيـــ�ـــس فـــقـــط جـــنـــى �لأربـــــــــــاح فــــــاإذ� 
من  �شئ  فــاأول  مدر�شة  فتح  �ل�شخ�س 
تربوية  �شخ�شية  يكون  �أن  منظوري 
ول �أنكر �أن �ملد�ر�س �خلا�شة ذ�ت بعد 
�لهدف  يــكــون  �أن  و�أنـــه يجب  جتـــاري 
�ملـــادة  تــطــغــى  ول  �لــتــعــلــيــم  هــو  �لأول 
�لإهتمام  وهــو  �ل�شامي  �لــهــدف  على 
بالتعليم و�لإرتقاء به وتخريج �أجيال 
�شاحلة ومتعلمة فهذ� ��شتثمار ممتاز 

لأنه ��شتثمر يف �لب�شر.

تاأ�شي�س  مـــن  �لـــهـــدف  كــــان  �إذ�  و�أمـــــا 
مد�ر�س خا�شة هو �لربح عرب ��شتثمار 
�لإحتياجات  تـــوفـــري  يـــتـــم  ول  فـــيـــه 
�ل�شرورية خللق بيئة جتذب �لطالب 
يكون  �أن  هــو  �لــربــح  �ــشــاحــب  فعقلية 
و�ــشــبــورة وكتاب  هــنــاك معلم وطــالــب 
فــقــط ل غـــري يف هـــذه �حلـــالـــة ن�شع 
عــالمــة �إكـــ�ـــس عــلــى هـــذه �لــفــئــة لأنه 
��شتثمرت  �إذ�  �لــرتبــوي  �ملــنــظــور  مــن 
�لإحتياجات  توفري  عليك  �لتعليم  يف 
�ل�شرورية و�لو�شائل �لآخرى لتحفيز 
�لطالب و�ملعلم و�حلمدهلل بد�أنا نتجه 
كمد�ر�س  �ل�شحيحة  �خلــطــو�ت  نحو 
خا�شة حيث بــد�أت تــربز روؤيــة �خرى 
للتعليم ب�شبب �هتمام ومتابعة �ملجل�س 
متو��شلة  زيـــــــار�ت  عـــرب  لـــلـــمـــد�ر�ـــس 
خالل  مـــن  ممثليها  مـــع  و�لإجـــتـــمـــاع 
�ملدر�شة  مــديــر  �أو  �ملــدر�ــشــة  �ــشــاحــب 
باملدر�شة  �لتعليم  على  �لقائمني  �أو 
�ملتابعة  جلنة  قبل  مــن  تو�شيح  ويتم 
لها  ي�شعى  �لذي  �لتطويرية  �خلطط 
مو�ءمتها  و  للتعليم  �بوظبي  جمل�س 
�ملدر�شة وعلى �شوئها يتم  مع خطط 
�خلطط  �بــجــديــات  تنفيذ  يف  �ملتابعة 
�ملجل�س  يقوم  �لإ�شتري�تيجية وكذلك 

بالتو�شية و�لن�شح و�لإر�شاد .
هذه  �أن  �لـــ�ـــشـــيـــار  خـــديـــجـــة  و�أكــــــــدت 
وكمد�ر�س  �شحيحة  تعترب  �خلطو�ت 
خـــا�ـــشـــة نـــحـــن مــــع هـــــذه �خلــــطــــو�ت 
و�لــهــدف �لكلي هــو �لــطــالــب فـــاإذ� مل 
�لتعليم  ومناهج  �لطالب  تطوير  يتم 
يف  ن�شتثمر  مل  �أنــنــا  نتيجة  �إىل  ن�شل 
�لــتــعــلــيــم و�لإ�ــشــتــثــمــار يف �لــتــعــلــيــم ل 

يعني �ملادي.

زيادة الأرباح 
وحـــول زيـــادة �لــر�ــشــوم �لــدر��ــشــيــة من 
و�إغــفــال �ملحتوى  �لــربــح  �أجــل تعظيم 
هناك  �إن  �لــ�ــشــيــار  قـــالـــت  �لــتــعــلــيــمــي 
�أنا�شا  و�أي�شاً  �ملــال  جمع  هدفها  �أنا�شا 
هــدفــهــا �لــتــعــلــيــم وخــلــق بــيــئــة جاذبة 
للطالب فالق�شية لي�شت �أخذ �لر�شوم 
�لــدر��ــشــيــة مــن �أولـــيـــاء �لأمـــــور فقط 

وترك �لإهتمام بالطالب فالعائد على 
�لإ�شتثمار على �لتعليم يجب �أن يكون 
وينعك�س  �لــتــعــلــيــم  عــلــى  مـــــردود  ذ�ت 
�لطالب و�ملعلم يف جناحهم و�لإ  على 
 4 �أو   3 �ملــدر�ــشــة خــالل  �شيكون حــال 

�شنو�ت جيدة وتبد�أ يف �لإنحد�ر .
�لــطــفــيــلــيــني يف  �أن هـــنـــاك  وو�ـــشـــفـــت 
�لتعليم مركزين  �لإ�شتثمار يف  جمال 
تدين  �إىل  بــــــدوره  �أدى  �لـــربـــح  عــلــى 
مــ�ــشــتــوى �لــتــعــلــيــم �خلـــا�ـــس وهـــــوؤلء 
�لــتــعــلــيــم وكيف  يــفــهــمــو� مــفــهــوم  مل 
يــد�ر وجتــد يف بع�س �لأحــيــان �شر�ع 
ومالك  �ملدر�شة  و��شطد�م بني مدير 
لــديــه ح�س  �ملــدر�ــشــة  �ملــدر�ــشــة فمدير 
لــتــوفــري كل  ي�شعى  فــمــثــال  �لـــرتبـــوي 
للمعلم  �ملتطورة  �لتعليمية  �لو�شائل 
ولــيــ�ــس فــقــط �لإعــتــمــاد عــلــى �لكتاب 
�ملــدر�ــشــي و�لــ�ــشــبــورة و�لــطــالــب وجند 
هذه  على  يــركــز  �ملــدر�ــشــة  �شاحب  �أن 

�لأدو�ت �لثالثة فقط .
يوفر  �أن  فقط  يريد  �ملدر�شة  ومالك 
ي�شعى  �ملدير  بينما  �ملدر�شة  ميز�نية 
��شتمر  و�إذ�  �لتعليم  طرق  توفري  �إىل 
بــيــنــهــمــا ومل يتم  �لإ�ـــشـــطـــد�م  حــالــة 
�إىل  �لإ�ـــشـــارة  �لــقــول  نافلة  حله ومــن 
مالك  عــلــى  يــوؤكــد  د�ئــمــاً  �ملجل�س  �ن 
�أو  �ملدر�شة  �إىل  �لدخول  �ملد�ر�س عدم 
و  �لـــدو�م  نهاية  �لإ يف  فيها  �لــتــو�جــد 
مقابلة مدير �ملدر�شة و�لأخري يعترب 
�أمــام جمل�س  و�لأخــري  �لأول  �مل�شوؤول 

�بوظبي للتعليم .
فـــالبـــد مـــن تـــوفـــري �لـــو�ـــشـــائـــل �لتي 
ت�شاعد �ملعلم يف �ي�شال مادته باإ�شلوب 
ممتع �إىل طالبه و�إذ� مل يقدم للمعلم 
ــائــل �لــتــي تــعــتــرب مبثابة  هــــذه �لــو�ــش
ينعك�س  ممــا  عمله  �إد�ء  يف  لــه  �ملحفز 

على �لطالب.

تدين رواتب املعلمني 
فرو�تبهم  بــاملــعــلــمــني  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
متدنية مقارنة مع زمالئهم باملد�ر�س 
رحلة  بـــروز  �إىل  �أدى  ممــا  �حلكومية 
�نتقال  ناحية  مــن  و�ل�شيف  �ل�شتاء 

بحثاُ  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس  بــني  �ملعلمني 
عن �أف�شل دخل يدر عليه .

مديرة  �لــ�ــشــيــار  خــديــجــة  �أو�ـــشـــحـــت 
هذ�  �أن  �لـــدولـــيـــة  �ملــــعــــايل  مـــدر�ـــشـــة 
جــو�نــب يف  عــدة  فيها  يدخل  �ملو�شوع 
مــ�ــشــاألــة �لـــرو�تـــب حــيــث يــوجــد هناك 
ومد�ر�س  متدنية  ر�ــشــومــهــا  مــد�ر�ــس 
ر�ــشــومــهــا عــالــيــة جـــــد�ً فــــرتى لي�س 
هــنــاك حــل و�ــشــط فــهــذه �ملــد�ر�ــس ذ�ت 
�لر�شوم �ملتدنية ت�شطر من �أجل عدم 

خ�شارتها �إىل دفع رو�تب �شعيفة .
�بوظبي  جمــلــ�ــس  �أنـــا�ـــشـــد  وقــــالــــت:   
�لرو�تب  م�شاألة  يف  بالتدخل  للتعليم 
�أبوظبي  جمــلــ�ــس  ولــلــعــلــم  للمعلمني 
 2000 بـ  �لأدنــى  للتعليم حدد �حلد 
لــلــمــعــلــم وتــــرك �حلـــد �لأعلى  درهــــم 
يكفي  ل  �شار  �لــر�تــب  وهــذ�  مفتوحاً 
�أ�شرة كاملة ومالك  �ملعلم �لذي يدير 
�ملــدر�ــشــة يــ�ــشــتــغــل هـــذ� �حلـــد �لأدنــــى 
 500 بـــ  2000 درهـــم  ويــزيــد عــلــى 
درهم �أو 1000 درهم فقط كونه مل 

يتجاوز قر�ر �ملجل�س .
يــتــدخــل يف هذه  �أن  �ملــجــلــ�ــس  و�أدعــــــو 
 3000 بـــ  تعيينه  مت  فاملعلم  �لأمـــور 
درهــــم ومــــن �لـــ�ـــشـــروري عــلــى مالك 
�ملدر�شة �أن يقوم بزيادة �ملعلم كل �شنة 
وفقاً مليز�نية �ملدر�شة فاإذ� تركت �ملعلم 
يــعــمــل ويـــدر�ـــس بــاملــدر�ــشــة ملـــدة �أكرث 
�إذ�  �لنبتة  مثل  و�أ�شبه  �شنو�ت   5 من 
�ملعلم  �ل�شئ  ونف�س  متوت  ت�شقيها  مل 
مكافاأة  ومـــع  �حلــافــز  يعطى  مل  فــــاإذ� 
يف  و�إبـــد�عـــه  �إنــتــاجــه  عــلــى  ت�شجيعية 
�ي�شال �ملادة �لعلمية لطالبه �شيتدنى 

معنوياته و�أد�ءه مع مرور �لوقت .
�لــــذي  �جلــــديــــد  �ملـــعـــلـــم  �أن  و�أبـــــانـــــت 
�ــشــيــعــني حــ�ــشــب �لـــغـــالء �ملـــرتـــفـــع لن 
درهم   3000 وقــدره  بـر�تب  ير�شى 
�لـــذي ر�ــشــى فــيــه �ملــعــلــم �لأقـــــدم قبل 
�جلديد  �ملــعــلــم  ويــطــلــب  �ـــشـــنـــو�ت   3
درهم   4000 �إىل  �لــر�تــب  يــرفــع  �أن 
نقبل  �أن  م�شطرين  مدر�شة  وكـــاإد�رة 
بهذ� لأ�شباب منطقية وخا�شة يف هذه 
�لأيام لأننا نو�جه ندرة يف �ملدر�شني يف 
�لفيزياء  مثل  �لعلمية  �لتخ�ش�شات 
باملنهاج  و�لـــريـــا�ـــشـــيـــات  و�لــكــيــمــيــاء 
�لأمريكي و�لربيطاين ونح�شل عليه 
يطالب  عليه  ح�شلت  و�إذ�  ب�شعوبة 
درهـــم   10000 مـــن  �أكـــــرث  بـــر�تـــب 
بقية  لأن  �ملرتب  هــذ�  تدفع  تقدر  ول 
�ملعلمني رو�تبهم قليلة وهذ� يجعلك 
لي�س  معينة  بفئات  تــاأتــي  ت�شطر  �أو 

لديها مانع بالرو�تب �لقليلة .
�ملعلمني  �أن  �ل�شيار  خديجة  و�أكــــدت 
لي�س كلهم على كفاءة يف بد�ية �لأمر 
يــرتــفــع م�شتو�ه  يـــبـــد�أ  �ــشــنــتــني  وبــعــد 
وعــلــى حـــد و�ــشــفــهــا عــنــدمــا يكت�شب 
�لأجنحة  وميــلــك  �لـــالزمـــة  �خلــــربة 

تدفع  �لتي  �ملدر�شة  عن  يبحث  جتده 
�ملــدر�ــشــة �حلالية  �أعـــلـــى مـــن  رو�تـــــب 

�لذي يعمل فيه .
�آلــيــة لــبــقــاء �ملعلم  و �أطـــالـــب بــاإيــجــاد 
�أمور  �أي  عليه  تكن  مل  �إذ�  بــاملــدر�ــشــة 
ــــــة مـــدة 5 �ــشــنــو�ت ومـــن خالل  �إد�ري
هـــذه �لــ�ــشــنــو�ت يــجــب عــلــى �ملــعــلــم �أن 
يكون له حافز وت�شجيعه على تطوير 
�لوظيفي  �لأد�ء  ينعك�س على  و  نف�شه 
ينعك�س  وبــالــتــايل  �لنف�شي  �لــر�ــشــا  و 
هذ� �لأد�ء على �ملدر�شة و ل نن�شى �أن 
مالك �ملدر�شة له مدر�شة و�حدة بينما 
�ملعلم لديه �ألف مدر�شة فمن �لأهمية 
مبكان �لرتكيز على حو�فز �ملعلمني .

احلوافر واملكافاأت 
�بوظبي  جمل�س  مطالبة  وبخ�شو�س 
و�ملكافاأت  �حلـــو�فـــز  بـــهـــذه  لــلــتــعــلــيــم 
ل  ولــكــن  طالبنا  كنعم  �ل�شيار  قــالــت 
�لقر�ر�ت  يدر�شون هذه  �أدري هل هم 
من  يــ�ــشــدر  ر�أي  �أي  �عـــتـــقـــادي  يف  و 
من  ي�شبح  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس  �إد�ر�ت 
�هتماماتهم ويدر�شونه وعلى �شوءها 
وكذلك  وقـــــــــر�ر�ت  تــعــامــيــم  يـــ�ـــشـــدر 
مالحظات �للجان �ملنبثقة من �ملجل�س 

�لتي تزور �ملد�ر�س وتقييمها .

رحلة ال�صتاء وال�صيف
وحــــول تــنــقــالت �ملــعــلــمــني عــرب رحلة 
لآخرى  مدر�شة  من  و�ل�شيف  �ل�شتاء 

بحثاً عن �لأف�شل 
موجودة  �لتنقالت  هذه  �ل�شيار  قالت 
يف كــل �ملـــد�ر�ـــس �خلــا�ــشــة ويــاأتــي �إيّل 
ب�شبب  �آخــــرى  مــد�ر�ــس  مــن  معلمون 
يف  ت�شنف  مدر�شتي  و  �لرو�تب  تدنى 
�لرو�تب  جمــال  يف  �ملتو�شطة  مرتبة 
و�لإن�شان د�ئماً يبحث عن �لأف�شل و 
خا�شة �إذ� كان �ملعلم رب �أ�شرة �شاحب 
ينتقلون  �لــوقــت  نف�س  ويف  م�شوؤولية 

من عندي �إىل مد�ر�س �آخرى .
 وك�شفت �أن �ل�شبب يكمن �أننا كمد�ر�س 
نغذي عملية �لنتقال مما يــوؤدى �إىل 
�ملــدر��ــس �خلا�شة فال  �أد�ء  �هــتــز�ز يف 
�نتفعت منه فاملعلم يكون لديك �شنة 
مدر�شة  �إىل  ينتقل  ثــم  ومـــن  و�حــــدة 
�آخرى وبعدها يكون يف مدر�شة ثالثة 
و�ملــــد�ر�ــــس �خلا�شة  دو�لـــيـــك  وهـــكـــذ� 
�أنــظــمــتــهــا تــخــتــلــف مـــن مــدر�ــشــة �إىل 
مــدر�ــشــة �آخـــــرى فــيــجــب �يـــجـــاد �آلية 
�خلا�شة  و�ملد�ر�س  �ملعلمني  لإ�شتقر�ر 

معاً بدًل من هذ� �لدور�ن.

ـــدار�ـــس  ـــة تـــعـــاون بـــني امل ـــي األ
اخلا�صة 

و فــيــمــا يــخــ�ــس بــ�ــشــبــكــة تـــعـــاون بني 
�ملـــد�ر�ـــس �خلــا�ــشــة لــتــبــادل �خلـــرب�ت 

و�ملنافع وطرق �لتطوير .
يف  نبحث  �ل�شيار:  خديجة  �أو�ــشــحــت 
هـــذ� �لـــعـــام هـــذ� �ملــو�ــشــوع بــــاأن يكون 
هناك تعاون بني �ملد�ر�س و�أنا �شخ�شياً 
�ملد�ر�س  مــديــر�ت  بع�س  مع  �أتو��شل 
�ملعلمني  �إىل  �حــتــجــت  �إذ�  �خلــا�ــشــة 
�أن يكون يف كــل منطقة  و�لــهــدف هــو 
بع�شها  مــع  تعمل  مــد�ر�ــس  جمموعة 
لــتــبــادل �خلــــرب�ت وهـــذ� �أمـــر حممود 
ينعك�س على �أد�ء وتقدم �ملد�ر�س تكون 
حتــت مــظــلــة �ملــجــلــ�ــس وكــذلــك يوجد 
جمل�س �ملديرين للمد�ر�س من خالل 
�لإحتياجات و�يجاد  و  طرح �خلــرب�ت 
�حللول للم�شاكل �لتي تو�جه �ملد�ر�س 
�خلـــا�ـــشـــة و يـــتـــم تـــو�ـــشـــيـــل قــــــر�ر�ت 
جمل�س �ملديرين للمد�ر�س من ح�شر 
�لإجتماع ومن مل يح�شر يح�شل على 
ن�شخة من هذه �لقر�ر�ت عرب �لربيد 

�لإلكرتوين.

�ـــصـــعـــف فــــر�ــــس الـــتـــدريـــب 
والتطوير 

باملد�ر�س  �ملعلمني  وبخ�شو�س �شكوى 
�أ�شارت  �لــتــطــويــر  �خلــا�ــشــة مــن عـــدم 
خديجة �ل�شيار �إىل �أن هذ� �لأمر يعتمد 
على مالك �ملدر�شة و�أنا �أعاين يف جزء 
من هذه �مل�شكلة ولي�س كله و�حلمدهلل 
فمالك مدر�شتنا متفهمون وتركو� يل 
ولدينا  و�لتطوير  �لإد�رة  يف  �حلرية 
خبرية تربوية تتوىل عملية �لدور�ت 
�لتطويرية و�لتنمية �ملهنية للمعلمني 
�لف�شل  لإد�رة  �لفعال  �لتدري�س  مثل 
و��شتخد�م �لو�شائل �لتعليمية وكذلك 
عن �لفروق �لفردية و�لية �لتعامل مع 
و�لأن�شطة  و�ملر�هق  �مل�شاغب  �لطالب 
م�شيفًة  و�لـــال�ـــشـــفـــيـــة  �لــ�ــشــيــفــيــة 
بــالــتــحــديــد يوم  نــهــايــة �لإ�ـــشـــبـــوع  يف 
بها  نقوم  عمل  ور�ــس  لدينا  �خلمي�س 
�لــدو�م �ملدر�شي للمعملني  �نتهاء  بعد 
لنا  �ملــجــاورة  للمد�ر�س  ونر�شل  كلهم 
لالإ�شرت�ك  عــمــل  ور�ـــشـــة  هــنــاك  بــــاأن 
حما�شر�ت  باإقامة  كذلك  ونقوم  بها 
بيتنا  يف  �ملــثــال  �شبيل  على  لــالأمــهــات 
لإبني  �أدر�ــس  كيف  مر�هق وحما�شرة 

وطريق �إبني �إىل �لنجاح.

للتعليم  �بــوظــبــي  جمل�س  �أن  و�أبــانــت 
تعليمية  �ــشــركــات  �يــجــاد  �إىل  يــدعــو� 
ت�شرف على �ملدر�شة من �آجل �لتطوير 
�خلطط  على  بــالإطــالع  �أي�شاً  ويقوم 
وميز�نياتها  بــاملــدر�ــشــة  �لــتــطــويــريــة 
وكيفية تطوير هذه �خلطط وتفعيلها 
يف  �لتدريب  لــرب�مــج  �ملر�شود  و�ملبلغ 
مع  �ل�شابق  يف  تعاقدنا  وقــد  �مليز�نية 
على  تكن  مل  ولــكــن  تطويرية  �شركة 
مــ�ــشــتــوى �ملــ�ــشــوؤولــيــة وهــدفــهــم فقط 

مادي ولي�س تربوي.

�صياع ر�صالة التعليم
يف  كانت  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس  �أن  وحــول 
�ل�شابق �أو يف بد�ياتها ذ�ت جودة عالية 
و�لآن  �لطالب  على  �نعك�س  �لأد�ء  يف 
�خلا�شة  �ملـــد�ر�ـــس  �إىل  �لــنــا�ــس  نــظــرة 
حا�شنة لتوليد �لأرباح فقط و �شاعت 
تدنى  �أ�شباب  هى  فما  �لتعليم  ر�شالة 

م�شتو�ها 
منها  جــزء�ً  �إن  �ل�شيار  خديجة  قالت 
�لأكــرب على  باملد�ر�س و�جلــزء  متعلق 
�لطالب  �إىّل  يــاأتــي  فعندما  �لــطــالب 
ويقول كل �شئ متوفر عندى يف �لبيت 
وحــتــى عــنــدى مـــدر�ـــس يــدر�ــشــنــي كل 
�ملـــو�د فــاأنــت يــا ويل �لأمـــر ملــاذ تر�شل 
�بنك للمدر�شة �إذ� وفرت له �ملدر�شني 
فعلى ويل �لأمر �أن ياأتي �إىل �ملدر�شة 
�جل  مـــن  �بـــنـــه  �أد�ء  عــلــى  ويــحــا�ــشــب 
عنه  غفلت  جانب  يف  �عــوجــاج  تقومي 

�ملدر�شة .
ينظرون  ل  �ملــعــلــمــني  بع�س  وكــذلــك 
كر�شالة  �لــتــدريــ�ــشــيــة  �لــوظــيــفــة  �إىل 
يــــرتزق منه  بـــاب رزق  تــكــون  �أن  قــبــل 
و�لـــطـــالب �أ�ــشــبــحــو� يــعــتــمــدون على 
و�شائل  و  �لإيباد  خا�شة  �لتكنولوجيا 
و�أطالب من هنا  �لإجتماعي  �لإعــالم 
�ل�شيخ  �شمو  مــ�ــشــروع  مــن  �لإ�ــشــتــفــادة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لـــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لــدولــة 
�أن يتم  دبــي �دخــال �ملناهج يف �لأيــبــاد 
تطبيقه كذلك على �ملد�ر�س �خلا�شة 
ويحب  يهتم  �ــشــار  �لــطــالــب  �أن  كـــون 
هــذه �لــو�ــشــائــل وطـــول �لــنــهــار ما�شك 
�لإ�شتفادة  �ملمكن  فمن  �لو�شيلة  هــذه 

من �شغفه و�دخال �ملناهج بهذ� �جلهاز 
ويبد�أ يقر�أ ويتعلم .

لتحمل   وكمد�ر�س خا�شة م�شتعدون 
تكلفة �دخال �ملنهاج يف �لأيباد للطالب 
�و�شحت �أن �لطالب يف كليات �لتقنية 
�لدفرتي  بــاجلــهــاز  يــاأتــي  بـــاأن  مكلف 
لوحدها  �ملــــد�ر�ــــس  و  �لــكــمــبــيــوتــري 
تــكــالــيــف هذ�  تــغــطــيــة  تــ�ــشــتــطــيــع  ل 
�أولياء  مــ�ــشــاركــة  وبـــــدون  �لـــربنـــامـــج 
�لأمــور ومع جهات �لد�عمة ملثل هذه 
مع  تناق�شت  وقد  �لطموحة  �لرب�مج 
مالك �ملدر�شة بهذ� �خل�شو�س �لإ �أن 
تنفيذها يتطلب خطو�ت جريئة منها 
تغذية كل �ملناهج وكذلك تفهم �أولياء 

�لأمور .

التجربة الفلندية 
�ملطبقة  �لــفــلــنــديــة  �لــتــجــربــة  و حـــول 
باإمارة  �حلكومية  �ملــد�ر�ــس  بع�س  يف 
عن  منها  �لإ�شتفادة  ومــدى   �بوظبي 

طريق �ملجل�س .
�أن  �أملها  عن  �ل�شيار  خديجة  �أعربت 
للتعليم فر�شة  �بوظبي  يتيح جمل�س 
للتجربة  �ملــطــبــقــة  �ملــــد�ر�ــــس  ــــــارة  زي
�أن  �أو�ــشــح  �ملجل�س  �أن  مــع  �لــفــلــنــديــة 
كل مدر�شة خا�شة تعتمد على نف�شها 
وتــذهــب لــزيــارة هـــذه �ملـــد�ر�ـــس ولكن 
لي�س كل �ملد�ر�س �خلا�شة قادرة على 
يبعث  �أن  �ملجل�س  فندعو  �ل�شئ  هــذ� 
�ملد�ر�س  هــذه  لــزيــارة  �ملعلمني  بع�س 
و�لإ�شتفادة  للتفاعل معهم  �حلكومية 
فــيــهــا ون�شاأل  ونــ�ــشــمــع  �لــتــجــربــة  مـــن 
زميالتنا باملد�ر�س �ملطبقة ولكن لي�س 

من �شمع كمن ر�أى .
و �أوجه �ل�شكر ملجل�س �بوظبي للتعليم 
وبـــــد�أو� بخطو�ت  يــ�ــشــانــدونــنــا  لأنــهــم 
�إد�ر�ت  بيد  �لأخـــذ  وهــى  نتمناها  كنا 
جتد  �لطالب  مثل  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس 
و�ملتميز  و�ملــتــو�ــشــط  �ل�شعيف  منهم 
�إد�ر�ت  عــلــى  يــنــطــبــق  �لــ�ــشــئ  ونــفــ�ــس 
�ل�شعيفة  فـــالإد�رة  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس 
�لـــغـــري قــــــادرة عــلــى �لــتــطــويــر يقوم 
�ملجل�س مل�شاعدتها على �لتطوير وكل 
�شخ�س لديه نقاط قوة ونقاط �شعف 

فلهم كل �ل�شكر و�لتقدير.

•• وا�صنطن- وام:

منح جمل�س �ل�شوؤون �لدولية يف و��شنطن �شعادة 
يو�شف مانع �لعتيبة �شفري �لدولة لدى �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.. جائزة �خلدمة �لدبلوما�شية 
باجلهود  و�عرت�فا  تقدير�   2013 لعام  �ملتميزة 
�أو��شر  �لــتــي بــذلــتــهــا دولـــة �لإمــــــار�ت يف تــقــويــة 
عــالقــاتــهــا �لــثــنــائــيــة مـــع �لـــوليـــات �ملــتــحــدة من 
وت�شلم  �لدبلوما�شي.  و�لــعــمــل  �لــتــو��ــشــل  خــالل 

�لذي  �حلــفــل  خـــالل  �جلـــائـــزة  �لعتيبة  �لــ�ــشــفــري 
�لتعليم  يوم  بـ  �لحتفال  مبنا�شبة  �ملجل�س  �أقامه 
بجهود  �ملجل�س  يف  �ملــ�ــشــوؤولــون  و�أ�ـــشـــاد   . �لــعــاملــي 
و�لعمل  �لتعليم  حقلي  يف  �ملتميزة  �لدولة  �شفري 
�لإن�شاين د�خل �لوليات �ملتحدة..موؤكدين عمق 
�لعالقات بني �لبلدين منوهني بالنمو �مل�شطرد 
�لــتــجــاري و�لــ�ــشــر�كــة بينهما  �لــتــبــادل  يف جمـــال 
�لأمر �لذي �أ�شهم يف بناء ج�شور �لتو��شل �لثقايف 

بني �لدولتني.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غد� �جلمعة فعاليات مهرجان �أبوظبي للحيو�نات �لأليفة 
بالتعاون  رفق  باحليو�ن  للرفق  �لوطني  �لربنامج  ينظمه  �لذي 
فروم  دو  ميد�ن  يف  �أبوظبي..وذلك  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع 
 .. نوعه  من  �لأول  �ملهرجان  هــذ�  تنظيم  ويــاأتــي   . يا�س  بجزيرة 
ودعم  �ملجتمع  بتثقيف  �أبوظبي  حكومة  و�هتمام  دعــم  �إطـــار  يف 
�شت  فيه  وي�شارك  �لعام  �لنفع  ذ�ت  و�جلهات  �لتطوعية  �لأعمال 
جهات حكومية و�أكرث من 40 جهة عار�شة . و�أكد وليد مبارك 
�ل�شكيلي �ملدير �لعام للربنامج �لوطني للرفق باحليو�ن رفق ..�إن 
�لربنامج �لذي يعمل حتت �شعار نفخر بجعل جمتمع �لإمار�ت 
�أكرث وعيا و�هتماما بالرفق باحليو�ن ي�شعى من خالل �أن�شطته 

وفعالياته �ملختلفة لن�شر وعي �جلمهور باأهمية �لهتمام و�لرفق 
�ملهرجان  ي�شتقطب  �أن  �ل�شكيلي  وتــوقــع   . �لأليفة  باحليو�نات 
�شتة �آلف ز�ئر من �جلمهور م�شري� �إىل �أن �لربنامج ي�شعى �إىل 
�إيجاد فعاليات جمتمعية من �شاأنها �لإرتقاء بثقافة �ملجتمع مبا 
يخ�س �لرفق باحليو�ن وتنويع طرق �لتوعية من خالل فعاليات 
 .. �ملهرجان  يف  �لرئي�شية  �لفعاليات  �شمن  ومن   . تقليدية  غري 
عرب  وذلــك  �لرفقه  حليو�نات  �ملجاين  �لتح�شني  حملة  فعالية 
م�شاركة �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي و�إد�رة �لتفتي�س �لأمني 
وت�شارك عدد من �جلهات للتوعية و�لإر�شاد و�لتثقيف من بينها 
ومركز  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبــوظــبــي  وجــهــاز  و�ملــيــاه  �لبيئة  وز�رة 
�لعامة  �ل�شحة  و�إد�رة  دبـــي  وبــلــديــة  �لــنــفــايــات  لإد�رة  �أبــوظــبــي 
�لإمار�ت  وجمعية  بال�شارقة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  وهيئة 

�لإمار�تيني  �هــتــمــام  تــربز  متميزه  بفعاليات  بــاحلــيــو�ن  للرفق 
بالرفق باحليو�ن وت�شاهم يف ن�شر هذه �لثقافة . وي�شارك منتجع 
�لفر�شان �ل�شريك مع برنامج رفق من خالل �لإعالن عن �إطالق 
برنامج متخ�ش�س بالتثقيف عن �لهتمام باخليول . كما ت�شارك 
موؤ�ش�شة ز�يد للرعاية �لإن�شانية ونادي �شقاري �لإمار�ت ومركز 
�أبرز  لــلــحــيــو�نــات..ومــن  �لإمـــــار�ت  وحــديــقــة  �لــعــربــي  �ل�شلوقي 
علي  �لإعــالمــي  خــالل  مــن  علي  �إ�ــشــاأل  برنامج  �أي�شا  �مل�شاركني 
�لدويل للرفق باحليو�ن  �ل�شندوق  �إىل جانب م�شاركة  �شلوم  �آل 
يذكر  �لــدولــة.  يف  بالإنقر��س  �ملــهــددة  �حليو�نات  عن  بفعاليات 
تفعيل  �إىل  ي�شعى  رفــق  باحليو�ن  للرفق  �لوطني  �لربنامج  �أن 
مــن ظاهرة  و�حلـــد  تعليمي  بــاأ�ــشــلــوب  عنها  و�لــتــعــريــف  �أهـــد�فـــه 
ظاهرة  على  �لق�شاء  يف  و�مل�شاهمة  �ملفرت�شة  �حليو�نات  �قتناء 

جمل�س ال�شوؤون الدولية يف وا�شنطن مينح �شفري 
الدولة جائزة اخلدمة الدبلوما�شية املتميزة 

مهرجان اأبوظبي للحيوانات االأليفة ينطلق غدا يف جزيرة يا�س

الفجر تلقي ال�صوء على هموم املدار�س اخلا�صة و�صعف اأدائها

خديجة ال�شيار: جمل�س ابوظبي للتعليم يعمل على تطوير التعليم العام واخلا�س لالرتقاء بالر�شالة التعليمية

مهرجان الألوان يف باحة املدر�صة

مدر�صة املعايل الدولية

بهدف تفعيل الدور املجتمعي حلدائق الأحياء ال�صكنية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم اأن�شطة تراثية وثقافية وريا�شية يف حديقة )5( بامل�شرف
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لنهر �جلاري للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1330830 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل �حمد علي �مل�شري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شند �حمد علي مبارك �حلارثي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شند �حمد علي مبارك �حلارثي من 100% �ىل %0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 6*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لنهر �جلاري للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة

ALNAHR AL JARI REALESTATE & GENERAL MAINTENANCE
�ىل/�ملو�كب لعمال �لبال�شرت

ALMAWAKEB PLASTERING WORKS
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي بني يا�س �ملفرق �شرق 3 بناية رقم 9 مكتب رقم 
2 ميز�ن بناية �شامل بخيت مبارك �ملحرمي �ىل �بوظبي بني يا�س �شرق 9 مكتب 202 

بناية �شرور من�شور نا�شر �شاملني �ملن�شوري
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لن�شر  �شعاع  �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1296806 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم عبا�س كرمي �شرحان �لبلو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف تهاين حممود �رملة فهد غريب حوي�س �ل�شام�شي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.40*0.20 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شعاع �لن�شر للمقاولت �لعامة

SHUAA AL NASR GENERAL CONTRACTING

�ىل/موؤ�ش�شة �شعاع �لن�شر لالعمال �لبال�شرت
SHUAA AL NASR PLASTER WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة و�حة �لندل�س 

CN 1179341:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة و�حة �لندل�س للمقاولت �لعامة

WAHAT AL NADALUS GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/موؤ�ش�شة و�حة �لندل�س للديكور
WAHAT AL NADALUS DECORATION EST

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شتيف  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1010625:لتجارة �لعدد �حلديدية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1038228:لهور لل�شتائر رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جلوبل لتجارة 

 CN 1053625:جهزة حقول �لنفط رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مانع عي�شى قبمر ح�شني �ملازم )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي غلوم مو�شى �لعبيديل 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�مل�شاير لل�شيانة 
�لعامة رخ�شة رقم:CN 1065206 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى ح�شن حممد علي �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �حمد �لكثريي 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لكون �لعاملية ملو�د �لبناء 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1190776 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاجهان عبد�ملجيد )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مل علي ح�شن علي حممد )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بالم باديان عبد�لرحمن
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لقادر عبا�س ��شماعيل �خلوري 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شركة �ل�شليمي 

CN 1235883:لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شلمان ح�شن خادم ح�شني من 49% �ىل %24.5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عثمان علي خادم ح�شني )%24.5( 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
ديكان  �ل�شـــــادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1188314:حيدر �بادي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �ل�شيد عبا�س �ل�شيد حممد �لفرد�ن )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف يو�شف �حمد �شلطان جابر �حلمادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف لك�شمي ديليب ديليبكومار 

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/حممد �شكيل �حمد حلجر 

و�لرخام رخ�شة رقم:CN 1010198 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حممد �شكيل �حمد حلجر و�لرخام   
�ىل/حممد �شكيل �حمد للنجارة �ليدوية

MUHAMMAD SHAKEEL AHMED MANUAL CARPENTRY
تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية غياثي غياثي �ل�شناعية د�ئرة �شوؤون 
�لبلدية ق 41 م 3 �ىل �بوظبي م�شفح م 1 م�شتودع 51 قطعة 69 ورثة 

�ملرحوم حممد ر��شد �ملن�شوري
تعديل ن�شاط/��شافة منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيب �حلجر )4330002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/حمل ن�شيم �لليل خلياطة وتطريز 

�ملالب�س �لن�شائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1060220 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل ن�شيم �لليل خلياطة وتطريز �ملالب�س �لن�شائية ذ.م.م
   NIGHT BREEZE LADIES DRESS TAILORING & EMBROIDERY SHOP LLC

�ىل/جنمي م�شارت لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
NAJIMI MUSSARAT GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم بناية 
ح�شني عبد�هلل عبا�س ��شماعيل �خلوري �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� ليو� يثي بناية 

حممد �شامل حاب�س �شامل �ملن�شوري
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف تطريز �ملالب�س �جلاهزة )1410902(

تعديل ن�شاط/حذف �شناعة �ملطرز�ت )1392007(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شوبر ماركت حم�شيات 

لبنان رخ�شة رقم:CN 1190782 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت حم�شيات لبنان   
LEBANESE CITRUSES SUPERMARKET

�ىل/بقالة حم�شيات لبنان
LEBANESE CITRUSES GROCERY

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
للهو�تف  يا�س  بني  �لو  �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ملتحركة وزينة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1020168 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لو بني يا�س للهو�تف �ملتحركة وزينة �ل�شيار�ت   

HELLO BANIYAS MOBILE PHONE & AUTO ACCESSORIES ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة �لو بني يا�س للهو�تف �ملتحركة 

HELLO BANIYAS MOBILE PHONE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1181523 بال�شم �لتجاري ��شكو�يرز كويف 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  هاو�شز 

كما كان عليه �شابقا. 
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيد/حمد �شعيد نا�شر 
�لعالن  �لغاء  رغبته يف  �بدى  قد  �جلن�شية  �مار�ت  �جلنيبي 
�ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �لوحدة يف �لعدد رقم 11974 بتاريخ 
2012/3/21 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم CN 1033996 بال�شم 

�لتجاري موؤ�ش�شة �لفنه �لتجارية.
ثم تقدم بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/ �لفنة لل�شيانة �لعامة
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/م�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

 CN 1203132:بريل للعباية و�ل�شيل رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة �شويحان �جلميلة 

CN 1139881:للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 7*33 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شويحان �جلميلة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

�ىل/موؤ�ش�شة �شويحان �جلميلة لل�شيانة �لعامة
SUWAIHAN ALJAMELA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/حمل عبيد �شامل لت�شليح كهرباء  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئـــرة  تعلن 

ومكيفات �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1124283 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل عبيد �شامل لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت

OBAID SALEM AIR COND. & ELECT. APPLIANCES REPAIRS

�ىل/حمل عبيد �شامل لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت

OBAID SALEM ELECT. APPLIANCES REPAIRS

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت )4520021(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   

اإعــــــــــالن
�ل�شلع  �ل�شـــــادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1179402:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل عبد�لرحمن �شالح حممد �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد ر��شد �شعيد �شامل �ملزروعي
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قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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�لــكــرد�ــشــتــاين �مــ�ــس يف �شمال �لعر�ق  �فـــرج مــتــمــردو حــزب �لــعــمــال 
نائب  �علن  كما  �شنتني،  منذ  يحتجزونهم  كانو�  �تــر�ك  ثمانية  عن 
تــركــي كــــردي لــوكــالــة فــر�نــ�ــس بـــر�ـــس. وقــــال عــ�ــشــو حـــزب �ل�شالم 
�لذي  لالكر�د  �ملوؤيد  �وغلو  زنــدريل  �لدين  ح�شام  و�لدميوقر�طية 
�شلمونا  هاتفي  �ت�شال  يف  �ملحتجزين،  ت�شلم  �لـــذي  �لــوفــد  يف  كــان 
وح�شر  �لــعــر�ق.  كرد�شتان  يف  دهــوك  قــرب  �شاملني  �ملعتقلني  هـــوؤلء 
�لت�شليم �لتي جرت يف قرية عر�قية  مر��شل فر�ن�س بر�س مر��شيم 
كردية �شرق ق�شاء �لعمادية �لو�قعة على �حلدود �لعر�قية �لرتكية. 
�ثر  على  �م�س  �شباح  مقررة  كانت  �لتي  �لت�شليم  مر��شيم  وتاخرت 
�لعالم  و�شائل  �مــام  �لت�شليم  عملية  �جــر�ء  �لرتكي  �لوفد  رف�س 
�لنائية. لكن بعد ��شر�ر  �ملنطقة  �لتي ح�شرت ب�شكل كبري يف هذه 
حزب �لعمال و�فق �جلانب �لرتكي. وقال باور بري�شن وهو قيادي يف 
�جلناح �لع�شكري حلزب �لعمال �لكرد�شتاين يف موؤمتر �شحايف عقب 
�لت�شليم �نه ��شتجابة لدعوة رئي�شنا عبد �هلل �وجالن قمنا بت�شليم 

ثمانية ��شرى �ىل �لوفد �لرتكي.
و��شاف نتمنى �ن تنجح حماولتنا يف تطوير عملية �ل�شالم ، م�شري� 
�ىل �ن �طالق �شر�حهم مت كبادرة ح�شن نية من قبلنا ونحن ل نريد 
�لجتار يف هذه �لق�شية �و حتقيق مكا�شب �شيا�شية �منا هي مبادرة 

�ن�شانية بحته .

حتدت جمموعة تدعو �ىل �شفافية �كرب لدى �حلكومة �لمريكية 
�جلندي  لــ�ــشــهــادة  �ــشــريــا  ت�شجيال  نــ�ــشــرت  عــنــدمــا  ع�شكريا  حــظــر� 
ق�شية  يف  �شرية  ملفات  بت�شريب  �ملتهم  مانينغ  بـــر�ديل  �لمــريكــي 
ويكيليك�س. وهذه هي �ملرة �لوىل منذ توقيف مانينغ يف �يار-مايو 
حماكمته  ينتظر  بينما  �شوته  �لعامل  فيها  ي�شمع  �لتي   2010
�ىل  بال�شافة  و�فغان�شتان  �لعر�ق  لت�شريبه ملفات حول �حلرب يف 
�ل�شحافيني  على  ومنع  ويكيليك�س.  موقع  �ىل  دبلوما�شية  برقيات 
قاعدة  يف  �لع�شكرية  �ملحكمة  يف  �ل�شتماع  جل�شات  يغطون  �لــذيــن 
فورت ميد يف ماريالند من �ي ت�شجيل بال�شورة �و بال�شوت �و من 
�لتقاط �شور ملانينغ. و�شرحت موؤ�ش�شة حرية �ل�شحافة �لتي ن�شرت 
�لت�شجيل �ل�شوتي على موقعها �للكرتوين يف بيان نامل �ن يلقي 
�لتاريخ  يف  �شرية  �ملحاكم  �كــرث  �حــدى  على  �ل�شوء  �لت�شجيل  هــذ� 
ك�شف  �لــذي  �ملخرب  �شوت  ل�شماع  ن�شعى  �لبيان  وتــابــع   . �حلــديــث 
�كرب عدد من �ل�شر�ر يف هذ� �جليل يف �لعامل . و�جــري �لت�شجيل 
�ملا�شي و�و�شح فيه  �ل�شهر  �شاعة  به مانينغ طيلة  �دىل  بيان  خالل 
ب�شوت و��شح وو�ثق �نه قام بت�شريب قر�بة 70 �لف وثيقة حكومية 
�شرية لطالق نقا�س عام . وقال مانينغ خالل جل�شة �ل�شتماع �نه 
وجد نف�شه عند �ر�شاله �ىل �لعر�ق بعيد� عن رفاقه وعلى خالف مع 

�جلي�س �لذي ل يقدر حياة �لن�شان بر�يه.
 

حظرت �أملانيا �م�س ثالث جماعات �شلفية قالت وز�رة �لد�خلية �نها 
تريد �لنقالب على �لدميقر�طية وتطبيق نظام يقوم على �ل�شريعة 
�ل�شالمية. و�حلظر �لذي دخل حيز �لتنفيذ يف وليتي هي�شه ونورد 
ر�ين ف�شتفاليا يف �ل�شباح �لباكر هو �أحدث �جر�ء تتخذه �ل�شلطات 

�لملانية �لتي ز�دت من مر�قبتها لل�شلفيني.
 وقالت �لوز�رة �نها حظرت منظمات �لدعوة �ف.�ف.�م و��شالم�شه 
�أوديـــو�ـــس و�لــنــ�ــشــرة �لــتــابــعــة جلــمــاعــة مــلــة �بــر�هــيــم �لــتــي حظرت 
�شخ�شا خ�شعو�   20 نحو  �أن  �لــــوز�رة  وذكـــرت  حــزيــر�ن.   يونيو  يف 
وزير  وقـــال  �جلــمــاعــات.  متلكها  �أ�ــشــول  مــ�ــشــادرة  ومتــت  للتفتي�س 
�لد�خلية �لملاين هانز بيرت فريدري�س يف بيان ل تتما�شى �ل�شلفية 
كما متثلها �جلمعيات �لتي حظرت مع نظامنا �لدميقر�طي �حلر. 
قتالية  عدو�نية  بطريقة  جمتمعنا  تغيري  �ىل  �جلماعات  وتهدف 
�ل�شالمية  �ل�شريعة  وحتل  �لدميقر�طية  حمل  �شلفي  نظام  ليحل 
حمل �شيادة �لقانون. ويوجد يف �أملانيا زهاء 4000 �شلفي وميثلون 
ن�شبة �شئيلة من �لعدد �لجمايل للم�شلمني يف �أملانيا وهو نحو �أربعة 

ماليني م�شلم. 

عوا�صم

العمادية

برلني

وا�سنطن

الهجمات االإلكرتونية 
باأمريكا فقاعة اأم خطر؟ 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لتي  �ل�إكــرتونــيــة  �لهجمات  من  �ملتحدة  �لــوليــات  يف  �ملــخــاوف  ت�شاعدت 
تز�يدت وتريتها خالل �لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية، بينما تباينت �آر�ء خمت�شني 
ب�شاأن تاأثري هذه �لهجمات على �لأمن �لقومي �لأمريكي و�لبنية �لتحتية 
للبالد. وجاءت ت�شريحات مدير �ل�شتخبار�ت �لوطنية �لأمريكية جمي�س 
خطر�  متثل  �لهجمات  هــذه  �أن  تاأكيده  بعد  �ملــخــاوف،  هــذه  لتعزز  كالير 

متز�يد� على �لبنى �لتحتية �لأ�شا�شية للوليات �ملتحدة.
من  �لــنــوع  هــذ�  �أن  مــن  �لكونغر�س  �إىل  �ل�شنوي  تقريره  يف  كالير  وحــذر 
�لهجمات ميكن �أن يطال �شبكات �ملعلوماتية �لتي ل حتظى بحماية كافية، 

وبينها تلك �ملتعقلة ب�شبكات �لتيار �لكهربائي.
وتتهم �لوليات �ملتحدة �ل�شني ودوًل �أخرى بالوقوف ور�ء هذه �لهجمات، 
�أن  �ملا�شي  �لثنني  دونيلون  توم  �لأمريكي  �لقومي  �لأمــن  م�شت�شار  و�أكــد 
�أمن �لإنرتنت ي�شكل حتديا متز�يد� للعالقة بني و��شنطن وبكني. و�أ�شار 
�شرقة  ب�شاأن  متز�يد  بقلق  ت�شعر  �لأمــريكــيــة  �ل�شركات  �أن  �إىل  دونــيــلــون 
�إلكرتوين  ت�شل�شل  عمليات  خــالل  مــن  وتقنية  �شرية  جتــاريــة  معلومات 
من�شوؤها �ل�شني. و�شدد على �أن �ملجتمع �لدويل ل ميكنه �لتغا�شي عن مثل 
هذ� �لن�شاط من جانب �أي دولة، م�شري� �إىل �أن �لرئي�س بار�ك �أوباما تعهد 
�لأمريكي  �لقت�شاد  بحماية  �ملا�شي  �ل�شهر  �لحتــاد  ب�شاأن حالة  كلمته  يف 
من �لتهديد�ت �لإلكرتونية. وعلى �لرغم من �لقلق �لأمريكي حيال تلك 
�لهجمات، فقد تباينت �آر�ء خمت�شني ومر�قبني حول حجم تاأثري �لهجمات 

�لإلكرتونية على �لوليات �ملتحدة.

نتنياهو يهّدد ب�صم املت�صددين اليهود حلكومته

حتذير اأممي من خطر اال�شتيطان على ال�شالم 

اجلي�س امل�شري يعترب حماية احلدود مهمة مقّد�شة 
�لــنــيــابــة �لــعــامــة يف م�شر  وكــانــت 
�أ�شدرت، �لأحد �لفائت، بياناً �أكدت 
�إلقاء  �لــعــادي يف  �ملــو�طــن  فيه حق 
�لقب�س على �أي خارج على �لقانون 
من�شاآت  بتخريب  قــيــامــه  حـــال  يف 
�شكوكاً  �أثـــار  مــا   ، خا�شة  �أو  عــامــة 
�أن يكون ذلك  �ملو�طنني من  لدى 
�لأمر  جــمــاعــات  لتكوين  مــقــدمــة 
رئا�شة  حت�شم  �أن  قبل   ، باملعروف 
�لأول  �أمــ�ــس  �مل�شرية  �جلمهورية 
�إيهاب  باإ�شمها  �لناطق  ل�شان  على 
على  بالتاأكيد  �لقلق  حالة  فهمي 
�لأمــــن وحفظه  �ــشــبــط  مــهــمــة  �أن 
م�شوؤولية �لدولة من خالل وز�رة 

�لد�خلية .

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لفريق  �مل�شري  �لدفاع  وزيــر  �أكــد 
�أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي، �م�س، �أن 
�أمنها  تاأمني حدود م�شر وحماية 
تهاون  ل  مقّد�شة  مهمة  �لقومي 

فيها.
لقاء عقده  �ل�شي�شي، خــالل  وقــال 
مــع وقــــادة و�ــشــبــاط �ــشــالح حر�س 
�حلــــــدود بــحــ�ــشــور رئــيــ�ــس �أركـــــان 
�لفريق  �ملــ�ــشــّلــحــة  �لـــقـــو�ت  حــــرب 
�شدقي �شبحي، �إن �لقو�ت �مل�شّلحة 
�ليقظة  درجــــــات  بــاأقــ�ــشــي  تــعــمــل 
و�ل�شتعد�د �لقتايل لفر�س �شيادة 
�لــدولــة وتــاأمــني حــدودهــا �لربية 
ح�شم  بكل  و�لت�شدي  و�ل�شاحلية 
�مل�شا�س  نف�شه  لــه  ل  ت�شوِّ مــن  لكل 
بــاأمــن مــ�ــشــر و�لـــقـــو�ت �ملــ�ــشــلــحــة ، 
د�ً على �أن تاأمني حدود م�شر  م�شدِّ
�لـــقـــومـــي مهمة  �أمـــنـــهـــا  وحـــمـــايـــة 

مقّد�شة ل تهاون فيها.
يقوم  �لــذي  �لــدور  �ل�شي�شي  ن  وثمَّ
به رجال حر�س �حلدود يف حماية 
�لقو�ت  �أن  �لــبــالد، مــوؤكــد�ً  حـــدود 
متار�س  وطنية  موؤ�ش�شة  �مل�شّلحة 
وفقا  وتــعــمــل  تـــام  بــتــجــرد  مهامها 
ر��شخة،  وطـــنـــيـــة  وقــــيــــم  ملــــبــــادئ 
�أعظم  مــن  �ملــ�ــشــري  �جلــيــ�ــس  و�أن 
�جليو�س و�أعرقها و�أكرثها وطنية  
�ىل  �ل�شي�شي  �أول  �لــفــريــق  و�أ�ــشــار 
للقو�ت  �لــعــامــة  �لـــقـــيـــادة  حــر�ــس 
�ملــ�ــشــلــحــة عـــلـــي تـــطـــويـــر وحـــــد�ت 
باأحدث  وتزويدها  �حلــدود  حر�س 
�لأ�ــــشــــلــــحــــة و�ملـــــــعـــــــد�ت و�لـــنـــظـــم 
�ملقاتل  بالفرد  و�لإهتمام  �لقتالية 

م�شر حتقق مع 7 فل�شطينيني 
بحوزتهم ر�شوم ملن�شاآت

•• القاهرة-يو بي اأي:
�أوقفت �أجهزة �لأمن �مل�شرية، �م�س �لأربعاء 7 فل�شطينيني فور و�شولهم 
�ىل مطار �لقاهرة �لدويل قادمني من �شوريا بعد �إير�ن، وقد عرثت معهم 
و�شائل  وقالت  م�شر.  يف  و�ل�شيادية  �حليوية  �ملن�شاآت  لبع�س  ر�شوم  على 
�إعالم م�شرية، �إن �أجهزة �لأمن مبطار �لقاهرة �لدويل متّكنت من �شبط 
قادمني  �لــقــاهــرة  مــطــار  و�شولهم  لــدى  فل�شطينيني   7 ت�شم  جمموعة 
�ملن�شاآت �حليوية  �إيــر�ن، وعــرثت معهم على ر�شوم لبع�س  من �شوريا بعد 
و�ل�شيادية يف م�شر. و�أ�شافت �أنه بالتحقيق مع �ل�شبان �ل�شبعة تبنّي �أنهم 
دخلو� م�شر �أوًل عرب �أنفاق غزة، ومن م�شر توّجهو� �إىل �شوريا، ومنها �إىل 
�إير�ن �لتي دخلوها من دون �إثبات خامت �لدخول على جو�ز�ت �شفرهم، وهو 

ما �أثار �شكوك �شلطات �ملطار، لدى عودتهم �ىل م�شر قادمني من �شوريا.
�حتفاظهم  �أ�شباب  ملعرفة  �ل�شبعة  �ل�شبان  مع  �لتحقيق  يتم  �أنه  و�أو�شحت 
بر�شوم ملن�شاآت م�شرية حيوية و�شيادية . لكنها مل ت�شر �ىل طبيعة �لأماكن 

�لتي �حتوتها تلك �لر�شوم .

جناة م�شوؤوَلني عراقيني 
من حماولتي اغتيال 

•• بغداد-يو بي اأي:

جنا مدير �شرطة حملي و�شابط يف قو�ت �لبي�شمركة �لكردية من حماولتي 
�غتيال بعبوتني نا�شفتني، �م�س �لأربعاء، بحادثني �أمنيني منف�شلني �شمال 
�لعر�ق. وقال م�شدر يف �شرطة حمافظة نينوى �نفجرت عبوة نا�شفة �ىل 
م�شتهدفة  �ملو�شل(،  كلم غرب   60( زمــار  ناحية  �لعام يف  �لطريق  جانب 
�إحلاق  �أ�شفرعن  �أحمد �شلو، ما  موكب مدير �شرطة �لناحية �ملقّدم خ�شر 
�مل�شدر  و�أ�ــشــاف   . ب�شرية  خ�شائر  دون  من  �ملوكب  ب�شيار�ت  مادية  �أ�ــشــر�ر 
�شارعت �ل�شرطة �ىل �إغالق منطقة �حلادث، وفتحت حتقيقاً يف مالب�شاته 
. ويف �ل�شياق، قال م�شدر �أمني حملي يف كركوك )260 كلم �شمال بغد�د( 
�إن عبوة نا�شفة �نفجرت �ىل جانب �لطريق �لرئي�س يف ق�شاء �لدب�س )45 
قو�ت  �لثالث يف  �لفوج  �آمــر  مــرور موكب  �أثناء  كركوك(  غــرب  �شمال  كلم 
حمايته  �إفـــر�د  �حــد  �إ�شابة  �أ�شفرعن  مــا  عمر،  نـــوز�د  �لعقيد  �لبي�شمركة 
�لــ�ــشــرطــة طــّوقــت منطقة �حلــــادث، ونقلت  �أن  �ملــ�ــشــدر  بــجــروح. و�أ�ـــشـــاف 

�جلريح �إىل �مل�شت�شفى.

خا�شة  ومعنوياً،  ومعي�شياً  �إد�ريـــاً 
كافة  وتــوفــري  �لنائية،  �ملناطق  يف 
�ل�شيطرة  لإحــــكــــام  ــــات  �لإمــــكــــان
و�ملنافذ  �لنقاط  بجميع  �لأمــنــيــة 
�لت�شلل  �أعـــمـــال  ومــنــع  �حلـــدوديـــة 
و�لـــتـــهـــريـــب لـــالأ�ـــشـــلـــحـــة و�ملـــــــو�د 
د �أمـــن �ملجتمع  �ملــخــدرة �لــتــي تــهــدِّ

وتدمر �شبابه.
��شتباكات  �نـــدلـــعـــت  ذلــــــك،  �ىل 
�لأ�شكندرية  مبحافظة  حمـــدودة 
�لــ�ــشــاحــلــيــة، قــبــل فــجــر �مــ�ــس بني 
وجمموعة  �ملو�طنني  من  ع�شر�ت 
تنتمي لقوى �لإ�شالم �ل�شيا�شي مل 

ت�شفر عن م�شابني.
بالأ�شكندرية  حملي  م�شدر  و�أبلغ 

�نرتنا�شونال،  بـــر�ـــس  يـــونـــايـــتـــد 
�ندلعت  حمـــــدودة  ��ــشــتــبــاكــات  �أن 
مبــنــطــقــة مــزلــقــان بــاكــو�ــس ، بني 
�لإ�شالم  لــقــوى  تنتمي  جمموعة 
�أهايل  �ل�شيا�شي وبني ع�شر�ت من 
�لإ�شالميني  �أن  مو�شحاً  �ملنطقة، 
حاولو� ت�شكيل جلنة �أمنية �شعبية 
�ملارة  هويات  على  بــالطــالع  تقوم 
وتفتي�شهم، ما �أثار حفيظة ع�شر�ت 

من �لأهايل فوقعت �ل�شتباكات .
�لإ�شتباكات مل  �أن  �مل�شدر  و�أ�شاف 
تـــدم دقــائــق بــعــد و�ــشــول عـــدد من 
�لــ�ــشــبــاب حــامــلــني هــــر�و�ت وقطع 
حديدية، ما دفع �لإ�شالميني �إىل 

�لهروب.

الرئي�س الفل�شطيني ي�شل اإىل مو�شكو 
ولكنهم  �إ�شر�ئيل  مع  حمادثات  ينتظرون  �لفل�شطينيني  �إن  عبا�س  قال 
�لن�شاط  ��شتمر�ر  ظل  يف  �لإ�شر�ئيلي  �لطرف  مفاو�شة  ي�شتطيعون  ل 
�لفل�شطينيني  موقف  �أن  �ىل  عبا�س  و�أ�ــشــار   . �لإ�شر�ئيلي  �لإ�شتيطاين 
�أنهم ل يتدخلون يف �شوؤون  من �لنتفا�شات �لعربية و��شح وثابت وهو 
�لبلد�ن  �لعربية ولكنهم يقفون مع �شعوب هذه  �لعربية وغري  �لبلد�ن 
�لفل�شطينيني  �أن  �أكد  . وبالن�شبة لأحد�ث �شوريا،  ويوؤيدون طموحاتها 
�ل�شيء  �أن  �إىل  ، مــ�ــشــري�ً  �ــشــوريــا  �ــشــوؤون تخ�س  �لــتــدخــل يف  يــريــدون  ل 
�لوحيد �لذي يريدونه يف �شوريا هو حماية �لفل�شطينيني وخميماتهم 
من هجمات �لطرفني �ملتنازعني. و�شوف ير�شل عبا�س وفد� �إىل �شوريا 
توفري  ب�شاأن  �ل�شورية  �حلكومة  مع  ليتباحث  �ملقبلة  �لقليلة  �لأيــام  يف 

�حلماية للفل�شطينيني �ملقيمني هناك.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

و�شل �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س �إىل مو�شكو، �م�س �لأربعاء، يف 
زيارة ت�شتغرق يومني يجتمع يف خاللها مع نظريه �لرو�شي فالدميري 
بوتني �ليوم لبحث ��شتئناف مفاو�شات �ل�شالم و�لتعاون �لثنائي و�مللفات 
�لإقليمية �ل�شاخنة. وقال عبا�س لو�شائل �إعالم رو�شية قبل توجهه �ىل 
مو�شكو، �إنه �شوف يتحدث للرئي�س بوتني مبنتهى �ل�شر�حة عن �لو�شع 
�لقائم يف �ل�شرق �لأو�شط. و�أ�شاف نريد مو��شلة تبادل �لآر�ء مع قادة 
�لرئي�س  ونوه   . �أ�شر�ر  بيننا  توجد  كافة.. فال  �ملو�شوعات  رو�شيا حول 
و��شتقالًل باملجال  و�أمناً  ��شتقر�ر�ً  �أن فل�شطني �زد�دت  �إىل  �لفل�شطيني 
�إ�شر�ئيل،  مــع  �لــنــز�ع  وحـــول  �ملا�شية.  �لقليلة  �لأعــــو�م  يف  �لإقــتــ�ــشــادي 

م�شيحيو دير الزور �شد االأ�شد وجبهة الن�شرة 

تــــهــــديــــد �لــــلــــيــــكــــود بــــالــــقــــول يف 
�شفحته على �ل�شبكة �لجتماعية 
يف  زمــالئــي  على  �إن  )في�شبوك(، 
�لليكود �أن ين�شو� هذ� )�لتهديد(، 
ولــن ت�شري �لأمـــور هــكــذ�، ويجب 
�لــــتــــحــــدث وتـــــقـــــدمي تـــــنـــــازلت، 
جميعنا، �إىل حني ت�شكيل حكومة، 
فهناك دولة ينبغي �لهتمام بها .

وك�شفت �إذ�عة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
مع  مــطــوًل  لــقــاًء  عقد  بينيت  �أن 
نــتــنــيــاهــو �لــلــيــلــة �ملــا�ــشــيــة، و�أنــــه 
�تــ�ــشــل خـــالل �لــلــقــاء عـــدة مر�ت 
للتو�شل  حمـــاولـــة  يف  لــبــيــد  مـــع 
�إىل  �لـــذهـــاب  تــ�ــشــويــة متــنــع  �إىل 

�نتخابات عامة جديدة.
�آخـــــر، حـــــّذر مبعوث  مـــن جـــانـــب 
�لأمم �ملتحدة �إىل �ل�شرق �لأو�شط 
تعيني  �شري، من عو�قب  روبــرت 
ع�شو �لكني�شت �أوري �أريئيل، من 
حزب �لبيت �ليهودي �لذي ميثل 
يف  لالإ�شكان  وزيـــر�ً  �مل�شتوطنني، 
�ملقبلة،  �لإ�ــشــر�ئــيــلــيــة  �حلــكــومــة 
معترب�ً �أن من �شاأن ذلك �أن يوؤدي 
ويق�شي  �ل�شتيطان  تكثيف  �إىل 

•• دير الزور-ا ف ب:

يــ�ــشــلــي �بــــو �بـــر�هـــيـــم وعــائــلــتــه كل 
يت�شاركونه مع  �لــذي  �ملنزل  �حــد يف 
دير  مدينة  يف  معار�شني  مقاتلني 
�لزور يف �شرق �شوريا لكن هذه �لعائلة 
�مل�شيحية �ملعار�شة للرئي�س �ل�شوري 
ت�شطر  �ن  تــخــ�ــشــى  �ل�ــــشــــد،  بــ�ــشــار 
ملغادرة �لبالد يف حال فر�شت جبهة 
بعد  قو�نينها  �ل�ــشــالمــيــة  �لن�شرة 
�شقوطه. ويقول �بو �بر�هيم لوكالة 
�لخرية  �لعائلة  نحن  بر�س  فر�ن�س 
�ملــ�ــشــيــحــيــة �ملــتــبــقــيــة يف ديــــر �لــــزور 
�لقو�ت  �شيطرة  ز�لــت حتت  ما  �لتي 
ت�شهد معارك منذ  لكنها  �لنظامية، 
�ملر�شد  وي�شري  ��شهر.  ع�شرة  نحو 
�لــ�ــشــوري حلــقــوق �لنــ�ــشــان �ىل �ن 
غادرو�  �مل�شيحيني  �ل�شكان  غالبية 
�لعنف،  �عـــمـــال  بــ�ــشــبــب  �لـــــزور  ديــــر 
بعدما كان عددهم فيها يقارب �ربعة 
�بر�هيم  �بو  �شخ�س. وي�شيف  �لف 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

وّجه حزب �لليكود �لذي يتزعمه 
رئـــيـــ�ـــس �لــــــــــوزر�ء �لإ�ـــشـــر�ئـــيـــلـــي 
تهديد�ً  �م�س،  نتنياهو،  بنيامني 
�إىل حزب يوجد م�شتقبل برئا�شة 
يــائــري لــبــيــد، بـــاأنـــه يف حـــال عدم 
فاإنه  �ئتاليف  �تفاق  �إىل  ل  �لتو�شّ
�شي�شعى �إىل �شم حزبي �ملتدينني 
)�حلريدمي(  �ملت�شددين  �ليهود 

�إىل حكومته بدًل منه.
�لليكود  قــيــاديــون يف حــزب  وقـــال 
لــو�ــشــائــل �إعــــالم �إ�ــشــر�ئــيــلــيــة �إنه 
يف حــــال عــــدم حـــــدوث تـــقـــدم مع 
�لقريبة،  �لــ�ــشــاعــات  خـــالل  لبيد 
�ملبالغ  مطالبه  عــن  يــتــنــازل  ومل 
فيها، فاإن رئي�س �حلكومة �شيبد�أ 
�حلزبني  مــع  خاطفة  مبــحــادثــات 
�حلـــريـــديـــني )�ـــشـــا�ـــس ويـــهـــدوت 

هتور�ة( .
وذكرت �لتقارير �ل�شحفية خالل 
يطالب  لبيد  �أن  �لأخـــرية  �لأيـــام 
حقيبتي  عــلــى  حـــزبـــه  بــحــ�ــشــول 
و�لد�خلية  و�لــتــعــلــيــم  �لـــرتبـــيـــة 

�لـــوز�ريـــتـــني، �لأمــــر �لـــذي �أدخل 
�إىل طريق  �ملفاو�شات �لئتالفية 

�شبه م�شدود.
لكن حزب يوجد م�شتقبل رد على 
�لأزمة  �إن  بالقول  �لليكود  �إنـــذ�ر 
�لآن  ن�شهدها  �لــتــي  �لئــتــالفــيــة 
على �حلقائب  لي�شت �شر�عاً  هي 
و�إمنــا هذ� �شر�ع  �لوز�رية فقط، 
�لإ�شر�ئيلي،  �ملجتمع  �شورة  على 
ــــر�ر يـــوجـــد مــ�ــشــتــقــبــل على  و�إ�ــــش
نابع  و�لــتــعــلــيــم  �لــرتبــيــة  حقيبة 
لتغيري  �لــطــريــق  �أن  حقيقة  مــن 
وجــه �لــدولــة متــر بــالأ�ــشــا�ــس من 
و�شــــّدد  �حلــقــيــبـــــــــــة  ــذه  هـــ خـــالل 
حزب يوجد م�شتقبل على �أنه لن 
ح�شل  لأنــه  مطالبه  عــن  يتنازل 
عـــلـــى ثـــقـــة �جلـــمـــهـــور مــــن �أجــــل 
�ملــحــاربــة مــن �أجـــل هــذه �ملطالب 
ينحرف  لـــن  لــبــيــد  يــائــري  و�أن   ،
لو  حتى  وتعهد�تــــه  مبادئه  عــن 
�شفوف  يف  �جللو�س  �إىل  ��شطر 

�ملعار�شة .
�لبيت  رئي�س حــزب  عــّقــب  كــذلــك 
�لـــيـــهـــودي نــفــتــايل بــيــنــيــت، على 

�شالم  �إىل  ل  �لتو�شّ �حتمال  على 
بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني.

�م�س  مــعــاريــف  �شحيفة  وقــالــت 
�نــتــقــاد�ت �شديدة  وّجـــه  �ــشــري  �إن 
لـــنـــّيـــة تـــعـــيـــني �أريــــئــــيــــل وزيــــــــر�ً 
لالإ�شكان خالل لقائه مع ن�شطاء 
�إ�ــشــر�ئــيــلــيــني مـــن حـــركـــة �شوت 
و�حد �لدولية �لتي تدعو �إىل حل 
�ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني.

�شري  عــــن  �لــ�ــشــحــيــفــة  ونـــقـــلـــت 

وزير�ً  �أريــئــيــل  تعيني  حــول  قوله 
لالإ�شكان �إنه �إذ� كان هذ� �لتعيني 
يــعــنــي مـــوجـــة بـــنـــاء جــــديــــدة يف 
�ملـــ�ـــشـــتـــوطـــنـــات فـــــــاإن هــــدفــــه هو 
للتو�شل  �لحتمال  على  �لق�شاء 
�إىل ت�شوية و�شالم بني �ل�شعبني .

�شري  حتذير  على  �أريئيل  وعّقب 
وقح  �لأخـــري  ت�شريح  �أن  معترب�ً 
جد�ً ، و�أنه تدّخل فظ يف �ل�شيادة 
�لإ�ــشــر�ئــيــلــيــة �ملــوجــودة حــالــيــاً يف 

�ن هـــوؤلء غـــادرو� مــع بــد�يــة �لنز�ع، 
وجلاأو� �ىل مناطق خا�شعة ل�شيطرة 
جبهة  ��شالميي  مــن  خــوفــا  �لــنــظــام 
�جلبهة  هـــذه  تــكــن  ومل   . �لــنــ�ــشــرة 
�لــنــز�ع منت�شف  بــدء  مــعــروفــة قبل 
�كت�شبت  لكنها   ،2011 مار�س  �آذ�ر 
�لــعــديــد من  وتــبــنــت  مــتــنــامــيــا  دور� 

غالبيتها  ��ــشــتــهــدفــت  �لــتــفــجــري�ت 
مــر�كــز �مــنــيــة وعــ�ــشــكــريــة. وحتظى 
�جلبهة �لتي �درجتها و��شنطن على 
�لرهابية، بح�شور  �ملنظمات  لئحة 
قبل  و�شكلت  �شوريا،  �شرق  يف  و��شع 
�يام مع جمموعات ��شالمية �خرى، 
�ل�شرقية  �ل�شرعية للمنطقة  �لهيئة 

عملية ح�ّشا�شة لت�شكيل �حلكومة، 
و�أقو�ل �شري لي�شت مفاجئة على 
غري  �ملتحدة  �لأمم  موقف  �شوء 

�ملتو�زن و�ملعادي لإ�شر�ئيل .
�ىل ذلك، تنظر �ملحكمة �لعليا يف 
م�شتوطنة  تو�شيع  �شد  �لتما�س 
�لتو��شل  يــقــطــع  بــ�ــشــكــل  �أفــــــر�ت 
�جلــغــر�يف بــني مــديــنــة بــيــت حلم 
�لو�قعة  �لفل�شطينية  و�لـــقـــرى 

جنوب �ملدينة.

�شوؤون  �د�رة  �شتتوىل  �لتي  �شوريا  يف 
�ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرتها.

و��شار �ملر�شد �ل�شوري �ىل �ن مدينة 
�مليادين يف حمافظة دير �لزور، ت�شهد 
�لهيئة،  تاأ�شي�س  عــن  �لعـــالن  منذ 
�لن�شرة.  تظاهر�ت معار�شة جلبهة 
نو�جه  مل  �بـــر�هـــيـــم  �بــــو  ويــ�ــشــيــف 
م�شكالت معهم حتى �لآن . ويو�شح 
�نــه رغــم ذلــك نحن خائفون منهم، 
�جلي�س  مقاتلو  �لوحيدين.  ول�شنا 
�لــ�ــشــوري �حلـــر يــخــافــون �يــ�ــشــا. يف 
ديـــر �لــــزور، �جلــمــيــع خــائــف منهم. 
هم �قوياء جد� و�ف�شل ت�شليحا من 

بقية �ملقاتلني �ملعار�شني .
�ل�شد،  ب�شار  ي�شقط  عندما  ويتابع 
�شرنى ما هي نياتهم �حلقيقية. �ذ� 
قررو� �قامة دولة ��شالمية حتكمها 
ثـــمـــة خيار  يـــكـــون  لــــن  �لـــ�ـــشـــريـــعـــة، 
و�ملجموعات  �مل�شيحيني  نحن  لــنــا، 
�لخــــرى، �ــشــوى تـــرك هـــذه �لبالد، 

و�شرنحل .

قطع طرق يف بريوت ت�شامنًا مع االأ�شري 
•• بريوت-ا ف ب:

قطع �شبان بع�س �لطرق يف بريوت ومناطق �خرى يف �شمال لبنان قبل منت�شف ليل �لثالثاء �لربعاء ت�شامنا مع 
رجل �لدين �ل�شني �حمد �لأ�شري �لذي نقل عنه قوله �ن �جلي�س يطوق �مل�شجد �لذي يوؤم �ل�شالة فيه يف جنوب 
لبنان ويريد �قتحامه، بح�شب ما �وردت �شفحة �لأ�شري �لر�شمية على موقع في�شبوك على �شبكة �لنرتنت وم�شادر 
�منية. و�و�شح م�شدر �مني لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �جلي�س �للبناين �وقف �شابا يقود �شيارة حتمل رقما مزور� يف 
حميط م�شجد بالل بن رباح يف بلدة عرب� �شرق مدينة �شيد�، �كرب مدن جنوب لبنان وخالل �لتحقيق معه، ��شتنفر 
�ن�شار �ل�شري يف �مل�شجد �ملجاور وجتمعو� حول حاجز �جلي�س و�شحبو� �ل�شاب �ىل د�خل �مل�شجد. وتبني �ن �ل�شاب 
�ل�شيخ عا�شم حمرم �لعاريف وطالب �جلي�س �ملتجمعني د�خل �مل�شجد بت�شليم �لعاريف ل�شتكمال  رجل دين يدعى 
�لتحقيق. وبعد وقت ق�شري على �حلــادث، مت بث �خلرب �لتايل على �شفحة �ل�شري على في�شبوك �للو�ء �لثامن 
من �جلي�س �للبناين �لذي طوق م�شجد بالل بن رباح و�أقام ثكنة ع�شكرية حوله، قرر �لآن ح�شب ما هددنا �قتحام 

�مل�شجد بحجة �شحب �ل�شيخ عا�شم حمرم �لعاريف �لذي �رتكب خمالفة �شري .

اإ�شرائيل تخ�شى اتهامها 
بالعن�شرية من وفد اأفريقي

•• القد�ص املحتلة-يو بي اآي:

زيارة  �أن  من  �لتخّوف  عن  �لإ�شر�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  م�شوؤول  عــرّب 
عن�شرية  تفرقة  نظام  مبمار�شة  �شيتهمها  لإ�شر�ئيل  �أفريقي  جنوب  وفد 
�لأبرتهايد  �أ�ــشــبــوع  تنظيم  يتم  فيما  �لفل�شطينيني،  بحق  )�أبــرتــهــايــد( 

�لإ�شر�ئيلي يف مدينة �لنا�شرة يف �جلليل.
ورغم �أن هدف زيارة �لوفد �جلنوب �أفريقي هو �لتحقيق يف �أ�شباب �جلمود يف 
�ملفاو�شات �لإ�شر�ئيلية – �لفل�شطينية، �إل �أن وز�رة �خلارجية �لإ�شر�ئيلية 
�شرعية  للزيارة هو و�شع تقرير ي�شفي  �لهدف �حلقيقي  �أن  تتخّوف من 
يف  �لفل�شطينيني  �شد  �لأبرتهايد  متار�س  باأنها  لإ�شر�ئيل  �تهامات  على 
�ل�شفة �لغربية، خا�شة و�أن جنوب �أفريقيا تعترب و�حدة من �أكرث �لدول 

�لتي تنتقد �شيا�شة �إ�شر�ئيل بحق �لفل�شطينيني.
ونقلت �شحيفة )معاريف( �م�س عن م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �لإ�شر�ئيلية 
قوله �إنه �إذ� �أقّرت �لدولة �لتي �نت�شرت على �لأبرتهايد، من خالل تقرير 
خا�س، باأن �إ�شر�ئيل متار�س �شيا�شة كهذه جتاه �ل�شكان �لفل�شطينيني، فاإن 
هذ� �لأمر �شي�شرعن هذ� �لدعاء يف �حللبة �لدولية، و�إقر�ر كهذ� �شيدعم 
�إن وز�رة  حملة �ملقاطعة �لتي تقوم بها منظمات دولية. وقالت �ل�شحيفة 
�خلارجية �لإ�شر�ئيلية حتاول �إرجاء زيارة �لوفد �جلنوب �أفريقي، �لأ�شبوع 
�ملقبل، بحجة �أنه يحل يف هذه �لفرتة عيد �لف�شح �ليهودي �لذي تكون فيه 

�لوز�ر�ت �لإ�شر�ئيلية مغلقة ب�شبب عطلة �لعيد.
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�صنعاء تتوعد املعتدين على اأنابيب النفط 

خماوف مينية من ات�شاع نفوذ احلراك اجلنوبي
•• �صنعاء-وكاالت:

تثور خماوف يف �ليمن من �ت�شاع 
هيمنة �حلر�ك �جلنوبي يف جنوب 
ي�شيطر على كثري  بات  �إذ  �ليمن، 
من �ملناطق، خا�شة يف حمافظتي 
�لــ�ــشــالــع وحلــــج، حــيــث ُرفــــع علم 
�ل�شابقة،  �لــيــمــن  جـــنـــوب  دولـــــة 

و��شتبدل �لن�شيد �لوطني.
حمليون  م�شوؤولون  يقلل  وبينما 
من تلك �ملخاوف، ويرى حمللون 
�إد�رة  يــ�ــشــتــطــيــع  ل  �حلــــــر�ك  �أن 
د�نت  �إذ�  �ملحافظات  تلك  �ــشــوؤون 
لـــه يـــوؤكـــد قـــيـــاديـــون يف �حلــــر�ك 
�لهيمنة  �ملــ�ــشــي يف  عــلــى  عــزمــهــم 
�ملناطق و�حــدة تلو �لأخرى،  على 
حتى ��شتعادة �ل�شيطرة على كافة 

�ملناطق �جلنوبية.
وقال حمافظ حلج �أحمد �ملجيدي 
موجود  �جلـــنـــوبـــي  �حلـــــــر�ك  �إن 
بــكــرثة يف �ملــحــافــظــة، وخــا�ــشــة يف 
�لــبــعــيــدة عـــن مركز  �ملـــديـــريـــات 
�أن  يعني  ذلك ل  ولكن  �ملحافظة، 
بيده،  �شقطت  قد  �ملديريات  تلك 
ز�لت  �ملحلية هناك ل  فال�شلطات 
�خلدمات  وتــقــدم  عملها  متــار�ــس 

للمو�طنني .
وقــلــل مــن �ملــخــاوف �ملــثــارة ب�شاأن 
حمافظات  عــلــى  �حلــــر�ك  هيمنة 
جنوبية، م�شري�ً �إىل وجود حو�دث 
عـــلـــيـــه يف حلج  �أمــــنــــيــــة حتـــ�ـــشـــب 

معها وفقا لذلك من خالل �تخاذ 
�إجر�ءت �شارمة وتطبيق �لقانون 
حد  وو�ــشــع  �لعابثني  بحق  بــحــزم 
لأعمالهم �لجر�مية جتاة �لوطن 

و�ل�شعب .
وطالبت وز�رتي �لدفاع و�لد�خلية 
�لتحرك �لعاجل من خالل خطة 
حلماية  �شاملة  و�أمنية  ع�شكرية 
�لكهرباء  ــــر�ج  و�أب �لنفط  �نــابــيــب 
للعنا�شر  �لـــــفـــــوري  و�لـــ�ـــشـــبـــط 
�مام  �ملــثــول  يرف�س  ملــن  �ملتورطة 
و�لعد�لية  �لــقــ�ــشــائــيــة  �لجـــهـــزة 

لينالو جز�ئهم �لر�دع.
�لــكــهــربــائــي �نقطع  �لــتــيــار  وكــــان 
منذ �لأحد عن �لعا�شمة �ليمنية 
�ليمنية  �ملـــدن  مــن  وعـــدد  �شنعاء 
�لأخرى، �شرق �لبالد، �إثر �عتد�ء 
نــــفــــذه مـــ�ـــشـــلـــحـــون عـــلـــى حمطة 
كهربائية يف حمافظة ماأرب �شرق 

�ليمن.
�ل�شر�بي  عــلــى  �ملــهــنــد�ــس  وقـــــال 
�إن  �نرتنا�شونال،  بر�س  ليوناتيد 
�لــكــهــربــاء تتعر�س  نــقــل  خــطــوط 
�إعادة  منذ  تخريبية  لعـــتـــد�ء�ت 
�لغازية..  مــــاأرب  حمــطــة  ت�شغيل 
لديها  �لــكــهــربــاء  وز�رة  �أن  ورغـــم 
ع�شر�ت �لدر��شات �لعلمية لآليات 
�لكهرباء  نــقــل  خـــطـــوط  حــمــايــة 
و�لتي كلفت هي �لأخرى ماليني 
تــــز�ل  مــــا  �أنــــهــــا  �إل  �لـــــــــــدولر�ت، 

حبي�شة �لأدر�ج .

من جانب �آخر، توعدت �حلكومة 
�لــيــمــنــيــة �مـــ�ـــس، �ملــعــتــديــن على 
خطوط �لكهرباء و�نابيب �لنفط 
بعقوبات ر�دعة بعد �نقطاع كامل 
خلدمة �لكهرباء عن معظم �ملدن 

�ليمنية منذ �لأحد �ملا�شي.
وو�شفت �حلكومة يف بيان �شحايف 
�لعتد�ءت �لتخريبة �لتي تتعر�س 
لها �نابيب �لنفط و�بر�ج �لكهرباء 

باأنها جر�ئم جنائية .
�لتعامل  �شيتم  بانه  �لبيان  و�كــد 

�حلـــر�ك  قــــادة  �أن  �إل  و�لــ�ــشــالــع، 
ينفون ذلك.

وعــــن قــ�ــشــيــة رفــــع �أعــــــالم دولـــة 
و��شتبد�ل  �لـــ�ـــشـــابـــقـــة  �جلــــنــــوب 
بن�شيد جديد يف  �لوطني  �لن�شيد 
�إن  �ملجيدي  قــال  �ملــد�ر�ــس،  بع�س 
�إطار �شيق  تلك �ملمار�شات تتم يف 
ويف �ملديريات �لبعيدة، ولذلك مل 

نتمكن من �ل�شيطرة عليها .
�ملحافظات  �أبناء  م�شايقة  وب�شاأن 
�أكد  ممتلكاتهم،  ونهب  �ل�شمالية 

يقومون  مـــن  �أن  حلـــج  حمـــافـــظ 
بتلك �لأعمال عنا�شر خارجة عن 
وتلك  �أمــنــيــاً،  ومطلوبة  �لــقــانــون 
�ملمار�شات لقت �إد�نات و��شعة من 

كل �لأطر�ف يف �جلنوب .
ــلــطــة يف  وطــــالــــب �ملـــجـــيـــدي �لــ�ــش
يف  �لأمـــن  تعزيز  ب�شرعة  �شنعاء 
على  ي�شاعد  و�لــ�ــشــالــع مبــا  حلــج 
فيهما،  و�ل�شتقر�ر  �لأمــن  حفظ 
ل �شيما يف �ملديريات �لبعيدة �لتي 

�أ�شبح �لأمن فيها �شبه منعدم .

رو�شيا جتلي مزيدًا من رعاياها من �شوريا بريطانيا تدر�س ت�شليح ثوار �شوريا 
•• لندن-ا ف ب:

�كد رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون �ن بالده 
�لوروبــــي  �لحتــــاد  يفر�شه  حــظــر�  تتجاهل  �ن  ميــكــن 
كان  �ذ�  بال�شلحة  �ل�شوريني  �ملعار�شني  بتزويد  وتقوم 
ذلك ميكن �ن ي�شاعد يف ��شقاط �لرئي�س ب�شار �ل�شد. 
وكان وزر�ء خارجية �لحتاد �لوروبي �ملنق�شمون حول 
تخفيف  قـــررو�  �ل�شلحة،  على  �حلــظــر  �بــقــاء  مـــربر�ت 
معد�ت  �ل�شوريني  �ملعار�شني  تزويد  عرب  �لجــر�ء  هذ� 
غري قاتلة وتدريبهم. �ل �نهم �متنعو� عن رفع �حلظر 
�لعموم  جمل�س  يف  جلنة  ��شئلة  على  ورد�  كامل.  ب�شكل 

�لربيطاين حول �مكانية متديد �حلظر على �ل�شلحة 
�ن  نــود  كــامــريون  قــال  ��شهر،  ثــالثــة  بعد  �نتهائه  بعد 
نو��شل �لعمل وفق �لطرح �لوروبي . و��شاف كامريون 
�لــــذي كـــان يــتــحــدث �مــــام جلــنــة �لرتـــبـــاط يف جمل�س 
�ذ�  �لوروبيني  �شركائنا  �قناع  ن�شتطيع  �ن  �آمل  �لعموم 
��شبح �لمر )مد �ملعار�شة �ل�شورية بال�شلحة( �شروريا 
وتابع  ذلــك  على  يو�فقو�  و�ن  كذلك  ي�شبح  عندما  �و 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين لكن �ذ� مل نتمكن من ذلك، 
و�كد  طريقتنا  على  بــالمــور  نقوم  �ن  م�شتبعد�  فلي�س 
�شيا�شة  �تباع  وميكننا  م�شتقال  بلد�  زلنا  ما  كــامــريون 

خارجية م�شتقلة .

�ملنطقة  �أنــحــاء  �ــشــوريــا ويف  د�خـــل 
ما�شيهم  �ــشــيــاع  عــلــى  �ـــشـــاهـــدون 
ــــط �حلــــطــــام  ــــش ومـــ�ـــشـــتـــقـــبـــلـــهـــم و�
تــ�ــشــهــده �لبالد  �لــــذي  و�لــتــدمــري 

نتيجة هذ� �ل�شر�ع �ملمتد .
تلغر�ف  ديـــلـــي  �ــشــحــيــفــة  وذكـــــرت 
�لفرن�شية  �لأنباء  وكالة  عن  نقال 
مــقــرهــا جنيف  �لــتــي  �ملــنــظــمــة  �أن 
�لأربعة  ن�شف  نحو  �أن  �إىل  �أ�شارت 
�لـــذيـــن بحاجة  �ــشــخــ�ــس  مــاليــني 
ما�شة للم�شاعدة د�خل �شوريا من 
وهناك   ،18 �ــشــن  دون  �لأطـــفـــال 
�شن  دون  طــــفــــل   536000

�خلام�شة.
ثمامنائة  نحو  �إن  �لتقرير  وقـــال 
�ُشردو�   14 �ــشــن  دون  طــفــل  �ألــــف 
حني  يف  �لــ�ــشــر�ع،  ب�شبب  د�خــلــيــا 
مــلــيــون طفل  ن�شف  مــن  �أكـــرث  �أن 

لجئني يف دول جماورة.
تقريرها  يف  �لــيــونــيــ�ــشــف  وقـــالـــت 
نقطة  �إىل  ت�شل  باخت�شار  �لأزمــة 
�لعو�قب  �إىل  بالإ�شافة  �لالعودة 
و�ملنطقة  ل�شوريا  �لأجــل  �لطويلة 
ككل، مبا يف ذلك خطر �شياع جيل 

من �لأطفال �ل�شوريني .

•• عمان-وكاالت:

تــ�ــشــارلــز وزوجته  �لأمــــري  �لــربيــطــاين  �لــعــهــد  ز�ر ويل 
كاميال �م�س �لأربعاء خميما لالجئني �ل�شوريني �شمال 
�لأردن و�أو�شح م�شدر حكومي �أردين رف�س ذكر ��شمه 
�أن ت�شارلز وزوجته كاميال ز�ر� خميم حد�ئق �مللك عبد 
�هلل �لذي تديره �لأمم �ملتحدة قرب �حلدود مع �شوريا، 
و�لذي ي�شت�شيف نحو �ألف لجئ �شوري فرو� هربا من 

�لنز�ع �مل�شلح يف بلدهم.
�ملتحدة  �لأمم  ملفو�شية  تابعني  م�شوؤولني  �أن  و�أ�ــشــاف 
لــ�ــشــوؤون �لــالجــئــني �أطــلــعــو� �لأمــــري تــ�ــشــارلــز وزوجته 

كاميال عن و�شع �لالجئني .
ويقول �لأردن �لذي يتقا�شم مع �شوريا حدود� م�شرتكة 

يزيد طولها على 370 كلم �إن عدد �ل�شوريني باململكة 
�ألــفــا مــنــهــم مبخيم   120 يــقــطــن  �ألــفــا   440 جتــــاوز 
�ــشــمــال �شرق  �ملــفــرق،  �لـــذي يــقــع مبحافظة  �لــزعــرتي 

�ململكة على مقربة من �حلدود �ل�شورية.
ويــعــتــزم تــ�ــشــارلــز وزوجـــتـــه زيــــارة مــديــنــة جــر�ــس �لتي 
�آثار� رومانية ويونانية وكان ويل عهد بريطانيا  ت�شم 
للمملكة  ر�شمية  زيــــارة  �ملــا�ــشــي  �لثــنــني  بـــد�أ  وزوجــتــه 
�شرق  جولة  م�شتهل  يف  �أيـــام  ثالثة  ت�شتغرق  �لأردنــيــة 

�أو�شطية ت�شمل �ل�شعودية وقطر و�شلطنة ُعمان.
و�أعلن ق�شر باكنغهام يف لندن يوم 13 فرب�ير-�شباط 
�ملا�شي �أن جولة �لأمري ت�شارلز وزوجته �ل�شرق �أو�شطية 
�شت�شتغرق ت�شعة �أيام �بتد�ء من 11 حتى 19 مار�س-

�آذ�ر �حلايل.

•• بغداد-ا ف ب:

تــقــدم عـــدد مــن �ــشــيــوخ عــ�ــشــائــر �لنـــبـــار �ل�شنية 
مبــ�ــشــروع لنــهــاء �لــتــوتــر �لــقــائــم بــني �حلكومة 
منذ  ت�شهد  �لتي  �ملحافظة  هذه  يف  و�ملعت�شمني 

�كرث �شهرين �حتجاجات مناه�شة للحكومة.
�ملتمثلة  �ملــطــالــب  �بـــرز  تنفيذ  �ملـــبـــادرة  وتتبنى 
موؤ�ش�شات  يف  وع�شكري  مــدين  تـــو�زن  بتحقيق 
�لـــدولـــة بــعــد حــ�ــشــولــهــا عــلــى تــعــهــد مــن رئي�س 

�حلكومة.
�حد  �لفهد�وي  �لكرمي  عبد  ر�فــع  �ل�شيخ  وقــال 
كبار �شيوخ �لنبار يف موؤمتر �شحايف �شم عدد� 
مــن وجــهــاء و�ــشــيــوخ �ملــحــافــظــة حتــركــنــا بد�فع 
�لــ�ــشــلــح بــني �حلــكــومــة و�ملــعــتــ�ــشــمــني ولتفويت 
�لـــعـــر�ق مـــن �جلماعات  �عـــــد�ء  �لــفــر�ــشــة عــلــى 

وتــلــبــيــة للمطالب  �لــفــن  �لرهــابــيــة ومــثــريي 
للمتظاهرين .

�للقاء�ت  من  �شل�شلة  �لع�شائري  �لوفد  و�جــرى 
ويف  �حلــكــومــيــني  و�ملــ�ــشــوؤولــني  �ل�شيا�شيني  مــع 
�لذي  �ملــالــكــي  نـــوري  �لــــوزر�ء  رئي�س  مقدمتهم 

تعهد بدعم جهود �لوفد.
�كد  �لـــــوزر�ء  رئــيــ�ــس  �ن  كلمته  يف  �ل�شيخ  وقـــال 
لهم �حرت�مه للمطالب �مل�شورعة للمتظاهرين 
�شالحياته  يف  منها  يقع  مــا  بتحقيق  و�لــتــز�مــه 

�ل�شخ�شية .
�حلكومة  �ىل  مطالب  بخم�شة  �ل�شيوخ  وتــقــدم 
�لدولة  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  يف  �لـــتـــو�زن  حتقيق  �بـــرزهـــا 

�ملدنية و�لع�شكرية، بح�شب بيان.
يف  ثقله  �شي�شتخدم  �ملالكي  فان  �ل�شيخ  وبح�شب 
جمل�س �لنو�ب لتعديل قانون �مل�شاءلة و�لعد�لة 

و�قر�ر �لعفو �لعام با�شتثناء �لرهابيني و�ملتهمني 
حادثة  �شحايا  ذوي  وتعوي�س  �ملـــايل،  بالف�شاد 

�لفلوجة �لتي �ودت بحياة �شبعة متظاهرين.
غالبية  ذ�ت  مــدن  يف  �لعر�قيني  �آلف  ويتظاهر 
�شنية، �شمال وغرب بغد�د منذ نحو �ربعني يوما، 
رف�شا ل�شيا�شة رئي�س �لــوزر�ء �لذي يتهمونه ب 
مطالبهم  تلبية  وعـــدم  �ل�شنة  �لــعــرب  تهمي�س 

باطالق �شر�ح �ملعتقلني يف �ل�شجون.
�شيوخ  �حــد  �ل�شليمان  رعــد  �ل�شيخ  قــال  بـــدوره، 
قبيلة �لدليم �ن هناك دخالء �شعدو� على �ملنابر 
وباتو� يثريون �لفن وينا�شدون دول للتدخل يف 

�شوؤونا .
و��ــشــاف نــحــن نــرفــ�ــس هــــوؤلء ولـــن ن�شمح لهم 
بــالــتــحــريــ�ــس و�لـــ�ـــشـــحـــن �لـــطـــائـــفـــي و�طـــــالق 

�ل�شعار�ت �مل�شيئة للهوية �لوطنية .

مبادرة الإنهاء التوتر بني حكومة املالكي واملتظاهرين 

جندي اأمريكي ين�شم للثوار ال�شوريني 
•• لندن-وكاالت:

ن�شرت �شحيفة ديلي تلغر�ف �أن جنديا �أمريكيا �شابقا �ن�شم �إىل �لقتال يف 
�شفوف جبهة �لن�شرة �ل�شورية �لتي قالت عنها �إنها فرع لتنظيم �لقاعدة 

يف �لعر�ق. 
�لبالغ ثالثني عاما حارب مع جماعات  �إيريك هــارون  �إن �جلندي  وقالت 
�أنه قتل بع�س �جلنود �ل�شوريني  �أخرى يف �جلي�س �ل�شوري �حلر، ويزعم 

و�إير�نيا.
وقال هارون يف مقابلة مع �شبكة فوك�س نيوز كنت معزول يف �إحدى �ملعارك 
�لن�شرة  جبهة  و�لتقطتني  ع�شكرية  مناورة  يف  قتلو�  جمموعتي  ومعظم 
ما يحتاجه  وكل  لي�س م�شتحيال،  �لن�شرة  �إىل جبهة  �لن�شمام  و�أ�شاف   .
�لأمر جمرد جر�أة وذكاء  و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �جلندي �ل�شابق خدم 
لكنه مل يخدم خدمة   ،2003 �إىل   2000 عام  �لأمريكي منذ  باجلي�س 
جر�ء  بالر�أ�س  �إ�شابات  ملكابدته  �ُشرح  �أن  لبث  ما  ثم  �جلنود  كبقية  فعلية 

حادث �شيارة.
و�أملح و�لد �جلندي د�ريل هارون �إىل �حتمال �أن �بنه رمبا يعاين من م�شاكل 
نف�شية. وقـــال كــان يــعــاين فعال مــن �لكــتــئــاب قبل ذلـــك، و�حلــــادث رمبا 
�شاعف حالته تلك . ُيذكر �أن �جلندي �إيريك �عتنق �لإ�شالم بعد �أن �شادق 
�إنه قدم  �ل�شحيفة  وقالت  �ملتحدة.  بالوليات  يعي�شان  �شخ�شني عر�قيني 
�إىل �شوريا بعد �مل�شاركة مبظاهر�ت ميد�ن �لتحرير بالقاهرة عام 2011، 
ومن يومها كان كثري �لرتحال مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط. وُيعتقد �لآن �أنه 
�تهمه  �لــذي  �ل�شوري  �لنظام  �هتمام  �أ�شبح حمل  �أن  بعد  تركيا  �إىل  غــادر 

بالتج�ش�س.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �شريط فيديو 
ر�شالة  يوجه  وهو  �إيريك  فيه  يظهر 
�لأ�شد قائال  ب�شار  �شخ�شية للرئي�س 
لـــه �أيــــامــــك مــــعــــدودة و�ـــشـــوف تـــزول 

م�شتعال.
و�أنت  �لآن  تتنحى  �أن   وينبغي عليك 
و�قــــف عــلــى قــدمــيــك وتـــرحـــل لأنك 
�شتموت ل حمالة . وذكرت �أن �شريط 
�لفيديو من�شور على �شفحة في�شبوك 
للجندي، و�لتي تعر�س �شور له وهو 
يف زي قتايل بجانب ر�جمات �شو�ريخ 

ومد�فع ر�شا�شة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لوطنية  �ملـــخـــابـــر�ت  رئــيــ�ــس  قـــال 
�لأمريكية جيم�س كالبر �إن وترية 
ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  نظام  تاآكل 
�لأ�شد تت�شارع، حمذر� من �إمكانية 
��شتخد�مه �ل�شالح �لكيميائي �شد 
بريطانيا  �أملــحــت  حــني  يف  �ل�شعب، 
للحظر  جتــــاوزهــــا  �إمـــكـــانـــيـــة  �إىل 
�ملعار�شة  ت�شليح  عــلــى  �لأوروبــــــي 
ــــر  ــــن وزي �لــــ�ــــشــــوريــــة، بــيــنــمــا �أعــــل
�لأمــريكــي جــون كريي  �خلارجية 
عن رغبته بروؤية �لأ�شد و�ملعار�شة 

على مائدة حو�ر و�حدة.
�للجنة  �أمـــــــــام  كــــالبــــر  وحتـــــــدث 
مبجل�س  لـــلـــمـــخـــابـــر�ت  ـــارة  �ملـــخـــت
�إنـــه مع  قــائــال  �ل�شيوخ �لأمــريكــي 
�ل�شورية  �ملـــعـــار�ـــشـــة  قــــوة  تـــز�يـــد 
يــو�جــه عجز� يف عدد  �لنظام  فــاإن 

�لأفر�د و�لإمد�د�ت �للوج�شتية. 
�لوطنية  �ملــخــابــر�ت  رئي�س  وحــذر 
عجز  تـــز�يـــد  �أن  مـــن  �لأمـــريكـــيـــة 
للمعار�شني  �لت�شدي  عن  �لنظام 
ع�شكرية  و�ــشــائــل  مـــن  لـــديـــه  مبـــا 
ب�شاأن  �ملخاوف  من  يزيد  تقليدية 
�لــنــظــام حلالة  �إمــكــانــيــة و�ـــشـــول 
ل�شتخد�م  يكفي  مبــا  �لــيــاأ�ــس  مــن 
�ل�شعب  �شد  �لكيميائية  �لأ�شلحة 
�ل�شوري، مما قد يت�شبب ب�شقوط 

عدد هائل من �ل�شحايا.
�أن  لــلــجــنــة  حـــديـــثـــه  و�أ�ـــــشـــــاف يف 

و�لذي  بــ�ــشــوريــا  �ملتعلق  �لــتــ�ــشــاوؤل 
متى  �إىل  هــو  مــتــز�يــد  ب�شكل  يــلــح 
�إجابتنا  وتابع   ، �لأ�ــشــد؟  �شي�شتمر 
�أن �أيـــامـــه مـــعـــدودة، غـــري �أنـــنـــا ل 

نعرف عددها.
ز�لت  ما  �ملعار�شة  �أن  ور�أى كالبر 
مئات  وجـــود  �إىل  م�شري�  ممــزقــة، 
�لقوة  متفاوتة  �لــثــو�ر  كتائب  من 
رغــــم حمــــــاولت �ملــعــار�ــشــة خللق 

قيادة موحدة.
كما حتدث عن تز�يد عدد �ملقاتلني 

يف  �ل�شركاء  �إقــنــاع  مــن  يتمكن  �أن 
�لحتــــاد �لأوروبــــــي بــرفــع �حلظر 
�لـــــذي يــفــر�ــشــه عــلــى �ــشــوريــا مبا 
�ملعار�شة  مقاتلي  بـــاإمـــد�د  ي�شمح 

بالأ�شلحة.
و�أ�شاف لكن �إذ� مل نتمكن من ذلك 
بالأمور  نقوم  �أن  م�شتبعد�  فلي�س 
�حتمال  �إىل  مــ�ــشــري�   ، بطريقتنا 

جتاوز بالده للحظر �لأوروبي.
م�شوؤول  قـــال  نــفــ�ــشــه،  �لــوقــت  ويف 
�لربيطانية  �خلـــارجـــيـــة  بـــــــوز�رة 

�لأجانب يف �شفوف �لثو�ر و�لذين 
بجبهة  مـــنـــهـــم  �لـــكـــثـــري  يـــرتـــبـــط 
تنظيم  عــــن  �ملــنــبــثــقــة  �لـــنـــ�ـــشـــرة 
�لــقــاعــدة يف �لـــعـــر�ق، و�أو�ـــشـــح �أن 
�جلبهة �كت�شبت قبول �شعبيا لأنها 
�ملدنية  �خلدمات  من  �ملزيد  تقدم 
يف و�شع فظيع للغاية من �لناحية 

�لإن�شانية .
قــــال رئي�س  �أخـــــــرى،  نــاحــيــة  مـــن 
�لوزر�ء �لربيطاين ديفد كامريون 
�إنــــه يتمنى  �أمـــــام جلــنــة بــرملــانــيــة 

من  و�ثــــقــــة  بــــــالده  �إن  لــــرويــــرتز 
�لجتــــــاهــــــات �ملـــعـــتـــدلـــة لأولــــئــــك 
وذلك  م�شاعدتهم،  تعتزم  �لــذيــن 
تعقيبا على خماوف من �أن تذهب 

�لأ�شلحة �إىل �لأيدي �خلطاأ .
وتــلــتــقــي هــــذه �لــتــ�ــشــريــحــات مع 
�خلارجية  لــوزيــر  مــوقــف ممــاثــل 
حيث  فــابــيــو�ــس،  لــــور�ن  �لفرن�شي 
قال �أمام جلنة �ل�شوؤون �خلارجية 
�لفرن�شية  �لــوطــنــيــة  �جلمعية  يف 
�لـــثـــالثـــاء لــيــ�ــس �ـــشـــر� �لـــقـــول �إن 
�إذ�  �أبــعــد  �لــذهــاب  يف  تفكر  فرن�شا 
رفع �حلظر، وخالل �لأيــام �ملقبلة 
�ــشــتــكــون هــنــاك �إجـــــــر�ء�ت يف هذ� 

�لإطار .
وك�شف م�شوؤول فرن�شي �أن �لهدف 
خ�شو�شا هو تقدمي �أ�شلحة م�شادة 
ملو�جهة  �لــــثــــو�ر  �إىل  لــلــطــائــر�ت 
�لتي  �لنظام  ومروحيات  طــائــر�ت 

تق�شف مناطق �ملعار�شة.
جديد  تـــقـــريـــر  حـــــذر  ــــــك،  ذل �ىل 
بحقوق  مــعــنــيــة  �أممــــيــــة  ملــنــظــمــة 
�أن جيال كامال من  �لأطــفــال من 
�ل�شوريني عر�شة خلطر  �لأطفال 
�لأهلية  �حلـــــرب  و�ـــشـــط  �لــ�ــشــيــاع 
�ملتاأججة يف �لبالد، وقالت �ملنظمة 
�إنها بحاجة عاجلة لأمو�ل ملعاجلة 

هذه �لأزمة. 
وقال رئي�س �شندوق �لأمم �ملتحدة 
ليك  �أنتوين  )يوني�شف(  للطفولة 
�لأطفال  مــاليــني  �إن  تــقــريــره  يف 

يوني�صيف: جيل من اأطفال �صوريا عر�صة لل�صياع 

املخابرات االأمريكية تتحدث عن اقرتاب �شقوط االأ�شد 

�نطلقت من �لالذقية �إىل مو�شكو، حملت 103 �أ�شخا�س رغبو� يف 
مغادرة �شوريا بينهم 64 �شخ�شاً يحملون �جلن�شية �لرو�شية و�أفر�د 
عائالتهم. و�أ�شافت �أن تلك �لطائرة نقلت �أي�شاً عدد�ً من مو�طني 
�لذين  و�أوزبك�شتان  ومولد�فيا  وكاز�خ�شتان  وبيالرو�شيا  �أوكر�نيا 
�أبدو� �لرغبة يف مغادرة �شوريا لأ�شباب �أمنية . وكانت طائرة رو�شية 
�أر�شلتها وز�رة �لدفاع �ملدين �إىل �شوريا يف 20 �شباط-فرب�ير �ملا�شي 
لتنقل �شحنة م�شاعد�ت �إن�شانية عادت �إىل مو�شكو بـ 99 �شخ�شاً من 
مو�طني رو�شيا و�أوكر�نيا وبع�س �جلمهوريات �ل�شوفيتية �ل�شابقة 
�لأخرى �لذين قررو� �لعودة �إىل بالدهم. وكانت طائرتان رو�شيتان 
حملتا 77 �شخ�شاً يحملون �جلن�شية �لرو�شية �إىل مو�شكو يف نهاية 

كانون �لثاين-يناير �ملا�شي.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�أعلنت مو�شكو �م�س �أنه مت �إجالء 64 من �لرعايا �لرو�س من �شوريا 
على من طائرة رو�شية حملت م�شاعد�ت �إن�شانية �إىل هناك.

�لر�شمية  �ملتحدثة  �لرو�شية )نوفو�شتي( عن  �لأنباء  ونقلت وكالة 
رو�شيو�س،  �إيرينا  �لرو�شية،  و�لــطــو�رئ  �ملــدين  �لدفاع  وز�رة  با�شم 
�ل�شاعة  62 �نطلقت يف  �إيــل-  بــاأن طائرة تابعة للوز�رة من طــر�ز 
مو�شكو  قرب  ر�مين�شكويه  مطار  من  �لأول  �أم�س  �شباح   10:00

�إىل مطار �لالذقية، حاملة �شحنة م�شاعد�ت �إن�شانية �إىل �شوريا.
و�لبطانيات  �للحف  مــن  طــّنــاً   11 حملت  �لــطــائــرة  �أن  و�أو�ــشــحــت 
و�لأغذية و�أ�شار بيان لوز�رة �خلارجية �لرو�شية �إىل �أن �لطائرة �لتي 

االأمري ت�شارلز يزور الجئني �شوريني باالأردن 

ف�شل اأول ت�شويت
 الختيار بابا الفاتيكان 

•• الفاتيكان-وكاالت:

تــ�ــشــاعــد دخــــان �أ�ـــشـــود كــثــيــف من 
�لفاتيكان  يف  �ــشــيــ�ــشــتــني  كــنــيــ�ــشــة 
�إ�شارة على ف�شل  �أم�س �لثالثاء يف 
�لكاثوليك  للكر�دلة  ت�شويت  �أول 
�لــذي عقدوه  �ل�شري  �لجتماع  يف 
للبابا  بــابــا جــديــد خلفا  لنــتــخــاب 
و�شاهد  عــ�ــشــر.  �لــ�ــشــاد�ــس  بنديكت 
بطر�س  �لقدي�س  �شاحة  �لآلف يف 
�لـــدخـــان �لأ�ـــشـــود �لــــذي يــعــنــي �أن 
جولة  �شيعقدون  كــارديــنــال   115
ثانية من �لت�شويت حيث �شيظلون 
�لكني�شة  جـــدر�ن  خلف  منقطعني 

�إىل �أن ينتخبو� �لبابا �جلديد .
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تهديدات كوريا ال�شمالية تخيف �شكان اجلنوب هكذا يعيد التاريخ نف�شه.. ولكن هذه املّرة يف �شكل حمرقة..!
•• الفجر – اأبوظبي:

هكذ� هي ثور�ت �لتيه و�لتفتت و�لن�شطار ل تكتفي باأكل 
�أبنائها و�لتهام �أوطانها، و�إمّنا تذهب بهما �إىل نار �ملحرقة.. 
�مل�شحكة  �ملهزلة  �لفاجعة  هــي  بــل  ل  �لبلّية..  هــي  وتلك 
�ملبكية..! هكذ� هي ثور�تنا ، �إعادة �إنتاج ملا �شلف، وطبعات 
منّقحة ومزيدة عن ما �شبق من تيه وزيف وحيف.. هكذ� 
هي ثور�تنا تلتهم �لنري�ن ما مل يقطع بحّد �ل�شيف..! هذ� 
�لهيكل �ملتفّحم مل تق�شفه طائر�ت �لأعد�ء.. ومل يلفحه 
نابامل �خل�شوم، و�إمنا فعل �إر�دي وترجمة حرفّية و�أمينة 
لغتيال �حللم و�شيادة �لأوهام.. و�شطوة �لأ�شنام وحتّجر 
�لأفكار و�ن�شد�د �لآفاق..! يقول هذ� �لفتى، وقد نال منه 

•• �صيول-ا ف ب:

تعود �شكان كوريا �جلنوبية على مر �ل�شنني على �خلطابات 
�شبه  يف  �لتوتر  ت�شاعد  لكن  يانغ  بيونغ  لنظام  �لعد�ئية 
�ل�شابيع �لخــرية خمــاوف متز�يدة  �ثــار خــالل  �جلزيرة 
بني �شكان �جلنوب وخ�شو�شا بعد �لتجربة �لنووية �لثالثة 
�لذي  �ل�شاروخ  نال  �ل�شمالية. وقد  بها كوريا  �لتي قامت 
��شتناد�  �لول-دي�شمرب  كانون  �ل�شمالية يف  كوريا  �طلقته 
�شهرين  بعد  وتلته  �لبال�شتية  �ل�شو�ريخ  تكنولوجيا  �ىل 
كوريا  �ل�شارع يف  رجل  مبالة  ل  ثالثة، من  نووية  جتربة 
�ل�شمالية.  �لكالمية  يعباأ باحلرب  �لذي كان ل  �جلنوبية 
معاهدة  �لخــــرية  �ليــــام  خـــالل  �ل�شمالية  كــوريــا  و�لــغــت 

بريطانيا تتعهد بالدفاع عن مواطني الفوكالند 
•• لندن-رويرتز:

حذر رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون �لرجنتني من �ن بريطانيا 
�شتكون جاهزة د�ئما للدفاع على مو�طني جزر فوكالند بعد �ن و�فقو� مبا 

ي�شبه �لجماع على �لبقاء حتت �ل�شيادة �لربيطانية.
وتطالب �لرجنتني بالرخبيل �لو�قع على بعد 500 كيلومرت من �شاحلها 
عــام وغــزت �جلــزر يف   200 لندن منذ حــو�يل  و12700 كيلومرت مــن 
1982 لكنها �ن�شحبت منها بعد �أن هزمت يف حرب مع بريطانيا ��شتمرت 
74 يوما. وقال كامريون يف تعليقات �ذيعت تلفزيونيا جزر فوكالند رمبا 
�نها على مبعدة �لف �لميال لكنها بريطانية بكل معنى �لكلمة وهذ� هو 
�حلال �لذين يريدون �ن يبقو� عليه.. ينبغي �ن يعرف �لنا�س �ننا �شنكون 
د�ئما هناك للدفاع عنهم و�نهم يريدون �أن يبقو� بريطانيني ويجب على 

�جلميع مبا يف ذلك �لرجنتني �ن يحرتمو� ذلك �لر�أي.

يجمعنا  �شيظّل  لــكــن  �ــشــاأحــرتق..  �لأرق،  و�أنــهــكــه  �جلـــوع 
نف�س �لّنفق.. �شرقوك يا وطن �لأحالم مّني.. ولكننا لن 
�أبي لهب،  �أّن �لل�ّس، وهو يلب�س جلد  نفرتق.. وما يوؤملني 
�أنبل ما قّدمت لالإن�شانّية قبائل  با�شم  �ملّرة  يتحّدث هذه 

�لعرب ..
�شعار�  �لتقوى  ترفع   ، �جلــدد  �لــرهــبــان  ثـــور�ت  هــي  هكذ� 
ومتار�س �شّر� �أ�شو�أ ما يف �ل�شيطان من مكر وخديعة وفنون 

�لكذب!
�شاأحرتق .. قال �لفتى، يف زمن تعّمم فيه �بو لهب ، غري �أّن 
�لر�حل �ملتفّحم �شيبقى �شوكة يف حلق كّل من تاجر بالّدين 
و�شماء  عقول  يف  �حلياة  نور  على  م�شد  من  كحبل  ليلتّف 

بالد �لعرب!.

1953 مهددة ب  �لهدنة �لتي �نهت �حلرب �لكورية عام 
حرب نووية وحذرت �لوليات �ملتحدة من �نها �شتتعر�س 
�ىل �شربة نووية وقائية . ومل يرث ذلك هلعا كما ح�شل 
1994 ودفع بال�شكان �ىل �لهرع �ىل �ملتاجر لتخزين  يف 
�ملو�د �لغذ�ئية بعد �ن هددت بيونغ يانغ باغر�ق �شيول يف 
بحر من �لنار  لكن �كرب �شوبرماركت يبيع ب�شائعه عرب 
�لنرتنت �شجل خالل �ليام �لخرية زيادة كبرية يف �شر�ء 
�ملو�د �ملعلبة و�ملعكرونة �جلاهزة لال�شتهالك. و�فاد مركز 
در��شات �آيجان �ن�شتيتوت �لذي يجري كل �شنة ��شتطالعات 
�لر�ي �لعام �لوطني �ن ن�شبة �لكوريني �جلنوبيني �لذين 
 40 مــن  �رتفعت  حمتملة  ثانية  كــوريــا  حــربــا  �ن  يظنون 

باملئة يف 2010 �ىل 59 باملئة خالل 2012.

وفد ثالث يزور اأوجالن نهاية االأ�شبوعنيويورك تاميز: كرزاي ينتقد اأمريكا لتح�شني �شورته 
•• اأنقرة-يو بي اأي:

ح�شني  �لــرتكــي،  و�لتنمية  �لــعــد�لــة  حــزب  رئي�س  نائب  قــال 
ت�شاليك، �إن وفد� ثالثاً �شيتوجه، �عتبار�ً من نهاية �لأ�شبوع 
�حلايل، لزيارة زعيم حزب �لعمال �لكرد�شتاين �ملعتقل، عبد 

�هلل �أوجالن، يف �شجنه بجزيرة �إمير�يل.
ونقلت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لرتكية عن ت�شاليك، قوله يف 
جمل�س �لأمة �لرتكية،�إن وفد�ً ثالثاً �شيزور �أوجالن �عتبار�ً 

من نهاية �لأ�شبوع �حلايل.
�إىل بد�ية  يتاأجل  �لزيارة قد  �أن موعد تلك  �أو�شح  �أنه  غري 
ب�شكل  �لأمــور  ت�شري  �أن  يف  �أمله  عن  معرباً  �لقادم،  �لأ�شبوع 

طبيعي من ون �أن حتدث �أي م�شاكل.

•• وا�صنطن-وكاالت:

حامد  �لأفغاين  �لرئي�س  �إن  تاميز  نيويورك  �شحيفة  قالت 
كرز�ي يحاول ت�شويه �شمعة �لوليات �ملتحدة، وذلك من �أجل 
حت�شني �شورته يف بالده، بو�شفه معروفا باأنه خادم لأمريكا، 
و�أ�شافت �أنه يحاول �إنقاذ �شمعته �ل�شيا�شية يف �ل�شنة �لأخرية 
�ملتوقعة له بحكم �لبالد، و�أنه يخاطر بالدعم �لأمريكي يف 
�أفغان�شتان يف  �أن قادة  �للحظة �حلرجة. و�أ�شافت �ل�شحيفة 
�لإعد�م،  �أو  �لإطــاحــة  يو�جهون  �إمــا  كانو�  �حلديث  تاريخها 
م�شرية �إىل �أن حركة طالبان �أعدمت �لرئي�س �لأ�شبق جنيب 
�لق�شر  قــرب  �لأعــمــدة مبــيــد�ن  �أحـــد  وقــد علقته على  �هلل، 

وكالة  خمــطــطــات  عك�س  عــلــى  �ــشــار  و�أنــــه  �ملــنــطــقــة،  تعانيها 
�ملخابر�ت �لأمريكية �ملركزية �شي �آي �أيه يف �أفغان�شتان.

و�أ�شافت �أن كرز�ي رف�س �ل�شروط �لأمريكية لت�شليم بع�س 
مع  �شر�  بالتفاو�س  �ملتحدة  �لــوليــات  �تهم  و�أنـــه  �ملعتقلني، 

طالبان من �أجل تقوي�س �حلكومة �لأفغانية.
باأفغان�شتان مع  �لتي جتريها  �ملقابالت  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�ل�شيا�شيني  و�ملحللني  �لأعــمــال  رجــال  وكبار  �لقبائل  �شيوخ 
و�لدبلوما�شيني بالبالد، ت�شري �إىل �أن كرز�ي يحاول حت�شني 
للوليات  خادما  بو�شفه  و��شع  نطاق  على  �ملعروفة  �شورته 
�لقومية  �مل�شاعر  وتــر  على  لعبه  خــالل  مــن  وذلــك  �ملتحدة، 

و�حتجاجه ب�شاأن ما يتعلق ب�شيادة �أفغان�شتان.

�لرئا�شي يف كابل عام 1996. وقالت �إن كرز�ي رمبا ي�شعى 
للح�شول على نهاية نبيلة حلياته �ل�شيا�شية بعد فرتة وليته 
�لطويلة بالق�شر، بحيث تكون طريقته �أكرث نبالة من نهايات 
�لأمريكيني  حلفائه  على  ينهال  �شار  فهو  ولــهــذ�  �أ�ــشــالفــه، 
بالنقد و�لــذم يف حلظة حا�شمة تتمثل يف قرب �نتهاء مهمة 

�حلرب على �أفغان�شتان و�ن�شحاب �لقو�ت �لأمريكية.
كرز�ي  �أن  �إخــبــاري-  حتليل  -يف  تاميز  نيويورك  و�أو�ــشــحــت 
يــخــاطــر بــالــدعــم �لأمـــريكـــي لــه ولــبــالده مــقــابــل حماولته 

لإنقاذ نف�شه من �لناحية �ل�شيا�شية.
وقالت �إن كرز�ي طالب قبل �أ�شبوعني بان�شحاب قو�ت �أمريكية 
�ألأو�شاع �حلرجة �لتي  خا�شة من ولية وردك، بالرغم من 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

�ملجل�س  ـــاء  �أعـــ�ـــش �أغـــلـــبـــيـــة  �ــــشــــادق 
�أم�س �لأربعاء،  �لتاأ�شي�شي يف تون�س، 
على ت�شكيلة �حلكومة �جلديدة �لتي 
�أن  �أكد  �لذي  �لعري�س  يقودها علي 
�شيكون  حلكومته  �لأقــ�ــشــى  �لــعــمــل 
�نتظار  يف   ،2013 عـــام  نــهــايــة  �إىل 

�لإعد�د لالنتخابات �ملقبلة.
ومن بني 197 نائبا حا�شر� بجل�شة 
�لـــيـــوم �لأربــــعــــاء )مــــن جــمــلــة 217 
غياب  يعني  مــا  وهـــو  منتخبا  نــائــبــا 
ل�شالح  نائبا   139 �شّوت  نائبا(   20
�حلـــكـــومـــة �جلـــــديـــــدة، مـــقـــابـــل 13 
حمتفظ ب�شوته، و45 معار�س لها. 
وتـــرتكـــب �حلــكــومــة �جلـــديـــدة من 
م�شتقلني و�أحز�ب �لئتالف �حلاكم 
�ل�شابق وهي حركة �لنه�شة وحزبي 

�ملوؤمتر و�لتكتل.
27 وزير� وع�شرة كتاب  وتتكون من 
بعدد  ت�شكيلتها  تــعــّززت  وقــد  دولـــة. 
تعيينهم  مّت  �لــذيــن  �مل�شتقلني  مــن 
�شيادية  وز�ر�ت  �أربـــعـــة  ر�أ�ـــــس  عــلــى 
لــتــحــيــيــدهــا عــــن �لأحـــــــــــز�ب، وهي 
و�لعدل  و�لــد�خــلــيــة  �لــدفــاع  وز�ر�ت 

و�خلارجية.
�لنه�شة  حــــركــــة  نــــــــو�ب  و�ــــشــــانــــد 
�أع�شاء  وبــعــ�ــس  و�لــتــكــتــل  �ملـــوؤمتـــر 
�حلكومة  �لأخــــرى،  �لنيابية  �لكتل 
�جلديدة، فيما عار�شت على منحها 
�لــثــقــة �لــكــتــلــة �لــدميــقــر�طــيــة �لتي 
نو�ب �حلزب �جلمهوري  تتكون من 
�لدميقر�طي  و�لــتــحــالــف  و�ملــ�ــشــار 

و�جلبهة �ل�شعبية.
كما عار�شت كتلة حركة وفاء وكتلة 
�لثقة  منح  على  و�لــكــر�مــة  �حلــريــة 
�أنــهــمــا خــرجــا من  لــلــحــكــومــة، علما 
مـــ�ـــشـــاور�ت تــ�ــشــكــيــل �حلــكــومــة بعد 

�لعرت��س على برناجمها.
علي  �جلديد  �حلكومة  رئي�س  وكــان 
�لعري�س قدم يف بيان حكومي تاله 
�أمـــام  �لــثــالثــاء  �لأول  �أمــ�ــس  ع�شية 
 4 على  بالعمل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�لأمن  ب�شط  وهـــي  كـــربى  �أولـــويـــات 
و�لنهو�س  نزيهة  �نتخابات  وتاأمني 

•• عوا�صم-رويرتز:

ت�شادي  جندي  مقتل  عن  مــايل  ب�شمال  �يفوقا�س  جبال  يف  عنيفة  معارك  ��شفرت 
و�شتة جهاديني، وفق ما �علنت هيئة �لركان �لت�شادية يف بيان. و�ورد �لبيان �ليوم 
تقوم  كانت  وفيما  مايل  يف  �لنا�شطة  �لت�شادية  �لقو�ت  خا�شت  مار�س،  �ذ�ر   12
وجريح  قتيل  �شقط  �يفوقا�س  جبال  يف  جهاديني  مــع  مو�جهة  مت�شيط،  بعملية 
وبذلك،   . خم�شة  �عتقال  ومت  جهاديني  �شتة  وقتل  �لت�شادي  �جلي�س  �شفوف  يف 
مبايل  �ملنطقة  هــذه  يف  قتلو�  �لــذيــن  �لت�شاديني  �جلــنــود  عــدد  ثالثني  �ىل  يرتفع 
وبعد بدء �لعملية �لع�شكرية �لفرن�شية يف مايل يف 11 كانون �لثاين يناير، ن�شرت 
مبقتل  �شباط-فرب�ير   22 يوم  لها  خ�شارة  �كرب  وتكبدت  عن�شر  �لفي  نحو  ت�شاد 
من  ��شا�شيا  جزء�  �لت�شادية  �لقو�ت  وت�شكل  �يفوقا�س.  جيال  يف  جنودها  من   26
�لقوة �لفريقية �ملنت�شرة يف مايل. يف غ�شون ذلك، قال مبعوث خا�س من �لمم 
�ملتحدة �ىل �ملنطقة �ن جري�ن مايل يخ�شون من �أن يقود متمردون حركات مترد 
يف بالدهم بعد �أن �شيطر مقاتلون مرتبطون بتنظيم �لقاعدة على �أجز�ء كبرية من 
مايل قبل �أن تهزمهم قو�ت فرن�شية. و�أ�شاف رومانو برودي �أنه �ذ� ر�شخ �ملقاتلون 
�ل�شالميون وجودهم يف منطقة �ل�شاحل �مل�شطربة و�لتي متتد يف �شمال �فريقيا 
�و  �لــعــر�ق  �لــذي ميثله  �كــرب من  للغرب  �أن ميثل تهديد�  فــان هــذ� ميكن  بكامله 
�فغان�شتان. وعني بان جي مون �لمني �لعام لالمم �ملتحدة برودي رئي�س �لوزر�ء 
�ليطايل ورئي�س �ملفو�شية �لوروبية �شابقا مبعوثا خا�س �ىل منطقة �ل�شاحل يف 
�كتوبر ت�شرين �لول ومنذ ذلك �حلني �لتقى برودي بزعماء دول �ملنطقة �شخ�شيا. 

بالقت�شاد و�لإ�شالح و�ملحا�شبة.
بــاأن تون�س لي�شت يف ماأمن  �أقــر  كما 
�لــد�خــلــي و�خلارجي،  �لإرهــــاب  مــن 
�مل�شوؤولية يف هذ�  �أن حتمله  معترب� 

�لظرف مغامرة، بح�شب تعبريه.
يف حني �عترب عــدد هــام من �لنو�ب 
�أن حكومة علي �لعري�س هي حكومة 
حــكــومــة حمادي  عـــن  مــ�ــشــتــنــ�ــشــخــة 
ف�شل  لعناوين  ومــو��ــشــلــة  �جلــبــايل 
ودعا  �لتعديل.  بع�س  مع  �لرتويكا 
�حلكومة  �لتز�م  �إىل  �لآخــر  �لبع�س 
�لتون�شي  �ل�شعب  بخدمة  �جلــديــدة 
�ل�شيقة  �حلزبية  �مل�شالح  خدمة  ل 
و�ل�شعي �إىل تفادي �أخطاء �حلكومة 

�ملا�شية. 

تهديد اإرهابي
 داخلي وخارجي

�أمام  �ألقاها  كلمة  �لعري�س يف  وقال 
�لــتــاأ�ــشــيــ�ــشــي: لــقــد طلبت �لــنــ�ــشــح و 
�ملقرتحات  خمــتــلــف  �إىل  ��ــشــتــمــعــت 
بتفاعل  كــبــري  جــهــد  بــعــد  خل�شت  و 
�يجابي من �لــوزر�ء و �لأحــز�ب �إىل 
�قرت�ح ت�شكيلة حكومية �شعينا فيها 
�لأهــــــد�ف منها  بــعــ�ــس  �إىل حتــقــيــق 
�ل�شيادة  لــــــوز�ر�ت  �لــتــحــيــيــد  هـــدف 
عدد  يف  �لــتــقــلــيــ�ــس  و  و�لـــتـــجـــديـــد 
�أعــ�ــشــاء �حلــكــومــة . كــمــا قـــدم علي 
�ملجل�س  �أع�شاء  �إىل  ملفا  �لعري�س 
تــ�ــشــمــن �ـــشـــرية ذ�تــــيــــة لـــــلـــــوزر�ء يف 

حكومته.
بــرنــامــج عمل  �أن  �لــعــريــ�ــس  و�أكـــــد 
و  �أ�ــشــهــر  لت�شعة  �ــشــيــكــون  �حلــكــومــة 
لــن تــتــجــاوز نهاية هــذ� �لــعــام وعرب 
�ختاره  �لـــذي  �لــتــوجــه  تثمينه  عــن 
بتحديد موعد لالنتخابات  �ملجل�س 
حتمل  �أن  و�عترب  �ملقبل.  �أكتوبر  يف 
�لظروف  هـــذه  مــثــل  �ملــ�ــشــوؤولــيــة يف 
تعترب مغامرة حمفوفة بال�شعوبات 
ما  وهــو  مك�شب  �أو  غنيمة  لي�شت  و 
يف�شر مــا و�جــهــه مــن �ــشــعــوبــات يف 
بامل�شاركة يف  �لأطــــر�ف  بــاقــي  �إقــنــاع 
حتمل هذه �مل�شوؤولية م�شدد� على �أن 
�أع�شاء �حلكومة �شيلتزمون بخدمة 
�لعري�س  و�قـــــر   . �لـــثـــورة  �أهــــــد�ف 

هيكلة  وبــاإعــادة  �ل�شتثمار  ن�شق  من 
�لقطاعات. وقال �إن �حلكومة ترمي 
�حد�ثات  نــ�ــشــق  مـــن  �لــتــ�ــشــريــع  �إىل 
�ل�شغل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
لتبلغ90  �ألف موطن �شغل من بينها 

23 �ألف يف �لوظيفة �لعمومية.
و�شدد �لعري�س يف نهاية ت�شريحاته 
�إن تون�س بحاجة �إىل �لعمل و�لإنتاج 
و�لــتــكــنــولــوجــيــا حلــجــز مـــوقـــع بني 
�أن  �إىل  مــ�ــشــري�  و�لـــ�ـــشـــعـــوب  �لأمم 
بناء  �أمــام  ت�شمد  ل  وحدها  �لهوية 

�حل�شار�ت. 

املعار�صة تنتقد
 اإن�صائّية الربنامج

وكما كان منتظر�، �نتقدت �ملعار�شة 
�لتاأ�شي�شي  �ملــجــلــ�ــس  د�خــــل  �ملــمــثــلــة 
�لعري�س  عــلــي  تـــاله  �لــــذي  �لــبــيــان 
�نتظار�ت  عــن  بــعــيــد  �أنــــه  مــعــتــربة   ،

�لتون�شيني.
فقد �عترب منجي �لرحوي �لقيادي 
 ، �حلكومة  بيان  �ل�شعبية  باجلبهة 
بيانا �إن�شائّيا ل يرتكز على معطيات 

دقيقة و�عتربه جمرد لغو .
�لرحوي حديث علي  و�نتقد منجي 
�لعري�س عن ب�شط �لأمن ومقاومة 
�إ�شارة و��شحة  �أن يوجه  �لعنف دون 
�أو  �لــثــورة  ر�بــطــات حماية  حــل  �إىل 
تريد  �لتي  �ملجموعات  على  �لق�شاء 
�لأمنية لتب�شط  �لأجهزة  �أن تعو�س 

�لأمن يف تون�س، وفق قوله.
وتــ�ــشــاءل مــا هــي جنــاحــات �حلكومة 
�لقت�شادي  �ملـــجـــال  يف  �ملــ�ــشــتــقــيــلــة 
حــتــى يــتــحــدث عــلــي �لــعــريــ�ــس عن 
ــاد ،  ــلــة �لــنــهــو�ــس بــالقــتــ�ــش مــو��ــش
باأن  بعد  يــع  مل  �لعري�س  �إن  قــائــال 
تون�س على حافة �لهاوية يف �مل�شتوى 

�لقت�شادي .
وي�شيف �إنه لي�س على علم باأن ن�شبة 
�لت�شخم قفزت �إىل �أعلى م�شتوياتها 
منعدما  �أ�ـــشـــبـــح  �ل�ــشــتــثــمــار  و�أّن 
و�أن هــنــاك عــجــز جتـــاري كــبــري و�أن 
�ل�شعبة  �لــعــمــلــة  مـــن  �لحــتــيــاطــي 
�ملالية  �لــتــو�زنــات  كــل  و�أن  ينفد  بــد�أ 
�إنــه طاملا  �لرحوي  وقــال   . منخرمة 

بوجود قلق لدى �لنخبة و�ملو�طنني 
ب�شبب ظــو�هــر �لنــفــالت �لأمــنــي و 
تون�س  �أن  �عــتــرب  حــيــث  �لــ�ــشــيــا�ــشــي، 
�لكثري  فيه  �إقليمي  تعي�س يف ظرف 
�لإرهاب  و  و�لعنف  �ل�شعوبات  مــن 
و�عترب �أن تون�س لي�شت يف ماأمن من 
�لد�خل  �لإرهــاب من  �أو  �لعنف  هذ� 
�أو مـــن �خلـــــارج و هــنــاك قــلــقــا رغم 
�جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �لقو�ت 
�لع�شكرية ولكن مع ذلك  و  �لأمنية 
وفق  �لأمــــن،  بنق�س  �ل�شعور  يـــزد�د 

تعبريه.

الأولويات الأربع 
�لعري�س  عـــلـــي  حـــكـــومـــة  وحـــــــددت 
�لأولوية  �أولها  �أولويات كربى  �أربــع 
�لروؤية  تــو�ــشــيــح  هـــي  و  �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
ـــئـــة �لـــــظـــــروف  �لـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة وتـــهـــي
�أف�شل  و  �أ�ــــشــــرع  يف  لـــالنـــتـــخـــابـــات 
�لثانية  �لأولــــويــــة  �أمــــا  �لأوقــــــــات.. 
مقاومة  و  �لأمــــن  ن�شر  يف  فتتمثل 
�جلرمية و �لنحر�ف و �لعنف مهما 
�لأولوية  فــيــمــا متــثــلــت  نــوعــه،  كـــان 
�لنهو�س  مـــو��ـــشـــلـــة  يف  �لـــثـــالـــثـــة 
من  �حلـــد  و  و�لت�شغيل  بــالقــتــ�ــشــاد 
للمقدرة  �لأ�شعار مع مر�عاة  �رتفاع 
�ل�شر�ئية للمو�طن وتتمثل �لنقطة 
�لــــر�بــــعــــة يف مـــو��ـــشـــلـــة �لإ�ــــشــــالح 
و�ملحا�شبة ومقاومة �لف�شاد و تفعيل 
��شتكمال  و  �لــعــام  �لت�شريعي  �لعفو 

ملف �شهد�ء وجرحى �لثورة.
�لعري�س على حر�شه  �أكد علي  كما 
عــــلــــى �ــــشــــمــــان حــــريــــة �لـــتـــعـــبـــري.. 
كــمــا �ــشــتــعــمــل �حلـــكـــومـــة عــلــى دعم 
�ملجتمع  �ل�شتثمار وحماية  مناخات 
و  �لــدولــة  هيبة  لفر�س  و�شتجتهد 

�حرت�م �لقانون، وفق وعوده.
كما ت�شمن برنامج �حلكومة �ملقدم 
تاأكيد�  �لـــعـــريـــ�ـــس  عـــلـــي  قـــبـــل  مــــن 
عــلــى حتــ�ــشــني ��ــشــتــخــال�ــس �ملـــــو�رد 
�لإ�شافية للدولة و �شمان جناعة و 
�شفافية �لت�شرف يف �لأمو�ل �ملتاأتية 

و�لتقلي�س من �لفو�رق �جلهوية. 
�عترب  فقد  �لبطالة  بخ�شو�س  �أمــا 
�لأمر يتطلب �لرتفيع  �أن  �لعري�س 

�لآن  �حلـــكـــومـــة  �أد�ء  عـــلـــى  حـــالـــيـــا 
ولــكــن ميــكــن �حلــديــث عــن �شلبيات 
�خلطوة  �إن  و�عـــتـــرب  و�إيـــجـــابـــيـــات. 
�ليجابية تتمّثل هي حتييد وز�ر�ت 
�لــ�ــشــيــادة، لــكــنــه �ــشــدد عــلــى �شرورة 
�تخاذ �إجــر�ء�ت وقــر�ر�ت يف �لجتاه 
�ل�شحيح لتعزيز �لثقة بحياد وز�ر�ت 
ــــــه ل معنى  �أّن مــو�ــشــحــا  �لـــ�ـــشـــيـــادة، 
تكن  مل  �إذ�  �لــــوز�ر�ت  هــذه  لتحييد 

هناك �إجر�ء�ت �يجابية و�شريعة .
نــو�قــ�ــس عديدة  وجــــود  �إىل  و�أ�ـــشـــار 
�حلكومي،  و�لربنامج  �لت�شكيلة  يف 
مــعــتــرب� �لــبــيــان �لــــذي تـــاله رئي�س 
�حلكومة �أقرب �إىل �لعموميات �لتي 
يف  �ــشــو�ء  �لتدقيق  كثري  �إىل  حتــتــاج 

�جلانب �لأمني �أو �ل�شيا�شي .
ن�شبة  �ــشــعــف  �حلــــامــــدي  و�نـــتـــقـــد 
�جلديدة  �حلـــكـــومـــة  يف  �لــتــجــديــد 
وتعويلها على نف�س �لوجوه �ل�شابقة 
�مل�شتقيلة،  �لتي ف�شلت مع �حلكومة 
ح�شب قــولــه. و�أ�ــشــاف �إن حــزبــه مل 
مينح �لثقة للحكومة �جلديدة، لكنه 
�أ�شار �إىل �أنه لن يكون يف عد�وة معها 
�لتي  �لر�شائل  �أوىل  �شينتظر  و�أنـــه 
�حلكم  قبل  لل�شيا�شيني  �شتوجهها 
عملها  يف  تنجح  �أن  متمنيا  عليها، 

لإجناح بقية �ملرحلة �لنتقالية. 
كتلة  عــن  بــادي  �أز�د  �لنائب  و�عــتــرب 

للتون�شيات  �عـــتـــذ�ر�تـــه  �لــعــريــ�ــس 
ــــــــــر�أة يف  بـــ�ـــشـــبـــب �ـــشـــعـــف متـــثـــيـــل �مل
�لعرّي�س  وقـــال  �ملــقــبــلــة.  �حلــكــومــة 
�إّن  بــالــتــاأ�ــشــيــ�ــشــي  خــــالل مــد�خــلــتــه 
مـــن �أ�ـــشـــبـــاب ذلــــك �ل�ــشــتــعــجــال يف 
�ملفاو�شات و�مل�شاور�ت، و�عد� بتمثيل 

�أكرب للمر�أة يف منا�شبات قادمة.
و�أ�شاف �لعري�س �أّنه ل يهتم بجن�س 
�لــتــعــيــني م�شري�  �أثــــنــــاء  �لــ�ــشــخــ�ــس 
يف  مــاز�لــت  �لتون�شية  �ملــــر�أة  �أّن  �إىل 
لتقرتب  �شيا�شية  �إر�دة  �إىل  حــاجــة 
مــــن �ملــــ�ــــشــــاو�ة يف عـــديـــد �ملـــجـــالت 
خـــا�ـــشـــة �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة. ومـــــن خــــارج 
قدم  �لــتــاأ�ــشــيــ�ــشــي،  �لــوطــنــي  �ملجل�س 
�لعام  �لأمــني  �لعبا�شي  ح�شني  �أم�س 
لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل �كرب 
تون�س  يف  �جلــمــاهــرييــة  �ملــنــظــمــات 
و�أكرثها تاأثري�، موقفه من برنامج 

حكومة علي �لعري�س .
برنامج  �أن  �لعبا�شي،  ح�شني  وقـــال 
�حلــكــومــة غــفــل عــن مــ�ــشــاألــة �لعنف 
لطريقة  و��ــشــحــة  خطة  ُيــقــدم  ومل 

�لتعامل مع �لإرهاب.
�جلديدة،  للحكومة  �لــثــقــة  ومبــنــح 
�ملعار�شة يف مو�قعها،  و�أمام تخندق 
تــغــلــق تــونــ�ــس قــو�ــشــا لــتــفــتــح �آخــــر، 
مبنّيا  �لأفــــعــــال،  �نــتــظــار  يف  يــبــقــى، 

للمجهول!.

حــركــة وفــــاء �إن نــفــ�ــس �ملــكــونــات لن 
�إىل  �إ�ــشــارة  �لطبق يف  نف�س  �ل  تنتج 
�جلديدة  �لعري�س  علي  حكومة  �أّن 
��شتن�شاخ  جمــــــرد  �ــــشــــوى  لـــيـــ�ـــشـــت 

حلكومة �شلفه حمادي �جلبايل.

اعتذار للمراأة التون�صية
�لع�شو باملجل�س  �أّما �شمري بالطيب 
�لكتلة  عـــن  �لــتــاأ�ــشــيــ�ــشــي  �لـــوطـــنـــي 
�مل�شار  حلــزب  �لتابع  �لدميقر�طية 
فقد �عترب �ن حكومة على �لعري�س 
و�أبقت  �حلــمــائــم  طـــريت  �جلـــديـــدة 
تدمي  �ىل  مــ�ــشــري�  �لــ�ــشــقــور  عــلــى 
)وزيـــرة  فيها  �ملــــر�أة  متثيلية  ن�شبة 

وكاتبتا دولة فقط(.
و�شدد بالطيب �أن �ملر�أة �لتون�شية قد 
غيبت يف حكومة �لعري�س يف �لوقت 
�لذي لها �لقدرة على ت�شيري �لعديد 
وز�ر�ت  غـــــر�ر  عــلــى  �لــــــــوز�ر�ت  مـــن 

�ل�شيادة. 
لذعة  �نــتــقــاد�ت  بالطيب  وجــه  كما 
�إىل وزير �لتعليم �لعايل من�شف بن 
�لأبي�س وزير �لرتبية  �شامل و�شامل 
معترب�  �لعري�س  بحكومة  �جلديد 
�شيا�شية  �إيديولوجيا  يتبعان  �أنهما 
�لبعد  كل  بعيدة  معينة  و�جتماعية 

عن متطلبات �ملرحلة �لنتقالية. 
قــّدم رئي�س �حلكومة علي  رّده  وقــي 

مل مت�س كل �حل�شا�شيات �ل�شيا�شية 
حو�ر  �إىل  تــونــ�ــس  يف  و�لجــتــمــاعــيــة 
جديد  تنموي  مــنــو�ل  لر�شم  وطني 
�ملرحلة  تــو�فــق حقيقي حــول  وبــنــاء 
�لنــتــقــالــيــة �ــشــيــو��ــشــل فــ�ــشــل هذه 
مبنية  �عـــتـــربهـــا  �لـــتـــي  �حلـــكـــومـــة، 
و�أ�شار  فا�شل  �شيا�شي  حتــالــف  على 
�إىل �أن حزبه مل مينح �لثقة لفائدة 

�حلكومة �جلديدة.
من جهته، �عترب �لقيادي يف �حلزب 
�أن  �لـــ�ـــشـــابـــي  �جلــــمــــهــــوري عـــ�ـــشـــام 
بــيــان �حلــكــومــة �جلــديــدة بقي عند 
�لعموميات ومل يرتق �إىل �نتظار�ت 

�لتون�شيني ، ح�شب تعبريه.
ـــول عملية  حـــل نــنــتــظــر  كـــنـــا  وقــــــال 
�أظن هذه �حلكومة  وقر�ر�ت عملية 
�إخفاقات  لــتــعــالــج  جــــاءت  �جلـــديـــدة 
�حلــكــومــة �لــ�ــشــابــقــة وحــافــظــت على 
ونف�س  �لـــرتكـــيـــبـــة  تــقــريــبــا  نــفــ�ــس 
�لروؤية  ونف�س  �حلزبية  �ملحا�ش�شة 

و�لتوجه . 
جعبتها  �لـــيـــوم  �حلــكــومــة  و��ـــشـــاف 
للبالد  تقدمه  ما  لها  ولي�س  فارغة 
، موؤكد� �أن حزبه �شوت �شّدها د�خل 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
وطـــالـــب مـــن رئــيــ�ــس �حلـــكـــومـــة �أن 
ويبادر  �ل�شحيحة  �خلــطــوة  يخطو 
دون  وطـــنـــي  حــــــو�ر  �إىل  بـــالـــدعـــوة 
�إق�شاء لإعادة �لثقة و�لأمل يف �إيجاد 
تـــو�فـــق حــقــيــقــي بـــني كـــل �لأطـــــر�ف 
�ل�شيا�شية و�إخر�ج �لبالد من �لأزمة 

�ل�شيا�شية.
يكفي  ل  �لربنامج  �أن  �ل�شابي  و�أكــد 
و�أنه يجب �أن يكون مدعما بقر�ر�ت 
خيبة  عــن  مــعــرب�  و��شحة  �شيا�شية 
�أمله يف هذ� �لربنامج �لذي جاء بعد 

خما�س طويل.
�أن �ل�شعب  �إىل  و�أ�شار ع�شام �ل�شابي 
�لتون�شي ينتظر �إر�دة �شيا�شية فعالة 
م�شائل  يف  جدية  �شيا�شية  وقـــر�ر�ت 
ظاهرة  تنامي  غــر�ر  على  مف�شلية 

�لعنف و�رتفاع يف �لأ�شعار.
مــن جــانــبــه، قـــال حمــمــد �حلامدي 
�لـــــــقـــــــيـــــــادي بـــــــحـــــــزب �لــــتــــحــــالــــف 
�إنـــه ل ميــكــن �حلكم  �لــدميــقــر�طــي 

لــرويــرتز بوركينا فا�شو  بــرودي  وقــال 
لديها  كــلــهــا  ومـــوريـــتـــانـــيـــا  و�لــنــيــجــر 
�لــعــدوى. هذ�  نف�س �خلــوف وهاج�س 
دول بال حــدود. وم�شى  مفهوم لنها 
يــقــول تــ�ــشــاد تــخــتــلــف قــلــيــال لن لها 

�جلـــفـــاف و�ملـــجـــاعـــات. وقـــــال بــــرودي 
�لعامل �لغربي مل تكن لديه �أدنى فكرة 
عن منطقة �ل�شاحل لن �لتاريخ وجه 
و�لدول  �لطل�شي  �شمال  حلف  �نتباه 
لكن  و�فغان�شتان  �لعر�ق  �ىل  �لغربية 

�شريط  �ل�شاحل  ومنطقة  قويا  جي�شا 
�ل�شحر�ء  مــن  كيلومرت  �لــف  عر�شه 
�لـــكـــربى ومــنــطــقــة �لــ�ــشــافــانــا ومتتد 
بــعــر�ــس قـــارة �فــريــقــيــا ول تــوجــد بها 
من  معاناتها  وتكررت  و��شحة  حــدود 

من  �أكــرب  لل�شاحل  �ملحتملة  �خلطورة 
�ملوؤكد �أنها �كرث من �فغان�شتان م�شري� 
على  �ل�شالميني  �ملقاتلني  قــدرة  �ىل 
وبـــد�أت  �وروبـــــا.  �لتنقل وقــربــهــم مــن 
 11 يف  وجــويــة  بــريــة  فــرنــ�ــشــا عملية 

يــنــايــر كــانــون �لــثــاين لنــهــاء �شيطرة 
�ملــتــمــرديــن �ل�ــشــالمــيــني عــلــى �شمال 
مايل �لذي ميثل ثلثي م�شاحة �لبالد 
�ملــتــ�ــشــدديــن ميــثــلــون خطر�  قــائــلــة �ن 

على �أمن غرب �فريقيا و�وروبا.

منح الثقة للحكومة التون�صية اجلديدة 

اأربع اأولويات كربى.. اأّولها تو�شيح الروؤية ال�شيا�شية
املعار�صة: نف�س املكّونات لن تنتج اإّل نف�س الطبق!

خماوف من انتقال التمرد مبايل لدول اجلوار

تون�س لي�شت يف ماأمن من االإرهاب الداخلي واخلارجي
برنامج عمل احلكومة لت�صعة اأ�صهر ولن تتجاوز نهاية العام

�أبو لهب..!

�لعري�س
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العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4896  عمايل جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة حاجي ملك ز�ده للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد فيا�س مق�شود �حمد  قد �قام عليك 
 )23342( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف .رقم �ل�شكوى )132809 /2012( وحددت لها جل�شة 
لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل، ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/4977  عمايل جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه/1- يونيكورن لل�شياحة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �قــام عليك  �قبال قد  �قبال  تب�شم حممد  �ملدعي /�زهــر  �ن  مبا 
و�لر�شوم   )23979( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
يوم  جل�شة  لها  وحـــددت   )2012/  132130( �ل�شكوى  .رقـــم  و�ملــ�ــشــاريــف 
�لربعاء �ملو�فق 2013/3/20 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل، 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3047 تنفيذ عمايل
�ىل �ملــنــفــذ �ـــشـــده/1- بـــاب �لــكــورنــيــ�ــس لــتــجــارة �ملــ�ــشــتــلــزمــات �لطبية - 
كالو  �ميــي  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقــامــة مبــا  �ــــس.ذ.م.م جمهول حمــل 
�أقام  قــد  �ل�شحي  �ليا�س  حممد  علي  حممد  يون�س  وميثله:  بيتيني�س 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )58460( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ــشــوم  درهــم   )3550( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �للــتــز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجــــر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/5033  عمايل جزئي      

نعلنكم  �لقــامــة    حمــل  جمهول  �لذهبي  �لبــريــق  كافترييا   -1/ عيهم  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/2/13 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/ ر�جو جناردهان بوجاري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 13.299 
درهم ) ثالثة ع�شرة �لف ومائتني وت�شعة وتع�شني درهم( �لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ 
�و  �لتام و�لزمتها بتذكرة عودته ملوطنه  �ل�شد�د  رفع �لدعوى يف 2012/12/19 وحتى 
�لزمت  �خر  رب عمل  بخدمة  ملتحقا  تنفيذ �حلكم  عند  يكن  نقد� مامل  يقابلها  مبا 
�لطرفني باملنا�شب من  �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبة منها ورف�شت ماعد� ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/648  عقاري كلي        
�ىل �ملحكوم عيهم /1- جيه �يه دي 25 �نف�شتمنت ليمتد جمهول حمل �لقامة   
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/30 يف �لدعوى 
�حل�شوري:  مبثابة   - ح  م  م  �نرتنا�شيونال  ديوجي  ل�شالح/  �عــاله  �ملــذكــورة 
 2010/130 رقــم  �لتحكيمية  �لــدعــوى  يف  �ل�شادر  �ملحكم  حكم  على  �مل�شادقة 
و�لف  �لدعوى  �مل�شروفات  عليها  �ملدعى  و�لزمت  �لدويل  للتحكيم  دبي  مركز 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/982  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �ي �ن ��س لجهزة �لت�شال و�لقيا�س و�لتحكم 2- بيفوتك ميدل �ي�شت 
ذ.م.م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي  / �شركة زهرة للتكنولوجيا )ذ.م.م( قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2012/12/19 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: 
�نظمة  �عمال  �ملتخ�ش�س يف  �لهند�شي  بندب �خلبري  �ملو�شوع  �لف�شل يف  وقبل  �ملحكمة  حكمت 
�لدور باجلدول-  و�لتحكم- �شاحب  و�لقيا�س  �لت�شال  و�جهزة  و�شاك�س  �لتلفزيونية  �لدو�ئرة 
مامل يتفق �خل�شومة على ت�شمية خبري �آخر خالل ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- تكون 
مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى �لنتقال �ىل موقع �مل�شروع مو�شوع �لدعوى لبيان ماهية 
وبيان  �ملدخلني  و�خل�شوم  �ملدعية  ل�شالح  �عمال  من  بتنفيذها  �ملدعية  قامت  �لتي  �لعــمــال 
قيمة �ملعد�ت �لتي قامت ب�شر�ئها لتنفيذ �لتز�متها �لتعاقدية �ملتعلقة بالعقد �ملوؤرخ 2008/6/3 
وكلفت �ملدعى بايد�ع خم�شة ع�شر �لف درهم كاأمانة للخبري. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

ch2E.22 . لربعاء �ملو�فق 2013/3/20 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة رقم�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/566  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �شيفلد للعقار�ت �س م ح 2- �شيفلد �نف�شتمنت�س ليمتد جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي  / �شركة و�تر �شيل ملقاولت �ملو�د �لعازلة ذ.م.م قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/17 �حلكم 
�لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �ملحا�شبي- 
�آخر خالل  �لــدور باجلدول- مامل يتفق طريف �خل�شومة على ت�شمية خبري  �شاحب 
��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- تكون مهته بعد مطالعة �لور�ق وما ع�شى �ن 
يقدمه له �خل�شوم وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة قدرها 10.000 درهم �لزمت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يــوم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وحــددت  �ملحكمة.    خزينة  �يد�عها  �ملدعية 

ch1C.15 . 2013/3/19 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/16  جتاري كلي                

ح( جمهول  م  )�ــس  �ي�شت  ميدل  روؤيـــة  �شركة  عليه/1-  �ملــدعــى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ملا�شة للتوزيع ذ.م.م   وميثله: 
حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/2/19 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �ــشــبــاحــا   9.30 �لــ�ــشــاعــة   2013/3/17 �ملـــو�فـــق  �لحـــد  يـــوم 

ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1251  ا�ستئناف  جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 - دهاماينتي برمي كومار كومار جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / كاروبان كورو�شو�مي كاروبان وميثله: حممد 
�شيف عبيد علي �حلفيتي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2011/241 جتاري كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها جل�شه يوم 
 ch2D.19 لحد �ملو�فق 2013/3/17 �ل�شاعة 10.00 �شباحابالقاعة�
تخلفكم  حـــال  ويف  قــانــونــيــا  ميثلكم  مــن  �و  حــ�ــشــوركــم  يقت�شي  وعــلــيــه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
   مذكرة   اعادة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/3241 جزئي جتاري

�ملدعي:  �ن  �ل�شابري    حيث  عي�شى  عليه:/جا�شم حممد ح�شن  �ملدعى  �ىل 
�أقام عليك لدى هذه �ملحكمة  �ملباين   �لعازلة و�شيانة  �ملو�د  �لعربي لرتكيب 
درهم   51.226.32 وقدره  مبلغ  باأد�ء  فيها  ويعلنك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 9% من  �تعاب  بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك   . �لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة 
�ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/3/18 ميالدي وذلك 
عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة 
�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر 

�لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: كيه تي جي للهواتف  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 565039 �لعنو�ن: حمل رقم 3 ملك �ل�شيخ �شهيل بن خليفة �آل 
مكتوم - هور �لعنز - �شرق  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري: 71838  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عاله  �لــو�ردة  بال�شركة  �خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �عــرت��ــس  �ي  لديه  من  .وعلى  �لــد�ئــرة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اك�صوز انرتنا�صيونال   )�س.ذ.م.م(  
عبد�لكرمي  حمــمــد  مــلــك   7 رقـــم  حمـــل  �لـــعـــنـــو�ن:   533309 �لــرخــ�ــشــة:  رقـــم 
ذ�ت م�شئولية حمدودة  �لــقــانــوين:  �ل�شكل  غــرب  �لــرقــة-  ديـــرة-  �لــزرعــوين- 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 59052  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�لــو�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بكواتي لتجارة اللكرتونيات  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 550424 �لعنو�ن: مكتب ملك حممد �شريف و�حمد عبد�لرحيم 
�لقيد  رقم  حمــدودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �لبطني  �لفهيم-ديرة- 
بال�شجل �لتجاري: 64703  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عاله  �لــو�ردة  بال�شركة  �خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �عــرت��ــس  �ي  لديه  من  .وعلى  �لــد�ئــرة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �صركة مور امبك�س للتجارة   )ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 524217 �لعنو�ن: حمل ملك مركز �لكر�مة- �لكر�مة   �ل�شكل 
  56012 �لــتــجــاري:  بال�شجل  �لقيد  رقــم  حمـــدودة  م�شئولية  ذ�ت  �لــقــانــوين: 
�خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئــرة  تعلن 
بال�شركة �لــو�ردة �عاله وذلك مبوجب �لجــر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة 
.وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من 
Suggest_compalin@dubaided.  خالل �لربيد �للكرتوين

�لثبوتية وذلك خالل )15(  �مل�شتند�ت و�لور�ق  gov.ae مرفقا معه كافة 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/189 
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لمــار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  خمي�س  مبارك  عبد�هلل  مبارك 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ال�صواحل الذهبية 
لل�صيانة العامة  (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )43536( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد/ 
خمي�س خلفان علي م�شبح �شامل �لقايدي �جلن�شية: �لمــار�ت    ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/87 ك ع ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لمار�ت      �جلن�شية:  �ملهريي  �جلــالف  جا�شم  حمد  �شيف  جا�شم  عبد�لرحمن 
)ال�صبورة  �لتجاري  �ل�شم  يف  تنازل   : يت�شمن  حمــرر  على  �لت�شديق  وطلب 
للمقاولت الكهربائية وال�صحية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )39196( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
�لمار�ت        �جلن�شية:  �ل�شام�شي  عبيد  �حمد  �ل�شيد/ حميد خلفان  �ىل  بعجمان 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 297 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  ��شماعيل  حممد  حامد  �شعيد  �حمد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لتموين  للتعهد�ت  و�شهال  �هال 
و�لتموين  للتعهد�ت  و�شهال  �هال  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
�لثالثة حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مدينة حممد بن ز�يد  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ 2013/03/3
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 567و568و579و569 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

ليت  منري  3-حممد  عامل  خر�شد  مياه  2-منري  عبد�لر�شيد  عبد�لول   -1 مدعيني/ 
جاز مياه 4-بوكول ح�شني �شم�س �حلق �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: جالك�شي 
�لعاملية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعاملية  جالك�شي  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بـ  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد   بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/3
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 64 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد �بر�هيم حممد �يوب �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: طريق 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شعد 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ طريق �ل�شعد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بـ  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/5
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 368و369 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س  �جلن�شية:  علم  �شاه  حممد  �لعلم  فريد  حممد   -1 مدعيان/ 
2- مر�شد عامل كوربان علي �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شعيد فايل 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  فايل  �شعيد  �عالنه/  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/3/31 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بـ  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/6
قلم املحكمة                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 727 /2011   مد جز - م ر- ب- اأظ

مدعي/ بدر م�شعان رم�شان �جلن�شية: �شوريا   مدعي عليه: يو�شف �شالح علي 
مثنى �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: تعوي�س 80.000 درهم   �ملطلوب 
�عالنه/  يو�شف �شالح علي مثنى �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)بورود 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �لتمهيدي  وباحلكم  �خلربة  تقرير 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بـ حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2519 /2012   جت كل - م ت- ب- اأظ

يو�شف  عقيل  �ل�شريك/  ميثلها  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  م�شاريع  �شركة  مدعي/ 
�ملنفرد  �ملالك  ب�شفته  مياه  حمدو  ج�شيم  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لور�شة حممد  جا�شم للحد�دة و�خلر�طة �جلن�شية: هندي  مو�شوع �لدعوى: تعوي�س 
وقدره 108633 درهم �ملطلوب �عالنه/ حممد ج�شيم حمدو مياه ب�شفته �ملالك �ملنفرد 
لور�شة حممد  جا�شم للحد�دة و�خلر�طة �جلن�شية: هندي عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
 2013/4/8 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�خلام�شة بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/03/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  243/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد ر�شول �كرم تاجد�ر �جلن�شية: �ير�ن   �مل�شتاأنف عليه:هد�يت 
�هلل ريحان �شاكري و�خرون �جلن�شية: �ير�ن  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�شاكري    ريحان  �هلل  �عالنه/هد�يت  �ملطلوب  درهم    94901 وقدره  مبلغ  عن 
�جلن�شية: �ير�ن �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/1430 جت كل- م ت- ب - �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان    �آل  �لكائنة-مع�شكر  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1420/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : عالء جمال حممد �شيد �جلن�شية: م�شر   �مل�شتاأنف عليه:�حمد 
يف  �حلكم  تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للديكور  فار�س 
�مل�شتحقات �لعمالية �ملطلوب �عالنه/�حمد فار�س للديكور �جلن�شية: �لمار�ت    
�لعنو�ن: بالن�شر)وب�شحيفة �ل�شتئناف ب�شخ�س مالكها(  مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
�أظ   ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/1492 عم جز - م ع- ب - 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-    
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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�أبوظبي-و�م:
�أعلنت �م�س �شركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة طاقة عن نتائجها �لت�شغيلية 
2012 و�لتي حققت خاللها نتائج مالية قوية مع  و�ملالية �ل�شنوية لعام 

�رتفاع �لإير�د�ت بن�شبة 15 يف �ملائة بدعم من قطاع �إنتاج �ملاء و�لكهرباء.
خالل  ومــن  نف�شه  �لــوقــت  ويف  قــوي  مــايل  �أد�ء  حتقيق  �ل�شركة  وتــو��ــشــل 
مو�شع  يف  �ل�شركة  فـــاإن  و�ل�ــشــتــحــو�ذ�ت  �لتو�شعة  م�شاريع  مــن  جمموعة 

ميكنها من حتقيق �لنمو يف �مل�شتقبل.
و�شهد �لعام �ملا�شي �نخفا�شا يف �لأرباح بن�شبة 13 يف �ملائة نتيجة لعدد من 

�لقيود غري �ملتكررة و�نخفا�س �أ�شعار �لغاز يف �أمريكا �ل�شمالية.
مع  و�لكهرباء  �ملــاء  �إنتاج  قطاع  يف  قويا  ت�شغيليا  �أد�ء  طاقة  �شركة  وحققت 
�نخفا�س �لأعطال و�رتفاع معدلت �جلاهزية �لفنية ويعد هذ� �لأد�ء من 

�أعلى �مل�شتويات عامليا كما مت�شي خطط �لتو�شعة ح�شب �ملخطط حيث مت 
80 يف �ملائة من �لأعمال �لن�شائية �خلا�شة مب�شروع تو�شعة  �لنتهاء من 
�لعمل  مي�شي  وباملثل  �ملر�شودة  �مليز�نية  ح�شب  �لأ�شفر  �جلــرف  حمطة 
تــاكــور�دي يف غانا مع �حل�شول على جميع  تو�شعة حمطة  قدما مب�شروع 

�ملو�فقات �ملطلوبة و�لبدء بعملية �لن�شاء.
ودخلت �شركة طاقة �أي�شا �شوقني جديدين خالل �لعام بعد توقيع مذكرة 
تفاهم مع �شركة �لكهرباء �لوطنية �لرتكية تتعلق بتطوير م�شروعات كربى 
للطاقة يف جنوب تركيا بالإ�شافة لال�شتثمار مبحطة لتوليد �لكهرباء يف 
�ل�شليمانية يف �إقليم كرد�شتان يف �لعر�ق بقدرة �نتاجية 1000 ميجاو�ط.

ويف بحر �ل�شمال يف �ململكة �ملتحدة وبالرغم من بع�س �لتحديات �لت�شغيلية 
�لتي ت�شمنت �إيقاف �لعمليات �لت�شغيلية ب�شكل غري متوقع �إل �أن �ل�شركة 

خالل  �ل�شتحو�ذ  عمليات  من  وعــدد  برنت  خام  �شعر  �رتفاع  من  ��شتفادت 
�لعام كان �أهمها �إبر�م �تفاقية لال�شتحو�ذ على جمموعة من �أ�شول �شركة 

بريت�س برتوليوم يف و�شط بحر �ل�شمال.
ببيع  �ل�شركة  قامت  �لطبيعي  �لــغــاز  �أ�ــشــعــار  �نخفا�س  ��شتمر�ر  وملــو�جــهــة 
�لأ�شول  مــن  جمموعة  على  و�ل�ــشــتــحــو�ذ  �لرئي�شية  غــري  �لأ�ــشــول  بع�س 
�لآبار  بع�س  و�إغــالق  لل�شركة  �لرئي�شية  �لعمليات  مناطق  �شمن  �لو�قعة 
غري �لقت�شادية . وقد �شهد �لربع �لأخري من عام 2012 �رتفعا طفيفا 
�لت�شاعدي منذ ذلك  �لتي حافظت على �جتاهها  �لغاز �لطبيعي  �أ�شعار  يف 
منطقة  يف  لال�شتثمار  تهدف  �لتي  طاقة  ل�شرت�تيجية  وتنفيذ�  �حلــني. 
يف  �أغلبية  ح�شة  على  �ل�شركة  ��شتحوذت  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�متياز منطقة �أترو�س يف �إقليم كرد�شتان يف �لعر�ق وميثل ذلك �أول �أ�شول 

�ل�شركة �لعاملة يف قطاع �لنفط و�لغاز يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
يف  مبا  �لتمويل  عمليات  من  �لعديد  �ل�شركة  �أكملت   2012 عــام  وخــالل 
ذلك �إ�شد�ر �أول �شكوك لها بالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر �أكرب �شند�ت غري �شيادية 
�لعام  يف  �إفريقيا  و�شمال  �لأو�ــشــط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لأمريكي  بــالــدولر 

.2012
وقال كارل �شيلدون �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة طاقة �ن �ل�شركة حققت يف 
�ملاء  �إنتاج  لقطاع  قوي  ت�شغيلي  �أد�ء  يدعمها  متميزة  نتائج   2012 عام 
و�لكهرباء كما �أحرزت تقدما كبري� يف تنفيذ م�شاريع �لتو�شعة �لرئي�شة يف 
�ملغرب وغانا وعملت على تو�شيع نطاق �أعمالنا يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�أ�شهم يف تر�شيخ  �أفريقيا بدخولنا �ل�شوقني �لعر�قي و�لرتكي مما  و�شمال 

مكانة �ل�شركة ك�شريك �قليمي يتمتع بامل�شد�قية و�لأد�ء �ملتميز.

�شركة طاقة حتقق نتائج متميزة يدعمها اأداء ت�شغيلي قوي لقطاع اإنتاج املاء والكهرباء يف 2012 
املال والأعمال

املن�شوري ومرادوفيت�س يفتتحان موؤمتر ومعر�س نفظ وغاز تركمان�شتان يف دبي
•• دبي-وام:

وزير  �ملــنــ�ــشــوري  �شعيد  بــن  �شلطان  �ملهند�س  مــعــايل  �فتتح 
�لإقـــتـــ�ـــشـــاد ومـــعـــايل خـــوجـــة حمـــمـــدوف بــــاي مـــــر�د جلدي 
مر�دوفيت�س نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لرتكماين ل�شوؤون 
�لــنــفــط و�لـــغـــاز يف دبـــي �مــ�ــس مــوؤمتــر ومــعــر�ــس نــفــظ وغاز 
تــركــمــانــ�ــشــتــان �لــــذي ميــتــد يــومــني بــهــدف تــو�ــشــيــع �لتعاون 
�لبرتوكيماوية  �لــ�ــشــنــاعــات  جمـــال  يف  �ملــ�ــشــرتك  �لــنــفــطــي 
و��شتك�شاف �لبرتول و�لغاز بني تركمان�شتان ودولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وباقي دول منطقة �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط 
�لــذي يعقد لأول مــرة يف دبــي و�لثالث  �ملــوؤمتــر  ويــ�ــشــارك يف 
خارج تركمان�شتان كل من حممد نور خاليلوف وزير �شناعة 
�ملــعــدنــيــة وبـــابـــامـــر�د تاجانوف  �لـــبـــرتول و�لـــغـــاز و�ملـــ�ـــشـــادر 
وجول  تركمان�شتان  حكومة  يف  يف  و�لتنمية  �لإقت�شاد  وزيــر 
طاجيك�شتان  جمهورية  يف  و�ل�شناعة  �لطاقة  وزيــر  �شري�يل 
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �لإمـــــــار�ت  بـــدولـــة  �لــطــاقــة  وز�رة  ووكـــيـــل 
�شخ�س   300 نحو  �إىل  �إ�شافة  �لنيادي  �لدكتور مطر حمد 

دولة   28 مــن  وغــازيــة  نفطية  وموؤ�ش�شات  �ــشــركــات  ميثلون 
�إك�شون موبيل و �شل  �أويــل و  حول �لعامل من بينها د�رجــون 
وتعد  و�لبرتول.  للغاز  �لرتكمانية  �لوطنية  �لنفط  و�شركتا 
تركمان�شتان وعا�شمتها ع�شق �آباد �إحدى دول �آ�شيا �لو�شطى 
و�إحدى جمهوريات �لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق حتدها �شمال 
قازخ�شتان و�أوزبك�شتان وجنوبا �أفغان�شتان و�إير�ن وتطل من 
بالإ�شالم ومن  �شكانها  �أغلب  يدين  بحر قزوين  �لغرب على 
يف  خاليلوف  وقــال  �لطبيعي.  �لغاز  �لطبيعية  مــو�ردهــا  �أهــم 
كلمة �فتتح بها �ملوؤمتر �أن بالده متتلك ر�بع �أكرب �حتياطي 
101 تريليون  بـ  من �لغاز �لطبيعي يف �لعامل يقدر حجمه 
قدم مكعب كما يقدر �حتياطيها �ملوؤكد من �لنفط بنحو 60 
مليون برميل. و�أعلن �أن تركمان�شتان ل تز�ل ت�شتاأنف �لعمل 
�إىل �لهند مرور�  بـــالده  �لــغــاز مــن  �أنــبــوب لنقل  يف مــد خــط 
�شين�شيء  �لأنبوب  هذ�  �أن  �إىل  م�شري�  وباك�شتان  باأفغان�شتان 
�شي�شبح  كما  �لأربــعــة  �لبلد�ن  بني  وجتــاريــة  �شناعية  حركة 
�لطبيعي  �لغاز  من  فائ�شها  لت�شدير  لرتكمان�شتان  متنف�شا 
�إىل �أ�شو�ق خارجية. و�أو�شح خاليلوف �أن �لهدف من �ملوؤمتر 

تبادل �خلرب�ت �لفنية بني دول منطقتي �خلليج وو�شط �آ�شيا 
يف جمال �لإ�شتك�شافات �لبرتولية و�لغازية وتطوير �ل�شناعات 
�لبرتوكيماية يف بالده وتقوية �لتعاون مع �ل�شركات �لنفطية 
�لعاملية �لكربى يف �شبيل �لبحث عن فر�س �إقت�شادية جديدة. 

وبني �أن بالدة �ختارت دولة �لإمــار�ت عموما ودبي خ�شو�شا 
لعقد هذ� �ملوؤمتر للمكانة �ملرموقة �لتي و�شلت �إليها عاليما 
و�لنفط  �لتجارة  لعمليات  ودوليا  �إقليميا  مركز�  باإعتبارها 
�لعالقات  عمق  على  �لنيادي  �لدكتور  و�شدد  �لعاملية.  و�ملــال 

وجمهوريه  �لإمــــــار�ت  دولـــة  بــني  و�لإقــتــ�ــشــاديــة  �ل�شيا�شية 
تركمان�شتان �لتي �أكدتها زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�آبـــاد يف  لع�شق  �هلل  �لــدولــة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�لتوقيع خاللها على عدد من  ومت  �ملا�شي  �ل�شهر  من   16
�لإتفاقيات �ملهمة بني �لبلدين �ل�شديقني. ولفت �إىل �أن دولة 
�لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة لديها من �لإمكانات �لتقنية �لتي 
ميكن �أن ت�شهم بها يف تطوير حقول �لنفط و�لغاز وت�شجيع 
خارج  م�شرتكة  م�شاريع  يف  �لــدخــول  على  �لعاملية  �ل�شركات 
�لتجاري  �لتبادل  حجم  بــاأن  �لنيادي  �لدكتور  و�أفــاد  �لبالد. 
بــني �لإمــــــار�ت وتــركــمــانــ�ــشــتــان بــلــغــت يف �لــعــام �ملــا�ــشــي نحو 
نتيجة  �ملقبلة  �لفرتة  �لزيادة خالل  ب�شدد  دولر وهو  مليار 
�إهتمام �ل�شركات �لإمار�تية بال�شوق �لرتكمان�شتاين وقدرتها 
وعقد  �ل�شديقة.  �لــدولــة  مع  �لتجارة  جمــالت  تو�شيع  على 
�ملوؤمتر جل�شة عمل تناولت �لفر�س �لإ�شتثمارية �ملتاحة �أمام 
�لنفط  �لإ�شتك�شافات يف قطاع  �لعاملية فيما يخ�س  �ل�شركات 
كامل�شايف  م�شرتكة  م�شاريع  و�إنــ�ــشــاء  تركمان�شتان  يف  و�لــغــاز 

لإنتاج خمتلف �ملو�د �لبرتوكيماوية. 

•• دبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير 
�لبيئة و�ملياه �أن دولة �لإمار�ت تعمل على تعزيز 
ودعم دور �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لبحثية �لزر�عية 
و�لبيئية على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل نظر� 
وحتقيق  �لغذ�ئي  �لأمـــن  تعزيز  يف  مل�شاهمتها 
�مل�شتد�مة من خالل �لرب�مج  �لتنمية  �أهــد�ف 
و�لــدر��ــشــات �لتي جتريها لإنــتــاج غــذ�ء �شحي 

و�آمن يف ظروف بيئة خمتلفة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه ير�فقه وفد من 
�مللحية بدبي  �لدويل للزر�عة  �لــوز�رة للمركز 
يف �إطار بحث �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني 
�لبحاث  يتعلق مبجال  فيما  �لطرفني خا�شة 
و�لــــدر��ــــشــــات �لــعــلــمــيــة و�لإطــــــــالع عــلــى �هم 
�لن�شطة و�لرب�مج �لفنية �لتي يقوم بها �ملركز 
يف �لدولة ب�شكل خا�س وعلى م�شتوى �ملنطقة 

ب�شكل عام.
تــعــمــل على  �لــــــــوز�رة  �أن  فــهــد  �بــــن  و�أو�ــــشــــح 
�ل�شتفادة من �خلرب�ت ونتائج �لدر��شات �لتي 
�لإقليمية  �ملنظمات  خــالل  مــن  تنفيذها  يتم 
مبجال  �لعالقة  ذ�ت  �لتخ�ش�شات  يف  و�لعاملية 
عمل �لوز�رة م�شري� �ىل �أنه يتم �ل�شتفادة من 
�لأبــحــاث و�لعمل  �لــر�ئــدة يف جمــال  �ملنظمات 

�لبيئي مبا يتنا�شب مع بيئة دولة �لإمار�ت.
و��شتقبل وفد �لوز�رة �لدكتورة ��شمهان �لو�يف 
مدير عام �ملركز �لدويل للزر�عة �مللحية وعدد� 

من خرب�ء �ملركز.
بني  �لتعاون  جمــالت  �أهــم  �للقاء  و��شتعر�س 
�لـــــــوز�رة و�ملــــركــــز يف جمــــال تـــبـــادل �خلــــرب�ت 

�لبيئية  مـــع  يـــتـــو�ءم  مــنــهــا مبـــا  و�ل�ـــشـــتـــفـــادة 
و�لدور�ت  �لعمل  ور�ــس  عقد  ومناق�شة  �ملحلية 
يف  �مللحية  �لـــزر�عـــة  تقنيات  حـــول  �لــتــدريــبــيــة 

�لبيئات �جلافة.
ملــحــة خمــتــ�ــشــرة عـــن �لرب�مج  �ملـــركـــز  وقـــــدم 
�ملــلــحــيــة و�شبل  �لــــزر�عــــة  �لــبــحــثــيــة يف جمــــال 
�لتكيف مع �لتغري �ملناخي وتاأهيل و��شت�شالح 
و�لتطرق  �ملــلــوحــة  بــ�ــشــبــب  �ملـــهـــجـــورة  �ملــــــز�رع 
�ملائية  �لــنــخــيــل و�لإنــتــاجــيــة  ملــنــاقــ�ــشــة حمـــور 

و�ملحا�شيل �لبديلة.
و�أ�شاد معايل وزير �لبيئة و�ملياه بجهود �ملركز 
�لتن�شيق  جمـــال  يف  �مللحية  لــلــزر�عــة  �لــــدويل 
و�لــتــعــاون وتــعــزيــز �لــ�ــشــر�كــات وخــ�ــشــو�ــشــا يف 
�ملعلومات  وتبادل  و�لأبــحــاث  �لدر��شات  جمال 
وتعزيز  للزر�عة  �إد�رة متكاملة  لتحقيق  وذلك 
�لنباتي  �لإنتاج  معدلت  ورفع  �لغذ�ئي  �لأمــن 

و�حليو�ين.
ـــــوز�رة تــعــمــل عــلــى توثيق  �ل �أن  و�أكــــد مــعــالــيــه 
�لــعــالقــات بــيــنــهــا وبـــني �لــ�ــشــركــاء يف خمتلف 
و�لأهد�ف  �لغايات  لتحقيق  �لبيئية  �ملــجــالت 
تنمية  جمـــال  يف  �ملــركــز  دور  مثمنا  �ملــ�ــشــرتكــة 
�لــقــطــاع �لـــزر�عـــي وجمــــالت �لـــزر�عـــة �مللحية 
تلعب  �لــزر�عــة  و�أن  للمياه  �ملتكاملة  و�لإد�رة 
�لدولة وم�شدر  دور� مهما وحيويا يف �قت�شاد 

رئي�شي للغذ�ء.
�ملركز  يتبعها  �لتي  �ملتطورة  بالأ�شاليب  و�أ�شاد 
جلــمــع وحتــلــيــل �لـــبـــيـــانـــات بــا�ــشــتــخــد�م نظم 
�لـــــوز�رة  �أن  مــ�ــشــري� �ىل  مــتــطــورة  جــغــر�فــيــة 
�لــزر�عــي من خالل  �لقطاع  تنمية  على  تعمل 
�ىل  تــهــدف  و�لــتــي  �لــو��ــشــحــة  ��شرت�تيجيتها 

�لتعاون مع  بــاأن  �لغذ�ئي منوها  �لمــن  تعزيز 
�ملركز ي�شاهم يف تعزيز وتطوير جمال �لزر�عة 
�مللحية وحت�شني �لإنتاجية �لزر�عية وفق منهج 

�لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية.
وثـــمـــن مــعــالــيــه دور �ملـــركـــز ومــــا يـــوفـــره من 
يــ�ــشــهــم يف حتقيق  لــلــبــاحــثــني مبـــا  �مــكــانــيــات 
�لــوز�رة �ل�شرت�تيجية وحفظ وتنمية  �أهــد�ف 
�ملو�رد �ملائية و�لطبيعية و�لتعاون مع �ل�شركاء 
لــتــنــفــيــذ �أهـــد�فـــهـــا �ملــتــمــثــلــة يف تــعــزيــز �لأمــــن 
�لــغــذ�ئــي و��ــشــتــد�مــة �لأمـــــن �ملـــائـــي وحتقيق 

روؤيتها يف �شمان بيئة م�شتد�مة للحياة.
تقييم  ت�شمل  �لــزر�عــيــة  �خلــطــة  �أن  و�أو�ـــشـــح 
�لزر�عة  �لـــر�هـــن يف  �لــنــبــاتــي  �لإنــــتــــاج  و�ــشــع 
�ملعوقات  مت�شمنا  �حلقلية  و�لــزر�عــة  �ملحمية 
و�مل�شاكل �لرئي�شية بجانب حتديد �لحتياجات 
ومقد�ر  �لــزر�عــيــة  �ملــنــتــجــات  مــن  �مل�شتقبلية 

�لعجز �لغذ�ئي.
و�طـــلـــع مــعــالــيــه ووفــــد �لـــــــوز�رة عــلــى حمطة 
�لبـــحـــاث و�ملــخــتــرب�ت �ىل جــانــب زيــــارة بنك 
�لتحاليل  وخمترب  �لنباتية  �لور�ثية  �مل�شادر 
�لبذور  مــعــاجلــة وجتــفــيــف  وغـــــرف  �ملـــركـــزي 
و�لبيوت  �حلقلية  �ملــز�رع  زيــارة  �ىل  بالإ�شافة 
�ملــحــمــيــة. وعــر�ــس �ملــركــز لــلــوفــد طـــرق �لري 
�ملحا�شيل  ري  يف  يــتــبــعــهــا  ـــتـــي  و�ل �ملــخــتــلــفــة 
تتحمل  �لتي  �لنباتات  و�لتعرف على  �لزر�عية 
للزر�عة  �مل�شتخدمة  �لنباتات  ومنها  �مللوحة 
�لو�شائل  جــانــب  �ىل  و�لأعــــــالف  �لتجميلية 
�مل�شتخدمة يف �د�رة �لر��شي �لزر�عية ومو�رد 

�ملياه.
�ملركز  �أن  �لــــو�يف  ��ــشــمــهــان  �لــدكــتــورة  وقــالــت 
يتطلع �ىل �ملزيد من �لتعاون يف جمال �لبحوث 
وتنمية �لقدر�ت �لب�شرية �لأمر �لذي �شيدعم 

اأخبار ال�شاعة: اأداء اقت�شادي اإماراتي يفوق التوقعات 
•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن �لناجت �ملحلي �لإجمايل لدولة �لإمار�ت خالل عام 2012 وفقا ملعهد �لتمويل �لدويل 
�رتفع �إىل نحو 375 مليار دولر كاأعلى م�شتوى له على �لإطالق ليمثل نحو ربع �لناجت �ملحلي �لإجمايل لقت�شاد�ت 
دول �خلليج �لعربية جمتمعة ويحتل �ملرتبة �لثانية كثاين �أكرب ناجت يف �ملنطقة �لعربية وهي �ملرتبة �لتي حافظ 
عليها على مد�ر عقد كامل . وحتت عنو�ن �أد�ء �قت�شادي �إمار�تي يفوق �لتوقعات �أ�شافت �أن هذ� �لإرتفاع يعود وفقا 
�ملائة يف ذلك  للمعهد �إىل عو�مل عدة �أهمها : �لنمو �ل�شريع و�ملتو��شل يف �لناجت و�لذي قدره �ملعهد بنحو 5 ر6 يف 
�لعام �إىل جانب تز�يد �لإنفاق �حلكومي و�لتنويع �لقت�شادي و�رتفاع وترية ��شتثمار�ت �لقطاع �خلا�س �إ�شافة �إىل 
�رتفاع �أ�شعار �لنفط �لعاملية م�شرية �إىل �أنه تز�منا مع ذلك �شدر تقرير �آخر عن وكالة فيت�س توقع �أن يت�شارع �لنمو 
�لقت�شادي �لإمار�تي يف عام 2013 بف�شل �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي ومنو �لقطاع غري �لنفطي وهو �لنمو �لذي عاد 
معهد �لتمويل �لدويل وقدره بنحو 5.1 يف �ملائة. ونوهت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�ل�شرت�تيجية �أن هذه �ملوؤ�شر�ت حتمل عدد� من �لدللت �ملهمة ب�شاأن �لأد�ء �لقت�شادي لدولة �لإمار�ت يف �ملرحلة 
�لر�هنة فهي �أول تدل على �أن �لقت�شاد �لإمار�تي حقق ما ميكن ت�شميته تعافيا مبكر� من تد�عيات �لأزمة �ملالية 
من  �أعلى  منو�  حقق  �إنــه  بل  مزمن  ركــود  �أو  موؤقت  �نكما�س  دون  من  عنها  �لناجتة  �ل�شدمات  و��شتوعب  �لعاملية 
�ملتوقع �لعام �ملا�شي . وبينت �أن ثاين �لدللت هي �أن �خلروج �ل�شريع من �لأزمة و�لنمو �لأعلى من �ملتوقع خالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية �أك�شباه زخما �شي�شتمر معه ليدفعه �إىل �لنمو مبعدلت �أكرث �شرعة و�طر�د� خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة 
مو�شحة �أن ثالثها هو �أن �لتنويع �لذي ي�شهده �لقت�شاد �لإمار�تي حاليا هو تنويع ذو م�شارين متو�زيني: �أحدهما 
هو تنويع �لقوى �لفاعلة يف �لقت�شاد �لوطني حيث تتبنى �لدولة �شيا�شات �إقت�شادية ومالية تف�شح �ملجال للقطاع 
�أي  يز�حم  �أن  دون  من  �لتنموية  �لعملية  يف  �حلكومي  للقطاع  مكمل  دور  و�شاحب  فاعال  �شريكا  ليكون  �خلا�س 
منهما �لآخر و�لثنان معا هما عمود�ن حموريان يقوم عليهما �لبناء �لقت�شادي �لوطني . و�أو�شحت �أنه بالن�شبة 
�إليه  �لذي �جتهت  �مل�شار  و�لناجت وهو  �لدخل  تنويع م�شادر  �لدولة فهو  للتنويع �لقت�شادي يف  �لآخر  �مل�شار  �إىل 
�لدولة منذ �شنو�ت وو�شعته عنو�نا ل�شرت�تيجياتها �لقت�شادية وروؤ�ها �لتنموية طويلة �لأجل فعمدت �إىل تنويع 
قو�عدها �لإنتاجية بعيد� عن �لقطاع �لنفطي ودفعت �ل�شتثمار�ت جتاه �لقطاعات غري �لنفطية من �أجل متكني 
�لقت�شاد �لوطني من �إدر�ك ما ي�شمى �لنمو �مل�شتد�م وجتنيبه �أي �نتكا�شات حمتملة يف ن�شاطه ودورته �لقت�شادية 
�شو�ء كان ذلك لأ�شباب حملية �أو �إقليمية �أو عاملية . وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي �إن ر�بع تلك 
ودور� موؤثر� يف  لنف�شه موقعا  �أن ي�شمن  �ملا�شي  �لعقد  مــد�ر  ��شتطاع على  �لإمــار�تــي  �لقت�شاد  �أن  �لــدللت هو 
حميطه �لإقليمي و�لعاملي و�أ�شبح يعول عليه كاإحدى �لقوى �ملحركة للنمو �لقت�شادي وكمركز حيوي للتجارة 
و�لأعمال على �مل�شتوى �لعاملي فيما �عتربت خام�س �لدللت �أن �لأد�ء �لقت�شادي �لوطني مبا يحمله من دللت 
�إيجابية ما هو �إل ترجمة و�قعية لل�شيا�شات �لقت�شادية و�ملالية �ملتو�زنة و�لطموحة للدولة وهو �أي�شا دليل على 
�أن هذه �ل�شيا�شات قد جنحت يف حتقيق ما هو من�شود منها من �أهد�ف وغايات يف �ملا�شي و�أنها قادرة على مو��شلة 

ذلك �لنجاح يف �مل�شتقبل . 

•• دبي-الفجر: 

�ملنطقة �حلرة جلبل علي )جافز�(،  كبار م�شوؤويل  �أكد 
�لقت�شادية  �ملناطق  جمموعة  �شمن  �لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شة 
وتكنولوجيا  �لإلــكــرتونــيــات  قــطــاع  ��ــشــتــمــر�ر  �لــعــاملــيــة، 
�ملــعــلــومــات يف �لــنــمــو عــلــى �لــرغــم مــن �لــتــحــديــات �لتي 
يالقيها �لقطاع. جاء ذلك خالل �ملنتدى �ل�شرت�تيجي 
ل�شركاتها  �حلــرة  �ملنطقة  نظمته  �لــذي  جافز�  لعمالء 
�ل�شتهالكية  �لإلـــكـــرتونـــيـــات  قـــطـــاع  يف  �ملــتــخــ�ــشــ�ــشــة 

وتكنولوجيا �ملعلومات. 
جمل�س  رئي�س  �ل�شري�وي،  �هلل  عبد  ه�شام  �شعادة  وعلق 
هذ�  على  �لعاملية،  �لقت�شادية  �ملناطق  جمموعة  �إد�رة 

�لنمو قائاًل: 
يعد قطاع �لإلكرتونيات وتكنولوجيا �ملعلومات �أحد �أهم 
على  �لقت�شادي  �لنمو  تقود  �لتي  �لــر�ئــدة  �لقطاعات 
�ل�شرق  منطقة  م�شتوى  على  وكذلك  �لــعــامل،  م�شتوى 
�لعامل  �أغنى مناطق  �إحدى  �لتي تعد بدورها  �لأو�شط، 
و�أ�ــشــرعــهــا منــــو�ً. وقـــد متــثــل هـــذ� �لــنــمــو يف زيــــادة عدد 
�شركات �لقطاع �لعاملة يف جافز� بن�شبة %400 خالل 
�ل�شنو�ت �لع�شر �لأخرية، حيث �رتفع عدد هذه �ل�شركات 
يف  �شركة   1121 �إىل  من 280 �شركة يف عام 2003 
وتكنولوجيا  �لإلكرتونيات  قطاع  وي�شكل   .2012 عام 
يف  �ل�شركات  عــدد  �إجــمــايل  مــن   16% نحو  �ملعلومات 
�إجمايل  %39 من  جافز�، فيما ي�شتاأثر �لقطاع بنحو 
�إجمايل جتارة �شركات  �لتجارة يف �ملنطقة �حلرة. وبلغ 
 130 جافز�  يف  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لإلكرتونيات 

مليار درهم يف عام 2011. 

و�أ�شاف م�شت�شهد�ً بدر��شة �شدرت موؤخر�ً: 
 يتوقع �أن ي�شهد قطاع �لإلكرتونيات يف �ل�شرق �لأو�شط 
فيها  ت�شتخدم  �لتي  بالأجهزة  مدفوعاً  ملحوظاً  منــو�ً 
�لتقنيات �حلديثة مثل �لهو�تف �ملتحركة، و�حلو��شيب 
بوك،  �ألــرت�  فئة  �ملحمول  �حلا�شوب  و�أجــهــزة  �للوحية، 
�لتلفاز  �أجهزة  �إىل  بالإ�شافة  �لرقمي،  �لقارئ  و�أجهزة 
�لقطاع  لنمو  وبالن�شبة   .  OLED بنظام  تعمل  �لتي 
�لإلــكــرتونــيــات يف دولـــة �لإمـــــار�ت، ف�شوف يــقــوده عدد 
�حلديثة  �لتقنيات  تتبنى  �لتي  �حلكومية  �ملبادر�ت  من 
�مل�شتمرة يف �خلدمات  �لإلكرتوين  �لتحول  مثل عملية 
�لأخرى  �لأ�ــشــبــاب  مــن  عــدد  �إىل  بالإ�شافة  �حلكومية، 
قبل  مــن  �لذكية  �لأجــهــزة  على  �ملتز�يد  �لطلب  �أهمها 
�جليل �جلديد من �مل�شتهلكني يف �لإمار�ت. و�شوف ياأتي 
منــو قــطــاع �لإلــكــرتونــيــات يف دبــي وجــافــز� مــن مناطق 
وجنوب  �مل�شتقلة  �لـــدول  ور�بــطــة  و�أفريقيا  �آ�شيا  غــرب 

�آ�شيا، وهي ذ�ت �لأ�شو�ق �لتي تخدمها �ملنطقة �حلرة. 
حارب،  بــن  �شيف  علي  �شلمى  �ــشــعــادة  قــالــت  جهتها  مــن 
�ملدير �لتنفيذي ملجموعة �ملناطق �لقت�شادية �لعاملية: 

�أحد  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لإلكرتونيات  قطاع  يعد   
ت�شهد تطور�ً  �لــتــي  �حلــيــويــة  �لأعـــمـــال  قــطــاعــات  �أهـــم 
على  نحافظ  ولــكــي  �لأخــــرية.  �لــفــرتة  خــالل  م�شتمر�ً 
ريادتنا كوجهة لقطاع �لإلكرتونيات يف �ل�شرق �لو�شط، 
�لتطور�ت  باآخر  در�يــة  على  د�ئماً  نبقي  �أن  علينا  يجب 
�ل�شتجابة  �لقطاع، ف�شاًل عن  �ملوجودة يف  و�لتوجهات 
�ل�شريعة لتغري طلبات �مل�شتهلكني �إقليمياً وعامليا. وهو 
ما نهدف �إليه من تنظيم هذ� �ملنتدى �لذي يوفر فر�شة 
لل�شركات �ملتخ�ش�شة يف جمال �لإلكرتونيات و�ل�شركات 

�ملــرتــبــطــة بــهــذ� �ملــجــال لــتــبــادل �لأفـــكـــار بــغــر�ــس تعزيز 
�لأعــمــال يف جافز�  بيئة  و�لرتــقــاء مب�شتوى  قــدر�تــهــم 

لتحقيق �لنمو �ملن�شود. 
�مل�شاركني يف  �لعمالء  �مل�شوؤولني يف جافز�  و�أعطى كبار 
�ملنتدى ملحة عن �ملبادر�ت �ملختلفة �لتي �أطلقتها �ملنطقة 
�حلرة بغر�س تعزيز �لبنية �لتحتية يف �ملنطقة �حلرة، 
مثل �شبكات �لطرق �جلديدة �لتي يتم �لعمل عليها يف 
مثل  �حلالية  �لتحتية  �لبنية  وحتــديــث  جــنــوب،  جــافــز� 
من  عدد  عن  ف�شاًل  �شمال،  جافز�  يف  م�شروع بو�بة 4 
�ملبادر�ت �لإلكرتونية مثل �إطالق تطبيق جافز��شمارت ، 
�أول تطبيقات �ملنطقة �حلرة لأجهزة �آي فون و بالكبريي 

ت�شغيل  بنظام  تعمل  �لتي  �لأخــرى  �ملتحركة  و�لهو�تف 
�أندرويد ، �إذ ميكن �لتطبيق عمالء جافز� من �لدخول 
عرب  �لتجارية  دبي  بو�بة  على  �خلا�شة  ح�شاباتهم  �إىل 
ي�شهل  ما  وهو  بهم،  �خلا�شة  �ملتحركة  �لهو�تف  �أجهزة 
عليهم �إجناز معامالتهم بطريقة �أكرث �شال�شة وكفاءة.  
ح�شر �ملنتدى عدد من كبار م�شوؤويل �ل�شركات �لر�ئدة 
يف جمال �لإلكرتونيات وتكنولوجيا �ملعلومات يف �ملنطقة 
ماركيتنج ميدل  بانا�شونيك  و  �شوين جلف  �حلرة مثل 
�إي�شت و �شام�شوجن جلف و بايونري و بالك �آند ديكر و 
�إىل ممثلي عدد من  نيكون و جمبو و نيكاي بالإ�شافة 

�ل�شركات �لأخرى. 

املنطقة احلرة تنظم املنتدى ال�صرتاتيجي ل�صركات القطاع

�شنوات  10 خالل  جافزا  يف  االإلكرتونيات  قطاع  % منو   400

ابن فهد ي�شيد بجهود املركز الدويل للزراعة امللحية
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موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية تنظم منتديات 
عامة عن الطاقة النووية يف الروي�س ودبي

•• اأبوظبي-وام:

تنظم موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية يف �لثامن ع�شر من مار�س �جلاري 
يف كليات �لتقنية �لعليا للطالب مبدينة �لروي�س ،�ملنتدى �ملفتوح يف �ملنطقة 
�لغربية. كما  �ملنطقة  بالتعاون مع ديو�ن ممثل �حلاكم يف  �لغربية وذلك 
تنظم �ملوؤ�ش�شة �ملنتدى �ملفتوح يف �إمارة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه 
دبي يف �لع�شرين من �ل�شهر نف�شه وذلك يف قاعة �ملوؤمتر�ت يف فندق ر�فلز 
. وياأتي تنطيم �ملنتديات يف �إطار حر�س �ملوؤ�ش�شة على �للتز�م بال�شفافية 
�لتامة و�لتو��شل مع �ملجتمع ورفع م�شتوى �لوعي حول �لربنامج �لنووي 

�ل�شلمي �لإمار�تي.
 وتعقد �ملوؤ�ش�شة هذه �ملنتديات بانتظام منذ ثالث �شنو�ت يف كافة �أنحاء دولة 
�لإمار�ت ولكافة �شر�ئح �ملجتمع . وح�شر منتديات �ملوؤ�ش�شة �لتي عقدت يف 
و�ل�شارقة حتى  و�لفجرية  �لغربية لأبوظبي  �ملنطقة  مناطق متفرقة من 
�شعادة  �ملنتدى  500 مو�طن. ويحاور يف جل�شات  و  �ألفني  �أكــرث من  �لآن 
�لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلمادي  �إبر�هيم  حممد  �ملهند�س 
للطاقة �لنووية �إىل جانب جمموعة من �ملديرين يف �ملوؤ�ش�شة. وقد �أعدت 
�لطاقة  عــن  �لــوعــي  م�شتوى  رفــع  بــهــدف  �لتقدميية  �لــعــرو�ــس  �ملوؤ�ش�شة 
للطاقة  للبيئة  و�شديقا  وموثوقا  وفعال  �آمنا  م�شدر�  ب�شفتها  �لنووية 
�لكهربائية وت�شحيح بع�س �لأفكار �خلاطئة �ل�شائعة عن �لإ�شعاع وتوليد 
�لكهرباء . كما تقدم �ملوؤ�ش�شة جمموعة من �ملنح �لدر��شية وفر�س �لعمل 
يف �ملنتديات من خالل برنامج رو�د �لطاقة برنامج �ملو�رد �لب�شرية �مل�شمم 
ل�شتقطاب �لكو�در �لب�شرية �ملتفوقة وذ�ت �خلربة للعمل يف قطاع �لطاقة 

�لنووية �لنا�شئ يف �لدولة .
يف  �شيتو�جدون  �لذين  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لب�شرية  �ملـــو�رد  م�شوؤولو  و�شيعر�س   
�لنووية  �لــطــاقــة  �لعمل يف قــطــاع  فــر�ــس  كــبــرية مــن  �ملــنــتــديــات جمموعة 
�ملتاحة �أمام طالب �لعلوم �ملتفوقني �لذين يبحثون عن �نطالقة مل�شريتهم 

�ملهنية و�أمام �ملهنيني �خلرب�ء �لباحثني عن حتد جديد . 
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العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  دعــوى(   2013/260( رقم  �لدعوى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية و�ملرفوعة على �ملدعي �شدها/ 
�ود�يـــ�ـــس طـــوين كــولــوزيــان �عــالنــهــا نــ�ــشــر� وقـــد حتـــدد لنظر 
�لدعوى جلل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/8 يف متام �ل�شاعة 
12.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك  على 

نفقة �ملدعى/ عبد�جلليل  عبد�لكرمي ح�شن �لبلو�شي.
 �جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
اعالن بيع عقار بالن�سر

  يف الدعوى  رقم )2011/81(   تنفيذ مدين     
�لكر�مة- مطعم ياهال- بناية  �مــارة دبي-  �بو عــون   عنو�نه:  �بر�هيم  �لتنفيذ: ن�شال  طالب 
422-�شقة 8 �ملنفذ �شده: �ل�شري�س للنقل �لربي �لعام ل�شاحبها /نا�شر �حمد ح�شن �جلالبوت 
�ملو�فق  �لربــعــاء  يــوم  �نــه يف  �ل�شايغ   �ملحامية /مع�شومة  بوكالة  دبــي-  �مــارة  و�خــرون وعنو�نه: 
2013/3/27 �ل�شاعة  6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة 
�شركة   ( �لبيع  بها  �نيط  �لتي  �ملــز�يــدة مع �جلهة  �جـــر�ء�ت  �تخاذ  �ل�شر�ء  �لر�غبني يف  �دنــاه على  �و�شافه 
تاأمني  �يد�ع  �عاله  �ملحدد  �لتاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae  لمار�ت للمز�د�ت�
�لتقدم  �لبيع  �عــرت��ــس على  لــديــه  ولــكــل مــن  �ملــز�يــدة  �ل�شا�شي قبل دخـــول  �لثمن  ليــقــل عــن  20% مــن 
باملادة 301 من  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�لتالية  �يام  قانون �لجــر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 

جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: 
ح�شة �ملنفذ �شده يف �لعقار �لكائن مبنطقة ديرة �ملزهر �لوىل رقم �لر�س 635 رقم �لبلدية 262-910 حالة 

�لر�س ق�شاء  �مل�شاحة 130.79 مرت مربع بقيمة 232283 درهم     مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2022 جتاري كلي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ل�شويدي   ميحد  علي  ميحد  حممد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/2/6م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�ملحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  ع(  م  )�ــس  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك   / ل�شالح  �عــاله 
درهم   للمدعي مبلغا مقد�ره 675.505.05  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �حل�شوري: 
و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 10.99% حت�شب على ر�شيد ��شل دين �لقر�س �لبالغ مقد�ره 
528.258.99 درهم �عتبار� من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2012/5/31 وحتى متام 
�تعاب  درهــم  مقابل  و 200  بامل�شروفات  وبالز�مه  �لدين  ��شل  �ل�شد�د ومبا ل يجاوز 
�ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/3/12 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون        
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الوىل         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 40 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

�يهاب  عنها  بالتوقيع  �ملفو�س  وميثلها  ذ.م.م  �حلديدية  للمو�د  �لن�شر  �شركة  مدعي/ 
بوينت  �ورينج  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  حاجي  عثمان  غايل  عيادة 
للمقاولت �لعامة ذ.م.م وميثلها/ عمر ح�شن �حمد علوي �لعيدرو�س �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملطلوب  قانونية  فائدة   %12+ درهم   901988 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�عالنه/ �شركة �ورينج بوينت للمقاولت �لعامة ذ.م.م وميثلها/ عمر ح�شن �حمد علوي 
�لعيدرو�س �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  بـ حمكمة  �لد�ئرة �خلام�شة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 119 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد ماهر حممد ريا�س دم�شقية وينوب عنه حممد خالد حممد 
عبد�لاله  عالم  حماده  عليه:  مدعي  �شوريا   �جلن�شية:  دم�شقية  ريا�س 
درهم     25000 �شيك  �عادة  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  و�خرون  بكر 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لزعابي  ربيع  عبيد  حممد  عبيد  �عالنه/  �ملطلوب 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر    عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بـ حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1094 /2012   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ و�دي �شوهات للنقليات �لعامة بوكالة/ عنايت �هلل مو�مبري �جلن�شية: 
�لمار�ت مدعي عليه: خيرب ملقاولت �لكهرباء و�ل�شحة �جلن�شية: �لمار�ت 
خيرب  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   18500 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
ملقاولت �لكهرباء و�ل�شحة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)جتديد من 
�ملحكمة يوم  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �ل�شطب( حيث 
�لربعاء �ملو�فق 2013/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بـ  �لثانية   �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2593 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة �بوظبي �لوطنية ملو�د �لبناء ) بيلدكو( �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي 
حيدر  ح�شن  حيدر  ح�شن  ل�شاحبها  �لعامة  للتجارة  �لهادىء  �لظل  موؤ�ش�شة  عليه: 
و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: تثبيت �مر منع من �ل�شفر + مطالبة 
مالية 25550000 + تعوي�س وقدره 500000 + �لفائدة   �ملطلوب �عالنه/ ح�شن علي 
�ل�شيخ عبد�لقادر يعمل �ملدير� لذ� �ملدعي عليها �لوىل �جلن�شية: �ل�شود�ن عنو�نه: 
بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية  بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2593 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة �بوظبي �لوطنية ملو�د �لبناء ) بيلدكو( �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي 
حيدر  ح�شن  حيدر  ح�شن  ل�شاحبها  �لعامة  للتجارة  �لهادىء  �لظل  موؤ�ش�شة  عليه: 
و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: تثبيت �مر منع من �ل�شفر + مطالبة 
موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �لفائدة     +  500000 وقدره  تعوي�س   +  25550000 مالية 
�لظل �لهادىء للتجارة �لعامة ل�شاحبها ح�شن حيدر ح�شن حيدر �جلن�شية: �لمار�ت    
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه: 
�لحد �ملو�فق 2013/3/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�مام �لد�ئرة �لثانية  بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا  8.30 �شباحاً 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/03/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 538 /2013   ح نف�س-م ر- ب- اأظ

مدعي/ فاطمة حممود جامع �جلن�شية: �ل�شومال مدعي عليه: عبد�لرحمن 
مو�شى عمر �جلن�شية: �ل�شومال  مو�شوع �لدعوى: طالق  �ملطلوب �عالنه/ 
�ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �ل�شومال   �جلن�شية:  عمر  مو�شى  عبد�لرحمن 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�ملقر  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بـ  �لر�بعة   �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
الحوال ال�سخ�سية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  128/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : كار�س لالجرة ذ.م.م �جلن�شية: بالمار�ت �مل�شتاأنف عليه:رحيم �شاه 
حليم �شاه �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف عل كامل مبلغ 
�لعنو�ن:  باك�شتان  �جلن�شية:  �شاه  حليم  �شاه  رحيم  �عالنه/  �ملطلوب  �حلكم 
بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1937 
عم جز - م ع- ب - �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/18 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2013/301 )تنفيذ جتاري (

�ىل �ملنفذ عليها/ �شركة �بل �ل�شرق �لو�شط للمقاولت �لعامة ذ.م.م عنو�نه : بالن�شر  
ل�شالح/  2012/1310 رقــم  حكم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  مــن  �شدك  �شدر  قــد 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  ملحكمة   � وق�شى حكم  �لعالية لالطار�ت   �جلــودة  موؤ�ش�شة 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 68870 درهما و�لزمتها �مل�شاريف ومائتي درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات،  ، ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب 
�حلكم  بتنفيذ  �لقيام  عليك  لــذ�  لذلك،  �ملحدد  �لر�شم  ودفــع  �ملــذكــور  �حلكم  تنفيذ 
حتديد  بانه  نخطرك  كما  �لعـــالن.  هــذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خــالل 
جل�شة 2013/4/23 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، 
ويف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/12
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     

 اعالن بح�سور جل�سة يف الق�سية التنفيذية 
رقم 1996/1074 تنفيذ احتادي

�ىل �ملحكوم عيها/ رزنة علي �لقبي�شي
عنو�نها: ن�شر�

بابوظبي  �لق�شاء  بد�ئرة  �لتنفيذ  �د�رة  �مام  باحل�شور  نخطرك 
2013/4/7م  يــوم  �شباح  مــن   8.30 �ل�شاعة  يف  �ملــحــددة  للجل�شة 
�لقانونية  �لجــــر�ء�ت  ولتــخــاذ  �عـــاله،  �ملبني  �لتنفيذ  يف  للنظر 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/6م.
القا�سي/ ماجد عز الرجال

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف الدعوى

 رقم 2009/187 اداري كلي
بناء على طلب �ملدعية/ جلوبال جيت فاينن�شل �شريف�شز ذ.م.م

 �ىل �ملخ�شوم �ملدخلني/1- �شامر حممد عيا�س 2- ع�شام حممد �لغرير 
3- حممد توفيق �حل�شني 4- كنان علي عبا�س عنو�نهم : بالن�شر  �نتم 
مكلفون باحل�شور �مام حمكمة �بوظبي �لحتادية �لبتد�ئية- �لد�ئرة 
�لدعوى  يف  للنظر  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ريــة  �لكلية 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  �عاله بخ�شو�س ورود تقرير �خلربة فيها، وذلك يف 

من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/18م.
قلم الكتاب 

وزار العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1195 مدين  جزئي           
�ر�ــشــد    جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه/1- رمي�س عبا�س بن حممد 
�ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  �شركة �لمــار�ت لالت�شالت  �ملدعي / 
�بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهــم(   7.146.31( وقــدره  مبلغ  للمتنازع 
�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
ch2.D.17 لذ�  �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2013/3/26  جل�شة يوم �لثالثاء 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/45 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- ليونيد نوفيكوف بن نوفيكوف    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �قــام  قــد  �بــوجــريــدة  عــزب  حجاج 
و�تعاب  و�ملــ�ــشــاريــف  و�لــر�ــشــوم   ) درهـــم   3408.35( وقـــدره  عليه مببلغ  �ملــدعــي 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تــاريــخ  مــن   %12 بــو�قــع  �لقانونية  و�لــفــائــدة  �ملــحــامــاة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/61 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- �شارت جــود�- موتي جــود� تيمي جـــود�     جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قــام  قد  �بوجريدة  عــزب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�لــر�ــشــوم   ) درهـــم   3212.44( وقـــدره  مببلغ  عليها  �ملــدعــي  بــالــز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1803  جتاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �لبلوكي لتجارة �دو�ت �لنارة    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /موؤ�ش�شة ه�شام �ل�شويدي للتجارة قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعى عليه 
�لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وحــددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
�ملو�فق 2013/4/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/256  عمايل جزئي                                    
�لثقيلة-  بال�شاحنات  �ملــو�د  لنقل  �لوىل  �لف�شلية  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /رو�شتام خان مظفر خان    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
   )2012/  135765( �ل�شكوى  .رقــم  و�مل�شاريف  و�لــر�ــشــوم  )23440درهـــــم( 
�س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت 
مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1639  جتاري كلي    
�ىل �ملحكوم عيه /1- ريتيل بروفي�شينال�س  جمهول حمل �لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/  �عــاله  �ملــذكــورة  �لدعوى  يف   2012/11/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
توؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  �ل�شاب.   �ل�شباب  �ل�شيار�ت فلهذه  لتاجري  �شركة جو 
درهما(  وت�شعون  وو�حــد  وت�شعمائة  �لفا  )مائتان وخم�شون   250.991 مبلغ   للمدعية 
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2011/9/20 وحتى 
ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  بامل�شروفات  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام 
ماعد� ذلك من طلبات  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4924  عمايل جزئي      
�ىل �ملحكوم عيه /1-�ك�شلن�س جرني�شن لال�شتثمار �ــس.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/13 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ منى منر �لبلة �شيلمان- بالز�م �ملدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 35.000 درهم )خم�شة وثالثون �لف درهم( 
وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنها على �لدرجة �ل�شياحية عينا �و ما يقابلها نقد� 
ن�شيبها منها   �ملدعية من  و�عفت  و�مل�شاريف،  �لر�شوم  باملنا�شب من  و�لزمتها 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خــالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1893  جتاري كلي    

�ىل �ملحكوم عيهم /1- �شركة رو�شن للمقاولت- �س.ذ.م.م 2- مينو� درياد جاماجى 3- عبد�هلل �حمد كايد 
عبد�هلل 4- غالم حيدر د�وود   جمهويل حمل �لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2013/1/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لطريق �لذكي ل�شناعة مفاتيح �لت�شغيل �س.ذ.م.م. �ول: 
عليها  �ملدعى  بالز�م  ثانيا:  عبد�هلل(  كايد  �حمد  عبد�هلل   ( �لر�بع  عليه  للمدعى  بالن�شبة  �لدعوى  رف�س 
�لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )1191270 درهم ( على �ن يت�شامن معها �ملدعى عليه �لثاين )غالم حيدر 
د�وود( يف حدود مبلغ )777870( درهم ويت�شامن معها �ملدعى عليه �لثالث )مينو� درياد جاماجي( يف حدود 
مبلغ )413400 درهم( وبالز�مهم بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا بالت�شامن كل ح�شب �ملبلغ  �مللتزم به 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2011/11/1 وحتى �ل�شد�د �لتام على �ل يتجاوز قيمة  �ملبلغ �ملق�شي به عليه 
وهو ��شل �لدين مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/728  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 - �شركة بو�بة �خلليج لال�شتثمار )ذ.م.م(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة هاردت جروب �شيكيوريتي وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملال  عبد�هلل  �شريف  حبيب حممد 
بالدعوى رقم 2011/1203 جتاري كلي   بتاريخ 2012/6/13 وحددت لها 
�شباحابالقاعة   10.00 �ل�شاعة   2013/4/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شه 
ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/157  ا�ستئناف  عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 - جمموعة تنميات بروبرتيز �س.ذ.م.م جمهول 
�لعقاري  للتطوير  تنميات  �ــشــركــة   / �ملــ�ــشــتــاأنــف  �ن  مبــا  �لقــامــة  حمــل 
�ــس.ذ.م.م وميثله: �ميان ��شد �كرب ��شد �لمــريي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2010/983 عقاري كلي بتاريخ 2012/3/7 
 10.00 �ل�شاعة   2013/4/11 �ملــو�فــق  �خلمي�س  يــوم  جل�شه  لها  وحـــددت 
ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1C.11 �شباحابالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/71 طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ عي�شى �مان عبيد �مان �ل علي  وميثله: نا�شر عبد�هلل ح�شن 
�لعامري     عنرب  حممد  �شعد  �شده/1-  �ملطعون  باعالن  مر�شد   حممد 

جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز



•• دبي –حممود علياء:

رئي�س  غبا�س  �أحــمــد  �شعيد  مــعــايل  تــر�أ�ــس 
�لتجاري بعد ظهر  �إد�رة بنك دبي  جمل�س 
يوم �أم�س �لأربعاء �لجتماع �ل�شنوي لبنك 
�أع�شاء جمل�س  �لتجاري و�لذي ي�شم  دبي 
�لو�حد  عبد  خــالــد  �لــ�ــشــادة:  وهــم  �لإد�رة 
�لإد�رة  جمل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  �لــر�ــشــتــمــاين 
و�لأع�شاء:حممد عبد �هلل �لفطيم و�شهاب 
�ملال  �شعيد  حممد  ومــانــع  قرقا�س  حممد 
وعــبــد �هلل �ــشــيــف �حلــبــتــور وعــلــي فــــرد�ن 
�لــــفــــرد�ن وحـــامـــد �أحـــمـــد كـــاظـــم وحممد 
عبد  �لو�حد  وعبد  �جلــالف  �لرحمن  عبد 
�لرحيم �لعلماء وعبد �هلل �شعيد �لنابودة .

�أع�شاء �لإد�رة  كما ح�شر �لجتماع �ل�شادة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بالتو�شن  بيرت  �لعامة 
�لرئي�س  نـــائـــب  حــ�ــشــن  يــو�ــشــف  ويـــعـــقـــوب 
�شكرتري  �هلل  عــبــد  و�إبـــر�هـــيـــم  �لــتــنــفــيــذي 
جمل�س �لإد�رة �ملدير �لعام لل�شوؤون �لإد�رية 
�لرئي�س  هــادي  وحممود  �لب�شرية  و�ملـــو�رد 
�لتنفيذي للعمليات وفي�شل كلد�ري �ملدير 
لــقــطــاع �لأعـــمـــال وتــومــا�ــس بارير�  �لـــعـــام 
�لعام  �ملدير  �شاهني  و�أحمد  �ملايل  �لرئي�س 
�شويد�ن  وبـــدر  �لرئي�شي  �ملــخــاطــر  رئــيــ�ــس 
�ملوؤ�ش�شي  و�لت�شال  �لت�شويق  �إد�رة  رئي�س 

وروؤ�شاء �لإد�ر�ت �لعاملة يف �لبنك.

كلمة جمل�س الإدارة :
وجاء يف كلمة  رئي�س جمل�س �لإد�رة : 

ح�شر�ت �ل�شادة �مل�شاهمني:
�إد�رة  جمــلــ�ــس  عــــن  بـــالـــنـــيـــابـــة  يــ�ــشــعــدين 
ومــوظــفــي بــنــك دبـــي �لــتــجــاري �أن �أرحـــب 
�أن�شطة  جممل  معكم  ��شتعر�س  و�أن  بكم 
�لبنك وبياناته �ملالية �خلتامية عن �ل�شنة 
على  �لــ�ــشــوء  ت�شليط  مــع   2012 �ملــالــيــة 
�أبــــرز �لأحـــــد�ث و�لــتــغــري�ت عــلــى �ل�شاحة 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لقت�شادية 

و�نعكا�شاتها على �لن�شاط �مل�شريف و�ملايل.
�لقت�شادية  بالتحولت   2012 عام  متيز 
�لكبرية على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي فقد 
�لقت�شاد  بـــاأد�ء  �لثقة  ت�شاعد  �لعام  �شهد 
�ملحلي وتعافيه من تد�عيات �لأزمة �ملالية 
�لدولية يف وقت هيمنت فيه �أزمات �لديون 
�أد�ء �لعديد من �لقت�شاديات �لعاملية  على 
�ل�شاحة  عــلــى  �لــ�ــشــكــوك  �ــشــيــطــرت  حــيــث 
�لقت�شاديات  �نكما�س  تعمق  مع  �لدولية 
�لئتماين  �لت�شنيف  وخــفــ�ــس  �لأوروبـــيـــة 
�لمريكي  �لقت�شاد  وتباطوؤ  منها  للعديد 
غري �أن عودة �لقت�شاد �ل�شيني �إىل �لنمو 
يف �لربع �لأخري من �لعام و�إظهار �لحتاد 

تــقــدمي دعم  �لــتــز�مــه مبو��شلة  ــــي  �لأوروب
مايل للدول �لأع�شاء �لتي تعاين من �أعباء 
ديون �شيادية �شخمة خففت من حدة �لقلق 
ب�شاأن �حتمال تعر�س �لقت�شاد �لعاملي �إىل 

ركود جديد.
و�أ�شاف معاليه:

�تخذتها  �لـــتـــي  �لإجـــــــــر�ء�ت  �أعـــطـــت  كــمــا 
�حلــكــومــة �لحتـــاديـــة ومــ�ــشــرف �لإمـــــار�ت 
�ملـــركـــزي ثــمــارهــا مــع عــــودة �لــنــمــو �لقوي 
�لـــــذي عزز  �لأمـــــر  �ملــ�ــشــريف  �لــقــطــاع  �إىل 
عجلة �لنمو يف خمتلف �لقطاعات وتعزيز 
وهو  �ملحلي  بالقت�شاد  �مل�شتثمرين  ثقة 
�لقطاع  ��شتثمار�ت  ت�شاعف  يف  جت�شد  ما 
�ل�شتثمار�ت  مــن  �ملــزيــد  وتــدفــق  �خلــا�ــس 
�آفاق  مــن  لــال�ــشــتــفــادة  �ل�شاعية  �لأجــنــبــيــة 
�لنمو �لكبري �لتي يتيحها �لقت�شاد �ملحلي. 
قويا  �نتعا�شا  �أي�شا   2012 �لعام  و�شهد 
�لوقت  يف  و�خلــدمــات  �ل�شياحة  لقطاعي 
�لذي �شاهم فيه منو عدد �ل�شكان و�ل�شياح 
�خلدمات  لقطاعي  قوية  دفعة  �إعــطــاء  يف 
�لتطور�ت  �أبرز  �لتجزئة وت�شمنت  وجتارة 
خـــالل �لـــعـــام �أيــ�ــشــا عــــودة �لنــتــعــا�ــس �إىل 

�لعقاري مع ت�شجيل منو ملحوظ  �لقطاع 
يف �لطلب و�رتفاع تدريجي يف �لأ�شعار مع 
�أ�شول  قيم  يف  حت�شن  مــن  ذلــك  يعنيه  مــا 
�أن  �شاأنه  �أمــر من  و�ملوؤ�ش�شات وهو  �لأفــر�د 
يقود �إىل �نعكا�شات �يجابية ت�شمل خمتلف 
�مل�شريف  �لـــقـــطـــاع  فــيــهــا  �لـــقـــطـــاعـــات مبـــا 
وبالتز�من مع ذلك �شجل قطاع �لإن�شاء�ت 
حت�شنا تدريجيا مع عودة �شركات �لتطوير 
�لــتــي مت  �ملــ�ــشــاريــع  ��شتكمال  �إىل  �لــعــقــاري 
جتميدها خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ل�شابقة.

ا�صتثمار متوا�صل بالتطوير:
وقـــــــد و��ـــــشـــــلـــــت �حلـــــكـــــومـــــة �لحتــــــاديــــــة 
بكثافة  �ل�ــشــتــثــمــار  �ملــحــلــيــة  و�حلـــكـــومـــات 
مبا  �لأ�شا�شية  �لبنية  م�شاريع  تطوير  يف 
و�ل�شحة  و�لــطــاقــة  �لــطــرق  م�شاريع  فيها 
جانب  �إىل  �ملــو��ــشــالت  وو�ــشــائــل  و�لتعليم 
قطاع �لإ�شكان �لذي و��شل �حتالل مكانة 
رئــيــ�ــشــة �ــشــمــن �أولــــويــــات �لـــدولـــة وتوجت 
�لناجت  بــارتــفــاع  جمتمعه  �لــتــطــور�ت  هــذه 
�ملحلي �لإجمايل �إىل ما يقدر بنحو 1.33 
تــريــلــون درهـــم وهــنــاك مــوؤ�ــشــر�ت بـــاأن هذ� 

�لنمو �شيت�شاعد خالل �لأعو�م �ملقبلة. 
�لت�شخم  مــعــدل  و��ــشــل  ذلــك  غ�شون  ويف 
�ملر�وحة عند م�شتويات متدنية ن�شبياً كما 
�شهدت �أ�شو�ق �ملال �ملحلية حت�شنا تدريجيا 
عـــن �ملــ�ــشــتــويــات �ملــتــدنــيــة �لــقــيــا�ــشــيــة �لتي  
بلغتها يف �لعامني �ملا�شيني مع تنامي ثقة 
�ملحلي  �لقت�شاد  ومتانة  بقوة  �مل�شتثمرين 
عن  بـــالإعـــالن  �مل�شاهمة  �لــ�ــشــركــات  وقــيــام 
�لود�ئع  و�شهدت  �أرباحها  يف  ملحوظ  منو 
عام  يف  ملحوظا  منــو�  �مل�شريف  �لقطاع  يف 
�لفائدة  �أ�شعار  �أبقى  �لــذي  �لأمــر   2012
عند م�شتويات متدنية و�أتاح �ملجال للبنوك 
�لقطاعات  �إقـــر��ـــس  �إىل  بــنــ�ــشــاط  لــلــعــودة 
�لقت�شادية ومتكنت �لبنوك �ملحلية خالل 
�لـــعـــام مـــن تــ�ــشــجــيــل مـــعـــدلت منـــو جيدة 
�لــرغــم مــن تركيزها على  �لأربــــاح على  يف 
تعزيز مر�كزها �ملالية وتكوين خم�ش�شات 
كافية بدعم ومتابع من م�شرف �لإمار�ت 

�ملركزي.

تو�صع يف قطاعات جديدة:
و�أ�ـــشـــاف: وقـــد عــمــل �لــبــنــك خـــالل �لعام 

2012 يف �إطار ��شرت�تيجية ت�شمل تعزيز 
وحمفظته  �أ�شوله  وجــودة  �ملالية  مالءته 
و�شر�ئح  قطاعات  يف  �لتو�شع  �لإقر��شية 
وتطوير  �أد�ئــــه  تعزيز  ومو��شلة  جــديــدة 
خــدمــات ومــنــتــجــات نــوعــيــة جــديــدة تلبي 
�ملتنامية  �لقاعدة  و�حتياجات  متطلبات 
من عمالئه �لأمــر �لــذي يجعله يف موقع 
مثايل لال�شتفادة من �آفاق �لنمو �ملرتقبة 
�ملقبلة  �لأعــو�م  خالل  �لوطني  لالقت�شاد 
�أرباحا  �لــبــنــك  بــتــحــقــيــق  ذلــــك  تــــوج  وقــــد 
�شافية قدرها 853 مليون درهم بارتفاع 

ن�شبته %4 مقارنة  باأرباح عام 2011.
خالل  �لبنك  و�إد�رة  جمل�س  حر�س  وقــد 
تر�شيخ  على  �لعمل  مو��شلة  على  �لــعــام 
مكانة �لبنك يف �شد�رة �لبنوك �لر�ئدة يف 
و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة 
يف  و�لــكــفــاءة  �لأد�ء  مب�شتويات  و�لرتــقــاء 
خمتلف �أن�شطته وعملياته ل�شمان حتقيق 
�آفاق  وتعزيز  للمو�رد  �لأمثل  �ل�شتغالل 
مع  بالتز�من  و�أربــاحــه  عائد�ته  يف  �لنمو 
تــطــويــر وحتـــديـــث نــظــم و�أ�ــشــالــيــب عمل 
للعمالء  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �لبنك 

يف �لــوقــت �لــــذي يــعــزز فــيــه قـــدر�تـــه على 
وحتقيق  �مل�شتقبلية  �لتحديات  مو�جهة 
�لنمو �ملن�شود.  ونحن ملتزمون باأن يظل 
�لئتمانية  �ملحفظة  جــودة  على  �حلــفــاظ 
و�جلاهزية �لعالية للتعامل ب�شرعة وكفاءة 
مع متطلبات �لعمالء و�حتياجات �لأ�شو�ق 
�ملــ�ــشــتــجــدة و�عــتــمــاد �أرفــــع مــعــايــري �لأد�ء 
يتما�شى  مــدرو�ــس  منــو  حتقيق  ومو��شلة 
�لكر�م  م�شاهمينا  تطلعات وطموحات  مع 
�شمن �شد�رة قائمة �أولوياتنا بينا نو��شل 
دعم  �لأهمية يف  متنامي  دور حيوي  لعب 
م�شرية �لتنمية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف ظل قيادتها �لر�شيدة .
وخل�س معالية �إىل �لقول:

لأتقدم  �ملــنــا�ــشــبــة  هــــذه  �نــتــهــز  �أن  و�أود 
م�شاهمي  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س 
ثقتهم  على  ومر��شلية  وعــمــالئــه  �لبنك 
لإد�رة  مــو�ــشــول  و�لــ�ــشــكــر  ومــ�ــشــانــدتــهــم 
ومــوظــفــي �لــبــنــك عــلــى جــهــودهــم �ملثمرة 
وعــمــلــهــم �لـــــــدوؤوب يف دعــــم مــ�ــشــرية منو 
مت  �لتي  �لطيبة  �لنتائج  وحتقيق  �لبنك 

�لتو�شل �إليها. 
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•• ابو ظبي-الفجر:

�كــــد خــبــري غـــربـــي �ن دولـــــة �لمــــــار�ت 
جنـــحـــت يف �لـــ�ـــشـــيـــطـــرة عـــلـــى حـــــو�دث 
تاكل  عن  �لناجمة  �لنفطية  �لت�شربات 
خطط  تنفيذ  نتيجة  �لــبــرتول  �نــابــيــب 
�ل�شركات  قــبــل  مـــن  و��ــشــرت�تــيــجــيــات 
هذه  عــدد  خف�س  �ىل  تــهــدف  �لنفطية 

�حلو�دث �ىل م�شتوى �ل�شفر.
خبري  جونالتون  �يف�س  �ل�شيد  �ن  غري 
تــاكــل �نــابــيــب �لــنــفــط يف �ــشــركــة توتال 

�لمار�ت ��شار �ىل �ن هناك م�شكلة تاكل 
�خلليج  منطقة  يف  �لــبــرتول  �نابيب  يف 
و�لـــــــدول �ملــنــتــجــة لــلــنــفــط �لخــــــرى يف 
�ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا نتيجة 

طول عمر �لنابيب و��شباب �خرى.
تاكل  له عقب موؤمتر  وقــال يف ت�شريح 
�نــابــيــب �لــبــرتول �لـــذي عــقــد �خـــري� يف 
�بوظبي �حب �ن �وؤكد بان �ل�شلطات يف 
حو�دث  خف�س  �شيا�شة  تنتهج  �لمــار�ت 
�لت�شربات �لنفطية �ىل م�شتوى �ل�شفر 
�لقطاع  �لــعــامــلــة يف  �لــ�ــشــركــات  وتـــقـــوم 

�لــنــفــطــي بــتــنــفــيــذ هــــذه �لــ�ــشــيــا�ــشــة عن 
حماية  و�جـــر�ء�ت  تد�بري  �تخاذ  طريق 

فعالة. 
و��شاف �ما فيما يتعلق باخلليج و�لدول 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لخــــرى  �لنفطية 
هنالك  فانه  �فريقيا  و�شمال  �لو�ــشــط 
حقيقية  �نــابــيــب  تــاكــل  م�شكلة  بالفعل 
نتيجية لعومل رئي�شية ثالثة هي طول 
�لنابيب  بع�س  و��ــشــابــة  �لنــبــوب  عمر 
بع�س  �ملــاء يف  �نــتــاج  وزيـــادة  بالبكترييا 

�ملناطق، 

�كرث  �مل�شكلة تعترب  �ن هــذه  و��ــشــار �ىل 
لن  �ل�شغرية  لالنابيب  بالن�شبة  �شوء� 
�وطالئها  �ــشــيــانــتــهــا  يــتــم  ل  معظمها 
�مل�شغلة ب�شبب �شالة  �ل�شركات  من قبل 
�لعمليات  هذه  تكاليف  وحــول  حجمها. 
عمليات  �ن  جــونــالــتــون  �لــ�ــشــيــد  �رجــــح 
�ل�شيانة و��شالح يف هذه �ملن�شات تكلف 
دول �خلليج كثري� م�شري� �ىل �ن حجم 
�لنبوب  طبيعة  عــلــى  تعتمد  �لتكلفة 

وموقعه وطوله.
و��شاف ميكن �ن ت�شل تكلفة �ل�شالح 

مـــاليـــني من  بــ�ــشــعــة  و�لـــ�ـــشـــيـــانـــة �ىل 
�لدولر�ت لالنبوب �لبحري �لو�حد يف 
حني ميكن �ن تبلغ �كرث من ذلك بكثري 

بالن�شبة لتغيري �نبوب كبري �حلجم. 
�ن  ميكن  �نه  جونالتون  �ل�شيد  و�و�شح 
حتدث �ربعة �ىل خم�شة حو�دث ت�شرب 
برتويل �شنويا يف حقول �لنفط �لقدمية 
�شو�ء يف �ل�شرق �لو�شط �و بقية �ملناطق 
�كـــد عدم  �نـــه  �لـــعـــامل �ل  �لــنــفــطــيــة يف 
حدوث حو�دث ت�شرب خطرية �و كارثية 
�نابيب  تاكل  نتيجة  �خلليج  منطقة  يف 

�لنفط. و��شار �ىل حدوث تقدم كبري يف 
�ل�شناعة �لنفطية ب�شان معاجلة م�شكلة 
�ن  ��ــشــاف  لكنه  �لــبــرتول  �نابيب  تــاكــل 
بــعــ�ــس هـــذه �لنــظــمــة و�حلـــــول مكلفة 
��شتخد�مها  يــوؤدي �ىل عدم  للغاية مما 
�لنفطية  �لـــ�ـــشـــركـــات  بــعــ�ــس  قــبــل  مـــن 

ل�شباب �قت�شادية بحتة.
وبع�س  تــوتــال  ل�شركة  بالن�شبة  وقـــال 
تاكل  م�شالة  ت�شكل  �لخـــرى  �ل�شركات 
�لبرتولية  و�لت�شربات  �لنفط  �نابيب 
قــ�ــشــيــة بــيــئــيــة غـــايـــة يف �لهـــمـــيـــة مما 

يدفعها �ىل تطبيق �خر ما تو�شلت �ليه 
�لتاكل  معاجلة  جمــال  يف  �لتكنولوجيا 
ومـــنـــع �لــتــ�ــشــربــات �لــبــرتولــيــة و�ملـــــو�د 

�لخرى. 

خبري: االإمارات تنجح يف ال�شيطرة على الت�شربات النفطية ب�شب تاآكل االأنابيب
املال والأعمال

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شارقة  ملــ�ــشــرف  �لــعــمــومــيــة  �جلــمــعــيــة  �أ�ــــشــــادت 
�لإ�شالمي بالدور �لكبري �لذي قام به �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد 
ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س جمل�س �إد�رة م�شرف 
ملجل�س  رئا�شته  فــرتة  خــالل  �لإ�ــشــالمــي  �ل�شارقة 
 1995 عــام  منذ  عاما   18 �مــتــدت  �لتي  �لإد�رة 
رئا�شة  من�شب  عــن  �شموه  �إعــتــذ�ر  قــبــول  و�أقــــرت 

جمل�س �إد�رة �مل�شرف.
كما �عتمدت �جلمعية �لعمومية خالل �جتماعها 
�لــ�ــشــنــوي �لـــعـــادي بــقــاعــة غــرفــة جتــــارة و�شناعة 
�ل�شارقة م�شاء �م�س �لول �لنتائج �ملالية للم�شرف 
وو�فقت  دي�شمرب2012   31 يف  �ملنتهية  لل�شنة 
بتوزيع  يق�شي  �لــذي  �لإد�رة  �قــرت�ح جمل�س  على 
�أربــاح نقدية بن�شبة 6 يف �ملئة من ر�أ�ــس �ملــال على 
مليون   145.5 مــبــلــغ  يــــو�زي  ومبـــا  �ملــ�ــشــاهــمــني 

درهم.
جرى خالل �لإجتماع ��شتعر��س �لتقرير �ل�شنوي 
وثمن   2012 عــام  �ملحققة  �ملالية  �لنتائج  و�هــم 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
ويل عــهــد ونــائــب حــاكــم �لــ�ــشــارقــة �لــنــتــائــج �لتي 
�لإد�رة  جمل�س  جهود  يف  وبـــارك  �مل�شرف  حققها 
وموظفي �مل�شرف و�مل�شاهمني على م�شاركتهم يف 

�شنع �لنجاحات �ملختلفة للم�شرف.
و�عـــلـــن �ــشــمــوه خــــالل �لإجـــتـــمـــاع �إعـــــتـــــذ�ره عن 
�لإ�شتمر�ر يف من�شب رئا�شة جمل�س �د�رة م�شرف 
�ل�شارقة �لإ�شالمي و�إتاحة �لفر�شة �أمام �لقياد�ت 

�لوطنية خالل �لفرتة �لقادمة.
وقال �شموه �لآن وقد �طماأننت على قوة �مل�شرف 
�لوقت  حــان  فقد  و�لإد�ري  �ملــايل  موقفه  ومتانة 
�لـــكـــفـــاء�ت �لوطنية  �ملـــجـــال لــغــريي مـــن  لأفــ�ــشــح 
بـــقـــدرة رئــيــ�ــس جمل�س  ثــقــة  .. وكـــلـــي  �لـــقـــديـــرة 
�لتميز و�لإبد�ع  �إكمال م�شرية  �لقادم على  �لإد�رة 

و�لرتقاء بامل�شرف فكل �ل�شكر و�لتقدير �أوجهه يف 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ملقام �شاحب  �ملنا�شبة  هذه 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة على ثقته �لغالية بتكليفي برئا�شة 
�آمال  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  مــد�ر  على  �لإد�رة  جمل�س 
�أنني كنت عند ح�شن ظنه و�ل�شكر ي�شتمر ل�شموه 
�مل�شريف  �لقطاع  لتنمية  �لــالحمــدود  دعــمــه  على 
ب�شكل خا�س و�لقطاع �لقت�شادي ب�شكل عام وعلى 
للم�شرف  ومتابعة  �هــتــمــام  مــن  �شموه  يوليه  مــا 

و�أن�شطته .

جمل�س  �أع�شاء  زمالئي  �أن�شى  ول  �شموه  و�أ�شاف 
على  �شاركوين  �لذين  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �لإد�رة 
مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية و�لذين عملو� بروح �لفريق 
�لـــو�حـــد يف كـــل �لـــظـــروف مبـــا يف ذلــــك �لأزمـــــات 
و�ل�شعاب و�لتي ما كنا لنتغلب عليها لول توفيق 
�لـــدوؤوب  وعملهم  �حلثيث  �شعيهم  ثــم  تــعــاىل  �هلل 
و�ل�شكر  بــاملــ�ــشــرف  �لرتــــقــــاء  عــلــى  و�إ�ــــشــــر�رهــــم 
و�أعمدة  �لــنــجــاح  �أركــــان  فهم  �لــكــر�م  للم�شاهمني 
كان  ما  �لــذي  �لإ�شالمي  �ل�شارقة  مل�شرف  �لتفوق 
لي�شل �إىل ما و�شل �إليه من �لرقي �إل مب�شاهمتهم 

�أ�شحاب  �إىل  مــو�ــشــول  و�ل�شكر  و�ملــعــنــويــة  �ملــاديــة 
و�لرقابة  �لفتوى  هيئة  و�أع�شاء  رئي�س  �لف�شيلة 
�ل�شرعية على �حلر�س �لالمتناهي بتطبيق �شرع 
�ل�شكر  يكتمل  ول  �مل�شرف  كافة معامالت  �هلل يف 
ثقتكم  على  ف�شكر�   .. �لــكــر�م  عمالئنا  بــذكــر  �إل 
�لأعـــو�م  �آمــلــني يف  وتــعــاونــكــم وولئــكــم للم�شرف 

�لقادمة �أن يتخطى �أد�وؤنا طموحاتكم باإذن �هلل .
كثرية  �لقادمة  �لتحديات  �أن  �أعلم  �شموه   وتابع 
ولكنني على ثقة بكم جميعا وعلى يقني من قدرة 
على  �هلل  بــاإذن  �لإ�شالمي  �ل�شارقة  م�شرف  �أ�شرة 

�مل�شي قدما لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت وتذليل 
ــتــعــد�دي �لـــتـــام للدعم  �لــ�ــشــعــاب مـــوؤكـــد� لــكــم ��ــش
و�لتوجيه عندما يتطلب �لأمر ذلك و�شاأظل د�ئما 
قريبا منكم ومن �أ�شرة م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي 
وهلل �شبحانه �حلمد و�لثناء �أن وفقني مع �خو�ين 
بنا  �ملنوط  �لو�جب  لتاأدية  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 

باأف�شل �جلهد .
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أطــلــع  �لإجــتــمــاع  وعــقــب 
�ل�شور  على معر�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
وهو  ل�شموه  �مل�شرف  وموظفو  �إد�رة  �أعدته  �لــذي 
عبارة عن جمموعة من �ل�شور �لتي توؤرخ ملجموعة 
من �لأحد�ث �ملهمة و�جلو�ئز �لتي حازها �مل�شرف 
و�لعديد من �ملنجز�ت �لأخــرى �لتي ر�فقت فرتة 

رئا�شته جمل�س �لإد�رة.
و�أهدت �د�رة �مل�شرف �شموه �شورة موقعة باأ�شماء 
وموظفي  و�إد�رة  �لإد�رة  جمل�س  �أعــ�ــشــاء  جميع 
�مل�شرف عرفانا منهم بدور �شموه �لكبري يف �إد�رة 

�مل�شرف وما و�شل �ليه من مكانة وجناح.
�لإ�شالمي  �ل�شارقة  م�شرف  �د�رة  جمل�س  وعقد 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماع  عقب  �لأول  �جتماعه 
ومت خالله �نتخاب معايل عبد�لرحمن بن حممد 
�لعوي�س وزير �ل�شحة رئي�شا ملجل�س �د�رة �مل�شرف 
حممد  �حمد  و�نتخاب  �لتنفيذية  للجنة  ورئي�شا 

عبيد �ل�شام�شي نائبا لرئي�س جمل�س �لإد�رة.

ويل عهد ال�شارقة يثمن نتائج م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي ويعتذر عن رئا�شة جمل�س االإدارة

بلغت الأرباح ال�صافية لبنك دبي التجاري للعام 2012 ) 853 ( مليون درهم
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يف الدعوى رقم 2012/980 عقاري كلي
عبد�هلل  �شاهني  قا�شم  يعقوب  �ل�شتاذ  �ملحامي  بوكالة  �ركــان  بنفر   : �ملدعى 
حممد  �ل�شتاذ  �ملحامي  بوكالة  لال�شتثمار  فورت�شن  جمموعة  عليها:  �ملدعى 
هودلينجز  �لــعــامل  بــرج  �شركة  �ملــدخــل:  �خل�شم   - �لــ�ــشــابــري   ح�شن  �شلمان 
ليمتد. بال�شارة �ىل تعيينبي خبري� يف �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله، مرفق طيه 
تقرر  كما  لطــالع  �ليوم  بتاريخ  �ملحرر  و�لجتماع  و�ملعاينة  �لنتقال  حم�شر 
عقد �لجتماع �لقادم يف �ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف ع�شر� بتاريخ 2013/3/18 
جمموعة  �لوىل-  عليها  �ملدعى  وعلى  �ملحدد  �ملوعد  يف   �حل�شور  يرجى  لــذ� 
فورت�شن لال�شتثمار �عد�د ن�شختني من �مل�شتند�ت �ملطلوبة �شابقا من �خلربة.
اخلبري املنتدب يف الدعوى

دعوة اجتماع خربة

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     

يف الق�سية رقم 2012/1438 جزئي جتاري
�ن    يلي:  مبا  �لعلم  �خــذ  ب�شرورة  بــارز  �آنــد  �شتارز  �ل�شادة/مطعم 
�شتارز  مطعم  �ل�شادة  من  يطلب  �عــاله  بالدعوى  �ملنتدب  �خلبري 
�ند بارز �خذ �لعلم باحلكم �لتمهيدي �ل�شادر عن حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �ملحكمة �لتجارية بتاريخ 2013/1/23 �خلا�س بالق�شية 
�ملذكورة �عاله، وكذلك بجل�شات �خلربة �لتي متت بح�شور �ل�شادة/ 

�شركة كينجز مني وممثلي مطعم موناكو �شتارز.
اخلبري الهند�سي
معن باقي زاده

دعوة اجتماع خربة

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1073 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شالح عبدربه �شالح عبد ربة �لغثيمي �مل�شعبني  جمهول 
�ملتكاملة)�س.م.ع(  �لمــار�ت لالت�شالت  �شركة   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة   قد  وميثله: حممود حجاج عزب 
 8318.08( وقــــدره  مبلغ  للمتنازع  يــــوؤدي  بـــان  �ــشــده  �ملــتــنــازع  بــالــز�م  �ملــطــالــبــة 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهــم( 
�لثالثاء  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  �ل�شد�د.   متــام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2013/3/19 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
�و  مــذكــر�ت  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1199 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- روحيت كومار كومار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمــار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  بــالــز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �قــام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3231.85 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وحــددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1239 مدين  جزئي           
�ن  مبا  �لقــامــة  حمل  جمهول  �شامل   �حمد  �شعيد  عنود  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )3008.60 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وحــددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/797 مدين  كلي           
وميثلها  )�ـــــس.ذ.م.م(  �جلــوي  لل�شحن  �ك�شربي�س  دور�ن  �شركة  عــلــيــه/1-  �ملــدعــى  �ىل 
�شركة فيدر�ل  �ملدعي /  �ن  �لقامة مبا  مديرها عبد�هلل حممد علي   جمهول حمل 
عليك  �قام  قد  �بوجريدة  �نك وميثله: حممود حجاج عزب  �نرتنا�شيونال  �ك�شربي�س 
 ) درهـــم   700135( وقـــدره  مببلغ  عليه  �ملــدعــي  بــالــز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق 
يف 2010/6/20 وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/25 
ميثلك  مــن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �ــس   9:30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1119 مدين  جزئي           
�ملدعى عليه/1- �شالح حممد عبد�حلليم هدية   جمهول حمل �لقامة  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �قــام  قــد  �بــوجــريــدة  عــزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   ) درهــم   12.949.59( وقــدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تــاريــخ  مــن   %12 بــو�قــع  �لقانونية  و�لــفــائــدة  �ملــحــامــاة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 108 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�لكعبي  �شعيد  �شعيد حممد  �شامل  �لول �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه:  مدعي/ بنك �خلليج 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة/ �شمال �لو�دي للتكيف  �ملركزي �جلن�شية: �لمار�ت  
�ملطلوب    %12 �لقانونية  �لفائدة   + درهم   309519 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�شمال  موؤ�ش�شة/  وب�شفته �شاحب  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �لكعبي  �شعيد  �شعيد حممد  �عالنه/�شامل 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملركزي  للتكيف   �لو�دي 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/3 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/12

قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 145 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �لول �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد �شالح عو�س �شالح 
�ملنهايل ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شاحب �هال و�شهال للتعهد�ت و�لتموين �جلن�شية: 
�لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 739007 درهم + �لفائدة �لقانونية 
12%  �ملطلوب �عالنه/ حممد �شالح عو�س �شالح �ملنهايل ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
�شاحب �هال و�شهال للتعهد�ت و�لتموين �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملو�فق 2013/3/20  �ملحكمة يوم �لربعاء  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�و  �لق�شاء  �شخ�شيا  �آل نهيان  �لكائنة مع�شكر  �بوظبي �لبتد�ئية -  بـ حمكمة  �لثالثة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 188 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

بري�شيال  عليه:  مدعي  �لفلبني   �جلن�شية:  يبايان  بالدو  مار�شيل  مدعي/ 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ  �لفلبني مو�شوع  �ملن�شوري �جلن�شية:  جالجن 
4400 درهم     �ملطلوب �عالنه/ بري�شيال جالجن �ملن�شوري �جلن�شية: �لفلبني     
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/3/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بـ  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1229 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة بيتا �ل�شناعية ذ.م.م وميثلها/ ب�شام �شامي حممد �ملدير �لعام �جلن�شية: 
و�آخرون  ذ.م.م  �لكرتوميكانيكال  �بوظبي  ��س  تي  ��س  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
203255.28درهم  وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
علي  بن  ح�شن  بن  ريان  �عالنه/  �ملطلوب   %12 بو�قع  قانونية  فائدة  �ىل  بال�شافة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �ل�شعودية عنو�نه:  �ل�شرييف �جلن�شية: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�مام �لد�ئرة �خلام�شة بـ حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1113 /2012   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
ولد  يحى  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعماين  �لوطني  �لبنك  مدعي/ 
بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  موريتانيا  �جلن�شية:  بيب  حممد 
72.824.40 درهم  �ملطلوب �عالنه/يحى ولد حممد بيب �جلن�شية: موريتانيا 
عنو�نه: بالن�شر)بورود �لتقرير �خلربة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بـ حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 298 /2013  جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لرجالية  للملبو�شات  �لر�هي  �لبيت  مدعي/ 
عليه: بوتيا فيتيل رفيق بوتيا فيتيل حممد �جلن�شية �لهند  مو�شوع �لدعوى: 
بوتيا  �ملطلوب �عالنه/ بوتيا فيتيل رفيق  مطالبة مالية مببلغ 40159 درهم   
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لهند  �جلن�شية  حممد  فيتيل 
لنظر  2013/3/20 موعد�  �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى، 
بو��شطة وكيل  �و  �لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  بـ حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 4 /2013  مد جز- ي ح- ب- ع ن

مدعي/ حممد عبد�لكرمي عبد�لقادر �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شعيب 
نور �لعلم �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 15000 درهم     
�ملطلوب �عالنه/ �شعيب نور �لعلم �جلن�شية: بنغالدي�س  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19
مبنطقة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �ليحر  حمكمة  بـ  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�ليحر    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اليحر البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/34 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ حممد رياز حممد �شريف �جلن�شية: باك�شتان  �ملنفذ �شده : 
موؤ�ش�شة م�شعود �جمل لعمال �لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه: 
موؤ�ش�شة م�شعود �جمل لعمال �لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/829 عم جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/31 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-   باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )قــطــاع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�لبحري( بان �ل�شادة/ املطوع لالعمال البحرية قد 
بياناتها  �ملــذكــورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:�ملطوع 301

�ل�شفينة  عــلــى ت�شجيل  �عــرت��ــس  لــه  كــل مــن  عــلــى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

- - �ملطوع 301
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   
تعلن موؤ�ش�شة �لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة حما�شبون 
قانونيون �نه مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري 
لدى  �ملوثق   2013/3/11 تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية 
�ملا�شة �لرب�قة  كاتب �لعدل يف �بوظبي بحل وت�شفية 

لالجهزة �للكرتونية ذ.م.م .
�ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 
مكتب �مل�شفي �ملعني هاتف رقم : 026349400 فاك�س: 
�ل�شتقالل  �شارع  �بوظبي  �س.ب:46765   026349416
 1 رقم  �ملكتب  ميز�ن  �ملزروعي  فا�شل  موزة  بناية 
و�ح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مدة �ق�شاها 

45 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

اإعـــالن ت�سـفية

العدد 10740 بتاريخ 2013/3/14   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )قــطــاع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�لبحري( بان �ل�شادة/ املطوع لالعمال البحرية قد 
بياناتها  �ملــذكــورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:�ملطوع 103

�ل�شفينة  عــلــى ت�شجيل  �عــرت��ــس  لــه  كــل مــن  عــلــى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

- - �ملطوع 103
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/11 م �ملودعة حتت رقم: 183288 
با�شــم:م�شنع �شيد�ر للديكور ذ.م.م

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة ،  �ل�شناعية �لثانية �شارع بي �م دبليو
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �خرى �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شتائر
�لو�قـعة بالفئة:24 

و�شف �لعالمة: كلمة �نتارتيكا ANTARTICA باللغة �لعربية و�لجنليزية.  
�ل�شــرت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
Let's Decide Live Life To Full With Diabetes:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ:2011/6/6 م �ملودعة حتت رقم: 158188 
با�شــم:�ل�شركة �حلديثة لالدوية

وعنو�نه:مبنى رقم 71 مدينة دبي �لطبية �س.ب:1586 دبي ، هاتف: 3834444-04 فاك�س:04-3572255
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لدعاية و�لعالن و�د�رة وتوجيه �لعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي
�لو�قـعة بالفئة:35 

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من ر�شم �شبه د�ئري بد�خله موؤ�شر حتتها كلمة Let's Decide باللغة 
باللونني  باللغة �لجنليزية   Live Life To Full With Diabetes بال�شفل عبارة  �لجنليزية 

�لزرق و�لخ�شر  .  
�ل�شــرت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�شاركوه )حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/19 م �ملودعة حتت رقم: 156047 
تاريخ �يد�ع �لولوية: / / 2010م

با�شــم:�شركة فان�س - �ي �ن �شي
وعنو�نه:6550 كاتيال ، �ي يف �ي ، �شايرب�س ، كالفورنيا ، 90630

وذلك لتمييز �لب�شائع :
�ملعادن �لنفي�شة و�ل�شبائك وب�شائع �ملعادن �لثمينة �و �ملطلية غري �ملدرجة يف فئات �خرى �ملجوهر�ت و�لحجار 

�لكرمية و�جهزة �لوقت �لدقيقة.
�لو�قـعة بالفئة:14 

و�شف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة VANS مكتوبة بحروف لتينية وحرف V ميتد لآخر �لكلمة.  
�ل�شــرت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  مار�س 2013 العدد 10740

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/11 م �ملودعة حتت رقم: 183287 
با�شــم:م�شنع �شيد�ر للديكور ذ.م.م

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة ،  �ل�شناعية �لثانية �شارع بي �م دبليو
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �خرى �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شتائر
�لو�قـعة بالفئة:24 

و�شف �لعالمة: كلمة يورك ويف YORK WEAVE باللغة �لعربية و�لجنليزية.  
�ل�شــرت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  مار�س 2013 العدد 10740

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/11 م �ملودعة حتت رقم: 183289 
با�شــم:م�شنع �شيد�ر للديكور ذ.م.م

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة ،  �ل�شناعية �لثانية �شارع بي �م دبليو
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �خرى �غطية �لفر��س و�ملو�ئد �ل�شتائر
�لو�قـعة بالفئة:24 

و�شف �لعالمة: كلمة فوجي كاو� FUJIKAWA باللغة �لعربية و�لجنليزية.  
�ل�شــرت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  مار�س 2013 العدد 10740

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2367 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ �فتخار �حمد حاجي ف�شل �لدين �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد 
�لدعوى:  و�خرون �جلن�شية: م�شر   مو�شوع  كرم حممد عبد�حلافظ عبد�ملطلب 
ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/  حممد كرم حممد عبد�حلافظ عبد�ملطلب   �جلن�شية: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لطلبات(   وتعديل  �لتقرير  بالن�شر)بورود  عنو�نه:  م�شر  
موعد�   2013/3/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة  
بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



الفجر الريا�صي

1717

اخلميس -    14   مارس    2013 م    -    العـدد   10740
Thursday   14    March    2013  -  Issue No   10740

طري�ن  بــطــولــة  مــنــافــ�ــشــات  بــدبــي  �شيفنز  ذ�  مــلــعــب  يحت�شن 
�لإمار�ت للكريكيت توينتي20 مب�شاركة نخبة من جنوم هذه 
�لريا�شة ويف مقدمتهم لعب �لكريكيت �لعاملي ر�هول در�فيد 

�لذي ي�شتعد لعر�س مو�هبه �لر�ئعة يف 22 مار�س �جلاري.
عامل  يف   Batsman �ـــشـــارب  �أبـــــرز  بـــاأنـــه  در�فـــيـــد  يــ�ــشــتــهــر 
�لكريكيت ملا تتمتع به �شرباته من �أد�ء فني عال �مل�شتوى، وقد 
�لعام، و تي�شت  منحه جمل�س �لكريكيت �لعاملي جائزتي لعب 
بالير �أوف ذ� يري يف 2004، ومن �ملقرر �أن يلعب يف �شفوف 
فريق �م �شي �شي �لذي ي�شم �أي�شاً لعب �لكريكيت �لأ�شرت�يل 

�شون تيت، �أحد �أ�شرع رماة �لكر�ت يف �لعامل.
مع  �شي خلو�س مو�جهات مثرية  �شي  �م  فريق  ي�شتعد  بــدوره 
فرق �ملقاطعات �لإجنليزية لنك�شاير، و�شا�شك�س، وفريق طري�ن 
�لإمــار�ت Fly Emirates XI من دبي، وذلك يف م�شعاه 
توينتي20،  للكريكيت  �لإمـــار�ت  طــري�ن  بطولة  كاأ�س  لنتز�ع 
حيث  �شباحاً   10 �ل�شاعة  متام  يف  �لبطولة  مباريات  وتنطلق 
 Fly يــلــتــقــي فــريــق لنــكــ�ــشــايــر مـــع فــريــق طــــري�ن �لإمـــــــار�ت
Emirates XI، على �مللعب رقم 1، ويو�جه حامل �للقب 
�شا�شك�س يف �للقاء �لثاين فريق �م �شي �شي �لغني بالنجوم على 

 2 �ل�شاعة  �ملنتظرة  �لنهائية  �ملبار�ة  تقام  بينما   ،2 رقم  �مللعب 
بعد �لظهر.

تــبــاع تـــذكـــرة �لـــدخـــول �إىل بــطــولــة كـــاأ�ـــس طــــري�ن �لإمــــــار�ت 
للكريكيت مببلغ 15 درهماً فقط، وي�شتطيع �لأطفال دون 12 
عاماً مر�فقة �لكبار جماناً، و�شيكون �جللو�س على �مل�شطحات 
�لرحالت  �شجاد  با�شطحاب  �جلمهور  ين�شح  لذلك  �لع�شبية، 

و�ملظالت، لال�شتمتاع بيوم ر�ئع خارج �ملنزل.
تتوفر تذ�كر �لبطولة يف مكاتب �شركة برومو�شيفن للت�شويق 
ز�يد،  �ل�شيخ  �ــشــارع  على  �آتــريــوم،  �إمــــار�ت  مبنى  يف  �لريا�شي 
كــمــا �ــشــتــطــرح لــلــبــيــع خــــالل �لــبــطــولــة عــنــد بـــو�بـــة مــلــعــب ذ� 
�ملعلومات  ملــزيــد مــن  دبــي-�لــعــني  عــلــى طــريــق  �لــو�قــع  �شيفنز 
�لريا�شي:  للت�شويق  برومو�شيفن  ب�شركة  �لتــ�ــشــال  يــرجــى 
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تــعــد طــــري�ن �لإمـــــــار�ت مــنــذ �ــشــنــو�ت طــويــلــة مـــن �لد�عمني 
وتتيح  �لـــعـــامل،  مــ�ــشــتــوى  عــلــى  �لــكــريــكــيــت  للعبة  �لــرئــيــ�ــشــيــني 
�لعاملي  �لكريكيت  ن�شجتها مع جمل�س  �لتي  �لر�شمية  �ل�شر�كة 
للناقلة �لدولية �لأ�شرع منو�ً يف �لعامل حقوق �لرعاية جلميع 
�أحد�ث جمل�س �لكريكيت �لعاملي �لكربى مبا فيها كاأ�س �لعامل 

�لعامل توينتي20، و�لتي  �لأبطال، وبطولة  للكريكيت، وكاأ�س 
ت�شمل جولت 2013 �ملوؤهلة يف دولة �لإمار�ت هذ� �لعام.

للكريكيت،  �لــعــامل  لكاأ�س  �ملــوؤهــلــة  �جلــولــة  �لناقلة  ترعى  كما 
�لعامل  وكاأ�س  �لدولية،  و�لكاأ�س  عاماً،   19 �لعامل حتت  وكاأ�س 
�لكريكيت  جمل�س  مــع  بالتعاون  وتــقــوم  لل�شيد�ت،  للكريكيت 
�لكريكيت  جمل�س  حــكــام  مــن  �لنخبة  فــريــق  بــرعــايــة  �لــعــاملــي 
 Fly Emirates لعاملي، حيث يظهر �شعار طري�ن �لإمار�ت�

على قم�شان �حلكام يف جميع بطولت �ملجل�س.
 10 �إبــر�م �شفقة رعاية ملدة  وقد �أعلنت طــري�ن �لإمــار�ت عن 
لنك�شاير  مقاطعة  نـــادي  ��شتاد  ت�شمية  �إعـــادة  ت�شمل  �شنو�ت 
تــر�فــورد كما  �أولـــد  �لإمــــار�ت  ��ــشــم طـــري�ن  للكريكيت ليحمل 
 Fly ــشــتــحــمــل قــمــ�ــشــان �لــالعــبــني �ــشــعــار طــــري�ن �لإمـــــــار�ت�

.Emirates
بباك�شتان  �ملحلية  �لكريكيت  �أحــد�ث  �لإمـــار�ت  طــري�ن  وترعى 
كما  للكريكيت،   20 تي  بنك  في�شل  بطولة  رعاية  خــالل  من 
ترعى جمعية لوردز تافرينرز �خلريية باململكة �ملتحدة، وترعى 
بالتعاون مع �شبورت�س �أر�بيا بطولة طري�ن �لإمار�ت للكريكيت 

توينتي20، وبطولة طري�ن �لإمار�ت فورتي40. 

�أ�شرع  �إحــــدى  �أبــوظــبــي لـــالإعـــالم،  �أعــلــنــت 
�ل�شركات �ملتعددة �لو�شائط �لإعالمية منو�ً 
يف �ملنطقة، عن ح�شولها على حقوق �لنقل 
 1 لــلــفــورمــول  �لــعــامل  �حلــ�ــشــريــة لبطولة 

لعام 2013 لل�شنة �لر�بعة على �لتو�يل. 
ويف �إطار �شعيها لتقدمي �لأف�شل مل�شاهديها 
على �لدو�م، تنقل قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية 
�لـ19 لبطولة �لفورمول  �ل�شباقات  جميع 
على  �لــ�ــشــيــار�ت  ريا�شة  حمبو  و�شيكون   1
مع  15مار�س،  �جلــمــعــة  غـــد�  يـــوم  مــوعــد 
�نــطــالق مــو�ــشــم �لــ�ــشــبــاقــات لــعــام 2013 

�لأوىل  �جلولة  �شتبد�أ  حيث  �أ�شرت�ليا  من 
هناك. و�شيتم نقل �ل�شباقات كافة مبا�شرة 
 2 �لريا�شية  �أبوظبي  قناة  على  وح�شرياً 
�أبوظبي  بــاقــة  مل�شرتكي  وميــكــن  �ملــجــانــيــة، 
�لريا�شية متابعة �حلدث على قناة �أبوظبي 
�لريا�شية 6 عالية �جلودة ، و�شيتم تغطيتها 

بال�شكل �لذي يليق بقيمة هذه �لريا�شة . 
و�شيقوم �أمين عبد �لو�حد بالتعليق باللغة 
�لعربية على جمريات �لبطولة ومناف�شاتها 
للتجارب  دقــيــق  تــقــيــيــم  وتـــقـــدمي  �ملـــثـــرية، 
حما�شياً  يكون  �أن  �ملتوقع  و�ل�شباق  �حلــرة 

بدرجة كبرية. كما ميكن للم�شاهد �ختيار 
�أو �لإجنليزية على  �لتعليق باللغة �لعربية 

�لقناة �مل�شفرة +6. 
وقـــــال حمــمــد جنـــيـــب، مـــديـــر عــــام قنو�ت 
�أبوظبي  �إمــارة  ت�شتمر  �لريا�شية:  �أبوظبي 
لالأحد�ث  عــاملــي  كــمــركــز  مكانتها  بتثبيت 
�لريا�شية �لهامة، مثل �شباقات �لفورمول 
1 وتــفــخــر �أبــوظــبــي لـــالإعـــالم بــدعــم هذه 
�لــــــروؤيــــــة مـــــن خــــــالل تــــقــــدمي �لأحـــــــــد�ث 
�لريا�شية �لعاملية لكل �مل�شاهدين يف �ل�شرق 

�لأو�شط باللغة �لعربية. 

و�أ�شاف جنيب: يعزز ح�شولنا على �حلقوق 
للمرة   1 �لــفــورمــول  ل�شباقات  �حل�شرية 
�أبوظبي  ��شتثمار�ت  �لــتــو�يل  على  �لر�بعة 
لالإعالم يف قطاع �لرتفيه �لريا�شي ونحن 
على ثقة من �أن هذه �لإ�شافة �إىل ر�شيدنا 
�شت�شعد ع�شاق �ل�شيار�ت يف �ل�شرق �لأو�شط 
قناة  �إىل  ينظرون  �لــذيــن  �أفريقيا  و�شمال 
�أف�شل  جتمع  ك�شا�شة  �لريا�شية  �أبــوظــبــي 

�لرب�مج و�مل�شابقات �لريا�شية. 
وتــتــ�ــشــمــن بــطــولــة �لــعــامل لــلــفــورمــول 1، 
19 �ــشــبــاقــاً يــتــ�ــشــمــن بـــطـــولت �جلــــي بي 

�ــشــوبــر كاب  و�لـــبـــور�ـــس   3 بـــي  2 و�جلـــــي 
من   12 يف  كاملة   1 للفورمول  �مل�شاحبة 
�أبطال  19 جولة ي�شارك فيها عدد من  �لـ 
منهم  �لعامل،  م�شتوى  على  �لريا�شة  هذه 
ريد  فريق  من  فيتيل  �شيبا�شتيان  �لأملـــاين 
بـــول ، و�لإ�ــشــبــاين فــرنــانــدو �لــلــونــ�ــشــو من 
ر�يكونن  و�لفنلندي كيمي   ، فريق فري�ري 
و�لربيطاين  باتون  جن�شون  �لربيطاين  و 
لوي�س هاميلتون. مما �شي�شعل �ملناف�شة بني 
مكان  لإيــجــاد  �ل�شاعني  �ل�شباب  �ل�شائقني 

لهم على �شاحة �ل�شباقات. 

ثمن ممثلو �ندية �بوظبي من روؤ�شاء 
�لريا�شات  �شركات  �إد�ر�ت  جمال�س 
و�لهتمام  �لكبري  �لدعم  �مل�شاحبة 
�لــــذي يــولــيــه �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ نهيان 
�آل نــهــيــان رئــيــ�ــس جمل�س  بــن ز�يـــد 
ريا�شة  مل�شرية  �لــريــا�ــشــي  �بــوظــبــي 
�لألعاب  بكافة  و�لنهو�س  �بوظبي 
و�لريا�شات يف �لأندية ، �نطالقا من 
حر�شه ودوره �لوطني �لبارز لدعم 
ل�شريحة  و�لتقدم  �لرتقاء  م�شاعي 
�بوظبي  يف  و�لريا�شيني  �لريا�شة 
مبــا يــخــدم ريــا�ــشــة �لمــــــار�ت. جاء 
ذلـــك خـــالل �جــتــمــاع جلــنــة �شركات 
�عتمد  �لــتــي  �مل�شاحبة  �لــريــا�ــشــات 
ت�شكيلها �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�بوظبي  جمل�س  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل 
�لــريــا�ــشــي ،بــرئــا�ــشــة �ــشــعــادة حممد 
�لــقــبــيــ�ــشــي عــ�ــشــو جمل�س  خــلــيــفــة 
�لريا�شي  �بــوظــبــي  جمــلــ�ــس  �إد�رة 
رئــيــ�ــشــا لــلــجــنــة، وعـــ�ـــشـــويـــة غامن 
مـــبـــارك �لـــهـــاجـــري رئــيــ�ــس جمل�س 
لالألعاب  �لــعــني  نـــادي  �ــشــركــة  �إد�رة 
�لريا�شية �مل�شاحبة ، و�شهيل �شعيد 
�لعامري رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�لريا�شية  لالألعاب  يا�س  بني  نــادي 
رئي�س  �خلــــزرجــــي  وخـــالـــد حمــمــد 

�لوحدة  نـــادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
ح�شن  وحممد  �لريا�شية  لالألعاب 
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس  �لـــ�ـــشـــويـــدي 
لالألعاب  �لريا�شية  �جلزيرة  �شركة 
�ملن�شوري  �ــشــويــد  ور��ــشــد  �لأخــــرى 
�لظفرة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
لألعاب �لريا�شية �مل�شاحبة وطالل 
�لها�شمي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لفنية 
ويف   . �لــريــا�ــشــي  �بــوظــبــي  مبجل�س 
�لذي  للجنة  �لول  �لجتماع  بد�ية 
كافة  بح�شور  �ملجل�س  مقر  يف  عقد 
�لأع�شاء، نقل �شعادة حممد خليفة 
�لقبي�شي رئي�س �للجنة حتيات �شمو 
نهيان  �آل  ز�يــــد  بـــن  نــهــيــان  �لــ�ــشــيــخ 
�لريا�شي  �بــوظــبــي  جمل�س  رئــيــ�ــس 
�شركات  روؤ�شاء  من  �لأع�شاء  لكافة 
�لعني  �ندية  يف  �لريا�شية  �لألــعــاب 
وبـــنـــي يا�س  ــــوحــــدة  و�ل ــــرة  و�جلــــزي
و�لــظــفــرة ،عــلــى جــهــودهــم ودورهـــم 
وجت�شيد  �لفاعلة  �خلــطــط  دعــم  يف 
�ملــــبــــادر�ت �ملــهــمــة �لــتــي يــتــطــلــع �ىل 
للمرحلة  �لــريــا�ــشــيــني  ��ــشــتــثــمــارهــا 
�لقبي�شي  ��شتعر�س  كما   ، �لقادمة 
�لريا�شي  �بــوظــبــي  جمل�س  خطط 
وجلنة �شركات �لريا�شات �مل�شاحبة 
روؤيـــة �شمو رئي�س  �لتي جــاءت وفــق 

�مل�شاحبة  �لألعاب  لت�شاند   ، �ملجل�س 
لها  وتــــقــــدم  �بــــوظــــبــــي،  �نــــديــــة  يف 
�خلــــطــــط و�لــــــرب�مــــــج �لـــو��ـــشـــحـــة 
�لتي  �لـــهـــادفـــة  و�ل�ــشــرت�تــيــجــيــات 
ت�شل بتلك �لأندية مل�شتوى �حرت�يف 
متكامل على �ملدى �لبعيد ، مو�شحا 
�أهمية  عــلــى  حــر�ــس  �لجـــتـــمـــاع  �ن 
�ل�ـــشـــتـــفـــادة مـــن �أفـــ�ـــشـــل �خلــــرب�ت 
وكيفية  و�ملــمــار�ــشــات  و�لــتــطــبــيــقــات 
�لأد�ء لأندية  توظيفها يف منظومة 
�بوظبي . و�أكد �لقبي�شي بان �جلميع 
�أ�شهمت  بنتائج مثمرة ومهمة  خرج 
للمر�حل  �لــعــمــل  �آلـــيـــات  تــعــزيــز  يف 
��شتعر��س  حـــيـــث  ،مـــــن  �لـــقـــادمـــة 
ودورها  �للجنة  و�خت�شا�شات  مهام 
�مل�شاحبة يف  �لألــعــاب  يف دعــم فــرق 
و�حلر�س  �خلـــارجـــيـــة  مــ�ــشــاركــتــهــا 
عـــلـــى �لــتــمــثــيــل �ملـــ�ـــشـــرف و�لــــعــــودة 
بــنــتــائــج جــيــدة ، بــجــانــب ذلـــك متت 
��شت�شافة  �زدو�جــيــة  عــدم  مناق�شة 
و�لقارية  ــيــمــيــة  �لقــل �لـــبـــطـــولت 
و�لدولية بني �لأندية ، حر�شا على 
�لنجاح ملثل هذه  توفري كل معايري 
�ملنا�شبات من خالل توحيد �لأجندة 
�رتياحه  عـــن  مــعــرب�   ، �لــريــا�ــشــيــة 
وتعاون  تفاعل  مــن  مل�شه  ملــا  �لكبري 

�بوظبي  جلعل  �لأنــديــة  بــني  مميز 
�لوجهة �ملف�شلة لالألعاب �مل�شاحبة 
م�شتوى  على  �لأخـــرى  و�لريا�شات 
كافة �ملر�حل �لعمرية و�لتي �شتمهد 
مــنــتــخــبــات وطنية  لــبــنــاء  �لــطــريــق 
�لقوة  وعو�مل  مقومات  بكل  تتمتع 
�لها�شمي  ��شتعر�س طالل  بــدوره   .
مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لفنية مبجل�س 
رئي�س  �أمــــــام  �لـــريـــا�ـــشـــي  �بـــوظـــبـــي 
�لخت�شا�شات  �لــلــجــنــة  و�أعـــ�ـــشـــاء 
�لإد�رة  مل�شرية عمل  و�لأدو�ر  و�ملهام 
�ملجل�س بجانب متطلبات  �لفنية يف 
�ــشــركــات �لــريــا�ــشــات �ملــ�ــشــاحــبــة يف 
�لأندية ، بالإ�شافة �ىل ذلك مر�جعة 
�ملايل  و�لــدعــم  �لتنظيمية  �لهياكل 
وتنظيم  �خلارجية  �لفرق  مل�شاركات 
و�ملكافاآت  �بــوظــبــي  يف  �لـــبـــطـــولت 

�ملالية للفرق �شاحبة �لجناز�ت .

ممثلو اأندية اأبوظبي ي�صيدون 
بــنــتــائــج الجــتــمــاع وجــهــود 

جمل�س اأبوظبي الريا�صي
رئي�س  �لــــهــــاجــــري  غــــــامن  ��ــــشــــاد 
جمل�س �إد�رة �شركة �لعني لالألعاب 
�لريا�شية �مل�شاحبة بالدور �لكبري 
و�لدعم �لالحمدود �لذي تتلقاها 

�بوظبي  جمــلــ�ــس  مــــن  ـــــديـــــة  �لأن
ودعم  توجيهات  ، مثمنا  �لريا�شي 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
على  �لبارز  و�أثــره  �ملجل�س،  رئي�س 
م�شرية  يف  �لنوعية  �لنقلة  حتقيق 
�لألعاب �مل�شاحبة ، متقدما بال�شكر 
خليفة  حممد  ل�شعادة  و�لــتــقــديــر 
�لقبي�شي و�لدور �لفاعل للجنة يف 
م�شار  ر�شم  �لــذي  �لول  �جتماعها 
�خلـــطـــط �لـــقـــادمـــة بـــني �لأنـــديـــة 
لتحقيق �أف�شل �لنتائج على �شعيد 
و�خلارجية.  �ملــحــلــيــة  �ملــ�ــشــاركــات 
مـــن جــانــبــه �عــتــرب حمــمــد ح�شن 
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  �لــ�ــشــويــدي 
�شركة �جلزيرة �لريا�شية لالألعاب 
و�ملفيد  باملهم  �لجــتــمــاع  �لأخــــرى 
�لأهــد�ف و�خلطو�ت  �أهــم  لعر�شه 
�لتطويرية  و�لــرب�مــج  �لــو��ــشــحــة 
�مل�شاحبة  �لألـــعـــاب  قــطــاع  ملــ�ــشــرية 
�ن  مــــوؤكــــد�   ، �بـــوظـــبـــي  �نـــديـــة  يف 
بالجتماع  �لأندية خرجت  ممثلي 
وجهة  �بوظبي  جعل  على  بتو�فق 
لـــالألـــعـــاب �ملــ�ــشــاحــبــة مـــن خالل 
و�لفني  �لإد�ري  بــــالأد�ء  �لرتــقــاء 
للم�شتوى  فرقنا  بجميع  للو�شول 
�ملرموق . من ناحيته و�شف خالد 

عــو�ــس �خلـــزرجـــي رئــيــ�ــس جمل�س 
�لريا�شية  �لـــوحـــدة  �ــشــركــة  �إد�رة 
�للجنة  ت�شكيل  �لأخـــرى  لالألعاب 
بالنهج  �لــــدوريــــة  و�لجـــتـــمـــاعـــات 
�مل�شاحبة  �للــعــاب  لدعم  �جلــديــد 
يف �بوظبي ، معترب� هذه �خلطو�ت 
�شباب  �شريحة  و�شت�شاعد  ممــيــزة 
�لريا�شة  ممــار�ــشــة  عــلــى  �لـــوطـــن 
، موؤكد� �ن �لجتماع  ب�شورة �كرب 
و�شع خطوطا عري�شة لال�شتفادة 
مـــن �لإمـــكـــانـــيـــات و�لــــدعــــم �لـــذي 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  يوليه 
لتحقيق �أف�شل �لنتائج وبناء فرق 

على م�شتوى عال.

و�أ�شار �شهيل �شعيد �لعامري رئي�س 
جمل�س �إد�رة �شركة نادي بني يا�س 
�لجتماع  بان  �لريا�شية  لالألعاب 
تنظيم  يف  و��شحة  �شيا�شات  ر�شم 
�لقليمية  و�لــبــطــولت  �لفعاليات 
�خلا�شة  و�لــــدولــــيــــة  و�لــــقــــاريــــة 
يف  تقام  و�لتي  �مل�شاحبة  بالألعاب 
كان  �لجتماع  �ن  م�شري�  �بوظبي، 
حــافــال بــطــرح �أهـــم �ملــبــادر�ت �لتي 
وتنمي  �لأنــديــة  بني  �لتعاون  تعزز 
تبادل �لأفكار و�لتجارب و�خلرب�ت 
مبا يخدم �مل�شلحة �لعامة لريا�شة 

�لمار�ت.
�ملن�شوري  �ــشــويــد  ـــد  ر��ـــش ـــدد  و�ـــش

رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �لظفرة 
على  �مل�شاحبة  �لريا�شية  لألــعــاب 
�لــدعــم �لكبري  ��ــشــتــثــمــار  �ـــشـــرورة 
�بوظبي  جمــلــ�ــس  يـــولـــيـــه  �لــــــذي 
�لريا�شي لقطاع �لألعاب �لأخرى، 
�لتطبيقات  توظيف  على  و�لعمل 
��شتعر�شها  �لـــتـــي  و�ملـــمـــار�ـــشـــات 
�لتخطيط  مــر�حــل  يف  �لجــتــمــاع 
�بوظبي،  �ندية  ل�شركات  و�لإد�رة 
تكري�س  يف  �ملجل�س  جــهــود  مثمنا 
�ملتقدمة  �ل�شيا�شات و�لرب�مج  �أهم 
بهدف �لرتقاء مب�شتويات �لقطاع 
�لريا�شي يف �بوظبي بتو��شل فعال 

وب�شورة مميزة .

اأبوظبي لالإعالم حت�شل على احلقوق احل�شرية لبث بطولة العامل للفورموال 1 يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا لعام 2013

خالل اجتماع جلنة الريا�صات الأخرى يف جمل�س اأبوظبي الريا�صي 

اأندية اأبوظبي تثمن دعم نهيان بن زايد للنهو�س بقطاع االألعاب امل�شاحبة 

جنم الكريكيت ال�شهري راهول درافيد يف دبي

طالب   200 مــــن  �أكــــــرث  �ــــشــــارك 
�ليد  كـــــــرة  بــــطــــولــــة  يف  ومــــقــــيــــم 
�لعام  �لــ�ــشــاطــئ  عــلــى  �لــ�ــشــاطــئــيــة 
لــكــورنــيــ�ــس �أبــوظــبــي �مــ�ــس بهدف 
ن�شر �لوعي حول �أهمية تبني منط 
حياة �شحي ويتبارى 32 فريقا يف 
�ل�شاطئية  �لطائرة  كــرة  مباريات 
و16 فريقا يف مباريات كرة �لقدم 
�لــتــي تــ�ــشــم 6 لعــبــني لــكــل جهة 

�لـــفـــائـــزون جو�ئز  يــحــ�ــشــد  حــيــث 
كـــبـــرية مبــــا يف ذلـــــك رحـــلـــة حول 

�لعامل ل�شخ�شني.
�لـــ�ـــشـــاطـــئ دعما  بـــطـــولـــة  وتـــنـــظـــم 

يعقده  �لذي  �لفرنكوفونية  ل�شهر 
�ي.�ف  �لدولة  يف  �لفرن�شي  �ملعهد 
للغة  للرتويج  مــار�ــس  �شهر  طــو�ل 

�لفرن�شية يف �لإمار�ت.

طالب ي�شاركون يف بطولة كرة اليد ال�شاطئية على كورني�س اأبوظبي فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شري�ج �ل�شالم 
ليت دليل �لدين      - بنغالدي�س 
رقم   �شفره  جــو�ز  �جلن�شية-  
)987238(�شادر  رقـــــم  
مـــن  بــنــغــالديــ�ــس  مــن يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 055/8183232

فقدان جواز �سفرت
فــــــقــــــد  �ملــــــــدعــــــــو/ حمــــمــــود 
غــــــالم كــــيــــان بــــــور - �يــــــر�ن 
رقم   �شفره  جــو�ز  �جلن�شية-  
)2023383(�شادر  رقـــم  
مـــــن  �لمــــــــــار�ت  مــــن يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/4169988

فقدان �سهادة ا�سهم ت
عبد�لرحيم  �نا عبد�هلل  �علن 
مــوحــد فــقــد�ن �ــشــهــادة ��شهم 
�ل�شركة  مــن  با�شمى  �ــشــادرة 
رقم  لــلــتــمــويــل  �ل�ـــشـــالمـــيـــة 
مـــن  يـــــــرجـــــــى   32520
رقم  عــلــى  يت�شل  �ن  يــجــدهــا 
050/6112620 م�شكور�ً

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد  �ملـــــــدعـــــــو/ رولــــــــــد�ن 
باجنيلينان جر�ناد�-  فلبيني 
رقم   �شفره  جــو�ز   - �جلن�شية 
)352651(�شادر  رقـــــم  
مـــــن يجده  �لـــفـــلـــبـــني  مــــــن  
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/9055495

فقدان جواز �سفرت
فـــــــقـــــــد  �ملــــــــــدعــــــــــو/ جــــويــــل 
فلبيني  يـــ�ـــشـــربتـــو�يـــار�نـــون- 
�شفره  جـــــو�ز   - ــيــة-  �جلــنــ�ــش
رقـــم  )0541600( رقـــم  
�شادر من  �لفلبني من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/28691974

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد  �ملـــــــدعـــــــو/ ر�ميـــــونـــــد 
فلبيني  تــــي-  ريـــ�ـــس  ديــلــو�ــس 
�جلــنــ�ــشــيــة-    - جـــو�ز �شفره 
رقـــم  )1685304( رقـــم  

�شادر من  �لفلبني من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/5374046

فقدان جواز �سفرت
�ملــدعــو/ نــور ز�ده جول  فقد  
باك�شتاين  خــــــــان-  حمــــمــــد 
رقم   �شفره  جــو�ز  �جلن�شية-  
)5498822(�شادر  رقـــم  
بـــاكـــ�ـــشـــتـــان مــــن يجده  مـــــن  
بال�شفارة  �لتـــ�ـــشـــال  ــيــه  عــل

�لباك�شتانية لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
�شيفيال  لورو  �ملــدعــو/  فقد  
�نتونيو  - �لفلبني �جلن�شية-  
جـــــــــو�ز �ــــشــــفــــره رقـــــــــم  رقــــم  
من   )1272196(�شادر 
�لمــــــار�ت  مــن يــجــده عليه 
رقم      بــتــلــيــفــون  �لتــــ�ــــشــــال 

 055/9392015

فقدان جواز �سفرت
فــــــقــــــد  �ملــــــــدعــــــــو/ مـــانـــيـــك 
روبو�شى  عــبــد�لــبــارك  مــيــاه 
بــــنــــغــــالديــــ�ــــس  �خــــــــــــــــرت    - 
رقم   �شفره  جــو�ز  �جلن�شية-  
)2554968(�شادر  رقـــم  
مـــن  بــنــغــالديــ�ــس  مــن يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 055/8183232

فقدان جواز �سفرت
�بو  ليوني�س  �ملــدعــو/  فقد  
�يلى   - �ثيوبيا �جلن�شية-    
- جــــو�ز �ــشــفــره رقــــم  رقم  
يجده  مــن    )610753(
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/8133184

فقدان جواز �سفرت
جاني�شان  �ملـــــدعـــــو/  فــــقــــد  
تونديابان تونديابان- هندي 
رقم   �شفره  -جـــو�ز  �جلن�شية 
)9035418(�شادر  رقـــم  
مـــن  �لــهــنــد مــن يــجــده عليه 
لدى  �لهند  ب�شفارة  �لت�شال 

�لدولة.

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2367 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ �فتخار �حمد حاجي ف�شل �لدين �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد 
�لدعوى:  و�خرون �جلن�شية: م�شر   مو�شوع  كرم حممد عبد�حلافظ عبد�ملطلب 
ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/  حممد كرم حممد عبد�حلافظ عبد�ملطلب   �جلن�شية: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لطلبات(   وتعديل  �لتقرير  بالن�شر)بورود  عنو�نه:  م�شر  
موعد�   2013/3/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة  
بـ حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10740 بتاريخ   2013/3/14     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/1764 

�ملحكوم عليه: �شركة و�شط �ملر�شى للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم 
�بوظبي  �ليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/2/10 تاريخ  يف  �نــه 
حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له : �شركة �م بي �م 
�لعقارية. باخالء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة وهي �لفيال رقم )5( �ملقامة على قطعة 
�لر�س رقم )127( حو�س )ز 5( مدينة حممد بن ز�يد وت�شليمها باحلالة �لتي كانتب 
عليها  �ملدعى  -�لـــز�م  و�ل�شخا�س.  �ل�شو�غل  من  خالية  للمدعية  �لتعاقد  وقــت  عليها 
ب�شد�د �لقيمة �ليجارية للعني �ملوؤجرة بو�قع 200.000 )مائتي �لف ( درهم �بتد�ء من 
2011/10/19 مع �لزيادة �ل�شنوية بو�قع 5% حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لت�شليم �لفعلي 
للعني �ملوؤجرة.-�لز�م �ملدعى عليها بتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء ولكهرباء.- �لز�م �ملدعى 
عليها بامل�شاريف و�لر�شوم ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.-رف�س ما عد� ذلك 

من طلبات.

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

العدد  10740 بتاريخ 2013/3/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1093 مدين  جزئي           
�ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ك�شا�شر�ر  بالز�س  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
/ �شركة �لمــار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.667.37 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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للريا�شات  �لــدويل  نادي دبي  يو��شل 
�ملتعلقة بتنظيم  �لبحرية حت�شري�ته 
�جلولة �خلام�شة )قبل �لأخرية( من 
�ملائية  لــلــدر�جــات  �لإمــــــار�ت  بــطــولــة 
�لأويل  للمرة  �شتقام  و�لــتــي   2013
�ملمزر  بــحــرية  �شاطئ  �ملــو�ــشــم يف  هــذ� 
�ملــقــبــل مب�شاركة  �لــ�ــشــبــت  يـــوم  بــدبــي 

�لنخبة من �أبطال �لدولة و�لعامل.
وقامت �للجنة �ملنظمة للحدث و�لتي 
غليطة  بن  جمعة  علي  عليها  ي�شرف 
�لنادي  يف  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير 
مبتابعة كافة �لإجــر�ء�ت مع �جلهات 
�حلكومية  و�لـــــدو�ئـــــر  و�ملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 
و�لتجهيز  �لــرتتــيــبــات  �إنـــهـــاء  بــغــيــة 
�لبطولة  و�ن  خــا�ــشــة  لــالنــطــالقــة 
�ـــشـــوف جتــمــع �أبــــطــــال ميــثــلــون 15 
دولة منها فرن�شا وبريطانيا و��شبانيا 
و�ل�شويد  ورو�شيا  و�لنم�شا  و�يطاليا 
و�ملــجــر و��ــشــتــونــيــا و�لــيــابــان و�إيــــر�ن 
و�شلطنة  وقطر  و�لكويت  و�ل�شعودية 

عمان �إ�شافة �إىل �أبطال �لدولة.
�ملحلية  �لتنظيمية  �للجنة  وو�شعت 
بــاإ�ــشــر�ف غـــامن �ملـــري مــديــر �حلدث 
علي  �ل�شباق  لكور�س  ت�شور�تها  كافة 
جمري �لبحرية ومن �ملوؤمل �أن يكون 
�ملــتــ�ــشــابــقــني خا�شة  مــالئــمــا جلــمــيــع 
من  يتخذون  و�للذين  �لدولة  �أبطال 
�لــ�ــشــبــاق د�ئــمــا مــقــر� تدريبيا  مــوقــع 
لال�شتعد�د  �ـــــشـــــو�ء�  لـــهـــم  مـــالئـــمـــا 
�أو  �ملحلية  �لــبــطــولت  يف  للم�شاركة 
�لبطولت  �حــدي  �لظهور خارجيا يف 

�لعاملية.

متابعة  مــــن  �جلـــمـــهـــور  و�ــشــيــتــمــكــن 
�ل�شباقات �ملثرية يوم �ل�شبت يف بحرية 
�إل  �لتا�شعة  �ل�شاعة  من  بد�ية  �ملمزر 
 7 يف  �ملتناف�شني  �شتجمع  و�لتي  ربعا 
فئات على فرتتني �شباحية وم�شائية 
وهي : و�قف نا�شئني وو�قف حمدود 
�ك�شربت وو�قف حمرتفني )جي بي( 
وجــالــ�ــس مــبــتــدئــني وجــالــ�ــس �شتوك 
�ك�شربت وجال�س حمرتفني )جي بي( 
�ل�شتعر��شية  �حلــركــات  �إىل  �إ�شافة 
و�ملتابعني  �حلــ�ــشــور  �شتبهر  و�لـــتـــي 

للحدث.
�ملدير  غليطة  بــن  جمعة  عــلــي  وجـــه 
نـــــادي دبي  بــالــوكــالــة يف  �لــتــنــفــيــذي 
�ل�شكر  �لبحرية  للريا�شات  �لـــدويل 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �إىل  �جلزيل 
�لتعاون  علي  �إد�ر�تــهــا  مبختلف  دبــي 
خمتلف  يف  يـــبـــدونـــه  �لــــــذي  �لـــكـــبـــري 
�لأحــــد�ث و�لــبــطــولت و�أ�ــشــاد كذلك 
مهمة  ت�شهيل  يف  دبــي  بلدية  بجهود 
باإقامة  و�لــ�ــشــمــاح  �ملــنــظــمــة  �لــلــجــنــة 
�حلدث يف بحرية �ملمزر �ملكان �جلميل 
�لتعريف  �جــل  لــوؤلــوؤة �خلليج مــن  يف 
باحلدث و�أبطاله خا�شة و�نه يجتذب 

�لنخبة من �أبطال �لعامل.
�إىل  كــذلــك  �ل�شكر  غليطة  بــن  وقـــدم 
قناة  دبي لالإعالم ممثلة يف  موؤ�ش�شة 

�ل�شريك  �لريا�شية(  )دبــي  �مل�شاهري 
�لإعالمي يف كل �لأحد�ث و�لفعاليات 
�لريا�شية �لتي تقام يف �لإمارة وعلي 
دعمها �لكبري من خالل توفري �لنقل 
�ملــبــا�ــشــر لــلــحــدث يـــوم �لــ�ــشــبــت �ملقبل 
�لثانية  يف  �ملــ�ــشــائــيــة  �لـــفـــرتة  خــــالل 
من  بالكامل  �حلــدث  وتغطية  ظهر� 
ون�شر�ت  �لــيــومــيــة  �لـــرب�مـــج  خــــالل 

�لأخبار.
كما حر�س غامن �ملري مدير �حلدث 
�لدعوة  توجيه  �ل�شباق على  وم�شرف 
للح�شور  �لــــكــــرمي  �جلـــمـــهـــور  �إىل 
و�ل�شتمتاع ومتابعة �لبطولة وق�شاء 
و�ملتعة من خالل  بالإثارة  يوم حافل 
ومتابعة  �لريا�شة  هذه  علي  �لتعرف 
مـــثـــرية على  �ـــشـــبـــاقـــات  �أبـــطـــالـــهـــا يف 
وتــــبــــد�أ يف متام  �ــشــبــاحــيــة  فـــرتتـــني 
وم�شائية  ربــعــا  �إل  �لــعــا�ــشــرة  �ل�شاعة 
م�شري�  ظــهــر�  �لثانية  منذ  وتنطلق 
�إيل �أن �جلمهور �شيتابع �ل�شباقات عن 

كثب من على �شاطئ �ملمزر �ملفتوح.
وقبل  �خلـــامـــ�ـــشـــة  �جلــــولــــة  وتـــــاأخـــــذ 
�خلـــتـــامـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة �لإمـــــــــار�ت 
للدر�جات �ملائية 2013 �أهمية كبرية 
و�إنها  خا�شة  �مل�شاركني  �لأبطال  عند 
�لو�شول  قــبــل  مهما  منعطفا  متــثــل 
�لعا�شمة  يف  �خلــــتــــام  حمـــطـــة  �إىل 

�حلبيبة �بوظبي لتح�شيل �ملزيد من 
�لــنــقــاط وو�ــشــعــهــا يف �لــر�ــشــيــد �لعام 
�لبطولة  لكل مت�شابق حيث جرت يف 
�أربع جولت ��شت�شاف منها نادي دبي 
جولتني  �لبحرية  للريا�شات  �لــدويل 
جـــرتـــا عــلــي �لــ�ــشــاطــئ �ملــفــتــوح يف �أم 

�شقيم.
و�ــشــتــكــون �لإثـــــارة حــا�ــشــرة بــقــوة من 
خـــالل وجـــود �أ�ــشــمــاء كــبــرية يف عامل 
�لدولة  �أبطال  مثل  �ملائية  �لــدر�جــات 
ترتيب  مــتــ�ــشــدر  بــالــ�ــشــالح  خــلــيــفــة 
حمـــــرتيف جـــالـــ�ـــس )جـــــي بـــــي( و�ملــــر 
وعـــمـــر عبد�هلل  حـــريـــز  بــــن  حمـــمـــد 
ر��شد يف فئة و�قف حمرتفني و�شيف 
حممد �ملع�شم ور��شد �لعوي�س يف فئة 
و�قف حمدود �ك�شربت وجابر حممد 
وفهد  نا�شئني  و�قـــف  فئة  يف  �ملع�شم 

�ملن�شوري يف فئة جال�س مبتدئني.
وجود  �ملناف�شة  حما�س  مــن  و�شيزيد 
�ملت�شابق  �أمــثــال  �لكبار  �لعامل  �أبــطــال 
دو�لياك  �شتيفان  �لفرن�شي  �لــكــبــري 
ــــت لـــودوفـــيـــ�ـــس  ومـــــو�طـــــنـــــه كــــامــــون
و�لبطل  بو�شيل  جيم�س  و�لربيطاين 
و�لكويتي  ريــتــرير  كيفني  �لنم�شاوي 
ومـــو�طـــنـــيـــه خالد  بـــوربـــيـــع  حمـــمـــد 
بوربيع وحممد �لباز و�لقطري وليد 

�ل�شر�شني و�لياباين جون �أكوما.

•• الرباط-فائز بجبوج:

6 �شربات  �أ�شكتلند بر�شيد  ت�شدر �لجنليزي زين 
حتت �ملعدل مناف�شات �ليوم �لأول لبطولة نادي د�ر 
و�لبالغ  �ملغربية  �لــربــاط  مدينة  يف  �مللكي  �ل�شالم 
و�لتي  دولر،  �ألـــف   50 �ملــالــيــة  جــو�ئــزهــا  �إجــمــايل 
جلولة  �لثالثة  للن�شخة  �لفتتاحية  �لبطولة  تعد 
�لثاين  �ملركز  تقا�شم  فيما   ، مينا  دول  يف  �جلولف 
وبــر�ــشــيــد �ــشــربــة حتــت �ملــعــدل 4 لعــبــني عــرب كل 
�ملحرتفني  لفئة  �ملا�شية  �لن�شخة  لقب  حامل  من 
�حل�شاين،  يون�س  و�ملــغــربــي  دوود،  �شتيف  �لــويــلــزي 

و�لأجنليزي د�ل مارميون، و�لكيني جورج �شنو.
و�شهد �ليوم �لأول ملناف�شات بطولة نادي د�ر �ل�شالم 
�مللكي يف مدينة �لرباط �ملغربية �لتي تختتم م�شاء 
�لـــذي جنح  �أ�شكتلند  زيـــن  لــالأجنــلــيــزي  تــاألــقــا  غـــٍد 
ح�شد  مــن  �ملا�شي  �لــعــام  ن�شخة  يف  ذ�تــهــا  بال�شورة 
�لتي  �ملناف�شات  �أيـــام  �أوىل  �نــطــالق  يف  مريح  تقدم 
ليعيد  �لأوىل،  �لــبــطــولــة  بلقب  �لــظــفــر  لــه  �تــاحــت 
�حلايل  �لعام  ن�شخة  �نطالق  يف  تاألقه  �لجنليزي 
منهياً م�شلك �ليوم �لأول لبطولة �ملغرب �ملكون من 
18 حفرة بدون �أخطاء وبـ 67 �شربة ما �أهله حل�شد 
بانتز�ع  لــه  كفيلة  كــانــت  �ملــعــدل  حتــت  �شربات  �شت 
�لــثــاين ر�هـــن حامل  �ملــركــز  �لــ�ــشــد�رة. ويف معركة 
لقب فئة �ملحرتفني �لويلزي �شتيف دوود على �إنهاء 
�مل�شلك دون �أخطاء، ليتمكن من �أنهاء �لق�شم �لأول 
حتت  �شربة  )�شفر  بــار  بر�شيد   �لأول  �لــيــوم  مــن 
�ملعدل( بعد تاألقه عند �حلفرة �ل�شابعة �لتي ح�شد 
و�لتي  �ملــعــدل(،  حتــت  )�شربة  بـــريدي  �شربة  فيها 
�أتبعها بح�شده ل�شربة بوغي )�شربة فوق �ملعدل( 
عند �حلفرة �لثامنة، ليدخل �لق�شم �لثاين برتكيز 
�أعلى حمققاً �شربة حتت �ملعدل عند �حلفرة 12 ما 
�أهله لإنهاء م�شلك �ليوم �لأول بـ 72 �شربة حا�شد�ً 
مبركز  �أبقته  �لتي  �ملعدل  حتت  �شربة  خاللها  من 
�لو�شافة. وعلى �جلانب �لأخر �أهدر �ملغربي يون�س 
�أد�ئــه غري �ملتو�زن فر�شة �لنفر�د  �حل�شاين وعرب 
باملركز �لثاين مع ختام مناف�شات �ليوم �لأول، فعلى 
�لــرغــم مــن حــ�ــشــده خلم�س �ــشــربــات حتــت �ملعدل 
�إل   ،)18-16-15-12-1( �حلفر  من  كل  عند 
عند  �أخطاء  �رتكابه  عرب  �لفر�س  لهذه  �هــد�ره  �أن 
�حلفر )2-5-8-17( جعلته يحتاج ل�شربة فوق 
�ملعدل لإدخال �لكرة يف كل منها من �أهله مع نهاية 
وح�شد  �شربة   72 بـــ  �مل�شلك  لإنــهــاء  �لأول  �لــيــوم 

�شربة و�حدة حتت �ملعدل �أبقته باملركز �لثاين.

زين اأ�صكتلند.. النتيجة كانت مفاجاأة
نادي  �لأول لبطولة  �ليوم  �أبدى مت�شدر مناف�شات 

د�ر �ل�شالم �مللكي �لجنليزي زين �أ�شكتلند ��شتغر�به 
�ليوم  مناف�شات  نهاية  مــع  حققها  �لــتــي  للنتيجة 
بر�شيد  �ل�شد�رة  مبركز  بعيد�ً  و�شعته  �لتي  �لأول 
6 �شربات حتت �ملعدل وقال بت�شريحات �شحفية: 
�ليوم  �أنه  ذ�تها خا�شة  كانت مفاجاأة بحد  �لنتيجة 
ركزت  �أنني  �إل  �لفتتاحية،  �جلولة  ملناف�شات  �لأول 
خالل فرتتي هذ� �ليوم على عدم �لوقوع يف �أخطاء، 
�شت  بـــريدي يف  �شربات  على  �تـــاح يل �حل�شول  مــا 
�شمن  ما  �لأكمل  �لوجه  على  ��شتثمرتها  منا�شبات 

يل �نتز�ع �ل�شد�رة .
4 �ــشــربــات حتـــت �ملـــعـــدل ب�شكل  مــ�ــشــيــفــاً: حــ�ــشــد 
�أعطاين مزيد�ً  �لأربع �لأخرية  متتايل عند �حلفر 
من عامل �لثقة بالنف�س قبل �لدخول يف مناف�شات 
�لثاين، لكن يف عامل �جلولف كل �شيء قابل  �ليوم 
للتغري ول �أحد ي�شمن �أن يكرر �لأد�ء ذ�ته يف باقي 
�أيام �ملناف�شات ، و�أ�شاف �شاأ�شعى بكل جهدي لتكر�ر 
�ملــا�ــشــي بــالــفــوز بــاجلــولــة �لفتتاحية  �جنـــاز �لــعــام 
�لبقاء �شمن  �أف�شل فر�س  ب�شكل  �لتي ت�شمن لك 
من  حلدثني  �لعام  هذ�  �ملوؤهلة  �ل�شد�رة  جمموعة 

�حد�ث �جلولت �لأوربية .

�صتيف دوود.. لعبت بحذر
�أكد �ملد�فع عن لقبه كبطل لفئة �ملحرتفني �لويلزي 
�لأول  �ليوم  مناف�شات  خالل  لعب  �أنــه  دوود  �شتيف 
�مل�شمار  �شحفية:  بت�شريحات  وقــال  �شديد  بحذر 
�لرياح  وقـــوة  �ل�شعبة  �لت�شاري�شية  �لطبيعة  ذي 
�ليوم  مناف�شات  �شديد خالل  بحذر  �ألعاب  جعلتني 
�ملعدل  حتــت  و�حـــدة  �شربة  بح�شد  و�أكــتــفــي  �لأول 
�ملناف�شات  �أيــــام  ثـــاين  �ــشــاأحــاول خـــالل  . مــ�ــشــيــفــاً: 
�لحتفاظ على تركيزي �شمن �شعي جل�شر �لفجوة 

عن �ملت�شدر �أ�شكتلند.

�حل�شاين ي�شكو قوة �لرياح

�أ�شتكى �لالعب �ملغربي يون�س �حل�شاين �لذي �أنهى 
قوة  �لو�شافة  مبركز  �لبطولة  مناف�شات  �يام  �أوىل 
من  �أف�شل  نتيجة  حتقيقه  دون  حالت  �لتي  �لرياح 
�شربة حتت �ملعدل وقال: �لرياح �لتي �شهدناه �ليوم 
عادة ما تظهر ب�شهري يناير وفرب�ير، �إل �أنها �ملرة 
ت�شببت  و�لتي  مار�س،  ب�شهر  ن�شهدها  �لتي  �لأوىل 
ب�شكل رئي�س يف منعي من حتقيق نتيجة �أف�شل من 

ر�شيد �شربة حتت �ملعدل مع نهاية هذ� �ليوم .

املغربي اأحمد مرجان ت�صدر فئة الهواة
�ملغربي  �لهو�ة  لفئة   2011 عام  ن�شخة  عمد بطل 
�أحمد مرجان خالل مناف�شات �ليوم �لأول لبطولة 
نـــادي د�ر �لــ�ــشــالم �ملــلــكــي لــالبــتــعــاد عــن �لــوقــوع يف 
�أخطاء ناجمة عن قوة �لرياح �لتي ر�فقت مناف�شات 
هــذ� �لــيــوم مــا �تـــاح لــه �أنــهــاء �مل�شلك بـــ 73 �شربة 
وح�شد ر�شيد بار )�شفر �شربة حتت �ملعدل( �لتي 
�أهلته لنتز�ع �شد�رة هذه �لفئة وبفارق �شربة عن 
مو�طنه م�شطفى �ملو��س �لذي جاء باملركز �لثاين، 
باملركز  هـــال  مي�شيك  جـــان  �لأجنــلــيــزي  حــل  فيما 

�لثالث بر�شيد 4 �شربات فوق �ملعدل.

املغرب  يف  �ــصــفــارتــنــا  بــاعــمــال  الــقــائــم 
رعاية واهتمام قيادتنا اأو�صلت ريا�صتنا 

للعاملية
بالأعمال  �لقائم  �لكتبي  مهري  �شعيد  �شعادة  �أكـــد 
�ملتحدة  �لعربية  �لمــــار�ت  دولـــة  ل�شفارة  بالنيلبة 
�لمار�ت  دولتنا  يف  �لريا�شة  �أن  �ملغربية  �ململكة  يف 
وبجميع  للعاملية  وو�شلت  جتــازوت حــدود منطقتنا 
�ن�شطتها �ملختلفة وتبوء�ت �ملر�كز �لوىل من خالل 
�جلهود �ملبذولة و�ملخل�شة من �أبناء وبنات �لمار�ت، 
و�أرجــــع �ــشــعــادة ذلـــك لــلــرعــايــة و�لهــتــمــام و�لدعم 
و�لــتــي وفــرت كل  �لر�شيدة  بــال حــدود مــن قيادتنا 

متطلبات �لنجاح و�لتفوق و�شوًل للتاألق و�لبد�ع.

�تفاقية  �لــريــا�ــشــي  �بــوظــبــي  وقـــع جمــلــ�ــس 
وميثلها  �لت�شالت  تنظيم  هيئة  مع  تعاون 
�لآيل  �حلــا�ــشــب  لــطــو�رئ  �ل�شتجابة  فــريــق 
و�لتي تهدف �ىل حتقيق �ل�شر�كات و�لتعاون 
بجانب  �حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  بني 
�أمـــن �ملعلومات  و�لــعــمــل �ملــ�ــشــرتك يف جمــال 
تزويد  و  �ملعلومات  لتبادل  �لتن�شيق  و�آلــيــة 
�لقطاعات  خمــتــلــف  يف  �لــعــامــلــة  �جلـــهـــات 
عـــن خماطر  �لـــتـــحـــذيـــر�ت  و  بــــــالإنــــــذ�ر�ت، 

�لف�شاء �للكرتوين.
�أمــ�ــس يف مقر  يــوم  �لتفاقية  توقيع  وجــرى 

�لـــريـــا�ـــشـــي ، حــيــث وقع  جمــلــ�ــس �بـــوظـــبـــي 
�ل�شيد  �ملجل�س  جانب  مــن  �لتفاهم  مــذكــرة 
�خلـــدمـــات  �إد�رة  مـــديـــر  �لــنــعــيــمــي  جــمــعــة 
�ــشــلــطــان �مل�شمار  ،و�لــ�ــشــيــد مــاجــد  �ملــ�ــشــانــدة 
مدير عام هيئة تنظيم �لت�شالت بالإنابة. 
وي�شعى جمل�س �بوظبي �لريا�شي من خالل 
�حلماية  توفري  �ىل  �لتفاهم  مذكرة  توقيع 
�شر�كته مع  �للكرتوين عن طريق  و�لأمــن 
�ل�شتجابة  فريق  و  �لت�شالت  تنظيم  هيئة 
لــتــفــادي حـــو�دث  لـــطـــو�رئ �حلــا�ــشــب �لآيل 
�لخــرت�ق �للكرتوين و�حلفاظ على �شرية 

�لكبري  �لهــتــمــام  بجانب   ، �ملعلومات  و�مـــن 
لتامني بيئة عمل متطابقة جلميع مو��شفات 
�جلودة يف �أد�ء �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية 
، كما تت�شمن �لتفاقية تبادل �ملعلومات بني 
�للكرتوين  و�لـــوعـــي  و�لإر�ــــشــــاد  �لــطــرفــني 
بجانب  و�ل�شتجابة  و�ملر�قبة  و�ل�شت�شار�ت 

�لأبحاث و�لتحاليل وجودة �من �ملعلومات .
�إد�رة  �لنعيمي مدير  ��شاد جمعة  من جانبه 
�بوظبي  جمــلــ�ــس  يف  �ملـــ�ـــشـــانـــدة  �خلــــدمــــات 
بني  �جلديد  و�لتعاون  بال�شر�كة  �لريا�شي 
�لت�شالت  قــطــاع  تــنــظــيــم  وهــيــئــة  �ملــجــلــ�ــس 

�ملعلومات  �ــشــريــة  و  حــفــظ  �ــشــمــان  بـــهـــدف 
�لــتــفــاهــم تــعــتــرب جزء  ، مــ�ــشــري� �ن مـــذكـــرة 
�لإ�شرت�تيجية  �لــ�ــشــر�كــات  تــعــزيــز  يف  وثــيــق 
�ن  على  منوها   ، �حلكومية  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــع 
�لعمل  لالرتقاء مبنظومة  تهدف  �لتفاقية 
�لإد�ري و�للكرتوين مبا يتما�شى مع خطط 
�بوظبي  �لــعــمــل يف جمــلــ�ــس  بــيــئــة  تــطــويــر 
ت�شاهم  �لتــفــاقــيــة  �ن  مــ�ــشــري�   ، �لــريــا�ــشــي 
�لأد�ء  يف  و�جلــــــودة  �لحـــرت�فـــيـــة  بــتــحــقــيــق 
و�ل�شتجابة  �ملعلومات  �مــن  على  و�حلــفــاظ 

�لطارئة للحو�دث �للكرتونية.

جمل�س اأبوظبي الريا�شي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم االت�شاالت 

�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لريا�شي  �لحتـــاد  �أعــلــن 
�لنهائي ملناف�شات كرة �لقدم  �أن مباريات دور �لربع 
تاأهلت  �أن  بــعــد  �لـــقـــادم  �لأ�ــشــبــوع  �ــشــتــبــد�أ  لــلــطــالب 
وجامعة  للطالب  �لتقنية  وكلية  �خلــور�زمــي  كلية 
�لأمريكية  و�جلــامــعــة  �جلــزيــرة  وجامعة  �لإمــــار�ت 
يف �لإمــار�ت وجامعة �ل�شارقة و�جلامعة �لأمريكية 
بال�شارقة. و�شاركت يف هذه �ملناف�شات �أكرث من 22 

جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية.
وكيل  �حل�شاين  حمد  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  وقــال 
وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�س �لحتاد 
ملحوظا  �رتــفــاعــا  ت�شهد  �لــعــام  هـــذ�  م�شابقات  �ن 

�ملوؤ�ش�شات  جميع  لهتمام  نظر�  �لفرق  م�شتوى  يف 
�مل�شاركة بدعم وتطوير �لن�شاط �لريا�شي بها �شمن 
�لعلمي  بامل�شتوى  �لرتــقــاء  بــني  �لتكامل  منظومة 
�لبدنية  و�لــ�ــشــحــة  �لـــبـــدين  بــاملــ�ــشــتــوى  و�لرتــــقــــاء 

و�لعقلية و�لذهنية يف �آن و�حد.
و�شاركت يف مباريات �لكرة �لطائرة للطالبات �أكرث 
من 18 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية ومت تق�شيم �لفرق 
جمموعتني  �إىل  �لنهائي  قبل  لــلــدور  و�شلت  �لــتــي 
�ل�شارقة  وجامعة  �لإمــــار�ت  جامعة  �لأوىل  �شمت 
�ل�شالة  على  مبارياتها  و�شتقام  �جلــزيــرة  وجامعة 

�ملغطاة بجامعة �لإمار�ت.

�لأمريكية  �جلامعة  ف�شمت  �لثانية  �ملجموعة  �أمــا 
تقنية  وكلية  بال�شارقة  �لأمريكية  و�جلامعة  بدبي 
مالعب  علي  مبارياتها  و�شتقام  للطالبات  �لــعــني 

�جلامعة �لأمريكية بال�شارقة.
و�شارك يف مباريات �لكرة �لطائرة للطالب �أكرث من 
22 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية يف جامعة �ل�شوربون 
بــدبــي وجامعة  بــاأبــوظــبــي و�جلــامــعــة �لأمــريــكــيــة 
فيها  �لنهائي  �لربع  �لــدور  �إىل  تاأهل  وقــد  �ل�شارقة 

ثماين فرق.
ففي �ل�شالة �ملغطاة باملعهد �لبرتويل �شتقام مبار�ة 
بني كلية �لتقنية باأبوظي و�جلامعة �لكندية وعلى 

مبارتان  �شتقام  بدبي  ز�يد  بجامعة  �ملغطاة  �ل�شالة 
�لأوىل بـــني جــامــعــة �جلـــزيـــرة وجــامــعــة �لإمـــــار�ت 
و�أمريكية  دبــي  تقنية  فريقي  بني  �لثانية  و�ملــبــار�ة 
�ل�شارقة . وتقام �ملبار�ة �لأخرية بني فريقي جامعة 
�لــ�ــشــارقــة و�جلــامــعــة �لأمــريــكــيــة بــدبــي عــلــى �شالة 
�لثمانية  دور  مباريات  يف  وفــازت  �ل�شارقة.  جامعة 
جــامــعــة �لــ�ــشــارقــة عــلــى �أمــريــكــيــة دبـــي 3-0 وكلية 
بال�شارقة  �لأمريكية  �جلامعة  على  بدبي  �لتقنية 
عــلــى جامعة  �جلــــزيــــرة  جــامــعــة  فـــــازت  كــمــا   1-3
باأبوظبي على  �لتقنية  كلية  وفــازت   0-3 �لإمـــار�ت 
�أقـــــوى مــبــاريــات هذ�  3-2 يف  �لــكــنــديــة  �جلــامــعــة 

�لدور. ويف مباريات �لدور قبل �لنهائي تاأهل فريق 
 0-3 جامعة �ل�شارقة بعد تغلبه على كلية �لتقنية 
�أبوظبي  تقنية  عــلــى  �جلـــزيـــرة  جــامــعــة  فــــازت  كــمــا 
وتقنية  �أوظــبــي  تقنية  فريقا  يتقابل  وبذلك   0-3
دبي �شمن مبار�ة �ملركزين �لثالث و�لر�بع ويتقابل 
مبار�ة  �ل�شارقة يف  وجامعة  �جلزيرة  فريقا جامعة 
حتديد �ملركزين �لأول و�لثاين يوم 25مار�س على 

�شالة جامعة �ل�شارقة.
�لنهائي  �ل�شلة للطالب للدور قبل  ويف بطولة كرة 
�لــ�ــشــارقــة عــلــى جــامــعــة �جلزيرة  فــــازت جــامــعــة   ..
 25-51 73-38 كما فازت على �ملعهد �لبرتويل 

�أول �لفرق  وبــذلــك يــكــون فــريــق جــامــعــة �لــ�ــشــارقــة 
�ملتاأهلة للدور �لنهائي.

�لـــبـــرتويل وجامعة  �ملــعــهــد  بـــني  و�ــشــتــقــام مـــبـــار�ة 
�جلزيرة لتحدي �لفريق �لثاين �لذي �شي�شعد للدور 
 .. �ل�شلة للطالب  �لنهائي. ويف مباريات دوري كرة 
فقد تاأهل فريق �جلامعة �لأمريكية بدبي بعد تغلبه 
جامعة  وعلى   55-90 عجمان  جامعة  فريق  على 
�لإمار�ت 75-24 وتاأهل فريق جامعة عجمان بعد 
تغلبه على جامعة �لإمار�ت 36-23 وبذلك ي�شعد 
عجمان  وجامعة  بدبي  �لأمريكية  �جلامعة  فريقا 

للدور �لنهائي.

بد�أ فريق منطاد �لأمار�ت ��شتعد�د�ته �لتح�شرييه 
�لأوىل  �لــنــ�ــشــائــيــة  �لــبــطــولــة  ل�ــشــتــ�ــشــافــتــه  �لأوىل 
للمناطيد من نوعها باملنطقة �شمن كاأ�س ومهرجان 
�لمار�ت �لدويل للمناطيد يف ن�شخته �ل�شابعة و�لذي 
دولة  لتكون  �لــدولــة  �إمـــارة  بجميع  جــولتــه  تنطلق 
وحتت�شن  تنظم  �لتي  �ملنطقة  دول  �أوىل  �لأمـــار�ت 

هذه �لريا�شة �لن�شائية �لفريدة من نوعها.
�أتى ذلك خالل لقاء �شعادة �لكابن طيار عبد�لعزيز 
بالكابن  �لأمـــار�ت  منطاد  رئي�س  �ملن�شوري  نا�شر 
طيار فل�شتي كليج بطلة كاأ�س كاكود� �لعاملي لل�شيد�ت 
يف ن�شخه �لثانية ع�شر �لذي �أقيم يف فرن�شا مبدينة 
�أطلق  و�لتي  �لفرن�شية  بالنزك  مبقاطعة  �جنولن 
كاكود�  م�شا�شي  جلهود  تقدير�  كــاكــود�  كا�س  عليه 

�لياباين يف ن�شر ريا�شة �ملناطيد �لن�شائة بالعامل.
مدير  نــقــي  عــبــد�لــرحــمــن  �ل�شيد  جهته  مــن  �طــلــع 
فــريــق مــنــطــاد �لمــــــار�ت خـــالل لــقــائــه كــلــيــج على 
�لهتمام �لكبري �لتي يالقيه �لعمل �لن�شائي يف دولة 
�لأمار�ت من �هتمام ودعم كبري من �لقيادة و�لذي 
لبطولة  �لمـــار�ت  فريق منطاد  �إطــالق  ور�ءه  كــان 
�لن�شائية  بــاملــنــطــاد  لــلــطــري�ن  �لــدولــيــة  �لمــــــار�ت 
للقيادة  �حلكيمة  لــلــروؤيــة  �لــفــريــق  جت�شيد�  �شمن 
�لإمار�تية  �ملـــر�أة  ج�شدت  بف�شلها  و�لتي  �لر�شيدة 
�لــدولــيــة �شمن  �ملــحــافــل  �لــعــديــد مــن  ح�شورها يف 
حر�س و�لدعم �ل�شامل و�مل�شتمرة لأم �لمار�ت �شمو 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�ملر�أة  �شان  من  رفــع  عاتقها  على  حملت  �لتي  �لعام 
�ملحافل  عامة يف جميع  �لعربية  و�ملـــر�أة  �لإمــار�تــيــة 

و�للقاء�ت �لدولية .
و�كد نقي على �ن بطولة منطاد �لمار�ت �لن�شائية 
�لأوىل تاأتي �شمن توجه منطاد �لأمار�ت لحت�شان 

�لعديد من �لبطولت �لدولية �شمن خطة �لفريق 
�لفنية و�لتي تنطلق تز�منا مع �لتو�شع �لكبري �لتي 

ت�شهده �لدولة يف �شتى �ملجالت عامليا .
�أ�ــــشــــاف نــقــي عــلــى �لــعــمــل �ملــ�ــشــتــمــر للفريق  كــمــا 
لحت�شان عدد من �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�لبطولت 
 2020 �لأكــرب  �لمـــار�ت  ملتقى  لتجهيز  �لدولية 

و�لــذي يوؤكد من خالله منطاد �لأمــار�ت على قوة 
هذ�  يف  �لمــــار�ت  لــدولــة  �لتحتية  �لبنية  و�ــشــالبــة 
و�شع  و�لـــذي  و�لفريد  و�حلــيــوي  �لريا�شي  �ملــجــال 
فــريــق مــنــطــاد �لأمـــــار�ت قــو�عــده و�لأ�ــشــ�ــس �لفنية 
�لذي  �لكبري  و�لدعم  �لهتمام  بف�شل  له  و�لتقنية 
�أل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �أول  �لفريق  �شمو  �أوله 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ر�عي �لفريق ود�عم م�شريته �لدولية و�لتي 
�لفريق  �نطالقة  جلولة  �لكرمية  رعايته  ت�شمنت 
�إميانا منه  �لمــار�ت  �أطلقها منطاد  و�لتي  �لدولية 
يف نقل ر�شالة دولة �لأمار�ت و�شعبها بقيادة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل مكتوم نائب  و�أخيه حممد بن ر��شد  حفظه �هلل 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل جلل �شعوب �لعامل جمتهد� خاللها �لفريق يف 
�شعوب  بــني  و�ــشــالم  تو��شل  و�شيلة  �لريا�شة  جعل 

�لعامل.
نــا�ــشــر �ملن�شوري  �لــكــابــن حــ�ــشــن  بــــدوره   و�أعـــــرب 
�لأمني �لعام ملنطاد �لأمار�ت على �حل�شور و�مل�شاركة 
�لكبرية للبطولة �لأوىل و�لتي �شوف ت�شهد �لعديد 
مــن �ملــنــافــ�ــشــات ومــ�ــشــاركــة عــاملــيــه و��ــشــعــة للتناف�س 
كا�س  باملنطقة �شمن  نوعه  �لأول من  �حلــدث  على 
ن�شخته  يف  للمناطيد  �لـــدويل  �لأمــــار�ت  ومهرجان 
عدد  م�شاركة  على  �لــعــام  �لمــني  �أكــد  كما  �ل�شابعة 

�يفا  مقدمتهم  يف  �لن�شائيني  �لطيارين  �مهر  من 
و�شويف   2005 لعام  للمناطيد  �لعامل  كا�س  بطلة 
د�بي  مــن جــولــيــا  لــكــل  بــالإ�ــشــافــة  �لفرن�شية  �مــنــيــا 
�لفريق  �ن  كما  �لأملانية  هوفر  وبيانكا  �لربيطانية 
�شوف يعلن عن �شعار �لبطولة يف �لوليات �ملتحدة 
نيوجر�شي  مبهرجان  م�شاركته  خــالل  �لأمريكية 
و�لع�شرين  �ل�شاد�س  بني  ما  �لفرتة  يف  يقام  و�لــذي 

�إيل �لثامن و�لع�شرون من �شهر يوليو �لقادم.

�لقليلة  �لأيـــام  خــالل  لربيطانيا  �لفريق  و�شيغادر 
�لقادمة ملتابعة �لعمل �جلاري على حت�شني �أ�شطول 
بف�شل  كبري  تو�شع  ي�شهد  �لـــذي  �لــفــريــق  مناطيد 
على  �لــفــريــق  ميز  و�لـــذي  و�مل�شتمرة  �جلـــاد  �لعمل 
م�شتوى �لعامل ليد�شن �لفريق خالل �لزيارة كا�س 
ن�شخته  يف  للمناطيد  �لـــدويل  �لأمــــار�ت  ومهرجان 
�ل�شابعة منطاد روح �لحتاد ومنطاد �لغربية و�لذي 

ياأتي تفعيل للنجاح �ملحلي و�لدويل للفريق .

نتائج بطوالت االألعاب اجلماعية لالحتاد الريا�شي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل

فريق املنطاد ي�صيد بدعم اأم الإمارات للريا�صة الن�صائية

االإمارات تطلق اأول بطولة ن�شائية خالل كاأ�س ومهرجان االإمارات الدويل للمناطيد ال�شابع

الدعوة مفتوحة للجمهور ملتابعة احلدث عن قرب

خام�شة جوالت الدراجات املائية يف املمزر ال�شبت
اللجنة املنظمة ت�صيد بجهود ال�صرطة وبلدية دبي وقناة امل�صاهري

املغربيان : مرجان يت�صدر فئة الهواة والرياح ي�صكو معاندة الرياح

زين اأ�شكتلند يت�شدر اليوم االأول لبطولة نادي دار ال�شالم جلولف مينا
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و�لن�شف  �لــ�ــشــابــعــة  �لــ�ــشــاعــة  يف  تــنــطــلــق 
مــ�ــشــاء �لـــيـــوم �خلــمــيــ�ــس مـــبـــاريـــات �أول 
يقام على م�شتوى  لل�شيد�ت  دوري كروي 
��ــشــر�ف وتنظيم جلنة كرة  �لــدولــة حتــت 
�بوظبي  ملجل�س  �لتابعة  لل�شيد�ت  �لقدم 
�لكرة  �حتــــاد  مــع  وبالتن�شيق  �لــريــا�ــشــي 
،مب�شاركة خم�شة فرق هي ) نادي �بوظبي 
�لريا�شي ، فريق �د�مز ، مد�ر�س �لظفرة 
، فريق �لرمي ، �حتاد �شيد�ت دبي ( ومتتد 

مناف�شاته حتى �شهر مايو �لقادم.

لكرة  نــ�ــشــائــي  دوري  �أول  تنظيم  ويـــاأتـــي 
�لـــقـــدم يف �إطـــــار �خلــطــط �لــفــاعــلــة �لتي 
تقودها جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت ودعمها 
وتو�شيع  �للعبة  �نت�شار  مل�شاعي  �مل�شتمر 
�أف�شل  تـــقـــدمي  �ىل  و�لــ�ــشــعــي  قــاعــدتــهــا 
�لريا�شية  لل�شاحة  و�ملـــبـــادر�ت  �لــرب�مــج 
�لــثــقــافــة �لكروية  تــر�ــشــيــخ  و�لــعــمــل عــلــى 
�لن�شائية عند خمتلف �لأجيال يف �ملجتمع 
و�حلر�س �لكبري لتكوين منتخبات وطنية 
من  �نطالقا  �لعمرية  �ملــر�حــل  مبختلف 

�لقدم  كرة  جلنة  و�شعتها  �لتي  �لأهــد�ف 
و��شرت�تيجيها  �شيا�شتها  يف  لــلــ�ــشــيــد�ت 
على  �لــكــرويــة  �لنه�شة  لتحقيق  �لــعــامــة 
�مل�شتوى �ملحلي وتعزيز جناحات �لتجربة 
�ملميزة للفرق و�ملنتخبات يف �ل�شتحقاقات 
�خلارجية. ويق�س �شريط �فتتاح مباريات 
�ليوم  م�شاء  �لــدوري  �لأوىل من  �لن�شخة 
عــلــى مــلــعــب �ــشــلــطــان بــن ز�يــــد بابوظبي 
�لريا�شي  �بـــوظـــبـــي  �ـــشـــيـــد�ت  فــريــقــي   ،
و�ــشــيــد�ت فــريــق �لــــرمي يف مــو�جــهــة من 

ولعبات  جنــوم  بني  جتمع  �لثقيل  �لعيار 
مميز�ت من طر�ز رفيع ، كما تقام �ملبار�ة 
�لثانية بني مد�ر�س �لظفرة وفريق �د�مز 
يف  �لفرعي  �مللعب  على  �لتوقيت  بنف�س   ،
�شتاد �شلطان بن ز�يد . من جانبها �أ�شادت 
كرة  جلنة  رئي�شة  �لعلماء  حف�شة  �شعادة 
�لقدم لل�شيد�ت باخلطوة �ملميزة و�لكبرية 
�أول  �لتي قطعتها �للجنة من �جل �قامة 
�لدولة  ن�شائي كروي على م�شتوى  دوري 
فرق  خم�شة  ومبــ�ــشــاركــة  و�عــــدة  بــبــد�يــة 

و�لربنامج  �لــبــطــولت  �أهــمــيــة  مـــوؤكـــدة   ،
�ل�شاحة  يف  �للجنة  تقدمه  �لــذي  �لكروي 
�لكبري  �رتياحها  عن  معربة   ، �لريا�شية 
من  �للجنة  قطعتها  �لتي  �لعمل  ملر�حل 
�لعمرية  لــلــمــر�حــل  فـــرق  تــاأ�ــشــيــ�ــس  �جـــل 
على م�شتوى �لدولة و�لنتقال �ىل دوري 
�ل�شيد�ت، م�شرية �ىل �ن هذه جتربة دوري 
من  و�شنعمل  �لــبــد�يــة  �شتكون  �ل�شيد�ت 
خالل تثبيت قو�عدها على حتقيق �ملزيد 
ن�شبة  ورفــع  تو�شيع  بهدف  �ملــبــادر�ت  مــن 

�ملمار�شات لكرة �لقدم ، موؤكدة �ن �للجنة 
�أطلقت بر�جمها ودورها منذ ت�شكيلها يف 
�لتي  �لعمرية  �لفئات  مــر�حــل  فــرق  دعــم 

مل�شرية  �حلقيقي  و�لــد�عــم  �لــر�فــد  ت�شكل 
ن�شائية ومنتخبات  لفرق  و�لبناء  �لتنمية 

وطنية قوية.

يقام حتت اإ�صراف جلنة كرة القدم لل�صيدات 
اليوم.. انطالق اأول دوري كروي لل�شيدات يف اأبوظبي

بح�شور ورعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن 
�لــدولــة رئي�س نــادي تــر�ث �لمـــار�ت، ت�شت�شيف 
قــريــة بــوذيــب �لــعــاملــيــة لــلــقــدرة �لــتــابــعــة للنادي 
كاأ�س  �شباق  �ليوم مناف�شات  مبدينة �خلتم فجر 
للقدرة  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
مهرجان  �إطــــــار  يف  وذلـــــك   ، كـــم   240 ملــ�ــشــافــة 
�شلطان بن ز�يد �لددويل �ل�شابع للفرو�شية �لذي 
بالتعاون و�لتن�شيق  ينظمه نادي تر�ث �لمــار�ت 
مع �إحتاد �لمار�ت للفرو�شية، وت�شتمر فعالياته 
حتى م�شاء �ل�شبت �ملقبل، مب�شاركة عدد كبري من 
��شطبالت  جميع  ميثلون  و�لفار�شات  �لفر�شان 
�لفر�شان  من  ونخبة   ، و�خلا�شة  �لعامة  �لدولة 

�لدوليني من عدة بلد�ن عربية و�أجنبية.
وي�شاحب �ل�شباق �لرئي�س للمهرجان جملة من 
ذ�ت  للخيول  �لقدرة  �شباق  يت�شدرها  �ل�شباقات 
 ، 120كم  مل�شافة  )�ملــو�طــنــون(  �خلا�شة  �مللكية 
و�شباق �لقدرة �لدويل لل�شباب و�لنا�شئني مل�شافة 
�ملحلي  �لن�شائي  و�ل�شباق   ، )جنمتان(  كم   120
�ملفتوح مل�شافة 120 كم ، �إ�شافة �إىل �شباق �لقدرة 
�لتاأهيلي �لدويل مل�شافة 80كم، و�ل�شباق �لتاأهيلي 
�لمار�ت  تــر�ث  نــادي  ويختتم  كــم.    80 مل�شافة 
�لكبرية  �لــرت�ثــيــة  �لريا�شية  �لحتفالية  بهذه 
مو�شمه ل�شباقات �لقدرة 2012-2013 ، بعد 
�أ�شهر جمموعة  �أن نّفذ بنجاح على مد�ر خم�شة 
كبرية من �ل�شباقات و�لبطولت �شمن توجيهات 
�إطــار حر�س �شموه على  �لــنــادي، يف  �شمو رئي�س 
تطوير �شباقت �لقدرة يف �لإمــار�ت وبناء �شر�كة 

و�ملحافظة  �لريا�شة  هــذه  م�شتوى  لرفع  دولية 
�لعليا  �للجنة  و�أعلنت  �لعريقة.  تقاليدها  على 
مر�فق  جميع  ��شتكمال  عن  للمهرجان  �ملنظمة 
بوذيب ، مبا يف ذلك �ملركزين �لإعالمي و�لإد�ري 
�لتي  �ل�شباقات  م�شار�ت  وجتهيز  �للجان  وعمل 
تبلغ نحو 12 م�شار� جمهزة وفق �حدث م�شتوى 
و�لفئات  �ملهرجان  �شباقات  يتنا�شب مع عدد  مبا 
�لعمرية �مل�شاركة ، حيث تتميز �شباقات �ملهرجان 
�لقدرة �ىل مو�هب  بتنويعات من خــرب�ت جنوم 
�ل�شباب و�لنا�شئة �لطاحمني �ىل �لتاأهل مل�شافات 
جديدة، كما مت ولأول مرة �إدخال نظام �لتوقيت 
بو�بات  عــنــد  �لــ�ــشــبــاقــات  �للــــكــــرتوين جلــمــيــع 
يــ�ــشــهــم يف تخفيف  ، ممـــا  �لــبــيــطــري  �لــفــحــ�ــس 
�لعبء على �لفر�شان �مل�شاركني يف متابعة نتائج 
�شيعمل  كما  خليولهم،  �لبيطرية  �لفحو�شات 
�ل�شباقات،  هذ� �لنظام على ح�شن ح�شن تنظيم 

وت�شريع �إ�شتخر�ج �لنتائج باأوقات قيا�شية.
�شباقاته  يبلغ جمــمــوع جــو�ئــز  �لـــذي  �ملــهــرجــان 
�أكـــرث مــن ثــالثــة مــاليــني درهـــم يقدمها نادي 
�لإمـــار�ت للفائزين، ��شافة �ىل عــدد من  تــر�ث 
�جلو�ئز �لت�شجيعية ، يفتتح يف �ل�شاعة �خلام�شة 
و�لــنــ�ــشــف مــن فــجــر �لــيــوم بــ�ــشــبــاق كــاأ�ــس �شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �لدويل للقدرة 
جنوم.  بثالثة  دولــيــا  �مل�شنف  240كم،  مل�شافة 
�شنو�ت   7 �أعــمــار  مــن  للخيول  خم�ش�س  وهـــو 
وي�شارك  مــر�حــل،  ثــالث  �شمن  ويقع  فــوق  فما 
�للون  ذ�ت  �لأوىل  بــاملــرحــلــة  �لــيــوم  �ملتناف�شون 
�إجبارية  و��ــشــرت�حــة  كــم،   30 مل�شافة  �لأ�ــشــفــر 

مل�شافة  �لأزرق  باللون  و�لثانية  دقيقة،   30 ملدة 
40 دقيقة،  �إجــبــاريــة ملــدة  30 كــم، و��ــشــرت�حــة 
من  كــم،   20 مل�شافة  �لأخــ�ــشــر  باللون  و�لثالثة 
يف  �مل�شاركني  على  يكون  وبذلك  ��شرت�حة،  دون 
ي�شتمل  كما  كــم،   80 م�شافة  قطع  �لأول  �ليوم 
برنامج فعاليات �ل�شباق �لتاأهيلي �لدويل مل�شافة 
�لفر�شان  جلميع  �ل�شباق  هــذ�  ويتيح  كــم،   80
مــن جــمــيــع �ل�ــشــطــبــالت �لــعــامــة و�خلــا�ــشــة يف 
�ملختلفة،  �لدولية  �ل�شباقات  �مل�شاركة يف  �لدولة 
�ملرحلة  �مل�شاركني يف  �لفر�شان  على  يتعني  فيما 
�مل�شافة  �إ�شتكمال  240 كم  �لـ  �شباق  �لأوىل من 
على مد�ر يومني بحيث يقطعون غد� )�جلمعة( 
بقطع  تناف�شهم  ويختتمون   ، كــم   80 م�شافة 
80 كم �أخرى يوم �ل�شبت �ملقبل، وهو �آخر �يام 
�ملهرجان كما يت�شمن �ليوم �لول من �ملهرجان 
عدد  مب�شاركة  كم   80 مل�شافة  �لتاأهيلي  �ل�شباق 
يوم  ويت�شمن  و�لفار�شات.  �لفر�شان  من  كبري 
تاأتي  �لأوىل  رئي�شيتني  فعاليتني  غد )�جلمعة( 
�لــ�ــشــبــاق وهي  �لــثــانــيــة مــن  ��ــشــتــكــمــاًل للمرحلة 
ثــــالث مر�حل:  عــلــى  مـــوزعـــة  كـــم   80 ملــ�ــشــافــة 
30 كم، و�لثانية  �لأوىل باللون �لأ�شفر مل�شافة 
باللون �لربتقايل مل�شافة 30 كم، و�لثالثة باللون 
�لأدنى  �ملــعــدل  كــم، وحـــدد   20 مل�شافة  �لأخــ�ــشــر 
ل�شرعة �خليول بـ 12 كم يف �ل�شاعة. �أما �لفعالية 
�شمو�ل�شيخ  كــاأ�ــس  ل�شباق  فمخ�ش�شة  �لأخــــرى 
ذ�ت  للخيول  للقدرة  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان 
�ملــلــكــيــة �خلــا�ــشــة ملــ�ــشــافــة 120 كــم وهـــو خا�س 
ويقع  فوق،  فما  �شنو�ت  �شت  �أعمار  باخليول من 

و�لأخري  �لثالث  �لــيــوم    . مــر�حــل  خم�س  �شمن 
�لثالثة من �شباق  من �ملهرجان يت�شمن �ملرحلة 
�لـ 240 كم وتقع �شمن ثالث مر�حل �ي�شاً هي 
�ل�شفر�ء مل�شافة 30 كم و�لزرقاء مل�شافة 30 كم 
�أدنى  �شرعة  ، مبعدل  20 كم  مل�شافة  و�خل�شر�ء 
نف�شه  �ليوم  ي�شهد  كما   . �ل�شاعة  كم يف   12 هو 
�نــطــالق �ــشــبــاق كــاأ�ــس �شمو �لــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بن 
ز�يد �آل نهيان للقدرة لل�شباب و�لنا�شئني مل�شافة 
يت�شمن  كما   ، مــر�حــل  خم�س  �شمن  كــم   120
مل�شافة  �ملفتوح  �لن�شائي  �لقدرة  �شباق  مناف�شات 
كم   80 مل�شافة  �لتاأهيلي  و�لــ�ــشــبــاق   ، كــم   120
 30 مل�شافة  �ل�شفر�ء  هــي  مــر�حــل  ثــالث  �شمن 
مل�شافة  و�خل�شر�ء  كم   30 مل�شافة  و�لــزرقــاء  كم 
لـــه جـــو�ئـــز قــيــمــة، وكذلك  20 كـــم وخــ�ــشــ�ــشــت 
�ل�شباق.  نهاية  بعد  خيل  حــالت  لأح�شن  جو�ئز 
يف �جلانب �لحتفايل ي�شتقطب �ملهرجان �شيوفا 
و�شخ�شيات بارزة من عدة دول عربية و�أجنبية، 
�لعالميني  مــن  عــدد  ��شت�شافة  �ىل  بال�شافة 
مـــن �لــــرب�زيــــل، وغـــريهـــم مـــن و�ــشــائــل �لعـــالم 
�لأجنبية، بجانب ممثلي و�شائل �لعالم �ملحلية 
وكافة و�شائل �لعالم �لعربية و�لجنبية �لعاملة 
�لفني هناك تركيز على  �لدولة، ويف �جلانب  يف 
�ل�شباقني  خــالل  مــن  و�لنا�شئة  �لــهــو�ة  م�شاركة 
�لتاأهيليني و�ل�شباق �ملخ�ش�س لل�شباب و�لنا�شئة، 
فار�شا   150 من  �أكــرث  تاأهيل  �ملتوقع  من  حيث 
�مل�شتقبل  لــيــكــونــو� فــر�ــشــان  وفــار�ــشــة و�إعـــد�دهـــم 
�إ�شطبالت  تتبناه  �لــذي  �لوطني  �مل�شروع  �شمن 
بوذيب منذ �شنو�ت يف �شوء توجيهات �شمو رئي�س 

�لأجيال  عــرب  �لــقــدرة  ريــا�ــشــة  لتو��شل  �لــنــادي 
و�عــد�د كو�در وطنية مدربة على فنون وقو�نني 

هذه �لريا�شة �لعربية �ل�شيلة.

اللجنة املنظمة : مرحبا بفر�صان و�صيوف 
املهرجان 

�ل�شباق،  �إنطالق  يف ت�شريح خا�س لها مبنا�شبة 
�ل�شكر  للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وجهت 
�آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لتقدير 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، رئي�س 
نادي تر�ث �لمــار�ت جلهوده يف رعاية ن�شاطات 
�ملهرجان  �لقدرة وهذ�  �شباقات  وبخا�شة  �لنادي 
بامل�شاركني  رحــبــت  �لــكــبــري، كما  �ملــتــنــوع  �لـــدويل 
�للجنة:  وقالت  و�لإعالميني.  �حلدث  و�شيوف 
�لنجاح من خالل هذ�  �أكــرث من  ن�شعى �ىل  �إننا 
�ملبادئ و�لقيم و�لقو�نني  �ملهرجان، وهو تر�شيخ 
�لتي تقوم عليها ريا�شة �لتحمل و�لقدرة. وحّيت 
�ل�شباقات  جــمــيــع  يف  �ملــ�ــشــاركــني  كــافــة  �لــلــجــنــة 
�خلتام،  وم�شك  �لــقــدرة  مو�شم  قمة  متثل  �لتي 
و�ل�شباق  للفرو�شية  �لإمـــار�ت  �حتــاد  �شكرت  كما 
�إجناح  يف  جهودهم  على  �لعاملة  �للجان  وجميع 
�لـــرت�ثـــيـــة، موؤكدة  �لــ�ــشــبــابــيــة  �لــتــظــاهــرة  هــــذه 
وقدرة  لفرو�شية  جنـــاح  هــو  �ملــهــرجــان  جنـــاح  �أن 
تطور  نحو  �لنادي  م�شروع  يف  و�إ�شهام  �لإمـــار�ت 
ممــيــز لــهــذه �لــريــا�ــشــة ومــفــرد�تــهــا، مــا يجعلها 
بــجــهــود فر�شان  بــجــمــاهــرييــة وتــتــطــور  تــتــمــتــع 
وفار�شات �لإمار�ت وحتقيق �شمعة طيبة لها على 

م�شتوى �لعامل .

مهرجان تراثي م�صاحب 
خم�ش�س  مهرجان  �حلــدث  �إقــامــة  مع  يتز�من 
لــعــر�ــس �لـــــرت�ث �لــوطــنــي مـــن خــــالل �لقرية 
�إنــ�ــشــاوؤهــا يف �ــشــاحــات قرية  �لــرت�ثــيــة �لــتــي مت 
بوذيب �لعاملية للقدرة �لتي ت�شم �أجنحة تر�ثية 
و�ل�شقارة  و�خليول  للهجن  وعرو�شا  متنوعة، 
لإحياء  و�أركـــانـــاً  �لفلكلورية،  �لــفــرق  وعــرو�ــس 
�ملــهــن �لــتــقــلــيــديــة، كــمــا تــ�ــشــم عــــدد�ً مــن بيوت 
�ل�شعر و�خليام ل�شتقبال �شيوف �ملهرجان من 
وتقدم  و�لتقاليد  �لــعــاد�ت  تــربز  �أجنحة  خــالل 
�لقهوة �لعربية و�ملاأكولت �ل�شعبية، وغريها من 
�لن�شطة �لرت�ثية �لهادفة لن�شر تر�ثنا �لوطني 

ب�شورة ح�شارية.

تكرمي الفائزين ال�صبت 
�أن  تر�ثية  �شبابية  �حتفالية  وو�شط  �ملقرر  من 
ع�شر  بــوذيــب  قــريــة  يف  �لتتويج  من�شة  ت�شهد 
يوم �ل�شبت �ملقبل حفل تكرمي وتتويج �لفائزين 
و�أع�شاء  رئي�س  بح�شور  �ملــهــرجــان  �شباقات  يف 
�ل�شخ�شيات  مــن  وعــدد  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
بالفائزين  �حتفاء  �لإعـــالم  ورجـــال  و�ل�شيوف 
�ىل  ت�شل  �لــتــي  �ل�شباقات  جـــولت  �ختتام  بعد 
�أيـــام حافلة  مــد�ر ثالثة  33 جــولــة، على  نحو 
على  �لـــذ�ت  عــن  و�لبحث  و�لــتــحــدي  بالتناف�س 
للقدرة  �لعاملية  بوذيب  لقرية  �لذهبية  �لرمال 
�لــتــي �شجلت حــ�ــشــور� دولــيــا غــري مــ�ــشــبــوق يف 
بجميع  �لقدرة  وبطولت  مهرجانات  ��شتقطاب 

فئاتها. 

جنوم القدرة جاهزون للمناف�صة واأكرث من 3 ماليني درهم يف انتظارهم 

�شباق كاأ�س �شلطان بن زايد الدويل للقدرة 240 كم ينطلق يف بوذيب اليوم

�لول  �أم�س  �أ�شرت�ليا  يف  �لعريق  مان�شفيلد  م�شمار  �شهد 
�نطالقة �لن�شخة �لثانية لكاأ�س �لوثبة �شتد �شمن فعاليات 
�لن�شخة �خلام�شة ملهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
للمرة  �لذي يقام  �لأ�شيلة  �لعربية  �لعاملي للخيول  نهيان 

�لثانية يف �أ�شرت�ليا.
�أربع  �شن  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �ل�شباق  وخ�ش�س 
�شنو�ت فما فوق مل�شافة 1700 مرت وبلغ �إجمايل جو�ئزه 

�ملالية 5 �آلف دولر �أ�شرت�يل.
نازك  و�ر�و�ي  �جلــو�د  متكن  �لتو�يل  على  �لثانية  وللمرة 
لكيم نوبل وباإ�شر�ف وقيادة كيم نوبل من �لفوز بال�شباق 
قاد  �أن  بعد  �لعاملية  �لبطولة  �شجالت  يف  ��شمه  وتــدويــن 
�إىل نهايته ليتفوق بفارق ن�شف طول  �ل�شباق من بد�يته 
بالرغم من �ملحاولت �حلثيثة �لتي بذلها و�شيفه كوليند� 
بارك د�ن�س ويز مي ملالكه ومدربه �نتوين مونتني وبقيادة 
�شامار� جون�شتون.. فيما جاء يف �ملركز �لثالث بفارق طول 
عن �لثاين ماجيلكا ملزرعة مالو� للخيول �لعربية �لأ�شيلة 

وباإ�شر�ف �نتوين مونتني وبقيادة �رون �شويني.
�ملختلفة  �لإعـــالم  و�شائل  به  �هتمت  �لــذي  �ل�شباق  و�شهد 
جــمــهــور غــفــري مــن حمــبــي وعــ�ــشــاق �ــشــبــاقــات �خلــيــول يف 
�أ�شرت�ليا بالإ�شافة �إىل مالك �لإ�شطبالت �خلا�شة �لذين 
�أ�شبحو� يهتمون برتبية �خليول �لعربية وهذ� يعد يف حد 
ذ�ته �نت�شار� للمهرجان �لذي �شربت �شهرته �لآفاق ومتيز 

�ل�شباق بالتناف�س �لكبري بني �خليول �مل�شاركة.
و�لإعالم  �لهتمام  ي�شتقطب  بــد�أ  �لــذي  �ل�شباق  يف  �شارك 
للفوز  ت�شعى  كانت  �خليول  من  نخبة  �أ�شرت�ليا  يف  �ملحلي 
�لعاملية  �شتد  �لوثبة  كــاأ�ــس  �شباقات  مــن  �لثانية  باجلولة 

ليدون ��شم �لفائز يف �شجالت هذه �لبطولة �ل�شهرية.
وياأتي تنظيم �ملهرجان بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
كاأ�س  على  �شموه  مهرجان  ��شرت�تيجية  �شمن  �لرئا�شة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وبطولة �لعامل 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت �فهار و�ملوؤمتر 
وكاأ�س   2013 تــولــوز  �لعربية  �خلــيــول  ل�شباقات  �لعاملي 

�لوثبة �شتد.
تنظم �ملهرجان هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة بالتن�شيق 
مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وبالتعاون مع هيئة �لإمار�ت 
�لعربية  �ل�شباق  خليول  �لـــدويل  و�لحتـــاد  �خليل  ل�شباق 
�إفهار وجمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية �لأ�شيلة وبدعم 
وطري�ن  و�لــريــا�ــشــة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  مــن 
و�ر�بتك  لال�شتثمار  �أبــوظــبــي  �شركة  وبــرعــايــة  �لإمــــار�ت 
و�شركة  لال�شتثمار  و�لــر��ــشــد  �لأمــــري�ت  و�أريـــج  �لقاب�شة 

�ملـــر�أة  �لــعــام وجلــنــة ريــا�ــشــة  �لــعــو�ين و�لحتــــاد �لن�شائي 
و�شا�س  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  و�أكادميية 
لال�شتثمار و�شركة موز�ن وكابال ود. نادر �شعب ومزرعة 
ونادي  و�لفرو�شية  لل�شيد  �لــدويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة 

�أبوظبي للفرو�شية.
لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  عــام  مدير  �ملهريي  مبارك  و�أكــد 
�آل  ز�يـــد  بــن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  �أن  و�لثقافة 
�خليول  �شباقات  ن�شر  يف  �لو�شائل  �أهــم  من  �أ�شبح  نهيان 
ريا�شة  ع�شاق  �أ�ــشــبــح  حيث  �لــعــامل  يف  �لأ�ــشــيــلــة  �لعربية 
�شباقات �خليول �لعربية ينتظرون هذ� �ملهرجان من عام 
�لعربية  باخليل  و�هتمام  دعــم  لهم من  ملا ميثله  عــام  �إىل 
مبا ي�شمله �ملهرجان لفتا �ىل �ن تطور �ملهرجان و�نت�شاره 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  �لتوجيهات  بف�شل  ياأتي  �لعاملي 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�خليل  ��شتعادة  على  �شموه  حر�س  من  �نطالقا  �لرئا�شة 

�لعربية ملكانتها �لطبيعية.
�شهد يف  ملبورن  �لعريق يف  فايل  �أن م�شمار موين  يذكر 
من  �لــر�بــعــة  �لن�شخة  فعاليات  �نــطــالقــة  �ملــا�ــشــي  �ملــو�ــشــم 
�لعاملي  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
للخيول �لعربية �لذي ت�شمن �شباقي �جلولة �لأوىل من 
كاأ�س �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
�ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  وبلغ  مــرت�   2040 مل�شافة  نهيان 
�لــثــانــيــة مــن بطولة  �أ�ـــشـــرت�يل و�جلــولــة  �ألـــف دولر   25
�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للفار�شات �فهار 
للفار�شات  �ــشــبــاق  �أغــنــى  يــعــد  �لـــذي  مــرت   1600 مل�شافة 
�ألف   20 �ملالية  �إجمايل جو�ئزه  وبلغ  �لعامل  �لهاويات يف 
دولر �أ�شرت�يل.. و�شاركت يف �ل�شباقني كوكبة من فار�شات 
وهولند�  وفرن�شا  وبريطانيا  و�يــرلــنــد�  وعــمــان  �لإمــــار�ت 

و�لرنويج و�أملانيا و�أ�شرت�ليا.
�شمو  مــهــرجــان  مــديــرة  �ــشــو�يــا  �أ�ــشــادت لر�  ناحيتها  مــن 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية 
�لدويل  �لحتــــاد  �لــ�ــشــيــد�ت يف  �ــشــبــاقــات  رئي�شة  �لأ�ــشــيــلــة 
�جلولة  بنجاح  �فهار  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  ل�شباقات 
�أ�شرت�ليا  �لتو�يل يف  �لثانية على  �لتي تقام للمرة  �لثانية 
ووجدت �لقبول و�لإ�شادة من جميع �لقائمني على �شباقات 

�خليول �لعربية �لأ�شيلة يف �أ�شرت�ليا.
وقالت �إن توجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
بعد  �لعاملية  و�ل�شهرة  �ل�شبغة  �شتد  �لوثبة  كا�س  �أك�شب 
م�شمار  يف  �ملحلية  �ل�شباقات  عرب  بــد�أت  �لتي  �لنجاحات 
�أبوظبي قبل �أن تنت�شر عامليا وتلفت �لنتباه يف �لدول �لتي 

تنظم �ل�شباق يف خمتلف �أرجاء �ملعمورة. 

اجلواد واراواي نازك بطل اجلولة الثانية لكاأ�س الوثبة �شتد يف اأ�شرتاليا

�أبوظبي  معر�س  من  �لثانية  �لن�شخة  يف  تقام 
�أكرب  �أحــد   ،  2013 �أد�يــ�ــس  �لــدويل  �لريا�شي 
�ملنطقة، عدد كبري�ً من  �لريا�شّية يف  �ملعار�س 
�أن حددت  �لعام، بعد  �لريا�شية هذ�  �لفعاليات 
�آلف   5 م�شاحة  فعالياته  على  �مل�شرفة  �للجنة 
متنوعة  ريا�شية  ن�شاطات  لإقــامــة  مربع  قــدم 
�لإجمالية  �مل�شاحة  �شمن  وخــارجــيــة،  د�خلية 

للمعر�س و�لبالغة 15 �ألف مرت مربع.
معر�س  جيت�شو  للجو  �لإمـــار�ت  �حتــاد  وينظم 
�أد�ي�س 2013 للعام �لثاين على �لتو�يل بدعم 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، وذلك خالل �لفرتة 
10 و11  �لقاعتني  �لــقــادم، يف  �أبريل  9 و12 

من مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�لريا�شي  �أبـــوظـــبـــي  مــعــر�ــس  يف  ــيــ�ــشــارك  و�ــش
�لالعبني  مـــن  كــبــري  عــــدد   2013 ــــــدويل  �ل
وفرق �ل�شتعر��س �لريا�شية، و�شيكون �أبرزهم 
بتقدمي  �ملتخ�ش�س  وفريقه  هاميل  كري�شتوف 
�شيقدم  بينما  �لــرت�مــبــولــني،  جــمــبــاز  عــرو�ــس 
فريق كريزي د�نكرز عرو�شاً بهلو�نية يف لعبة 
��شتعر��شات  �ملعر�س  �شي�شهد  كما  �ل�شلة.  كرة 
لكرة �لقدم �حلرة من قبل �أ�شهر �أبطال �للعبة 
على م�شتوى �لعامل، يف حني �شيقدم م�شتعر�شو 
�شتمتد  متميزة  عــرو�ــشــاً  �لــهــو�ئــيــة  �لـــدر�جـــات 

جميعها على مدى �أيام �ملعر�س. 
وحددت �للجنة م�شاحة تبلغ 5 �آلف قدم مربع 
نــ�ــشــاطــات ريــا�ــشــيــة مــتــنــوعــة كالقفز  لإقـــامـــة 
�لهو�ئي  �لــتــزلــج  تــ�ــشــلــق �جلــــــدر�ن،  بــاحلــبــال، 
�لنارية  �لــدر�جــات   ،Zip-Line �حلبل  على 
�جلبلية، �لري�شة �لطائرة، لعبة �لكريكيت، لعبة 
�جلولف، لعبة �لتزلج على �للوح �خل�شبي وكرة 
يف  ي�شارك  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �ل�شو�رع؛  قــدم 

هذه �لن�شاطات �أكرث من 50 فريقاً ريا�شياً. 
�لتي  �لــ�ــشــيــقــة  �لــفــعــالــيــات  عــلــى  تــعــلــيــقــه  ويف 
قال  �لثانية،  بن�شخته  �ملعر�س  �شي�شت�شيفها 
عــبــد �ملــنــعــم �لــ�ــشــيــد �لــهــا�ــشــمــي، رئــيــ�ــس �حتاد 
يــحــظــى معر�س  لــلــجــو جــيــتــ�ــشــو:  �لإمـــــــــار�ت 
�شيقام  و�لــــــذي  �لــــــدويل  �لــريــا�ــشــي  �أبـــوظـــبـــي 
�لعديد  بــدعــم ورعــايــة  �لــقــادم  �بــريــل  يف �شهر 
و�خلا�شة،  �لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  مــن 
كاأحد  مــوقــعــه  تــعــزيــز  يف  ي�شاهم  �لـــذي  �لأمــــر 
�ملنطقة  �لريا�شية على م�شتوى  �ملعار�س  �كرب 
و�لعامل. ومن هنا، �أتوجه با�شم �حتاد �لإمار�ت 
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات  بال�شكر لهذه  للجوجيت�شو 
على جهودها وعطاء�تها كافة، و�خ�س بالذكر 
�أبوظبي  تلفزيون  �لريا�شي،  �بوظبي  جمل�س 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �بوظبي  وهيئة  �لريا�شي 

�حلكومية  و�لــهــيــئــات  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  جــانــب  �إىل 
م�شتوى  على  �لريا�شية  و�لحتــــاد�ت  �لأخـــرى 
ـــاف �لــهــا�ــشــمــي: يــقــدم معر�س  �لـــدولـــة. و�أ�ـــش
�لعام  هذ�  بن�شخته  �لــدويل  �لريا�شي  �أبوظبي 
�لريا�شية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  عدد كبري من 
�لد�خلية  �لألـــعـــاب  منطقتي  �ــشــمــن  �ملــتــمــيــزة 
و�خلــارجــيــة �لــتــي متــثــل حـــو�يل ثــلــث م�شاحة 
كبري�ً  �إقبال  نتوقع  حيث  �لإجمالية،  �ملعر�س 
على  و�ملوؤ�ش�شات  �لأفـــر�د  مــن  لفتة  وم�شاركة 
�أحد  حد �شو�ء. كما �شيوفر �ملعر�س �لذي يعد 
دولة  م�شتوى  على  �لريا�شية  �لأحـــد�ث  �أقــوى 
�لتجارية  للعالمات  مثالية  من�شة  �لإمــــار�ت، 
�لريا�شية �ملحلية و�لعاملية لعر�س ما بجعبتها 
�ملعر�س  �أمام جميع زو�ر  من منتجات ريا�شية 
من �لريا�شيني �ملحرتفني و�لهو�ة من منطقة 
�شيتيح لهم  و�لـــعـــامل، حــيــث  �لأو�ـــشـــط  �لــ�ــشــرق 
بني  و�لتفاقيات  و�ل�شفقات  �للقاء�ت  تنظيم 

�ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �لريا�شية �ملتخ�ش�شة على 
�ل�شعيد �ملحلي، �لإقليمي و�لدويل. 

�لثانية  نــ�ــشــخــتــه  يف  �ملــعــر�ــس  و�ــشــيــ�ــشــهــد  هــــذ� 
15 موؤ�ش�شة وهيئة  م�شاركة مميزة لأكرث من 
�لأوملبية  )�للجنة  بينهم  مــن  ريا�شي  و�حتـــاد 
هيئة  �لريا�شي،  �أبــوظــبــي  تلفزيون  �لوطنية، 
�أبــوظــبــي لــلــ�ــشــيــاحــة و�لــثــقــافــة ، جمــلــ�ــس دبي 
�إحتاد  �ل�شلة،  لكرة  �لإمـــار�ت  ،�حتــاد  �لريا�شي 
�ملعاقني،  لريا�شة  �ملــتــحــدة  �لعربية  �لإمــــار�ت 
�حتــــاد �لإمـــــــار�ت لــلــمــبــارزة، �حتــــاد �لإمــــــار�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــــار�ت  و�لحتــــاد  للغولف 
برنامج  ي�شم  كما  وغــريهــا(.  �لــقــوى  لألــعــاب 
فعاليات �ملعر�س عدد�ً من �لريا�شات، كريا�شة 
�لريا�شات  �ملـــائـــّيـــة،  �لـــريـــا�ـــشـــات  �لـــ�ـــشـــّيـــار�ت، 
�لريا�شات  ـــغـــامـــر�ت،  �مل ريــا�ــشــة  ـــة،  �خلـــارجـــّي
�لد�خلّية و�للياقة �لبدنّية �إىل جانب عدد�ً من 

�لريا�شات �ملتنوعة. 

مب�صاركة اأكرث من 50 فريقًا ريا�صيًا واأكرث من 15 احتادًا ريا�صيًا وعلى م�صاحة 15 األف مرت مربع

معر�س اأبوظبي الريا�شي الدويل 2013 يجمع عرو�س وم�شابقات ريا�شية عاملية متنوعة



كر�شى من ذهب لليدي جاجا 
ومالب�شها  لأغانيها  بالن�شبة  �جلــدل  باإثارة  جاجا  ليدى  �ملغنية  ��شتهرت 
ك�شفت  فقد  �لفخذ.  فى  �إ�شابتها  من  تعافيها  �أي�شا  �شمل  ذلك  �أن  ويبدو 
تقارير �إعالمية �إن جاجا 26 عاما ح�شلت على كر�شى متحرك م�شنوع من 
ذهب عيار 24  لتتنقل به وهي تتعافى من �إ�شابتها. وذكرت �شحيفة ذ� �شن  
�لربيطانية �م�س �أن �لكر�شى مزود مبقعد جلدى �أ�شود وبه مظلة جلدية 
�أر�دت جاجا �ل�شتلقاء  �إذ�  متحركة لتقيها من �ل�شم�س كما ميكن تعديله 
�ل�شهري كني بورو�شوف  على ظهرها. وكانت جاجا قد طلبت من �مل�شمم 
بالغة  ب�شعادة  �شعرت  لقد  بــورو�ــشــوف  وقــال   . �ملتحرك  �لكر�شى  ت�شميم 
لت�شميم هذ� �لكر�شى �لذى يليق مبلكة . وكانت جاجا قد خ�شعت جلر�حة 

فى �لفخذ �ل�شهر �ملا�شى مما ��شطرها لتاأجيل جولتها �لفنية .

غوغل تطرح مبادرة
 مل�شاعدة املواقع املخرتقة 

�لتي  �ملــو�قــع  �أ�ــشــحــاب  مل�شاعدة  مــبــادرة  �لأمــريكــيــة  غــوغــل  �شركة  �أطلقت 
تعر�شت لالخرت�ق و�إر�شادهم �إىل طرق حمايتها ووقايتها، و�أطلقت على 
�ملقالت  ع�شر�ت  �ملــبــادرة  وت�شم   . �ملخرتقة  �ملــو�قــع  م�شاعدة  ��شم  �ملــبــادرة 
�خرت�ق  جتنب  يف  �ملــو�قــع  �أ�ــشــحــاب  مل�شاعدة  �لــر�مــيــة  �لفيديو  ومــقــاطــع 
مو�قعهم، و�إر�شادهم لكيفية ��شرتد�دها يف حالة �خرت�قها. وقالت غوغل 
�لإلكرتونية  �ملو�قع  �آلف  �إن  �ملــبــادرة-  لهذه  خ�ش�شته  �لــذي  �ملوقع  -على 
تتعر�س يوميا لالخرت�ق �لذي يكون عادة غري مرئي للم�شتخدم �لعادي، 

لكنه يظل �شار� ملن ي�شاهد �ل�شفحة �ملخرتقة مبن فيهم �شاحب �ملوقع.
و�أو�شحت �أنه باإمكان خمرتق مثال �أن يحقن موقعا �إلكرتونيا -من غري 
�لتي  �ملفاتيح  لوحة  نــقــر�ت  بت�شجيل  تقوم  �ــشــارة  ب�شيفرة  �شاحبه-  علم 
ينفذها �لز�ئر، ل�شرقة ��شم �حل�شاب وكلمات �ملرور لعملية م�شرفية على 
غوغل  تن�شرها  -�لتي  �ملو�شوعات  وتت�شمن  �أمـــو�ل.  حتويل  �أو  �لإنــرتنــت 
�ملو�قع؟  �لإلكرتونيون  �ملجرمون  ملاذ� يخرتق  مثل:  عناوين  �ملوقع-  على 
�ملوقع  م�شيف  مــع  و�لعمل  و�خلبيثة،  �لــ�ــشــارة  �لــرب�مــج  عــن  ومعلومات 
من  خاليا  عليه  وحتــافــظ  موقعا  تنظف  وكيف  �إنعا�شه،  لإعـــادة  �ملت�شرر 
�لعديد من  �أن غوغل قدمت �شابقا  �ل�شارة، وغري ذلك. يذكر  �ل�شيفر�ت 
�ملبادر�ت �ل�شاعية ملكافحة �لقر�شنة، حيث �أطلقت يف عام 2010 برنامج 
مكافاآت تقدم فيه �ل�شركة مكافاآت مالية لقر��شنة �لإنرتنت �إذ� جنحو� يف 
�خرت�ق خدماتها �لإلكرتونية، �شعيا منها ملعرفة �أف�شل �لو�شائل حلماية 

تلك �خلدمات من �لخرت�ق و�لثغر�ت.
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فيديو لغالك�شي اأ�س 4
 قبل طرحه 

�لــتــ�ــشــريــبــات عــلــى مو�قع  تـــز�يـــدت 
�شركة  بــهــاتــف  �ملتعلقة  �لإنـــرتنـــت 
وكان  �ملنتظر،  �لكورية  �شام�شونغ 
�آخـــرهـــا ظــهــور فــيــديــو عــلــى موقع 
�أنه  يــبــدو  مــا  ي�شتعر�س  يــوتــيــوب 
4، وذلــك قبل  �أ�ــس  هاتف غالك�شي 
يوم من �ملوعد �لذي حددته �ل�شركة 
للك�شف عن �جلهاز �جلديد �ملنتظر. 
ت�شربت �شور على متندى  فبعدما 
غالك�شي  �أنــه  يزعم  جلهاز  �شيني 
�لفيديو �جلديد على  4، جــاء  �أ�ــس 
�جلهاز  لي�شتعر�س  يوتيوب  موقع 
نــفــ�ــشــه، حــيــث كــ�ــشــف �لــفــيــديــو عن 
هــاتــف كــبــري كـــان غـــطـــاوؤه �خللفي 
�أن  قبل  منه  منزوعان  و�لبطارية 

يتم تركيبهما وت�شغيل �جلهاز.
وعــنــد �إقــــالع �لــهــاتــف ظــهــر �شعار 
�شركة �لت�شالت �خللوية �ل�شينية 
يونيكوم وو  قبل �أن ي�شتقر �لنظام 
على ما يبدو �أنه �إ�شد�ر من و�جهة 
غالك�شي  يف  �مل�شتخدم  ويــز   تات�س 

�أ�س 3.
�شديد  �لــهــاتــف  تــ�ــشــمــيــم  ويـــبـــدو   
3 مع غالف  �أ�ــس  �ل�شبه بغالك�شي 
يتما�شى  مبــا  م�شقول،  بال�شتيكي 
مع �لتقارير �ل�شابقة ب�شاأن �لهاتف، 
�ل�شا�شة  �إىل  �لــعــودة  زر  يـــز�ل  ومــا 
هاتف  يف  كما  مكانه  يف  �لرئي�شية 
�أ�س 3، يف حني تبدو �ل�شا�شة �أطول 
قليال من �شلفه، مبا يتما�شى �أي�شا 
مع �لت�شريبات باأن �لهاتف �جلديد 
قــيــا�ــشــهــا خم�س  بــ�ــشــا�ــشــة  �ــشــيــاأتــي 
�مل�شتخدمة   4.8 من  بــدل  بو�شات 

يف غالك�شي �أ�س 3.

يواجه تهمة البحث عن 
الطعام.. يف القمامة !

�لوليات  �لفقر و�لعوز، يو�جه مت�شّرد يف  �إىل  بالإ�شافة 
كــان يبحث  ُحـــّرر يف حقه لأنــه  �ملــتــحــدة، �شبط خمالفة 
يف �لقمامة بحثاً عّما ياأكله. وذكرت �شحيفة )هيو�شن 
يف  يبحث  كــان  عــامــاً(   44( كيلي  جيم�س  �أن  كرونيكل( 
م�شتوعب قمامة قرب د�ر بلدية هيو�شن، حني حّرر له 
�شرطي �شبط خمالفة، بتهمة �لعبث مبحتويات م�شتوعب 
وقال  �ل�شبط  كايلنني  ر�نديل  �ملحامي  و�نتقد  قمامة. 
باأي طريقة ممكنة،  �أنف�شهم  �أن يطعمو�  يحاولون  حني 
يجعلون من ذلك جرمية. وقالت �ل�شرطة �إنه يف �ملنطقة 
�لو�شطى من �ملدينة يحظر على �أي �أحد �إز�لة حمتويات 

م�شتوعب نفايات من دون �إذن.

 تلقت خمالفة لقيادتها ببطء

ب�شبب  �ل�شيار�ت  ل�شائقي  خمالفات  حترير  يتم  ما  غالباً 
�شرعتهم �ملرتفعة، غري �أن �مر�أة �أمريكية �شدمت ل�شتالمها 
�مل�شموح  �أقل من  خمالفة ب�شبب قيادتها ل�شيارتها ب�شرعة 
بها. ونقلت و�شائل �إعالم �أمريكية عن �ل�شائقة، �لتي طلبت 
عدم ذكر ��شمها، �أنها كانت تقود يف �إحدى �لطرق مبدينة 
�أوقفها عنا�شر �ل�شرطة،  لوريل يف ولية ماريالند عندما 
دون  قيادتها  ب�شبب  خمالفة  لها  حــرر  عن�شر�ً  �أن  مــوؤكــدة 
�ل�شرعة �مل�شموحة. وذكرت �ملخالفة �أن �ل�شائقة كانت تقود 
ب�شرعة 101 كيلومرت�ً بال�شاعة بدًل من قيادتها بال�شرعة 
و�أ�شافت   . بال�شاعة  104 كيلومرت�ت  تبلغ  �لتي  �مل�شموحة 
و�أّكدت   . قــر�أت  �أ�شّدق ما  �ل�شائقة لقد �شدمت بحق، ومل 
�أن  غري  �شري،  خمالفة  فيها  ت�شتلم  �لتي  �لأوىل  �ملــرة  �أنها 
تقود  �أن  عليها  وتعنّي  �ليوم،  ذلك  يف  �شديدة  كانت  �لرياح 

ببطء للحفاظ على �شالمتها.

 م�شجع بر�شلوين يذبح �شديقه املدريدي
�لــقــدم على  لــكــرة  لــنــادي بر�شلونة  �أقـــدم م�شجع عــر�قــي 
للفريق  �ملناف�س  مدريد،  ريــال  ي�شجع  لأنــه  �شديقه  ذبــح 
�لعنف  حمى  فــاإن  عر�قية  �شحيفة  وبح�شب  �لكتالوين. 
�ل�شباب  �أو�شاط  بني  �لإ�شبانية  �لأندية  ت�شجيع  يف  بلغت 
�أحـــد م�شجعي نادي  بــاإقــد�م  �لــدمــويــة  �لــعــر�قــي ذروتــهــا 
بر�شلونة على قطع ر�أ�س �شديقه ب�شكني لأنه ي�شجع نادي 
ريال مدريد �ملناف�س �لأبرز لرب�شلونة . ونقلت �ل�شحيفة 
�إن م�شاجرة �ندلعت  عن م�شدر يف وز�رة �لد�خلية قوله 
د�خل �شالة �ألعاب مبنطقة �جلعارة �لتابعة لبلدة �ملد�ئن، 
30 كــلــم جــنــوب غــــد�د، بــني �ــشــديــقــني �أحــدهــمــا ي�شجع 
بر�شلونة و�لآخر غرميه ريال مدريد ثم تطورت �مل�شاجرة 
كانت  �شكينا  بر�شلونة  م�شجع  �أخــرج  �أن  بعد  كبري  ب�شكل 
متفرقة  مناطق  يف  وطعنه  �شديقه  بذبح  وقــام  بحوزته 
متكنو�  �ل�شالة  رو�د  �أن  �ملــ�ــشــدر  و�أ�ــشــاف   . �جل�شد  مــن 
�إىل  �لتي هرعت  �ل�شرطة  و�إبــالغ  باجلاين  �لإم�شاك  من 
�أمني للتحقيق معه  �إىل مركز  منطقة �حلــادث و�قتادته 

فيما نقلت جثة �لقتيل �إىل د�ئرة �لطب �ل�شرعي.

دالف����ني م�ش����ّلحة
�ملا�شي بتدريب �لدلفني لإيجاد �لألغام  �لعام  �أن بد�أت  �مل�شاكل، فبعد  �أن �لبحرية �لأوكر�نية تو�جه بع�س  يبدو 

حتت �لبحار وقتل �ل�شباحني �ملعادين و�شّلحتها بال�شكاكني و�مل�شد�شات، متكن 3 من هذه �حليو�نات من �لفر�ر.
�لأوكر�نية فرت من مدربيها يف  �لبحرية  تدربها  كانت  �لتي  �لدلفني  3 من  �أن  �أوكر�نية  �إعــالم  و�شائل  وذكــرت 
�لبحر �لأ�شود بهدف �لبحث عن زوج لها يف �ملياه �لو��شعة. و�أ�شارت �إىل �أن �مل�شكلة هي �أن �لبحرية جّهزت �لدلفني 
ب�شكاكني وم�شد�شات يف روؤو�شها، ودّربتها على مهاجمة �ل�شباحني �ملعادين. ي�شار �إىل �أن �لبحرية �ل�شوفيتية كانت 
تدرب �لدلفني منذ عام 1973 على �إيجاد �ملعد�ت �لع�شكرية مثل �لألغام، �إ�شافة �إىل مهاجمة �ل�شباحني، وحمل 
�لبحر  �أ�شطول  �ل�شوفيتي و�نق�شام  �لأعــد�ء. وبعد تفكك �لإحتــاد  �ملتفجر�ت على روؤو�شها بهدف زرعها يف قو�رب 
كانت  �لتي  �لأوكــر�نــيــة  �لبحرية  �إىل  �لــدلفــني  تدريب  ق�شم  ت�شليم  مت  و�أوكــــر�ين،  رو�شي  �أ�شطولني  �إىل  �لأ�ــشــود 
�لعام  قال  �شيفا�شتوبول،  يف  ع�شكرياً  م�شدر�ً  �أن  غري  �ملعوقني.  �لأطفال  مع  للعمل  مدنية،  لأغر��س  ت�شتخدها 
�ملا�شي لوكالة �أنباء )نوفو�شتي(، �إن �لبحرية �لأوكر�نية �أعادت �إحياء برنامج �أ�شطول �لإحتاد �ل�شوفيتي �لبحري 
�أنه مت  �مل�شدر  و�أّكــد  �لألغام.  و�لك�شف عن  �ملعادين  �ل�شباحني  على مهاجمة  �لدلفني  بتدريب  وبــد�أت  للثدييات، 

تدريبها على مهاجمة �ل�شباحني �ملعادين بو��شطة �شكاكني وم�شد�شات معلقة على روؤو�شها.
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خلعته زوجته فخلع كتف طفله 
جترد �أب من م�شاعر �لإن�شانية و�لرحمة بعد �أن قام بكي �أحد 
�لتي  بينه وبــني زوجته  �إثــر خــالف  �لآخــر  �أطفاله وخلع كتف 
عكاظ  ل�شحيفة  وقــال  بتبوك،  �لــكــربى  �ملحكمة  بــاأمــر  خلعت 
�أن  �ملت�شررين  �لأطــفــال  خــال  وهــو  عبد�لعزيز  �أبــو  �ل�شعودية 
من  معاملتها  �أ�ــشــاء  �أن  بعد  زوجها  من  �خللع  طلبت  �شقيقته 
يف  �لقا�شي  وحكم  خلعها،  مت  حيث  وتربيحها،  �شربها  خــالل 
�ملحكمة �لكربى بال�شماح لو�لدهم باأخذ �أطفاله ملدة 3 �أيام من 
كل �شهر. و�أ�شاف خال �لأطفال: قام و�لدهم يف �شهر رم�شان 
�ملــا�ــشــي بــاأخــذ �لأطـــفـــال يف مـــدة جتــــاوزت �ملــحــدد لــه مــن قبل 
�ملحكمة، حيث قام بتطفئة �ل�شجائر على ج�شد �لطفل يزيد 4 

�شنو�ت و�لت�شبب بخلع كتف �شقيقه ح�شن 4 �شنو�ت .

ا�شتن�شاخ فئران من اأخرى م�شتن�شخة 
م�شتن�شخة  فئر�ن  على  �حل�شول  من  يابانيون  باحثون  متكن 
�أي�شاً. وذكر موقع ليف �شاين�س   من فئر�ن �أخرى م�شتن�شخة 
�لأمريكي، �أن �لباحثني يف مركز ريكن للتطوير �لبيولوجي يف 
��شتخدمت ل�شتن�شاخ  �لتي  نف�شها  �لتقنية  ��شتخدمو�  �ليابان، 
مانحة  فــــاأرة  مــن  فــــاأر�ً   581 �إنــتــاج  �أجـــل  مــن   ، دويل  �لنعجة 
�مل�شوؤول  �لباحث  وقال  �لإ�شتن�شاخ.  من  دورة   25 عرب  �أ�شا�شية 
�أن  �لتقنية ميكن  هــذه  �إن  و�كــايــامــا،  �لــدر��ــشــة، تريوهيكو  عن 
تكون مفيدة جد�ً بعملية �إنتاج و��شعة �لنطاق حليو�نات بنوعية 
��شتن�شاخ  تقنية  �لباحثون  و��شتخدم   . زر�عية  لغايات  ممتازة، 
نــو�ة خلية  نــو�ة خلية ج�شدية، تت�شمن حقن  تعتمد على نقل 
�أزيلت  بوي�شة  د�خـــل  لــفــاأرة  �لــور�ثــيــة  �ملعلومات  على  حتــتــوي 
م�شتن�شخ  حيو�ن  من  �ل�شتن�شاخ  �إعــادة  عمليات  وكانت  نو�تها. 
قد ف�شلت �شابقاً. وعمل �لباحثون �ليابانيون على جعل �خلاليا 
تريكو�شتاتني   مرّكب  على  يحتوي  �شائل  يف  تنمو  �مل�شتن�شخة 
�لذي يعمل مع �لإنزميات من �أجل �إحد�ث تغيري�ت باحلم�س 
�ل�شتن�شاخ  عملية  كانت  �لتقنية،  هــذه  وبا�شتخد�م  �لــنــووي. 
�أكرث جناحاً بخم�س مر�ت. و��شتطاع �لباحثون بهذه �لطريقة 
��شتن�شاخ �لفئر�ن 25 مرة متتالية، ومبعنى �آخر فقد ��شتن�شخو� 
فاأرة، وبعدها �لأخرى، �إىل حني �حل�شول على 581 فاأرة �شليمة 

وخ�شبة وتعي�س فرتة حياة طبيعية تقارب �ل�شنتني.

الر�شاعة الطبيعية ال حتمي من ال�شمنة
وجدت در��شة جديدة �أن �لر�شاعة �لطبيعية ل حتمي من زيادة 
وذكــر موقع هلث  �لطفل.  خــالل حياة  و�ل�شمنة لحقاً  �لــوزن 
بري�شتول   جامعة  يف  �لباحثني  �أن  �لأمريكي  �لعلمي  نيوز  د�ي 
نظرو� يف حالت قر�بة 14 �ألف طفل من بيالرو�شيا �أر�شعتهم 
عند  �لأطفال  �لعلماء  ر�قــب  وبعدما  �أطــول.  لفرت�ت  �أمهاتهم 
بلوغهم �شن �لـ 11 عاماً، وجدو� �أن فرتة �لر�شاعة �لطبيعية ل 
حتدث فارقاً يف وزن �لأطفال لحقاً يف حياتهم. لكن �لعلماء ما 
ز�لو� ي�شددون على كثري من �ملنافع للر�شاعة �لطبيعية، وعلى 

�شرورة ت�شجيع �لأمهات على �إر�شاع مو�ليدهن طبيعياً.
وقال �لباحث �مل�شوؤول عن �لدر��شة ريت�شارد مارتني، �إنه بالرغم 
من �أن �لر�شاعة �لطبيعية ل تق�شي على وباء �ل�شمنة �حلايل، 
�أن منافعها �لأخــرى كافية لتربير مو��شلة جهود �ل�شحة  �إل 

�لعامة حلمايتها ودعمها.
فيل يتلقى ت�شكيلة متنوعة من �لفو�كه يف يوم �لفيل �لوطني بتايالند يف حديقة حيو�ن خاو مبقاطعة ت�شونبورى. )رويرتز(

ت�شارليز ثريون تطلق اأحذية 
جديدة يعود ريعها ملوؤ�ش�شتها اخلريية 
�أفريقية،  �جلــنــوب  �لنجمة  قــررت 
ــارلــيــز ثــــــريون، �لـــتـــعـــاون مع  تــ�ــش
�ـــشـــاحـــب فــــكــــرة �أحـــــذيـــــة تـــومـــز، 
للن�شاء  �أنــيــقــة  �أحـــذيـــة  لت�شميم 
ملوؤ�ش�شتها  ريعها  يــعــود  و�لأطــفــال 
�خلـــرييـــة. وذكــــر مــوقــع )يـــو �أ�س 
تــعــاونــت مع  ثـــــريون  �أن  ويــكــلــي( 
�شاحب فكرة �أحذية تومز، باليك 
�أنيقة  �أحذية  لت�شميم  ميكو�شكي، 
للن�شاء و�لأطفال يباع �لزوج منها 
�أن  وذكــــــرت  دولر�ً.  و34   58 بــــ 
�إىل  ريــعــهــا  �شيعود  �لأحـــذيـــة  هـــذه 
للتو��شل  ثريون  ت�شارليز  برنامج 
وترتكز  �لأفـــريـــقـــيـــة.  �لـــقـــارة  مـــع 
تـــومـــز عــلــى تعهّد  �أحــــذيــــة  فـــكـــرة 
بتقدمي زوج حذ�ء جديد لالأطفال 

�لفقر�ء، مع كل زوج حذ�ء تبيعه.
�إننا  عـــامـــاً(   37( ثــــريون  وقـــالـــت 
)هـــي وبـــاليـــك( نــقــوم بــــاأي �شيء 
مل�شاعدة �لأطفال. و�شددت �لنجمة 
على �شغفها باأعمال �خلري، وقالت 

حقيقياً. تغيري�ً  لأرى  "�أتوق 

بوتني و�شتيفن �شيغال 
يفتتحان مركزًا للفنون القتالية 
�فتتح �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
بــوتــني، بــالــتــعــاون مــع جنــم �أفالم 
�حلركة �لأمريكي �شتيفن �شيغال، 
�لقتالية يف  للفنون  مركز�ً جديد�ً 
مو�شكو. وذكرت وكالة )نوفو�شتي( 
�لأربعاء،  �م�س  لالأنباء،  �لرو�شية 
مركز  �فتتحا  و�شيغال  بــوتــني  �أن 
يف  �لقتالية  للفنون  �شامبو70- 
�إىل  و�أ�ــشــارت  �لرو�شية.  �لعا�شمة 
يف  �ل�شرف  ك�شيفي  ح�شر�  �أنهما 
�لفتتاحية �لر�شمية ملركز �شامبو-

70 �لذي يت�شمن مدر�شة ريا�شية 
لـ1600  تــتــ�ــشــع  لــلــقــتــال  و�ـــشـــالـــة 
تدريبات  �ملــركــز  ويــوؤّمــن  �شخ�س. 
عــلــى فـــنـــون قــتــالــيــة عـــديـــدة، من 
�مل�شارعة  وريا�شة  �ملالكمة،  بينها 
"�ل�شومو"،  �لــ�ــشــهــرية  �لــيــابــانــيــة 
�لرو�شي،  �ــشــامــبــو  قــتــال  ــلــوب  و�أ�ــش
نــــو�ٍد  �إ�ـــشـــافـــة �إىل �حـــتـــو�ئـــه عــلــى 

ريا�شية متنوعة.

�لقر�س  �أ�ــشــمــاك  حماية  معركة  �لعربية  �لـــدول  قـــادت 
بــــالأنــــو�ع �ملهددة  �لـــدولـــيـــة  �لـــتـــجـــارة  خــــالل مـــوؤمتـــر 
�شايت�س  �لربية  و�لنباتات  �حليو�نات  من  بالنقر��س 

�لذي يقام حاليا يف �لعا�شمة �لتايالندية بانكوك.
لأيفو يف  �لإقليمي  �ملدير  �ل�شيد حممد  �لدكتور  وقال 
�ل�شرق �لأو�شط �ن �لدول �لعربية �تخذت موقفا ر�ئعا 
�لقر�س يف  �أ�شماك  �إبــادة  به للحد من عمليات  يحتذى 
�ل�شيد �جلائر بعد  مياهها حيث لن يتم دعم عمليات 
�لآن ..موؤكد� �ن حماية �لتنوع �لبيولوجي يبد�أ بحماية 
و�أ�شاف  �لقر�س.  �أ�شماك  �شمنها  ومــن  �ملهددة  �لأنـــو�ع 
موقفها  على  �لــدول  حتافظ  لأن  �حلاجة  باأم�س  نحن 
تتاأثر  ل  و�أن  �لــعــامــة  �لــتــ�ــشــويــت  جــلــ�ــشــة  خـــالل  غـــد� 
مبحاولت �ل�شغط �لتي متار�شها بع�س �لدول و�لتي ل 
تود تنظيم �لجتار يف منتجات �أ�شماك �لقر�س. ي�شار �ىل 
�ن �لدول �لأع�شاء يف �شايت�س جتتمع كل ثالث �شنو�ت 
ويبلغ جمموع �لدول �لأع�شاء 177 حيث يتم مناق�شة 
وحتديد �لأنو�ع �حليو�نية �ملهددة و�لتي حتتاج لفر�س 
�لعربية  �لـــدول  كــان ح�شور  �لــعــام  وهــذ�  عليها  حماية 
�لكولومبية  �ملندوبة  تايلور  ليز  وقالت  قويا.  �لأع�شاء 
حول دعم �لدول �لعربية ودول غرب �إفريقيا للمقرتح 

حــظــيــت مــقــرتحــات �أ�ــشــمــاك �لــقــر�ــس �لــتــي طــرحــت يف 
موؤمتر �ل�شايت�س بدعم و��شع من خمتلف �لدول حول 
وتعد  و�مل�شجع.  �لر�ئع  �لدعم  هذ�  نقدر  ونحن  �لعامل 
�ملحيطي  �لأطـــر�ف  �لأبي�س  نــوع  مــن  �لقر�س  �أ�شماك 
�لأ�شو�ق  �ملطلوبة يف  �لقر�س  �أ�شماك  �أنو�ع  �أكرث  �إحدى 
وخ�شو�شا �ل�شوق �ل�شود�ء ونظر� لرتفاع �لطلب عليها 
فــاإنــهــا تتعر�س خلــطــر �لنــقــر��ــس و�لــــذي يــوؤثــر على 
�لتعد�د �ملحلي لأ�شماك �لقر�س و�لتوز�ن �لبحري وهنا 
تظهر �أهمية وجود �لت�شريعات �لدولية مثل �شيات�س.. 
�لأنو�ع  عك�س  فهو  �لبوربيجل  مــن  �لقر�س  �شمك  �أمــا 
�لأخرى �ملدرجة حيث يتم �شيده للح�شول على حلمه 
منتجا  �عتبارها  يتم  فــاإنــه  زعانفه  �أمــا  �لأول  �ملــقــام  يف 
ت�شويت  �إجـــر�ء  �حلظر  قــر�ر  �عتماد  ويتطلب  ثانويا. 
�لعامة  �جلل�شة  يف  �خلمي�س  غــد�  �شيتم  و�لــذي  نهائي 
�لت�شريع  تبني  على  �لــدول  و�فقت  و�إذ�  �شايت�س  ملوؤمتر 
�أ�شماك  بــزعــانــف  �لــــدويل  �لجتــــار  تنظيم  يعني  فــاإنــه 
�لقر�س ..ولن يوؤثر قر�ر �حلظر على �ل�شتهالك �ملحلي 
لأ�شماك �لقر�س كما �شي�شمح بالتجارة �لدولية �إذ� كانت 
�ل�شيد على  يوؤثر  لن  �لتي  �لقر�س يف �حلــدود  �أ�شماك 

�أعد�دها وبقائها.

حملة عربية الإنقاذ اأ�شماك القر�س يف موؤمتر �شايت�س

مرياندا كري تتعّر�س حلادث �شري 
دعامة  �رتــد�ء  �إىل  ��شطرها  ما  �أجنل�س،  لو�س  يف  �شري  حلــادث  كري،  مري�ند�  �لأ�شرت�لية،  �لعار�شة  تعّر�شت 

لرقبتها.
ونقلت و�شائل �إعالم �أ�شرت�لية عن �أين كيلي، �ملتحدثة با�شم كري، قولها �إن �لعار�شة �حل�شناء تعّر�شت حلادث 

�شري يف لو�س �أجنل�س.
و�أ�شافت �أن كري �شعيدة لأن �بنها فلني مل يكن معها يف �ل�شيارة لدى وقوع �حلادث .

و�أ�شارت �إىل �أنها تتاأمل ب�شدة، غري �أنها �شعيدة لأن �حلادث مل يكن �أكرث خطورة . وذكرت تقارير �أن �شيارة كري 
��شطدمت باأخرى، وُنقلت �لعار�شة �إىل م�شت�شفى لإجر�ء �لفحو�س �لالزمة.

كما �أ�شارت �إىل �أنه �ألقي �لقب�س على �شائق �ل�شيارة �لأخرى، ومن �ملرّجح �أن يو�جه تهم �لقيادة �مل�شتهرتة.
لإخفاء  منها  حماولة  يف  رقبتها  حول  و�شاحاً  ت�شع  وهي  لكري  �شورة  �لربيطانية  )�ل�شن(  �شحيفة  و�أوردت 

دعامة رقبتها، غري �أن �لدعامة ظهرت يف �ل�شورة.


