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28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 07 

�ص 09

�ص 16

�سلطـــان بـــن زايـــد ي�سهـــد �سبــــاق 
اأبوظبـــي لقـــوارب التجــديـــــف 40 قـــدمـــــــا

عربي ودويل

نهيان بن مبارك يفتتح 
معر�ص وملتقى املبدع الإماراتي 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

م�رص ت�سرتي 140 األف 
قنبلة  غاز بـ2.6 مليون دولر 

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ب�شفته حاكما 
اأمرييا  مر�شوما  اأبوظبي  لإم��ارة 
قطعة   1762 مب���ن���ح  ي��ق�����ش��ي 
اأر�س �شكنية وم�شاكن للمواطنني 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ت�شمل  اإم����ارة  يف 
ومدينة  اأبوظبي  مدينة  �شواحي 
وياأتي  الغربية.  واملنطقة  العني 
ا����ش���ت���م���رارا لنهج  امل���ر����ش���وم  ه����ذا 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حتقيق  اإىل  ال���ه���ادف  اهلل  حفظه 
اأق�شى درجات ال�شتقرار الأ�شري 
املواطنني  لكل  ال��ك��رمي  والعي�س 
املجتمعي  ال����ت����اح����م  وت����ع����زي����ز 
اأف�شل  م�شتقبل  و���ش��م��ان  بينهم 

لاأجيال. 

   

الهالل الأحمر والأونروا توقعان اتفاقية لبناء 8 
مدار�س يف غزة بتكلفة تزيد عن 58 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة الهال الأحمر ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الاجئني 
الفل�شطينيني يف ال�شرق الأدنى الأونروا مبقر الهيئة يف اأبوظبي اتفاقية 
تعاون لبناء ثماين مدار�س يف غزة بفل�شطني متولها الهيئة بتكلفة تبلغ 
58 مليونا و 768 األف درهم. وقع التفاقية من جانب الهال الأحمر 
من  وقعها  فيما  للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  الفاحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور 

الأونروا بيرت فورد نائب املفو�س العام للوكالة.)التفا�شيل �س3(

مركز املزماة يعقد اليوم ندوة حول خماطر 
الإخوان امل�سلمني على الإمارات ودول املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

خماطر  بعنوان  ن��دوة  ال��ي��وم  والبحوث  للدرا�شات  امل��زم��اة  مركز  يقيم 
وحتديات الإخوان امل�شلمني على الإمارات ودول املنطقة" وذلك توا�شا 
جذور  حقائق  لك�شف  املركز  يقيمها  التي  التوعوية  ال��ن��دوات  ل�شل�شلة 
الإقليمية  الإم��ارات واخلليج واملنطقة  التاآمر على دولة  واآف��اق ونتائج 
يف  وم�شريتها  التحتية  وبناها  ال�شعوب  مقدرات  ت�شتهدف  والتي  ككل 

النه�شة والتنمية والتطور.                      )التفا�شيل �س2(

خليفة ي�سدر مر�سوما مبنح  1762  قطعة 
اأر�س �سكنية وم�ساكن للمواطنني يف اأبوظبي

الفجر........    05:27            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:22  
الع�صاء......   07:52

الرئي�س التون�شي ي�شلم العري�س تكليفاً  بت�شكيل احلكومة اجلديدة )خا�س(

النظام ال�شوري يوا�شل ق�شف مدينة حلب  )رويرتز(

ج�شر ال�شيخ زايد على نهر �شوات بباك�شتان  )وام(

•• بريوت-ا.ف.ب:

املعار�س  ال�شوري  الئتاف  اعلن 
ام�����س ت��ع��ل��ي��ق زي�����ارات م���ق���ررة اىل 
وا�����ش����ن����ط����ن وم����و�����ش����ك����و وك����ذل����ك 
م�شاركته يف موؤمتر دويل يف روما 
امل��ع��ار���ش��ة وذل���ك احتجاجا  ل��دع��م 
على ال�شمت الدويل على اجلرائم 
ال�شوري،  ال�����ش��ع��ب  ب��ح��ق  امل��رت��ك��ب��ة 
غداة ق�شف ب�شواريخ بعيدة املدى 

طال حلب.
وق����ال الئ���ت���اف ال��وط��ن��ي لقوى 
الثورة واملعار�شة ال�شورية يف بيان 
انه يعترب ان ال�شمت الدويل جتاه 
اجل���رائ���م امل��رت��ك��ب��ة ك���ل ي����وم بحق 
�شعبنا هو م�شارك يف ذبحه امل�شتمر 

منذ عامني.
على  احتجاجا  انه  البيان  وا�شاف 
ه��ذا امل��وق��ف ال���دويل امل��خ��زي فقد 
تعليق  الئ����ت����اف  ق����ي����ادة  ق������ررت 
م�شاركتها يف موؤمتر روما ل�شدقاء 
�شوريا، وعدم تلبية الدعوة لزيارة 

رو�شيا والوليات املتحدة.
القيادة  بيانه  يف  الئ��ت��اف  وحمل 
الرو�شية م�شوؤولية خا�شة اأخاقية 

املتحدث  ق���ال  بالعربية  ال��ن��اط��ق��ة 
ب��ا���ش��م الئ���ت���اف ول��ي��د ال��ب��ن��ي ان 
زيارتنا اىل وا�شنطن معلقة فقط. 
مواقف  وا����ش���ن���ط���ن  م����ن  ن��ن��ت��ظ��ر 
دعمها  ع����ن  ت���ق���ول���ه  م����ا  ت���ط���اب���ق 

للدميوقراطية.
املتحدة قوة  ال��ولي��ات  ان  وا���ش��اف 
فرن�شا  ه��ي  كما  ال��ع��امل  يف  قيادية 
وب��ري��ط��ان��ي��ا والحت�����اد الوروب�����ي. 
يوقفوا  ان  ي�شتطيعوا  مل  ه����وؤلء 
�شعبنا"،  ج��زارا عن جم��ازره بحق 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  اىل  ا����ش���ارة  يف 

ب�شار ال�شد.
وتابع لقد دقينا ناقو�س اخلطر. ل 
ميكن للمجتمع الدويل ان يوا�شل 
تتحقق  ل  بوعود  منددا  ال�شمت، 
وك��ام ل يحمي �شوريا ول يطعم 
توؤد  مل  الج��ت��م��اع��ات   )...( جائعا 
�شعبنا.  ت�شاعد  ول  ن��ري��د  م��ا  اىل 

لي�شت هناك اي فائدة من ذلك.
ال�شعب  ا�شدقاء  جمموعة  وت�شم 
ال�شوري اكرث من مئة دولة عربية 
املنظمات  م��ن  وال��ع��دي��د  واج��ن��ب��ي��ة 
عن  وممثلني  والقليمية  الدولية 

املعار�شة ال�شورية.

احتجاجا على التدمري املمنهج حللب

املعار�سة ال�سورية تعلق م�ساركتها يف موؤمتر روما
لتزامنها مع اأعياد الأقباط 

مر�سي يقدم موعد النتخابات 
الربملانية والربادعي يدعو ملقاطعتها

ينفذ بتوجيهات رئي�س الدولة

اإجناز 98 باملائة من م�سروع 
ج�سر ال�سيخ زايد بباك�ستان

•• القاهرة-وكاالت:

واملن�شق  الد�شتور  ح��زب  رئي�س  ال��ربادع��ي،  حممد  دع��ا 
ال��ع��ام جل��ب��ه��ة الإن���ق���اذ ال��وط��ن��ي، ال�����ش��ع��ب امل�����ش��ري اإىل 
املزيفة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  لك�شف  الن��ت��خ��اب��ات،  م��ق��اط��ع��ة 
لنظام جماعة الإخوان.  وقال الربادعي يف تدوينة على 
ح�شابه مبوقع التوا�شل الجتماعي تويرت ام�س ال�شبت، 
التامة  ال�شعب  مقاطعة  اإن  الأه���رام:  اأوردت  ما  بح�شب 
الدميقراطية  لك�شف  الو�شائل  اأ�شرع  هي  لانتخابات 
 ٢٠١٠ يف  قلتها  م�شيفاً  م�شداقيتنا،  وت��اأك��ي��د  امل��زي��ف��ة، 
ال��ي��وم: وك��اأن نظاماً مل ي�شقط.  وكانت  واأك��رره��ا بقوة 
الأزمة الداخلية يف م�شر عادت اإىل املربع الأول، حيث 
مر�شي  حممد  الرئي�س  املعار�شة  الإنقاذ  جبهة  اتهمت 
الناخبني  دعوته  اإث��ر  امل�شريني،  بني  النق�شام  بتعميق 

اإىل القرتاع يف انتخابات جمل�س النواب التي تبداأ يوم 
املقبل. ني�شان  اأبريل   27

اأحمد  امل�شري،  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  اأعلن  ذل��ك  اىل 
فهمي، اأن الرئي�س حممد مر�شي ا�شتجاب لرغبات نواب 
النتخابات  موعد  بتغيري  والكني�شة  الأق��ب��اط  املجل�س 
تفادياً  القادم،  اأبريل  ني�شان   24 اإىل  املقبلة  الربملانية 
اليوم  �شحيفة  ونقلت   . الأق��ب��اط  اأع��ي��اد  م��ع  لتزامنها 
امل�����ش��ري��ة ع��ن ف��ه��م��ي، ق��ول��ه يف جل�شة جمل�س  ال�����ش��اب��ع 
ال�شورى ام�س ال�شبت، اإنه تلقى من رئا�شة اجلمهورية ما 
يفيد اأن الرئي�س، مر�شي، ا�شتجاب لرغبات نواب املجل�س 
الأقباط والكني�شة بتغيري موعد النتخابات الربملانية. 
مع  النتخابات  تتعار�س  ل  حتى  ج��اء  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح 
الرئي�س  اأن  اإىل  الأق��ب��اط، م�شرياً  الإخ���وة  اأع��ي��اد  موعد 

اأ�شدر، يف هذه اللحظة، قراراً جمهوريا بذلك.

•• �سوات-باك�ستان-وام:

الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  اأعلنت 
ن�شبة  اأن  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�������ش���اع���دة 
الإجن�����از يف م�����ش��روع ب��ن��اء ج�شر 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث����راه على  اهلل  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب  اآل 
 98 اأك���رث م��ن  ���ش��وات بلغت  نهر 
باملائة تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
وامل�شاعدات  الدعم  بتقدمي  اهلل 
الإن�شانية والإمنائية جلمهورية 
ب��اك�����ش��ت��ان الإ����ش���ام���ي���ة واإع������ادة 
الأ�شا�شية  البنية  ملرافق  العمار 
التي ت�شررت بكارثة الفي�شانات. 
الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  وقالت 
مل�شاعدة باك�شتان يف بيان لها ان 

تنفيذ هذا امل�شروع احليوي ياأتي 
ترجمة واجنازا عمليا لتوجيهات 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حر�س  اإط�������ار  ويف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

تاأهيل  يف  امل�شاهمة  على  �شموه 
اإعمار  واإع������ادة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الفي�شانات  ك���ارث���ة  دم���رت���ه  م���ا 

الطبيعية.  )التفا�شيل �س2(

•• تون�ص- خا�ص:

التون�شي  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  دع�����ا 
ال�شعب  ال���ع���رّي�������س  ع���ل���ي  امل���ع���ني 
ال����وط����ن  ح�������ول  الل�����ت�����ف�����اف  اإىل 
اأنه  اإىل  م�شريا  ال��ث��ورة،  واأه����داف 
كل  متثل  حكومة  لت�شكيل  ي�شعى 
ق����ال زعيم  ال��ت��ون�����ش��ي��ني. يف ح���ني 
الغنو�شي  را���ش��د  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
الئتاف  لتو�شيع  ي�شعون  اإن��ه��م 
اإىل  امل�شتقيلة  للحكومة  الثاثي 

ائتاف خما�شي.
وق����ال ع��ل��ي ال��ع��ري�����س ب��ع��د لقائه 
رئي�س اجلمهورية من�شف املرزوقي 
بت�شكيل  ر���ش��م��ي��ا  ال��رئ��ي�����س  كلفني 
كلمة  واأ���ش��اف يف  حكومة جديدة. 
وج��ه��ه��ا اإىل ال�����ش��ع��ب ���ش��ن��دخ��ل يف 
لت�شكيل حكومة جديدة  م�شاورات 

�شتكون حكومة لكل التون�شيني.
ودعا العري�س الأحزاب ال�شيا�شية 
وال����ن����ق����اب����ات ورج����������ال الأع�����م�����ال 
حكومته  دع���م  اإىل  وال�����ش��ح��ف��ي��ني 
وبناء  ال����ث����ورة  اأه�������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

دميقراطية يف الباد.
رئا�شة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
�شحفي،  م��وؤمت��ر  يف  اجل��م��ه��وري��ة 
تلقى  الرئي�س  اإن  من�شر،  ع��دن��ان 
ملن�شب  للعري�س  النه�شة  تر�شيح 
الرئي�س  واإن  ال����������وزراء،  رئ���ي�������س 

لت�شكيل  اأ�شبوعني  مهلة  �شيعطيه 
حكومته.

من جانبه قال زعيم حركة النه�شة 
را�شد الغنو�شي اإن اختيار العري�س 
لرئا�شة احلكومة جاء لكونه اأثبت 
باأنه رجل دولة. واأ�شاف يف مقابلة 
مع اجلزيرة اأن النه�شة وحلفاءها 
ذات  حكومة  ت�شكيل  نحو  ما�شون 

قاعدة �شيا�شية مو�شعة.
امل�شاورات  اأن  اإىل  الغنو�شي  واأ�شار 
احلكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تو�شيع  ن��ح��و  ���ش��ت��ت��ج��ه  اجل����دي����دة 
للحكومة  ال���ث���اث���ي  الئ�����ت�����اف 

امل�شتقيلة اإىل ائتاف خما�شي.
ونقلت وكالة الأنباء التون�شية عن 

حاليا  يجري  اإن��ه  قوله  الغنو�شي 
ال���ت���ف���او����س ب����ني ه�����ذا الئ���ت���اف 
ت�شكيل  ب��خ�����ش��و���س  اخل���م���ا����ش���ي 
وزارات  القادمة وحتييد  احلكومة 
قد  الأم�����ر  اأن  م�شيفا  ال�����ش��ي��ادة. 
ينتهي اإىل حتييد وزارات ال�شيادة، 

بع�شها اأو جلها.
اأن  اإىل  احل���رك���ة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����ار 
ب�شاأن  اأي�������ش���ا  ي���ج���ري  ال��ت��ف��او���س 
ال���������ش����م����اح لأع�����������ش�����اء احل���ك���وم���ة 
بالرت�شح  اجل���دي���دة  الئ��ت��اف��ي��ة 
ال�شرط  عك�س  املقبلة  لانتخابات 
ال�����ذي ت���ق���دم ب���ه رئ��ي�����س ال������وزراء 

امل�شتقيل حمادي اجلبايل.
)تفا�شيل اخرى �س11(

تدعم  ت���زال  م��ا  لكونها  و�شيا�شية 
�شعوب  مطالبا  بال�شاح،  النظام 
العامل كافة باعتبار الأ�شبوع املمتد 
اآذار مار�س وهو   22 اإىل   15 من 
الثورة  لنطاق  الثانية  ال��ذك��رى 

اأ�شبوع حداد واحتجاج يف  ال�شورية 
كل اأنحاء العامل.

"مئات املدنيني  واكد الئتاف ان 
الق�شف  ب�شبب  ي�شت�شهدون  العزل 
تدمري  وي��ج��ري  �شكود،  ب�شواريخ 

حلب  واحل�����ش��ارة  ال��ت��اري��خ  مدينة 
ب�شكل ممنهج، ا�شافة اىل مايني 
املعتقلني  األ��وف  ومئات  املهجرين، 

واجلرحى والأيتام.
ويف ت�����ش��ري��ح ل��ق��ن��اة ف��ران�����س 24 

دعا ال�شعب اإىل اللتفاف حول الوطن واأهداف الثورة 

العري�س يتعهد بت�سكيل حكومة لكل التون�سيني
اأم��ن��ي ميني  جن��اة م�����س��وؤول 
م����ن حم����اول����ة اإغ���ت���ي���ال 

•• �سنعاء-وام:

جن��ا ال��ع��ق��ي��د ع��ب��دال��وه��اب الوايل 
امل���رك���زي مبحافظة  الأم����ن  ق��ائ��د 
حماولة  م���ن  ام�������س  ح�����ش��رم��وت 
اغ������ت������ي������ال ن�����ف�����ذه�����ا م�������ش���ل���ح���ون 
م���ن���ط���ق���ة روك�����ب  جم����ه����ول����ون يف 
اأ�شيب  فيما  ح�شرموت  ب�شاحل 

اأثنان من مرافقيه.
اأربعة  اأ���ش��ي��ب  اأخ����رى  م��ن ن��اح��ي��ة 
م����ن ج����ن����ود الأم��������ن امل�����رك�����زي يف 
ال���دي�������س مب��دي��ن��ة املكا  م��ن��ط��ق��ة 
مظاهرة  تفريق  حماولتهم  اأثناء 
بقطع  فيها  امل�����ش��ارك��ون  ق��ام  �شغب 
ال��ط��رق��ات واأح������راق الإط������ارات يف 
حلزب  مقرا  حرقوا  كما  ال�شوارع 
وحما�شرة  الإ���ش��ام��ي  الإ����ش���اح 

املقر الرئي�شي للحزب يف املدينة.
اأن مدينة  واأف��ادت م�شادر حملية 
مدنيا  ع�������ش���ي���ان���ا  ت�����ش��ه��د  امل����ك����ا 

وفو�شى عارمة. 

وف��د ك���ردي ي���زور اوج��الن
•• انقرة-رويرتز:

ال�شا�شة  م����ن  جم���م���وع���ة  ق���ام���ت 
امل��وؤي��دي��ن ل���اك���راد ب���زي���ارة زعيم 
امل���ت���م���ردي���ن امل�������ش���ج���ون ع���ب���د اهلل 
اأوجان ام�س ال�شبت وهي خطوة 
ان��ت��ظ��اره��ا للم�شي ق��دم��ا يف  ط��ال 
انهاء  اأج��ل  ال�شام م��ن  حم��ادث��ات 

مترد م�شتمر منذ 28 عاما.

الباك�ستاين  ال��ربمل��ان  ح��ل 
م������ار�������س   16 يف 

•• ا�سالم اباد-وام:

اتفق الفريقان احلكومي واملعار�شة 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف ب��اك�����ش��ت��ان ع��ل��ى حل 
والربملانات  الحت������ادي  ال���ربمل���ان 
من  ع�شر  ال�����ش��اد���س  يف  القليمية 
م���ار����س ال����ق����ادم مت��ه��ي��دا لج����راء 
الوقت.  نف�س  يف  ع��ام��ة  انتخابات 
الوزراء  لرئي�س  ت�شريح  يف  وج��اء 
نقلته قنوات  اأ���ش��رف  ب��روي��ز  راج���ا 
لن  ال��ربمل��ان  ان  اخبارية  ف�شائية 
يحل قبل املوعد املحدد. كما اجرى 
ال���ف���ري���ق احل���ك���وم���ي ال�����ذي ميثل 
واملعار�شة  احل��اك��م  ال�شعب  ح��زب 
الرابطة ال�شامية  ممثلة بحزب 
مبدئية  م�شاورات  ن��واز  جمموعة 
وزراء  رئي�س  تعيني  على  لاتفاق 
م����وؤق����ت ل���ا����ش���راف ع���ل���ى اج�����راء 

انتخابات حرة ونزيهة و�شفافة. 

وكالة الطاقة الذرية تدعو ايران 
النووي برناجمها  حيال  للتعاون 

•• فيينا-وام:

نا�شد املدير العام للوكالة الدولية 
ايران  امانو  الذرية يوكيا  للطاقة 
املفت�شني  بدخول  ال�شماح  جم��ددا 
التاأخري  من  مزيد  دون  الدوليني 
اىل موقع بار�شني الع�شكري الذي 
ي�شتبه باجراء جتارب نووية �شرية 

فيه. 

األحد -  24   فبراير    2013 م -  14 ربيع اآلخر   1434  العدد  10724  
Sunday   24   February    2013  -  Issue No   10724



اأخبـار الإمـارات

02

األحد -    24   فبراير    2013 م    -    العـدد   10724
Sunday   24   February    2013  -  Issue No   10724

اإح�ساء اأبوظبي ي�سدر تقريرا حول اإح�ساءات املباين املنجزة يف اأبوظبي خالل الربع الرابع من 2012
41 مبنى.

ويف اإقليم العني انخف�س عدد املباين ال�شكنية املنجزة يف الربع الرابع 
العام  من  الثالث  بالربع  مقارنة  باملائة   9.2 بن�شبة   2012 ع��ام  من 

نف�شه فيما كان عدد املباين غري ال�شكنية متقاربا.
وانخف�س يف اإقليم الغربية عدد املباين ال�شكنية املنجزة اىل 34 مبنى 
يف الربع الرابع من عام 2012 مقارنة مع 230 مبنى يف الربع الثالث 

من عام 2012.
املرت  لبناء  التقديرية  الكلفة  متو�شط  يخ�س  فيما  التقرير  واأو���ش��ح 
املربع الواحد يف اإمارة اأبوظبي خال الربع الرابع من عام 2012 اأن 

هذه التكلفة تراوحت بني 2.937 درهما و 4.253 درهما.
وتختلف الكلفة التقديرية ح�شب م�شاحة البناء الكلية ونوع الت�شطيبات 

الداخلية امل�شتخدمة والهدف من البناء.

والوحدات ال�شكنية 4.017 وحدة ..بينما بلغ متو�شط كلفة بناء املرت 
املربع الواحد يف الربع الرابع من عام 2012 لإمارة اأبوظبي 3.663 

درهما.
الربع  اأبوظبي خال  اإقليم  املنجزة يف  املباين  اأن  الإح�شاء  واأكد مركز 
الرابع من عام 2012 �شكلت ن�شبة 80 باملائة من اإجمايل عدد املباين 
املنجزة على م�شتوى الإمارة البالغ عددها 3.477 مبنى يف حني بلغت 
 1 الغربية  اإقليم  ويف  باملائة   19 العني  اإقليم  يف  املنجزة  املباين  ن�شبة 

باملائة.
بلغ  الإم���ارة  املنجزة يف  املباين اجلديدة  ع��دد  اأن  الإح�شاء  وذك��ر مركز 
3.325 مبنى يف الربع الرابع من عام 2012 م�شجا ارتفاعا مقداره 

1.077 مبنى عن الربع ال�شابق عليه.
واأو�شح التقرير اأن عدد الوحدات ال�شكنية املنجزة يف اإقليم اأبوظبي يف 

الربع الرابع من عام 2012 بلغ 3.287 وحدة بن�شبة انخفا�س بلغت 
8.1 باملائة عن الربع الثالث من عام 2012.

اأما يف اإقليم العني فقد بلغ عدد الوحدات ال�شكنية املنجزة 689 وحدة 
يف الربع الرابع من عام 2012 بانخفا�س مقداره 69 وحدة عن الربع 
الثالث من عام 2012 ..يف حني بلغ عدد الوحدات ال�شكنية املنجزة يف 

اإقليم الغربية 41 يف الربع الرابع من عام 2012.
وت�شري البيانات اإىل اأن 94 باملائة من املباين املنجزة يف اإمارة اأبوظبي يف 
الربع الرابع من عام 2012 هي مبان �شكنية حيث بلغ عددها 3.282 

مبنى.
كما ت�شري البيانات اإىل اأن غالبية املباين املنجزة يف اإقليم اأبوظبي خال 
الربع الرابع من عام 2012 هي مبان �شكنية حيث بلغ عددها 2.663 
مبنى فيما بلغ عدد املباين امل�شنفة �شناعي 48 مبنى واملرافق العامة 

•• اأبوظبي-وام:

حول  الإح�شائية  تقاريره  اأح��دث  ام�س  اأبوظبي  اإح�شاء  مركز  اأ�شدر 
اإح�شاءات املباين املنجزة يف اإمارة اأبوظبي خال الربع الرابع من عام 

2012 لاأقاليم الثاثة اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية .
الأقاليم  املنجزة ح�شب  املباين  التقرير حتليا عن جمموع  ويت�شمن 
ال�شجات  خال  من  وذل��ك  البناء  وتكلفة  وال�شتخدام  النوع  وح�شب 

الإدارية لبلديات الإمارة.
واإ���ش��اف��ات يف  املنجزة جديدة  املباين  ع��دد  اأن  اإج��م��ال  التقرير  واأو���ش��ح 
اإمارة اأبوظبي بلغ 3.477 مبنى خال الربع الرابع من العام املا�شي 
بالإمارة  الفرتة  نف�س  خ��ال  املنجزة  اجل��دي��دة  املباين  ع��دد  بلغ  بينما 
مبنى   3.282 املنجزة  ال�شكنية  املباين  عدد  بلغ  فيما  مبنى   3.325

ينفذ بتوجيهات رئي�س الدولة

اإجناز 98 باملائة من م�سروع ج�سر ال�سيخ زايد بباك�ستان

جنح اأبوظبي تدين �سركة لعدم توفري اأدوات ال�سالمة لعاملني توفيا اختناقا اأثناء العمل

�سيف بن زايد يح�سر اأفراح ال�سريفي وبن طر�سوم يف العني

متيز كبري لقواتنا امل�سلحة بتنفيذ التدريب الحرتايف مع انتهاء املرحلة الأوىل والثانية لتمرين درع اجلزيرة بالكويت

•• �سوات-باك�ستان-وام:

يف  الإجن���از  ن�شبة  اأن  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  اإدارة  اأعلنت 
م�شروع بناء ج�شر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه على نهر �شوات بلغت اأكرث من 98 باملائة تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بتقدمي 
الدعم وامل�شاعدات الإن�شانية والإمنائية جلمهورية باك�شتان الإ�شامية 
واإعادة العمار ملرافق البنية الأ�شا�شية التي ت�شررت بكارثة الفي�شانات. 
وقالت اإدارة امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان يف بيان لها ان تنفيذ هذا 
ال�شمو  ياأتي ترجمة واجنازا عمليا لتوجيهات �شاحب  امل�شروع احليوي 

من  النتهاء  مت  اأنه  بيانها  يف  الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  واأو�شحت  امل�شاة. 
اجناز جميع القواعد الأ�شا�شية للج�شر وبناء حوائط ال�شد والدعامات 
العلوي  اجل�شر  م�شار  وبناء  وتركيب  �شوات  نهر  ملجرى  امل��وازي��ة  املائية 
الرابطة  الطرق  م�شارات  متهيد  اإىل  بال�شافة  الإ�شفلت  طبقة  و�شب 
الأخرية  املرحلة  من  النتهاء  حاليا  ويتم   .. اجل�شر  وخم��ارج  مبداخل 
اأن  من اجناز بناء الن�شب التذكاري اخلا�س باجل�شر . اجلدير بالذكر 
م�شروع بناء ج�شر ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان على نهر �شوات باقليم 
التي  العماقة  التحتية  البنية  م�شاريع  اأح���دث  يعد  بختونخوا  خيرب 
�شممت بهدف دفع عجلة التنمية القت�شادية وحت�شني م�شتوى املعي�شة 
التطور  تلبية ملتطلبات  ..وياأتي  اقليم خيرب بختونخوا  اأنحاء  يف جميع 

رئي�س الدولة حفظه اهلل ويف اإطار حر�س �شموه على امل�شاهمة يف تاأهيل 
الطبيعية يف  الفي�شانات  كارثة  اإعمار ما دمرته  واإع��ادة  التحتية  البنية 
اإدارة  واأ���ش��ارت  الإ���ش��ام��ي��ة.  باك�شتان  جمهورية  وق���رى  وم���دن  مناطق 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ج�شر  اأن  اإىل  بيانها  يف  الإم���ارات���ي  امل�����ش��روع 
الأك��رب والأهم  �شوات يعترب  ث��راه على نهر  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان 
يف اإقليم خيرب بختونخوا ..كما اأنه ميثل معربا حيويا ورئي�شيا ل�شكان 
ما بني  ويربط  10.7 مرتا  448 مرتا وعر�شه  ويبلغ طوله  املنطقة 
15 مدينة و45 قرية على �شفتي نهر �شوات وي�شتوعب مرور حوايل 
اأربعة اآلف �شيارة يوميا ..كما يرتبط بطريق ا�شفلتي يبلغ طوله 1.2 
ملرور  خا�س  ومعرب  ال�شيارات  مل��رور  معربين  على  ويحتوي  كيلومرتا 

الإقليم  يف  وامل�شتقبلية  احلالية  ال�شكاين  والنت�شار  التمدد  واحتياجات 
.. وهو م�شروع حيوي ملواجهة اآثار الفي�شانات وارتفاع م�شتوى املياه يف 
جمرى نهر �شوات .. حيث يكفل اجل�شر اجلديد ان�شيابية احلركة حتى 
يف اأ�شد الظروف املناخية والطبيعية .. كما اأنه �شي�شكل مع ج�شر ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان الذي افتتح يف عام 2012 معابر ا�شرتاتيجية 
على نهر �شوات توؤمن لأهايل الإقليم الو�شول اإىل خمتلف املدن والقرى 
التنموية  واملبادرات  امل�شاريع  امل�شروع �شمن  وياأتي هذا   . ب�شهولة وي�شر 
موؤ�ش�شة  من  بتمويل  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  ينفذها  التي 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�شانية بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 

اأربعني مليون درهم. 

•• اأبوظبي-وام:

بوفاة  بالت�شبب  ال�شناعية  ال�شركات  اإحدى  اأبوظبي  اأدان��ت حمكمة جنح 
اثنني من عمالها واإ�شابة ثالث خال عملهما ب�شبب عدم توفري ال�شركة 
و�شائل الأمان الازمة يف ظروف عملهما وق�شت املحكمة بتغرمي ال�شركة 
10 اآلف درهم بالإ�شافة اإىل اإلزامها بدفع دية العاملني يف حني براأت 

املحكمة مقاويل الباطن من امل�شوؤولية عن وفاة العاملني.
اطار  ال��ع��م��ال يف  ال��ق��ان��ون يحمي  اأن  اأب��وظ��ب��ي  الق�شاء يف  دائ���رة  واأك����دت 
حلقوق  حماية  ت�شكل  التي  القانونية  الن�شو�س  من  متكاملة  منظومة 
اأو معنوية ..م�شرية  العمال يف كافة القطاعات �شواء كانت حقوق مادية 

كل منهما 21 عاما واإ�شابة ثالث يف الثاثني من العمر اختناقا ب�شبب 
ا�شتن�شاقهم غازات �شامة خال قيامهم باأعمال �شيانة خلزان حتليه املياه 
ال�شامة  و�شائل  توفريهم  بعدم  وذل��ك  عليها  املدعى  بال�شركة  اخلا�س 

اخلا�شة بطبيعة عملهم.
اأن نزلوا يف  اأن املجني عليهما توفيا بعد  واأو�شح تقرير الأدل��ة اجلنائية 
ع�شرة  بعمق  اأمتار  ثاثة  وعر�شه  اأمتار  ت�شعة  طوله  مياه  حتلية  خ��زان 
اأمتار حيث يوجد نق�س بالأك�شجني وينبعث غاز كربيتيد الهيدروجني 
اأي معدات  توفر  ثبت عدم  اأنه  التقرير  اأكد  ..كما  ال�شامني  امليثان  وغاز 
الواقية  والأقنعة  الأك�شجني  �شلندرات  خا�شة  عليهم  املجني  لدى  اأم��ان 

التي حتميهم من ا�شتن�شاق الغازات ال�شارة.

احلماية  بتوفري  العمل  اإل��زام جهات  بوجه خا�س  راع��ى  القانون  اأن  اإىل 
�شامة  على  يقع  �شرر  اأي  ويخ�شع  عمله  تاأديته  اأثناء  للعامل  الكافية 
ج�شم العامل خال تاأديته عمله حتت حتقيق دقيق للتاأكد من ماب�شات 
ال��ع��م��ل يف توفري  اأي تق�شري م��ن ج��ه��ة  ث��ب��وت وج���ود  احل����ادث ويف ح���ال 
عن  الناجم  ال�شرر  ع��ن  امل�شئولية  حتميلها  يتم  ال�شامة  م�شتلزمات 
احلادث واإلزامها بدفع التعوي�س اجلابر لهذا ال�شرر للعامل اأو لورثته 

يف حال وفاته.
�شناعية  �شركة  اأح��ال��ت  ق��د  العامة  النيابة  كانت  الق�شية  تفا�شيل  ويف 
الباطن  ب��ع��ق��ود م��ن  ال��ت��ي تتعامل معها  امل���ق���اولت  ���ش��رك��ات  واث��ن��ني م��ن 
للمحاكمة بتهمة الت�شبب باإهمالهم يف وفاة اثنني من العمال يبلغ عمر 

احل���ادث  ع���ن  اأن���ك���رت م�شئوليتها  امل��ت��ه��م��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  وك���ان���ت 
..واأو�شحت اأنها مل تطلب من املجني عليهم القيام ب�شيانة اخلزان واأنهم 
يف  املتهمان  الباطن  مقاويل  اأك��د  بينما  اأنف�شهم  تلقاء  من  بذلك  قاموا 
الق�شية اأن العقد املربم بينهم وبني املتهم الأول ين�س على اأن م�شئولية 
تاأمني و�شائل احلماية وتوفري م�شرف عمال تقع على عاتق املتهم الأول 

وبالتايل هما غري م�شئولني عن الواقعة.
واأيدت املحكمة ما ذهب اإليه املتهمان الثاين والثالث من كون امل�شئولية 
تنح�شر باملتهم الأول وهي �شركة املقاول الرئي�شي وحكمت عليه بالغرامة 
10 اآلف درهم مع اإلزامه بدفع 400 األف درهم قيمة الدية ال�شرعية 

للمجني عليهما. 

•• العني-وام:

ح�شر الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية م�شاء اأم�س 
علي  اأق���ام���ه  ال����ذي  احل��ف��ل  الول 
ال�����ش��ري��ف��ي مبركز  ع���زي���ز م��ك��ت��وم 
زفاف  مبنا�شبة  للموؤمترات  العني 
جن��ل��ه حم��م��د ع��ل��ى ك��رمي��ة عو�س 

�شامل بن طر�شوم العامري.
والتربيكات  التهاين  �شموه  وق��دم 
واأ����ش���ق���اء  ووال��������ده  ال���ع���ري�������س  اىل 
العري�س و�شارك احل�شور ال�شتماع 

اإىل الأهازيج والفنون ال�شعبية.
كما ح�شر احلفل عدد من ال�شيوخ 
وكبار امل�شوؤولني و�شباط ال�شرطة 
واأعيان القبائل ولفيف من الأهل 

والأ�شدقاء.

مركز املزماة يعقد اليوم ندوة حول خماطر الإخوان امل�سلمني على الإمارات ودول املنطقة 
•• اأبوظبي-وام:

يقيم م��رك��ز امل���زم���اة ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال��ي��وم ن���دوة ب��ع��ن��وان خماطر 
توا�شا  وذل��ك  املنطقة  ودول  الإم���ارات  على  امل�شلمني  الإخ���وان  وحتديات 
ل�شل�شلة الندوات التوعوية التي يقيمها املركز لك�شف حقائق جذور واآفاق 
ونتائج التاآمر على دولة الإمارات واخلليج واملنطقة الإقليمية ككل والتي 
ت�شتهدف مقدرات ال�شعوب وبناها التحتية وم�شريتها يف النه�شة والتنمية 
والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  تقام  التي   - الندوة  يف  ويتحدث  والتطور. 
م�شاء بقاعة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك مبركز املوؤمترات يف جامعة 
زايد باأبوظبي خليفة ب - عدد من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف �شاأن اجلماعات 

الإ�شامية خا�شة الإخوان امل�شلمني وما يحيط بهم.
كتاب  م��وؤل��ف  ال�شابق  الإخ���واين  القيادي  ال��ن��دوة  املتحدثني يف  اأب���رز  وم��ن 
ال��ذي ق�شى عمرا طويا يف ع�شوية  ث��روت اخلرباوي  ال�شتاذ  املعبد  �شر 
ودول  الإم���ارات  على  تاآمرها  خفايا  على  واطلع  اأ�شرارها  وخ��رب  اجلماعة 
املنطقة وحممود نفادي موؤ�ش�س حركة �شحفيون �شد الإخوان تلك احلركة 
التي اأق�شت م�شجع الإخوان وك�شفت الكثري من امل�شتور وحذرت كثريا من 
ن�شهده  مبا  وتنباأت  ال�شلطة  كرا�شي  وت�شلقهم  للثورات  �شرقتهم  خماطر 

اليوم من نتائج كارثية على الدول التي متكن الإخ��وان من الو�شول اإىل 
�شدة احلكم فيها بجانب قينان الغامدي رئي�س التحرير ال�شابق جلريدة 
له يف مراحله  وت�شدى  الإخ��واين  ال��ذي عا�شر اخلطر  ال�شعودية  ال�شرق 
املختلفة والداعية واخلبري اليمني يف �شوؤون الإرهاب �شراج الدين اليماين 
الذي تناول يف مرات عدة زيف ال�شعارات التي يرفعها الإخوان با�شم الدين 
م�شامينها  من  الرباقة  ال�شعارات  لتلك  واإفراغهم  للحكم  الو�شول  بغية 

احلقيقية ما جعلهم اأبعد النا�س عن الإ�شام.
ب��ن متيم رئي�س حت��ري��ر املوقع  ال��دك��ت��ور علي  اأي�����ش��ا  ال��ن��دوة  وي��ت��ح��دث يف 
اأ�شاليب  اأن ف�شح  24 الإم��ارات حيث �شبق لبن متيم  الإخباري احلديث 
رئي�س  �شامل حميد  الدكتور  الندوة  يدير  ..فيما  لقاءات عدة  الإخ��وان يف 

مركز املزماة للدرا�شات والبحوث.
ن��دوات يف  اأق��ام عدة  واأن  �شبق  والبحوث  للدرا�شات  املزماة  اأن مركز  يذكر 
وحراك  العربي  الربيع  ظ��ل  يف  الإم����ارات  بعنوان  ن��دوة  منها  ال�����ش��اأن  ه��ذا 
الإ�شام ال�شيا�شي واأخرى بعنوان �شباب الإمارات درع الوطن واأي�شا ندوة 
اأخرى للقاء املغردين على موقع التوا�شل الجتماعي تويرت وكذلك ندوة 
دولة  يف  الإن�شان  حقوق  ح��ول  املتحدة  الأمم  مبنى  يف  جنيف  يف  خارجية 

الإمارات العربية املتحدة.

•• الكويت-وام:

امل�����ش��ل��ح��ة لدولة  ال���ق���وات  ح��ق��ق��ت 
خال  املتحدة  العربية  الم���ارات 
من  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  امل��رح��ل��ت��ني 
م�شاركتها يف مترين درع اجلزيرة 
الكويت  9 وامل��ق��ام حاليا يف دول��ة 
ال�شقيقة متيزا كبريا ودورا فعال 
التدريب  وذلك من خال تنفيذ 
العالية  ال��ك��ف��اءة  ذو  الح������رتايف 
والذي يدل على مدى اجلاهزية 
جميع  بها  تتميز  ال��ت��ي  القتالية 

اأ�شلحة ووحدات قواتنا امل�شلحة.
باأفرعها  امل�شلحة  قواتنا  وت�شارك 
اجلزيرة  درع  مترين  يف  املختلفة 
اجل���زي���رة  درع  ق������وات  ���ش��م��ن   9
دول  ق���وات  ومب�����ش��ارك��ة  امل�شرتكة 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
ي����اأت����ي �شمن  وال�������ذي  ال���ع���رب���ي���ة 
ت���وج���ي���ه���ات اأ�����ش����ح����اب اجل���ال���ة 
جمل�س  دول  ق���������ادة  وال���������ش����م����و 
التعاون وتنفيذا لقرارات جمل�س 
التعاون  بتفعيل  امل�شرتك  الدفاع 
جمل�س  دول  ب�����ني  ال���ع�������ش���ك���ري 

قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة 
ب��زي��ارة اإىل ق��ي��ادة ق���وة الم����ارات 
التمرين  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال���ربي���ة 
اجلزيرة  درع  ق��وات  قائد  ومتنى 
التوفيق  ل��ل��ج��م��ي��ع  امل�������ش���رتك���ة 

وال�شداد.
اجلزيرة  درع  ق����وات  ق��ائ��د  واأك����د 
وقت  يف  امل�������ش���رتك���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
 9 اجلزيرة  درع  مترين  اأن  �شابق 
متارين  �شل�شلة  ���ش��م��ن  م��درج��ة 
عام  حتى  م�شبقا  برجمتها  مت��ت 

.2024
ت�شريحات  يف  الأزمي��������ع  ون���ف���ى 
وجود  ح��ول  ي���رتدد  م��ا  �شحافية 
اأي���ة ع��اق��ة اأو ارت��ب��اط ب��ني تلك 
اإقليمية  اأح����داث  واأي���ة  التمارين 
املنطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اأو 
..معتربا اأن مترين درع اجلزيرة 
التي تقوم  التمارين  اأك��رب  9 من 
بها ق��وات درع اجلزيرة من حيث 
امل�شاركة والآليات  الب�شرية  القوة 

الع�شكرية امل�شتخدمة.
امل�شلحة  ق����وات����ن����ا  داأب���������ت  وق������د 
مب�شاركة القوات امل�شلحة يف دول 

ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
العربية على تنفيذ هذا التمرين 
 1983 ال����ع����ام  م���ن���ذ  امل�������ش���رتك 
مرتجمة ب��ذل��ك رغ��ب��ة ال��ق��ادة يف 
ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك ب���ني ق��وات��ه��ا ملا 
تبادل  م��ن  باملنفعة  عليها  ي��ع��ود 
وحتقيق  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اخل�������ربات 
الأف���ك���ار واخلطط  ال��ت��ج��ان�����س يف 

الدفاعية.
اجلدير بالذكر اأن قواتنا امل�شلحة 
املناورات  ع��ددا من  �شنويا  جتري 
ملختلف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  وال��ت��م��اري��ن 

التي  خططها  اإط����ار  يف  اأف��رع��ه��ا 
القتالية  اإىل رفع قدراتها  تهدف 
وتاأهيل  والإداري������ة  والتنظيمية 
ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة واإع�����داده�����ا 
احلديثة  التقنيات  م��ع  للتعامل 
الع�شكرية  والإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت���اأك���د حر�س  وال���ت���ي  امل��ت��ق��دم��ة 
مبا  اأدائ��ه��ا  على  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
قتالية  ب��ك��ف��اءة  ال��ع�����ش��ر  ي���واك���ب 
على  ت�شميمها  يوؤكد  عالية ومبا 
الوقوف بكل قوة وحزم اأمام كافة 
اإ�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  التحديات 

التحديات  وط��ب��ي��ع��ة  ���ش��ك��ل  ت��ع��ي 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
التي  بالتطورات  تلم  كما  العربي 
املعلومات  تكنولوجيا  ت�شهدها 

والثورة التقنية وتاأثريها.
ولقد ات�شم التعاون الع�شكري بني 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ب��ن��اء وتطوير  اجل����اد يف  ب��ال��ع��م��ل 
الدفاعية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال����ق����وى 
بدول املجل�س ويف تعزيز التن�شيق 
جميع  يف  امل�������ش���رتك  وال����ت����ع����اون 

املجالت الع�شكرية. 

ال��ت��ع��اون وزي�����ادة ال��ت��ج��ان�����س بني 
روح  واإي��ج��اد  دولها  ق��وات جيو�س 

العمل امل�شرتك املوحد.
وق�������ام ����ش���ع���ادة ال���ف���ري���ق ال���رك���ن 
خ���ال���د اجل������راح رئ��ي�����س الأرك������ان 
بجولة  الكويتي  للجي�س  العامة 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  مل��واق��ع  ميدانية 
على  للوقوف  وذل��ك  التمرين  يف 
اجلزيرة  درع  مت��ري��ن  جم���ري���ات 

و�شرح  ايجاز  اىل  ا�شتمع  9 حيث 
م��ن��ف�����ش��ل ع��ن��د زي���ارت���ه ل��ك��ل قوة 
م����ن ق���ب���ل ق���ادت���ه���ا ب���ال���واج���ب���ات 
ل��ه��م يف تنفيذ  امل��وك��ل��ة وامل���ح���ددة 
واملختلط  امل�شرتك  التمرين  هذا 
ح�شب تطورات املوقف العملياتي 
املنا�شبة  احل��ل��ول  و���ش��ع  وك��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��م��ع��ا���ش��ل ال��ت��ع��ب��وي��ة والداري������ة 
ال���ت���ق���دم وال����دف����اع  يف ع���م���ل���ي���ات 

والهجوم.
العامة  الأرك������ان  رئ��ي�����س  واأب������دى 
ل��ل��ج��ي�����س ال��ك��وي��ت��ي اع��ج��اب��ه مبا 
�شاهده من تنظيم وتن�شيق وعمل 
ي�����ش��ه��م يف اجن�����اح هذا  م�����ش��رتك 
يعترب  وال��ذي  امل�شرتك  التمرين 

من اأهم واأكرب التمارين.
اللواء  �شعادة  اآخ��ر قام  من جانب 
الأزميع  �شامل  ب��ن  مطلق  ال��رك��ن 
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جملة 999 تدخل مو�سوعة غيني�س 
•• ابوظبي-وام:

ت�شدر  التي  والأمنية  الجتماعية  الثقافة  999 جملة  دخلت جملة 
عن وزارة الداخلية مو�شوعة غيني�س لاأرقام القيا�شية العاملية �شمن 
ل�شركات  �شعارا   1498 ت�شم  العامل  اإعانية يف  �شعارات  لوحة  اأكرب 
ب�شعاري  وذل��ك  اأمتار   9 وارتفاع  مرت   100 بعر�س  وعاملية  اإماراتية 
جملة 999 وجملة اأطفال 999 . وكانت اللوحة د�شنت بالتعاون مع 
اأقيم  الذي  الليلي  دبي  بالتزامن مع ماراثون  دبي  ال�شياحة يف  دائ��رة 
ال�شيخ  �شمو  املا�شي حتت رعاية وح�شور  �شهر دي�شمرب  اأخ��ريا خال 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�شد  بن  بن حممد  حمدان 

جملة 999 مفهوما جديدا لعاقة ال�شرطة باملجتمع . وكان املقدم 
عو�س �شالح الكندي رئي�س حترير جملة 999 قد ت�شلم من عمران 
ارناوؤوط مدير الت�شويق يف �شركة دي�شكفري لتنظيم املعار�س �شهادة 
م�شاركة من مو�شوعة غيني�س يف اأكرب لوحة �شعارات اإعانية يف العامل 
. جدير بالذكر اأن املاراثون تخلله �شباق ترفيهي انطلق من احلديقة 
العامة يف برج خليفة مب�شاركة اأكرث من 12 األف مت�شابق من خمتلف 
املدار�س  وطلبة  وال�شياح  وال��زوار  العائات  �شمل  والأعمار  اجلن�شيات 
والريا�شة مب�شاركة مميزة  الفن  امل�شاهري يف  ونخبة من  واجلامعات 
لتعزيز  وذل��ك  بدبي  الريا�شة  �شفري  م��ارادون��ا  دييغو  الأ���ش��ط��ورة  من 

مكانة دبي كوجهة �شياحية اآمنة خال منت�شف الليل. 

ماجد  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  الريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  التنفيذي 
 . والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
واأهدت جملة 999 الإجناز اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية . وقال اللواء خليل 
رئي�س  اأبوظبي  �شرطة  يف  واخل��دم��ات  املالية  ع��ام  مدير  ب��دران  داوود 
جلنة تطوير جملة 999 اإن دخول املجلة مو�شوعة غيني�س لاأرقام 
يعزز  العامل  يف  اإعانية  �شعارات  لوحة  اأك��رب  �شمن  العاملية  القيا�شية 
واأك��د احلر�س على ال�شتمرار يف  انت�شار املجلة حمليا وخارجيا.  من 
القيادة  روؤي���ة  وحتقيق   999 مبجلة  التطوير  ا�شرتاتيجية  تطبيق 
�شعار  وحتقيق  مقننة  ب�شورة  والأم��ن��ي��ة  الجتماعية  الثقافة  بن�شر 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
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وزارة �سوؤون الرئا�سة تنظم امللتقى الطالبي ال�سابع وتكرم اخلريجني
•• ابوظبي-وام:

اأكد معايل اأحمد حممد احلمريي 
الأم��������ني ال����ع����ام ل����������وزارة �����ش����وؤون 
جزء  املتفوقني  رعاية  اأن  الرئا�شة 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  اأ���ش��ي��ل 
وجت�شيد  الرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وزارة 
ع��م��ل��ي ل��اأه��م��ي��ة ال��ق�����ش��وى التي 
والتعليم  لاإن�شان  القيادة  توليها 
باعتبارهما ركائز التنمية واأ�شا�س 
النهو�س وال��ت��ط��ور. ج��اء ذل��ك يف 
ح�شوره  خال  ملعاليه  ت�شريحات 
ال�شابع  الطابي  امللتقى  فعاليات 
الذي نظمته وزارة �شوؤون الرئا�شة 
بدفعة  اح��ت��ف��اء  الإم������ارات  بق�شر 
امللتحقني بربناجمها  جديدة من 
 156 ت�������ش���م  ال����درا�����ش����ة  ل��ل��م��ن��ح 
خلريجي  وتكرميا  وطالبة  طالبا 
الربنامج للعام الدرا�شي 2011- 
 56 ع����دده����م  وال����ب����ال����غ   2012
خريجا وخريجة. وقال معاليه اإن 
القيادة  توجيهات  يرتجم  امللتقى 
الر�شيدة متمثلة يف �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واإخوانهما  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 

اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���احت���اد حكام 
�شموهم جميعا  الإم��ارات وحر�س 
لاإبداع  مواتية  بيئة  توفري  على 
وتنمية  الإن�������ش���ان  ل��ب��ن��اء  وم���ع���ززة 
واأ�شاد   . الوطنية  الب�شرية  امل��وارد 
بالدعم  ال�����ش��دد  ه���ذا  م��ع��ال��ي��ه يف 
ي��ول��ي��ه �شمو  ال�����ذي  ال����احم����دود 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
ال��رئ��ا���ش��ة لربنامج  ����ش���وؤون  وزي����ر 
�شموه  وتوجيهات  الدرا�شية  املنح 
الربنامج  ي���ك���ون  ب������اأن  ال���دائ���م���ة 
النه�شة  م�����ش��رية  يف  ق��وي��ا  راف�����دا 

ع����ام وزارة  اأم�����ني  م���ع���ايل  وث���م���ن 
�شوؤون الرئا�شة التعاون املثمر بني 
و�شركائها  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة 
ت��ن��ف��ي��ذ هذا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
الربنامج من جامعات وموؤ�ش�شات 
جهود  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الربنامج  لهذا  املنت�شبني  الطلبة 
ي�شهد  ال���ربن���ام���ج  اأن  م����وؤك����دا   ..
يتعلق  ف���ي���م���ا  م�������ش���ت���م���را  ت����ط����ورا 
وال�شتقطاب  الل��ت��ح��اق  مبعايري 
وكذلك عمليات الإ�شراف واملتابعة 
تخرج  ي��ت��م  اأن  اإىل  الأك����ادمي����ي����ة 
ال��ط��ال��ب وح�����ش��ول��ه ع��ل��ى الدرجة 
العلمية يف تخ�ش�شه. وكان احلفل 

لتحقيق  و���ش��ول  العناية  وحم��ط 
ليعيدوا  وتطلعاتهم  طموحاتهم 
الوطن  ه�����ذا  ع���ط���اء  م����ن  ب��ع�����س 
ال��غ��ايل احل��ب��ي��ب وج��م��ي��ل ف�شله. 
اأن  اىل  ال��������وزارة  ك��ل��م��ة  وا�����ش����ارت 
احلقيقية  ال��رثوة  هم  اخلريجني 
القيادة  ت��راه��م  كما  ال��وط��ن  ل��ه��ذا 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
والذي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
حتقيق  �شبيل  يف  جهدا  يدخر  مل 
اخل��ري لهذا ال��وط��ن واأب��ن��ائ��ه. كما 
فقرة  احل���ف���ل  ب���رن���ام���ج  ت�����ش��م��ن 
وم�شريته  التعليم  ع��ن  اإب��داع��ي��ة 

دولتنا  ت�شهدها  ال��ت��ي  احل�شارية 
م����ن خال  امل�����ج�����الت  ج���م���ي���ع  يف 
املعايري  لأرق���ى  ال��ربن��ام��ج  تطبيق 
اخل���ا����ش���ة ب���ا����ش���ت���ق���ط���اب ورع����اي����ة 
الدعم  وت��ق��دمي  اأك��ادمي��ي��ا  الطلبة 
لكل  ال���ازم  والعلمي  اللوج�شتي 
م��ن��ه��م ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��وج��ي��ه ه���وؤلء 
الطاب  م����ن  امل���ت���ف���وق���ة  ال���ن���خ���ب 
والطالبات لالتحاق بتخ�ش�شات 
اإ�شرتاتيجية  ت����خ����دم  درا�����ش����ي����ة 
معاليه  واأك��د  للحكومة.  التمكني 
للربنامج  التعليمية  املخرجات  اأن 
خمتلف  من  كبري  بتقدير  حتظى 
الدولة.  يف  العمل  �شوق  موؤ�ش�شات 

قد بداأ بكلمة لوزارة �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س  اليا�س  عليا  ال�شيدة  األقتها 
ال��رتب��وي��ة و�شوق  ال�������ش���وؤون  ق�����ش��م 
العمل رحبت خالها باحل�شور .. 
موؤكدة اأن امللتقى هو مبثابة نقطة 
توا�شل ملد حبال الو�شل والتعارف 
م������ع م���ن���ت�������ش���ب���ي ب�����رن�����ام�����ج امل���ن���ح 
وزارة  ت�شرف عليه  التي  الدرا�شية 
�شد  بهدف  وذل��ك  الرئا�شة  �شوؤون 
نحو  �شعي�هم  يف  وال��ط��م��وح  الهمة 
ب��ن��اء غ��ده��م امل�����ش��رق ال���ذي ي�شكل 
هذا  م�شتقبل  م��ن  م�شيئا  ج���زءا 
الوطن . واكدت عليا اليا�س اي�شا 
الهتمام  حم���ور  ه��م  ال��ط��اب  اأن 

األقتها  وكلمة للطاب اخلريجني 
حمود  هنية  الطالبة  عنهم  نيابة 
العامري عربت خالها عن ال�شكر 
املعطاء  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  والم��ت��ن��ان 
وقيادته احلكيمة وتقدمت بال�شكر 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  ل�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة على ما حظي 
ب���ه ال���ط���اب م���ن اه���ت���م���ام ودع���م 
درا�شتهم.  ف��رتة  خ��ال  وت�شجيع 
ويف ختام احلفل كرم الأمني العام 
ل����وزارة ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة خريجي 
الدرا�شية  املنح  برنامج  وخريجات 

. للعام 2012-2011 

الهالل الحمر والأونروا توقعان اتفاقية لبناء 8 مدار�س يف غزة بتكلفة تزيد عن 58 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة الهال الأحمر ووكالة 
وت�شغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الاجئني الفل�شطينيني يف ال�شرق 
الهيئة  مب��ق��ر  الأون���������روا  الأدن�������ى 
لبناء  ت��ع��اون  اتفاقية  اأب��وظ��ب��ي  يف 
بفل�شطني  غ��زة  يف  مدار�س  ثماين 
 58 تبلغ  بتكلفة  الهيئة  متولها 

مليونا و 768 األف درهم.
الهال  جانب  من  التفاقية  وق��ع 
ال���دك���ت���ور حم��م��د عتيق  الأح����م����ر 
للهيئة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ف��اح��ي 
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا م���ن الأون�������روا بيرت 
للوكالة  العام  املفو�س  نائب  ف��ورد 
نائب  امل���ه���ريي  ن��ع��ي��م��ة  ب��ح�����ش��ور 
الأم������ني ال���ع���ام ل�������ش���وؤون الإغ���اث���ة 
وامل�شاريع يف الهيئة بالإنابة ومنري 
البنية  برنامج  رئي�س  منه  اليا�س 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وت���ط���وي���ر امل��خ��ي��م��ات يف 
من�شقة  حممدي  وماريا  الأون���روا 
ال��ع��اق��ات م��ع امل��ان��ح��ني ال��ع��رب يف 

الوكالة.
اإن�شاء  ع���ل���ى  الت���ف���اق���ي���ة  ون�������ش���ت 
املناطق  يف  اجل�����دي�����دة  امل�����دار������س 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ف��ت��ق��ر اإىل 
على  وب��ن��اء  التعليمية  اخل���دم���ات 
التفاقية �شيتم اإن�شاء اأربع مدار�س 
ب��ي��ت له��ي��ا و�شاح  من��وذج��ي��ة يف 
على  التنفيذ  ويتم  ورف���ح.  ال��دي��ن 
املرحلة  تت�شمن  حيث  مرحلتني 

تليها  م����دار�����س   4 ب���ن���اء  الأوىل 
..وهدفت  الثانية  املرحلة  مبا�شرة 
القطاع  دع������م  اإىل  الت����ف����اق����ي����ة 
التعليمي وتعزيز امل�شرية الرتبوية 

املتعرثة يف غزة.
وج����اء ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة يف اإط���ار 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال��ق��ائ��م بني 
الاجئني  مل�������ش���ان���دة  اجل����ان����ب����ني 
الداخل واخلارج  الفل�شطينيني يف 

وتخفيف معاناتهم الإن�شانية.
توقيع  ه����ام���������س  ع����ل����ى  وج���������رى 
التعاون  جم��الت  بحث  التفاقية 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وتعزيز  امل�����ش��ت��م��رة 
القائمة  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة 
من  الفل�شطينية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
امل�شاريع  م��ن  امل��زي��د  تنفيذ  خ��ال 
متطلبات  ت��راع��ي  ال��ت��ي  التنموية 
الفل�شطينيني يف ال�شحة والتعليم 
احلياتية  وال��ق�����ش��اي��ا  والإ����ش���ك���ان 

اليومية.
اجتماعا  عقدا  قد  اجلانبان  وك��ان 
الأ�شبوع املا�شي بحثا خاله عددا 
من الق�شايا التي توؤثر على حياة 
من  املزيد  وتفر�س  الفل�شطينيني 
ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى ج��ه��ود الأون�����روا 
الاجئني  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
العمل  �شري  الطرفان  وا�شتعر�س 
تنفيذها  يجري  التي  امل�شاريع  يف 
ح��ال��ي��ا يف ف��ل�����ش��ط��ني ب��ت��م��وي��ل من 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال الأح���م���ر واإ����ش���راف 

الأونروا.

اخلدمات  م�شتوى  يف  كبرية  نقلة 
الفل�شطينيني  لاجئني  املوجهة 

يف خمتلف املجالت احليوية.
ف�����ورد ع���ن تقدير  ب��ي��رت  واأع�������رب 
ال���دول���ي���ة جل���ه���ود هيئة  امل��ن��ظ��م��ة 
واقع  الأح��م��ر يف حت�شني  ال��ه��ال 
خميمات  ويف  فل�شطني  يف  احل��ي��اة 
ال���اج���ئ���ني يف ع�����دد م����ن ال�����دول 
م���ب���ادرات  اأن  ..م����وؤك����دا  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�شد  يف  ب���ق���وة  ت�����ش��اه��م  ال��ه��ي��ئ��ة 
الدعم والتاأييد لق�شايا الاجئني 
خمتلف  يف  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 

املجالت.
الإم�������ارات  ت��ب��ن��ي دول�����ة  اإن  وق�����ال 
احليوية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
ت�شجع  الفل�شطينية  ال�شاحة  على 
امل���ان���ح���ني الآخ�����ري�����ن ع���ل���ى حذو 
باخلدمات  ل��ل��ن��ه��و���س  م��ب��ادرات��ه��ا 
املوجهة لل�شعب الفل�شطيني الذي 

يواجه �شعوبات اإن�شانية كثرية.
اإن حت��رك��ات هيئة  ف���ورد  واأ����ش���اف 
ال�شاحة  ع���ل���ى  الأح����م����ر  ال����ه����ال 
متطلباتها  وتلبية  الفل�شطينية 
توفري  يف  بقوة  ت�شاهم  الإن�شانية 
امللحة  الفل�شطينيني  م��ت��ط��ل��ب��ات 

والعاجلة.
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الاجئني  وت�شغيل  غ��وث  ووك��ال��ة 
الأدن���ى   ال�����ش��رق  يف  الفل�شطينيني 
الأون������روا  وق��ع��ت��ا خ���ال ال�شنوات 
التفاقيات  م���ن  ع�����ددا  امل��ا���ش��ي��ة 

لتقنني  ال����ت����ف����اه����م  وم�������ذك�������رات 
مكنهما  مما  الإن�شانية  �شراكتهما 
امل�شاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  م��ن 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��ن��ع��م ب��ه��ا حاليا 
يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأ������ش�����ر  اآلف 
ال���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غزة  ال�������ش���ف���ة 
وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال توقيع 
خميمات  لإعمار  تعاون  اتفاقيتي 
لبنان  يف  الفل�شطينيني  الاجئني 
الأوىل  الت��ف��اق��ي��ة  ت�شمنت  ح��ي��ث 
مبخيم  �شكنية  وح���دة   343 ب��ن��اء 
برج ال�شمايل واإعادة تاأهيل البنية 
احل�����ش��ري��ة ل��ل��م��خ��ي��م وال���ت���ي من 
املتوقع اأن ي�شتفيد منها 10 اآلف 

لجئ فل�شطيني.
اإن�شاء  الثانية  التفاقية  وت�شمنت 
البارد  ن��ه��ر  مبخيم  م��ن��زل   149
ثالثة  اتفاقية  اجلانبان  وق��ع  كما 
النريب  خم���ي���م  ت���اأه���ي���ل  لإع���������ادة 
�شوريا  يف  الفل�شطينيني  لاجئني 
وت�����ش��م��ن امل�������ش���روع اإن�������ش���اء 140 
وحدة �شكنية ت�شع 670 لجئا اإىل 
يخدم  �شحي  مركز  اإن�شاء  جانب 
باملعدات  األف لجئ وجتهيزه   18
اإىل  بالإ�شافة  الطبية  والأج��ه��زة 
خدمات البنية التحتية واخلدمات 
والكهرباء  ك���امل���ي���اه  ال�������ش���روري���ة 
توقيع  بجانب  ال�شحي  وال�شرف 
ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
يف  والأ���ش��ر  الأي��ت��ام  كفالة  م�شروع 

غزة.

واطلعت هيئة الهال الحمر من 
خ���ال ال��ع��ر���س ال���ذي ق��دم��ه وفد 
الأون����روا على م��راح��ل الجن���از يف 
يف  متولها  ال��ت��ي  ال�شكنية  امل��دي��ن��ة 
خانيون�س بتكلفة تبلغ 73 مليونا 
األ���ف دره���م وت��ت��ك��ون من   460 و 
600 منزل ومدر�شة مع خدمات 
واملياه  ك��ال��ط��رق  التحتية  البنية 
والكهرباء وال�شرف ال�شحي ..كما 
متت مناق�شة برنامج كفالة الأيتام 
الهيئة يف قطاع غزة  تنفذه  ال��ذي 
الهيئة  تكفل  حيث  الأون����روا  ع��رب 
 88 و  يتيما  و930  الفني  حاليا 

اأ�شرة فقرية.

الغذائية  امل�����ش��اع��دات  جم���ال  ويف 
التي تقدمها الهيئة لتح�شني حياة 
الأ�شر يف غزة بحث اجلانبان �شري 
احليوي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  العمل يف 
�شمن خطة الهيئة خال العامني 

القادمني.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
الفاحي حر�س الهيئة على تعزيز 
فل�شطني  يف  وم�شاريعها  براجمها 
ال�شيخ  �شمو  توجيهات  على  ب��ن��اء 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الغربية  املنطقة  احلاكم يف 
كبريا  اهتماما  يويل  الذي  الهيئة 

لاأو�شاع الإن�شانية يف فل�شطني.

اأقامتها  ال��ت��ي  ال�����ش��راك��ة  اإن  وق���ال 
الهيئة مع الأونروا تعترب من اأقوى 
ال�شراكات الإن�شانية بني املنظمات 
ووك���الت الإغ��اث��ة وق��د ا�شتطاعت 
الهيئة اأن ترتجم تطلعات القيادة 
الر�شيدة يف الوقوف بجانب ال�شعب 
خال  م��ن  ال�شقيق  الفل�شطيني 
وعملياتها  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�شاريعها 
..م�شددا  للفل�شطينيني  الإغاثية 
وم���ذك���رات  الت���ف���اق���ي���ات  اأن  ع��ل��ى 
الهيئة  ب����ني  امل���وق���ع���ة  ال���ت���ف���اه���م 
تعزيز  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��م��ا  والأون���������روا 
�شراكتهما امليدانية واإجناز العديد 
من الربامج وامل�شاريع التي اأحدثت 

وزارة العمل تنظم امللتقى الأول ملواردها الب�سرية للعام 2013
•• دبي-وام:

امللتقى  ال���ع���م���ل  وزارة  ن��ظ��م��ت 
للعام  ال��ب�����ش��ري��ة  مل���وارده���ا  الول 
خ���ال���ه  وال������������ذي مت  اجل������������اري 
اجلدد  ال����وزارة  موظفي  تعريف 
ال�شرافية  ال���ف���ئ���ة  وظ����ائ����ف  يف 
للوزارة  ال�شرتاتيجية  باخلطة 
لاعوام 2011-2013 ومهام 
وم�����ش��وؤول��ي��ات ق��ط��اع��ات ال����وزارة 

والنظمة واللوائح الداخلية.
�شعيد  م�����ب�����ارك  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
الظاهري وكيل الوزارة اإن انعقاد 
انعقاد  ايام من  بعد  ياأتي  امللتقى 
حتت  الوىل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��م��ة 
�شعار الريادة يف تقدمي اخلدمات 
وح�شور  ب���رع���اي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

ال������وزارة ل��ت��ب��ادل الف���ك���ار وطرح 
امل���ب���ادرات وال������روؤى الم����ر الذي 
من �شاأنه تطوير الداء املوؤ�ش�شي 

با�شتمرار.
ثقته  العمل  وزارة  وكيل  واأب���دى 
ب������ان امل����وظ����ف����ني اجل��������دد ال�����ذي 
التحقوا بوزارة العمل يف وظائف 
ا�شرافية �شي�شكلون ا�شافة نوعية 
�شيما يف ظل موا�شلة  ب���الداء ل 
الوزارة توفري بيئة العمل املحفزة 

على البداع والبتكار.
بن  حميد  ���ش��ع��ادة  امللتقى  ح�شر 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  دميا�س 
العوبد  م���اه���ر  و����ش���ع���ادة  ال��ع��م��ل 
الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التفتي�س 
و�شعادة يو�شف عبدالغني الوكيل 
ال�شيا�شات  ل�������ش���وؤون  امل�������ش���اع���د 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ه و���ش��ع��ادة �شيف 
ال�شويدي الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 
وامل�شاندة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  اخل���دم���ات 

ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ح��ي��ث اكد 
ا�شرار  القمة  ه��ذه  خ��ال  �شموه 
والتميز  ال��ري��ادة  على  احل��ك��وم��ة 
تكون احلكومة  وان  يف اخلدمات 
من بني اف�شل دول العامل يف هذا 
الط��ار وه��و الم��ر ال��ذي يتطلب 
نكون  ان  ال��ع��م��ل  وزارة  يف  م��ن��ا 
حتقيق  يف  ف��اع��ل��ني  م�����ش��اه��م��ني 
للحكومة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
الر�شيدة وروؤية 2021 خ�شو�شا 
ان الوزارة تعنى بتقدمي اخلدمات 
لقطاع عري�س من املجتمع واإدارة 

�شوق العمل.
ال��ذي نظمته  امللتقى  ان  واأو���ش��ح 
نهاية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد  ادارة 
الوزارة  بديوان  املا�شي  ال�شبوع 
معايل  توجيهات  يج�شد  دب��ي  يف 
�شقر غبا�س وزير العمل ب�شرورة 
تعزيز مبداأ التوا�شل الدائم بني 
يف  الوظيفية  امل�شتويات  خمتلف 

وابراهيم العور املدير الفني ملكتب 
الدارات  ال��وزي��ر وم��دي��رو  معايل 

وعدد كبري من املوظفني.
امل�شاعدون  ال���وزارة  وق��دم وك��اء 
خ�������ال امل����ل����ت����ق����ى ا����ش���ت���ع���را����ش���ا 
لقطاعات  الت�شغيلية  للمبادارات 
ال������������������وزارة امل����ت����م����ث����ل����ة ب���ق���ط���اع 
وال�شيا�شات  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��ع��م��ل 
وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ه واخل����دم����ات 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وامل�������ش���ان���دة ح��ي��ث مت 
ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ال����ت����زام ال������وزارة 
خطتها  ت��ط��ب��ي��ق  يف  م�����ش��ي��ه��ا  و 

ال�شرتاتيجية بال�شكل املطلوب.
ال�شرتاتيجية  اله��داف  وت�شمل 
لاعوام 2011 -2013 تعزيز 
امل��واط��ن��ني يف قطاعات  م�����ش��ارك��ة 
وحتقيق  م�شتهدفة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
الكفاءات  وا���ش��ت��ق��ط��اب  امل���رون���ة 
العمل  �شوق  يف  النتاجية  ورف��ع 
النتاج  م�����ش��ال��ح ط���ريف  و���ش��م��ان 

وت��وف��ري احل��م��اي��ة ل��ل��ع��م��ال وفقا 
وامل�شاهمة  الوطنية  للت�شريعات 
الدولة  مكانة  و  �شمعة  تعزيز  يف 
وتقدمي  ال���دول���ي���ة  امل���ح���اف���ل  يف 
خدمات ذات جودة عالية تتمحور 
حول املتعاملني وتعزيز الفاعلية 
ميكنها  مبا  ال���وزارة  يف  املوؤ�ش�شية 

من التميز يف الأداء.
ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��ال  مت  كما 
قيم الوزارة القائمة على احرتام 

كرامة الن�شان والنزاهة والمانة 
وال���ث���ق���ة والح����������رتام وامل�����ب�����ادرة 

والبداع ..
روؤي����ة  ا���ش��ت��ع��را���س  ا����ش���اف���ة اىل 
يف  املتمثلتني  ور�شالتها  ال����وزارة 
وقوى  م�شتقر  عمل  �شوق  ايجاد 
اقت�شاد  يعزز  مبا  منتجة  عاملة 
املواطن  حم��وره  تناف�شي  معريف 
وتنظيم ال�شوق مبا يعزز م�شاركة 
القوى العاملة املواطنة وحتقيق 

وا�شتقطاب  وامل����رون����ة  احل��م��اي��ة 
منظومة  خ����ال  م���ن  ال���ك���ف���اءات 
متكاملة من املعايري وال�شيا�شات 
وال�شراكة  ال��رق��اب��ي��ة  والدوات 

املوؤ�ش�شاتية واخلدمات املتميزة.
املوظفني  جم����م����وع  ان  ي����ذك����ر 
يبلغ  ال��ع��م��ل  وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
120 موظفا  و  ال���ف  م��ن  اك���رث 
الوزارة  يف  التوطني  ن�شبة  وتبلغ 

98 يف املائة.
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حاكم راأ�س اخليمة يح�سر اأفراح الطنيجي واملزروعي
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي رئي�س الدائرة املالية 
اأقامه  ال��ذي  الع�شاء  حفل  الول  اأم�س  م�شاء  احل��رة  املنطقة  هيئة  رئي�س 
اإىل  �شعيد  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  الطنيجي  نايع  بن  را�شد  �شلطان  ال�شيد 

كرمية ال�شيد احمد �شامل الوايل املزروعي.
اأقيم يف �شالة الكورني�س لاأفراح يف مدينة راأ�س  كما ح�شر احلفل الذي 

اخليمة اعيان ووجهاء الباد وامل�شوؤولون واأبناء القبائل واملدعوون.
وق��دم��ت ال��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة خ���ال احل��ف��ل الأه���ازي���ج وال��ف��ن��ون الإماراتية 

الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

جامعة زايد تنظم ملتقى حول التعليم 
بالتكنولوجيا النقالة يف اخلليج

•• ابوظبي-وام: 
با�شتخدام  التعلم  حول  علميا  ملتقى  القادم  اإبريل  يف  زاي��د  جامعة  تنظم 

تكنولوجيا الأجهزة ال�شخ�شية النقالة يف دول اخلليج.
الذي  امللتقى  ه��ذا  يف  وال��دول��ي��ني  املحليني  الباحثني  م��ن  ع��دد  وي�����ش��ارك 
التكنولوجية يف  والتطبيقات  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  تعزيز  اىل  يهدف 
كالابتوب  اخلليج  بدول  الأكادميي  والبحث  والتدري�س  التفاعلي  التعلم 

والكمبيوتر اللوحي الآيباد والهواتف الذكية وغريها.
و�شي�شتعر�س املنتدى جتارب اجلامعات واملعاهد اخلليجية يف هذا ال�شياق 
وتطوير الأن�شطة البحثية املتعلقة بها ا�شافة اىل تنظيم ور�س عمل حول 

كيفية تطبيق الأفكار واملفاهيم التي �شيخل�س اإليها املنتدى. 

اختتام معر�س رواد امل�شتقبل بعجمان

الطلبة امل�ساركون: املعر�س خطوة اوىل يف الحتكاك العملي والتجاري مع اجلمهور

الفريق ال�شويدي يجري 15 عملية �شمنة مفرطة يف مركز را�شد لل�شكري بعجمان

الفريق �سيقوم بزيارتني للمركز خالل هذا العام يف �سهري مايو ونوفمرب

منتدى الت�سال احلكومي الثاين ينطلق اليوم برعاية وح�سور حاكم ال�سارقة

•• عجمان ـ حممد بدير 

اخ��ت��ت��م ���ش��ب��اح اأم�������س م��ع��ر���س رواد 
�شنرت  ����ش���ي���ت���ي  مب����رك����ز  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شيخ  اف���ت���ت���ح���ه  وال�������ذي  ع���ج���م���ان 
النعيمي،  حميد  بن  عمار  بن  حميد 
ال�������ش���وي���دي مدير  ����ش���امل  ب��ح�����ش��ور 
عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ع��ام 
املدير  ال��ظ��ف��ري  ون��ا���ش��ر  ب���الن���اب���ة 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
وال�شيخ  ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة  الأع�����ش��اء 
���ش��ق��ر ب���ن ن��ا���ش��ر ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
وال�شناعية  التجارية  ال�شوؤون  اإدارة 
والق�شام  الدارات  وم��دراء  بالغرفة 
وال�����رع�����اة،  ون��ظ��م��ت��ه غ���رف���ة جت���ارة 
و�شناعة عجمان بالتعاون مع مركز 
التعليمية  واملنطقة  عجمان  �شباب 

بعجمان.
وهدف معر�س رواد امل�شتقبل والذي 
على  ب��ع��ج��م��ان  الويل  ل��ل��م��رة  ن��ظ��م 
م��دار 3 اأي��ام اىل دعم وثقل املواهب 
والطلبة  بال�شباب  اخلا�شة  والفكار 
م�شاريعهم  واإب���������راز  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
ل��ل��ج��م��ه��ور خ��ا���ش��ة واأن  واف���ك���اره���م 
امل��ع��ر���س ي�����ش��م اإب���ت���ك���ارات ج���دي���دة ، 
خا�شة واأن املعر�س ي�شم عدد كبري 
م���ن امل�������ش���ارك���ني م���ن ال��ط��ل��ب��ة بنني 

وبنات .
ب���ن نا�شر  ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر  واأو�����ش����ح 
توؤكد  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
املتميزة  امل�شاركات  تبنيها  على  دوم��ا 

•• ال�سارقة-وام:

�شاحب  وح���������ش����ور  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�����ش��ارق��ة تنطلق يف  الأع��ل��ى ح��اك��م 
اأعمال  اليوم  �شباح  ال�شارقة  اك�شبو 
الدورة الثانية من منتدى الت�شال 
فعال  توا�شل  �شعار  حتت  احلكومي 

.. خطاب موحد .
ويلقي رئي�س الوزراء الرتكي رجب 
افتتاح  خ��ال  كلمة  اأردوغ����ان  طيب 
فعاليات املنتدى تليه كلمة كويف اأنان 
الأمني العام ال�شابق لاأمم املتحدة 
جتربته  عن  خالها  يتحدث  ال��ذي 
وخا�شة  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأروق����ة  يف 
روؤي����ت����ه ل���ت���ط���ورات الأو������ش�����اع على 
ودور  والعاملي  الإقليمي  ال�شعيدين 
احلواجز  اإزال��ة  يف  الفعال  الت�شال 
وو���ش��ع ح��ل��ول ج��ذري��ة للعديد من 

كملتقى  ع��امل��ي��ا  مبكانته  والرت���ق���اء 
وي���ن���اق�������س خمتلف  ي���ط���رح  ����ش���ن���وي 
ق�����ش��اي��ا الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي من 
امل�شرقة  ب��ال�����ش��ورة  ول��ل��ظ��ه��ور  ج��ه��ة 
ال�����ش��ارق��ة ودولة  ب��اإم��ارة  تليق  ال��ت��ي 

الإمارات العربية املتحدة.
بالو�شول  ب��داأت  الوفود  اأن  واأ�شاف 
منذ يوم اخلمي�س اإىل دولة الإمارات 
هيلتون  ف���ن���دق  يف  ت�����ش��ت��ق��ر  ح���ي���ث 
من  وي�شر  ت��ام��ة  ب�شهولة  ال�شارقة 
دون اأن تواجههم اأي عقبات ..منوها 
ب��ح��ر���س جل��ن��ة ال��ت�����ش��ري��ف��ات على 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ال���وف���ود والإ����ش���راف على 

تلبية احتياجاتهم ورغباتهم.
وك�����ان ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن احمد 
ت����اب����ع م�����ع جلنة  ال���ق���ا����ش���م���ي ق�����د 
با�شتقبال  امل��ك��ل��ف��ة  ال���ت�������ش���ري���ف���ات 
�شيوف ومتحدثي املنتدى ترتيبات 
ا�شتقبال واإقامة كل من جيم ما�شينا 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ح��م��ل��ة  م��دي��ر 

ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 
والإع��ام��ي��ة والأك��ادمي��ي��ة م��ن قادة 
اأنحاء  وال�������راأي م���ن ج��م��ي��ع  ال��ف��ك��ر 
ال���ع���امل اإىل ج��ان��ب ع���دد ك��ب��ري من 
م�������ش���وؤويل الت�������ش���ال احل��ك��وم��ي يف 

دولة الإمارات وخارجها.
اأحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  واأك������د 
ال�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الإع���ام���ي اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري الذي 
يحظى به املنتدى من قبل �شاحب 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ال����ذي يتابع 
جميع تطورات وحت�شريات املنتدى 
اإمارة  �شيوف  ا�شتقبال  وت��رت��ي��ب��ات 
امل�شاركني  م��ن  ب���اأول  اأول  ال�����ش��ارق��ة 
ل��ه الأثر  ب��اأع��م��ال املنتدى مم��ا ك��ان 
دولية  ���ش��م��ع��ة  حت��ق��ي��ق  يف  الأك�������رب 
متميزة للمنتدى ولمارة ال�شارقة.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح��ر���س  اإىل  ول��ف��ت 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

قاعاته وا�شتيعابها اأعدادا كبرية من 
احل�����ش��ور ت����رتاوح م��ا ب��ني 1100 
ت�شم  وب��ح��ي��ث  ���ش��خ�����س   1200 و 
���ش��ا���ش��ات خ���ارج���ي���ة تتيح  ال���ق���اع���ات 
فر�شة متابعة اجلل�شات من الأروقة 
..م�شيدا بجهود وتعاون اإدارة مركز 
اك�شبو يف اإجن��اح احلدث املهم الذي 

ت�شهده اإمارة ال�شارقة.
ال�شارقة  م����رك����ز  رئ���ي�������س  ورح�������ب 
املنظة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  الإع����ام����ي 
العليا ملنتدى الت�شال احلكومي يف 
�شيوف  ا�شتجابة  ب�شرعة  ال�شارقة 
الكربى  ال�شخ�شيات  م��ن  ال�����ش��رف 
و���ش��ي��ف��ي ال�����ش��رف رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال�����رتك�����ي رج������ب ط���ي���ب اردوغ���������ان 
والأمني العام ال�شابق لاأمم املتحدة 
تلبية  على  وحر�شهما  ع��ن��ان  ك��ويف 
املنتدى.  الدعوة والتواجد حل�شور 
الت�شال  منتدى  اهمية  اىل  واأ���ش��ار 
احلكومي كونه ي�شهم يف مد ج�شور 

امل�شاكل واملع�شات.
اآليات  امل���ن���ت���دى  ج��ل�����ش��ات  وت��ب��ح��ث 
اجلمهور  م����ع  ال���ف���ع���ال  ال���ت���وا����ش���ل 
الت�شال  اأ����ش�������س  ت��غ��ي��ري  وك��ي��ف��ي��ة 
احل��ك��وم��ي ل��ل��خ��روج ب��ن��م��اذج ات�شال 
واأ�شاليب  وف���ع���ال  ن���اج���ح  ح��ك��وم��ي 
التقليدية  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال��ت��ح��ول 
املتما�شية  الرقمية  احلكومة  نحو 
م������ع ال�����ت�����غ�����ريات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
واحلركة ال�شريعة لو�شائل التوا�شل 

الجتماعي.
ومن اأبرز املتحدثني خال املنتدى 
رجب طيب اردوغ��ان رئي�س الوزراء 
الرتكي وعمرو مو�شى الأمني العام 
العربية  ال���دول���ة  جل��ام��ع��ة  ال�����ش��اب��ق 
ال��ع��ام ال�شابق  اأن����ان الأم����ني  وك���ويف 
لاأمم املتحدة واأندرو يونغ ال�شفري 
الأ�شبق للوليات املتحدة الأمريكية 

يف الأمم املتحدة.
كما ي�شارك يف اعمال املنتدى نخبة 

لعام  الن���ت���خ���اب���ي���ة  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك 
امل�شت�شارة  هاري�س  وكولني   2012
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شابقة  ال�شحفية 
امل��ل��ك��ي اأم���ري وي��ل��ز والأم����ري ويليام 
والأم���ري ه���اري وغ����وردون جوندرو 
امل���ت���ح���دث ال�����ش��اب��ق مل��ج��ل�����س الأم����ن 
ومارتن  الأبي�س  البيت  يف  القومي 
لوثر كينغ الثالث النا�شط يف جمال 
بالإ�شافة  واملجتمع  الن�شان  حقوق 
الذين  والإعاميني  املتحدثني  اإىل 
اأو  للم�شاركة  خ�شي�شا  يح�شرون 

تغطية فعاليات املنتدى.
اأن جناح  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  واأو����ش���ح 
الت�شال  مل��ن��ت��دى  الأوىل  ال������دورة 
اإقبال  زي�����ادة  يف  ���ش��اه��م  احل��ك��وم��ي 
امل�����ش��ج��ل��ني حل�����ش��ور ج��ل�����ش��ات دورة 
املئة  يف   300 ب��ن�����ش��ب��ة  ال���ع���ام  ه����ذا 
املنتدى  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  دف����ع  مم���ا 
ال�شارقة  اأك�����ش��ب��و  م���رك���ز  لخ���ت���ي���ار 
ن��ت��ي��ج��ة لت�شاع  اجل��ل�����ش��ات  لإق���ام���ة 

العمل  ل�شري  وم��ت��اب��ع��ت��ه  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اختيار  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مف�شل  ب�شكل 
امل�شاركة  ال�شخ�شيات  بع�س  �شموه 
اندرو  منهم  العام  لهذا  املنتدى  يف 
جمال  يف  والنا�شط  ال�شيا�شي  يونغ 

حقوق الإن�شان.
على  املنتدى  انعقاد  اهمية  اكد  كما 
والدويل  والعربي  املحلي  امل�شتوى 
�شعيه  يف  ب��اأط��روح��ات��ه  يتميز  ال���ذي 
اي��ج��اد ف��ك��ر ج��دي��د لات�شال  ن��ح��و 
ا�شتقطاب  عنه  نتج  مم��ا  احلكومي 
من  العاملية  ال�شخ�شيات  من  نخبة 
اأ����ش���ح���اب الخ���ت�������ش���ا����س واخل�����ربة 
والع���ام  والق��ت�����ش��اد  ال�شيا�شة  يف 
ال�شارقة  اإم���ارة  ت�شت�شيفهم  الذين 

للمرة الوىل.
على  ال���ك���ب���ري  ح���ر����ش���ن���ا  اإن  وق�������ال 
ا�شتقبال  تفا�شيل  ب����اأدق  اله��ت��م��ام 
النهائية  وال���رتت���ي���ب���ات  ال�����ش��ي��وف 
اإجناحه  يف  رغبتنا  يعك�س  للمنتدى 

وتنمية  وزي�����ادة  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل 
العاقات الطيبة مع احل�شور عامة 
خا�شة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
..م��ن��وه��ا ب��ان��ه يف ه��ذا الإط���ار يقوم 
ال���وزراء الرتكي رج��ب طيب  رئي�س 
ب���زي���ارة خ��ا���ش��ة ل�شاحب  اأردوغ������ان 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�شارقة.
منتدى  اأن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  وذك����ر 
الت�شال احلكومي يف دورته الأوىل 
اأ�شهم يف زيادة الوعي لدى امل�شوؤولني 
احلكومية  وه��ي��ئ��ات  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
مع  التعاطي  يف  الإم���ارة  يف  املحلية 
..منوها  املختلفة  الإع����ام  و���ش��ائ��ل 
ب���ان م��ن خم��رج��ات ال�����دورة الأوىل 
التو�شية با�شتحداث وحدات ات�شال 
حكومي يف كافة دوائر ال�شارقة على 
اأن يتويل املركز الإعامي م�شوؤولية 

الإ�شراف عليه.

•• عجمان ـ حممد بدير

ال�شويدي  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  اأج����رى 
لل�شكري  را������ش�����د  مل����رك����ز  ال������زائ������ر 
عملية   15 ب��ع��ج��م��ان  والأب�����ح�����اث 
ا�شتمرت  وق������د  ����ش���م���ن���ة،  ج����راح����ة 
برئا�شة  ال���ط���ب���ي  ال���ف���ري���ق  زي�������ارة 
يف  املتخ�ش�س  اأملنت�س  الربوفي�شور 
امل��ن��اظ��ري وت��غ��ي��ري م�شار  ج���راح���ات 
امل��ع��دة، اأ���ش��ب��وع��اً واح����داً ق��ام خاله 
وتغيري  عملية حتويل   15 ب��اإج��راء 
كللت  الذين  للمر�شى  املعدة  م�شار 
تطل  مل  بحيث  بالنجاح  عملياتهم 
عن  املركز  يف  املر�شي  ه��وؤلء  اقامة 

يومني فقط 
اأبو�شنينه  ���ش��اح  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
لل�شكري  را�شد  ملركز  الطبي  املدير 
كانوا  املر�شى  ه���وؤلء  اأن  والأب��ح��اث 
وما  امل��ف��رط��ة  ال�شمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون 
ن��ت��ج ع��ن��ه��ا م��ن م�����ش��اع��ف��ات �شحية 
 ، ال��دم  ، و�شغط  مثل مر�س ال�شكر 
وارتفاع يف الكولي�شرتول ، واأمرا�س 
���ش��ع��وب��ة ال��ت��ن��ف�����س وال���ت���ه���اب���ات يف 
املفا�شل ، مما جعلت بع�شهم يتناول 
من 3 اإىل 4 اأدوي��ة ، وك��ان بع�شهم 
الأدوي���ة  ه��ذه  ت��ن��اول  على  م�شتمراً 
ق��ب��ل اج����راء ال��ع��م��ل��ي��ات ل��ه��م لأكرث 
من خم�س �شنوات ومت ايقاف معظم 
العمليات  اج���راء  بعد  الأدوي����ة  ه��ذه 

لهم.
اأبو�شنينه  ���ش��اح  ال��دك��ت��ور  وم�شى 

قائا: اأن املركز قام باإعداد برنامج 
العملية  وبعد  قبل  للمر�شى  �شامل 
واجراء كل الفحو�شات واملتابعة من 
قبل فريق العمل باملركز واملكون من 
ا�شت�شاري ال�شمنة ، وممر�س ال�شمنة 
وا�شت�شاري   ، التغذية  وا�شت�شاري   ،
اأمرا�س القلب ، وا�شت�شاري اأمرا�س 
حيث   ، تخدير  وا�شت�شاري   ، نف�شية 
ا���ش��ت��م��رت ع��م��ل��ي��ات امل��ت��اب��ع��ة مل���دة 3 
وكانت   ، العملية  اج��راء  قبل  اأ�شهر 
اأوزان��ه��م ت���رتاوح م��ا ب��ني 120 اإىل 
لديهم  اجل�شم  وكتلة   ، كجم   150
 ،  50 اإىل   35 م���ن  ت�����رتاوح  ك��ان��ت 
متابعة  ي��ت��م  العملية  اج����راء  وب��ع��د 
ل�شمان  وذل�����ك  ب���امل���رك���ز  امل���ري�������س 
ال���ن���ت���ائ���ج امل����رج����وة م����ن ال��ع��م��ل��ي��ة ، 
وتفادي اأي م�شاعفات قد تنجم عن 

العملية.
الطبي  ال����ف����ري����ق  ب����رن����ام����ج  وع������ن 
�شاح  ق������ال  ال�����زائ�����ر  ال���������ش����وي����دي 
مبناق�شة  ق��ام  الفريق  اأن  اآبو�شنينه 
الفيديو  ع�����رب  امل����ر�����ش����ى  اأح����������وال 
وبعدها  العلمية  ق��ب��ل  ك��ون��ف��ران�����س 
اأ����ش���ب���وع ال����زي����ارة ي��ت��م اج����راء  ، ويف 
املر�شى  ع��ل��ى  وال��ك�����ش��ف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لهم  ع��م��ل��ي��ات  اج����راء  �شيتم  ال��ذي��ن 
اعطاء  م���ع   ، ال��اح��ق��ة  ال���زي���ارة  يف 
اأمرا�س  ب�شاأن  تثقيفية  حما�شرات 

ال�شمنة وعمليات اجراء ال�شمنة.
وت��ت��م ال����زي����ارة ل��ل��م��رك��ز ك���ل ثاثة 
ال��زي��ارة الأوىل  اأ�شهر ، حيث ج��اءت 

واآمنة ، وي�شل فقدان الوزن حوايل 
30 ٪ ، وقد اأجريت 4000 عملية 
على م�شتوى العامل ومتت متابعتها 
النتائج  وج��������اءت  ���ش��ن��ة   20 مل�����دة 
اأمرا�س  جراحة  تعد  كما  اإيجابية، 
فعالية  الأك������رث  ال���ع���اج  ال�����ش��م��ن��ة 
لعاج ال�شمنة ومر�س ال�شكري بناء 
 ، العلمية  والدرا�شات  البحوث  على 
والتي اأ�شارت اإىل اأنها تقلل الوفيات 
اأن  ك��م��ا   ،  30٪ بن�شبة  الإج��م��ال��ي��ة 
ي�شفون  ال�شكري  84٪ من مر�شى 
متاما. وبطبيعة احلال هناك العديد 
من الحتياطات تتبع ل�شمان جناح 
الطبي  ال��ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  العملية 
مبختلف تخ�ش�شاته ، وخا�شة فيما 
للمري�س  ال��غ��ذائ��ي  بالنظام  يتعلق 
من  ج��زء  هناك  لأن   ، العملية  بعد 
امل��ر���ش��ى ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه اأخ����ذ بع�س 
نق�س  لتفادي  الأدوي��ة  اأو  الأقرا�س 
فيتامني  مثل  الفيتامينات  بع�س 
هناك  اأي�����ش��ا   ، و)ب(   ، و)اأ(   ، )د( 
املري�س  قبل  م��ن  امل�شتمرة  املتابعة 
ت��ك��ون م��رة ك��ل �شتة  للمركز وال��ت��ي 
حالة  ح�����ش��ب  ���ش��ن��ة  ك����ل  اأو  اأ����ش���ه���ر 
و�شامة  للتاأكد من �شحة  املري�س 
املري�س ، وكل هذه املوؤ�شرات جتعل 
ال�شتفادة من العملية ت�شتمر مدى 

احلياة.

املركز قام باجراء 100 عملية 
جراحة �شمنة منذ افتتاحه

را�شد  م��رك��ز  اأن  ابو�شنينه  واأو���ش��ح 
باجراء  ق����ام  والأب����ح����اث  ل��ل�����ش��ك��ري 
منذ  �شمنة  ج��راح��ة  عملية   100
وك���ان معدل   ، الآن  ح��ت��ى  اف��ت��ت��اح��ه 
فقد الوزن لديهم نحو ٣٠٪ ، واأي�شاً 
مثل  امل�شاعفات  معظم  من  ال�شفاء 
، وارتفاع  ال�شكري وال�شغط  مر�س 
الدهون ، ومل ت�شجل اأي م�شاعفات 
ا�شتفاد  كما   ، املر�شى  لهوؤلء  تذكر 
تخفي�س  يف  امل�����ر������ش�����ى  ه������������وؤلء 
التي  الأدوي��ة  على  ال�شرف  تكاليف 
8000 دره����م يف  ي��ت��ن��اول��ون��ه��ا م��ن 
ال�شنة قبل العلمية اإىل 350 درهما 

بعد اجراء العملية يف ال�شنة.
مل���رك���ز را�شد  ال��ط��ب��ي  امل���دي���ر  واأك�����د 
يتبع  املركز  اأن  والأب��ح��اث  لل�شكري 
العاملية  امل���وا����ش���ف���ات  ع��م��ل��ي��ات��ه  يف 
لل�شكري  ال��ع��امل��ي  املجل�س  قبل  م��ن 
املراكز  اأح����د  امل���رك���ز  ي��ع��ت��رب  ، ح��ي��ث 
امل��ت��ط��وره ع��ل��م��ي��ا وت��ق��ن��ي��اً ، ك��م��ا اأن 
اإليها  ال��ت��و���ش��ل  مت  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
 ، عاملية  نوق�شت يف موؤمترات طبية 
من  الكثري  ور�شى  اهتماماً  ولق��ت 
، مقارنة  العاملية  العلمية  املوؤ�ش�شات 
اخلربة  ذات  العلمية  املوؤ�ش�شات  مع 

يف هذا املجال.
ال�شتيعابية  ال��ق��درة  امل��رك��ز  ول���دى 
جراحة  عمليات  من  املزيد  لج��راء 
ال�شمنة  ب���اأن  م��ن��ا  امي��ان��اً   ، ال�شمنة 
من  ال���ك���ث���ري  اإىل  ت�������وؤدي  امل���ف���رط���ة 
كاهل  تثقل  والتي  ال�شحية  امل�شاكل 

الوطن واملواطن من ناحية ال�شحة 
البدنية واملادية.

عمليات  اج��������راء  �����ش����روط  وح�������ول 
ال���دك���ت���ور �شاح  اأو�����ش����ح  ال�����ش��م��ن��ة 
اأبو�شنينة اأن اجراء عمليات ال�شمنة 
امل��ف��رط��ة يف امل���رك���ز ت��ت��م وف����ق عدة 
ت��ك��ون كتلة  اأن  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ����ش���روط 
35 ف��م��ا ف���وق ، م��ع وجود  اجل�����ش��م 
م�شاعفات مثل ال�شكري وال�شغط ، 
وارتفاع الدهون ، واأمرا�س تنف�شية 
بدون   40 اجل�شم  كتلة  ت��ك��ون  اأو   ،
ال�شروط  ه��ي  وه����ذه   ، م�����ش��اع��ف��ات 
ع��م��ل��ي��ات جراحة  ع��امل��ي��ا يف  امل��ت��ب��ع��ة 
العمليات  اج�����راء  وي��ت��م   ، ال�����ش��م��ن��ة 

لاأعمار من 18 اإىل 60 �شنة.
م��ن بني  اأن��ه  بو�شنينه  وق��ال �شاح 
افتتاح  م���ن���ذ  مت����ت  ع��م��ل��ي��ة   100
تعاين  حالة   49 هناك  ك��ان  امل��رك��ز 

الثاين  ال��ن��وع  ال�شكري  م��ر���س  م��ن 
�شفوا  لهم  العلميات  اج���راء  وبعد   ،
مت���ام���ا م���ن ال�����ش��ك��ري ب��ح��م��د اهلل ، 
وك����ان ب��ع�����ش��ه��م ي���اأخ���ذ اأدوي������ة �شكر 
، كما كان  ���ش��ن��وات   7 اإىل   5 ل��ف��رتة 
ه��ن��اك 35 ح��ال��ة ي�����ش��ك��ون م���ن داء 
، واأي�����ش��ا �شفوا  ال�����ش��ك��ري  ق��ب��ل  م���ا 
م���ن م��ر���س ال�����ش��ك��ري مت���ام���ا. وقد 
اأن اخلايا  العلمية  اأثبتت الأبحاث 
مما  لاأن�شولني  مقاومة  الدهنية 
هرمون  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  عنه  ينتج 
الأن�شولني يف اجل�شم وذلك ينتج عن 
اجهاد خايا البيتا والتي تفرز هذا 
الهرمون مما يوؤدي اإىل ف�شلها ، ثم 
وهناك   ، ال�شكري  مر�س  عنه  ينتج 
وهي  ال��وزن  لفقدان  اأخ��رى  و�شائل 
الطريقة املثلى واأهمها تغيري منط 
احلياة واملتمثل يف الغذاء ال�شحي ، 

يوجد  ول   ، الريا�شية  والتمرينات 
اأقرا�س  يف  متمثل  ط��ب��ي  دواء  اأي 
فقدان  عنه  ينتج  اأن  اأو حقن ميكن 

الوزن لأكرث من 5 اإىل 7 ٪.
الطبية  املنطقة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
اأطباء  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب  ت��ق��وم  ب��ع��ج��م��ان 
زائرين متخ�ش�شني مبجالت عدة 
ملا  ال��ع��ام وذل���ك  ت�شتمر ع��ل��ى م���دار 
اأهمية وجدوى  ال��زي��ارات من  لهذه 
املر�شى  انها حتد من حتمل  ومنها 
ع��ن��اء ال�����ش��ف��ر ل��ل��ب��ح��ث ع���ن العاج 
عمليات  لإج���������راء  ال�����دول�����ة  خ������ارج 
معقدة، بالإ�شافة اإىل اإيجاد فر�شة 
احلوار والتوا�شل بني اأطباء الوزارة 
والأطباء الزائرين يف تبادل املعرفة 
على  ايجابيا  ينعك�س  مما  وامل�شورة 
نوعية العمليات التي تقدم للمر�شى 

وكذلك رفع الكفاءات.

ه��ذا ال��ع��ام يف ال���ش��ب��وع ال��ث��ال��ث من 
�شتكون  الثانية  وال��زي��ارة   ، ف��رباي��ر 
مايو  �شهر  م��ن  الأخ���ري  ال�شبوع  يف 
يف  الثالثة  ال��زي��ارة  ت��ك��ون  اأن  على   ،
و���ش��ت��ك��ون مدة   ، ال����ق����ادم  ن��وف��م��رب 
وذلك   ، اأ���ش��ب��وع��ني  الثالثة  ال��زي��ارة 
العمليات  م���ن  اأك����رب  ع���دد  لج�����راء 

ب�شبب انت�شار مر�س ال�شمنة.
تتم  ال��ت��ي  العمليات  طبيعة  وح���ول 
املدير الطبي ملركز  اأو�شح  املركز  يف 
را�شد لل�شكري والأبحاث اأن العاج 
اإم��ا تغيري م�شار  اأم��ري��ن  ب��اأح��د  يتم 
 ، املعدة  ت�شغري  اأو  تكميم  اأو  املعدة 
ال��ن��وع من  اخ��ت��ي��ار ه��ذا  وال�شبب يف 
العمليات هو اأن الدرا�شات والبحوث 
من  ال��ن��وع  ه���ذا  اأن  اأث��ب��ت��ت  العلمية 
مر�شية  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  العمليات 

تنظيم  اأو  امل�������ادي  ب���ال���دع���م  �����ش����واء 
امل�������ش���ارك���ات ل���ه���ا مل���ع���ار����س اخ�����رى، 
اختيار  امل���ع���ر����س  ب��ن��ه��اي��ة  ي��ت��م  ك��م��ا 
امل�شاركة  وامل�شاريع  الع��م��ال  اف�شل 
ل��ت��ك��رمي��ه��ا، و���ش��ت��ع��م��ل ال��غ��رف��ة على 
ال�شريحة  ل��ه��ذه  ال��دع��م  ك��ل  ت��وف��ري 
واإكمال  لت�شجيعهم  ال�����ش��ب��اب  م���ن 
ابتكاراتهم وم�شاريعهم، بالإ�شافة اأن 
الغرفة �شتقوم كذلك بعر�س الفكار 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  ع��ل��ى  وامل�������ش���اري���ع 

لنتاجها.          
اأكد الطلبة امل�شاركني باملعر�س  وقد 
اهميته بالن�شبة لهم وخا�شة انه يعد 
العملي  الح��ت��ك��اك  يف  اوىل  خ��ط��وة 
اأن  ل�شيما  اجلمهور  م��ع  وال��ت��ج��اري 
عجمان  �شنرت  ب�شيتي  يقام  املعر�س 
يوميا،  اللف  اإق��ب��ال  ي�شهد  وال���ذي 

ع���ل���ى امل���اب�������س، ح���ي���ث ب����ني حممد 
جاءته  امل�������ش���روع  ف��ك��رة  اأن  اإ����ش���ح���اق 
وكيفية  الفكرة  بدرا�شة  ق��ام  ان  بعد 
اأ�شحاب  م���ن  وت�����ش��وي��ق��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اخل���ربة وم���ن ���ش��ب��ق��وه ب��ه��ذا املجال، 
على تطوير  يعمل  انه  على  اكد  كما 
امل�شروع واكت�شاب اخلربة لعله يكون 

العديد  و�شمت  �شنرت  �شيتي  مبركز 
كاملاب�س  وامل����ج����الت  الف����ك����ار  م���ن 
وال���ع���ط���ور والط���ع���م���ه وغ���ريه���ا من 
اإ�شحاق  حم��م��د  وق�����ال  امل���ن���ت���ج���ات.  

اأفكار  على  ت��ع��رف��وا  اأن��ه��م  بينوا  كما 
م�������ش���اري���ع ج����دي����دة ع����ن ط���ري���ق ما 
و�شم   ، باملعر�س  زمائهم  يعر�شه 
انت�شرت  الجنحة  من  ع��دد  املعر�س 

حم���م���د م����ن م����در�����ش����ة ال���را����ش���دي���ة 
عبداهلل  وحم��م��د  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
م��ن م��در���ش��ة م��ن��ار المي����ان ، انهما 
الطباعة  يت�شمن  ي�شاركان مب�شروع 

واأ�شادا  م�شتقبلية،  مل�����ش��اري��ع  ب��داي��ة 
بداية  يعد  الذي  باملعر�س  الطالبان 
جيدة لهما وخا�شة اأنه مبكان متميز 
يقبل علية الكثريين وخا�شة خال 
تتوافق  والتي  ال�شبوع  نهاية  ف��رتة 
على  ي��ق��ام  ال���ذي  املعر�س  ميعاد  م��ع 

مدار ثاثة اأيام.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ع���ب���داهلل ح�شن 
ال�شحي، مدر�شة الرا�شدية ، اأن فكرة 
م�شروعه تراثية اىل حد كبري حيث 
انواع  م��ن  ل��ع��دد  ع��ر���س  على  تعتمد 
الدخون والبهارات العربية واملداخن 
واخلل واحلم�شيات واملخلل وال�شرود 
والتي ت�شنع ب�شكل يدوي، موؤكدا ان 
ن��اب��ع��ة م��ن العائلة  ف��ك��رة م�����ش��روع��ه 
وال��ت��ي وج��ه��ت��ه ب��ال��ف��ك��رة واخل����ربة ، 
امل�����ش��ارك��ة تعد الوىل  ان ه��ذه  وب��ني 
م��وف��ق��ة ومنا�شبة  ي��راه��ا  وال��ت��ي  ل��ه 
تك�شبه  اخ��رى  مبعار�س  لا�شرتاك 
اخل���ربة وال��ت��ط��ور مب�����ش��روع��ه، وعن 

والقطاع  ع���ام���ة  ب��امل�����ش��اري��ع  ال��ع��م��ل 
اخل���ا����س اأك�����د ع��ل��ى اه��م��ي��ة ذل����ك ملا 
ف���ي���ه م����ن ف����ائ����دة ك���ب���رية م����ن حيث 
والفكار وعدم وجود  الف��اق  تو�شيع 
���ش��ق��ف م��ع��ني ل��ل��و���ش��ول ل��ل��ه��دف مع 
ال��ع��م��ل اخل��ا���س وب��ع��ي��دا ع��ن العمل 
الروتيني. كما �شارك الطالب حميد 
العطار بجناح ي�شم بخور ودهن عود 
 ، ي��دوي  و�شغل  اأعمال منزلية  وكلها 
على  يعمل  ج��ه��از  ل��وج��ود  بال�شافة 
�شريع،  ب�شكل  ال�شور  وطباعة  ن�شخ 
موؤكدا على اهمية امل�شاركة باملعر�س 
انهم  وخا�شة  ولزمائه  له  بالن�شبة 
يتعرفون على افكار م�شاريع جديدة 
املعر�س  مبكان  واأ���ش��اد  بينهم،  فيما 
�شارك  ق����د  اأن������ه  وب�����ني   ، وم����ي����ع����اده 
منه  ا�شتفاد  بدبي  مبعر�س  م�شبقا 
ا�شتفادة  ب�شكل كبري ومتمنيا كذلك 
كبرية من معر�س رواد امل�شتقبل له 

وللم�شاركني به.  

عبد اهلل ح�شن ال�شحيحميد العطار

الدكتور �شالح ابو �شنينه

حممد عبد اهللحممد ا�شحاق

الفريق الطبي الزائر
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دائرة الق�ساء يف اأبوظبي ت�سدر كتابا عن النظام القانوين للوكالت التجارية يف القانون الإماراتي
•• اأبوظبي-وام: 

والق�شائية  والت�شريعية  الفقهية  وال��درا���ش��ات  البحوث  مركز  اأ���ش��در 
ب��دائ��رة ال��ق�����ش��اء يف اأب��وظ��ب��ي ك��ت��اب��ا ج��دي��دا ب��ع��ن��وان ال��ن��ظ��ام القانوين 
الدائرة  جهود  �شمن  وذل��ك  الإم��ارات��ي  القانون  يف  التجارية  للوكالت 
حتقيقا لر�شالتها يف التوعية ون�شر الثقافة القانونية ومواكبة للتطور 
والإمارات  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الت�شريعية  البيئة  ت�شهده  الذي  املتوا�شل 

العربية املتحدة.
افتتحتها  التي  اجلديدة  املكتبة  يف  اقتنائه  يف  للراغبني  الكتاب  يتوفر 

الدائرة موؤخرا يف مقرها الرئي�س يف مدينة اأبوظبي.
وتاأتي اأهمية هذه الدرا�شة ال�شاملة للدكتور عدنان ويل العزاوي الباحث 

القانونية وتكييفها.
والق�شائية  والت�شريعية  الفقهية  والدرا�شات  البحوث  مركز  ويهدف 
مواكبة  يف  ال��ق��ان��وين  الفكر  دور  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�شاء  ب��دائ��رة 
متطلبات التطور والتحولت القت�شادية والجتماعية بالبحث العلمي 
والدرا�شة املتخ�ش�شة ملواجهة ما تفرزه من ق�شايا ت�شتوجب يف بعدها 
ر�شد مدى  ي�شاهم يف  كما   .. دقيقة  وتقنيات  توفري معارف  القانوين 
مائمة الت�شريع مل�شايرة التطورات احلديثة واأوجه الق�شور يف القواعد 
والإج��راءات القانونية والق�شائية ودعم النظام الق�شائي بامل�شتجدات 
القانونية والق�شائية. ويتوىل املركز اإجراء البحوث العلمية يف خمتلف 
املو�شوعات ذات ال�شلة مبهام الدائرة وتعميق الدرا�شات امليدانية فيها.

الت�شريعية  الدار�شات  الفقهية  الدار�شات  وهي  الأربعة  اأق�شامه  وعرب 

يف املركز من كون عقد الوكالة التجارية ي�شكل قا�شما م�شرتكا يف عامة 
الت�شريعات اخلا�شة باملعامات التجارية كما يقول كاتب الدرا�شة.

وقد ق�شم املوؤلف كتابه اإىل ثاثة اأبواب رئي�شة الأول هو تعريف مفهوم 
الثاين  اأم��ا   .. القانونية  وطبيعته  وخ�شائ�شه  التجارية  الكفاية  عقد 
فمخ�ش�س لعر�س الآثار القانونية املرتتبة على عقد الوكالة التجارية 
الوكالة  انق�شاء  يف  الثالث  ال��ب��اب  يبحث  فيما  واحل��ق��وق  الل��ت��زام��ات 

التجارية مبوجب القوانني التجارية واملدنية.
التجارية  بالقوانني  خا�س  ب�شكل  تهتم  درا�شته  اأن  اإىل  املوؤلف  وي�شري 
التطبيقات  متابعة  على  التاأكيد  مع  واخلليجية  الإم��ارات��ي��ة  واملدنية 
الق�شائية ال�شادرة عن الق�شاء العايل يف اأبوظبي ودبي وحماولة تقنني 
الأحكام الق�شائية التي تنطوي على اجتهادات ت�شكل اإ�شافة للن�شو�س 

القانونية يقوم  الن�شر واملطبوعات  الق�شائية  املوؤ�شرات  درا�شة وحتليل 
الفقهية  ال��ب��ح��وث  اإع����داد  امل��ه��ام ومنها  م��ن  امل��رك��ز مبجموعة حم���ددة 
والأنظمة  املفعول  �شارية  الت�شريعية  الن�شو�س  ودرا���ش��ة  ومتابعتها 
وتو�شيح  بها  املعمول  القانونية  القواعد  تاأ�شيل  املقارنة  الق�شائية 
القت�شادية  ل��ل��ت��ط��ورات  الت�شريع  مائمة  م��دى  متابعة  مقا�شدها 
بالو�شائل  وت��زوي��ده  بالدرا�شات  الق�شائي  النظام  ودع��م  والجتماعية 

والأ�شاليب الرامية اإىل الرفع من كفاءته وح�شن اأدائه.
كما يخت�س بدرا�شة التوقعات املحتملة التي تتطلب انعكا�شاتها معاجلة 
ت�شريعية وبيان القرتاحات املنا�شبة يف هذا ال�شاأن واإ�شدار جملة دورية 
الفقهية  املعارف  والدرا�شات وكل ما يهم  البحوث  بن�شر  تعنى  حمكمة 

والقانونية والق�شائية والتعريف باأن�شطة املركز العلمية. 

اأ�شدل ال�شتار على اآيدك�س بعد مرور 20 عاما من الإجنازات

م�سارك وزائر يتمنونه كل عام وي�سيدون بتنظيمه الفعال

فا�سل الكعبي: اأكرب جناح لنا هو تواجد معر�س اآيدك�س على اأر�س اأبوظبي
�سامر �سعيد: التنوع اأتاح للعميل اختيار الأح�سن والأجود من املنتجات

را�سد الظاهري: قدمنا نظام هجني للبطاريات يوفر70 % من ا�ستهالك الوقود 
حممد �سالح: اآيدك�س اأتاح لنا اإبرام العديد من ال�سفقات منها خم�سة ميادين رماية

اأحمد القي�سي: ن�سكر امل�سوؤولني لهذا التنظيم الفعال الذي اثار ارتياح اجلميع

•• حتقيق-رم�سان عطا :

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
ال�شتار  ا�شدل  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
احلادية  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
الدفاع  وم���وؤمت���ر  مل��ع��ر���س  ع�����ش��رة 
2013 يف مركز  اآيدك�س  ال��دويل 

اأبوظبي الوطني للمعار�س .
ويف ن��ه��اي��ة امل��ع��ر���س ك���ان ل��ن��ا هذا 
اراء  ي���ك�������ش���ف  ال�������ذي  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
الزائرين وامل�شاركني يف اهم مزايا 
لعام  اي���دك�������س  م���ع���ر����س  وع����ي����وب 

.2013
 

مفخرة لكل مواطن
فا�شل  ال�شيد  ���ش��رح  ال��ب��داي��ة  ويف 
الكعبي للفجر الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة جولدن جروب حيث قال 
مظلتنا  حتت  وطنية  �شركة  نحن 
منتلك  عاملية  �شركة   50 ح���واىل 
العامل  دول  خمتلف  من  منتجات 
الدفاع  ان��ظ��م��ة  ت���خ���دم  ج��م��ي��ع��ه��ا 
يوجد  ،ول  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  وامل���ع���دات 
هناك  ان  الع�شكرية  املنتجات  يف 
يتم  املنتجات  جميع  ولكن  حديث 
�شوق  يعترب  وال��ع��امل   ، تطويرها 
تعمل  وال�شركات  للجميع  مفتوح 
على ح�شب طلبات العميل وهناك 
�شفقات ح�شلنا عليها يف معر�س 
لنا  تعطي  وه��ي   2013 ايدك�س 
واكرب  والتوفيق  بالنجاح  انطباع 
ت����واج����د معر�س  ه����و  ل���ن���ا  جن�����اح 
وهي  ابوظبي  ار���س  على  ايدك�س 

مفخرة لكل مواطن اماراتي .
وعن املهند�س ح�شن ال�شريف من 
ا�شاد  ال��ذي  ايربا�س  جناح  �شمن 
باملعر�س حيث قال من اهم مزايا 
املعر�س هو احتواء منتجات عاملية 
ل��� 57 دول���ة على ار����س الم���ارات 
احل��ب��ي��ب��ة وه����ذا ي��ع��د جن����اح كبري 
ومو�شول دائما يف تنظيم املعار�س 
على  اب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفها  ال��ت��ى 

مدار العام .

اختيار الح�شن
و����ش���رح ل��ن��ا ���ش��ام��ر ���ش��ع��ي��د مدير 
املبيعات يف �شركة ا�شرتيت جروب 
املعر�س  يف  امل���ق���دم���ة  امل���ن���ت���ج���ات 
متخ�ش�شني  ن��ح��ن   ، ق����ال  ح��ي��ث 
الع�شكرية  ال�����ش��ي��ارات  ت�شفيح  يف 
)حديد  ن�شتخدم  ونحن  واملدنية 
على  الت�شفيح  ومي��ر  البال�شتي( 
 100 عده مراحل ونحن منتلك 
منتج يف �شركتنا ودائما ن�شارك يف 
معر�س ايدك�س الذي ا�شبح اكرب 
العديد  ال�شابق وهناك  بكثري من 
واملتو�شطة  الكربي  ال�شركات  من 
وال�������ش���غ���رة ، وه�����ذا ال���ت���ن���وع ات���اح 
والجود  الح�شن  اختيار  للعميل 
يكون  ان  وي���ج���ب  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
نناف�س  ل���ك���ي  ق������وي  ح�������ش���ورن���ا 

اجلميع .
املعر�س  يعيب  ما  ان  �شعيد  وق��ال 
ل����ه����ذا ال����ع����ام ه����و ع�����دم الق����ب����ال 
الع���وام  يف  �شهدتة  ك��م��ا  ال�شخم 

ال�شابقة .
املهند�س  ����ش���ع���ادت���ة  ع����ن  واع�������رب 
توازن  يف  مهند�س  علي(  )ا�شحاق 
الذي  امل��م��ت��از  التنظيم  ه���ذا  ع��ل��ى 
امتاز به املعر�س هذا العام ، وكان 
اخل���ت���ام ع��ل��ى اح�����ش��ن ح����ال حيث 
امتاز اي�شا بالعديد من ال�شفقات 
انتهاء  ق��ب��ل  ال��ف��ر���ش��ة  وان��ت��ه��از   ،
املعر�س ليمتلك الزائرين العديد 
م����ن امل���ع���رو����ش���ات ال���ت���ى ام���ت���ازت 

بالتكنولوجيا .
احد  ال�شيد  خليل  املهند�س  وا�شار 
هناك  ان  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���زائ���ري���ن 

داخل  ج��زر  ع��دة  ويف  وافغان�شتان 
اب��وظ��ب��ي وق���ال ال��ظ��اه��ري ، نحن 
نفيد ون�شتفيد من خال امل�شاركة 
ايدك�س  م��ع��ر���س  يف  ل��ن��ا  الوىل 
لهذا العام ، ونقدم خدمة للطاقة 
امل�شاريع  املتجدده من خال هذه 
ال�شبكة  ن���ط���اق  خ�����ارج  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ا�شتخدام  يف  نقلل  ان  ون���ح���اول   ،
ال���وق���ود وال���دي���زل وواي�����ش��ا خلق 
الذاتي  ل��اك��ت��ف��اء  يو�شلنا  ن��ظ��ام 
تعود  م��ي��زة  وه����ذه  معينة  ل��ف��رتة 

بالنفع للجي�س الماراتي.
وتابع الظاهري قدمنا يف املعر�س 
نظام هجني للبطاريات يعمل من 
خال الديزل واي�شا من الطاقة 
توفر  ي�شتطيع  ح��ي��ث  ال�شم�شية 

%70 من ا�شتهاك الوقود .

الماراتية  املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وي�شاهدها  م����رة  لول  ت���ت���واج���د 
اجل��م��ه��ور الم���ارات���ي وال��ع��رب��ي يف 
ايدك�س 2013 ، وهذه املعرو�شات 
و�����ش����ام ع���ل���ى ����ش���در ك����ل ام����ارات����ي 
امل�شاركة  ال��دول  ام��ام  بها  ونفتخر 

امل�شاريع  ق�شم  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
م�������ش���در ح���ي���ث قال  اخل���ا����ش���ة يف 
ايدك�س  يف  لنا  م�شاركة  اول  ه��ذه 
2013 ومن خال هذه امل�شاركة 
ن��ق��دم ح��ل��ول للطاقة امل��ت��ج��ددة يف 
خال  من  الع�شكرية  التطبيقات 

ال�شواريخ  م��ن  جمموعة  وه��ن��اك 
حديثة التكنولوجيا تواجدت هذا 

العام مل اراها من قبل .

خارج نطاق ال�شبكة
را����ش���د عبيد  امل��ه��ن��د���س  وا�����ش����اف 

التكنولوجيا  م��ن  م�شتوي  اع��ل��ى 
ادارة  خ������ال  وم������ن   ، احل����دي����ث����ة 
بالتعاون  قمنا  اخلا�شة  امل�شاريع 
القوات  وم��ن��ه��ا  ج���ه���ات  ع����ده  م���ع 
تنفيذ  خالها  م��ن  ،ومت  امل�شلحة 
موريتانيا  يف  م�������ش���اري���ع  ع������دة 

اأنظمة الر�شد
واو����ش���ح امل��ه��ن��د���س حم��م��د �شاح 
امل�شروعات  م���دي���ر  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
الم��ارات لنظمة ميادين  ل�شركة 
الرماية حيث قال نحن ننتج جميع 
بتدريب  اخلا�شة  الرماية  معدات 
ال���ش��ل��ح��ة ال�����ش��غ��رية وامل����درع����ات 
املتحركة  ال����رم����اي����ة  واه�����������داف 
وال��ث��اب��ت��ة وج��م��ي��ع امل���ع���دات ميكن 
 ، ل�شلكيا  او  �شلكيا  فيها  التحكم 
وقمنا بتنفيذ العديد من امل�شاريع 
م��ث��ل م�����ش��روع ك��ل��ي��ة زاي����د الثاين 
املنامة  مع�شكر  يف  واي�شا  بالعني 
، ونحن  والفجرية ورا���س اخليمة 
اليه  تو�شلت  م��ا  ح��دث  ن�شتخدم 
مثل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  التكنولوجيا 
الطلقات  ع��دي��دة  ال��ر���ش��د  انظمة 
الطلقة  ر���ش��د  خالها  م��ن  وي��ت��م 
يف  م�شتخدمة  وه��ي  ال��ه��دف  عند 

جميع الدول امل�شاركة .
وا�شاف عبد املجيد ، ايدك�س اتاح 
ال��ع��دي��د م��ن ال�شفقات  اب����رام  ل��ن��ا 
�شوف  رماية  منها خم�شة ميادين 
وهي  املعر�س  بعد  بتنفيذها  نقوم 
منها  ن�شتفيد  ال��ت��ي  امل���زاي���ا  اح���د 

خال املعر�س .
زوار  احد  القحطانى  على  وا�شاد   
وا�شاد  الفعال  بالتنظيم  املعر�س 
املعر�س  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ب��الج��ن��ح��ة 
وق����ام ب��ع��م��ل م��ق��ارن��ة ب��ي��ن��ه��ا وبني 
امل�شاركة حيث  ال��دول  العديد من 
وجد ان ال�شركات الوطنية متيزت 
باملعرو�شات  ال������دول  ب���اق���ي  ع���ن 
وامل��ن��ت��ج��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تتبع 
احدث �شبل التكنولوجيا يف العامل 

 .

ن�شكر امل�شوؤولني
القي�شي  اح��م��د  ق���ال  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 
م�شت�شار يف �شركة �شوفيا للتجارة 
للقوات  لوج�شتية  جتهيزات  نقدم 
امل�����ش��ل��ح��ة وال�������ش���رط���ة وق���م���ن���ا يف 
املعر�س هذا العام بعر�س برنامج 
امل�شاة  ل���وح���دات  ح��دي��ث  ت��دري��ب��ي 
، ونقدم  ال���ش��ت��ب��اك  ق���واع���د  ع��ل��ى 
الكيميائية  امل���واد  لك�شف  م��ع��دات 
واجل�����رث�����وم�����ي�����ة وال�����ش����ع����اع����ي����ة 
وال��ن��واوي��ة ، واي��دك�����س ه���ذا العام 
هو قبلة لل�شركات املنتجة لكل ما 
الدفاعية  النظمة  يف  ج��دي��د  ه��و 
من  ن�شتفيد  ونحن  واللوج�شتية 

م�شاركتنا يف ايدك�س 2013 .
عيوب  يوجد  ل  القي�شي  وا���ش��اف 
فنحن  احل����ج����م  ب����ه����ذا  مل���ع���ر����س 
يوجد  ول  فيه  بامل�شاركة  نت�شرف 
املقدمة  واملعرو�شات  عليه  �شائبة 
م�����ن ال���������ش����رك����ات امل���������ش����ارك����ة هي 
العلم من  ال��ي��ه  م��ا تو�شل  اح���دث 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وان��ظ��م��ة دف��اع��ي��ة مت 
تطويرها يف الونة الخري ، ونحن 
ن�شكر امل�شوؤولني عن املعر�س لهذا 
التنظيم الفعال الذي اتاح للجميع 

ارتياحية كزائر وعار�س .
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جائزة حمدان الطبية تنظم حملة توعوية بالأمرا�س النادرة
مع توقعات اأن يكون العدد الفعلي اأكرث ب�شعفني اإىل اأربع اأ�شعاف هذا 
قاعدة  اأجريت على  قد  درا�شة مبدئية  نتائج  اإىل  اإ�شتنادا  وذلك  الرقم 
الك�شف  اأهمية  وت��ربز  املركز.  عن  ال�شادرة  الوراثية  الأم��را���س  بيانات 
ي�شاعد  لها  ال�شليم  الت�شخي�س  ان  حيث  ال��ن��ادرة  الأم��را���س  عن  املبكر 
مبا  الطفل  عمر  من  مبكرة  مراحل  يف  العاجي  التدخل  �شرعة  على 
�شريعة  ب�شورة  ت��ط��وره  ومينع  امل��ر���س  وط���اأة  م��ن  التخفيف  يف  ي�شاهم 
الكبري  الإهتمام  الرغم من  دائمة. وعلى  اإعاقة  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  قد 
الوقاية والعاج من  والبحث يف م�شبباتها وطرق  ال�شائعة  بالأمرا�س 
قبل املتخ�ش�شني فاإن الأمرا�س النادرة حتتاج اإىل املزيد من الإهتمام 
�شبل جديدة  اإي��ج��اد  الأم��را���س وحم��اول��ة  البحثي ح��ول م�شببات ه��ذه 
تعليميا  امل�شابني  الأطفال  دعم  اإىل  بالإ�شافة  والعاج  الت�شخي�س  يف 

و�شحيا واإجتماعيا والعمل على دجمهم مع اأقرانهم يف املجتمع. 

التوا�شل  �شيتم  حيث  املقبل  الأرب��ع��اء  وحتى  ال��ي��وم  م��ن  اإب��ت��داء  �شنرت 
مع  املتخ�ش�شني  م��ن  ف��ري��ق  ب��ق��ي��ادة  املتطوعني  م��ن  ملجموعة  املبا�شر 
مرتادي املركز التجاري وتوزيع املطويات التعريفية بالأمرا�س النادرة 
واو�شحت   . التذكارية  الهدايا  وتوزيع  والجنليزية  العربية  باللغتني 
ان املحطة الثانية للحملة �شتكون يف ال�شالة املفتوحة مبدينة الطفل 
28 فرباير اجل��اري حيث �شيتم تنظيم يوم مفتوح  بحديقة اخلور يف 
لاأطفال امل�شابني باأمرا�س نادرة وذويهم مب�شاركة جمموعة متميزة 
من الأطباء واملتخ�ش�شني من خرباء التغذية وعلماء النف�س. وذكرت 
والتجارب  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل  ي��ه��دف  ل��اأط��ف��ال  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  ان 
التعليمية  ال�شعوبات  و���ش��رح  وذوي��ه��م  امل�شابني  ل��اأط��ف��ال  احلياتية 
والإجتماعيةوالنف�شية اليومية التي يواجهونها واحللول التي تو�شلوا 
الفعالية  �شينظم على هام�س  باأنه  ..منوهة  املر�س  للتعاي�س مع  اإليها 

العديد  خاله  �شيمار�شون  لاأطفال  خا�س  تثقيفي  ترفيهي  برنامج 
من الأن�شطة مثل الر�شم على الوجه والنق�س باحلناء وممار�شة بع�س 
من  والعديد  الهدايا  توزيع  جانب  اإىل  وامل�شابقات  الرتفيهية  الألعاب 
املفاجاآت. واأ�شافت ب�شتكي ان املحطة الثالثة للحملة �شتكون يف ملتقى 
املقبل  الأول من مار�س  العائلي مبنطقة اخلوانيج يف  زايد بن حممد 
ح��ي��ث ���ش��ت��ب��داأ ال��ف��ع��ال��ي��ات يف ه���ذا ال��ي��وم مب�����ش��ارك��ة متميزة م��ن اإحتاد 
الإم����ارات لريا�شة ال�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة م��ن خ��ال م�شرية 
للدراجات النارية �شتنطلق من مقر امللتقى م�شاء و�شتمر يف عدة �شوارع 
خال  م��ن  امللتقى  مقر  يف  �شت�شتكمل  الفعاليات  ان  ..مو�شحة  بدبي 
حما�شرة دينية مميزة لل�شيخ خالد اإ�شماعيل. يذكر انه وفقا للتقرير 
ال�شادر العام املا�شي عن املركز العربي للدرا�شات اجلينية - اأحد مراكز 
ن��ادرا لدى العرب  340 مر�شا وراثيا  اأك��رث من  اجلائزة - ف��اإن هناك 

•• دبي-وام:

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
الطبية  حمدان  جائزة  تنظم  بدبي  ال�شحة  هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر 
اليوم  ال��ن��ادرة  ب��الأم��را���س  ت��وع��وي��ة  ال��ت��وايل حملة  ال��ث��ال��ث على  للعام 
وت�شتمر �شتة اأيام وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي لاأمرا�س النادرة الذي 
ال��دك��ت��ورة فاطمة ب�شتكي  . وق��ال��ت  ع��ام  ك��ل  ف��رباي��ر م��ن   28 ي�شادف 
املنظمة  اللجنة  ورئي�شة  الإكلينيكية  والوراثة  الأطفال  اإ�شت�شارية طب 
م��واق��ع يف  ب��ني ثاثة  ال��ع��ام  ه��ذا  �شتتنقل  ان احلملة  ام�س  ت�شريح  يف 
اأك��رب عدد ممكن من الأف��راد من كافة  اإم��ارة دبي بهدف التوا�شل مع 
و�شبل  انت�شارها  وم��دى  ال��ن��ادرة  ب��الأم��را���س  للتعريف  املجتمع  �شرائح 
�شيتي  م��ردف  �شتنطلق من  ان احلملة  اإىل  واأ���ش��ارت  وال��ع��اج.  الوقاية 

بح�شور ال�شيخ عبدالعزيزبن علي بن را�شد النعيمي  

متاحف ال�سارقة تطلق حملة لأننا نهتم الرابعة على جزيرة العلم 

املركز العلمي لالأبحاث الطالبية براأ�س اخليمة منارة علمية وواجهة تطبيقية للمناهج التعليمية املعتمدة

•• ال�سارقة -الفجر:

عبدالعزيزبن  د.  ال�شيخ  اإف��ت��ت��ح 
علي بن را�شد النعيمي  امل�شت�شار 
اأمني  و  عجمان  حلكومة  البيئي 
اخلريية  الح�����ش��ان  جمعية  ع���ام 
جزيرة  ب��ح��ر  ق���اع  تنظيف  حملة 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ، التي  ال��ع��ل��م يف 
ال�شارقة  متاحف  اإدارة  اأطلقتها 
للم�شوؤولية  م���ب���ادرت���ه���ا  ���ش��م��ن 
واخلا�شة  نهتم  لأن��ن��ا  املجتمعية 
العام  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى  ب��ت��ع��زي��ز 
بالبيئة البحرية بدعم وم�شاركة 
متحفي ال�شارقة البحري ومربى 
وذلك  املائية،  لاأحياء  ال�شارقة 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�شروق(   ( التطوير  و  لاإ�شتثمار 

.
ويت�شمن الربنامج العام لفعالية 
ح���م���ل���ة ت���ن���ظ���ي���ف خ�������ور ج����زي����رة 
ت�شمل:  خمتلفة  فقرات   5 العلم 
ال�شيخ  يقدمه  باحلملة  التعريف 
را�شد  ب��ن  على  عبدالعزيزبن  د. 
النعيمي  امل�شت�شار البيئي حلكومة 
جمعية  ع�����ام  اأم�������ني  و  ع���ج���م���ان 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

لاأبحاث  ال��ع��ل��م��ي  امل���رك���ز  ي�����ش��ع��ى 
ال��ط��اب��ي��ة ال���ت���اب���ع مل��ن��ط��ق��ة راأ�����س 
منارة  ل��ي��ك��ون  التعليمية  اخل��ي��م��ة 
للمناهج  تطبيقية  وواجهة  علمية 
للطالب  تتيح  املعتمدة  التعليمية 
والعلمية  العملية  مدركاته  تعزيز 
التجريبي  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ�����ال  م����ن 
ال��ت��ي تعتمد يف  امل��ن��اه��ج  خ��ا���ش��ة يف 
العن�شر التطبيقي كاملناهج العلمية 
عرب الرتكيز على التطبيق العملي 
طاب  جلميع  املدر�شية  للمقررات 
مدار�س املنطقة مبختلف مراحلها 
اجلامعات  خ��دم��ة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
واملعاهد واملوؤ�ش�شات واملجتمع ب�شكل 
ربحيا  غري  امل�شروع  يعد  حيث  عام 
وامل�شوؤولية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  ي��ت��خ��ذ 

الجتماعية من�شة لنطاقته.
وقال جمعة �شعيد الرم�شي م�شاعد 
م��دي��ر م��در���ش��ة م��و���ش��ى ب��ن ن�شري 
املركز  وم��دي��ر  ال���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
ان�شاء  ف��ك��رة  ان  ل��اأب��ح��اث  العلمي 
ف�����رتة مدير  ك����ان����ت م���ن���ذ  امل����رك����ز 
ال�شبق  اخل���ي���م���ة  را�������س  م��ن��ط��ق��ة 
عبداهلل  وت��ب��ن��اه��ا  م�شبح  ع��ب��داهلل 
حيث  ال�شابق  املنطقة  مدير  حماد 
ال�شا�شية  اخل����دم����ات  ت���وف���ري  مت 
واآبار  كهرباء  م��ن  التحتية  للبنية 

الغو�س  م��رك��ز  و  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة 
توعيه  اإىل  تهدف  التي   . املهني( 
على  املحافظه  باأهمية  اجلمهور 

البيئة البحرية.
ويف هذا ال�شدد قالت منال عطايا 
مدير عام اإدارة متاحف ال�شارقة: 
حملتها  تنفيذ  اإدارت���ن���ا  ت��وا���ش��ل 
ال�����ش��ن��وي��ة لأن���ن���ا ن��ه��ت��م يف اإط����ار 
جهودها املتوا�شلة لتعزيز الوعي 
ببيئتنا  ال��ع��ن��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ع���ام 
البحرية. نحن نهدف من خال 
هذه احلملة اإىل توعية جمتمعنا 
القمامة  اإل����ق����اء  ع�����دم  ب���اأه���م���ي���ة 
ل�شواطئنا  لإظهار مدى تقديرنا 
وحميطاتنا اجلميلة التي حظينا 
بها . وق��د اخ��رتن��ا ج��زي��رة العلم 
هذا العام للقيام بحملتنا الرابعة 
يف  جديد  كمعلم  لأهميتها  نظراً 
ال�شارقة، ونرى اإنه من واجبنا اأن 
العامة  و�شاحاتنا  حدائقنا  تبقى 
اأن  ف���رد  ل��ك��ل  يت�شنى  ك��ي  نظيفة 
يتمتع بها.  واأ�شافت عطايا، نحن 
�شعداء جداً مب�شاركة العديد من 
املحلية  واملوؤ�ش�شات  البيئة  خرباء 
للعمل معا لإجن��اح هذه احلملة، 

لدولتنا واأبنائنا الطلبة ول تقت�شر 
الزيارات على الفرتة ال�شباحية بل 
امل�شائية  الفرتة  يف  م�شتمر  العمل 
امل�شائية  ب��ال��زي��ارة  ي��رح��ب  وامل��رك��ز 
م��ن داخ���ل وخ����ارج الم����ارة جلميع 

مدار�س الدولة .
املزروعة  ال��ك��ل��ي��ة  امل�����ش��اح��ة  وت���ق���در 
م��رب��ع ويحتوي  م���رت  ال���ف   43 ب���� 
تنتج  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ة  حم���ط���ة  امل�����رك�����ز 
وم�شتل  ي��وم��ي��ا  غ���ال���ون  ال����ف   20
لإن�����ت�����اج ال�������ش���ج���ريات وال����ش���ج���ار 
والتي  الطلبة  ان��ت��اج  م��ن  وال��زه��ور 
واملوؤ�ش�شات  امل����دار�����س  ع��ل��ى  ت�����وزع 
لإنتاج  وم�شتل  والحت��ادي��ة  املحلية 
الورقية  وامل���زروع���ات  اخل�����ش��روات 
البا�شتيكية   امل��ح��م��ي��ة   وال��ب��ي��وت 
التي تنتج من 3 اىل 3 ون�شف طن 
للبيت الواحد من اخل�شروات مثل 
البارد والفا�شوليا  اخليار والفلفل 
املزروعات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال����ذرة 
والب�شل  ك��ال��ط��م��اط��م  اخل���ارج���ي���ة 
والكو�شه وامللفوف والزهرة وهناك 
جتارب جديدة ل نتاج انواع عديدة 
من �شجريات للفواكه واحلم�شيات 
بن�شبة ا�شتخدام للمبيدات احل�شرية 

�شئيلة للغاية عند ال�شرورة.
و�شارك املركز يف توزيع بذور الزهار 
جامعة  انتاج  من  النخيل  وف�شائل 
الحتاد  �شجرة  و1500  الم��ارات 

خ��ط��ط ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي ي��ح��ت��اج لها 
ال���وق���ت احل�����ايل يف ظل  امل���رك���ز يف 
املحدود  والدعم  ال�شعبة  املعوقات 
الطموحات  م��ع  يتنا�شب  ل  ال���ذي 
املركز  عليها  ق��ام  ال��ت��ي  واله����داف 
الدعم  بجانب  املركز  يعتمد  حيث 
املنطقة على اجلهود  املتوا�شع من 
الذاتية يف عمله منا نحن الداريني 
وب��ع�����س ال�����ش��رك��ات ال��زراع��ي��ة التي 
مت��دن��ا ب��ال��ب��ذور والأ���ش��م��دة مقابل 
يقوم  التي  التجارب  ال�شتفادة من 

بها املركز لتح�شني عملها .
و�شمن امل�شاريع امل�شتقبلية للمركز 
ق�������ال ج����ا�����ش����م اح����م����د احل�������ش���وين 
الداري يف مدر�شة اجلودة الثانوية 
مت  ان�����ه  امل����رك����ز  لإدارة  وامل���ن���ت���دب 
ا�شتحداث ق�شم للطيور والدواجن 
لاأحياء  ق�شم  لاإن�شاء  ن�شعى  كما 
احوا�س  ي�شم  والربمائية  املائية 
وق�شم  للمناحل  وق�شم  لاأ�شماك 
ل��اإن��ت��اج احل���ي���واين وه���ن���اك فكرة 
لتخاذ قطعة ار�س لت�شكيل جم�شم 
ل��ل��ب��ي��ئ��ات اجل��غ��راف��ي��ة امل���وج���ودة يف 
�شهول وجبال  م��ن  الم����ارات  دول���ة 
الطالب  ت�شاعد  وب��ح��ار  و�شحاري 
الت�شاري�س  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ع��ل��ى 

اجلغرافية للدولة ومواقعها.
واأ�شاف ادارتنا للمركز تاأتي ب�شكل 
منا  م�شاهمة  مقابل  دون  تطوعي 

وزارة ال�سحة تتلقى 850 طلبا خالل املعر�س 
الوطني اخلام�س ع�سر للتوظيف بال�سارقة 

•• ال�سارقة-وام: 

اعلنت وزارة ال�شحة اأنها تلقت 850 طلبا للتوظيف يف الوظائف املختلفة و 80 
طلبا من املواطنات واملواطنني الراغبني يف درا�شة بكالوريو�س التمري�س الذي 
مت العان عنه موؤخرا. وقال �شعادة عو�س �شغري الكتبي وكيل وزارة ال�شحة 
ح�شيلة  هي  الطلبات  ه��ذه  اإن  وامل�شاندة  املوؤ�ش�شية  اخل��دم��ات  ل�شوؤون  امل�شاعد 
الذي  للتوظيف  ع�شر  اخلام�س  الوطني  املعر�س  فعاليات  يف  ال���وزارة  م�شاركة 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  اقيم 
ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة يف اك�شبو ال�شارقة يف الفرتة من 20 اإىل 
22 فرباير اجلاري. واو�شح الكتبي اأن الوزارة ت�شعى من خال هذه امل�شاركة 
لت�شجيع الفئات املواطنة على اللتحاق بالوظائف احلكومية ال�شاغرة من خال 
درا�شة طلبات التوظيف ومطابقتها بالحتياجات الفعلية يف القطاعات املختلفة 
..موؤكدا اأن اجلهود م�شتمرة لرفد خمتلف املناطق الطبية بالكفاءات املواطنة 
يف التخ�ش�شات املختلفة التي تتنا�شب وطبيعة العمل يف القطاع ال�شحي تنفيذا 
لروؤية وتوجهات القيادة الر�شيدة. وكانت وزارة ال�شحة قد �شاركت بفعالية يف 
املعر�س الوطني اخلام�س ع�شر للتوظيف بال�شارقة الذي انتهت فعالياته م�شاء 
عن  الباحثني  املواطنني  من  املعر�س  زوار  ال��وزارة  ا�شتقبلت  حيث  الول  ام�س 
فر�س عمل منا�شبة ل�شواغرها واجرت بع�س املقابات ال�شخ�شية لهم بجناح 
ال��وزارة بطباعة كتيب ت�شمن معلومات عن  املقام يف املعر�س. وقامت  ال��وزارة 
روؤية واهداف ور�شالة وقيم الوزارة ووزعت مطوية ت�شمنت �شروط اللتحاق 
مع  ب��الت��ف��اق  برعايته  ال����وزارة  ت��ق��وم  ال���ذي  التمري�س  بكالوريو�س  ب��ربن��ام��ج 
جامعتي ال�شارقة وراأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية. وقدم اع�شاء اللجنة 
املمثلة للوزارة يف املعر�س �شرحا للمراجعني والزوار لتعريفهم بخدمات الوزارة 
وطبيعة الوظائف ال�شاغرة لديها واملميزات التي توفرها الوزارة ملوظفيها من 
الكوادر املواطنة. كما قدمت اللجنة وفريق املوارد الب�شرية املعلومات الازمة 
مل�شاعدة طالبي الوظائف على الت�شجيل وفق الربنامج اللكرتوين للتوظيف 
وطالبات  طاب  بابتعاث  اخلا�شة  ال�شروط  تو�شيح  وكذلك  ال�شحة  وزارة  يف 
الثانوية العامة والدبلوم لالتحاق بربنامج بكالوريو�س التمري�س واملميزات 

التي يح�شل عليها املواطنون الدرا�شون يف الربنامج. 

الكامل  دع��م��ن��ا  ب��ت��ق��دمي  ونتعهد 
لي حمات تنظيف يتم اإطاقها 

يف دولة الإمارات م�شتقبًا. 
وت�شارك يف فعالية حملة تنظيف 
خ���ور ج���زي���رة ال��ع��ل��م ال��ت��ي يزمع 
فرباير  م����ن   23 يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
مركز  ه�����ي:  ج���ه���ة   12 احل������ايل 
ال�شارقة،  يف  للغوا�س  الم����ارات 
ال�شعاف  وق�����ش��م  ب��ي��ئ��ة،  و���ش��رك��ة 
، وجمعية  ال�����ش��ارق��ة  والن���ق���اذ يف 
حماية  وق�شم  ب��دب��ي،  الغوا�شني 
البيئة يف بلدية ال�شارقة، وجمعية 

جمعية  بدبي،  للغو�س  الإم���ارات 
اأبوظبي،  يف  ال�����ش��ي��ادي��ن  احت�����اد 
بدبي،  وامل����ي����اه  ال��ب��ي��ئ��ة  ووزارة 
و����ش���م���اوي ل��ا���ش��ت��ك�����ش��اف، دائ����رة 
اجلمارك  و  ال��ب��ح��ري��ة  امل����وان����ىء 
البيئة  وه���ي���ئ���ة  ال���������ش����ارق����ة،  يف 
واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة، 
وجهاز حماية املن�شاآت احليوية و 
 11 اىل  اإ�شافة   ،... ال�شواحل يف 

جهة اخرى ت�شارك يف احل�شور.
ي��ذك��ر ان ج���زي���رة ال��ع��ل��م ت��ق��ع يف 
منطقة ميناء ال�شارقة بالقرب من 

افتتحها  وق��د  احلكومية،  املباين 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
الذكرى  مبرور  ابتهاجاً  ال�شارقة 
الحتاد،  تاأ�شي�س  على  ع��ام��اً   41
على  الإم�����ارات  علم  �شموه  ورف���ع 
وهي  م��رتاً   123 بارتفاع  �شارية 
�شابع اأعلى �شارية يف العامل بهذا 
ارتفاعها  يف  وت�����ش��اوى  الإرت���ف���اع، 
العا�شمة  يف  امل���وج���ودة  ال�����ش��اري��ة 

اأبوظبي.

ال��وط��ن��ي لدولة  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
املنطقة  م���دار����س  ع��ل��ى  الم�������ارات 
وع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية كما 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  امل��رك��ز  ي�شاهم 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��م��دار���س يف ع����دد من 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����ش��اب��ق��ات 
الزراعية  ال���ش��ت�����ش��ارات  وت���ق���دمي 
مدير  ونا�شد  وامل��دار���س.  للطاب 
الطابية  لاأبحاث  العلمي  املركز 
امل�شئولني بوزارة الرتبية والتعليم 
املرافق  وا���ش��ت��ك��م��ال  دع���م  ����ش���رورة 
لها  يفتقر  ال��ت��ي  التحتية  والبنية 
م��ن نوعه  الول  ال���ذي يعد  امل��رك��ز 
مل�شاعدته  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
على حتقيق اهدافه يف امل�شاهمة يف 

املدار�س  لطلبة  التعليمية  العملية 
ال��دول��ة. واع��رب عن  على م�شتوى 
الرتبية  وزارة  ت��ق��وم  ان  يف  ام��ل��ه 
وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ن��ط��ق��ة را����س اخليمة 
املركز  و�شع  يف  بالنظر  التعليمية 
�شاأن  �شنوية  ميزانية  وتخ�شي�س 
امل��دار���س ك��ون��ه ي��ع��اين م��ن العديد 
امل���ع���وق���ات وال�����ش��ع��وب��ات التي  م���ن 
حتول دون حتقيق ر�شالته ال�شامية 
لأب��ن��ائ��ن��ا ال���ط���اب ك��ت��وف��ري مبنى 
ومهند�س  وخم���ت���ربات���ه  مب��راف��ق��ه 
زراع��ي وعمال وطرق معبدة داخل 
املركز لت�شهيل احلركة بني امل�شاتل 
زي������ارات  ه���ن���اك  ان  ع��ل��م��ن��ا  م����ا  اذا 
م��ن ط���اب ري��ا���س الط���ف���ال التي 

امل���رك���ز خوفا  ي�����ش��ع��ب جت��ول��ه��م يف 
تطوير  جانب  اىل  �شامتهم  على 
�شبكات الري والبيوت البا�شتيكية 
املركز  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  يف  وال��ت��و���ش��ع 

لي�شمل الحياء الربية والبحرية.
ووج����ه م��دي��ر امل���رك���ز دع����وة لوزير 
املنطقة  ومديرة  والتعليم  الرتبية 
وامل�شئولني يف الوزارة لزيارة املركز 
والإط�����اع ع��ن ك��ث��ب ع��ن املعوقات 
للموؤ�ش�شات  وكذلك  والحتياجات 
ت�شعى  ال���ت���ي  امل��ح��ل��ي��ة  وال�������ش���رك���ات 
املركز  اه���داف  لن  التعليم  ل��دع��م 
وخدماته  جتارية  ولي�شت  تعليمية 
رئي�شي  ب�����ش��ك��ل  م���وج���ه  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

للطالب.

لتوا�شل  متوا�شعة  باإمكانات  مياه 
را�س  منطقة  م��دي��رة  ح��ارب  �شمية 
اخليمة التعليمية هذا الهتمام يف 
الوقت احلا�شر باملركز الذي كان يف 
ال�شا�س مكب ملخلفات البناء جراء 
حتويله اىل مركز علمي لاأبحاث 

الزراعية والإنتاج الزراعي.
واأو����ش���ح ان ال��ه��دف ال���ش��ا���ش��ي من 
التعليم  حتقيق  هو  املركز  تاأ�شي�س 
ال��ت��ج��ري��ب��ي وه�����و ت���ع���ري���ف طاب 
التطبيقي  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  امل���دار����س 
ب�شكل  ي��ت��ل��ق��ون��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��اه��ج 
الدرا�شية  ال���ف�������ش���ول  يف  ن���ظ���ري 
كالعلوم  العلمية  امل����واد  يف  خ��ا���ش��ة 
والكيمياء  واجليولوجيا  والح��ي��اء 
امليدانية  ال������زي������ارات  خ�����ال  م����ن 
وتطبيق امل�شاريع البحثية للطاب 

تعريف  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  امل���رك���ز  يف 
ط�������اب امل�������دار��������س ع����ل����ى ال����ط����رق 
املحا�شيل  وان��ت��اج  ل��زراع��ة  العلمية 
ال���زراع���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف ان���واع���ه���ا اىل 
واملحا�شيل  ال�شتات  توزيع  جانب 
املنطقة  م���دار����س  ع��ل��ى  ال���زراع���ي���ة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات الج��ت��م��اع��ي��ة واف����راد 
املجتمع والراغبني يف ان�شاء حدائق 
اي  ودون  جم����اين  ب�����ش��ك��ل  خ��ا���ش��ة 
وم�شاهمة  للمجتمع  خدمة  مقابل 

يف التوعية والتثقيف الزراعي.
من  جانب  هناك  الرم�شي  واأ�شاف 
ت�شويقها  يتم  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
تطوير  �شالح  يف  م��ردوده��ا  ويكون 
املركز وا�شتكمال املتطلبات ال�شا�شية 
التي ل يزال يفتقر لها املركز لكن 
امام  بالغر�س  يفي  امل���ردود ل  ه��ذا 

اأ�شارة   ث���م   ، اخل���ريي���ة  الح�����ش��ان 
ب���دء ن����زول ال��غ��وا���ش��ني ت��ل��ي��ه��ا  4 
حما�شرات توعوية متتابعة يلقي 
كل من عبداهلل بوعلي رئي�س ق�شم 
حماية البيئة يف بلدية ال�شارقة و 
د . اإبراهيم اجلمايل مدير مركز 
اأبحاث البيئه يف اأمارة اأم القيوين 
يف  بيئي  من�شق  ال�شعمي  م��رية  اأ. 

وزارة البيئه واملياة دبي  و اأ.جمعه 
ب��ن ث��ال��ث م��دي��ر ق�شم ال���رتاث يف 
�شتت�شمن  ك��م��ا  ال��غ��و���س  جمعية 
اأهمية  ح���ول  املناق�شه  و  ال��ن��دوه 
حماية احلياة البحرية ، كما �شيتم 
تقدمي ور�شة عمل لاأطفال حول 
وبرنامج  ال��ت��دوي��ر،  اإع���ادة  اأهمية 
امل�����ش��رح وامل�����ش��اب��ق��ات، و���ش��ي��ت��م يف 

ت���ك���رمي جميع  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ن��ه��اي��ة 
واملتطوعني  امل�����ش��ارك��ة  اجل���ه���ات 

الذين ا�شهموا يف الفعالية .
ك���م���ا ت��ت�����ش��م��ن ال���ف���ع���ال���ي���ة  عدة 
اجلهات  م���ن خم��ت��ل��ف  م���ع���ار����س 
ال�شارقة  امل�شاركة  وهي ) بلدية  
البيئة  ه��ي��ئ��ة   ، ب��ي��ئ��ة  ����ش���رك���ة   ،
وزارة   ، ال��ط��ب��ي��ع��ي��ه  وامل���ح���م���ي���ات 

اأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة تنظم دورة الإجراءات الت�سغيلية للمنافذ احلدوديةزايد لالإ�سكان ينظم مبادرة )لبنة وطن( لأطفال رو�سة الرباعم بال�سارقة
•• دبي-وام: 

نظمت اإدارة اخلدمات الهند�شية بربنامج ال�شيخ زايد 
اأطفال  ا�شتهدفت  والتي  وط��ن  لبنة  مبادرة  لاإ�شكان 
من  عدد  تنظيم  خال  من  بال�شارقة  الرباعم  رو�شة 
الهند�شية  بالأ�شكال  الأط��ف��ال  لتعريف  العمل  ور���س 
الإم�����ارات وم��راح��ل تطوره  دول���ة  ال�شكن يف  واأمن����اط 

وت�شكيل املكعبات والر�شم.
وتفاعل الأطفال مع الفقرات التي قدمتها املهند�شتان 
الت�شميم  ال��ع��ط��ار وه��اج��ر اخل��اجن��ي م��ن ق�شم  اآم��ن��ة 
الهند�شية  اخل����دم����ات  ب��������اإدارة  ال��ف��ن��ي��ة  واخل����دم����ات 
بالربنامج من خال الفقرة احلوارية بني �شخ�شيات 
ال��دم��ى زاي��د وفاطمة للتعريف مب��راح��ل الإ���ش��ك��ان يف 
واملعلومات بطريقة م�شلية  الأفكار  الدولة عرب طرح 

لاطفال.

اأهمية  ال��رباع��م  رو���ش��ة  م��دي��رة  �شامل  واأك���دت فاطمة 
تعزيز دور ال�شراكة املجتمعية مع املوؤ�ش�شات احلكومية 
يف الدولة ..م�شيدة بدور برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان 
وم�شتوى  يتنا�شب  ب�شكل  نظمت  التي  املبادرة  هذه  يف 
ات�شخ  حيث  والثانية  الأوىل  الرو�شة  اأطفال  مراحل 
بالأن�شطة  الطفال  وتفاعل  ا�شتمتاع  خال  من  ذلك 

املقدمة لهم.
املبادرة  يف  وامل�����ش��ارك��ات  ال��رو���ش��ة  معلمات  اأث��ن��ت  ك��م��ا 
بالفقرات التي قدمت لاأطفال والتي قامت بتعريفهم 
بالأ�شكال الهند�شية املرتبطة بالبناء ودور املهند�س يف 
بناء الوطن واأ�شدن بهذه املبادرة التي ا�شتحوذت على 

ر�شا اأولياء الأمور واإدارة الرو�شة.
واملعلمات  ال���رباع���م  رو����ش���ة  اإدارة  ال���ربن���ام���ج  وك�����رم 
الرو�شة  كرمت  ..كما  املبادرة  يف  امل�شاركني  والأطفال 

بدورها الربنامج واملوظفات امل�شاركات.

•• ال�سارقة-وام:

واملناطق  واحل��دود  املنافذ  لأم��ن  العامة  الهيئة  نظمت 
منفذ  يف  للعاملني  الت�شغيلية  الإج����راءات  دورة  احل��رة 
21 فرباير  اإىل   17 الفرتة من  املاحة خ��ال  خطم 
اجلاري مب�شاركة 20 �شخ�شا من اجلهات املعنية بالعمل 
امل�شاركني  اك�����ش��اب  م�شتهدفة  امل��اح��ة  خطم  منفذ  يف 
اأ�شا�شية تتعلق بكيفية تاأمني املنافذ احلدودية  مهارات 

ومواجهة امل�شاكل والأخطار املتوقع حدوثها.
و�شهد حفل التخريج �شلطان �شامل بن يعقوب م�شت�شار 
يف الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة 
اأمن  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  النقبي  جمعة  ع��ل��ي  وال��ع��ق��ي��د 

املنافذ.
واأ�شاد ابن يعقوب يف كلمته التي األقاها بحفل التخريج 
رك��زت على موا�شيع مهمة منها  التي  ال��دورة  مبحاور 

ن��ظ��ام ح��را���ش��ة وت��اأم��ني امل��ن�����ش��اآت يف امل��ن��اف��ذ احلدودية 
باملنافذ  ال��ع��ام��ل��ني  يف  ت���واف���ره���ا  ال���واج���ب  وال�����ش��م��ات 
احل���دودي���ة اإ���ش��اف��ة اإىل م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل الأم��ن��ي مع 

امل�شافرين برا ومكافحة عملية الت�شلل.
واأك����د ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لأم���ن امل��ن��اف��ذ واحل���دود 
واملناطق احلرة على تنظيم مثل هذه الدورات للعاملني 
زايد  ال�شيخ هزاع بن  �شمو  بناء على توجيهات  باملنافذ 
اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني برفع م�شتوى الأداء 
باأدائهم  والرت���ق���اء  ال��دول��ة  مبنافذ  العاملني  وك��ف��اءة 

وتر�شيخ مفهوم اجلودة بني العاملني يف املنافذ.
واأ�شاد باملتابعة احلثيثة من �شعادة على حممد ال�شام�شي 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود 
وامل��ن��اط��ق احل����رة وت��وج��ي��ه��ات��ه ب��ت��وف��ري خ��دم��ات مرنة 
ومي�شرة للم�شافرين عرب املنافذ احلدودية الربية دون 

الخال باملعايري الأمنية. 
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•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل 
�شاحب  بتوجيهات  العلمي  والبحث 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل  رع��اه 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة ب�شاأن توفري البنية التحتية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ه��ي��ئ بيئة 
حمفزة على الإبداع والبتكار العلمي 
موؤ�ش�شات  خمتلف  يف  الطلبة  ل��دى 
خال  ذل��ك  ج��اء  ب��ال��دول��ة.  التعليم 
معر�س  ام�س  �شباح  معاليه  افتتاح 
يقام  الذي  الإماراتي  املبدع  وملتقي 
حتت رعايته وينظمه �شندوق تكافل 
دوائ������ر ام������ارة اب���وظ���ب���ي امل��ح��ل��ي��ة يف 
فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة 
فرباير  م����ن   25 ح���ت���ى  وي�����ش��ت��م��ر 
احل����ايل ب��رع��اي��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة من 
من  حكومي  ودع���م  الداخلية  وزارة 
قبل هيئة المارات للهوية وبح�شور 
وم�شاركة عدد من اجلامعات وكليات 
واملعهد  الم�������ارات  وك��ل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

البرتويل واملهتمني.
وق�������ال م����ع����ايل ال�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
مبارك اآل نهيان اإن ال�شيا�شة العامة 
للدولة ت�شجع على البداع والبتكار 
املبدعني  و�شاباتها  ل�شبابها  وت��وف��ر 

واملوهوبني البيئة املثالية التي تنمي 
وا�شتغال  واب��داع��ات��ه��م  م��واه��ب��ه��م 
ط����اق����ات����ه����م وت����وظ����ي����ف����ه����ا خل���دم���ة 
قيادتنا  م�شي  ..م��وؤك��دا  جمتمعهم 
الإن�شان  تنمية  ط��ري��ق  يف  الر�شيدة 
اأي  قبل  اهتمامها  يعد حم��ور  ال��ذي 

�شيء اآخر.
العلمية  املعار�س  ان  وا�شاف معاليه 
املبدع  م��ع��ر���س  وم��ن��ه��ا  الب���داع���ي���ة 
قاعدة  خ��ل��ق  ت�����ش��اه��م يف  الم����ارات����ي 
تناف�شية علمية بني طلبة اجلامعات 
املبدعة  الأفكار  واأ�شحاب  املتفوقني 
الأفكار  ا�شتفادة من  اأق�شى  لتحقيق 
املطروحة وامل�شاريع وتوجيه الطلبة 
املتميزين نحو ا�شتغال اأمثل للوقت 
وت�شليط  والأف�����ك�����ار  والإم���ك���ان���ي���ات 
امل���ت���م���ي���زي���ن منهم  ع���ل���ى  ال������ش�����واء 
املعار�س  تلك  مثل  ان  اىل  ..م�شريا 
الثناء والتقدير فهي تخدم  ت�شتحق 
ف��ئ��ات و���ش��رائ��ح م��ه��م��ة م��ن املجتمع 
وبابداعاتها  بها  التعريف  حيث  من 
وبني  بينها  التوا�شل  ج�شور  وت��ع��زز 
جم��ت��م��ع��ه��ا ..ك���م���ا ان���ه���ا ت��ن��م��ي روح 
التناف�س بني البناء من اجل البداع 
ت��ت��وا���ش��ل جهود  ان  ام����ا  وال��ت��م��ي��ز 
ج��م��ي��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات ن��ح��و امل���زي���د من 
عماد  باعتبارهم  بال�شباب  الهتمام 

املجتمع.
وزار معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
للمعر�س  افتتاحه  عقب  نهيان  اآل 
ب��ن العو�شي  ال��ل��واء حم��م��د  ب��رف��ق��ة 
الب�شرية  امل���وارد  ع��ام  مدير  املنهايل 
رئي�س فريق اجلودة والتميز بالقيادة 
وعامر  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 

املهري مدير ادارة الت�شال احلكومي 
واملجتمعي يف هيئة المارات للهوية 
كليات  مدير  كمايل  طيب  والدكتور 
التقنية العليا و�شامل �شعيد الكثريي 
رئي�س جمل�س ادارة ال�شندوق وعدد 
وال�شيوف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك��ب��ار  م���ن 
�شرح  اىل  وا�شتمع  امل��ع��ر���س  اأج��ن��ح��ة 
ال����ط����اب ح������ول ط��ب��ي��ع��ة الع����م����ال 
�شامل  اه��دى  حيث  بها  �شاركوا  التي 
الكثريي عقب اجلولة معايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان درع  ال  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
الذكرى اليوبيلية لل�شندوق تقديرا 

لدوره يف دعم ان�شطته.
العو�شي  ب���ن  ال���ل���واء حم��م��د  واأك�����د 
هذا  يف  ال���وزارة  م�شاركة  ان  املنهايل 
باأهمية  منها  اإمي���ان���ا  ت��اأت��ي  احل���دث 
تعزيز ال�شراكة يف خمتلف املنا�شبات 
والإبداعية  والعلمية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التي  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  جت�������ش���ي���دا 
التوا�شل وتطوير  اإىل حتقيق  تدعو 
والت�شامن  وال�����ش��راك��ة  اال���ع���اق���ات 
م����ع ج��م��ي��ع ����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع مبن 
دعم  اأن  واأو�����ش����ح  ال����ط����اب.  ف��ي��ه��م 
وملتقى  مل��ع��ر���س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
رعاية معايل  الإم��ارات��ي حتت  املبدع 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
يوؤكد  العلمي  والبحث  التعليم  وزير 
دعم  يف  قيادتنا  تتبعه  ال���ذي  النهج 
وحت��ف��ي��ز الب���ت���ك���ار والإب��������داع ال���ذي 
علمية  ونه�شة  نوعية  ق��ف��زة  يحقق 
اأنف�شهم  ال���ط���اب  ي��ق��وده��ا  ���ش��ام��ل��ة 
الفعالة والبناءة  امل�شاركة  من خال 
على  م�شتقبهم  مامح  تر�شم  التي 
مبداأ  اأن  اإىل  ..م�شريا  البعيد  امل��دى 

ودعم  الجتماعية  امل�شوؤولية  تعزيز 
الأن�������ش���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة ع���ل���ى وج���ه 
لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  اخل�شو�س 
القيادة العليا يف ن�شر ثقافة التكاتف 
والتن�شيق بني كافة الدوائر واجلهات 
لإجناح هذه الأن�شطة التي ت�شب يف 

م�شلحة العلم واملجتمع.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اك����دت ه��ي��ئ��ة الإم�����ارات 
معر�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ان  ل��ل��ه��وي��ة 
ب�شفتها  الإم���ارات���ي  امل��ب��دع  وملتقى 
ياأتي  ل��ل��ح��دث  احل���ك���وم���ي  ال����داع����م 
التي  الر�شيدة  قيادتنا  لنهج  امتدادا 
حتر�س على ت�شجيع العلم والتعليم 
ونه�شة  ق��ف��زة  يحقق  مب��ا  وال��ط��ل��ب��ة 
وانطاقا  ل��ل��دول��ة  رائ����دة  تعليمية 
الإ���ش��ه��ام يف  على  الهيئة  م��ن حر�س 
والإب���داع وحث  املعرفة  دعم جمتمع 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ياأتي  ..ك��م��ا  احل��ي��اة  مناحي  خمتلف 
دعمها لهذا احلدث يف اإطار التزامها 
مببداأ امل�شوؤولية الجتماعية جت�شيدا 
-2010 الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خلطتها 

اأ�شرة  اإمي��ان  من  وانطاقا   2013
لبناء  امل���ت���وا����ش���ل  و���ش��ع��ي��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
وتعزيز عاقات ال�شراكة مع املجتمع 
الأن�شطة  ودع��م  اإط��اق  عرب  املحلي 
والفعاليات التي تن�شجم مع ر�شالتها 
وروؤيتها والتي تعود بالنفع والفائدة 
..متمنية  واأب���ن���ائ���ه���ا  دول���ت���ن���ا  ع���ل���ى 
املبدع  وم��ل��ت��ق��ى  م��ع��ر���س  ي��ح��ق��ق  اأن 
ولطاب  املن�شودة  اأهدافه  الإماراتي 

الإمارات دوام التميز والإبداع.
رئي�س  الكثريي  �شعيد  �شامل  واأع��رب 
دوائر  تكافل  �شندوق  ادارة  جمل�س 

ام����ارة اب��وظ��ب��ي امل��ح��ل��ي��ة ع��ن عظيم 
ال�شمو  ل�شاحب  وال��ع��رف��ان  ال�شكر 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل على حر�شه على 
للم�شاهمة  المارتي  املواطن  متكني 
ورعايته  ال���وط���ن  ب��ن��اء  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
اأن�����ش��ط��ة ال�����ش��ب��اب يف خمتلف  ل��ك��اف��ة 
والتقدير  ال�شكر  ..مقدما  املجالت 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  للفريق 
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة 
ابوظبي للتعليم على  رئي�س جمل�س 
وحتديث  لتطوير  املتوا�شله  جهوده 
يعمل  متمكن  ج��ي��ل  وب��ن��اء  التعليم 
امليادين  ���ش��ت��ى  يف  وم���ث���اب���رة  ب���ج���د 
�شاحه العلم واميانه وحبه للوطن 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شكر  ..كما 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
على  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
اهتمامه ومتابعاته الدائمه للعملية 
ب�شوؤون  يتعلق  م��ا  وك���ل  التعليمية 

الوطن وال�شباب.
���ش��م��و ال�شيخ  ل��ل��ف��ري��ق  ���ش��ك��ره  وع���رب 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
واملتميزبن  ب��امل��ب��دع��ني  له��ت��م��ام��ه 
موا�شله  على  وحر�شه  �شبابنا  م��ن 
م�����ش��ريت��ه��م خ��دم��ة ل��وط��ن��ه��م وعلى 
ال�شرتاتيجية  بالرعاية  توجيهاته 
مل��ع��ر���س وم��ل��ت��ق��ى امل���ب���دع الم���ارات���ي 
..ك��م��ا ت��ق��دم ب��واف��ر ال�����ش��ك��ر وعظيم 
الم���ت���ن���ان ل��ل��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة التي 
معايل  قبل  م��ن  امل��ع��ر���س  بها  حظي 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 

والبحث  ال����ع����ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزي�������ر 
العلمي وقيادة وزارة الداخلية وهيئة 

المارات للهوية.
ر�شالة  امل��ع��ار���س  ان  ال��ك��ث��ريي  وق���ال 
تكون  اأن  ق��ب��ل  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تو�شل  خالها  فمن  اآخ���ر  ���ش��يء  اأي 
ولها  ال���زوار  اىل  واملعلومات  الف��ك��ار 
عامل  وت�شكل  كبرية  تعليمية  قيمة 
جذب للطاب نحو موا�شيع جديدة 
هذا  يف  ابنائنا  م�شاركة  اأن  ..م��وؤك��دا 
املعر�س وغريه من املعار�س امل�شابهة 
اأمام  باأنف�شهم  للتعريف  لهم  فر�شة 
ممثلي الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
التعليم  ط���اب  وت�����ش��ج��ع  واخل��ا���ش��ة 
حت�شيلهم  يف  املثابرة  على  الأ�شا�شي 
للو�شول اإىل التعليم اجلامعي اأ�شوة 

باإخوانهم الذين �شبقوهم.
اجلامعات  ب��ع�����س  ط����اب  وع���ر����س 
وك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة وك��ل��ي��ة الإم������ارات 

افكارا  باأبوظبي  ال��ب��رتويل  وامل��ع��ه��د 
جمالت  �شملت  متطورة  وم�شاريع 
والأن�شائية  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
والكيمياء  وال����ط����اق����ة  وال�����ب�����رتول 
وهند�شة  وال���ت���ع���دي���ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وعلوم  املعمارية  والهند�شة  ال��ط��رق 
احل�����ا������ش�����وب وال������ربجم������ي������ات وف����ن 
املعلومات  وتكنولوجيا  اجل��راف��ي��ك 
هام�شه  ع��ل��ى  وت��ن��ظ��م  والت�������ش���الت 
�شل�شلة حما�شرات  اي��ام  ومل��دة ثاثة 
منها حما�شرة حول البداع واهمية 
وا�شاليب  الب��ن��اء  نفو�س  يف  تنميتة 
..ف���ي���م���ا يقدم  رع���اي���ت���ه���م ودع���م���ه���م 
الدكتور �شامي عينان الأ�شتاذ امل�شارك 
يف الهند�شة امليكانيكية وعميد �شوؤون 
ال���ط���ل���ب���ة يف امل���ع���ه���د ال�����ب�����رتويل يف 
اأبوظبي حما�شرة بعنوان املهند�شون 
نعي�س  الذي  العامل  �شياغة  يعيدون 
النفار  �شعيد  الدكتور  ويعر�س  فيه 

بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية  م��ن 
الم������ارات م���ن خ���ال حم��ا���ش��رة له 
بعنوان احللول العملية لإن�شاء بيئة 
عمل تعاونية خربته العملية يف هذا 
الفرد  باإنتاجية  املجال والتي ترتقي 

اإىل م�شتوى اأعلى واأكرث كفاءة.
امل��ع��ر���س يف ي��وم��ه الول  وق��د حظي 
باقبال كبري من ال��زوار من خمتلف 

�شرائح وفئات املجتمع.
���ش��ي��م��ن��ح يف ختام  امل��ل��ت��ق��ى  ان  ي��ذك��ر 
لأول  وعينية  مادية  فعالياته جوائز 
جلنة  تختارها  مبدعة  اأف��ك��ار  ثاثة 
التحكيم و�شهادات تقديرية وجوائز 
ت�شجيعية جلميع الطلبة والطالبات 
�شيف�شح  ان��ه  كما  فيه  �شاركوا  الذين 
للهيئات  ال���ث���اين  ي���وم���ه  يف  امل���ج���ال 
والطالبات  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الداري�������ة 
ل��زي��ارة املعر�س  ال��ب��ن��ات  يف م��دار���س 

والقيام بجولة يف اجنحته املختلفة.

••اأبوظبي-وام:

حتت رعاية ال�شيخة �شيخة بنت ذياب 
بن �شيف بن حممد ال نهيان احتفلت 
اأم�س  اب��وظ��ب��ي  م��ف��و���ش��ي��ة م��ر���ش��دات 
حتت  للمر�شدة  العاملي  باليوم  الول 
الطفال  ان��ق��اذ  ن�شتطيع  م��ع��ا  ���ش��ع��ار 
وذل�������ك مب���ن���ت���زه ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة يف 

ابوظبي.
ح�شر فعاليات الحتفال بيوم املر�شدة 
ال��ع��امل��ي ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ذي����اب بن 
وال�شيخ  ن��ه��ي��ان  ال  حم��م��د  ب��ن  �شيف 
ب��ن حممد  ب��ن �شيف  ب��ن ذي���اب  نهيان 
مع  ومر�شدة  زه��رة  و500  نهيان  ال 
اول��ي��اء ام��وره��م م��ن اب��وظ��ب��ي ا�شافة 
20 زه����رة وم��ر���ش��دة م���ن ام���ارة  اىل 
ومر�شدة  زه���رة  و25  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
م��ن ام���ارة ال��ف��ج��رية وع���دد كبري من 
الذين  الم�������ور  واول�����ي�����اء  الط�����ف�����ال 

تواجدوا يف حديقة خليفة.
رئي�شة  اجلنيبي  �شالح  بدرية  وقالت 
كلمة  يف  اأبوظبي  مر�شدات  مفو�شية 
فعاليات  ع���ن���وان  ان  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
يوم  مبنا�شبة  اليوم  العائلي  املهرجان 
انقاذ  ن�شتطيع  معا  ال��ع��امل��ي  امل��ر���ش��دة 
الفعلي  الواقع  يحاكي  الطفال  حياة 
�شمو  الم���������ارات  ام  ت���ت���وج���ه  وال�������ذي 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة العلى 

رئي�شة  ال����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة  لامومة  العلى  املجل�س 
مر�شدات  جلمعية  الفخرية  الرئي�شة 
بنت  ال�شيخة جواهر  و�شمو  الم��ارات 
قرينة  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�شة  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ل�����ش��وؤون ال����ش���رة يف 
مر�شدات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
المارات والرئي�شة الفخرية ملفو�شية 

مر�شدات ال�شارقة.
وا�شافت ان احلديث عن اهتمام �شمو 
يطول  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
حول اهتمامها بالطفال على م�شتوى 
الدولة واملجتمع الدويل فلقد اكملت 

العاملية  الن�����ش��ان��ي��ة  ال���ع���ط���اء  ح��م��ل��ة 
برعاية  وذل�����ك  الن�����ش��ان��ي��ة  م��ه��ام��ه��ا 
���ش��م��وه��ا ل��ع��اج م��ل��ي��ون ط��ف��ل وم�شن 
وا�شتطاعت  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
الن�شانية  بر�شالتها  الو�شول  احلملة 
وتقدمي  ال��ب�����ش��ر  م����ن  امل����اي����ني  اىل 
العاج املجاين ملليون طفل وم�شن يف 
اط��ار تطوعي  العامل حتت  بقاع  �شتى 
ان�����ش��ان��ي��ة يف من������وذج مميز  وم���ظ���ل���ة 
للعطاء الن�شاين وال�شراكة املجتمعية 
اذ تعد الوىل من نوعها على م�شتوى 
ال��ع��امل وت��اأت��ي يف اط���ار اه��ت��م��ام �شمو 
تقدمي  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
والطبية  الن�شانية  اخلدمات  اف�شل 

وامل�شنني  الط��ف��ال  امل��ع��وزة من  لفئات 
واجلراحي  الطبي  للفريق  ورعايتها 
ومتكينهم من اداء مهامهم الن�شانية 
وفق اف�شل املعاير العاملية كما يجري 
العمل حاليا لجناز م�شت�شفى ال�شيخة 
يف  التخ�ش�شي  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
امرا�س  مل��ع��اجل��ة  وزي��ر���ش��ت��ان  ج��ن��وب 

الن�شاء والطفال وامل�شنني .
العربي  ال�شباب  جائزة  اط��اق  وج��اء 
ال�شيخة  �شمو  م��ن  مبكرمة  ال��دول��ي��ة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ت��ك��ون �شمن 
الفعاليات الرئي�شية وال�شنوية ملوؤمتر 
اط��ف��ال ال��ع��رب ال���دويل وذل��ك لتاأكيد 
اهمية التقدير والعرتاف بالجنازات 
ال�شباب  املتمثلة يف  العربية  والقدرات 
ال���ع���رب وع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل كما 
ت�شاهم اجلائزة يف تعزيز فكر وثقافة 
الجيال  ل����دى  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
القادمة من الطفال وال�شباب العربي 
و�شول  ال���ف���اع���ل  دوره�������م  وت�����ش��ج��ي��ع 
الريادة  اجلائزة  �شعار  ليكون  للعاملية 
عربية.  ب���روؤى  العاملية  وال���ش��ت��دام��ة 
ولقد كان ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك دور حا�شم يف الهتمام بق�شايا 
ال�شياق  ه��ذا  ويف  والم��وم��ة  الطفولة 
ب�شرورة  ال�شامية  توجيهاتها  ج��اءت 
لامومة  وطنية  ا�شرتاتيجية  اع��داد 
اطارا  ت�شع  الم�����ارات  يف  وال��ط��ف��ول��ة 
يف  ال��ق��رار  �شانعو  ب��ه  ي�شرت�شد  عاما 

ويراعي  بالطفولة  املعنية  القطاعات 
الدولية  وامل��واث��ي��ق  ال�شا�شية  امل��ب��ادئ 
الدولة  التزام  ويوؤكد  الطفل  حلقوق 
واملتكاملة  ال�شاملة  التنمية  بتحقيق 
ل���ام وال��ط��ف��ل. وق��ال��ت اجل��ن��ي��ب��ي ان 
هذا اليوم املقام مبنا�شبة يوم املر�شدة 
مفو�شية  ب���ا����ش���راف  وذل�����ك  ال���ع���امل���ي 
البلدية  وا�شدقاء  ابوظبي  مر�شدات 
دع���م  ع���ل���ى  امل���������ش����اع����دة  اىل  ي����ه����دف 
خمتلفة  اقاليم  يف  املعوزين  الطفال 
وال���ش��ت��م��رار يف اي�����ش��ال ر���ش��ال��ة دولة 
حول  العامل  اىل  الن�شانية  الم���ارات 
العامل ولرت�شيخ  الط��ف��ال يف  او���ش��اع 
لدى  النبيل  الن�شاين  العمل  مفهوم 
بلدية  اىل  ال�����ش��ك��ر  وق��دم��ت  اب��ن��ائ��ن��ا. 
الن�شائي  والحت�����اد  اب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ال�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام 
والقيادة  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
وادارة  اب���وظ���ب���ي  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
الهال  وه��ي��ئ��ة  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
اإدارة  �شاركت  وقد  الماراتي.  الحمر 
ال�شناعات التقليدية التابعة لاحتاد 
الن�شائي العام يف فعاليات يوم املر�شدة 
العاملي يف اط���ار ح��ر���س الحت���اد على 
دعم الرتاث املحلي للدولة وال�شناعات 
التقليدية وتعريف املجتمع على تراث 
الباء والجداد والذي نال ا�شتح�شان 
ح�شر  ال�������ذي  اجل����م����ه����ور  واع�����ج�����اب 

فعاليات يوم املر�شدة العاملي.

التقليدية  ال�شناعات  ادارة  واأق��ام��ت 
بيت �شعر ت�شمن عر�شا حيا للحرف 
اليدوية من قبل حاميات الرتاث مثل 
يعد من  ال��ذي  والتلي  والغزل  ال�شدو 
الدولة  يف  املنت�شرة  الن�شائية  احل��رف 
املاب�س  ت���زي���ن  يف  ت�����ش��ت��خ��دم  وال���ت���ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وك���ذل���ك اخل���و����س ال���ذي 
يوؤخذ من �شعف النخيل وي�شنع منه 

احل�شري وال�شرود واملجبة.
كما مت عر�س لبع�س م�شاغل الن�شيج 
القطن  خ���ي���وط  م����ن  ي���ت���ك���ون  ال������ذي 
وال���������ش����وف ب���ح���ي���ث ت���ل���ف اخل���ي���وط 
اجل  م��ن  عليها  وي�شتغل  امل��ن��ول  على 
ال�����ش��ن��ط والح���زم���ة وبع�س  ���ش��ن��اع��ة 
امل���ن���اظ���ر واع�������دت ح���ام���ي���ات ال�����رتاث 

ال�شعبية  الك���������ات  ب���ع�������س  اي�������ش���ا 
اأجل  م��ن  اللقيمات  م��ث��ل  الم��ارات��ي��ة 
العاملي  اليوم  يف  للم�شاركات  تقدميها 

للمر�شدة.
وت�����ش��م��ن��ت ف���ع���ال���ي���ات احل���ف���ل ع����ددا 
ال�شعبية  الل��ع��اب  ال��ف��ق��رات مثل  م��ن 
من  جم��م��وع��ة  قدمتها  وامل�����ش��رح��ي��ات 
اأبوظبي  املدار�س ومفو�شية مر�شدات 
ال��ت��ي ق��دم��ت ف��ق��رة بعنوان ح���وار من 
الفزاري  حممد  �شعيد  وا�شار  الواقع. 
التابع  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ادارة  م����ن 
لبلدية اأبوظبي اىل اأن البلدية قدمت 
ملفو�شية  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  ال���دع���م  ك���ل 
ابوظبي من اجل ان تخرج الفعاليات 
البلدية  ح��ر���ش��ت  اذ  ����ش���ورة  ب��اج��م��ل 

وال�شحية  الآمنة  البيئة  توفري  على 
ملمار�شة الأن�شطة اخلا�شة بهذا اليوم 
الأن�شطة  م��ك��ان  ت��اأم��ني  على  وعملت 
الأمن  معايري  وتر�شيخ  والفعاليات 
وال�����ش��ح��ة وال�����ش��ام��ة وخ��ا���ش��ة فيما 

يتعلق بالأطفال.
ابوظبي  مدينة  بلدية  ان  على  واك���د 
احلدائق  دور  تفعيل  اج��ل  م��ن  تعمل 
وامل���ن���ت���زه���ات م����ن اج�����ل ج�����ذب اأك����رب 
الن�شاء  ع���دد م��ن اجل��م��ه��ور وخ��ا���ش��ة 
اهتمامها  خ������ال  م����ن  والط������ف������ال 
والتوا�شل  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ب��ت��ن�����ش��ي��ط 
املجتمع  اأف����������راد  ب����ني  الج���ت���م���اع���ي 
وتفعيل وحتفيز الأن�شطة يف احلدائق 

واملتنزهات الرتفيهية. 

•• ابوظبي-وام:

ال���ط���وارئ والأزم�����ات  ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
وال����ك����وارث ���ش��ب��اح ام�����س م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع الحت���اد 
للطريان الناقل الوطني لدولة الإمارات. وقع املذكرة 
�شعادة حممد خلفان مطر الرميثي مدير عام الهيئة 
لل�شوؤون  للرئي�س  اأول  ن��ائ��ب  امل��ح��ريب��ي  غ��ي��ث  وخ��ال��د 
للطريان  الحت���اد  يف  ال��ط��ريان  و�شيا�شات  احلكومية 
التفاهم  م���ذك���رة  ال��ه��ي��ئ��ة. ومب���وج���ب  م��ق��ر  وذل����ك يف 
لو�شع  للهيئة  ال���ازم  ال��دع��م  للطريان  الحت���اد  تقدم 
التطبيق  مو�شع  املعتمدة  واخل��ط��ط  ال�شرتاتيجيات 

اأزم����ات غ��ري متوقعة.  اأو  اأي���ة ط���وارئ  يف ح��ال ح���دوث 
كما �شيعمل اجلانبان على ت�شكيل فريق عمل م�شرتك 
التي  اجلهود  لدعم  الازمة  والآل��ي��ات  الت�شور  لو�شع 
يف  ت�شاهم  وخطط  ا�شرتاتيجية  وف��ق  الهيئة  تبذلها 
حتقيق المن والرخاء وال�شتقرار للدولة. واأكد �شعادة 
التي  اجل��ه��ود  تظافر  اأه��م��ي��ة  الرميثي  خلفان  حممد 
 .. القطاعات  خمتلف  ب��ني  ال��وط��ن  م�شلحة  يف  ت�شب 
التفاقية مع ط��ريان بحجم  ان توقيع هذه  لفتا اىل 
القطاع اخلا�س يف  ط��ريان الحت��اد يعزز من م�شاركة 
جهود ادارة الطوارئ والأزمات ملا متلكه من خربات يف 
هذا املجال . وقال ان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

والأزم������ات وال���ك���وارث ب��ح��ك��م ك��ون��ه��ا اجل��ه��ة الوطنية 
املعايري وتقنني وتن�شيق  امل�شوؤولة عن و�شع  الرئي�شية 
كافة اجلهود املتعلقة باإدارة الطوارئ والأزمات وو�شع 
الطوارئ  حل���الت  لا�شتجابة  م��وح��دة  وطنية  خطة 
والزم�����ات ل ق���در اهلل وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي��ل��ق��ى على 
وال�شيا�شات  القوانني  واإدام��ة  وتوحيد  تطوير  عاتقها 
والإجراءات املتعلقة باإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
التفاقيات  توقيع  خ��ال  من  واجلاهزية  وال�شتعداد 
املناط بها . من جانبه  التي تعزز الدوار وامل�شوؤوليات 
قال خالد غيث املحريبي لطاملا كانت ول تزال ال�شامة 
اأولويات الحتاد للطريان وب�شفتنا  العامة حتتل قمة 

الناقل الوطني لدولة الإمارات ف�شا عن كوننا �شركة 
تلك  مثل  بتوقيع  نفخر  فاإننا  عامليا  الرائدة  الطريان 
التفاقية مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
وثيق  ب�شكل  للعمل  نتطلع  اإن��ن��ا  واأ����ش���اف  وال���ك���وارث. 
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  جانب  اإىل 
فيما  الطارئة  والأزم��ات  الكوارث  اإدارة  على  والكوارث 
نوا�شل تعزيز اأنظمة ال�شامة العامة يف ال�شركة لدعم 
جهود الهيئة وبراجمها نحو حتقيق اهدافها. واأ�شار اىل 
الوطني  العمل  الرائدة يف  الهيئات  تعد من  الهيئة  ان 
وال��ك��وارث. ح�شر مرا�شم  الطوارئ والزم��ات  ملواجهة 
الظاهري  �شرور  �شهوان  �شعادة  من  كل  املذكرة  توقيع 

الطوارئ  لدارة  وال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
والكابنت  الهيئة  اإدارات  وم���دراء  وال��ك��وارث  والزم���ات 
ح�شن  وال�شيد  الت�شغيلية  ال�شوؤون  رئي�س  هيل  ري�شارد 
علي احلمادي النائب الول للرئي�س التنفيذي لل�شوؤون 
احلكومية وال�شيد حارب مبارك املهريي نائب الرئي�س 
�شاح  والكابنت  الإم���ارات  دول��ة  يف  التجارية  لل�شوؤون 
الفرج اهلل نائب الرئي�س ل�شوؤون اأمن الطريان وتطوير 
الطيارين الإماراتيني وال�شيد عبد القادر ح�شني اأحمد 
وال�شيد  والدولية  احلكومية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 
ابوظبي  يف  احلكومية  املبيعات  مدير  الها�شمي  ج��واد 

والعني. 

هيئة الطوارئ والأزمات توقع مذكرة تفاهم مع طريان الحتاد 

نهيان بن مبارك يفتتح معر�س وملتقى املبدع الإماراتي 

مفو�سية اأبوظبي حتتفل بيوم املر�سدة العاملي مبنتزه ال�سيخ خليفة 

•• ال�سارقة-وام: 

واملحميات  البيئة  هيئة  مكتب  نظم 
املنطقة  م�����دار������س  يف  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ال�����ش��رق��ي��ة لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة خال 
الف�شل الدرا�شي احلايل العديد من 
املتنوعة  البيئية  والن�شطة  الربامج 
البيئي  الوعي  ن�شر  اىل  تهدف  التي 

لدى كافة �شرائح املجتمع.
اعدتها  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
لتعزيز  امل��دار���س  ط��اب  فئة  الهيئة 
ب�شرورة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  الأج���ي���ال  ث��ق��اف��ة 
والتوعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ب����اأه����م����ي����ة احل�����ف�����اظ ع����ل����ى امل���������وارد 

الطبيعية.
العديد  اإق���ام���ة  ال���ربام���ج  وت�����ش��م��ن��ت 
التعليمية  وال����ور�����س  امل���ع���ار����س  م���ن 
اأهمية  ح��ول  التوعوية  واملحا�شرات 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة و�����ش����رورة 

الن�شطة  مم���ار����ش���ة  ع����ن  الب����ت����ع����اد 
غ����ري ال���ر����ش���ي���دة ال����ت����ي ت��������وؤدي اإىل 
ت���ده���ور ال��ط��ب��ي��ع��ة وت��ث��ق��ي��ف الأف�����راد 
البيئة  جت��اه  الوطنية  مب�شوؤوليتهم 
البيئة  على  املحافظة  ان  اعتبار  على 

واجب وطني وم�شوؤولية م�شرتكة.
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ان  ي��ذك��ر 

الوعي  ن�����ش��ر  اىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
البيئي حول خمتلف الق�شايا البيئية 
بتنظيم العديد من املعار�س والور�س 
املفهوم  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة 
املجتمع  اأف����راد  جميع  ل���دى  البيئي 
توعية  ع��ل��ى  احل��ر���س  منطلق  وم���ن 

الجيال النا�شئة. 

•• دبي -وام:

اأحمد  را���ش��د  الدكتور  معايل  اأع��ل��ن 
بن فهد وزير البيئة واملياه ح�شول 
امل��خ��ت��رب ال��ب��ي��ط��ري ب����ال����وزارة على 
الهيئة  م�����ن  ال���������دويل  الع����ت����م����اد 
املختربات  لع��ت��م��اد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
وذلك يف جمال الك�شف عن بكترييا 
الربو�شيا امل�شببة ملر�س الجها�س 
ال�شاري والذي يعترب من المرا�س 
الن�����ش��ان واحليوان  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
ومت اعتماد املخترب بح�شب موا�شفة 
العامة  باملتطلبات  اخلا�شة  الأي��زو 
لكفاءة خمتربات املعايرة والختبار 
قد  املخترب  ب���اأن  معاليه  واأو���ش��ح   .
العتماد  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع  اأجن����ز 

اهمها  الي��زو ومن  وفق موا�شفات 
م��ل��ف��ات ن��ظ��ام اجل����ودة ال��ت��ي ت�شمل 
العمل  واج�����راءات  �شيا�شات  جميع 
بالإ�شافة  املتبعة  وال��ربوت��وك��ولت 
برنامج  يف  امل��خ��ت��رب  ا����ش���رتاك  اىل 
واأكد  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ك��ف��اءة  فحو�شات 
املختربات  اأن  وامل��ي��اه  البيئة  وزي���ر 
ال���ب���ي���ط���ري���ة حت���م���ي ال�����دول�����ة من 
اإليها  ال��وب��ائ��ي��ة  الأم���را����س  دخ����ول 
البنية  بتطوير  معنية  ال��وزارة  وان 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��خ��ت��ربات وال���ت���ي من 
�شاأنها احلفاظ على معدلت الأمن 
الدولة  ���ش��ام��ة  احل��ي��وي و���ش��م��ان 
الناجتة  البيولوجية  املخاطر  م��ن 
التي  والأم�������را��������س  الأوب�����ئ�����ة  ع����ن 
خا�شة  والطيور  احليوانات  ت�شيب 

الإن�شان  ب��ني  امل�شرتكة  الأم���را����س 
ب����اأن املخترب  واأ����ش���اف  واحل����ي����وان. 
كبرية  مبهام  ي�شطلع  مرجعا  يعد 
البيطري  الت�شخي�س  جم���الت  يف 
وفح�س  احل����ي����وان����ات  لأم������را�������س 
القادمة  احل����ي����وان����ات  اإر����ش���ال���ي���ات 
البيطرية  والأع�����������اف  ل���ل���دول���ة 
وال�شموم  ال��ع��ل��ف��ي��ة  والإ�����ش����اف����ات 
خدمات  من  يقدمه  ما  اىل  ا�شافة 
لاأمرا�س  ور�����ش����د  ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 
البيطري  املخترب  الوبائية. ويعمل 
ال�����واردة من  ال��ع��ي��ن��ات  ع��ل��ى فح�س 
للك�شف  بالدولة  املختلفة  املناطق 
عن المرا�س احليوانية حيث يتم 
من خال تلك الفحو�شات الك�شف 
ع�����ن م����ر�����س ط�����اع�����ون امل����ج����رتات 

واحلمى  وال���ربو����ش���ي���ا  ال�����ش��غ��رية 
البقري  ال�����ش��ل  ال��ق��اع��ي��ة وم��ر���س 
الدموي  الت�شمم  ال���دم  وطفيليات 
الفحو�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��ع��وي 
للحيوانات  بالن�شبة  ام��ا  الأخ���رى. 
الدولة فيعمل املخترب  اإىل  ال��واردة 
العابرة  الم����را�����س  ف��ح�����س  ع��ل��ى 
املعتمدة  ال��ق��ائ��م��ة  ح�شب  ل��ل��ح��دود 
احليوانية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
الدفاع  خط  املخترب  يعترب  وبذلك 
احليوانية  ال���رثوة  ل�شامة  الول 
و���ش��ام��ة الغ��ذي��ة وب��ال��ت��ايل احلد 
من انت�شار المرا�س وتعزيز الأمن 
احل����ي����وي وال����غ����ذائ����ي يف ال����دول����ة. 
اأنه  وامل��ي��اه اىل  البيئة  واأ���ش��ار وزي��ر 
لعمل  املخترب  تاأهيل موظفني  يتم 

احلديثة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ف��ح��و���ش��ات 
�شهادات  ح��م��ل��ة  م����ن  وامل���ت���ق���دم���ة 
وال��ب��ك��ال��وري��و���س ويتم  امل��اج�����ش��ت��ري 
ال��دول��ة وخارجها  داخ���ل  ت��دري��ب��ه��م 
تقنيات  ادخ��ال  م�شتمر  ب�شكل  ويتم 
وف����ح����و�����ش����ات واج������ه������زة ج����دي����دة 
العلمي  ال��ت��ق��دم  مل��واك��ب��ة  للمخترب 
يف ه��ذا امل��ج��ال وت��دري��ب املخت�شني 
اخلطة  وح�شب  ا�شتخدامها.  على 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ف���اإن���ه م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
تزيد عدد الفحو�شات التي يجريها 
العلمية  التطورات  ملواكبة  املخترب 
املختربات  ع���م���ل  جم�����ال  ه�����ذا  يف 
وذل����ك ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات خمربية 
مع  تتما�شى  و���ش��ام��ل��ة  متخ�ش�شة 

املعايري العاملية. 

هيئة البيئة بال�سارقة تنظم ان�سطة 
وبرامج بيئية يف املنطقة ال�سرقية

وزير البيئة واملياه: املختربات خط الدفاع الأول 
ل�سالمة الرثوة احليوانية والأغذية
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العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/613  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهم/ ١ -رونالد والكر ٢- تي اآر بونيمان ميدل اي�شت )م.م.ح( 
ممثلة ال�شيد- رونالد والكر ٣- �شركة دي ا�س توولز اف زد كو ممثلة/ال�شيد 
رونالد والكر  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /كومبلي�شن تكنولوجي 
ري�شور�شي�س ايه ا�س وميثله: يعقوب قا�شم �شاهني عبداهلل  قد ا�شتاأنف القرار/ 
 ٢٠١٢/4/٢6 بتاريخ  كلي  جت���اري   ٢٠١٠/49٣ رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م 
�شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠١٣/4/١ امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/600  ا�ستئناف عقاري

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ج��ورلب��ا   ب��ور  -ايلينا   ١ ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
عبداهلل  ح��م��دان  ومي��ث��ل��ه:  ارخ��اجن��ل�����ش��ك��ي  /اليك�شي  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب��ا 
عبدالرحمن علي الهرمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   ٢٠١٢/١٠/٢٣ بتاريخ  كلي  عقاري   ٢٠١١/7١٠ رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠١٣/4/9 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1139   عمايل كلي                         
اىل املحكوم عليه/١-  امكو ملقاولت البناء )ذ.م.م( جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
كارناكاران  بالجوبال  ل�شالح/  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠١٣/١/٣١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
ناير مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ )١٣54٠٢ درهم( مائة وخم�شة 
وثاثون الف واربعمائة اثنني درهما، وتذكرة عودته اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن 
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر، والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية- 
عدا التعوي�س عن الف�شل التع�شفي- فتح�شب الفائدة من تاريخ �شريورة احلكم به نهائيا وحتى 
متام ال�شداد، والزمت املدعى عليها بامل�شروفات ومبلبغ الف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
واعفت املدعى من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابا 
با�شم �شاحب  الع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لا�شتئناف خال ثاثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1532  جتاري  كلي                       
اىل املدعى عليهما/١- ع�شمت حممد حيدر حنيفه ب�شفته ال�شخ�شية ٢- حممد �شهزاد جاويد 
اآل  م ع وميثله: احمد ح�شن رم�شان  دبي �س  املدعي / م�شرف  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل فيما 
بينهم على ان يوؤدوا للمدعى مبلغ  وقدره 7944٣5٣.٠4 درهم والزام املدعى عليهم بالت�شامن 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  ١٢٪ من  بواقع  اعاه  املذكور  املبلغ  التاخريية عن  بالفائدة  والتكافل 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة لتعلقة مبادة جتارية يف جميع الحوال 
ت�شمني املدعى عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9.٣٠���س  ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/١١ املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على القل.)علما بان الدعوى قد مت احالتها اىل الدائرة الرابعة(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/24  مدين  كلي                       
اىل املدعى عليهما/١- ابائي زهيك�شينوف ٢- تيمور ا�شكاكوف  جمهويل حمل القامة 
ري�شكولوف  ذ.م.م وميثلها مديرها/  العامة  للتجارة  ار  ارج��ي  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
جليل وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وقدره  مببلغ  الوىل  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامم  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
املدعي  وت�شمني  دره��م(   ١٠٠.٣9٠( وق��دره  مبلغ  الثانية  وللمدعية  دره��م(   ١5٠.٠٠٠(
عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
9.٣٠�س  ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/١٣ املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/378  جتاري جزئي                          

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/١- اوزل��ي��م ال�شعادة اك���اي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
كل�شتانة للمجوهرات �س.ذ.م.م وميثله: بدر حممد علي القرق قد اقام عليك الدعوى 
بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليها  املدعى  بالزام  باحلكم  املطالبة  ومو�شوعها 
بالر�شوم  والزامهما  درهم   95.٣١8 وق��دره  وقيمتها مبلغ  الذهب  كمية  برد  يقوما  بان 
وامل�شاريف والتعاب و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.٣٠���س  ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/6 املوافق  الربعاء 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
�شيكون  ف��ان احلكم  تخلفك  الق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1050  مدين جزئي                          

اىل املدعى عليه/١- �شرين كابيجا�س اتيلو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١888٢.١١ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة التفاقية ٢.49٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.    
بالقاعة  ال�شاعة 8.٣٠���س  املوافق ٢٠١٣/٣/١٣  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وحددت 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/878  مدين  كلي                       
اىل املدعى عليه/١- علي عبدالرحمن ن�شر اهلل العارف جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د ال ن��ه��ي��ان وميثله: 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )٢٣٠٠٠٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
   . التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  املحاماة 
بالقاعة  ال�شاعة 9.٣٠���س  املوافق ٢٠١٣/٣/١١  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/715  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- نا�شر غ�شاب علي الهاجري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )٣7١١4.٠9 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/5 ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1242  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- حممد بابر زمان رانا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )6٠7٣.77 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق ٢٠١٣/٣/٣ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة تخلك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/872  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- جمال حممد �شالح �شامل البلو�شي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ١٢٠٠١.٠5( وق��دره  مببلغ  عليه 
لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع ١٢٪ من  والفائدة 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/5 ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1186  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١-  �شرحان قائد �شيف ال حمودي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة )���س.م.ع(  وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ٣5٢١.٢6( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
املحاماة والفائدة بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
 ch1A.1 لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٣/٣/٣ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1057  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١-  علي جا�شم �شامل جا�شم الزعابي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ٣٠١4.94( وق���دره  مببلغ  عليه 
لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع ١٢٪ من  والفائدة 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/5 ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1198  مدين جزئي           
ان  القامة مبا  الكعبي جمهول حمل  عبيد  �شعيد  �شامل  عليه/١-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )١5559.9٢ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8:٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/٣ امل��واف��ق  الح��د 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1084  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- ح�شني رفيق جابر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )٣6٠١.١٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8:٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/٣ امل��واف��ق  الح��د 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1199  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١-  روحيت كومار كومار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )٣٢٣١.85 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/١٢ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1195  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- رمي�س عبا�س بن حممد ار�شد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة )���س.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
القانونية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )٣١.١46.7  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  �شده 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪١٢ ب��واق��ع 
ومقابل  اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/١٢ 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:٣٠ ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1190  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- نبيل يو�شف حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9.694.79 درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل  اتعاب 
ال�شاعة 8:٣٠ �س  املوافق ٢٠١٣/٣/٣  لها جل�شة يوم الح��د  املحاماة.  وح��ددت 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1065  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/١- حممد قمران حممد ح�شني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )٣4٣4.١4 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪١٢ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شاعة 8:٣٠ �س  املوافق 5/٢٠١٣/٣  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1214  مدين جزئي           

املدعي /  ان  اىل املدعى عليه/١- زارينا كواني�شفا  جمهول حمل القامة مبا 
�شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة )���س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )٣597.44دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪١٢ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
8:٣٠ �س  ال�شاعة   ٢٠١٣/٣/٣ املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال�شداد.  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1077  مدين جزئي           

ان  القامة مبا  اق��ب��ال   جمهول حمل  �شاهد  �شاهد  املدعى عليه/١- فهد  اىل 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )٣549.١٣ درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪١٢ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شاعة 8:٣٠ �س  املوافق 5/٢٠١٣/٣  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد. وحددت 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1119  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١-  �شاح حممد عبداحلليم هدية جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة )����س.م.ع(  وميثله: حممود  املدعي / �شركة الم��ارات لات�شالت  ان 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ١٢.949.59( وق��دره  مببلغ  عليه 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪١٢ بواقع  والفائدة 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/١٢ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1239  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/١-  عنود �شعيد احمد �شامل    جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   ٣٠٠8.6٠( وقدره  مببلغ 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/١٢ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/583  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/١-  رزايفا زميفريا رزايفا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   ٣4٠8.١4( وقدره  مببلغ 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  بواقع ١٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
الربعاء املوافق ٢٠١٣/٣/١٣ ال�شاعة 8:٣٠ �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأعلن املتحدث الر�شمي با�شم املعت�شمني يف مدينة �شامراء بالعراق 
ناجح امليزان اأن وفدا ي�شم علماء دين و�شيوخ ع�شائر �شيلتقي �شيخ 
الأزهر يف الأيام املقبلة ليطلعه على حقيقة ما يجري يف العراق من 
حراك �شعبي وتدخل اإيراين. و�شهدت �شاحة احلق يف �شامراء �شمال 
بغداد مظاهرة م�شائية حا�شدة احتجاجا على �شيا�شات رئي�س الوزراء 
نوري املالكي. وعرب املتظاهرون عن مت�شكهم مبطالبهم، وو�شفوها 
املعت�شمون  ويطالب  وامل�شاومة.  للتفاو�س  قابلة  وغري  عادلة  باأنها 
الرابعة من  امل��ادة  واإلغاء  املعتقات  باإطاق  �شهرين  اأك��رث من  منذ 
وال��ع��دال��ة قانون  امل�شاءلة  ق��ان��ون  واإل��غ��اء  الإره����اب،  ق��ان��ون مكافحة 
�شكاين  تعداد  واإج���راء  ال��دول��ة،  ال��ت��وازن يف  البعث وحتقيق  اجتثاث 

باإ�شراف دويل ملعرفة الن�شب احلقيقية للرتكيبة ال�شكانية.
�شيلتقي  الوفد  اأن  �شامراء  يف  املعت�شمني  با�شم  املتحدث  اأك��د  وق��د 
�شيخ الأزهر اأحمد الطيب ليطلعه على التدخل الإيراين يف ال�شوؤون 
خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  املتوا�شل  ال�شعبي  احل���راك  وحقيقة  العراقية، 
بالباد منذ دي�شمرب كانون الأول املا�شي. وتاأتي هذه اخلطوة بعد 
لقاء �شيخ الأزهر بالرئي�س الإيراين حممود اأحمدي جناد يف القاهرة 
اأوائل ال�شهر اجلاري، ومطالبته بعدم تدخل اإيران يف �شوؤون اخلليج 

وتاأكيده على رف�س املد ال�شيعي يف باد اأهل ال�شنة واجلماعة.
 

العام  ابابا بح�شور المني  ادي�س  اليوم الحد يف  افارقة  قادة  يجتمع 
لل�شام يف �شرق  اط���ار  ات��ف��اق  م���ون لتوقيع  ك��ي  ب���ان  امل��ت��ح��دة  ل���امم 
الكونغو الدميوقراطية التي تواجه موجة جديدة من اعمال العنف 
منذ ع�شرة ا�شهر. وكان يفرت�س ان يوقع التفاق على هام�س القمة 
الخرية لاحتاد الفريقي يف ادي�س ابابا بني الكونغو الدميوقراطية 
وال����دول امل��ج��اورة اي روان����دا واوغ��ن��دا وان��غ��ول وب��ورون��دي والكونغو 
ب��رازاف��ي��ل وك��ذل��ك ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا وت��ن��زان��ي��ا. ل��ك��ن ت��وق��ي��ع��ه ارجىء 
ان  ال  ر�شميا  اع��ل��ن  ح�شبما  اج��رائ��ي��ة  ل���ش��ب��اب  الخ����رية  اللحظة  يف 
دبلوما�شيني او�شحوا ان دول من افريقيا اجلنوبية راأت انها ا�شركت 
اكرث من املطلوب يف العملية وتعقد القمة اليوم جمددا يف العا�شمة 
الثيوبية يف مقر الحتاد الفريقي. وقال دبلوما�شي يف المم املتحدة 
العامة  اللتزامات  من  �شل�شلة  ويت�شمن  �شيا�شي  املتوقع  التفاق  ان 
امل�شتقل  املحلل  �شترينز  جي�شون  وراأى  الط����راف.  خمتلف  قبل  م��ن 
اخلبري يف الكونغو الدميوقراطية ان التفاق وان كان واع��دا، ما زال 
مبهما جدا ويقع يف �شفحتني تقريبا . وت�شهد منطقة �شرق الكونغو 
الدميوقراطية وبالتحديد قطاعها الغني بالرثوة املعدنية �شمال كيفو 
الذي تعاقبت عليه حركات التمرد والع�شيان واحلروب القليمية منذ 

عقود، مواجهات بني متمردين واجلي�س النظامي منذ ني�شان ابريل.

يف  الد�شتورية  اليمني  كوروما  اأرن�شت  ال�شرياليوين  الرئي�س  اأدى 
ال�شام يف  بتثبيت  واع��دا  �شنوات،  ثانية من خم�س  فريتاون لولية 

باده التي خرجت قبل عقد من حرب اأهلية ا�شتمرت 11 عاما.
وقال كوروما الذي اأعيد انتخابه يف نوفمرب ت�شرين الثاين 2012 
خال احتفال اأداء اليمني الد�شتورية يف املدرج الكبري يف العا�شمة 
اأم�س اجلمعة اأو�شلني القدر، كرئي�س ل�شرياليون، اإىل اأن اأكون هنا 
اليوم للمرة الثانية. اأ�شكر ب�شدق �شعب هذه الأمة العظيمة لإعطائي 
فر�شة خدمته واحلفاظ على اإرث ال�شام، التقدم والتطور . واأ�شار 
اإىل ان �شرياليون اجتازت منذ انتهاء احلرب الأهلية طريقا طويلة 
التحلي  اإىل  ال�شرياليونيني  داعيا   ، للدميقراطية  ننت�شر  واليوم، 
بالت�شامح الديني وال�شيا�شي. و�شهد مرا�شم اأداء اليمني الد�شتورية 
اأحمد  للباد  ال�شابق  الرئي�س  �شاعات،  �شبع  ق��راب��ة  ا�شتمرت  التي 
الرئي�س  ون��ائ��ب  و2002-1998   1997-1996 كباه  تيجان 
ممثلون  ���ش��ارك  كما   2007-1998 ب��ريي��وا  ���ش��ول��وم��ون  ال�شابق 
رئي�س  وك��ان  املتحدة.  ال��ولي��ات  بينها  بلدا   17 امل�شتوى من  رفيعو 
جون�شون  اإيلني  الليبريية  هي  املرا�شم  يف  امل�شارك  الوحيد  الدولة 
�شريليف، وهي اأي�شا الرئي�شة احلالية لحتاد نهر مانو الذي ي�شم 

غينيا وليبرييا و�شرياليون و�شاحل العاج.

عوا�سم

بغداد

فري تاون

ادي�ص ابابا

الرتخي�س حلزب ديني جديد يف تون�س!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

القانوين  الرتخي�س  على  التون�شي  الإ���ش��ام��ي  احل���زب  م��وؤخ��را  حت�شل 
ملمار�شة الن�شاط ال�شيا�شي لي�شبح احلزب اخلام�س من نوعه يف تون�س.

و�شيعمل هذا احلزب على ال�شغط لتطبيق ال�شريعة كما اأن من الأهداف 
الإ�شام من  اإىل حتقيقها هي حذف كل ما يخالف  �شي�شعى احلزب  التي 
للغر�س  التون�شي  الإ���ش��ام��ي  احل���زب  و�شيعقد  ب��ي��ان.  وف��ق  امل����راأة،  جملة 
ندوة �شحفية يوم ال�شبت املوافق ل�9 مار�س 2013، لاإعان ر�شميا عن 
العام  الأم��ني  بها  التي توّجه  الر�شمية  الدعوة  ح�شوله الرتخي�س ح�شب 
اأهداف هذا احلزب  اأبرز  اإىل ال�شحافة. وتتمثل  املوؤ�ش�س الطيب ال�شمائي 
يتبنى  كما  تون�س  يف  احلياة  مفا�شل  كل  يف  الإ�شامية  ال�شريعة  تطبيق 
احلزب املذهب املالكي. وتوجد حاليا يف تون�س 5 اأحزاب دينية مرخ�س لها 
للن�شاط ال�شيا�شي رغم اأن القانون التون�شي ل ي�شمح بالرتخي�س لأحزاب 
الأح��زاب على م�شتوى  اأب��رز هذه  اأو عرقي. ومن  اأ�شا�س ديني  قائمة على 
امل�شيطر على احلكم ويعترب هذا احلزب  النه�شة  ال�شعبية حزب  قاعدتها 
اأكرث قربا جلماعة الأخوان امل�شلمني وحزب التحرير الذي ي�شنف �شمن 
اأ�شبحت مكلفة  رئا�شة احلكومة هي من  اأن  اإىل  ي�شار  ال�شلفية.  الأح��زاب 
الداخلية  ل��وزارة  املهمة موكولة  كانت هذه  اأن  بعد  لاأحزاب  بالرتخي�س 
قبل الإطاحة بنظام الرئي�س الأ�شبق زين العابدين بن علي. ويعمل احلزب 
الإ�شامي التون�شي وفق بيانه على حماربة الف�شاد القت�شادي بالقطع مع 
الربا وبيع اخلمر وكل املحرمات التي يرتكز عليها القت�شاد كبع�س اأ�شكال 
ال�شياحة املحرمة والرزق على اهلل اإميانا باأن من يتقي اهلل يرزقه من حيث 
ل يحت�شب. وبالن�شبة اإىل املجال الفاحي يرى احلزب اأنه من ال�شرورة 
جهة  ومن  احلبوب.  لزراعة  العتبار  باإعادة  لتون�س  الغذائي  الأم��ن  دعم 
ت�شجيع  عليها مع  التنقيب  وكيفية  والغاز  النفط  البحث يف عقود  اأخ��رى 

البحث وال�شتثمار يف الطاقة ال�شم�شية وطاقة البحر والرياح. 

دعوة دولية لإطالق �شحفيني فل�شطينيني 

خطر الهدم يتهدد حي الب�ستان يف القد�س 

جدل ب�شاأن توقيت النتخابات 

م�سر ت�سرتي قنابل غاز ب�2.6 مليون دولر 

القادم  ال��ن��واب  جمل�س  في�شبوك 
�شيكون باإذن اهلل متنوعا ت�شدح فيه 
الإ�شامية  الوطنية  الأ�شوات  كل 
واليمينية  ت���ن���وي���ع���ات���ه���ا،  ب����ك����ل 
اختافاتها،  ب���ك���ل  ال���ل���ي���ربال���ي���ة 
 . �شراعاتها  كانت  اأي��ا  والي�شارية 
وق��ال��ت اجل��م��اع��ة الإ���ش��ام��ي��ة اإن 
الوحيدة  الطريق  هي  النتخابات 
ال�شعب  واإن  الأزم���ة،  م��ن  للخروج 
اختيار من يرى  له  يتاح  اأن  يجب 
اأنهم الأن�شب لتمثيله، واأ�شارت اإىل 
لن  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  اأغلبية  اأن 

تقاطع النتخابات.
حممد  ال��ل��ي��ربايل  ال�شيا�شي  لكن 
الربادعي قال اإن اإجراء النتخابات 

•• لندن-القاهرة-وكاالت:

غ����اردي����ان  ذي  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأف���������ادت 
الربيطانية ام�س اأن م�شر اأنفقت 
ا�شرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   1.7
يف  اأم��ريك��ي(  دولر  مليون   2.6(
�شراء 140 األف قنبلة غاز مدمع 
ال�شهر  املتحدة  الوليات  م�شدرها 

املا�شي.
متت  ال�شفقة  ه���ذه  اأن  واأ���ش��اف��ت 
امل�شرية  احلكومة  اأن  من  بالرغم 
خ�شم  ويف  الإف����ا�����س  ���ش��ف��ا  ع��ل��ى 
موجة مما �شمته وح�شية ال�شرطة 
جمعيات  م����ن   21 دف���ع���ت  ال���ت���ي 
ال���دف���اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����ش��ان اإىل 
و���ش��ف م��ا ي��ج��ري باأنها ع���ودة اإىل 
ينتهجها  كان  التي  القمع  اأ�شاليب 
ال�����ش��اب��ق ح�شني  ال��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام 

مبارك.
�شحيفة  اأوردت��ه��ا  لتقارير  وطبقا 
وزارة  ف��������اإن   ، ال�����ي�����وم  امل���������ش����ري 
اأمرا  اأ���ش��درت  امل�شرية  الداخلية 
ط���ارئ���ا ب���ال�������ش���راء ن��ه��اي��ة ي��ن��اي��ر-
اأ�شبوع  بداية  اأي يف  الثاين،  كانون 
اأججتها  ال��ت��ي  ال���ش��ط��راب��ات  م��ن 
م��ظ��اه��رات ���ش��د ال��رئ��ي�����س حممد 
مر�شي وجماعة الإخوان امل�شلمني 
واح����ت����ج����اج����ات ع���ل���ى مم���ار����ش���ات 

ال�شرطة القمعية. 
�شكوكا  م��ع��ار���ش��ون  ن�شطاء  واأث����ار 
اإق����دام احل��ك��وم��ة على �شراء  ح��ول 
تقل�شت  وق��ت  يف  املُ��دِم��ع��ة  القنابل 
ف���ي���ه اح���ت���ي���اط���ي���ات ال�����ب�����اد من 
ال��ع��م��ات الأج��ن��ب��ي��ة اإىل اأق���ل من 
وظلت   ،2011 م���ن���ذ  ال���ن�������ش���ف 
احل���ك���وم���ة ت���ع���اين م����ن ن��ق�����س يف 

دون التو�شل لوفاق وطني �شيزيد 
الو�شع ا�شتعال . وقال رئي�س حزب 
اإن حزبه  ال���ب���دوي  ال�����ش��ي��د  ال��وف��د 
الرئي�س  دع��وة  تاأتي  اأن  ياأمل  ك��ان 
لنتخابات جمل�س النواب اجلديد 
يف اإطار احلوار الوطني الذي دعا 

اإليه.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأ����ش���اف 
�شت�شتاأنف اجتماعها  الوفد  حلزب 
النهائي  امل��وق��ف  لتحديد  ال�شبت 

للحزب من هذه النتخابات.
الوطني،  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  وق���ال���ت 
ال���ت���ي ت�����ش��م ع�����ددا م���ن الأح������زاب 
بينها  م��ن  والي�شارية  الليربالية 
الد�شتور  وح������زب  ال����وف����د  ح�����زب 
�شتحدد  اإن��ه��ا  ال���ربادع���ي،  برئا�شة 
موقفها من النتخابات يف اجتماع 

خال اأيام.
وقال املتحدث با�شم اجلبهة خالد 
كنا  اإذا  م��ا  ل��ن��ق��رر  �شنجتمع  داود 
�شنقاطع اأو ن�شارك يف النتخابات، 
املعار�شة  ف��اإن  وا�شح  هو  كما  لكن 
القرار  ب�شبب  بال�شيق  ت�شعر  ككل 
امل��ن��ف��رد م��ن ج��ان��ب ال��رئ��ا���ش��ة، هذا 

قرار مت�شرع .
اجلزيرة  مرا�شل  نقل  ال�شياق  ويف 
يف القاهرة عن م�شدر يف الرئا�شة 
طلبات  ت��ل��ق��ت  ال��رئ��ا���ش��ة  اإن  ق��ول��ه 
موعد  تغيري  ب�شاأن  الكنائ�س  م��ن 
تبداأ  ال��ت��ي  الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات 
املقبل  اأب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان  م��ن   27 يف 
امل�شيحيني.  اأع��ي��اد  م��ع  وتت�شادف 
الرئا�شة  اإن  امل�������ش���در  واأ������ش�����اف 
�شتنظر يف الطلبات، لكنه مل ي�شر 
اأو  الطلبات  لتلك  ال�شتجابة  اإىل 

رف�شها.

بوتفليقة : اأمن اجلزائر 
يتعر�س للخطر 

•• اجلزائر-يو بي اأي:

ح����ذر ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري عبد 
العزيز بوتفليقة ام�س من خطورة 
للخطر جراء  الباد  اأم��ن  تعر�س 

الو�شع الأمني املتاأزم يف مايل.
وجهه  خ��ط��اب  يف  بوتفليقة  وق���ال 
لتاأميم   42 ال����ذك����رى  مل��ن��ا���ش��ب��ة 
فرباير-�شباط   24( امل��ح��روق��ات 
اأخرى،  حتديات  نواجه   )1971
بني  للخطر  يتعر�س  اأم��ن��ن��ا  ن��رى 
الو�شع  ج����راء  والأخ������رى  ال��ف��ي��ن��ة 
ال�����ش��ائ��د يف م����ايل ع��ل��ى ح���دودن���ا 
اجل���ن���وب���ي���ة وب�������ش���ب���ب اإره����������اب ل 
يف  حلظة  نتهاون  ول  �شره  ي��وؤم��ن 

حماربته .
واع���ت���رب ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري اأن 
م��ا وق���ع م��ن اع��ت��داء ع��ل��ى املن�شاأة 
عني  مبنطقة  �شهر  قبل  النفطية 
اأق�����ش��ى ج��ن��وب �شرق  اأم��ي��ن��ا���س يف 
على  الأمثل  الدليل  اأق��ام  اجلزائر 
الفلول  وح�����ش��ي��ة  ك�����ش��ف  اإذ  ذل����ك 
اأبرز  ال��وق��ت  نف�س  ويف  الإره��اب��ي��ة 
الأمنية  واأجهزتنا  جي�شنا  اق��ت��دار 
الذين وفقوا جميعهم يف الت�شدي 
ا�شتهدف  ال�����ذي  الع����ت����داء  ل���ه���ذا 

اإحدى اأهم املن�شاآت يف بادنا .

الوقود  لدعم  املخ�ش�شة  الأم���وال 
بعد  امل�شوؤولون  يتو�شل  مل  بينما 
القر�س  تفا�شيل  على  ات��ف��اق  اإىل 
الدويل  النقد  �شندوق  من  املقدم 
رغم  دولر،  مليارات   4.8 بقيمة 

اأن الدولة يف اأم�س احلاجة اإليه.
هوؤلء  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
الن�شطاء راأوا يف �شراء تلك الكمية 
من القنابل املدمعة مثال اآخر على 
عدم رغبة احلكومة يف كبح جماح 
وح�شيتها  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��رط��ة 
 2011 ث�����ورة  رئ��ي�����ش��ي��ا يف  ���ش��ب��ب��ا 
التي اأطاحت بح�شني مبارك، فيما 
اأخرى  م��رة  ال�شرطة  �شلوك  اأث���ار 

انتقادات هذا العام.

من جهة اأخرى، توالت ردود الفعل 
الرئي�س  لقرار  واملعار�شة  امل��وؤي��دة 
بالدعوة  م��ر���ش��ي  امل�����ش��ري حم��م��د 
اإىل انتخابات جمل�س النواب نهاية 

اأبريل-ني�شان املقبل. 
اإىل  بالدعوة  الإ�شاميون  ورح��ب 
الو�شيلة  اإن��ه��ا  قائلني  النتخابات 
ال���وح���ي���دة ل���ل���خ���روج م����ن اأزم������ات 
والقت�شادية.  ال�شيا�شية  م�شر 
رئي�س  نائب  العريان  ع�شام  وق��ال 
املنبثق  وال���ع���دال���ة  احل���ري���ة  ح���زب 
اإن  امل�شلمني  الإخ���وان  جماعة  عن 
توحيد  �شاأنه  من  �شيكون  الربملان 

احلياة ال�شيا�شية امل�شرية.
موقع  ع��ل��ى  �شفحته  يف  واأ����ش���اف 

كاتب: اأوباما اختار اأع�ساء طيعني باإدارته اجلديدة الزهار يدعو املقاومة الفل�سطينية اإىل تطوير اأدواتها 
وقتل  القطاع.  على  املتوا�شلة  الغارات  من  ايام  ثمانية 
واطلقت  ا�شرائيليني،  و�شتة  فل�شطينيا   177 حينها 
النزاع قذائف من قطاع غزة �شقطت لول مرة  خال 

يف قرى قريبة من القد�س ومن تل ابيب.
ادواتها  تطوير  اىل  الفل�شطينية  املقاومة  الزهار  ودعا 
فل�شطني  لتحرير  وط��ن��ي  ب��ربن��ام��ج  للعمل  وق��درات��ه��ا 
م��ا ح��دث خال  ان  ، مبينا  املحتلة  الر����س  وا���ش��ت��ع��ادة 
تطوير  ي�شتدعي  غزة  قطاع  على  ال�شرائيلي  العدوان 
و����ش���ائ���ل ال����دف����اع ع���ن ال��ن��ف�����س ل��ي�����س ف��ق��ط ل���ل���ردع بل 
ا�شرائيلي م�شتمر ودعم  ع��دوان  ازاء  ل�شرتداد الر���س 

غربي متوا�شل منذ احتال فل�شطني .

••غزة-ا ف ب:

دع��ا ال��ق��ي��ادي ال��ب��ارز يف حما�س حم��م��ود ال��زه��ار ام�س 
وقدراتها  ادوات��ه��ا  تطوير  اىل  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة 
وا�شتعادة  فل�شطني  لتحرير  وط��ن��ي  ب��ربن��ام��ج  للعمل 

الر�س املحتلة .
وقال الزهار خال موؤمتر احلرب على غزة التداعيات 
من  متكنت  الفل�شطينية  املقاومة  ان  امل�شتقبل   واآف���اق 
كافة  ع��ن  ن��وع��ي  ب�شكل  ال�شرائيلي  العمق  ا�شتهداف 
املعارك واحلروب ال�شابقة والذي جعل الحتال يعجل 
بعد  الثاين-نوفمرب،  ت�شرين   22 يف  التهدئة  يف طلب 

مقتل ع�سرات املتمردين واجلنود الت�ساديني يف مايل

الإ�شرائيلية  وال���ب���ن���اء  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
م����ن����ح����ه����م ت�����راخ�����ي�����������س ال����ب����ن����اء 
والت�شييق  بالعتقال  وتواجههم 
امل��ال��ي��ة التي  ال���غ���رام���ات  وف���ر����س 
ال����دولرات  اآلف  ب��ع�����ش��رات  ق���درت 
للعائلة الواحدة، يف مقابل ت�شجيع 
وزرع  لليهود  ال�شتيطان  م�شاريع 
والع�شكرية  ال�شتيطانية  ال��ب��وؤر 
ب�����ش��ل��وان مم��ا ي��ن��ذر ب��اإ���ش��ع��ال فتيل 
متتد  قد  بالقد�س  ثالثة  انتفا�شة 
الفل�شطينية  امل���ن���اط���ق  جل��م��ي��ع 

املحتلة.
اللجنة  ع�����ش��و  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�شلوان  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
اإن  �شافع  اأب��و  م��راد  الب�شتان  وح��ي 
منه  مفروغ  �شيء  للهدم  الت�شدي 
نخ�شره،  ���ش��يء  اأي  ل��ن��ا  يبقى  ف��ل��م 
القد�س  عن  ندافع  ب�شلوان  ونحن 
والأق�������ش���ى م�����ش��رى ر����ش���ول اهلل. 
والق�شية لي�شت جمرد هدم منزل، 
اإرادات  ���ش��راع  ع��ن  نتحدث  فنحن 
وم��ع��رك��ة وج�����ود م���ع ه����ذا املحتل 
اأم��ده ومتادى  ال��ذي ط��ال  الغا�شم 
با�شتهداف الب�شر واحلجر باملدينة 

املحتلة .
وردا على �شوؤال حول توقعات �شكان 
املحكمة  ق����رار  ب��خ�����ش��و���س  احل����ي 
اأوامر  املرتقب حل�شم  الإ�شرائيلية 

•• القد�ص-بروك�سيل-وكاالت:

والت�شريد  الهدم  م�شهد  يتوا�شل 
للفل�شطينيني  العرقي  والتطهري 
العديد  يف  امل���ح���ت���ل���ة  ب���ال���ق���د����س 
ال�شكنية،  والأح����ي����اء  امل���واق���ع  م���ن 
الب�شتان  ح����ي  ����ش���ك���ان  وي���خ���و����س 
جنوب امل�شجد الأق�شى هذه الأيام 
معركة مف�شلية يف حرب ال�شمود 
وال��ب��ق��اء ال��ت��ي ت����دور رح���اه���ا منذ 
الهدم  اآل��ي��ات  ق��ب��ال��ة   1995 ع���ام 
ال�شتيطان  وم�����ش��اري��ع  وال��ت��ه��وي��د 

الإ�شرائيلي.
حمكمة  ب�����ت  الأه����������ايل  وي�����رق�����ب 
القادم  الأ�شبوع  الحتال بغ�شون 
يف ال���ش��ت��ئ��ن��اف ال����ذي ت��ق��دم��ت به 
و  الب�شتان  ع��ن ح��ي  ال��دف��اع  جلنة 
لإبطال  للتنمية  القد�س  موؤ�ش�شة 
بهدم احلي  الحتال  بلدية  ق��رار 
وت�شريد  م��ن��زل   88 م��ن  امل���وؤل���ف 
 1500 ت��ع��داده��م  ال��ب��ال��غ  �شكانه 
توراتية  ح��دي��ق��ة  لإق���ام���ة  ن�����ش��م��ة 

وطنية .
من  املقد�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وك��ث��ف��ت 
الت�شعيدية  وخ��ط��وات��ه��ا  ن�شالها 
ن�����ش��اط��ات خيمة  ت��ف��ع��ي��ل  ب����اإع����ادة 
اأ�شحت  ال��ت��ي  ب��احل��ي  الع��ت�����ش��ام 
وذلك  وامل��ق��اوم��ة،  لل�شمود  رم���زا 

مع ت�شاعد وترية تهديدات بلدية 
التداول  رف�����ش��ت  ال��ت��ي  الح��ت��ال 
الذي  البديل  الهيكلي  باملخطط 
اأع���دت���ه جل��ن��ة ال���دف���اع ع���ن احلي، 
م��ط��ال��ب��ة امل��ح��ك��م��ة ب��اإل��غ��اء جتميد 
اأوامر هدم منازل احلي وتنفيذها 
ع��ل��ى ال����ف����ور. ي���ق���ول احل�����اج زي���اد 
بلدية الح��ت��ال ت�شن  اإن  زي��داين 
الأحياء  جميع  على  �شر�شة  حربا 
املا�شقة  �شلوان  بلدة  يف  ال�شكنية 
البلدة  ي�����ش��ك��ن  ح��ي��ث  ل��اأق�����ش��ى، 
يتهددهم  ن�شمة  األ���ف  �شتني  نحو 
املمتدة  ملنازلهم  والهدم  الت�شريد 
على م�شاحة ل تتعدى 600 دومن 
فقط، وبهذه املرحلة يتم ا�شتهداف 
املمتدة  مبانيه  لهدم  الب�شتان  حي 
مبوجب  دومن���ا   45 م�شاحة  على 
لإقامة حديقة  فورية  اأوام��ر هدم 
حديقة  ا�شم  عليها  اأطلق  توراتية 
ام��ت��دادا ملدينة  ال��ت��ي تعترب  امل��ل��ك 
لبناء  ومقدمة  التهويدية  داوود 

خمطط الهيكل املزعوم.
و�شرد احل��اج زي��داين ال��ذي يقطن 
مع زوجته واأولده ال�شبعة مبنزل 
مرتا   75 م�����ش��اح��ت��ه  ت���ت���ع���دى  ل 
م���ع���ان���ات���ه امل���ت���وا����ش���ل���ة م���ن���ذ عقد 
كباقي  الحتال  بلدية  مع  ونيف 
جلان  ترف�س  حيث  احل���ي،  �شكان 

ال��ه��دم، اأج����اب اأب���و ���ش��اف��ع ل نعول 
الإ�شرائيلي  ال��ق�����ش��اء  ع��ل��ى  ب��ت��ات��ا 
مطاطي  خ��ت��م  اإل  ه���و  م���ا  ال�����ذي 
وتوجهنا  الح��ت��ال،  اأذرع  ملختلف 
ال�شبل  ك��اف��ة  ل�شتنفاد  للمحاكم 
بغية ك�شب الوقت لعل وع�شى ياأتي 

ظرف ويتغري احلال .
يلجم  اأن  ال��دويل  املجتمع  وطالب 
بوجه  ال�����ش��ك��ان  وين�شر  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ب��د م��ن حماكمته  ال��ذي ل  املحتل 
دول����ي����ا ع���ل���ى ج����رائ����م����ه، واع���ت���رب 
لرهائن  حت����ول����وا  الأط�����ف�����ال  اأن 
ملجرد  والعتقال  القمع  ل�شيا�شات 
ت�����ش��دي��ه��م ب���احل���ج���ارة جل���راف���ات 

الأمن  ل��ق��وات  ومقاومتهم  ال��ه��دم 
حرمة  تنتهك  ال��ت��ي  الإ�شرائيلية 

املنازل.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأع���ل���ن الحت���اد 
ال��������دويل ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني، وم���ق���ره 
لنقابة  دع����م����ه  ع�����ن  ب����روك���������ش����ل، 
الفل�شطينيني  ال�������ش���ح���ف���ي���ني 
املن�شوية حتت لوائه، يف تنظيمها 
للمطالبة  اهلل  ب������رام  م���ظ���اه���رة 
الذين  زم���ائ���ه���م  ع���ن  ب�����الإف�����راج 

حتتجزهم اإ�شرائيل.
ال�شحفيني  ن�����ق�����اب�����ة  وك�������ان�������ت 
الفل�شطينيني قد نظمت اعت�شاما 
اح��ت��ج��اج��ي��ا خ����ارج م��ع��ت��ق��ل عوفر 

�شرق رام اهلل، بينما كانت حمكمة 
ا�شتماع  جل�شة  تعقد  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال�شحفي  اع����ت����ق����ال  ق�������ش���ي���ة  يف 
الفل�شطيني عامر اأبو عرفة ور�شام 

الكاريكاتري حممد �شباعنة.
وق�������ال رئ���ي�������س الحت��������اد ال������دويل 
بيان  لل�شحفيني جيم بوملحة يف 
�شادر يف بروك�شل اإننا نوؤيد حترك 
للمطالبة  الفل�شطينيني  زمائنا 
 ، اأبو عرفة و�شباعنة  بالإفراج عن 
م�شيفا اأن اعتقالهم يبدو كتدبري 
الأمن  ق��وات  تتخذه  اآخ��ر  تع�شفي 
�شد  روت��ي��ن��ي  ب�شكل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�شحفيني الفل�شطينيني .

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأع�شاء  بع�س  �شمات  بني  اإغناتيو�س  ديفد  الأم��ريك��ي  الكاتب  ق��ارن 
اعتربهم  الذين  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  الأمريكي  للرئي�س  اجلديدة  الإدارة 
اأقوياء  ال�شابقني كانوا  اإن  ال�شابقني، وقال  الأع�شاء  طيعني، وبع�س 
يتناف�شون مع توجهات البيت الأبي�س يف ال�شيا�شة اخلارجية، وذلك 
ل��ه �شحيفة  ن�شرته  مقال  الكاتب يف  وق��ال  اجل���دد.  ح��ال  عك�س  على 
الأوىل  الرئا�شية  للفرتة  اأوباما  اإدارة  اإن  الأمريكية  بو�شت  وا�شنطن 
البيت  ب��ني  اخل��ف��ي  والح��ت��ك��اك  التناف�س  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكا  �شهدت 
اخلارجية  ال�شيا�شات  ب�شاأن  وذلك  الأقوياء،  ال��وزراء  وبع�س  الأبي�س 
الأبي�س  البيت  اأن  واأو���ش��ح  خمتلفا.  يبدو  الآن  الأم��ر  ولكن  للباد، 
متكن الآن من ال�شيطرة على ال�شيا�شة اخلارجية، وذلك من خال 

رجال اأوباما الذين ر�شحهم لتويل منا�شب وزارية ح�شا�شة يف اإدارته 
اجلديدة، والذين يبدو اأنهم ميالون لتباع توجيهات وتعليمات البيت 
الذين كانوا من  ال�شابقني  الأبي�س على عواهنها، وذلك على عك�س 
الأوزان الثقيلة من حيث الطموحات، وكانوا يقاومون اإماءات البيت 
ال�شخ�شيات  من  ع��دد  اإىل  اإغناتيو�س  واأ���ش��ار  النهاية.  حتى  الأبي�س 
الأمريكية القوية والتي تولت منا�شب فيما م�شى، مو�شحا اأن وزيرة 
اخلارجية الأمريكية ال�شابقة هياري كلينتون ووزير الدفاع الدفاع 
الأ�شبق روبرت غيت�س كانا وزيرين قويني، وذلك ب�شبب متتعهما بقوة 
ال�شخ�شية وا�شتقالية الراأي. واأ�شاف اأن ليون بانيتا كانت له نف�س 
املكانة القوية عندما كان مديرا لوكالة املخابرات املركزية الأمريكية 
، واأن نف�س ال�شيء ينطبق على اجل��رال ديفد برتايو�س  اأي  اآي  �شي 

الذي اأدار الوكالة بعد ت�شلم بانيتا حقيبة الدفاع.

•• جنامينا-رويرتز:

اعلن اجلي�س الت�شادي ان 13 جنديا ت�شاديا قتلوا يف ا�شتباكات وقعت 
الفرن�شية  القوات  بها  ب�شرية منيت  اكرب خ�شائر  �شمال مايل يف  يف 
والفريقية منذ بدء حملة ع�شكرية �شد املتمردين هناك قبل �شتة 

ا�شابيع.
وق��ت��ل��ت ال���ق���وات ال��ت�����ش��ادي��ة 65 م��ق��ات��ا م��رت��ب��ط��ني ب��ال��ق��اع��دة يف 
قرب  واق��ع��ة  جبال  يف  النهار  منت�شف  قبل  ب���داأت  التي  ال�شتباكات 

حدود مايل ال�شمالية مع اجلزائر.
وذكر بيان من القيادة العامة للجي�س الت�شادي يف الذاعة الر�شمية 
العدو تدمري خم�س مركبات وقتل  املبدئية.. يف جانب  املح�شلة  ان 

وتدخلت  البوا�شل.  جنودنا  من   13 ملقتل  وناأ�شف  ارهابيا.   65
لوقف  املا�شي  ال�شهر  افريقيا  بغرب  ال�شابقة  فرن�شا يف م�شتعمرتها 
هجوم للمتمردين �شوب اجلنوب بعد �شيطرتهم على �شمال الباد 
ال��وق��ت ق��وات م��ن دول  اب��ري��ل ني�شان املا�شي وار���ش��ل��ت منذ ذل��ك  يف 
بهدف  م��ايل  اىل  ت�شاد  األفا جندي من  بينها  افريقية جم��اورة من 
تويل قيادة العملية عندما تبداأ القوات الفرن�شية يف ان�شحاب مزمع 

ال�شهر املقبل.
ولكن ا�شتمرار العنف منذ طرد ال�شاميني من املناطق احل�شرية 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى خ��ط��ر ت����ورط ال���ق���وات الفرن�شية 
املايل  والفريقية يف حرب ع�شابات مع حماولتها م�شاعدة اجلي�س 

ال�شعيف على مواجهة التفجريات والغارات امل�شلحة.
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�سركة �سينية تف�سل يف مقا�ساة اأوباما 
•• وا�سنطن-وكاالت:

رف�شت قا�شية احتادية اأمريكية يف وا�شنطن معظم الدعاءات التي وردت 
يف دعوى ق�شائية اأقامتها �شركة �شينية �شغرية �شد الرئي�س باراك اأوباما، 
لإحباطه م�شروعا لها لبناء مزارع توليد طاقة من قوة الرياح قرب موقع 

تدريب يف نيفادا بغرب الوليات املتحدة. 
لتوليد  ت��ورب��ي��ن��ات  �شينيان،  ميلكها  ال��ت��ي  ك���ورب  رال�����س  ���ش��رك��ة  وو���ش��ع��ت 
ال��ذي ي�شتخدم يف  اأوري��غ��ون،  التدريب يف  الرياح قرب موقع  الكهرباء من 

جتربة الطائرات دون طيار، وهي تقنية اأمريكية ح�شا�شة للغاية.
واأ�شدر اأوباما اأمرا يطلب من رال�س كورب بيع مزارع الرياح الأربعة املزمع 
اإن�شاوؤها ب�شبب اأخطار تتعلق بالأمن القومي، يف خطوة هي الأوىل منذ عام 
فيها  يفر�س  اأو  ر�شميا �شفقة جتارية  اأمريكي  رئي�س  فيها  1990 مينع 

عملية بيع بناء على مثل هذه الأ�شباب.
وجاء اأمر اأوباما بعد تو�شية من جلنة ال�شتثمارات اخلارجية يف الوليات 
ت�شكلها  التي  الأخ��ط��ار  تقيم  والتي  اخل��زان��ة،  وزي��ر  يراأ�شها  التي  املتحدة 
الأمن  على  الأمريكية  العمليات  اأو  ال�شركات  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات 

القومي.
وقالت قا�شية املحكمة اجلزئية الأمريكية اآمي جاك�شون يف حكمها اإنه لي�س 
من اخت�شا�س املحكمة �شماع الطعون �شد اأمر اأوباما، لأن مثل هذا الأمر 
كورب  رال�س  باإمكان  اأن��ه  اإىل  واأ�شارت  الق�شائية،  للمراجعة  خا�شعا  لي�س 
امل�شي قدما يف طعنها يف الطريقة التي نفذ بها القانون يف هذه الق�شية. 
ويف الدعوى الق�شائية التي اأقامتها 
الأمريكية يف  املحكمة اجلزئية  اأمام 
املا�شي،  �شبتمرب-اأيلول  يف  وا�شنطن 
قالت رال�س كورب اإن الرئي�س جتاوز 
مل  املتحدة  ال��ولي��ات  واإن  �شلطاته، 
لاأخطار  ت��ف�����ش��ريا  اأو  دل��ي��ا  ت��ق��دم 

املزعومة على الأمن القومي.
املتعلقة  الفقرة  اإن  ال�شركة  وق��ال��ت 
القانونية  الإج�������������راءات  ب���ق���واع���د 
ال���واج���ب���ة يف ال���د����ش���ت���ور الأم���ريك���ي 
الأ�شباب  م��ع��رف��ة  يف  احل���ق  ت��خ��ول��ه��ا 

وراء قرار الرئي�س.

قتيل من احلراك يف مواجهات بعدن 

ت�سرب اإ�سعاعي يف 
موقع نووي بوا�سنطن

•• وا�سنطن-رويرتز:

ق�������ال ح�����اك�����م ولي���������ة وا����ش���ن���ط���ن 
�شهاريج  ���ش��ت��ة  اإن  اإن�����ش��ل��ي  ج����اي 
هانفورد  م��وق��ع  يف  الأر������س  حت��ت 
ل��اح��ت��ي��اط��ي ال���ن���ووي امل��ط��ل على 
الولية  ج��ن��وب  يف  كولومبيا  نهر 
لكنه  م�شعة،  نفاية  منها  ت�شربت 
اأكد اأنه ل يوجد خطر مبا�شر على 

ال�شحة العامة.
الطاقة  وزي���ر  اأن  اإن�شلي  واأو���ش��ح 
�شتيفن  وليته  املنتهية  الأمريكي 
ت�����ش��و اأب���ل���غ���ه ب����ح����دوث ت�������ش���رب يف 
ال�شابق  امل�����ش��ن��ع  ب��ذل��ك  ���ش��ه��ري��ج 
لاأ�شلحة النووية الأ�شبوع املا�شي، 
اأن  اأم�س اجلمعة  اأبلغه  ت�شو  ولكن 
�شتة  من  تت�شرب  النووية  النفاية 

�شهاريج.
واأكد حاكم الولية يف بيان اأ�شدره 
�شحي  خطر  يوجد  ل  اأن��ه  مكتبه 
القريب  امل�����دى  ع��ل��ى  اأو  م��ب��ا���ش��ر 
م��رت��ب��ط ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��رب التي 
تبعد  وال����ت����ي  ح���دي���ث���ا،  اك��ت�����ش��ف��ت 
اأك�������رث م�����ن خ���م�������ش���ة اأم�����ي�����ال عن 
ن��ه��ر ك��ول��وم��ب��ي��ا، غ��ري اأن���ه ق���ال اإن 
ه����ذه الأن����ب����اء م��ق��ل��ق��ة ل��ك��ل �شكان 

وا�شنطن.
ت�شاوؤلت  ي��ث��ري  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 
خ�����ط�����رية ب�����������ش�����اأن �����ش����ام����ة كل 
الواحد  ال��ه��ي��ك��ل  ذات  ال�����ش��ه��اري��ج 
والتي   ،149 ع����دده����ا  وال���ب���ال���غ 
ي��وج��د ب��ه��ا ���ش��ائ��ل ووح���ل م�شع يف 

هانفورد .

وا�سنطن تعلق طلعات 
مقاتالت اأف 35

•• وا�سنطن-ا ف ب:

الطلعات  الم��ريك��ي  اجلي�س  علق 
لطائراته  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  اجل���وي���ة 
امل��ق��ات��ل��ة اجل���دي���دة م���ن ط����راز اف 
يف  حمتملة  م�شاكل  ب�شبب   35
متحدثة  ب��ح�����ش��ب  حم���رك���ات���ه���ا، 
ع�شكرية، يف انتكا�شة جديدة لهذا 
انتقادات  ي��واج��ه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
واحلوادث  الباهظة  تكلفته  ب�شبب 

التقنية الكثرية التي واجهها.
البنتاغون  با�شم  املتحدثة  وقالت 
كريا ه��اون ان هذا التعليق تدبري 
اح�����رتازي ب��ع��د اك��ت�����ش��اف ث��غ��رة يف 
توربينة حمرك احدى طائرات اف 
35 يف قاعدة ادواردز يف كاليفورنيا 
وا�شافت  املتحدة.  ال��ولي��ات  غ��رب 
يف بيان من املبكر جدا التكهن مبا 
على  الك��ت�����ش��اف  ه���ذا  اث���ر  �شيكون 
ال�شطول برمته، ال انه يف تدبري 
العمليات  ك��ل  تعليق  مت  اح���رتازي 
التي ت�شارك فيها طائرات اف 35 
املحدد  ال�����ش��ب��ب  م��ع��رف��ة  اىل ح��ني 
الوليات  . ومت��ل��ك  ال��ث��غ��رة  ل��ه��ذه 
املتحدة حاليا 51 طائرة من طراز 
لفران�س  املتحدثة  وقالت   35 اف 
ك��ان هذا  اذا  م��ا  روؤي���ة  علينا  بر�س 
حادثا معزول او انه �شيرتتب عنه 
ان  واو���ش��ح��ت  اهمية  اك��رث  تبعات 
اعيدت  الثغرة  بها  التي  التوربينة 
اىل موقع الت�شنيع التابع ل�شركة 
كونيتكت  بولية  ويتني  ان��د  ب��رات 

)�شمال �شرق( ليتم فح�شها.

اأوباما ميدد حال 
الطوارئ جتاه كوبا 

•• وا�سنطن-يو بي اأي:

م����دد ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي ب����اراك 
الوطنية  ال����ط����وارئ  ح����ال  اأوب����ام����ا 
جتاه   1996 العام  يف  اأعلنت  التي 
بيان  يف  الأبي�س  البيت  وق��ال  كوبا 
اإىل  ر�شالة  وجه  اأوباما  الرئي�س  اإن 
وال�شيوخ  ال��ن��واب  جمل�شي  رئي�شي 
الأم����ريك����ي����ني ل��ي��ب��ل��غ��ه��م��ا ب����ق����راره 
متديد حال حال الطوارئ الوطنية 
اأع��ل��ن��ت يف العام  ال��ت��ي  جت���اه ك���وب���ا، 
1996، وكما عدلت يف 26 �شباط 
فرباير 2006، اإىل ما بعد 1 اآذار 
انه  اأوباما  واأو�شح   .2013 مار�س 
ب�شاأن  للن�شر  الفدرايل  ال�شجل  اأبلغ 
متديد حال الطوارئ الوطنية التي 
اأعلنت يف 1 اآذار مار�س 1996 على 
الكوبية  احل��ك��وم��ة  ت��دم��ري  خلفية 
طائرتني مدنيتني اأمريكيتني غري 
م�شلحتني وم�شجلتني يف اأمريكا يف 
الف�شاء اجلوي ل�شمال كوبا يف 24 

�شباط فرباير 1996.
تفر�س  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  يذكر 
�شامًا  مالياً وجتارياً  اأي�شاً ح�شاراً 
على كوبا منذ العام 1962 بذرائع 
متعددة منها انتهاك حقوق الإن�شان 
، و دعم الإرهاب . وكان اأوباما اأعلن 
عن   2011 ���ش��ب��ت��م��رب  اأي����ل����ول  يف 
ا�شتعداد باده لفتح عاقة جديدة 
الأخرية  حكومة  ب��داأت  اإن  كوبا  مع 
لنفتاح  املنا�شبة  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ 
الإن�شان  ح��ق��وق  واح������رتام  ال���ب���اد 

والإفراج عن ال�شجناء ال�شيا�شيني.

باك�ستان تطالب الإنرتبول بت�سليم قيادي لطالبان
•• اإ�سالم اباد-يو بي اأي:

الباك�شتاين، رحمان  الداخلية  اأعلن وزير 
مالك، ام�س، اإن اإ�شام اأباد �شتت�شل قريباً 
بال�شرطة الدولية اإنرتبول لطلب ت�شليم 
اعتقلته  قيادي يف حركة حتريك طالبان 

اأفغان�شتان الثنني املا�شي.
الباك�شتانية عن مالك،  داون  قناة  ونقلت 
قريباً  ���ش��ت��ت�����ش��ل  اأب������اد  اإ�����ش����ام  اإن  ق���ول���ه 
بالإنرتبول لطلب ت�شليم القيادي املعتقل 

يف اأفغان�شتان، مولوي فقري حممد.

اعتقلت  الأفغانية،  ال�شتخبارات  وكانت 
منطقة  يف  امل����ا�����ش����ي،  الث����ن����ني  حم���م���د 
ال���ب���ل���دي���ن، وق�����د طلبت  ب����ني  ح�����دودي�����ة 
املا�شي،  الباك�شتانية، اخلمي�س  اخلارجية 
م���ن احل��ك��وم��ة الأف���غ���ان���ي���ة ت�����ش��ل��ي��م��ه اإىل 

باك�شتان.
وع��ن امل��ح��ادث��ات ب��ني احل��ك��وم��ة وطالبان 
باك�شتان، اأ�شار مالك اإىل اأن احلركة كانت 
تتحدث عن اإجراء حمادثات مع احلكومة، 
غري اأنها مل تبِد جدية يف هذا اخل�شو�س 
ون�����ش��ح ال���وزي���ر احل��رك��ة ب��ان��ت��ه��اج طريق 

تفوي�شه  ميكن  ف��ري��ق  وت�شكيل  ال�����ش��ام، 
باإجراء حمادثات مع حكومة الباد.

والوكالت  امل�شلحة  القوات  اأن  اإىل  واأ�شار 
داعياً  رائ���ع،  بعمل  ت��ق��وم  ال�شتخباراتية 
اإىل الم��ت��ن��اع عن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
�شببها  الإره���اب���ي���ة  ال��ت��ف��ج��ريات  اع��ت��ب��ار 
امل�شلحني  اأن  واع��ت��رب  ا�شتخباراتي  ف�شل 
ي�شتهدفون ب�شكل اأ�شا�شي العا�شمة اإ�شام 
بيد  �شتت�شدى  احلكومة  اأن  م��وؤك��داً  اأب��اد، 
من حديد لاأ�شخا�س املتورطني باأعمال 

اإرهابية يف اإقليم بالو�ش�شتان.

•• براغ-ا ف ب:

اكدت �شركة اآيرو فودو�شودي الت�شيكية ل�شناعة الطريان ان 
28 طائرة تدريب ت�شيكية من طراز ال159- للعراق  بيع 
الذي اعلنت عنه وزارة الدفاع الت�شيكية و�شط �شجة اعامية 
مفاو�شات  بدء  اىل  م�شرية  تاأخر،  اكتوبر،  الول  ت�شرين  يف 

جديدة يف هذا ال�شاأن.
ت�شريحات  يف  �شيميك  لدي�����ش��اف  ال�����ش��رك�����ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
ن�شرتها �شحيفة اين�شايدر ان العقد الذي وقع يف ال�شابق مل 

ينفذ.
وا�شاف ميكننا ان نتوقع ابرام عقد جديد وكان وزير الدفاع 
الت�شيكي الك�شندر فوندرا اعلن خال زيارة لرئي�س الوزراء 
العراقي نوري املالكي يف ت�شرين الول اكتوبر ان العراق قرر 
�شراء 28 طائرة تدريب ت�شيكية دون �شرعة ال�شوت من نوع 

ال159- بقيمة حواىل مليار دولر.
العراقي ب28 طائرة  اجلو  �شاح  تزويد  على  اتفقنا  وق��ال 

من نوع ال159- انها 24 طائرة جديدة واربع فائ�شة عن 
اجلي�س الت�شيكي . وردا على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س، قال 
العقد  ان  بيجيك  يان  الت�شيكية  الدفاع  وزارة  با�شم  الناطق 

ابرم بني ال�شركة والعراق .
وا�شاف ان وزارة الدفاع ل متلك معلومات عن الو�شع احلايل 
والم��ر الوحيد الذي نعرفه هو ان انتاج هذه الطائرات مل 

يبداأ بعد .
ان  ميكن   1997 يف  الوىل  برحلتها  قامت  التي  والطائرة 
80 باملئة  ب�����ش��واري��خ ج��و-ج��و وار����س-ج���و، وح���واىل  جتهز 
الوليات  م��ن  �شيما  ل  اخل���ارج  م��ن  م�شدرها  مكوناتها  م��ن 

املتحدة.
وقد انتجت �شركة �شناعة الطريان الت�شيكية اآيرو فودو�شودي 
الن  الت�شيكي حتى  اجلي�س  ل�شالح  ال�شمالية  براغ  �شواحي 
حلف  معايري  مع  يتطابق  الذي  النوع  هذا  من  طائرة   72
�شوى  يحتفظ  مل  الت�شيكي  اجلي�س  ولكن  الطل�شي  �شمال 

ب24 منها ب�شبب اقتطاعات يف امليزانية.

مفاو�سات لإكمال �سفقة مقاتالت ت�سيكية للعراق

اآبي: ل تهاون مع ال�سني ب�ساأن اجلزر 
•• طوكيو-وكاالت:

باأ�شلوب هادئ  �شتتعامل  اإن باده  اآبي  �شينزو  الياباين  ال��وزراء  قال رئي�س 
مع ق�شية جزر بحر ال�شني ال�شرقي التي ت�شيطر عليها طوكيو وتطالب 
املياه  يف  ال�شينية  لل�شفن  جديد  توغل  م��ن  اأ�شبوع  بعد  وذل��ك  بكني،  بها 
الإقليمية لهذه اجلزر. لكنه اأكد اأن باده لن تت�شامح مع املطالب ال�شينية 
والدولية  الإ�شرتاتيجية  الدرا�شات  ب�شاأن اجلزر، وقال يف كلمة له مبركز 
بوا�شنطن بب�شاطة ل ميكننا الت�شامح اإزاء اأي حتّد كان، الآن اأو يف امل�شتقبل 

يجب األ يخطئ اأي بلد التقدير اأو ي�شيء تقدير درجة احلزم يف قرارنا.
ودعا رئي�س الوزراء الياباين بكني اإىل التعاون، وو�شف عاقات باده مع 
ال�شني باأنها من بني الأهم يف العاقات الدولية لطوكيو، و�شدد يف الوقت 
ال�شيادية  الأرا�شي  �شينكاكو متثل جزءا ل يتجزاأ من  اأن جزر  نف�شه على 
اليابانية . وت�شاعدت حدة التوتر بني طوكيو وبكني يف العام 2012، مما 

اأثار خماوف من وقوع حادث ع�شكري 
املعروفه  اجل���زر  ق���رب  مق�شود  غ��ري 
دياويو  و  ال��ي��اب��ان  يف  �شينكاكو  با�شم 
اإن  وا����ش���ن���ط���ن  وت����ق����ول  ال�������ش���ني.  يف 
اأمنية  اإط��ار معاهدة  اجلزر تدخل يف 
حري�شة  ولكنها  ي��اب��ان��ي��ة،  اأم��ريك��ي��ة 
املنطقة.  وق��وع �شدام يف  تفادي  على 
وبعد الجتماع مع الرئي�س الأمريكي 
يقوم  زي�����ارة  اأول  يف  اأوب����ام����ا  ب�����اراك 
من�شبه  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ  لوا�شنطن  ب��ه��ا 
اآبي  ق��ال  الأول،  دي�شمرب-كانون  يف 
�شتعالج  ب��اأن طوكيو  اأوب��ام��ا  اأبلغ  اإن��ه 
واأردف  ه��ادئ.  باأ�شلوب  ق�شية اجلزر 
قائا �شنوا�شل فعل ذلك ونفعل ذلك 

دائما . ويقع اأرخبيل �شينكاكو دياويو غري املاأهول على بعد 200 كيلومرت 
�شمال �شرق �شواحل تايوان، و400 كيلومرت غرب جزيرة اأوكيناوا جنوب 
كربى،  اإ�شرتاتيجية  اأهمية  يرتدي  ال��ذي  موقعها  اإىل  واإ�شافة  اليابان. 
15 فرباير  حتوي الأعماق املائية لهذا الأرخبيل كميات من النفط. ويف 
الإقليمية لاأرخبيل،  املياه  �شفن حكومية �شينية يف  �شباط، دخلت ثاث 
اأثار غ�شب احلكومة اليابانية التي  ح�شب خفر ال�شواحل اليابانيني، مما 
يرتاأ�شها اآبي. ويف الأثناء، اأكد رئي�س الوزراء الياباين اأن باده لن تقدم اأي 
م�شاعدة لكوريا ال�شمالية اإذا مل تتخل عن براجمها النووية وال�شاروخية، 
وت��ف��رج ع��ن امل��واط��ن��ني ال��ي��اب��ان��ي��ني ال��ذي��ن خ��ط��ف��وا ق��ب��ل ع�����ش��رات ال�شنني 

للم�شاعدة يف تدريب جوا�شي�س.

•• عوا�سم-وكاالت:

ط�����ال�����ب الئ�������ت�������اف ال���������ش����وري 
املتحدة  ال��ولي��ات  ام�س  املعار�س 
ب���ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا لح���ال 
وذلك  �شوريا،  يف  الدميوقراطية 
بعيد ق��راره تعليق زي��ارات مقررة 
وكذلك  وم��و���ش��ك��و  وا���ش��ن��ط��ن  اىل 
م�شاركته يف موؤمتر دويل يف روما 
الناطق  وق����ال  امل��ع��ار���ش��ة  ل��دع��م 
با�شم الئتاف وليد البني لقناة 
بالعربية  ال��ن��اط��ق��ة   24 ف��ران�����س 
معلقة  وا�شنطن  اىل  زي��ارت��ن��ا  ان 
وا�شنطن  م����ن  ن��ن��ت��ظ��ر  ف����ق����ط. 
م���واق���ف ت��ط��اب��ق م���ا ت��ق��ول��ه عن 
دعمها للدميوقراطية وا�شاف ان 
يف  قيادية  ق��وة  املتحدة  ال��ولي��ات 
العامل كما هي فرن�شا وبريطانيا 
والحت������اد الوروب�������ي. ه�����وؤلء مل 
عن  ج��زارا  يوقفوا  ان  ي�شتطيعوا 
ا�شارة  يف   ، �شعبنا  بحق  جم���ازره 
اىل الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد.

وتابع: لقد دقينا ناقو�س اخلطر. 
ل مي��ك��ن ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����دويل ان 
بوعود  م��ن��ددا   ، ال�شمت  يوا�شل 
ل تتحقق وكام ل يحمي �شوريا 
الجتماعات  ج��ائ��ع��ا  ي��ط��ع��م  ول 
ن��ري��د ول ت�شاعد  ت���وؤد اىل م��ا  مل 
فائدة  اي  هناك  لي�سJت  �شعبنا. 

من ذلك .
واك�����د ال��ب��ن��ي ان م���ا ت��ط��ال��ب به 

امل��ع��ار���ش��ة ه��و وق���ف اآل����ة ال��ق��ت��ل ، 
تاأتي   ان  امل�شاعدات  نريد  م�شيفا 
بيان  اع���ل���ن يف  الئ����ت����اف  وك�����ان 
ال�شبت تعليق م�شاركته يف موؤمتر 
ا���ش��دق��اء ���ش��وري��ا امل��ق��ب��ل يف روما 
الدويل  ال�شمت  على  احتجاجا 
امل���رت���ك���ب���ة بحق  ع���ل���ى اجل�����رائ�����م 
رف�س  قرر  كما  ال�شوري،  ال�شعب 
وا�شنطن  ل����زي����ارة  دع�����وة  ت��ل��ب��ي��ة 
ومو�شكو وطالب الئتاف �شعوب 
ال�شبوع  ب��اع��ت��ب��ار  ك��اف��ة  ال���ع���امل 

�شوريا  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة  ال���������دول 
تفجريات  الإب��راه��ي��م��ي  الأخ�شر 
دم�����ش��ق ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت ع��ن مقتل 
وج�������رح امل�����ئ�����ات، وا�����ش����ف����اً اإي����اه����ا 
بالوح�شية وبالأعمال التي ترقى 

اإىل م�شتوى جرائم احلرب.
وع���رب الإب��راه��ي��م��ي يف ب��ي��ان عن 
اإدانته للتفجري الوح�شي والرهيب 
ال�شورية  العا�شمة  ���ش��رب  ال���ذي 
مئة  نحو  مقتل  اإىل  اأدى  وال���ذي 
واإ�شابة مئتني وخم�شني  �شخ�س 

اآذار   22 اإىل   15 م����ن  امل���م���ت���د 
ال��ذك��رى الثانية  )م��ار���س(، وه��و 
ا�شبوع  ال�شورية  الثورة  لنطاق 
انحاء  ك����ل  يف  واح���ت���ج���اج  ح������داد 
العامل .وت�شم جمموعة ا�شدقاء 
مئة  م��ن  اك���رث  ال�����ش��وري  ال�شعب 
والعديد  واج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  دول���ة 
من املنظمات الدولية والقليمية 

وممثلني عن املعار�شة ال�شورية.
اخلا�س  املبعوث  اأدان  جهته  م��ن 
املتحدة وجامعة  امل�شرتك لاأمم 

اإىل  الإب��راه��ي��م��ي  واأ���ش��ار   . مدنياً 
انه ل يوجد �شيء ميكن اأن يربر 
مثل هذه الأعمال الرهيبة والتي 
ترقى اإىل م�شتوى جرائم احلرب، 
اإىل  ي�شار  ال��دويل.  للقانون  وفقاً 
ان الإبراهيمي كان قد اق��رتح يف 
تقريره اإىل جمل�س الأمن يف 26 
كانون الثاين يناير املا�شي وجوب 
اإجراء حتقيقات دولية م�شتقلة يف 

مثل هذه اجلرائم.
وه��������زت ال���ع���ا����ش���م���ة ال�������ش���وري���ة 
اخلمي�س املا�شي ثاثة تفجريات 
اأّدت اإىل مقتل وجرح املئات بينهم 
بع�شهم  مدار�س،  وطاب  اأطفال 

اإ�شاباتهم خطرة.
بيان  يف  الإب�����راه�����ي�����م�����ي  وع��������رّب 
الوح�شي  ل��ل��ت��ف��ج��ري  اإدان����ت����ه  ع���ن 
العا�شمة  �شرب  ال��ذي  والرهيب 
نحو  مقتل  اإىل  واأدى  ال�����ش��وري��ة، 
100 �شخ�س واإ�شابة 250 من 

املدنيني.
وزي��رة خارجية  ن��ددت  ال�شياق  يف 
اآ�شتون  الحتاد الأوروب��ي كاثرين 
ب��ت��ف��ج��ريات دم�����ش��ق، م���وؤك���دة اأن 
م�شداقية  ذات  �شيا�شية  عملية 
اإراق��ة الدماء  اأن تنهي  من �شاأنها 

يف �شوريا.
ب��ي��ان ل �شيء  اآ���ش��ت��ون يف  وق��ال��ت 
بهذه  ع����م����ا  ي�������ربر  اأن  مي����ك����ن 
كل  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  ال��وح�����ش��ي��ة 
املدنيني  خ�شو�شا  النا�س  ه��وؤلء 

وبينهم اأطفال . ويف مو�شكو، قال 
وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي 
الإدارة  ام����ت����ن����اع  اإن  لف���������روف 
اإدان����ة تفجريات  الأم��ريك��ي��ة ع��ن 
الكيل  م�����ب�����داأ  ي���ج�������ش���د  دم�������ش���ق 
مب��ك��ي��ال��ني. واأ����ش���اف لف����روف يف 
م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي م�������ش���رتك مع 
الأمريكيني  اأن  ال�شيني  نظريه 
ت��خ��ل��وا ع���ن م���ب���داأ ن��ق��د الإره�����اب 

بغ�س النظر عمن يقف وراءه.
يف املقابل رف�شت الوليات املتحدة 
التهامات الرو�شية لها بازدواجية 
الو�شع  التعامل مع  املعايري عند 
با�شم  املتحدثة  وقالت  �شوريا،  يف 
نحن  نولند  فيكتوريا  اخلارجية 
نرف�س ذلك ول بد من اإدان��ة اأي 
جهة  اأي  م��ن  املدنيني  �شد  عنف 

اأتى و�شوف نفعل ذلك .
وزي��ر خارجية  من جانبه، طالب 
ال�شني يانغ جيه ت�شي كل اأطراف 
الأزمة ال�شورية بوقف فوري لكل 
ال�شوريني  العنف. وطالب  اأعمال 
املفاو�شات  ط��اول��ة  اإىل  ب��ال��رج��وع 
موؤمتر  خ��ري��ط��ة  م���ن  ان���ط���اق���ا 

جنيف.

الإبراهيمي: تفجريات دم�شق جرمية حرب 

املعار�سة ال�سورية تطالب وا�سنطن الوفاء بالتزاماتها

وا�سنطن وطوكيو م�سممتان على مواجهة بيونغ يانغ 
•• وا�سنطن-ا ف ب:

كوريا  حيال  قوية  بتحركات  القيام  ملتزمتان  واليابان  املتحدة  الوليات  ان  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  اكد 
ا�شتقباله  بعد  لل�شحافيني  اوباما  وق��ال  ا�شتفزازي.  عمل  انها  راأى  التي  الثالثة  النووية  جتربتها  بعد  ال�شمالية 
رئي�س الوزراء الياباين اجلديد �شينزو ابيه يف البيت البي�س، ان وا�شنطن وطوكيو اعربتا عن قلقهما من العمال 
التجربة  على  ردا  قوية  بتحركات  القيام  على  ت�شميمهما  واكدتا   ، ال�شمالية  كوريا  بها  قامت  التي  ال�شتفزازية 
النووية التي جرت يف 12 �شباط-فرباير. من جهته، قال ابيه الذي فاز حزبه اليميني يف النتخابات الت�شريعية 
التي جرت يف كانون الول-دي�شمرب ويوؤيد انتهاج موقف مت�شدد حيال كوريا ال�شمالية، انه ي�شاطر اوباما الراأي 
حول �شرورة اتخاذ قرار جديد ملجل�س المن الدويل يدين بيونغ يانغ. وقال ابيه الذي ترجمت ت�شريحاته من 
اليابانية من قبل مرجتم فوري ل ميكننا الت�شاهل مع اعمال كوريا ال�شمالية، مثل اطاق �شواريخ او جتربة نووية 
. وا�شاف اتفقنا على التعاون من اجل ادارة امللف الكوري ال�شمايل واكد ابيه ان التحالف بني اليابان والوليات 

املتحدة عاد الآن. عاد بالكامل .

طبيب الطالباين يوؤكد حت�سن �سحته
•• كركرك-رويرتز:

الرئي�س  ان  الطالباين  ج��ال  العراقي  الرئي�س  طبيب  ق��ال 
باأن  تفاوؤله  عن  معربا  الخ��ري��ن  مع  التحدث  الن  ي�شتطيع 
ب��اده من  اىل  ال��ع��ودة قريبا  م��ن  ال��ك��ردي  الطالباين  يتمكن 
اأملانيا حيث يتلقى العاج الطبي اثر ا�شابته بجلطة دماغية. 
كانون  دي�شمرب  يف  اخل���ارج  اىل  عاما   79 الطالباين  و�شافر 
الول وهو يف حالة حرجة. وكثريا ما تو�شط الرئي�س العراقي 
والكردية  وال�شنية  ال�شيعية  الف�شائل  ال�شام بني  �شناع  اأحد 
وقال الطبيب جنم الدين كرمي وهو حمافظ كركوك انه على 
الرئي�س.  امل�شرف على عاج  الملاين  بالفريق  ات�شال م�شتمر 
واأ�شاف اأن الطالباين ميكنه الن التحدث مع من حوله وبداأ 
الملاين  والفريق  تفاوؤله هو  اىل  يفكر بطريقة جيدة م�شريا 
العودة  العراقي كثريا كي ميكنه  الرئي�س  تتح�شن �شحة  باأن 
الزمة  ت�شاعدت  الطالباين  غياب  واأثناء  قريبا.  العراق  اىل 
ال�شيا�شية يف العراق حيث خرج اللف اىل ال�شوارع احتجاجا 
تهدئة  على  كثريا  املخ�شرم  ال�شيا�شي  وعمل   . احلكومة  على 
واأجرى  الباد  يف  اله�شة  ال�شلطة  تقا�شم  حكومة  يف  التوتر 

مفاو�شات بني بغداد واقليم كرد�شتان �شبه امل�شتقل .

•• عدن-ا ف ب:

اع��ل��ن��ت م�����ش��ادر ط��ب��ي��ة واخ�����رى يف احل�����راك اجلنوبي 
لوكالة فران�س بر�س مقتل احد النا�شطني من احلراك 
وا���ش��اب��ة اث��ن��ني ب��ج��روح ام�����س يف م��واج��ه��ات م��ع قوى 
المن يف عدن، جنوب اليمن. وقال م�شدر يف م�شت�شفى 
النقيب ان �شخ�شا قتل وا�شيب اثنان اخران بجروح يف 
بالنف�شال  ال��ذي يطالب  اك��دت م�شادر احل��راك  حني 
من  واجل��رح��ى  القتيل  ان  للجنوب  ال��ذات��ي  احل��ك��م  او 
النا�شطني  الع�شرات من  ان  �شهود عيان  واكد  ان�شاره. 
نزلوا اىل ال�شوراع يف احياء خور مك�شر واملعا وال�شيخ 
الطرقات  الباكر قاطعني  ال�شباح  �شعد يف  ودار  عثمان 
عرب حرق اطارات �شيارات ما ادى اىل اندلع مواجهات 

م��ع اجل��ي�����س. ك��م��ا حت���دث ���ش��ك��ان يف ح��ي امل��ن�����ش��ورة عن 
والنا�شطني  اجلي�س  ق���وات  ب��ني  ج��دا  ق��وي��ة  ا�شتباكات 
الن��ف�����ش��ال��ي��ني وق���ال م�����ش��در ام��ن��ي ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان 
ب��ق��ط��ع الطرقات  م���وؤي���دي احل�����راك اجل��ن��وب��ي ق���ام���وا 
منهم  م�شلحون  اطلق  التدخل  اجلي�س  ح��اول  وعندما 
ادى اىل  م��ا  ال��ن��ار عليه  امل��ج��اورة  امل��ب��اين  منت�شرون يف 
ان����دلع ال���ش��ت��ب��اك��ات . ب�����دوره، او���ش��ح م�����ش��وؤول رف�س 
الك�شف عن ا�شمه ان النا�شطني الذين قطعوا الطرقات 
علي  ب��ق��ي��ادة  لانف�شال  املت�شددين  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  ه��م 
�شامل البي�س الذي يعي�س يف املنفى ويرف�س امل�شاركة يف 
احلوار الوطني الذي �شيبدا يف 18 اذار-مار�س املقبل. 
الح��ت��ج��اج��ات حتت  النا�شطني مي��ار���ش��ون  ان  وا���ش��اف 

�شعار الع�شيان املدين .
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قمة اأفريقيا واأمريكا الالتينية تدعو للتعاون 

م�سرية يف مو�سكو لدعم اجلي�س 

•• ماالبو-وكاالت:

دعا قادة دول اأفريقية واأمريكية لتينية جمتمعون يف 
اأجل  من  القارتني  بني  التعاون  اإىل  ال�شتوائية  غينيا 
لبلدان  جديد  ع�شر  يف  ياأملون  اأنهم  واأك���دوا  التطور، 

اجلنوب.
وتبنى قادة قمة اأمريكا اجلنوبية واأفريقيا بيانا اأكدوا 
فيه تاأييدهم للمعاجلة ال�شاملة لأزمة مايل، كما اأقرها 

الحتاد الأفريقي وجمل�س الأمن الدويل .
ودعوا الأ�شرة الدولية اإىل دعم عملية العودة اإىل النظام 
الد�شتوري يف مدغ�شقر وغينيا بي�شاو، و تطبيع الو�شع 
واإحال ال�شتقرار يف جمهوريتي الكونغو الدميقراطية 

واأفريقيا الو�شطى.
وقالت الرئي�شة الربازيلية ديلما رو�شيف وريثة الرئي�س 
ال�شابق اإينا�شيو لول دا �شيلفا مهند�س هذا اللقاء الذي 
ي�شم 54 بلدا اأفريقيا و12 دولة يف اأمريكا اجلنوبية، 
املقبلة  والعقود  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  ب��اأن  اأوؤم���ن 
هي زمن تاأكيد مكانة العامل النامي، وخ�شو�شا بلدان 

اأفريقيا واأمريكا الاتينية .

اإدانة 4 �سوماليني 
يف اأمريكا بدعم مت�سددين 

•• وا�سنطن-رويرتز:

من  �شوماليني  مهاجرين  اربعة  امريكية  احت��ادي��ة  حملفني  هيئة  اأدان���ت 
لتقدمي  بالتامر  ب�شعبية  دييجو يحظى  �شان  امام م�شجد مبنطقة  بينهم 

دعم مادي مليلي�شيا مرتبطة بالقاعدة يف ال�شومال.
هوؤلء  ان  اجلنوبية  كاليفورنيا  مبنطقة  المريكي  الدع���اء  مكتب  وق��ال 
ال�شومالية.  ال�شباب  الرجال تامروا جلمع وار�شال اموال ملتمردي حركة 
اج���رة وم��وظ��ف يف مكتب  ل�شيارتي  و���ش��ائ��ق��ان  امل�شجد  ام���ام  ه��م  والرب��ع��ة 
لتحويل الم�����وال. ومب��وج��ب الدل����ة ال��ت��ي ق��دم��ت خ���ال امل��ح��اك��م��ة تامر 
هوؤلء الرجال لتحويل اموال من �شان دييجو لل�شومال من خال �شيدال 
العمل  اك�شربي�س وهي مكتب لتحويل الم��وال يف �شان دييجو توقف عن 
ملكاملات  ا�شتمعت  املحلفني  هيئة  ان  الم��ري��ك��ي  امل��دع��ي  مكتب  وق��ال  الن. 
هاتفية مت التقاطها بني احد هوؤء الرجال وهو �شائق ب�شان دييجو واحد 

قادة حركة ال�شباب والذي قتل فيما بعد يف هجوم جوي امريكي.

•• مو�سكو-رويرتز:

نظم املئات م�شرية يف �شارع رئي�شي بالعا�شمة الرو�شية 
م��و���ش��ك��و ي����وم ام�������س ال�����ذي مي��ث��ل ي����وم ع��ط��ل��ة وطنية 
العادة  ج��رت  ال��وط��ن��وال��ذى  ع��ن  باملدافعني  لاحتفال 
اجلي�س  ي��وم  ال�شوفيتية  احلقبة  خ��ال  عليه  يطلق  ان 

والبحرية.
وحمل امل�شاركون يف امل�شرية واغلبهم من ان�شار احلزب 
ال�شيوعي الرو�شي اعاما حمراء ولفتات بينها اعام 
�شور  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ال�شوفيتية  وال��ب��ح��ري��ة  اجل��ي�����س 
للدكتاتور ال�شوفيتي جوزيف �شتالني وموؤ�ش�س احلزب 
ال�شيوعي فادميري لينني وان�شم كثري من الع�شكريني 

للم�شرية.
وقال العديد من امل�شاركني يف امل�شرية انهم خرجوا اىل 
ال�شوارع احتجاجا على عملية ال�شاح احلالية للجي�س 

�شاحية  يف  فيه  من�شي  كنا  ال��ذي  الزمن  وىل  واأ�شافت 
بعيدة و�شامتة تطرح م�شاكل ، موؤكدة اأن الدول النامية 
من  اأك��رث  وت�شجل  ال�شامل  لاقت�شاد  حيوية  اأ�شبحت 

ن�شف النمو القت�شادي، و%40 من ال�شتثمارات .
وكررت رو�شيف مطالب الدبلوما�شية الربازيلية بفتح 
ل��ل��دول يف اجل��ن��وب واإ�شاح  ال����دويل  جم��ل�����س الأم����ن 
�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة 

العاملية التي تخو�س الربازيل ال�شباق اإىل رئا�شتها.
و�شجلت قيمة املبادلت التجارية بني القارتني ارتفاعا 
لتبلغ  و2011   2002 ب��ني  اأ���ش��ع��اف  خم�شة  مب��ق��دار 
العام املا�شي 39.4 مليار دولر، بح�شب اأرقام قدمتها 
الربازيل. وتعد هذه القمة هي الثالثة من نوعها، حيث 
اأمريكا الاتينية للمرة الأوىل يف  اأفريقيا  عقدت قمة 
التي  القمة  2006، وهي  اأبوجا بنيجرييا عام  مدينة 
�شهدت مياد ال�شراكة الأفريقية الاتينية، اأما القمة 
عنوان  حت��ت  فنزويا  يف   2009 ع��ام  فعقدت  الثانية 
ت�شييق الفجوة وتوفري الفر�س ، وتناولت �شبل تعزيز 
امل�����ش��ارك��ة و���ش��رورة التو�شل اإىل  ال���دول  ال��ت��ع��اون ب��ني 

اإجراءات ملمو�شة لتحقيق ذلك.

والتي يرون انها تدمر القوات امل�شلحة الرو�شية.
بوبوفيت�س  فازيلي  املتقاعد  البحري  الم���ريال  وق��ال 
يتعني علينا اتخاذ جميع الجراءات املمكنة لكي نحمل 
بالقانون لكل  ال�شديد  التقيد  اطار من  ..يف  امل�شوؤولية 

امل�شوؤولني عن تدمري جي�شنا وبحريتنا.
الدفاع  وزير  بوتني  الرو�شي فادميري  الرئي�س  وعزل 
ال�شابق اناتويل �شريديوكوف يف نوفمرب ت�شرين الثاين 
ببيع  ال�شتباه  يف  جاريا  يزال  ل  حتقيق  بعد   2012
ومبوجب  �شفافة  غري  ب�شورة  ل��ل��وزارة  تابعة  ممتلكات 
100 الف  اك���رث م��ن  ه���ذه ال���ش��اح��ات �شيتم اح��ال��ة 

�شابط للتقاعد.
وت�شتهدف هذه ال�شاحات التي تاأتي بعد عقدين على 
�شلطتا  ال�شي�شان  ال�شوفيتي وحربني يف  انهيار الحتاد 
امل�شلحة  ال��ق��وات  حت��دي��ث  اجلي�س  �شعف  على  ال�����ش��وء 

الرو�شية وجعلها اكرث مرونة وقدرة على احلركة.

وا�سنطن تن�سر طائرات بال طيار يف النيجراحلزب احلاكم يفوز يف انتخابات جيبوتي 
•• وا�سنطن-ا ف ب:

مل��وؤازرة القوات الفرن�شية يف مايل  ن�شرت الوليات املتحدة عددا من الطائرات من دون طيار يف النيجر 
بطلعات مراقبة فوق منطقة النزاع، بح�شب ما اعلن م�شوؤول امريكي . واو�شح هذا امل�شوؤول لوكالة فران�س 
بر�س طالبا عدم ك�شف ا�شمه ان هذه الطائرات متمركزة يف قاعدة يف نيامي حيث ينت�شر حواىل مئة من 
لنا  يتيح  القرار  هذا  املنطقة،  يف  �شركائنا  مع  بالتوافق  امل�شوؤول  وا�شاف  المريكي.  اجلو  �شاح  عنا�شر 
القيام بعمليات لا�شتخبار واملراقبة والتعرف داخل املنطقة . واعلن الرئي�س المريكي باراك اوباما يف 
النيجر بهدف تقدمي دعم يف جمال  ار�شلوا اىل  ا�شافيا  اربعني ع�شكريا امريكيا  ان  �شابق اجلمعة  وقت 
جمع املعلومات وتبادلها مع القوات الفرن�شية التي ت�شن عمليات يف مايل، ا�شافة اىل ال�شركاء الخرين 
يف املنطقة . وقال يف ر�شالة اىل م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف الكونغر�س يف املجموع ن�شر حواىل مئة طاقم 
ع�شكري امريكي يف النيجر . لكن م�شوؤولني اكدوا ان هذه الطائرات من دون طيار التي ار�شلت اىل النيجر 

لن تكون جمهزة ب�شواريخ و�شت�شتخدم فقط لن�شطة جت�ش�س على املقاتلني ال�شاميني يف مايل.

•• جيبوتي-ا ف ب:

النتخابات  ج��ي��ب��وت��ي يف  احل��اك��م يف  احل����زب  ف���از 
نتائج  اف��ادت  كما  اجلمعة  ج��رت  التي  الت�شريعية 
م��وق��ت��ة اع��ل��ن��ت ام�����س ل���اق���رتاع ال����ذي حتدثت 

املعار�شة عن عمليات تزوير وا�شعة فيه.
وقال وزير الداخلية اجليبوتي ح�شن دارا هوفانيه 
رئا�شية  اغلبية  اجل  الحت��اد من  ان  لل�شحافيني 
فاز ب49،39 باملئة من ال�شوات مقابل 47،61 
يعي�س  حيث  جيبوتي  مدينة  يف  للمعار�شة  باملئة 
ثاثة ارباع ال�شكان وو�شف الناطق با�شم املعار�شة 

يف الربملان املنتهية وليته اذ ان املعار�شة رف�شت 
امل�شاركة يف النتخابات ال�شابقة معتربة ان �شروط 
النزاهة مل تتحقق لكن هذه املعار�شة التي تقدمت 
موحدة للمرة الوىل منذ ع�شر �شنوات، �شتمثل يف 
الربملان ب�شبب اقرتاع ن�شبي ي�شمل ع�شرين باملئة 

من املقاعد اقر مع القرتاع الغلبي.
ا�شرتاتيجي على مدخل  وتتمتع جيبوتي مبوقع 
البحر الحمر �شمح لها با�شت�شافة قواعد ع�شكرية 
ارا�شيها، بهدف  امريكية وفرن�شية ويابانية على 
التمرد يف  ال�شومالية وحركة  القر�شنة  مكافحة 

املنطقة.

وحتدث  باملزحة  النتائج  ه��ذه  ف��رح  احمد  �شاهر 
الرئي�س  وج��اء حزب   . وا�شعة  تزوير  عمليات  عن 
ا���ش��م��اع��ي��ل ع��م��ر غ��ل��ل��ة ال����ذي ي��ح��ك��م ال���ب���اد منذ 
الخرى  اخلم�س  والدوائر  جيبوتي  يف   1999
البلد  ه��ذا  يف  بال�شكان  اكتظاظا  والق��ل  الريفية 
الذي ي�شم اقل من مليون ن�شمة، بح�شب النتائج 
رئي�س  وق��ال  الداخلية.  وزي��ر  اعلنها  التي  املوقتة 
الحتاد من اجل النقاذ الوطني ظاهر احمد فرح 
لل�شحافيني ان النتائج مهزلة ، متهما الحتاد من 
اجل اغلبية رئا�شية بالقيام كعادته بعمليات تزوير 
وا�شعة . وكان احلزب احلاكم ي�شغل املقاعد ال65 

•• القاهرة-وكاالت:

املتوا�شلة  الح��ت��ج��اج��ات  ت���اأخ���ذ 
يف  بور�شعيد  مبدينة  ا�شبوع  منذ 
ويتزايد  ت�شعيديا،  منحى  م�شر 
اأع��داد املن�شمني لها من  ان�شمام 
�شكان املدينة البالغني 600 األف 
ب���ارزة  �شخ�شيات  وت����رى  ن�����ش��م��ة، 
تاأخر  ه��و  ال��ت��ط��ور  ه���ذا  �شبب  اأن 
املطالب  ع��ل��ى  ال����رد  يف  ال��ق��اه��رة 

التي ينادي بها املحتجون.
النادي  م�شجعي  دع���وة  واأع��ق��ب��ت 
اإغاق  امل��دين  للع�شيان  امل�شري 
الهامة  املن�شاآت واملرافق  عدد من 
وتوقف املدار�س ببور�شعيد، واأدى 
ميناء  ل��ط��ري��ق  امل��ح��ت��ج��ني  غ��ل��ق 
لبحث  احل��ي��وي  بور�شعيد  ���ش��رق 
موانئ  ع��ن  فيه  الرا�شية  ال�شفن 
لتفريغ  املتو�شط  بالبحر  اأخ���رى 

حمولتها.
يهدد  ب��ور���ش��ع��ي��د  يف  ي���ج���ري  م���ا 
باقت�شاد  و�شار  خطري  مبنعطف 
م�شر املتعرث، واقت�شاد بور�شعيد 
�شكانها  م��ن  الآلف  يعمل  ال��ت��ي 
بالتجارة و�شحن وتفريغ ال�شفن.

م�شتثمري  جمعية  رئي�س  ويقدر 
بور�شعيد جمدي كمال اأن تتجاوز 
للمنطقة  ال���ي���وم���ي���ة  اخل�������ش���ائ���ر 
مليون  مائة  بور�شعيد  يف  احل��رة 
مايني  خلم�شة  اإ���ش��اف��ة  دولر، 
الناجتة  اأخ����رى مت��ث��ل اخل�����ش��ائ��ر 

عن اإغاق 187 م�شنعا. 
بداأت الأزمة باحتجاجات اأ�شفرت 
مواطني  م���ن   41 م�����ش��رع  ع���ن 
ب��ور���ش��ع��ي��د ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي بعد 

م�شلحة  ف��وق  ال�شيقة  احل��زب��ي��ة 
ال��ت��خ��ل��ي عن  اأّن  ال���ب���اد، م���وؤك���دة 

مبادرة اجلبايل خطاأ كبري .
وتطالب املعار�شة حركة النه�شة 
ال�شيقة  ال��ن��ظ��رة  م��ن  بالتخّل�س 
دون  وط��ن��ي  ح���وار  ت�شارك يف  وان 
للخروج  اإق�������ش���اء  ودون  ����ش���روط 
بالباد من التجاذبات ال�شيا�شية. 
ورغم اأّن كثريين يرون اأّن امل�شكل 
يكمن  ل  تون�س  يف  الآن  الأ�شا�شي 
وزير  ا�شتبدال  يف  اأو  ال�شخ�س  يف 
الأهداف  و  الربامج  يف  بل  بوزير 

�شخرة قد يكون لتدحرجها هذه 
املّرة وقع الزلزال.

علي  اأن  ه����ل  ال���������ش����وؤال،  وي���ب���ق���ى 
العري�س الذي جاءت به الأحداث 
قدرته  �شيثبت  احلكومة  لرئا�شة 
والفعل  الأح������داث  ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
�شجني  ���ش��ي��ب��ق��ى  ان�����ه  اأم  ف���ي���ه���ا، 
وزير  من  به  ارتقت  التي  املعادلة 
للداخلية اإىل رئي�س للوزراء، وهي 
معادلة ح�شب املراقبني لن تخرج 
اأزمتها بل قد تزيد يف  تون�س من 

تعميقها.

حني  ويف  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  ال���ق���ادم���ة 
على  احل���ك���م  اإّن  اآخ�������رون  ي��ع��ت��رب 
ي�شتقيم  ل  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة 
ومعرفة  ن�شابها  اكتمال  بعد  اإل 
حا�شل  الإج���م���اع  ف���ان  تركيبتها، 
�شتكون  العري�س  علي  مهّمة  ب��ان 
���ش��ع��ب��ة ج���دا خ��ا���ش��ة اأم�����ام تردي 
الأو�شاع يف تون�س امنّيا و�شيا�شيا 

واقت�شاديا واجتماعيا.ا
ل  و����ش���ع  يف  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي  اإّن 
البطل  دور  ويف  ع��ل��ي��ه..  ي��ح�����ش��د 
الأ������ش�����ط�����وري ����ش���ي���زي���ف ي���واج���ه 

اأوراق  اجل��ن��اي��ات  حمكمة  اإح��ال��ة 
من  م���ع���ظ���م���ه���م  ����ش���خ�������ش���ا   21
ل��ل��م��ف��ت��ي متهيدا  امل��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان 
لإعدامهم، بعد اأن اأدانتهم بق�شية 
يف  ببور�شعيد  وقع  ماعب  �شغب 
فرباير-�شباط 2011 وقتل فيه 
74 من م�شجعي النادي الأهلي. 
األرتا�س النادي امل�شري  ويطالب 
واأه��ايل قتلى  امل�شجعني(  )رابطة 
باعتذار  الح��ت��ج��اج��ات  وم�شابي 
الرئي�س حممد مر�شي عن مقتل 
ه������وؤلء الأ����ش���خ���ا����س واإدراج����ه����م 
���ش��م��ن ����ش���ه���داء وج����رح����ي ث����ورة 
كما  ال��ث��اين،  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون   25

م��ن ج��ه��ة اخ���رى اأق����ام حمتجون 
امل�شري  ال���رئ���ي�������س  ح���ك���م  ع���ل���ى 
حممد مر�شي، فجر ام�س ال�شبت، 
�شرادق بقطعة اأر�س يف حمافظة 
ل��ب��ن��اء مركز  ب��ور���ش��ع��ي��د مت��ه��ي��داً 

�شرطة يديره الأهايل.
ليونايتد  ح��ق��وق��ي  م�����ش��در  وق���ال 
جمموعة  اأن  انرتنا�شونال  بر�س 
مر�شي  ُحكم  على  املحتجني  م��ن 
الأخ�شاب  م���ن  ����ش���رادق  اأق����ام����وا، 
يف  اأر���س  بقطعة  اخليام  واأقم�شة 
حميط �شارع حممد علي املجاور 
مبحافظة  ال���ع���م���وم���ي  ل��ل�����ش��ج��ن 

بور�شعيد �شمال �شرق الباد .

تق�شي  جلنة  بت�شكيل  يطالبون 
ح��ق��ائ��ق واإر����ش���ال ق��ا���ش��ي حتقيق 
م�شتقل واإعادة بور�شعيد لو�شعها 
واإح���داث  ح��رة  كمنطقة  ال�شابق 

تنمية اقت�شادية باملدينة.
الع�شيان  دع�������وة  ب�����داي�����ة  وم������ع 
املا�شي اعت�شم  املدين يوم الأحد 
م�شجعي  راب��ط��ة  م��ن  متزعموها 
امل�����ش��ري واأه������ايل قتلى  ال���ن���ادي 
وم�����ش��اب��ي ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي اأم����ام 
حمافظة بور�شعيد، واأرغم فريق 
امل�شالح  موظفي  املعت�شمني  من 
وتاميذ  وال�����ش��رك��ات  احلكومية 

املدار�س على مغادرتها.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

رئي�س  ال���ع���ري�������س  ع���ل���ي  ان���ط���ل���ق 
اجلديدة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
حكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  م�������ش���اورات  يف 
الكفاءات،  على  منفتحة  �شيا�شية 
احلكومة  رئ���ي�������س  اع����ت����ذار  ب���ع���د 
ال�����ش��اب��ق ح���م���ادي اجل���ب���ايل على 
رف�س  نتيجة  امل�شوؤولية  موا�شلة 
حكومة  لت�شكيل  م��ب��ادرت��ه  ح��زب��ه 

تكنوقراط.
وتبدو حظوظ رئي�س وزراء تون�س 
ائتاف  اأو�شع  حتقيق  يف  اجلديد 
ووف�����اق مم��ك��ن ���ش��ع��ب امل���ن���ال بعد 
املعار�شة  اأح�������زاب  اأه������ّم  اإع������ان 
اجلديدة  احلكومة  دع��م  رف�شها 
العري�س  ع��ل��ي  ت��ك��ل��ي��ف  مت  ال��ت��ي 
ل  اأن��ه��ا  معتربة  رئا�شتها،  ب��ت��ويل 
اخلطرية  املرحلة  اإىل  ت�شتجيب 
ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا ال���ب���اد، ع��ل��ى حد 

و�شفها.
م�شادر  ح�����ش��ب  ال���ن���ّي���ة  وت���ّت���ج���ه 
النه�شة   ح����رك����ة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
الوطنية  الكفاءات  على  لانفتاح 
بوزارات  لتكليفها  املتحزبة  غ��ري 

مثل  ت��ق��ن��ي��ة  ووزارات  ����ش���ي���ادي���ة 
وال�شناعة  وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ي��اح��ة 

والبيئة.
النه�شة  ح���رك���ة  �����ش����ّددت  ول���ئ���ن 
احلكومة  ت��ك��ون  اأن  ���ش��رورة  على 
�شيا�شي  ط���اب���ع  ذات  اجل�����دي�����دة 
بع�س  �شّم  ب�شرورة  �شّلمت  فاإّنها 
امل�شتقلة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ك����ف����اءات 
مواقف  لتليني  حماولة  يف  اإليها 
بع�س  وا����ش���ت���ق���ط���اب  امل���ع���ار����ش���ة 
مكوناتها لان�شمام اىل الئتاف 
احل��اك��م اجل��دي��د وال���ذي �شيخلف 

الرتويكا.
وقالت م�شادر من داخل النه�شة 
اأّن احلركة �شتقبل بتحوير يطال 
وزارة  بينها  ومن  ال�شيادة  وزارات 
�شاغرة  ح��ق��ي��ب��ة  وه���ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
الآن بعد تكليف العري�س مبهمة 

رئا�شة احلكومة.
اأن  امل�������ش���ادر  ه����ذه  ت�����ش��ت��ب��ع��د  ومل 
م�شتقلة  �شخ�شيات  تكليف  ي��ت��ّم 
والعدل  الداخلية  وزارات  ب��ت��ويّل 

واخلارجية. 
اأّك����د رئ��ي�����س ح��رك��ة النه�شة  وق���د 
الفر�شية  ه���ذه  ال��غ��ن��و���ش��ي  را���ش��د 

امل���ع���ار����ش���ة.  مب��ع��ن��ى اآخ�����ر ه���ل يف 
قدرته اخلروج من جلباب حركته 
الأّم، والإفات من �شطوة �شيخها 
ال���ذي ت��ع��ت��ربه امل��ع��ار���ش��ة احلاكم 

الفعلي لتون�س؟
اأّما عن دائرة احللفاء، فكما جاء يف 
م�شاورات  ف��اإّن  الغنو�شي،  ت�شريح 
تو�شيع  ن���ح���و  ت���ت���ج���ه  ال���ن���ه�������ش���ة 
امل�شتقيل  ال���ث���اث���ي  الئ�����ت�����اف 
من  يتكّون  خما�شي  ائ��ت��اف  اإىل 
و  املوؤمتر  وحزبي  النه�شة  حركة 
التكتل وحركة وفاء وكتلة احلرية 

والكرامة . 
التكتل  ح����زب  ي��ح�����ش��م  مل  ول���ئ���ن 
برنامج  م��ن��ت��ظ��را  ب���ع���د  م���وق���ف���ه 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة اجل���دي���د، فانه 
احلكومة  اإىل  ان�����ش��م��ام��ه  ي��ت��وق��ع 
التكتل  ح��زب  اأّن  علما  اجل��دي��دة، 
�شاند مبادرة اجلبايل رغم وجوده 

يف الرتويكا.
ب����اأح����زاب  الت���������ش����ال  اأّن  ورغ�������م 
امل��ع��ار���ش��ة مل ي��ن��ق��ط��ع م���ن اأج���ل 
على  واحل�شول  احلكومة  تو�شيع 
اأك����رب ت���واف���ق مم��ك��ن ف���ان اأح����زاب 
امل��ع��ار���ش��ة ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ح�شمت 

باإقراره بان مفاو�شات جارية بني 
الرتويكا وكتلة احلرية والكرامة 
وح��رك��ة وف���اء م��ن اأج���ل النظر يف 
ال�شيادة  وزارات  حتييد  اإم��ك��ان��ي��ة 
والعدل(.  واخلارجية  )الداخلية 
النه�شة  ح���رك���ة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����ار 
اأي�شا  ج�����ار  ال���ت���ف���او����س  اأن  اإىل 
احلكومة  اأع�������ش���اء  ت��ر���ش��ح  ح����ول 
اإىل النتخابات  الئتافية لحقا 

القادمة من دونه.
اأك���د  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي  اأّن  وي���ذك���ر 
ب���ع���د ال��ت��ك��ل��ي��ف ان�����ه ي����اأم����ل ب����اأن 
جميع  قبل  م��ن  بالقبول  يحظى 
اإىل  م�شريا  ال�شيا�شية،  الأح���زاب 
�شتكون  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة  اأن 

حكومة كل التون�شيني.
�شيواجهه  اك��رب حت��ّد  اأّن  �شك  ول 
ه�������ذه احل���ك���وم���ة  ال����ع����ري���������س يف 
ت�شرفه  ك��ي��ف��ي��ة  ه����و  اجل�����دي�����دة 
�����ش����ي����م����ث����ل كل  ك������رج������ل دول������������ة 
امل�شافة  نف�س  وي��اأخ��ذ  التون�شيني 
من كل الأحزاب ال�شيا�شية خا�شة 
انه �شيدخل مهمته بر�شيد �شلبي 
راأ�س  ع��ل��ى  حققه  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
تقول  م��ا  ح�شب  الداخلية،  وزارة 

رف�شها  ع����ن  واأع����ل����ن����ت  اأم�����ره�����ا 
حلكومة �شيا�شية تقوم على اأ�شا�س 
واقت�شام  احل��زب��ي��ة  امل��ح��ا���ش�����ش��ة 
بال�شلطة،  وال��ت�����ش��ب��ث  ال��غ��ن��ي��م��ة 
نتاج  ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  اأّن  م��ع��ت��ربة 
عند  اأداءه  منتقدة  ف��ا���ش��ل،  مل�شار 
توليه حقيبة الداخلية، وترى اأّن 
توّليه من�شب رئا�شة احلكومة لن 
بقدر  احلالية  لاأزمة  حّا  يكون 

ما هو تاأجيل لها.
اإّن  املعار�شة  وترى اغلب مكونات 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ���ش��ي��رتاأ���ش��ه��ا علي 
العري�س �شتكون م�شرّية من قبل 
النه�شة  حلركة  ال�شورى  جمل�س 
الهاوية،  اإىل  الباد  �شتقود  واإنها 

ح�شب تعبري بع�س رموزها.
يكون  ل  اأن  امل��ع��ار���ش��ة  وت��خ�����ش��ى 
الف�شل  ق��ادرا على  العري�س  علي 
احلكومة  يف  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه  ب����ني 
احل����زب، م�شرية  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه يف 
التعليمات  بتنفيذ  �شيقوم  اأنه  اإىل 
ال����ت����ي ي���ت���ل���ق���اه���ا م�����ن ح����زب����ه اأو 
م�����ش��ري حمادي  ن��ف�����س  ���ش��ي��اق��ي 
اأّن  معتربة  قولها،  وفق  اجلبايل، 
حركة النه�شة و�شعت م�شاحلها 

املحتجني  اأن  امل�����ش��در  واأ�����ش����اف 
مدخل  على  لفتة  بتعليق  قاموا 
ال���������ش����رادق ك���ت���ب���وا ع��ل��ي��ه��ا دول����ة 
 – ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة   – بور�شعيد 
ولفتة  ال�شعب  خدمة  يف  ال�شعب 
اأخ����رى ب��وظ��ائ��ف م��ط��ل��وب��ة ملركز 
وعنا�شر  �شباطا  ت�شمل  ال�شرطة 
�شريني  ����ش���رط���ة  ورج��������ال  اأم�������ن 
ي�����ش��رتط ف��ي��ه��م الأم���ان���ة وح�شن 
اأن  مو�شحاً  اجل��م��اه��ري،  معاملة 
تلك اخلطوة متثِّل رف�شاً ب�شورة 
الق�شوة  نهج  يعتربونه  ملا  رمزية 
الأم��ن��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأه���ايل 

بور�شعيد .
منذ  بور�شعيد  حمافظة  وت�شهد 
الأحد الفائت ع�شياناً مدنياً �شمل 
والإنتاج  العمل  قطاعات  غالبية 
وجزءا من املرافق احليوية ومرفاأ 
خاله  م��ن  يتم  ال���ذي  بور�شعيد 
ملا  وال�شترياد  الت�شدير  عمليات 
حجم  م��ن  و40%   20% ب��ني 
جت�����ارة ال����ب����اد، اح��ت��ج��اج��اً على 
مقتل 46 واإ�شابة املئات من اأبناء 
املحافظة يف مواجهات مع عنا�شر 
الأمن على خلفية اإدانة الق�شاء ل� 
كرة  م�شجعي  بقتل  �شخ�شاً   21
ق���دم ع��ل��ى اإ���ش��ت��اد ب��ور���ش��ع��ي��د قبل 
عام يف ما ُيعرف اإعامياً مبجزرة 

بور�شعيد .
حمافظة  اإىل  ال��ع�����ش��ي��ان  وام��ت��د 
واأجزاء  املج�����اورة  الإ�شماعيلية 
م����ن حم���اف���ظ���ات الإ����ش���ك���ن���دري���ة 
وال�����ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة م��ع توقع 
بدء الع�شيان بالعا�شمة القاهرة 

اليوم الأحد.

حتليل اإخباري

تون�س:علي العري�س.. و�سخرة �سيزيف!

حمتجون يعتزمون بناء مركز �شرطة 

ع�سيان مدينة بور�سعيد بني املعاجلة والت�سعيد

العري�س يت�شلم ملفات املهمات ال�شعبة
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مدعى عليه: �شركة كو�شني لالكرتوميكانيكية ذ.م.م ميثلها را�شد عبداهلل حممد 
م�شبح الدرعي واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�شوريندران  بارامبو  اعانه/بونا�شي  املطلوب  تعوي�س   + فائدة   + درهم   ١٣7.97٠
املدعي  ان  الوقف( حيث  بالن�شر )تعجيل من  المارات   عنوانه:  �شاجي اجلن�شية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق ٢٠١٣/٣/٠٣ موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها 

٢٠١٣/٢/٢٠
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ   2013/2/24     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/3 جت جز- م ر- ب- ظ ف

عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  املرر  بتال  �شلطان  خلفان  احمد  مدعي/ 
ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  احمد  نزير  بن  احمد  اعجاز 
عقد وكيل خدمات   املطلوب اعانه/اعجاز احمد بن نزير احمد اجلن�شية: 
باك�شتان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق ٢٠١٣/٢/٢8 موعدا  يوم اخلمي�س  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة الظفرة 
بوا�شطة وكيل  او  �شخ�شيا  البتدائية   الظفرة  الكائنة حمكمة   - البتدائية 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

٢٠١٣/٢/٢١
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة الظفرة  البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
 اعـــــــالن       

 املرجع :٢٠١٣/١٣٢   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

فطمة ابراهيم علي حممد اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )جنمة العني خلدمات الفراح(  
امللف )6٢٣88(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
علي  ابراهيم  حممد  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
حممد  اجلن�شية : المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بي كيو تي �شوليو�شينز  اأ.ع.م )�س.ذ.م.م( 
الكبري    ال�شوق  بردبي-   - عبدالرحمن  عبدالقادر  ملك   ٢٠9 رق��م  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    6٠١89٣ الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: ١٠١78٢٢ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاه، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحال  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٣/٢/٠4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   ٢٠١٣/٠٢/٠4 بتاريخ 
ملك   446 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  احل�شابات  لتدقيق  �شقر  كيه  بي  ايه  املعني 
فاك�س/٢5١١586   ٠4  ٢5١١585 هاتف:  الق�شي�س   فهد-  بن  احمد حممد  عبداهلل 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خال )45(  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  ٠4 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: املدينة القدمية للتجارة )�س.ذ.م.م( 
العنوان: حمل رقم )٣( ملك حممد بن �شهيل بن عوي�شان- ديرة- البطني ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    5695٣٠ الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   74١85 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٣/٢/١١ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١٣/٠٢/١١ وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه 
العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد  بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
ف��اك�����س/٢5١١586 ٠4 م�شطحباً   ٠4 الق�شي�س  هاتف: ٢5١١585  حممد بن فهد- 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي: ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات العنوان: مكتب رقم 
الق�شي�س  هاتف: ٢5١١585 ٠4  446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ٠4   مبوجب هذا  فاك�س/٢5١١586 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية  بي كيو تي �شوليو�شينز  
اأ.ع.م)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٠4 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٠4  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي: ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات العنوان: مكتب رقم 
الق�شي�س  هاتف: ٢5١١585 ٠4  446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- 
فاك�س/٢5١١586 ٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
للتجارة  القدمية  املدينة  لت�شفية   اأع��اه  املذكور  امل�شفي  قد مت تعيني 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١١ واملوثق 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    ٢٠١٣/٠٢/١١ بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/55 بيع عقار مرهون  
املنفذ ���ش��ده/١-  في�شل افتخار خ��ان افتخار احمد خ��ان  جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ باركليز بنك �س.م ع وميثله: ع�شام 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  التميمي  الفا�شلي  حمادي  عبدالمري 
 ٢٣76٠٠٢.٢١( امل��ط��ال��ب��ة  قيمة  ل�����ش��داد  اع��ان��ك��م   ٢٠١٣/٢/١٣ ب��ت��اري��خ 
درهم( يف ملف التنفيذ اعاه وال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: 
فيا- املنطقة  : تال المارات الثالثة- رقم الر�س- 9٢١- رقم العقار 
تاريخ  من  يوم   ٣٠ خال  مربع(  قدم   ٣.٣47.9٣ العقار:  م�شاحة   -٣58

العان.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/273   جتاري جزئي                           
اىل املحكوم عليه/١-  ادواردو بومبيتا جا   جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/١١ يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ بنك 
ام القيوين الوطني- �س.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عليه بان 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ ثمانية واربعون الف ومائتان وثاثة واربعون درهم وثمانون 
التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠١١/١١/٢5 من  �شنويا   ٪9 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  والفائدة  فل�س 
والزمته بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/178   جتاري جزئي                           
اىل املحكوم عليه/١-  انيتا ليزيل ماكا تنغاي زار�شب جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/7/٢4 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ����س.م.ع  الوطني-  القيوين  ام  بنك 
وفائدة  فل�شا(  درهم وخم�شة وخم�شون  ومائتان  الفا  وع�شرون  �شتة   ( درهما   ٢6٢٠٢.55
بالر�شوم  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠١١/١٢/٢٠ من  اعتبارا  �شهريا   ٪١.5 اتفاقية 
وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.    
حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1128   جتاري كلي                           
اىل املدعي عليه/١- ح�شني علي ناجي اذر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ علي 
يف   ٢٠١٢/١٢/١٣ بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  م��رام��ي    ح�شن 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ علي ح�شن مرامى فلهذه ال�شباب- بالزام املدعى عليه 
من  �شنويا   ٪9 بواقع  والفائدة  دره��م(  ال��ف  )�شتمائة   6٠٠.٠٠٠ مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ان 
تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف ٢٠١٢/4/١٠ وحتى متام ال�شداد وبرف�س طلب �شحة 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم ٢١4 ل�شنة ٢٠١٢ جتاري والزمت املدعى عليه بامل�شروفات 
اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  ومبلغ الف درهم مقابل 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري 
مكتوم حاكم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان 

دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/380   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

املنذر اليه:عبداهلل بن احمد بن قا�شم العمودي - قطعة رقم 597-١٠١6 )جمهول حمل القامة( 
 ١.٣٠٢.558.٠٢ والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
درهم ) مليون وثاثمائة واثنان الف وخم�شمائة وثمانية وخم�شون درهم واثنان فل�شا فقط( 
بال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل ٢٪ �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل 
البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي 
من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء التفاقية 
املبكر خال ٣٠ يوم من تاريخ النذار وال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/378   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

املنذر اليه:�شركة ثاين لا�شتثمار ذ.م.م   قطعة رقم 598-١٢47 )جمهول حمل القامة( فان 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ ١.484.5٠6.٢5 درهم ) 
مليون واربعمائة واربعة وثمانون وخم�شمائة و�شتة وخم�شة وع�شرون فل�شا فقط(   بال�شافة اىل 
غرامة تاخريية مبعدل ٢٪ �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل البنك املركزي 
بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع 
خال  املبكر  التفاقية  انهاء  ج��راء  من  املنذر  يتكبدها  التي  اخل�شائر  عن  بالتعوي�س  الزامكم 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  وال  الن��ذار  تاريخ  من  يوم   ٣٠

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/176
اىل املحكوم عليه / �شركة �شبكرتم خلدمات املعدات ال�شناعية وامليكانيكية

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ ١7 اكتوبر ٢٠١٢ يف الق�شية رقم ٢٠١١/5746 جتاري بالزامك بدفع 

مبلغ وقدره ٣759١5 درهم �شاما الر�شوم وامل�شاريف 
 ل�شالح املحكوم له: �شركة البحري واملزروعي التجارية ذ.م.م  

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث   
اعاه. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

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

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2011/40م 

اىل املنفذ �شده/ حممد تنوير مغل   العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ ٢٠١٠/١١/١١ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/  
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -86/٢٠١٠    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف: 
5١١79 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/5 ال�شاعة 8.٣٠ �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا٠ حرر بتاريخ  ٢٠١٣/٢/١٢.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/166م 
اىل املنفذ �شده/ فخر الدين بهرام ابواحل�شن    العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ ٢٠١١/5/١8 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/  
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -٢٠١٠/٢١9    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف: 
7١5٠٢ درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٣/١8 ال�شاعة 8.٣٠ �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا٠ حرر بتاريخ  ٢٠١٣/٢/١٣.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/165م 
اىل املنفذ �شده/ بيري ابراهيم عتوم العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ ٢٠١١/8/٢5 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/  
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -٢٠١٠/١99    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف: 
١٠٠.97٠.٠٠ درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٣/١8 ال�شاعة 8.٣٠ �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا٠ حرر بتاريخ  ٢٠١٣/٢/١١.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/168م 
اىل املنفذ �شده/ حممد عبداحلميد علي    العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ ٢٠١١/6/٢8 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/  
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -٢٠١٢/١68    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف: 
8.458.٠٠ درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٣/١8 ال�شاعة 8.٣٠ �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا٠ حرر بتاريخ  ٢٠١٣/٢/١١.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/75م 

اىل املنفذ �شده/ حممد احمد عقيل     العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ ٢٠١١/7/١٢ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/

حممد احمد عقيل، الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري 
كلي -٢٠١٠/١٣٣ ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شاما 
الر�شوم وامل�شاريف:778٣6 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند 
التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار 
ويف حا لة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠١٣/٢/٢6 
ال�شاعة 8.٣٠ �س، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا٠ حرر بتاريخ  ٢٠١٣/٢/١٢.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    

اعـــــالن بالن�سر
لقد تقرر يف  الق�شية رقم )٢٠١٣/٣ التما�س( ايجارات املنظورة امام 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية ) ابوظبي(- اللجنة الوىل واملرفوعة 
من امللتم�شني/ ١- الندمي لت�شليح املعدات اخلفيفة ٢- حممد �شيف 
�شالح احلفيتي ٣- موؤ�ش�شة باعو�شة للتجارة. وذلك لإعان امللتم�س 
�شدها/�شركة  عرب الف�شاء لل�شيانة العامة ذ.م.م ن�شراً وقد حتدد 
لنظر الدعوى جل�شة يوم الربعاء املوافق ٢٠١٣/٢/٢7 يف ال�شاعة 

6.٠٠ م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العاقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/2  جت جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة نا�شر حمود للنجارة امل�شلحة ميثلها نا�شر حمود اجلن�شية: المارات 
مدعى عليه: موؤ�ش�شة ابعاد وزوايا ميثلها �شيف اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
�شيف  ميثلها  وزوايا  ابعاد  موؤ�ش�شة  اعانه:  املطلوب  درهم   ٢5٠٠٠ مالية  مطالبة 
اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(  باحلكم  بالن�شر)للعلم  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١9
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

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

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/5  جت جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�شية:  املحيمد  عبداهلل  جمدي  ميثلها  والنجارة  للحدادة  الفرات  مدعي/دمعة 
المارات مدعى عليه: موؤ�ش�شة ابعاد وزوايا ميثلها �شيف اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
ميثلها  وزوايا  ابعاد  موؤ�ش�شة  اعانه:  املطلوب  درهم    ١٣6٠٠ مالية  مطالبة  الدعوى: 
التمهيدي( حيث ان املدعي  �شيف اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر )للعلم باحلكم 
املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.٣٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
بوا�شطة وكيل معتمد  او  يا�س  �شخ�شيا  بني  الكائنة   - البتدائية  يا�س  بني  ب� حمكمة 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١9
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

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

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/139  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/عابر خلفان الهاملى واآخرون اجلن�شية: المارات مدعى عليه: م�شرف ابوظبي 
ا�شول  ت�شليم  خبري+  ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ال�شامي 
�شيكات ال�شمان البالغة قيمتها ٣7٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم + تعوي�س  املطلوب اعانه: احمد 
دروي�س بن داغر املرر اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٣/١8 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.٣٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١8
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

الحد  غ���دا  اب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفه  م��وؤمت��ر  الم������ارات يف  ت��وت��ال  ت�����ش��ارك 
ح���ول ت��اآك��ل اأن��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط وال���غ���از ب��ع��ن��وان م��وؤمت��ر الإم������ارات للتاآكل 
حتي  ي�شتمر  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  يف  ي�����ش��ارك   .  )Corrosion UAE(
اإيف  فرباير اجل��اري ، نخبة من اخل��رباء واملتخ�ش�شني واملهند�س   27
جونالتون، خبري مكافحة التاآكل يف �شركة توتال وذلك لعر�س التقنيات 
اجلديدة امل�شتخدمة يف ت�شنيع خطوط اأنابيب النفط والغاز وحمايتها ، 
وكذلك تقدمي اأحدث النتائج التي تو�شلت اإليها الأبحاث للتخفيف من 

حدة اخل�شائر املالية والآثار البيئية الناجمة عن تاآكلها. 

عرو�س  وتقدمي  النقا�س  جل�شات  من  العديد  املوؤمتر  اأعمال  و�شتتناول 
ت��ط��وي��ر �شناعة  و���ش��ب��ل  امل��ال��ي��ة،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  تعريفية 
للتفتي�س  الطرق  واأح��دث  الفنية؛  الناحية  امل��واد من  واختيار  الأنابيب، 
عن التاآكل والك�شف عنه؛ وحلول احلماية الكاثودية خلطوط الأنابيب، 

اإ�شافة اإىل عدد من املو�شوعات الأخرى.
و�شيقام املوؤمتر الذي تنظمه �شركة تبادل الطاقة وت�شارك يف ا�شت�شافته 
اجلمعية الوطنية ملهند�شي – فرع الإمارات على مدار اأربعة اأيام بالتوازي 
مع اأعمال الجتماع الثالث ع�شر ل�شركات خطوط اأنابيب النفط والغاز 

 .)MEPIPES( يف ال�شرق الأو�شط
وقالت اأريانا نريي، مديرة امل�شاريع، موؤمتر الإمارات للتاآكل: ي�شرنا اأن 

نحظى بدعم اجلمعية الوطنية ملهند�شي التاآكل – فرع الإمارات ل�شّيما 
2013 تدعمه ه��ذه اجلمعية  اآخ��ر يف ع��ام  اإقليمي  اأن��ه ل يوجد ح��دث 

الرائدة يف جمال مكافحة تاآكل اأنابيب النفط والغاز.
�شركات  واجتماع   2013 التاآكل  ملكافحة  الإم��ارات  �شي�شارك يف موؤمتر 
خطوط اأنابيب النفط والغاز يف ال�شرق الأو�شط نخبة من اأبرز اخلرباء 
من  والتكنولوجا  والتطوير  البحوث  جمال  يف  واملتخ�ش�شني  الفنيني، 

خمتلف اأنحاء املنطقة ملناق�شة جميع حلقات �شل�شلة القيمة التقنية . 
وبح�شب الأرقام التي �شدرت موؤخراً يف تقرير اأعدته �شركة فيجن جاين 
Visiongain فاإن قيمة ال�شوق العاملية ملكافحة تاآكل خطوط النفط 
2012. كما تفيد  18 مليار و72 مليون دولر يف عام  ب�  والغاز تقدر 

 NACE International التاآكل  ملهند�شي  الأمريكية  اجلمعية 
اأن التكلفة ال�شنوية للتاآكل يف قطاع اإنتاج النفط والغاز تقدر ب� 1 مليار 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ف��ي��ك��رز،  ديفيد  وق���ال  دولر.  مليون  و372 
العديد من  على  املعادن  تاآكل  يوؤثر  الإم���ارات:  – ف��رع  التاآكل  ملهند�شي 
جمالت ونواحي احلياة، ول تقت�شر انعكا�شاته على قطاع النفط والغاز، 
القرارات  على  التاأثري  يف  ي�شهم  كما  بيوتنا.  ذلك يف  اأننا جند  بل حتي 
واأرقى  اأك��رب  من  ابتداًء  يومياً  معها  نحتك  التي  باملواد  املتعلقة  الهامة 
امل�شاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولرات وانتهاًء بحو�س الغ�شيل يف 
املطبخ. اأنه مو�شوع ل يزال يحظى بالهتمام ذاته الذي كان عليه �شابقاً، 

ول نزال نتعلم املزيد حول كيفية مكافحة وال�شيطرة على هذه الآثار . 

توتال الإمارات ت�سارك يف موؤمتر حول تاآكل اأنابيب النفط والغاز 24 فرباير
املال والأعمال

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  ادارة  جمل�س  ثمن 
وبخا�شة  اخلا�س  بالقطاع  ال��دول��ة  اهتمام  غاليا  جلفار 
ال�شناعة الوطنية ما بدا وا�شحا يف التدابري احلكيمة التي 
مكنت من مواجهة التحديات وجهود الرتويج اخلارجي 
بقوة  الوقوف  موؤكدا  الوا�شحة  الماراتية  لا�شتثمارات 
العمل يف  امل��واط��ن��ني على  امل��ب��ذول��ة لت�شجيع  م��ع اجل��ه��ود 
القطاع اخلا�س من خال توفري بيئة ت�شجيعية جاذبة . 
جاء ذلك خال اجتماع جمل�س الدارة اأول اأم�س برئا�شة 
ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي وح�شور د.اأمين �شاحلي 
الرئي�س التنفيذي لاعان عن نتائج جلفار لل�شنة املالية 
ارتياحه ملا حتقق من  عن  املجل�س  اأع��رب  حيث   2012
التي و�شفها باليجابية وم�شيدا باجلهود  املالية  النتائج 
على  للمحافظة  والعاملني  ال�شركة  ادارة  تبذلتها  التي 
واقليميا  الدوائي حمليا  ال�شوق  الرائدة يف  مكانة جلفار 
وقرر املجل�س رفع تو�شية اىل اجتماع اجلمعية العمومية 
اأرب��اح من راأ�س املال على  يف مار�س القادم تت�شمن توزيع 

امل�شاهمني بن�شبة %10 نقدا و%10 كاأ�شهم منحة .
ووفقا للنتائج املالية يف العام املا�شي فقد حافظت جميع 

ال��ن��م��و وجت����اوزت توقعات  م��ع��دلت  ع��ل��ى  عمليات ج��ل��ف��ار 
مليون   200.2 ال�شافية  الأرب���اح  حققت  فقد  املحللني 
%17.6 م��ق��ارن��ة م��ع م��ا حت��ق��ق من  دره���م بن�شبة من��و 
املبيعات  بينما حققت   2011 قبله  الذي  العام  الربح يف 
مقابل  وذل�����ك  دره�����م  م��ل��ي��ون   1،180.5 مب��ب��ل��غ  من����وا 
مبيعات مببلغ 1،024.1 مليون درهم يف العام 2011 
الإجمايل  ال��رب��ح  وق��ف��ز   %  15.3 بلغت  من��و  بن�شبة   ،
مقدارها  ب��زي��ادة  بن�شبة  اأي  دره���م  مليون   697.4 اىل 
الربح  كان  حيث   2011 العام  مع  % مقارنة   11.12
الإجمايل 627.6 مليون درهم .  وبلغ الربح الت�شغيلي 
 8.6 م�شا ن�شبة زيادة مقدارها  درهم  مليون   217.2
الت�شغيلي  الربح  فيها  كان  حيث   2011 العام  عن   %
200 مليون درهم فيما بلغ �شايف الربح 200.2 مليون 
% مقارنة   17.6 مقدارها  زي���ادة  ن�شبة  و�شكل   ، دره��م 
 170.2 الربح  �شايف  فيها  بلغ  والتي   2011 العام  مع 

مليون درهم .
املبيعات  اي��رادات  املالية عن حتقيق  النتائج  ك�شفت  بينما 
2012 وفق ما هو خمطط لها  العام  الربح عن  و�شايف 
قال  ذلك  على  وتعليقا    . ال�شنوية  التقديرية  املوازنة  يف 
بالرغم من كل  فانه  الأم��ر  : يف حقيقة  �شاحلي  د.اأمي���ن 

التحديات ال�شائدة يف ال�شوق الدوائي فقد عك�شت النتائج 
امل��ال��ي��ة م��ت��ان��ة ج��ل��ف��ار وام��ت��اك��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن املقومات 
امل�شتح�شرات  ج���ودة  عاملي  يف  تتمثل  ال��ت��ي  التناف�شية 
اخليارات  اح����دى  ت�شكل  جعلها  م��ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة  والأ����ش���ع���ار 

العامل. حول  بلدا  العاجية املف�شلة يف اأكرث من 40 
القطاع  امل��ب��ي��ع��ات ج��ه��ود  امل��ه��م يف  ال��ن��م��و  يعك�س   : وت��اب��ع 
اخلا�س وقطاع املناق�شات وما حتقق من املكا�شب الكبرية 
يف اأغلب الأ�شواق القيادية مثل ال�شعودية، ليبيا، العراق، 
م�شر، اأفغان�شتان والأردن موؤكدا ان جلفار مت�شي بخطى 
واثقة يف جهودها التو�شعية امل�شتقبلية التي ت�شمل اقامة 
 60 مبلغ  ان�شائها  كلفة  ت��ق��در  داخ��ل��ي��ة  دوائ��ي��ة  م�شاريع 
م�شاعي  لتعزيز  والب��ت��ك��ار  التطور  ب��ه��دف  دره���م  مليون 
)�شنع  عامة  حتمل  م�شتح�شرات  ان��ت��اج  يف  ال�شتمرار 
يف الم��ارات بفخر ( اىل العديد من الأ�شواق املنت�شرة يف 
دول العامل عاوة على امل�شاعي احلثيثة باجتاه ا�شتك�شاف 
بان�شاء  الواعدة والتي بلغت ذروتها  الفر�س ال�شتثمارية 
قدم  على  العمل  و�شري  اأثيوبيا(  )جلفار  م�شنع  وتد�شني 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اخ��ر  م�شنع  لقامة  و�شاق 
ال�����ش��ع��ودي��ة وال����ذي ه��و الن يف ط���ور اجن���از الج�����راءات . 
وياأتي اجتماع جمل�س الدارة بعد فرتة وجيزة من تد�شني 

م�شنع )جلفار اأثيوبيا( بكلفة 10 مايني دولر اأمريكي 
الأ�شربة  م��ن  زج��اج��ة  مليون   25 تبلغ  انتاجية  بطاقة 
كب�شولة  مليون  و200  قر�س  مليون  و500  العاجية 

مما يعك�س قدرة ال�شركة على مواجهة التحديات واقامة 
ال���ش��ت��ث��م��ارات يف  ق��اع��دة �شلبة م��ن  ���ش��راك��ات فاعلة على 

الأ�شواق النا�شئة ل�شيما افريقيا.

املقرتحة  التوزيعات  % نقدًا  و10  منحة   10

مليون درهم �سايف اأرباح جلفار الدوائية بنمو 17.6 %   200
الإدارة برئا�صة في�صل بن �صقر يثمن اهتمام الدولة بالقطاع اخلا�ص ويوؤكد الوقوف مع التوطني  •• جمل�ص 
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شياحي  ا�شت�شافت �شركة التطوير وال�شتثمار 
ال�شياحية  امل�����ش��اري��ع  لأب�����رز  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���ط���ور 
اللورد  م��وؤخ��را  اأبوظبي  يف  وال�شكنية  والثقافية 
روجر جيفورد عمدة مدينة لندن يف زيارة خا�شة 

اإىل جزيرة ال�شعديات.
ال�شيخ  معايل  ال�شيف  العمدة  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
�شلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اأبوظبي 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والثقافة  لل�شياحة 
موظفو  يرافقه  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير 
وال�شتثمار  ال��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  يف  العليا  الإدارة 
ال�شياحي. وا�شتعر�س ال�شيخ �شلطان بن طحنون 
مع ال�شيف اأهمية التبادل الثقايف بني كل من دولة 
اأجمع ل�شيما  املتحدة والعامل  العربية  الإم��ارات 
اأن ال�شعديات تلعب دورا كبريا يف هذا اجلانب من 
امل�شتوى ومنها  العاملية  املتاحف  خال تطويرها 
متحف زايد الوطني حيث يتم تطويره بالتعاون 

مع خربات املتحف الربيطاين.
اإىل قرية  ت��ف��ق��دي��ة  ب���زي���ارة  ل��ن��دن  وق����ام ع��م��دة 
�شركة  طورتها  التي  العمال  لإ�شكان  ال�شعديات 
 2009 ع��ام  يف  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير 
العالية  ب��امل�����ش��ت��وي��ات  اإع��ج��اب��ه  واأب������دى خ��ال��ه��ا 
والذي  والع�شري  املبتكر  امل�شروع  لهذا  املتوفرة 
ب�شكن  اخلا�شة  املعايري  اأعلى  ت�شميمه  روعي يف 

عمال البناء. 

القرية  م���راف���ق  ب��ج��ول��ة يف خم��ت��ل��ف  ق����ام  ك��م��ا 
الجتماعية والرتفيهية والثقافية.

العمال  ال�����ش��ع��دي��ات لإ����ش���ك���ان  ق��ري��ة  واأ���ش��ب��ح��ت 
اإىل  ي�شل  م��ا  ا�شتيعاب  على  ق���درة  متتلك  ال��ت��ي 
يف  به  يحتذى  منوذجا  جت�شد  عامل  األ��ف   20
املنطقة وخا�شة لحت�شانها جمموعة وا�شعة من 
باللغات  كتبا  حتتوي  مكتبة  مثل  املميزة  املرافق 
الألعاب  و���ش��الت  كمبيوتر  و�شالة  للعمال  الأم 
ماعب  اأرب��ع��ة  منها  م�شاءة  ريا�شية  وم��اع��ب 

للكريكت وملعب لكرة ال�شلة وملعب تن�س.
اإنه  وق���ال ع��م��دة ل��ن��دن معلقا على ه��ذه ال��زي��ارة 
تاأثر بامل�شتوى الرفيع للمرافق والت�شهيات التي 
حتت�شنها قرية ال�شعديات لإ�شكان العمال والتي 

البناء  ع��م��ال  دع���م  امل��م��ار���ش��ات يف  اأف�����ش��ل  تعك�س 
ال�شعديات  ج��زي��رة  تطوير  على  يعملون  ال��ذي��ن 
ال�شياحية  مب��راف��ق��ه��ا  ع��امل��ي��ة  وج���ه���ة  ل��ت�����ش��ب��ح 

والثقافية والرتفيهية.
ال�شعديات  منارة  يف  بجولة  لندن  عمدة  قام  كما 
وكيف  ال�شعديات  ق�شة  جناح  على  تعرف  حيث 
بال�شافة  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة  اإىل  ت��دري��ج��ي��ا  ت��ت��ح��ول 
باملنطقة  اخلا�شة  امل�شاريع  م�شتجدات  اآخ��ر  اىل 
الثقافية يف ال�شعديات والتي �شتحت�شن م�شاريع 
اأبوظبي  جوجنهامي  متحف  منها  ب��ارزة  ثقافية 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  و  والفنون  امل�شارح  ودار 
الذي تت�شارع وترية العمل فيه حاليا بعد الإعان 
عن تعيني املقاول موؤخرا يف �شهر يناير 2013.

�سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي ت�ست�سيف عمدة 
مدينة لندن يف جولة خا�سة يف جزيرة ال�سعديات

للقطارات  الحت�����اد  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
القطارات  ل�شبكة  وامل�����ش��غ��ل  امل��ط��ور 
اإبرامها  ام�����س  ال��دول��ة  يف  الوطنية 
لت��ف��اق��ي��ة رع��اي��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ال���ري���ا����ش���ي حامل  ن�����ادي اجل����زي����رة 
الإماراتية  ال��ق��دم  ك���رة  دوري  ل��ق��ب 
وبطولة   2011-2010 للمو�شم 
رئي�س  ال�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  ك�����اأ������س 
 2011  2010 للمو�شم  ال��دول��ة 
التفاقية  وتاأتي   2012 و2011 
تتمتع  التي  املتميزة  املكانة  لتعك�س 
ب��ه��ا ال�����ش��رك��ة امل���ط���ورة لأح����د اأكرب 
دولة  يف  ال�شرتاتيجية  امل�شروعات 
الإم�������ارات ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا تغيري 
والعامل  الإم���ارات  يف  النقل  خارطة 
يحظى  ال�������ذي  امل�����رم�����وق  وامل�����وق�����ع 
ب��ه ن����ادي اجل���زي���رة ال��ري��ا���ش��ي على 
والقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��اح��ت��ني 
ح��ي��ث ح��ق��ق ال���ن���ادي ق��ف��زات نوعية 
اإىل  اأف�شت  املا�شية  ال�شنوات  خال 
ليتحول  ري��ا���ش��ي  ك��ن��اد  دوره  جت���اوز 
وتوعوية  اجتماعية  موؤ�ش�شة  اإىل 
متكاملة. وقد حققت �شركة الحتاد 
م�شروع  يف  كبريا  تقدما  للقطارات 
ال�شكك احلديدية يف دولة الإمارات 
م���ن���ذ ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا يف ظ�����ل ال���دع���م 
قيادة  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي  ال����احم����دود 
وح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات يف حني 
الريا�شي  اجل��زي��رة  ن���ادي  ا���ش��ت��ط��اع 
ويف ظل رعاية ومتابعة �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
احلاكم يف املنطقة الغربية الرئي�س 

الفخري للنادي رئي�س هيئة ال�شرف 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
رئي�س  ن��ائ��ب  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
حتقيق  النادي  رئي�س  ال�شرف  هيئة 
موؤ�ش�شة  وب������ات  ك�����ربى  اجن���������ازات 
يف  التنمية  م�شرية  تدعم  متكاملة 
التفاقية  ه���ذه  ال���دول���ة. ومب��وج��ب 
للقطارات  الحت���اد  �شركة  �شت�شبح 
اأح���د ك��ب��ار ال���رع���اة ل��ن��ادي اجلزيرة 
القادمة  الثاث  لل�شنوات  الريا�شي 
العامات  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
داخل  بال�شركة  اخلا�شة  التجارية 
اإ�شتاد حممد بن زايد وعلى الأبراج 
على  �شعارها  و�شيو�شع  ل��ه  التابعة 
قم�شان الاعبني بالإ�شافة للعديد 
الأخ����رى.  الت�شويقية  امل���ي���زات  م��ن 
و�شتعزز هذه ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
بني �شركة الحتاد للقطارات ونادي 
اجلزيرة من اخلدمات التي يقدمها 
من  مهما  راف����دا  و�شت�شكل  ال��ن��ادي 

الريا�شية  امل�شرية  ي��دع��م  اأن  �شاأنه 
لاعبيه ويوفر لهم املناخ والتمويل 
متميزة  ن���ت���ائ���ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ازم 
خ��ال ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة ت�شاف اإىل 
اأحرزوها.  التي  الكبرية  اإجنازاتهم 
�شيف  نا�شر  الدكتور  �شعادة  و�شرح 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل���ن�������ش���وري 
ا�شم  اإن  للقطارات  الحت���اد  ل�شركة 
���ش��رك��ة الحت����اد ل��ل��ق��ط��ارات مرتبط 
دائما بالتميز والكفاءة وتبني اأف�شل 
�شراكتنا  اأن  العاملية ونعتقد  املعايري 
الذي  الريا�شي  ن��ادي اجل��زي��رة  م��ع 
الجنازات  من  حافل  ب�شجل  يتمتع 
حمليا  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
للو�شول  احلثيث  و�شعيه  واقليميا 
فعلية  ت��رج��م��ة  ت��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل 
على  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ن���ا  ل���روؤي���ت���ن���ا 
ال�شعيدين القت�شادي والجتماعي 
اأن هذه التفاقية تاأتي يف  . واأو�شح 
اإطار �شعي �شركة الحتاد للقطارات 
لدعم خمتلف القطاعات الجتماعية 

واملوؤ�ش�شات املحلية يف دولة الإمارات 
وتعزيز امل�شرية الريا�شية يف الدولة 
املتميزة  امل��ك��ان��ة  ظ���ل  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
الريا�شة  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ن��ادي 
تتما�شى  اأن��ه��ا  كما  والعاملية  املحلية 
الر�شيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  ت��وج��ه��ات  م���ع 
بالواقع  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ال��دول��ة وال���ذي بداأنا  ال��ري��ا���ش��ي يف 
بجني ثماره من خال النت�شارات 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
املا�شية.  اخل��ل��ي��ج  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
�شعادة حمد احلر  ق��دم  وم��ن جانبه 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شويدي 
اجل���زي���رة رئ��ي�����س جل��ن��ة الح����رتاف 
للقطارات  الحت����اد  ل�شركة  ال�شكر 
ع���ل���ى رع���اي���ت���ه���ا ل�����ن�����ادي اجل����زي����رة 
الريا�شي لثاث �شنوات ابتداءا من 
ه��ذا امل��و���ش��م مم��ا ي��دل على التطور 
الت�شويقية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  ال���ك���ب���ري 
للنادي واخلطط والروؤى املو�شوعة 
من قبل الدارة العليا للنادي واأ�شار 
اجل���زي���رة  ن������ادي  اأن  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه 
على  تاأ�شي�شه  منذ  عمل  الريا�شي 
تقوم  وموؤ�ش�شات  بجهات  الرت��ب��اط 
بدور موؤثر يف م�شرية التنمية التي 
هذه  ب���اأن  م�شيفا  ال��دول��ة  ت�شهدها 
اأكادميية  �شتعمل على دعم  الرعاية 
ن���ادي اجل��زي��رة ل��ك��رة ال��ق��دم والذي 
�شاهم النادي من خالها يف حتويل 
لعبني  اإىل  امل���وه���وب���ني  ال��اع��ب��ني 
ب��اإي��ج��اد وتوفري  حم��رتف��ني وذل����ك 

ثقافة ريا�شية يف الإمارات. 

الحتاد للقطارات تربم اتفاقية رعاية 
ا�سرتاتيجية مع نادي اجلزيرة الريا�سي 

غرفة عمان ت�ست�سيف اجتماع جلنة القيادات 
التنفيذية لحتاد غرف دول التعاون يف مار�س 

•• الدمام- وام: 

التعاون اخلليجي والذي  التنفيذية لحتاد غرف دول جمل�س  القيادات  املقبل اجتماع جلنة  الثاين من مار�س  ت�شت�شيف غرفة جتارة و�شناعة عمان يف 
ي�شارك فيه الأمناء العامون واملديرون والروؤ�شاء التنفيذيون لحتادات جمال�س وغرف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومن دولة المارات العربية املتحدة 

ومملكة البحرين واململكة العربية ال�شعودية و�شلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت اىل جانب المانة العامة لاحتاد.
ومن املنتظر اأن يبحث الجتماع مو�شوعات ومذكرات تتعلق بال�شوق اخلليجية امل�شرتكة و�شبل تفعيل املواطنة القت�شادية اخلليجية اإىل جانب الق�شايا 
املتعلقة بتن�شيط ودعم القطاع اخلا�س اخلليجي من خال التقرير ال�شنوي الذي ي�شتمل على اأداء اقت�شاديات دول املجل�س عام 2012 والعاقات مع 
املنظمات الإقليمية والعربية والدولية والفعاليات التي �شارك فيها الحتاد ون�شاطات وفعاليات اللجان القطاعية اخلليجية وفرق العمل واللجان الفنية 

والحتاد اجلمركي اخلليجي والأمن الغذائي اخلليجي ودعم الإ�شتثمار يف دول املجل�س.
كما �شيتم عر�س برنامج عمل الأمانة العامة لاحتاد للعام 2013 واأهم تو�شيات منتدى �شيدات الأعمال اخلليجيات الول الذي عقد مب�شقط خال 

الفرتة من 16 اىل 18 دي�شمرب 2012 بالإ�شافة لعر�س فعاليات الأمانة العامة لاإحتاد الداخلية واخلارجية خال 2013. 



•• اأبوظبي-وام:

وقعت جمموعة زون جروب عقدا مع �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
اأدنيك حلجز الف مرت بالدورة املقبلة ملعر�س الدفاع الدويل اأيدك�س 
2015 والذي يعد معر�س الدفاع ثاثي اخلدمات الأكرب من نوعه 

يف جمال الدفاع والأمن على م�شتوى املنطقة.
نا�شر  وال�شيد  اأيدك�س  مدير  امل��رزوق��ى  �شالح  ال�شيد  التوقيع  ح�شر 

اجل�شمي الرئي�س التنفيذي مبجموعة زون جروب.
جروب  زون  �شركة  م��ع  للعمل  ق��دم��ا  نتطلع  امل���رزوق���ي:  �شالح  وق���ال 

واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  خليفة  �شندوق  م�شروعات  اأح��د 
املعر�س  اأخ��رى ناجحة لتعزيز مكانة هذه  للم�شاهمة يف تنظيم دورة 
الرائد يف قطاع الدفاع الدويل والذي ي�شتقطب كربى �شركات تزويد 

املنتجات واخلدمات الدفاعية يف العامل.
ولفت املرزوقى اإىل اأن اأيدك�س الذي عقد للمرة الأوىل يف عام 1993 
والبحري  ال����ربي  ال���دف���اع  جم���ال  يف  متخ�ش�س  م��ع��ر���س  اأك����رب  ي��ع��د 
اأفريقيا ويقام  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  واجلوي على م�شتوى منطقة 
اآل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  مرة كل �شنتني حتت رعاية �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ويتم تنظيمه من قبل �شركة اأبوظبي 

للقوات  العامة  القيادة  م��ع  بالتعاون  “اأدنيك”  للمعار�س  الوطنية 
الذي  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الوحيد  ويعترب  امل�شلحة 
يقوم بعر�س اأحدث تكنولوجيا اخلدمات الدفاعية اخلا�شة بالأنظمة 
وتر�شيخ  لتاأ�شي�س  مثالية  من�شة  ويعد  واجل��وي��ة  والبحرية  ال��ربي��ة 
وال�شركات  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  م�شتدامة  وع��اق��ات  ���ش��راك��ات 

والقوات امل�شلحة.
اأيدك�س يعد  اأن معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل  واأكد نا�شر اجل�شمي 
الأمر  وخدماتها  منتجاتها  لعر�س  الوطنية  لل�شركات  مثالية  من�شة 
كون  واملحلية  الإقليمية  الأ���ش��واق  ودخ���ول  ال�شهرة  لها  يحقق  ال��ذي 

الدفاع  ووزراء  ال��ق��رار  �شناع  م��ن  العديد  ي�شم  ال���دويل  احل��دث  ه��ذا 
لإب���رام  ف��ر���ش��ة  يعترب  ..ك��م��ا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  والع�شكريني 

�شفقات وعقد �شراكات مع خمتلف امل�شاركني وزوار املعر�س.
ال��ي��وم يف جمالت  اأب��وظ��ب��ي  ال�شركات تعمل يف  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  وق���ال 
الت�شنيع الع�شكري �شواء ال�شناعات اخلفيفة اأو املتو�شطة وتربز اأهمية 
مثل هذه ال�شناعات كونها تعزز التنوع القت�شادي يف الإم��ارة وتفتح 
ال�شناعات  ه��ذه  ملثل  امل�شاندة  اللوج�شتية  لل�شناعات  ج��دي��دة  اأب��واب��ا 
العديد من  اأ�شواق جديدة للمنتجات املحلية وتوفري  ف�شا عن فتح 

الفر�س الوظيفية.

جمموعة زون جروب حتجز األف مرت من الدورة املقبلة لآيدك�س2015

م�شتعر�شًا اإجنازات غرفة اأبوظبي خالل العام 2012

حممد هالل املهريي : 265 األف �سخ�س وموؤ�س�سة ا�ستفادوا من خدمات املركز يف العام 2012 بزيادة ن�سبتها 10 %
حققت غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي خال العام 
من  عدداً  ونفذت  الجنازات  من  جملة   2012
اأط��ل��ق��ت مبادرات  ك��م��ا   ، وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة 
 ، لأع�شائها  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  لتطوير  ه��ام��ة 
اأبوظبي  اإم���ارة  تناف�شية  تعزيز  يف  وللم�شاهمة 

وموقعها كوجهة ا�شتثمارية هامة يف املنطقة . 
وقال �شعادة حممد هال املهريي مدير عام غرفة 
اإجنازات  عن  اأبوظبي يف حديث  و�شناعة  جت��ارة 
الغرفة خال العام 2012 اأن ن�شاط الغرفة يف 
بلغ  حيث  ملحوظة  ب�شورة  ارتفع  املا�شي  العام 
عدد الفعاليات التي نظمتها الغرفة 59 فعالية 
الغرفة  ا�شتقبلتها  التي  ال��وف��ود  ع��دد  بلغ  فيما   ،
على  موؤكداً  العامل  دول  خمتلف  من  وفداً   55
اأن هذه الن�شاطات يف جمملها ت�شاهم يف الرتويج 
لإمارة اأبوظبي كمركز جتاري وا�شتثماري هام يف 

املنطقة وفيما يلي ن�س احلديث: 
�س-1 ما هي ابرز اجنازات غرفة اأبوظبي خال 

؟ العام 2012 
 2012 ال��ع��ام  خ��ال  ال��غ��رف��ة  لقد حققت  ج-1 
املن�شرم  العام  متيز  حيث  الإجن���ازات  من  جملة 
وامل�شروعات  املبادرات  من  للعديد  الغرفة  بطرح 
اأبرز  التنفيذ وكان من  اإىل  اأخ��ذت طريقها  التي 
الأع�شاء  تطوير مركز خدمات  الإجن��ازات  هذه 
وزي������ادة ع���دد امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ه���ات ال��ت��ي تقدم 
وموؤ�ش�شة  ج��ه��ة   28 اإىل  ل��ل��ج��م��ه��ور  خ��دم��ات��ه��ا 

ودائرة ر�شمية . 
وبلغ عدد الفعاليات املتنوعة التي نظمتها الغرفة 
ندوة   54 و   ، م��وؤمت��رات   5 منها  فعالية   59
هدفت  توعية  ون���دوات  عمل  وور����س  متخ�ش�شة 
يف جمملها مل�شاعدة ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة 
يف اإمارة اأبوظبي من اأع�شاء الغرفة من تطوير 
عملها ون�شاطها وحتقيق اأف�شل النتائج التي من 
�شاأنها تعزيز م�شاهمة القطاع اخلا�س يف التنمية 
ا�شتقبلت  كما   ، الإم��ارة  يف  ال�شاملة  القت�شادية 
الغرفة 55 وفداً جتارياً واقت�شادياً من خمتلف 
اقت�شادية  وف��ود  الغرفة يف  و�شاركت  العامل  دول 
لإمارة اأبوظبي زارت الوليات املتحدة الأمريكية 
�شاركت  كما  البي�شاء،  ورو�شيا  اجلنوبية  وكوريا 
معار�س  ثمانية  يف   2012 العام  خال  الغرفة 
عاملية متخ�ش�شة يف اإطار حر�شها على الرتويج 
ال�شركات  م���ن  امل���زي���د  وا���ش��ت��ق��ط��اب  خل��دم��ات��ه��ا 
الأجنبية لا�شتثمار يف القطاعات واملجالت التي 

تركز عليها روؤية اأبوظبي القت�شادية 2030. 
�س-2 ما مدى ا�شتفادة اأع�شاء الغرفة من مركز 
تقدم  التي  اجلهات  هي  وما  ؟  الأع�شاء  خدمات 
خدماتها من خاله؟ وكم عدد امل�شتفيدين من 

خدمات املركز يف العام 2012؟ 
مركز  خدمات  من  امل�شتفيدين  عدد  ارتفع  ج-2 
خدمات الأع�شاء بغرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
العام  األف �شخ�س وموؤ�ش�شة يف نهاية   265 اإىل 
األف �شخ�س وموؤ�ش�شة   240 2012 مقارنة ب 
 10% ال  بلغت  زيادة  وبن�شبة  يف العام 2011 
وذل����ك م���ن خ���ال اخل���دم���ات امل��م��ي��زة اجلديدة 
اأبوظبي  ا�شتحدثتها غرفة جتارة و�شناعة  التي 
على  واحل�����ش��ول  الإج�����راءات  وتب�شيط  لت�شهيل 
م���ن اخلدمات  وع�����دد  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رتاخ���ي�������س 
اإىل تقدمي عدد من اجلهات  الأخ��رى بالإ�شافة 
خلدماتها  واخل���ا����ش���ة  ال��ر���ش��م��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
من  وامل�شتفيدين  للمراجعني  واملي�شرة  ال�شاملة 

خدمات الرتاخي�س وتوفر عليهم الوقت واجلهد 
يف وقت قيا�شي ويف اأجواء وبيئة مهنية راقية من 
خال نافذة واحدة وخدمات متكاملة ومتعددة. 
اأك�������رث م�����ن 28 ج���ه���ة م�����ن ال�����دوائ�����ر  وت�����ق�����دم 
واملوؤ�ش�شات وال�شركات خدماتها من خال مركز 
خ��دم��ات الأع�����ش��اء وه��ي غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
والكاتب  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اأب��وظ��ب��ي 
للتوزيع  اأبوظبي  و�شركة  الق�شاء  دائ��رة  العدل 
و�شركة  ات�شالت  لات�شالت  الإم���ارات  و�شركة 
الإمارات لات�شالت املتكاملة دو والإدارة العامة 
ل�����ش��وؤون الأج��ان��ب والإق��ام��ة يف اأب��وظ��ب��ي وبوابة 
الإم������ارات الل��ك��رتون��ي��ة وب��ري��د الإم������ارات وها 
وم�شرف  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  لل�شفريات 
لل�شمان  الوطنية  وال�شركة  الإ�شامي  اأبوظبي 
اأعمال  �شيدات  وجمل�س  العمل  ووزارة  ال�شحي 
اأب��وظ��ب��ي وم��وؤ���ش�����ش��ة ان��ف��ن��ت��ي ل��ل��خ��دم��ات وجهاز 
العامة  والإدارة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ووزارة  البيئة  وهيئة  امل��ال��ي��ة  ب��دائ��رة  للجمارك 
الهال  تكافل  و�شركة  النقل  ودائ���رة  اخلارجية 
الآليات  ترخي�س  واإدارة  البلدية  ال�شوؤون  ودائرة 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  وال�شائقني 
و�شركة اأبوظبي التجارية للعقارات ومركز اإدارة 
للخدمات  اإجن���ازات  و�شركة  باأبوظبي  النفايات 

وهيئة الهال الأحمر .
وي��ع��م��ل م��رك��ز خ��دم��ات الأع�����ش��اء ع��ل��ى ت�شهيل 
ال�شركات  ون�����ش��اط��ات  اأع��م��ال  الإج������راءات ودع���م 
تقدمي  خ��ال  من  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملوؤ�ش�شات 
بكفاءة  وت��وف��ريه��ا  ل��اأع�����ش��اء  املتميزة  اخل��دم��ة 
عالية ونوعية جيدة اإ�شافة اإىل جذب امل�شتثمرين 
ال�شتثمار  فر�س  م��ن  لا�شتفادة  وم�شاعدتهم 
املتاحة يف اإمارة اأبوظبي وهذا يجعل من الغرفة 
حم��ط��ة ا���ش��ت��ق��ط��اب لأن�����ش��ط��ة ال��ق��ط��اع اخلا�س 
الت�شهيات  وتقدمي  الازمة  املعلومات  وتوفري 
تقدمي  اإىل  اإ�شافة   ، املعامات  لإجن��از  املطلوبة 
امل�شورة حول كيفية تاأ�شي�س امل�شاريع والإجراءات 

الر�شمية والقانونية . 
غرفة  تقدمها  التي  الأع�����ش��اء  خ��دم��ات  وتتمثل 
جتارة و�شناعة اأبوظبي من خال موقع الغرفة 
ا�شتف�شارات  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  الن���رتن���ت  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
ر�شائل  وا���ش��ت��ق��ب��ال   ، للغرفة  ال�����واردة  الأع�����ش��اء 
الأع�شاء  م���ن  ال��������واردة  الإل�����ك�����رتوين  ال���ربي���د 
وتفعيل  ع���ل���ي���ه���ا،  ال�������رد  وت�����وف�����ري  وامل���ه���ت���م���ني 
الإلكرتونية  اأب��وظ��ب��ي  خ��دم��ات  يف  ال���ش��رتاك��ات 
ومتابعتها، وتنظيم الندوات التعريفية لاأع�شاء، 
ال���واردة م��ن الفروع،  وحت��دي��ث ملفات الأع�����ش��اء 
ومتابعة  التجارية،  الأن�شطة  واإ�شافة  وحتديث 
بذلك،  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  واإع����ام  املنتهية  ال��ع�����ش��وي��ات 
الأع�شاء  معلومات  لقواعد  ال��دوري  والتحديث 
واأ�شحاب الأعمال وتوفري املناق�شات واملعلومات 
املطبوعات  وت���وف���ري  ال��ت��ج��اري��ة  ال����وك����الت  ع���ن 

ملن  ���ش��ه��ادات  واإ����ش���دار  املتخ�ش�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
على  والت�شديق  )عربي-اإجنليزي(  الأم��ر  يهمه 
�شحة التواقيع، واإ�شدار �شهادات املن�شاأ ، وكذلك 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  ب��اأ���ش��م��اء  ق���وائ���م  ت��وف��ري 
امل�شجلة بالغرفة ح�شب الن�شاط، وطباعة العقود 
اأو  بيع  مثل  الرخ�شة  على  والتعديل  التجارية، 
تنازل اأو اإلغاء ، والتعديل على عنوان املوؤ�ش�شة اأو 
ال�شركة، والتعديل على اأرقام الهواتف اأو الفاك�س 

اأو الربيد الإلكرتوين اأو �شندوق الربيد .
وي���ه���دف ال��ب��ي��زن�����س ل��ي��ن��ك وه����و اأح����د امل���ب���ادرات 
املبتكرة لغرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي اإىل خدمة 

امل�شتثمرين و رواد الأعمال يف اإمارة اأبوظبي.
الأعمال  ل��رواد  خدماته  لينك  البيزن�س  ويقدم 
وامل�شتثمرين من خال تقدمي ا�شت�شارات اإدارية 
وم��ع��ل��وم��ات ع���ن ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��ار و جمالت 
اأو  �شريك  ع��ن  البحث  يف  وامل�����ش��اع��دة  ال�شتثمار 
وكيل خدمات والبحث يف موقع مميز لأعمالهم 
وتوظيف الكوادر و العديد من اخلدمات الهامة 

لتطوير اأعمالهم.
وخدمات البيزن�س لينك موجهة لرواد الأعمال 
واأ�شحاب  خ��ا���س،  عمل  تاأ�شي�س  يف  وال��راغ��ب��ني 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة وال��راغ��ب��ني يف 
اأبوظبي،  اإم��ارة  ال�شتثمار و بدء عمل جتاري يف 
اأو من ميلك عمًا ويرغب يف تطويره اإىل اآفاق 
اأو�شع اأو تواجه �شعوبات وت�شاعد هذه اخلدمات 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ب���دء ع��م��ل جت���اري، 
منتجات  عن  والبحث  الأع��م��ال،  منو  و  وتطوير 
اأدلة  و���ش��رك��اء ع��امل��ي��ني، وت��ق��اري��ر و م��وؤ���ش��رات و 

متخ�ش�شة.
اأبوظبي معدلت منو  اإمارة  �س-3 حقق اقت�شاد 
جيدة خال العام 2012، كيف انعك�س ذلك على 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات  الع�شويات من  ارتفاع عدد 
هذه  ارتفاع  ا�شتمرار  تتوقعون  وه��ل  الغرفة،  يف 

الع�شويات بامل�شتقبل؟
غرفة  يف  امل�شجلة  الع�شويات  ع��دد  ارت��ف��ع  ج-3 
 2012 العام  نهاية  اأبوظبي يف  و�شناعة  جت��ارة 
املن�شاأ  ���ش��ه��ادات  ع��دد  جت��اوز  كما   ،10% بن�شبة 

التي اأ�شدرتها الغرفة ال 25 األف �شهادة.
وقد عك�س هذا الرتفاع يف عدد الع�شويات النمو 
ت�شهدها خمتلف  التي  الن�شطة  الكبري واحلركة 

القطاعات القت�شادية يف اإمارة اأبوظبي . 
وت�شتمر الغرفة يف حملة التوعية والرتويج التي 
بداأتها منذ فرتة خلدماتها الإلكرتونية ولنظام 
ال���ذي ي��وف��ر معلومات  امل��ع��ل��وم��ات الل��ك��رتون��ي��ة 
يف  وي�شاهم  الأن�شطة  كافة  عن  حديثة  وبيانات 
اأع�����ش��اء الغرفة.  ال��رتوي��ج خل��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات 
اأبوظبي  وخدمات  املعلومات  نظام  اأن  اإىل  واأ�شار 
البيانات  قواعد  اإىل  الدخول  توفر  اللكرتونية 
نظام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ن��اق�����ش��ات  تت�شمن  ال��ت��ي 

الوكالت التجارية والعرو�س التجارية.

وكذلك الدخول اإىل معلومات ال�شركات وحتديث 
الرتخي�س  اإج������راءات  تنفيذ  وط��ل��ب  امل��ع��ل��وم��ات 
التجاري وجتديد الع�شوية واإ�شدار �شهادة املن�شاأ 
فاك�س  واإر���ش��ال  الأم���ر  يهمه  مل��ن  �شهادات  وطلب 
ر�شائل  واإر���ش��ال  اأبوظبي  اإم��ارة  �شركة يف  اأي  اإىل 
اإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��ال ال��ربي��د الإل��ك��رتوين اإىل 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف اإمارة اأبوظبي والوزارات 
وال����دوائ����ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف الإم������ارات 
والقن�شليات  الأجنبية  ال�شفارات  اإىل  بالإ�شافة 
يف  الأع��م��ال  رج��ال  وجمال�س  التجارية  امللحقات 
الإمارات و�شفارات دولة الإمارات يف جميع اأنحاء 
اأنحاء  جميع  يف  العاملية  التجارة  وغ��رف  العامل 

العامل .
وت��ط��ب��ق غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي نظام 
ال��ت��ذك��ري ال�����دوري ل��ل��ع�����ش��وي��ات امل��ن��ت��ه��ي��ة خال 
العام والأع��وام املا�شية وذلك من خال الأدوات 
والتقنيات املتوفرة لدى الغرفة والتي تتمثل يف 
الق�شرية  والر�شائل  الإلكرتوين  الربيد  ر�شائل 

والربيد العادي والفاك�س.
وب��الإ���ش��اف��ة اإىل م��رك��ز خ��دم��ات الأع�����ش��اء فان 
الغرفة تقوم بخدمة اأع�شائها من خال فروعها 

املنت�شرة يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
�س-4 ما هي اأهم امل�شروعات التي نفذتها الغرفة 

خال العام 2012؟
بتنفيذ  املا�شي  العام  خ��ال  الغرفة  قامت  ج-4 
عدد من امل�شروعات الهامة ذات ال�شلة والفائدة 
ولقت�شاد  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ب�����ش��ورة ع��ام��ة، وك���ان اأه���م هذه 
الغرفة  نفذتها  ال��ت��ي  امل��ق��ارن��ة  درا���ش��ة  امل�����ش��اري��ع 
واإمارة  والعاملية  الإقليمية  ال��دول  من  ع��دد  بني 
اأبوظبي يف جمال تطوير وتعزيز املحتوى املحلي 
العاملية يف هذا  املمار�شات  اأف�شل  على  والط��اع 

املجال و جلبها وتطبيقها.
امل�شافة  القيمة  زي��ادة  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
يف  الإم�����ارة  داخ����ل  امل�شنعة  اخل���دم���ات  و  لل�شلع 
الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي، وذل����ك م���ن خ���ال متكني 
ال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة م���ن ت���وري���د امل�����واد وتنفيذ 
امل�شاريع التي تطرحها هيئات وموؤ�ش�شات الدولة. 
اجلهات  اإىل  ال���درا����ش���ة  ت��و���ش��ي��ات  رف���ع  وق���د مت 

املعنية.
بالإمارة  احلكومية  التوجهات  تنفيذ  اإط��ار  ويف 
التنفيذي  املجل�س  ال�شادرة عن  امل��ب��ادرة  دع��م  مت 
اأبوظبي  اإن�����ش��اء م��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي ب�����ش��اأن  لإم�����ارة 
التنمية  ل��دائ��رة  تبعيته  �شتكون  ال��ذي  لاأعمال 
القت�شادية باأبوظبي، ويعنى هذا املركز بتب�شيط 
وت�شهيل اإجراءات الرتاخي�س بالإمارة وتوحيدها 
من خال اإمتام جميع املعامات من مكان واحد 
النافذة الواحدة وتوحيد �شهادة الرخ�شة بحيث 
ت�شمل رخ�شة الدائرة و�شهادة ع�شوية الغرفة يف 

�شهادة واحدة حتمل �شعار الطرفني.

تعزيز  على  املا�شي  العام  خ��ال  الغرفة  وعملت 
اإطار  وذلك يف  لديها  العاملة  الوطنية  الكفاءات 
اأبوظبي  حل��ك��وم��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
اأبوظبي  لإم���ارة  القت�شادية  ال��روؤي��ة  يف  املتمثلة 
2030 وكغريها من املوؤ�ش�شات العاملة بالإمارة، 
ورفع  لديها  الوظائف  توطني  اإىل  الغرفة  �شعت 
الوظيفية،  امل�شتويات  جميع  يف  التوطني  ن�شبة 
حيث بلغت ن�شبة التوطني %100 يف الوظائف 
هذه  ارتفعت  فيما  الو�شطى  والقيادات  القيادية 
 2012 ال��ع��ام  خ���ال  ال��ع��ام��ل��ني  لبقية  الن�شبة 

مبقدار 12% .
وعلى �شعيد اإجنازات املراكز التابعة للغرفة وهي 
ومركز  املوؤ�ش�شي  للتميز  العاملي  اأبوظبي  مركز 
ومركز  الإم���ارات  واأك��ادمي��ي��ة  للحوكمة  اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وف��ي��ق وال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري، فقد 
خال  متميزة  اإجن����ازات  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  حققت 
الربامج  وكمية  نوعية  خ��ال  من  املا�شي  العام 

والدورات التدريبية التي نفذتها هذه املراكز .
فقد نظم مركز اأبوظبي العاملي للتميز املوؤ�ش�شي 
)60( برناجماً ودورة تدريبية يف جمال تطبيق 
اأو�شاط  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف  م��ع��اي��ري اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز 
ا�شتفاد  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
م��ن��ه��ا م���ئ���ات ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع الأع����م����ال يف 

الدولة.
فيما اأجنزت اأكادميية الإمارات تنظيم )349( 
الإت�شال  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي  وب��رن��ام��ج  دورة 
املعلومات وكافة تخ�ش�شات  والتوا�شل وتقنية 
اأبوظبي  م��رك��ز  مت��ك��ن  ف��ي��م��ا  الإدارة.  وف����روع 
للتوفيق والتحكيم التجاري من تنظيم خم�س 
برامج تدريبية متخ�ش�شة يف ق�شايا التحكيم 
متخ�ش�شاً   )115( ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك  ال��ت��ج��اري 
املركز  ���ش��ج��ات  يف  ق�شية   )94( تقييد  ومت 
اأبوظبي  اأجنز مركز  وقد  املا�شي.  العام  خال 
تدريبية  ب���رام���ج  ث���اث���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��ح��وك��م��ة 
متخ�ش�شة ا�شتفاد منها اأكرث من )100( فرد 
واخلا�شة،  العامة  ال�شركات  يف  العاملني  م��ن 
الثالث  اأبوظبي  موؤمتر  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 

للحوكمة الذي حقق جناحاً متميزاً. 
�س-5 هل لكم اإعطائنا ملحة عن اأهم الدرا�شات 
الغرفة  نفذتها  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ب��ح��وث 
ال��ع��م��ل ودعم  ل��ت��ط��وي��ر   2012 ال���ع���ام  خ���ال 

فعاليات القطاع اخلا�س يف اإمارة اأبوظبي؟
خطتها  اإط����������ار  ويف  ال����غ����رف����ة  ت���ع���م���ل  ج-5 
ال�شرتاتيجية على تكثيف جهودها واأن�شطتها 
لأع�شائها  املقدمة  واخلدمات  العمل  لتطوير 
ولفعاليات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وكذلك 
التي  والعقبات  ال�شعوبات  ح��ل  يف  للم�شاهمة 
تواجه ال�شركات العاملة يف اإمارة اأبوظبي ومبا 
اأ�شواق  وفتح  وتقدمها  اأعمالها  جن��اح  ي�شمن 

جديدة اأمام منتجاتها وخدماتها. 
وكان من اأهم الدرا�شات والتقارير الإقت�شادية 
ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ال��غ��رف��ة خ���ال ال���ع���ام 2012 
يف  ال�شناعي  الرتخي�س  متطلبات  عن  درا�شة 
 ،) وحتليلية  ميدانية  درا���ش��ة   ( اأبوظبى  اإم���ارة 
ودرا�شة عن واقع و اآفاق التعاون امل�شرتك بني 
دول���ة الإم�����ارات و�شلطنة ع��م��ان، ودرا����ش���ة عن 
ومرئيات  )الواقع  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق 
يف  ال�شتثمارية  وال��ف��ر���س  اخل��ا���س(،  ال��ق��ط��اع 
الداخلية  ال�شياحة  ع��ن  ودرا���ش��ة  ق��ط��ر،  دول���ة 
واملعوقات(،  امل��ق��رتح��ات   ( اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
من  املرتتب  الإ�شرتاتيجي  الأث��ر  عن  ودرا���ش��ة 
معايري  ت�شمل  ودرا���ش��ة  ال��وق��ود،  اأ�شعار  خف�س 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��رك��ات  ت�����ش��ن��ي��ف 
واإع�������داد ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
درا����ش���ات ع���ن امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت���واج���ه �شركات 
ودرا�شة  ظبي،  اأب��و  اإم���ارة  يف  ال�شيارات  ت��اأج��ري 
دور  و  الرتكي،  الإماراتي  ال�شراكة  عن موؤمتر 
ودرا�شة  الإم���ارة،  يف  امل�شتثمرين  جت��اه  الغرفة 
واإمارة  الدولة  يف  ال�شتثمار  بيئة  عن  مو�شعة 
اليابان  منح  ع��ن  اقت�شادي  وتقرير  اأب��وظ��ب��ى، 
الإماراتيني،  للم�شتثمرين  �شريبية  اإع��ف��اءات 
ودرا�شة اقت�شادية عن فر�س ت�شدير منتجات 
اإىل  بالإ�شافة  التجاريني.  لل�شركاء  اأبوظبى 
اأربعة درا�شات اقت�شادية عن ا�شرتاليا وجنوب 
وتقرير  وال��ربازي��ل  اجلنوبية  وك��وري��ا  اأفريقيا 
املعلومات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأم����ن  ع���ن  اإق��ت�����ش��ادى 
ودرا���ش��ة ع��ن ال��ع��اق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني دول 
تقرير  و  وال�شني،  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ع���ن امل����وؤمت����ر امل�������ش���رتك ب���ني ال��ب��ن��ك ال����دويل 
وجمل�س دبي القت�شادي بعنوان ثاثية املوارد 
الطبيعية، النمو، والتنويع القت�شادي يف دول 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
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دول  خمتلف  من  وفــدًا   55 وا�صتقبلت  فعالية   59 نظمت  الغرفة   ••
العامل

املحتوى املحلي لل�صلع واخلدمات  مبادرة  طرحت  اأبوظبي  •• غرفة 

العربية للطريان تبداأ العام 2013 بت�سجيل رقم قيا�سي 
جديد يف عدد امل�سافرين على منت رحالتها

•• ال�سارقة-الفجر: 

قيا�شياً جديداً يف عدد  اأنها �شّجلت رقماً  اأفريقيا، ام�س  ال�شرق الأو�شط و�شمال  اأول واأكرب �شركة طريان اقت�شادي يف منطقة   ، اأعلنت العربية للطريان 
امل�شافرين خال �شهر يناير 2013، حيث نقلت ما يقارب من ن�شف مليون م�شافر وت�شري اأحدث الإح�شائيات التي اأ�شدرتها ال�شركة باأنها نقلت عدداً 
اإجمالياً من امل�شافرين بلغ 492،847 م�شافراً خال ال�شهر الأول من العام، وهو ي�شّكل زيادة بن�شبة %15 تقريباً مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�شي، 

وليكون الرقم الأعلى من حيث عدد امل�شافرين الذي �شجلته ال�شركة خال �شهر واحد منذ تاأ�شي�شها.
كما ذكرت العربية للطريان اأن معدل اإ�شغال املقاعد، اأي ن�شبة عدد امل�شافرين اإىل عدد املقاعد املتاحة، بلغ %82.5 ل�شهر يناير، مما يوؤّكد على تنامي 

�شعبية ال�شركة ومتّيزها يف خيارات القيمة مقابل املال التي تقدمها.
5.3 مليون م�شافر، ما �شّكل زيادة فاقت%13 عما �شّجلته يف  وكانت ال�شركة قد �شّجلت اأي�شاً منواً قوياً يف اأعداد امل�شافرين يف العام 2012، اإذ نقلت 
العام 2011. ويف معر�س تعليقه على هذه النتائج، قال عادل علي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة العربية للطريان : انه من امل�شجع ان نبداأ العام اجلديد 
بت�شجيل رقم قيا�شي جديد يف اأعداد امل�شافرين حيث تعك�س هذه الرقام مكانة العربية للطريان وتوفريها لأ�شعار مميزة وملجموعة متزايدة من الوجهات. 

و�شن�شتمر خال العام احلايل الدخول يف ا�شواق جديدة وتوفري خيارات القيمة مقابل املال للمايني من العماء حول العامل. 
وكانت العربية للطريان قد ا�شتلمت يف �شهر يناير 2013 اأول طائرة اإيربا�س مزّودة مبقومات �شاركلت Sharklet املخ�ش�شة للتوفري يف ا�شتهاك 
الوقود، لت�شبح �شركة الطريان الأوىل يف ال�شرق الأو�شط التي تقوم بت�شغيل طائرة اإيربا�س A320 مزّودة بهذه بهذه التقنيات. ومن املقرر اأن تت�شّلم 

ال�شركة 5 طائرات اإ�شافية هذا العام.

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
NUROMA : بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :٢٠١١/١٠/١9م املودعة حتت رقم : ١64٠9٠ 
با�شم:بارفي�س كومار �شوندر دا�س    

وعنوان:منطقة ال�شيف ، ال�شارقة ، المارات العربية املتحدة ، �س.ب: 9٣١١ ، هاتف: ٠65489449 ، فاك�س: 
   parvesh@trendzpack.com :٠654895٣9 الربيد اللكرتوين

وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :
احلك  وم��واد  واجللي  والتلميع  والتنظيف  الغ�شيل  يف  امل�شتخدمة  الخ��رى  وامل���واد  التبيي�س  م�شتح�شرات 

وال�شابون والعطور والزيوت العطرية ومواد التجميل ومرطبات ال�شعر ومعجون ال�شنان .
الواقعة بالفئة :٣

 NUROMA مكتوبة بطريقة فنية وباللون ال�شود كما ان كلمة NUROMA و�شف العامه:كلمة
مبتكرة من عبارة NEW AROMA بالجنليزية .

ال�شرتاطات:
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية : 

بتاريخ :٢٠١٣/١/٢٣م املودعة حتت رقم : ١8559٢ 
با�شم:مطعم بيجينغ    

وعنوان:�شارع مدينة زايد ، �س.ب:٣59١8 ، هاتف: ٠٢6٢١٠7٠8   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

مطعم درجة ثالثه.
الواقعة بالفئة :4٣

باللون ال�شود ويدنوها �شكل دائرة حدودها  يابانية )رم��وز(  و�شف العامه:العامة عبارة عن �شكل كتابة 
باللون ال�شود وداخلها �شكل ر�شمه تنني ملفوف باللون الحمر يتخلله اللون البي�س وا�شفل ال�شكل خطني 

ب�شكل متوازي بداخلهما BEIJING RESTAURANT باللون الحمر.
لعتبارها  العامة  عن  مبعزل   Beijing كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال���ش��رتاط��ات:ع��دم 

منطقة جغرافية.
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا العان.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/14  جت جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�شية:  اجلليل  رثمان  حمد  ال�شيد  وال�شباغ  امل�شلحة  للنجارة  مدعي/الرثمان 
لبده  عبدالفتاح  حممود  ال�شيد  ميثلها  الع�شري  البناء  �شركة  عليه:  مدعى  المارات 
اعانه:  املطلوب  درهم    45٠٠ مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
المارات  اجلن�شية:  لبده  عبدالفتاح  حممود  ال�شيد  ميثلها  الع�شري  البناء  �شركة 
عنوانه: بالن�شر) �شكن �شاحب ال�شركة عبارة عن ملحق بالن�شر( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١8
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

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

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/92  جت جز- م ر-ب- ع ن

ف�شل  خان  احمد  عنه/  وكيا  الظاهري  �شامل  خليفة  �شامل  مدعي/عبداهلل 
الرحمن اجلن�شية: المارات مدعى عليه: حممد م�شطفى حممد عزيز احلق 
املطلوب  خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  بنغادي�س  اجلن�شية: 
عنوانه:  بنغادي�س   اجلن�شية:  احلق  عزيز  حممد  م�شطفى  حممد  اعانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثنني املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١7
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1826  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/8935
اىل املحكوم عليه /ال�شمان للديكور- الم��ارات  عنوانه: بالن�شر - قد �شدر �شدك 
عبداللطيف-    ليت  رب  املدعي/)ابو  ل�شالح   ٢٠١٢/١٠٠6 رق��م  الق�شية  يف  حكم 
ودفع   ، امل��ذك��ور  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د  ل��ه  املحكوم  ان  ومب��ا  بنغالدي�س(   
الر�شم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية   ١- املبلغ 
 4.٠٠٠ املجموع:   -٣- بالتنفيذ:  الت�شريح  -٢-ر�شم  حت�شيله:4.٠٠٠درهم   املطلوب 
امل��ح��ددة يف  املحكمة للجل�شة  ام��ام ه��ذه  ل��ذا فانت مكلف باحل�شور  ام��ارات��ي   دره��م 
ال�شاعة )9.٠٠( من �شباح يوم  ٢/٢6/ ٢٠١٣  لتنفيذ ما ذكر اعاه، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٢ م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2320ت   عام- م ر - ت  -اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة ابوظبي للتمويل �س.م.ع اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : 
حممد مبارك قران را�شد املن�شوري اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه:حممد 
مبارك قران را�شد املن�شوري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠١٢/5٠8٠ اأ 
عري�شة- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٣/٣/٢4 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

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

قام وفد البعثة التجارية الإماراتية التي نظمتها وزارة التجارة اخلارجية 
لقاءات  بعقد  اإماراتية  و�شركات  واملكون من جهات حكومية  ايطاليا  اىل 
وم�شاورات مع م�شئويل املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية يف ايطاليا وذلك بالتعاون 
لا�شت�شارات  الإيطالية  و�شركاوؤهم  كاريبو  اأورج��وين  جياين  �شركة  مع 
القانونية. و�شهد ن�شاط الوفد الذي يتاألف من ممثلني عن دائرة التنمية 
القت�شادية يف دبي مكتب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر و�شركة اأدنوك و�شركة 
مبادلة واملنطقة احلرة لراأ�س اخليمة اإجراء م�شاورات معمقة مع املعنيني 

بال�شتثمار يف ايطاليا بغية الرتويج جلاذبية الإمارات ال�شتثمارية.
الإيطالية  وال�شركات  املدن  من  عدد  بزيارة  اأعماله  الدولة  وفد  وا�شتهل 

حيث زار منطقة �شمال ايطاليا التي تتمتع بقاعدة عري�شة من ال�شركات 
اليطايل  لاقت�شاد  الأ�شا�شي  ال��راف��د  تعد  والتي  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الأعمال من  رواد  اإنتاج  تطوير  بت�شريع  املعني  فارم  ات�س  م�شروع  وتفقد 
خال توفري بيئة لتطوير اأعمالهم وتوفري م�شتثمرين لتطوير امل�شاريع 
يف  وتوطينها  امل�شاريع  من  النوعية  تلك  من  ال�شتفادة  م��دى  ومناق�شة 
امل�شاركة  اليطالية  ب��ادوف��ا  مدينة  يف  ال��زي��ارة  برنامج  وتخلل  الإم���ارات. 
والذي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الأع��م��ال  تطوير  ملتقى  يف 
25 من كبار رجال الأعمال اليطاليني ملناق�شة  اأكرث من  عقد بح�شور 
الإمارات  دول��ة  يف  الإيطالية  لل�شركات  املتوفرة  الفر�س  على  والط��اع 
يف  الإم��ارات��ي��ة  لا�شتثمارات  املتاحة  الفر�س  وك��ذل��ك  املتحدة  العربية 
ايطاليا. �شارك يف امللتقى عدد من كبار ال�شركات اليطالية يف قطاعات 

وقطاع  الفائقة  والتكنولوجيا  واملعادن  والطاقة  والغاز  والنفط  �شناعة 
اإعامي  واهتمام  تغطية  امللتقى  ونال  ال�شتثمارية  وال�شناديق  امل�شارف 
عقدت  امللتقى  اأعمال  انتهاء  وبعد  اليطالية.  الع��ام  و�شائل  من  كبري 
اج��ت��م��اع��ات م��ن��ف��ردة ل��رج��ال الإع��م��ال م��ن اجل��ان��ب��ني حيث مثل اجلانب 
اليطايل م�شئويل �شركات مثل اي ام ا�س وهي ال�شركة الرائدة واملوردة 
للمنتجات الكيماوية والنفط واأوعية ال�شغط واملعدات و ا�س بي ايه التي 
الإيطالية  واملبتكرة  الديناميكية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأك��رث  من  واح��دة  تعد 
والإنتاج  الت�شميم  جم��ال  يف  رائ��دة  جمموعة  وه��ي  فيتاليا  فا  و�شركة 
وال��ع��ر���س ال��ك��ل��ي ل��ل��م��ع��دات وامل��ك��ون��ات ال���ازم���ة ل��ل��ب��رتول وامل����اء والغاز 
نا�شر  حممد  الوفد  رئي�س  وق��ال  البرتوكيماويات.  و�شناعة  الطبيعي 
حمدان الزعابي مدير اإدارة الرتويج التجاري يف وزارة التجارة اخلارجية 

واإ�شرتاتيجية  جهود  من  انطاقا  ياأتي  الزيارة  لتلك  ال��وزارة  تنظيم  ان 
الأ�شواق  يف  للدولة  وال��رتوي��ج  الإم��ارات��ي��ة  ال�شتثمارات  لتعزيز  ال���وزارة 
اأن تلك اللقاءات تهدف ل�شتك�شاف  امل�شدرة لا�شتثمارات يف العامل كما 
وموؤ�ش�شة  و�شركات  الإيطالية  ال�شركات  ب��ني  للتعاون  املحتملة  ال��ط��رق 
الدولة حيث تن�شب اأهداف الزيارة يف جذب ال�شركات الإيطالية لاإمارات 
ونقل التكنولوجيا وال�شناعات املتقدمة تاأ�ش�شا على اأن اإيطاليا ثالث اأكرب 
اقت�شاد يف اأوروبا بعد اأملانيا وفرن�شا وت�شتحوذ على قاعدة �شناعية �شخمة 
..م�شريا اىل حر�س وفد الدولة على اأعطاء �شورة للموؤ�ش�شات ال�شتثمارية 
اليطالية حول اجلاذبية ال�شتثمارية لاإمارات والإمكانيات والت�شهيات 
ال�شرتاتيجي كمعرب  واملوقع  التحتية  والبنية  الإم��ارات  بها  تتمتع  التي 

بني ال�شرق والغرب.

اإيطاليا ت�ست�سيف ملتقى تطوير الأعمال يف الإمارات
املال والأعمال

األحد -    24   فبراير    2013 م    -    العـدد   10724
Sunday   24   February    2013  -  Issue No   10724

اقت�سادية اأبوظبي ت�سدر تقريرها ال�سنوي لن�ساط احلماية التجارية لإمارة اأبوظبي للعام 2012 
•• ابوظبي -وام:

�شادرت دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي خال 
عام 2012 اأكرث من 28 األفا و896 قطعة من 
المارة  م�شتوى  على  واملغ�شو�شة  املقلدة  ال�شلع 
وذل��ك من خال تنفيذها لأك��رث من 182 الف 
الثاث  الم���ارة  مناطق  كافة  يف  ميدانية  زي���ارة 
ابوظبي والعني والغربية حررت خالها 10 األف 
و660 خمالفة بحق املخالفني للوائح والأنظمة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ت���ج���اري  ب��ال��ن�����ش��اط  اخل���ا����ش���ة 
الإمارة. واأكد ال�شيد حممد را�شد الرميثي املدير 
بالإنابة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ئ��ون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلماية  لن�شاط  ال�شنوي  التقرير  يف  ب��ال��دائ��رة 
ال���دائ���رة على  2012 ح��ر���س  ل��ع��ام  ال��ت��ج��اري��ة 
�شاأنها  من  التي  ال�شلبية  املمار�شات  كافة  متابعة 
اإمارة  يف  الأع��م��ال  بيئة  قطاع  اأداء  على  توؤثر  اأن 
اأبوظبي والق�شاء عليها ..م�شيدا يف هذا ال�شياق 
بدور �شركاء الدائرة ال�شرتاتيجيني من اجلهات 
يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
حتقيق الدائرة لأهدافها ال�شرتاتيجية الرامية 
اىل حتقيق بيئة اأعمال تناف�شية يف اإمارة اأبوظبي. 
واأ�شار اإىل اإن القانون رقم 2 لعام 2009 ب�شاأن 
اإن�����ش��اء ال���دائ���رة ق���د م��ن��ح ال���دائ���رة ال��ع��دي��د من 
التجارية  باحلماية  اخلا�شة  واملهام  ال�شاحيات 
والتي اأ�شهمت يف تفعيل دورها امليداين عرب تنفيذ 
اللوائح والنظم واملمكنات التي من �شاأنها اأن حتد 
لاأن�شطة  امل�شروعة  غري  املمار�شات  ظاهرة  من 
التنمية  دائ����رة  اإن  وق���ال  الإم������ارة.  ال��ت��ج��اري��ة يف 
قيادة  القت�شادية حتر�س على ترجمة توجهات 
اأعلى  الر�شيدة يف حتقيق  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة 
الإم��ارة من  التناف�شية لبيئة الأعمال يف  درج��ات 
وال�شوابط  وال�����ش��روط  ال��ق��وان��ني  تطبيق  خ��ال 
املعنية بكافة الن�شطة التجارية وذلك من خال 
ذات  ال��ق��رارات  وتنفيذ  امليدانية  ال��زي��ارات  تكثيف 
التفاعل  ج��ان��ب  اإىل  الن�����ش��ط��ة  بتنظيم  ال�����ش��ل��ة 
التي  وال�شكاوي  العماء  متطلبات  م��ع  امل�شتمر 

ترد اىل الدائرة . وذكر الرميثي ان الدائرة تن�شم 
املعنية مبراقبة  اللجان  العديد من  اىل ع�شوية 
املمار�شات  وحماربة  التجارية  الن�شطة  وتطوير 
غ��ري امل�����ش��روع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن اجلهات 
احلكومية املحلية والحتادية ذات العاقة ل�شمان 
امل�شتثمرين  اعمال  ودعم  الدائرة  اأهداف  حتقيق 
وحتقيق اأعلى معدل ر�شى للم�شتهلكني. واأ�شاف 
البيع  ن�شاط  تنظيم  جلنة  اللجان  ه��ذه  م��ن  اإن 
امل�شتهلك  ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة  وال��ل��ج��ن��ة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
وجلنة هيئة املوا�شفات واملقايي�س وجلنة العمالة 
الديزل  جت���ارة  ن�شاط  ممار�شة  مكافحة  وجل��ن��ة 
الأجرة  دف��ع  ع��دم  درا���ش��ة ظاهرة باغات  وجلنة 
وجل��ن��ة ت��راخ��ي�����س مم��ار���ش��ة الأن�����ش��ط��ة يف الفلل 
واللجنة  امل�����ش��رتك��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  وجل��ن��ة 
اخلا�شة بجائزة ال�شرق الأو�شط خلدمة العماء 
وجلنة تراخي�س مزارع الإنتاج احليواين واللجنة 
ال��رق��اب��ي��ة وجل��ن��ة ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ن��دوق خليفة 
واللجنة امل�شرتكة مع بلدية اأبوظبي والعديد من 
ب��اأن دائ��رة التنمية  فرق العمل الأخ��رى. واأو�شح 
من  التي  امل�شاريع  من  العديد  تنفذ  القت�شادية 
الأهداف  من  العديد  حتقيق  يف  ت�شهم  ان  �شاأنها 
اخلا�شة باحلماية التجارية على م�شتوى الإمارة 
اإع����ادة تنظيم ق��ط��اع البيع  اأه��م��ه��ا م�����ش��روع  وم��ن 
ا�شتخدام  بالتجزئة - البقالت- و�شبط عمليات 
املتجولني  الباعة  ظاهرة  على  والق�شاء  الديزل 
من  وغريها  التجارية  املراكز  يف  التدخني  ومنع 
الإمارة.  يف  ال�شلبية  بالظواهر  املتعلقة  امل�شاريع 
تنفيذ  يف  �شاهمت  ال��دائ��رة  ان  الرميثي  واأ���ش��اف 
من  ل��اإم��ارة  العام  املظهر  على  احلفاظ  م�شروع 
م�شروع  تطبيق  م��ن  النتهاء  على  العمل  خ��ال 
وم�شروع  التجارية  للمحال  الإعانية  اللوحات 
البناء  وم��واد  ال�شيارات  م�شتلزمات  حمات  نقل 
اإىل خارج جزيرة اأبوظبي وم�شروع حفظ النعمة 
توعية  م�شاريع  تنفيذ  يف  ال��دائ��رة  ت�شتمر  ..كما 
الفعالة  امل�شاركة  خال  من  وامل�شتثمر  امل�شتهلك 
والتنظيم  امل�شتهلك  حلماية  اخلليجي  اليوم  يف 

اىل  بالإ�شافة  التجاري  الغ�س  ملعر�س  ال�شنوي 
املفت�شني  وت��ث��ق��ي��ف  ل��ت��وع��ي��ة  ع��م��ل  ور�����س  تنظيم 
للتميز بني ال�شلع الأ�شلية واملقلدة بالتعاون مع 

جهات خارجية. 
مدير  القبي�شي  طار�س  اأحمد  ال�شيد  ذكر  ب��دوره 
اإن  ب��ال��دائ��رة  ب��الإن��اب��ة  ال��ت��ج��اري��ة  اإدارة احل��م��اي��ة 
مفت�شي الدائرة نفذوا خال العام املا�شي 156 
زي��ارة ميدانية على خمتلف مناطق  األفا و679 
و  وال�شهامة  وال��وث��ب��ة  وامل�شفح  ابوظبي  مدينة 
اإن  اىل  ..م�شريا  الغربية  واملنطقة  العني  مدينة 
امل��ط��ل��وب تنفيذها لكل  ال��ي��وم��ي��ة  ال���زي���ارات  ع���دد 
زيارة   30 يقارب  ما  املخالفات  لر�شد  املراقبني 
يوميا فيما يبلغ معدل الزيارات اليومية ملفت�شي 
اإ���ش��دارات الرتاخي�س ح��وايل 20 زي��ارة يوميا . 
من  كل  يف  وفروعها  اأبوظبي  مدينة  اإن  وا���ش��اف 
نحو  حترير  �شهدت  وال�شهامة  والوثبة  امل�شفح 
امل�شروعة  املمار�شات غري  7324 خمالفة لكافة 
 73616 تنفيذ  خال  من  التجارية  لاأن�شطة 
امل�شفح  يف  و23564  ابوظبي  مدينة  يف  زي���ارة 
فرع  يف  و2426  ال���وث���ب���ة  يف  زي������ارة  و2268 
ال�شهامة. واأ�شاف اإن مدينة العني �شهدت خال 
العام املا�شي تنفيذ 26 األفا و551 زيارة ميدانية 
 2536 ال��ت��ف��ت��ي�����س مت خ��ال��ه��ا حت���ري���ر  ل��ق�����ش��م 
بجميع  الغربية  املنطقة  �شهدت  فيما  خمالفة 
الفروع التابعة لها ت�شجيل 28 األفا و254 زيارة 
حررت خالها 441 خمالفة. وذكر القبي�شي ان 
حوايل   2012 ع��ام  خ��ال  تلقى  التفتي�س  ق�شم 
بنجاح  التعامل  مت  ال��ع��م��اء  م��ن  �شكوى   540
80 باملائة منها وحلها يف اقل من  مع ما ن�شبته 
حل ما ن�شبته 12 باملائة  مت  فيما  عمل  يوم   20
يف  التجارية  بالأن�شطة  خمتلفة  ملو�شوعات  منها 
اأكرث من 20 يوم عمل وتبقى حوايل 6 �شكاوى 
اإم���ارة  ل��ق��رار ح��ك��وم��ة  حت��ت الإج������راء. وتطبيقا 
اأبوظبي بنقل بع�س الن�شطة التجارية اىل خارج 
اإن  اإىل  القبي�شي  ط��ار���س  اأح��م��د  اجل��زي��رة..اأ���ش��ار 
363 ق��رارا بغلق حم��ال جتارية  ال��دائ��رة نفذت 

اإي��ذان��ا بنقلها وال��ت��ي كان  ابوظبي  داخ��ل ج��زي��رة 
املطار  �شارع  من  ال�شيارات  معار�س  نقل  اأخ��ره��ا 
اىل مدينة موتور وورلد مبنطقة ال�شاخمة ..كما 
�شيتم تفعيل اأن�شطة جتارية بديلة يف نف�س ال�شارع 
وم��ن��ه��ا خم��اب��ز وم��ط��اع��م وك����ويف ���ش��وب ومكاتب 
�شفريات وبنوك وم�شارف وغريها من الن�شطة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��دائ��رة  ال��ت��ي اعتمدتها  الأخ����رى 
واحتياجات  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب����ا  الأخ��������رى  اجل����ه����ات 
ومتطلبات ال�شكان واخل�شائ�س يف تلك املنطقة. 
ويف اإطار حر�شها على حماربة الن�شطة التجارية 
غري امل�شموح بها ذكر القبي�شي بان الدائرة نفذت 
للق�شاء  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��ال  ميدانية  ح��م��ات 
والبيع يف م�شاكن  املتجولني  الباعة  على ظاهرة 
ال��ع��م��ال ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي وهيئة 
ومركز  اب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة  واإدارة  الأح��م��ر  ال��ه��ال 
الدائرة  اإن  اإىل  ون��وه  النفايات.  لإدارة  اأبوظبي 
وح��ر���ش��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اإج��������راءات العمل 
الجناز  ���ش��رع��ة  يحقق  مب��ا  بالتفتي�س  اخل��ا���ش��ة 
م�شروع  طبقت  والتميز  اجل��ودة  حتقيق  و�شمان 
املفت�س اللكرتوين الذي يعني با�شتخدام املفت�س 
اليومية  التفتي�س  عمليات  يف  ب��اد  الي  اجل��اه��ز 
للمفت�س  وال���وق���ت  اجل��ه��د  ت��وف��ري  يف  ي�شهم  مب��ا 
وق��ت ممكن  اأ�شرع  املعامات يف  واإجن��از  والعميل 
عن  والبحث  البيانات  واإدخ����ال  التنقل  و�شهولة 
املعامات والرخ�س التجارية من خال حتديد 
وال�شارع  باملنطقة  اخلارطة  على  البنايات  مواقع 
اىل جانب توفري خا�شية ت�شوير املوقع واإدخاله 
مبا�شر يف النظام . وتعقيبا على هذا امل�شروع اأكد 
احلماية  اإدارة  ح��ر���س  القبي�شي  ط��ار���س  اأح��م��د 
اجلهات  يف  امل�����ش��روع  ه��ذا  تطبيق  على  التجارية 
الأخرى والتعاون معهم يف كافة تفا�شيل امل�شروع 
ا�شتخدام اجلهاز  وتدريب موظفيهم على كيفية 
يف عمليات التفتي�س. اأما بالن�شبة اإىل ق�شم حماية 
عام  خ���ال  اإن����ه مت  ط��ار���س  ذك���ر  ف��ق��د  امل�شتهلك 
2012 تنفيذ عدد 20195 زيارة ميدانية بناء 
منها  امل�شتهلكني  من  الق�شم  تلقاها  �شكاوى  على 

9346 زيارة يف اأبوظبي و231 زيارة يف املنطقة 
الغربية و10618 وزيارة يف مدينة العني وا�شار 
اىل اإن اإجمايل عدد ال�شكاوى التي تلقاها الق�شم 
العام املا�شي بلغ 2395 �شكوى مت اإيجاد احللول 
�شكاوي  ..وتنوعت  باملائة   88 ن�شبته  ملا  املنا�شبة 
بعد  �شكوى خلدمة ما   924 امل�شتهلكني ما بني 
���ش��ك��وى لرت��ف��اع الأ���ش��ع��ار و457  ال��ب��ي��ع و352 
�شوء  �شكوى  و418  ال��ت��ج��اري  الغ�س  يف  �شكوى 

خدمة و262 �شكاوى اأخرى متنوعة. 
ويف اإطار حر�س الدائرة تثبيت اأ�شعار ال�شالونات 
الرجالية والن�شائية وامل�شابغ قال احمد القبي�شي 
ان الدائرة وا�شلت العمل يف هذا املجال من خال 
201 قائمة لل�شالونات الرجالية و  تثبيت عدد 
قائمة خا�شة بال�شالونات الن�شائية بينما   124
ما  للم�شابغ  تثبيتها  مت  التي  القوائم  ع��دد  بلغ 
ال��ع��م��ل جاري  اأن  واأك����د   .. ق��ائ��م��ة   313 ي��ق��ارب 
املعنية  املتبقية  الفئة  اأ���ش��ع��ار  تثبيت  ل�شتكمال 
توعية  على  الدائرة  من  وحر�شا  املجال.  هذا  يف 
لظاهرة  التجار  ممار�شات  بخطورة  امل�شتهلكني 
الدائرة  بان  القبي�شي  اأحمد  ذكر  التجاري  الغ�س 
نظمت يف �شهر دي�شمرب من العام املا�شي معر�س 
م��ك��اف��ح��ة ال��غ�����س ال��ت��ج��اري يف م��رك��ز امل��اري��ن��ا يف 
اأب���وظ���ب���ي وه����و ح����دث ���ش��ن��وي ت��ن��ظ��م��ه ال���دائ���رة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
واملعنية لو�شع جمموعة من الآليات وال�شوابط 
والإج��راءات على م�شتوى اإمارة اأبوظبي ملكافحة 
ال��غ�����س ال���ت���ج���اري واحل�����د م���ن مم���ار����ش���ة بع�س 
ال�شركات التي تتاجر يف ال�شلع املقلدة اأو املغ�شو�شة 
ال��ق��ان��ون الحت����ادي ب�شاأن  اإىل  ب��ال���ش��ت��ن��اد  وذل���ك 
امل��ع��ام��ات التجارية  ال��غ�����س وال��ت��دل��ي�����س يف  ق��م��ع 
على  تفر�س  ال��ت��ي  العقوبات  على  ي�شدد  وال���ذي 
ال�شركات املخالفة. واأكد جناح املعر�س يف حتقيق 
اأهدافه املرجوة يف جمال توعية امل�شتهلكني نظرا 
لاإقبال الكبري الذي �شهده خال اأيامه الأربعة 
وت��ر���ش��ي��خ ال��ث��ق��اف��ة ال���ش��ت��ه��اك��ي��ة الآم���ن���ة لدى 
اجلمهور وذلك عن طريق مكافحة ظاهرة الغ�س 

الب�شائع  باأ�شرار  الوعي  التجاري ورفع م�شتوى 
اأما  ال�شحية.  اأو  املادية  �شواء  واأخطارها  املقلدة 
والوكالت  العامات  ق�شم  باإجنازات  يتعلق  فيما 
تلقت  ال��دائ��رة  اإن  القبي�شي  ذك��ر  فقد  التجارية 
خال عام 2012 حوايل 165 �شكوى اأ�شحاب 
التجاري  الغ�س  مل��م��ار���ش��ات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات 
يف  و26  اب��وظ��ب��ي  يف  �شكوى   114 على  م��وزع��ة 
التعامل معها جميعا  الغربية مت  العني و25 يف 
100 باملائة . وا�شار القبي�شي اىل  بنجاح بن�شبة 
العام  خ���ال  ن��ف��ذ  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  ق�شم  اإن 
ملحاربة  ميدانية  زي���ارة   5200 ح���وايل  امل��ا���ش��ي 
ممار�شة الغ�س يف العامات التجارية مت خالها 
م�شادرة 28896 قطعة مغ�شو�شة ومقلدة تعود 
لعامات جتارية موزعة على 27379 قطعة يف 
الغربية.  يف  و417  العني  يف  و1100  ابوظبي 
واأفاد بان هذه الزيارات امليدانية جنم عنها حترير 
الغ�س  ممار�شي  بحق  �شريحة  خمالفات   106
77 خم��ال��ف��ة يف مدينة  ال��ت��ج��اري م��وزع��ة ع��ل��ى 
ابوظبي و24 يف العني و5 خمالفات يف املنطقة 
بني  م��ا  تنوعت  امل�����ش��ادرات  اإن  واأ���ش��اف  الغربية. 
املاب�س والإك�ش�شوارات والأحذية وم�شتح�شرات 
والأجهزة  وال�شعر  بالب�شرة  والعناية  التجميل 
املتحركة  وال��ه��وات��ف  والكهربائية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وامل�شنفات  ال��ب��ن��اء  وم�����واد  ال�����ش��ح��ي��ة  والأدوات 
ال�شيارات  ول���وازم  التجارية  والأ���ش��م��اء  الفكرية 
اأ�شماء  اىل  تعود  التي  وغ��ريه��ا  الغذائية  وامل���واد 
ع���ام���ات جت���اري���ة م���ع���روف���ة. وا���ش��ت��ك��م��ال ل���دور 
وتوعية مفت�شيها  تدريب  الدائرة وحر�شها على 
واملقلدة  الأ���ش��ل��ي��ة  ال�شلع  ب��ني  التمييز  لكيفية 
ع��ق��دت خ���ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ال��ع��دي��د م��ن ور�س 
التجارية  العامات  اأ�شحاب  بالتعاون مع  العمل 
ومكاتب املحاماه حيث نظمت ور�س بالتعاون مع 
خالها  من  قدمت  للمحاماة  جي  ال  تي  �شركة 
�شرحا وافيا لكيفية التفرقة بني ال�شلع والب�شائع 
الأ�شلية واملقلدة لعامات جتارية خمتلقة منها 

فيليب�س واو�شرام وكا�شيو.

•• دبي -وام:

اخلليج  معر�س  هام�س  على  �شتقام  التي  جلفود  موؤمترات  تقدم 
28 من فرباير  25 وحتى  2013 خال الفرتة من  لاأغذية 
اجلاري فر�شا ل مثيل لها للو�شول اإىل اأحدث املعلومات والطاع 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل اخل����ربات ال��ع��امل��ي��ة ع��رب م�����ش��ارك��ة 50 م��ن اخلرباء 
قطاعات  جميع  م��ن  الأع��م��ال  رج��ال  وك��ب��ار  العامليني  واملخت�شني 
الأغذية يف الوقت الذي ت�شتمر فيه التوجهات والتطورات العاملية 
الأغذية  ق��ط��اع��ات  يف  ال�شتهاكية  ال�شلع  على  الطلب  دف��ع  يف 
وامل�����ش��روب��ات وال�����ش��ي��اف��ة . وت��ت��األ��ف م���وؤمت���رات ج��ل��ف��ود م��ن اأربع 
فعاليات رئي�شية هي القمة العاملية لقادة الغذاء ومنتدى الت�شنيع 
والتعبئة وموؤمتر فح�س الأغذية وور�شة عمل تراخي�س المتياز 
وا�شتعرا�س  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  خ�شبة  اأر���ش��ي��ة  وتعترب 

لاأغذية  �شنوي  جت���اري  معر�س  اأك���رب  خ��ال  وال����روؤى  الأف��ك��ار 
الأول للرئي�س  النائب  واأكدت تريك�شي لوه  العامل.  وال�شيافة يف 
اأن  يف مركز دبي التجاري العاملي اجلهة املنظمة للحدث �شرورة 
يكون املعر�س موردا للمعرفة واكت�شاب اخلربة مثلما هو من�شة 
التجار  للمعنيني من  الأعمال  التجاري وممار�شة  للتبادل  مهمة 
ان  وقالت   . العامل  اأن��ح��اء  واخل���رباء من جميع  ال��ق��رار  و�شانعي 
موؤمترات جلفود تعالج اأحدث التوجهات وتتناول الق�شايا امللحة 
يف  توؤثر  التي  الفر�س  وت�شتعر�س  الدولية  الغذائية  ال�شاحة  يف 
جميع جمالت هذا القطاع من خال حلقات النقا�س والعرو�س 
احلالة.  درا�شات  وا�شتعرا�س  التفاعلية  العمل  وور�س  التقدميية 
وجتمع القمة العاملية لقادة الغذاء كبار امل�شوؤولني التنفيذيني من 
بع�س كربى �شركات الأغذية وامل�شروبات يف العامل حيث تتناول 
الرئي�شية  الق�شايا  احل��دث  من  الأول  اليوم  يف  تقام  التي  القمة 

ال�شرتاتيجية.  القرارات  اتخاذ  املوؤثرة يف عملية  املحركات  واأهم 
مامح  ت�شكل  التي  العوامل  ح��ول  نقا�س  بحلقة  القمة  و�شتبداأ 
م�شتقبل �شناعة الأغذية كما �شت�شتمل على عرو�س رئي�شية حول 
الغذائي  الأم���ن  حتقيق  يف  اخل��ا���س  القطاع  دور  ت�شم  موا�شيع 
منتدى  يتناول  اآخ��ر  جانب  من  وال�شتدامة.  الغذاء  وا�شتهاك 
26 فرباير اجل��اري اخلطوط  الت�شنيع والتعبئة الذي يعقد يف 
العري�شة لأحدث التوجهات يف هذا املجال الذي يعد واحدا من 
ال��غ��ذائ��ي حيث ي�شتمل  ال��ت��وري��د  امل��ج��الت من��وا يف �شل�شلة  اأ���ش��رع 
التي ي�شرتك فيها قادة  النقا�س  �شل�شلة من حلقات  املنتدى على 
املوازنة  مثل  امللحة  الق�شايا  ملعاجلة  عاملية  �شركات  م��ن  اأع��م��ال 
بني الكم واجلودة يف الت�شنيع الغذائي ودور خمت�شي التعبئة يف 
معاجلة ق�شية هدر الطعام واإدارة التكاليف من خال التخطيط 

ال�شرتاتيجي وحتديد امل�شادر.

معر�س الألعاب بالي ورلد ال�سرق الأو�سط يعقد بدبي يف مار�س املقبل موؤمترات جلفود ت�سلط ال�سوء على اأبرز التوجهات يف القطاع الغذائي 
•• دبي-وام:

7 مار�س  5 وحتى  الذي �شيقام خال الفرتة من  الأو�شط  ال�شرق  األعاب الأطفال باي ورلد  ي�شتقطب معر�س 
املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي عددا من اأكرب التجار واملوزعني من اململكة العربية ال�شعودية لاطاع على 
الجتاهات اجلديدة يف �شوق الألعاب واللتقاء بالأفراد من كبار امل�شنعني واملوردين الدوليني لاألعاب ومنتجات 
الأطفال. وت�شري التقديرات الأولية اإىل منو �شوق واردات األعاب الأطفال التقليدية واللكرتونية اخلا�شة بال�شوق 
يف اململكة العربية ال�شعودية والذي ارتبط بنمو حجم الإنفاق على األعاب الرتفيه اللكرتونية حيث ي�شل معدل 
الإنفاق اإىل اأكرث من 400 دولر �شنويا للطفل الواحد يف ال�شعودية. وتو�شح التوجهات ال�شوقية اأن �شوق األعاب 

الأطفال ي�شهد منوا ب�شكل ملحوظ .
الكرتون  �شخ�شيات  ت��زال  ول  الرقمية  الألعاب  وع��امل  اللكرتونية  الفيديو  األعاب  �شخ�شيات  ال�شوق  .ويت�شمن 
اإيبوك مي�شي فرانكفورت اجلهة  التقليدية من اأكرث الألعاب مبيعا . واأو�شح اأحمد باول�س الرئي�س التنفيذي يف 
ال�شرق  التي يركز عليها معر�س باي ورلد  القطاعات  اأبرز  األعاب الأطفال يعد من  اأن قطاع  املنظمة للمعر�س 

الأو�شط خا�شة مع ا�شتمرار منو واردات األعاب الأطفال يف منطقة اخلليج .

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/14  جت جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�شية:  اجلليل  رثمان  حمد  ال�شيد  وال�شباغ  امل�شلحة  للنجارة  مدعي/الرثمان 
لبده  عبدالفتاح  حممود  ال�شيد  ميثلها  الع�شري  البناء  �شركة  عليه:  مدعى  المارات 
اعانه:  املطلوب  درهم    45٠٠ مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
المارات  اجلن�شية:  لبده  عبدالفتاح  حممود  ال�شيد  ميثلها  الع�شري  البناء  �شركة 
عنوانه: بالن�شر) �شكن �شاحب ال�شركة عبارة عن ملحق بالن�شر( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١8
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

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

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/92  جت جز- م ر-ب- ع ن

ف�شل  خان  احمد  عنه/  وكيا  الظاهري  �شامل  خليفة  �شامل  مدعي/عبداهلل 
الرحمن اجلن�شية: المارات مدعى عليه: حممد م�شطفى حممد عزيز احلق 
املطلوب  خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  بنغادي�س  اجلن�شية: 
عنوانه:  بنغادي�س   اجلن�شية:  احلق  عزيز  حممد  م�شطفى  حممد  اعانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثنني املوافق ٢٠١٣/٢/٢5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.٣٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ ٢٠١٣/٢/١7
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1826  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/8935
اىل املحكوم عليه /ال�شمان للديكور- الم��ارات  عنوانه: بالن�شر - قد �شدر �شدك 
عبداللطيف-    ليت  رب  املدعي/)ابو  ل�شالح   ٢٠١٢/١٠٠6 رق��م  الق�شية  يف  حكم 
ودفع   ، امل��ذك��ور  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د  ل��ه  املحكوم  ان  ومب��ا  بنغالدي�س(   
الر�شم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية   ١- املبلغ 
 4.٠٠٠ املجموع:   -٣- بالتنفيذ:  الت�شريح  -٢-ر�شم  حت�شيله:4.٠٠٠درهم   املطلوب 
امل��ح��ددة يف  املحكمة للجل�شة  ام��ام ه��ذه  ل��ذا فانت مكلف باحل�شور  ام��ارات��ي   دره��م 
ال�شاعة )9.٠٠( من �شباح يوم  ٢/٢6/ ٢٠١٣  لتنفيذ ما ذكر اعاه، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٢ م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2320ت   عام- م ر - ت  -اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة ابوظبي للتمويل �س.م.ع اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : 
حممد مبارك قران را�شد املن�شوري اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه:حممد 
مبارك قران را�شد املن�شوري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠١٢/5٠8٠ اأ 
عري�شة- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٣/٣/٢4 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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�شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
الإمارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  الدولة 
لقوارب  اأبوظبي  �شباق  ام�س  م�شاء 
ال����ذي نظمه  40 ق��دم��ا  ال��ت��ج��دي��ف 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات برعاية �شموه 

على امتداد كورني�س اأبوظبي.
اأربعة  ال�����ش��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات  وت�شمنت 
اأميال   4 �شوط  كل  م�شافة  اأ���ش��واط 
ق���ارب���ا على   67 ب��ح��ري��ة مب�����ش��ارك��ة 
كافة  م���ن  م�����ش��ارك��ا   1139 م��ت��ن��ه��ا 
ال��دول��ة وم��ن �شلطنة عمان  اإم���ارات 

ممثلة بوزارة ال�شوؤون الريا�شية.
علي  �شعادة  ال�شباق  فعاليات  ح�شر 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  ع��ب��داهلل 
لاأن�شطة وعبداهلل حممد املحريبي 
امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي  املدير 
من�شق  احلو�شني  وع��دن��ان  ب��الإن��اب��ة 
روؤ�شاء  م���ن  وع����دد  ال�����ش��ب��اق��ات  ع����ام 
الأق�����ش��ام يف ال��ن��ادي وج��م��ه��ور غفري 
من اأبناء الدولة واجلاليات العربية 

والأجنبية.
اأبوظبي  �شباق  فعاليات  وا�شتملت 
لقوارب التجديف على اأربعة اأ�شواط 
متيز كل �شوط بلون من األ��وان علم 
الأربعة  الأ���ش��واط  و�شهدت  ال��دول��ة 
اإل  تنته  مل  ح���ادة  مناف�شة  لل�شباق 
قبل  م��ن  خا�شة  النهاية  خ��ط  عند 
بطولت  من  العديد  األ��ق��اب  حاملي 

التجديف على م�شتوى الإمارات.
الأول  باملركز  �شنا�س  ال��ق��ارب  وت��وج 
لل�شباق  الأول  ال�شوط  مناف�شات  يف 
الأحمر  ال���ل���ون  ل���ه  ال�����ذي خ�����ش�����س 
الريا�شية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ل�شاحبه 
النوخذة  وب��ق��ي��ادة  ع��م��ان  �شلطنة  يف 

ماجد عامر حممد املعمري.
ال���ث���اين  ال���������ش����وط  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
راأ�س  ال��ق��ارب  حقق  الأبي�س  باللون 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  اخل��ي��م��ة 
وبقيادة  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
ال��ن��وخ��ذة ن��ا���ش��ر ح�����ش��ن ال��ك��ا���س اآل 
املركز  ون������ال  ال�������ش���وط  ل���ق���ب  ع���ل���ي 
الثالث  ال�شوط  مناف�شات  يف  الأول 
ال��ذي خ�ش�س  ال�شباق  اأ���ش��واط  م��ن 
ل��ه ال��ل��ون الأخ�����ش��ر ال���ق���ارب املطلع 
بن  حمد  بن  را�شد  ال�شيخ  ل�شاحبه 
النوخذة  وب��ق��ي��ادة  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 

�شيف خلف املطري.
ال����راب����ع  ال���������ش����وط  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
الذي  ال�شباق  اأ���ش��واط  والأخ���ري من 
القارب  حقق  الأ���ش��ود  ب��ال��ل��ون  متيز 
"الذهب" ل�شاحبه �شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي وبقيادة النوخذة 
الغما�شي  را����ش���د  اإب���راه���ي���م  اأح���م���د 
انتهاء فعاليات  الول. وعقب  املركز 
راعي  ك��رم  الأرب��ع��ة  ال�شباق  اأ���ش��واط 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  امل��ه��رج��ان 
املراكز  يف  الفائزين  نهيان  اآل  زاي��د 
�شعادة  بح�شور  �شوط  كل  الأوىل يف 

ع���ل���ي ع�����ب�����داهلل ال���رم���ي���ث���ي امل���دي���ر 
التنفيذي لاأن�شطة وعبداهلل حممد 
املحريبي املدير التنفيذي للخدمات 
احلو�شني  وعدنان  بالإنابة  امل�شاندة 
م��ن�����ش��ق ع���ام ال�����ش��ب��اق��ات ..ك���م���ا كرم 
�شموه القارب راأ�س اخليمة حل�شوله 
ع���ل���ى اأف�������ش���ل ت���وق���ي���ت يف اأ�����ش����واط 
اللجنة  واأع�����دت  ال��ب��ح��ري.  ال�����ش��ب��اق 
الفقرات  من  ع��ددا  لل�شباق  املنظمة 
ع��ل��ى هام�س  ال���رتاث���ي���ة  وال����ربام����ج 
اأدت  حيث  الرتاثي  ال�شباق  فعاليات 
العديد من الفرق ال�شعبية عددا من 
ت�شمنت  ال�شعبية  الفنية  ال��ل��وح��ات 
العديد من الأهازيج الرتاثية ب�شكل 
خا�س  ب�شكل  البحارة  واأه��ازي��ج  ع��ام 
م�شاركة  اأخ������رى  ف����رق  اأدت  ..ك���م���ا 
العيالة  يف  مت��ث��ل��ت  �شعبية  ل��وح��ات 
القرية  ا�شتقبلت  بينما  واحل��رب��ي��ة. 
العربية  اجل��ال��ي��ات  اأب��ن��اء  ال��رتاث��ي��ة 
ت��اب��ع��وا فعاليات  ال��ذي��ن  والأج��ن��ب��ي��ة 
برناجما  لهم  اأع���دت  حيث  ال�شباق 

ت��ع��ري��ف��ي��ا ع����ن ال���ق���ري���ة واأروق���ت���ه���ا 
واأه���داف���ه���ا يف احل��ف��اظ ع��ل��ى الإرث 

الرتاثي الأ�شيل لأبناء الوطن.
وبتوجيهات من �شمو ال�شيخ �شلطان 
النادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
لل�شباق  امل��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  خ�����ش�����ش��ت 
نال  حيث  نقدية  ج��وائ��ز  ال��ن��ادي  يف 
الأربعة  الأ���ش��واط  من  الأول  الفائز 
قاربا ذهبيا اإ�شافة اإىل جائزة نقدية 
..فيما  دره����م  اآلف   110 ب��ق��ي��م��ة 
للفائز  ن���ق���دي���ة  ج����ائ����زة  خ�����ش�����ش��ت 
الثاين من الأ�شواط الأربعة قيمتها 
100 األ��ف دره��م ..ك��م��ا ن��ال الفائز 
الثالث جائزة نقدية بقيمة 90 األف 
املنظمة يف  اللجنة  دره��م وخ�ش�شت 
النادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  �شوء 
اأي�شا جوائز نقدية ملن اأنهى ال�شباق 
من املركز الرابع حتى املركز ال�شابع 
ع�����ش��ر. واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ع��ل��ي عبداهلل 
الرميثي املدير التنفيذي لاأن�شطة 
ت��راث الإم����ارات عقب انتهاء  ب��ن��ادي 

ف��ع��ال��ي��ات ال�����ش��ب��اق ب���ال���دع���م ال���ذي 
ت��ت��ل��ق��اه ال���ري���ا����ش���ات ال���رتاث���ي���ة من 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
�شموه  ل��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  وق����ال  اهلل" 
وا�شح  اأث��ر  الكبري  ودع��م��ه  ال�شامية 
الن�شاطات  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة  يف  امل��ع��امل 
الدولة  يف  ال���رتاث���ي���ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وفعاليات  ون�������ش���اط���ات  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
الإم����ارات ب�شكل خا�س  ت���راث  ن���ادي 
الإرث الرتاثي  بهدف احلفاظ على 
اأ�شاد الرميثي بالدعم  الأ�شيل. كما 
املبا�شر الذي يتلقاه النادي من �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
واملتابعة امل�شتمرة لكافة اأن�شطته على 
مدار برناجمه ال�شنوي ..م�شيفا اأن 
حر�س �شمو رئي�س النادي نابعة من 
تراث  اإحياء  ب�شرورة  املطلق  اإميانه 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف كافة  الآب�����اء والأج������داد 
اأ���ش��ك��ال��ه ول��ي�����س ال��ري��ا���ش��ي��ة فح�شب 
اأن  ي����رى  ���ش��م��وه  اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا 

هي  عملية  تراثية  فعاليات  تنظيم 
اأف�شل ال�شبل يف احلفاظ على الكنز 
الرتاثي. ويف ختام ت�شريحاته عرب 
اجلهات  لكافة  وامتنانه  �شكره  ع��ن 
اأ�شهمت  التي  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
ب��دور فعال يف اإجن��اح فعاليات �شباق 

اأبوظبي لقوارب التجديف.
ام�س  �شباق  يف  الأول  الفائز  واأث��ن��ى 
النوخذة ماجد عامر حممد املعمري 
عمان  �شلطنة  م��ن  �شنا�س  بالقارب 
على ح�شن الإعداد والتنظيم الراقي 
امل�شاركة  على  حفزنا  ال��ذي  لل�شباق 
امل�شتمرة يف ال�شباقات البحرية التي 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  النادي  ينظمها 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ���ش��ل��ط��ان 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
واهتمامه  الإم��������ارات  ت�����راث  ن�����ادي 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ون��ق��ل��ه م���ن جيل 

لآخر.
الكا�س  ح�شن  نا�شر  النوخذة  وق��دم 
الثاين  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���ز  ع���ل���ي  اآل 

يف ال�������ش���ب���اق ال�����ش��ك��ر ل����ن����ادي ت����راث 
اأع�����ش��اء فريقه  ع��ن  نيابة  الإم����ارات 
ال�شباق ل�شمو  امل�شاركني يف فعاليات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ال��ذي يدعم دائما كل  ال�شباق  راع��ي 
الإمارات  ابن  تربط  التي  الفعاليات 
برتاثه اخلالد ليكون ج�شرا يو�شل 
�شباقات  خ����ال  م���ن  اجل��م��ي��ع  ب���ني 
وقال  امل��ت��وا���ش��ل��ة.  البحرية  ال��ن��ادي 
خلف  �شيف  النوخذة  الثالث  الفائز 
التي  الرتاثية  ال�شباقات  اإن  املطري 
تراثية  مدر�شة  تعد  النادي  يقيمها 
عملية لنقل وحفظ الرتاث الأ�شيل 
وال�شديد  ال�شريف  التناف�س  وخللق 
الآب��اء والأبناء كما تقارب  بني جيل 
م��ث��ل ه���ذه ال�����ش��ب��اق��ات ب��ني اخلربات 
املتمر�شني  ال��ن��واخ��ذة  م��ن  املكت�شبة 
الرتاثية  البحرية  الريا�شة  يف هذه 
اأب��ن��ائ��ه��م الذين  يف الإم������ارات وب���ني 
نف�شه يف  القارب  ي�شاركون معهم يف 
مبا�شرة  فر�شة  وه���ذه  ام�����س  �شباق 

وع���م���ل���ي���ة ل��ت��ل��ق��ي الأب�����ن�����اء اخل����ربة 
املرتاكمة من الآب��اء يف فنون البحر 
املعلومات  تلقي  طريقة  على  ولي�س 

النظرية.
وختم النوخذة اأحمد اإبراهيم را�شد 
يف  الرابع  باملركز  الفائز  الغما�شي 
التجديف  ل��ق��وارب  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ب��اق 
�شمن  يظلون  �شوف  وب��ح��ارت��ه  ب��اأن��ه 
�شباقات  كل  يف  الدائمني  امل�شاركني 
الرئي�شي  احل���ا����ش���ن  لأن�����ه  ال����ن����ادي 
البحري بني جميع  ال��رتاث  لإحياء 
بحارة الدولة. وكانت اللجنة املنظمة 
ل��ل�����ش��ب��اق يف ن����ادي ت����راث الإم������ارات 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  اأع�����دت  ق���د 
والأن�شطة امل�شاحبة لل�شباق الرتاثي 
ال�شعبية  الفرق  بع�س  قدمت  حيث 
اللوحات  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��رتاث��ي��ة 
على  ا�شتملت  التي  الفنية  ال�شعبية 
اأه���ازي���ج واأغ������اين ال��ب��ح��ارة ث���م اأدت 
�شعبية  لوحات  م�شاركة  اأخ��رى  فرق 
مت��ث��ل��ت يف ال��ع��ي��ال��ة واحل��رب��ي��ة. من 
الرتاثية  القرية  فتحت  اآخ��ر  جانب 
اأمام  اأبوابها م�شرعة  التابعة للنادي 
اجلمهور الذين ا�شتمتعوا مب�شاهدة 
تلون  وه��ي  التجديف  ق���وارب  �شباق 
مياه البحر ومزدانة باأعام الدولة 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  ق���دم���ت  ..ك����م����ا 
حول  تعريفية  فعاليات  جلمهورها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة التي  م��ع��امل��ه��ا واأروق���ت���ه���ا 
والرتباط  احل�شاري  الوجه  تعك�س 
ب�����ال�����رتاث امل���ج���ي���د ل����ه����ذه الأر��������س 
الطيبة. وقدم طاب مركز ال�شمحة 
الن�شائي  ال�شمحة  وم��رك��ز  للبنني 
خ������ال ف���ع���ال���ي���ات ال�������ش���ب���اق داخ�����ل 
القرية الرتاثية عددا من الأن�شطة 
الرتاثية للجمهور متثلت يف تقدمي 
ف��ق��رة ال�����ش��ق��ارة وع���دد م��ن الألعاب 

ال�شعبية.

•• خالد اجلنيبي – اأبوظبي: 

اأعلنت �شركة كرة القدم بنادي بني يا�س عن قائمة البثعة الر�شمية التي 
�شتغادر يف متام التا�شعة م�شاءاً يوم الأحد اإىل اململكة العربية ال�شعودية 
التعاون  جمل�س  لاأندية  والع�شرين  الثامنة  البطولة  ت�شفيات  �شمن 
اخلليجية لكرة القدم والتي �شيخو�س من خالها بني يا�س لقائه مع 
الفي�شلي ال�شعودي يوم الثاثاء القادم يف متام ال�شاعة الثامنة والربع 
اإىل مطار  اأبوظبي الدويل  اأبوظبي  البعثة من مطار  م�شاًء هذا وتغادر 
الريا�س الدويل ويراأ�س البعثة م�شلم �شهيل الكثريي ع�شو اإدارة �شركة 

املن�شق  �شالح  ون��ادر  الفريق  مدير  اإ�شماعيل  �شالح  وت�شم  القدم،  ك��رة 
الهاملي وحمد  وع��ب��داهلل  الإع��ام��ي  امل�����ش��وؤول  وخ��ال��د اجلنيبي  ال��ع��ام، 

الرا�شدي مرافقني العاقات العامة للبعثة، وحممد رفيق م�شوراً.
ت�شوفاني�س  جوزيف  من  املكون  والطبي  الفني  اجلهاز  البعثة  وي��راف��ق 
مدرباً، و�شامل العريف وهور�شت �شايجل وجان كمو�س م�شاعدين للمدرب، 
املرمي،  م��درب��اً حل��را���س  �شكاكيك  ي��ا���ش��ني م��رتج��م��اً، وج����وران  واأح��م��د 
الفريق ماجد حمادي،  البدنية، وطبيب  للياقة  واوندريج لوجنا مدرباً 
مدلك،  اإب��راه��ي��م  وع��م��رو  الطبيعي،  ال��ع��اج  اأخ�����ش��ائ��ي  نعيم  وحم��م��ود 

واأ�شرف كامريان واإبراهيم �شاجنميلي عاملي مهمات.

ك��م��ا ت�شم ال��ب��ع��ث��ة واح���د وع�����ش��رون لع��ب��اً وه���م: حم��م��د غ��ل��وم وعبيد 
وحبو�س  عبدالرحمن  وعامر  �شبيل  وفهد  الها�شمي  وحم�شن  الطويلة 
و�شلطان  البريتو  ونيكول�س  �شنجاهور  واأن��دري��ه  ف��وزي  وحممد  �شالح 
املنهايل  ونواف مبارك و�شالح  وفواز عوانة  اإ�شماعيل  و فريد  الغافري 
و حممد جابر وخالد مبارك وثامر حممد ويو�شف جابر وفهد فري�س 

وويليهام�شون وحممد اأبوتريكة.
ال�شاخمة قبل رحلة  اآخر مترين له على �شتاد  الفريق  هذا وقد يجري 
ال�شفر اإىل ال�شعودية واأكد املدير الفني للفريق ال�شيد جوزيف ت�شوفاني�س 
اأهمية البطولة والتي ي�شعى من خالها الفريق بالظهور ب�شورة  على 

مميزه تعك�س مدى تطور الكرة الإماراتيه يف امل�شاركات اخلارجية موؤكداً 
على �شرورة ك�شب النقاط الثاث اأمام الفي�شلي ال�شعودي بعد التعادل 
يف اجلولة املا�شية اأمام الب�شيتني البحريني بدون اأهداف يف املباراة التي 

اأقيمت على �شتاد ال�شاخمة.
بر�شيد  الرابعة  املجموعة  �شمن  الثاين  املركز  يا�س  بني  الآن  ويحتل 
ال��ف��وز على  م��ن  ال���ذي مت��ك��ن  ال�����ش��ع��ودي  الفي�شلي  ب��ع��د  واح����دة  نقطة 
الب�شيتني بهدف دون مقابل ور�شيده احلايل ثاثة نقاط يف املركز الأول 
ويتواجد الب�شيتني البحريني يف املركز الأخري يف هذا املجموعة بر�شيد 

نقطة واحدة بعد تعادل وخ�شارة يف مبارتني.

م�شلم �شهيل الكثريي رئي�شًا للبعثة

بني يا�س يغادر اإىل ال�سعودية ملواجهة الفي�سلي يف البطولة اخلليجية

�سلط���ان ب���ن زاي���د ي�سه���د �سب����اق اأبوظب���ي لق���وارب التج��دي�����ف 40 ق���دم�������ا

نخبة من  وي�شم  دب��ي  ال��ذي ميثل  اأي����ه.اآي.اأ�����س.اأم،  فريق  متكن 
لدى  رائ��ع  اأداء  تقدمي  خ��ال  من  متنه  على  املحرتفني  البحارة 
ال�شدارة  ع��ل��ى  ن��ف��وذه  ب�شط  م��ن  مل�����ش��ن��دم،  ه��رم��ز  ع��ب��وره م�شيق 
بفارق ي�شعب مهمة الفرق الأخرى يف الطواف العربي لاإبحار 
ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي ويح�شنه من مفاجاآتها.  ويجب على 
اأعطال  اأو  اأخطاء  اأي��ة  عن  البتعاد  با�شيه  برتراند  الفريق  رب��ان 
الثاين يف هذه  لقبه  ليتمكن من حتقيق  املتبقيتني  يف اجلولتني 
امل�شاركة،  ال��ق��وارب  البحار خ��ربة من بني  اأك��رث  يعد  اإذ  البطولة، 
للم�شنعة  اجلولة  يف  دفاعي  ب�شكل  يبحر  اأن  املراقبون  ويتوقعه 
بوليني.   �شيدرك  بقيادة  لاأنظمة  ب��ي.اأي��ه.اإي  فريق  عن  ليبتعد 
ال�شراعي  لاإبحار  العربي  بالطواف  امل�شاركة  الفرق  اأخ��ذت  وقد 
�شباقات  واأقيمت  لا�شرتاحة  يوما  بالأم�س  اإي.اأف.ج����ي  لبنك 
ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة ف��ق��ط ب����دون اح��ت�����ش��اب ن��ق��اط��ه��ا، واأت��ي��ح��ت خالها 
جرت  وقد  ال��ق��وارب،  منت  على  فيها  للم�شاركة  لل�شيوف  فر�شة 
ب�شلطنة عمان.   ال�شباقات بخليج زيغي يف حمافظة م�شندم  هذه 
والدوحة  البحرين  يف  اأجريت  التي  الق�شرية  لل�شباقات  وخافا 
انطلقت  امل���دن،  و���ش��ط  اأقيمت يف  ال��ت��ي  وراأ����س اخليمة  واأب��وظ��ب��ي 
املنعزل عن �شخب  زيغي  ال�شتعرا�شية يف خليج  الأم�س  �شباقات 
املدن وحركتها حتيط به جبال �شمر �شاهقة ياأ�شرك منظر ت�شلل 

الزرقاء  ال�شم�س من بني قممها وانعكا�شاتها على مياهه  خيوط 
وقد  خفيفة،  ري��اح  ب��وج��ود  ال�شباقات  ه��ذه  ج��رت  وق��د  ال�شافية. 
اأنها غري حم�شوبة  فاز بها فريق برتراند با�شيه على الرغم من 
اأقيم حفل توزيع جوائز  الرياح.  وقد  �شرعة  لقلة  النقاط نظرا 
املردا�س  بن  خليفة  ال�شيد  �شعادة  رعاية  حتت  اخلام�شة  اجلولة 
بن اأحمد البو�شعيدي، حمافظ م�شندم، وقد نظم احلفل يف قلب 
الإ�شماعيلي  عي�شى  علق  زي��غ��ي،  بخليج  ال�شت  احل��وا���س  منتجع 
رئي�س اللجنة التنظيمية لعمان لاإبحار للجولة القادمة قائًا: 
لقد �شهدنا �شباقا رائعا يف اجلولة اخلام�شة التي انطلقت من راأ�س 
اخليمة، وقد تناف�شت القوارب لتحقيق الفوز وهي تعرب امل�شيق 
ومتر باملناظر اجلميلة يف م�شندم، و�شت�شتمر املناظر اجلميلة على 
الطواف  للم�شنعة، ومهمتنا يف  القوارب  توجه  امل�شار لدى  طول 
لأبناء  التاأكيد  هي  اإي.اأف.ج���ي  لبنك  ال�شراعي  لاإبحار  العربي 
لتعلم  واأج��م��ل  اأف�شل  مكان  يوجد  ل  اأن��ه  خارجها  وم��ن  املنطقة 
الإبحار من مياه البلد، ون�شتطيع اأن ناحظ مائمة الأجواء هنا 

بغ�س النظر عن اأي نوع من اأنواع الإبحار ما متار�شه اأنت .
ويف �شياق اآخر اأقامت البحارة دي كافاري وفريقها الن�شائي على 
تقول  ال��ذي  ال�شت  احلوا�س  منتجع  يف  م�شقط  بنك  الرثيا  منت 
ال�شاحل  على  اجل��ن��ة  م��ن  واح���ة جميلة  رائ���ع،  اإن���ه منتجع  ع��ن��ه: 

ال��ع��م��اين ال��ت��ي ل يعلم ال��ك��رث م��ن الأ���ش��خ��ا���س ب��وج��وده��ا اأ�شا، 
ال�شت  احل��وا���س  منتجع  ب�شيافة  ننعم  ب��ان  حم��ظ��وظ��ون  ون��ح��ن 
ال�شاد�شة  للجولة  الآن  الفرق  وتتطلع    . فيه  اإقامتنا  مدة  طيلة 
من الطواف العربي لاإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي، وتنطلق 
باجتاه  زيغي  خليج  م��ن  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  ال��ق��وارب  ه��ذه 
امل�شنعة يف رحلة تبلغ م�شافتها ١٣5 ميا والتي تعد ثاين اأطول 
جولة يف الطواف، ولكن ي�شعر البع�س اأنها الأطول كما تقول دي 
كافاري التي �شبق لها واأن �شاركت يف الطواف العام املن�شرم: هذه 
اجلولة مليئة بالأحداث نوعا ما نظرا لتقلبات �شرعة الرياح فيها 
املن�شرم يف هذه اجلولة  العام  ال�شفن  واجتاهاتها . وقد انطلقت 
ب�شكل جيد ب�شحبة رياح قوية ولكن ما لبثت اأن انقطعت الرياح 
ميا   ٣5 مل�شافة  حمركاتها  ل�شتخدام  بالقوارب  دف��ع  مما  فجاأة 
لتتمكن م��ن الن��ط��اق م��ن ج��دي��د، وح���ول ذل��ك ت��ق��ول كافاري: 
حل�شن احلظ ل اأتوقع حدوث هذا الأمر جمددا هذه املرة . وتعد 
اأربع  ي�شم  ال��ذي  م�شقط  بنك  الرثيا  لفريق  مهمة  اجلولة  هذه 
بحارات عمانيات على متنه، وحول ذلك تقول كافاري: اإنها مهمة 
�شكان  من  وبع�شهن  امل�شنعة  يف  يتدربن  لأنهن  الفتيات  ل��ه��وؤلء 
اأمر مهم كالعودة  بالن�شبة لهن  للم�شنعة  الإبحار  امل�شنعة، ولذا 

للبيت والأهل . 

تبقى جولتان على الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي 

فريق اأيه.اأي.اأ�س.اأم ل يزال م�سيطرًا على ال�سدارة وبي.اأيه.اإي لالأنظمة يف املركز الثاين وبنك اإي.اأف.جي موناكو يف املركز الثالث
الفرق امل�شاركة تتوجه للم�شنعة ب�شحبة املناظر اجلميلة التي تتمتع بها عمان على طوال م�شار ال�شباق 
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•• ع�سام ال�سيد-العني:

جن��ح ال��ف��ار���س الإم���ارات���ي ع��ب��داهلل حممد املري 
باجلواد األ�شكا من ح�شم مناف�شة جتميع النقاط 
�شم   )130( اإرتفاعها  بلغ  حواجز  باجلوكرعلى 
والتي اأقيمت اأم�س الأول يف الثانية والن�شف بعد 
بطولة  يف  النجمتني  فئة  بطولة  �شمن  الظهر، 
الأمم  الدولة وكاأ�س  ال�شمو رئي�س  كاأ�س �شاحب 
نادي  ي�شت�شيفها  التي  احلواجز  لقفز  فرو�شية 
وي�شرف  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  العني 
بدعم  للفرو�شية  الإم���ارات  احت��اد  تنظيمها  على 
اإعمار  وب���رع���اي���ة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س 

ولوجنني.
جمموع  وال��ب��ال��غ  املفتوحة  املناف�شة  يف  و���ش��ارك 
جوائزها املالية )20( األف درهماً، برعاية جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي 34 فار�شاً وفار�شة ولكل فار�س 
حق امل�شاركة بجواد واحد فقط، وجاءت املناف�شة 
ع���ام���رة ب��ال��ت��ح��دي والإث�������ارة وال��ت�����ش��وي��ق ح�شب 
�شروط جتميع النقاط باجلوكر وكان الفارق ل 

يتعدى �شوي ثواٍن قليلة بني املتناف�شني.

على  يح�شل  اأن  امل��ري  عبداهلل  فار�شنا  وا�شتطاع 
الزمن  نقطة حم��ق��ق��اً   44 ب��ل��غ  ن��ق��اط  جم��م��وع 
 36.19 الأ�شرع بني الفر�شان امل�شاركني وقدره 
اجلمهور  اأن��ف��ا���س  حب�شت  مناف�شات  بعد  ثانية 
احل�شور  وت��ق��دم  املناف�شات،  ت��اب��ع  ال���ذي  الغفري 
ال��ع��ام لحتاد  ال�شر  اأم��ني  امل��ه��ريي  طالب ظاهر 
عام  مدير  النا�شري  را�شد  وحممد  الفرو�شية، 

نادي العني للفرو�شية.
وج��اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ار���س ال�����ش��وري اأحمد 
�شابر حم�شو باجلواد جولدن جون بعد اأن جمع 
40.00 ثانية،  44 نقطة م�شجًا زمناً وقدره 
وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال��ف��ار���س ال�����ش��وري براء 
جبوري على �شهوة �شام �شوريا مبجموع نقاط 

بلغت 44 نقطة وبزمن 41.82 ثانية.
وجاء يف املركز الرابع الفار�س الفرن�شي فريدريك 
زمناً  م�شجا  ���ش��ال  دو  �شي�شكو  ب��اجل��واد  ديفيد 
الإماراتي  الفار�س  وجاء  ثانية،   44.98 وقدره 
على  اخلام�س  املركز  يف  املهريي  حميد  عبداهلل 
 48.42 �شهوة  تيب توب م�شجًا زمناً وق��دره 
ث��ان��ي��ة ج��م��ع خ��ال��ه��ا 44 ن��ق��ط��ة، وذه���ب املركز 

على  اجلنيبي  خالد  الإماراتي  للفار�س  ال�شاد�س 
���ش��ه��وة راف����اج دو م��ار���س م�����ش��ج��ًا زم��ن��اً وقدره 
ال�شيخ  قام  ال�شوط  ختام  وعقب  ثانية   49.51
الفر�شان  بتتويج  القا�شمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  م��اج��د 

الفائزين.

حتدي لوجنني
�شينرتماي  فرينيك  الأوك���راين  الفار�س  واإنتزع 
لوجنني  حت��دي  لقب  كري�شكر  نيفرين  ب��اجل��واد 
وهي مناف�شة من جولة واحدة مع جولة للتمايز 
وتبلغ  �شم،   )145( اإرتفاعها  يبلغ  حواجز  على 
درهماً،  األ���ف   )115( اخل��ت��ام  مناف�شة  ج��وائ��ز 
ختام  يف  ث��ان��ي��ة   38.47 وق����دره  زم��ن��اً  م�شجًا 
مناف�شات بطولة النجمتني يف ال�شاد�شة والن�شف 
م�شاء اأم�س الأول و�شارك يف املناف�شات 35 فار�شاً 
وف��ار���ش��ة وب��ل��غ ف��ي��ه��ا ال��ت��ح��دي ذروت�����ه يف جولة 
التمايز التي تاأهل للم�شاركة فيها 4 فر�شان من 
الوزن الثقيل جنحوا يف اإمتام جولة التمايز من 

دون اأخطاء. 
ومتكن الفار�س امل�شري �شياء عمر ب�شري باجلواد 

ال��ث��اين م�شجًا زمناً  امل��رك��ز  اإح��ت��ال  م��ن  الظل 
الثالث  امل��رك��ز  يف  وج���اء  ثانية،   39.14 وق���دره 
باجلواد  حم�شو  �شابر  اأح��م��د  ال�����ش��وري  ال��ف��ار���س 
كوملبيا 11 بزمن 39.45 ثانية، وحل يف املركز 
الرميثي  �شايف  حممد  الماراتي  الفار�س  الرابع 
وعقب  ثانية   41.40 م�شجًا  ���ش��ريا  ب��اجل��واد 
كارلو�س  باتريك عون وخ��وان  قام  ال�شوط  ختام 
الفر�شان  ب��ت��ت��وي��ج  ل���وجن���ني  مم���ث���ا  ك��اب��ي��ل��ل��ي 

الفائزين باللقب.

املهريي ي�شيد باأداء فر�شان المارات
ب����اأداء فر�شان  اأ���ش��اد ط��ال��ب امل��ه��ريي  وم��ن جهته 
مراكز  ونيلهم  البطولة  مناف�شات  يف  الإم����ارات 
الدوليني  الفر�شان  م��ن  كوكبة  و�شط  متقدمة 
معترباً اأن هذه النتائج ت�شب يف م�شلحة فر�شان 
ترجمة  وتعترب  تفوقهم،  على  وت���دل  الإم�����ارات 
فعلية لتوجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 

الدولة- رئي�س احتاد الإمارات للفرو�شية.
واأكد املهريي باأن م�شاركة فر�شان الإمارات يف مثل 

لإثبات جدارتهم  والدولية  املحلية  املحافل  هذه 
ريا�شة  التي حققوها لدعم  النتائج  اإيل  بالنظر 
وتقدمي كل ما من  ودولياً  قفز احلواجز حملياً 
الإمارات  فر�شان  م�شتوي  وتطوير  لرفعة  �شاأنه 

وريا�شة قفز احلواجز بالدولة.

املري :�شقل مهارات فر�شان المارات
اأع����رب ال��ف��ار���س الإم����ارات����ي املتاألق  وم���ن ج��ه��ت��ه 
ع��ب��داهلل حم��م��د امل���ري ���ش��اح��ب امل��رك��ز الأول يف 
من  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ج��ائ��زة  مناف�شة 
فئة النجمتني عن �شعادته بتحقيق هذه النتيجة 
اإن  وق��ال  الدوليني،  الفر�شان  من  كوكبة  و�شط 
ال�شكا  اجل��واد  اأن  كانت �شعبة، م�شيفاً  املناف�شة 

اأدي ب�شورة ممتازة واأكد جاهزيته يف املناف�شة.
وق����ال ب����اأن ���ش��ب��اق��ات ق��ف��ز احل���واج���ز حت��ت��اج اإىل 
الكبرية مع الرتكيز وق��راءة كل خطوة  ال�شرعة 
جتاوزه  الفار�س  ينوي  ال��ذي  احلاجز  يف  للخيل 
اأن يكون هناك توافق ذهني بني الفار�س  ويجب 
واحل�����ش��ان يف اجتياز احل��واج��ز، وه���ذا ي��اأت��ي مع 

التدريب املتوا�شل وح�شن الإعداد.

واأ�شاف بان مثل هذه البطولت ت�شقل مهارات 
على  التكتيكية  الناحية  م��ن  الإم�����ارات  ف��ر���ش��ان 
ع���ك�������س اخل�������ربة ال����ت����ي اك���ت�������ش���ب���وه���ا م����ن خال 
الإمارات  احت��اد  ينظمها  التي  املميزة  البطولت 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  للفرو�شية 
يف  نوعية  نقلة  ي�شكل  مم��ا  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 

م�شابقات قفز احلواجز.

جوائز قيمة للجمهور
�شحوبات  اإج���راء  على  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 
تكرمياً للجمهور الغفري الذي يح�شر البطولة 
وكانت عبارة عن 10 تذاكر �شفر وجوائز نقدية، 
وقام بالإ�شراف على عملية اإجراء ال�شحب حممد 
را�شد النا�شري مدير عام نادي العني للفرو�شية 

والرماية واجلولف.
الأول  اليوم  املنظمة قد قامت يف  اللجنة  وكانت 
من البطولة باإجراء �شحوبات على جوائز نقدية 
اأي�شا  ال��ي��وم الأخ���ري  ���ش��ي��ارة، ويف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
قدمت تذاكر �شفر وجوائز نقدية بالإ�شافة اإىل 

�شيارة.

جوائز  ب��اأه��م  ل��ل��ط��اب  دب���ي  تقنية  كلية  ف���ازت 
ال�����ش��ن��وي الرابع  ال��ه��وائ��ي��ة  ال����دراج����ات  ���ش��ب��اق 
كليتي  ط���اب  جمل�س  ينظمه  ال���ذي   2013

مدينة زايد والروي�س باملنطقة الغربية باأر�س 
�شركة جا�شكو  رع��اي��ة  ليوا حت��ت  ت��ل مرعب يف 
حب�شان الراعي الذهبي وجمل�س تنمية املنطقة 

وبلدية  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال��ظ��ف��رة  وجمعية  ال��غ��رب��ي��ة 
املنطقة الغربية.

�شارك يف ال�شباق 87 مت�شابقا من طلبة املدار�س 
وك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا م��ن خم��ت��ل��ف اإم����ارات 
الدولة اإىل جانب بع�س الهواه وامل�شاركني من 
�شركة جا�شكو وهيئة الطريان املدين وغريهم 
اأه��ايل املنطقة وبع�س الإداري��ني واملعلمني  من 

من الكليات.
اأعطى اإ�شارة النطاق الدكتور فيليب كويرك 
التقنية  كليات  الأك��ادمي��ي��ة يف  اخل��دم��ات  مدير 
العليا بح�شور نايل فريل مدير كليات التقنية 

باملنطقة الغربية وعبيد خلفان املزروعي ممثل 
ملجل�س تنمية املنطقة الغربية ومر�شد املن�شوري 
الراعي  �شركة جا�شكو  املحريبي ممثلي  وعبيد 
الذهبي نيابة عن �شيف حممد بن فن املحريبي 
اإدارة جا�شكو حب�شان وجمهور كبري من  مدير 

حمبي �شباقات الدراجات وتل مرعب.
لطاب  ك��م   40 م�شافة  على  ال�شباق  وانطلق 
الكليات التقنية العليا وامل�شاركني من املدر�شني 
وذل��ك على  املدار�س  كلم لطاب  والهواة و20 

حلبة تل مرعب لل�شباقات.
حما�شرة  الغربية  املنطقة  م���رور  ق�شم  وق���دم 

للمت�شابقني  �شامتكم   اج��ل  من  عنوان  حتت 
�شائقي  واج���ب���ات  ل��ت��و���ش��ي��ح  ب���رو����ش���رات  ووزع 
ت���اأم���ني راكبي  ب���ه���دف  ال���ه���وائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 

الدراجات الهوائية من عمليات ال�شدم التي قد 
يتعر�س لها واملحافظة على �شامتهم و�شامة 

اجلمهور طوال فرتة ال�شباق.

يف اليوم قبل الأخري لبطولة قفز احلواجز بالعني

املري يك�سب لقب جمل�س اأبوظبي الريا�سي والأوكراين �سينرتماي بطاًل لتحدي لوجنني

تاأهل را�سد املن�سوري واأحمد بن دغا�س العامري للمرحلة اخلتامية يف بطولة فزاع لليولة 
اإمارة  من  املن�شوري  �شعيد  را�شد  املت�شابقني  من  كل  تاأهل 
دب���ي واأح��م��د ب��ن دغ��ا���س ال��ع��ام��ري م��ن م��دي��ن��ة ال��ع��ني اإىل 
الثالث  امل��و���ش��م  فعاليات  م��ن  واخل��ت��ام��ي��ة  الثالثة  امل��رح��ل��ة 
ع�شر من بطولة فزاع لليولة واملو�شم الثامن من الربنامج 
اجل��م��اه��ريي امل��ي��دان ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي وادارة 
�شما  بقناة  ممثلة  ل��اإع��ام  دب��ي  وموؤ�ش�شة  ف���زاع  ب��ط��ولت 

دبي.
وجنح املن�شوري والعامري خال ت�شفيات املرحلة الثانية 
 109 بلغت  ت�شويت  ن�شبة  اأعلى  حتقيق  يف  البطولة  من 
الف و374 �شوتا لاأول و102 الف و501 للثاين من 

جمموع الأ�شوات الإجمالية 360 الفا و817 �شوتا.

اإم��ارة دبي يف  وحل املت�شابق عبيد بن عمهي املن�شوري من 
جاء  ح��ني  يف  �شوتا  و53  ال��ف��ا   97 حمققا  الثالث  امل��رك��ز 
املت�شابق املت�شابق ب�شر را�شد بن ب�شر من اإمارة دبي يف املركز 
الرابع بعدد اأ�شوات 50 الفا و54 �شوتا واملت�شابق حمدان 
املركز اخلام�س  ال�شارقة يف  اإم��ارة  الكتبي من  را�شد حمود 

باإجمايل اأ�شوات الف و735 �شوتا.
املرحلة  ت�شفيات  ختام  جولة  الول  ام�س  م�شاء  واأق��ي��م��ت 
مناف�شة  و�شهدت  العاملية  بالقرية  امل��ي��دان  بقلعة  الثانية 
اهلل  عبد  بح�شور  الأوىل  امل��رح��ل��ة  م��ن  مت�شابقني  خم�شة 
اأبو  ب��ط��ولت ف��زاع وخليفة حمد  ب��ن دمل��وك مدير  ح��م��دان 
التحكيم  واأع�شاء جلنة  املكلف  دبي  �شما  قناة  �شهاب مدير 

برئا�شة ال�شاعر الإماراتي علي اخلوار.

اأحمد  املت�شابق  مع  الثانية  املرحلة  مناف�شات  اخ��ر  وب���داأت 
م���ب���ارك اخل��ا���ش��وين م���ن اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة و���ش��اح��ب رقم 
الت�شويت 19 والذي قدم اأداء جيدا بح�شب جلنة التحكيم 
مع �شبع رميات لل�شاح مل يفلح معها يف قرع اجلر�س مع 
�شقوط للغرتة يف الرمية الأوىل ولي�شتحق 48 نقطة من 
اإىل  �شت�شاف  التي  التحكيم  جلنة  اأ���ش��وات  م��ن   50 اأ���ش��ل 

جانب ت�شويت اجلمهور عرب الر�شائل الن�شية الق�شرية.
راأ�س  اإم���ارة  من  ال�شحي  �شعيد  خالد  املت�شابق  ق��دم  بعدها 
رميات   3 م��ن  اأداء   22 الت�شويت  رق��م  و�شاحب  اخليمة 
لل�شاح لينال 50 نقطة كاملة من اأ�شوات جلنة التحكيم.

ال�شارقة  اإم���ارة  م��ن  ال�شراح  الرحمن  عبد  املت�شابق  وق��دم 
�شاحب رقم الت�شويت 10 اأداء من ثاث رميات مل يفلح 

فيها بقرع اجلر�س مع �شقوط �شاحه لدى دخوله ل�شاحة 
جلنة  متنت  ال��ذي  الوقت  يف  نقطة   49 ولي�شتحق  امليدان 

التحكيم التوفيق جلميع املتاأهلني اإىل املرحلة اخلتامية.
بن  �شعيد حممد  املت�شابق  ال�شابع  املو�شم  بطل  قدم  بعدها 
م�شلح الأحبابي من اإمارة دبي �شاحب رقم الت�شويت 15 
اأداء على اإيقاع اأغنية الفنان الإماراتي املخ�شرم ميحد حمد 
التي حتمل عنوان يا دبي ا�شتطاع من خاله تقدمي يولة 
ولينال  متتالية  م��رات   8 للجر�س  ق��رع  مع  ملفتة  اأر�شية 
50 نقطة كاملة من اأ�شوات جلنة التحكيم و�شط حما�س 

اجلمهور يف قلعة امليدان.
بن  حممد  املت�شابق  م��ع  احللقة  ه��ذه  مناف�شات  واختتمت 
الت�شويت  رق��م  دب��ي و�شاحب  اإم���ارة  املن�شوري من  ط��راف 

40 الذي قدم 9 رميات لل�شاح ا�شتطاع فيها قرع اجلر�س 
6 مرات مع �شقوط الغرتة يف الرمية الأوىل وارتكابه بع�س 
اآراء جلنة  التي نفذها بح�شب  الت�شع  الرميات  الأخطاء يف 

التحكيم ولي�شتحق 48 نقطة من اأ�شوات جلنة التحكيم.
اأح��م��د عبد اهلل فعاليات  الإم��ارات��ي  افتتح الإع��ام��ي  وق��د 
جولة اأم�س من البطولة واحللقة الثانية ع�شرة من برنامج 
امليدان على قناة �شما دبي بالتهنئة اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي مبنا�شبة فوز هجن 
األقاب منها   8 العا�شفة العائدة ملكيتها ل�شموه واإحرازها 
اخلتامي  امل��رم��وم  مهرجان  �شمن  متتالية  األ��ق��اب  خم�شة 

للهجن 2013.

تقنية دبي للطالب حت�سد جوائز �سباق الدراجات 
الهوائية الرابع 3013 بالغربية

اأ�شدر الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 
الداخلية، قراراً  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الريا�شي؛  ال�شرطة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل 
 2016 ال��ت��ي ت�شتمر حتى ع��ام  ب��دورت��ه اجل��دي��دة 
ن�����ش��رة العامري  ب��ن  امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��دهلل  ب��رئ��ا���ش��ة   ،
واللواء حممد �شعيد املري بالقيادة العامة ل�شرطة 
�شعيد  �شالح  العميد  وع�شوية  للرئي�س،  نائباً  دبي 
امل��ط��رو���ش��ي م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين، 
وال��ع��م��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك حم��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م جاين، 
مدير اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي، والعميد غامن 
اأحمد غامن العلي من القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
اخليمة؛ والعقيد عادل عبد الرحمن احلمادي من 
الظاهري  حميد  حممد  والعقيد  الداخلية،  وزارة 
اأب��وظ��ب��ي، والعقيد  م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة 
اأحمد حمدان الزيودي من القيادة العامة ل�شرطة 
القيادة  م��ن  را���ش��د  حميد  علي  وامل��ق��دم  ال��ف��ج��رية، 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان، وامل���ق���دم ع��دن��ان جا�شم 
القيوين،  اأم  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  را���ش��د 
واملقدم عبداهلل علي �شلطان من اجلن�شية والإقامة 
واملنافذ، والرائد الركن اإبراهيم ح�شن الزعابي من 

ق��ي��ادة ق��وات الأم���ن اخلا�شة، وال��رائ��د عي�شى مري 
عبد الرحمن من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة، 
اإدارة  من  ال�شمري  عمر  ح�شني  الدكتور  واخلبري 

احتاد ال�شرطة الريا�شي مقرراً للمجل�س . 
يف   2013 ل�شنة  الأول  اجتماعه  املجل�س  وافتتح 
ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  بتقدمي  باأبوظبي،  مقره 
على  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
اأن  متمنني  املجل�س  اختيار  يف  الغالية  �شموه  ثقة 
كل  ب��ذل  موؤكدين  �شموه؛  ظ��ن  ح�شن  عند  يكونوا 
الريا�شي  ب��ال��ع��م��ل  وال��ن��ه��و���س  ل��ارت��ق��اء  اجل��ه��د 

لل�شرطة. 
الفريق  به  ق��ام  ال��ذي  الكبري  ال��دور  املجل�س  وثّمن 
الداخلية،  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��ع��ف��ار،  ع��ب��داهلل  ���ش��ي��ف 
ودعم الوكاء امل�شاعدين لوزارة الداخلية؛ والدور 
الإيجابي الذي بذلوه القادة يف اإعداد الفرق، والتي 
مثلت القيادات العامة لل�شرطة؛ مما اأعطى الحتاد 
فر�شة كبرية لارتقاء وتطوير احلركة الريا�شية 
الأهداف،  حتقق  التي  بال�شورة  ال�شرطة  قطاع  يف 
ال���ذي كان  الإي��ج��اب��ي  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س  اأ���ش��اد  كما 
ال��وط��ن��ي��ة واللجنة  م���ن ق��ب��ل الحت������ادات  وا���ش��ح��اً 

الأوملبية والهيئة العامة لرعاية ال�شباب .
واأكد املجل�س ا�شتمرار النهج واحلر�س ال�شديد على 
التطور، كما رحب رئي�س املجل�س بالأع�شاء، مهنئاً 
التوفيق  ل��ه��م  ومتمنياً  اخ��ت��ي��اره��م؛  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
احلركة  م�����ش��رية  دف����ع  م��ه��م��ت��ه��م يف  وال�������ش���داد يف 

الريا�شية بقطاع ال�شرطة.
املجل�س  اأع�شاء  اإىل  بال�شكر  املجل�س  رئي�س  وتقدم 
ب�شكل  اأ�شهم  وعمل  جهد  من  قدموه  ملا  ال�شابقني 
الدورة  خال  ال�شرطية  الريا�شة  تطوير  يف  كبري 

ال�شابقة 2012-2008.
الريا�شية  امل��و���ش��وع��ات  املجل�س  ا�شتعرا�س  وب��ع��د   
اأع��م��ال��ه، ق���رر اخ��ت��ي��ار ال��ع��م��ي��د عبدامللك  ب��ج��دول 
حممد عبدالرحيم جاين اأميناً لل�شر العام لاحتاد، 
ووافق على ت�شكيل جلنة تنمية املوارد برئا�شة اللواء 
حممد �شعيد املري نائب رئي�س الحت��اد، وع�شوية 
اأحمد  والعقيد  ال��ظ��اه��ري،  حميد  حممد  العقيد 
ح��م��دان ال���زي���ودي، وامل��ق��دم ع��ب��داهلل ع��ل��ي �شلطان 
جلنة  وت�شكيل  عبدالرحمن،  مري  عي�شى  وال��رائ��د 
حممد  ع��ب��دامل��ل��ك  العميد  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��احت��اد  فنية 
عبد الرحيم جاين، وع�شوية العميد غامن حممد 

وامل��ق��دم عارف  امل�شيبي،  وامل��ق��دم علي حميد  غ��امن، 
علي عبيد الري�س، واملقدم عدنان جا�شم بو ع�شيبه، 
والرائد اإبراهيم الزعابي، واخلبري الدكتور ح�شني 

عمر ال�شمري كما ا�شتعر�س العميد عبدامللك جاين 
الرتتيبات اخلا�شة لبطولة ال�شرطة للرماية رقم 
31 يف ميدان اخل�شرية بال�شارقة وبحث ترتيبات 

ال�شرطية  الريا�شية  الحت����ادات  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي، والذي �شت�شت�شيفه 
دولة الإمارات العربية املتحدة خال مار�س املقبل. 

مناق�شة ال�شتعدادات لالأن�شطة الريا�شية املقبلة

�سيف بن زايد ي�سّكل جمل�س اإدارة احتاد ال�سرطة الريا�سي لدورته اجلديدة
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�شهوة  على  اجلابر  حممد  اأحمد  الفار�س  ت��وج 
اأوم��اين كواندور من ا�شطبات اجلابر  اجل��واد 
ب��ط��ا ل�����ش��ب��اق ك��اأ���س ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن من�شور 
ال�شطبات  مل��اك  للقدرة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اخلا�شة مل�شافة 100 كلم الذي اقيم ام�س على 

ميادين القدرة بالوثبة.
واقيم ال�شباق بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شوربن 
ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اإدارة نادي  الرئا�شة رئي�س جمل�س  وزير �شوؤون 
�شموه  انطاقا من حر�س  للفرو�شية  ابوظبي 
ريا�شة  ممار�شة  على  امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  على 
نادي  ونظمه  خا�شة  والقدرة  عامة  الفرو�شية 
ابوظبي للفرو�شية بالتعاون مع قرية المارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة ب��ال��وث��ب��ة واحت������اد الم������ارات 
ال�شيخ  �شمو  مهرجان  م��ن  وب��دع��م  للفرو�شية 
ال��ع��امل��ي للخيول  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 

ال��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وهيئة 
ابوظبي لل�شياحة والثقافة ورعاية �شركة �شا�س 
ال�شباق  يف  و���ش��ارك  نيون  و�شماوي  لا�شتثمار 
 350 املالية  جوائزه  اجمايل  وبلغ  فار�شا   67

درهم و�شيارة للبطل.
من�شور  ال����ف����ار�����س  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  وج������اء 
ريزينجو  اجل���واد  �شهوة  على  اأح��م��د  اب��راه��ي��م 
املركز  الكمدة ويف  ا�شطبات �شعيد حممد  من 
الثالث الفار�س عزام عارف عون الكثريي على 
�شهوة اجلواد كابا نيجرو من ا�شطبات العني 

للقدرة.
واأعرب الفار�س احمد اجلابر عن �شعادته بالفوز 
بلقب كاأ�س ال�شيخ زايد بن من�شور بن زايد اآل 
نهيان للقدرة ملاك ال�شطبات اخلا�شة للعام 
الثالث على التوايل حيث �شبق له الفوز بلقب 

البطولة يف العامني املا�شيني.

واكد بان ال�شر يف فوزه باللقب هو حر�شه على 
تقنني �شرعة جواده وتثبيته على مدى املراحل 
قريبا  يكون  ان  العتبار  الخ��ذ يف  الرب��ع��ة مع 
من املقدمة بتناوب املركزين الول والثاين ويف 
املرحلة الخرية اطلق العنان للجواد مع مراعاة 
عدم ارهاقه حت�شبا للفح�س البيطري يف نهاية 
لقبه  وبالفعل متكن من احلفاظ على  ال�شباق 

بالفوز بلقب هذا العام اي�شا.
اىل  ال�شكر  تقدمي  على  اجلابر  احمد  وحر�س 
على  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
القدرة  و�شباقات  عامة  للفرو�شية  �شموه  دع��م 
زاي���د حقق  ال�شيخ  ���ش��ب��اق  ان  ..م���وؤك���دا  خ��ا���ش��ة 
اهدافه واتاح الفر�شة لأكرب عدد من الفر�شان 
املواطنني من ال�شطبات اخلا�شة من امل�شاركة 
يف هذا ال�شباق والذى يزداد عدد امل�شاركني فيه 

من عام اىل اآخر.

وت��وج��ه��ت لرا ���ش��واي��ا م��دي��رة م��ه��رج��ان �شمو 
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
الن�شائية  ال�شباقات  رئي�شة  العربية  للخيول 
العريبة  اخل��ي��ول  ل�شباقات  ال����دويل  ب��الحت��اد 
بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اىل  والعرفان  بال�شكر 
زايد اآل نهيان على دعم �شموه الدائم ل�شباقات 

اخليول العربية مبختلف انواعها.
واكدت بان �شباق كاأ�س ال�شيخ زايد بن من�شور 
اخلا�شة  ال�شطبات  مل��اك  للقدرة  نهيان  اآل 
جن����ح يف حت��ق��ي��ق اه����داف����ه ال���ت���ي ت���رت���ك���ز على 
ت�شجيع املاك املواطنني والفر�شان والفار�شات 
كما  ال�شباقات  هذه  يف  امل�شاركة  على  املواطنني 
�شتد  الوثبة  مزرعة  كاأ�س  �شباق  يف  احل��ال  هي 
اأن  مل���اك ال���ش��ط��ب��ات اخل��ا���ش��ة م�����ش��رية اإىل 
الدليل على جناح ال�شباق يف حتقيق اهدافه هو 
ال�شطبات  جميع  من  امل�شاركة  على  الق��ب��ال 

على م�شتوى الدولة حيث و�شل عدد امل�شاركني 
يف �شباق هذا العام 67 فار�شا وفار�شة.

وقالت اأنه �شيتم التجهيز ل�شباق ال�شيخ حممد 
بن من�شور بن زايد يوم اجلمعة القادم و�شباق 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شباق  العمالقة 

مكتوم يومي اجلمعة وال�شبت القادمني.
لل�شباق  الداعمة  اجل��ه��ات  اىل  ال�شكر  ووج��ه��ت 
ويف مقدمتها جمل�س ابوظبي الريا�شي وقرية 
وال�شركات  بالوثبة  للقدرة  العاملية  الم����ارات 
النجاح  يتوا�شل  ان  املها  عن  معربة  الراعية 

ل�شباقات الفرو�شية عامة.
ابوظبي  ن���ادى  م��دي��ر  �شلطان  ع��دن��ان  وت��وج��ه 
للفرو�شية بال�شكر اىل ال�شيخ زايد بن من�شور 
كاأ�س  ل�شباق  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والذي  ا�شمه  يحمل  ال��ذي  للمواطنني  ال��ق��درة 
ياأتي متا�شيا مع توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 

ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى دعم 
ال�شطبات  وم��اك  عامة  الفرو�شية  ريا�شة 
ال���ف���ات ري�س  ���ش��ب��اق��ات  اخل���ا����ش���ة خ��ا���ش��ة يف 
�شتد  الوثبة  م��زرع��ة  ك��اأ���س  �شباقات  خ��ال  م��ن 

و�شباقات كاأ�س ال�شيخ زايد بن من�شور للقدرة.
اآخ��ر ي�شهد زيادة  ال�شباق من عام اىل  ان  واك��د 
الفر�شان  ف��ي��ه م��ن  امل�����ش��ارك��ة  يف الق���ب���ال ع��ل��ى 
والفار�شات املواطنات وهذا بدوره �شيكون حافزا 

جلذب املزيد منهم يف ال�شباقات القادمة.
وعقب ختام ال�شباق قام ال�شيخ زايد بن من�شور 
اآل نهيان يرافقه عدنان �شلطان ولرا  بن زايد 
بتتويج  الراعية  ال�شركات  �شوايا وممثلون عن 
باجلوائز  ال�شباق  الوائ��ل يف  الثاثة  الفائزين 
للجوائز  الجمالية  القيمة  م��ن  لهم  امل��ح��ددة 
وقدرها 350 الف درهم كما مت ت�شليم الفار�س 

اجلابر ال�شيارة املخ�ش�شة للبطل.

التمهيدي  الدور  ح�شمت اجلولة اخلام�شة من 
الثاين  ل��ل��دور  ف��ري��ق��ا   16 ت��اأه��ل  للمجموعات 
ال�شكنية  لاأحياء  العني  بطولة  مناف�شات  من 
ا�شراف  حتت  تقام  والتي  القدم  كرة  ل�شباعيات 

وتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�شي بالتعاون مع 
العني  ون��ادي  املدينة  و�شط  قطاع  العني  بلدية 
اخلام�شة  اجل��ول��ة  نتائج  وا���ش��ف��رت   . الريا�شي 
واحلا�شمة من مواجهات البطولة يف املجموعة 

زاي��د بن طحنون  ال�شيخ  ف��وز فريق  الوىل عن 
،وال�شامات على  ال�شمايل )2-6(  اليحر  على 
اخلالدية ) 3-0( و�شعاب ال�شخر على ال�شاروج 
اجلديدة )5-1( ، ليتاأهل عن املجموعة الوىل 
كل من فريق ال�شيخ زايد بن طحنون بالعامة 
، وف��ري��ق �شعاب  ن��ق��ط��ة   15 ب��ر���ش��ي��د  ال��ك��ام��ل��ة 
ال�شاروج  وف��ري��ق  نقطة   12 بر�شيد  ال�شخر 
الثانية  املجموعة  ويف   . نقاط  ب�شبع  اجل��دي��دة 
ا�شود  فريق  الفوز على  منازف  حقق فريق حي 
اليحر )5-2( والعني يونايتد على ا�شود اخلزنة 
 ، 3-0( وت��ع��ادل م��زي��د م��ع ام غ��اف��ة )2-2(   (
الثانية فرق حي منازف  املجموعة  وتاأهلت عن 
نقاط  بع�شرة  اليحر  وا�شود  نقطة   12 بر�شيد 
ومزيد بر�شيد 9 نقاط ، كما �شهدت املجموعة 
الثالثة انت�شارات مهمة لفرق ا�شبال اليحر على 
حي الهرمودي بهدف دون رد ، وال�شاد على ا�شود 
، وقلعة  اهداف مقابل ثاثة  املنا�شري بخم�شة 
 ، نظيفة  بثاثية  الطوية  �شباب  على  اجلاهلي 
لينتقل للدور الثاين من املجموعة كل من قلعة 

اجلاهلي وال�شاد وا�شود املنا�شري .
كما تاأهل عن املجموعة الرابعة فريق اخلبي�شي 
9 نقاط  ب��ر���ش��ي��د  ن��ق��ط��ة ون��ع��م��ة   13 ب��ر���ش��ي��د 
ا���ش��ف��رت نتائج  ب��ع��د ان   ، ن��ق��اط   8 وال��ظ��اه��ر ب 
اجلولة اخلام�شة عن فوز فرق اخلبي�شي على 
 )1-2  ( نعمة  والظاهر على   )3-9  ( الب�شرة 

وتعادل نعمة مع البطني بهدف لكل منهما.
ويف املجموعة اخلام�شة انتقل اىل الدور الثاين 
فرق رديف اليحر بعد ت�شدره املجموعة بر�شيد 
15 ن��ق��ط��ة ، اىل ج��ان��ب ال���ث���اين ف��ل��ج ه����زاع ب 
بعد   ، نقاط  بت�شعة  املقام  والثالث   ، نقطة   12
ان ج����اءت ن��ت��ائ��ج اجل���ول���ة الخ�����رية م���ن ال���دور 
بثاثة  ال�شعبية  على  املقام  فوز  عن  التمهيدي 
اه����داف م��ق��اب��ل ه���دف ، وف��ل��ج ه����زاع ع��ل��ى هزع 
على  اليحر  وردي���ف   ، نظيفة  بثاثية  ال��ب��و���س 
3-2( . واخ���ت���ارت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة يف  ن��اه��ل ) 
البطني  فريق  ال�شكنية  لاأحياء  العني  بطولة 
8 نقاط يف  ال��راب��ع بر�شيد  امل��رك��ز  ال��ذي احتل 
رابعا  وق��ف  ف��ري��ق  ،كاأف�شل  ال��راب��ع��ة  املجموعة 

ب��ني ال��ف��رق الخ����رى يف امل��ج��م��وع��ات اخل��م�����س ، 
ل��رياف��ق ال��ف��رق ال 15 اىل ال���دور ال��ث��اين التي 
عن  ف��رق  ث��اث��ة  ب��واق��ع  مبا�شرة  ب�شفة  تاأهلت 
كل جمموعة، كما �شت�شهد بلدية العني يوم غد 

الثنني اجراء قرعة دور ال 16 بح�شور اع�شاء 
اللجنة املنظمة للبطولة وممثلي الفرق املتاأهلة 
مناف�شات  الثاين من  ال��دور  لتحديد مواجهات 

البطولة .

اأحمد اجلابر يفوز ب�سباق كاأ�س زايد بن من�سور للقدرة للمواطنني

غدا.. قرعة دور الـ 16 

اجلولة اخلام�سة حت�سم تاأهل 16 فريقًا للدور الثاين يف بطولة العني لالأحياء ال�سكنية 

قدم احمد حممد بن ثاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي 
ثاين  اإىل  احل���ارة  التهنئة  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ال��رق��اد  جمعة 
�شمو  لهم  اأولها  التي  الغالية  للثقة  اخلا�شة  للريا�شات 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي يف الت�شكيل اجلديد متمنيا 
التوفيق للمجل�س اجلديد يف حتقيق الطموحات موا�شلة 

الر�شالة ال�شامية التي يلعبها النادي كواحد من الوجهات 
الريا�شية املتميزة يف خدمة اإن�شان الدولة واملجتمع ب�شكل 
اإدارة  اإخ��وان��ه يف جمل�س  ث��اين نيابة ع��ن  ب��ن  ع���ام. ون��ق��ل 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية تهانيهم واأمنياتهم 
لتلبية  النادي  ا�شتعداد  والتوفيق مبديا  بالنجاح  الكبرية 
اأية متطلبات تعاون وعمل م�شرتك �شعيا وراء توفري كل 

الفر�س املمكنة لكل �شرائح املجتمع.

)دبي البحري( يهنئ اإدارة )الريا�سات 
اخلا�سة( بالت�سكيل اجلديد

توا�شل جلنة ريا�شة املراأة يف جمل�س دبي الريا�شي تنظيم 
الفعاليات الريا�شية ملوظفات حكومة دبي وذلك من اأجل 
على  وال�شيدات  الفتيات  وت�شجيع  الريا�شي  الوعي  ن�شر 
لدور  تاأكيدا  وذل��ك   ، البدين  والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة 
امل��راأة يف �شحة و�شعادة ال�شرة وحتقيق روؤية جمل�س دبي 

الريا�شي يف بناء جمتمع ريا�شي متميز .
بالتعاون  24 فرباير فعالية  الأح��د  اليوم  اللجنة  وتنظم 
تدريبي جم��اين يف  برنامج  للجولف  الإم���ارات  احت��اد  مع 

من  فيها  جمانية  درو���ش��ا  وتلقي  لل�شيدات  اجلولف  لعبة 
، وذل��ك يف  ايف�س  �شارة جاين  قبل مدربة متخ�ش�شة هي 
اأكادميية  مبنى  يف  الكائن  للجولف  مونتجومري  ن���ادي 
م��ون��ت��ج��وم��ري يف ت���ال الإم������ارات. و���ش��ي��ك��ون ال��ت��ج��م��ع يف 
املدربة  مع  واللقاء  الظهر  بعد  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة 
تليها  واملرافق  الأكادميية  زي��ارة  الرابعة  ال�شاعة  يف  تليها 
ح�شة التدريب ، كما �شيتم تنظيم حفل للم�شاركات وتوزيع 

الكتيبات اخلا�شة بربنامج تعلم ريا�شة اجلولف .

جلنة ريا�سة املراأة يف جمل�س دبي الريا�سي 
تنظم برناجمًا لتعليم اجلولف لل�سيدات

التدريبية  ال����ور�����س  الح�����د  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
للمبارزة  ليفورنو  لأك��ادمي��ي��ة  وال��ت��ط��وي��ري��ة 
وال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف م���درب���ي وم����ب����ارزي ن���ادي 
اتفاقية  برامج  �شوء  يف  الريا�شي  يا�س  بني 
ابوظبي  ب���ني جم��ل�����س  وال�������ش���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
والهادفة  ال��ع��امل��ي��ة  والك���ادمي���ي���ة  ال��ري��ا���ش��ي 
حتقيق  على  قادرين  عامليني  اأبطال  ل�شناعة 
امليداليات الذهبية يف دورات الألعاب القارية 

والوملبية والبطولت الدولية.
�شتقام  التي  التدريبية  ال��ور���س  ف��رتة  ومتتد 
الول من  الريا�شي حتى  يا�س  بني  ن��ادي  يف 
، وتت�شمن برنامج مكثف على  مار�س القادم 
يخ�شع  حيث   ، وم�شائية  �شباحية  ف��رتت��ني 
م��ن خاله م��درب��ي ولع��ب��ي امل��ب��ارزة يف نادي 
امل�شرفني  خ���ربات  م��ن  لا�شتفادة  ي��ا���س  بني 
التطوير  ب���رام���ج  م���راح���ل  ع��ل��ى  وامل����درب����ني 
�شالفاتوري  ال��ع��امل��ي  الومل��ب��ي  النجم  ب��ق��ي��ادة 
 2004 اأثينا  اوملبياد  ذهبية  �شاحب  �شانزو 
وبطل اوروبا والعامل بجانب املدربني فريدة 

�شياري،  ماركو  �شينيوتي،  �شتيفانو  �شكاربا، 
كما �شت�شهد مراحل الربنامج زيارات ملدربي 
مدار�س  من  لعدد  العاملية  ليفورنو  اكادميية 
على  وحتفيزهم  ال��ط��اب  لت�شجيع  ابوظبي 
على  والتعرف  او�شع  بنطاق  اللعبة  ممار�شة 

جن����وم ال��ل��ع��ب��ة و���ش��ريت��ه��م ال��ت��اري��خ��ي��ة على 
م�شتوى الدورات الوملبية والبطولت العاملية 

.
ليفورنو  لأكادميية  التدريبية  الور�س  وتقام 
ابوظبي  مل��ج��ل�����س  ال���ك���ب���رية  امل�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن 

املبارزة  ري��ا���ش��ة  دع����م  يف  ودوره  ال��ري��ا���ش��ي 
اهتمامه  بجانب   ، ممار�شتها  قاعدة  وتو�شيع 
يف  اللعبة  على  وامل�����ش��رف��ني  امل��درب��ني  بتاأهيل 
واطاعهم  النخبة  وم��راك��ز  ابوظبي  ان��دي��ة 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات واخل�����ربات  اح����دث  ع��ل��ى 
العاملية  اخل���ط���ط  ع��ل��ى  الط������اع  ب��ج��ان��ب   ،
التي  اخل��ط��وات  واب����رز  امل��ب��ارزي��ن  �شناعة  يف 
ت��ق��وده��م ل��ل��ظ��ف��ر ب��امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة يف 
ال��ور���س على  ، كما تعمل  ال����دورات الومل��ب��ي��ة 
يعزز  مبا  املبارزين  وامكانيات  مهارات  تنمية 
م�شوارهم يف اللعبة وينمي قدراتهم ملزيد من 

النجاحات .
قد  كان  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  بان  علما 
ابرم يف وقت �شابق اتفاقية عاملية مع اكادميية 
املبارزة  لعبة  دع��م  بهدف  للمبارزة  ليفورنو 
اأب���ط���ال اومل��ب��ي��ني ع��امل��ي��ني بجانب  و���ش��ن��اع��ة 
حتقيق التكامل يف اإ�شاع النجاح للمنظومة 
الرائد  النهج  ظ��ل  يف  ابوظبي  يف  الريا�شية 

الذي يقتفيه لارتقاء بجميع الريا�شات.

�شمن برامج جمل�س اأبوظبي الريا�شي الهادفة 

اليوم.. انطالق ور�س اأكادميية ليفورنو للمبارزة يف نادي بني يا�س
غولدن �ستايت يوقف �سان اأنطونيو و40 نقطة لرباينت 

انت�شارات   5 م��ن  �شل�شلة  ووري���رز  �شتايت  غ��ول��دن  اوق���ف 
العام  الرتتيب  مت�شدر  �شبريز  انطونيو  ل�شان  متتالية 
ال�شلة  ك��رة  دوري  يف  التمديد  بعد   101-107 وه��زم��ه 

المريكي للمحرتفني.
امام  رائعا  اداء  ق��دم  ال��ذي  باركر  ط��وين  الفرن�شي  وعجز 
لو�س اجنلي�س كليربز قبل 24 �شاعة، من قيادة فريقه اىل 
الفوز ال�شابع ع�شر يف اخر 18 مباراة، على رغم ت�شجيله 
18 نقطة و6 متابعات على ملعب اوراكل ارينا يف اوكاند 

امام 19596 متفرجا.
و10  نقطة  امل��وزع جاريت جاك )30  الفائز  لدى  وتاألق 
دي��ف��ي��د يل )25 نقطة و22  الت��ك��از  م��ت��اب��ع��ات( ولع���ب 
متابعة(، فيما كان داين غرين اف�شل م�شجل لدى �شبريز 
مع 20 نقطة، وا�شاف تيم دنكان 19 نقطة و13 متابعة 

و4 �شدات والرجنتيني مانو جينوبيلي 18 نقطة.
ال��ذي غاب عنه لعب  �شتايت،  الفوز الول لغولدن  وه��ذا 
ارت���ك���ازه ال����ش���رتايل ان����درو ب��وغ��وت، ع��ل��ى ���ش��ان انطونيو 
بعد  عليه  تغلب  عندما   2008 الثاين-يناير  كانون  منذ 
اجنلي�س  لو�س  جن��م  براينت  كوبي  ودك  اي�شا.  التمديد 
وقاد  نقطة  باربعني  بايزرز  ترايل  بورتاند  �شلة  ليكرز 
الفريق ال�شفر اىل التغلب على �شيفه 111-107 على 

ملعب �شتيبلز �شنرت امام 18997 متفرجا.
الثاين  ال�شوط  يف  ال�40  نقاطه  من   29 براينت  و�شجل 
والتقط اي�شا 7 متابعات، ليفوز ليكرز يف 7 من مبارياته 
ال�شعر الخ��رية، ويقف على بعد 3 انت�شارات ون�شف من 

هيو�شنت روكت�س �شاحب املركز الثامن الخري املوؤهل اىل 
الباي اوف من املنطقة ال�شرقية.

وكان براينت �شرح هذا ال�شبوع انه واثق من بلوغ فريقه 
�شنبلغ  كنا  اذا  ال�����ش��وؤال  ط��رح  ميكن  ل  الق�شائي:  ال���دور 

الباي اوف. بالطبع �شنتاأهل .
لليكرز  متابعة  و16  نقطة   19 ه����اورد  دواي����ت  وا���ش��اف 
لبورتاند  �شجل  فيما  نقطة،   16 جامي�شون  وان��ط��اون 
الذي مني بخ�شارته ال�شابعة على التوايل، لعب الرتكاز 
والفرن�شي  متابعة  و11  نقطة   22 هيك�شون  ج��اي  ج��اي 
نيكول باتوم 22 نقطة و8 متابعات، واملوزع داميان ليارد 

19 نقطة و7 متريرات حا�شمة.
وحقق اوكاهوما �شيتي ثاندر و�شيف املو�شم املا�شي فوزه 
الول بعد 3 خ�شارات متالية على ح�شاب �شيفه ميني�شوتا 
متربوولفز 127-111، على ملعب ت�شيزابيك ارينا امام 
18203 متفرجني. و�شجل املوزع را�شل و�شتربوك اعلى 
حا�شمة  مت��ري��رات  و9  نقطة   37 م��ع  املو�شم  ه��ذا  ر�شيد 
 27 و7 متابعات، وا���ش��اف ه��داف ال���دوري كيفن دوران���ت 
كيفن  والبديل  متابعات  و7  حا�شمة  و7متريرات  نقطة 
مارتن 19 نقطة، فيما كان املوزع الرو�شي البديل اليك�شي 
�شفيد الف�شل لدى اخلا�شر مع 17 نقطة. وتفادى ثاندر 
خ�شارة اربع مباريات متتالية لول مرة منذ ني�شان-ابريل 
2009. وقاد رودي غاي فريقه اجلديد تورونتو رابتورز 
على   ،98-100 نيك�س  نيويورك  �شيفه  على  الفوز  اىل 

ملعب اير كندا �شنرت امام 19800 متفرج.
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وهما  العامليني  الطهاة  ك��ب��ار  م��ن  اث��ن��ني  ���ش��ارك 
كنام  وارن�شت  اليابان  من  تاجاكي  �شينيت�شريو 
من املانيا يف جتربة ا�شطاد واطبخ املثرية التي 
نظمها فندق ق�شر المارات احد املعامل البارزة 
ان�شغالهما يف مهرجان  اب��و ظبي رغ��م  ام��ارة  يف 
و�شعد   .  2013 اب��وظ��ب��ي   – ال��ط��ه��ي  ف���ن���ون 
 88 ماج�شتي  الرائع  اليخت  منت  على  الثنائي 
البالغ طوله 88 قدم لينطلقا يف رحلة �شيد يف 
مياه اخلليج يف اطار هذه التجربة الفريده من 
كنام  وق��ال  الم���ارات.  اطلقها ق�شر  التي  نوعها 
الذي يدير �شركات متعددة يف ميانو وقاد فريق 
اي��ط��ايل م��ن اأرب��ع��ة لع��ب��ني اىل ال��ف��وز يف كاأ�س 
جياتو للعامل ، العام املا�شي  لقد كانت جتربة 
الزرق  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه  وذك��رت��ن��ي  وم��ث��رية  جميلة 
احلمراء  ال�شمكة  كانت  وقد  �شردينيا..  بجزيرة 
تاجاكي  اما  بالفعل.  ا�شطدها كبرية جدا  التي 
ا�شغر  ا�شطدتها  التي  ال�شمكة  كانت  لقد  فقال 

كان  حني  يف  والهادئة  الدافئة  املياه  يف  بالرحلة  ا�شتمتعت  بالفعل  ولكني 
اليخت رائعا و�شخما ويحتوي على غرف نوم اكرث من منزيل.  وا�شاف 

تاجاكي الذي ميلك مطعم زينيا يف مدينة كانازاوا اليابانية عندما اتي اىل 
ابو ظبي املرة القادمة �شاجلب معي كل ا�شرتي لق�شاء الجازة هنا ورمبا 
بالغرية  �شي�شعر  انه  واظ��ن  ال�شمك  �شيد  يع�شق  انه  اذ  اي�شا  اخي  اح�شر 
عندما اطلعه على رحلتي هنا.  ولدى عودته اىل ال�شاطئ من رحلة ال�شيد 
مت ا�شطحاب تاجاكي اىل بيت ال�شاي الياباين التقليدي يف ق�شر المارات 
وعرب عن ذهوله مبا راه بقوله احلقيقة اين مل اتوقع ان ارى ذلك لنه من 
ال�شعب الن ان جتد مثل هذا املكان حتى يف اليابان واعتقد اين احب ان اعود 
اىل ابو ظبي واتي اىل هذا املكان.  ويف كلمة ترحيبية قال ال�شيد الك�شندر 
�شنايدر مدير فندق ق�شر المارات ان جتربة ا�شطاد واطبخ متلك جميع 
املقومات لتكون عامل جذب للزوار ونحن بداناه يف �شهر دي�شمرب املا�شي 
و�شارك فيها اكرث من 60 �شخ�شا حتى الن.  وا�شاف ي�شرين ان اوؤكد ان 
جميع من �شارك يف هذه التجربة مل يعد من الرحلة خال الوفا�س وقد 
قيمة  ت�شكل  الواقع  يف  وهي  لدينا  ال�شيوف  لدى  �شعبيتها  بالفعل  اثبتت 

م�شافة كبرية ل�شل�شلة جتاربنا ومبادراتنا لمتاع �شيوفنا وزائرينا. 

�سيمفونية الألوان بفندق ميلينيوم اأبوظبي
مع  باأبوظبي  الأقت�شادية  التنمية  بدائرة  التجارية  الفعاليات  ق�شم  رئي�س  احلمادي  حممد  افتتح 
روبر�شت �شميتز مدير عام فندق ميلينيوم اأبوظبي معر�س الفنان النم�شاوي الدكتور فلوريان م�شر 
�شيمفونية الأل��وان: تاقي العاملني الداخلي و اخلارجي وذلك �شمن ح�شد هائل من رجال الأعمال 
من  النوع  بهذا  ليتمتع  امليلينيوم  اىل  خ�شي�شا  اأت��ى  كبري  ع��دد  و  الدبلوما�شى  ال�شلك  و  وال�شحافة 
الفن الراقي. فقد عر�س الفنان 30 لوحة غنية بالألوان واملعنى و جتاربه ال�شخ�شية. كما اأنه تاأثر 
و  الهادى  املحيط  وجنوب  و�شط  جزر  وثقافات  اخليالية  للواقعية  فيننا  مبدر�شة  الفنية  اأعماله  فى 

اأندوني�شيا و املك�شيك. 
وي�شف الدكتور فلوريان اجلزء الأول من معر�شه فى ميلينيوم اأبو ظبي الذي يتبنى عدد كبري من 
باأنها ملونة مو�شيقيا  التي ي�شف لوحاته  الناب�شة باحلياة و  الأل��وان  ا�شتخدام  باأ�شلوبه يف  الفنانني 
والتي تعك�س حقيقة عاملنا. اأما اجلزء الثاين من املعر�س فهي حماولة من الفنان للتعبري عن روؤية 
تاأتى حيث تولد الأحام و يعترب هذا اأول معر�س يقدمه الفنان يف العا�شمة حيث اأنه مازال يدر�س و 

يكتب و ينتج ويخرج و يوؤدي يف النم�شا لتطوير اأعماله الفنية.

مركز وريزيدن�س الب�ستان ي�ست�سيف
 وكالء العربية للطريان يف الهند

ورجال  ال�شياح  بني  املعروفة  الفندقية  ال�شقق  الب�شتان،  ورزيدن�س  مركز 
الأعمال، نظم موؤخرا زيارة تعريفية ملدراء وكالت ال�شفر خلطوط العربية 
ك��ان��وا يح�شرون  وال��ذي��ن  ال��ه��ن��د،  رئي�شية يف  م��دي��ن��ة   14 م��ن  ل��ل��ط��ريان 
دولة  على  والتعرف  دب��ي،  يف  العربية  ط��ريان  ل��وك��اء  ال�شنوي  الإج��ت��م��اع 
ال�شوق  يف  �شياحية  كوجهة  ت�شويقها  ب��ه��دف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

الهندية والعمل على تنظيم عرو�س كبرية ومتنوعة على مدار العام.

مطعم كري�س يف فندق بارك ريجي�س
 كري�س كني دبي يحتفل بالعام ال�سيني اجلديد 

مع بدء العام ال�شيني اجلديد، يقدم فندق بارك ريجي�س كري�س كني دبي 
كافة  من  مبهرة  م�شاهد  و�شط  املمتعة  التقليدية  النكهات  من  جمموعة 

اأنحاء دبي اجلميلة.
يوم 10 فرباير اإختار بون�شاك �شومونراتاناكول ال�شيف التنفيذي يف فندق 
بارك ريجي�س كري�س كني دبي اأن يقدم اإىل جمموعة منتقاة من ال�شيوف 
النودلز  النيئة،  ، وهي �شلطة �شهرية ت�شنع من الأ�شماك  طبقه يو �شينج 
املقرم�س والبوميلو، حولها ال�شنغافوريون واملاليزيون من اأ�شل �شيني اإىل 

نوع من الريا�شة لاإحتفال بالعام ال�شيني اجلديد.
على  �شيوفه  بون�شاك  ال�شيف  و�شجع  عاليا.  بع�شها  فوق  ال�شلطة  و�شعت 
العام  يف  اأك��رث  اأم���وال  جنيت  كلما  عاليا  بها  قذفت  كلما  ق��ائ��ا:  امل�شاركة 

اجلديد .
وبينما جل�شنا اأمام طاولة تناثرت عليها املكونات توقعا لاحتفال الفريد، 
اأو�شح ال�شيف بون�شاك: يو �شينج طبق �شهري و�شحي خا�س بالأعياد يقدم 
من  املكونة  ال�شلطة  هذه  اجلديدة.  ال�شينية  ال�شنة  من  ال�شابع  اليوم  يف 
ال�شمك النيء متعددة الأل��وان وعملية تقليب مكونات ال�شلطة معا ترمز 

اإىل تقدمي الرخاء والوفرة للعام اجلديد وتاأكلها لكي تكرب �شنة .

عبداهلل بن �ساعن.. مربوك 
عيد امليالد وكاأ�س التفوق

�شاعن  بن  اأحمد  عبداهلل  احتفل 
بال�شف  ال����ط����ال����ب  ال���ه���ام���ل�����������ي 
مبدر�شة  الب���ت���دائ���ي  اخل���ام�������س 
بعيد  باأبوظبي  اخلا�شة  الظفرة 
ال��ع��ا���ش��ر وت��ل��ق��ى تهاين  م���ي���اده 
الوالدي����ن واخوانه حممد وخولة 
واأحمد  �شلمى  عم�����ه  اب��ن��اء  وم��ن 
وم��ن الأع��م��ام واخل����وال متمنني 
وال�شعادة  امل��دي��������������د  ال��ع��م�����������������ر  ل���ه 

والهناء.. 
كاأ�س  على  ح�شوله  له  ومباركني 
ك�����رة  يف  الريا�ش�����ي  التف������وق 
املنطقة  يف  ل���اأ����ش���ب���ال  ال���ق�������دم 

الغربية .

حافلة جديدة لطالب مركز النور 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  الأط��ف��ال  وتاأهيل  لتدريب  النور  مركز  ت�شلم 
التربع  ومت  ت�شارترد  �شتاندرد  بنك  اإدارة  من  طالباً   30 ل  تت�شع  حافلة 
باحلافلة من خال امل�شاعدات التي مت جمعها من العر�س الأويل لفيلم  
البحث عن نيمو وقام البنك بدعم مركز النور على مدى ال�شنوات املا�شية 
من خال توفري الدعم املايل وامل�شاركة يف مبادرات جمع التربعات التي 
التي  التطوعية  الأع��م��ال  يف  البنك  موظفو  ي�شارك  كما  امل��رك��ز  يطلقها 

ينظمها مركز النور. 

�سروق ت�ستقبل القن�سل العام 
الإيطايل وتعرفه على معامل ال�سارقة

ا�شتقبلت هيئة ال�شارقة لاإ�شتثمار والتطوير )�شروق( القن�شل الإيطايل 
ال�شارقة  لإم���ارة  ر�شمية  ب��زي��ارة  ق��ام  ال��ذي  فافيلي  جيوفاين  �شعادة  العام 
وامل�شاريع  والعمرانية  احل�شارية  النه�شة  م��ع��امل  على  الإط���اع  ب��ه��دف 

الإ�شتثمارية والتنموية التي تنفذها الهيئة يف الإمارة.
املدير  الق�شري  عبيد  اأحمد  من  كل  الإيطايل  القن�شل  اإ�شتقبال  يف  وك��ان 
التنفيذي للعمليات يف هيئة ال�شارقة لاإ�شتثمار والتطوير �شروق ، ويو�شف 
وقام  �شروق،  يف  امل��دراء  من  وع��دد  للفنون  مرايا  مركز  مدير  مو�شكاتيلو 

طهاة عامليون ي�ساركون يف جتربة »ا�سطاد واطبخ« بق�سر الإمارات 

اإمارتية تفوز ب�سيارة مر�سيد�س مك�سوفة من متاجر بيور جولد للمجوهرات

اختيار الإماراتي غيث هامل الغيث �شفريًا لل�شياحة العربية لعام 2013 

فندق جلوريا يفوز بلقب اأف�سل فندق عربي مالئم لالأ�سرة العربية لعام 2013
اأع���ل���ن امل���رك���ز ال��ع��رب��ي ل���اإع���ام ال�����ش��ي��اح��ي ع���ن اإختيار 
القبي�شي  الغيث  بن خادم  الدكتور غيث هامل  الإماراتي 
اختيار  وج���اء   .  2013 ل��ع��ام  العربية  لل�شياحة  �شفريا 
املن�شب  لهذا  املتخ�ش�شني  الإعاميني  قبل  من  الغيث 
خ���ال م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��د اأم�������س ب��دب��ي وذل����ك نظرا 
اأحد ال�شباب العربي الطموح  ال��دوؤوب حيث يعد  لعطائه 
اأكرب  ال��ذي يعترب  وق��دوة لهم. وف��از فندق جلوريا بدبي 
 � غرفة   3000 على  يحتوي  اإذ  العربي  العامل  يف  فندق 
على لقب اأف�شل فندق عربي مائم لاأ�شرة العربية لعام 
2013 ويلبي احتياجاتها يف حني حاز برج خليفة بدبي 

اإعمار  �شركة  اأن�شاأته  ال��ع��امل  يف  ب��رج  اأط���ول  يعترب  ال��ذي 
الإماراتية � على لقب اأف�شل معلم �شياحي عربي. واختار 
العربية  اململكة  م��ن  اجلديعي  علي  ال�شيخ  الإع��ام��ي��ون 
العربي  ال��ع��امل  يف  ال�شياحة  رج���ال  اأب���رز  اأح���د  ال�شعودية 
وهو �شاحب فكرة اإن�شاء اأكرب مول يف اإفريقيا واأن�شىء يف 
املغرب  موروكو مول  واأدخل مفهوم �شياحة الت�شوق اإىل 

�شمال اإفريقيا .
وح����از ال�������ش���ودان لأول م����رة ع��ل��ى اجل���ائ���زة اخل��ا���ش��ة يف 
بورت�شودان  وه��ي   من��وا  الأك���رث  ال�شياحة  العربية  امل��دن 
ن��ال اجل��ائ��زة اخلا�شة  بامل�شاركة م��ع اخل��رط��وم  يف ح��ني 

للفنادق فندق ال�شيفة ب�شلطنة عمان . جدير بالذكر اأنه 
القاهرة  املقبل احتفالية كربى يف  �شتقام خال ال�شبوع 
وت��ع��ت��رب جوائز   . ال��ت��ك��رمي  ال��ف��ائ��زي��ن ومنحهم  ل��ت��ك��رمي 
لاإعام  العربي  امل��رك��ز  يعلنها  التي  ال�شياحي  الإع���ام 
ال�شياحية  للهيئات  وت��ق��دي��را  ح��اف��زا  ع��ام  ك��ل  ال�شياحي 
ال�شياحة  ت���رثي  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  وال�شخ�شيات  ال��ع��رب��ي��ة 
طريق  عن  الإختيار  وي��اأت��ي  تقدمها.  يف  وت�شهم  العربية 
ال�شحفيني والإعاميني يف الوطن العربي ويتم تر�شيح 
لاإعام  العربي  املركز  قبل  من  وال�شخ�شيات  الهيئات 
ال�شياحي بالوطن العربي ثم يطرح لت�شويت الإعاميني 

اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  م���ع  الت���ف���اق���ات 
لتطوير  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ك���ي���ان���ات 
املتعددة  الإع����ام����ي����ة  ال���و����ش���ائ���ل 
م�����ش��اري��ع احلمات  ذل����ك  يف  مب���ا 
التلفزيوين  واملحتوى  الإعانية، 
الإعامية  واحلمات  والوثائقي 

الجتماعية.
باعتبارها  امل���ب���ارك،  حم��م��د  وق���ال 
واح���دة م��ن ال�����ش��رك��ات ال��رائ��دة يف 

بهذه  ُف��زت  اأنني  اأُ���ش��دق  اأن  اأ�شتطيع 
اجل��ائ��زة، لقد ف��اج��اأين ه��ذا اخلرب، 
الذي  م��ي��ادي  عيد  ق���ررت يف  حيث 
نف�شي  اأُه���دي  اأن  احل��ب  �شادف عيد 
ق����ادًة م��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �شكل ق��ل��ب من 
املوجودة  اخلا�شة  الرائعة  املجموعة 
للمجوهرات،  ج��ول��د  ب��ي��ور  مب��ت��اج��ر 
اأن���وي ال��دخ��ول يف ال�شحب  ومل اأك��ن 
الأول على اجلوائز املقدمة مبنا�شبة 

تقدمي املحتوى يف اأبوظبي ودولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، فاإن 
ل���دى اإمي����ج ن��ي�����ش��ن خ���ربة فريدة 
يف ه���ذه ال�����ش��وق، ن��ح��ن ن�����ش��ارك يف 
مهمة فريدة مع حكومة اأبوظبي، 
لتطوير  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ك���ي���ان���ات 
الإمارة، ونتطلع اإىل التعاون معها 
ال�شرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 

والت�شويقية. 

عيد احلب ولكن نظًرا لإ�شرار بع�س 
اأ�شدقائي من موظفي املبيعات قمت 
مبلء كوبون امل�شابقة ومل اأفكر كثرًيا 
يف هذا الأمر يف الآونة الأخرية. ومل 
ق��د ُفزت  اأن��ن��ي  اأ���ش��دق عندما علمت 
ب�شيارة مر�شيد�س مك�شوفة، حًقا لقد 
كان تطوًرا مذهًا لاأحداث، اأتطلع 
م�شتقبًا اإىل الت�شوق يف متاجر بيور 

جولد للمجوهرات مرًة اأخرى .

)الثقافة( تفعل ور�س ال�سنع 
الإماراتي يف اأنحاء الدولة 

القيم  وتر�شيخ  ون�شر  املجتمعي  التاحم  تعزيز  برنامج  تبنيها  من  انطاقاً 
اأف��راد املجتمع وبني الأجيال املتعاقبة مع الرتكيز على فئة  الأخاقية لدى 
الأ�شبوعني  خ��ال  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  فعّلت  النا�شئة، 
اأنحاء  الأخ��ريي��ن م��ن ف��رباي��ر اجل���اري ن�شر ور���س ال�شنع الإم��ارات��ي يف كافة 
ال�شلوكيات  تاأ�شيل  تناولت  ور����س   4 م��وؤخ��را  ال����وزارة  نظمت  حيث  ال��دول��ة، 
مّر  على  ممار�شتها  الإم��ارات��ي��ون  اأعتاد  التي  ال�شحيحة  والتقاليد  وال��ع��ادات 
الإماراتية  وال�شخ�شية  الوطنية  ال��ه��وي��ة  م��ن  ج���زءا  ت�شكل  وب��ات��ت  ال��ت��اري��خ 

ني�شن    اإمي���������ج  �����ش����رك����ة  اأع����ل����ن����ت 
ع������ن اإط������������اق ����ش���ع���ب���ة احل����ل����ول 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإع��ام��ي��ة التي 
ال���ت���وج���ه  ت�����ق�����دمي  اإىل  ت�����ه�����دف 
الإبداعية  ال�شرتاتيجي والتنمية 
ل�شركائها عرب جمموعة من املنابر 
الإعامية. وجاء هذا الإعان من 
قبل حممد املبارك، رئي�س جمل�س 
اإدارة اإميج ني�شن، ومايكل غارين، 
ني�شن.  لإمي��ج  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شعبة  دانييل بريي�شي  و�شرتاأ�س 
���ش��ت��ت��ع��اون ب�شكل  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
رئي�س  العتيبة،  حممد  م��ع  وث��ي��ق 
اأب��وظ��ب��ي، ف�شًا عن  ني�شن  اإمي��ج 

ال�شركاء الدوليني لل�شركة.
وب�����الع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى امل���ج���م���وع���ة 
الت�شويق،  وخ�������رباء  الإب����داع����ي����ة 
������ش�����ت�����ع�����م�����ل ������ش�����ع�����ب�����ة احل������ل������ول 
لإميج  الإعامية  ال�شرتاتيجية 
ني�شن مع �شركائها خللق املحتوى 
ال��������ذي ي����ت����واف����ق م�����ع اأه����داف����ه����م 
والت�شويقية.  ال����ش���رتات���ي���ج���ة 
بالفعل عدداً من  ال�شركة  وعقدت 

للمجوهرات  ج���ول���د  ب���ي���ور  م��ت��اج��ر 
احل����ائ����زة ع��ل��ى اجل����وائ����ز ت��ع��ل��ن عن 
الأول  ال�شحب  يف  الفائزين  اأ���ش��م��اء 
الحتفال  امل��ق��دم��ة يف  اجل���وائ���ز  ع��ن 
ح�شور  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  احل���ب  بعيد 
القت�شادية  التنمية  دائرة  م�شوؤويل 
يف دب�����ي. وت�������ش���ارك ب���ي���ور ج���ول���د يف 
اح���ت���ف���الت ع��ي��د احل����ب ل��ه��ذا العام 
القادات  م��ن  جمموعة  ب��اإط��اق��ه��ا 
ا على  املا�شية الرائعة امل�شنوعة يدوًيّ
�شكل قلب. كما عر�شت ال�شركة على 
العماء �شراء هذه املجموعة  جميع 
عرو�س  ب���ب���اق���ات  ل���ل���ف���وز  ك���ف���ر����ش���ٍة 
ل�شخ�شني  ل������اإج������ازات  م���ده�������ش���ة 
مك�شوفة  جديدة  مر�شيد�س  و�شيارة 

كجائزة كربى.
وق�����د ك�����ان ال���ف���ائ���ز ب���ه���ذه اجل���ائ���زة 
ال������ك������ربى ه������ي خ�����ب�����رية الأع������م������ال 
امل�����ش��رف��ي��ة الإم��ارت��ي��ة ال�����ش��ي��دة منى 
التي  الأم��ي��م  �شيف  خمي�س  ط��ار���س 
عيد  ي��وم  يف  ميادها  بعيد  احتفلت 

احلب.
وع��ل��ق��ت ال�����ش��ي��دة م��ن��ى م��ت��ع��ج��ب��ًة: ل 

  اإميج تعني دانييل بري�سي كرئي�سة للمبادرة اجلديدة



ل اأحد يخ�سر يف الأو�سكار 
ل يخ�شر اأحد يف الأو�شكار، فحتى النجوم الذين ل يفوزون بهذه اجلائزة 

العريقة، �شيح�شلون على حقيبة هدايا بقيمة 45 األف دولر.
وذكرت قناة )اأن بي �شي( اأن حقيبة الهدايا لهذا العام ت�شّم رحلة بقيمة 
12 األف دولر اإىل ا�شرتاليا، وجل�شة عاج بالوخز بالإبر بقيمة 600 دولر 
درو�س  اإىل  بالإ�شافة  دولراً،   850 بقيمة  خا�شة  متارين  جل�شات  ،و10 
عناية  وجل�شة  دولر،   400 بقيمة  املر�شحني  لأطفال  ال�شريك  عرو�س  يف 
بالوجه بقيمة 5 اآلف دولر ،وع�شوية ملدة عام يف خدمة ال�شخ�شيات املهمة 
يف مطار هيرثو بقيمة 1800 دولر، وحجز بقيمة 3 اآلف دولر لاإقامة 

يف منتجع فخم باملك�شيك، وغريها من الهدايا.
و�شتقدم �شركة د�شتينكتيف اأ�شيت�س للت�شويق حقائب الهدايا اإىل املر�شحني 
ال��ذي��ن مل ي��رب��ح��وا اجل��ائ��زة وي��ذك��ر اأن ه��ذه امل���رة ال�11 ال��ت��ي ت��ق��دم فيها 

ال�شركة الهدايا.
ول يحق للمر�شحني اإعطاء اأي من ق�شائم الهدايا لأحد اآخر كما ل ميكنهم 

ا�شتبدالها باملال.
وتقدم احلقيبة للمر�شحني عن الفئات الكربى مثل اأف�شل ممثل وممثلة 
التايل  اليوم  لهم يف  وتر�شل  اإىل مقدم احلفل،  بالإ�شافة  واأف�شل خمرج، 

للحفل.

جيل جديد من اإك�س بوك�س
للتكنولوجيا  العماقة  الأمريكية  مايكرو�شوفت  �شركة  اإن  تقارير  قالت 
بوك�س  اإك�س  الفيديو  لعبة  من  اجلديد  اجليل  عن  النقاب  لك�شف  ت�شتعد 

720 ، يف اأبريل-ني�شان املقبل. 
اإع��ان �شركة �شوين اليابانية عن  اأي��ام فقط من  وج��اء هذا الإع��ان بعد 

تفا�شيل جديدة ب�شاأن جهازها اجلديد باي �شتي�شن 4 .
ون��ق��ا ع��ن م�����ش��ادر يف �شركة م��اي��ك��رو���ش��وف��ت، ق��ال م��وق��ع �شي يف ج��ي اإن 
اأبريل- يف  خا�شة  منا�شبة  يف  اجلديد  جهازها  عن  �شتعلن  مايكرو�شوفت 
اإنه تاأكد من �شحة   247 ني�شان وقال موقع األعاب فيديو اآخر هو يف جي 

هذه املعلومات.
اإقامة  موعد  حتى  مايكرو�شوفت  تنتظر  اأن  ال�شابق  يف  املتوقع  من  وك��ان 
معر�س �شناعة الرتفيه الإلكرتونية اإك�شبو اإي 3 يف يونيو-حزيران لعر�س 
جهازها اجلديد لأول مرة وك�شفت �شوين عن اأول تفا�شيل جهازها اجلديد 
باي �شتي�شن 4 يف موؤمتر �شحفي يف نيويورك يوم الأربعاء املا�شي، وقالت 

اإنها �شتبداأ يف بيع اجلهاز قبل نهاية العام.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�سر توؤ�س�س مركزا لرتميم 
وحفظ الرتاث الأثري

قالت وزارة الدولة ل�شوؤون الثار 
ان م�شر  ال�����ش��ب��ت  ام�����س  مب�����ش��ر 
وحفظ  ل��رتم��ي��م  م��رك��زا  تن�شيء 
ال������رتاث الث������ري ���ش��ي��ك��ون ج���زءا 
من املتحف امل�شري الكبري املقرر 

افتتاحه يف يوليو متوز 2015 .
ويقع املتحف -ال��ذي يتكلف نحو 
حجر  وو���ش��ع  دولر  مليون   830
ال�شا�س لن�شائه يف فرباير �شباط 
القاهرة  ط���ري���ق  ع��ل��ى   2002-

ال�شكندرية ال�شحراوي.
وق�������ال حم���م���د اب����راه����ي����م وزي�����ر 
الدولة ل�شوؤون الثار يف بيان انه 
فينود  دانييل  ال�شبت  اأم�س  اأطلع 
-رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ع��ل��وم وال����رتاث 
ال����ث����ق����ايف ب���امل���ع���ه���د ال������ش�����رتايل 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  وخبري 
ل��ل��م��ت��اح��ف- ع��ل��ى اأه������داف خطة 
�شيكون  ال�����ذي  ال���رتم���ي���م  م���رك���ز 
م��وؤ���ش�����ش��ة اق��ل��ي��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف 
اأع���م���ال ت��رم��ي��م وح��ف��ظ ال����رتاث 
امل�شتويات  الثقايف... طبقا لعلى 

القيا�شية العاملية.
واأ�شاف البيان اأن املركز �شيتعاون 
واملعاهد  ال���رتم���ي���م  م���راك���ز  م���ع 
التدريب  جم�����الت  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
وتبادل اخلربات لي�شبح موؤ�ش�شة 
رائ�������دة ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال�����رتاث 
الثقافى باملنطقة واأن يكون املركز 
والتدريب  للتعليم  دوليا  معهدا 
والبحث العلمي يف علوم الرتميم 
وامل��ت��اح��ف وامل�����ش��ري��ات وال����رتاث 

الثقايف.

معتقل للمرة ال� 75
العمر  من  ال�43  يف  رج��ًا  الأمريكية  ال�شرطة  اعتقلت 

للمّرة ال�75، بعد اأن �شطا على م�شرف.
وذك���رت ق��ن��اة )اأن ب��ي ���ش��ي( الأم��ريك��ي��ة ام�����س اأن الرجل 
األونزو روبن�شون �شطا على م�شرف  الذي يدعى روبرت 
املا�شي، بعد ان  )�شن تر�شت( يف مارياند يوم اجلمعة 
�شلم موظفاً ورقة يطالبه فيها باإعطائه املال وقد متكنت 
الأربعاء،  ي��وم  منزله  يف  روبن�شون  اعتقال  من  ال�شرطة 

وقد اأقّر باجلرمية. 
العام  ال�شابق منذ  م��ّرة يف   74 اعتقل  ق��د  ال��رج��ل  وك��ان 
اإ�شقاط  مت  بال�شرقة،و  معظمها  يتعلق  بق�شايا   ،1992

البع�س منها.
م��ن م�شكلة  اإن��ه يعاين  اإح���دى ج���ارات روبن�شون  وق��ال��ت 

اإدمان على املخدرات.

�س���رق طليقت���ه ل� 3 �س���نوات
زوجته  منزل  اإىل  والأرب��ع��ني  ال�شابعة  بريطاين يف  دخل 
اأ�شبوعياً على مدى ثاث �شنوات بهدف �شرقة  ال�شابقة 
اإنكلرتا  املال، فاأ�شدرت حمكمة يف ليفربول �شمال غرب 

يف حقه حكماً بال�شجن 12 �شهراً مع وقف التنفيذ.
�شقيق  م��دخ��رات  �شرق جمموع  ب��اأن��ه  يونغ  ب��رن��ارد  واأق���ر 
زوجته ال�شابق اأي 30 األف جنيه ا�شرتليني 35 الف يورو 

على مدى �شت �شنوات تقريباً.
وبداأت عمليات ال�شرقة هذه يف العام 2007 عندما كان ل 
يزال متزوجاً من خال اأخذ البطاقة امل�شرفية ل�شقيق 
اأ�شبوع  كل  ا�شرتلينياً  160 جنيهاً  لي�شحب مبلغ  زوجته 

على ما اأو�شحت ال�شرطة يف بيان.
وعندما انف�شل الزوجان العام 2009 وا�شل برنارد يونغ 
القدمي  مفتاحه  الأ�شبوعية م�شتخدماً  ال�شرقة  عمليات 

ليدخل حواىل مئة مرة اإىل منزله ال�شابق.
وانفق برنارد يونغ 20 األف جنيه بريطاين ل�شراء قارب 
بعد  ال��ق��ارب  مب�����ش��ادرة  ال�شلطات  و�شتقوم  يقيم.  حيث 

الإدانة ال�شادرة من حمكمة ليفربول.

�س��ّر بكاء النجم�ات اأثن�اء تكرميهن
اإق��ام��ة حفل الأو���ش��ك��ار م�شاء ال��ي��وم الأح���د، يرتقب  م��ع 
اجلمهور م�شاهدة جنمات هوليوود وهن يذرفن الدموع 
خال ت�شلمهن جوائزهن، غري اأن هذه العادة التي �شادت 
يف ال�شنوات املا�شية، مل تكن رائجة قبل ت�شعينيات القرن 
ريبيكا  الباحثة  اأن  �شاين�س(  املا�شي. وذكر موقع )ليف 
حتليًا  اأج��رت  للتكنولوجيا  جورجيا  جامعة  من  رول��ف 
وخمرجون  ومم��ث��ات  ممثلون  األ��ق��اه��ا  خطابات  ل�207 

منذ عام 1953 وحتى عام 2012.
% من اخلطابات التي ذرفت فيها الدموع  وظهر اأن 71 
املمثات  تبكي  رول��ف،  وبح�شب   1995 العام  بعد  األقيت 

اأكرث مبرتني من املمثلني خال تلقي اجلائزة.
ومن الافت اأن 12 من اأ�شل 15 جنمة نلن جائزة اأف�شل 

ممثلة، بكني خال ت�شلم جوائزه .

دماغ الب�سر تغرّي 
ذكر باحثون بلجيكيون اأن دماغ الب�شر تغرّي ب�شكل مميز خال تطور الن�شان وبّينت الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية 
ذا جورنال اأف نورو�شاين�س الأمريكية اأن الباحثني من جامعة لوفان يف بلجيكا عرثوا على دليل يثبت اأن الق�شرة 

الدماغية طّورت �شبكات مميزة فيها، خال تطور الن�شان.
فرتة  خال  الري�شو�شي،  املكاك  وق��رد  الب�شر،  لدماغ  املغنطي�شي  بالرنني  ت�شوير  نتائج  مبعاينة  الباحثون  وق��ام 
الب�شر  الق�شرة الدماغية وبني وظائفها لدى  املقارنة بني موقع �شبكات  التلفاز، بهدف  الراحة، وخال م�شاهدة 
والقردة. فوجدوا اأنه حتى خال فرتة الراحة، يكون الدماغ نا�شطاً كثرياً، مو�شحني اأن مناطق الدماغ املختلفة 

التي تكون ن�شطة يف الوقت عينه خال فرتة الراحة توّلد �شبكات الراحة .
الطب، يف  الأع�شاب مبعهد  البحث يف علم وظائف  اأع�شاء جمموعة  اأحد  فاندوفال، وهو  الربوف�شور ومي  وقال 
�شبكتني  اأننا وجدنا  والقردة، غري  الب�شر  باملعظم بني  تت�شابه  الراحة هذه  �شباكات  اإن  ت�شريح  لوفان، يف  جامعة 

فريدتني لدى الب�شر، واأخرى فريدة لدى القردة .
م�شاهدة  خ��ال  وال�شمعية  الب�شرية  املعلومات  من  كبرية  كمية  تعالج  الدماغية  الق�شرة  اأن  فاندوفل  واأو���ش��ح 

الأفام. 
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ي�سرتط اأن تكون عرو�سه يتيمة
توجه ال�شاب الفل�شطيني حممد دار م�شلح، البالغ من العمر 
اىل  اأحامه،  فتاة  عن  باحثا  �شهرين،  نحو  منذ  عاما،   25
مكتب التزويج يف بلدة بريزيت �شمال مدينة رام اهلل بال�شفة 
الفل�شطينية.  الأرا����ش���ي  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  وه���و   ، ال��غ��رب��ي��ة 
فبح�شب تقرير ن�شرته البي.بي.�شي العربية فاإن حممد حاول 
العثور على الفتاة التي يحلم بها لتكون رفيقة دربه يف امل�شتقبل 

دون جدوى، ولذلك توجه اىل مكتب التزويج الفل�شطيني. 
وبالتاأكيد فاإن حممد لن يعرث على �شريكته ب�شهولة، اإذ ي�شرح 
تكون  ان  حياته  �شريكة  يف  ال��وح��ي��د  �شرطه  ان  للبي.بي.�شي 
�شواء  بي  املحيطة  الق�ش�س  فمن  بقوله:  ذل��ك  وي��ربر  يتيمة. 
امل�شاكل دائما بني  او الأ�شدقاء عرفت ان م�شدر  من الأق��ارب 
الأزواج يعود اىل الأهل واأ�شار حممد اىل ان غالبية اأ�شدقائه 
واأقاربه ن�شحوه بالتوجه اىل مكتب التزويج واأكدوا له اإمكانية 

تعرفه على فتاة اأحامه من خال مكتب التزويج هذا.

بالون يقتل طفاًل
ت�شبب انفجار بالون يف وجه طفل عمره �شنتان كان يلعب به يف 
وفاته خمتنقاً بحي الن�شيم يف الريا�س. وقالت �شحيفة �شبق اإن 
الأ�شرة �شارعت بنقل الطفل اإىل م�شتو�شف طبي بحي الن�شيم 

بالريا�س لإنقاذه اإل اأنه فارق احلياة قبل و�شوله امل�شتو�شف.
واأ�شافت ال�شحيفة نقًا عن الطبيبة التي اأ�شرفت على حالة 
الطفل اأن البالونة �شدت جمري التنف�س عند الطفل، لفتة اإىل 
خطورة لعب الأطفال الذين مل يكملوا ثاث �شنوات بالبالونات 

لأنها خطرية جداً، وت�شبب انغاقاً يف جمرى التنف�س.

اخليانة الزوجية
 قد ت�سبب اجللطة

يف درا�شة اإيطالية تبني اأن الرجال اخلائنني لزوجاتهم هم اأكرث 
املخل�شني  بغريهم  مقارنة  القلبية  بالنوبات  لاإ�شابة  عر�شة 

الذين ميار�شون حياتهم الطبيعية مع زوجاتهم .
اأن  اأجراه علماء ايطاليون بجامعة فلورن�شا تو�شح  ففي بحٍث 
ن�شبة وفاة الرجال بعد عاقاتهم خارج اإطار الزواج تزداد ب�شكٍل 
العاقة  ميار�شون  الذين  الرجال  مع  قورنت  ما  اإذا  ملحوظ 
اأج��واء طبيعية . واأرج��ع الباحثون ال�شبب يف ذلك  الزوجية يف 
ار�شاء مطالب  اأن  كما  النف�شي  وال�شغط  بالذنب  ال�شعور  اإىل 
قلوب  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  كلها  ال�����ش��ن  يف  ال�����ش��غ��ريات  الع�شيقات 
الرجال لكن مل يتم التو�شل اإىل �شبب رئي�شي لهذه الأعرا�س 
للح�شول على  قائمة  البحاث  اعتربت ظاهرة، ولزال��ت  التي 
نظرية ثابته ،فقد كان حمور الدرا�شة هو الربط بني النوبات 
اخلائنني  ال��رج��ال  ت�شيب  التي  املميته  غري  و  املميتة  القلبية 
والنادرة احلدوث عند الرجال املخل�شني لزوجاتهم . مت ن�شر 
هذه الدرا�شة يف جملة للطب التي و�شحت اأن تاأنيب ال�شمري 
الرئي�شي يف  ال�شبب  ه��ي  ت��ك��ون  ق��د  ال��رج��ل  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي 
اعتال القلب ،كما اأو�شحت اأن العديد من العوامل ال�شخ�شية 

والبيولوجية ترتبط بالعاقات التي تقع خارج نطاق الزواج .
�شائح يلتقط �شورة لزوجته بجوار متثال اأو�شكار حيث جتري ال�شتعدادات لتوزيع جوائز الأو�شكار يف هوليوود اليوم الأحد. )يو بي اآي( 

ملهى مينع دخول بيرب
ال�شاب،  ال��ك��ن��دي  ال��ن��ج��م  ي���واج���ه 
ج��ا���ش��نت ب���ي���رب، ب��ع�����س امل�����ش��اك��ل ، 
فبعد اأن افرتق عن حبيبته املغنية، 
ل�شفعة  ت��ع��ر���س  غ��وم��ي��ز،  �شيلينا 
منعه  اأن  بعد  بريطانيا  يف  اأخ���رى 

اأحد املاهي الليلية من دخوله.
الربيطانية  �شن  �شحيفة  وذكرت 
اأن ملهى �شانكيز الليلي مبان�ش�شرت 
منع بيرب من الدخول واأ�شارت اإىل 
لأداء  مان�ش�شرت  يف  ك���ان  ب��ي��رب  اأن 
اأنه  حفل يف قاعة مان ، لفتة اإىل 
انتهاء  بعيد  امل��ل��ه��ى  ب��دخ��ول  ف��ك��ر 
حفله.غري اأن مدراء احلفل منعوا 

النجم من الدخول.
اللكرتوين  �شانكيز  موقع  ون�شر 
اإعاناً جاء فيه نعم، اإن ال�شائعات 
���ش��ح��ي��ح��ة.. ل��ق��د رف�����ش��ن��ا اإدخ����ال 
يجّر  اأن���ه  واأ����ش���اف  ب��ي��رب  جا�شتني 
امل�����ش��رح، ول ميكننا  ع��ل��ى  ق��دم��ي��ه 

ال�شماح بذلك يف ملهى �شانكيز .
و  ع��ام��اً(   18( بيرب  اأن  اإىل  ي�شار 
غ��وم��ي��ز )20 ع���ام���اً( ان��ف�����ش��ا يف  

نوفمرب املا�شي .

اأودري هيبورن 
تعود اإىل احلياة 

الراحلة  ه��ول��ي��وود  اأ���ش��ط��ورة  تعود 
اأودري هيبورن اإىل احلياة جمدداً 
لنوع  ل��ل��رتوي��ج  اإع��ان��ي��ة  يف حملة 

من ال�شوكول.
ميوزيك  كونتاكت  م��وق��ع  وذك���رت 
اإنه �شيتم ا�شتخدام تقنيات متطورة 
يف  توفيت  التي  هيبورن  لتحويل 
الإعامي  الوجه  1993اإىل  العام 

اجلديد ل�شوكول غاك�شي.
فريير  �شون  هيبورن  جن��ا  وق��ال 
ولوكا دوتي لطاملا حتدثت والدتنا 
ع��ن ح��ب��ه��ا ل��ل�����ش��وك��ول وك��ي��ف كان 
ي���رف���ع م��ع��ن��وي��ات��ه��ا، ون���ح���ن على 
بدورها  ف��خ��ورة  �شتكون  اأن��ه��ا  ثقة 
اإع��ام��ي ج��دي��د لغاك�شي  ك��وج��ه 
ومن املقرر عر�س الإع��ان للمرة 
اأي  قناة  على  الأح��د  اليوم  الأوىل 

تي يف الربيطانية.

اأن  ن��وع��ه��ا ع��ن  ك�شفت درا���ش��ة ح��دي��ث��ة ه��ي الأوىل م��ن 
بدون  ال��ط��ائ��رات  ويوجهون  ي�شّغلون  ال��ذي  الطيارين 
طيار م��ن ق��واع��د على الأر����س ي��واج��ه��ون ت��وت��را ي�شبه 
الذين  الطيارون  يواجهه  ال��ذي  ذل��ك  عن  يزيد  قد  اأو 

يقودون الطائرات املقاتلة والقاذفة.
وك�شفت الدرا�شة التي اأجراها فريق من الباحثني من 
بال�شرتاك  امل�شلحة  للقوات  ال�شحية  املراقبة  مركز 
اأن الفريق  مع وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون( عن 
القلق  اأو  الك��ت��ئ��اب  مثل  �شحية  م�شاكل  ي��واج��ه  الأول 
اأو  ي�شبه  وذل���ك مب��ع��دل  ال�شدمة،  بعد  م��ا  وال��ت��وت��ر يف 
قد يزيد عن الذي يواجهه الطيارون الذين قاتلوا يف 

العراق اأو اأفغان�شتان.
اأن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  تاميز  ن��ي��وي��ورك  واأ���ش��ارت �شحيفة 
من  متزايدة  جمموعة  هناك  اأن  على  اأك���دت  ال��درا���ش��ة 
الناجتة  ال�شحية  املخاطر  ع��ن  تك�شف  ال��ت��ي  البحوث 
بعيدة عن  قواعد  ب��دون طيار من  الطائرات  اإدارة  عن 

مناطق القتال الفعلية.

بروكينغز،  معهد  يف  الباحث  �شينغر  بيرت  اإىل  ون�شبت 
والذي كتب كثريا عن الطائرات بدون طيار القول اإنه 
ميدان  عن  الأميال  اآلف  بعد  على  العمل  من  بالرغم 
املعركة، فاإن طواقم هذه الطائرات الذين يديرونها من 
على الأر�س يواجهون �شغوطا �شعبة وعواقب وخيمة، 

بالرغم من اأنه مل ي�شارك يف الدرا�شة اجلديدة.
واأ�شافت نيويورك تاميز اأن الدرا�شة التي اأجراها املركز 
املعني بتحليل الجتهات ال�شحية لاأفراد الع�شكريني 
التي  العقلية  ال�شحة  م�شاكل  م�شادر  �شرح  حت��اول  مل 
ت�شيب الطيارين الذين يديرون هذه الطائرات بدون 

طيار.
وي�شري م�شوؤولون يف القوات اجلوية وخرباء م�شتقلون 
كون  يف  تتلخ�س  وال��ت��ي  املحتملة،  الأ���ش��ب��اب  بع�س  اإىل 
تقارير  ي�����ش��اه��دون بع�س  الأر�����س  ال��ط��اق��م على  اأف����راد 
عزلة  يف  يعملون  وه��م  خا�شة  للقتال،  احل��ي��ة  الفديو 
والنق�س  وال��ت��وت��ر  الإج��ه��اد  ظ��ل  يف  طويلة،  ول�شاعات 

ال�شديد يف الطاقم.

موجهو الطائرات بدون طيار عر�سة للمر�س 

ديان لين تطلب الطالق 
حيث  م�شدود،  طريق  اإىل  لي��ن  ودي��ان  برولني  جو�س  الأمريكيني  النجمني  عاقة  و�شلت 

تقدمت الأخرية بطلب للطاق عازية ال�شبب اإىل وجود خافات ل ميكن حلها.
واأفاد موقع تي اأم زد انه بعد ما ن�شر عن انف�شال برولني ولين، تبني ان املمثلة الأمريكية 
منها  م�شعى  �شباط فرباير، يف   14 يف  الع�شاق  عيد  ي��وم  يف  للطاق  ر�شمي  بطلب  تقدمت 

�شنوات.  لإنهاء زواجهما الذي ا�شتمر 8 
واأ�شار اإىل ان الوثائق الر�شمية تظهر ان لين تعزو �شبب الطاق اإىل وجود خافات ل 

ميكن حلها ، وتطلب باأن ت�شطب �شهرة برولني من ا�شمها.
يذكر ان برولني ولين، تزوجا يف العام 2004 ومل ينجبا ، وقد تعرفا اإىل بع�شهما يف 
حفل بالعام 2002، لكن بعد 4 اأ�شهر من الزواج مت توقيف برولني بتهمة الإعتداء 

الزوجي، اإل ان الزوجة مل توجه اإىل زوجها اأية اتهامات ر�شمية.


