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ت�أهل لطيفة �آل مكتوم �إىل
 نه�ئي �ألع�ب �لفــرو�سية �لع�ملية

عربي ودويل

�نته�ء �ملرحلة �لأوىل من م�رشوع �ل�سو�رع 
�حل�س�رية �سمن خطة �لغربية 2030

�لفجر �لري��سي

�خب�ر �لم�ر�ت

�لك�سف عن تدفق �أ�سلحة 
نوعية للثو�ر يف درع� 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون اأمري الكويت بالعيد الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 
كما  الكويتي.  الوطني  العيد  وذلك مبنا�شبة  ال�شقيقة  الكويت  دولة  اأمري 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بربقية تهنئة مماثلة اىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح. وبعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
اجلابر  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

ال�شباح باملنا�شبة نف�شها.

حممد بن زايد يقدم واجب 
العزاء اىل اأ�سرة البواردي

•• ابوظبي-وام:

ابوظبي  ال نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اول �شمو  الفريق  قدم 
نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة واجب العزاء اىل معايل حممد احمد 
البواردي رئي�س اللجنة التنفيذية ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة ابوظبي 
وفاة  يف  الربية  القوات  قائد  ال��ب��واردي  احمد  جمعة  الركن  اللواء  و�شعادة 
مرا�شم  �شموه  ح�شور  عقب  وذل��ك  والدتهما  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  لها  املغفور 
�شمو  واع��رب  ال��رى.  البطني حيث ووري  الفقيدة يف مقربة  دفن جثمان 
ويل عهد ابوظبي عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأبناء واأ�شرة وذوي 
الفقيدة �شائال املوىل عزو وجل ان يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته وي�شكنها 

ف�شيح جناته ويلهم اهلها وذويها جميل ال�شرب وال�شلوان.

   

الأونروا ت�سيد بالدعم الإماراتي للفل�سطينيني
•• عمان-وام:

الالجئني  وت�شغيل  غ��وث  لوكالة  العام  املفو�س  غراندي  فيليبو  اأ�شاد 
املتميزة  وامل��ب��ادرات  الأونروا..بالدعم  الأدن��ى  ال�شرق  يف  الفل�شطينيني 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  تقدمها  التي 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل للفل�شطينيني 
يف  تدخل  التي  الإم��ارات��ي��ة  الأح��م��ر  الهالل  ودورهيئة  جهود  مثمنا   ..
يف  وامل�شاهمة  الفل�شطينيني  الالجئني  مل�شاعدة  الأن���روا  م��ع  �شراكات 
وزعته  بيان  يف  ذل��ك  ج��اء  لهم.  وال�شحية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي 
الإعالم  و�شائل  الأردن��ي��ة عمان على  العا�شمة  الأون���روا من مقرها يف 
الأون���روا.. و  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  توقيع  بعد  والدولية  العربية 
اتفاقية بناء ثمان مدار�س يف قطاع غزة تبلغ تكلفتها نحو 58 مليون 
وكالة  ح�شلت  ال��ذي  البيان  يف  وج��اء  التعليمي.  القطاع  لدعم  دره��م 
اأنباء الإمارات وام على ن�شخة منه اأن فيليبو غراندي اأكد اأن التفاقية 
اأن  الأون��روا..ت��ث��ب��ت  مع  الإماراتية  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعتها  التي 
الأون���روا  املتوا�شل مب�شاعدة  ال��ت��زام��ه  ي��وؤك��د جم��ددا  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
وحت�شني حياة الالجئني الفل�شطينيني يف غزة م�شريا اىل اأن املدار�س 
التي �شتبنى مبوجب التفاقية �شتوجد بيئة اأف�شل لتعليم الآلف من 

التالميذ يف غزة.   
)التفا�شيل �س2(

مركز الأر�ساد اجلوية يحذر من تدين مدى الروؤية الأفقية 
•• اأبوظبي-وام:

حذر املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل ال�شائقني وم�شتخدمي 
الطرق من تدين مدى الروؤية الأفقية نتيجة هبوب الرياح اجلنوبية 
املثرية للغبار والأتربة خا�شة يف املناطق الداخلية للدولة داعيا اىل اأخذ 
احليطة واحلذر واللتزام بتعليمات املرور على الطرقات. واأ�شار املركز 
األف و  يف بيان له ام�س اإىل و�شول الروؤية الأفقية على جبل علي اإىل 

الأ�سرى الفل�سطينيون ي�سربون عن الطعام احتجاجا على قتل الأ�سري جرادات

الحتالل يطالب ال�سلطة بتهدئة غ�سب ال�سفة لتمرير زيارة اأوباما!

املعار�سة امل�سرية تتجه ملقاطعة النتخابات 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الفل�شطينيني يف  اأن جميع الأ�شرى  الإ�شرائيلية  ال�شجون  اأعلنت م�شلحة 
اإ�شرابا  ب��داأوا ام�س الأح��د،  اأ�شري،   4500 �شجونها البالغ عددهم حوايل 

عن الطعام احتجاجا على موت اأ�شري فل�شطيني يف ال�شجن الأول.
الأ�شرى  اأن  ال�����ش��ج��ون  م�شلحة  ع��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 

الفل�شطينيني اأعادوا وجبات الفطور التي مت تقدميها لهم �شباح ام�س.
واأ�شارت م�شلحة ال�شجون اإنها تعرتف باإ�شراب الأ�شرى عن الطعام فقط 
بعد اأن يعيد الأ�شرى وجبات الطعام املقدمة لهم خالل 24 �شاعة، وبعدها 
الزنازين وم�شادرة  الأ�شرى من  اإخ��راج  اإج��راءات بحقهم مثل  اتخاذ  يتم 

حاجياتهم ال�شخ�شية.
موت  على  احتجاجا  الطعام  عن  الإ�شراب  الفل�شطينيون  الأ�شرى  واأعلن 
الأ�شري عرفات جردات يف مركز حتقيق تابع جلهاز الأمن العام الإ�شرائيلي 

)ال�شاباك( يف �شجن جميدو .
وقالت م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية اأن جردات تويف على اأثر نوبة قلبية 
تعذيبه  وي��وؤك��دون  موته  م�شوؤولية  اإ�شرائيل  يحملون  الفل�شطينيني  لكن 
امل�شربني  الأربعة  الفل�شطينيني  الأ�شرى  امل��وت. وج��رادات لي�س بني  حتى 
عن الطعام منذ �شهور وبينهم الأ�شري �شامر العي�شاوي امل�شرب منذ اأكر 

من 215 يوما.
من جانبه طلب مبعوث رئي�س ال��وزراء ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو من 
ال�شلطة الفل�شطينية تهدئة موجة التظاهرات يف ال�شفة الغربية بح�شب 

ما اعلن م�شوؤولون ا�شرائيليون يف بيان ام�س .
وا�شار البيان اىل ان نتانياهو اي�شا امر بتحويل الر�شوم ال�شريبية ل�شهر 

•• القاهرة-رويرتز:

بادر حزب الوفد امل�شري الليربايل 
ب��رف�����س ا����ش���ل���وب وت���وق���ي���ت دع���وة 
الرئي�س ال�شالمي حممد مر�شي 
توقعات  و�شط  برملانية  لنتخابات 
املعار�شة مقاطعة  اأح��زاب  باعالن 
املحاكم  ت�شهد  وب���اأن  الن��ت��خ��اب��ات 
ج��ول��ة م���ن ال��ط��ع��ون ���ش��د قانون 
النتخاب وهو ما اعتربته جماعة 
امل�شلمني احلاكمة هروبا  الخوان 

من الختيار ال�شعبي.
وقالت الهيئة العليا حلزب الوفد 
انها  ام�س  ن�شر  بيان  الليربايل يف 
ترف�س ال�شلوب والتوقيت اللذين 
�شدر بهما قرار رئي�س اجلمهورية 
بدعوة الناخبني لنتخاب جمل�س 

نواب جديد.
وا�����ش����اف����ت ان������ه يف ح�����ني جت���رى 
واثناء  ال��وط��ن��ي  ج��ل�����ش��ات احل����وار 
تبادل الراء مع موؤ�ش�شة الرئا�شة 
النور  ح�����زب  رئ���ي�������س  خ�����الل  م����ن 
وت��ب��ادل ال���روؤى م��ع ح��زب احلرية 
والعدالة بوا�شطة عدد من قيادات 
جميعا  ف��وج��ئ��ن��ا  الن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة 
وقرار  النتخابات  قانون  ب�شدور 

كانون الثاين يناير التي جتمعها ا�شرائيل نيابة عن ال�شلطة الفل�شطينية 
بعد ان احتجزتها.

وبح�شب البيان فان ا�شرائيل قدمت طلبا وا�شحا اىل ال�شلطة الفل�شطينية 
بتهدئة ارا�شيها عرب مبعوث نتانياهو اخلا�س ا�شحق موخلو.

الفل�شطينيني  ال�شرى  لدعم  الغربية  ال�شفة  يف  الحتجاجات  وتت�شاعد 
لدى ا�شرائيل واي�شا �شد التو�شع ال�شتيطاين.

على  تعتمد  ال�شيا�شة  املوؤ�ش�شة  الح��د  اح��رون��وت  يديعوت  �شحيفة  وقالت 
ال�شلطة الفل�شطينية بعدم ال�شماح لالمور بالتدهور على ار�س الواقع على 

القل حتى تنتهي زيارة الرئي�س المريكي.

ان  البيان  وق���ال  الناخبني.  دع���وة 
الهيئة تعترب اأن قانون النتخابات 
�شل�شلة  يف  ح���ل���ق���ة  ال  ه�����و  م�����ا 
جماعة  تنتهجها  التي  الج���راءات 
على  لل�شيطرة  امل�شلمني  الخ��وان 
مفا�شل الدولة امل�شرية والنفراد 

بحكم البالد.
بعد  الن��ت��خ��اب��ات  اج���راء  و�شيمثل 
ن���ح���و ����ش���ه���ري���ن حت����دي����ا ج���دي���دا 
اذ  املنق�شمة  امل�شرية  للمعار�شة 
تنظيما  الف�شل  ال�شالميون  فاز 

اجريت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  بجميع 
التي  ال�شعبية  الن��ت��ف��ا���ش��ة  ع��ق��ب 
ح�شني  ال�شابق  الرئي�س  ا�شقطت 

مبارك يف مطلع 2011 .
وقال حممد �شعد الكتاتني رئي�س 
ح����زب احل���ري���ة وال���ع���دال���ة ال����ذراع 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة جل���م���اع���ة الخ�������وان 
مر�شي  لها  ينتمي  التي  امل�شلمني 
ان احلزب �شي�شعى للفوز بالغلبية 

يف جمل�س النواب.
وح�شل احلزب على 40 يف املئة من 

ال�شوات يف النتخابات الت�شريعية 
وفازت  املا�شي  العام  اأج��ري��ت  التي 
بن�شبة  فيها  ال�شالمية  الح���زاب 

املقاعد. من  املئة  يف   70
العليا  الهيئة  ان  الوفد  بيان  وقال 
ل��ل��ح��زب ق���ررت ات��خ��اذ الج�����راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة لث���ب���ات ب��ط��الن دعوة 
ال��رئ��ي�����س وع����دم د���ش��ت��وري��ة قانون 
الن��ت��خ��اب��ات ح��ي��ث اأن ال��دع��وة قد 
متت قبل ن�شر القانون يف اجلريدة 
�شرعيته  ي��ف��ق��ده  مم���ا  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ل���دلل���ة �شياق  ب��امل��خ��ال��ف��ة  واأي�����ش��ا 
والذي  الد�شتور  م��ن   177 امل���ادة 
القانون  م�شروع  اع���ادة  ي�شتوجب 
مرة اخرى اىل املحكمة الد�شتورية 

لتقر امل�شروع بعد تعديله.
خو�س  يف  امل�������ش���ارك���ة  ان  واع���ت���رب 
ال�شمانات  ب��دون  النتخابات  هذه 
الن��ق��اذ يف  بها جبهة  التي طالبت 
ما  حم��اي��دة...  حكومة  ومقدمتها 
ثورة  اجها�س  يف  م�شاركة  ال  ه��و 

واغت�شاب وطن.
التنفيذي  املكتب  الهيئة  وفو�شت 
للحزب لتخاذ قرار يف هذا ال�شاأن 
يف اطار التن�شيق مع جبهة النقاذ 

الوطني.

الفجر........    05:26            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:23  
الع�صاء......   07:53

متظاهرون يغلقون جممع التحرير حلني تنفيذ مطالبهم )رويرتز(

مظاهرة يف غزة تطالب بك�شف مالب�شات وفاة الأ�شري جرادات )ا ف ب(

فتاة ثائرة ت�شجع عنا�شر اجلي�س احلر على ا�شتكمال مهمتهم ل�شقاط النظام )رويرتز(

معارك وق�سف بال�سواريخ واملدفعية الثقيلة على عدة مدن

مالمح احلكومة امل�سّربة لن تنزع فتيل الأزمة

املعار�سة التون�سية ترفع الورقة احلمراء يف وجه العري�س
•• الفجر – تون�س - خا�س

ي�شتمّر يف تون�س التعبري عن املواقف الراف�شة لتعيني 
وزير الداخلية ال�شابق علي العري�س رئي�شا للحكومة 
اأن  التون�شية اجلديدة. وقد اعتربت ف�شائل املعار�شة 
هذا التعيني ر�شالة �شلبية من حركة النه�شة باعتباره 
ميّثل مكافئة ملن �شبق اأن ف�شل، ح�شب تعبريها، يف اإدارة 

وزارة الداخلية
ت�شمية  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  رف�����ش��ت   ، ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
القيادي يف حركة النه�شة علي لعري�س رئي�شا للحكومة 

للحكومة  ال��ذري��ع  الف�شل  ع��ن��اوي��ن  اأح���د  اأن���ه  م��ع��ت��ربة 
الأو�شاع  اإل��ي��ه  اآل���ت  ع��م��ا  امل��ب��ا���ش��ر  وامل�����ش��وؤول  ال�شابقة 
الأمنية يف البالد من انت�شار ال�شالح وا�شتفحال ظاهرة 

العنف ال�شيا�شي املنظم، ح�شب تعبري بيان لها.
لعري�س  علي  تكليف  اأن  ال�شعبية  اجلبهة  واع��ت��ربت 
اأ�شمته حكومة  ما  اإع��ادة �شياغة  برئا�شة احلكومة هو 
الل��ت��ف��اف ع��ل��ى ال���ث���ورة ب��وج��وه ج���دي���دة، ل��ك��ن بنف�س 
اخليارات التي لن توا�شل اإّل الف�شل الذي انتهت اإليه 

احلكومة ال�ّشابقة.
)التفا�شيل �س9(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  النظامي  اجلي�س  كثف 
ام�����س ع��م��ل��ي��ات ال��ق�����ش��ف يف ريف 
واإدل��ب ودرع��ا، م�شتخدما  دم�شق 
الثقيلة.  وامل��دف��ع��ي��ة  ال�����ش��واري��خ 
وبني  بينه  ا�شتباكات  ج��رت  كما 
م���دي���ن حلب  اجل���ي�������س احل�����ر يف 
وري��������ف ح���م�������س على  وري����ف����ه����ا 
ال�شورية،  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل�������دود 
ووثقت  هناك.  قتلى  �شقط  حيث 
ال�شبكة ال�شورية حلقوق الإن�شان 
26 �شخ�شا على الأق��ل يف  مقتل 
ع����دة حم���اف���ظ���ات، ب��ي��ن��ه��م ثالثة 
اأطفال وثالث �شيدات، اإىل جانب 
التعذيب.  حتت  ق�شيا  �شخ�شني 
الثورة  تن�شيقيات  احت����اد  وذك����ر 
ال�شورية اأن �شاروخني من طراز 
���ش��ك��ود اأط��ل��ق��ا م��ن ال���ل���واء 155 
باجتاه  ال��ق��ل��م��ون  يف  ب��ال��ق��ط��ي��ف��ة 
واأو�شحت  ال�������ش���وري،  ال�����ش��م��ال 
)�شبكة �شام( الإخبارية اأن ق�شفا 
العبادة  بلدات  له  تتعر�س  عنيفا 
و���ش��ب��ع��ا ب��ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة يف 
ال�شواريخ  براجمات  دم�شق  ريف 

واملدفعية الثقيلة.
باملدفعية  ال��ق�����ش��ف  جت����دد  ك��م��ا 
اأحياء  ع��ل��ى  وال���دب���اب���ات  الثقيلة 
جوبر والقابون واحلجر الأ�شود، 
ت��راف��ق م��ع ت��وج��ه ت��ع��زي��زات اإىل 

م���دي���ن���ة داري�������ا م����ن م���ط���ار امل����زة 
داري�����ا  م����دخ����ل  اإىل  ال���ع�������ش���ك���ري 

ال�شرقي.
وق�����ش��ف��ت ق����وات ال��ن��ظ��ام يف ريف 
وج�شرين  داري�������ا  م�����دن  دم�������ش���ق 
ال��ن��ب��ك، بينما  و���ش��ق��ب��ا وب�����ش��ات��ني 
ن�شبت ا�شتباكات بني قوات النظام 
واجل��ي�����س احل���ر يف م���دن وبلدات 

عدة بالغوطة ال�شرقية.
ا�شتباكات  حلب  مدينة  و�شهدت 

اجلي�س  ب��ني  ام�����س  �شباح  عنيفة 
احل���ر وق����وات ال��ن��ظ��ام يف حميط 
ال�شيحان  ودوار  امل��ه��ل��ب  ث��ك��ن��ة 
وحم���ي���ط م��ب��ن��ى الأم������ن اجل���وي 

و�شط املدينة.
وامتدت ال�شتباكات لت�شمل بلدة 
حيث  ح��ل��ب،  ب��ري��ف  الع�شل  خ���ان 
مدر�شة  احل�����ر  اجل���ي�������س  ه���اج���م 
ال�شرطة وا�شتخَدم خالل الهجوم 
اآليات ومعدات ثقيلة، يف حماولة 

منه لل�شيطرة على املدر�شة التي 
ريف  يف  النظام  معاقل  اآخ��ر  تعد 

حلب الغربي.
ويف درعا جتدد الق�شف النظامي 
باملدفعية الثقيلة وقذائف الهاون 

على اأحياء درعا البلد.
�شوريا،  ���ش��رق��ي  ال�����زور  دي���ر  ويف 
عدة  اأحياء  النظام  ق��وات  ق�شفت 
الق�شف على  وت��رك��ز  امل��دي��ن��ة.  يف 
املطار  واأح�����ي�����اء  امل���دي���ن���ة  م���رك���ز 

هادي يزور عدن لتهدئة الأزمة 
•• عدن-ا.ف.ب:

ق����ام ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د ربه 
ب��زي��ارة غري  ام�����س  ه���ادي  من�شور 
م�شبوقة اىل اجلنوب الذي ت�شهد 
م���دن ف��ي��ه ا���ش��ط��راب��ات ب��ع��د دعوة 
اىل الع�شيان املدين وجهها اجلناح 
اجلنوبي  احل��������راك  يف  امل���ت�������ش���دد 
بح�شبما  ب��الن��ف�����ش��ال،  امل���ط���ال���ب 
افادت م�شادر امنية و�شهود عيان.

وا�شفرت ال�شتباكات بني املحتجني 
احلكومية  وال��ق��وات  النف�شاليني 
الحد،  جرحى  �شبعة  �شقوط  عن 

بينهم �شرطي.
ام��ن��ي و���ش��ول هادي  واك���د م�شدر 
الحد  ال�شبت  ليل  منت�شف  بعيد 
زي�����ارة م��ف��اج��ئ��ة بعد  اىل ع���دن يف 
وع�شرات  ق��ت��ل��ى  ث��م��ان��ي��ة  ���ش��ق��وط 
اجلرحى يف املواجهات التي اندلعت 
مدينتي  يف  وذل��ك  اخلمي�س،  منذ 

عدن واملكال )ح�شرموت(.
وق�����ال امل�����ش��در الم���ن���ي ان ه���ادي 
و�شل لالطالع عن كثب عما يدور 
عنف  اعمال  ت�شجيل  بعد  ع��دن  يف 
املت�شدد  ال��ت��ي��ار  خ�شو�شا  ت��ب��ن��اه��ا 
يف احل���راك اجل��ن��وب��ي ب��ق��ي��ادة علي 
الرئي�س  ن���ائ���ب  ال���ب���ي�������س  ����ش���امل 

اليمني ال�شابق املقيم يف املنفى.
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ك�����رازي ي��ط��ال��ب ب��ان�����س��ح��اب ال��ق��وات 
الوليات  اإح��دى  من  الأمريكية  اخلا�سة 

•• كابول-ا.ف.ب:

ال��رئ��ي�����س الف����غ����اين حميد  ط���ال���ب 
خا�شة  ق������وات  ب���ان�������ش���ح���اب  ك�������رزاي 
بعدما  ورداك  ولي���ة  م��ن  ام��ريك��ي��ة 
م�شلحة  جمموعات  بن�شوء  ت�شببت 
غري �شرعية تت�شبب بانعدام المن، 
وفق ما اعلن املتحدث با�شمه الحد. 
احل����دود  ع��ل��ى  ورداك  ولي�����ة  وت���ق���ع 
واجلنوبية  ال���غ���رب���ي���ة  اجل���ن���وب���ي���ة 
ملتمردي  معقلني  وتعتربان  لكابول، 
با�شم  امل���ت���ح���دث  وق�������ال  ط����ال����ب����ان. 
الرئي�س الف��غ��اين امي��ال ف��اي��زي يف 
كرزاي  الرئي�س  ان  �شحايف  م��وؤمت��ر 
ام�����ر وزي������ر ال�����دف�����اع ب���ال���ع���م���ل على 
المريكية  اخلا�شة  ال��ق��وات  �شحب 
ال�شبوعني  يف  ورداك  ولي�����ة  م���ن 
املقبلني. وا�شاف ان القوات اخلا�شة 
المريكية وجمموعات م�شلحة غري 
يف  ال��ق��وات(  )ه���ذه  �شاهمت  �شرعية 
انعدام المن وانعدام  ن�شوئها تن�شر 
ال���ش��ت��ق��رار وت��ق��وم ب��رته��ي��ب �شكان 
ه����ذه ال����ولي����ة. واو����ش���ح ف���اي���زي ان 
واملجموعات  الم���ريك���ي���ة  ال����ق����وات 
وتفت�س  ب��اع��ت��ق��الت  ت��ق��وم  امل�شلحة 
منازل، لفتا اىل ان القرار الرئا�شي 
ح�شر  بعدما  حتقيق  �شوء  يف  اتخذ 

�شكان الولية اىل كابول لل�شكوى.
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دبي العطاء ت�ست�سيف الإجتماع الثاين لفريق عمل و�سع مقايي�س التعلم  
العمل يف  دب��ي العطاء ت�شهم من خ��الل دع��م فريق  اإن  القرق  واأ���ش��اف 
اآلية  وو�شع  ال�شليم  التعليم  لتوفري  ال�شرورية  التعلم  مقايي�س  و�شع 
حمددة يكون لها تاأثريها على اإطار العمل يف جمال التعليم اىل ما بعد 
عام 2015. وقال انه على الرغم من التقدم الكمي الذي مت حتقيقه 
بالنظام  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الأط��ف��ال  م��ن  م��زي��د  التحاق  ب�شاأن 
�شليم لالأطفال  تعليم  اأن��ه لوحظ وج��ود فجوة يف توفري  اإل  التعليمي 

�شمن هذا النظام.
 2012 لعام  التعليم للجميع  ملبادرة  الدوليني  املراقبني  واأ�شار تقرير 
ال�شادر عن اليوني�شكو اإىل اأن 250 مليون طفل على الأقل يف املرحلة 
اأو  الكتابة  اأو  ال��ق��راءة  على  ق��ادري��ن  م��ازال��وا غري  العامل  البتدائية يف 

احل�شاب ب�شكل كاف. 

مركز التعليم ال�شامل �شى يو اى مبعهد بروكينغز ومعهد اليوني�شكو 
خرباء  اىل  بالإ�شافة  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ومكتب  لالإح�شاء 

فنيني واأكادمييني وممار�شني من دول عديدة.
الأمم  منظمة  مع  اجتمع  قد  التعلم  مقايي�س  و�شع  عمل  فريق  وك��ان 
بهدف  بروكينغز  ومعهد  يوني�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
التنمية  اأع��م��ال  ج��دول  �شمن  اأ�شا�شيا  مكونا  التعلم  ي�شبح  اأن  �شمان 
العام  الأم��ني  اأطلقها  التي  اأول  التعليم  مبادرة  مع  يتفق  مبا  ال�شاملة 
ب� فريق  املا�شي. وعربت املنظمات الأع�شاء  لالأمم املتحدة يف �شبتمرب 
عمل و�شع مقايي�س التعلم عن التزامها بتحديد اأهداف التعلم واقرتاح 
و�شكل  وقيا�شها.  الإجن����ازات  لتحقيق  ال�شرورية  العملية  الإج����راءات 
اكمل  حيث  العمل  فريق  جهود  �شمن  الأهمية  بالغة  خطوة  الجتماع 

الع�شاء وبعد يومني من احلوار املكثف عملية ت�شميم اأهداف التعلم 
العاملية واملحلية وموؤ�شراته يف مرحلة الطفولة املبكرة ومراحل التعليم 
بالقراءة  الإمل��ام  البتدائي يف جمالت متعددة مثل  بعد  البتدائي وما 
الأ�شا�شية يف احل�شاب والعلوم واملهارات الإجتماعية  والكتابة واملهارات 

والعاطفية.
اإن م�����ش��ارك��ة دب���ي ال��ع��ط��اء واخ��ت��ي��اره��ا الن�شمام  وق���ال ط���ارق ال��ق��رق 
للمجموعة ال�شت�شارية الفنية التابعة ملبادرة التعليم اأول و فريق و�شع 
مقايي�س التعلم تاأتي �شمن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
وتعرب عن التزامنا العميق بو�شع وتطبيق برامج فاعلة متكن الأطفال 

يف كافة اأنحاء العامل من احل�شول على فر�س تعلم جيدة.

•• دبي -وام: 

و�شع  عمل  فريق  ل���  ال��ث��اين  الجتماع  نتائج  ام�س  العطاء  دب��ي  اأعلنت 
حتديد  اأج��ل  من  املا�شي  الأ�شبوع  دب��ي  يف  عقد  ال��ذي  التعلم  مقايي�س 
الأهداف العامة لتح�شني فر�س التعلم لالأطفال وال�شباب يف خمتلف 

اأنحاء العامل.
كان الجتماع الأول لفريق العمل قد عقد يف نيويورك خالل �شبتمرب 
املا�شي بالتزامن مع الجتماع ال�شابع وال�شتني للجمعية العامة لالأمم 
باعتبارها  العطاء  دبي  اإ�شت�شافته  الذي  الجتماع  هذا  واأقيم  املتحدة. 
القرق  ط��ارق  التنفيذي  رئي�شها  بح�شور  العمل  بفريق  ن�شطا  ع�شوا 
من  التعلم  مقايي�س  و���ش��ع  عمل  لفريق  ال��ع��ام  الأم���ني  ع��ن  وممثلني 

�سيف بن زايد يلتقي ال�سفري الأمريكي

حامد بن زايد يح�سر اأفراح ال�سام�سي والعامري يف العني

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
ام�س  الداخلية يف مكتبه  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
�شعادة مايكل كوربن �شفري الوليات املتحدة الأمريكية 
ا�شتعرا�س عالقات  ال��ل��ق��اء  خ��الل  .. مت  ال��دول��ة  ل��دى 

التعاون وال�شداقة بني البلدين وعدد من الق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك. ح�شر اللقاء اللواء نا�شر خلريباين 
نائب رئي�س جمل�س  �شمو  العام ملكتب  الأم��ني  النعيمي 
ال��وزراء وزير الداخلية والعميد علي خلفان الظاهري 
مدير عام �شوؤون القيادة ب�شرطة اأبوظبي والعقيد �شعود 

ال�شاعدي مدير اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو الوزير. 

•• العني-وام: 

ح�����ش��ر ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���ام���د بن 
اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل  زايد 
الول  اأم�س  م�شاء  اأبوظبي  عهد 
احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ه را���ش��د علي 
جنله  زف��اف  مبنا�شبه  ال�شام�شي 
�شامل  امل���رح���وم  ك��رمي��ة  اإىل  ع��ل��ي 
قاعة  يف  وذل���ك  ال�شام�شي  را���ش��د 
املعار�س  ب����اأر�����س  الح����ت����ف����الت 

بالعني.
ك���م���ا ح�������ش���ر احل����ف����ل ع������دد من 
ال�شخ�شيات  وك���ب���ار  امل�����ش��وؤول��ني 
اأهل العرو�شني  وجمع غفري من 
�شموه  ك��م��ا ح�����ش��ر  وامل���دع���وي���ن. 
احل��ف��ل ال����ذي اأق���ام���ه ���ش��ع��ي��د بن 
زفاف  مبنا�شبة  ال��ع��ام��ري  نعيف 
�شامل  ك��رمي��ة  اإىل  جن��ل��ه حم��م��د 
���ش��ه��ي��ل ب����ن ل���وي���ع ال���ع���ام���ري يف 

ق��اع��ة الح��ت��ف��الت مب��رك��ز العني 
للموؤمترات. 

تخللته  ال�����ذي  احل���ف���ل  وح�����ش��ر 

وال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
�شعيد  بن  خليفة  وال�شيخ  نهيان 
بن حممد اآل نهيان.. اإىل جانب 

هزاع  ال�شيخ  معايل  ع�شاء  ماأدبة 
بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان 
ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية 

عدد من كبار امل�شوؤولني والأعيان 
يف ال����ع����ني ول���ف���ي���ف م����ن الأه������ل 

والأ�شدقاء.

الأونروا ت�سيد بالدعم الإماراتي للفل�سطينيني

الأونروا ت�سيد بدعم موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني

•• عمان-وام:

اأ�شاد فيليبو غراندي املفو�س العام 
الالجئني  وت�شغيل  غ��وث  ل��وك��ال��ة 
الأدن���ى  ال�����ش��رق  يف  الفل�شطينيني 
الأون���������روا ..ب���ال���دع���م وامل����ب����ادرات 
امل���ت���م���ي���زة ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا دول�����ة 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل للفل�شطينيني .. مثمنا 
ج��ه��ود ودوره��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأحمر 
�شراكات  يف  تدخل  التي  الإماراتية 
الالجئني  مل�����ش��اع��دة  الأن�������روا  م���ع 

ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي���ة مع 
الأونروا ..تثبت اأن الهالل الأحمر 
املتوا�شل  ال��ت��زام��ه  جم����ددا  ي��وؤك��د 
حياة  وحت�شني  الأون���روا  مب�شاعدة 
غزة  يف  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني 
م�شريا اىل اأن املدار�س التي �شتبنى 
بيئة  �شتوجد  الت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب 
اأف�شل لتعليم الآلف من التالميذ 
يف غ���زة . وق���ال غ��ران��دي يف بيانه 
امتناين  عميق  ع��ن  اأع���رب  اأن  اأود 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة وهيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي وال�شعب 
امل�شاهمة  ه����ذه  ع��ل��ى  الإم�����ارات�����ي 

الفل�شطينيني وامل�شاهمة يف تقدمي 
وال�شحية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل���دم���ات 
ب���ي���ان وزعته  ذل����ك يف  ج����اء  ل���ه���م. 
العا�شمة  يف  مقرها  م��ن  الأون����روا 
و�شائل  ع���ل���ى  ع����م����ان  الأردن�������ي�������ة 
الإع�����الم ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة بعد 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  توقيع 
و الأون������روا ..ات��ف��اق��ي��ة ب��ن��اء ثمان 
مدار�س يف قطاع غزة تبلغ تكلفتها 
نحو 58 مليون درهم لدعم القطاع 
الذي  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء  التعليمي. 
ح�شلت وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات وام 
على ن�شخة منه اأن فيليبو غراندي 
اأكد اأن التفاقية التي وقعتها هيئة 

اإىل  الأون���روا  بيان  واأ�شار   . الهامة 
بعد  ت��ب��داأ  امل��دار���س  بناء  عملية  اأن 
النتهاء  يتم  فيما  اأ�شابيع  ب�شعة 
و�شتكون  اأ�شهر  ت�شعة  خ��الل  منها 
ا�شتيعاب  ق����ادرة ع��ل��ى  ك��ل م��در���ش��ة 
م�شاهمة  اأن  ت��ل��م��ي��ذ..م��وؤك��دا  األ���ف 
الهالل الأحمر الإماراتي ت�شهم يف 
ال�شديد  الكتظاظ  من  التخفيف 
امل��دار���س يف غزة  ال��ذي تعاين منه 
امل����دار�����س  ه�����ذه  م��ع��ظ��م  اأن  ح���ي���ث 
تعتمد نظام الفرتتني الدرا�شيتني 
هيئة  وكانت   . وم�شائية  �شباحية 
ال���ه���الل الأح����م����ر والأون����������روا قد 
وقعتا الأ�شبوع املا�شي يف اأبوظبي..

اتفاقية تعاون لبناء ثمان مدار�س 
يف غزة يف فل�شطني متولها الهيئة 
 768 و  م���ل���ي���ون���ا   58 ب���ت���ك���ل���ف���ة 
األ����ف دره�����م. وق����ع الت��ف��اق��ي��ة من 
الدكتور  الأح���م���ر  ال���ه���الل  ج��ان��ب 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي الأم����ني 
ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة ف��ي��م��ا وق���ع���ه���ا من 
الأون��روا بيرت ف��ورد نائب املفو�س 
التفاقية  ون�شت  للوكالة.  ال��ع��ام 
ع��ل��ى اإن�����ش��اء امل���دار����س اجل��دي��دة يف 
تفتقر  التي  الفل�شطينية  املناطق 
و�شيتم  التعليمية  اخل��دم��ات  اإىل 
اإن�����ش��اء اأرب���ع م��دار���س من��وذج��ي��ة يف 
ورف��ح.. الدين  و�شالح  لهيا  بيت 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ح��ث��ت 
مع  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
الالجئني  وت�����ش��غ��ي��ل  غ���وث  وك��ال��ة 
الأدن���ى  ال�����ش��رق  يف  الفل�شطينيني 
وتعزيز  تطوير  �شبل   .. الأون����روا 
للم�شاريع  واملتابعة  التعاون  اآليات 
املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  الإن�شانية 
دعما  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرات  �شمن 
ذلك  ج���اء  الفل�شطيني.  لل�شعب 
خ����الل ا���ش��ت��ق��ب��ال ����ش���ع���ادة حممد 
حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة 
برئا�شة  الأون������روا  وف���د  خ��ل��ي��ف��ة.. 

وتركيا.  والأردن  لبنان  يف  اجل��وار 
اللقاء  خ����الل  ف�����ورد  ب��ي��رت  واأك������د 
اأهمية الدور الإن�شاين الذي تقوم 
به دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
دع����م����ا ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي..
بها  ت�شطلع  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  مثمنا 
اآل نهيان  زايد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
لالأعمال الإن�شانية يف هذا الإطار 
بتخفيف  اله���ت���م���ام  وب���الأخ�������س 
م���ع���ان���اة امل���ت���اأث���ري���ن ب��احل�����ش��ار يف 
املعي�شية  الأو����ش���اع  وحت�شني  غ��زة 
يف  م�شريا  املخيمات  يف  لالجئني 
هذا ال�شدد اإىل م�شروع دعم قطاع 
م��ن خالل  غ��زة  ق��ط��اع  التعليم يف 

املفو�س  ن��ائ��ب  ف���ورد  بيرت  ال�شيد 
منه  اليا�س  منري  وع�شوية  العام 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��رن��ام��ج  رئ��ي�����س 
وتطوير املخيمات وماريا حممدي 
املانحني  م���ع  ال���ع���الق���ات  م��ن�����ش��ق��ة 
ال���وك���ال���ة وذل�����ك مبقر  ال���ع���رب يف 
موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية 
املا�شي.  اخل��م��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي  يف 
على  امل�شتجدات  اجلانبان  وناق�س 
الأرا�شي  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
امليدانية  والتطورات  الفل�شطينية 
ال�شلبية  واأثارها  ال�شورية  لالأزمة 
الفل�شطينيني  ال���الج���ئ���ني  ع��ل��ى 
دول  اىل  الثانية  للمرة  وجلوئهم 

بن  خليفة  مدر�شة  املوؤ�ش�شة  تبني 
بيت  يف  الإبتدائية  نهيان  اآل  زاي��د 
العام  املفو�س  ن��ائ��ب  وق���ال  له��ي��ا. 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ..اإن  لالأونروا 
زايد اآل نهيان لالأعمال الن�شانية 
ت��ع��د ال���داع���م احل��ق��ي��ق��ي لالجئني 
خالل  م��ن  غ��زة  يف  الفل�شطينيني 
تتبناها  التي  الإن�شانية  امل��ب��ادرات 
مل�شاعدتهم على جتاوز املحنة التي 
يعانونها . يذكر اأن موؤ�ش�شة خليفة 
املوؤ�ش�شة  الإن�������ش���ان���ي���ة  ل���الأع���م���ال 
بيت  يف  فل�شطينية  مدر�شة  تتبنى 
لل�شنة  والبنات  للبنني  بغزة  لهيا 
مع  بالتعاون  التوايل  على  الثالثة 

الونروا . وقالت الأونروا اإن تبني 
التي  ل��ل��م��در���ش��ة  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  عليها  اأط��ل��ق 
للمدر�شة  ..يتيح  البتدائية  زاي��د 
والتفوق  النجاح  طريق  موا�شلة 
على املدار�س الأخ��رى وي�شل عدد 
امل��در���ش��ة خ���الل الفرتتني  ط���الب 
نحو  اإىل  وامل�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��ب��اح��ي��ة 
وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب  اآلف  ث����الث����ة 
حتى  الأول  ال�شف  م��ن  ي��در���ش��ون 
موؤ�ش�شة  وتوفر  الأ�شا�شي.  الرابع 
خليفة لطالب املدر�شة القرطا�شية 
وامل��الب�����س وق��ي��م��ة الأث����اث املكتبي 
املدر�شني  اأج����ور  ن��ف��ق��ات  وتتحمل 

تت�شمن  مرحلتني  على  والتنفيذ 
مدار�س  اأرب��ع  بناء  الأوىل  املرحلة 

الثانية.  امل��رح��ل��ة  م��ب��ا���ش��رة  ت��ل��ي��ه��ا 
وهدفت التفاقية اإىل دعم القطاع 

التعليمي وتعزيز امل�شرية الرتبوية 
املتعرة يف غزة. 

واملر�شدين النف�شيني كما اأ�شبحت 
يتناف�س  من����وذج����ي����ة  امل�����در������ش�����ة 

ما  ب�شبب  بها  للت�شجيل  ال��ط��الب 
موؤ�ش�شة  م��ن  دع��م  م��ن  لها  يتوفر 

خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الن�شانية.

عقدت اجتماعا تن�سيقيا مع وزارة وهيئة ال�سحة والنيابة العامة
بلدية مدينة ابوظبي تبحث �سوابط املمار�سات يف اأن�سطة ال�سالونات ومراكز التجميل

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقدت اإدارة ال�شحة العامة ببلدية 
مدينة ابوظبي يف اجتماعا تن�شيقيا 
مع ممثلي هيئة ال�شحة بابوظبي 
العامة  وال��ن��ي��اب��ة  ال�شحة  ووزارة 
اآلية �شبط  توحيد  ا�شتهدف بحث 
�شالونات  اأن�����ش��ط��ة  يف  امل��م��ار���ش��ات 
برامج  وتطوير  التجميل  ومراكز 
ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات ب��ني اجل��ه��ات ذات 
العالقة باأن�شطة ال�شالونات وذلك 
ل�شمان  ال��ب��ل��دي��ة  روؤي�����ة  اإط�����ار  يف 
والبيئة  الأف�����ش��ل  احل��ي��اة  م�شتوى 

امل�شتدامة ل�شكان مدينة ابوظبي.
ت����راأ�����س الج���ت���م���اع ���ش��ع��ي��د حممد 
الرقابة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 

ل��ل��ت��زي��ن وال��ت��ج��م��ي��ل، وو����ش���ع حد 
للتجاوزات بالتعاون والتن�شيق مع 
اجلهات املعنية وزارة ال�شحة � هيئة 
مدينة  وبلدية  بابوظبي  ال�شحة 
تفعيل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اب���وظ���ب���ي 
ال�شحة  وهيئة  ال�شحة  وزارة  دور 
ا�شتخدامات  يف  ال�شوابط  لو�شع 
اأجهزة  �شمن  وت�شنيفها  الأج��ه��زة 
حتتاج اإىل ترخي�س فني اأو اأجهزة 

حتتاج اإىل ترخي�س طبي.
كما اأكد الجتماع على اأهمية و�شع 
ت�شريعات قانونية ورقابية �شارمة 
التكميلية  الطبية  املنتجات  على 
ودخول  ل�شترياد  �شوابط  وو�شع 
الليزر  واأج��ه��زة  الطبية  الأج��ه��زة 
مبختلف اأنواعها ، وو�شع ت�شنيف 

ابوظبي  مدينة  ببلدية  ال�شحية 
�شامل  ال���ن���ي���اب���ة  وك����ي����ل  ب���ح�������ش���ور 
العامة  للنيابة  ممثال  اليحيائي 
والدكتور اإيهاب ابوعيدة والدكتور 
زكار  وم��ع��ت��ز  ه���اين جنينة  حم��م��د 
وال���دك���ت���ورة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م����ن 
�شحر  والدكتورة  نادية عتيق مراد 
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ال�����ش��ت��ار  ع��ب��د 
ال�شويدي  اهلل  وع���ب���د  ب��اب��وظ��ب��ي 
الها�شمي  واأم��ل  الرميثي  ولطيفة 
بلدية مدينة  ون��وال احلمادي من 

ابوظبي
تعديل  اأهمية  على  الجتماع  اأك��د 
اأو�شاع ال�شالونات التي جتاوزت يف 
ن�شاطها، وتو�شيح مفهوم ال�شالون 
كمحل  م���ه���ام���ه  اأداء  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ي 

امل�شتخدمة  الأجهزة  لنوعية  طبي 
يف ال�����ش��ال��ون��ات وامل����راك����ز واإل������زام 
بت�شنيف  امل�������ش���ت���وردة  ال�������ش���رك���ات 
الأجهزة من اجلهات الر�شمية قبل 

ت�شويقها.
كما اأكد الجتماع على وجوب اإلزام 
�شالونات ومراكز التجميل بوجود 
فني متخ�ش�س ومعتمد من الوزارة 
الأج���ه���زة  ل����ش���ت���خ���دام  ال��ه��ي��ئ��ة  اأو 
و�شرورة   ، الليزر  واأجهزة  الطبية 
و�شع اآلية ملراقبة وترخي�س بع�س 
الطبية  ب��ني  امل�شرتكة  امل��م��ار���ش��ات 
والتجميلية والف�شل بينهما مثال 

الت�شمري و التق�شري .
 ودع������ا الج���ت���م���اع ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
ال�����ش��ح��ة لعمل  ه��ي��ئ��ة  و  ال��ب��ل��دي��ة 

اإدارة  ملفت�شي  ت��وع��ي��ة  ع��م��ل  ور���ش��ة 
مكافحة  ب��ع��ن��وان  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
التن�شيق  اإىل  بالإ�شافة   ، العدوى 
مع مفت�شني هيئة ال�شحة يف بع�س 
الزيارات التفتي�شية اخلا�شة باإدارة 
مل�شقات  وو���ش��ع  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
وال�شالونات  التجميل  مراكز  على 
اإن  م��ث��ل  م��ق��رتح��ة  ع���ب���ارات  عليها 
ا����ش���ت���خ���دام الأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة يف 
وال�شالونات  ال��ت��ج��م��ي��ل  م���راك���ز 
 ، ال��ق��ان��ون  ي��ع��اق��ب عليها  ج��رمي��ة 
واإر�شال كافة الق�شايا العالقة اإىل 
بتقارير  عليها  للرد  ال�شحة  وزارة 
ال�شيغة  تو�شيح  على  الت��ف��اق  مت 
العقوبات  حت��دي��د  ل��ي��ت��م  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

معها.

وكيل اخلارجية يت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري

�سفري الدولة ووزير �سوؤون البلديات البحريني يبحثان عالقات التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شعادة ال�شيخ عبداهلل حممد 
وزارة  وك��ي��ل  ح��ام��د  اآل  ب��ط��ي  ب���ن 
اخل���ارج���ي���ة مب��ك��ت��ب��ه ب���دي���وان عام 
اعتماد  اأوراق  م��ن  ن�شخة  ال����وزارة 
مندوبية  رئي�س  ك��ولخ  اآدم  �شعادة 
اململكة  يف  الأوروب������������ي  الحت��������اد 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ���ش��ف��ريا غري 

مقيم لدى الدولة.
ومتنى �شعادة وكيل الوزارة لل�شفري 
مهام  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق 
التعاون  ع��الق��ات  ي��ع��زز  مب��ا  عمله 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ب���ني 

•• املنامة- وام:

�شلطان  حم����م����د  �����ش����ع����ادة  ب����ح����ث 
ال�������ش���وي���دي ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
جمعة  وال��دك��ت��ور  البحرين  مملكة 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��ك��ع��ب��ي  اأح���م���د  ب���ن 
العمراين  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ات 
يف امل��م��ل��ك��ة..ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بني 
ال��ب��ل��دي��ن واإم���ك���ان���ات ت��ع��زي��زه��ا يف 
املجال  وخ��ا���ش��ة  امل��ج��الت  خمتلف 
البلدي والتخطيط العمراين. واأكد 
الدكتور الكعبي خالل ا�شتقباله يف 
ال�شفريال�شويدي.. ال���وزارة  دي��وان 

التعاون  ب��ت��ع��زي��ز  ال������وزارة  اه��ت��م��ام 
الإمارات  ودولة  اململكة  القائم بني 
اخلليجي  وال��ت��ع��اون  خ��ا���س  ب�شكل 

الأوروب��������ي. م���ن جانبه  والحت�����اد 
اأعرب ال�شفري عن �شعادته بتمثيل 
الحت���اد الأوروب����ي ل��دى الإم���ارات 
من  به  حتظى  ملا  املتحدة  العربية 

مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مكانة 
بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. 

امل�شرتك ب�شكل عام يف املجالت كافة 
وخا�شة التي ت�شب يف �شالح العمل 

البلدي والزراعي والتخطيطي.
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امل�ست�سفيات 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�سارقة 
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�ست�سفيات اخلا�سة
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�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات 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 بالزا  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 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
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تعديالت كانت متوقعة بني قطاعني بالرتبية 
ال�سويدي لالأن�سطة واملعال لل�سيا�سات التعليمية

اجلرمن يكرم 17 موظفًا يف وحدة 
اإ�سالح هياكل ال�سيارات مبوا�سالت الإمارات

نحو  وثبات  بثقة  امل�شي  اأول  امل��ب��اديء..  اأب��رز  اأن  اإىل  م�شرية   .. اهلل  حفظه 
امل�شتقبل فحينما يقول �شموه طريقنا نحو التميز والإبداع طريق متوا�شل 
�شبابنا..فاإنه  وعزمية  قيادتنا  بحكمة  يتوقف  ولن  املجالت  كل  وم�شتمر يف 
اإحدى ال�شمات الرئي�شية التي متيز دولة الإم��ارات وهي الطموح  يعرب عن 
املجالت كافة  والريادة يف  والتفوق  التميز  امل�شتمر لتحقيق  وال�شعي  الدائم 
املتقدمة  املراتب  يف  وتتج�شد  الآخ��ر  بعد  يوما  تتاأكد  را�شخة  حقيقة  وه��ذه 
ب�شكل  تقي�س  ال��ت��ي  والإح�����ش��اءات  امل��وؤ���ش��رات  ال��دول��ة يف  ال��ت��ي حت�شل عليها 
يف  واملجتمعات  ال��دول  التي حتققها  والرقي  التقدم  م�شتويات  ودقيق  دوري 
املجالت املختلفة. واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 
والبحوث ال�شرتاتيجية..اأن ثاين املباديء هو امل�شي قدما يف �شيا�شة تنويع 
واإعطاء  الأ�شواق اخلارجية  تناف�شية منتجاته يف  الوطني وتعزيز  القت�شاد 
اأولوية خا�شة لقطاع ال�شناعة �شمن هذه ال�شيا�شة فحينما يقول �شموه نحن 

باإنتاج �شناعتنا الوطنية وهي تتواجد على من�شات العر�س حتت  فخورون 
�شقف واحد اإىل جانب منتجات كربى ال�شركات يف العامل .. فاإنه يعرب بجالء 
اأهم  من  باعتباره  احليوي  القطاع  لهذا  الدولة  تعطيها  التي  الأولوية  عن 
ركائز ا�شرتاتيجية التنمية الطويلة املدى ولهذا حتر�س الدولة على تعظيم 
خمرجاته يف �شيا�شة التنوع القت�شادي من خالل جمموعة من الت�شهيالت 
العقبات  اإزال��ة  على  والعمل  قوية  وخدمية  اأ�شا�شية  بنية  كتوفري  واحلوافز 
كربى  �شناعية  م�شاريع  يف  والدخول  املحلية  ال�شناعة  تعرت�س  التي  كافة 
م�شرتكة مع العديد من املوؤ�ش�شات العاملية ومبا ي�شهم يف تطوير اآليات العمل 
ونقل التكنولوجيا واخلربات املتقدمة والو�شول مبنتجات ال�شناعة الوطنية 
املباديء هي  ثالث  اأن  واأو�شحت  والكفاءة.  اجل��ودة  اإىل م�شتويات عالية من 
املواءمة بني التعليم ومتطلبات التنمية حيث اأ�شار �شموه يف هذا ال�شاأن اإىل 
اأن دولة الإمارات و�شعت خطة عمل منهجية منذ فرتة لتطوير ال�شناعات 

النوعية واملتقدمة وفق منهجية علمية تعتمد على تاأ�شي�س خمرجات تعليمية 
منا�شبة من خالل عدد من املعاهد واملدار�س املتخ�ش�شة..وهذا يعك�س اإدراكا 
يف  التنمية  م�شرية  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال��ق��اط��رة  باعتباره  التعليم  باأهمية  عميقا 
املجالت كافة وخا�شة يف قطاع ال�شناعة الذي يعتمد يف تطوره على مواكبة 
الطفرة التكنولوجية غري امل�شبوقة التي ي�شهدها العامل من حولنا. وقالت 
اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اإن رابع هذه املبادئ..الإميان بدور 
ال�شباب املواطن والثقة بقدرته على حتمل امل�شوؤولية وهذا ما اأ�شار اإليه �شمو 
اأن  �شبابنا على  ق��درة  اآمالنا كبرية وعظيمة يف  اإن  بقوله  اأبوظبي  ويل عهد 
يتبواأ املكانة املرموقة يف ال�شناعات الدقيقة واملتقدمة ونحن على ثقة باأنهم 
تعبري عن  ..وه��ذا  املجالت  ه��ذه  اإثبات كفاءتهم وقدراتهم يف  ق��ادرون على 
روؤية عميقة تنظر اإىل ال�شباب املواطن لي�س فقط باعتبارهم ركيزة التنمية 

بل باعتبارهم اأي�شا الروة احلقيقية ورهان الدولة نحو امل�شتقبل. 

•• اأبوظبي-وام:

�شمو  اأول  الفريق  بها  اأدىل  التي  الت�شريحات  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة خالل جولته التفقدية ملعر�س الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 الذي 
روؤية تنموية عميقة توؤمن  املا�شي..تعرب عن  اختتم فعالياته يوم اخلمي�س 
بالعلم والتخطيط والثقة بالذات والإميان بدور ال�شباب املواطن باعتبارها 
الركائز الرئي�شية يف حتقيق اأهداف الدولة وطموحاتها التنموية امل�شتقبلية. 
وحتت عنوان مبادئ تنموية را�شخة قالت اإن الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأكد عددا من املبادئ الرا�شخة التي ي�شتند اإليها النموذج 
الإماراتي الرائد واملتميز يف التنمية وال�شتقرار والتقدم الدائم اإىل الأمام 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت 

عبداهلل بن زايد ي�سيد مب�سرية العالقات الإماراتية الكورية

 اأخبار ال�ساعة .. مبادئ تنموية را�سخة

ويعد   . فرباير2013   24 الأح����د 
هذا القطاع لي�س بغريب على خوله 
املعال وكيل الوزارة لقطاع ال�شيا�شات 
التعليمية حاليا ، حيث تولت من قبل 
امل�شاعد  الرتبية  وزارة  وكيل  من�شب 
الدكتور  وزارة  يف  الرتبوية  ل���الإدارة 

وكانت   ، ال�شرهان  العزيز  عبد  علي 
تلك الإدارة ت�شم اإدارة املناهج .

م���ع���ايل وزي���ر  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
اأعلن عن  قد  كان  والتعليم،  الرتبية 
بقطاعاته  ل��ل��وزارة  اجل��دي��د  الهيكل 
اخل��م�����ش��ة يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ب��� 25 

رئي�س  واأك���د  وفعالياته.  الأ���ش��ب��وع 
حتقيق  على  العمل  اأهمية  اللجنة 
اخلا�س  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ه���دف 
الهدف  واإب��راز  املرورية  بال�شالمة 
من �شعار اأ�شبوع املرور ..لفتا اإىل 

طباعة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  �شيتم  اأن���ه 
التوعوية  وال��ن�����ش��رات  ال��ك��ت��ي��ب��ات 
املرور  باأ�شبوع  اخلا�شة  وال��ه��داي��ا 
التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  وت��ن��ظ��ي��م 
الجتماع  ح�شر  امل��دار���س.  لطلبة 

 18 نحو  قبل  اأي   ،2010 اأك��ت��وب��ر 
���ش��ه��را وذك����ر اأن����ه روع����ي يف اإع�����داده 
ٌخ��دم��ة م�شروع  3 اجت��اه��ات  خ��دم��ة 
اأهداف  حتقيق   ، ال��دول��ة  يف  التعليم 
خدمة   ، الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال��������وزارة 
 2010 الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ٌ  ال����روؤي����ة 
الإدارات  ت�شكني  ووف��ق   ،2020  –
امل��رك��زي��ة ل��ك��ل ق��ط��اع ف��ي�����ش��م قطاع 
، والذي تتوله  التعليمية  ال�شيا�شات 
وهي  اإدارات   5 ل���  املعال  خوله  ال��ي��وم 
املعلمني  وتقييم  ترخي�س   ، املناهج 
التقومي   ، امل����در�����ش����ي  الع����ت����م����اد   ،
والبحوث  ال��درا���ش��ات   ، والمتحانات 
الرتبوية ، فيما ي�شم قطاع الأن�شطة 
علي  ت���وله  ال���ذي  امل��در���ش��ي��ة  والبيئة 
وهي  6 قطاعات  ل�  ال�شويدي  ميحد 
وامل�شابقات  الطالبية  الأن�شطة  اإدارة 
اإدارة  ال��ط��الب��ي  الإر����ش���اد   ، العلمية 
التغذية وال�شحة املدر�شية ، الرتبية 
الريا�شية ، املكتبات وم�شادر التعلم ، 

ع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط م���ن خمتلف 
القيادات العامة لل�شرطة بالدولة 
املروري  للتن�شيق  العامة  والإدارة 
هيئة  ع����ن  مم���ث���ل���ني  ج����ان����ب  اإىل 

الطرق واملوا�شالت بدبي. 

•• دبي – حم�صن را�صد 

اأ�شدر معايل حميد حممد القطامي 
وزير الرتبية والتعليم ، قرارا وزاريا 
برقم- -110 ل�شنة 2013 ، ب�شاأن 
نقل وت�شكني وكيلني م�شاعدين ، بني 
قطاعني بالرتبية من قطاعات هيكل 
الوزارة والذي ي�شم خم�شة قطاعات 
، حيث مت نقل علي ميحد ال�شويدي 
 ، التعليمية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ق��ط��اع  م���ن 
 ، املدر�شية  والبيئة  الأن�شطة  لقطاع 
ونقل خوله اإبراهيم املعال من قطاع 
لتتوىل   ، املدر�شية  والبيئة  الأن�شطة 

قطاع ال�شيا�شات التعليمية. 
ويف ذات القرار باملادة الثانية ، يكلف 
وكيل  باأعمال  ال�شويدي  ميحد  علي 
ب��ج��ان��ب مهامه  ب���الإن���اب���ة،  ال�������وزارة 
الأن�شطة  ل��ق��ط��اع  وك��ي��ال  اجل���دي���دة 
يعمل  اأن  ع��ل��ى   ، امل��در���ش��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ب��ه��ذا ال��ق��رار اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم اأم�س 

•• دبي-الفجر:

���ش��ه��د ����ش���ع���ادة حم��م��د ع��ب��د اهلل اجل���رم���ن م���دي���ر عام 
موا�شالت الإمارات، احلفل الذي نظمته اإدارة الت�شال 
احلكومي بالتعاون مع مركز الإمارات للخدمات الفنية 
اإ�شالح  وح���دة  يعملون يف  وف��ن��ي��اً  م��وظ��ف��اً   17 ل��ت��ك��رمي 
ه��ي��اك��ل ال�����ش��ي��ارات، وذل����ك ت��ق��دي��راً جل��ه��ده��م امللمو�س 
واه��ت��م��ام��ه��م ال���ف���اع���ل ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات ���ش��ي��ان��ة لبت 
احتياجات املتعاملني وفاقت توقعاتهم.  ويندرج احلفل 
�شمن برنامج �شكراً التحفيزي، لأ�شحاب الإجنازات من 
�شريع  ب�شكل  بتكرميهم  واملبادرة  العمل  وفرق  املوظفني 
املحققة.   املالية  اأو  الإداري����ة  النتائج  م��ع  يتنا�شب  ومب��ا 
وح�شر احلفل الذي اأقيم يف حمطة الق�شي�س 1 بدبي، 
كل من املهند�س عبد اهلل حممد الكندي املدير التنفيذي 
لدائرة تطوير الأعمال، واملهند�س عامر علي الهرمودي 
املدير التنفيذي لدائرة اخلدمات الفنية، وال�شيد عبيد 
املكلف،  الفنية  للخدمات  الإم���ارات  مركز  مدير  مبارك 
ومدراء وحدة الهياكل وجمموعة من الفنيني العاملني 
يف ور�س ال�شيانة التابعة للوحدة.  واأ�شاد �شعادة حممد 
عبد اهلل اجلرمن مدير عام موا�شالت الإمارات يف كلمة 
العمل  الذي حققه فريق  بالإجناز  للمكرمني  توجيهية 
من امل�شرفني والفنيني يف وحدة اإ�شالح هياكل ال�شيارات 
رغم حداثة ن�شاطها اخلدمي الذي بداأ منذ فرتة قريبة 
تتعر�س حل��وادث �شري  التي  املركبات  اإ���ش��الح  يف جم��ال 

واملالية  الإداري��ة  النتائج  اأن  واأو�شح اجلرمن  اأو �شدم.  
العايل  امل�����ش��ت��وى  ب��و���ش��وح  تعك�س  املتحققة،  الإي��ج��اب��ي��ة 
ي�شود  ال���ذي  اجل��م��اع��ي  العمل  وروح  ال��ع��ام��ل��ني،  اأداء  يف 
املقدمة  ارتفاع ج��ودة اخلدمات  وي��دل على  بينهم،  فيما 
لأ���ش��ح��اب امل��رك��ب��ات م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات و���ش��رك��ات التاأمني 
عام موا�شالت  واأك��د مدير  املختلفة.   الأج��رة  و�شركات 
اخلدمات  يف  التجارب  اأف�شل  تطبيق  �شرورة  الإم���ارات 
وور�س  الفنية  ال�شيانة  جم��ال  يف  للمتعاملني  املقدمة 
امل��رك��ب��ات، والل��ت��زام مبعايري اجل���ودة والإتقان  اإ���ش��الح 
والدقة يف العمل، ومبا ي�شهم يف حتقيق مفاهيم ال�شالمة 
واأعرب  و�شيانتها.   اإ�شالحها  بعد  املركبات  يف  والأم��ان 
والإجناز  النجاح  م��ن  امل��زي��د  بتحقيق  التامة  ثقته  ع��ن 
خالل الفرتة القادمة بعد اإطالق الوحدة ب�شكل ر�شمي، 
الفنية  للخدمات  الإم���ارات  مركز  لإدارة  �شكره  موجهاً 
لدعمها واهتمامها لإجناح ن�شاط الوحدة ومتيز اأعمالها 
وخدماتها املقدمة للعمالء من الأفراد واملوؤ�ش�شات. تال 
وف��ن��ي��اً وع��ام��اًل يف الوحدة،  17 م��وظ��ف��اً  ت��ك��رمي  ذل���ك، 
والذين اأعربوا بدورهم عن تقديرهم لهذه اللفتة التي 
�شت�شهم يف حتفيزهم وت�شجيعهم نحو تقدمي املزيد من 
اجلهد، وتطوير م�شتوى اخلدمات املقدمة.  وعقب ذلك، 
قام �شعادة حممد اجلرمن باإجراء جولة تفقدية لور�س 
الوحدة واطلع على �شري العمل بها، واإجراءات ال�شيانة 
والإ�شالح املتبعة، واإر�شادات ال�شالمة والأمان وال�شحة 

املهنية يف جميع العمليات الفنية يف الوحدة.

 الداخلية تبحث ا�ستعداداتها لأ�سبوع املرور 

مبتكر تويرت ي�سيد بدعم واهتمام اأبوظبي بقطاع الإعالم ومواكبتها لأحدث و�سائل التوا�سل الجتماعي
•• اأبوظبي-وام: 

تويرت  الإج��ت��م��اع��ي  التوا�شل  م��وق��ع  مبتكر  �شاغول  دوم  اأ���ش��اد 
ب��ال��دع��م والإه���ت���م���ام ال����ذي ت���وف���ره اأب��وظ��ب��ي ل��ق��ط��اع الإع����الم 
الإعالم احلديث وو�شائل  ومواكبتها لأحدث تقنيات وجمالت 

التوا�شل الإجتماعي بالتحديد.
لهيئة  التنفيذية  الرئي�شة  الكعبي  ن��ورة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ومناق�شة  �شاغول  الدكتور  ام�س  باأبوظبي  الإعالمية  املنطقة 
التوا�شل  وو�شائل  الرقمي  الإع��الم  تطوير  عملية  م�شتجدات 

الإجتماعي يف الدولة واملنطقة.

الذكية  املتحركة  الهواتف  م�شتخدمي  عدد  ارتفاع  مع  متا�شيا 
يف العامل العربي بعد ما اأو�شحت الدرا�شات باأن حجم املحتوى 
اإجمايل  املائة من  3 يف  اإىل  ن�شبة ت�شل  الرقمي ي�شكل  العربي 
تغريدات  م��ب��ادرة  دع��م  اىل  اإ�شافة  الإن��رتن��ت..  �شبكة  حمتوى 
الرقمي  العربي  املحتوى  القائمة على جمتمع تطوعي لإث��راء 
تاأثريا  العربية  التجارية  العالمات  اأك��ر  راب��ع  اأ�شبحت  والتي 
موقع  لتعريب  م�����ش��روع  اأول  ق���ادت  اأن  بعد  ت��وي��رت  م��وق��ع  على 
التوا�شل الإجتماعي تويرت يف اأكتوبر 2011 . و�شاهمت توفور 
54 يف دعم �شراكة جديدة مع موؤ�ش�شة ويكيميديا وهي منظمة 
يف  اإلكرتونية  مو�شوعة  اأك��رب  ويكيبيديا  لها  تتبع  ربحية  غري 

املنطقة  هيئة  توليه  التي  بالإهتمام  اإع��ج��اب��ه  �شاغول  واأب���دى 
الإعالمية من خالل توفور 54 لعملية تطوير و�شائل التوا�شل 
التوا�شل  مبواقع  اخلا�شة  امل��ب��ادرات  عرب  ودعمها  الإجتماعي 
اأمله يف  اأثناء زيارته.. واأعرب عن  اإىل �شرح عنها  والتي ا�شتمع 
تكرار هذه الزيارة نظرا لفر�س النمو املتميزة املتوفرة باملنطقة. 
من جانبها اأكدت نورة الكعبي اأهمية هذه الزيارة يف ظل ازدياد 
عدد م�شتخدمي موقع تويرت الذي يحظى باإنت�شار غري م�شبوق 
على كافة الأ�شعدة وهو الأكر اإ�شتخداما للتوا�شل الإجتماعي 
م�شتخدمي  ع��دد  اأن  اإىل  م�شرية   .. الإن��رتن��ت  �شبكة  ن�شاأة  منذ 
تويرت يف الدولة جتاوز 305 الف م�شتخدم. واأكدت الرئي�شة 

التوا�شل  و���ش��ائ��ل  اأن  الإع��الم��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الإجتماعي ت�شهد تبادل ملختلف اخلربات والتجارب العملية و 
ال�شخ�شية واأ�شبحت ذات اأهمية كبرية باإعتبارها و�شيلة الع�شر 
الفعالة يف م�شاركة الثقافات والأفكار والآراء. واأ�شارت اإىل كمية 
املعلومات املتوفرة على مواقع التوا�شل الإجتماعي التي حتظى 
يف  والعاملني  وال�شحفيني  املرا�شلني  قبل  م��ن  كبرية  باأهمية 
تعقب  عليهم  ي�شهل  مما  العامة  والعالقات  الإع��الم��ي  املجال 
ومراقبة كافة الأحداث والفعاليات التي يتطلع اجلمهور ملعرفة 

املزيد عنها.
متميزة  عربية  تطبيقات  �شتة  تطوير  على  توفور54  وعملت 

•• �صيئول -وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية مب�شرية 
الإم��ارات وجمهورية كوريا اجلنوبية  دولة  الثنائية بني  العالقات 
الذي  والدعم  والهتمام  املتابعة  بف�شل  م�شتمر  ب�شكل  وتطورها 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  البلدين  ق��ي��ادة  م��ن  تلقاه 
يل  ال�شابق  الرئي�س  وفخامة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شرتاتيجي  التعاون  تعزيز  على  امل�شتمر  وحر�شهما  باك  ميونغ 
واأعرب  امل��ج��الت.  خمتلف  يف  امل�شرتك  للعمل  ج��دي��دة  اآف���اق  وفتح 
ام�����س مبنا�شبة  ال��ك��وري��ة  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  بثتها  ل��ه  كلمة  ���ش��م��وه يف 
ال����ذي يح�شر خ��الل��ه��ا ح��ف��ل تن�شيب  ل��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  زي���ارت���ه 
اأن  اأمله يف  فخامة الرئي�شة اجلديدة لكوريا بارك قوين-هيه عن 
وتفعيل  الثنائية  العالقات  اأوا�شر  تعزيز  اأجل  العمل من  يتوا�شل 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة والعلمية  ال�����ش��راك��ة 
والتكنولوجية القائمة بني بلدينا وفتح جمالت جديدة للو�شول 
بالتعاون امل�شرتك اإىل امل�شتوى الذي نطمح اإليه يف حتقيق امل�شالح 
امل�شرتكة ويف الوقت نف�شه يعزز حر�شنا على العمل يف حفظ الأمن 
الكلمة. مبنا�شبة  ن�س  يلي  وفيما  وال��دويل.  الإقليمي  وال�شتقرار 
اأتوجه  اأن  ي�شعدين  ال�شديقة  اجلنوبية  كوريا  جلمهورية  زيارتي 
الكوري  وال�شعب  القيادة واحلكومة  �شركائنا يف  اإىل  بهذا احلديث 
اإعجابي مبا حققته بالدكم  اأعرب بهذه املنا�شبة عن  ال�شديق واأن 
من تطور ورقي على امل�شتويات كافة متمنيا لكم املزيد من التقدم 
والزده��ار. وتاأتي هذه الزيارة لبالدكم اجلميلة وهي الثالثة منذ 
اأول زيارة يل يف �شهر يونيو 2009 وقد تطورت العالقات الثنائية 
بني بلدينا ب�شكل كبري وم�شتمر بف�شل املتابعة والهتمام والدعم 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  البلدين  قيادة  من  تلقاه  ال��ذي 
ال�شابق  الرئي�س  الدولة حفظه اهلل وفخامة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
يل ميونغ باك رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية وحر�شهما امل�شتمر 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال���ش��رتات��ي��ج��ي وف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة للعمل 
امل�شرتك يف خمتلف املجالت. اإننا ناأمل اأن ت�شهم زيارتنا هذه التي 

ب�شم جمال�س الإدارات العن�شر الن�شائي وتعد الدولة الأوىل عربيا 
من  اأ�شا�شيا  مكونا  يعترب  الإن�شان  حقوق  اح��رتام  اإن  تطبيقه.  يف 
مبادئ دولة الإم��ارات التي حققت اإجن��ازات ومكا�شب ملحوظة يف 
هذا ال�شياق اأهلها لفوزها باأغلبية �شاحقة بع�شوية جمل�س حقوق 
مما   2015-2013 من  الفرتة  خ��الل  املتحدة  ب��الأمم  الإن�شان 
فر�شة  وب�شكل  ال���دويل  املجتمع  يف  ن�شط  كع�شو  ال��ت��زام��ه��ا  ي��ع��زز 
اأو�شاع حقوق  اإىل حت�شني  الرامية  الدولية  للم�شاهمة يف اجلهود 

الإن�شان يف جمع اأنحاء العامل.
ووقعت دولة الإمارات يف اإطار التزامها وحر�شها على تعزيز التعاون 
الثنائي والدويل يف جمال مكافحة الجتار بالب�شر على اأكر من 
ع�شويتها  اإىل  بالإ�شافة  واملنظمات  احلكومات  مع  اتفاقية   14
بالب�شر  الجت��ار  ملكافحة  متحدون  اأ�شدقاء  جمموعة  يف  كموؤ�ش�س 
ملكافحة  املتحدة  ل��الأمم  العاملية  للخطة  ودعمها  املتحدة  الأمم  يف 
التهريب  ملكافحة  ب���ايل  ن��ظ��ام  اإىل  وان�شمامها  بالب�شر  الجت����ار 
الوطني  ال�شعيد  الإم��ارات على  دول��ة  واأ�شدرت  بالب�شر.  والجت��ار 
قانونا خا�شا مبكافحة الجتار بالب�شر يت�شمن عقوبات م�شددة �شد 
املخالفني لأحكامه واأن�شاأت مراكز يف خمتلف اأنحاء الدولة لرعاية 
وحماية �شحايا جرائم الجتار بالب�شر فيما جتري درا�شة لإن�شاء 
نظام للمالجئ وفق اأرقى املعايري العاملية يف هذا املجال. وحر�شت 
دولة الإمارات يف اإطار نهج �شيا�شاتها اخلارجية على اإقامة ج�شور 
و�شعوب  دول  كافة  م��ع  الإن�����ش��اين  والتوا�شل  واملحبة  التعاون  م��ن 
وخا�شة  والإغاثية  التنموية  امل�شاعدات  تقدمي  خ��الل  من  العامل 
للدول ال�شعيفة والنامية على �شكل قرو�س ومنح واإعانات جتاوزت 
درهم  مليار   163   -  1971 دي�شمرب   2 يف  قيامها  منذ  قيمتها 
وقد احتلت املرتبة الع�شرين عامليا بني الدول املانحة الأكر عطاء 
يف جمال امل�شاعدات اخلارجية ح�شب البيانات التي ن�شرتها منظمة 
اأن تتيح لنا  اأرج��و   .2013 العام  التعاون القت�شادي والتنمية يف 
هذه الزيارة فر�شة مناق�شة ال�شبل املمكنة لتعزيز التعاون اأكر بني 
البلدين على �شعيد العالقات الثنائية والق�شايا الدولية.. ونحن 
ا�شتمرارا يف منو عالقات  �شت�شهد  القادمة  ال�شنوات  باأن  ثقة  على 

ن�شارك خاللها يف حفل تن�شيب فخامة الرئي�شة بارك قوين-هيه 
يف موا�شلة العمل من اأجل تعزيز اأوا�شر العالقات الثنائية وتفعيل 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة والعلمية  ال�����ش��راك��ة 
والتكنولوجية القائمة بني بلدينا وفتح جمالت جديدة للو�شول 
بالتعاون امل�شرتك اإىل امل�شتوى الذي نطمح اإليه يف حتقيق امل�شالح 
امل�شرتكة ويف الوقت نف�شه يعزز حر�شنا على العمل يف حفظ الأمن 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإن��ن��ا يف  وال����دويل.  الإقليمي  وال���ش��ت��ق��رار 
منذ  حتقق  ال��ذي  املت�شارع  للنمو  والرت��ي��اح  بالر�شا  ن�شعر  املتحدة 
اإقامة العالقات الدبلوما�شية بني بلدينا يف العام 1980 وت�شكيل 
وت�شكلت   .2005 العام  يف  القت�شادي  للتعاون  امل�شرتكة  اللجنة 
ال�شرتاتيجية  لل�شراكة  متكاملة  منظومة  قالئل  �شنوات  خ��الل 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ذل��ك  اجل��وان��ب مب��ا يف  �شملت خمتلف 
وتكنولوجيا  الب�شرية  امل���وارد  وتنمية  والنفط  املتجددة  والطاقة 
ال�شيا�شية  امل����ج����الت  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  والت���������ش����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
والقت�شادية والثقافية والعلمية والجتماعية والزراعية والبيئية 
وغريها. وتعد دولة الإمارات ثاين اأكرب �شريك اقت�شادي لكوريا يف 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا فقد ارتفع حجم التبادل التجاري 
 22 اإىل   2010 ال��ع��ام  يف  دولر  مليار   17.7 م��ن  البلدين  ب��ني 
ال�شانحة لأحدثكم  2011. واأنتهز هذه  العام  مليار دولر بنهاية 
واأطلعكم على جوانب �شيا�شة دولة الإم��ارات ونهجها يف عالقاتها 
ثابتة  ا�شرتاتيجية  قواعد  على  ترتكز  التي  العامل  مع  اخلارجية 
تتمثل يف احلر�س على التزامها مبيثاق الأمم املتحدة واحرتامها 
للمواثيق والقوانني الدولية واإقامة عالقات مع جميع دول العامل 
الداخلية  ال�شئون  التدخل يف  وع��دم  املتبادل  الح��رتام  اأ�شا�س  على 
ال�شلمية  وال��ط��رق  ب��احل��وار  النزاعات  حل  اإىل  واجل��ن��وح  لالآخرين 
والوقوف اإىل جانب ق�شايا احلق والعدل والإ�شهام الفعال يف دعم 
ال�شتقرار وال�شلم الدوليني. واعتمدت دولة الإمارات مبادئ �شيادة 
الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي اأ�شا�شا يف العالقات الإقليمية والدولية 
انطالقا  وعملت  وال���دول.  الأمم  ب��ني  ال�شداقة  مفاهيم  واإ���ش��اع��ة 
من هذه املفاهيم على اإقامة عالقات �شراكة ا�شرتاتيجية �شيا�شية 

واقت�شادية وجتارية وثقافية وعلمية وتربوية و�شحية مع العديد 
املكانة املرموقة  ق��ارات العامل مما عزز من  ال��دول يف خمتلف  من 
الداخلي و�شعت  ال�شعيد  وعلى  ال��دويل.  املجتمع  تتبواأها يف  التي 
دولة الإمارات منظومة مرتابطة من ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات 
اأرقى  توفري  على  وعملت  حقوقه  وتعزيز  الإن�شان  لبناء  الوطنية 
وذلك  للمواطنني  الكرمي  والعي�س  والرفاهية  ال��رخ��اء  م�شتويات 
من خالل الرتقاء بنظم التعليم والرعاية ال�شحية والرتكيز على 
على  عملت  كما  احلكومية.  اخلدمات  وتطوير  املجتمعية  التنمية 
تت�شم  والتي  اأف�شلها  وتقدمي  كافة  احلكومية  بخدماتها  الرتقاء 
اأر�شها دون  بالتميز واجل��ودة وامل�شتوى العاملي لكل من يقيم على 
التزامها  يف  الأ�شا�س  حجر  ي�شكل  حكومي  مبيثاق  وعززتها  متييز 
بحماية احلقوق الأ�شا�شية للمتعاملني. وت�شت�شيف دولة الإمارات 
كدولة جاذبة للعمل فيها على اأرا�شيها املاليني من العاملني من 
نحو 200 جن�شية من خمتلف دول العامل ينعمون مع عائالتهم 
مب�شتوى جيد من الإقامة واملعي�شة والأمن وال�شتقرار ويتمتعون 
العمل  لعالقات  �شارمة  ق��وان��ني  تنظمها  ال��ت��ي  كاملة  بحقوقهم 
الدينية  و�شعائرهم  معتقداتهم  ممار�شة  يف  حريتهم  اإىل  اإ�شافة 
ح�شولهم  �شمان  تكفل  فيما  احلقوق  ه��ذه  وتكفل  واأم���ان.  بحرية 
ال�شكن  وت��وف��ري  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  م��وع��ده��ا  يف  روات��ب��ه��م  ع��ل��ى 
اأ�شرهم  اإىل  اإىل حقوقهم يف حتويل مدخراتهم  بالإ�شافة  الالئق 
امل�شاواة  بتحقيق  يتعلق  فيما  الإم����ارات  دول��ة  واأول���ت  بلدانهم.  يف 
املراأة وم�شاواتها يف احلقوق  اأولوية ق�شوى لتمكني  بني اجلن�شني 
املنا�شب  و�شغل  والق��ت�����ش��ادي��ة  والجتماعية  وال�شيا�شية  امل��دن��ي��ة 
جمل�س  يف  مقاعد  اأرب��ع��ة  حاليا  امل����راأة  وت�شغل  العليا.  ال�شيا�شية 
ال��وزراء و�شبعة مقاعد يف املجل�س الوطني الحتادي وهو املوؤ�ش�شة 
النيابية يف البالد. كما ت�شغل املراأة 66 يف املائة من وظائف القطاع 
احلكومي من بينها 30 يف املائة من الوظائف القيادية العليا فيما 
اأ�شدر جمل�س ال��وزراء يف الإم��ارات قرارا باإلزامية متثيل العن�شر 
يف  احلكومية  وال�شركات  الهيئات  كل  اإدارات  جمال�س  يف  الن�شائي 
ال��دول��ة، وب��ه��ذا ال��ق��رار تكون الإم����ارات ث��اين دول��ة يف ال��ع��امل تلزم 

•• اأبوظبي-وام:

بحثت وزارة الداخلية ال�شتعدادات 
لالحتفال  اجلارية  والتح�شريات 
ب��اأ���ش��ب��وع امل�����رور ل��ه��ذا ال���ع���ام على 
ي�شادف  وال����ذي  ال��دول��ة  م�شتوى 
10 مار�س املقبل ويجري تنظيمه 
على  �شالمتك  غايتنا  �شعار  حتت 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ش��ت��وى 
وناق�شت  العربية.  اخلليج  ل���دول 
اللجنة التح�شريية لالأ�شبوع لعام 
2013 يف اجتماعها مبقر الإدارة 
برئا�شة  امل���روري  للتن�شيق  العامة 
الزعابي  ح�������ش���ن  غ���ي���ث  ال���ع���م���ي���د 
مدير عام التن�شيق املروري بوزارة 
التح�شريية  اخل���ط���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
والتوا�شل  امل����روري����ة  ب��ال�����ش��الم��ة 
لتوعية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  مع 
باأهداف  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  ج��م��ي��ع 

علي ميحد ال�شويديخوله املعال                                             
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حاكم راأ�س اخليمة يهنيء اأمري 
الكويت بالعيد الوطني لبالده

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �شاحب 
دولة  اأم���ري  ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو 

الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة العيد الوطني الكويتي.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 
عهد راأ�س اخليمة بربقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح. 

مركز دبي ينظم حما�سرات تثقيفية للتوعية باأهمية اخلاليا اجلذعية 
وا�شتخدامه يف توفري العالج لآلف املر�شى الذين يعانون من اأمرا�س تهدد 
حياتهم. وقالت اإن ت�شجيل الأم املتربعة يف برنامج التربع يتم خالل فرتة 
احلمل حيث ي�شتقبل املركز فئتني من املتربعني الأوىل هي فئة املتربعني 
دم  جمع  عملية  اأن  واأو�شحت  للغري.  املتربعني  فئة  هي  والثانية  لأنف�شهم 
احلبل ال�شري تتم بعد ولدة الطفل مبا�شرة وقبل ولدة امل�شيمة ول توؤثر 
يتم جمع  الأ�شكال حيث  �شكل من  ب��اأي  ال��ولدة  عملية اجلمع على مراحل 
بالدم  ال��ذي يتربع فيه  الكي�س  150 مل يف كي�س ي�شبه  120 اىل  ح��وايل 
. وقالت اإن عملية جمع عينة احلبل ال�شري ت�شتغرق من دقيقتني اىل اأربع 
دقائق..وهي عملية �شهلة وغري موؤملة بالن�شبة لالأم واجلنني على حد ال�شواء 

اإذ اأن احلبل ال�شري وامل�شيمه يخلوان من الإح�شا�س مثل ال�شعر والأظافر. 

لطالبات مدر�شة مربح الثانوية للبنات يف امارة الفجرية للتعريف باملركز 
ودوره يف جمع وتخزين عينات دم احلبل ال�شري واهمية اخلاليا اجلذعية 
امل�شتخل�شة من دم احلبل ال�شري يف عالج اكر من 80 مر�شا كال�شرطانات 
وامرا�س املناعة والمرا�س املرتبطة بالدم. وقالت الها�شمي اإن املركز الذي 
تاأ�ش�س عام 2006 بحرم م�شت�شفى لطيفة ا�شتطاع ان يخزن حتى الآن اأكر 
من ثالثة اآلف عينة لدم احلبل ال�شري لأمهات من خمتلف اجلن�شيات..كما 
ا�شتفادت �شت حالت من اخلاليا اجلذعية امل�شتخل�شة من دم احلبل ال�شري 
اللوكيميا.  م��ن  وح��ال��ة  الثال�شيميا  مر�س  م��ن  تعاين  ح��الت  خم�س  منها 
الأول من نوعه  الذي يعد  املركز  به  الذي يقوم  ال��دور  الها�شمي  واأو�شحت 
ال�شري  احلبل  دم  وتخزين  ومعاجلة  جمع  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 

•• دبي-وام:

بداأ مركز دبي لدم احلبل ال�شري التابع لهيئة ال�شحة بدبي تنظيم �شل�شلة 
احلبل  دم  تخزين  اهمية  لالأمهات حول  التثقيفية  والربامج  ال��دورات  من 
ال�شري لال�شتفادة منه م�شتقبال يف عالج المرا�س املختلفة. وقالت فاطمة 
ال�شري  احلبل  لدم  دبي  مبركز  والتطوير  التثقيف  وح��دة  رئي�س  الها�شمي 
املدينة حول اهمية  املركز نظم حما�شرة لالأمهات احلوامل مب�شت�شفى  ان 
الولدة  بعد  ال�شري  احلبل  دم  من  امل�شتخل�شة  اجلذعية  اخلاليا  تخزين 
وال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه امل��رك��ز يف ا�شتخال�س وم��ع��اجل��ة وت��خ��زي��ن اخلاليا 
20 عاما. كما نظم املركز حما�شرة تثقيفية  اجلذعية لفرتات متتد حتى 

حاكم راأ�س اخليمة يفتتح فعاليات الور�سة الدولية اخلام�سة للمواد املتقدمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ثمن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
اخليمة..دور  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الت�شدي  يف  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء 
تواجه  التي  امل�شتقبلية  للتحديات 
العامل يف جمالت البيئة وال�شحة 
والتغريات  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال���ط���اق���ة 
امل�����ن�����اخ�����ي�����ة..وذل�����ك م������ن خ����الل 
العلمية  وال���ب���ح���وث  ال����درا�����ش����ات 
اأف�شل  ت��ت��ب��ن��ى  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة 
املمار�شات العاملية يف جمال البحث 
الناجعة  احل��ل��ول  ل��ت��ق��دم  ال��ع��ل��م��ي 
التي  التحديات  تلك  م��ن  للعديد 
العامل  اهتمام  ت�شتحوذ  اأ�شبحت 
يف الوقت الراهن. جاء ذلك خالل 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  افتتاح 
فعاليات  ام�������س  ����ش���ب���اح  اخل���ي���م���ة 
للمواد  اخلام�شة  الدولية  الور�شة 
 2013 اإم  اإي��ه  دبليو  اآي  املتقدمة 
راأ�س  اأب��ح��اث  مركز  ينظمها  التي 
اخليمة للمواد املتقدمة .. بح�شور 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر 
الطريان  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي 
الدوائر  وم����دراء  وروؤ����ش���اء  امل���دين 
املحلية والعلمية. وتهدف الور�شة 
مب�شاركة  اأي��ام  ثالثة  ت�شتمر  التي 

اجلامعات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  العلمية 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
العامل وا�شتعرا�س اأهم امل�شتجدات 
خمتلف  يف  لها  التو�شل  مت  ال��ت��ي 
تبادل  وك��ذل��ك  البحثية  امل��ج��الت 
خمتلف  ح����ول  والآراء  اخل�����ربات 
البحوث �شعيا نحو تعزيز جمالت 
البحث العلمي والتكامل يف جمال 
والبتكار...  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ب��ح��وث 
التجمع  بهذا  �شعادته  ع��ن  معربا 
اإمارة  يف  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ن 
اخلام�س  ل���ل���ع���ام  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
اأ�شاد  ال����ت����وايل. م���ن ج��ان��ب��ه  ع��ل��ى 
ك���ي رئي�س  ان���ط���وين  ال��ربوف�����ش��ور 
راأ�س  ابحاث  ملركز  العلمي  املجل�س 
بالدعم  املتقدمة  للمواد  اخليمة 
ال�شمو  ج��ان��ب �شاحب  م��ن  امل��ق��دم 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
تنظيم  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه  ل��ل��م��رك��ز 
املتقدمة  للمواد  الدولية  الور�شة 
الور�شة  اأن  ..م��وؤك��دا  �شنوي  ب�شكل 
باتت تكت�شب عاما بعد عام �شمعة 
طيبة يف الأو�شاط العلمية يف العامل 
واملهتمون  العلماء  يحر�س  حيث 
الدقيقة  والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم 
فعاليات  وح�����ش��ور  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
يف  الور�شة  اأن  اىل  واأ�شار  الور�شة. 
دورتها اخلام�شة هذا العام �شرتكز 

الطاقة  جم�����الت  م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى 
�شيتم  ح��ي��ث  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����ش��ح��ة 
اأوراق عمل ح��ول ع��دد من  تقدمي 
البحوث يف جمال الطاقة كتحويل 
الطاقة ال�شم�شية لكهرباء او وقود 
كالهيدروجني  ال���غ���ازات  وحت��وي��ل 
لوقود  ال���ك���رب���ون  اك�����ش��ي��د  وث�����اين 
ملواجهة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ����ش���دي���ق  ����ش���ائ���ل 
التي  واملناخية  البيئية  التحديات 
الوقود  ا�شتخدام  عملية  ت�شببها 
الور�شة  اأن  واأ����ش���اف  الح���ف���وري. 
امكانية  ح���ول  اأب��ح��اث��ا  ت�شتعر�س 
الدقيقة  املتقدمة  امل��واد  ا�شتخدام 
يف ع����الج اأم����را�����س ال�����ش��رط��ان يف 

جمال ال�شحة..اإ�شافة اىل اأبحاث 
ت��ل��وث ال���ه���واء ع��ن ط��ري��ق حتويل 
غازات  اإىل  للهواء  امللوثة  ال��ع��وادم 
الطاقة  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  طبيعية 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة ع�������الوة لب����ح����اث يف 
اأن من بني  واأو���ش��ح   . املياه  حتلية 
باحثني من  الور�شة  املتحدثني يف 
الأكادميية المريكية للعلوم التي 
تعد اكرب اكادميية علمية يف العامل 
اأبحاثها الأوىل يف العامل  و�شنفت 
لالبحاث  العلمية  امل��ج��ل��ة  ح�شب 
ا�شاتذة  اىل  بال�شافة  المريكية 
جامعيني من الإمارات والبحرين 
واأم���ريك���ا واوروب������ا واآ���ش��ي��ا ك��م��ا مت 

العليا  الدرا�شات  يف  طالب  اختيار 
من اأمريكا واأوروبا واآ�شيا حل�شور 
اخليمة  راأ���س  يف  الدولية  الور�شة 
. ولفت  البحثية  اوراقهم  وتقدمي 
رئي�س املجل�س العلمي ملركز اأبحاث 
اإىل  املتقدمة  للمواد  راأ���س اخليمة 
لالأبحاث  �شقر  ال�شيخ  خمترب  اأن 
حاليا  ان�����ش��اوؤه  يتم  ال��ذي  العلمية 
يف ج��ام��ع��ة ب��ن��ج��ل��ور ال��ه��ن��دي��ة يف 
الهند باإ�شراف مركز راأ�س اخليمة 
اىل  ت�شل  بتكلفة  املتقدمة  للمواد 
املتوقع  م��ن  دولر  ماليني  ثالثة 
افتتاحه خالل �شهر اأغ�شط�س من 

العام اجلاري.

بلدا   24 م��ن  وب��اح��ث��ا  ع��امل��ا   27/
م���ن الإم�������ارات واأم���ريك���ا واأوروب�����ا 
ا�شتعرا�س  وال���ه���ن���د..اإىل  وك��وري��ا 
التكنولوجيا  يف  اأب��ح��اث  ومناق�شة 
والهند�شة  ال��ط��اق��ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
والبيئة  وال�����ش��وئ��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
 . ال�شحية  وال��ع��ل��وم  امل��ي��اه  وتنقية 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورحب 
الور�شة.. افتتاحه  خ��الل  اخليمة 

ب��ال��ع��ل��م��اء امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى اأر�����س 

اأه��م��ي��ة توحيد  الإم���ارات..م���وؤك���دا 
اجلهود العلمية والبحثية وتو�شيع 
جمال التعاون العلمي بني خمتلف 
ال��ع��امل للو�شول  ال��ب��اح��ث��ني ح���ول 
التي  وال���ش��ال��ي��ب  ال��ط��رق  لف�شل 
والأمن  الرفاهية  حتقيق  ميكنها 
وال�شالمة لل�شعوب العامل من دون 
الخالل او التهاأون ب�شالمة البيئة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى كوكب  واحل���ي���اة 
الر�س . واأ�شار اإىل اأنه من املنتظر 

من العلماء واملتخ�ش�شني ت�شخري 
تقدمي  يف  وخرباتهم  امكانياتهم 
ت�شب يف م�شلحة  بحثية  م�شاريع 
الطبيعية  واحل�����ي�����اة  ال���ب�������ش���ري���ة 
وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا م���ع ن��ظ��رائ��ه��م من 
الباحثني لتكون خطوة نحو املزيد 
 . العلمي  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  م��ن 
اأهمية تبني تنظيم  واأو�شح �شموه 
امللتقيات العلمية والور�س الدولية 
اجلهود  تكثيف  اىل  ت�شعى  ال��ت��ي 

د. عبد العزيز احلمادي: املراأة هي املجتمع كله ل ن�سفه 

�سرطة راأ�س اخليمة تفتتح القرية الرتاثية لأطفال رو�سة امل�ستقبل 

بلدية راأ�س اخليمة تغلق مطعمًا وتغرم تعاونية وت�سادر متورًا

– الفجر  اخليمة  •• راأ�س 
اأك�����د د. ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل���م���ادي، 
يف  الأ���ش��ري  التحكيم  ق�شم  رئي�س 
دائ���رة حم��اك��م دب���ي، يف حما�شرة 
بعنوان )دور املراأة يف بناء املجتمع، 
املحا�شرات  ب���رن���ام���ج  اإط��������ار  يف 
ت���ن���درج �شمن  ال���ت���ي  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
للقراآن  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  م��ن 
الكرمي، بح�شور نحو 130 �شيدة 
على  املختلفة  الدولة  اإم���ارات  من 

عظمة دور املراأة .               
واأك���������د ال����دك����ت����ور احل������م������ادي، يف 

احل��ن��ي��ف ك��ال��ل��وؤل��وؤة، ���ش��وءا كانت 
اأو ابنة، فيما  اأو اأختا  اأو زوجة  اأما 
ب��امل��راأة منذ نعومة  الإ���ش��الم  اهتم 
اأظ���ف���اره���ا، وامل���ه���ر )رم������ز( و�شع 
ل���ت���ك���رمي امل��������راأة وت���ق���دي���ره���ا حق 

قدرها.
اأدوار املراأة يف  وتناول د. احلمادي 
تن�شئة  واأب��رزه��ا  ال��ي��وم،  جمتمعنا 
املغفور  كلمة  اإىل  م�شريا  اجل��ي��ل، 
زايد  ال�شيخ  ت��ع��اىل،  ب���اإذن اهلل،  ل��ه 
نهيان، رحمه اهلل:  اآل  �شلطان  بن 
واإن من  للعمل،  امل��راأة  )اإننا ندعو 
اأعظم اأدواره��ا القيادية هو القيام 
ب��اأم��ور زوج��ه��ا واأب��ن��ائ��ه��ا(، م�شددا 

املجتمع  هي  امل��راأة  اأن  حما�شرته، 
كله، ولي�شت ن�شفه، نظرا لأهمية 
املجتمعات  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  دوره�����ا 
وتن�شئة  برتبية  ت�شطلع  اإذ  كافة، 
جميع اأفراد املجتمع، عرب اأجياله 
عدد  بنماذج  م�شت�شهدا  املتعاقبة، 
اأب������رز ع��ل��م��اء الأم������ة، الذين  م���ن 
حياتهم،  يف  امل�����راأة  بف�شل  اأق�����روا 
ب��ي��ن��ه��م الإم�����ام اأح���م���د ب���ن حنبل، 
اجلليل،  والعامل  املذهب،  �شاحب 
الع�شقالين،  حجر  ابن  واحلافظ 
عنها:  وق��ال  �شقيقته،  ربته  ال��ذي 

)هي اأمي، التي مل تلدين(.
واأك���د احل��م��ادي اأن امل���راأة يف ديننا 

على اأن )الأمومة( هي من اأعظم 
من  اإل  قدرها  يعلم  ول  اهلل،  نعم 

فقدها.
واأ�شاف د. احلمادي من اأدوار املراأة 
الرئي�شية يف بناء املجتمع التن�شئة 
العقيدة  غ��ر���س  ع��رب  ال��ع��ق��ائ��دي��ة، 
اأبنائها،  ن��ف��و���س  يف  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
والتن�شئة ال�شلوكية، يف ظل ظهور 
ح����الت و���ش��ل��وك��ي��ات خ��ط��رية بني 
ظاهرة  بينها  من  موؤخرا،  الأبناء 
معتربا  وال�شرتجال،  )البويات( 
اأن ا�شتقدام اخلادمات هو �شر لبد 
منه، وله و�شائل لتخفيف �شلبياته، 
اأن  العاقلة  امل���راأة  على  يجب  فيما 

اخلادمة،  دور  م��ن  ال��ه��دف  تر�شم 
ال�شلوكيات  ب��ع�����س  م���ن  حم�����ذرا 
التي  الدخيلة،  وال��ع��ادات  ال�شلبية 
هي من اإف��رازات اتكال امل��راأة على 

اخلادمة ب�شورة كلية.
اأعظم  م��ن  اأن  امل��ح��ا���ش��ر  واأو����ش���ح 
طرق الرتبية )الرتبية بالقدوة(، 
تتاأثر  وال��ب��ن��ت  ق����دوة  الأم  اأن  اإذ 
اأهمية  م��وؤك��دا  وت�شمع،  ت��رى  مب��ا 
وال�شلوكية،  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة 
تربيتها  يف  الأم  ت��غ��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي 
لأبنائها، ذكورا واإناثا، ما يجعلهم 
يف  امل�شوؤولية  حتمل  على  ق��ادري��ن 

جمتمعهم. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن  انطالقا 
التي حتر�س على تنفيذها �شرطة 
وليد  ال��رائ��د  افتتح  راأ���س اخليمة، 
كنف�س مدير فرع البحث اجلنائي 
ال�شامل  امل��ع��م��ورة  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز 
ال�شباط  م�����ن  ع�������دد  ب���ح�������ش���ور 
والأف�����راد، ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة التي 

نظمتها اإدارة رو�شة امل�شتقبل.

لتعريف  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت���دري���ب���ي���ة 
الأط�����ف�����ال ب�����ال�����رتاث الم�����ارات�����ي 
ال���ع���ري���ق وال���ت���اري���خ امل��ج��ي��د حيث 
ت�شم القرية العديد من الفعاليات 
وال�شناعات  احلرف  مثل  املتنوعة 
اليدوية واملج�شمات الرتاثية التي 
كان  ال��ت��ي  احل��ي��اة  م�����ش��رية  تعك�س 
يعي�شها الباء والأمهات ما يجعلها 
ثقافيا  ك��ن��زا  ل��الأط��ف��ال  بالن�شبة 
واملعاين  باملفاهيم  اأفكارهم  يغذي 

جمموعة  على  القرية  وا�شتملت   
من املقتنيات الأ�شلية من الرتاث 
الأطفال  تعريف  بهدف  الإماراتي 
الأج���ي���ال اجل���دي���دة برتاثهم  م��ن 
امل��ح��ل��ي��ة وعلى  ال��ب��ي��ئ��ة  وم���الم���ح 
اأمن���اط احل��ي��اة ال��ت��ي ك��ان يعي�شها 

الآباء والأجداد يف املا�شي.
وقال كنف�س اإن الأن�شطة الرتاثية 
امل�شاحبة  ال���ي���دوي���ة  والأع�����م�����ال 
حمطات  تعد  الرتاثية  لفعاليات 

الأ�شيلة للرتاث.
اجلنائي  البحث  فرع  مدير  وتابع 
لتعريف  جيدة  و�شيلة  املعر�س  ان 
والتقاليد  ب����ال����ع����ادات  الأط�����ف�����ال 
ي�شعى  ان���ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأ���ش��ي��ل��ة 
للتاأكيد على �شرورة احلفاظ على 
الرتاث ال�شعبي واإحيائه يف جميع 
املنا�شبات، موؤكداً يف الوقت نف�شه، 
القيادة  واه���ت���م���ام  ح���ر����س  م����دى 
اخليمة  راأ�������س  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 

ك��اف��ة قطاعات  م��ع  امل�����ش��ارك��ة  على 
املجتمع بجميع املنا�شبات، حتقيقاً 
يف  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ل�شرتاتيجية 
املجتمع  فئات  التوا�شل مع  تعزيز 

.
ب��رن��ام��ج الح��ت��ف��ال بال�شالم  وب���داأ 
من  جمموعة  قامت  ثم  الوطني، 
ورق�شات  با�شتعرا�شات  الأط��ف��ال 
ت����راث����ي����ة وت�����ق�����دمي ال����ع����دي����د من 

الفقرات ال�شيقة .

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأغلقت بلدية راأ�س اخليمة مطعماً 
حملة  يف  تعاونية  جمعية  وغرمت 
ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة م��ف��اج��ئ��ة ع��ل��ى اإح����دى 
ل���وج���ود خمالفات  وذل����ك  امل��ن��اط��ق 
ال��ع��ق��وب��ات بتلك  ت�����ش��ت��وج��ب ه����ذه 
البلدية  غ���رم���ت  ك���م���ا  امل���ن�������ش���اآت، 
حم���اًل ب��غ��رام��ة ك��ب��رية ب��ع��د �شبط 
ح�����ش��رات داخ���ل ع��ب��وات م��ن التمر 
التي �شدارتها على الفور بناء على 

�شكوى تقدم بها اأحد املواطنني.
رئي�س  ال�����ش��ام�����ش��ي  م���ب���ارك  وق�����ال 
دائ�������رة ب���ل���دي���ة راأ��������س اخل���ي���م���ة اإن 

رادعة  عقوبات  و�شتوقع  امل�شتهلك 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��خ��ال��ف��ني،  ���ش��د 
البلدية مل ترتدد يف فر�س غرامة 
كبرية على اإحدى اجلمعيات نظراً 
بعد وجود خمالفات خا�شة بعملية 
تربيد املواد الغذائية بها ما اأدى اإىل 
تلف بع�س املواد املحفوظة بداخلها 

ومن �شمنها حلوم وغريها.
اإدارة  مدير  املكتوم  خليفة  وك�شف 
بالبلدية  والبيئة  العامة  ال�شحة 
اجلماعية  التفتي�شية  احلمالت  اأن 
التي تنفذها البلدية حالياً جنحت 
امل��ا���ش��ي��ة يف ك�شف  ال���ف���رتة  خ����الل 
املتعلقة  امل��خ��ال��ف��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 

اإغالق  ال��ف��ور  على  ق���ررت  البلدية 
لعدم  نظراً  املناطق  باإحدى  مطعم 
وال�شرتاطات  بالقوانني  التزامه 
ل��ع��م��ل املطعم  ال���الزم���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
املكان  اأن  للمفت�شني  ت��ب��ني  ح��ي��ث 
غ���ري ن��ظ��ي��ف وي���ت���م ال��ت��خ��ل�����س من 
املخلفات بطريقة غري �شحية مما 
ا�شتوجب الإغالق الفوري للمطعم 
م�شرياً اإىل اأن البلدية لن ت�شمح له 
التخل�س  بعد  اإل  ن�شاطه  مبزاولة 
�شجلها  التي  املخالفات  جميع  من 

املراقبون.
واأك�����د ان ال��ب��ل��دي��ة ل���ن ت��ت��ه��اون يف 
ب�شحة  ت�������ش���ر  ال����ت����ي  امل���خ���ال���ف���ات 

ال�شحة  ب��ق��وان��ني  الل���ت���زام  ب��ع��دم 
العامة وكذلك الت�شاهل يف تطبيق 
ب���ع�������س ال������ش�����رتاط�����ات ال����ت����ي من 
املواد  �شالمة  على  احلفاظ  �شاأنها 
ال��غ��ذائ��ي��ة ���ش��واء يف امل�����ش��ت��ودع��ات اأو 

خالل وجودها على الأرفف.
مطعما  البلدية  غرمت   : واأ���ش��اف 
خمالفات  وج����ود  ب�شبب  واأغ��ل��ق��ت��ه 
ل���ه مبزاولة  ت�����ش��م��ح  ول����ن  ���ش��ح��ي��ة 
العمل قبل ا�شتيفاء جميع ال�شروط 
املطلوبة من الناحية ال�شحية، كما 
اجلمعيات  اإح���دى  البلدية  غرمت 
ب�����ش��ب��ب اأع����ط����ال يف م���ربدات���ه���ا ما 
م����ربدة ومن  ل��ت��ذوي��ب حل���وم  ادى 

غرمت  كما  �شالحيتها،  انتهاء  ثم 
التجارية  امل���ح���ال  اأح�����د  ال��ب��ل��دي��ة 
ل��وج��ود ح�����ش��رات ح��ي��ة داخ����ل اأحد 
عبوات التمور، وكان اأحد املواطنني 
التاأكد  ومت  البلدية  عنها  اأب��ل��غ  ق��د 
العبوة  و����ش���ب���ط  ال�������ش���ك���وى  م�����ن 

وم�شادرة باقي التمور.
خالل  �شتوا�شل  البلدية  اأن  واأوح 
التفتي�س  عمليات  املقبلة  ال��ف��رتة 
والبقالت  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  ع��ل��ى 
وحمالت ال�شوبر ماركت وحمالت 
بيع اخل�شروات للتاأكد من اللتزام 
ب���ج���م���ي���ع ق�����وان�����ني ال�����ش����رتاط����ات 

ال�شحية.

العوي�س: التن�سيق مع املوؤ�س�سات التعليمية ل�سمان 
تخريج كوادر مواطنة موؤهلة للعمل يف القطاع ال�سحي

ال�سرطة املجتمعية تناق�س الق�سايا مبهرجان �سمل ) الوفاء للوطن والقيادة (

•• دبي-وام:

ثمن معايل عبدالرحمن حممد العوي�س وزير الثقافة 
بالإنابة..  ال�����ش��ح��ة  وزي���ر  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب 
ف��اع��ل يف  ب�شكل  ت�شهم  اأن��ه��ا  م���وؤك���دا   .. اب�����ش��ر  م���ب���ادرة 
الدولة  لأبناء  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  اآمال  حتقيق 
والجتماعي  الأ�شري  ال�شتقرار  حتقيق  على  وت�شاعد 
الوقت  امل��ب��ادرة ج��اءت يف  اأن  للمواطنني. وذك��ر معاليه 
الوطنية  الكفاءات  م�شاركة  وتعزيز  لت�شجيع  املنا�شب 
ال�شمو  روؤي��ة ثاقبة ل�شاحب  العمل من خالل  يف �شوق 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
2021 م��ن خ��الل ايجاد  روؤي���ة الم���ارات  اهلل لتفعيل 
العمال  قطاعات  خمتلف  يف  للمواطنني  عمل  فر�س 
على م�شتوى الدولة. ولفت اإىل اأن وزارة ال�شحة تعمل 
ب��ك��ل ج��د ع��ل��ى حتقيق حم���اور ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن حيث 
حماولة توفري فر�س عمل للمواطنني يف التخ�ش�شات 
املنا�شبة وكذلك ا�شتمرار التدريب والتطوير يف املجالت 
املتعلقة بالطب وال�شحة من خالل تفعيل التعاون مع 
العلوم  طالب  لتدريب  الدولة  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اأجل  من  للوزارة  التابعة  املرافق  يف  وال�شحية  الطبية 
تاأهيلهم للعمل يف القطاعني العام واخلا�س. واأو�شح اأن 

قطاعات الوزارة املختلفة تعمل على امل�شاهمة يف حتقيق 
امل��ب��ادرة يف اط��ار ال�شرتاتيجية  روؤي��ة ور�شالة واه��داف 
الوظائف..م�شريا  توطني  �شيا�شات  لدعم  لها  العامة 
يف  املتخ�ش�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ع  التن�شيق  اإىل 
للعمل  موؤهلة  مواطنة  ك��وادر  تخريج  ل�شمان  ال��دول��ة 
يف القطاع ال�شحي. وقال اإن املتابعة الكرمية من �شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
املبادرة من  لتنفيذ هذه  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
���ش��اأن��ه��ا اأن حت��ق��ق اه��داف��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة يف ت��وف��ري فر�س 
تدعم  ووا�شحة  متكاملة  روؤي��ة  وف��ق  للمواطنني  عمل 
مبادئ روؤية الإمارات 2021. وكانت وزارة ال�شحة قد 
�شملت  اأب�شر  مبادرة  مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة  اأبرمت 
ع���دة ن��ق��اط خ��ا���ش��ة ب��ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل للمواطنني 
على مدار ال�شنوات اخلم�س املقبلة بحيث تقوم الوزارة 
بتعيني ثالثة اآلف مواطن خالل هذه الفرتة و�شمان 
تدريب املتخرجني يف كليات العلوم ال�شحية وتاأهيلهم 
للعمل يف القطاع ال�شحي العام واخلا�س. كما ت�شمنت 
ال��وزارة للمواطنني  اأن تقدمها  الت�شهيالت التي ميكن 
ال��ع��ام��ل��ني يف ���ش��وق ال��ع��م��ل اخل��ا���س وال��ت��ي م��ن �شاأنها 
القطاع  ه��ذا  يف  العمل  على  والفتيات  ال�شباب  ت�شجيع 

باعتباره �شريكا ا�شرتاتيجيا يف عملية التنمية. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ال�شرطة  ق�شم  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي  ع��ب��د اهلل  امل��ق��دم  اأك���د 
املجتمعية براأ�س اخليمة اأن م�شاركة الإدارة مع خمتلف 
حتر�س  التي  الأول��وي��ات  �شمن  ت��اأت��ي  املجتمع  �شرائح 
الفريق  من  �شديدة  بتوجيهات  الداخلية  وزارة  عليها 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س 
اللواء  م��ن  ومبتابعة  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام �شرطة راأ�س 
اأم��ن و�شالمة  ملا لها من دور وقائي يف تعزيز  اخليمة، 
بجميع  املجتمع  اأف����راد  ومل�����ش��ارك��ة  ج��ان��ب،  م��ن  املجتمع 
العامة  لال�شرتاتيجية  حتقيقاً  املجتمعية  املنا�شبات 
تعليقا  ذل��ك  ج��اء   . اخليمة  راأ����س  �شرطة  تنفذها  التي 
)الوفاء  مهرجان  يف  املجتمعية  ال�شرطة  م�شاركة  على 
�شمل  جمعية  نظمته  ال��ذي  الثامن  وال��ق��ي��ادة(  للوطن 
ت�شكيلة  وت�شمن  وامل�����ش��رح  ال�شعبي  وال����رتاث  للفنون 

لروح  جت�شيداً  للدولة  ال�شعبي  امل��وروث  الفعاليات  من 
الحتاد والوفاء للوطن وقيادته الر�شيدة .

  و�شاركت ادارة ال�شرطة يف املهرجان عرب جناح خا�س 
التوعوية  والفعاليات  ال��ربام��ج  العديد  خالله  قدمت 
املوجهة اإىل اجلمهور من خمتلف اجلن�شيات والأعمار، 
الربو�شورات  ت��وزي��ع  الأن�����ش��ط��ة  ت��ل��ك  م��ن �شمن  وك���ان 
من  ع��ددا  تناق�س  التي  املختلفة  واملجتمعية  التوعوية 
الظواهر واملوا�شيع التي حتر�س ال�شرطة على اإي�شالها 
للمجتمع، وتعريفهم باأهداف ومهام ال�شرطة املجتمعية 
والن�شائح  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي  ب��ج��ان��ب 
ال�شلوكيات  بع�س  وق���وع  م��ن  للحد  اإت��ب��اع��ه��ا  ال��واج��ب 
اخلاطئة.   وذكر اأن اجلناح املتواجد يف املهرجان �شيعمل 
والعمل على  واملقرتحات  ال�شكاوى  كافة  ا�شتقبال  على 
اأفكار  اإدخ�����ال  اإىل  ت��ه��دف  ك��خ��ط��وة  ومناق�شتها  ح��ل��ه��ا 
تطويرية جديدة على برامج الإدارة املجتمعية ليحقق 

نقلة نوعية يف اأدائها كماً وكيفاً .
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�سكر وعرفان حلاكم ال�سارقة من ذوي العاقة واأ�سرهم ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س �سيا�سة هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
•• ال�صارقة-وام:

ناق�س اأع�شاء جلنتي �شوؤون الأ�شرة وال�شحة باملجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
ومهامها  الإم���ارة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  �شيا�شة  ال�شارقة 
وما  احليوي  وتنوعها  الفطرية  واحلياة  البيئة  واخت�شا�شاتها يف حماية 
يت�شل بها من اأدوار وجهود من خالل ما تنفذه الهيئة من فعاليات بيئية 

بالإمارة.
ح�شر الجتماع الذي عقد مبقر املجل�س اإح�شان م�شبح ال�شويدي رئي�شة 
ال�شويدي مقررة  اأح��م��د  اأم��ل  وال��دك��ت��ورة  باملجل�س  الأ���ش��رة  ���ش��وؤون  جلنة 
ال�شحية والأع�شاء علي م�شبح اجتبي وخليفه بن حمود  ال�شوؤون  جلنة 
الطنيجي وحممد را�شد ر�شود و�شامل اخلا�شوين وموزه ال�شويدي ومرمي 

البريق ورا�شد املحيان و�شالح العجلة ورا�شد بور�شيد النقبي ومن الأمانة 
العامة للمجل�س اإ�شالم ال�شيوي وحممد بوخلف.

الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة  هيئة  ت��وؤدي��ه  م��ا  اأه��م��ي��ة  املجتمعون  واأك����د 
الإكثار  وم��راك��ز  املحميات  واإق��ام��ة  البيولوجي  التنوع  على  احل��ف��اظ  يف 
العليا  الإدارة  م��ع  ولقائهم  الهيئة  ملقر  زيارتهم  بعد  خا�شة  واملتنزهات 
من  ع��دد  يف  البيئية  الإدارات  زي��ارة  على  ع��الوة  الهيئة  ملرافق  وزيارتهم 

دوائر حكومة ال�شارقة.
واأ�شاروا اإىل اأن حماور اجلل�شة املقبلة للمجل�س الإ�شت�شاري التي تعقد يوم 
و�شع  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  دور  �شتتناول  املقبل  اخلمي�س 
للحفاظ على  امل�شتدامة  التنمية  مبداأ  ودعم  للتوعية  املنا�شبة  ال�شيا�شات 

املوارد البيئية الطبيعية .

•• ال�صارقة-وام:

الإعاقة  ذوي  اأه��ايل  بجمعية  الدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  تقدم 
�شاحب  اإىل  والإم��ت��ن��ان  والتقدير  ال�شكر  بعظيم  الأ���ش��ر  وجم�شع 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى حاكم ال�شارقة على توجيهات �شموه لطريان العربية بتحمل 
ر�شوم اخلدمة املقدمة لذوي الإعاقة التي تفر�شها مطارات العامل 

عند �شفرهم اإىل املطارات التي ت�شري رحالتها اإليها.
واأ�شاد فرج ا�شماعيل فرج رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية بهذه املكرمة 
والتي  املعاقني  ن�شري  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  ال�شخية 
تعك�س مدى حر�س �شموه الدائم على تقدمي الدعم لذوي الإعاقة 

�شبل  اأف�شل  وتوفري  اأمامهم  العقبات  وتذليل  �شرط  اأو  قيد  دون 
الرعاية والهتمام حلياة كرمية ي�شعد بها املواطنون واملقيمون.

اإدارة اجلمعية ورئي�شة  املطرو�شي ع�شو جمل�س  وقالت كلثم عبيد 
ي�شعى  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ان  الجتماعي  الدفاع  جلنة 
دائ��م��ا ملتابعة اخل��دم��ات ل��ذوي الإع��اق��ة اإمي��ان��ا م��ن �شموه ب��اأن هذه 
الفئة قادرة على العطاء والتفوق اذا توافرت لهم مقومات النجاح 
وهذا ما يوؤكده �شموه يوما بعد يوم من دعم لأبنائه ذوي الإعاقة 
وهو ما يثلج �شدور اأ�شرهم ويعمل على م�شاركة اأبنائهم يف النه�شة 
والتي  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  احل�شارية 
م��ن خ��دم��ات لذوي  ت��وف��ره  مل��ا  املتقدمة  ال���دول  ا�شبحت يف م�شاف 

الإعاقة.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س الوزراء الرتكي

يف اإ�سافة نوعية تدعم توجه ال�سارقة نحو تعزيز دور ثقافة املو�سيقى يف بناء الأجيال

ال�سيخة بدور القا�سمي ت�سهد افتتاح مركز فرات قدوري للمو�سيقى يف الق�سباء
•• ال�صارقة-الفجر:

�شعادة  وح���������ش����ور  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
�شلطان  ب���ن���ت  ب��������دور  ال�������ش���ي���خ���ة 
ال�شارقة  هيئة  رئي�س  القا�شمي، 
لال�شتثمار والتطوير �شروق ، اأقيم 
ال�شارقة  يف  الق�شباء  م�شرح  على 
قدوري  ف���رات  م��رك��ز  افتتاح  حفل 
املوافق  اجل��م��ع��ة  ي���وم  للمو�شيقى 
22 فرباير، اأول مركز متخ�ش�س 
ل��ت��دري�����س ال��ث��ق��اف��ة امل��و���ش��ي��ق��ي��ة يف 
اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة. وح�����ش��ر حفل 
جا�شم  بن  م��روان  �شعادة  الإفتتاح 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�شركال، 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شيوف  �شروق وجمع غفري من 

والإعالميني.
بعزف  الإف��ت��ت��اح  ف��ق��رات  ا�شتهلت 
البيانو  ع��ل��ى  ال���وط���ن���ي  ل��ل��ن�����ش��ي��د 
ت����اله ظ��ه��ور ال�����ش��اع��ر الإم����ارات����ي 
ق�شيدة  األقى  حيث  ال�شعايل  علي 
ووقف  احلا�شرين.  اإع��ج��اب  نالت 
موؤ�ش�س املركز الفنان فرات قدوري 
الذي اأكد دور �شعادة ال�شيخة بدور 
اإن�شاء  على  ت�شجيعه  يف  القا�شمي 

والت�شجيع  ب���ال���دع���م  واع�����رتاف�����اً 
بدور  ال�شيخة  �شعادة  اأول��ت��ه  ال��ذي 
ال���ق���ا����ش���م���ي ل���ف���ك���رة امل�����رك�����ز، ق���ام 
بتقدمي  ق�������دوري  ف������رات  ال���ف���ن���ان 
ل�شعادتها  تكرمياً  تذكارية  هدية 
حت��م��ل ���ش��ع��ار امل��رك��ز ع��ل��ى جم�شم 
ثم  ال��ك��م��ان.  لآل��ة  الكري�شتال  م��ن 
قدم الفنان قدوري هدية تذكارية 
تقديراً  ال�شركال  م���روان  ل�شعادة 
وت�شهيل  م���ت���اب���ع���ة  يف  جل�����ه�����وده 
اإىل مرحلة  وو�شوله  املركز  اإن�شاء 
تعليقه  م��ع��ر���س  ويف  الن���ط���الق. 
الق�شباء،  يف  امل��رك��ز  اف��ت��ت��اح  ع��ل��ى 
ب���ن جا�شم  ���ش��ع��ادة م�����روان  وق�����ال 
ال�����ش��رك��ال: ت�����ش��ري ال�����ش��ارق��ة على 
الأدب  ت�شجيع  نحو  واث��ق��ة  خطى 
والثقافة والفنون لتحقيق الروؤية 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شمولية 
وتعزيز  القا�شمي  �شلطان  الدكتور 
للثقافة  كعا�شمة  ال�شارقة  مكانة 
عنا�شر  ع��ل��ى  ت�����ش��دره��ا  يف  تعتمد 
ال���ت���ي تزخر  وال��������رتاث  ال���ث���ق���اف���ة 
اأ����ش���اف: راأي�����ت يف فكرة  ب��ه��ا. ث���م 
امل��رك��ز ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة ت��ت��ف��ق مع 
ترتقي  اأج��ي��ال  تنمية  يف  اأه��داف��ن��ا 

بعك�س  البالد  وتخدم  باأحا�شي�شها 
����ش���ورة ح�����ش��اري��ة مب�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 

املهرجانات الدولية.
فرات  ال��ف��ن��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ق�����دوري ع�����ازف م��ت��م��ي��ز ع��ل��ى اآل���ة 
بالتقدير  يتمتع  الوترية  القانون 
بلجيكا  يف  ع���م���ل  ح���ي���ث  ال�������دويل 
واأملانيا على تدري�س مادة املو�شيقى 
التاريخي  وت����راث����ه����ا  ال���ع���رب���ي���ة 
الثقافات  ب����ني  امل������زج  وا����ش���ت���ط���اع 
اأ���ش��ل��وب م��ع��ا���ش��ر ل��ل��ع��زف على  يف 
ال�شرقية  الآلت  م����ن  واح��������دة 
انتباه  ج��ذب  ال��ذي  الأم���ر  البحتة 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ني ال��ع��امل��ي��ني ن��ح��وه. ان 
نتاج  ميز  الذي  املو�شيقي  النفتاح 
الوا�شع  ب��ات�����ش��ال��ه  ق����دوري  ف����رات 
مع جتارب مو�شيقية عاملية خالل 
ات�شال  يف  انعك�س  عقد،  من  اك��ر 
واملو�شيقى  اجل����از  م��و���ش��ي��ق��ى  م���ع 
الالتينية التي ح�شرت يف اعماله 
وامنا  ا�شتعرا�شية  كتجربة  لي�س 
ل��غ��اي��ات ت��ع��ب��ريي��ة ه��ي ذات��ه��ا التي 
دفعته اىل ان يعيد عزف و�شياغة 
امل��ق��ام ال��ع��راق��ي اح��د اه��م املوروث 
الغنائي العراقي اىل جانب كتابته 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
طيب  رجب  ال�شارقة..دولة  حاكم 
اأردوغان رئي�س الوزاء الرتكي لدى 
اإمارة  املا�شية  قبل  الليلة  و�شوله 
ال�����ش��ارق��ة ع��رب م��ط��اره��ا ال���دويل..
وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ���ش��امل  ب���ن 
وتهدف  ال�������ش���ارق���ة.  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
الرتكي  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  زي�������ارة 
للم�شاركة يف اأعمال الدورة الثانية 
احلكومي  الت�������ش���ال  م���ن���ت���دى  ل����� 
برعاية وح�شور  اليوم  يبداأ  ال��ذي 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
يف اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة . ك��م��ا ك���ان يف 
الرتكي  ال����وزراء  رئي�س  ا�شتقبال 

اأ�شامة �شمرة مدير مركز ال�شارقة 
الإع���الم���ي. وي��ع��د رئ��ي�����س ال����وزراء 
منتدى  �شيوف  اأب��رز  من  الرتكي 
 2013 احل����ك����وم����ي  الت�����������ش�����ال 
ال�شارقة  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
امل�شاركة  ت�شكل  ف��ي��م��ا  الإع���الم���ي 
املنتدى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ك��ب��ريا  اإث������راء 
وتر�شيخا ملكانته الدولية يف جمال 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي..يف ���ش��وء ما 
الرتكية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  حققه 
�شعيد  على  متعددة  جناحات  من 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  التنمية 
واإتباعه اأ�شلوبا متميزا يف الت�شال 
احل���ك���وم���ي اع��ت��م��د ع��ل��ى اإ����ش���راك 
القرارات  ك��ل  يف  ال��رتك��ي  ال�شعب 
واحل���ري���ات  ب��ال��ن��م��و  ال�����ش��ل��ة  ذات 
ال�شفافية  م��ع��اي��ري  اأرق�����ى  ���ش��م��ن 
م�شاركة  تهدف  فيما  وامل�شارحة.. 
الرتكي يف منتدى  ال��وزراء  رئي�س 

الفرتة من 1994 اإىل 1998..
عمل  ال����وزراء  رئا�شة  توليه  وب��ع��د 
ال�شتقرار  تر�شية  على  اأردوغ����ان 
والقت�شادي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  والأم�����ن 
والجتماعي يف تركيا ود�شن حملة 
ت�شالح مع الأط��راف كافة واأبدى 
تعاونا وفتح احل��دود مع ع��دد من 
تاأ�شرية  ورف�����ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
الدخول ود�شن عالقات متينة على 
وال�شيا�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شعد 
عدد  م��ع  والثقافية  والجتماعية 
واأ�شبحت  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ل��دان  م���ن 
العا�شمة  اإ����ش���ط���ن���ب���ول  م���دي���ن���ة 
..2009 عام  الأوروبية  الثقافية 
اإ�شالحات  اأردوغ������ان  اأج����رى  ك��م��ا 
فرتة  خ���الل  مهمة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ق�شرية �شملت دفع عملية النفتاح 
الدميقراطي يف تركيا اإىل مرحلة 
م�شتويات  وت��ع��زي��ز  ت��ق��دم��ا  اأك����ر 

ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين 
رئ��ي�����س دائ�����رة ال���ط���ريان امل����دين و 
القا�شمي  �شقر  بن  ع�شام  ال�شيخ 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم و ال�شيخ 
القا�شمي رئي�س  خالد بن عبداهلل 
واجلمارك  البحرية  املوانئ  دائ��رة 
وال���������ش����ي����خ ����ش���ل���ط���ان ب�����ن اأح����م����د 
ال�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  القا�شمي 
الإعالمي وال�شيخ خالد بن ع�شام 
القا�شمي مدير عام دائرة الطريان 
ال�شتقبال  ح�����ش��ر  ك��م��ا  امل������دين. 
���ش��ع��ادة حم��م��د ج��م��ع��ة ب���ن هندي 
لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
عبدالرحمن  و����ش���ع���ادة  ال�����ش��ارق��ة 
ب���ن ع��ل��ي اجل�������روان امل�����ش��ت�����ش��ار يف 
ال��دي��وان الأم����ريي و���ش��ع��ادة را�شد 
الديوان  رئي�س  ال�شيخ  ب��ن  اأح��م��د 
الهديدي  الأم��ريي و�شعادة حميد 
وال�شيد  ال�شارقة  �شرطة  قائد عام 

الت���������ش����ال احل���ك���وم���ي يف دورت�����ه 
الثانية اإىل اإبراز التجربة الرتكية 
وال�شتفادة  التوا�شل احلكومي  يف 
م���ن���ه���ا خ���ا����ش���ة اأن����ه����ا ت���ع���ت���رب من 
ال��ت��ج��ارب ال��غ��ن��ي��ة مل���ا ح��ق��ق��ت��ه من 
جوانب  خمتلف  يف  نوعية  ق��ف��زات 
التنمية مما �شكل دافعا ل�شتقطاب 
كبار امل�شوؤولني الأتراك وا�شتعرا�س 
الآليات  العملية ودرا�شة  جتربتهم 
التي ميكن من خاللها ال�شتفادة 
من خرباتهم على �شعيد الت�شال 

احلكومي وتنميته.
اأردوغ�������ان  اأن رج����ب ط��ي��ب  ي���ذك���ر 
ي���ت���ب���واأ م��ن�����ش��ب��ه رئ��ي�����ش��ا ل���ل���وزراء 
اإىل   2003 م����ار�����س   14 م���ن���ذ 
العدالة  ح��زب  رئي�س  كونه  جانب 
غالبية  مي��ل��ك  ال�����ذي  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الرتكي..وكان  ال���ربمل���ان  م��ق��اع��د 
ق��ب��ل��ه��ا ع��م��دة لأ���ش��ط��ن��ب��ول خالل 

ق���ائ���اًل: ل ب���د م���ن ال��رتك��ي��ز على 
اأهمية الثقافة املو�شيقية يف تن�شئة 
املو�شيقي  ال������رتاث  ي��ح��م��ل  ج��ي��ل 

ال�شرقي وي�شمن ا�شتمراره 
م�شاهد  احل���ف���ل  ف���ق���رات  ت��خ��ل��ل��ت 
من  يعترب  ال��ذي  الباليه،  لرق�س 
الفنون الراقية التي ت�شارك ثقافة 
ال�شعوب وجتعل من تناقل املعرفة 
امل�شاهد  اأداء  يف  ي��ت��ج�����ش��د  اأم�������راً 
ال��راق�����ش��ة ال��ت��ع��ب��ريي��ة. ث��م عر�س 

امل���رك���ز وحت��ق��ي��ق ح��ل��م��ه ال����ذي اآن 
اأحمل  وق�����ال:  ال���ن���ور  ي���رى  اأن  ل���ه 
ر���ش��ال��ة وال�����دي امل���ب���دع ال����ذي كان 
الذين  العرب  الفنانني  اأوائ��ل  من 
اهتموا بتثقيف جيل الأطفال عرب 
املو�شيقى والتاأليف املو�شيقي حيث 
راأي����ت الإه��ت��م��ام ال����ذي حت��ظ��ى به 
دول  يف  املو�شيقي  التثقيف  عملية 
نتجاهلها  بينما  ال��غ��رب��ي  ال��ع��امل 
واأ�شاف  ال��ع��رب��ي.  ع��امل��ن��ا  ن��ح��ن يف 

احل��ف��ل م��ه��ارات م��ت��ع��ددة لأطفال 
ت��ل��ق��وا ت��دري��ب��ات��ه��م يف امل��رك��ز على 
مثل  املختلفة  املو�شيقية  الآلت 
الكمان، والغيتار والعود والدرامز 
ا���ش��ت��ع��ر���س احلفل  ث���م  وغ���ريه���ا. 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  امل��ه��ارات 
ال��ذي��ن يقومون  امل��در���ش��ني  ف��ري��ق 
ا�شتعر�س  حيث  الطالب  بتدريب 
فقرات  يف  م��ه��ارات��ه��م  امل���در����ش���ون 

خ�ش�شت لكل اآلة على حدة.

ال�����ش��ف��اف��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد..
الرتكية  احل��ك��وم��ة  ف��ي��م��ا جن��ح��ت 
ك��ب��ح جماح  اأردوغ��������ان يف  ب���ق���ي���ادة 
اأث����ر �شلبا  ال��ت�����ش��خ��م ال����ذي ط��امل��ا 
عديدة  لعقود  تركيا  اقت�شاد  على 
ال�شابقة  احل��ك��وم��ات  فيها  ع��ج��زت 

الرتكية  للرية  ليعيد  اإيقافه  عن 
على  عمل  ال�شابق..كما  اعتبارها 
امل�شرفية  الفائدة  اأ�شعار  تخفي�س 
اأق����ل وزي�����ادة دخل  اإىل م�����ش��ت��وي��ات 
ال��ف��رد ب�����ش��ورة م��ل��ح��وظ��ة..ومت يف 
ال�شدود  بناء  اإجناز م�شاريع  عهده 

اجل����دي����دة وامل�������ش���اك���ن وامل����دار�����س 
توليد  وحم���ط���ات  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
غري  ب�شرعة  الكهربائية  الطاقة 
بع�س  ع��ل��ي��ه��ا  اأط����ل����ق  م�������ش���ب���وق���ة 
الثورة  ا���ش��م  ال��غ��رب��ي��ني  امل��راق��ب��ني 

ال�شامتة . 

لأعمال جديدة اخرى تنطلق من 
القانون وتت�شع لت�شمل اآلت اخرى 
الفنان  وق�����ال  ج���دي���دة.  روؤي������ة  يف 
ق��دوري: لقد اآثرت النطالق من 
دولة عربية مثل المارات العربية 
املتحدة لأنها تتمتع مبكانة دولية 
كملتقى للفنانني واملثقفني جتذب 
اإل���ي���ه���ا الأن����ظ����ار وت���خ���دم اأه�����داف 
املركز يف الهتمام بتثقيف اأجيالنا 
يف  املو�شيقى  دور  وتعزيز  القادمة 

تبادل الثقافات 
اأن هناك  اإىل  ب��د م��ن الإ���ش��ارة  ول 
مدر�شي  ع�����دد  يف  وا�����ش����ح  ن��ق�����س 
العربي،  ال����وط����ن  يف  امل��و���ش��ي��ق��ى 
ب��ال�����ش��رورة اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم���ر 
املو�شيقى  تعليم  انت�شار  يف  �شمور 
عنه  ونتج  تثقيفية  درا�شية  كمادة 

اجت���اه امل��واه��ب ن��ح��و ال��غ��ن��اء مل��ا له 
و�شهرة. ويذكر  م��ادي  م��ردود  من 
عربية  مو�شيقية  ف���رق  ه��ن��اك  اأن 
ع��ازف��ني من  ع��ل��ى  تعتمد  ع��دي��دة 
دول العامل نظراً للنق�س الوا�شح 
يف ع���دد ال��ع��ازف��ني ال���ع���رب. واأف����اد 
ف��رات ق��دوري عن خططه  الفنان 
امل�شتقبلية للمركز اأن هناك اجتاه 
مو�شيقية  م���ه���رج���ان���ات  لإق����ام����ة 
التبادل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ق�����ش��ب��اء  يف 
العربية  امل��و���ش��ي��ق��ى  ب���ني  ال��ث��ق��ايف 
الأنظار  لفت  اإىل  يهدف  والغربية 
النوع  لهذا  كملتقى  الق�شباء  اإىل 
من الفنون وتهيئة اأطفالنا للقيام 
املو�شيقى  ا�شتمرار  يف  فاعل  ب��دور 
ال����ع����رب����ي����ة وح���م���ل���ه���ا ل����الأج����ي����ال 

القادمة.

جامعة احل�سن تناق�س الحتياجات التعليمية لل�سباب مع 
نخبة الأو�ساط الأكادميية خالل ملتقى اجلامعات الثالث 

املركز العربي لالإعالم ال�سياحي يختار حاكم 
ال�سارقة �سخ�سية العام الرتاثية 

•• ال�صارقة-الفجر:

ان�شمت جامعة احل�شن اإىل عدد من اأبرز اجلامعات واملوؤ�ش�شات الأكادميية 
يف دولة الإمارات ملناق�شة اأهم الق�شايا املوؤثرة على البيئة التعليمية وتطوير 
اإمكانات ال�شباب، ول �شّيما من املواطنني واملواطنات، وذلك خالل ملتقى 
اجلامعات والكليات الثالث الذي ا�شت�شافه مركز نا�شئة وا�شط يف منطقة 

ال�شويحات بال�شارقة يف 19 و20 �شباط فرباير اجلاري.
ناق�س امللتقى، الذي نظمته الإدارة العامة ملراكز النا�شئة التابعة للمجل�س 
الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة اخليارات املهنية والوظيفية يف امل�شتقبل 
ف�شاًل عن ال�شلوكيات املنا�شبة الواجب التقيد بها خالل احلياة اجلامعية 
ال�شاعة  م��ن  اليومية  النقا�س  جل�شات  وا�شتمرت  ال�����ش��واء.  على  واملهنية 
اإىل  الرابعة ع�شراً  ال�شاعة  الظهر ومن  الواحدة بعد  اإىل  الثامنة �شباحاً 

العا�شرة م�شاء.
الطلبة  لإط��الع  تف�شيلياً  عر�شاً  امللتقى  خ��الل  احل�شن  جامعة  وقدمت 
القدرات  تنمية  لتعزيز  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ب��ع  ال�����ش��م��ويل  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى  واحل�����ش��ور 
كما   . بروؤية حملية  عاملية  روؤيتها معرفة  مع  واملهنية متا�شياً  ال�شخ�شية 
ا�شتعر�شت اجلامعة اأي�شاً روؤيتها فيما يتعلق بدفع عجلة تطوير املواهب 
اخليارات  نحو  التوجه  اإىل  والطالبات  الطالب  داعيًة  الإماراتية،  ال�شابة 
الأكادميية اجلديدة واملبتكرة. ورّحب ممثلو اجلامعة با�شتف�شارات الطلبة 

املهتمني مبعرفة املزيد عن روؤية اجلامعة ور�شالتها.
احل�شن  جامعة  م��دي��ر  ���ش��اب��وين،  عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  و���ش��ّرح 
بقوله: حتتاج دولة الإمارات اإىل وجود جيل �شاب موؤهل وعلى درجة عالية 
اأكر  منذ  امل�شتمرة  والنجاح  التميز  م�شرية  لقيادة  العلمية  الكفاءة  من 
من اأربعة عقود من الزمن. وياأتي ملتقى اجلامعات ليمثل فر�شة مثالية 
ال�شبل  اأف�شل  حول  وا�شحة  اأفكار  لطرح  احل�شن  جامعة  يف  لنا  بالن�شبة 
واخلربات  املعارف  اإىل  الو�شول  من  الإم��ارات��ي  ال�شباب  ومتكني  لتطوير 
واملهارات وال�شلوكيات الالزمة حلمل لواء التميز وبناء م�شتقبل الإمارات. 
قبل  من  تلقيناها  التي  الإيجابية  وال�شتجابة  الفعال  التوا�شل  وي�شعدنا 
احل�شن  جامعة  يف  منهم  العديد  ا�شتقبال  اإىل  ونتطلع  امل�شاركني  الطلبة 

قريباً. 
يف   2011 العام  يف  ال�شارقة  يف  الأول  والكليات  اجلامعات  ملتقى  وعقد 
خطوة تهدف اإىل دعم برنامج التوطني الذي تنتهجه احلكومة الإماراتية. 
و�شهد امللتقى منذ انطالقه جناحاً كبرياً ومنواً مّطرداً لي�شبح اليوم اأحد 
واأنه  �شّيما  ول  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  املتخ�ش�شة  التعليمية  الفعاليات  اأب��رز 

ي�شتقطب اأكر من 1،500 م�شارك �شنوياً.
12 برناجماً خا�شاً بدرجة البكالوريو�س و7 برامج  توفر اجلامعة حالياً 
وكلية  التطبيقية  والعلوم  الهند�شة  كلية  �شمن  العليا  بالدرا�شات  خا�شة 

الأعمال وكلية الآداب والعلوم الجتماعية.

•• القاهرة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فاز 
للعام  الرتاثية  العام  ال�شارقة ب جائزة �شخ�شية  الأعلى حاكم  املجل�س 
2013 والتي كان املركز العربي لالإعالم ال�شياحي قد اأطلقها وحتمل 

ا�شم ال�شيخ في�شل بن قا�شم اآل ثاين.
لالإعالم  العربي  للملتقى  اخلام�شة  ال���دورة  فعاليات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�شعار  حتت  حاليا  العربية  م�شر  جمهورية  ت�شت�شيفه  ال��ذي  ال�شياحي 
نلتقي لرنتقي وي�شتمر حتى ال�شابع والع�شرين من �شهر فرباير اجلاري 

برعاية وزارة ال�شياحة امل�شرية.
رئي�س  ال�شياحي  ل��الإع��الم  العربي  املركز  رئي�س  املناعي  ح�شني  واأ���ش��اد 
املتميزة  ب��اجل��ه��ود  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال�شياحي  ل��الإع��الم  الإم����ارات  م��رك��ز 
واملخل�شة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شعد  على  امل�شتمرة  وعطاءاته  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
كافة خا�شة على �شعيد �شون الرتاث يف اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات 
والوطن العربي والعامل الإ�شالمي .. م�شريا يف هذا ال�شدد اإىل مبادرة 
�شموه غري امل�شبوقة والتي تكفل من خاللها باإعادة بناء املجمع العلمي 
ل  التي  ال��ن��ادرة  والكتب  بالوثائق  وم��ده  للحرق  تعر�س  ال��ذي  امل�شري 
تقدر بثمن وذلك من وازع حبه لوطنه دولة الإم��ارات وم�شر والوطن 

العربي الكبري.
من  ك��ب��رية  جمموعة  القيمة  م��ب��ادرت��ه  �شمن  ق��دم  �شموه  اأن  واأو���ش��ح 
املخطوطات الأ�شلية واملجلدات والكتب واملو�شوعات النادرة واخلرائط 
ال�شخ�شية  املقتنيات  من  عنوان   4000 عن  عناوينها  عدد  يزيد  التي 
النادرة والنفي�شة ل�شموه اإهداء للمجمع العلمي امل�شري لإعادة تعمري 

مكتبته.
املقتنيات  ه��ذه  بتقدمي  ب���ادر  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  اأن  واأك���د 
للمجمع العلمي امل�شري كهدية وعرفان للدور احل�شاري لهذا املجمع 
عرب  املحلي  ال�شعيد  على  �شموه  ومبادرات  بتوجيهات  واأ�شاد   .. الرائد 
احلفاظ على املوروث الرتاثي والثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة 

مركز  م��ب��ادرة  ومنها   .. و�شونها  الثقافية  بالهوية  اله��ت��م��ام  وتعزيز 
الت�شويه  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  اللهجة  على  للحفاظ  الإع��الم��ي  ال�����ش��ارق��ة 
قامو�س  ع��ن  بعيدة  م�شطلحات  ل�شتخدام  نتيجة  عليها  ي��ط��راأ  ال��ذي 
اللهجة الماراتية يف العديد من املواد الإعالنية التي تبث عرب الإذاعة 

والتلفزيون.
واملحافظة  ال�شحراوية  بالبيئة  الهتمام  جمال  يف  �شموه  بجهود  ونوه 
على مواردها التي حتتوي على تنوع نباتي وحيواين مهم ي�شكل جزءا 

من اإرثنا الثقايف والجتماعي.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  البي�شاء  الأي���ادي  اأن  املناعي  واأو���ش��ح 
امتدت اأي�شا اإىل جمال التوثيق عرب ا�شت�شافة ال�شارقة يف �شهر اأكتوبر 
والبحوث  للوثائق  ال�شارقة  مركز  احتفالية  فعاليات  املا�شي  العام  من 
ذاكرة  ووث��ائ��ق  اأر�شيف  �شعار  حتت  اأقيمت  التي  العربية  الوثيقة  بيوم 
الأمة وا�شتمرت يومني بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجل�س 
بالتاريخ  واهتمامه  و�شغفه  �شموه  جهد  ي��وؤك��د  م��ا  لالأر�شيف  ال���دويل 
�شموه  و�شعي  واحل�شارة  التقدم  مبكونات  �شلتهما  لتوطيد  والتوثيق 
بالتاريخ و�شونه  والإهتمام  والعلم  البحث  للتوا�شل مع مراكز  الدائم 
وحفظه بالو�شائل كافة عالوة على اإعالء الوثيقة واملخطوط كرافد هام 
اإن�شاء �شموه ملركز  وم�شدر �شادق ودقيق للمعلومات والأح��داث ليكون 
والزدهار  التقدم  درب  على  مبادارته  اأح��د  والبحوث  للوثائق  ال�شارقة 
وال��ب��ق��اء وح��ف��ظ ال��وث��ائ��ق ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة والنهو�س ب��الأر���ش��ي��ف يف 
حتقيق روؤية �شموه الرامية للحفاظ على الإرث الوطني ون�شر املعرفة 

والتكاتف العلمي احل�شاري.
الإمارات  مركز  رئي�س  ال�شياحي  ل��الإع��الم  العربي  املركز  رئي�س  ورف��ع 
ال�شمو  ل�شاحب  التهنئة  اآي��ات  اأ�شمى  املنا�شبة  بهذه  ال�شياحي  لالإعالم 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
العام الرتاثية تقديرا لدعم  ال�شارقة مبنا�شبة اختيار �شموه �شخ�شية 
�شموه جلهود احلفاظ على الرتاث والهوية واإ�شهاماته املتميزة يف هذا 
ال�شدد على ال�شعد املحلية والعربية والإ�شالمية والدولية ون�شر العلم 

واملعرفة والتوا�شل مع احل�شارات. 
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•• دبي-وام: 

ت�شهد  حيث  املجتمع  �شرائح  من  وا�شعا  اإق��ب��ال  ال��رب  مناطق  ت�شهد 
التالل وال�شاحات الرملية وجوانب الطرق اأن�شطة فردية وجماعية 

مثل قيادة الدراجات والتخييم وغريها.
م��ن يرتك  ال��رب فمنهم  مل��رت��ادي  البيئي  ال��وع��ي  وي��ت��ف��اوت م�شتوى 
املكان نظيفا ويقوم بتجميع املخلفات الناجتة عن ن�شاطه ومنهم من 
يرتك كميات كبرية من املخلفات دون التفكري مبن �شي�شتغل املكان 

بعده اإ�شافة اإىل ت�شويه املظهر العام.
املناطق  لنظافة  �شنوية  حملة  دب���ي  ب��ل��دي��ة  تنظم  ل��ذل��ك  ونتيجة 
غريك  ب��ه  لينعم   ... نظيفا  امل��ك��ان  ات���رك  �شعار  حت��ت  ال�شحراوية 
 26 م��ن  ال��ف��رتة  وال��ت��ي تنطلق خ��الل  ال��ت��وايل  الثالثة على  للمرة 

فرباير احلايل اإىل 9 مار�س القادم باعتبارها الأوىل من نوعها على 
البلدية  مبهام  وثيقا  ارتباطا  احلملة  وترتبط  الإم���ارات.  م�شتوى 
الق�شايا  م��ن  واح���دة  على  ال�����ش��وء  فيها  �شتلقي  وال��ت��ي  الرئي�شية 
البيئية املهمة يف دولة المارات العربية املتحدة وتكثف فيها اجلهود 
للتوعية بالتاأثريات ال�شلبية لتلك الق�شية والتعريف باجلهود التي 
ب�شفة  الق�شية  تلك  مواجهة  يف  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  تبذلها 
املهند�س  وق��ال  ع��ام��ة.  ب�شفة  وتنميتها  البيئة  حماية  ويف  خا�شة 
البيئة وال�شحة  العام لقطاع خدمات  املدير  اأمريي م�شاعد  �شالح 
العامة يف ت�شريح له اليوم اإن اأهمية هذه احلملة واأولوية تنفيذها 
اأف�شل عمل بيئي لعام  ب�شبب فوز احلملة بجائزة  وموا�شلتها جاء 
الأفكار  منظمة  نظمتها  التي  اخلا�شة  امل�شابقة  يف  وذل��ك   2012
ح�شب  مرتفعا  ر�شا  م�شتوى  ح�شدت  اإنها  كما  بتك�شا�س  الأمريكية 

 2012 ع��ام  �شهدت  احلملة  اأن  مو�شحا  احلملة  تقييم  ا�شتمارات 
فيها  و�شارك  اخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  من  كبريا  اإقبال 
8500 متطوع �شواء كانت يف املخيم الك�شفي اأو فعاليات التنظيف 
الرب  لتنظيف  واخل��ي��ول  اجل��م��ال  اأو م�شرية  ال��رب  م��رت��ادي  وتوعية 
كذلك فعاليات الدراجات ال�شحراوية وكانت النتائج مبهرة بجمع 
17880 كي�شا من النفايات  864 طنا من املخلفات وجمع  ونقل 
بهدف  تاأتي  اأن هذه احلملة  اأم��ريي  واأ�شاف  املتطوعني.  مب�شاعدة 
يف  وم�شتدامة  نظيفة  بيئة  �شمان  ال�شرتاتيجي  التوجة  حتقيق 
اإمارة دبي والرامي اإىل حتقيق الهدف ال�شرتاتيجي احلفاظ على 
نظافة كافة املناطق يف اإمارة دبي وتوعية الن�سء وزرع روح املحافظة 
وتوعيتهم  اجلمهور  واإر�شاد  الأماكن  كافة  يف  العامة  النظافة  على 
اأن�شطتهم  ع��ن  الناجتة  املخلفات  م��ن  للتخل�س  ال�شليمة  بالطرق 

بلدية دبي تنظم حملة نظافة املناطق ال�سحراوية للمرة الثالثة على التوايل 

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية يف مقر الوزارة ام�س �شعادة ام كيه 
لوكي�س �شفري جمهورية الهند لدى الدولة. مت خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات 
الهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز التعاون والتن�شيق بني وزارة الداخلية وال�شفارة الهندية يف 
خمتلف املجالت الأمنية. ح�شر اللقاء .. اللواء نا�شر العو�شي املنهايل وكيل الوزارة امل�شاعد 
العالقات  اإدارة  العو�شي مدير  ل�شوؤون اجلن�شية والإقامة واملنافذ والعقيد ح�شني حممود 

العامة بالإنابة واملقدم اأحمد �شعيد املزروعي مدير اإدارة التعاون الدويل بوزارة الداخلية.

 الداخلية وال�سفارة الهندية 
تبحثان تعزيز التعاون

•• دبى- وام:

وال�شئون  والعمل  ال�شحية  ال�����ش��وؤون  جلنة  نظمت 
الجتماعية باملجل�س الوطنى الحتادى م�شاء اأم�س 
التوطني والتاأهيل فى  الول حلقة نقا�شية بعنوان 

القطاع اخلا�س بندوة الثقافة والعلوم بدبى.
واألقى �شعادة �شامل بن ركا�س العامرى رئي�س جلنة 
الجتماعية  وال�����ش��ئ��ون  وال��ع��م��ل  ال�شحية  ال�شئون 
اأع�شاء  باملجل�س الوطنى الحتادى كلمة نيابة عن 
ال��ت��وط��ني وايجاد  اأن م��و���ش��وع  ف��ي��ه��ا  اأك����د  ال��ل��ج��ن��ة 
القيادة  اهتمام  للباحثني عن عمل حمل  الوظائف 
وظيفة  األ��ف   20 لتوفري  اأب�شر  ومبادرة  ال�شيا�شية 

للمواطنني خالل 5 �شنوات.
عاما   2013 ع����ام  حت���دي���د  م����ب����ادرة  ان  وا�����ش����اف 
�شاحب  يوليه  ال��ذى  الهتمام  على  ت��دل  للتوطني 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ���وه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
حديث  وك��ذل��ك  دب��ى  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  نائب  نهيان  ال  زايد  ال�شيخ من�شوربن  �شمو 
القمة  ام��ام  الرئا�شة  �شئون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
للباحثني  وظ��ائ��ف  اي��ج��اد  م��و���ش��وع  ع��ن  احلكومية 
عن عمل يو�شح مدى اأهمية هذا املو�شوع . واأ�شاف 
ال�شمو  لدعوة �شاحب  اإنه حتقيقا  العامرى  �شعادة 
الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  الدولة و�شاحب  رئي�س 
اع�شاء  دب����ى اىل  ح���اك���م  ال�������وزراء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
املواطنني  للتوا�شل مع  الوطنى الحت��ادى  املجل�س 
مطالبهم  ومعرفة  معهم  الت�شاور  ثقافة  وتعميق 
والعمل  ال�شحية  ال�شئون  جلنة  فان  واحتياجاتهم 
ميدانية  زي��ارات  بعدة  قامت  الجتماعية  وال�شئون 
والطالع  الب�شرية  امل���وارد  وتوظيف  تنمية  لهيئة 
لتوظيف  امل�شتقبلية  وخططهم  اجن��ازه  م��امت  على 
الهيئة  تواجه  التى  وال�شعوبات  املواطنني  وتاأهيل 
ومعرفة  للتوطني  ظبى  اب��و  جمل�س  زي��ارة  وكذلك 
ال�شعوبات التى تواجههم واخلطط امل�شتقبلية حلل 

هذه ال�شعوبات.
عازمة  الوظائف  بتوطني  املعنية  اجلهات  اأن  واأك��د 
الباحثني  اع��داد  دقيقة عن  اح�شائيات  توفري  على 
عن عمل وذل��ك للم�شاعدة فى و�شع خطط مبنية 

على معلومات دقيقة عن �شري عملية التوظيف.
وق�����ال ال���ع���ام���رى ان م���و����ش���وع ف����رق ال����رات����ب بني 
القطاعني العام واخلا�س و�شاعات العمل وال�شتقرار 
الوظيفى من اهم المور التى حتتاج اىل حل حتى 

يقتنع املواطن بالعمل فى القطاع اخلا�س.
من جانبه عر�س مبارك عامر املحريبى مديرادارة 
تخطيط املوارد الب�شرية والتوظيف ب�شركة برتول 
فى  ال�شركة  /ادن��وك/ل��ت��ج��رب��ة  الوطنية  اب��وظ��ب��ى 
جمال تدريب وتاأهيل وتوظيف املواطنني .. ووجه 
ال�شكر فى بداية كلمته للمجل�س الوطنى الحتادى 

على تنظيم هذه احللقة النقا�شية.
والدوائر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود  ت�����ش��اف��ر  اإن  واأ����ش���اف 
احلكومية وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخوه 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبى 
رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو حكام الم��ارات والفريق 
ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
فى تطوير وتنويع م�شادرالقت�شاد الوطنى جعله 
ال�شبل والفر�س لأبناء  اقت�شادا مناف�شا دوليا يهئ 
الوطن ليطوروا اأنف�شهم ويكونوا على م�شتوى عال 
من النتاج واملناف�شة وامل�شاهمة بدورهم فى حركة 
التوطني  م��و���ش��وع  مناق�شة  اإن  واأ���ش��اف  التنمية. 
ا�شتثنائيا  اه��ت��م��ام��ا  ج��م��ي��ع��ا  م��ن��ا  ي�شتحق  ك��ه��دف 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  فى  ال�شرتاتيجى  لبعده 

امل�شتدامة جليلنا ولجيال قادمة من ابنائنا.
مبافيه  التوطني  م��رت��ك��زات  املحريبى  وا�شتعر�س 
من فر�س وحتديات مت�شمنا روؤية وجتربة ادنوك 
تعمل فى جمال  التى  املتعددة  �شركاتها  وجمموعة 
الطاقة و�شناعة البرتوكيماويات وتتلخ�س مهمتها 

فى البحث عن املوادر الطبيعية التى يعتمد عليها 
العامل احلديث والعمل على انتاجها وت�شويقها.

تعترب  بال�شركة  املواطنني  توظيف  ادارة  اإن  وق��ال 
ادنوك  ف��ى  الم�����ارات  م��واط��ن��ى  لتوظيف  ه���ام  اأداة 
ا�شرتاتيجية  بتطبيق  وتقوم  �شركاتها  وجمموعة 
على  وت��ع��م��ل  ال��ت��وظ��ي��ف  ب��رن��ام��ج  فىتنفيذ  ف��ع��ال��ة 
متطلبات  م���ع  مب��اي��ت��ن��ا���ش��ب  امل���واط���ن���ني  ت��وظ��ي��ف 
ال�شركات وا�شار اىل ان الدارة ا�شتطاعت رفع ن�شبة 
ع���دد امل��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني ف��ى ادن����وك وجمموعة 
�شركاتها من 20 يف املائة اىل 30 يف املائة وهناك 
خطط لزيادة هذه الن�شبة اىل 75 يف املائة بحلول 
بتزويد  تقوم  ال�شركة  اأن  مو�شحا   ..  2017 ع��ام 
امل��ج��ت��م��ع ب���ك���وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة م��ن خ���الل نظام 
البرتوىل  واملعهد  للتدريب  ادن��وك  البعثات ومعهد 

وبرنامج واحة املتميزين.
خلدمات  املدير  م�شاعد  الها�شمى  ابراهيم  وعر�س 
الفطيم  جمموعة  ب�شركة  الب�شرية  امل��وارد  موظف 
لتجربة الفطيم فى جمال توظيف وتاأهيل املواطنني 
وتطرق اإىل قانون العمل ون�شو�شه بالن�شبة لتعيني 
جتربته  اىل  م�شريا  اخلا�س  القطاع  فى  املواطنني 

فى ادارة املوارد الب�شرية بطريان المارات.
لربنامج  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  امل��دي��ر  امل���ال  عي�شى  وحت����دث 
الم��������ارات ل��ت��ط��وي��ر ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة وق�����ال ان 
الربنامج مت اطالقه لالهتمام بتوظيف املواطنني 
الباحثني  اأن عدد  اإىل  ..م�شريا  القطاع اخلا�س  يف 
اآلف مواطن   8 ك��ان  دب��ي  2005 يف  ع��ن عمل يف 
 8 بلغت  العام  البطالة يف هذا  ن�شبة  واأن  ومواطنة 
3 يف  اأق��ل من  البطالة  ن�شبة  املائة واليوم  ر10 يف 
اأق��ل من  الباحثني عن عمل يف دبي  واأن عدد  املائة 

األفي مواطن ومواطنة.
من  ه��م  عمل  ع��ن  الباحثني  معظم  اإن  امل��ال  وق���ال 
حملة ال�شهادة الثانوية وما دون هوؤلء امكانياتهم 
ل تتوافق مع احتياجات �شوق العمل ..لفتا اإىل عدم 
الح�شائيات  لديها  ال��دول��ة  يف  ر�شمية  جهة  وج��ود 

الدقيقة حول عدد الباحثني عن عمل.

•• دبي-وام:

العامة  الأ����ش���غ���ال  وزارة  ح�����ش��ل��ت 
 27001 الآي���������زو  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى 
العاملية لإدارة اأمن املعلومات . قدم 
ال�شهادة للوزارة ال�شيد اندرو املدير 
..بح�شور  ان��رتت��ك  ل�شركة  ال��ع��ام 
امل�شاعد  الوكيل  �شهيل  �شناء  �شعادة 
للخدمات امل�شاندة. وقامت ال�شركة 
واملعايري  ال��ل��وائ��ح  جميع  ب��اخ��ت��ب��ار 
العامة  الأ���ش��غ��ال  وزارة  يف  املطبقة 
وتقييمها  املعلومات  اأمن  يف جمال 
وموا�شفات  ملتطلبات  ومطابقتها 
وت�شمل   27001 الآي����زو  ���ش��ه��ادة 
ومراقبة  وت�شغيل  وتنفيذ  تطوير 
ومراجعة واملحافظة على النظم يف 
الوزاره التي تهدف اإىل اإدارة فعالة 
حماية  توفر  للمخاطر  وم�شتمرة 
منا�شبة للمعلومات ح�شب اأهميتها. 
ونفذ التقييم على مرحلتني مت يف 
الطرق  م��راج��ع��ة  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
والحتياطيات املطبقة ل�شمان اأمن 
املرحلة  ال���وزارة..اأم���ا  يف  املعلومات 
تف�شيلية  مراجعة  فكانت  الثانية 
هذه  واختبار  املتخذة  ل��الإج��راءات 
الإجراءات وال�شيا�شات التي حتفظ 
اخلطط  ومناق�شة  املعلومات  اأم��ن 
العمل  لإ�����ش����ت����م����راري����ة  ال���ب���دي���ل���ة 
ح�شول  ويعترب  املخاطر.  وجتنب 
ع��ل��ى هذه  ال��ع��ام��ة  ال���ش��غ��ال  وزارة 
يف  الأداء  دقة  على  تاأكيدا  ال�شهادة 
التي ت�شاند تقدمي  املعلومات  نظم 

ن��ظ��ام متكامل  اإط����ار  خ��دم��ات��ه��ا يف 
املعلومات  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  م��وؤ���ش�����س 
بجانب  م��درو���ش��ة  منهجية  وع��ل��ى 
انها حتقق الإلتزام يف تطوير الأداء 
وفق حماية املعلومات وخ�شو�شيتها 
منوذجا  ال������وزارة  اأداء  ي��ج��ع��ل  مم��ا 
ي��ح��ت��ذى ب����ه. م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا قالت 
الوكيل  �شعادة  �شهيل  �شناء  �شعادة 
امل�شاندة..اإن  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����ش��اع��د 
ل  التقنية  ا���ش�����ت��خ��دام  يف  ال��ت��و���ش��ع 
نوعية  يف  حت�شني  ي�شاحبه  اأن  ب��د 
املقدمة  اخل����دم����ات  ت��ل��ك  وج������ودة 
على  احل��ف��اظ  و�شائل  ك��ل  وتطبيق 
اأمنها وحمايتها من كل ما ميكن اأن 
يوؤدي بها لالإخالل مبدى جودتها 

اأنه من  واأو�شحت   . اإدارتها  وطرق 
هذا املنطلق حر�شت وزارة الأ�شغال 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  واإدارة  ال��ع��ام��ة 
اأمن  واأ�ش�س  �شيا�شات  تطبيق  على 
جاء  وقد  عامليا  املعتمدة  املعلومات 
�شهادة  على  احل�����ش��ول  يف  التفكري 
الأيزو 27001 يف اأمن املعلومات 
مل��م��ار���ش��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ات والإج������راءات 
وتتويجا  امل��ج��ال  ه���ذا  امل��ع��ت��م��دة يف 
لتلك اجلهود املبذولة من القائمني 
يف  التقنيات  وتطبيق  تفعيل  على 
ال��وزارة وحمايتها من كل ما يوؤثر 
اأمنها وم�شداقيتها. واأ�شافت  على 
اأن احل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادة الآي����زو 
ي��ع��د اإجن����ازا اآخ���ر ي�����ش��اف لر�شيد 

املتمثلة يف  اإجن��ازات وزارة الأ�شغال 
فوز الوزارة بجوائز عديدة حملية 
هذه  اأن  اإىل  وع���امل���ي���ه..م�������ش���رية 
وا�شحا  دل��ي��ال  ت��ع��ت��رب  الإجن�������ازات 
ع��ل��ى ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني يف 
واإدارات  عليا  ق��ي��ادات  م��ن  ال����وزارة 
وموظفني لتحقيق الإجادة والرقي 
مبكت�شبات الوطن والرقي به لأرفع 
ع���ز وجل  اهلل  امل�����ش��ت��وي��ات..���ش��ائ��ل��ة 
هذه  على  احل�شول  م��ن  يجعل  اأن 
م�شرقا  ون��ربا���ش��ا  طريقا  ال�شهادة 
يف  وال�شيا�شات  املمار�شات  لأف�شل 
املعتمدة  واملعايري  الأ�ش�س  تطبيق 
املعلومات  ن���ظ���م  اأم������ن  جم�����ال  يف 

وطرق اإدارتها.

وزارة الأ�سغال حت�سل على �سهادة الآيزو لأمن املعلوماتالوطنى الحتادى ينظم حلقة نقا�سية عن التوطني بالقطاع اخلا�س 

•• ام القيوين-الفجر: 

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ال��ط��وارئ والزم����ات وال���ك���وارث املقر 
وال�شتجابة  التن�شيق  ملكتب  اجلديد 
وذلك  القيوين  ام  ام���ارة  يف  الوطني 
لتواجد  الرامية  الهيئة  خطة  �شمن 
ال��وط��ن��ي��ة يف كافة  ف���رق ال���ش��ت��ج��اب��ة 

امارات الدولة . 
الرميثي  خلفان  حممد  �شعادة  وق��ام 
ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر ع���ام 
الطوارئ والزمات والكوارث يرافقه 
املعال  احمد  بن  را�شد  ال�شيخ  العميد 
رئي�س  القيوين  ام  �شرطة  ع��ام  قائد 
القيوين  ب��اأم  املحلي  ال��ط��وارئ  فريق 
بفريق  وامل�شوؤولني  امل��دراء  وع��دد من 
�شباط  وك����ب����ار  امل���ح���ل���ي  ال������ط������وارئ 
ام  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شرطة 
و�شري  اجلديد  املقر  بتفقد  القيوين 
الفنية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  باملكتب  العمل 
ي�شمها  التي  والداري���ة  والتنظيمية 
املكتب والتي ت�شاهم يف تقدمي اف�شل 
وامل�شوؤوليات  املهام  لتاأدية  اخل��دم��ات 
امل��وك��ل��ة ل��ف��ري��ق ال���ط���وارئ امل��ح��ل��ي يف 

حالت الطوارئ والزمات . 
واط���ل���ع احل�����ش��ور ع��ل��ى ن��ظ��ام والية 
النظم  و  امل���ك���ت���ب  يف  ال���ع���م���ل  ����ش���ري 
وانظمة  الطارئ  ادارة  يف  امل�شتخدمة 
التن�شيق  وال��ي��ة  امل��رك��زي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ومتكني  باحلدث  املعنية  اجلهات  مع 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل�����ش��ارك��ة ووح��دات��ه��ا على 
تطوير  خ��الل  م��ن  الناجعة  امل��واج��ه 
والتوجيه  وال�شيطرة  الت�شال  نظم 
ادارة  جم�����ال  يف  ق���درات���ه���ا  وت���ع���زي���ز 
الزم��ات والكوارث �شمن فريق عمل 

م�������ش���رتك م����ع الزم��������ات ع���ل���ى كافة 
م�شتويات الطارئ. 

ومهام  ادوار  على  اطلع احل�شور  كما 
ال������ذي ي�شم  امل���ك���ت���ب  وم�������ش���وؤول���ي���ات 
وغرفة  والتخطيط  التن�شيق  ف��ري��ق 
باأحدث  املجهزة  الرئي�شية  العمليات 
الفورية  وامل���ت���اب���ع���ة  الت�������ش���ال  ن��ظ��م 
ال���ي���وم���ي���ة ل������الأح������داث وم������ن خ���الل 
الرتباط  عنا�شر  ا�شتدعاء وجاهزية 
ادارة  يف  ت�شارك  التي  املعنية  للجهات 
الت�شال  ادوات  لهم  وت��وف��ر  ال��ط��ارئ 

والتن�شيق بني جميع اجلهات امل�شاركة 
ومتابعة  احل���دث،  ادارة  م��ن  للتمكن 
الطارئة  الح����داث  م�����ش��ت��ج��دات  اخ���ر 
م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة يف الم������ارة ، 
وامل�����ش��ارك��ة يف اع���داد وحت��دي��ث �شجل 
امل�شاركة  عن  ف�شال  املحلي،  املخاطر 
يف ح�������ش���ر وحت�����دي�����ث الم���ك���ان���ي���ات 
اعداد  يف  وامل�����ش��ارك��ة  املحلية  وامل����وارد 
ا�شافة  امل��ح��ل��ي��ة،  ال���ش��ت��ج��اب��ة  خ��ط��ط 
اىل امل�شاركة يف التدريبات والتمارين 
امل���ح���ل���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة وف������ق ال�����روؤي�����ا 
التمارين  ل���ربام���ج  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املختلفة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  تعد  التي 
بالتعاون  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه��ا  وت�������ش���رف 
والتن�شيق مع الوزارات والهيئات ذات 
ب��رام��ج منظومة  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ع��الق��ة 
املتكاملة.  والزم����ات  ال��ط��وارئ  ادارة 
وك���ذل���ك ال��ت��اأك��د م���ن ت��ط��اب��ق برامج 
امل�شتوى  ب��رام��ج  م��ع  املحلي  امل�شتوى 
الوطني بهدف ايجاد اف�شل ال�شبل يف 

ادارة الزمة.
احمد  بن  را�شد  ال�شيخ  العميد  وك��ان 
القيوين  ام  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  امل��ع��ال 
رئ��ي�����س ف��ري��ق ال���ط���وارئ امل��ح��ل��ي باأم 

�شعادة  مبكتبة  ا�شتقبل  ق��د  القيوين 
حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
ال��ه��ي��ئ��ة ي��راف��ق��ه ال�����ش��ي��د ع��ل��ي را�شد 
النيادي مدير اإدارة العمليات بالهيئة 
وال�شيد عبداهلل اأحمد املزروعي مدير 
الوطني  وال�شتجابة  التن�شيق  مكتب 
باأم القيوين و بح�شور عدد من مدرا 
وتناول  واملحلية  الحت��ادي��ة  الدارات 
و�شبل  امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه  القاء 
الطوارئ  فريق  �شمن  العمل  تطوير 

املحلي . 
والتقدير  بال�شكر  ال��رم��ي��ث��ي  وت��ق��دم 
القيون على  ام  �شرطة  ع��ام  قائد  ايل 
متابعة  يف  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  ج���ه���وده 
املحلي  ال��ط��وارئ  لفريق  العمل  �شري 
ليتمكن  الم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  وت�شخري 
من تاأدية مهامه ب�شكل فعال وحيوي 
ال��ذي انعك�س على جن��اح مهام  الم��ر 
امل��ك��ت��ب يف خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ج��ي��د مع 
ذات  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال����وزارات 

العالقة. 
وا�شاد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة 
بالكادر  والكوارث  الطوارئ والزمات 
عنا�شر  ���ش��م��ن  امل���واط���ن  ال��وظ��ي��ف��ي 

ف��ري��ق ال����ط����وارئ امل��ح��ل��ي وال�����ذي مت 
تاأهيله على م�شتوى عال من الكفاءة 
واملهارة ليقوم بكافة العمال املتعلقة 
والزمات  ال��ط��وارئ  ادارة  مبنظومة 
على  وحثهم  فاعلية  بكل  وال���ك���وارث 
بذل املزيد من اجلهد والعمل �شمن 
وب��روح وطنية تتطلع  فريق م�شرتك 
لتقدمي املزيد من النجاحات حلماية 

مكت�شبات الدولة.
ومن جانبه اكد العميد ال�شيخ را�شد 
ام  �شرطة  ع��ام  قائد  املعال  احمد  ب��ن 
الطوارئ  ادارة  فريق  رئي�س  القيوين 
والأزم���ات وال��ك��وارث ب��اأم القيوين ان 
وج�����ود ف���ري���ق حم��ل��ي ل���ل���ط���وارئ من 

تنفيذ  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��اه��م  ان  ���ش��ان��ه 
خلطط  ال����ع����ام����ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
تتبناها  ال���ت���ي  والزم�������ات  ال����ط����وارئ 
عملي  ب�شكل  بالدولة  العليا  القيادة 
و�شرعة  كفاءة  ورف��ع  وتطوير  وفعال 
ال���وط���ن���ي���ة يف ح�����الت  ال����ش���ت���ج���اب���ة 
اأف�شل  وف�����ق  والزم���������ات  ال�����ط�����وارئ 
والتن�شيق  وامل���م���ار����ش���ات،  ال���ت���ج���ارب 
الدائم والفعال مع الوزارات والهيئات 
الطوارئ  وجل��ان  واملحلية  الحت��ادي��ة 

والكوارث على م�شتوى المارة.
القيوين  ام  واأ�شاف قائد عام �شرطة 
ان م��ن اه��م م��ه��ام وواج��ب��ات الفريق 
ع��ن حالت  ال��الزم��ة  التقارير  اإع���داد 

التو�شيات  ورفع  للطارئ  ال�شتجابة 
 ، العليا  القيادة  فريق  على  لعر�شها 
والقيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل 
ل��الط��الع على اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
حلالت  وال�شتجابة  ال�شتعداد  نظم 
الطوارئ والأزمات والكوارث والعمل 
على �شمان حتديد املخاطر املحتملة 
على امل�شتوى املحلي وت�شنيفها ح�شب 
احلدوث  احتمالية  وحت��دي��د  ن��وع��ه��ا 
والآثار الناجمة عنها واأولوية التعامل 
م��ع��ه��ا وو�����ش����ع اخل���ط���ط وال����ربام����ج 
للتعامل معها وتقييم مدى جاهزية 
احلدث  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شات 

ملواجهة الأزمات والكوارث.

�سمن خطتها لتواجد فرق ال�ستجابة

هيئة الطوارئ والأزمات تفتتح مكتب التن�سيق وال�ستجابة يف ام القيوين

•• عجمان ـ الفجر 

ملتقى  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  �شاركت 
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات ال��ث��ال��ث يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
النا�شئة  مل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  نظمته  ال���ذي  امل��ت��ح��دة، 
بنف�شك.  ف��ك��ر  تخ�ش�شك،  اخ���رت  ���ش��ع��ار  حت��ت  ب��ال�����ش��ارق��ة 
ح�شر  متتاليني،  يومني  م��دار  على  امللتقى  ا�شتمر  وق��د 
الكليات  مل��خ��ت��ل��ف  م����ن اجل���ام���ع���ة مم���ث���ال  وف�����د ط���الب���ي 

والتخ�ش�شات.
وت��ن��وع��ت اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة لطلبة 
الثانوية، من تقريبهم من اجلامعة وتاريخها، وتعريفهم 

تزويدهم  اإىل   ،44 وبراجمها  الت�شعة  اجلامعة  بكليات 
مبعلومات م�شتفي�شة حول متطلبات القبول والت�شجيل، 
كل  يف  املطلوبة  املعتمدة  وال�شاعات  الدرا�شية،  والر�شوم 
تخ�ش�س.  كما تعرف زوار اجلناح على اخلدمات املقدمة 
الريا�شية  وامل��راف��ق  وال�شكن،  النقل،  كخدمات  للطلبة، 
وال�شحية، والمتيازات املخ�ش�شة للمتفوقني من اإعفاءات 
اإ�شافة اإىل   ،100% 25 اإىل  يف الر�شوم ترتاوح ما بني 
الطلبة على  �شوؤون  اإدارة  تنظمها  التي  املتنوعة  الأن�شطة 
مدار كل ف�شل درا�شي. ويذكر اأن جامعة عجمان هي اأحد 
على  الثالثة  لل�شنة  وذلك  امللتقى  لهذا  الفرعيني  الرعاة 

التوايل.

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  �شاركت 
ال��������دورة  ف����ع����ال����ي����ات  ب���ع���ج���م���ان يف 
التوظيف  ملعر�س  ع�شرة  اخلام�شة 
مركز  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي 
 19 الفرتة من  ال�شارقة يف  اإك�شبو 
كبرية  مب�����ش��ارك��ة  ف��رباي��ر   22 اإىل 
ال��ع��ام واخل��ا���س يف  القطاعني  م��ن 

الدولة.
الذي  جناحها  يف  الدائرة  وعر�شت 
اخلريجني  ل���ش��ت��ق��ب��ال  خ�����ش�����ش��ت��ه 
والباحثني عن العمل من املواطنني 
ف��ر���س ال��ع��م��ل امل���ت���وف���رة ل��دي��ه��ا يف 
كافة التخ�ش�شات ت�شجيعا لل�شباب 
اخل��ري��ج��ني م��ن امل��واط��ن��ني للعمل 
التي  اأب�شر  مل��ب��ادرة  وترجمة  لديها 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اأعلنه  وم�����ا  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

رع��اه اهلل ب��اأن ع��ام 2013 هو عام 
للتوطني ودعوتهما لكافة الوزارات 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  الحت����ادي����ة 
يف  للم�شاهمة   ، اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
رفع ن�شب التوطني يف كافة املواقع 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة مب���ا يف ذلك  وال���ف���ئ���ات 
ت��رج��م��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادي��ة يف 
واأكد نا�شر املطرو�شي مدير  ذلك. 

باأن  بالدائرة  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
امل�شاركة جاءت بتوجيهات من �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدائرة ،ومبتابعة من �شعادة 
وحر�شهما  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  يحيى 
بالدائرة  التوطني  ن�شب  رف��ع  على 
مبا يف ذلك ترجمة لإ�شرتاتيجياتها 
يف هذا الأمر لفتاً باأنها لي�شت املرة 

الأوىل التي ت�شارك بها اإدارة املوارد 
معار�س  يف  ال���دائ���رة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال��ت��وظ��ي��ف ال��ت��ي ت��ق��ام يف ال���دول���ة ، 
ال��دائ��رة على  ت�شويق  بهدف  وذل��ك 
كافة امل�شتويات والتعريف بها وفتح 
امل��ج��ال ل��ل��خ��ري��ج��ني ل��ل��ت��ع��رف على 
فر�س العمل املتوفرة لديها وكذلك 
واحلوافز  ف��ي��ه��ا  ال��وظ��ائ��ف  ن��وع��ي��ة 

املوظف  التي يح�شل عليها  واملزايا 
تقوم  وم����ا   ، ال����دائ����رة  يف  امل����واط����ن 
ب��ه ال���دائ���رة م��ن ج��ه��ود يف تدريب 
الفر�س  واإت��اح��ة  املوظفني  وتاأهيل 
وظيفية  مكت�شبات  لتح�شيل  لهم 
اأنف�شهم  خل��دم��ة  مهنية  وخ����ربات 
وال���دائ���رة ،وك��ذل��ك م��ا ت��ق��دم��ه من 
درا�شاتهم  لإكمال  للمتميزين  منح 
اجلامعية واحل�شول على الدرجات 
الأداء  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  العليا 

املوؤ�ش�شي بالدائرة.
وب�����ني امل���ط���رو����ش���ي ب�������اأن ال����دائ����رة 
الأول���ني من  اليومني  خ��الل  تلقت 
ذاتية  ���ش��رية   750 ق��راب��ة  املعر�س 
ل�������ش���ب���اب و�����ش����اب����ات خ���ري���ج���ني من 
امل���واط���ن���ني وق����د وج��ه��ت��ه��م لطرق 
كما  اإل��ك��رتون��ي��ا،  للوظائف  ال��ت��ق��دم 
اأ�شاد بجهود القائمني على املعر�س 
وح�������ش���ن ت��ن��ظ��ي��م��ه��م ل������ه، وم������ا مت 
عر�شه من فر�س عمل خالله من 
القطاعات  خمتلف  يف  ال��ع��ار���ش��ني 
وك���اف���ة م��ن��اط��ق ال���دول���ة مب���ا فيها 

القطاعني العام واخلا�س.

جامعة عجمان ت�سارك يف ملتقى اخرت تخ�س�سك، فكر بنف�سك 

بلدية عجمان ت�سارك يف معر�س التوظيف الوطني اخلام�س ع�سر باإك�سبو ال�سارقة 
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منحة درا�سية تقدم لأول مرة للفائز يف الفئة الأوىل عامليًا 

جائزة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سباب العربي الدولية ُتعلن عن انطالق دورتها الثانية
 •• ابوظبي - الفجر

اعلنت موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية عن 
�شمو  الثانية جلائزة  ال��دورة  اطالق 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شباب 
بعد   2013 لعام  ال��دول��ي��ة  العربي 
انطلقت  التي  الأوىل  دورت��ه��ا  جن��اح 
عام 2011 بح�شور معايل علي بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  الكعبي  �شامل 
رئي�س  األأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة 
واأع�شاء  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
�شعادة ميثاء  للجائزة  العليا  اللجنة 
التنفيذي  الرئي�س  احلب�شي  حمد 
ال�شباب  لتنمية  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة 
و�����ش����ع����ادة ال���ربوف���ي�������ش���ور ال����ه����ادي 
ال��ت��ي��ج��اين امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
املوؤ�ش�شي  للتميز  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
و�شعادة مرمي حممد الرميثي مدير 
عام املوؤ�ش�شة وعو�شه �شامل ال�شويدي 
والتن�شيق  امل��ت��اب��ع��ة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
املوؤمتر  خ��الل  اجل��ائ��زة  ع��ام  من�شق 
املوؤ�ش�شة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ح��ف��ي 

�شباح اأم�س مبقرها .
ع��ن جامعة  ح�����ش��ره ممثلني  ك��م��ا  و 
ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  وجامعة  الإم����ارات 
اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية 
حول  ���ش��وؤال  معر�س  ويف   . للتعليم 
التطورات وامل�شتجدات التي حتملها 
اجل���ائ���زة يف دورت���ه���ا اجل���دي���دة قال 
الكعبي رئي�س  معايل علي بن �شامل 
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  الأ�����ش����ري����ة، 
ال�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  اإن  للجائزة: 
العربي  لل�شباب  بنت مبارك  فاطمة 
ت�شمل  اجلديدة  دورتها  يف  الدولية 
����ش���واء م���ن ناحية  ت��ط��وي��راً وا���ش��ع��اً 
اللجنة  لأع�����ش��اء  اجل��دي��د  الت�شكيل 
الفئات،  اإىل  ،و�شوًل  اجلائزة  العليا 
والتوقيت  واملعايري  التكرمي  اأواآلية 
موؤكداً  للجائزة.  للرت�شح  الزمني 
اأكر  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ق��اب��ل��ة  اجل���ائ���زة  اأن 
بكافة  ن��رح��ب  ون��ح��ن  امل�شتقبل،  يف 

اأن  اإىل  م�شرية  اجلامعتني،  اإح���دى 
ي�شكل  الكبري  ال��رتب��وي  الدعم  ه��ذا 
التطوير  م�����ش��ار  يف  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة 

امل�شتمر الذي ت�شعى اإليه اجلائزة.
عر�شا  ذل��ك  بعد  الرميثي  وق��دم��ت 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  ح��ول 
الثانية،  دورت����ه����ا  يف  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
واأع�شاء  اجل����ائ����زة  م���الم���ح  واأب�������رز 
فئات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حتكيمها،  جل��ن��ة 
واملنحة  ال��ت��ك��رمي،  واآل���ي���ة  اجل���ائ���زة 
الفائز  ال�شاب  عليها  �شيح�شل  التي 
اجلدول  اإىل  اإ�شافة  الأوىل،  بالفئة 
الزمني للجائزة.  واأ�شارت الرميثي 
اإىل اأن اجلائزة تنطلق من روؤيتها يف 
بروؤى  العاملية  وال�شتدامة  ال��ري��ادة 
الفر�شة  منح  بهدف  عربية،.وذلك 
العربي  ال�شباب  م��ن  ق��ط��اع  لأو���ش��ع 
اأن  م�شريةاإىل  العامل،  م�شتوى  على 
فئات اجلائزة تنق�شم اإىل اأربع فئات 
هي الفئة الأوىل وهي جائزة ال�شباب 
وقدخ�ش�شت  عاملياً  امل��وؤث��ر  العربي 
لتكرمي ال�شباب الذين هم من اأ�شل 
ع���رب���ي وم��ق��ي��م��ني يف خم��ت��ل��ف دول 
اأح��د الأب��وي��ن عربي على  اأو  ال��ع��امل 
اأن ُيتقن الفائز اللغة العربية وتعنى 
ذوي  وتقدير  بتكرمي  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
تلك  وامل��وؤث��رة يف  الريادية  ال��ق��درات 
املجتمعات يف جميع جمالت احلياة 
مثل )التعليمية والبيئية وال�شحية 
ت��ك��ون هذه  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��ق��ن��ي��ة...( 
نتائج  وح��ق��ق��ت  مطبقة  الإجن�����ازات 
الفئة  ه�������ذه  وت����ع����ت����رب  م���ل���م���و����ش���ة 
التقييم  جل��ن��ة  ت��ق��وم  اأي  ت�شريفية 
وجلنة التحكيم بامل�شاركة يف متابعة 

و اختيار املكرمني حول العامل.
ال�شباب  جائزة  وهي  الثانية  والفئة 
تطويرها  مت  ال��ت��ي  املتميز  ال��ع��رب��ي 
اإليها فروع جديدة وتهدف  لت�شاف 
اإىل تكرمي ال�شباب العرب املتميزين 
ملمو�شة  ن���ت���ائ���ج  ح���ق���ق���وا  ال����ذي����ن 
التي  ملجتمعاتهم  قيمة  وم���ب���ادرات 
يعي�شون فيها يف العديد من املجالت 

على م�شتوى العامل والتي ت�شتهدف 
الفئات  م��ن  اجلن�شني  م��ن  ال�شباب 
حتتفي  اإذ  ع��ام��اً   18-12 العمرية 
منجزاتهم  وت����ق����ّدر  ب���اإب���داع���ات���ه���م 
احل�شارية وقد تبنت اجلائزة خطة 
ت��روي��ج��ي��ة ك���ان ل��ه��ا الأث����ر ال��ب��ارز يف 
العربي  ال�شباب  من  عدد  ا�شتقطاب 
 ،2011 خ��الل دورت��ه��ا الأوىل ع��ام 
للجائزة  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  وخ�����الل 
و���ش��ع ف��ري��ق ال���رتوي���ج ع����دة ركائز 
املتعددة  وب��ف��ئ��ات��ه��ا  ب��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
وا�شٍع  ق��ط��اع  اإىل  و�شولها  ل�شمان 
م��ن ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب ع��ل��ى م�شتوى 
الرتويج  اخلطة  وتت�شمن  ال��ع��امل، 
املتعددة  الإع��الم��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ل  ع��رب 
وتلفزيون  و����ش���ح���اف���ة  اإذاع��������ة  م����ن 
اللكرتوين  الن��ت�����ش��ار  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
عرب موقع اجلائزة الر�شمي ومواقع 
التوا�شل الجتماعي تويرت والفي�س 
جوجل  حم��رك  و  اليوتيوب  و  ب��وك 
الو�شائل  م���ن  وغ���ريه���ا  ون�����ش��ت��غ��رام 

التكنولوجية احلديثة.
عر�شها  يف  اجل�����اب�����ري  واأ��������ش�������ارت 
وا�شحاً  خ��ط��اً  ت��ع��ت��م��د  اخل��ط��ة  اإىل 
امليدانية  ال���رتوي���ج���ي���ة  ل����ل����زي����ارات 
امل���ح���ل���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
داخلياً  ل��ل��رتوي��ج  ال��ف��ري��ق  وي�����ش��ان��د 
وجمل�س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
الرتويج للجائزة قد بداأ فعلياً اليوم 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  بانطالق 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جل��ائ��زة 
الدولية  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����ش��ب��اب  م���ب���ارك 
وينتهي يف �شهر دي�شمرب القادم وفق 

اجلدول الزمني للجائزة.
وكان للجهات الداعمة للجائزة وهي 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ج��ام��ع��ة الم�����ارات 
وج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ك��ل��م��ات ع���رّب من 
خ��الل��ه��ا مم��ث��ل��ي اجل��ام��ع��ت��ني وهما 
الدكتور عبدالرحمن ال�شايب عميد 
الإم����ارات،  بجامعة  الطلبة  ���ش��وؤون 
وال���دك���ت���ور ر����ش���وان اجل�����راح عميد 

املقرتحات التي من �شاأنها اأن حتقق 
الأه�����داف ال��ت��ي م��ن اأج��ل��ه��ا اأطلقت 
العرب  لل�شباب  املهمة  اجلائزة  هذه 

اأينما تواجدوا.
الكعبي  �شامل  بن  علي  معايل  وق��ال 
اإن جائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الدولية  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����ش��ب��اب  م���ب���ارك 
ماكانت لتحظى بالنت�شار الذي نراه 
لول اأنها حتمل ا�شم اأم الإم��ارات – 
حفظها اهلل - �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س  ال����ع����ام، 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة،  التنمية 
حيث  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى 
اأبعاداً  للجائزة  �شموها  ا�شم  ي�شيف 
ك��ب��رية وه��و اأح���د اأه���م اأوج���ه الدعم 

الذي حتظى به ب�شفة عامة.
م������رمي حممد  �����ش����ع����ادة  واأع������رب������ت 
التنمية  الرميثي مديرعام موؤ�ش�شة 
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  ع�����ش��و  الأ�����ش����ري����ة 
وامتنانها  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وع����رف����ان  وت���ق���دي���ر 
للجائزة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
– رئي�شة  اهلل  – ح��ف��ظ��ه��ا  م���ب���ارك 
الرئي�س  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
مل���ا ق��ّدم��ت��ه م���ن رعاية  وال��ط��ف��ول��ة 
ودعم كبريين لل�شباب العرب يف اأي 
جائزة  تتيح  حيث  ال��ع��امل  م��ن  بقعة 
الفر�شة  ال���ع���رب  ل��ل�����ش��ب��اب  ���ش��م��وه��ا 
للتناف�س  م��ن��ه��م  امل���ب���دع���ني  ل��ك��اف��ة 
و�شط اأجواء علمية وابتكارية واأدبية 
طموحاتهم  حت��ق��ي��ق  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
الرميثي  ع����ربت  ك��م��ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
التنمية  موؤ�ش�شة  وتقدير  �شكر  عن 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وج���ائ���زة  الأ����ش���ري���ة 
العربي  لل�شباب  بنت مبارك  فاطمة 
الدولية جلامعة الإم��ارات، وجامعة 
اأبوظبي للدعم الكبري الذي قدمته 
منحة  ب��ت��خ�����ش��ي�����س  اجل���ام���ع���ت���ني 
درا�شية للفائز الأول يف اجلائزة من 

احليوية وهي ت�شم جمالت اخلدمة 
البيئية-   ( وال�شتدامة  املجتمعية 
والعلوم  –الجتماعية(  القت�شادية 
الريا�شة  الفنون،  الأدب،  والبتكار، 
التالية  املجالت  اإليها  اأ�شيفت  وقد 
اجلماعي  العمل  و  التطوعي  العمل 

و العمل الإعالمي وذوي الإعاقة.
اأما الفئة الثالثة فهي جائزة املوؤ�ش�شة 
ال�شباب  ق�����ش��اي��ا  دع����م  يف  ال����رائ����دة 
للموؤ�ش�شات  اجل���ائ���زة  ه���ذه  ومت��ن��ح 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف دعم 
ق�شايا الطفل والتي ت�شهم يف تبني 
القدرات واملهارات لل�شباب  وت�شجيع 
للوقوف  العامل وذلك  على م�شتوى 
الجتماعية  الأع���م���ال  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى 
والإن�����ش��ان��ي��ة ل��ه��ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات من 
املوؤ�ش�شات يف  جانب ولتحفيز جميع 
تبني اأ�شاليب ومبادرات ا�شرتاتيجية 
الفئة  وخ�ش�شت   . ال�����ش��ب��اب  ل��دع��م 
الرابعة وهي من م�شتجدات اجلائزة 
لل�شخ�شية الداعمة لق�شايا ال�شباب 
ر�شالتها  واأن  ���ش��رف��ي��ة(  )ف��ئ��ة  وه���ي 
تتمثل يف امل�شاهمة يف ت�شجيع ودعم 
العامل  ال�شباب على م�شتوى  ق�شايا 
اأهمية  امل�شاركة يف تعزيز  من خالل 
ال�����ش��ب��اب ل����دى م��وؤ���ش�����ش��ات واأف������راد 
تبني  اأه���م���ي���ة  ول���ت���اأك���ي���د  امل���ج���ت���م���ع 
واملوؤ�ش�شية  ال�شرتاتيجية  املبادرات 
ال�شباب  لق�شايا  الداعمة  والفردية 
عربياً  املتميزين  ال�����ش��ب��اب  وت��ك��رمي 
تاأكيداً  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وعاملياً 
حتقيق  يف  واأه���م���ي���ت���ه���م  ل�����دوره�����م 

التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة .
قّدمت  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  وخ���الل   
موؤ�ش�شة  يف  الإع�����الم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
فريق  الأ����ش���ري���ةرئ���ي�������س  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الرتويج عن اجلائزة �شيخه اجلابري 
التي  الو�شائل  لكافة  �شامال  عر�شا 
�شيتبعها الفريق يف الرتويج م�شرية 
اإىل اأن جائز ة �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك لل�شباب العربي الدولية 
واملهمة  الرائدة  اجلوائز  اإحدى  هي 

عن  الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية 
ت��ق��دي��ر اجل��ام��ع��ت��ني ل��ل��ج��ائ��زة وما 
لل�شباب  حقيقية  فر�س  من  تقدمه 
العلم  ميادين  يف  ليتناف�شوا  العرب 
املنحة  اأن  اإىل  م�شريين  والب��ت��ك��ار 
للفائزين  اجلامعتني  قدمتها  التي 
م���ن ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب مم���ن تنطبق 
ت��ع��رّب عن  اجل���ائ���زة  ���ش��روط  عليهم 
تقدير اجلامعتني للجائزة وت�شجيع 
على  العرب  ال�شباب  جهود  وتقدير 
اأك���د الدكتور  ال��ع��امل ك��م��ا  م�����ش��ت��وى 
�شوؤون  عميد  ال�شايب  عبدالرحمن 
املنحة  اأن  الإم��ارات  الطلبة بجامعة 
�شتكون  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
���ش��ن��وي��ة وذل����ك دع���م���اً ل��ل��ج��ائ��زة من 

اجلامعة.

اأحقية امل�ساركة 
قالت  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  مت  و 
اللجنة  �شعادة ميثاء احلب�شي ع�شو 
العليا للجائزة حول اأحقية امل�شاركة 
يف اجلائزة اأنه يحق جلميع ال�شباب 
ومن  الأم  عربي  ه��و  م��ن  اأو  العربي 
امل�����ش��ارك��ة يف  ال���ع���امل  خم��ت��ل��ف دول 
اجلائزة كما يحق جلميع موؤ�ش�شات 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������س من 
امل�����ش��ارك��ة يف  ال���ع���امل  خم��ت��ل��ف دول 
فئة املوؤ�ش�شة الرائدة يف دعم ق�شايا 
اجلائزة  وت�شتهدف  العرب  ال�شباب 
اإىل  ���ش��ن )12(  م���ن  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة 
على  اجل��ن�����ش��ني  م���ن  ع���ام���اً   )18(
مبوافقة  للجائزة  ال��رت���ّش��ح  يتم  اأن 
ويحق  الأم���������ر  ويل  م�����ن  ر����ش���م���ي���ة 
واملوؤ�ش�شات  وامل���ع���اه���د  ل���ل���م���دار����س 
ترغب  من  تر�شيح  اأي�شاً  التعليمية 
وذلك  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  يف  للم�شاركة 

بعد احل�شول على موافقة ويل اأمر 
اأو  الراغبني  ال�شباب  وعلى  املر�شح، 
اجلائزة  برنامج  يف  امل�شاركة  ذويهم 
الرت�شيح  ط��ل��ب��ات  ب��ت��ع��ب��ئ��ة  ال���ق���ي���ام 
وموقعها  اجل��ائ��زة  مبكتب  امل��ت��وف��رة 
التنمية  مب��وؤ���ش�����ش��ة  الإل�����ك�����رتوين 
العليا  اللجنة  ق��ررت  وق��د  الأ�شرية، 
للجائزة هذا العام اأي�شاً و�شع فرتة 
زمنية بني فرتة اإغالق باب الرت�شح 
وفرتة الفرز، ذلك كي يت�شنى ملكتب 
املتاأخرة  الطلبات  ا�شتالم  اجل��ائ��زة 
جلنة  تو�شية  على  ب��ن��اء  ال��ربي��د  يف 

التقييم. 

اآلية التكرمي 
اآل��ي��ة ال��ت��ك��رمي ق��ال��ت �شعادة  وح���ول 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الرميثي  م��رمي 
التنمية الأ�شرية اأنه وبناء على اآلية 
التكرمي اجلديدة �شيح�شل الفائز يف 
الفئة الأوىل )فائز واحد( على درع 
مالية  مكافاأة  اإىل  بالإ�شافة  الفئة 
اأمريكي  دولر   )20.000( تبلغ 
الثاين  ال���ي���وم  وع���ر����س جت��رب��ت��ه يف 
يف  ال��ف��ائ��زي��ن  يح�شل  فيما  للحفل 
على  )10فائزين(  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة 
تبلغ  م��ال��ي��ة  وم���ك���اف���اأة  ال��ف��ئ��ة،  درع 
لكل  اأم��ري��ك��ي  دولر   )10.000(
فائز يف الفئات ال�10 للجائزة، على 
اأن تعر�س جتاربهم يف اليوم الثاين 
املوؤ�ش�شات  حت�����ش��ل  ك���م���ا  ل��ل��ح��ف��ل، 
ال���ث���ال���ث���ة )3  ال���ف���ئ���ة  ال����ف����ائ����زة يف 
و�شهادة  الفئة  درع  على  موؤ�ش�شات( 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ت��ق��دي��ر م��وق��ع��ة م��ن 
اهلل(  )حفظها  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 
الأ������ش�����ري�����ة، وج�����الل�����ة امل���ل���ك���ة ن���ور 

موؤ�ش�س  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه��ا  احل�����ش��ني 
اأمناء موؤ�ش�شة امللك  ورئي�س جمل�س 
احل�شني، بالإ�شافة اإىل مكافاآة مالية 
تبلغ )15،000( خم�شة ع�شر األف 
يف  جتاربهم  وعر�س  اأمريكي  دولر 
م��وؤمت��ر اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف اليوم 
ال�شخ�شية  وحت�شل  للحفل،  الثاين 
الداعمة لق�شايا ال�شباب على و�شام 
من  موقعة  و���ش��ه��ادة  بالفئة  خ��ا���س 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
الأع���ل���ى  ال���رئ���ي�������س  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه��ا 
الأ�شرية.  التنمية  ملوؤ�ش�شة  ملوؤ�ش�شة 
وجاللة امللكة نور احل�شني )حفظها 
اأمناء  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  اهلل( 

موؤ�ش�شة امللك احل�شني.
وق�������ال �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور ال����ه����ادي 
ال��ت��ي��ج��اين امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
املوؤ�ش�شي:  للتميز  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
اعتباراً من تاريخ اليوم 24. فرباير 
للجائزة  الرتويجية  احلملة  �شتبداأ 
اأن ت�شتمر حتى نهاية دي�شمرب  على 
اأمام  الباب  فتح  �شيتم  كما   2013
بالرت�شح  وال����راغ����ب����ات  ال���راغ���ب���ني 
ل��ف��ئ��ات اجل���ائ���زة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  وخ�����الل  اأغ�����ش��ط�����س 
وبعد  وتقييمها  الطلبات  ف��رز  يتم 
التحكيم  جلنة  قبل  م��ن  اع��ت��م��اده��ا 
العليا  ل��ل��ج��ن��ة  الأ����ش���م���اء  رف����ع  ي��ت��م 
ل�شمو  ب��دوره��ا  الأ���ش��م��اء  ترفع  التي 
ل���ل���ج���ائ���زة �شمة  الأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������س 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك – 
النهائي  لعتمادها   – اهلل  حفظها 
ويف �شهر اأكتوبر يتم اإعالم الفائزين 
وم���ن ث��م ي��ق��ام احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي يف 
8-9 دي�شمرب بالتزامن مع موؤمتر 

اأف�شل املمار�شات لل�شباب.

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينظم ور�سة لخت�سا�سيي النطق ومعلمي الرتبية اخلا�سة
ت�شجيع  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�شارت   . �شمعية  م�شاكل  من  يعانون 
املهارات  املزيد من  اكت�شاب  الرتبية اخلا�شة على  اللغة ومعلمي  اأخ�شائيي 
العملية والتطبيقية ذات ال�شلة بالأن�شطة واملهارات التاأهيلية للطلبة الذين 
ور�شة  من  ا�شتفادوا  امل�شاركني  اأن  واأ�شافت  ال�شمع.  يف  �شعف  من  يعانون 
العمل التي ركزت على اأربعة حماور رئي�شية مل�شاعدة الطلبة ذوي الإعاقات 
ال�شمعية وهي ..املعدات ال�شمعية املتاحة والنطق والتاأهيل ال�شفهي واخلطط 
العالجية للطلبة . واأكدت احلمداين حر�س املجل�س على الهتمام برعاية 
ذوي الإع��اق��ة م��ن خ��الل ت��زوي��ده��م ب��اأح��دث الأج��ه��زة وال��ربام��ج والو�شائل 
احتياجاتهم ومتطلباتهم ودجمهم يف مدار�س  تتنا�شب مع  التي  التعليمية 
الإمارة وح�شولهم على فر�شهم كاملة يف التعليم املتميز واإعدادهم ليكونوا 

خريجني اأكفاء موؤهلني ي�شهمون يف خدمة جمتمعهم.

اأطلقه مركز جدة للنطق وال�شمع والذي �شممته نخبة من  الذي  اللفظي 
علماء النطق واللغة العرب املعتمدين من قبل اجلمعية الأمريكية للنطق 
الربنامج  ه��ذا  يتما�شى  حيث  العربية  باللغة  للناطقني  خ�شي�شا  وال�شمع 
اأخ�شائي  احلمداين  عي�شى  علي  هناء  ال�شيدة  وقالت  الدولية.  املعايري  مع 
دعم املواد ورئي�س فريق اللجنة الفنية لذوي الإعاقة التابعة للمجل�س..اإن 
هناك من 20 اإىل 30 برنامج تاأهيل �شمعي لفظي باللغة الجنليزية ولكن 
الربنامج الذي اأطلقه مركز جدة للنطق وال�شمع هو الأول من نوعه باللغة 
العربية بحيث يالئم الثقافة والبيئة العربية واملجتمع الإماراتي..مو�شحة 
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  ب��ه  املحيطة  بالبيئة  الطالب  تعريف  على  ي�شاعد  اأن��ه 
املنا�شبة لكل فئة عمرية  اليومية  التي ت�شرح له التجارب  امللونة  البطاقات 
الذين  للطلبة  املنا�شبة  الأن�شطة  من  ع��دد  ب��اق��رتاح  الربنامج  يقوم  ..كما 

•• اأبوظبي-وام:

النطق  اأخ�شائيي  ا�شتهدفت  عمل  ور���ش��ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ى  جمل�س  نظم 
من  يعانون  الذين  الطلبة  مع  العاملني  اخلا�شة  الرتبية  ومعلمي  واللغة 
ذوي  الطلبة  بفئة  املجل�س  اهتمام  من  انطالقا  �شمعية..وذلك  ا�شطرابات 
التي  العمل  ور�شة  تنظيم  وياأتي  املدار�س.  الدمج يف  وتي�شري خطة  الإعاقة 
�شارك فيها 12 من اأخ�شائيي النطق يف الإمارة عقب قيام املجل�س بتوزيع 
اأجهزة اأف اأم واأنظمة �شمعية مل�شاعدة الطلبة الذين يعانون من ا�شطرابات 
مع  التكييف  يف  الطلبة  م�شاعدة  ب��ه��دف  لديهم  النطق  لتح�شني  �شمعية 
مت  كما  اإمكانياتهم.  وتطوير  لهم  الإبداعية  ال��روح  وتعزيز  ال�شفية  البيئة 
ال�شمعي  التاأهيل  بربنامج  الور�شة  خ��الل  واملعلمني  الأخ�شائيني  تعريف 

�سفرية الدولة غري املقيمة تلتقي 
مدير مرا�سم حكومة الفاتيكان 

•• الفاتيكان-وام:
التقت �شعادة الدكتورة ح�شة عبد اهلل احمد العتيبة �شفرية 
الكردينال  بغبطة  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ل���دى  امل��ق��ي��م��ة  غ��ري  ال���دول���ة 
خو�شيه افيلينو بينداكورت مدير مرا�شم حكومة الفاتيكان 

يف الق�شر البابوي.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
ال��ب��ل��دي��ن. واأع����رب غبطته ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب��ا ي���راه م��ن نهج 

الت�شامح الديني الذي تنتهجه الإمارات.

الدكتورة فاطمة اجل�سمي الدكتورة فاطمة ب�ستكي

الدكتورة فاطمة ب�ستكي : م�سكلة هذا املر�س اأن عالجه مكلف جدا

مر�س وراثي نادر يطلق عليه املر�س اليتيم
الدكتورة فاطمة اجل�سمي : ن�سبة الإ�سابة باملر�س بالدولة تقريبًا يعترب الأكرب ن�سبة يف العامل  

•• اأجرى احلوار – فوؤاد علي

والذي  ال��ن��ادرة  ل��الأم��را���س  العاملي  باليوم  القادمة  الأي���ام  خ��الل  ال��ع��امل  يحتفل 
اأول  ك��ان  حيث  ال�شاد�شة  الإحتفالية  وتعترب  ع��ام  ك��ل  م��ن  ف��رباي��ر   28 ي�شادف 
احتفال بهذا اليوم العاملي يف عام 2008 واأقيمت يف اأوروبا وكندا لتذكري العامل 
مبدى ماأ�شاة فئة من املجتمع تعاين من ق�شوة هذا املر�س النادر وكذلك اأهاليهم 
ويذرفون  املر�س  ظلمة  وح�شة  اأكبادهم  لفلذات  ت�شئ  كال�شمعة  يحرتقون  وهم 
الدمع على حال عيالهم مع عدم القدرة على ايجاد عالج ناجع لهذا املر�س النادر 

.
اليتيم وهو  باملر�س  الأحيان  بالنادر ويطلق عليه يف بع�س  املر�س  و يعرف هذا 
 2000 واح��داأ من  اأي ي�شيب �شخ�شاً  ال�شكان  مر�س ي�شيب ن�شبة �شغرية من 
الإن�شان  م��ع  تبقى  وب��ال��ت��ايل  وراث��ي��ة  ال��ن��ادرة  الأم��را���س  معظم  وتعترب  �شخ�س 
امل�شابون  ه��وؤلء  ون�شف  ال�شخ�س  حياة  يف  مبكرة  �شن  يف  وتظهر  حياته  ط��وال 
اأعمارهم  من  اخلام�شة  ال�شنة  بلوغ  قبل  ميوتون  منهم   30% و  الأط��ف��ال  من 
يوجد اأكر من 6000 مر�س نادر اأ�شاب اأكر من 60 مليون �شخ�س يف اوروبا 
مع  العربي  بالوطن  امل�شابني  عدد  اأن  التقارير  بع�س  وتقول  املتحدة  والوليات 
الأق���ارب يف  زواج  انت�شار  و   . تقريباً   30 مليون  يقارب  الإح�شائيات  توفر  ع��دم 
دول جمل�س التعاون اخلليجي يبني مدى انت�شار الأمرا�س النادرة بني الأطفال 
املا�شية  ال�شنوات  مدى  على  �شاعديهما  �شمرتا  طبيبتني  مع  )الفجر(  التقت   .
بتوعية املجتمع حول اثار الأمرا�س الوراثية النادرة وخماطرها و توعية الأباء 
الدكتورة  وه��ن  ابنائهم  ع��الج  على  وت�شجيعهم  العزلة  م��ن  للخروج  والأم��ه��ات 
فاطمة ب�شتكي ا�شت�شارية طب الأطفال والوراثية الإكلينيكية مب�شت�شفى لطيفة 
الإ�شتقالبية  ال��وراث��ي��ة  ام��را���س  ا�شت�شارية  اجل�شمي  فاطمة  وال��دك��ت��ورة  ب��دب��ي 
مب�شت�شفى توام والأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الأطفال بكلية الطب بجامعة الإمارات.  
الأمرا�س  الإ�شتقالبية تعترب من  الأمرا�س  اإن  ب�شتكي  الدكتورة فاطمة  وقالت 
الأقارب  زواج  عندنا  ولكون  األ��ف  مائة  لكل  واح��دا  ت�شيب طفال  ال��ن��ادرة مبعنى 
وتزيد الن�شبة يف الدول اخلليجية و ت�شل ن�شبتها 5 اأطفال لكل 20 األف طفل 
ويعترب واحدة من العوامل التي ت�شبب الأمرا�س الإ�شتقالبية وعندما يتم زواج 
الأقارب تظهر اجلينات النادرة وتدخل يف التكوين وهى من الأمرا�س التي تزيد 
لدينا . وحول الفئة العمرية التي ي�شاب بها هذا املر�س النادر اأو�شحت الدكتورة 
فاطمة ب�شتكي اأنه يبداأ من مرحلة الولدة وحتى الكرب ويت�شاوى يف ذلك الذكور 
والإناث ويف اأحد هذه الأنواع النادرة ت�شيب الذكور اأكر من الإناث مثل مر�س 
الأمرا�س  اأن  املخاطية م�شيفة  ال�شكريات  الثاين من عديدات  النوع  هنرت وهو 
اأو   ( ا�شمه  اخر  مر�س  وهناك  املتنحية  ال�شفة  طريق  عن  تتوارث  الإ�شتقالبية 
تي �شي ( وهو ي�شيب الذكور وهو ينتقل عن طريق كرومو�شوم اجلن�س وي�شيب 
امل�شابني  الأط��ف��ال  ع��دد  ملعرفة  اح�شائية  بيانات  تتوفر  ول  اأخ��ف  ب�شكل  الإن���اث 
بالأمرا�س الإ�شتقالبية على م�شتوى الدولة . ولفتت اإىل اأنه ميكن التعرف على 
الأمرا�س الوراثية عن طريق م�شح للمواليد اجلدد حيث يتم امل�شح اأي حتليل دم 
املواليد على 16 مر�شا وراثيا ا�شتقالبيا وغري ا�شتقالبي بينما كان يف ال�شابق 
بداأ بنوعني فقط و من ثم بخم�شة اأنواع من الأمرا�س الوراثية وهى الأمرا�س 

الأكر �شيوعاً وتتم عملية امل�شح يف اليوم اخلام�س من ولدة الطفل.

ال��وال��دي��ن ون�شبة  اأح���د  اإ���ش��اب��ة  ال��ث��اين ه��و ال�شفة ال�شائدة م��ن خ��الل  وامل��ر���س 
ويقدر  عليه  الأ�شرة  يتعرف طبيب  اأن  هنا  وي�شهل   50% كل حمل  الإ�شابة يف 

ن�شبته على م�شتوى الدولة ب� %30 تقريباً مثل متالزمة مارفان .
واملر�س الثالث يكون عن طريق كرو�شومات اجلن�س ي�شيب الذكور فقط وعند 
الإناث يكون اأخف �شرراً وي�شمى متالزمة كرومو�شوم اإك�س اله�س وي�شاب اأغلبهم 
مبر�س التوحد والإعاقة الذهنية.  ويتم عمل ور�س عمل لالأطباء للتعرف على 
الأمرا�س الوراثية وكيفية ر�شم �شجرة العائلة واأخذ املعلومات موؤكدة عن ازدياد 
اجل�شمي  فاطمة  الدكتورة  وقالت   . الوراثية  الأم��را���س  جت��اه  املجتمعي  الوعي 
التي  الأم��را���س  اأن  التوام  مب�شت�شفى  الإ�شتقالبية  الوراثية  امرا�س  ا�شت�شارية 
تخ�س مر�س الالي�شي�شو وهو مر�س وراثي بعديدات ال�شكريات املخاطية وهى 
والأم  الأب  بحيث  املتنحية  الوراثية  ال�شفة  طريق  عن  تنتقل  وراث��ي��ة  اأم��را���س 

يكونان حاملني به و جتتمع ال�شفتان من املر�س بالطفل .

الإمارات فيها اكرب ن�سبة من الأمرا�س النادرة يف العامل 
الوراثية  الأمرا�س  على هذه  علمية  بدار�شة  قمنا  الدكتورة اجل�شمي:  وا�شافت 
يف الفرتة الأخرية ون�شرت يف جملة علمية عاملية اأن ن�شبة الإ�شابة بهذا املر�س 
الوراثي بالدولة تقريباً يعترب اأكرب ن�شبة يف العامل ففي مر�س عديدات ال�شكريات 
املخاطية هى 5 مواليد لكل 100 األف مولود اأي ي�شاب خم�شة مواليد فقط بهذا 
املر�س الوراثي النادر واإذا جمع اأمرا�س الالي�شي�شو تكون يف كل الدول بحدود 10 
-15 لكل 100 األف مولود ويف دولة الإمارات 27 لكل 100 الف مولود ونتوقع 
اأن تكون الن�شبة اكرب من ذلك ب�شبب ندرة هذه الأمرا�س ولها خ�شو�شيتها ونادر 
اأن يتعرف عليها الأطباء فالهدف من هذه ور�شات العمل الذي نقوم به هو تعريف 
ولتوفر  املنا�شب  ال��وق��ت  يف  وعالجها  الأم��را���س  ه��ذه  ت�شخي�س  كيفية  الأط��ب��اء 
املبكر  الت�شخي�س  مع  يرتبط  العالج  وجن��اح  ال��راه��ن  الوقت  يف  العالجات  ه��ذه 
الوراثية  الأمرا�س  الفعالية وهذه  بنف�س  العالج  الت�شخي�س ل يكون  تاأخر  واإذا 
علماً  الوراثية  الأمرا�س  اأطباء  اإىل  املري�س  ويتم حتويل  العالجات  لها  توفرت 
قبل 10 �شنوات كانت ي�شعب ايجاد عالج ناجع لهذه الأمرا�س ولكن مع التطور 
العلمي والتقني يف جمالت البحث العلمي الطبي يف جمال الأمرا�س الوراثية 
على امل�شتوى العاملي توفر العالج لها وكل ما كان الت�شخي�س مبكراً �شهل عالج 
فتكون  باجلن�س  عالقة  لها  لي�س  املتنحية  الوراثية  والأمرا�س  املري�س.  و�شفاء 
الإ�شابات بني الذكور والإناث مت�شاوية الإ مر�س واحد من هذه املجموعة وهو 
مر�س الهنرت. واأ�شارت الدكتورة فاطمة اجل�شمي اإىل اأنها لديها برنامج تعليمي 
قامت به اثناء درا�شتها بكندا وهو متوفر بالإنرتنت موجه لالأطباء و ي�شتعر�س 
معلومات عن املر�س عديدات ال�شكريات املخاطية و يوجد بالربنامج عدة حالت 
حتى ي�شهل فهمها و ي�شتفيد الأطباء و حتت هذا املر�س هناك 9 اأمرا�س ومر�س 

هنرت واحد منهم .

فحو�سات م�سح املواليد 
والأمرا�س ال�شتقالبية ) التمثيل الغذائي( تعتمد على فحو�شات م�شح املواليد 
اجلدد من خالل ت�شخي�س احلالت ويف اخر ال�شنتني بوزارة ال�شحة كانت تقوم 
ال�شنوات  يف  زيادتها  و�شيتم  مر�شا   16 اإىل  وزادت  وراث��ي��ة  اأم��را���س  ل�4  مب�شح 

نق�س الكوادر يف طب اأمرا�س الوراثة 
واأكدت الدكتورة فاطمة ب�شتكي اأن من �شمن ال�شعوبات التي تواجهنا هو النق�س 
الوراثية  اأم��را���س  ط��ب  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  الطبية  ال��ك��وادر  ع��دد  يف  الكبري 
�شنوات للتخ�ش�س يف هذا   5 التخ�ش�س حيث تتطلب  الدرا�شة يف هذا  ل�شعوبة 
فقط  املجال  ه��ذا  يف  متخ�ش�شني  اأطباء   4 الدولة  م�شتوى  على  ويوجد  املجال 
بدبي  لطيفة  م�شت�شفى  يف  اأعمل  حيث  ال��واف��دات  من  واثنتان  مواطنتان  اثنتان 

والباقون يف م�شت�شفى التوام بالعني ونغطي على امل�شتوى الدولة .
واأ�شارت اإىل اأن م�شكلة هذا املر�س اأن عالجه مكلف جداً فالطفل الواحد امل�شاب 
بال�شنة  5 مليون درهم  اإىل  الوراثية يكلف عالجه من مليون درهم  بالأمرا�س 

وتزداد تبعاً ملراحل الطفل .

توعية املجتمع بالأمرا�س الوراثية 
 3 قبل  اجل�شمي  فاطمة  والدكتورة  اأن��ا  قمت  ب�شتكي:  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
�شنوات بحمالت توعوية بيوم العاملي لأمرا�س الوراثية النادرة الذي ي�شادف 28 
فرباير و نقوم خاللها بتعريف اجلمهور بهذه الأمرا�س وتوزيع كتيبات واأح�ش�شنا 
ارتفع خالل هذه  النادرة قد  الوراثية  الأمرا�س  املجتمعي بخ�شو�س  الوعي  اأن 
الفرتة وجتد اأن العوائل يف ال�شابق كانوا ل يك�شفون عن اإ�شابة اأحد ابنائهم بهذه 

الأمرا�س النادرة ومع زيادة الوعي �شاروا يتحدثون ويطلبون العالج .

توعية الأطباء
الوراثية عندما  الأمرا�س  الطبيب على  التعرف  اإىل كيفية  وتطرقت يف ورقتي 
م��ا هى  و  اأم ل  ن��ادر  وراث���ي  ه��و م�شاب مبر�س  ه��ل  يعرف  لكي  الطفل  يفح�س 
الفحو�شات املطلوبة عملها من اجل انقاذ حياة الطفل وهى ورقة توعوية لأطباء 
اأع�شاب الأطفال ومن �شمن احلالت التي ذكرتها اأن طفلة عمرها �شنتان حيث 
كانت م�شيتها غري متنا�شقة وقد كانت مولودة طبيعية حتى بداية عمر ال�شنتني 
اأنها ل ت�شتطيع الكالم ولي�س وا�شحاً وتتاأتىء واحلركة غري  واكت�شف الوالدان 
وراثي  مر�س  لدينها  اأن  فوجد  كاملة  فحو�شات  لها  وعمل  وت�شتفرغ  متنا�شقة 

ا�شتقالبي نادر.
الوراثية  الدم  اأمرا�س  ال��زواج يتم عرب فح�س على  اأن فح�س قبل  اإىل  واأ�شارت 
وي�شعب  الوراثية  الأم��را���س  يفح�س  ول  املنجلية  الأنيميا  و  الثال�شيميا  وهما 
الإن�شان لذلك ميكن  ي�شيب  وراث��ي تقريباً  األف مر�س   30 فح�شه لأنه يوجد 
ثالثة  لتعاقب  كاملة  العائلة  �شجرة  على  العائلة  الطبيب  ح�شول  عرب  جتنبه 
اأجيال و اأن ير�شم �شجرة العائلة حتى يعرف الأمرا�س الوراثية ومن اأ�شيب من 
3 حالت يف  اكت�شفت  الطريقة  اأو حركية ومن هذه  اإعاقة ذهنية  اأكانت  العائلة 

العام املا�شي.
توارث الأمرا�س الوراثية 

فاملر�س  تتم عرب ثالثة عنا�شر  الوراثية  الأمرا�س  ت��وارث  اأن طريقة  واأ�شافت 
الأول املتنحي بحيث يكون الإثنان اأي الوالدان حامالن للمر�س ول تظهر عليهم 
الأعرا�س ون�شبة اإ�شابة الطفل يف كل حمل تقدر ب� %25 وهى اأكر الأمرا�س 
الوراثية �شيوعاً يف دولة الإمارات املتوارثة عن طريق ال�شفة املتنحية مثل مر�س 

الثال�شيميا واأكر الأمرا�س الوراثية الإ�شتقالبية املتوارثة.

القادمة اإىل 30 مر�شا وراثيا اإن �شاء اهلل و مت اكت�شاف وت�شخي�س 30 مري�شا 
من مر�س وراثي ا�شتقالبي من جملة 60 األف مولود تقريباً ومت عالجهم واإذا 
مل يتم ت�شخي�س هذه الأمرا�س كان م�شري املواليد الإعاقة الذهنية ال�شديدة اأو 
الوفاة فخالل ال�شنتني املا�شيتني قمنا بوقاية املواليد من هذه الأمرا�س الذي 

توؤدي اإىل الوفاة او الإعاقة الذهنية.

عيادة فح�س ما قبل الزواج
واأفادت الدكتورة فاطمة اجل�شمي اأنه ب�شبب ازدياد الوعي حول خماطر الأمرا�س 
ال��زواج على كل الأمرا�س  الوراثية ا�شبح هناك طلب كبري على فح�س ما قبل 
الوراثية عرب درا�شة �شجرة العائلة ولذلك مت افتتاح عيادة فح�س ما قبل الزواج 
الوراثية  ال�شت�شارات  بتقدمي  ي��ق��وم  حيث  ال��ت��وام  مب�شت�شفى  املا�شي  يناير  يف 
ال��زواج و ي�شتقبل مراجعيه يوم الأربعاء بعد الظهر من كل  وفحو�شات ما قبل 

اإ�شبوع والإقبال عليه كبري من قبل املقبلني على الزواج من كافة اأنحاء الدولة.

اليوم العاملي لالأمرا�س النادرة
احتفالية  برنامج  ع��ن  اجل�شمي  ك�شفت  ال��وراث��ي��ة  الأم��را���س  مو�شوع  ولأهمية 
باإ�شبوع الأمرا�س النادرة حتتفل به جائزة ال�شيخ حمدان الطبية وم�شت�شفى توام 
2 مار�س  24 فرباير حتى  وهيئة ال�شحة ابوظبي وبداأ بالأم�س والذي �شادف 
الأمرا�س   ( �شعار  حتت  ال��ن��ادرة  لالأمرا�س  العاملي  اليوم  فرباير   28 وي�شادف 
النادرة بال حدود( وحتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان الطبية وباإ�شراف الدكتورة 
فاطمة ب�شتكي �شتقدم حملة توعوية للمجتمع مبردف �شيتي و�شيقام يف يوم 28 
مفتوح  يوم  يكون  بحيث  بدبي  اخل��ور  بحديقة  الطفل  مدينة  احتفالية  فرباير 
لالأطفال امل�شابني بالأمرا�س النادرة وقد قامت م�شت�شفى توام بحملة توعوية 
يف مدينة العني يف يوم الإثنني بتاريخ 25 فرباير �شتكون احتفالية بفندق ايال 
اأمريي  لينة  الدكتورة  تثقيفي وتوعوي وتقدم  يوم  املر�شى وهو  بالعني لأه��ايل 
عن  حما�شرة  الإم���ارات  بجامعة  واملراهقني  لالأطفال  النف�شي  طب  ا�شت�شارية 
معاجلة ال�شعوبات النف�شية التي يواجه الوالدين مع ابنائهم امل�شابني بالأمرا�س 
النادرة..و�شاأقدم كذلك حما�شرة حول كيفية الوقاية من هذه الأمرا�س النادرة 
مع مراجعة كل الو�شائل للوقاية ويف نف�س الوقت �شيكون هناك جل�شة عن جتربة 
الأباء فكل واحد من العائلة يتطرق اإىل جتربته عن األية التعامل مع ابنه اأو ابنته 

امل�شابة بهذا املر�س.
اأ�شامة  ال�شيف  ق��ام  فقد  خا�شة  غذائية  حمية  بها  ال��ن��ادرة  الأم��را���س  بع�س  ويف 
اخلا�شة  ال��غ��ذائ��ي��ة  للحمية  ل��و���ش��ف��ات  ط��ب��خ  ك��ت��اب  بن�شر  الأه�����ايل  ومب�����ش��اع��دة 
و�شع  كذلك  و�شيتم  الأب��اء  على  الكتاب  توزيع  ويتم  النادرة  الوراثية  بالأمرا�س 
و�شلة للكتاب على املوقع الألكرتوين مل�شت�شفى توام من اأجل تعميم الفائدة على 

بقية الأباء.
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اإدارة املتطوعني يف الهالل الأحمر تنفذ اأن�سطة وفعاليات تطوعية 
اإميانا  الإن�شاين  وال��ع��ون  للم�شاعدة  احلاجة  اأ�شد  يف  هي  التي  الفئات 
منها بواجبها الأخالقي وم�شوؤوليتها الإن�شانية ل�شون كرامة الإن�شان 
يف كل زمان ومكان. واأو�شح اأن جماعات الهالل الطالبي يف جميع فروع 
الفعاليات  من  والعديد  الطالبي  الهالل  م�شابقة  يف  �شاركت  الهيئة 
املجتمعية على م�شتوى الدولة وذلك للتعريف باأعمال الهيئة اخلريية 
جلنة  عقدت  مت�شل  �شياق  ويف  التطوعي.  العمل  واأهمية  والإن�شانية 
منطقة  يف  الأول  اجتماعها  موؤخرا  الطالبي  الهالل  م�شابقة  حتكيم 
املخ�ش�س  املوعد  لتحديد  وذل��ك  ال�شارقة  مبدينة  التعليمية  ال�شارقة 
وكيفية  ال�����ش��ارق��ة  م��دار���س  يف  �شتنفذ  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  متابعة  لعملية 
على  للتحكيم  املحدد  املوعد  على  والتفاق  املدار�س  هذه  مع  التوا�شل 
الفائزة على  املدار�س  م�شابقة الهالل الطالبي وحتديد موعد تكرمي 

م�شتوى اإمارة ال�شارقة. 

ق�شم  اإن  الأحمر  الهالل  بهيئة  بالإنابة  املحلية  لل�شوؤون  العام  الأم��ني 
حملية  جمتمعية  وفعاليات  منا�شط  عدة  يف  موؤخرا  �شارك  املتطوعني 
وعاملية منها م�شاركة متطوعي �شبكة فروع الهيئة يف الحتفال باليوم 
الوطني 41 لدولة الإمارات وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات املجتمعية 
كزيارة دور امل�شنني وامل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية والريا�شية اخلا�شة 
ب��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي. و���ش��م��ن م��ب��ادرة امل�����ش��ارك��ة يف الفعاليات 
املجتمعية واملنا�شبات العاملية مت تكرمي 237 متطوعا ومتطوعة على 
م�شتوى فروع الهيئة وعلى هام�س احتفال الهالل الأحمر باليوم العاملي 
للتطوع . و�شمل التكرمي ال�شخ�شيات التطوعية املتميزة وال�شخ�شيات 
داخل  التطوعي  الفعالة وذلك تقديرا جلهودهم وعطائهم  التطوعية 
الدولة وخارجها بالإ�شافة مل�شاركة متطوعي الهيئة يف الفعاليات البيئية 
وتنظيم الربامج الرتفيهية لالأيتام والتوعوية التي تربز دوراملتطوعني 

الهام يف احلياة اليومية ون�شر الوعي التطوعي بني اأفراد املجتمع من 
خالل توزيع املواد الإعالمية والهدايا الرمزية لعامة اجلمهور. واأ�شار 
اأن متطوعي الهالل الأحمر على م�شتوى فروع الهيئة  اإىل  املن�شوري 
للهالل  العامة  الأمانة  الذي نظمته  املن�شقني  �شاركوا بح�شور ملتقى 
الأحمر ملناق�شة �شوؤون التطوع ..كما �شارك بع�س منهم يف تفعيل العمل 
برو�شورات  ت�شميم  يف  مل�شاركتهم  بالإ�شافة  بالهيئة  واملكتبي  الإداري 
الهالل  ف��روع  واأن�شطة  برامج  �شتى  يف  ل�شتخدامها  توعوية  اإعالمية 
الأحمر ..وح�شور ور�س العمل اخلا�شة بنق�س املناعة املكت�شبة ودورات 

الإ�شعافات الأولية وامل�شاركة يف املوؤمترات العاملية.
�شاهم يف  املتطوعني  ب��اإدارة  الطالبي  الهالل  ق�شم  اأن  املن�شوري  واأك��د 
جميع  ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي  املجتمعية  الأن�شطة  م��ن  ع��دد  تنفيذ 
الإن�شاين والجتماعي جتاه  للقيام بواجبها  الإماراتي  املجتمع  �شرائح 

•• اأبوظبي-وام:

والهالل  املتطوعون  بق�شميها  الأحمر  بالهالل  املتطوعني  اإدارة  نفذت 
واإن�شانية  تطوعية  اأن�شطة   2012 دي�شمرب  �شهر  خ��الل  ال��ط��الب��ي 
خمتلفة وذلك من اأجل بث روح التكافل الجتماعي بني اأفراد املجتمع 

وحر�شا منها على خلق واقع حياتي اأف�شل جلميع �شرائح املجتمع.
تاأتي تلك الأن�شطة يف اإطار حر�س هيئة الهالل الأحمر على امل�شاركة يف 
جميع الفعاليات والأن�شطة التي يتم تنفيذها يف خمتلف اأنحاء الدولة 
وبالتعاون مع العديد من املوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة ومن اأجل دعم 
الهيئة املتوا�شل للم�شاريع اخلريية والإن�شانية داخل الدولة وخارجها 
حتقيقا ل�شعار العناية باحلياة الذي ترفعه الهيئة لالرتقاء باخلدمات 
اأفراد املجتمع. وقال را�شد مبارك املن�شوري نائب  املقدمة منها لكافة 

من ال�ساعة 2 ظهرًا اإىل ال�ساعة 6 م�ساًء

اإغالق جزئي ل�سوارع رئي�سية اأثناء افتتاح مهرجان ق�سر احل�سن
�سعيد الهاملي: تخ�سي�س و�سائل نقل جمانية لنقل اجلمهور يحقق �سهولة الو�سول اإىل احلدث

ت�سمن �سبكة من املمرات ومعابر للم�ساة يف مدينة غياثي 

انتهاء املرحلة الأوىل من م�سروع ال�سوارع احل�سارية �سمن خطة الغربية 2030

•• تغطية رم�صان عطا:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبوظبي عن 
ق��ي��ام��ه��ا ب���اإغ���الق ���ش��ارع را���ش��د بن 
ب�شارع  )امل��ع��روف  مكتوم  اآل  �شعيد 
امل���ط���ار( و����ش���وارع رئ��ي�����ش��ي��ة اأخ���رى 
حمدان  و�شارع  الفالح  �شارع  وه��ي 
و�شارع زايد الأول و�شارع خالد بن 
الوليد اأثناء حفل افتتاح مهرجان 
ق�شر احل�شن يوم اخلمي�س املوافق 
28 فرباير 2013 من ال�شاعة 2 
6 م�شاًء، وذلك  ال�شاعة  اإىل  ظهراً 
احل�شن  مهرجان  لفعاليات  دعماً 
�شارع  م��ن  ج��زء  على  �شتقام  ال��ت��ي 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم.
وجاء هذا خالل املوؤمتر ال�شحفي 
ال����دائ����رة يف فندق  ع��ق��دت��ة  ال����ذي 

ميلينيوم الوحدة �شباح ام�س.
�شوارع  خم�س  اإغ��الق  �شيتم  وعليه 
رئي�شية بالإ�شافة اإىل �شارع فرعي 

خالل الفعاليات وهي: 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ���ش��ارع 
امل���ط���ار(، �شيتم  ب�����ش��ارع  )امل���ع���روف 
حمدان  �شارع  تقاطع  من  اإغ��الق��ه 
و�شارع  ال��ف��الح.  ���ش��ارع  تقاطع  اإىل 
من  اإغ���الق���ه  ���ش��ي��ت��م  الأول،  زاي����د 
اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ���ش��ارع  تقاطع 
خالد  ����ش���ارع  ت��ق��اط��ع  اإىل  م��ك��ت��وم 
�شيتم  و���ش��ارع ح��م��دان،  الوليد  ب��ن 
اإغالقه من تقاطع �شارع را�شد بن 

�شارع  تقاطع  اإىل  مكتوم  اآل  �شعيد 
الفالح،  و���ش��ارع  الوليد.  ب��ن  خالد 
�شارع  ت��ق��اط��ع  م��ن  اإغ���الق���ه  �شيتم 
اإىل  اآل م��ك��ت��وم  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  را����ش���د 
تقاطع �شارع الكرامة. و�شارع خالد 
ب���ن ال���ول���ي���د، ���ش��ي��ت��م اإغ���الق���ه من 
تقاطع  اإىل  ح��م��دان  ���ش��ارع  تقاطع 

�شارع زايد الأول. 
اأم����ا ال�����ش��ارع ال��ف��رع��ي وه���و �شارع 
منطقة  �شكان  يخدم  ال��ذي  امل�شتل 
اخل���ال���دي���ة ب���ني ����ش���ارع را����ش���د بن 
�شعيد اآل مكتوم و�شارع امللك خالد 

بن عبد العزيز. 
ون���ت���ي���ج���ًة ل����الإغ����الق اجل����زئ����ي يف 
هذه  قاطني  �شيتاأثر  الفرتة  ه��ذه 
املناطق وزائريها، واملناطق املتاأثرة 
ف��ت��وح اخل���ري ومدينة  ه���ي م��رك��ز 
واخلالدية،  امل���ي���اه  ودائ������رة  زاي�����د 
باجلمهور  النقل  دائ��رة  تهيب  ل��ذا 
ال��ك��رمي ال��ت��ع��اون وم���راع���اة حركة 

املرور خالل حفل الفتتاح. 
�شيتم  امل������رور  حل���رك���ة  وت�����ش��ه��ي��اًل 
خطوط  ب���ع�������س  م�������ش���ار  حت����وي����ل 
حافالت النقل العام من ال�شاعة 1 

ظهراً اإىل 6 م�شاًء كالتايل: 
يخدم  ال�����ذي   006 رق����م  خ���ط   -
بن  را�شد  و�شارع  الأول  زاي��د  �شارع 
امل�شار  اآل مكتوم، مت حتويل  �شعيد 
الرابع )املعروف  ال�شارع  ليمر من 

ب�شارع املرور( اإىل �شارع حمدان 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  اأزاح 
الن�شخة  ع����ن  ال�������ش���ت���ار  ال���ع���م���راين 
ال�شوارع  ت�شميم  دليل  من  املحدثة 
احل�شرية يف اإمارة اأبوظبي. ويعتمد 
بع�س  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ال��دل��ي��ل 
املبادئ التي ت�شمن ال�شالمة لكافة 
اإىل  وت�شتند  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي 
حقيقة اأن جميع الت�شميمات اجليدة 
لل�شوارع تبداأ بامل�شاة وت�شمن توفري 
���ش��ام��ل��ة وحتقيق  اإم��ك��ان��ي��ة و����ش���ول 

ا�شتدامة بيئية �شليمة.
احلمادي،  ع��ام��ر  امل��ه��ن��د���س  وي��ق��ول 
التنفيذي للتخطيط والبنية  املدير 
اأب����وظ����ب����ي  ال���ت���ح���ت���ي���ة يف جم���ل�������س 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين: ل��ق��د ب���داأ 
ت��ن��ف��ي��ذ دل����ي����ل ت�����ش��م��ي��م ال�������ش���وارع 
احل�شرية بنجاح يف املنطقة الغربية 
من خالل تطبيق املبادئ التوجيهية 
التي يقدمها، مبا فيها زيادة خيارات 
اإم��ك��ان��ي��ة و�شول  وت���وف���ري  ال��ت��ن��ق��ل 
وحت�شني  املختلفة  للوجهات  اأف�شل 
ج���ودة الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة مم��ا يجعل 

امل�شي فيها اأمًرا ممتًعا واآمًنا .
النمو  اأدى  ل��ق��د  ق���ائ���اًل:  واأ�����ش����اف 
القت�شادي ال�شريع الذي �شهدناه يف 

ال�شنوات الأخرية والزيادة ال�شكانية 
لتطوير  احل����اج����ة  اإىل  امل���ت���وق���ع���ة 
الغربية  املنطقة  يف  التحتية  البنية 
واأهم ما  ال�شكان.  لتواكب متطلبات 
ا�شت�شراف  ه��و   2030 روؤي���ة  مييز 
التخطيط امل�شتقبلي للبنية التحتية 
وهو ما يج�شده م�شروع اإعادة اإحياء 
ال��دل��ي��ل من  يتبناه  ال���ذي  ال�����ش��وارع 
الإر�شادية  ومعايريه  مبادئه  خالل 
الدقيقةواملميزة، كما يعك�س الدليل 
احلثيثة  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  اجل����ه����ود 
اإعدادها  مت  التي  الرائدة  والبحوث 
املنطقة  بلدية  مع  الوثيق  بالتعاون 

الغربية .
ومن جانبه، اأكد �شعادة �شيف �شعيد 
للبنية  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��زروع��ي، 
الغربية،  املنطقة  بلدية  يف  التحتية 
بتطبيق  م���ل���ت���زم���ة  ال���ب���ل���دي���ة  ب�������اأن 
التخطيط  ت�������ش���ام���ي���م  واع����ت����م����اد 
امل�شاريع  ك��اف��ة  لإك���م���ال  امل�����ش��ت��دام��ة 
وذلك  ه��ن��اك  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
مع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 

اجلهات املتخ�شة.
وي�������ويل دل����ي����ل ت�����ش��م��ي��م ال�������ش���وارع 
����ا  احل���������ش����ري����ة اه�����ت�����م�����اًم�����ا خ����ا�����شً
ويفتح  ل���ل�������ش���وارع  ب���امل���ظ���ه���رال���ع���ام 
اآف�����اًق�����ا ت�����ش��م��ي��م��ي��ًة ج����دي����دة اأم�����ام 

ب�����ش��ارع ه����زاع ب���ن زاي����د ث���م �شارع 
الكرامة، ومن ّثم يتابع خط �شريه 

العتيادي.
�شارع  ي��خ��دم  ال����ذي   032 خ��ط   -
اإىل  امل�شار  حتويل  مت  الأول،  زاي��د 
ال�شارع الرابع مروراً ب�شارع حمدان 
ثم ال�شارع ال�شاد�س، ومن ًثم يتابع 

خط �شريه العتيادي.
�شارع  ي��خ��دم  ال����ذي   034 خ��ط   -
زايد الأول و�شارع را�شد بن �شعيد، 
���ش��ارع هزاع  امل�����ش��ار اإىل  مت حت��وي��ل 
الكرامة  ب�����ش��ارع  م�����روراً  زاي����د  ب��ن 
و����ش���ارع ال��ف��الح و����ش���ارع خ��ال��د بن 
زايد  ل�شارع  يعود  ثم  وم��ن  الوليد 
الأول مروراً ب�شارع ال�شاد�س و�شارع 
حمدان، ومن ّثم يتابع خط �شريه 

العتيادي.
�شارع  ي��خ��دم  ال����ذي   044 خ��ط   -
ال��ك��رام��ة ح��ت��ى ���ش��ارع ال���ف���الح، مت 
حت��وي��ل امل�����ش��ار م��ن ���ش��ارع الكرامة 
م�����روراً ب�����ش��ارع ه����زاع ب��ن زاي����د ثم 
�شارع را�شد بن �شعيد اآل مكتوم، ثم 
�شارع الفالح مروراً بال�شارع الرابع 
ّثم  الأول، ومن  زايد  �شارع  اإىل  ثم 

يتابع خط �شريه العتيادي.
م��ن حمطة  054 م����روراً  - خ��ط 
اإىل  متجهاً  الرئي�شية  احل��اف��الت 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ���ش��ارع 
ليكمل خط �شريه اإىل �شارع حمدان، 
مت حتويل امل�شار اإىل ال�شارع الرابع 

حتى �شارع حمدان، ومن ّثم يتابع 
خط �شريه العتيادي.

�شتعيد خدمات  ال��دائ��رة  ب��اأن  علماً 
بعد  كاملعتاد  العام  النقل  حافالت 
حفل الفتتاح من ال�شاعة ال�شابعة 
بالذكر  اجل����دي����ر  وم�����ن  م���������ش����اًء.  
ق�����ش��ر احل�����ش��ن هو  اأن م��ه��رج��ان 
�شتنطلق  وثقايف،  اجتماعي  ح��دث 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
 9 ال�شبت  ي��وم  وحتى  فرباير   28
مبرور  اح��ت��ف��اًل   ،2013 م��ار���س 
اإن�شاء  على  �شنة   250 م��ن  اأك���ر 
ق�����ش��ر احل�����ش��ن. و���ش��ت��ق��ام اأح����داث 
املهرجان يف �شاحة ق�شر احل�شن، 
ا  عرو�شً ال�����ش��اح��ة  حتت�شن  ح��ي��ث 
واأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ل��ك��اف��ة اأف���راد 
املنطلق،  ه������ذا  وم������ن  الأ��������ش�������رة. 
حر�شت دائرة النقل اأن تكون جزًء 
التاريخي �شمن  احل��دث  ه��ذا  من 
تقليل  اإىل  الرامية  اإ�شرتاتيجيتها 
املروري  التكد�س  الزدحام وجتنب 
بالبنية  بالرتقاء  الفعال  ودوره���ا 
باإمارة  للو�شول  للنقل  التحتية 
العوا�شم  م�����ش��اف  اإىل  ظ��ب��ي  اأب����و 
�شياحية  وج��ه��ة  وج��ع��ل��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
رائدة ت�شتقطب الزوار من خمتلف 
اإىل تعزيز  العامل بالإ�شافة  اأنحاء 
ال�����ش��الم��ة والأم������ن ب��وج��ه ع���ام يف 

نظام النقل يف اأبوظبي. 
بتوفري  ال��ن��ق��ل  دائ����رة  �شتقوم  ك��م��ا 

الأماكن  ت�شميم  دليل  مبادئ  وبني 
بطريقة  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  ال��ع��ام��ة 
���ش��ل�����ش��ة وف���ري���دة مب���ا ي��ع��ك�����س مدى 
باإعدادها  يقوم  التي  الأدل���ة  ات�شاق 
بع�شها  م����ع  وت���ك���ام���ل���ه���ا  امل���ج���ل�������س 

البع�س.
ال�شوارع  من  العديد  لوجود  ونظًرا 
الكثافات  ذات  امل��ن��اط��ق  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
ال�����ش��ك��ان��ي��ة امل��ن��خ��ف�����ش��ة، ف��ق��د متت 
بيئات  ت��وف��ر  بحيث  اإح��ي��ائ��ه��ا  اإع����ادة 
وت�شجع  للعائالت  ومثالية  ه��ادئ��ة 
اخلدمات  م��ن��اط��ق  اإىل  امل�����ش��ي  ع��ل��ى 
على  ت�شميمها  ج��رى  املحلية،حيث 
���ش��رع��ات مرورية  ا���ش��ت��خ��دام  اأ���ش��ا���س 
م��ن��خ��ف�����ش��ة واإق�����ام�����ة ال���ع���دي���د من 

ممرات امل�شاة الآمنة واملريحة.
ال�شوارع  م�شاحات  ت�شميم  ويجري 
عمليات  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  اجل����دي����دة 
متا�شًيا  ل��الإم��ارة  ال�شاملة  التطوير 
ولذلك   ،2030 اأبوظبي  روؤي��ة  مع 
عنا�شر  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  ت����رت����ب����ط 
مب�شاريع  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ال��ت�����ش��م��ي��م 
ال�شكنية  وامل�����ش��اري��ع  التعمري  اإع����ادة 
والتجارية اجلديدة يف جميع اأنحاء 
املنطقة الغربية وفًقا مع التوجيهات 
ال�شرتاتيجية املقررة يف خطة اإطار 
عن  املنبثقة  الإقليمي  الهيكل  عمل 

للجمهور  جمانية  اإ�شافية  خدمة 
حل�شور  وتنّقل  ف  �شُ خدمة  وه��ي 

كافة فعاليات الحتفال. 
ي���وم اخلمي�س  و���ش��ت��ب��داء اخل��دم��ة 
ال�شاعة  م��ن  ف��رباي��ر   28 امل��واف��ق 
7:00 م�شاًء حتى ال�شاعة 1:00 
 1 املوافق  ال�شبت  اأما يوم  �شباحاً. 
�شتتوفر   2013 م��ار���س   9 ح��ت��ى 
اخلدمة من ال�شاعة 2:00 ظهراً 
اأيام  خ��الل  �شباحاً   1:00 وحتى 
عطلة نهاية الأ�شبوع، ومن ال�شاعة 
2:00 ظهراً وحتى منت�شف الليل 
خ��الل اأي���ام الأ���ش��ب��وع، ع��رب توفري 
ح��وايل 500 موقف جم��اين عند 
م�شتل املنهل يف منطقة اخلالدية، 
اإىل  ���ش��ت��ت��ج��ه احل�����اف�����الت  ح���ي���ث 

منطقة الفعاليات. 
دائرة  �شتقوم  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
توعية  ح���م���الت  ب����اإط����الق  ال��ن��ق��ل 
للجمهور، يتم من خاللها تقدمي 
م�شار  بتغيري  متّعلقة  م��ع��ل��وم��ات 
املناطق  ال��ع��ام يف  ال��ن��ق��ل  ح��اف��الت 

جزئياً  املغلقة  وال�����ش��وراع  امل��ت��اأث��رة 
وذل����ك عن  احل����دث،  ل��ه��ذا  نتيجة 
ت����وزي����ع م���ن�������ش���ورات على  ط���ري���ق 
امل��رك��ب��ات وداخ����ل ح��اف��الت النقل 
اإع���الن���ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ع���ام 
اإذاعية واإعالنات مطبوعة ور�شائل 
داخل  وم��ل�����ش��ق��ات  ق�����ش��رية  ن�شية 
احلافالت ولوحات ار�شادية تو�شح 
املغلقة  ال�شوارع  مداخل  للجمهور 

جزئياً. 

املمار�سات العاملية
ويف هذا ال�شدد �شرح ال�شيد �شعيد 
الهاملي، مدير عام  حممد فا�شل 
ورئي�س  ب��احل��اف��الت  النقل  مكتب 
يف  النقل  ب��دائ��رة  الفعاليات  جلنة 

اأبوظبي قائاًل : 
 حتر�س دائرة النقل اأن تكون دائماً 
وتعزيز  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  �شباقة 
اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
و�شركائها ال�شرتاتيجيني، كما اأن 
تعاون اجلمهور وتفهمه �شيا�شتهم 

الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  اإجن������اح  يف 
املحلية . 

تخ�شي�س  اإن  ق����ائ����اًل:  واأ�����ش����اف 
و���ش��ائ��ل ن��ق��ل ع����ام جم��ان��ي��ة لنقل 
ب�������ش���ك���ل كبري  ي�������ش���ه���م  اجل����م����ه����ور 
الزدح����ام  تخفي�س  يف  وم��ل��ح��وظ 
الو�شول  �شهولة  امل��روري وحتقيق 
اأف�شل  وت���ط���ب���ي���ق  احل�������دث  اإىل 
النقل  العاملية يف جمال  املمار�شات 
العام والتي تتمثل يف توفري و�شائل 
وم�شتدامة،  وم��ري��ح��ة  اآم��ن��ة  ن��ق��ل 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا مب����ا ي�����ش��ج��ع على 
على  املحافظة  جانب  اإىل  التنقل 
التنموية  النه�شة  ودع���م  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�شاملة والرتقاء بالبنية التحتية 
ظبي،  اأب����و  اإم�����ارة  يف  ال��ع��ام  للنقل 
والعمل جنباً اإىل جنب مع �شركاء 
ال�����دائ�����رة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني من 
لدعم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
م��ك��ان��ة اأب����و ظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة وزي����ادة 
القدرة التناف�شية لالإمارة كوجهة 

اقت�شادية و�شياحية عاملية رائدة .

خطة املنطقةالغربية 2030 والتي 
تتبنى اإن�شاء م�شاحات �شوارع ناب�شة 
وتوفر  ال���ش��ت��دام��ة  تعك�س  ب��احل��ي��اة 
ال����راح����ة والأم��������ان ل��ل��م�����ش��اة. ومن 
للمجتمعات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأه������داف 
�شمان  الغربية  املنطقة  يف  املحلية 
اإقامة م�شاريع تطويرية متميزة من 
بنية  وتوفري  القادمة  الأجيال  اأجل 
وموا�شفات  مبعايري  جديدة  حتتية 
املحددة  املعايري  م��ع  تتوافق  عالية 
املناطق  يف  امل�شتقبلية  لال�شتثمارات 

الأخرى.
وي��ع��د ب��رن��ام��ج اإع����ادة اإح��ي��اء �شوارع 
اإمكانية  على  �شاهًدا  مثاًل  الغياثي 
املجتمعات  م���ب���ادرة  وجن����اح  تطبيق 
د�شنها  ال��ت��ي  وامل�����ش��ت��دام��ة  املتكاملة 
للتخطيط  اأب�����وظ�����ب�����ي  جم����ل���������س 
تطبيق  خ�����الل  ف���م���ن  ال����ع����م����راين. 

والأدوات  وال�������ش���ي���ا����ش���ات  امل���ع���اي���ري 
التوجيهية التي تعتمد عليها مبادرة 
وامل�شتدامة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
والتي تتمثل يف املعايري الت�شميمية 
احل�شرية  ال�شوارع  ت�شميم  لدليل 
مت  العامة،  الأم��اك��ن  ت�شميم  ودليل 
اإن�����ش��اء ���ش��وارع اآم��ن��ة وج��ذاب��ة واأكر 
م���الءم���ة ل��ل��م�����ش��ي، وه����و م���ا تهدف 
املتكاملة  امل��ج��ت��م��ع��ات  م���ب���ادئ  اإل���ي���ه 
وامل�شتدامة وخطة الغربية 2030.

واأ��������ش�������اف احل������م������ادي مت����ث����ل ه����ذه 
التح�شينات املرحلة الأوىل فقط من 
م�شروعات الإ�شكان امل�شتدامة املقرر 
املنطقة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اإق��ام��ت��ه��ا يف 
النمو  دف��ع عجلة  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الق���ت�������ش���ادي 
الجتماعي  ال���ت���ف���اع���ل  وت�����ش��ج��ي��ع 
واحلفاظ على تراثنا العريق عالوًة 

على توفري حماية اأف�شل للبيئة .
وج��������اء دل����ي����ل ت�����ش��م��ي��م ال���������ش����وارع 
املجل�س  جل��ه��ود  تتويًجا  احل�شرية 
احلثيثة والتعاون الوثيق وال�شراكة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة 
املعنية يف اإمارة اأبوظبي واملتمثلة يف 
بلدية املنطقة الغربية ودائرة النقل 
ال��ب��ل��دي��ة و�شرطة  ال�����ش��وؤون  ودائ�����رة 
املرور والإدارة العامة للدفاع املدين 
- اأبوظبي وهيئة ال�شحة – اأبوظبي 
وغ����ريه����ا م����ن ال���ه���ي���ئ���ات ال����رائ����دة 
بالإمارة. هذا و�شيتم تطوير جميع 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  امل�����ش��اري��ع 
اأبوظبي وفًقا  الهيئات احلكومية يف 
اأجل  م��ن  الدليل  واإر���ش��ادات  ملعايري 
من  ممكنة  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق 
ال�شرتاتيجيات والنهج التي تتبلور 

من خالل هذا الدليل.

وم��������ن ّث��������م ي����ت����اب����ع خ������ط ����ش���ريه 
العتيادي.

�شارع  ي��خ��دم  ال����ذي   007 خ��ط   -
امل�شار  حت���وي���ل  مت  الأول،  زاي������د 
ب�شارع  امل���ع���روف  ال���راب���ع  ل��ل�����ش��ارع 
اإىل  ب�شارع حمدان  وم���روراُ  امل��رور 
ال�����ش��ارع ال�����ش��اد���س، وم��ن ّث��م يتابع 

خط �شريه العتيادي.
ال�شارع  ال��ذي يخدم   008 - خط 
الرابع املعروف ب�شارع املرور و�شارع 
اإىل  امل�شار  حتويل  مت  الأول،  زاي��د 
بال�شارع  م�������روراً  ح���م���دان  ����ش���ارع 
ال�شاد�س ومن ّثم يتابع خط �شريه 

العتيادي.
�شارع  ي��خ��دم  ال����ذي   009 خ��ط   -
الفالح، مت حتويل امل�شار اإىل �شارع 
مروراً  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د 

خالل  م��ن  الغربية  املنطقة  بلدية 
ت�شمن  اأدوات  م�����ن  ي���ق���دم���ه  م�����ا 
بني  ال��واق��ع��ة  العنا�شر  ك��اف��ة  و���ش��ع 
الر�شيف وواجهات املباين يف مكانها 
يتوافق  مب��ا  وحجمهاال�شحيحني 
م���ع ال�����ش��ي��اق ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ط��ق��ة. اأما 
الدليل واخلا�س  الق�شم اجلديد يف 
فقد  القائمة،  ال�����ش��وارع  بتح�شينات 
ممكنة  ا���ش��ت��ف��ادة  اأق�����ش��ى  حتقيق  مت 
اإن�شاء ممرات جديدة  منه، حيث مت 
اأ���ش��ف��ل الأ���ش��ج��ار امل��وج��ودة م��ن اأجل 
توفري اأماكن اآمنة ومريحة ومظللة 
الو�شول  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اة  ت��ت��ي��ح 
يف  امل��ت��واف��رة  وامل��راف��ق  منازلهم  اإىل 
مرتفعات  اإ���ش��اف��ة  ومت���ت  امل��ن��ط��ق��ة، 

تخفيف ال�شرعة التي ت�شمن عبوًرا 
مرتفعات  وت��ت��م��ي��ز  ل��ل��م�����ش��اة.  اآم���ًن���ا 
م�شاوية  ب��اأن��ه��ا  ال�����ش��رع��ة  ت��خ��ف��ي��ف 
خط  مع  وتتوافق  الر�شيف  لرتفاع 
مت�شلة  مم����رات  ف��ه��ي  ���ش��ريامل�����ش��اة، 
لكافة م�شتخدمي  اأك��رب  راح��ة  توفر 

الطريق. 
اجلمالية  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات  وت�����ش��م��ل 
ا����ش���ت���خ���دام م�������واد ع���ال���ي���ة اجل������ودة 
نباتات  وزراع���ة  ل��الن��زلق  ومقاومة 
الأ�شجار  م���ن  وال���ش��ت��ف��ادة  ال��زي��ن��ة 
املوجودة بالإ�شافة اإىل زراعة اأ�شجار 
ال��ظ��ل. ول يكتفي  ل��ت��وف��ري  ج��دي��دة 
ت�شميم  دليل  مبادئ  بتبني  امل�شروع 
بينها  يجمع  بل  احل�شرية  ال�شوارع 

ي�سلط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات يف ال�سرق الأو�سط

جمموعة جامعة اأبوظبي للمعارف تطلق منتدى تخطيط التعاقب الوظيفي اليوم
فعاليات  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح  ت��ن��ط��ل��ق 
م����ن����ت����دى ت���خ���ط���ي���ط ال���ت���ع���اق���ب 
تنظمه  وال��ذي   2013 الوظيفي 
جم����م����وع����ة ج����ام����ع����ة اأب����وظ����ب����ي 
ثاين  دو���ش��ي��ت  ف��ن��دق  يف  للمعارف 
يومني  م���دار  على  وي�شتمر  دب���ي، 
وي�����ش��ارك ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م���ن خرباء 
الب�شرية،  امل������وارد  وم��ت��خ�����ش�����ش��ي 
الوظيفي،  والتطوير  وال��ت��دري��ب، 
القطاعني  م���ن  امل���واه���ب  واإدارة 
ملناق�شة  وذل�����ك  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
تخطيط  ا�شرتاتيجيات  وتطوير 
التعاقب الوظيفي داخل موؤ�ش�شات 
الأعمال املختلفة خا�شة املوؤ�ش�شات 
و�شع  واآليات  العائلية،  وال�شركات 
ل�شمان  ن��اج��ح��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
تقليل  وكيفية  العمل  ا�شتمرارية 
اإىل  بالإ�شافة  الأع��م��ال،  خماطر 
ت�شليط ال�شوء على درا�شات حالة 
لأف�شل املمار�شات وا�شرتاتيجيات 

خارج ال�شركة، كما ي�شلط املنتدى 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تلعبه 
تلك اخلطط يف �شمان ا�شتمرارية 
ال��ع��م��ل وان���ت���ق���ال���ه ب�����ش��ال���ش��ة اإىل 
خا�شة  اجل����دي����د  اجل���ي���ل  ق����ي����ادة 
املوؤ�ش�شات  ب��اأع��م��ال  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
اإىل  م�شرياً  العائلية،  وال�شركات 
اأهمية خطط  اأنه على الرغم من 
�شمان  يف  ال���وظ���ي���ف���ي  ال���ت���ع���اق���ب 
وع����دم تعطيل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جن����اح 
خماطر  وتقليل  بها  العمل  اآل��ي��ة 
الأعمال، اإل اأن هناك العديد من 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات خ��ا���ش��ة يف 
تعد  مل  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
بعد خطة التعاقب الوظيفي التي 

ت�شمن لها ال�شتمرارية.
واأكد الدكتور بدر اأنه وفقاً لدرا�شة 
اأعدتها �شركة PwC فاإن 80% 
الأعمال  وموؤ�ش�شات  ال�شركات  من 
هي  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 

التي  الوظيفي  التعاقب  تخطيط 
تتبعها �شركات الأعمال العاملية يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
اأح����م����د بدر  ال����دك����ت����ور  واأو������ش�����ح 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ع��ارف اأن���ه 
العديد  هناك  اأن  من  الرغم  على 
من الفعاليات التي تعنى بخطط 
وتنمية  اإدارة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
امل����واه����ب وامل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة اإل 
التعاقب  ت��خ��ط��ي��ط  م��ن��ت��دى  اأن 
الوظيفي يعد الوحيد الذي يركز 
التخطيط  اأه��م��ي��ة  ق�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
الوظيفي  ل��ل��ت��ع��اق��ب  والإع����������داد 
اإعداد  و���ش��رورة  املوؤ�ش�شات  داخ���ل 
م��وظ��ف��ني م���وه���وب���ني م���ن داخ���ل 
املوؤ�ش�شة ب�شكل �شامل للقيام مبهام 
اأخرى �شمن نطاق مهاراتهم عند 
اللجوء  دون  م��ن  اإل��ي��ه��م  احل��اج��ة 
اإىل ال��ب��ح��ث ع��ن م��ن ي��وؤدي��ه��ا من 

اأكر  منذ  اأن�شاأت  عائلية  �شركات 
اأن هناك  60 عاماً مما يعنى  من 
يت�شلم  اأن  و�شك  على  جديد  جيل 
خالل  املوؤ�ش�شات  تلك  قيادة  زم��ام 
اأن  اإل  امل��ق��ب��ل��ة،  ���ش��ن��وات  اخل��م�����س 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ه��ذه  ن�شف 
وا�شحة  خ���ط���ة  ب���ع���د  ت�������ش���ع  مل 
الذي  الأم����ر  ال��وظ��ي��ف��ي  للتعاقب 
�شيعر�س اأعمالها ملخاطر متعددة، 
ومن هنا تاأتي اأهمية هذا املنتدى 
الذي �شيناق�س من خالله اخلرباء 
التي  العقبات  خمتلف  امل�شاركون 
ل�����دى و�شع  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ت����واج����ه 
خطط التعاقب الوظيفي وكيفية 
تطبيق  عند  املوؤ�ش�شة  هيكلة  اإدارة 

تلك اخلطط.
كانو  م�شعل  اأو����ش���ح  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
واأحد  كانو  رئي�س جمموعة  نائب 
امل�����ش��ارك��ني يف منتدى  امل��ت��ح��دث��ني 
الوظيفي  ال���ت���ع���اق���ب  ت��خ��ط��ي��ط 

ال��ن��ا���س يف اخل����ارج  م���ن  ك��ث��ري  اأن 
ال�شركات  ب����اأن  الن��ط��ب��اع  ل��دي��ه��م 
����ش���يء ع���ف���ا عليه  ال��ع��ائ��ل��ي��ة ه����ي 
تناف�س  اأن  ميكن  ل  واأنها  الزمن، 
ال�شركات العاملية، اإل اأن الدرا�شات 
ال���ت���ي اأج���ري���ت م����وؤخ����راً م���ن قبل 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  خمتلف 
جامعة  مثل  العاملية  واجل��ام��ع��ات 
ذل���ك، واأن  اأث��ب��ت��ت عك�س  ه��ارف��ارد 
با�شتطاعتها  العائلية  ال�����ش��رك��ات 
م��ن��اف�����ش��ة ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة بل 
لديها  طاملا  عليها،  التفوق  وحتى 
وخطة  ال�شحيح،  الإداري  الهيكل 
ت�شع  الوظيفي  للتعاقب  وا�شحة 
ال�شخ�س املنا�شب يف املكان املنا�شب 

لت�شغيلها.
امل������رزوق������ي كبري  ي���ح���ي���ي  وق��������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��اري 
لتخطيط  اإن   : ب������روج  ل�����ش��رك��ة 
املوؤ�ش�شات  يف  الوظيفي  التعاقب 

�شمان  ه���و  اإح���داه���م���ا  م���ي���زت���ان، 
و�شريه  الأع�����م�����ال  ا����ش���ت���م���راري���ة 
والأخ���رى  ي��وم��ي  ب�شكل  ب�شال�شة 
هي التميز يف العمل والتي حتفظ 
ولهذا  التناف�شية،  املوؤ�ش�شة  ق��درة 
منتدى  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  ي�شعدين 
الوظيفي  ال���ت���ع���اق���ب  ت��خ��ط��ي��ط 
ت�شجيع  اإىل  ي����ه����دف  وال��������ذي   ،
و�شع  على  وال�����ش��رك��ات  املوؤ�ش�شات 
للتعاقب  وفعالية  وا�شحة  خطط 
املنتدى  اأن  ي���ذك���ر   . ال���وظ���ي���ف���ي 
ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه ب��ال��ت��ع��اون م���ع اآمي 
املوؤمترات  تنظيم  ذراع  اإيفنت�س 
اأبوظبي  جامعة  ملجموعة  التابعة 
متحدثني  وي�شتقطب  ل��ل��م��ع��ارف 
وم��ت��خ�����ش�����ش��ني م����ن ن���خ���ب���ة من 
العاملية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����ش��رك��ات 
ب���روج ، جمموعة  ���ش��رك��ة  وم��ن��ه��ا: 
كانو ، امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين 

، دبي القاب�شة وغريهم الكثري.

وزير البيئة ووزير الرثوة احليوانية 
الكيني يبحثان عالقات التعاون بني البلدين

•• دبي-وام:

بحث معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه ومعايل حممد 
ال��وزارة يف نريوبي.. عبدي كوتي وزي��ر ال��روة احليوانية الكيني يف مقر 
و�شالمة  احليوانية  ال��روة  ب�شاأن  البلدين  بني  التعاون  جم��الت  تطوير 
املنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم التي يتم ت�شديرها للدولة. جاء اللقاء 
27 ملنتدى املجل�س ال��وزاري الدويل للبيئة  اأعمال ال��دورة ال�  على هام�س 
التي عقدت يف العا�شمة الكينية. واأكد ابن فهد اأهمية التزام جهات ت�شدير 
اللحوم يف كينيا مبتطلبات ومعايري ال�شالمة لدولة الإمارات التي حتظى 
بثقة عالية على ال�شعيد الدويل لإلتزامها بتطبيق معايري و�شروط عالية 
لتعزيز  واملياه  البيئة  وزارة  �شعي  اإط��ار  اللقاء يف  ياأتي  الغذائية.  لل�شالمة 
امل�شدرة  ال��دول  �شراكات مع  تعزيز  ال��دول��ة من خ��الل  الغذائي يف  الأم��ن 
لالمارات وال�شتفادة من المكانيات اللوج�شتية الكبرية يف الدولة كمركز 
وت�شعى  الأغ��ذي��ة.  جت��ارة  قطاع  وخا�شة  والتجارة  الت�شدير  لإع��ادة  دويل 
الوزارة تنفيذا ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حول القت�شاد الإ�شالمي 
بالتعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة .. لتطوير اإجراءات العمل للمنتجات 
التي  وال���دول  ال��دول��ة  داخ��ل  امل�شتهلكني  ي�شهم يف تعزيز ثقة  احل��الل مبا 

تعتمد على الإمارات كمركز لإعادة الت�شدير والتجارة. 
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اأفادت �شحيفة �شنداي تلغراف ام�س باأن قادة ع�شكريني اأمريكيني 
وبريطانيني و�شعوا خططاً لال�شتيالء على اأ�شلحة �شوريا الكيماوية 

اأو تدمريها اإذا انزلقت تلك الدولة اإىل مزيد من الفو�شى.
تخ�شى  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  من  كال  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
القوات  متتلكها  ال��ت��ي  الأع�����ش��اب  وغ���از  الكيماوية  الأ���ش��ل��ح��ة  وق���وع 
انهارت  اإذا  اإرهابيني  اأي��دي  يف  الأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س  لنظام  املوالية 
احلكومة متاماً. وعقد كبار امل�شوؤولني يف البلدين مباحثات لو�شع 
خطط طوارئ للحوؤول دون ا�شتيالء اإرهابيني على اأ�شلحة كيماوية 
اإذا  اأي�شاً  حدوثه  ُيخ�شى  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  نووية،  اأو  بيولوجية  اأو 
اأو كوريا ال�شمالية. وطبقا مل�شدر  ما انهار نظام احلكم يف باك�شتان 
اإي��ران هي الأخرى  ف��اإن  بريطاين كبري مل حتدد ال�شحيفة هويته 
اأ�شلحة  تطوير  نحو  لنزوعها  الغربية  للحكومات  كبري  قلق  مثار 
تر�شانة  كد�شت  �شوريا  اأن  الربيطانية  امل��خ��اب��رات  وتعتقد  ن��ووي��ة. 
نوع  من  الأع�شاب  غاز  فيها  مبا  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  من  هائلة 
التي مت تطويرها حتى  الأ�شلحة فتكاً  اأن��واع  اأ�شد  اأح��د  �شارين وهو 
الآن واأ�شلحة كيماوية مثل غاز اخلردل. وتقول �شنداي تلغراف اإن 
تلك الأ�شلحة مل ت�شتخدم حتى الآن وهي حاليا حتت حرا�شة قوات 

الأمن ال�شورية.
 

اإنه ينبغي للرئي�س الأمريكي باراك  قالت �شحيفة نيويورك تاميز 
احل��د من  على  العمل  ���ش��رورة  املتمثلة يف  ب��وع��وده  يفي  اأن  اأوب��ام��ا 
الرت�شانات النووية حول العامل، ودعت اإىل وقف هدر الأموال على 
تطوير الرت�شانة النووية الأمريكية رغم انتهاء احلرب الباردة منذ 
وقت طويل. واأ�شارت ال�شحيفة يف افتتاحيتها اإىل اأن اأوباما �شبق اأن 
حدد هدفا طموحا يف وليته الأوىل، وذلك عندما اأعرب عن روؤيته 
يف اأن يرى العامل خاليا من الأ�شلحة النووية، واأو�شحت اأن جهودا 
بذلت للحد من انت�شار الأ�شلحة النووية متثلت يف معاهدة �شتارت 
اقت�شت  املعاهدة  اأن  واأ�شافت   .2010 عام  انعقدت  التي  اجلديدة 
تقلي�س الأ�شلحة الإ�شرتاتيجية املنت�شرة حول العامل، ولكن جهود 
اأوباما تعرت لعامني قبل اأن ي�شتاأنف احلديث عن احلد من ال�شالح 
اأن  ال�شهر اجل��اري، م�شيفة  ب�شاأن حالة الحت��اد  النووي يف خطابه 

اأوباما يحتاج الآن لأن يوا�شل العمل على حتقيق التزاماته.
وقالت اإن اأوباما اأو�شح يف خطابه اأنه �شي�شعى لالتفاق مع رو�شيا من 
التقنية  انت�شار  ولوقف  النووية  الأ�شلحة  العتماد على  تقليل  اأجل 
النووية، وذلك بالإ�شافة اإىل العمل على تخفي�س تر�شانتي البلدين. 
كما تعهد اأوباما باتخاذ اإجراءات �شارمة ردا على التهديدات النووية 
الكورية ال�شمالية، والقيام مبا هو �شروري ملنع اإيران من احل�شول 

على �شالح نووي.
 

اتهم الفاتيكان و�شائل الإعالم الإيطالية بن�شر تقارير كاذبة و�شارة، 
بابا  لنتخاب  يتاأهبون  ال��ذي��ن  ال��ك��رادل��ة  على  للتاأثري  حم��اول��ة  يف 
جديد خلفا لبنديكت ال�شاد�س ع�شر امل�شتقيل. ومنذ اأن اأعلن البابا 
وال�شحف  اجل��اري،  �شباط  فرباير   11 ي��وم  من�شبه  من  ا�شتقالته 
وجماعات  �شرية  وتقارير  م��وؤام��رات  ع��ن  ب�شائعات  تعج  الإيطالية 
�شغط داخل الفاتيكان دفعت احلرب الأعظم اإىل التخلي عن كر�شي 
البابوية. وجاء يف بيان �شادر عن الفاتيكان اأنه من املوؤ�شف اأن تروج 
اأخبار كاذبة متاما وغري موؤكدة ول ميكن اإثبات �شحتها يف كثري من 
باأ�شخا�س وموؤ�ش�شات يف وقت نقرتب  بالغاً  الأح��وال، وتلحق �شرراً 

فيه كثريا من جممع الكرادلة لنتخاب البابا اجلديد.
وكانت تقارير �شحفية اإيطالية قد ر�شمت �شورة غري م�شجعة عن 
الإدارة املركزية للفاتيكان، ت�شورها على اأنها تغ�س باأ�شاقفة يبدون 

اهتماما اأكرب بوظائفهم من خدمة الكني�شة اأو البابا.
اأجانب  اإن كرادلة  اأحاديث خا�شة  الكني�شة يف  وقال بع�س م�شوؤويل 
قِدموا اإىل روما لختيار البابا اجلديد انزعجوا من تقارير تتحدث 
عن ف�شاد، ورمبا يدفعهم ذلك اإىل انتخاب بابا جديد ل عالقة له 

بالإدارة املركزية للفاتيكان التي يهيمن عليها اإيطاليون.

عوا�صم

لندن

�لف�تيك�ن

و��سنطن

توقيع اتفاق لل�سالم يف �سرق الكونغو 
•• ادي�س ابابا-ا ف ب:

اعادة  اىل  يهدف  اط��ار  اتفاق  ابابا  ادي�س  يف  ام�س  افريقيا  بلدا   11 وق��ع 
ال�شالم اىل �شرق الكونغو الدميوقراطية التي ت�شهد اعمال عنف جديدة 
منذ ع�شرة ا�شهر، كما ذكرت �شحافية من وكالة فران�س بر�س. وقال المني 
العام لالمم املتحدة بان كي مون الذي وقع الن�س ب�شفته �شامنا حل�شن 
وا�شتقرار  التفاق اىل ع�شر �شالم  ي��وؤدي  ان  ياأمل يف  انه  التفاق،  تطبيق 

ل�شعوب الكونغو الدميوقراطية واملنطقة .
لكن بان كي مون ا�شاف ان المر لي�س �شوى بداية نهج �شامل �شيتطلب 
التزاما ثابتا من دول املنطقة من اجل التهدئة يف املنطقة الغنية بالروة 
ثنائية  اتفاقات  ع��دة  ووقعت  كثرية.  مت��رد  حركات  ت�شهد  والتي  املعدنية 
ال�شالم  ب��اع��ادة  ت�شمح  مل  لكنها  الخ��رية  ال�شنوات  يف  الط���راف  ومتعددة 
الدائم اىل هذه املنطقة التي تثري الطماع ب�شبب ال��روات املعدنية التي 
حتويها. وتوجه روؤ�شاء الكونغو الدميوقراطية وجنوب افريقيا وموزمبيق 
ورواندا والكونغو )برازافيل( وتنزانيا اىل ادي�س ابابا لبرام التفاق الذي 
وقعه بالحرف الوىل اي�شا ممثلون عن اوغندا وانغول وبوروندي وافريقيا 
التفاق  توقيع  ان  بر�س  فران�س  وكالة  وذك��رت مرا�شلة  وزامبيا.  الو�شطى 
قوبل بت�شفيق من احلا�شرين وحتظر الوثيقة على الدول الجنبية دعم 
القانون يف  �شل�شلة من ال�شالحات لقامة دولة  التمرد، وت�شجع  حركات 
اىل حد  �شعيفة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  الدميوقراطية حيث  الكونغو  �شرق 
خ�شو�شا  واوغ��ن��دا  روان��دا  وتتهم  امللف.  من  مقربة  م�شادر  بح�شب  كبري 
مدن  كربى  على  وجيزة  لفرتة  �شيطرت  التي  ام23  التمرد  حركة  بدعم 
منها  الن�شحاب  على  املوافقة  قبل  غوما  الدميوقراطية  الكونغو  �شرق 
مقابل بدء التفاو�س مع نظام كين�شا�شا. وينفي البلدان التدخل يف الكونغو 

الدميوقراطية.

مالمح احلكومة امل�سّربة لن تنزع فتيل الأزمة

املعار�سة التون�سية ترفع الورقة احلمراء يف وجه العري�س

ع�سرات القتلى با�ستباكات يف دارفور 
•• اخلرطوم-وكاالت:

قال زعماء قبليون يف اإقليم دارفور امل�شطرب يف ال�شودان 
اإن ا�شتباكات جديدة اندلعت بني قبائل عربية يف الإقليم 
اأم�س الأول اأدت اإىل مقتل اأكر من 53 �شخ�شا، مما يهدد 
ا�شتباكات وقعت  اأ�شفرت  اأن  بعد  ال�شكان  املزيد من  بنزوح 
ال�شهر املا�شي عن �شقوط مائتي قتيل واأجربت اأكر من 
اأحد زعماء قبيلة  النزوح.  وذكر  األف �شخ�س على   130
منطقة  هاجموا  ال��رزي��ق��ات  م��ن  مقاتلني  اأن  ح�شني  بني 
ث��الث جبهات، مما  م��ن  دارف���ور  �شمال  ال�شريف يف ولي��ة 

اأدى اإىل �شقوط 53 قتيال واإ�شابة 83 اآخرين.
اأن  ا�شمه  ذك��ر  ع��دم  ال���ذي طلب  القبلي  ال��زع��ي��م  واأو���ش��ح 
يف  و�شاعد  اجلي�س  و�شل  ثم  �شاعات  ع��دة  ا�شتمر  الهجوم 
اأي م�شاعدات طبية  الآن  اإىل  الهجوم، لكن مل ت�شل  �شد 
ملعاجلة جرحانا . ويف مدينة ال�شريف التي فر اإليها اأغلب 
املت�شررين من القتال بني القبائل وعددهم نحو مائة األف 
�شخ�س، قال اأحد ال�شكان لقد جاوؤوا ب�شيارات لند كروزر، 
منزل،  ثالثني  واأحرقوا  الدو�شكا،  ر�شا�شات  وا�شتخدموا 
وقتلوا 53 �شخ�شا .  واأكد مواطن اآخر اأ�شيب بجروح اأن 

عدد ال�شحايا بلغ 53 قتيال. وقال الرجالن اللذان طلبا 
ملي�شيا  اإىل  ينتمون  املهاجمني  اإن  هويتهما،  ك�شف  ع��دم 
قبيلة الرزيقات التي تقاتل ملي�شيات عربية مناف�شة من 
جماعة بني ح�شني منذ مطلع يناير كانون الثاين املا�شي 
يف منطقة منجم جبل عامر الذي ي�شتخرج منه الذهب يف 
ولية �شمال دارف��ور.  واأ�شاف اأحد الرجلني نحن الآن يف 
املقربة ندفن بع�س القتلى ومن بينهم امراأتان وطفالن . 
اأكد  الرزيقات يدعى حممد عي�شى  لكن زعيًما من قبيلة 
اأ�شفه لتجدد القتال، لكنه  اندلع قتال يف املنطقة واأب��دى 
قال اإنه مل يكن بني قبيلتي الرزيقات وبني ح�شني، واأ�شاف 
املهاجمون كانوا رجال ملي�شيا �شلحتهم احلكومة ، واألقى 
مب�شوؤولية ال�شتباكات على احلكومة. ومل يت�شن الت�شال 
باملتحدث با�شم اجلي�س ال�شوارمي خالد، اأو م�شوؤولني من 
بعثة الأمم املتحدة اأو الحتاد الأفريقي بدارفور للح�شول 
لوقف  تعد خرقا  التي  ال�شتباكات  تلك  على  تعقيب  على 
املا�شي  اإليه يف يناير كانون الأول  اإطالق نار متَّ التو�شل 
بو�شاطة زعماء قبليني. وي�شعب التحقق من الأحداث يف 
�شفر  على  قيودا  تفر�س  ال�شودانية  احلكومة  لأن  دارف��ور 

ال�شحفيني وعمال الإغاثة والدبلوما�شيني.

خلفا  للحكومة  رئي�شا  العري�س  علي  الداخلية  وزي��ر 
العام  ال��راأي  امل�شتقيل، رغم حتميل  حلمادي اجلبايل 
الوزير يف اغتيال  ال�شيا�شية لهذا  امل�شوؤولية  التون�شي 
�شكري بلعيد.  وجاءت هذه امل�شرية الحتجاجية تلبية 
لدعوات انطلقت على موقع الفي�شبوك للتظاهر من 

دون تن�شيق حزبي ول اإعالمي. 
وقد رفعت �شعارات عديدة من اأبرزها من قتل �شكري 
بلعيد وهذه بالد الأحرار يا غلمان الإخوان ولن نقبل 
و  لعري�س  ي��ا  وارح���ل  للحكومة  رئي�شا  فا�شل  ب��وزي��ر 
ف�شل  تكافئ  والنه�شة   ، النظام  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب 
للحكومة  امل��ن��اوئ��ة  ال�شعارات  م��ن  وغ��ريه��ا  العري�س 

اأ�شا�شا. 
لالحتجاج  خروجهم  اأن  ال��ي��وم  امل��ت��ظ��اه��رون  ويفخر 
اإغ��راءات مادية واأنها مظاهرة  اأح��زاب ول  مل حتركه 
املظاهرة  و���ش��ارك يف  وواع��ي��ة.  م��دين عفوية  جمتمع 
حيث  بلعيد  �شكري  الفقيد  عائلة  اأف����راد  م��ن  بع�س 
يف  تقدمه  رغ��م  املتظاهرين  مقدمة  يف  اأب���وه  �شوهد 
ال�����ش��ن وال��ط��ق�����س ال��ب��ارد ك��م��ا ���ش��ارك��ت اأرم��ل��ت��ه ب�شمة 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ي�شتمّر يف تون�س التعبري عن املواقف الراف�شة لتعيني 
وزير الداخلية ال�شابق علي العري�س رئي�شا للحكومة 
التون�شية اجلديدة. وقد اعتربت ف�شائل املعار�شة اأن 
هذا التعيني ر�شالة �شلبية من حركة النه�شة باعتباره 
يف  تعبريها،  ح�شب  ف�شل،  اأن  �شبق  ملن  مكافئة  ميّثل 

اإدارة وزارة الداخلية
ت�شمية  ال�شعبية  اجلبهة  رف�شت   ، ال�شياق  ه��ذا  ويف 
ل��ع��ري�����س رئي�شا  ال��ن��ه�����ش��ة ع��ل��ي  ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة 
الذريع  الف�شل  عناوين  اأح���د  اأن���ه  معتربة  للحكومة 
اإليه  اآل��ت  عما  املبا�شر  وامل�����ش��وؤول  ال�شابقة  للحكومة 
ان��ت�����ش��ار ال�شالح  ال���ب���الد م���ن  الأو�����ش����اع الأم���ن���ي���ة يف 
ح�شب  املنظم،  ال�شيا�شي  العنف  ظ��اه��رة  وا�شتفحال 

تعبري بيان لها.
لعري�س  علي  تكليف  اأن  ال�شعبية  اجلبهة  واع��ت��ربت 
برئا�شة احلكومة هو اإعادة �شياغة ما اأ�شمته حكومة 
الل��ت��ف��اف ع��ل��ى ال��ث��ورة ب��وج��وه ج��دي��دة، ل��ك��ن بنف�س 
اخليارات التي لن توا�شل اإّل الف�شل الذي انتهت اإليه 

احلكومة ال�ّشابقة.
عقد  ���ش��رورة  اإىل  بيانها  يف  ال�شعبية  اجلبهة  ودع���ت 
م��وؤمت��ر وط��ن��ي ل��الإن��ق��اذ ي��ح��دد برنامج م��ا تبّقى من 
املرحلة املقبلة توافقيا ويختار فريقا حكوميا حمدود 
العدد يت�شكل من كفاءات وطنية بعيدا عن النتماءات 
احلزبية مع �شرورة الرتاجع عن الت�شميات الإدارية 
التي متت على اأ�شا�س الولء احلزبي، وكذلك الإ�شراع 
بالك�شف عن امل�شوؤولني اأمرا وتنفيذا على اغتيال احد 

قيادييها �شكري بلعيد. 
حّمة  ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وق��ال 
الهمامي، اأن تعيني علي العري�س على راأ�س احلكومة 
وال�شيا�شية  القت�شادية  الأزم����ة  يحل  ل��ن  اجل��دي��دة 

والجتماعية والأمنية التي تعي�شها تون�س.
الوطني لالإنقاذ يفر�س  املوؤمتر  اأن  الهمامي  واعترب 
اجلبهة  اأن  على  م�شددا  الأزم���ة،  لتجاوز  اليوم  نف�شه 
ال�شعبية �شُتوا�شل قوية وفاء لروح �شكري بلعيد على 

اأك����دت ال��ق��ي��ادي��ة يف احلزب  ح��د ت��ع��ب��ريه. م��ن جهتها 
اأن ح��زب��ه��ا غ���ري معني  اجل��م��ه��وري م��ّي��ة اجل��ري��ب��ي، 

بحكومة يرتاأ�شها علي العري�س.
العري�س  علي  اأن  اإذاع���ي،  ل�شم�س  ت�شريح  يف  وقالت 
كيفية  عن  وت�شاءلت  الداخلية،  وزارة  اإدارة  يف  ف�شل 

مكافاأة هذا الف�شل برتوؤ�س حكومة.
برتكيبتها  احل��ك��وم��ة  اأن  اجل��ري��ب��ي  م��ي��ة  واأ�����ش����ارت 
كان  واأن��ه  الرتويكا،  على  حتى  تراجع  هي  اخلما�شية 

مطلوبا النفتاح احلقيقي على الأحزاب.
واع���ت���ربت الأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري، اأن 
»تون�س تعي�س اأزمة �شيا�شية حاٌدة واقت�شادية واأمنية 
ح�شب  ووح��دت��ه��ا،  �شلمها  يف  ال��ي��وم  م��ه��ددة  واأ�شبحت 

قولها.
ب�شرورة  اجلمهوري  مت�شك  على  اجلريبي،  و�شددت 
مع  النهائي  والقطع  الأرب���ع  ال�شيادة  وزارات  حتييد 
التي  ال��واح��د  احل���زب  وهيمنة  احل��زب��ي��ة  املحا�ش�شة 

قالت اإنها �شيا�شات فا�شلة.
م��ن جهته ق��ال اأم�����س الأم���ني ال��ع��ام حل��زب العري�شة 
تون�س  لإخ��راج  احل��ل  اأن  املعمودي،  ح�شري  ال�شعبية 
تكوين حكومة كفاءات م�شتقلة  الأزم��ة يكمن يف  من 
برئا�شة م�شتقل ودعا املعمودي ، نواب املجل�س الوطني 

التاأ�شي�شي اإىل م�شاندتهم يف هذا القرتاح.
و من ناحية اأخرى اعترب القيادي بحزب نداء تون�س 
عبد العزيز املزوغي اأّن تعيني علي العري�س على راأ�س 
هذه احلكومة اجلديدة �شتولد حكومة جديدة ميتة 
التي  الأزم���ة  يف  ت�شببت  التي  ال�شخ�شيات  م��ن  اأّن���ه  و 

و�شلت اإليها تون�س .
وي�شار اىل انه يف اطار التعبري عن هذا الرف�س �شارك 
ال�شباب  من  جلهم  التون�شيني  املواطنني  من  الآلف 
العا�شمة  تون�س  يف  ال�شبت  احتجاجية  م��ظ��اه��رة  يف 
املعار�س  ق��ات��ل  ع��ن  للك�شف  احل��ك��وم��ة  على  لل�شغط 
النه�شة  بلعيد واحتجاجا على حكومة  �شكري  البارز 

الإ�شالمية. 
وتاأتي هذه املظاهرة ال�شعبية بعد يوم من اإعالن رئا�شة 
اجلمهورية عن موافقتها على تر�شيح حزب النه�شة 

اأّن  اإىل  ي�شار  احتجاجاتهم.  املتظاهرين يف  اخللفاوي 
ت�شربت  العري�س  علي  حكومة  ملالمح  ا�شمية  قائمة 
اأم�س ومن اأهّم ما ير�شد فيها احتفاظ حركة النه�شة 
بوزارة الداخلية حممد بن �شامل" وت�شلم حزب التكتل 
يف  قا�س  اإىل  العدل  حقيبة  واإ�شناد  اخلارجية  وزارة 
الدفاع على وزيرها احلايل عبد  حني حافظت وزارة 

الكرمي الزبيدي.
الداخلية وعدم  ب��وزارة  النه�شة  احتفاظ  اأن  �شك  ول 
حتييد وزارة اخلارجية لن ي�شاهم يف نزع فتيل الأزمة 

بل �شيغذيها..!  
الراف�شة لدعم  املعار�شة  اأّن مواقف  ويرى مراقبون 
الأزمة  اأّن  توؤكد  فيها  امل�شاركة  اآو  اجلديدة  احلكومة 
واإمنا  احل��ل  طريق  على  لي�شت  تون�س  تعي�شها  التي 
اإعادة ت�شكيل قاعدة رموزها وامل�شاركني فيها  يف طور 
اإىل  تون�س  �شماء  تغ�ّشي  �شتبقى  الأزم����ة  �شحب  وان 
النه�شة يف  وان جنحت حركة  اجل غري معلوم حتى 
ت�شكيل حكومة كما حتّب اأن تراها ويف غياب الأحزاب 

املعار�شة الكربى..!

نتنياهو رف�س اقرتاحات بالعتذار لرتكيا 
ونقلت هاآرت�س عن م�شدر يف وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية، قوله اإن نتنياهو 
رف�س اقرتاح باراك. واأ�شاف امل�شدر يف اخلارجية الإ�شرائيلية اأن اقرتاح 
حكومة  ولي���ة  خ��الل  تركيا  اإىل  الع��ت��ذار  ت��ق��دمي  يتم  اأن  ت�شمن  ب���اراك 
ت�شريف الأعمال احلالية يف اإ�شرائيل وذلك لتفادي احل�شا�شيات ال�شيا�شية 

الداخلية التي منعت تقدمي اعتذار حتى الآن.
عدة  لرتكيا  اعتذار  تقدمي  احتمال  در���س  نتنياهو  ف��اإن  لل�شحيفة  ووفقا 
وزير  يقدم  اأن  م��ن  خ�شي  لكنه  احلكومة  رئا�شة  يف  ولي��ات��ه  خ��الل  م��رات 
من  الن�شحاب  على  ليربمان  اأف��ي��غ��دور  حينه  يف  الإ�شرائيلي  اخل��ارج��ي��ة 
قال  ب��اراك  اأن  اخلارجية  وزارة  يف  امل�شدر  واأ���ش��اف  واإ�شقاطها.  احلكومة 
لنتنياهو اإنه على تنحيه عن احلياة ال�شيا�شية فاإن باراك �شيتحمل �شخ�شيا 

م�شوؤولية تقدمي العتذار لرتكيا.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

رف�س  نتنياهو،  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  اإن  ام�����س،  ا�شرئيلي،  تقرير  ق��ال 
اقرتاحات قدمها له م�شوؤولون اإ�شرائيليون بالعتذار لرتكيا على احلوادث 
غزة  ع��ن  احل�شار  لك�شر  ال��رتك��ي  احل��ري��ة  اأ�شطول  راف��ق��ت  التي  الدموية 

وت�شوية الأزمة الدبلوما�شية بني الدولتني.
الإ�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر  اأن  هاآرت�س،  ل�شحيفة  الل��ك��رتوين  املوقع  وذك��ر 
نظريه  اإىل  ر�شالة  ار���ش��ال  ي��ت��وىل  اأن  نتنياهو،  على  اق���رتح  ب���اراك،  اي��ه��ود 
الرتكي يعتذر خاللها عن اأخطاء ع�شكرية قد تكون وقعت عندما اعرت�س 
�شالح البحرية الإ�شرائيلي الأ�شطول الرتكي وقتل 9 ن�شطاء اأتراك كانوا 

على منت ال�شفينة مايف مرمرة يف نهاية اأيار مايو العام 2010.

هيومن ووت�س تنعى نا�سطني حقوقيني ب�سوريا 
•• نيويورك-وكاالت:

نعت هيومن رايت�س ووت�س نا�شطني �شلميني �شوريني توفيا يف �شجون نظام دم�شق، داعية اإىل رفع �شتار 
ال�شرية عن ال�شجون ال�شورية فوراً ، واإىل حترك لإلزام ال�شلطات ال�شورية مبنح املراقبني الدوليني حق 
الدخول الفوري دون عوائق اإىل كافة مقرات الحتجاز التي يقبع فيها العديد من احلقوقيني. وبح�شب 
املنظمة احلقوقية العاملية تويف النا�شط ال�شلمي الذي كان ي�شاعد اللجان املحلية على تو�شيل امل�شاعدات، 
اأن ظل  بعد  وذل��ك  الع�شكري،  16 فرباير-�شباط يف م�شت�شفى حر�شتا  يوم  عاماً  ال�64  ذو  عمر عزيز، 
نوفمرب-ت�شرين   20 يف  منزله  اعتقاله من  منذ  اجلوية  املخابرات  اخلارجي مبقر  العامل  مبعزل عن 
الثاين املا�شي. كما تويف، وفق قول �شهود للمنظمة، حمتجز ثان هو نا�شط حقوق الإن�شان، اأيهم غزول 
)26 عاما(، اأثناء الحتجاز مبقر الفرع 215 خمابرات ع�شكرية يف كفر �شو�شة بدم�شق. وقالت هيومن 
رايت�س ووت�س اإن هذه الوفيات التي تتناقل اأخبارها تربز �شرورة حترك جمل�س الأمن لإلزام ال�شلطات 

ال�شورية مبنح املراقبني الدوليني حق الدخول الفوري دون عوائق اإىل كافة مقرات الحتجاز .

م�شرية الرف�س واملطالبة باحلقيقة

دعوات لك�سف مالب�سات وفاة اأ�سري فل�سطيني 

جي�س الحتالل ي�ستعد لنتفا�سة ثالثة
التالية هو اأن العامل العربي فَقَد 
فيما  بالفل�شطينيني،  اله��ت��م��ام 
وختمت  ت�شاء.  ما  اإ�شرائيل  تفعل 
ال�شحيفة تقريرها بالتاأكيد على 
نحو  مفتوح  ال�شريع  الطريق  اأن 
يف  و�شككت  ال��ت��ال��ي��ة،  الن��ت��ف��ا���ش��ة 
على  الفل�شطينية  ال�شلطة  ق��درة 
اللهيب،  م�شتوى  على  ال�شيطرة 
حت���ول  م�����ن  ق���ل���ق  اإىل  م�������ش���رية 
انتفا�شة  اإىل  ال�شعبي  الحتجاج 
م�شلحة . ويف افتتاحيتها و�شفت 
يف  املتوا�شلة  امل��واج��ه��ات  ه��اآرت�����س 
�شاأنها  من  �شرارات  باأنها  ال�شفة 
ما  اإذا  ك����ربى  ���ش��ع��ل��ة  حت����دث  اأن 
جتاهل  يف  اإ����ش���رائ���ي���ل  ا���ش��ت��م��رت 
م�شادر الغ�شب واعتمدت كعادتها 
ذلك،  اىل   . ع�شكرية  حلول  على 
الفل�شطيني  ال����وزراء  رئي�س  دع��ا 
ال�شعبية  واجلبهة  فيا�س  �شالم 
�شلطات  ف���ل�������ش���ط���ني  ل���ت���ح���ري���ر 
الحتالل الإ�شرائيلي اإىل الك�شف 
عن مالب�شات وفاة الأ�شري عرفات 
ب�شجن  الأول  اأم���������س  ج��������رادات 
ح��م��ل��ت ف�شائل  جم����دو، يف ح��ني 
م�شوؤولية  اإ���ش��رائ��ي��ل  فل�شطينية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حظيت الأو�شاع امليدانية والتوتر 
بعد  خا�شة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  يف 
�شجون  يف  فل�شطيني  ا�شت�شهاد 
امل�شتوطنني  واإط����الق  الح��ت��الل 
النار على مواطنني فل�شطينيني، 
الإ�شرائيلية  ال�شحف  ب��اه��ت��م��ام 
ي�شتعد  اجل��ي�����س  اأن  اأك����دت  ال��ت��ي 

لنتفا�شة جديدة.
فقد حتدثت معاريف عن تخوف 
ا�شت�شهاد  ب���ع���د  ال��ت�����ش��ع��ي��د  م����ن 
الأ���ش��ري ع��رف��ات ج����رادات، ونقلت 
ال�شلطة  يف  م���������ش����وؤول����ني  ع�����ن 
جاهزة  الأر����س  اأن  الفل�شطينية 
لنتفا�شة ثالثة . واأ�شارت اإ�شرائيل 
لال�شطرابات،  ت��اأه��ب  اإىل  ال��ي��وم 
رغم حديث م�شوؤول بال�شلطة عن 

احتمال طفيف لنتفا�شة ثالثة.
فقالت  ي���دي���ع���وت  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأم�����ا 
ي�شتعد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س  اإن 
اأن  اإىل  م�شرية  ثالثة،  لنتفا�شة 
اجلي�س يحذر منذ عدة اأ�شهر من 
التدهور املقلق يف الو�شع الأمني 
عدد  ارت����ف����اع  واإىل  ال�����ش��ف��ة،  يف 

الأحداث العنيفة مبئات يف املائة.
ا�شت�شهاد  وا�شتح�شرت ال�شحيفة 
اأقبية  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  الأ����ش���ري 
����ش���ج���ن جم���ي���دو،  ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 
واإط������الق امل�����ش��ت��وط��ن��ني ال���ن���ار يف 
جنوبي  ق�������ش���رة  ق���ري���ة  اأط��������راف 

نابل�س، �شمال ال�شفة.
القيادة  ف�����اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف�����ق 
تعّول  اإ����ش���رائ���ي���ل  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  اأن  ع��ل��ى 
بال�شتعال،  للميدان  ت�شمح  ل��ن 
الرئي�س  زي���ارة  حتى  الأق���ل  على 
الأم�����ريك�����ي ب�������اراك اأوب�����ام�����ا اإىل 
اإ����ش���رائ���ي���ل ، م�����ش��ي��ف��ة اأن����ه����م يف 
اأنواع  �شيبحثون عن كل  اإ�شرائيل 
البتكارات لإر�شاء الفل�شطينيني 

وتربيد امليدان .
اإن احلكومة تعد  وقالت يديعوت 
الفل�شطيني  للرئي�س  اأوباما  �شلة 
بع�س  وه������ي:  ع���ب���ا����س،  حم���م���ود 
وبع�س  امل����ح����رري����ن،  ال�������ش���ج���ن���اء 
وعدة  امل���ال،  وبع�س  الت�شهيالت، 
اأن  اأ�شافت  لكنها  اأخ��رى.  طيبات 
الفل�شطيني  الإح��ب��اط  يغذي  م��ا 
النتفا�شة  دوال�����ي�����ب  وي����ح����رك 

وفاته وهددت بالرد املنا�شب على 
ذلك. واأورد بيان �شادر عن مكتب 
اأعرب  فيا�س  اأن  ال����وزراء  رئي�س 
ال�شديدين  وح��زن��ه  �شدمته  ع��ن 
الأ����ش���ري عرفات  ا���ش��ت�����ش��ه��اد  ع��ل��ى 

جرادات يف �شجون الحتالل .
واأ�شاف البيان اأن فيا�س �شدد على 
�شرورة ك�شف الأ�شباب احلقيقية 

التي اأدت اإىل ا�شت�شهاده.
كل  ويف  اأن��������ه،  ف���ي���ا����س  واع����ت����رب 

الأحوال، ل ميكن اإعفاء الحتالل 
م���ن امل�����ش��وؤول��ي��ة، ح��ي��ث ل ميكن 
ف�����ش��ل واق��ع��ة ال���وف���اة ع��ن كونها 
وق���ع���ت يف ظ�����روف اع���ت���ق���ال، ويف 
�شجون الحتالل داخل اإ�شرائيل . 
واأكد فيا�س اأن ذلك كله ي�شتدعي 
حتمل املجتمع الدويل مل�شوؤولياته 
ال��ق��ان��ون��ي��ة والأخ���الق���ي���ة لإل����زام 
اإ�شرائيل بقواعد القانون الدويل، 
املعاجلة  ل�����ش��رورة  وال���ش��ت��ج��اب��ة 

مل��ل��ف الأ����ش���رى، خا�شة  ال��ف��وري��ة 
والأ�شرى  الطعام  عن  امل�شربني 
املر�شى و�شرورة الإفراج الفوري 
. من جانبها دعت اجلبهة  عنهم 
اإىل  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
ت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة حت���ق���ي���ق دول���ي���ة 
لك�شف مالب�شات وفاة جرادات يف 
�شجن جمدو الإ�شرائيلي، وحملت 
الإ�شرائيلى  الح���ت���الل  ���ش��ل��ط��ات 

امل�شوؤولية الكاملة عن وفاته.
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رهينة من�ساوي يدعو لدفع فدية خلاطفيه 

خماوف من ت�ساعد العنف يف جنوب اليمن 
•• �صنعاء-وكاالت:

ت�شهدها  ال��ت��ي  الأح����داث  اأن  ي��ب��دو 
م����دن ج���ن���وب ال��ي��م��ن ت��ت��ج��ه نحو 
ا�شتمرار  ظ��ل  يف  خطري  منعطف 
ال����ع����ن����ف منذ  اأع������م������ال  ت�������ش���اع���د 
و�شقوط ع�شرات  املا�شي  اخلمي�س 
عنا�شر  م���ن  واجل����رح����ى  ال��ق��ت��ل��ى 
احلركة النف�شالية وقوات الأمن 

اليمنية.
يف  و�شيا�شيون  مراقبون  ويخ�شى 
اليمن اأن يوؤدي هذا العنف املتبادل 
م�شار  ح����رف  اإىل  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
وال�شيا�شي  الأم���ن���ي  ال����ش���ت���ق���رار 
يف ال��ب��ل��د خ�����ش��و���ش��اً م���ع اق����رتاب 
الوطني  ل��ل��ح��وار  امل���ح���دد  امل���وع���د 
ال�شهر  ال�18 من  �شيبداأ يف  ال��ذي 
الق�شية  ح��ل  �شبل  لبحث  ال��ق��ادم 

اجلنوبية.
النائب  ال���رع���ي���ن���ي  ي���ا����ش���ر  وق������ال 
ال����ث����اين ل����الأم����ني ال����ع����ام مل���وؤمت���ر 
هذه  م���ث���ل  اإن  ال���وط���ن���ي  احل�������وار 
التداعيات ال�شيا�شية قد يكون لها 
احلوار  موؤمتر  على  مبا�شر  تاأثري 
الأط���راف  ت�شاعد  م��ا مل  ال��وط��ن��ي 
لتوفري  التهدئة  على  ال�شيا�شية 

اأجواء منا�شبة لإقامة احلوار.
وحتدث الرعيني عن لقاء مرتقب 
بالرئي�س اليمني عبد ربه من�شور 
هادي ملناق�شة هذه الأو�شاع بهدف 
حقيقي  م���ن���اخ  لإي�����ج�����اد  ال�������ش���ع���ي 
للتوا�شل مع الأط��راف ب�شكل عام 
احلوار  موؤمتر  لنطالق  للتهيئة 

الوطني.
العنف  اأنه ل ميكن قبول  واأ�شاف 
بالعتقالت  اأو  ط����رف  اأي  م���ن 

القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  اأع�����ش��اء  اإىل 
املنا�شح  ب���ل���دة  اإىل  ن��ق��ل��وا  واأن���ه���م 

جنوب �شنعاء.
احلكومة  ق���ال���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  وم�����ن 
املتحدث  ل�����ش��ان  ع��ل��ى  ال��ن��م�����ش��اوي��ة 
با�شم وزارة اخلارجية اإنها ت�شلمت 
اأول  يعد  ال���ذي  امل�شور  الت�شجيل 
قيد  على  الرهينة  اأن  ي��وؤك��د  دليل 
احلياة ، واأ�شافت اأنها تت�شرف على 
حقيقي،  الت�شجيل  اأن  اف���رتا����س 
ات�شالت  جت��ري  اأنها  اإىل  م�شرية 
اليمينة ومع  ال�شلطات  مكثفة مع 

احلكومة الفنلندية.
اإذا  اأنه ل يعرف ما  واأك��د املتحدث 
كان الرهينة ل يزال مع الرهينتني 
الفنلنديتني، موؤكدا اأن النم�شا لن 

ت�شمح بالبتزاز .
وزارة  اأو�����ش����ح����ت  ف���ن���ل���ن���دا،  ويف 
الت�شجيل  ظ���ه���ور  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
يزيد من حجم اخلطر  امل�شور ل 
الفنلنديني،  ال������زوج������ني  ع����ل����ى 
وق������ال م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م ال��������وزارة 
اأي  ي��ن�����ش��ر  مل��ع��ل��وم��ات��ن��ا مل  وف���ق���ا 
للزوجني  بالن�شبة  مماثل  تهديد 
حتديد  اأن  واأ���ش��اف   ، الفنلنديني 
وقت زمني اأمر �شائع يف هذا النوع 
يت�شم هذا  ما  وغالبا  املطالب  من 
امل���وع���د ب���امل���رون���ة ل��ي�����س ه���ن���اك ما 
ي��دع��و ل���ش��ت��خ��ال���س ال��ك��ث��ري من 

النتائج ب�شاأن هذه امل�شاألة .
ع�شكرية  ع��م��ل��ي��ة  ال��ي��م��ن  واأوق������ف 
املا�شي �شد م�شلحني على  ال�شهر 
بلدة  يف  ال��ق��اع��دة  ب�تنظيم  ���ش��ل��ة 
املنا�شح يف الوقت الذي حاول فيه 
الإفراج  على  العمل  قبائل  زعماء 

عن الرهائن الثالثة.

فاإنه  واإل  امل��ا���ش��ي،  الأول  ك��ان��ون 
�شيقتل. 

عاما   26 نيوباور  دومينيك  وقال 
امل�شور  الت�شجيل  يف  ظ��ه��ر  ال���ذي 
اإنه  بندقية  راأ�شه  اإىل  �شوبت  وقد 
ونا�شد  ج���ي���دة،  ���ش��ح��ي��ة  ح���ال���ة  يف 
والنم�شاوية  اليمنية  احلكومتني 
�شروط  تلبية  الأوروب����ي  والحت���اد 
بعد  �شيقتلونني  واإل  اخل��اط��ف��ني 

�شبعة اأيام من بث هذا ال�شريط.
اليمنية يف وقت  واأعلنت احلكومة 
خطفوا  ق��ب��ائ��ل  رج�����ال  اأن  ���ش��اب��ق 
فنلنديني من  نيوباور مع زوجني 
 21 ي��وم  �شنعاء  العا�شمة  و���ش��ط 
املا�شي،  الأول  ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب 
الثالثة  بيع  مت  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ارت 

عدن،  يف  ال�شلطة  متار�شها  ال��ت��ي 
ودع����ا لإت���اح���ة امل���ج���ال ل��ك��ل طرف 
عن  يعرب  لأن  اجلنوب  يف  �شيا�شي 
راأي�����ه ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����ش��ل��م��ي��ة، كما 
اإط����الق جميع  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة  دع���ا 
امل��ع��ت��ق��ل��ني. وك�����ان ال��رئ��ي�����س عبد 
رب�����ه م��ن�����ش��ور ه������ادي و����ش���ل اإىل 
الأول يف  اأم�س  م�شاء  ع��دن  مدينة 
الأوىل له منذ  زي��ارة مفاجئة هي 
انتخابه رئي�شا للبالد يف فرباير-

�شباط العام املا�شي.
ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  وي���رى 
اأن اجلنوب قد  عبد النا�شر املودع 
التوتر  ي�شهد ت�شاعدا م�شتمرا يف 
ف�شائل  قبل  م��ن  العنف  واأع��م��ال 
اقرتب  كلما  النف�شالية  احلركة 

موعد انعقاد احلوار الوطني الذي 
يرف�س النف�شاليون امل�شاركة فيه 
ويعتربونه اأمرا خا�شا مبحافظات 
ال�����ش��م��ال. ورج���ح امل����ودع يف حديث 
تكون  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  ن���ت  ل��ل��ج��زي��رة 
اأع��م��ال ال��ع��ن��ف ه���ذه م��وؤ���ش��را على 
بداية �شراع على النفوذ يف اجلنوب 
قد يطول من خالل عر�س القوة 
املت�شارعة  ال��ق��وى  حجم  لإظ��ه��ار 
الراف�شني  وم�����ن  احل�������راك  م����ن 

مل�شروع احلراك النف�شايل.
ره��ي��ن��ة من�شاوي  ن��ا���ش��د  ذل���ك،  اىل 
ظهر يف ت�شجيل م�شور على موقع 
املعنية  وال�������دول  ب�����الده  ي���وت���ي���وب 
التي  القبائل  لإح��دى  فدية  بدفع 
دي�شمرب  منذ  اليمن  يف  حتتجزه 

املالكي يعلن وقوفه �سد الطائفية يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

اعلن رئي�س احلكومة العراقية، نوري املالكي، انه 
اإىل البالد من  لن ي�شمح بعودة املوجة الطائفية 
جديد، وانتقد بع�س ال�شيا�شيني العراقيني ب�شبب 
الف�شائيات.  ع��رب  يطلقونها  التي  الت�شريحات 
وق����ال امل��ال��ك��ي، يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل ل��ق��ائ��ه عميد 
واأ�شاتذة جامعة الب�شرة بجنوب العراق، ام�س، اإن 
اأ�شبحت  العراقيني  امل�شوؤولني  بع�س  ت�شريحات 
م�����ش��ح��ك��ة وحم����ل ا����ش���ت���ه���زاء م���ن ق��ب��ل مقدمي 
يومياً  ت�شمع  التي  ال�شورة  اأن  وا�شاف  الربامج. 

اأحاديث  العامل من  اأمام  موؤملة وموؤ�شفة وخمزية 
وات��ه��ام��ات ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون . وت��اب��ع اأن 
الربامج  ومقدمي  ت�شحك..  الف�شائيات  بع�س 
ملجرد  لأنهم  العراقيني  بال�شيا�شيني  ي�شتهزئون 
ميكن  ل  بكلمات  ي��ن��ه��ال��وا  ���ش��وؤال  ي�����ش��األ��ون��ه��م  اأن 
اإن�شان ولي�س من قبل �شيا�شي  اب�شط  قبولها من 
. وقال املالكي اإن املظلوم يف العراق مل ي�شمع اإدانة 
للذين  ال�شيا�شية  العملية  �شركاء  الكثري من  من 
وا�شتخدموا  اجلماعية  ال��ق��ب��ور  وح��ف��روا  ظلموا 
الأ�شلحة الكيماوية ، يف ا�شارة اىل النظام ال�شابق 
الذي كان يقوده حزب البعث. واأكد على اأن البلد 

والتاأمر  والف�شاد  اخل��ط��اأ  ع��ن  بال�شكوت  يبنى  ل 
والأجندات اخلارجية ، م�شددا على انه لن ي�شمح 
 . ال��ب��الد م��ن جديد  اإىل  امل��وج��ة الطائفية  ب��ع��ودة 
وك���ان رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ن���وري امل��ال��ك��ي و���ش��ل اىل 
والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  برفقة  الب�شرة  مدينة 
ال���دول���ة ل�شوؤون  ج��ا���ش��م حم��م��د ج��ع��ف��ر، ووزي�����ر 
جمل�س النواب �شفاء الدين ال�شايف. وعقد املالكي 
موؤمترا  للمحافظة،  زي��ارت��ه  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف 
مل��ح��اف��ظ��ي و���ش��ط وج���ن���وب ال���ع���راق ك��ر���س لبحث 
مب�شاريع  العمل  و�شري  عموماً،  بالعراق  الو�شاع 

البنى التحتية وال�شتثمارية بتلك املحافظات.

•• روما-رويرتزك

اكر  واح��دة من  ام�س يف  باأ�شواتهم  اليطاليون  اأدىل 
منذ  متقاربا  تناف�شا  ت�شهد  ال��ت��ي  العامة  الن��ت��خ��اب��ات 
�شنوات يف الوقت الذي ي�شود فيه التوتر ال�شواق ب�شاأن 
ما اذا كانت هذه النتخابات �شت�شفر عن حكومة قوية 
ازمة ديون  الركود وت�شاعد يف حل  ايطاليا من  تنت�شل 
اليطاليني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وح��ث��ت  ال���ي���ورو.  منطقة 
 47 نحو  عددهم  والبالغ  الت�شويت  حقهم  من  الذين 
وقالت  الق���رتاع  ل�شناديق  التوجه  على  ن�شمة  مليون 
ال�����ش��يء مب��ا ذلك  اك��م��ل��ت ال���ش��ت��ع��دادات للطق�س  ان��ه��ا 
فر�شة  ت��وف��ر  ل�شمان  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  ث��ل��وج  �شقوط 
الداخلية  وزي���رة  وق��ال��ت   . با�شواتهم  اجلميع  الدلء 
�شريط م�شور بث على موقع  كان�شيلريي يف  انا ماريا 
جوهرية  حلظة  النتخابات  ان  النرتنت  على  ال��وزارة 
لي دميقراطية ونريد ان يجربها كل مواطنينا باف�شل 
النهائية  ال��راأي  ا�شتطالعات  واظهرت  املمكنة.  ال�شبل 
لويجي  بيري  الو�شط  ي�شار  زعيم  تقدم  ا�شبوعني  قبل 

ن��ق��اط ول��ك��ن حم��ل��ل��ني ل يتفقون  ب��خ��م�����س  ب��ري���ش��اين 
م�شتقرة  اغلبية  ت�شكيل  با�شتطاعته  ك��ان  اذا  م��ا  على 
حتتاجها  التي  القت�شادية  ال�شالحات  اج��ازة  ميكنها 
ايطاليا للخروج من الركود. ويعتقد الن ان بري�شاين 
ن��ق��اط ف��ق��ط ع��ل��ى زع��ي��م مي��ني الو�شط  م��ت��ق��دم بب�شع 
الدعاية  على  حظر  �شريان  وب��داأ   . برل�شكوين  �شيليفو 
الذي  برل�شكوين  ولكن  الت�شويت  بدء  قبل  النتخابية 
يواجه اتهامات ترتاوح بني الحتيال وعالقة مع قا�شر 
خرج عن القواعد لي�شن هجوما على الق�شاة واتهمهم 

باخرتاع جرائم لت�شويه �شورته يف اخلارج.
ايه  ملعب  لل�شحفيني يف  عاما   76 وق��ال بريل�شكوين 
اخطر  ايطاليا  يف  الق�شاة  ان  القدم  لكرة  ميالنو  �شي 

من املافيا ال�شقلية.
نا�شط  الذي حتول اىل  الكوميدي  و�شرق بيبي جريلو 
م�شاء  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات  خ���الل  الأ����ش���واء  �شيا�شي 
بو�شط  ميدان  اىل  اللف  مئات  اجتذب  حيث  اجلمعة 
روما ل�شماع خطبه الغا�شبة �شد ال�شا�شة وامل�شرفيني 

الفا�شدين.

•• وا�صنطن-طرابل�س-وكاالت:

ق���ال ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الأم��ري��ك��ي ال�����ش��اب��ق توما�س 
بيكرينج ان اأكر ما �شدمه اثناء درا�شة الهجمات 
التي تعر�شت لها البعثة الدبلوما�شية المريكية 
ت��ك��رار تغيري  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��ن��غ��ازي بليبيا يف  يف 
ال�شتعداد  م�شتوى  رف���ع  يف  وال����رتدد  ال��ع��ام��ل��ني 
الم���ن���ي وع����دم امل���ب���الة ب��ع�����ش��رات م���ن احل����وادث 
املوؤقت  ال��و���ش��ع  ان  مقابلة  يف  واأ���ش��اف  الم��ن��ي��ة. 
للبعثة قاد اىل �شكوك ب�شاأن تقدمي متويل ا�شايف 
مبا يف ذلك المن. واوفدت الوليات املتحدة بعثة 
عقب  ال�شرق  يف  الواقعة  املدينة  اىل  دبلوما�شية 
معمر  ال�شابق  الليبي  ال��زع��ي��م  �شد  النتفا�شة 
الذي  بيكرينج  وراأ�����س   .2011 ع��ام  يف  ال��ق��ذايف 
ورو�شيا  الو�شط  ال�شرق  ك�شفري يف منطقة  خدم 

والهند جلنة حتقيق يف هجمات �شنها مت�شددون 
اأودت  بنغازي  يف  املا�شي  اأي��ل��ول  �شبتمرب   11 يف 
كري�شتوفر  ليبيا  لدى  المريكي  ال�شفري  بحياة 
�شتيفنز وثالثة امريكيني اخرين يف مقر البعثة 

وملحق قريب لوكالة املخابرات املركزية.
وق����ال ب��ي��ك��ري��ن��ج يف امل��ق��اب��ل��ة ال��ت��ي ج���رت مبكتبه 
بوا�شنطن يوم اجلمعة ان املجمع الذي لقي فيه 
بقنابل  �شد هجمات  كان حم�شنا  �شتيفنز حتفه 
لقتحامه  للت�شدي  جمهز  وغري  ال�شنع  بدائية 
من جانب ح�شد من املهاجمني بلغ عددهم نحو 
الالزمة  احلماية  يوفر  ل  املجمع  ان  وذكر   .60
يف حالة ا�شرام النار يف املبني وطالب مبزيد من 
الدبلوما�شية  البعثات  يف  اخلطر  بهذا  الهتمام 
اخر  ودب��ل��وم��ا���ش��ي  �شتيفنز  وت���ويف  امل�شتقبل.  يف 
اخلارجية  وزارة  و�شكلت  ال��دخ��ان.  ا�شتن�شاق  اث��ر 

وردت  تو�شية   29 لتنفيذ  عمل  ق��وة  المريكية 
لتقييم  فرقا  واوف���دت  التحقيق  جلنة  تقرير  يف 
الج��راءات المنية يف 19 بعثة امريكية يف 13 
بيئات  للبعثات يف  درا�شة ميدانية  اأجل  دولة من 

تنطوي على خماطر بالغة. 
وذكر بيكرينج اأن الوزارة لديها خطة من ثالثة 
حماور ملعاجلة امل�شاكل المنية يف هذه املقار من 
خ���الل زي����ادة ع���دد اف����راد م�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة وعدد 
�شباط المن �شمن البعثات الدبلوما�شية ورفع 
جانب  من  البناء.  م�شاكل  مع  للتعامل  التمويل 
تاأجيل  الليبي  الوطني  امل��وؤمت��ر  ق��رار  اأث���ار  اآخ���ر، 
ليبيا  يف  ال�شيا�شي  العزل  قانون  على  الت�شويت 
من  الكثري  املقبل  اآذار  م��ار���س  م��ن  اخلام�س  اإىل 
الت�شاوؤلت حول تداعيات القانون على امل�شاحلة 

الوطنية حال اإقراره.

قانون العزل ال�سيا�سي ي�سغل الليبيني 

املبعوث الأمريكي يتحدث عن م�ساكل يف بنغازي 

واعتربت نولند ان هذه الهجمات 
الدامية متثل اخر مظاهر وح�شية 
تعاطفه  وان��ع��دام  ال�شوري  النظام 
يدعي  ال��ذي  ال�شوري  ال�شعب  م��ع 

متثيله .
وا�شافت املتحدثة با�شم اخلارجية 
الم��ريك��ي��ة ان ن��ظ��ام ال���ش��د فاقد 
فقط  احل��ك��م  يف  ويبقى  لل�شرعية 

بالقوة املتوح�شة .
جميع  يف  ����ش���وري���ني  ان  وت���اب���ع���ت 

تلطخت  ال���ذي  النظام  ه��ذا  ب��ق��ادة 
ال�شوريني،  ه��وؤلء  ي��داه بدماء كل 
موؤقتة  حكومية  �شلطة  من  كجزء 

.
تعليق  ال�شورية  املعار�شة  واعلنت 
يف  ل���ق���اءات  �شل�شلة  يف  م�شاركتها 
الدويل  بال�شمت  تنديدا  اخل���ارج 
على اجلرائم املرتكبة بحق ال�شعب 
ال�شوري، غداة الق�شف ال�شاروخي 

على حلب.

انحاء البالد طالبوا برحيل ال�شد 
احلملة  ه�����ذه  ع����ن  وامل���������ش����وؤول����ني 
انتقال  ب��ب��دء  لي�شمحوا  العنيفة 
�شيا�شي بقيادة ال�شوريني من اجل 
وان  ال�شوريني  كل  حقوق  اح��رتام 

تبداأ البالد اعادة اعمارها.
وقالت نولند ان الوليات املتحدة 
ل ت����رى م���وؤ����ش���رات ت����دل ع��ل��ى ان 
ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وري ال�����ش��ج��اع الذي 
يقاتل هذا العدوان، ميكن ان يقبل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  اأ���ش��ارت 
جديد  ت����دف����ق  اإىل  الأم����ريك����ي����ة 
للثوار  وث��ق��ي��ل��ة  ن��وع��ي��ة  لأ���ش��ل��ح��ة 
ال�شوريني يف جنوبي البالد، وقالت 
اإن هذ الأ�شلحة ت�شهم يف الت�شعيد 
ويف جعل كفة املعركة متيل ل�شالح 
الثوار و�شد نظام الرئي�س ال�شوري 

ب�شار الأ�شد.
م�شوؤولني  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
عرب واآخرين من الثوار القول اإن 
اجلهود  ببذل  تقوم  خارجية  قوى 
لت�شليح الثوار املعتدلني يف اجلي�س 
ال�����ش��وري احل���ر، م��و���ش��ح��ة اأن���ه مت 
للدبابات  م�����ش��ادة  اأ�شلحة  اإر���ش��ال 
عرب احل��دود الأردن��ي��ة اإىل مدينة 
الأ�شابيع  يف  ���ش��وري��ا  جنوبي  درع���ا 

الأخرية.
واأ�شافت اأن ت�شليح الثوار املعتدلني 
يف جنوبي �شوريا ياأتي يف حماولة 
النفوذ  ملواجهة  من قوى خارجية 
امل��ت��زاي��د ل��ل��ج��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة يف 
ال��ب��الد، وذل���ك م��ن خالل  �شمايل 

املعتدلني  املقاتلني  موقف  تعزيز 
يف اجلنوب.

ورف�س امل�شوؤولون الذين مل تك�شف 
ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن ه��وي��ت��ه��م حتديد 
م�شدر الأ�شلحة التي مت تقدميها 
اأنهم  م�����ش��ي��ف��ة  م����وؤخ����را،  ل���ل���ث���وار 
ي��ق��ول��ون اإن��ه��ا ت��اأت��ي يف ظ��ل القلق 
ال�شوري  ال�����ش��ع��ب  اأ���ش��دق��اء  ل���دى 
اإزاء ت��زاي��د ن��ف��وذ الإ���ش��الم��ي��ني يف 

املعار�شة ال�شورية املتفرقة.
اأن  اإىل  بو�شت  وا�شنطن  واأ����ش���ارت 
ي�شملون  ال�شوري  ال�شعب  اأ�شدقاء 
وحلفاءها  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
وذلك  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني،  الأوروب����ي����ني 

بالإ�شافة اإىل تركيا .
م�شوؤولني  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
اأم��ن��ي��ني م���ن ه����ذه ال�����دول القول 
اإنهم �شكلوا جلنة للتن�شيق الأمني 
تت�شاور ب�شكل منتظم ب�شاأن تطور 

الأحداث يف �شوريا.
من  ب���ال���رغ���م  اأن������ه  اإىل  واأ������ش�����ارت 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ا�شتمرار 
باراك اأوباما برف�س ت�شليح الثوار 
وفرت  الإدارة  ف��اإن  مبا�شر،  ب�شكل 

موقف املجموعات الأخرى.
والإعالمي  ال�شيا�شي  املن�شق  واأكد 
للجي�س ال�شوري احلر لوؤي املقداد 
على  ح�شلوا  ال�شوريني  الثوار  اأن 
مانحة،  دول  م��ن  ج��دي��دة  اأ�شلحة 
العتماد  ا�شتمرار  من  بدل  وذلك 
انتظار  اأو  ال�����ش��وداء  ال�����ش��وق  ع��ل��ى 
ال�����ش����ت����ي����الء ع���ل���ي���ه���ا م�����ن خ���الل 
حكومية،  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال�شيطرة 
ول���ك���ن���ه رف���������س الإف���������ش����اح عمن 
الأ�شلحة  ه��ذه  �شحنات  وراء  يقف 

اجلديدة.
اجلي�س  يف  اآخ�������ر  م��ن�����ش��ق  وق�������ال 
احلموي  �شالح  هو  احلر  ال�شوري 
الأخ�����رية  الأ����ش���ل���ح���ة  ���ش��ح��ن��ات  اإن 
تهدف اإىل الرتكيز على احلرب يف 
جنوبي البالد، وبالتايل القرتاب 
من العا�شمة دم�شق معقل الأ�شد، 
اأح���رزه  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  اأن  م�شيفا 
املا�شي يف  العام  م��دار  ال��ث��وار على 
ي�����ش��ك��ل خطرا  ال���ب���الد مل  ���ش��م��ايل 
واأن  دم�شق،  يف  النظام  على  كبريا 
الطريق  على  ت�شيطر  ال��ت��ي  درع���ا 
دم�شق،  م���ن  ال��ق��ري��ب  ال��رئ��ي�����ش��ي 

املعنية  ل��ل��دول  ا���ش��ت��خ��ب��اري��ا  دع��م��ا 
ووفرت  ال�شوريني،  الثوار  بت�شليح 

تدريبا لقوات املعار�شة ال�شورية.
ال�شحنات  اأن  امل�����ش��وؤول��ون  واأو���ش��ح 
الثوار  اإىل  الأ�شلحة  من  اجلديدة 
يف جنوب �شوريا، تاأتي للتكفري عن 
اآثار اخلطاأ غري املق�شود من جانب 
وذلك  ال�شورية،  املعار�شة  حلفاء 
عندما قرر احللفاء اإر�شال اأ�شلحة 
�شغرية وذخائر ال�شيف املا�شي اإىل 
ولكنهم  �شوريا،  �شمايل  يف  ال��ث��وار 
وقوعها  خمافة  ال�شحنات  اأوق��ف��وا 
املتطرفني  الإ���ش��الم��ي��ني  ب���اأي���دي 
على  ي�شيطرون  اأنهم  تبني  الذين 

املوقف.
م�شوؤول  اإىل  ال�شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
عربي حتدث �شريطة عدم الك�شف 
اإن الفكرة تتمثل  عن ا�شمه القول 
وثقيلة  ن��وع��ي��ة  اأ���ش��ل��ح��ة  �شحن  يف 
اأيدي  اإىل  ت�شل  اأن��ه��ا  ال��ت��اأك��د  م��ع 
اإذا  اأن��ه  م�شيفا   ، الأخ��ي��ار  ال�شباب 
اإ�شعاف جبهة الن�شرة، فاإنه  اأردنا 
ذل�����ك م����ن خ�����الل حجب  ي���ت���م  ل 
تعزيز  خ��الل  من  ولكن  الأ�شلحة، 

اجلبهتني  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ع  ت�����ش��ك��ل 
نهاية  واأن  ل��ل��ث��ورة،  الرئي�شيتني 
احل�����رب ���ش��د الأ�����ش����د ���ش��ت��ك��ون يف 

دم�شق.
اىل ذل��ك، دان��ت ال��ولي��ات املتحدة 
ب�������ش���دة اط������الق ال�������ش���واري���خ على 
الذي  ���ش��وري��ا  �شمال  حلب  مدينة 
اجلمعة  الع�شرات  مقتل  اىل  ادى 

املا�شية.
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
الم��ريك��ي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا ن���ولن���د يف 
املتحدة  الوليات  حكومة  ان  بيان 
الق�شف  ال���ع���ب���ارات  ب��ا���ش��د  ت���دي���ن 
واآخر هذه  بال�شواريخ على حلب، 
الهجمات اطلقت خاللها �شواريخ 

�شكود على حي يف �شرق املدينة .
وقتل 37 �شخ�شا على القل بينهم 
اخرون   150 وج��رح  طفال   19
جراء ق�شف ثالثة �شواريخ ار�س 
ار���س يف حلب. واف��اد نا�شطون ان 
ه���ذه ال�����ش��واري��خ ك��ان��ت م��ن طراز 
���ش��ك��ود ومت اط��الق��ه��ا م��ن منطقة 
دم�����ش��ق. وت��ع��ذر ال��ت��اأك��د م��ن هذه 

املعلومات من م�شدر م�شتقل.

وا�سنطن تدين الق�سف الوح�سي على حلب 

الك�سف عن تدفق اأ�سلحة نوعية للثوار يف درعا 

اللجنة الفنية اليمنية - اخلليجية جتتمع غدا يف �سنعاء
•• �صنعاء-وام:

 - اليمنية  الفنية  للجنة  ع�شر  الثالث  الجتماع  الثالثاء  غ��دا  �شنعاء  اليمنية  العا�شمة  ت�شت�شيف 
اخلليجية امل�شرتكة مب�شاركة ممثلني عن وزارات املالية واخلارجية و�شناديق التنمية يف دول جمل�س 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  مكتب  عام  مدير  وقال  للمجل�س.  العامة  والأمانة  اخلليجي  التعاون 
من  العديد  ومناق�شة  بحث  �شيتناول  الجتماع  اإن  العريفي  �شعد  املهند�س  ال�شفري  ب�شنعاء  العربية 
املوا�شيع املهمة واملتعلقة بامل�شاعدات التي تقدمها دول املجل�س لليمن يف املجال التنموي ومتابعة �شري 
العمل يف امل�شاريع التي يتم متويلها من قبل دول جمل�س التعاون مبا فيها امل�شاريع املمولة من تعهدات 
مبراجعة  �شتقوم  اللجنة  اإن  واأ���ش��اف   .2006 نوفمرب   15 يف  عقد  ال��ذي  للمانحني  لندن  موؤمتر 
التعاون وال�شناديق الإقليمية وال�شبل  التقدم املحرز يف تخ�شي�س تعهدات دول جمل�س  وا�شتعرا�س 
الكفيلة بالت�شريع يف تخ�شي�س ما تبقى من هذه التعهدات ا�شافة اىل مراجعة قوائم امل�شاريع املقرتح 

متويلها من تعهدات دول املجل�س واملعدة من قبل احلكومة اليمنية.

الإيطاليون يدلون باأ�سواتهم يف انتخابات حا�سمة 

ع�سرة قتلى يف 
انفجارين بفيتنام 

•• هانوي-ا ف ب:

ق��ت��ل ح����واىل ع�����ش��رة ا���ش��خ��ا���س يف 
وقعا  امل�شدر  جمهويل  انفجارين 
�شباح ام�س يف حي �شكني يف مدينة 
هو �شي منه فيل )�شايغون �شابقا( 
اف��اد م�شدر  كما  فيتنام،  يف جنوب 
ام��ن��ي وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س. وقال 
بر�س  لفران�س  ال�شرطة  يف  م�شدر 
خلفا  انفجارين  بوقوع  افدنا  لقد 
ال�شباح  ه��ذا  قتلى  ع�شرة  ح���واىل 
م��ن عدد  زل��ن��ا نتحقق  م��ا  ول��ك��ن��ن��ا 
ما  ال�شرطة  ان  وا���ش��اف   . القتلى 
ا�شباب النفجارين  زالت حتقق يف 
مكتظ  ح�����ي  يف  وق�����ع�����ا  ال����ل����ذي����ن 
ال�شابقة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ب��ال�����ش��ك��ان 

لفيتنام اجلنوبية .
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كولومبيا تهدد بوقف املفاو�سات مع املتمردين 
•• بوغوتا-ا ف ب:

ال��ك��ول��وم��ب��ي خ����وان م��ان��وي��ل �شانتو�س  ال��رئ��ي�����س  ه���دد 
بوقف املفاو�شات مه متمردي القوات امل�شلحة الثورية 
التي  امل��ح��ادث��ات  ت��ق��دم يف  م��ا مل يتحقق  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 

تهدف اىل ت�شوية النزاع بعد حواىل ن�شف قرن.
وقال �شانتو�س يف خطاب يف �شانتا بربارا البلدة الواقعة 
را�شني  ���ش��ن��ك��ون  غ����رب(  )���ش��م��ال  ان��ت��ي��وك��ي��ا  يف منطقة 
ف�شنغادر طاولة  نتقدم  واذا مل  تقدما،  ما نحقق  بقدر 
امل��ف��او���ش��ات . وب�����داأت احل��ك��وم��ة ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة وحركة 
التمرد املارك�شية اطلقا يف ت�شرين الول-اكتوبر ر�شميا 
يف ال�����رنوج حم���ادث���ات ���ش��الم ق��ب��ل ب����دء م��ف��او���ش��ات يف 
الثانية ال�شامنة  ال�شهر التايل جتري يف كوبا، الدولة 
نزاع  اق���دم  ان��ه��اء  اىل  امل��ح��ادث��ات  وت��ه��دف  للمحادثات. 
قرن  ن�شف  خ��الل  ا�شفر  الالتينية  ام��ريك��ا  يف  م�شلح 

الفا   15 600 الف قتيل وفقدان  عن �شقوط ح��واىل 
اآخرين ونزوح اربعة ماليني، ح�شب ارقام ر�شمية. وقال 
قواعد  تقدمنا.  نوا�شل  ان  اآم��ل  الكولومبي  الرئي�س 
اللعبة وا�شحة جدا لي�شت هناك اي هدنة من اي �شكل، 
هي  ه��ذه  �شفهية.  حتى  ول  ق�شائية،  ول  ع�شكرية  ل 

ال�شروط التي و�شعناها منذ البداية .
وعند بدء املفاو�شات يف كوبا اعلنت حركة التمرد وقفا 
لطالق النار ملدة �شهرين واقرتحوا وقفا للقتال وهو 

خيار ا�شتبعده �شانتو�س قبل التو�شل اىل اتفاق.
املتمردين  على  ال�شغط  ابقاء  بذلك  ال�شلطات  وتنوي 
الذين يقدر عديد عنا�شرهم بثمانية اآلف مقاتل بعد 

احلركة. تاأ�شي�س  من  عاما   48
لزعيم  ر�شالة  ن�شر  غ��داة  الدولة  رئي�س  خطاب  وياأتي 
التمرد تيموليون خيمينيز الذي دعاه اىل عدم  حركة 

ال�شماح بف�شل عملية ال�شالم.

 القبار�سة ي�سوتون يف اجلولة الثانية لالنتخاب اخلارجية الأمريكية تتطلع للقاء الئتالف ال�سوري 
•• نيقو�صيا-رويرتز:

للبالد  رئي�س  لختيار  ام�س  الرئا�شة  بانتخابات  الع��ادة  جولة  يف  باأ�شواتهم  يدلون  القبار�شة  ب��داأ 
يتعني عليه اأن يربم �شفقة انقاذ حتى ميكن للبالد تفادي انهيار مايل ي�شعل من جديد اأزمة منطقة 
اليورو. ويعد الزعيم املحافظ نيكو�س انا�شتا�شيادي�س الذي يوؤيد التو�شل لتفاق �شريع مع املقر�شني 
الذي  مال�س  �شتافرو�س  ال�شيوعيني  من  املدعوم  مناف�شه  اأم��ام  للفوز  حظا  الوف��ر  املر�شح  الجانب 
يلتزم خطا اأكر حذرا ازاء �شروط التق�شف امل�شاحبة لي خطة انقاذ. وتاأمل ال�شواق املالية يف فوز 
انا�شتا�شيادي�س الذي يعجل بخطة انقاذ م�شرتكة من جانب الحتاد الوروبي و�شندوق النقد الدويل 
اليورو.  ملنطقة  تعود  ب��داأت  التي  اله�شة  الثقة  وتبديد  النقدية  ال�شيولة  نفاد  تواجه قرب�س  اأن  قبل 
45 يف املئة من ال�شوات  وح�شل انا�شتا�شيادي�س املحامي البالغ من العمر 66 عاما على اأكر من 
يف اجلولة الوىل يوم الحد املا�شي ليفوز ب�شهولة على مال�س الذي ح�شل على 27 يف املئة. ورف�س 

مر�شح معار�س للتق�شف حل يف املركز الثالث تاأييد اأي من املر�شحني معززا فر�س انا�شتا�شيادي�س. 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

قالت اخلارجية الأمريكية، اإنها تتطّلع لإجتماع 
ق��ري��ب م��ع ق��ي��ادة الإئ��ت��الف ال�����ش��وري املعار�س 
على  ال�����ش��وري  ال�شعب  م�شاعدة  �شبل  ملناق�شة 
واأ�شارت  ال�شيا�شي يف بالدهم،  النتقال  حتقيق 
للعب  معار�شة  حملية  جلان  �شاعدت  اأنها  اإىل 

دور حيوي يف الثورة .
ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة فيكتوريا  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
لالجتماع  تتطّلع  بالدها  اإن  بيان،  يف  ن��ولن��د، 
املعار�س،  ال�شوري  الئ��ت��الف  ق��ي��ادة  م��ع  قريباً 

�شاعدنا جمال�س  وق��ال��ت  ح��ذوه��ا.  احل��ذو  على 
باملحافظات،  ال��ث��ورة  وجمال�س  املحلية  الإدارة 
انف�شهم  تنظيم  على  املحلية  التن�شيق  وجل��ان 

للعب دوري حيوي يف الثورة .
واأ�شافت اأن نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 
بقوته  ال�شلطة  يف  يبقى  وه��و  لل�شرعية  فاقد 

الوح�شية فقط .
امل��ت��ح��دة ل ترى  اإن ال���ولي���ات  وق��ال��ت ن��ولن��د 
الذي  ال�شجاع  ال�شوري  ال�شعب  اأن  على  موؤ�شراً 
يقاتل �شد العدوانية �شيقبل بقادة هذا النظام.. 

كجزء من �شلطة حكم انتقالية .

كيف  ملناق�شة  ال�شوري،  لل�شعب  ال�شرعي  املمثل 
مي��ك��ن ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة واأ���ش��دق��ائ��ه��ا تقدمي 
م�شاعدة اكر لل�شعب ال�شوري من اأجل حتقيق 
النتقال ال�شيا�شي الذي يطلبونه وي�شتحقونه 

.
مليون   385 ب�  �شاهمت  وا�شنطن  اأن  وا�شافت 
واملدنيني  ال�شوريني  الالجئني  مل�شاعدة  دولر 
النظام  ع��ن��ف  ب�شبب  ���ش��وري��ا  داخ����ل  ال��ن��ازح��ني 
من  زادت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  لف��ت��ة   ،
مع  ال��وث��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون  الإن�����ش��ان��ي��ة  م�شاعداتها 
الأخرى  ال���دول  وحثت  ال�شوريني،  النا�شطني 

•• كابول-وكاالت:

اأ���ش��خ��ا���س على الأقل  ث��الث��ة  ُق��ت��ل 
ب�شيارتني  ه���ج���وم���ني  يف  ام���������س 
اآباد  جالل  مدينتي  يف  مفخختني 

وبويل عامل �شرق اأفغان�شتان.
وا�شتهدف هجوم جالل اآباد، كربى 
والقريبة  اأفغان�شتان  ���ش��رق  م��دن 
جممعا  الباك�شتانية،  احل��دود  من 
لال�شتخبارات الأفغانية وُقتل فيه 
وجرح  الأم����ن  عنا�شر  م��ن  اث��ن��ان 
املتحدث  ق��ال  كما  اآخ���رون،  ثالثة 
امل��ن��ط��ق��ة ح�شرت  ���ش��رط��ة  ب��ا���ش��م 

ح�شني م�شرقيوال.
واأكد الناطق با�شم ولية ننغرهار 
اأحمد �شياء  اآب��اد  حيث تقع جالل 

الأملان �سد ان�سمام تركيا لالحتاد الأوروبي 
•• برلني-ا ف ب:

الحتاد  اىل  تركيا  ان�شمام  معار�شتهم  ع��ن  المل���ان  ثلثي  ح���واىل  اع���رب 
الوروبي على ما اكد ا�شتطالع للراأي ن�شرته �شحيفة بيلد ام �شونتاغ ام�س 
وا�شار  تركيا.  اىل  يومني  من  زي��ارة  الملانية  امل�شت�شارة  بدء  مع  بالتزامن 
امل�شاركني  من   60% تاكيد  اىل  امني�س  معهد  اج��راه  ال��ذي  ال�شتطالع 
معار�شتهم ع�شوية تركيا يف الحتاد الوروبي، فيما ايد المر %30 ومل 
يعرب %10 عن راأيهم. واعترب %57 من امل�شاركني ان النمو القت�شادي 
والتطور الع�شكري يف تركيا نقطتان تثريان القلق فيما اعرب %35 عن 
الرتحيب بنفوذ انقرة املتزايد. وبداأت مريكل ام�س زيارة ر�شمية اىل تركيا 
املنت�شرة  الملانية  ال��ق��وات  ل��زي��ارة  �شوريا  م��ع  احل���دود  على  حمطة  ت�شمل 
هناك. تلتقي مريكل اليوم الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول ورئي�س الوزراء 
فتح  تاييد  عن  مغادرتها  ع�شية  امل�شت�شارة  واعربت  اردوغ���ان.  طيب  رج��ب 
ملف جديد يف مفاو�شات ان�شمام تركيا اىل الحت��اد الوروب���ي، وذل��ك يف 
تركيا اىل  ان�شمام  �شوؤال حول  ردا على  ال�شبت على موقعها.  ن�شر  فيديو 
الحت���اد الوروب����ي ق��ال��ت م��ريك��ل ان��ن��ا جن��ري مفاو�شات م��ن دون حتديد 
نتيجتها م�شبقا. موؤخرا راوحت هذه املفاو�شات مكانها قليال وانا اوؤيد فتح 

ملف جديد فيها كي نتمكن من التقدم �شيئا ما .

م��وظ��ف��ي ال��دول��ة الأف���غ���ان الذين 
اأو قتلوا يف هجمات �شجل  اأ�شيبوا 
بني   700% ب��ن�����ش��ب��ة  ارت����ف����اع����ا 
2011 و2012، يف حني تراجع 
عدد ال�شحايا املدنيني يف 2012 

لأول مرة منذ �شت �شنوات.
واع����ت����ربت امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة يف 
التي  الغتيالت  اأن عدد  تقريرها 
طالبان  ح���رك���ة  ب���ه���ا  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
الدولة  يف  موظفات  حم��دد  ب�شكل 
مقلق للغاية . وجاء يف التقرير اأن 
العام  خالل  قتلوا  مدنيا   2754
بن�شبة  تراجعا  ي�شكل  مما  املا�شي، 
 ،2011 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة   12%
ال�شنوات  يف  احل�شيلة  يرفع  لكنه 
 14728 اإىل  الأخ�������رية  ال�����ش��ت 

�شحايا  ح�����ش��ي��ل��ة  ال���������زاي  ع���ب���د 
ال��ه��ج��وم ال���ذي وق���ع ع��ن��د ال�شاعة 
 3:40( املحلي  بالتوقيت   7:10

بتوقيت غرينت�س(.
اأم��ا الهجوم يف بويل ع��امل، كربى 
م������دن ولي�������ة ل����وغ����ار وامل�����ج�����اورة 
مركزا  فا�شتهدف  كابل،  للعا�شمة 
مقتل  ع����ن  واأ�����ش����ف����ر  ل���ل�������ش���رط���ة. 
اآخ��ري��ن، كما  �شرطي وج��رح اثنني 
ق����ال ق���ائ���د ���ش��رط��ة الإق���ل���ي���م عبد 
رئي�س  وم�شاعده  ن�شرتي  ال�شبور 
خان �شادق، وتبنت حركة طالبان 
ه���ذا ال��ه��ج��وم ال���ذي اأع��ق��ب الأول 

ب�شاعة.
ل��الأمم املتحدة �شدر  وك��ان تقرير 
اأن عدد  ذك��ر  ق��د  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 

•• القاهرة-يو بي اأي:

دخل الع�شيان املدين الذي اأعلنته 
قوى وحركات ثورية حمتجة على 
النظام امل�شري وعلى ُحكم الرئي�س 
حممد مر�شي مبحافظة بور�شعيد 
د  ال�شاحلية اأ�شبوعه الثاين، ليج�ِشّ
بالبالد،  القائم  ال�شيا�شي  امل�شهد 
وال����ذي ي��وؤك��د ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم اأنه 
فريق  ب��ني  ح���اداً  ا�شتقطاباً  ي�شهد 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  الإ�����ش����الم  ق����وى 
متثل النظام، وبني قوى املعار�شة 

الليربالية والي�شارية والقومية.
بور�شعيد  يف  الإ�������ش������راب  وب��������داأ 
ال�شمايل  امل���دخ���ل  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 
البحر  ع���ل���ى  ال�������ش���وي�������س  ل���ق���ن���اة 
ع��ل��ى مقتل  امل��ت��و���ش��ط اح��ت��ج��اج��اً 
ع�������ش���رات واإ�����ش����اب����ة م���ئ���ات خالل 
م�شادمات عنيفة مع قوات الأمن 
اع���رتا����ش���اً ع��ل��ى ع��ل��ى اإدان�������ة 21 
مواطناً بجرمية قتل م�شجعي كرة 
قدم قبل عام، فيما ُيعرف اإعالمياً 
مب�����ج�����زرة ب���ور����ش���ع���ي���د، وحت���وي���ل 
اأوراقهم اإىل مفتي الديار امل�شرية 

ما يعني احلكم باإعدامهم.
الربملان  يف  ال�شابق  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
البدري  ب��ور���ش��ع��ي��د،  ع��ن  امل�����ش��ري 

ف������رغ������ل������ي، ل�����ي�����ون�����اي�����ت�����د ب����ر�����س 
متم�شكون  ن��ح��ن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال، 
لإنهاء  ح��ددن��اه��ا  ال��ت��ي  ب�شروطنا 
تقدمي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��ع�����ش��ي��ان 
ر�شمياً  اع���ت���ذاراً  م��ر���ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
التي  العنف  اأح����داث  ع��ن  وا���ش��ح��اً 
ارتكبتها قوات الأمن وراح �شحيتها 
وم�شابني،  ����ش���ه���داء  ب����ني  امل����ئ����ات 
�شمن  بور�شعيد  ���ش��ه��داء  واع��ت��ب��ار 
يناير م��ن دون   25 ث���ورة  ���ش��ه��داء 
قد  بع�شهم  كان  اإذا  ما  اإىل  النظر 
ارتكب جرمية يف ال�شابق. واأ�شاف 
بور�شعيد يف  ��ل  م��َثّ ال���ذي  ف��رغ��ل��ي، 
امل�شري  ال��ربمل��ان  ال�شعب  جمل�س 
مل���دة 20 ع���ام���اً، اأن���ه ي��ج��ب كذلك 
املعتقلني  ج���م���ي���ع  ع����ن  الإف����������راج 
خلفية  على  بور�شعيد  اأه���ايل  م��ن 
الأحداث الأخرية، وتطبيق لئحة 
ق�شية  يف  امل��دان��ني  على  ال�شجون 
جمزرة بور�شعيد يف جميع مراحل 
ال��ب��ت نهائياً  ي��ت��م  ال��ق�����ش��ي��ة ح��ت��ى 
ج���ان���ب حمكمة  م���ن  ال��ق�����ش��ي��ة  يف 
ال��ن��ق�����س م���ع ع���دم ت��رح��ي��ل��ه��م اإىل 
القاهرة. وك�شف عن اأنه مت اللقاء 
امليداين  ال��ث��اين  ق���ادة اجلي�س  م��ع 
الع�شيان  اإن���ه���اء  م�����ش��األ��ة  ل��ب��ح��ث 
ت�شمل  التي  والحتجاجات  امل��دين 

منتمني جلماعة الإخوان امل�شلمني 
وموؤيدين  اأخ��رى  اإ�شالمية  وق��وى 
املدين  الع�شيان  من  راً  لهم، حم��ِذّ
ب��ت��ل��ك ال�������ش���ورة رمب����ا ي�����ش��ل اإىل 
اجلانبني.  ب��ني  ال�����ش��دام  م�شتوى 
ال�شدام  ف��ر���ش��ي��ة  م���ن  ز  ي���ع���ِزّ وم���ا 
تام  �شبه  ب�شكل  العمل  ت��وق��ف  ه��و 
ببور�شعيد  ال�شتثمار  منطقة  يف 
التي ت�شمل اأكر من 100 م�شنع 
والعمال  املهند�شني  ع��دد  ي���رتاوح 
وال��ف��ن��ي��ني والإداري�������ني ف��ي��ه��ا نحو 
25 األف �شخ�س، اإىل جانب توقف 
يف  الب�شائع  وتفريغ  �شحن  حركة 
الع�شيان  ويبدو  بور�شعيد.  مرفاأ 
املدين الذي دخل اأ�شبوعه الثاين يف 
يزداد حجمها  ثلج  ككرة  بور�شعيد 
اأخرى،  حمافظات  اإىل  بالو�شول 
فالع�شيان الذي ميار�شه امل�شريون 
للمرة الثانية يف تاريخهم احلديث 
واملعا�شر بعد اأن قاوموا به خالل 
لبالدهم  ال��ربي��ط��اين  الح���ت���الل 
ق��ب��ل ن��ح��و ق���رن م��ن ال���زم���ان اإبان 
ث��ورة 1919 ، ب��داأ الأح��د الفائت 
خرجت  اح���ت���ج���اج���ي���ة  ب���ت���ظ���اه���رة 
الثانوية  ب��ور���ش��ع��ي��د  م��در���ش��ة  م��ن 
يف  الطالب  حمل  حيث  الع�شكرية 
�شبيحة ذلك اليوم �شورة زميلهم 

ل��ه��م مت�شكنا  ف��اأك��دن��ا  ب��ور���ش��ع��ي��د، 
الرتاجع  وع����دم  ال�����ش��روط  ب��ت��ل��ك 
عنها مهما كانت الظروف. واأعرب 
الع�شيان  اأن  قناعته  ع��ن  فرغلي 
املدين لي�س رد فعل على ا�شت�شهاد 
اأب���ن���اء ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ق��در م���ا مُيثل 
ا���ش��رتداد الوطن  اأج��ل  معركة من 
امل�شلمني  الإخ�������وان  ج��م��اع��ة  م���ن 
ع��ل��ي��ه ول تعرتف  ا���ش��ت��ول��ت  ال��ت��ي 
اأممية  جماعة  فهي  وطناً،  مب�شر 
برفع  داً  م����ه����َدّ  ، ول��ي�����ش��ت وط��ن��ي��ة 
وترقيته  امل���دين  الع�شيان  درج���ة 
ح���ت���ى ت���ت���ح���ق���ق م���ط���ال���ب اأه������ايل 
ب��ور���ش��ع��ي��د. ويف غ�����ش��ون ذل���ك بداأ 
الع�شيان املدين ببور�شعيد يتخذ، 
الأول  الأ�شبوع  نهاية  من  اعتباراً 
ل��الع��ت�����ش��ام م��ن��ح��ى ج���دي���داً حيث 
اأمنية  ت�شريبات من عنا�شر  بداأت 
من  الع�شيان  يف  امل�شاركني  ر  حت��ِذّ
ع�شيانهم  اإف�شال  على  حمر�شني 
واع��ت�����ش��ام ب����داأه ع���دد ك��ب��ري منهم 
مبنطقة �شرق التفريعة احليوية. 
ببور�شعيد  وك�شف م�شدر حقوقي 
ل��ل��وك��ال��ة ع��ن اأن���ه اإىل ج��ان��ب تلك 
دعاية  ح����رب  ف�����اإن  ال��ت�����ش��ري��ب��ات، 
ح���ق���ي���ق���ي���ة ت���������دور ب�����ني م�����وؤي�����دي 
وبني  ف��ي��ه،  وامل�����ش��ارك��ني  العت�شام 

اأحمد �شامي الذي قتل بالر�شا�س 
يف م�شادمات مع قوات الأمن يوم 

الفائت. الثاين  كانون  يناير   26
ب��دء حالة  على  يومان  ومل مي�س 
الع�شيان يف املحافظة حتى ت�شامن 
ن�شطاء من حمافظة الإ�شماعيلية 
قبل  ال��ع�����ش��ي��ان  معلنني  امل���ج���اورة 
حمافظات  يف  ال��دع��وى  تنت�شر  اأن 
والأ�شكندرية  الغربية  اأبرزها  عدة 

والقاهرة وال�شرقية.
العا�شمة  يف  ال��ع�����ش��ي��ان  ب����داأ  ك��م��ا 
�شكاًل  ي��ت��خ��ذ  ال���ق���اه���رة  امل�����ش��ري��ة 
ن�شطاء  ك�شف  حيث  تنظيماً  اأك��ر 
معار�شون يف نقا�شات مع يونايتد 
ب��ر���س ان��رتن��ا���ش��ون��ال، ع��ن دعوات 
ل����ال�����ش����راب ع�����ن ال���ع���م���ل داخ�����ل 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
العام،  النقل  وو���ش��ائ��ل  احلكومية 
مع بدء اإ�شراب مواز عن الدرا�شة 
واملعاهد،  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  يف 
والم����ت����ن����اع ع����ن �����ش����داد ف���وات���ري 
والقمامة  واملياه  والغاز  الكهرباء 
اإجبار من  ب�شكل جماعي مع عدم 
بالع�شيان.  امل�شاركة  يف  يرغب  ل 
العربي  امل����رك����ز  م����دي����ر  واع����ت����رب 
ل�شتقالل الق�شاء واملحاماة نا�شر 
اأمني، ليونايتد بر�س انرتنا�شونال، 

تطوراً  ميثل  امل��دين  الع�شيان  اأن 
ال�شائدة  الغ�شب  حل��ال��ة  طبيعياً 
يف م�شر من النظام احلاكم ب�شبب 
�شوء اإدارة �شوؤون البالد يف مناحي 
�شتى اأهمها القت�شادية ف�شاًل عن 
ا�شتهانة النظام بالق�شاء وافتئاته 
الع�شيان  اأن  اأم��ني  واأ���ش��اف  عليه. 
امل����دين، وه���و اأح���د اآل��ي��ات التعبري 
للعهد  وف��ق��اً  ال����راأي  ع��ن  ال�شلمي 
ال���دويل حل��ق��وق الإن�����ش��ان، يعك�س 
كذلك رد فعل من جانب املعار�شة 
الثورية  ال���ق���وى  ���ش��ب��اب  خ��ا���ش��ة 
القانون  على  ال��ن��ظ��ام  خ���روج  على 

ال��د���ش��ت��وري��ة وحتدي  وال�����ش��رع��ي��ة 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة والع���ت���داء 
عليها، م�شرياً اإىل ال�شمت الر�شمي 
املباركة  ح����د  اإىل  ي�������ش���ل  ال�������ذي 
الد�شتورية  امل��ح��ك��م��ة  مل��ح��ا���ش��رة 
قتل  حيال  ال�شمت  وكذلك  الُعليا 
مبحيط  ال�شلميني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

ق�شر الحتادية الرئا�شي.
وراأى اأن الأزمة القائمة يف البالد 
لي�شت ناجمة عن الع�شيان املدين 
ول���ك���ن���ه���ا وب���ال���ق���ط���ع ن���ا����ش���ئ���ة عن 
وخمالفات  واإج�������راءات  ���ش��ي��ا���ش��ات 
وانتهاكات ارتكبها النظام اأدت اإىل 

الع�شيان، موؤكداً اأن الأزمة �شتمتد 
مل  ح���ال  يف  للت�شاعد  وم��ر���ش��ح��ة 
تلك  م�شببات  مع  النظام  يتعامل 
عالج  مبحاولة  والكتفاء  الأزم���ة 
م�شروع  غ��رار  على  الأزم���ة  نتيجة 
موؤ�ش�شة  ط��رح��ت��ه  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 
ال�شورى  جمل�س  واأق���ره  الرئا�شة 
ال���غ���رف���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ال����ربمل����ان 
مليون   400 بتخ�شي�س  امل�شري 
ال�شوي�س  قناة  ع��ائ��دات  م��ن  جنيه 
لتنمية حمافظات القناة بور�شعيد 
وتوفري  وال�شوي�س  وال�شماعيلية 

فر�س عمل جديدة لل�شباب.

دخل اأ�سبوعه الثاين يف بور�سعيد وميتد لعدة حمافظات

الع�سيان املدين يف م�سر حلقة ب�سل�سلة احتجاجات 

قتلى وجرحى يف هجومني �سرقي اأفغان�ستان 

حديث اأممي عن انتهاكات مروعة يف مايل 
•• نيويورك-وكاالت:

انتهاكات  املتحدة بتلقيها تقارير عن حدوث  اأفادت الأمم 
حيث  م��ايل،  جمهورية  �شمال  يف  الإن�شان  حلقوق  مروعة 
اإ�شالميني  م�شلحني  وف��رن�����ش��ي��ة  اأف��ري��ق��ي��ة  ق����وات  ت��ط��ارد 
هناك، ويف ظل حديث مت�شاعد عن انتهاكات بحق العرب 
ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  با�شم  ال��ن��اط��ق  وق���ال  وال���ط���وارق. 
الإن�شانية يف الأمم املتحدة ين�س لركي يف ال�شمال �شمعنا 
الإن�شان  ان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق  ع��ن  م��روع��ة تتحدث  ت��ق��اري��ر 
املزيد  ذكر  دون  متزايدة،  عنف  واأعمال  الأطفال  وجتنيد 
 20 م��ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل.  واك��ت��ف��ى ت��ق��ري��ر للمكتب ن�����ش��ر يف 
فرباير �شباط باحلديث عن تقييم يف خمتلف القطاعات 
اأج���رت���ه م��ن��ظ��م��ة اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال م��ي��دي��ك��ال ك����ورب غري 
�شد  ج�شدي  عنف  اأعمال  عن  اأف��اد  متبكتو،  يف  احلكومية 
ال�شكان ووجود اأطفال يف جمموعات م�شلحة وعن عواقب 

العديد  وكانت   . اجتماعية تطرح م�شاكل خطرية  نف�شية 
عن  موؤخرا  حتدثت  قد  الدولية  احلقوقية  املنظمات  من 
املناطق  تلك  يف  امل��ايل  اجلي�س  مار�شها  خطرية  انتهاكات 
بحق ال�شكان ذوي الب�شرة البي�شاء من طوارق وعرب. من 
جهته، قال مندوب ال�شليب الأحمر يف مايل اإنه خالفا ملا 
الفرن�شي واجلي�س  ا�شتعادة اجلي�س  بعد  البع�س  يت�شوره 
املايل املدن الرئي�شية، فاإن الو�شع لي�س م�شتقرا ول هادئا . 
ومن جهتها، اأعلنت ممثلة منظمة الأمم املتحدة للطفولة 
توقف  عن  اأك��ريم��ان��ز،  فران�شواز  م��ايل،  يف  )اليوني�شيف( 
العنف  اأع��م��ال  ب�شبب  م��ايل  األ��ف طفل يف  �شبعمائة  تعليم 
التي اجتاحت البالد، م�شددة على احلاجة اإىل اإعادة بناء 
وذكر  التعليم.  معدات  وتوفري  املعلمني  وتدريب  املدار�س 
األف   585 اأن  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ال��ع��امل��ي  الأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج 
�شخ�س يعانون من انعدام الأمن الغذائي يف ال�شمال، اإىل 

جانب 1.2 مليون اآخرين قد ي�شلون اإىل هذا الو�شع .

بريطانيا نّفذت عملية
 �سرية بالعراق قبل الغزو

•• لندن-يو بي اأي:

اخلا�شة  ال��ق��وات  م��ن  وح���دة  اأن  ام�����س،  ���ش��ن��دي  اأون  م��ي��ل  �شحيفة  ك�شفت 
ملنع   ،2003 ع��ام  الغزو  قبل  العراق  داخ��ل  �شرية  مهمة  نّفذت  الربيطانية 
القوات  اإن  ال�شحيفة  ا�شرائيل. وقالت  الكيماوية على  بالأ�شلحة  �شن هجوم 
جمل�س  ت�شويت  م��ن  ي��وم  قبل  ال��ع��راق  داخ��ل  �شر�شاً  ق��ت��اًل  خا�شت  اخلا�شة 
العموم )الربملان( الربيطاين ل�شالح ا�شراك قوات بالده يف العمل الع�شكري 
على  ح�شلت  اأن��ه��ا  اإىل  وا���ش��ارت  ح�شني.  ���ش��دام  ال�شابق  الرئي�س  ن��ظ��ام  �شد 
وثائق �شرية عن العملية ال�شرية التي ُتعد واحدة من اأكر العمليات املثرية 
للجدل يف تاريخ القوات اخلا�شة الربيطانية، مع اقرتاب الذكرى العا�شرة 
لغزو العراق. وا�شافت ال�شحيفة اأن 6 مروحيات عمالقة من طراز �شينوك 
نقلت جنود القوات اخلا�شة الربيطانية اإىل داخل العراق يف 17 اآذار-مار�س 
2003 وقبل 24 �شاعة من ت�شويت النواب الربيطانيني ل�شالح امل�شاركة يف 
احلرب، مبهمة منع وقوع هجوم بالأ�شلحة الكيماوية على ا�شرائيل وتوجيه 
�شربة مفاجئة لقوات النخبة التابعة لنظام �شدام ح�شني. وقالت اإن وحدة 
الأنبار  حمافظة  يف  القائم  بلدة  اإىل  توجهت  الربيطانية  اخلا�شة  ال��ق��وات 
كيماوية  اأ�شلحة  لط��الق  ت�شتعد  ح�شني  �شدام  ق��وات  كانت  حيث  العراقية، 

جتاه ا�شرائيل، بعد اأن اأم�شت ثالثة اأ�شهر يف قواعد �شرية، وفقاً للوثائق. 

رادار اأمريكي لر�سد
 �سواريخ كوريا ال�سمالية

•• طوكيو-ا ف ب:

ذكرت وكالت النباء اليابانية ام�س ان اليابان والوليات املتحدة اختارتا 
حميط كيوتو غرب لن�شر رادار امريكي جديد يف الرخبيل ي�شمح مبنع اي 
تهديد من �شاروخ ميكن ان يطلق من كوريا ال�شمالية. وهناك رادار من 
ت�شوغارو،  �شاكريي يف  قاعدة  اليابان يف  �شمال  باند متمركز يف  اك�س  نوع 
باطالق  المريكية  للقوات  ي�شمح  مما  البال�شتية  ال�شواريخ  ر�شد  بهدف 
�شواريخ اعرتا�شية ار�س جو او بحر جو. واو�شحت وكالتا النباء كيودو 
نيوز وجيجي بر�س نقال عن م�شادر مل حتدد، ان الرادار اجلديد �شيو�شع 
يف قاعدة ل�شالح اجلو الياباين يف كيوتانغو �شمال غرب كيوتو على �شواحل 
بحر اليابان الذي ي�شميه الكوريون بحر ال�شرق. وقالت كيودو ان اختيار 
كيوتانغو يف�شر بان اي �شاروخ كوري �شمايل ي�شتهدف الرا�شي المريكية 

غوام وهاواي يف املحيط الهادىء، �شيحلق فوق غرب اليابان او و�شطها.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفالح 

CN 1142635:لتاأجري ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/من�شور 

CN 1087362:للعدد احلديدية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/امني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شابر لعمال ال�شباغ والبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1006262 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة �شينامون �شيتي لدارة املطاعم ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1087103 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي ابراهيم عبداهلل ال�شعدي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل علي ابراهيم عبداهلل ال�شعدي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فدوى دري�س الزهاين 

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.5*0.15 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة �شينامون �شيتي لدارة املطاعم ذ.م.م
CINNAMON CITY RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY LLC

اىل/ �شينامون �شيتي لدارة املطاعم
CINNAMON CITY RESTAURANT MANAGEMENT

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

دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طلوع الفجر للمقاولت العامة

 رخ�شة رقم:CN 1155244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شكيل �شاه جليل �شاه )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ابراهيم حممد ابراهيم الغندوري الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ها�شم �شيد ح�شن علوى عمر 

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/طلوع الفجر للمقاولت العامة

DAWN AL FAJR GENERAL CONTRACTING
اىل/ طلوع الفجر لعمال الرخام والبالط

DAWN ALFAJR TILES & MARBLE WORKS
تعديل ن�شاط/ا�شافة تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام 

او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة الربونزية للمقاولت وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1153833 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد حجي حميل الكعبي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شف حممد يو�شف )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور ح�شني ابو القا�شم امري ح�شني

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/املدينة الربونزية للمقاولت وال�شيانة العامة

AL MADINA BRONZEYAH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/ املدينة الربونزية لل�شيانة العامة ذ.م.م

AL MADINA BRONZEYAH GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيرب نت للكمبيوتر

 رخ�شة رقم:CN 1132897 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد خلفان را�شد علي غليطه القمزي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد خلفان را�شد علي غليطه القمزي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ريحان عنايت خان من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ريحان عنايت خان من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000 

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

تعديل ا�شم جتاري:من/فيرب نت للكمبيوتر
اىل/ فيرب نت للكمبيوتر ذ.م.م

FIBER NET FOR COMPUTER LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحيط امللكي للمقاولت وال�شيانة 

العامة وادارة العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1048399 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املحيط امللكي للمقاولت وال�شيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م
ROYAL OCEAN CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE LLC

اىل/ املحيط امللكي لل�شيانة العامة ذ.م.م
ROYAL OCEAN GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )5820001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شغل �شمارت ليدي 

رخ�شة رقم:CN 1068354 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.80*3.53

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شغل �شمارت ليدي
MUSHAGHIL SMART LADY

اىل/ مدموزيل كلك�شن لالزياء الن�شائية
MADEMOISELLE COLLECTION FOR LADIES GARMENTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س العربية - بالتجزئة )4771105(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

اإعــــــــــالن
الفنية  النقطة  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1027104 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

باثور حممد ا�شماعيل ح�شني من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيفاد�شان موهاندا�س
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة )4752019(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وقهوة  ال�ش�����ادة/مترة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1402008:لل�شوكولته رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان علي عبيد را�شد املن�شوري 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الالمع  ال�ش�����ادة/البناء  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1036882:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالعزيز �شليم �شامل اجلابري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طالب عبداهلل طالب �شعيد الكثريي 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ت�شجيالت البحرين 

رخ�شة رقم:CN 1059313 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة منال مبارك علي املحفوظي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ح�شن علي �شالح املر�شدي املرا�شده 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اعالن )قبل �سدور الرتخي�س(
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
التجاري  بال�شم   CN  1145337 رقم  التجارية  الرخ�شة  بان 
ابوظبي   - انرتنا�شيونال  بروكرز  ان�شورن�س  �شي  بي  ا�س  ات�س 
ذ.م.م وميلكها ال�شادة/ م�شاريع منا للتطوير اجلن�شية المارات 

ومار�س ميدل اي�شت ليمتد اململكة املتحدة اجلن�شية.
حيث ابدى املذكورون اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�شم التجاري اىل/مار�س لو�شطاء التاأمني ذ.م.م 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1195187 بال�شم التجاري ال�شيف لال�شت�شارات 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  الهند�شية 

الو�شع كما كان عليه �شابقا. 
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اليدي الذهبية للبال�شرت وال�شباغ
 رخ�شة رقم:CN 1133690 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/غر�شوب 

لتجارة البهارات والتوابل
 رخ�شة رقم:CN 1188584 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبدالباري عبدالعزيز للحدادة والنجارة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1173500 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ابورا�شد 

للتجارة رخ�شة رقم:CN 1109159 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد احمد �شامل كوي الكعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف حممد عارف خان امري خان
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 10725 بتاريخ 2013/2/25   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/ بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 

ابدوا  قد    TL09014 رقم  رخ�شة  جريلي  مومبا�شا 
رغبتهم يف الغاء الرخ�شة.

 وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

 هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة
ABU DHABI TOURISM AUTHORITY
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•• اأبوظبي-وام:

امل���واد الغذائية خالل  بلغ حجم جت���ارة دول���ة الإم����ارات اخل��ارج��ي��ة م��ن 
ال�شنوات اخلم�س املا�شية 295  مليار درهم بنمو 84  يف املائة لتحتل 
الواردات من املواد الغذائية الن�شيب الأكرب من حجم التجارة اخلارجية 
66  يف  194 مليار دره��م بن�شبة م�شاهمة   امل��واد الغذائية بقيمة   من 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ام�����س ب�شاأن  اأ���ش��درت��ه وزارة  امل��ائ��ة. واأو���ش��ح تقرير 
جتارة الإمارات اخلارجية من املواد الغذائية مبنا�شبة اإنطالق فعاليات 
معر�س جولف فود اليوم ..اأن القت�شاد الإماراتي من القت�شاديات ذات 
العتماد على اخلارج يف توفري املواد الغذائية نظرا للطبيعة ال�شحراوية 
اجلافة..مما  املدارية  املنطقة  �شمن  الدولة  ووق��وع  املناخية  والظروف 

نتج عنه قلة م�شادر املياه و�شح الأمطار التي ل ت�شمح اإل بزراعة اأنواع 
معينة من املحا�شيل الزراعية..اإ�شافة اإىل حمدودية الأرا�شي الزراعية 
اإىل  م�شاحتها م�شريا  املائة من  واح��د يف  ت�شكل فقط  والتي  ال��دول��ة  يف 
اأن ذلك انعك�س يف انخفا�س م�شاهمة القطاع الزراعي يف تكوين الناجت 
املحلي الإجمايل الإماراتي التي مل تتعد الواحد يف املائة خالل خم�س 
�شنوات ما�شية. ولفت التقرير الذي اأعده الدكتور عبد احلميد ر�شوان 
امل�شت�شار القت�شادي يف الوزارة اإىل اأنه مع ارتفاع وترية النمو ال�شكاين 
اأعداد  وت��زاي��د  ن�شمة  ماليني  ثمانية  ع��ن  يزيد  م��ا  ال�شكان  ع��دد  وب��ل��وغ 
على  العتماد  زي��ادة  الطبيعي  من  ك��ان  للدولة..  القادمني  ال�شائحني 
التجارة  قيمة  اأن  التقرير  واأو�شح  الغذائية.  الفجوة  تغطية  يف  اخل��ارج 
  76 2011 بلغت   امل��واد الغذائية خالل عام  اخلارجية الإماراتية من 

مليار درهم مبعدل منو 18  يف املائة مقارنة بعام 2010 وبلغت قيمة 
ال��واردات  50  مليار درهم مبعدل منو 22  يف املائة فيما حققت قيمة 
واأ�شاف  املائة.  يف    15 منو  مبعدل  درهم  مليار  ر17    6 ال�شادرات  
التقرير اأن قيمة الواردات الإماراتية من املواد الغذائية و�شلت اإىل 50  
2011 وتوزعت على ا�شترياد جمموعة رئي�شة  مليار درهم خالل عام 
والأرز  كالقمح  الدولة من احلبوب  واردات  لتت�شدر  الغذائية  امل��واد  من 
املرتبة الأوىل يف ن�شبة امل�شاهمة يف ال��واردات من البند بن�شبة  3 ر13 
ال����واردات من  الثانية  امل��رت��ب��ة  دره���م. ويف  مليار  ر6    6 بقيمة   امل���اة  يف 
الفواكه بن�شبة م�شاهمة 5 ر10  يف املائة بقيمة  2 ر5  مليار درهم ويف 
املرتبة الثالثة الواردات من البذور الزيتية بن�شبة م�شاهمة  4 ر10  يف 
املائة بقيمة 5.1  مليار درهم..ويف املرتبة الرابعة الواردات من اللحوم 

بن�شبة م�شاهمة  10  يف املائة بحجم خم�شة مليارات درهم. وجاءت يف 
املرتبة اخلام�شة الواردات من منتجات الألبان بن�شبة م�شاهمة  6 ر8  يف 
املائة بقيم  3 ر4  مليار درهم. ولفت التقرير اإىل اعتماد الإمارات عام 
من  احتياجاتها  من  املائة  يف    87 توفري  يف  دول  خم�س  على   2011
يف    48 مبفردها   توفر  حيث  الأوىل  املرتبة  يف  الهند  وت��اأت��ي  احل��ب��وب 
املائة من احتياجات الإمارات من احلبوب بقيمة  2 ر3  مليار درهم ثم 
باك�شتان يف املرتبة الثانية بن�شبة  21  يف املائة بقيمة  4 ر1  مليار درهم 
وا�شرتاليا يف املرتبة الثالثة بن�شبة  10  يف املائة بقيمة  650  مليون 
درهم . وحلت يف املرتبة الرابعة كندا بن�شبة خم�شة يف املائة بحجم  301  
مليون درهم ثم تايالند يف املرتبة اخلام�شة بن�شبة ثالثة يف املائة بقيمة  

درهم.  مليون    205

جتارة الإمارات اخلارجية من املواد الغذائية بلغت 295 مليار درهم خالل خم�س �سنوات
املال والأعمال

اقت�سادية اأبوظبي تنظم ندوة اخلدمات اللوج�ستية لل�سادرات 
•• اأبوظبي -وام:

القت�شادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
اللوج�شتية  اخلدمات  ندوة  اأبوظبي 
لل�شادرات يف اإمارة اأبوظبي مب�شاركة 
دائ���������رة ال���ن���ق���ل و�����ش����رك����ة الحت������اد 
للقطارات ومنطقة خليفة ال�شناعية  
كيزاد وح�شور اأكر من 55 �شخ�شا 
الت�شدير  �شركات  ميثلون عددا من 

العاملة يف اأبوظبي.
العفيفي  اأدي��������ب  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
اخلارجية  التجارة  دعم  اإدارة  مدير 
كلمة  يف  ب����ال����دائ����رة  وال�����������ش�����ادرات 
الدائرة  اإن تنظيم  الندوة  بها  افتتح 
ه�����ذه ال����ن����دوة ي����اأت����ي ان���ط���الق���ا من 
اىل  الرامية  ومهامها  م�شوؤولياتها 
ت��ن��م��ي��ة ال���������ش����ادرات ب�����الإم�����ارة عرب 
توعية امل�شدرين وامل�شنعني وتقدمي 
�شاأنها  م����ن  وت�����ش��ه��ي��الت  خ����دم����ات 
املحلية  ال�����ش��ادرات  زي���ادة  ت��دع��م  اأن 

لالأ�شواق الإقليمية والعاملية.
اأبوظبي تخطو الآن  اإم��ارة  اأن  واأك��د 
با�شرتاتيجية  امل�شتقبل  نحو  قدما 
وا�����ش����ح����ة ل���ل���ت���ق���دم الج���ت���م���اع���ي 
تهيئة  اىل  ت���ه���دف  والق���ت�������ش���ادي 
ل�شمان  امل�������ش���ادر  م��ت��ع��دد  اق��ت�����ش��اد 
متوازنة  اق��ت�����ش��ادي��ة  تنمية  حتقيق 
املجتمع  وفائدة  مل�شلحة  وم�شتدامة 

املدين بالإمارة.
تتمتع  الم���������ارات  دول������ة  اأن  وذك������ر 
من  مكنتها  م��ت��ط��ورة  حتتية  ببنية 
اخلدمات  يف  الوىل  املراكز  احتالل 
اللوج�شتية على امل�شتوى القليمي.. 
اأبوظبي  اإم����ارة  ب��دء  اأن  اإىل  م�شريا 
خليفة  مل��ي��ن��اء  الت�شغيلية  ل��الع��م��ال 
وتنفيذ م�شروع قطار الحتاد يعدان 
م��ن اأب���رز الجن����ازات ال��ت��ي ت�شب يف 
اللوج�شتية  اخلدمات  دعم  م�شلحة 
لل�شادرات يف المارة والدولة ب�شكل 
عام والتي من �شاأنها اأن حتدث دفعة 
قوية نحو حتقيق التنمية ال�شناعية 
ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأه����م مم��ك��ن��ات روؤي���ة 

اأبوظبي القت�شادية 2030.
ونوه العفيفي اإىل اأن برامج التوعية 
للم�شدرين  ال��دائ��رة  تقدمها  ال��ت��ي 
ت��ه��دف اإىل دع���م ت��وج��ه��ات الم����ارة 
ن���ح���و اق���ت�������ش���اد امل����ع����رف����ة وات����خ����اذ 
ذلك  يف  امل�شاعدة  والدوات  الو�شائل 
مو�شحا اأن الدائرة تعمل حاليا على 

�شل�شلة  مبكونات  امل�شدرين  توعية 
تتنوع  ال��ت��ي  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
ف��ي��ه��ا و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل ح�����ش��ب حجم 
و�شكل ونوع ال�شحنة املراد ت�شديرها 
وخ�����ش��ائ�����س ك���ل و���ش��ي��ل��ة م���ن حيث 

�شرعة النقل والكلفة املادية.
واأ�شار اإىل اأن من اأبرز اخلدمات التي 
تنمية  ال���دائ���رة يف جم���ال  ت��ق��دم��ه��ا 
امل�شدرين  قدرات  ال�شادرات تطوير 
من خالل الندوات والدورات وور�س 
العمل التي تهدف اإىل تطور قدرات 
امل�شدرين احلاليني وتزيد من وعي 
باأهمية  امل�������ش���درة  غ���ري  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وف����وائ����د ال��ت�����ش��دي��ر ك���م���ا ت���زوده���م 
لدخول  يحتاجونها  التي  ب����الأدوات 
لالأ�شواق  خدماتهم  اأو  منتجاتهم 
�شمن  تقدم  اخلدمة  وه��ذه  العاملية 
الت�شديرية  ال��ق��درات  ب��ن��اء  برنامج 
والتي تعترب هذه الندوة جزءا مهما 

منه.
و�شهدت الندوة التي عقدت يف فندق 
نقا�س  جل�شة  اأب��وظ��ب��ي  رك��وف��ورت��ي 
ملمثلني  ع���رو����س  ت���ق���دمي  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا 
ع���ن دائ�����رة ال��ن��ق��ل و���ش��رك��ة الحت���اد 
للقطارات ومنطقة خليفة ال�شناعة  

كيزاد و�شركة مرافئ ابوظبي. 
وق����ال ج����ون ب����ول ���ش��ي��م�����ش��ون مدير 
م�شروع بدائرة النقل خالل تقدميه 
لعر�س تو�شيحي عن خطة ت�شغيلية 
ل��ل��دع��م ال��ل��وج�����ش��ت��ي ل��ل�����ش��ادرات ان 

 2030 القت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة 
اهتماما  ال��ل��وج�����ش��ت��ي  ال��دع��م  اأول����ت 
اأهدافها  �شمن  مهما  وح��ي��زا  كبريا 
الناجت  دع��م  يف  اهمية  من  ت�شكله  ملا 
املحلي الجمايل لالمارة للقطاعات 

غري النفطية.
اللوج�شتيات  ق��ط��اع  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
ي�شاهم حاليا مبا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
ن�شبته 6 يف املائة من اإجمايل الناجت 
املحلي الجمايل لالمارة .. مو�شحا 
على  رئي�س  ب�شكل  رك��زت  اخلطة  اأن 
دع���م ه��ذ ال��ق��ط��اع م��ن خ���الل تنمية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وحتديد  ال��ب��ن��ى  وت��ط��وي��ر 
التي  وال�شعوبات  املعوقات  وح�شر 

تواجه هذا القطاع لتذليلها.
اأب���رز ه��ذه املعوقات  وا���ش��اف اإن م��ن 
للدعم  م��رك��زي��ة  اإدارة  وج����ود  ع���دم 
دور  وتفعيل  الم���ارة  يف  اللوج�شتي 
اجهزة ال�شرطة واجلمارك واجلهات 
وتعزيز  ال���ع���الق���ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاع  م��ع  ال��ت�����ش��ارك��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا 
امل�شدرة  ال�شركات  وخا�شة  اخلا�س 
حتديث  درا������ش�����ة  اىل  ب����ال�����ش����اف����ة 
بالدعم  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
جون  واأ���ش��ار  للت�شدير.  اللوج�شتي 
حاليا  ت��ع��م��ل  اأب��وظ��ب��ي  اأن  اإىل  ب���ول 
ا�شرتاتيجية  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  ع��ل��ى 
عمالقة يف جمال الدعم اللوج�شتي 
م���ن اأب����رزه����ا ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة من 
الطرقات  وت��و���ش��ي��ع  ت�شييد  خ���الل 

امل���رت���ب���ط ب��امل��ن��اف��ذ اجل��م��رك��ي��ة اىل 
تربط  ق��ط��ارات  �شبكة  تنفيذ  جانب 
كافة املنافذ اجلمركية واملوانئ على 
موا�شفات  وو���ش��ع  ال��دول��ة  م�شتوى 
اإىل جانب  ومعايري عاملية للمخازن 
املعنية  حتديث الج���راءات الداري���ة 

بالتخلي�س اجلمركي وال�شادرات.
ال���ن���ق���ل تعمل  دائ��������رة  ب�������اأن  واأف���������اد 
ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجلهات 
احلكومية يف المارة والدولة ب�شكل 
احللول  من  العديد  و�شع  على  ع��ام 
املعوقات  ه��ذه  على  للتغلب  املنا�شبة 
ال��ي��ة وا�شحة  اأب���رزه���ا حت��دي��د  م���ن 
بهدف  اجل��ه��ات  ه���ذه  ب��ني  لل�شراكة 
امل�����ش��رتك��ة وتعزيز  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

التوا�شل مع القطاع اخلا�س.
اله���داف  ه���ذه  حتقيق  اإن  وا����ش���اف 
ا�شت�شارية  جل��ن��ة  ت�شكيل  ا���ش��ت��دع��ى 
يف  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  لتطوير 
القطاع  اأب��وظ��ب��ي مب�����ش��ارك��ة  اإم�����ارة 
ت��ع��ت��زم دائ������رة النقل  اخل���ا����س ك��م��ا 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  تنظيم 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ل���ل���وق���وف ع���ل���ى اب����رز 
امل��ع��وق��ات وخ��ا���ش��ة امل��رت��ب��ط��ة منها 
للدعم  ال����ت���������ش����ري����ع����ي  ب�����اجل�����ان�����ب 

الوج�شتي.
وذكر جون بول يف عر�شه اإنه �شيتم 
ت�شكل 6 جمموعات عمل متخ�ش�شة 
بتطوير  مرتبطة  جم���الت  ع��دة  يف 
الدعم اللوج�شتي من اأبرزها ت�شهيل 

التجارة البينية وتخطيط الرا�شي 
وو�شع الت�شريعات املنا�شبة وغريها. 
�شتعمل  املجموعات  هذه  اإن  واأ�شاف 
ع���ل���ى م���راج���ع���ة ك���اف���ة الج���������راءات 
املرتبطة  وال��ر���ش��وم  البريوقراطية 
بالدعم اللوج�شتي لل�شادرات و�شيتم 
التو�شيات  ورف����ع  ب��ع��ن��اي��ة  درا���ش��ت��ه��ا 
وال�����ق�����رارات امل��ن��ا���ش��ب��ة ب�����ش��اأن��ه��ا اىل 
ب���الم���ارة مو�شحا  ال��ق��رار  م��ت��خ��ذي 
عدد  م��ع  بالتن�شيق  �شيتم  ذل���ك  اأن 
���ش��رك��ات القطاع  ك��ب��ري م��ن مم��ث��ل��ي 
املعوقات  ابرز  على  للتعرف  اخلا�س 
التي تواجههم يف هذا ال�شياق وذلك 

بالتعاون مع غرفة اأبوظبي.
لي�شنيو�شكي  ج��ون  ق��دم  جانبه  م��ن 
التجارية  والعقود  املبياعات  مدير 
ب�����ش��رك��ة الحت����اد ل��ل��ق��ط��ارات عر�شا 
�شرحا  ف���ي���ه  ق������دم  ال�����ن�����دوة  خ������الل 
ع���ن م�����ش��روع ق��ط��ار الحت�����اد الذي 
حلركة  داخلية  نقل  �شبكة  يت�شمن 
الدولة  م�شتوى  على  الب�شائع  نقل 
وتتو�شع  ك��ل��م   1200 لك���ر  مت��ت��د 
جمل�س  دول  اىل  لت�شل  م�شتقبال 
عام  ب�شكل  املنطقة  ودول  ال��ت��ع��اون 
وبنظام  والكهرباء  بالديزل  وتعمل 
دقيقة  مبوا�شفات  الكرتوين  حتكم 

يقلل ب�شكل كبري من املخاطر.
يف  تتميز  ال�شبكة  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 
امل���خ���اط���ر وحتمل  ع���دمي���ة  ك���ون���ه���ا 
ذات احجام  ك��ون��ت��ي��رنات   ح���اوي���ات  

ق��درة على  كبرية من طابقني وذات 
�شحن كميات كبرية وثقيلة من مواد 
والملنيوم  املعادت  وحبيبات  احلديد 
واملواد  املعدنية  والب�شائع  والفولذ 

اخلام والنفايات وغريها.
احلالية  ال���ن���ق���ل  ���ش��ب��ك��ة  اأن  وذك������ر 
تت�شمن من 800 اىل 900 �شاحنة 
نقل تقل مثل هذه الب�شائع الكبرية 
وباجناز هذا امل�شروع ميكن ال�شتغناء 
عن ن�شبة كبرية منها مبا يقلل من 
يف  تو�شيلها  و�شرعة  نقلها  خماطر 
املبياعات  مدير  واأ�شار  ذات��ه.  الوقت 
الحتاد  ب�شركة  التجارية  وال��ع��ق��ود 
للقطارات اىل اأن هذه ال�شبكة �شيتم 
تنفيذها على خم�س مراحل تبداأ يف 
م�شتقبال  و�شتغطي   2014 ال��ع��ام 
بالت�شدير  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ك���اف���ة 
اأبرزها  وم���ن  الم�����ارة  وال��ت��وزي��ع يف 
والعني  ول��ي��وا  وال��روي�����س  الغويفات 
ال�شناعية   4 وايكاد  خليفة  وميناء 

وجبل علي والفجرية وغريها. 
من جهته قال �شاملني عبيد العامري 
مدير جتاري مبيناء خليفة  حمطة 
احلاويات  يف �شركة مرافئ اأبوظبي 
الندوة  له خالل  يف عر�س تقدميي 
خطوات  تخطو  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اإن 
البحري  املجال  تطوير  يف  متقدمة 
لت�شغيل الع��م��ال وذل���ك م��ن خالل 
اأب��رزه��ا ميناء  وم��ن  تطوير موانئها 
ميناء خليفة  اأن  اىل  واأ���ش��ار  خليفة. 

القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  يج�شد 
الدعم  وتطوير  تنمية  يف   2030
يهدف  مب��ا  ل��ل�����ش��ادرات  اللوج�شتي 
القطاعات غري  تعزيز م�شاهمة  اىل 
النفطية يف الناجت املحلي الجمايل 
امكانياته  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك  ل���الم���ارة 
اجلاويات  اك��رب  ا�شتقبال  يف  العاملية 
وال���������ش����ف����ن و�����ش����رع����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ يف 
وفق  وتوزيعها  وتفريغها  ا�شتقبالها 

نظام الكرتوين دقيق ومتطور.
اأن ميناء خليفة  اإىل  العامري  ون��وه 
يف  الوىل  البحرية  اجل��ه��ة  �شيكون 
م�شروع  معها  ترتبط  التي  ابوظبي 
قطاع الحت��اد مما �شي�شهم يف زيادة 
قدرته الت�شغيلية متا�شيا مع خطته 
املا�شي  العام  ب��داأت  التي  الت�شغيلية 
المر الذي �شي�شهم يف �شرعة اإجناز 
والتي  ال�شناعية  اب��وظ��ب��ي  منطقة 
بالتزامن  خدماتها  بدورها  �شتقدم 
ال�شرتاتيجي  امل�������ش���روع  ه����ذا  م���ع 

الهام.
يعمل  خليفة  م��ي��ن��اء  ان  اىل  واأ����ش���ار 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اجن�����از 17 ح���رك���ة يف 
�شركة  وت��ط��م��ح  ال����واح����دة  ال�����ش��اع��ة 
حتقيق  اىل  اأب����وظ����ب����ي  م������راف������ىء 
ال���واح���دة  ال�����ش��اع��ة  يف  ح���رك���ة   35
جهة   40 م���ن  ب��اك��ر  ت��رت��ب��ط  وان 
دول���ي���ة ت���ق���دم خ���دم���ات ع���ن طريق 
�شيعزز  ال����ذي  الم����ر  خليفة  م��ي��ن��اء 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ي��ن��اء  تناف�شية  م��ن 

ال��ع��م��ل جار  اإن  واأ�����ش����اف  ال������دويل. 
ميناء  ت�شمل خدمات  اأن  على  حاليا 
اجلمركية  الج����راءات  كافة  خليفة 
الت�شغيلية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  امل���رت���ب���ط 
ي��ت��واف��ق وكافة  ن���ظ���ام م���وح���د  ع���رب 
اجراءات التخلي�س اجلمركي ب�شكل 
اأ����ش���ام���ة عدنان  وق����ال   . ال���ك���رتوين 
طعمة م�شت�شار نقل الب�شائع بدائرة 
على  حاليا  تعمل  اأبوظبي  اإن  النقل 
الية  لتطوير  �شاملة  خ��ط��ة  تنفيذ 
نقل الب�شائع املتعددة الو�شائط  برا 
تنفيذها خالل  وج��وا  ميتد  وبحرا 

الفرتة من 2014 2018.
النقل ب�شدد عر�س  دائ��رة  ان  وذك��ر 
التنفيذي  املجل�س  هذه اخلطة على 
لإمارة اأبوظبي وهي عموما تت�شمن 
يف  للب�شائع  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ح��وك��م��ة 
المارة وحت�شني الداء العام بكفاءة 
النقل  ح��رك��ة  ان�شيابية  يحقق  مب��ا 
لالمارة  التناف�شي  امل��وق��ع  وت��ع��زي��ز 

بهذا اجلانب اقليميا ودوليا.
بالعتبار  اأخ��ذت  اخلطة  اأن  واأو�شح 
ت��ط��وي��ر اجل���ان���ب ال��ت�����ش��ري��ع��ي لنقل 
امل�شغلني  دور  وت���ع���زي���ز  ال��ب�����ش��ائ��ع 
وحت�����ش��ني م�����ش��ت��وى ال�����ش��الم��ة على 
ال��ط��رق وه���ي اأه�����داف رك���زت عليها 
 2030 القت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة 
قطاع  وتطوير  تنمية  تناولها  عند 

النفل ب�شكل عام.
اأن هذه اخلطة انبثقت  وذكر طعمة 
ال�شاملة  اخل��ط��ة  م���ن  ال����ش���ا����س  يف 
يف  النقل  دائ��رة  اعدتها  التي  للنقل 
وال��ت��ي ج���اءت �شمن   2009 ال��ع��ام 
منها  واملعنية  تو�شياتها  واب��رز  اأه��م 
وت�شمنت  ال��ب�����ش��ائ��ع  ن��ق��ل  بتنظيم 
يف  ت��ن�����ش��ب  ت��و���ش��ي��ة  ب����دوره����ا 59 
تنفيذها  ي��ت��م  ا���ش��ا���ش��ي��ة  حم����اور   9
بالتعاون والتن�شيق بني دائرة النقل 

واجلهات احلكومية ذات ال�شلة.
ووجه امل�شاركون يف هذه الندوة من 
ممثلي �شركات الت�شدير العاملة يف 
التي  ال�شئلة  م��ن  العديد  ابوظبي 
رك�����زت يف جم��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ع����دد من 
املرتبطة  وال�����ش��ع��وب��ات  امل��و���ش��وع��ات 
والداري  ال���ن�������ش���ري���ع���ي  ب���اجل���ان���ب 
احل���واف���ز  ج���ان���ب  اىل  م��ه��ام��ه��م  يف 
والت�شهيالت التي ميكن ان ت�شتفيد 
املرحلة  خ������الل  ال�������ش���رك���ات  م���ن���ه���ا 

املقبلة. 

•• اأبوظبي-وام:

ام�س ور�شة  ال�شتثمار يف وزارة القت�شاد  اإدارة  اختتمت 
امل�شتثمر  وال��ت��زام��ات  ح��ق��وق  على  ال�����ش��وء  �شلطت  عمل 
لال�شتثمار  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  اإط����ار  يف  الإم����ارات����ي 
القت�شادية  امل��ت��ح��دة  الأمم  جلنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
الإ�شكوا  وال�شراكة مع غرفة  اآ�شيا   والجتماعية لغرب 
جتارة و�شناعة اأبوظبى. هدفت ور�شة العمل اإىل توعية 
واخلا�س  العام  القطاعني  من  الإمارتيني  امل�شتثمرين 
اخلارج  يف  ا�شتثماراتهم  رقعة  تو�شيع  ين�شدون  ال��ذي��ن 
بحقوقهم والتزامتهم كافة يف اإطار التفاقيات الثنائية 
لال�شتثمار من خالل الرتكيز على البنود الأ�شا�شية يف 
تكمن  فيما  ال�شتثمار  توجيه  يف  واأهميتها  التفاقيات 
لتبادل اخلربات  توفري فر�شة مهمة  الور�شة يف  اأهمية 
التحكيم  جم���ال  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  اإىل  وال��ت��ع��رف 
واختبار اأف�شل الآليات املتبعة لف�س نزاعات ال�شتثمار. 
واأكد �شعادة حممد �شالح �شلواح الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 
ال�شيا�شات القت�شادية يف الوزارة يف كلمته خالل افتتاح 
العوامل  ي��ع��ت��رب م��ن  الأج��ن��ب��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  ال��ور���ش��ة 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي ويعد  امل��ه��م��ة يف حتقيق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
حمركا اأ�شا�شيا للن�شاط القت�شادي يف الكثري من الدول 
قدرات  وزي��ادة  الراأ�شمايل  بالتكوين  يرتبط  لأن��ه  نظرا 
القت�شاد يف الإنتاج والتطوير والتجديد وما اإىل ذلك من 
انعكا�شات وا�شحة يف حتقيق معدلت النمو القت�شادي 
وزيادة فر�س التوظيف ورفع م�شتوى املعي�شة وغريها. 
واأ�شار اإىل اأنه لتحقيق هذه املزايا تت�شابق الدول العامل 
ومنها دولة الإمارات جللب هذه ال�شتثمارات مركزة على 
جذب اأنواع معينة من ال�شتثمار الأجنبي باإتباع �شيا�شة 
ي�شاعد  مم��ا  الأج��ن��ب��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت�شجيع  يف  انتقائية 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الإ�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  على 
العربية املتحدة والو�شول اإىل معدلت تنموية مقبولة. 
واأ�شاف �شعادته اأن وزارة القت�شاد بالتعاون مع  ال�شكوا  

وال�شراكة مع غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي نظمت ور�شة 
الثنائية  بالتفاقيات  الإم��ارات��ي  امل�شتثمر  تعريف  عمل  
من  الإماراتيني  امل�شتثمرين  تعريف  بهدف  لال�شتثمار 
اخلارج  يف  ي�شتثمرون  الذين  واخلا�س  العام  القطاعني 
الثنائية  التفاقيات  اإطار  �شمن  والتزاماتهم  بحقوقهم 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وذل�����ك م���ن خ����الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى البنود 
جانب  اإىل  التحكيم  وع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ات  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ت��ب��ادل اخل����ربات واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
املتبعة لف�س  الآليات  التحكيم من خالل حتليل  جمال 
نزاعات ال�شتثمار. من جانبه اأثنى �شعادة حممد هالل 
على  اأبوظبي  و�شناعة  ع��ام غرفة جت��ارة  املهريي مدير 
التعاون القائم مع وزارة القت�شاد يف �شبيل تعزيز وعي 
يلعب  اأ�شبح  ال�شتثمار  اأن  الإم��ارات��ي..م��وؤك��دا  امل�شتثمر 
دورا مهما يف التنمية القت�شادية لأية دولة وذلك عائد 
معه  يحملها  التي  الإيجابية  الأث���ار  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 
على  القت�شاد  ق��درات  زي��ادة  يف  دوره  حيث  من  ل�شيما 
النتاج والتطوير والتجديد وحتريك التجارة اخلارجية 
وبالتاأكيد ت�شهم هذه التطورات يف زيادة الدخل القومي 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  عملية  ودعم  للدولة 
فيها وخلق فر�س عمل جديدة ملواطنيها وزيادة الإنتاج 
فيها ورفع م�شتوى املعي�شة. واأ�شاف اأن الإمارات وبف�شل 
اأ�شبحت  متتلكها  التي  ال�شخمة  القت�شادية  املقومات 
دول����ة م�����ش��درة ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ك��ث��ري من 
ال�شركات الوطنية الإماراتية ب�شخ ا�شتثمارات كبرية ويف 
العامل. وبهدف حماية هذه  اأنحاء  مناطق خمتلفة من 
باملعايري  التزامها  من  والتاأكد  اخلارجية  ال�شتثمارات 
وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة ف��ق��د اأب��رم��ت ال��دول��ة ال��ع��دي��د من 
من   . بال�شتثمار  اخلا�شة  الثنائية  الدولية  التفاقيات 
ال�شتثمار يف  اإدارة  الها�شمي مدير  ندى  اأك��دت  ناحيتها 
باتت حتظى  التي  الأهمية  الور�شة..اأن  لها خالل  كلمة 
بها ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة يف تدعيم اقت�شادات 
ال�شتثمار  اتفاقيات  ع��دد  م�شاعفة  يف  �شاهمت  ال���دول 

الثنائية ال�شاعية اإىل حتديد مفهوم ال�شتثمار واإعطاء 
حل  ع��ل��ى  املحكمني  ���ش��اع��د  لال�شتثمار  م��ت��ع��دد  م��ف��ه��وم 
النزاعات بني امل�شتثمر والدول امل�شيفة. وقالت اإن دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة اأبرمت  42  اتفاقية حلماية 
التفاقيات  تلك  �شبكة  و�شملت  ال�شتثمارات  وت�شجيع 
العامل..مو�شحة  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
اأن م��ن اأه���م م��زاي��اه��ا ح��م��اي��ة ال���ش��ت��ث��م��ارات م��ن جميع 
التاأميم وامل�شادرة واحلجز  املخاطر غري التجارية مثل 
الق�شائي والتجميد وال�شماح باإن�شاء ال�شتثمارات ومنح 
حتويل  على  والتاأكيد  ال�شتثمارات  لهذه  الرتاخي�س 
للتحويل  قابلة  حرة  بعملة  الأخ��رى  والعائدات  الأرب��اح 
ل�شتثماره  وف��وري��ا  ع��ادل  تعوي�شا  امل�شتثمر  وتعوي�س 
وفقا  وذل��ك  العامة  للم�شلحة  عليه  ال�شتيالء  حالة  يف 
للقانون ودون متييز على اأن يكون التفوي�س وفقا للقيمة 
ال�شوقية لال�شتثمار قبل ال�شتيالء عليه. وطرحت ور�شة 
املوا�شيع احليوية  العديد من  العمل على مدى يومني 
والأ�شا�شية يف تعزيز وعي امل�شتثمرين الإماراتيني حول 
اتفاقيات ال�شتثمار الثنائية من اأبرزها بع�س خ�شائ�س 
و�شكل  ال�شيادية.  ومفهوم  وال�شناديق  الأك�شيد  اتفاقية 

حيث  العمل  ور���ش��ة  م��ن  مهما  ح��ي��زا  ال�شتثمار  مفهوم 
ج��رى ت��ن��اول��ه م��ن ع��دة حم���اور ك��الأه��م��ي��ة وال�شعوبات 
والتحديات مع عدم اإغفال اجلانب النظري لال�شتثمار  
النظرية الذاتية والنظرية املو�شوعية ملفهوم ال�شتثمار  
وواجبات  وح��ق��وق  الثانئية  ال��ع��ق��ود  ح�شب  وال�شتثمار 
امل�شتثمرين يف الدول امل�شيفة. ومن اأبرز العناوين التي 
الآي  اأم��ام  التحكيم  اإج���راءات  العمل  رك��زت عليها ور�شة 
الهيئة  وت�شكيل  بالتحكيم  املبا�شرة  و  دي   اآي  اأ���س  �شي 
والتدابري  الإج������راءات  وتعجيل  وال�����ش��ري��ة  التحكيمية 
وتنفيذ  والطعن  املراجعة  وط��رق  والحتياطية  املوؤقتة 
القرارات التحكيمية. وركزت الور�شة ب�شكل اأ�شا�شي على 
وامل�شتثمر  ال��دول��ة  بني  النزاعات  لف�س  املتبعة  الآل��ي��ات 
امل�شيفة  ال��دول��ة  بني  النزاعات  لف�س  ال��ودي��ة  كالآليات 
بني  ال��ن��زاع��ات  لف�س  الق�شائية  والآل���ي���ات  وامل�شتثمر 
يف  الوطنية  املحاكم  واختيار  وامل�شتثمر  امل�شيفة  الدولة 
عقود ال�شتثمار والبنود املظلية. وا�شتملت ور�شة العمل 
على درا�شات منوذجية حول كيفية التعاطي الأمثل مع 
الق�شايا املختلفة لال�شتثمار الأجنبي وت�شوية املنازعات 
ال�شتثمارية بني دولة متعاقدة وم�شتثم على �شبيل املثال 
املظلية  والبنود  الإج��راءات  بتعدد  عمل تطبيقي متعلق 
وعمل تطبيقي متعلق مبفهوم امل�شتثمر الأجنبي وعمل 
اإدارة  وت�شطلع  ال���ش��ت��ث��م��ار.  مب��ف��ه��وم  متعلق  تطبيقي 
على  املهام  من  مبجموعة  القت�شاد  وزارة  يف  ال�شتثمار 
راأ�شها توفري ون�شر بيانات ومعلومات ا�شتثمارية �شاملة 
بالوكالت  اخلا�شة  الت�شريعات  واق��رتاح  كافة  الإم��ارات 
وتن�شيق  اجلاذبة  ال�شتثمارية  البيئة  وتوفري  التجارية 
جهود ال�شلطة املخت�شة الحتادية واملحلية يف هذا املجال 
العالقة  ذات  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطة  مع  والتن�شيق 
يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  اأداء  وتقييم  ومتابعة  لر�شد 
الدولة والعمل على تذليل ال�شعوبات التي قد تعرت�س 
امل�شاريع ال�شتثمارية اإىل جانب جمموعة من الأن�شطة 

الأخرى.

القت�ساد تختتم ور�سة تعريف امل�ستثمر الإماراتي بالتفاقيات بالتعاون مع الإ�سكوا وغرفة اأبوظبي
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روتانا جت تعر�س اأحدث طائراتها من طراز 
اإيربا�س يف معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للمطارات م�شاركة �شركة روتانا جت للطريان كراع 
رئي�شي للدورة الثانية من معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س الذي يقام يف 
القادم.  7 مار�س  مطار البطني للطريان اخلا�س خالل الفرتة من 5 اىل 
وتقدم روتانا جت التي تاأ�ش�شت يف العام 2011 وتعد اأول �شركة يف الدولة 
التي  ت�شغل رحالت داخلية منتظمة نطاقا عري�شا من خدمات الطريان 
ت�شتمل على الرحالت املنتظمة والرحالت اخلا�شة املوؤجرة وكذلك تاأجري 

الطائرات وخدمات هند�شة الطائرات.
ب�شركة  والتخطيط  التجاري  القطاع  مدير  فيالبالث  راج��ن��دران  واأك��د 
روتانا جت التزامهم بدعم معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س املعر�س الأول 
من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط. واأعرب عن فخرهم بعر�س خمتلف 
طائراتهم خالل فرتة املعر�س ومن بينها طائرة من طراز اجللف �شرتمي 
اآر لنعطي بذلك عمالءنا املحتملني  319 اي  450 واليربا�س ايه  جي 
ملحة عن طرازات الطائرات التي باإمكانهم اأن ي�شتقلوها عند �شفرهم على 
املعر�س  لهذا  ورعايتهم  م�شاركتهم  اأن  واأ�شاف  جت.  روتانا  رح��الت  منت 
دولة  يف  الطريان  �شناعة  وا�شتدامة  منو  بدعم  جت  روتانا  التزام  يعك�س 
الإمارات العربية املتحدة التي وعلى نحو م�شتمر تقود الطريق يف �شناعة 
الطريان عامليا. واأكد يو�شف ح�شن احلمادي رئي�س اللجنة املنظمة ملعر�س 
اخلا�س  للطريان  البطني  ملطار  العام  املدير  اخلا�س  للطريان  اأبوظبي 
خالل  م��ن  النجاح  م�شرية  اخل��ا���س  للطريان  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  موا�شلة 
ا�شتقطاب م�شاركني جدد و مميزين وكذلك موا�شلة ا�شتقطاب العار�شني 

الذين �شاركوا يف الدورة ال�شابقة للم�شاركة جمددا يف دورة هذا العام.
رئي�شي وعار�س مميز  كراع  املعر�س  روتانا جت يف  اأن م�شاركة  اإىل  واأ�شار 
اأمر يعك�س املكانة املتنامية لل�شركة يف �شوق قطاع الطريان وير�شخ جناحات 
ويتواجد فريق عمل  الأوىل.  انطالقته  املعر�س خالل فرتة ق�شرية من 
املعلومات  اأح��دث  للجمهور  ليقدم  املعر�س  روتانا جت خالل فرتة  �شركة 
وخططها  ال�شركة  قبل  من  املقدمة  املميزة  اخل��دم��ات  ح��ول  وامل�شتجدات 
امل�شتقبلية للتو�شع واأف�شل امليزات املقدمة للعمالء من م�شتخدمي رحالت 

الطائرات اخلا�شة الفخمة يف املنطقة.
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العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
  يف الدعوى رقم  )2012/436( جتاري جزئي

بناًء على حماكم دبي رقم 2013/9795 بتاريخ 2013/2/4 ب�شاأن ندبي 
يرجى  ج��زئ��ي  جت���اري   2012/436 رق���م  ال��دع��وى  يف  ح�شابي  كخبري 
ديرة  بور�شعيد-  ال��ن��وف-  ب��ربج  مكتبنا  مقر  اىل  باحل�شور  التف�شل 
رقم  تيوليب- مكتب  العمال -بجوار فندق جريك  دبي- خلف قرية 
ال�شاعة 1 ظهرا  املوافق 2013/2/28 يف متام  802 وذلك يوم اخلمي�س 
وذلك حل�شور اجتماع اخلربة، كما يرجى اح�شار كافة امل�شتندات التي 

توؤيد موقفكم يف الدعوى. 
عمر ن�سري  / خبري ح�سابي   

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1560  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى  باك�شتان  اجلن�شية:  �شيمه  ح�شني  منور  منور  �شاهد  مدعي/ 
الدعوى: مطالبة  الردن مو�شوع  يو�شف اجلن�شية:  ابو  عليه: عوين 
مالية مببلغ 19500 درهم  املطلوب اعالنه/عوين ابو يو�شف اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  الردن 
لنظر  موعدا   2013/3/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/159  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ال�شايع لتاجري ال�شيارات بوكالة ب�شار ريا�س بركة اجلن�شية: المارات  
مدعى عليه: خلفان عبداهلل احمد عبداهلل خادم الهاملي اجلن�شية: المارات  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 8430 درهم املطلوب اعالنه/خلفان 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الهاملي  خادم  عبداهلل  احمد  عبداهلل 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة    الدائرة  امام  8.30 �شباحاً 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/219  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  التجارية  الزعابي  را�شد  �شركة  مدعي/ 
عليه: �شركة ماك اير ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 38.561 درهم املطلوب اعالنه/�شركة ماك اير ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر)علما بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة   
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1298  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ كنانه لتاجري ال�شيارات بوكالة عبدالكاظم كرمي الكناين اجلن�شية: 
المارات مدعى عليه: معتمد احمد عالم حممدين اجلن�شية: م�شر    مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 35274 درهم  املطلوب اعالنه/ معتمد 
احمد عالم حممدين اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر)تعجيل من الوقف(  
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1490  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعى  المارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  غنتوت  مدعي/ 
عليه: بيمز للمقاولت وال�شيانة العامة وادارة العقارات اجلن�شية: المارات     
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 222340.09 درهم املطلوب اعالنه/  
المارات    اجلن�شية:  العقارات  وادارة  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  بيمز 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة    - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3110  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ نور ال�شالم ميلون ليت تاجل ال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى 
المارات     والبال�شرت اجلن�شية:  الطابوق  �شوبر لند لعمال  عليه: موؤ�ش�شة 
�شوبر لند  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  الدعوى: م�شتحقات عمالية  مو�شوع 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  الطابوق  لعمال 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/2/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  مبدينة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد  بن  حممد 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/171  ح نف�س- م ر - ب - اأظ

عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  العبيديل  �شالح  مهدى  فا�شل  مدعي/ 
�شرين عبدالهادي خ�شري اجلن�شية: العراق مو�شوع الدعوى: طاعة زوجية   
املطلوب اعالنه/�شرين عبدالهادي خ�شري اجلن�شية: العراق عنوانه: بالن�شر 
الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
الحوال ال�سخ�سية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/928 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ خليفة حممد �شامل �شعيد املحريبي اجلن�شية: المارات  مدعى عليه: 
�شركة التامني املتحدة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
100.000 درهم املطلوب اعالنه/حممد رحمن عبداهلل مري خان اجلن�شية: 
باك�شتان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/7 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/30   م�ستعجل- م ر-ب- اأظ

الرا�شدي اجلن�شية: المارات   مدعى  �شعيد حممد  مدعي/ م�شلح حممد 
عليه: ابعاد وزوايا للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  وزوايا  ابعاد  اعالنه/  املطلوب  حالة  اثبات 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
المور امل�ستعجلة                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/141   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�شية:  ع��ب��داهلل  حممد  احمد  علي  عمري 
للخياطة  )البطل  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة  واملرخ�شة من  والتطريز (  
عمر  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )57440( امللف 
عبدالوهاب عبداهلل عبدالرحمن العو�شي اجلن�شية: الم��ارات   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 العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/130   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

وطلب  الم����ارات  اجلن�شية:  ع��ب��داهلل  �شعيد  زوج���ة  حممد  خ��ان  م��اين  بلقي�س 
الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )جموهرات 
ق�سر املو�سة (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم 
�شاره  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )17143( امللف 
يو�شف �شليمان المريي 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 العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/128   

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق على  الرئي�شي اجلن�شية: الم��ارات وطلب  احمد علي عبداهلل �شالح 
التوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )احمد ل�سيانة املباين  
(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )35083( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل/ عثمان علي عبداهلل �شالح 
الرئي�شي 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 العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/125 ك ع غ  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

حممد يو�شف جابر ال علي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على التوقيع 
العباءات  خلياطة  )املنثور  التجاري  ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف 
الن�سائية(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
احمد  جا�شم  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )52389(
الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم��ارات  اجلن�شية:  علي  ال  حممود  ح�شن 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/169  جت جز-م ر- ب-  ع ن

مدعي/ م�شعود علي م�شعود ال�شام�شي واخرون  اجلن�شية: المارات  مدعى 
عليه: مري غوث الدين �شايف حممد اجلن�شية: افغان�شتان  مو�شوع الدعوى: 
الغاء عقد ال�شراكة املطلوب اعالنه/مري غوث الدين �شايف حممد اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  افغان�شتان 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1599ت عام-م ر- ت- ع ن(
املنفذ  ال�شيارات اجلن�شية: المارات  لتاأجري  التنفيذ/ مكتب الطالل  طالب 
�شده : عبداملانع حممد عاي�س هادي الحبابي اجلن�شية: المارات املطلوب 
اعالنه:عبداملانع حممد عاي�س هادي الحبابي اجلن�شية: المارات عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2012/745 مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/3/17 موعدا لنظر طلب 
او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :249/  2013   
ابراهيم  عبداهلل  �شالح  عبداهلل  /ابراهيم  ال�شيد  الط��راف  من  كل  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
اماراتي اجلن�شية وال�شيد/ علي جول بن حممد بهرام افغاين اجلن�شية وال�شيد/ غالم د�شتكري 
يف/  %100 البالغة  ح�شتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�شية  افغاين  حممد  ويل 

مطعم علي بهرام ذ.م.م مبوجب رخ�شة رقم )617828(وذلك اىل الطرفني ال�شيد/ �شالح را�شد 
نا�شر عي�شى الزري نبهان  اماراتي اجلن�شية عن 51% وال�شيد/ �شابيد حيدر بريوم بويل هندي 
اجلن�شية عن 49% ومت تغيري ال�شم التجاري وهو كما يلي: ال�شم التجاري ال�شابق: مطعم علي 
بهرام ذ.م.م ال�شم التجاري اجلديد: مطعم �شعاب املدينة ذ.م.م  وتعديالت اخرى: .وعمال لن�س 
العدل.  فقد  الكاتب  القانون الحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان  امل��ادة )16( فقره 3 من 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    

 اعـــــــالن       
 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
الت�شديق  وطلب  الم��ارات   اجلن�شية:  ال�شحي  عبداهلل حمبو�س  �شالح  عا�شم 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
التنمية  دائ����رة  م��ن  وامل��رخ�����س  امل�سلحة(  النجارة  ملقاولت  )الحت�سام 
بتاريخ  ال�شادر   553197 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف  القت�شادية 
2007/5/10 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/�شهيد خور�شيد 
حممد لطيف خان اجلن�شية: باك�شتان  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  يف مدينة خورفكان  

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: م�سنع الربز للبال�ستيك  )�س.ذ.م.م( 
م�شوؤولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  ملك  م�شتودع  العنوان: 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 569779  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1011064 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
2013/2/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/02/13 وعلى من 
العنوان:  فار�س و�سركاه  اإىل امل�شفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  لديه 
مكتب ملك مركز الدانة- ديرة- رقة البطني  هاتف: 2211102 04 فاك�س/2211103 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: فار�س و�سركاه 
البطني  هاتف: 2211102  رقة  دي��رة-  الدانة-  العنوان: مكتب ملك مركز 
04 فاك�س/2211103 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية م�سنع الربز للبال�ستيك  
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/02/13 واملوثق 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/02/13 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��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25   
       مذكرة تبليغ  موعد جل�سة بالن�سر

      رقم الدعوى  2013/1 م�ستعجل
علي  حممد  يو�شف  وميثله/حممد  البناء-  ملقاولت  اع�شار  عليه:  املدعي  اىل 
حيث ان املدعى/ امل�شباح ملقاولت البناء- وميثله: حممد مر�شد عامل قد اقام 
يقت�شى ح�شوركم  را�س اخليمة وعليه  رقم 2013/1 م�شتعجل  الدعوى  عليك 
الثنني  يوم  �شباح  البتدائية  اخليمة  را���س  امل�شتعجلة يف حمكمة  الدائرة  اىل 
املوافق 2013/2/25م ال�شاعة التا�شعة �شباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظرا الدعوى غيابيا بحقكم.
امني �سر دائرة الأمور امل�ستعجلة
حممود �سامل عبداهلل الها�سمي

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
  يف الدعوى رقم 2011/982 جتاري كلي        

 بناء على قرار عدالة حماكم دبي املوقرة ال�شادر بتاريخ 2012/12/19 يف الدعوى رقم 2011/982 
جتاري كلي املقامة من املدعية �شركة زهرة للتكنولوجيا )ذ.م.م( وتكليفنا باعداد تقرير هند�شي، 

يرجى ح�شور املدعى عليهم ال�شادة: 1- �شركة اي ان ا�س لأجهزة الت�شال والقيا�س والتحكم
2- بيفوتك ميدل اي�شت ذ.م.م

او من ينوب عنكم لالجتماع يف  مكتب اخلبري الكائن يف ام��ارة دبي- ديرة �شيتي �شنرت- ماف 
ال�شاعة احلادية  ف��رباي��ر2013 يف متام  املوافق 28  وذل��ك يوم اخلمي�س  الثامن  الطابق  ت��اور 1- 
ع�شر �شباحا لتقدمي م�شتنداتكم وملناق�شة ال�شتف�شارات الفنية اخلا�شة يف الدعوى وال�شتماع 
الفنية يف  املدعية ولمت��ام مهمة اخلربة  ال�شركة  التعاقدي مع  لوجهة نظركم وبيان موقفكم 
وجهة  يدعم  م�شتندات  من  منا�شبا  ترونه  ما  تقدمي  مع  املوعد  يف  احل�شور  يرجى  ال��دع��وى. 
وفقا  اعمالها  �شتبا�شر  اخل��ربة  فان  احل�شور  تخلفكم عن  بانه يف حال  علما  بالدعوى  نظركم 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا.
لال�شتف�شار الت�شال على رقم اخلبري احمد بهجت 050-5538709

اخلبري الهند�سي/ املهند�س/احمد بهجت ح�سن احمد

اعالن اجتماع  خربة

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5057  عمايل جزئي                     
اىل املدعى عليه/1- كافترييا ربيع املدينة   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عبيد �شرييات بوكو بوتيافيتيل ونغاركات قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده   وت��ذك��رة  دره���م(   10530( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم 
ال�شكوى )2012/131813(. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  8.30����س  ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل. .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/4493  عمايل جزئي                     

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- كافترييا رب��ي��ع امل��دي��ن��ة   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / ع�شمت بونانكاي بونات حممود باليكالكات قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   14400( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  
ال�شكوى  رقم   . بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  الق�شائية  املطالبة 
)2012/131181(. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 
8.30�س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اأع����رب 
رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي رئي�س اللجنة 
الوطنية العليا ل�شت�شافة اإك�شبو الدويل 2020 
ترحيب دولة الإم��ارات بزيارة وفد املكتب الدويل 
املعر�س  تنظيم  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  اجل��ه��ة  للمعار�س 
واختيار البلدان امل�شيفة الذي و�شل اإىل دبي ام�س 
يف م�شتهل زيارة ت�شتمر اأربعة اأيام �شيجري خاللها 
جمموعة من الجتماعات والزيارات امليدانية بغية 
ل�شت�شافة  ال��دول��ة  جاهزية  م��دى  على  ال��وق��وف 
احل��دث الأك��رب من نوعه يف ال��ع��امل. وق��ال �شموه  
للمعار�س  الدويل  املكتب  ي�شعدنا الرتحيب بوفد 
يف بالدنا ونرجو اأن تكون الزيارة فر�شة للتعرف 
عن قرب على املحفزات التي �شجعتنا على خو�س 
هذه التجربة والوقوف على حقيقة امتالكنا لكافة 
مقومات املناف�شة وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتها 
مدعومني يف ذلك بتاأييد جمتمعي وا�شع وحما�شة 
مطلع  دب��ي  يف  اإك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  بالغة 
بناء  يف  ال��زي��ارة  ت�شهم  اأن  ناأمل  كما  القادم  العقد 
�شورة وا�شحة حول خمتلف الإمكانات والطاقات 
اإجن��اح احل��دث بل  التي ح�شدتها الدولة يف �شبيل 
وج��ع��ل��ه الأف�����ش��ل يف ت��اري��خ م��ع��ار���س اإك�����ش��ب��و منذ 
انطالقها قبل اأكر من 150  عاما . من جهتها 
الع�شو  دول���ة  وزي���رة  الها�شمي  رمي  م��ع��ايل  ق��ال��ت 
املنتدب للجنة العليا ل�شت�شافة اإك�شبو 2020 اإن  
اأهمية  للمعار�س حتمل  الدويل  املكتب  زيارة وفد 

خا�شة كونها اإحدى املحطات الرئي�شية يف رحلتنا 
 2020 ع��ام  يف  امل��ع��ر���س  با�شتقطاب  ال��ف��وز  نحو 
حيث عملنا على اإعداد خطة متكاملة ت�شمن اإبراز 
اإمكانات بالدنا التي توؤهلها عن جدارة ل�شت�شافة 
واأ�شافت   . ال�����ش��خ��م  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ه����ذا  م��ث��ل 
على  ال��زي��ارة  ل��ه��ذه  الإع����داد  معاليها  حر�شنا يف 
اأن يغادر الوفد بالدنا بعد اأن كون قناعة وا�شحة 
اإك�شبو الدويل ل  اأن  اإدراكنا الكامل حلقيقة  حول 
يعني دولة الإمارات فح�شب ولكنه مي�س اأكر من 
25 مليون زائر من املتوقع اأن يجتذبهم املعر�س 
���ش��ي��ك��ون م��ن��ه��م ن��ح��و  70  يف امل��ائ��ة ق��ادم��ني من 
خارج الدولة فنحن ن�شعى اإىل تنظيم حدث يرقى 

الإمارات  دول��ة  اختارته  ال��ذي  ال�شعار  مدلول  اإىل 
اجنازات  اإر���ش��اء  نحو  التزامها  ويعك�س  للمعر�س 
لالأجيال  اأف�شل  مل�شتقبل  ركيزة  ت�شكل  م�شتدامة 
القادمة . ومن املقرر اأن يقوم الوفد الزائر برئا�شة 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  كري�شتيان  �شتني  ال�شيد 
اجلولت  م��ن  ب��ع��دد  للمعار�س  ال���دويل  املكتب  يف 
امليدانية مبا يف ذلك زيارة املوقع املقرتح للمعر�س 
يف مركز دبي التجاري واملزمع ت�شييده يف منطقة 
جبل علي. كما يجري الوفد �شل�شلة من اللقاءات 
امل��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة بهدف 
مطابقة ما جاء يف ملف ال�شت�شافة الذي تقدمت 
الدويل  املكتب  اإىل  دي�شمرب2012  يف  الدولة  به 

مبا �شي�شاهدونه على اأر�س الواقع وما �شي�شتمعون 
اإل��ي��ه م��ن اأط��روح��ات واأف��ك��ار وروؤى ح��ول مكونات 
امل��ل��ف وم����دى م��واك��ب��ت��ه ل��ل�����ش��ع��ار ال����ذي اقرتحته 
امل��ع��ر���س يف دب���ي وه���و توا�شل  ل�����دورة  الإم�������ارات 
العقول و�شنع امل�شتقبل بينما �شتتطرق النقا�شات 
التنظيمية  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اأي�����ش��ا 
ذل���ك خطة  ب��امل��ع��ر���س مب��ا يف  املتعلقة  والإداري�������ة 
مو�شوعات  �شمولية  �شوء  ويف  عامليا.  له  الرتويج 
التي  املجالت  وت�شعب  حجمه  و�شخامة  املعر�س 
يغطيها فاإن زيارة الوفد تت�شمن اأي�شا اإىل جانب 
اللقاءات مع العديد من روؤ�شاء الدوائر واملوؤ�ش�شات 
القطاع  موؤ�ش�شات  م��ن  نخبة  وك��ذل��ك  احلكومية 

اخل��ا���س زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ���ش��ي��ت��ع��رف ال��وف��د من 
خاللها على تاريخ دولة الإمارات وتراثها الفكري 
ومظاهر  جمتمعها  م��الم��ح  واأه�����م  واحل�������ش���اري 
والفني.  الثقايف  املجالني  يف  ل�شيما  فيه  الإب���داع 
املكتب  وف���د  ب��زي��ارة  الإم������ارات  ت��رح��ي��ب  و�شيتخذ 
الدويل للمعار�س اأ�شكال عدة تظهر مدى احلفاوة 
بال�شيوف واحلما�شة الكبرية ل�شت�شافة املعر�س 
يف دبي لأول مرة يف منطقة �شا�شعة ت�شمل ال�شرق 
الأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب وغ���رب اآ�شيا. 
اإك�شبو  معر�س  اأهمية  تعك�س  رم��زي��ة  اإ���ش��ارة  ففي 
ا�شت�شافته  الإم���ارات على  وم��دى حر�س  ال��دويل 
ملف  ل�شعار  �شخم  ���ش��وئ��ي  ع��ر���س  تثبيت  �شيتم 

اخلارجية  ال��واج��ه��ة  على  الإم���ارات���ي  ال�شت�شافة 
لفندق  برج العرب  اأحد اأبرز املعامل ال�شياحية يف 
20  دقيقة  دبي وذل��ك يف متام ال�شاعة الثامنة و 
من م�شاء كل يوم من الأيام الأربعة التي �شيتواجد 
فيها الوفد يف الدولة. كما �شارك نحو ثالثة اآلف 
من اأطفال دبي يف م�شرية نظمتها واأ�شرفت عليها  
�شرطة دبي  يف اإ�شهام يرمي اإىل اإبراز مدى ات�شاع 
الدولة  جهود  دع��م  يف  املجتمعية  امل�شاركة  قاعدة 
وامل�شاهمة  عامليا  الأك���رب  املعر�س  بتنظيم  للفوز 
وقيمته.  احل���دث  باأهمية  ال��ع��ام  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
وتكمن اأهمية زيارة وفد املكتب الدويل للمعار�س 
�شت�شكل يف  وق��ن��اع��ات  ن��ت��ائ��ج  م��ن  ع��ن��ه  �شت�شفر  مل��ا 
جمملها الركيزة الأ�شا�شية للتقرير الذي �شريفعه 
الوفد اإىل بقية الدول الأع�شاء يف املكتب والبالغ 
اجتماع  خ����الل  وذل�����ك  دول������ة..    163 ع���دده���م  
باري�س  يف  الرئي�س  م��ق��ره  يف  العمومية  جمعيته 
جملة  مت�شمنا  املقبل  يونيو  �شهر  عقده  وامل��زم��ع 
ا���ش��ت��ع��داد دب��ي والإم����ارات  التو�شيات ح��ول م��دى 
كموقع حمتمل ل�شت�شافة دورة العام 2020 من 
معر�س اإك�شبو الدويل. ي�شار اإىل اأن دولة الإمارات 
معر�س  ل�شت�شافة  قوية  دولية  مناف�شة  تخو�س 
القادم..اأمام  العقد  مطلع  دبي  يف  ال��دويل  اإك�شبو 
اأرب��ع دول ك��ربى اأخ��رى ت�شعى للهدف ذات��ه حيث 
�شهر  امل�شت�شيفة خالل  الدولة  الك�شف عن  �شيتم 
نوفمرب 2013 عقب ت�شويت ي�شارك فيها جميع 
من  ل��ي��ق��ررون  للمعار�س  ال���دويل  املكتب  اأع�����ش��اء 

خالله ا�شم الدولة الفائزة.

اأحمد بن �سعيد: الإمارات ترحب بزيارة وفد املكتب الدويل للمعار�س وتتطلع اإىل نقا�سات ثرية وبناءة

تنعقد يف مار�س املقبل يف اأبوظبي

قمة املوانئ والتجارة ت�سلط ال�سوء على احتياجات ال�سياحة البحرية يف املنطقة
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•• العني - الفجر:

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ال��ف��وع��ة ع��ن رع��اي��ت��ه��ا ملهرجان 
دبي ال�شنوي للهجن العربية الأ�شيلة 2013 
ك���راع���ي ب����رون����زي وال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ن�����ادي دبي 
ل�شباقات الهجن مبيدان املرموم خالل الفرتة 

من 17 واىل 28 من ال�شهر اجلاري.
باخلال�س  ع��ب��ي��د  م�����ش��ل��م  ����ش���ع���ادة  اأك������د  ح���ي���ث 
العامري املدير العام اأن م�شاركة الفوعة للعام 
ال�شنوي  دب��ي  مهرجان  يف  التوايل  على  الثاين 
ل�شباق الهجن الأ�شيلة ياأتي من منطلق تاأكيد 
امل�شاركة املجتمعية، وتعزيز اأوا�شر التعاون بني 
قطاعات الدولة املختلفة ، م�شرًيا اإىل اأن رعاية 
ال��ف��وع��ة مل��ث��ل ه���ذه امل��ه��رج��ان��ات ت��ع��ت��رب فر�شة 
من  الوطنية  املنتجات  ه��وي��ة  لإب����راز  منا�شبة 

التمور التي متثل عراقة املا�شي الأ�شيل.
واأ�شاف العامري اأن الفوعة حتر�س على دعم 
لها  مل��ا  ال��ه��ام��ة  ال��رتاث��ي��ة  الفعاليات  ه��ذه  مثل 

من دور كبري يف تعزيز التوا�شل مع املواطنني 
لتطوير قطاع  الأ�شا�شي  املحور  الذين ميثلون 

النخيل والتموريف الدولة.
الق�شيلي  غ��امن  حممد  �شعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن الفوعة ت�شارك  املن�شوري نائب املدير العام 
هذا العام بجناح تراثي يعر�س منتجات مزرعة 
ال��ف��وع��ة م��ن ال��ت��م��ور ال��ع�����ش��وي��ة وال��ت��ي حتمل 
ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ت���اج ال��ت��م��ور ومت��ث��ل فخر 
ال�شناعة الإماراتية، وتاأتي منتجات تاج التمور 
احتياجات  تالئم  واأح��ج��ام  خمتلفة  ع��ب��وات  يف 
وعجينة  التمر  دب�����س  ع��ب��وات  مثل  امل�شتهلكني 
املح�شوة  والتمور  الثريموفورم  وعبوات  التمر 
باللوز، اإ�شافة اإىل حلويات التمور الراقية . كما 
املبتكرة  زادي��ن��ا  منتجات  الفوعة  جناح  يعر�س 
من التمور وت�شمل �شل�شلة وا�شعة من املنتجات 
بالتمر  وك��رام��ي��ل  وامل��رب��ى  الب�شر  ع�شري  مثل 
وجميعها م�شنوعة بالتمر، بالإ�شافة اإىل الكعك 
والرتافيل الفاخر وقطع التمور املغطاة باأجود 

ال�شوكولتة البلجيكية وبنكهات خمتلفة  اأنواع 
املنتجات  �شمن  وم��ن  الأذواق.  جميع  تر�شي 
امل��ع��رو���ش��ة وال��ت��ي لق���ت رواج����اً خ���الل الفرتة 
حلوى  منتج  الأ���ش��واق  يف  طرحها  منذ  املا�شية 

التمر، ويتم اإنتاج احللوى وت�شنيعها من اأجود 
اإليها  الفاخرة م�شافاً  الإماراتية  التمور  اأن��واع 
الإماراتي  املجتمع  اأ�شالة  تعك�س  التي  النكهات 

مثل الزعفران والهيل واملك�شرات.

الفوعة ترعى مهرجان دبي ال�سنوي للهجن العربية الأ�سيلة 2013

بنك دبي الإ�سالمي يقدم عر�سه الر�سمي لال�ستحواذ على متويل

جافزا ت�سعى ل�ستقطاب مزيد من ال�سركات 
العاملية خالل غلفود 2013

•• دبي-الفجر:

امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة جلبل  ت���������ش����ارك 
الرائدة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  )ج����اف����زا(،  ع��ل��ي 
القت�شادية  امل��ن��اط��ق  جم��م��وع��ة  يف 
العاملية، والتي حتت�شن 428 �شركة 
الأغذية وامل�شروبات،  تعمل يف قطاع 
غلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�س  يف 
2013 ، لال�شتفادة من فر�س النمو 
الهائلة يف القطاع باملنطقة والعامل، 
ال�شركات  م���ن  م���زي���د  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
املجال.   ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
وحققت �شركات الأغذية وامل�شروبات 
م��ل��ح��وظ��اً يف حجم  يف ج���اف���زا من����واً 
ومن   2012 ال��ع��ام  خ��الل  جتارتها 
اإجمايل  يف  النمو  ي�شتمر  اأن  املتوقع 
جت����ارة ���ش��رك��ات امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
خالل  ج��ي��دة  بن�شبة  احل���رة  املنطقة 
ال�������ش���ن���وات امل���ق���ب���ل���ة.  وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
املعر�س،  يف  احل��رة  املنطقة  م�شاركة 
اجلناحي،  حم���م���د  اب����راه����ي����م  ق�����ال 
ن���ائ���ب امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل���اف���زا، 
التجارية  لل�شوؤون  التنفيذي  واملدير 
القت�شادية  امل��ن��اط��ق  جم��م��وع��ة  يف 

العاملية: 
 يعد معر�س غلفود اأحد اأهم املعار�س 
العاملية يف قطاع الأغذية وامل�شروبات 
املتعلقة  الأخ����������رى  وال�������ش���ن���اع���ات 
ب��ال��ق��ط��اع، ول��ذل��ك ف��اإن��ه ميكننا من 
الطالع على اأحدث م�شتجدات هذه 
ال�شناعة لي�س على امل�شتوى املحلي اأو 

امل�شتوى  على  واإمن��ا  الإقليمي فقط، 
ال��ع��امل��ي. ك��م��ا مي��ث��ل امل��ع��ر���س، الذي 
م�شتوى  على  نوعه  من  الأك��رب  يعد 
العامل، فر�شة لنا لنلتقي بال�شركات 
امل��ن��ط��ق��ة، ل  ب�����ش��وق  املهتمة  ال��ع��امل��ي��ة 
الذي  امل��ل��ح��وظ  النمو  ظ��ل  يف  �شيما 
وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع  ي�شهده 
مثالية  من�شة  جافزا  وتعد  اإقليمياً. 
وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  �شركات  متكن 
من ممار�شة اأعمالهم وخدمة اأ�شواق 
ال�شرتاتيجي  ملوقعها  نظراً  املنطقة 
واخلدمات اللوج�شتية املتطورة التي 

يتم تقدميها للعمالء. 
واأ�شاف: �شهد عدد �شركات الأغذية 
ملحوظاً  منواً  جافزا  يف  وامل�شروبات 
خ����الل الأع�������وام ال��ع�����ش��رة الأخ�����رية، 
عام  يف  ���ش��رك��ة   107 م���ن  م��رت��ف��ع��اً 
يف  ����ش���رك���ة   428 اإىل   ،2002
ال���وق���ت احل�����ايل. وم����ع وج����ود اأكر 
من 4200 �شركة عار�شة يف الدورة 
 3800 مقابل  غلفود  م��ن  احلالية 

فاإننا  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال�����دورة  ���ش��رك��ة يف 
ال�شركات  ان�شمام مزيد من  نتوقع 
جافزا  ع���م���الء  مل��ح��ف��ظ��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�شناعة  ه����ذه  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
احليوية.   ويقع جناح جافزا خالل 
الباحة  يف   2013 غلفود  معر�س 
الدويل  دب��ي  م��رك��ز  م��ن  الرئي�شية 
للموؤمترات واملعار�س، مقابل قاعة 
اإذ ميكن هذا املوقع املتميز   ،7 رقم 
اللتقاء  احلرة من  املنطقة  ممثلي 
ال�شركات  م���ن  مم��ك��ن  ع���دد  ب���اأك���رب 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن فر�س  ال���ع���ار����ش���ة 
اأعمالها  لتاأ�شي�س  �شركات  ا�شتقطاب 

يف جافزا.
ل��ل��ع��ار���ش��ني فر�شة  وي���وف���ر اجل���ن���اح 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأح��������دث اخل����دم����ات 
القيمة  وعلى  ج��اف��زا،  تقدمها  التي 
لعمالئها،  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اف��ة 
ومم����ي����زات ت��اأ���ش��ي�����س ال�������ش���رك���ات يف 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة، ع���ن ط��ري��ق فريق 
عمل ميتلك خ��ربة طويلة يف جمال 
املبيعات، بالإ�شافة اإىل �شا�شة عر�س 
م�شاهدة  وال��ع��ار���ش��ني  ل��ل��زوار  تتيح 
والتي  جافزا،  يف  امل�شنوعة  املنتجات 
ت�شم جمموعة كبرية من العالمات 
اأخرى  و�شا�شات  العاملية،  التجارية 
املوقع  على  للدخول  باللم�س  تعمل 
الإل��������ك��������رتوين اخل������ا�������س ب���ج���اف���زا 
املعلومات  م��ن  مزيد  على  والتعرف 
امل��ت��اح��ة ع���ن ت��اأ���ش��ي�����س ال�����ش��رك��ات يف 

املنطقة احلرة. 

•• دبي-الفجر: 

اإث�����ر ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى م���واف���ق���ة هيئة 
دبي  بنك  قام  وال�شلع،  املالية  الأوراق 
ب��ت��ق��دمي عر�شه  الإ���ش��الم��ي ر���ش��م��ي��اً 
مل�شاهمي �شركة متويل ل�شراء الأ�شهم 
غري اململوكة من قبله، علماً اأن البنك 
متويل  �شركة  يف  الأك���رب  امل�شاهم  ه��و 
اإجمايل  %58.2 من  بن�شبة  وذل��ك 
العر�س  هذا  ويرتكز  ال�شركة.  اأ�شهم 

يناير   3 يف  ع��ن��ه  ال��ك�����ش��ف  مت  ال����ذي 
2013 على معادل تبادل بواقع 10 
اأ�شهم جديدة من بنك دبي الإ�شالمي 
مقابل كل 18 �شهم من اأ�شهم متويل 
العادلة لكل  القيمة  . وقد مت تقدير 
الإ�شالمي  دب��ي  بنك  اأ�شهم  من  �شهم 
ب�  امل��زم��ع��ة  للمبادلة  مت��وي��ل  و���ش��رك��ة 
2.25 درهم اإماراتي ل�شهم بنك دبي 
اإماراتي  دره���م   1.25 و  الإ���ش��الم��ي 
كل  و�شيت�شلم   . متويل  �شركة  ل�شهم 

بوا�شطة  �شركة متويل  من م�شاهمي 
اإ�شافة  ال��ع��ر���س،  م��ن  ن�شخة  ال��ربي��د 
القبول.  وا�شتمارة  العر�س،  بيان  اإىل 
على  ينبغي  ال��ع��ر���س  يف  وللم�شاركة 
امل�شاهمني املوؤهلني تقدمي ا�شتمارات 
الو�شيط  اإىل  مبا�شر  ب�شكل  القبول 
اأواحل�������اف�������ظ الأم���������ني امل�����ح�����دد من 
ال�شتمارات  قبول  ميكن  كما  قبلكم. 
الو�شيط  ت��دخ��ل  اإىل  احل���اج���ة  دون 
اأواحل����اف����ظ الأم������ني وذل�����ك يف حال 

لبنك  الرئي�شي  املقر  باليد يف  �شلمت 
اإرف��اق��ه��ا باإثبات  دب��ي الإ���ش��الم��ي ومت 
و�شيبقى  ال�����ش��الح��ي��ة.  ���ش��اري  ه��وي��ة 
العر�س مفتوحاً حتى ال�شاعة 5:00 
16 مار�س  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  م�����ش��اء م���ن 
العر�س،  على  تعليقه  ويف   .2013
ق���ال ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ���ش��ل��وان، نائب 
دبي  ب���ن���ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  ال���رئ���ي�������س 
الإ�شالمي : بعد اأن مت ح�شولنا على 
كافة املوافقات التنظيمية ال�شرورية، 

فاإننا يف بنك دبي الإ�شالمي على اأهبة 
ال�شتعداد للم�شي قدماً نحو املرحلة 
التالية يف عر�شنا ل�شراء كامل اأ�شهم 

متويل .

•• ابوظبي-الفجر:

التي  وال��ت��ج��ارة،  ل��ل��م��وان��ىء  العاملية  القمة  تخ�ش�س 
 ،2013 م��ار���س  و20   19 ب��ني  اأبوظبي  ت�شت�شيفها 
على  ت�شتمر  ال��ت��ي  فعالياتها  �شمن  ح�شرية  جل�شة 
وخطط  م�شاريع  على  ال�شوء  لت�شليط  يومني  م��دى 
واحتياجاتها  املنطقة  يف  البحرية  ال�شياحة  تطوير 

امل�شتقبلية.
20 مار�س، موا�شيع  وتبحث اجلل�شة، التي تنعقد يف 
البحرية يف  ال�شياحة  التطورات يف قطاع  باآخر  تتعلق 
م�شاريع  ذل��ك  يف  مب��ا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
يف  حاليا  تنفيذها  يجري  التي  البحرية  املرا�شي  بناء 
عدد من موانىء املنطقة ل�شتقبال ال�شفن ال�شياحية 

ال��ع��امل��ي��ة وال���ي���خ���وت ال���ف���اخ���رة وال���ت���ح���دي���ات الآن���ي���ة 
يف  البحرية  ال�شياحة  قطاع  تواجه  التي  وامل�شتقبلية 
عدد  وارت��ف��اع  بالقطاع  الهتمام  زي��ادة  و�شط  املنطقة 

مالك اليخوت الفاخرة يف خمتلف دول املجل�س.
التي  ال�شركة  �شيرتيد،  رئي�س  ه��امي��ان،  كري�س  وق��ال 
تنظم موؤمتر القمة العاملية للموانئ والتجارة ب�شراكة 
هناك  ل��ل��م��وان��ىء:  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  م��ع  ا�شرتاتيجية 
مو�شفات  ذات  بحرية  مرا�شي  لتطوير  ما�شة  حاجة 
اإىل جانب احلاجة  الفاخرة  اليخوت  عاملية ل�شتقبال 
اإىل ال�شتمرار يف ال�شتثمار يف تطوير مراكز ومرافق 
مب�شتويات عاملية ل�شتقبال ال�شفن ال�شياحية كجزء من 
منظومة التجارة البحرية ودعمها يف املنطقة . وتنعقد 
اجلل�شة مب�شاركة نخبة من اخلرباء واملخت�شني بقطاع 

مبن  والعامل  املنطقة  من  البحرية  وال�شياحة  املوانئ 
فيهم اميون براد�شو، الرئي�س التنفيذي مليناء غالوي، 
البحرية  لل�شياحة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��دي��رة  ب���ك،  وه��ي��ل��ني 
ع�شو  غرونوولد،  وغ��اري  كاريبيان،  روي��ال  �شركة  يف 
والرئي�س احلايل  الفاخرة  لليخوت  الدولية  اجلمعية 
الأمريكية، وحمد حممد  البحرية  ال�شناعات  لحتاد 
بن جمرن، املدير التنفيذي ل�شياحة الأعمال يف دائرة 

ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي.
ال�شفن  ا���ش��ت��ق��ب��ال  مل���راف���ق  ال���و����ش���ع احل�����ايل  وح�����ول 
التي تواجه �شركات  املنطقة والتحديات  ال�شياحية يف 
�شركة  من  بك  هيلني  قالت  فيها،  البحرية  ال�شياحة 
ت��وف��ر م��راف��ق متخ�ش�شة  اإن ع���دم  ك��اري��ب��ي��ان،  روي����ال 
كافية ل�شتقبال ال�شفن ال�شياحية اإىل جانب مواقعها 

املنا�شبة يف موانىء املنطقة ميثل واحدا من التحديات 
ال�شياحية،  ال�����ش��ف��ن  وم�����ش��غ��ل��ي  ���ش��رك��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
املخ�ش�شة  وامل��ن��اف��ذ  الأر���ش��ف��ة  معظم  اأن  اإىل  م�شرية 
�شمن  تقع  املنطقة  يف  ال�شياحية  ال�شفن  ل�شتقبال 
املوانئ املخ�ش�شة لل�شحن البحري وبالتايل فاإن ذلك 
اخلا�شة  الحتياجات  تنا�شب  اأن  بال�شرورة  يعني  ل 

بال�شفن ال�شياحية و�شفن الركاب .
كبرية  ا�شتثمارات  م��وؤخ��را  املنطقة  �شهدت  واأ���ش��اف��ت: 
لتطوير مرافق متخ�ش�شة ل�شتقبال ال�شفن ال�شياحية 
وحتديدا يف اأبو ظبي ودبي وم�شقط وهذا اأمر مرحب 
به، غري اأننا نحتاج اإىل اأن يتبع ذلك خطوات مماثلة 
ال�شياحة  منظومة  ل�شتكمال  املنطقة  دول  بقية  من 

البحرية لها كوجهة متكاملة .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأقرت اجلمعية العمومية ل�شركة اأ�شمنت راأ�س 
جمل�س  تو�شية  اأم�����س  اجتماعها  يف  اخليمة 
 % و5  منحة،  % اأ���ش��ه��م   5 ب��ت��وزي��ع  الدارة 
نقدا علي امل�شاهمني عن العام املنتهي يف 31 
من دي�شمرب املا�شي ومت حجب توزيع الأرباح 

اخل�شائر  لتقلي�س  املا�شيني  العامني  خ��الل 
ح�شني  على  تعيني  علي  الأع�����ش��اء  واف���ق  كما 
يف  الرميثي  اأحمد  امل�شتقيل  الع�شو  من  بدل 
جمل�س الإدارة . واأفادت النتائج املالية ل�شركة 
اأ���ش��م��ن��ت راأ�����س اخل��ي��م��ة ت��راج��ع اخل�����ش��ائ��ر من 
19.2 مليون درهم خالل العام 2011 اإيل 
مليونا خالل العام املا�شي بعد اأن بلغت   7.2

الإيرادات 218 مليونا وتكلفة املبيعات 213 
مليونا . وقال د.عبد الرحمن ال�شرهان رئي�س 
خالل  جنحت  ال�شركة  اأن    : الإدارة  جمل�س 
العام املا�شي يف تقلي�س اخل�شائر الكبرية التي 
منيت بها ويعزى ذلك لفتح اأ�شواق جديدة يف 
قطر العراق والكويت ا�شتوعبت 50 من اإنتاج 
 786 و  طن  مليون   1،1 تبلغ  التي  ال�شركة 

األف طن من الكلينكر .
واأ����ش���اف ال�����ش��ره��ان ك���ل ال���دلئ���ل ت�����ش��ري اىل 
العام  الأ���ش��م��ن��ت خ���الل  ع��ل��ي  ال��ط��ل��ب  حت�شن 
املايل احلايل يف ظل امل�شروعات الكبرية التي 
مت الإعالن عنها يف كل اإمارات الدولة،م�شريا 
% من   20 ب��ل��غ��ت  ال��ت��وط��ني  ن�����ش��ب��ة  اأن  اىل 

املجموع الكلي للموظفني بال�شركة .

انخفا�س اخل�سائر 63 %

منحة % اأ�سهم  و5  % نقدًاً  عمومية اأ�سمنت راأ�س اخليمة تقر توزيع 5 
دبي  يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون   694

اأم�س
دبي-وام:

اإج��ارة منتهية  و  وره��ن  بيع  واج���راءات  و�شقق وفيالت  اأرا���س  العقارات من  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
اأرا�س  بيع  معامالت  دره��م  مليون   529 منها  دره��م  مليون   694 ام�س نحو  بالتملك يف دبي 
و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 165 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات 
الذي ي�شدر عن دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�س 451 مبايعة منها 237 
و�شت  دره��م  مليون   384 بقيمة  ل�شقق  مبايعات   208 و  دره��م  مليون   128 بقيمة  لأرا����س 
القيمة مبايعة  الأرا�شي من حيث  اأهم مبايعات  33 مليون درهم. وكان  مبايعات لفيالت بقيمة 



16 االثنني -    25   فبراير    2013 م    -    العـدد   10725
Monday   25   February    2013  -  Issue No   10725

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2585  جت كل- م ت- ب- اأظ

جابر  حممد  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  ر�شى  ح�شني  احمد  مدعي/ 
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�شية:الردن مو�شوع الدعوى: تعوي�س 
ال�شحنه  امني  عبدالعظيم   -1 اعالنهما/   املطلوب  درهم     2000000 وقدره 
الردن  اجلن�شية:  ابوزرقة  ابراهيم  حممد  جابر  2-حممد  �شوريا  اجلن�شية: 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعالن حكم يف الق�سية رقم  2013/14 احوال �سخ�سية

اىلاملحكوم عليه: عبداهلل احمد ح�شن حممد �شقر- م�شري اجلن�شية 
العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 24/فرباير 2013 قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة مبثابة احل�شوري ل�شالح ب�شرى 
ال�شحمائي بالآتي: باثبات حق املدعية يف ح�شانة ابنها من املدعى عليه 
قابال  حكما  وامل�شاريف.  الر�شوم  عليه  املدعى  ويتحمل  يو�شف(   ( وهو 
لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التاىل لت�شلمك هذا 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/14م.
عبدالغفار ح�سن عثمان
قا�سي حمكمة ابوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1452  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  التجارية  للو�شاطة  هلب  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�شركة انو فيت لالت�شالت اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 
اجلن�شية:  لالت�شالت  فيت  انو  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم   10294 وقدره 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية    املحكمة  الكائنة    - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /�سيماء ح�سني حممد ح�سني املرزوقي  /اىل حمكمة 
ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بطلب تغيري ا�شمها من 

)�شيماء( اىل)�سما ( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  168/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة م�شنع معتوق ذ.م.م اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:جواد 
حممود معتوق اجلن�شية: لبنان مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم عن مبلغ 
وقدره 300000 درهم   املطلوب اعالنه/ جواد حممود معتوق اجلن�شية: لبنان      
العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  م  كل-  جت   2012/1908
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/2/26
الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/15  جت كل- ب �س - ب- اأظ

�شركة  عليه:  المارات مدعى  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  كامب  مدعي/نيو   
كوريا ال�شني جيلني للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
ال�شني  كوريا  �شركة  اعالنه:  املطلوب  درهم    200000 بقيمة  مالية  مطالبة 
باحلكم  )للعلم  بالن�شر  المارات عنوانه:  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  جيلني 
يوم  املحكمة  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التمهيدي( حيث 
الربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة 
بني يا�س  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

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

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1504/ 2012 -عمايل م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : م�شرف ابوظبي ال�شالمي �س م ع اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف 
مو�شوع  المارات   : اجلن�شية  الر�شدي  �شعيد  �شامل  عبداهلل  عليه:ابراهيم 
ال�شتئناف :الزام امل�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنف مبلغ وقدره 50479.06 
اجلن�شية  الر�شدي  �شعيد  �شامل  عبداهلل  اعالنه:ابراهيم  املطلوب  درهم 
: المارات  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/493 عم جز- م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/2/25 املوافق 
الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10725 بتاريخ   2013/2/25     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/128  مد جز-م ر- ب-  ع ن
حممد  �شيف  وميثلها/حميد  ال�شيارات  لتاجري  الطالل  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مدعى  المارات   اجلن�شية:  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  عنه  وكيال  النيادي  مطر 
عليه: ان�س موفق خليل اجلن�شية: فل�شطني مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
5400 درهم    املطلوب اعالنه/ان�س موفق خليل اجلن�شية:  فل�شطني عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �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 بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/783  جتاري جزئي                       
القامة  حمل  جمهول  �شرييكاندوت   بانوليل  �شانتو�س  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / ن�شوان للنقل الربي وميثله: عوين عبدالهادي ح�شني حممد  
بالتكافل  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والت�شامن مببلغ وقدره )38920 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.30���س  ال�شاعة   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. و يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/783  جتاري جزئي                       
اىل املدعى عليه/1- اميغا للمالحة وال�شحن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ن�شوان للنقل الربي وميثله: عوين عبدالهادي ح�شني حممد  
بالتكافل  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والت�شامن مببلغ وقدره )38920 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.30���س  ال�شاعة   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. و يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4325   عمايل جزئي                         
اىل املحكوم عليه/1-  دمام لرتكيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء و�شيانتها 
بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  نعلنكم 
2013/2/4 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ جاجتار �شينغ بيارا �شينغ جوهال : بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ )15594 درهم( خم�شة ع�شر الفا وخم�شمائة واربعة 
التحق  يقابلها نقدا مامل يكن قد  او ما  وت�شعني درهما وتذكرة عودة اىل موطنه عينا 
بخدمة �شاحب عمل اآخر، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، والزمت املدعي عليها باملنا�شب 
من امل�شاريف زاعفت املدعي  من ن�شيبه فيها.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10725 بتاريخ 2013/2/25     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/9   جتاري جزئي                           

اىل املحكوم عليه/1-  �شركة ترمل واي )���س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/9/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
باأداء مبلغ  بالزام املدعى عليها  الكهروميكانيكية )���س.ذ.م.م(  ال�شعة الذهبية لالعمال 
وقدره 72.600 درهم )اثنان و�شبعون الف و�شتمائة درهم( للمدعية، والفوائد القانونية 
بواقع 9% �شنويا، وذلك من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2012/1/3  وحتى ال�شداد التام. 
مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�شت ماعدا  
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

=�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ني�شان  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
عبدالنا�شر عي�شى    - �شوريا  
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم 
فعلى   )5264604(
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 

ال�شفارة �شوريا م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
لبنا  امل��������دع��������وة/  ف������ق������دت  
م��ب��ني زوج�����ة  ���ش��ي��خ حممد 
ناظم   - هندي  اجلن�شية- 
ج����������������واز �������ش������ف������ره������ا رق�������م   
�شادر        )6372781(
م����ن يجده  الم����������ارات  م����ن 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

.050/9761053

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ �شيخ حممد  ف��ق��د  
ن��اظ��م ���ش��ي��خ حم��م��د ح�شني   
- ه��ن��دي  اجل��ن�����ش��ي��ة- جواز 
�شفره  رقم   )7904526(      
�شادر من المارات من يجده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

.050/9761053

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شيخ حممد 
كامل - هندي  اجلن�شية- 
ج��������������واز ��������ش�������ف�������ره  رق������م   
)6438741( �شادر من 
الم���ارات م��ن يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/9761053

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ا����ش���د على 
حممد ا�شرف    - باك�شتاين  
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
من  )1798881(�شادر 
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن ي��ج��ده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.055/5308262

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جورج كو�شى 
اى ت��ي ج�����ورج    - هندي  
�شفره   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )Z2412502( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/5018184

فقدان جواز �سفرت
يفوين  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
بو�شتو�س   م����ا�����ش����ك����ون����ان����ا 
اجلن�شية-  ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة    -
ج���������������واز �������ش������ف������ره������ا رق������م   
)0672937(      من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.052/9066894

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ج����و�����س 
كرينيج  دان����ي����ل  ان���ت���ه���ون���ى 
بريطانيا    - ت��������ه��������ورن    
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم   
من  )706997324(�شادر 
عليه  ي��ج��ده  م��ن  بريطانيا 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.050/7740012

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
حممد  ال������دي������ن  ظ����ه����ري 
�شاىل الدين - بنغالدي�س  
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
  )1176006( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/6626260

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ جني فريونكا 
�شريلنكية   - ن���الون�������ش���ي���ه   
اجل���ن�������ش���ي���ة-    ج�����واز �شفرها 
رقم   )2286007(    �شادر 
يجده  م�����ن  ����ش���ريلن���ك���ا  م�����ن 
رقم  بتليفون  الت�����ش��ال  عليه 

.050/3326335

فقدان جواز �سفرت
ايفيلني  امل������دع������و/  ف����ق����د  
ج���اب���ري���ن���و ج��ي��ن��ي�����ش��ت��ون  - 
ال��ف��ل��ب��ني  اجل��ن�����ش��ي��ة- جواز 
�شفره رقم   )5502335(      
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.050/5526868

فقدان جواز �سفرت
تاتيانا  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
تركمان�شتان    - ي���ل���ك���ي   
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
  )322907( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/5628877

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/26 املودعة حتت رقم : 171071  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : براي�س اإند�شرتيز ليمتد

وعنوانه : 638 رايل �شرتيت ، وينيبيغ ، مانيتوبا ، اآر2كي 3زد9 ، كندا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء وتوزيع الهواء مبا يف ذلك قطعها ومن�شاآتها وم�شتلزماتها الواقعة يف 
الفئة 11 واملت�شمنة اأدوات ن�شر الهواء ، �شوايات ، خممدات )تدفئة( ، اأغطية �شفط للمطابخ ، فالتر )اجزاء 
من من�شاآت منزلية اأو �شناعية( ، فالتر تكييف الهواء ، من�شاآت واأجهزة تهوية )تكييف الهواء( ، اأغطية تهوية 

، اأجهزة توزيع الهواء حتت الطوابق.
الواقعة بالفئة : 11

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PRICE باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 61980

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/11 املودعة حتت رقم : 170425  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،

 نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد �شيدلنية ب�شرية. 
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SUSTRELLE  باللغة الإجنليزية .
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 62408

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/08 املودعة حتت رقم : 170383  

تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 مواد �شيدلنية ب�شرية. 

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RELTONA  باللغة الإجنليزية .

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 62236

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/12 املودعة حتت رقم : 170482  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد �شيدلنية ب�شرية. 
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PELLURE  باللغة الإجنليزية .
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 62484

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/2/16م املودعة حتت رقم : 169347 
با�شم:�شينريجي فيكتور للتجارة العامة �س.ذ.م.م    

وعنوان:دبي ، الرب�شاء الوىل  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية الرز التابيوكا وال�شاغو الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
احلبوب اخلبز والفطائر واحللويات احللويات املثلجة ع�شل النحل والع�شل ال�شود اخلمرية وم�شحوق اخلبيز 

امللح اخلردل اخلل وال�شل�شات )التوابل( البهارات الثلج .
الواقعة بالفئة :30

و�شف العالمه:عبارة عن ثالث �شنابل مرتابطة ب�شكل دائري برتقالية اللون وبداخلها دائرة من لونني ازرق 
واحمر وبداخلهما حرف )S( من لونني البي�س والخ�شر ويف ال�شفل كلمة )SV GRAIN( برتقالية 

اللون واخللفية عبارة عن خطوط ل�شعة ال�شم�س باللون الربتقايل الفاحت. 
ال�شرتاطات:.

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/08 املودعة حتت رقم : 170384  

تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 مواد �شيدلنية ب�شرية. 

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PELURA  باللغة الإجنليزية .

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 62290

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/11 املودعة حتت رقم : 170423  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،

 نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد �شيدلنية ب�شرية. 
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PURSIST  باللغة الإجنليزية .
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  فرباير 2013 العدد 10725

EAT 62390

فقدان جواز �سفرت
جرا�س  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
فلبينية   ديالكروز-  بالو�س 
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق��م   )98431(    �شادر 
يجده  م�����ن  ال���ف���ل���ب���ني  م�����ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/3326335

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شمره �شانداى 
الفلبني    - ج����وي����وم����ال  
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )0086050( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.052/7609255
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الفوعة ت�سارك مبهرجان دبي ال�سنوي للهجن العربية الأ�سيلة 2013
ت�����ش��ارك ���ش��رك��ة ال��ف��وع��ة يف م��ه��رج��ان دب���ي ال�����ش��ن��وي للهجن 
نادي  ينظمه  وال��ذي  برونزي  كراع   2013 الأ�شيلة  العربية 
 17 دبي ل�شباقات الهجن مبيدان املرموم خالل الفرتة من 

اإىل 28 فرباير اجلاري.
اأن  العام  املدير  العامري  باخلال�س  عبيد  م�شلم  �شعادة  واأك��د 
دبي  مهرجان  يف  التوايل  على  الثاين  للعام  الفوعة  م�شاركة 
تاأكيد  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  الأ���ش��ي��ل��ة  الهجن  ل�شباق  ال�شنوي 
امل�شاركة املجتمعية وتعزيز اأوا�شر التعاون بني قطاعات الدولة 
املهرجانات  ه��ذه  ملثل  الفوعة  رعاية  اأن  اإىل  م�شريا  املختلفة 
من  الوطنية  املنتجات  ه��وي��ة  لإب����راز  منا�شبة  فر�شة  تعترب 

التمور التي متثل عراقة املا�شي الأ�شيل.

واأ����ش���اف ال��ع��ام��ري اإن ال��ف��وع��ة حت��ر���س ع��ل��ى دع���م م��ث��ل هذه 
تعزيز  يف  كبري  دور  م��ن  لها  مل��ا  ال��ه��ام��ة  ال��رتاث��ي��ة  الفعاليات 
امل��ح��ور الأ�شا�شي  ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون  امل��واط��ن��ني  ال��ت��وا���ش��ل م��ع 

لتطوير قطاع النخيل والتموريف الدولة.
من جهته قال �شعادة حممد غامن الق�شيلي املن�شوري نائب 
املدير العام اإن الفوعة ت�شارك هذا العام بجناح تراثي يعر�س 
منتجات مزرعتها من التمور الع�شوية والتي حتمل العالمة 
وتاأتي  الإماراتية  ال�شناعة  التمور ومتثل فخر  تاج  التجارية 
منتجات تاج التمور يف عبوات خمتلفة واأحجام تالئم احتياجات 
وعبوات  التمر  وعجينة  التمر  دب�س  عبوات  مثل  امل�شتهلكني 
حلويات  اإىل  اإ�شافة  باللوز  املح�شوة  والتمور  الثريموفورم 

اأي�شا  �شيعر�س  الفوعة  جناح  اأن  واأو���ش��ح   . ال��راق��ي��ة  التمور 
منتجات زادينا املبتكرة من التمور وت�شمل �شل�شلة وا�شعة من 
املنتجات مثل ع�شري الب�شر واملربى وكراميل بالتمر وجميعها 
م�شنوعة بالتمر اإ�شافة اإىل الكعك والرتافيل الفاخر وقطع 
وبنكهات  البلجيكية  ال�شوكولتة  اأن��واع  باأجود  املغطاة  التمور 
خمتلفة تر�شي جميع الأذواق. ومن �شمن املنتجات املعرو�شة 
ال��ت��ي لق���ت رواج����ا خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة م��ن��ذ ط��رح��ه��ا يف 
اإنتاجها وت�شنيعها من  التي يتم  التمر  الأ�شواق منتج حلوى 
النكهات  اإليها  الفاخرة م�شافا  الإماراتية  التمور  اأنواع  اأجود 
الزعفران والهيل  الإماراتي مثل  اأ�شالة املجتمع  التي تعك�س 

واملك�شرات.

•• ع�صام ال�صيد-العني: 

نهيان،  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، رئي�س احتاد الفرو�شية، 
وبح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س 
العني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي 
الأول  اأم�س  يوم  ال�شتار  اأ�شدل  واجلولف،  والرماية  للفرو�شية 
لقفز  الدولة  رئي�س  ال�شمو  كاأ�س �شاحب  على فعاليات بطولة 
ال��ت��ي ج��رت فعالياتها يف نادي  5 جن��وم  ال���  احل��واج��ز م��ن فئة 

العني للفرو�شية والرماية واجلولف.
الفار�س  ف��وز  ع��ن  الأول،  اأم�����س  ال��ت��ي ج��رت  املناف�شة  واأ���ش��ف��رت 
الهولندي مايكل فان دير فلوتني باجلائزة الكربى على كاأ�س 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة لقفز احلواجز فئة اخلم�س جنوم 
حواجز  على  للتمايز  جولة  م��ع  ال��واح��دة  اجل��ول��ة  مبوا�شفات 
باإرتفاع 160 �شم، والبالغ اإجمايل جوائزها املالية 320 األف 

يورو برعاية لوجنني.
ومتكن الفار�س فان دير باجلواد يف دي ال جروب فريدي من 
يف  الأ�شرع  الزمن  حقق  اأن  بعد  التمايز  جولة  يف  اللقب  ح�شم 
كاأ�س  ليحمل  اأخ���ط���اء،  دون  ث��ان��ي��ة   43.05 وق����دره  املناف�شة 
البطولة الغالية، وحل يف املركز الثاين الفار�س الأملاين هوجلر 
ول�شرن باجلواد جافيتي جي م�شجال زمنا وقدره 44.07 ثانية 
دون اأخطاء، ويف املركز الثالث الفار�شة الربيطانية تينا فلت�شر 
باجلواد هالو �شيلر وبزمن 54.17 ثانية، اجلدير بالذكر باأن 
الفار�س ال�شعودي رمزي الدهامي حقق الزمن الثاين الأ�شرع 
يف املناف�شة وقدره 43.17 ثانية ولكن 4 نقاط جزاء حرمته 

من اإحتالل املركز الثاين ليحل يف املركز الرابع.
اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ت��وج  البطولة  ختام  وعقب 
خليفة  بن  �شلطان  بن  خليفة  ال�شيخ  يرافقه  الفائزين،  نهيان 
اآل ن��ه��ي��ان، وط��ال��ب ظ��اه��ر امل��ه��ريي اأم���ني ال�����ش��ر ال��ع��ام لحتاد 
العني  لنادي  العام  املدير  النا�شري  را�شد  وحممد  الفرو�شية، 
للفرو�شية والرماية واجلولف، وباتريك عون وخوان كارلو�س 

كابيللي ممثال لوجنني . 
واأ�شرف على تنظيم البطولة التي اأقيمت على مدى اأربعة اأيام 
احتاد الفرو�شية، وجمل�س اأبوظبي الريا�شي، الداعم احلكومي 
 25 من  وفار�شة  فار�شاً   99 من  اأك��ر  فيها  و���ش��ارك  للحدث، 
دولة، من بينها 9 دول عربية ونخبة من اأميز واأقوى فر�شان 
األف يورو برعاية   550 املالية  اإجمايل جوائزها  وبلغ  العامل، 

اإعمار ولوجنني.

حتدي اإعمار لل�سرعة
الأول  اأم�س  ظهر  الثالثة  ال�شاعة  يف  اإنطلقت  اأخ��ري  جهة  من 
فعاليات اجلولة اخلام�شة من مناف�شات حتدي اإعمار لل�شرعة 
145 �شم  باإرتفاع  النجوم على حواجز  �شمن بطولة اخلم�س 
 40 يورو مب�شاركة  األف   30 املالية  اإجمايل جوائزها  والبالغ 

فار�شاً وفار�شة.
واأ�شفرت املناف�شات املثرية عن فوز الفار�س اليرلندي ماريون 
�شجل  اأن  بعد  الأول  باملركز  فورتونا  هريتيج  ب��اجل��واد   هيوز 
اأخطاء،  ب��دون  ثانية   59.78 وق���دره  املناف�شة  يف  زم��ن  اأ���ش��رع 
وجاء يف املركز الثاين بعد مناف�شة حامية وبفارق 13 جزء من 
الثانية الفار�س الفرن�شي ماثيو بيلوت باجلواد برمي دولر بوي 

م�شجال زمنا وقدره 59.91 ثانية.
وذهب املركز الثالث للفار�س الهولندي مايكل فان دير باجلواد 
60.34 ثانية، ويف املركز الرابع  كي�شبي م�شجال زمنا وقدره 
 60.70 الفار�س الأمل��اين هوجلر ول�شرن م�شجال زمنا وقدره 
�شميث  روب��رت  الربيطاين  الفار�س  اخلام�س  املركز  ويف  ثانية، 
وجاء  ثانية،   60.82 وق��دره  زمنا  م�شجال  ب��ال��ورادو  باجلواد 
الك�شاندر  توب�س  ادوي��ن  ال�شرتايل  الفار�س  ال�شاد�س  املركز  يف 
املركز  ويف  ث��ان��ي��ة،   62.10 م�شجال  اومل��ب��ي��ك  فيينا  ب��اجل��واد 
ال�شابع الفار�س الأملاين جورج نيفي باجلواد كو�شماك�س م�شجال 
نيكول  البلجيكي  الفار�س  الثامن  املركز  ويف  ثانية،   62.17
ثانية   62.65 م�شجال  ف��ال��و  ل  دو  رو�شييه  ب��اجل��واد  فيليبا 
باجلواد  الدهامي  رمزي  ال�شعودي  الفار�س  التا�شع  املركز  ويف 
الفار�س  العا�شر  املركز  ويف  ثانية،   84  62 م�شجال  كابون  اآل 
الأردين اإبراهيم هاين ب�شارات باجلواد كويك �شتار م�شجال 63 

.14 ثانية.
عقب ختام ال�شوط قام حممد را�شد النا�شري بتتويج الفائزين 

باملراكز الأوىل.

الهندية �سريا تفوز بال�سيارة
للجمهور  قيمة  هدايا  تقدمي  على  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 
عبارة عن �شحوبات نقدية بقيمة 15 األف درهم تبلغ قيمة كل 
واحدة منها األف درهم و5 تذاكر �شفر، بالإ�شافة اإىل �شيارة كيا 
اوتوماتيك موديل 2013، مت ال�شحب عليها بوا�شطة كوبونات 

جمانية، وجاء ال�شيارة من ن�شيب الهندية اليزابيث �شريا.
البطل مل اأتوقع الفوز باجلائزة الكربى

اأعرب الفار�س الهولندي فان دير بطل اجلائزة الكربى لكاأ�س 
ال���دول���ة لقفز احل���واج���ز ع��ن �شعادته  ال�����ش��م��و رئ��ي�����س  ���ش��اح��ب 

البالغة بالفوز بهذا احلدث الكبري والذي كان الأول يف تاريخه 
ف��ريدي خ�شي�شا  ج��روب  ج���واده  اأح�شر  ب��اأن��ه  وق��ال  ال�شباقي، 
لهذه املناف�شة الكبرية لأنه املف�شل لديه، وكان جاهزاً ويف قمة 

م�شتواه الفني.
فيها  و���ش��ارك  �شعبة  كانت  باأنها  ق��ال  البطولة  م�شتوي  وع��ن 
نخبة من الفر�شان العامليني واأف�شل اخليول، و�شاهدنا م�شارات 
وم�شافات وحواجز جديدة بالن�شبة لنا، وح�شرنا للبطولة من 
اأجل الفوز بها ومتكنا من الفوز بكاأ�س المم فرو�شية، ولكن مل 

اأتوقع الفوز باجلائزة الكربى.

تاأهل ال�سيخة لطيفة
اآل مكتوم  اأحمد  بنت  ال�شيخة لطيفة  الأوملبية  الفار�شة  ونالت 
بنورماندي  العاملية  الفرو�شية  األعاب  للم�شاركة يف  التاأهل  حق 
الأويل من  اجل��ول��ة  اإمت����ام  ب��ع��د جن��اح��ه��ا يف   2014 ف��رن�����ش��ا 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  لكاأ�س  الكربى  اجلائزة  مناف�شة 
لقفز احلواجز فئة اخلم�س جنوم على �شهوة اجلواد بينوت�س 
دو بوفار بر�شيد 8 نقاط جزاء، يذكر ان املناف�شات املوؤهلة يف 
البطولت فئة اخلم�س جنوم ينال فيها الفر�شان حق التاأهل يف 

حالة 8 نقاط جزاء اأو اأقل.
نال  ق��د  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �شخبوط  ال�شيخ  ال��ف��ار���س  وك���ان 
بنورماندي  العاملية  الفرو�شية  األعاب  للم�شاركة يف  التاأهل  حق 
فرن�شا 2014 بعد جناحه يف اإمتام اجلولة الأويل من مناف�شة 
كاأ�س الأمم فرو�شية فئة اخلم�س جنوم بر�شيد 4 نقاط جزاء 
حممد  الفار�س  تاأهل  اإيل  بالإ�شافة   . باليا  فالنتينو  باجلواد 

احمد العوي�س الذي نال حق التاأهل م�شبقا. 

املهريي: بلوغ الطموحات ومعانقة اأطراف التميز
الفرو�شية  العام لحتاد  ال�شر  اأمني  وجه طالب ظاهر املهريي 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإيل  والتقدير  الثناء  كلمات 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  نهيان م�شت�شار �شاحب  اآل  خليفة 
احتاد الإمارات للفرو�شية لرعايته الكرمية للبطولة مما كان 
له الأثر الفعال يف النجاح الكبري الذي حققته يف نهاية املطاف 

وجاء ترجمة لتوجيهات �شموه.
اإن ال��ت�����ش��ه��ي��الت ال��ك��ب��رية ال��ت��ي وف���ره���ا نادي  وق����ال امل���ه���ريي 
يف  رائ�����داً  دورا  لعبت  واجل���ول���ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 
طبيعيا  نتاجاً  كانت  التميز  اأط��راف  ومعانقة  الطموحات  بلوغ 
اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��دره��ا  التي  للتوجيهات 
نهيان للم�شوؤولني بنادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف 

والذين مل يدخروا جهداً يف توفري وت�شهيل كل ما من �شاأنه اأن 
ي�شهم يف خروج احلدث يف اأبهى �شورة.

التنظيمي  بامل�شتوي  الفرو�شية  العام لحتاد  ال�شر  اأمني  واأ�شاد 
والفني الذي كانت عليه البطولة وقوة التناف�س ال�شريف بني 
الفر�شان والفار�شات الذين قدموا م�شتوي رائعاً ومتميزاً وترك 
تابعوا  الذين  كل  لدى  احلواجز  قفز  لبطولت  رائعاً  اإنطباعاً 

البطولة عن قرب طوال اأيام املناف�شة.
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإيل  والتقدير  بال�شكر  امل��ه��ريي  وت��ق��دم 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان، و�شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل 
بنت  والأم��رية هيا  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  وال�شيخ  نهيان، 
احل�شني رئي�شة الحتاد الدويل للفرو�شية، وال�شيخ خليفة بن 
من  ع��دداً  وح�شورهم  البطولة  لت�شريفهم  نهيان  اآل  �شلطان 
جولتها املثرية، م�شيداً باجلمهور الغفري الذي تابع البطولة.

الفر�شان  اإيل  بالتهنئة  ت�شريحه  نهاية  يف  املهريي  تقدم  كما 
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان، واإيل ال�شيخة لطيفة بنت 
اإيل  تاأهلهم  اأحمد العوي�س مبنا�شبة  اآل مكتوم، وحممد  اأحمد 
نهائيات بطولة األعاب الفرو�شية العاملية يف نورماندي 2014 
متمنياً لهم املزيد من التقدم والنجاح وحتقيق نتائج اإيجابية 

وم�شرفة لدولة الإمارات.

النا�سري: م�ستوي رفيع ومتميز للبطولة
لنادي  العام  املدير  النا�شري  را�شد  حممد  اأ�شاد  جانبه  ومن 
التنظيمي  بامل�شتوي  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  �شهدته  ال���ذي 
وكاأ�س المم فرو�شية لقفز احلواجز لفتا يف الوقت نف�شه اإيل 
امل�شتوي الفني العاىل الذي قدمه الفر�شان والفار�شات الذين 

�شاركوا يف هذه البطولة وقدموا م�شتوي رفيعاً ومتميزاً.
والتحدى  اأ���ش��ده  على  ك��ان  امل�شاركني  ب��ني  التناف�س  اإن  وق��ال 
يف  كبري  بقدر  و�شاهم  الإث���ارة  من  نوعاً  اأ�شفى  مما  قمته  يف 
ان  واأكد  الفر�شان،  ب�شهادة كل  البطولة  الذى حققته  النجاح 
قوة احلدث قد جذبت اأعداداً كبرية من امل�شاهدين مما بينهم 
جمموعة من الأ�شر مبدينة العني الذين حر�شوا على متابعة 

البطولة على مدى اأيامها الأربعة.
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإيل  والتقدير  بال�شكر  النا�شري  وتقدم 
ال�شيخ حممد بن خليفة  اآل نهيان، و�شمو  �شلطان بن خليفة 
الأمرية  اآل نهيان، و�شمو  �شلطان  زايد بن  اآل نهيان، وال�شيخ 
وال�شيخ  للفرو�شية،  الدويل  رئي�شة الحتاد  بنت احل�شني  هيا 
نهيان على تف�شلهم بح�شور عدد من  اآل  �شلطان  بن  خليفة 

جولت البطولة.
ويف ختام حديثه تقدم النا�شري بالتهنئة اإيل فر�شان الإمارات 
بقيادة ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان، وال�شيخة لطيفة 
بنت اأحمد اآل مكتوم، وحممد اأحمد العوي�س مبنا�شبة تاأهلهم 
نورماندي  يف  العاملية  الفرو�شية  األ��ع��اب  بطولة  نهائيات  اإيل 

2014 مما يعد اإجنازاً وت�شريفا لدولة الإمارات.

باتريك عون: جتمع كبري لنخبة فر�سان العامل
ومن جانبه قال باتريك عون ممثل لوجنني: ي�شرفنا ان نكون 
لقفز  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جل��ائ��زة  ورع���اة  داع��م��ني 
اإ�شتقطب  ال��ذي  الكبري،  املحفل  ه��ذا  يف  وبالتواجد  احلواجز 

نخبة فر�شان العامل يف اأر�س المارات.
وق���ال ب���اأن امل�����ش��ارك��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ف��ر���ش��ان ال��ع��امل��ي��ني ج���اءت يف 
بالإ�شافة  الأول،  املقام  يف  الإم��ارات  فرو�شية  ورفعة  م�شلحة 
باتوا  رف��ي��ع��ة  م�����ش��ت��وي��ات  اإيل  الإم������ارات  ف��ر���ش��ان  اإيل و���ش��ول 

يناف�شون وي�شاهون بها الفر�شان العامليني.
واأ�شاف باأن دعم �شركة لوجنني الرائدة لهذه الريا�شة فعال، 
وان ال�شركة هي املوؤقت الر�شمي لفعاليات بطولة كاأ�س رئي�س 
التي اقيمت على مدى  ال��دول��ة وك��اأ���س المم لقفز احل��واج��ز 

اأربعة اأيام يف نادي العني للفرو�شية.

اجنمار: ي�سيد بالبطولة
اأ���ش��اد اجن��م��ار دي ف��و���س الأم���ني ال��ع��ام لالحتاد  وم��ن جانبه 
رئي�س  ك��اأ���س  م��ن  الثانية  الن�شخة  بنجاح  للفرو�شية  ال���دويل 
احل���واج���ز يف مدينة  ل��ق��ف��ز  ف��رو���ش��ي��ة  الأمم  وك���اأ����س  ال���دول���ة 
العني بعد جناح الن�شخة الأويل والتي اقيمت يف غنتوت عام 

.2010
لقفز  ف��رو���ش��ي��ة  الأمم  ك��اأ���س  م��ن��اف�����ش��ات  �شل�شلة  اأن  واأ����ش���اف 
احلواجز اأ�شبحت تقام يف الكثري من الدول حتى ت�شمل منح 
للنهائيات،  التاأهل  حلق  العامل  يف  الفر�شان  جلميع  الفر�شة 
التاهيلية،  املناف�شات  كبري من خالل  تطور  هناك  ب��اأن  وق��ال 
حيث �شيقام النهائي يف مدينة بر�شلونة �شهر �شبتمرب املقبل 
يف  �شتقام  باأنها  قال  املقبلة  التاأهيلية  املناف�شة  وعن   ،2013

مدينة ويلنجتون الأمريكية.
وقال باأن هناك 41 دولة �شوف ت�شارك يف الت�شفيات التاأهيلية، 
يتم بعدها ت�شفيتها اإيل 18 دولة يف النهائي، قبل اأن تتناف�س 
اأرب��ع ف��رق من  ال��ك��ربى، وتوجد  8 دول على اجل��ائ��زة  اأف�شل 

ال�شرق الأو�شط �شينال منها فريقان حق التاأهل للنهائيات. 

الهولندي فان دير بطاًل لكاأ�س رئي�س الدولة لقفز احلواجز 

تاأه����ل لطيف����ة اآل مكت�����وم اإل������ى نه�����ائ�����ي األع����اب الف��رو�سي����ة العاملي�������ة
ماريون يك�سب حتدي اإعمار يف اليوم اخلتامي

برعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية، رئي�س 
الريا�شي،  ل���الب���داع  را���ش��د  ب��ن  ج��ائ��زة حم��م��د 
دب���ي برعاية  الأم��ري��ك��ي��ة يف  ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة 
هاي  �شركة  مع  وبالتعاون  �شويري،  جمموعة 
للمدار�س  الريا�شي  التحدي  مهرجان  فايف 
لل�شنة الثانية على التوايل، مب�شاركة فرق من 
 23 م��ن  وريا�شيني  ريا�شيني  وف��ت��ي��ات  فتيان 
يف:  ليتناف�شوا  الإم����ارات  خمتلف  م��ن  مدر�شة 
كرة القدم، كرة ال�شلة، كرة الطائرة، ال�شباحة، 

كرو�س كونرتي و�شد احلبل. 

الرئي�س  نائب  �شعب،  ب��و  اليا�س  ال�شيد  وق��ال 
دبي:  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
يتميز الطلبة الذين ي�شاركون يف األعاب القوى 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  وال��ري��ا���ش��ة 
القيادية، والعمل �شمن فريق، وتعلمهم كيفية 
النجاح.  طريق  اإىل  للو�شول  اأنف�شهم  تكري�س 
واأ�شاف: هذا هو الهدف احلقيقي وراء تنظيم 
اجلامعة.  يف  ل��ل��م��دار���س  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ح��دي 
اننا  الدولة،  العايل يف  للتعليم  وكوننا موؤ�ش�شة 
م�شوؤولون عن املجتمع الذي نعي�س فيه. الهام 
امل��دار���س هو جزء  الريا�شية يف تالميذ  ال��روح 

من مهمة اجلامعة الأمريكية يف دبي للعب دور 
يف تقدم املجتمع. 

الريا�شي  ال��ت��ح��دي  ���ش��ارك��ت يف  ال��ت��ي  امل���دار����س 
للمدار�س هي:

والقرهود،  ال��رب���ش��اء  ف���روع  امل���واك���ب  م��در���ش��ة   
دبي،  يف  الأمريكية  املدر�شة  ال�شنوبر،  مدر�شة 
مدر�شة ال�شويفات الدولية فروع: العني، خليفة، 
اأبو ظبي، دبي، راأ�س اخليمة، روي�س وال�شارقة، 
املدر�شة الدولية للفنون والعلوم، لي�شيه جورج 
نيربا�س  مدر�شة  الدولية،  الفرن�شية  بومبيدو 
الدولية،  الأمريكية  ال�شارقة  مدر�شة  الدولية، 

مدر�شة رافلز الدولية )احلرم اجلنوبي واحلرم 
معهد  اخلا�شة،  فيالديلفيا  مدر�شة  الغربي(، 
دبي الدويل، املدر�شة الأمريكية العاملية، اللي�شيه 
�شانت  ثانوية  اخلا�س،  الفرانكوفوين  اللبناين 

ماري الكاثوليكية، مدر�شة اخلليج الوطنية. 
م����ن اأه��������داف ه�����ذا امل���ه���رج���ان ال���ري���ا����ش���ي هو 
ت�شجيع التفاعل بني فرق من خمتلف املدار�س 
ودعم  امل��ح��ل��ي��ة،  وامل��ج��ت��م��ع��ات  واخللفي�����������ات 
الفر�ش�������ة  واع��ط��ائ��ه��م  ال��ري��ا���ش��ي��ني،  ال��ط��الب 
كل  الكبي������ر  احل�������دث  ه��ذا  يف  للم�ش������ارك�������ة 

�شنة.

اأمريكية دبي تنظم مهرجان التحدي الريا�سي الثاين لطلبة املدار�س

العائلي لدعم  املباراة ليوم غنتوت  مرفق نتيجة 
التاهيل  اإع���ادة  و  اخلا�شة  للرعاية  العني  مركز 

برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان 
حوفان  ب��ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة  امل���ب���اراة  ح�شر  ول��ق��د 
امل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ن��ادي ، ���ش��ع��ادة �شيف 
�شمو  مبكتب  العامة  العالقات  – مدير  الكعبي 
، �شفري بالرو�شيا، و�شفري  زايد  ال�شيخ فالح بن 

جمهورية اجنول.
وعدد من اع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي واجلمهور 
واإع���ادة  اخلا�شة  للرعاية  ال��ع��ني  م��رك��ز  وط���الب 
ال��ت��اه��ي��ل ول��ق��د اأ���ش��ت��م��ل ال��ي��وم ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
وركوب  ال��ع��اب  )منطقة  الرتفيهية  الفعاليات 

خيل البوين و ركوب اجلمال(.
فريق غنتوت للبولو

غنتوت يهزم فريق احلبتور 7-9 
يف مباراة قوية ومثرية من الطرفني 
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اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ه��رج��ان �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان الدويل ال�شابع 
تراث  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  2013م  للفرو�شية 
الإمارات برعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
نادي تراث الإم��ارات، عن ا�شتكمال ا�شتعداداتها 
فعالياته  والتنظيمية لإطالق  والإداري��ة  الفنية 
فرباير  م��ن  والع�شرين  ال��ث��ام��ن  اخلمي�س  ي��وم 
اجلاري، والتي ت�شتمر حتى 16 مار�س املقبل، يف 

قرية بوذيب العاملية للقدرة مبنطقة اخلتم.
يف  ال�شباقات  عام  من�شق  احلو�شني  عدنان  وقال 
اأكملت ا�شتعداتها  اإن اللجان العاملة قد  النادي 
لإطالق فعاليات هذا املهرجان ال�شنوي الكبري، 

مثمناً جهود جمعية الإم��ارات للخيول العربية، 
واحت����اد الإم������ارات ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ال��ل��ذي��ن يقودان 
التن�شيق الدائم مع اإدارة النادي اإىل اإخراج كافة 
البطولت وال�شباقات للقدرة والفرو�شية التابعة 
اإىل  ال��و���ش��ول  ي��ع��زز  ب�شكل متميز، مم��ا  ل��ل��ن��ادي 
الأهداف املرجوة، ويعك�س �شورة اإيجابية ل�شمعة 

ريا�شة الفرو�شية يف الإمارات.

برنامج خا�س للجمهور 
الإمارات  تراث  نادي  اإدارة  اإىل  احلو�شني  واأ�شار 
ج��ه��زت م��رك��زا اإع��الم��ي��ا ك��ام��ال ول��ك��اف��ة الإخوة 
القادمني  اأو  الدولة  يف  املتواجدين  الإعالميني 
م��ن اخل�����ارج، اإىل ج��ان��ب ت��وف��ري و���ش��ائ��ل النقل 

العاملية  بوذيب  اإىل قرية  اأبو ظبي  اليومية من 
الدفع  �شيارات  وبالعك�س، وكذلك وفرت  للقدرة 
الرباعي لت�شهيل الت�شوير يف م�شامري ال�شباق، 
واأن اإدارة النادي اعتمدت �شمن براجمها املتعلقة 
بهذا املهرجان برنامج خا�س باجلمهور، يت�شمن 
اأفراد  لكافة  وترفيهية  وثقافية  تراثية  اأن�شطة 
ال��ع��ائ��ل��ة، وه��داي��ا وج��وائ��ز و���ش��ي��اف��ة، اإىل جانب 
يوميا  تنقلهم  التي  املجانية  املوا�شالت  توفري 
من اأمام مقر النادي يف اأبو ظبي، وتعيدهم اإىل 

نف�س املكان بعد الغداء اأو بعد انتهاء الن�شاط.

م�سابقة َجَمال وتروي�س اخليول
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ق����ائ����اًل  واأ������ش�����اف 
ل��ل��م��ه��رج��ان ق��د ا���ش��ت��ع��دت ل��ه��ذا امل��ه��رج��ان منذ 
للفعاليات  العام  الربنامج  وو�شع  اأ�شهر  ثالثة 
م�شابقة  وه��ي  ال���دورة  لهذه  اجل��دي��د  ويت�شمن 
احلواجز،  قفز  فعاليات  �شمن  الأوت���اد  التقاط 
�شمن  اأدخ��ل��ت  التي  الرتاثية  امل�شابقات  اإح���دى 
لهذا  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�شمن  الأومل��ب��ي��اد، 
العام العديد من ال�شباقات املختلفة، حيث ي�شهد 
28 فرباير و1 مار�س  يوما اخلمي�س واجلمعة 
العربية  اخليول  جمال  م�شابقة  انطالق  املقبل 
َجمال  م�شابقة  مار�س   2 ال�شبت  ويوم  الأ�شيلة، 
اخليول العربية الأ�شيلة – فئة الركوب، بينما 
مار�س  و4   3 والث���ن���ني  الأح����د  ي��وم��ا  خ�ش�س 
مل�شابقة تروي�س اخليول، واألعاب الفرو�شية فئة 
ال�شغار ، يف حني حدد يوما اجلمعة وال�شبت 8 
لفئة  احل��واج��ز  على  القفز  لبطولة  م��ار���س  و9 
املبتدئني- فئة اخليول العربية- فئة النا�شئني- 
الكربى  اجلائزة  املحرتفني  وفئة  ال�شباب-  فئة 

الأربعاء  ي���وم  و   ،LONGINES ب��رع��اي��ة 
ل�شباقات  البيطري  الفح�س  بداية  مار�س   13
يف  اأع��اله  امل�شابقات  كل  �شتجرى  حيث  ال��ق��درة، 
يف  الكربى  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �شالة 

اإ�شطبالت بوذيب للفرو�شية مبنطقة اخلتم.

�سباقات القدرة
واأو����ش���ح احل��و���ش��ن��ي اأن ب��رن��ام��ج امل��ه��رج��ان ليوم 
�شباق  ان���ط���الق  ي�����ش��م��ل  م���ار����س   14 اخل��م��ي�����س 
املرحلة  ث��الث جنمات دويل،  ك��م   240 ال��ق��درة 
مل�شافة  تاأهيلي  �شباق  ثم   ،3-1 كم   80 الأوىل 
ف�شينطلق  مار�س   15 ي��وم اجلمعة  اأم��ا  40كم، 
�شباق القدرة 80 كم جنمة واحدة تاأهيلي دويل، 
يف حني �شيكون يوم ال�شبت 16 مار�س لنطالق 
���ش��ب��اق ال���ق���درة 240 ك���م ث���الث جن��م��ات دويل 
املرحلة الثالثة 80كم3-3، و�شباق القدرة دويل 
120كم جنمتان لل�شباب والنا�شئني، يليه �شباق 
واأخرياً  مفتوح،  حملي  ن�شائي  120كم  القدرة 
80كم، حيث  مل�����ش��اف��ة  ت��اأه��ي��ل��ي  ���ش��ب��اق  ان��ط��الق 
بوذيب  ق��ري��ة  يف  ال��ق��درة  �شباقات  ك��ل  �شتنطلق 

العاملية للقدرة مبنطقة اخلتم.

بطولة قفز احلواجز واخليول العربية
واأ����ش���ار م��ن�����ش��ق ع���ام ال�����ش��ب��اق��ات يف ن����ادي تراث 
�شيطلق  امل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  اأّن  اإىل  الإم�������ارات 
�شيكون  التي  املهرجان  يف  احلواجز  قفز  بطولة 
ل��ه��ا ج��م��ه��وره��ا اخل���ا����س، لأن���ه���ا م���ن ف��ئ��ة اأرب���ع 
الدولية،  البطولت  �شمن  اأدرج���ت  التي  جن��وم، 
وت�شارك  فيها،  خليجية  دول  عدة  �شت�شارك  كما 
اإىل  اإ�شافة  الفئة،  ه��ذه  لدعم  العربية  اخليول 

هي  امل��ه��رج��ان  يف  العربية  اخل��ي��ول  م�شابقة  اأن 
املنظمة  اللجنة  خ�ش�شت  كما  باملُربني،  خا�شة 
العليا للمهرجان جوائز عينية ومادية للخيول 
ملدة  ال��ق��درة  �شباقات  �شتمتد  حني  يف  ال�شغرية، 

اأربعة اأيام.

فعاليات م�ساحبة
ت�����ش��ري��ح��ه قائاًل  واخ���ت���ت���م ع���دن���ان احل��و���ش��ن��ي 
لهذا  امل�شاحبة  الفعاليات  م��ن  ع���ددا  ه��ن��اك  اإّن 
التابعة  الرتاثية  القرية  تنظم  حيث  املهرجان، 
منوذج  ع��ل��ى  ت�شتمل  ت��راث��ي��ة  احتفالية  ل��ل��ن��ادي 
من  العديد  ت�شم  �شعبية  و�شوق  لقرية م�شغرة 
احل���رف وامل��ه��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وب��ي��ت ال�����ش��ع��ر، مع 

وتخ�شي�س  متنوعة،  ي��دوي��ة  مل�شغولت  ع��ر���س 
وال�شباقات  ال�شيد  بطرق  خا�س  بحري  جناح 
ال��رتاث��ي��ة، واآخ����ر ل��ل��م��ع��دات ال��رتاث��ي��ة احلرفية 
القدمية، كما تعر�س القرية �شمن برناجمها يف 
الغنائية  الفنية  الأهازيج  من  العديد  املهرجان 
ال�شعبية، وكذلك تقدمي الفرق ال�شعبية للوحات 
من احلربية والعيالة، ف�شاًل عن م�شاركة القرية 
الرتاثية وهي لي�شت الوحيدة من فعاليات عدة 
�شت�شارك  كما  امل��ه��رج��ان،  هام�س  على  �شتنظم 
العديد من  النادي يف تقدمي  الأن�شطة يف  اإدارة 
مناف�شات  م��ث��ل  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��رتاث��ي��ة  ال���ربام���ج 
وذلك  وال�����ش��ق��ارة،  ال�شعبية  وال��ف��ن��ون  الأل���ع���اب 

مب�شاركة عدد من منت�شبي مراكز النادي.

اأط��ل��ق جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي و���ش��رك��ة دب���ي للمرطبات 
)�س.م.ع.م( املوزع احل�شري وحامل امتياز ت�شنيع منتجات 
بيب�شي كول يف دبي، وال�شارقة،والإمارات ال�شمالية، دوري 
�شفن اأب ملوؤ�ش�شات حكومة دبي لكرة القدم 2013 وذلك 
اأبريل املقبل،   13 27 فرباير اجلاري اإىل  يف الفرتة من 
حكومية،  �شبه  وم��ن��ظ��م��ة  ح��ك��وم��ي��ة  هيئة   28 مب�����ش��ارك��ة 
وجتري مبارياتها يف نادي �شباط �شرطة دبي بالقرهود، 
تتناف�س يف فئتي فرق الالعبني فوق 38 عاماً ودون 37 
وقت  يف  بالتزامن  الفئتني  مباريات  جت��ري  بحيث  ع��ام��اً، 
واحد. جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي وحفل القرعة الذي 
عقد �شباح اأم�س الأحد بفندق ميدان بح�شور نا�شر اأمان 
اآل رحمة مدير اإدارة املجتمع والقطاع اخلا�س مبجل�س دبي 
الريا�شي وطارق ال�شقا املدير العام ل�شركة دبي للمرطبات 
م��دري��د ال�شباين  ري���ال  ���ش��ال��غ��ادو لع��ب  وال��ن��ج��م مي�شيل 
عادل  رفقة  القرعة  مرا�شم  اإج��راء  يف  �شارك  ال��ذي  �شابقا 

البناي مدير البطولة وبدر حارب ع�شو اللجنة املنظمة.
والقطاع  املجتمع  اإدارة  اآل رحمة مدير  اأم��ان  نا�شر  وق��ال 
اليوم  جتتمع  اأن  ي�شعدنا  الريا�شي  دبي  مبجل�س  اخلا�س 
 ، دب��ي  حكومة  ملوؤ�ش�شات  اآب  �شفن  دوري  اإط���الق  لن�شهد 
الذي  الكبري  للنجاح  ام��ت��دادا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  البطولة  وه��ي 
بدبي،  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الريا�شية  ال���دورة  حتققه 
التي حر�س جمل�س دبي الريا�شي على اإطالقها من نهج 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�شليم اجل�شم  اإن�شان  وبناء  اأ�شلوب حياة  الريا�شة  يف جعل 
واأعباء  احل��ي��اة  متطلبات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق����ادرا  وال��ع��ق��ل، 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات �شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
تو�شيع  و  املجتمعية  الريا�شة  تطوير  ب�شرورة  الريا�شي، 
رقعة املمار�شني للن�شاط البدين ون�شر الثقافة الريا�شية 
بني كافة �شرائح املجتمع وخ�شو�شا العاملني يف املوؤ�ش�شات 
لتقدم  البطولة  تاأتي هذه  وتابع قائال   . بدبي  احلكومية 
منوذجا يف التعاون وال�شراكة ال�شرتاتيجية بني املوؤ�ش�شات 
احلكومية وال�شركات اخلا�شة، ونحن نتقدم بجزيل ال�شكر 
النجاح  �شبل  ك��اف��ة  وف���رت  ال��ت��ي  للمرطبات  دب���ي  ل�شركة 
الرائدة  �شيا�شتها  م��ع  يتما�شى  مب��ا  املقبلة،  للمناف�شات 
دولة  يف  والريا�شية  املجتمعية  الن�شاطات  دع��م  جم��ال  يف 
اإىل  اأي�����ش��ا  م��و���ش��ول  وال�شكر  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
�شرطة دبي خ�شو�شا اأن نادي �شباط �شرطة دبي �شيت�شيف 
املناف�شات التي تنطلق 27 فرباير اجلاري وتتوا�شل حتى 
املقبل مب�شاركة وا�شعة للموؤ�ش�شات احلكومية  اأبريل  �شهر 

يف فئتي فوق 37 عاما وحتت 38 عاما .
حتقيق  يف  البطولة  ه��ذه  ت�شاهم  اأن  نتنمى  ق��ائ��ال  وخ��ت��م 
الأهداف املرجوة من اإقامتها وهي: الت�شجيع على ممار�شة 

الن�شاط الريا�شي والبدين للعاملني باملوؤ�ش�شات والهيئات 
ي�شهم  مب��ا  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  احلكومية  وال��دوائ��ر 
واملحافظة على �شحتهم،  البدنية  لياقتهم  برفع م�شتوى 
اإىل جانب بث روح التناف�س ال�شريف بينهم واإر�شاء �شراكة 
فاعلة بني هذه املوؤ�ش�شات من خالل توفري فر�س التوا�شل 
بينهم، وك�����ش��ر ال��روت��ني م��ن خ���الل اإ����ش���راك امل��وظ��ف��ني يف 
اأج������واء م��ل��ي��ئ��ة ب��امل��ن��اف�����ش��ة وال��رتف��ي��ه ال��ري��ا���ش��ي وتقوية 
ال�شيد  جانبه  ومن  امل��ودة.  واأوا���ش��ر  الجتماعية  الروابط 
تعترب  للمرطبات:  دبي  ل�شركة  العام  املدير  ال�شقا،  طارق 
الريا�شة لغة عاملية، فكرة القدم متنحنا مزيجاً رائعاً من 
والإبداع  بالنف�س  والثقة  واملثابرة  اجلماعي  العمل  مزايا 
ك�شركة  ونعمل  والنف�شية.  البدنية  وال�شالمة  وامل��رون��ة 
على ا�شتك�شاف البتكارات اجلديدة واملثرية با�شتمرار، مما 
ميكننا من تعزيز قوة الريا�شة يف البالد، فدوري �شفن اأب 
ملوؤ�ش�شات حكومة دبي لكرة القدم ل يقت�شر على الحتفاء 
املناف�شة  يعزز روح  بل  الإم���ارات  دول��ة  املحبوبة يف  باللعبة 
والح��رتاف��ي��ة اجل���ودة م��ن خ��الل اإب����راز امل��واه��ب الكامنة 
ول  اجلمهور.  اأم��ام  عنها  والك�شف  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف 
نن�شى اأن ن�شكر الحتاد الإماراتي لكرة القدم وجمل�س دبي 
الريا�شي على الدعم والت�شجيع امل�شتمرين لتلك املبادرة، 
والتي ناأمل يف اأن تربز اأف�شل اجلوانب لدى كافة اجلهات 
املعنية.  وميثل الدوري مبادرة كربى تقوم بها �شركة دبي 
تت�شمنها  التي  القيم  على  الت�شجيع  اأجل  من  للمرطبات 
اللعبة   – ال��ق��دم  ك��رة  خ��الل  م��ن  الريا�شية  الحتفالية 
م�شتويات  على  البطولة  تقام  ال��ع��امل.  يف  �شعبية  الأك���ر 
احرتافية متاماً على امل�شتوى الفني والتنظيمي، كما تتيح 
فر�شة فريدة للهيئات احلكومية والعاملني فيها للتوا�شل 
القدم.  ا�شتعرا�س مهاراتهم يف كرة  اإىل جانب  والتعارف، 
ومن املقرر اأن تعتمد اللجنة الفنية وت�شدر نتيجة القرعة 
التي  امل��ب��اري��ات  برنامج  لإ���ش��دار  متهيدا  املقبلة  الأي���ام  يف 
دبي،  �شرطة  �شباط  بنادي  الأرب��ع��اء  غد  بعد  ي��وم  تنطلق 
حيث يتم اإقامة حفل افتتاح غري م�شبوق لهذه املناف�شات.

�شحوبات  وتتخللها  اأ�شبوعياً  م��رات  ث��الث  املباريات  تقام 
ع��ل��ى اجل���وائ���ز ل���ش��ت��ق��ط��اب اجل��م��ه��ور وامل�����ش��اه��دي��ن من 
جمموعة  �شتجري  ك��م��ا  واله��ت��م��ام��ات.  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
�شتقدم  حيث  اجلمهور،  ومكافاأة  لإ�شراك  ال�شحوبات  من 
وهواتف  تلفزيونات  بو�س،  �شركات  من  ال�شحوبات  هدايا 
اأتالنتي�س،  فندق  روت��ان��ا،  وادي،ف��ن��دق  واي��ل��د  �شام�شوجن، 
فندق دو�شيت ثاين دبي، فندق ميدان، رامادا بالزا، مطعم 
وح��ل��وي��ات احل���الب وم��ط��ع��م دار ال��ق��م��ر. و���ش��ت��ك��ون هناك 
منطقة خم�ش�شة لالأطفال لتنظيم الفعاليات والأن�شطة 
لالأطعمة  منف�شلة  منطقة  جانب  اإىل  �شبت،  كل  لل�شغار 
واأخ��رى لكبار  وامل�شروبات مع بيتزا هت و كري�شبي كرمي 

ال�شخ�شيات. 

بن  بن خليفة  �شلطان  ال�شيخ  برعاية 
���ش��خ��ب��وط اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الحت���اد 
الأ����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن رئ��ي�����س ن���ادي 
اأختتمت   ، وال�شطرجن  للثقافة  العني 
م�شاء اأول من اأم�س مناف�شات بطولة 
وذلك  لل�شطرجن  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ع��اون 
بقاعة الثاين من دي�شمرب بنادي العني 
بن  حممد  �شارع  وال�شطرجن  للثقافة 
زايد الأول مبنطقة �شهبانة املرخانية 

اخلبي�شي مبدينة العني  
62 لعب ولعبة  �شارك يف البطولة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ه���ي  دول   10 م���ن 
و�شوريا  وم�������ش���ر  واإي����������ران  وال���ه���ن���د 
والبحرين وال�شودان والأردن والعراق 
والإمارات. اأقيمت البطولة على مدار 
9 جولت وفقا  اأ�شابيع �شهدت  ثالثة 
لنظام ال�شطرجن الكال�شيكي و�شهدت 

املناف�شات اإقامة 263 مباراة .
توج بلقب البطولة الدويل ال�شوداين 
طارق حممد الطاهر بر�شيد 8 نقاط 
بينما حل الدويل امل�شري بندق اأحمد 
 7.5 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  �شعيد 
ن��ق��ط��ة ت��ارك��ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث للدويل 
 7 بر�شيد  عبطيني  ح�شن  ال�����ش��وري 
ال�شورية  ال��دول��ي��ة  وح�����ش��ل��ت  ن��ق��اط 
هدى النجار على جائزة اأف�شل لعبة 

بر�شيد 6 نقاط .
37 لع���ب  الإم������������ارات  �����ش����ارك م����ن 
اأح���م���د حممد  ولع���ب���ة ، ح��ي��ث ف����از 
�شالح الزرعوين بجائزة اأف�شل لعب 
اإم����ارات����ي ب��ر���ش��ي��د 6 ن���ق���اط وف����ازت 
�شيخة الظاهري بجائزة اأف�شل لعبة 
بينما  نقطة   5.5 بر�شيد  اإم��ارات��ي��ة 
ال�شام�شي  نا�شر  ح��ارب  النا�شيء  ف��از 

بجائزة اأف�شل لعب عيناوي بر�شيد 
5 نقاط وفازت النا�شئة وافية دروي�س 
املعمري بجائزة اأف�شل لعبة عيناوية 

املباريات  اأدار   . نقطة   4.5 بر�شيد 
بكرامنك  ال�������ش���ه���ري  ع�������ادل  اأح����م����د 

الإ�شكندرية . 

بتوزيع  وق������ام  اخل����ت����ام  ح���ف���ل  ���ش��ه��د 
الأمني  الطاهر  علي  ه�شام  اجل��وائ��ز 

العام لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن. 

•• خالد اجلنيبي – اأبوظبي:

�شمن اإط����ار ال��ت��وا���ش��ل ال��دائ��م ب��ني الإحت���اد 
الطائرة  الإم���ارات لكرة  اإحت��اد  زار  والأن��دي��ة 
نادي بني يا�س الريا�شي واأجتمع مع جمل�س 
اإدارة �شركة الألعاب الريا�شية، ح�شر الزيارة 
رئي�س احتاد   - امل��ال  يو�شف حممود  ك��اًل من 
ال�شام�شي  وعي�شى  الطائرة،  للكرة  الم��ارات 
جلنة  رئ���ي�������س   – الدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
مراد  وخالد  الطائرة،  الكرة  احتاد  امل�شابقات 
ال��ع��ام احت��اد المارات  اأم��ني ال�شر  ع��ب��داهلل - 
اأمني  الكثريي  نايف  و�شامل  الطائرة،  للكرة 
ال�شر امل�شاعد – رئي�س جلنة املنتخبات احتاد 

المارات للكرة الطائرة.
ب��ن��ادي بني  ت��واج��د م��ن �شركة الأل��ع��اب  فيما 
رئي�س  ال��ع��ام��ري  �شعيد  �شهيل  ���ش��ع��ادة  ي��ا���س 
ال�����ش��رك��ة، و���ش��امل ج��ري��ب احل���ارث���ي - ع�شو 
 - اجل��اب��ري  ع��ب��داهلل  وح��م��د  الدارة،  جمل�س 
الكرة  لعبة  – م�شرف  الدارة  جمل�س  ع�شو 

ال��ط��ائ��رة، و���ش��ع��ي��د ���ش��امل ال��ك��ث��ريي - املدير 
التنفيذي، وريا�س �شامل املنهايل - مدير لعبة 
الكرة الطائرة، ابراهيم اأحمد املناعي - املدير 
الفنى لقطاع املراحل ال�شنية للكرة الطائرة، 
العالقات  رئ��ي�����س   - امل��ح��رم��ي  �شعيد  اأح��م��د 
العامة. وا�شتهل رئي�س الإحتاد ال�شيد يو�شف 
جمل�س  لت�شكيل  مباركاً  حديثه  املال  حممود 
الريا�شية و�شكر اع�شاء  ادارة �شركة اللعاب 
جمل�س ادارة النادي على تقدمي له كل الدعم 
لدورته  الحت���اد  ادارة  جمل�س  انتخابات  ف��ى 
الم����ل  حت��ق��ي��ق  ومت���ن���ى   2016-2012
املال  واأ�شاف  املراد حتقيقه.  املن�شود والهدف 
اإىل اأنه هدف الإحتاد خالل املرحلة القادمة 
حيث  لالأندية،  الريا�شي  الدعم  كل  تقدمي 
اأن����ه ب����دون ه���ذه الن���دي���ة لي��ت��ح��ق��ق الهدف 
امل��ط��ل��وب ل���الحت���اد وك����ان م���ن امل���ق���رتح عمل 
ج����ولت وم����رور ع��ل��ى ك��اف��ة الن���دي���ة بداخل 
ب�شفة م�شتمرة  والزيارات  والتوا�شل  الدولة 
وال�شتماع  الندية  جميع  ملتطلبات  والتطلع 

اىل املقرتحات املطلوبة وبداأنا بالفعل باملرور 
اىل اأن��دي��ة اجل��زي��رة ثم ن��ادي العني وم��ن ثم 
نادي بني يا�س، وكانت هناك بع�س املتطلبات 
من  وتعديلها  اللوائح  كافة  ت�شخري  ونحاول 
اأج��ل دع��م الن��دي��ة. واأك��د ان��ه العمل جماعي 
ب��ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع الن���دي���ة ح��ي��ث اأن����ه لنعمل 
مبعزل عن الندية ونعمل بناء على توجهات 
ونقيم  اخل��ارج��ي��ة  ب���الراء  ون�شتفيد  الن��دي��ة 
من  ولمانع  عليها  ونعمل  ونطرحها  العمل 
اجراء التعديل. و�شدد على �شرورة اللقاءات 
وال������زي������ارات امل���ب���ا����ش���رة ه���دف���ه���ا اأف�������ش���ل من 
حل  مت  حيث  والهاتفية  الر�شمية  املخاطبات 

جميع م�شاكل الندية.
العامري  �شعيد  �شهيل  ���ش��ع��ادة  رح���ب  ف��ي��م��ا 
ال��ط��ائ��رة و�شكرهم  ب���اإحت���اد  ال�����ش��رك��ة  رئ��ي�����س 
امل�شرتك  التن�شيقي  لالجتماع  احل�شور  على 
ن��ادي بني يا�س واحت���اد الم����ارات للكرة  ب��ني 
ال��ط��ائ��رة ب��ه��دف ت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م لحتاد 
ال��ط��ائ��رة، و���ش��ك��ر العامري  ل��ل��ك��رة  الم�����ارات 

على  ال��ط��ائ��رة  للكرة  الم����ارات  احت���اد  رئي�س 
تقدمي كافة املقرتحات الالزمة وحتدث عن 
�شعادته لت�شريفهم احل�شور و�شوف نقدم لكم 
كل الدعم من اأجل التطوير والنجاح. وا�شاف 
نحن اأ�شرة واحدة وجزء من الحتاد وزيارتكم 
ت�شعدنا والخوان املوجودين من النادي كلهم 
اأخوة مكملني لر�شالة الحتاد، حيث اأنه لعبة 
بعد  الثانية  اللعبة  الطائرة تعترب هى  الكرة 
كرة القدم التى لها �شعبية جماهريية. واأكد 
العامري اأنه لبد من توفري العمل اجلماعي 
بني الندية لتكوين منتخب جيد يرفع ا�شم 

الدولة فى املحافل الدولية.
يو�شف  الإحت���اد  رئي�س  ال��زي��ارة ثمن  يف ختام 
الدائم  التوا�شل  ���ش��رورة  على  امل��ال  حممود 
اللعبة  الأن��دي��ة والإحت����اد لتطوير ه��ذه  ب��ني 
من جميع النواحي، وعرب �شعادة �شهيل �شعيد 
العامري رئي�س �شركة الألعاب الريا�شية عن 
�شعادته بهذه الزيارة التي تعني للنادي الكثري 

وتبادل الطرفني الدروع التذكارية.

ينظمه نادي تراث الإمارات يف 28 فرباير اجلاري

ا�ستكمال ال�ستعدادات لإطالق فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد الدويل ال�سابع للفرو�سية

دوري �سفن اأب ملوؤ�س�سات حكومة دبي لكرة القدم ينطلق 27 اجلاري

28 فريقًا تتناف�س للو�سول اإىل نهائي البطولة يف 13 اأبريل 

ختام ناجح لبطولة التعاون الدولية لل�سطرجن بالعني 

مباركًا لت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة الألعاب الريا�سية

احتاد كرة الطائرة يزور نادي بني يا�س الريا�سي

من  الثالثة  اجلولة  مناف�شات  املا�شي  اجلمعة  ي��وم  الدولة  م��دن  �شهدت 
دوري����ات ال�����ش��ط��رجن ب��اإق��ام��ة ع�شر م��ب��اري��ات يف ك��ل م��ن ال��ع��ني وعجمان 
الدوريات  مبختلف  خاللها  الأن��دي��ة  تناف�شت  اخليمة  وراأ����س  والفجرية 
للفئات العمرية. ففي دوري الأ�شبال حتت 10 �شنوات متكن فريق نادي 
لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي  فريق  على  ال��ف��وز  م��ن  والثقافة  لل�شطرجن  العني 
نادي  فريق  على  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  وف��ري��ق   .. والثقافة 
والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  وفريق  والثقافة  لل�شطرجن  عجمان 
تربع  الثالثة  اجلولة  اإنتهاء  ومع  لل�شطرجن.  الفجرية  ن��ادي  فريق  على 
فريق نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن على �شدارة دوري الأ�شبال بر�شيد 
اأب��وظ��ب��ي ب��امل��رك��ز ال��ث��اين الو�شيف بر�شيد  6 ن��ق��اط وج���اء ف��ري��ق ن���ادي 
احلكم  من  كل  اللقاءات  واأدار  نقاط.   4 بر�شيد  ثالثا  والعني  نقاط   5
اآمنة  ال���دويل  والحت���اد  العو�شي  عمر  وال���دويل  ال�شويدي  عمر  املحلي 

�شامل على التوايل. ويف دوري ال�شبالت حتت 10 �شنوات فاز فريق فتيات 
لل�شطرجن  العني  ن��ادي  فتيات فريق  والثقافة على  لل�شطرجن  دبي  ن��ادي 
فريق  فتيات  على  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  فتيات  وف��ري��ق  والثقافة 
نادي راأ�س اخليمة لل�شطرجن واأدار اللقاءين كل من احلكمني الدوليني 
ال�شبالت  دوري  يت�شدر  اجلولة  اإنتهاء  ومع  بوخاطر.  ورمي  علي  �شيخة 
ثانيا  ..وياأتي  نقاط   6 بر�شيد  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  فتيات  فريق 
العني  ثم  نقاط   4 بر�شيد  والثقافة  لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي  فتيات  فريق 
فاز  فقد  �شنة   14 حتت  النا�شئني  دوري  يف  اأم��ا  نقطتني.  بر�شيد  ثالثا 
لل�شطرجن وفريق  العني  نادي  والثقافة على فريق  لل�شطرجن  دبي  نادي 
لل�شطرجن  الفجرية  نادي  فريق  على  والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي  نادي 

واأدارهما احلكمان الدوليان في�شل الكعبي و ناجي حممد الر�شي.
دبي  ن���ادي  ف��ري��ق  النا�شئني  دوري  ت�شدر  الثالثة  اجل��ول��ة  اإن��ت��ه��اء  وب��ع��د 

باملركزين  واأبوظبي  ال�شارقة  فريقا  وج��اء  نقاط   5 بر�شيد  لل�شطرجن 
3نقاط. وعلى �شعيد دوري النا�شئات حتت 14  الثاين والثالث بر�شيد 
�شنة اأقيمت مباراة واحدة بني فريق فتيات نادي راأ�س اخليمة لل�شطرجن 
مع فتيات نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن الذي حقق الفوز واأدارها احلكم 
الدويل هبة اآل علي. وبعد نهاية اجلولة ت�شدر فريقا دبي وال�شارقة دوري 
النا�شئات للفتيات بر�شيد 4 نقاط. و على نطاق دوري ال�شباب حتت 18 
�شنة اأقيم لقاء واحد فقط جمع بني فريقي عجمان وال�شارقة لل�شطرجن 
ب�شالة نادي عجمان لل�شطرجن وانتهى بفوز الأول واأداره احلكم الدويل 
حممد عبداهلل. ويف دوري ال�شابات حتت 18 �شنة اأقيم لقاء واحد جمع 
املباراة  نقاط  ال��ذي ح�شدت  دبي  العني وفتيات  ن��ادي فتيات  بني فريقي 
دوري  ت�شدر  اجل��ول��ة  وبنهاية  علي  �شيخة  ال���دويل  احل��ك��م  اأداره����ا  ال��ت��ي 

ال�شابات كل من ال�شارقة ودبي بر�شيد نقطتني لكل منهما.

ختام مناف�سات اجلولة الثالثة من دوريات الإمارات لل�سطرجن
كارلو  والإي��ط��ايل  لودروب  مايكل  ال��دامن��ارك��ي  امل���درب  اإن  �شحفية  تقارير  قالت 
مدريد  ري��ال  ق��ي��ادة  يف  مورينيو  ج��وزي��ه  الربتغايل  خلالفة  مر�شحان  اأن�شيلوتي 
بعد انتهاء املو�شم احلايل.  واأظهر ا�شتطالع للراأي اأجرته �شحيفة اأ�س الإ�شبانية 
امللكي  النادي  فريق  م�شجعي  اأن  اجلمعة  نتيجته  ون�شرت  بالإنرتنت  موقعها  على 

يف�شلون لودروب على اأن�شيلوتي.
النادي  رئي�س  اأن  الأ�شبوع  هذا  الفرن�شية  باريزيان  لو  �شحيفة  ذك��رت  جهتها  من 
فلورنتينو برييز تعاقد اأ�شال مع اأن�شيلوتي، علما باأن املدرب الإيطايل يعمل حاليا 

مديرا فنيا لباري�س �شان جريمان الفرن�شي.
و�شوت %9 من قارئي �شحيفة اأ�س املقربة من فريق الريال لأن�شيلوتي، يف حني 
�شوت %73 ل��الودروب الذي يتاألق حاليا يف تدريب �شوان�شي �شيتي الإجنليزي. 
الإجنليزي على  لت�شيل�شي  الفني احلايل  املدير  بينيتيز  رافاييل  الإ�شباين  وحظي 

%18 فقط من الأ�شوات.

لودروب اأو اأن�سيلوتي خلالفة مورينيو 
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•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

للجنة  التابعة  املن�شطات  مكافحة  جلنة  نظمت 
املا�شي حما�شرة  ال�شبت  البحرينية يوم  الأوملبية 
توعوية ملنتخب فتيات الطائرة اللواتي �شي�شاركن 
جمل�س  ب���دول  امل����راأة  لريا�شة  الثالثة  ال����دورة  يف 
التعاون لدول اخلليج العربي، وذلك مبقر الحتاد 
البحريني لكرة الطائرة مبدينة عي�شى الريا�شية. 
املن�شطات  اأخ�شائية مكافحة  الندوة  وحا�شرت يف 
ال��ت��ي بينت خ��الل املحا�شرة  اأن���ور م��ه��دي،  زي��ن��ب 
وطريقة  ال�شلبية،  واآث���اره���ا  امل��ن�����ش��ط��ات،  ت��ع��ري��ف 
جميع العينات بح�شب املعايري الدولية املطبقة يف 

الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات الوادا .
امام  املجال  مهدي  فتحت  املحا�شرة،  نهاية  وبعد 
حيث  وال�شتف�شارات،  الأ�شئلة  لإب���داء  الالعبات 

تفاعلت الالعبات مع املعلومات التي قدمت خالل 
مع  للتعاون  التام  ا�شتعدادهن  واأب��دي��ن  املحا�شرة 

جلنة مكافحة املن�شطات اأثناء الدورة.
وتاأتي هذه املحا�شرة بناء على الطلب الذي تقدم 
ال��ط��ائ��رة لإقامتها  ل��ك��رة  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ب��ه الحت����اد 
املن�شطات  تناول  باأ�شرار  الالعبات  توعية  بهدف 

املحظورة دولياً.
ح�شني  الدكتور  اإ���ش��راف  حتت  املحا�شرة  واأقيمت 
باللجنة  املن�شطات  مكافحة  جلنة  رئي�س  احل���داد 
جمع  مراقب  مع  وبالتعاون  البحرينية،  الأوملبية 
امل��ح��ا���ش��رة ع�شو  �شعيد وح�����ش��ر  اأح��م��د  ال��ع��ي��ن��ات 
الطائرة  ل��ك��رة  البحريني  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
كاظم  حممد  ب��الحت��اد  الن�شائية  اللجنة  ورئي�س 
لرئي�س جلنة مكافحة  ت��ذك��اري��اً  درع���اً  ق��دم  ال���ذي 

املن�شطات الدكتور ح�شني احلداد. 

اأك��د ال�شائق الإم��ارات��ي كرمي الأزه��ري ثقته بقدرة 
كبرية  خطوة  التقدم  من  لل�شباقات  النابودة  فريق 
اأخرى نحو اللقب يف حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 
اأف�شل  فيه  تعود  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق 
حلبة  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��ل��ب��ات  ل�����ش��ب��اق��ات  �شل�شلة 

لو�شيل الدولية يف قطر ال�شهر القادم.
العام  ال��رتت��ي��ب  ت�شدر  م��ن  ال��ف��ري��ق  ثنائي  ومت��ك��ن 

م���ن مو�شم  الأوىل  اجل���ول���ة  ان���ط���الق  م��ن��ذ  ل��ل��ف��رق 
املا�شي،  نوفمرب  يف  البحرين  يف   2013-2012
وبعد خو�س �شباق مثري مليء بالت�شويق والإثارة يف 
ال�شعودية بدايات ال�شهر احلايل، بات زميل الأزهري 
يف الفريق، كليمنز �شميد، الأوفر حظا بانتزاع لقب 

ال�شائقني لهذا املو�شم. 
ويتوجه �شميد نحو اجلولتني 9 و10 من ال�شل�شلة 

، واللتان تقامان يف قطر يف  12 جولة  املوؤلفة من 
بفارق  متقدما  املقبل،  مار�س   9-8 بني  ما  الفرتة 
ال��ل��ق��ب، عبدالعزيز  امل���داف���ع ع���ن  ن��ق��اط ع���ن  ���ش��ت��ة 
ال�شعودية، يف  والذي يحل فريقه، �شقور  الفي�شل، 
املركز الثاين يف الرتتيب العام للفرق متخلفا بفارق 

19 نقطة عن النابودة لل�شباقات املت�شدر. 
وق��ال الأزه���ري: نحن يف مركز جيد الآن، ونتطلع 
قدما للعودة حللبة لو�شيل. �شنتوجه اإىل هناك بثقة 
عالية على الرغم من اأننا نعلم جيدا اأن �شيناريوهات 
الأمور قد تتغري. لكننا نتمنى ان تكون يف �شاحلنا 
. وا�شاف: نحن نتقدم بفارق ل با�س به يف الرتتيب 
العام للفرق ونحن يف املقدمة منذ انطالق املو�شم. 
املو�شم،  نهاية  حتى  نقطة   50 هناك  ت��زال  ل  لكن 
على  جهدنا  و�شنبذل  للتغيري،  قابل  �شيء  فكل  لذا 
اأن ل ن��ق��وم ب��اأي��ة خم��اط��رات .  وي��ح��ظ��ى الأزه����ري 
بذكريات رائعة يف حلبة لو�شيل، حيث �شهدت احللبة 
العام املا�شي �شعود الأزهري لأول مرة على من�شة 
تتويج حتدي كا�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط، 

ويتطلع قدما للعودة جمددا للمناف�شة يف قطر. 
وتابع الأزهري: لدي ذكريات جيدة على اأر�س هذا 
احللبة. هذه حلبة �شريعة جدا وتقنية للغاية، وهي 
تنا�شب متاما  الأكر �شعوبة بعد حلبة دبي، لكنها 
قبل  اأع��م��ل  بالطبع  واأ���ش��اف:   . القيادة  يف  اأ�شلوبي 
كل �شباق على ت�شفية ذهني متاما وحت�شري نف�شي 

ب�شكل كامل. وحلبة لو�شيل تتميز مبنعطفات �شريعة 
على ال�شائق اأن يكون م�شتعدا لها، واأنا م�شتعد لهذا 

التحدي .
الرتتيب  يف  ثالثا  يحل  وال���ذي  الأزه����ري،  ويتطلع 
العام لل�شائقني بعد �شميد والفي�شل على الرتتيب، 
خا�شة  اأخ���رى،  م��رة  التتويج  من�شة  على  لل�شعود 
الثامنة يف  ال��ث��ال��ث يف اجل��ول��ة  امل��رك��ز  ف��ق��دان��ه  بعد 
التا�شع  امل��رك��ز  م��ن  تقدم  مثري  اأداء  بعد  ال�شعودية 
مع بداية اجلولة الثامنة. ويف اللحظة التي اقرتب 
فيها الأزهري من النق�شا�س على ال�شائق ال�شعودي 
في�شل بن لدن، تعر�س الأزهري حلادث من اخللف 
كان  الأزه���ري:  وعلق  ال�شباق  من  للخروج  ا�شطره 
في�شل يعاين من اإطارات مركبته وكنت على و�شك 

تخطيه قبل تعر�س للحادث .
واأ�شاف: خاب ظني كثريا، لكن مل يكن با�شتطاعتي 
اجلولتني  على  ال��رتك��ي��ز  علي  والآن  ب�شيء  ال��ق��ي��ام 
ال�شعود  ال��رائ��ع  م��ن  �شيكون  ق��ط��ر.  ال��ق��ادم��ت��ني يف 
متكنت  اذا  واأروع  ثانية،  م��رة  التتويج  من�شة  على 
من حتقيق ذلك يف كلتا اجلولتني. هذا ما �شاأحاول 

القيام به .

الرتتيب العام للفرق بعد اجلولة 8 
1-النابودة لل�شباقات- الإمارات- 320 نقطة

2-�شقور ال�شعودية- 301 نقطة 

3-فريق البحرين 261 نقطة
4-فرينز �شرتكت�شر �شتييل 147 نقطة
5-غيبهاردت موتور �شبورت 56 نقطة 

الرتتيب العام لل�سائقني بعد اجلولة الثامنة 
1-كليمنز �شميد )النابودة لل�شباقات( 178 نقطة

 172 ال�شعودية(  )�شقور  الفي�شل  2-عبدالعزيز 
نقطة 

 142 ل��ل�����ش��ب��اق��ات(  )ال���ن���اب���ودة  الأزه�����ري  3-كرمي 
نقطة 

4-في�شل بن لدن )�شقور ال�شعودية( 129 نقطة
5-زيد اأ�شكناين )الكويت( 119 نقطة 

حممد مطر )البحرين( 117 نقطة

2012 يف كاأ�س  ب��ط��ل م��و���ش��م  اأب��وظ��ب��ي  اأه����دى ف��ري��ق 
ال�شمو  اإىل �شاحب  ف��وزه  ال��ف��ورم��ول  ل���زوارق  ال��ق��ارات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة بن اآل نهيان م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي 

اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية.
ج��اء ذل��ك بعد ال��ت��ك��رمي ال���ذي ن��ال��ه ال��ف��ري��ق يف مدينة 
الحتاد  قبل  من  الول  اأم�س  م�شاء  الفرن�شية  موناكو 
كاأ�س  بطولة  بلقب  لفوزه  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
2012 خالل  الفورمول عن مو�شم  ل��زوارق  ال��ق��ارات 
اأبطال  لتكرمي  الحت���اد  يقيمه  ال���ذي  ال�شنوي  احل��ف��ل 
ال�شنوية  ال��ب��ط��ولت  خمتلف  يف  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات 
لالحتاد وهذا هو التكرمي الذي يناله الفريق للمو�شم 

الثاين على التوايل يف هذه البطولة.
امل��ن�����ش��وري ورا�شد  ت��ك��رمي م��اج��د  ومت خ���الل احل��ف��ل 
�شارك  ال��ذي  الفريق  اأع�شاء  القبي�شي  وجمعة  الطاير 
يف البطولة بح�شور �شامل الرميثي رئي�س البعثة الذي 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  التكرمي  بهذا  التهنئة  وج��ه 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 
رئي�س الدولة موؤكدا اأن الف�شل بعد اهلل �شبحانه وتعاىل 
يف اجن��ازات الفريق يعود ل�شموه وللدعم الكبري الذي 

يقدمه من اأجل اأن يكون الفريق يف املقدمة دوما.
دوما  اأبناوؤنا  ينال  اأن  بغريب  لي�س  اإن��ه  الرميثي  وق��ال 
اأف�شل املراكز واأن يكونوا �شمن الأوائ��ل خا�شة مع ما 
ت�شهده الريا�شات البحرية من اهتمام كبري يف الدولة 
اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  يوليه  وما 
البحرية  الريا�شة  ب��دع��م  واه��ت��م��ام  ح��ر���س  م��ن  نهيان 
ب�شكل عام وم�شاركات فرق النادي ب�شكل خا�س وح�شول 
فريق اأبوظبي على لقب كاأ�س القارات للفورمول لل�شنة 
الثانية على التوايل مل ياأت من فراغ مع ما يجده من 

دعم وم�شاندة خالل م�شاركته يف هذه البطولة وغريها 
دافعا  �شيكون  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  ان  وق���ال  ال��ب��ط��ولت  م��ن 
للفريق لتقدمي م�شتوى اأف�شل وبذل املزيد من اجلهد 
هذا  متميزة يف  �شابة  ملواهب  ال��ن��ادي  امتالك  اأن  واأك��د 

املجال هو اأحد اأهم عنا�شر الفوز والتاألق.
من جهته هناأ رئي�س الحتاد الدويل للريا�شات البحرية 
اللقب  اأبوظبي حل�شده  رافاييل كيويل فريق  الدكتور 
ال��ذي حققه  والتفوق اجلميل  القارات  كاأ�س  بطولة  يف 
اأن الإم��ارات دائما ما يكون لها  �شبان الإم��ارات موؤكدا 

الريادة والتميز يف البطولت البحرية.
ت�شهد  الإم����ارات  دول���ة  يف  البحرية  الريا�شة  اإن  وق���ال 
طفرة وتطورا هائال يعك�س الهتمام الذي جتده هذه 
الريا�شة والذي ل جند له نف�س الهتمام يف الكثري من 
الدول لفتا اىل ان ما مييز الإمارات بوجه اخل�شو�س 
هو الهتمام املت�شاوي بجميع الريا�شات والرتكيز على 
املجالت  خمتلف  يف  تفوق  الوطنية  للكوادر  يكون  اأن 

وحقول الريا�شة.
وا�شاف كيويل نحن فخورون باأن تكون عالقتنا مثالية 
معا  نتطلع  اأننا  حيث  اأبوظبي  وبالعا�شمة  ب��الإم��ارات 
لتحقيق الكثري من الأه��داف على املدى البعيد والتي 
تخدم تطوير الريا�شة البحرية لالأف�شل واجتماعاتنا 
اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية  الدائمة مع نادي 
اأجل  من  امل�شرتكة  التفاقيات  من  الكثري  عن  اأث��م��رت 
اأن ن�شاهم معا يف رحلة التطوير للم�شتقبل يف خمتلف 

الريا�شات والبطولت البحرية .
وقرر ماجد املن�شوري ورا�شد الطاير اإهداء كاأ�س الفوز 
الن�شخة  بطل  الهاملي  اأحمد  الإم��ارات��ي  املت�شابق  اإىل 
الذي   2011 ملو�شم  ال��ق��ارات  كاأ�س  بطولة  من  الأوىل 
منت�شف  يف  راأ�شه  يف  اأجراها  عملية  من  حاليا  يتعافى 
البطولت  امل�����ش��ارك��ة يف  ع���ن  واأب���ع���دت���ه  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
واأكدا  بالق�شرية..  لي�شت  لفرتة  البحرية  والريا�شات 
عزمهما زيارة الهاملى لدى العودة لالإمارات واإهدائه 
فريق  واملتميزين يف  القدامى  اأحد  واأن��ه  الكاأ�س خا�شة 

اأبوظبي.

ت����األ����ق����ت ف�������رق ن��������ادي اأب����وظ����ب����ي 
الريا�شي ودب��ي وراأ���س اخليمة يف 
مباريات اجلولة الثالثة لبطولتي 
�شنة   14 حت���ت  ال��ف��ت��ي��ات  دوري 
�شنة   16 حت��ت  النا�شئات  ودوري 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا جل��ن��ة ك����رة القدم 
ابوظبي  ملجل�س  التابعة  لل�شيدات 
ال��ري��ا���ش��ي وب��ال��ت��ع��اون م���ع احتاد 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  ال��ك��رة 
الريا�شة  احت��اد  مع  ..وبالتن�شيق 
ت��و���ش��ي��ع قاعدة  ب��ه��دف  امل��در���ش��ي��ة 
انت�شار اللعبة على م�شتوى الدولة 
وبناء وتكوين فرق رافدة ملنتخبات 
الوطنية.  ال���ع���م���ري���ة  امل�����راح�����ل 
و�شهدت مواجهات اجلولة الثالثة 
مهمة  انت�شارات  الفتيات  ل��دوري 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ل��ف��ري��ق 
على فريق مركز تدريب الفجرية 
وراأ�س   .. رد  دون  اأه���داف  بخم�شة 
اخل���ي���م���ة ع���ل���ى ال�����ن�����ادي الأه����ل����ي 
ن��ظ��ي��ف��ة وف���ري���ق مركز  ب��ث��الث��ي��ة 
ام  تدريب  دبي على مركز  تدريب 
القيوين بهدفني لهدف ..يف حني 
فاز فريق مركز تدريب ال�شارقة-

ال�شرقية على فريق مركز تدريب 
اأه�����داف دون رد  ب��ث��الث��ة  ع��ج��م��ان 
وفريق مركز تدريب ال�شارقة على 
اأبوظبي بهدف دون  مركز تدريب 
مباريات  نتائج  واأ���ش��ف��رت  مقابل. 
دوري النا�شئات عن فوز فريق نادي 
اأبوظبي الريا�شي بثالثية نظيفة 

على فريق مركز تدريب الفجرية 
النتيجة  ب��ن��ف�����س  م��ه��م  وان��ت�����ش��ار 
النادي  على  اخليمة  راأ���س  لفريق 
مركز  فريق  اإكت�شح  فيما  الأه��ل��ي 
ت��دري��ب دب���ي ���ش��ب��اك ف��ري��ق مركز 
ال�شارقة-ال�شرقية  مركز  تدريب 

ب�شبعة اأهداف دون مقابل ..
وحقق فريق مركز تدريب ابوظبي 
ف���ري���ق مركز  ف������وزا رائ����ع����ا ع���ل���ى 
اأه���داف  ال�����ش��ارق��ة بثالثة  ت��دري��ب 
دون رد ومتكن فريق مركز تدريب 
عالمة  ت�شجيل  م��ن  ال��ق��ي��وي��ن  ام 
النت�شار على ح�شاب فريق مركز 
ت���دري���ب ع��ج��م��ان ب��اأرب��ع��ة اأه����داف 

مقابل ل�شي.
العلماء  ح��ف�����ش��ة  ���ش��ع��ادة  وع����ربت 
لل�شيدات  القدم  كرة  جلنة  رئي�شة 
عن ارتياحها الكبري ملراحل العمل 
ال��ت��ي ق��ط��ع��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة م���ن اجل 
العمرية  للمراحل  ف��رق  تاأ�شي�س 
اىل  م�شرية  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
قاعدة  ت��و���ش��ي��ع  ال��ل��ج��ن��ة  ه���دف  اأن 
امل����م����ار�����ش����ات ل����ك����رة ال�����ق�����دم عرب 
م���ب���ادرات م��راك��ز ال��ت��دري��ب يف كل 
للفتيات  ال��دوري  وبطولت  اإم��ارة 
والنا�شئات واأكدت اأن اللجنة ت�شعى 
لدعم تلك الفرق التي ت�شكل حجر 
الأ�شا�س يف التنمية والتقدم مل�شرية 
وملنتخباتها  الن�شائية  ال��ق��دم  ك��رة 

الوطنية.
ونوهت اإىل اأن تنظيم بطولت مثل 

للعام  وال��ن��ا���ش��ئ��ات  الفتيات  دوري 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل وم���ن قبلها 
دورات  واإق����ام����ة  ال�������ش���الت  دوري 
ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ت��خ��ري��ج ح��ك��م��ات من 
احلر�س  ي��وؤك��د  الوطنية  ال��ك��وادر 
القدم  كرة  للجنة  الكبري  وال�شعي 
اأجندتها  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ل���ل�������ش���ي���دات 
وب��راجم��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة على 
بنتائج  للو�شول  مو�شم  كل  م��دار 
م��ن حتقيق  مهمة ومم��ي��زة متكن 

الأهداف املرجوة.
دوري  اأن  ال���ع���ل���م���اء  واأو�����ش����ح����ت 
ب�شمات  ترك  والنا�شئات  الفتيات 
العام  يف  وا�شعة  ايجابية  واأ���ش��داء 
مبا�شر  دعم  ي�شكله من  ملا  املا�شي 
مل�������ش���رية ت���ك���وي���ن م��ن��ت��خ��ب��ات على 
العمرية  امل���راح���ل  ف���رق  م�����ش��ت��وى 
املحلية  بامل�شاركات  امل�شوار  وتعزيز 
واخل�����ارج�����ي�����ة ط���ب���ق���ا ل���ب���ط���ولت 
الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم على 
كرة  يف  العمرية  الفئات  م�شتوى 

القدم الن�شائية.
وقدمت العلماء �شكرها وتقديرها 
والتعليم وجمل�س  الرتبية  لوزارة 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي واحت�����اد كرة 
الريا�ش�����������ة  واحت��������������������������اد  ال���ق���دم 
ت��ع��اون��ه��ا ودعمها  ع��ل��ى  امل��در���ش��ي��ة 
برامج  لإجن������اح  امل��ت��وا���ش��������������������������������������ل 
الق���������دم  ك���رة  جل��ن��ة  وم����ب����ادرات 
ال�ش��������احة  يف  ل��ل�����ش��ي��������������������������������������دات 

الريا�شي�ة.

لدول  للمبارزة  التنظيمية  اللجنة  اعتمدت 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة..
حيث  احل��ال��ي��ة  ل��ل��دورة  م�شابقاتها  جمموعة 
اأق�����رت ا���ش��ن��اد ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج للعام 
28 يونيو  احلايل للدوحة خالل الفرتة من 
فيما  املقبلني..  يوليو  �شهر  من  الأول  وحتى 
بطولة  تنظيم  الكويت  لأندية  اللجنة  ا�شندت 
تنظيم  ا���ش��ن��اد  احل�����ايل. ومت  ال���ع���ام  الأن����دي����ة 
الإم���ارات  ل��دول��ة  املقبل  للعام  اخلليج  بطولة 
م��ع��ت��م��دة ب���ذل���ك م���ب���داأ ال���ت���ن���اوب ب���ني جميع 
جاء  بطولتها.  ا�شت�شافة  يف  الأع�شاء  ال��دول 

للدورة  الأول  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك 
القادة  اإع������داد  م��رك��ز  الأومل���ب���ي���ة اجل���دي���دة يف 
يف دب���ي ب��رئ��ا���ش��ة امل��ه��ن��د���س ال�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
اللجنة..رئي�س احتاد  القا�شمي رئي�س  �شلطان 
الإمارات للمبارزة بح�شور خالد عي�شى املدفع 
لرعاية  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني 
مندوبا  ال�شنداوي  وعلي  والريا�شية  ال�شباب 
اخلليجي  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  عن 
وناق�س  اللجنة.  يف  الأع�����ش��اء  ال���دول  وممثلي 
على  املدرجة  املو�شوعات  من  جملة  الجتماع 
جدول العمال ت�شدرها الطالع على تقرير 

املا�شية  ل���الأع���وام الرب���ع���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اجن�����ازات 
والتي ا�شت�شافتها دولة المارات . وا�شتعر�شت 
ال��ت��ي مت اجنازها  اب����رز الي��ج��اب��ي��ات  ال��ل��ج��ن��ة 
ومتثلت يف اإعادة تفعيل دور اللجنة والطالع 
ب��دول جمل�س  امل��ب��ارزة  لعبة  بدورها يف خدمة 
اأدت هذه  العربية حيث  التعاون لدول اخلليج 
الع�شاء  ال��دول  جميع  تبني  اىل  اليجابيات 
ب��الج��م��اع ل��ط��ل��ب ال��ت��م��دي��د ل��دول��ة الم����ارات 
-2012 احلالية  للدورة  اللجنة  ل�شت�شافة 

2016 . كما مت اإقرار بطولت اللجنة لالأعوام 
للبطولة  تنظيم قطر  باعتماد  املقبلة  الأربعة 

وا�شناد  املقبل  يونيو  احل��ايل يف  للعام  املجمعة 
يف  الكويت  ل��دول��ة  اخلليجية  الن��دي��ة  بطولة 
الم����ارات  ت�شت�شيف  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر 
بطولة العام املقبل ..ومملكة البحرين بطولة 
دولة  ت�شت�شيف  فيما   2014 للعام  الأن��دي��ة 
2015 وق��ط��ر بطولة  ع���ام  ب��ط��ول��ة  ال��ك��وي��ت 
الدورة  بطولت  وتختتم  العام  لنف�س  الندية 
ال�شعودية  العربية  اململكة  با�شت�شافة  احلالية 
2016 ودولة المارات لبطولة  لبطولة عام 
الندية لنف�س العام ومت اختيار فرباير من كل 
عام لتنظيم بطولت املنتخبات و�شهر �شبتمرب 

اللجنة  الأن���دي���ة واع��ت��م��دت  ب��ط��ول��ة  لق���ام���ة 
احلكام  وجلنة  الفنية  اللجنة  اع�شاء  ت�شمية 
نا�شر  ال�شيخ  �شمو  م��ب��ادرة  الجتماع  وناق�س 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  خليفه  اآل  حمد  ب��ن 
الريا�شي  ال��ع��م��ل  ن��ق��ل  ب�����ش��رورة  البحرينية 
ال��ت��ع��اون اىل مرحلة  اخل��ل��ي��ج��ي م��ن م��رح��ل��ة 
ت��ت��ب��ن��اه اللجنة  ال���ت���ي  امل���ق���رتح  الحت�����اد وه����و 
الأوملبية الوطنية ووجه على ال�شنداوي ال�شكر 
اىل دولة المارات ل�شت�شافتها اللجنة خالل 
ال�شيخ  املهند�س  واىل  املا�شية  الأربعة  الأع��وام 
املخل�شة  القا�شمي والأع�شاء جلهودهم  �شامل 

اللجنة وتفعيل دوره��ا حتى  يف الرتقاء بعمل 
التنظيمة  للجان  ب��ه  يحتذى  مثال  ا�شبحت 
الجن����ازات  اأن  امل��دف��ع  خ��ال��د  واأك����د  اخلليجية 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
للمبارزة يف ظل رئا�شة دولة المارات لها فاقت 
طموح ا�شرة املبارزة اخلليجية و�شدد على دعم 
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة لكافة 
جلهود  وك��ذل��ك  اللجنة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود 
احت���اد الم�����ارات ل��ل��م��ب��ارزة ل��الرت��ق��اء باللعبة 
اوملبية  لعبة  كونها  اخلليج  وب��دول  ب��الم��ارات 

ت�شتحق الرعاية والهتمام.

اللجن����ة التنظيمي����ة اخلليجي���ة للمب����ارزة تعق����د اجتماعه����ا يف دب��������ي

الأزهري م�سمم لل�سعود على من�سة التتويج جمددًا يف �سباق حلبة لو�سيل القطرية 

فري���ق الناب���ودة لل�سب���اق����ات يتط��ل���ع مل�ساعف����ة نتائج�������ه يف قط����������ر

تكرمي فريق اأبوظبي بطاًل للمو�سم 2012 
يف كاأ�س القارات لزوارق الفورمول 

احللم ينتظر �سوان�سي اأو 
برادفورد يف كاأ�س الرابطة 

اإعالن نتائج مناف�سات اجلولة الثالثة لدوري الفتيات والنا�سئات 

تاألقت فرق نادي اأبوظبي الريا�سي ودبي وراأ�س اخليمة

خالل املحا�سرة التي نظمتها جلنة مكافحة املن�سطات

زين���ب مه���دي تبي���ن اأ�س���رار املن�سط����ات ملنتخ���ب فتي�����ات الطائ�������رة

دخول  ع��ن  الرابعة  ال��درج��ة  م��ن  وب��رادف��ورد  الويلزي  �شيتي  �شوان�شي  يبحث 
النكليزية  الندية  رابطة  كاأ�س  م�شابقة  نهائي  يف  يتواجهان  عندما  التاريخ، 

املحرتفة يف كرة القدم اليوم الحد على ملعب وميبلي يف لندن.
�شتثري  كانت  النكليزية  ال�شاحة  على  املغمورين  الفريقني  بني  مواجهة  اي 
املهيب  وميبلي  ملعب  على  اليوم  لقاء  ان  بيد  فقط،  املنطقتني  ابناء  اهتمام 
�شيمنح اللقب الول يف تاريخ الفريق الفائز الذي �شيخطف اي�شا بطاقة التاأهل 
اىل م�شابقة الدوري الوروب��ي يوروبا ليغ التي �شيمثل فيها �شوان�شي انكلرتا 
بحال تتويجه. برادفورد �شيتي بلغ النهائي للمرة الوىل يف تاريخه املتوا�شع 
على ح�شاب ا�شتون فيال يف ن�شف النهائي، فيما قاد املدرب الدمناركي مايكل 
لودروب فريقه �شوان�شي، الباحث عن العودة اىل ال�شاحة الوروبية لول مرة 
منذ 1991 اثر فوزه بكاأ�س ويلز التي مل يعد ي�شارك فيها،اىل تخطي ت�شل�شي 
اكر من  منذ  اي�شا  الوىل  للمرة  النهائي  ليبلغ  وميدلزبره  ليفربول  وقبله 
الذي  ل�شوان�شي  نتيجة على الط��الق  اف�شل  تاأ�شي�شه. وهذه  �شنة على   100
يف  املمتاز،  النكليزي  ال��دوري  يف  ي�شارك  ويلزي  فريق  اول  املو�شم  هذا  ا�شبح 
�شابقا  انتهى مرتني  امل�شابقات لن م�شواره  ال�شابقة يف كافة  جميع م�شاركاته 
عامي  النكليزية  ال��ك��اأ���س  م�شابقة  يف  ذل��ك  وك���ان  النهائي  ن�شف  ال���دور  عند 
 1911 منذ  له  الول  النهائي  ف�شيخو�س  ب��رادف��ورد  ام��ا  و1964.   1926
حني توج بلقبه الول والخري بفوزه على نيوكا�شل 1-�شفر يف نهائي م�شابقة 
الكاأ�س بعد مباراة معادة اقيمت على ملعب اولدترافورد وذلك لنتهاء املباراة 

الوىل بالتعادل �شفر-�شفر على ملعب كري�شتال بال�س .
م�شابقة كربى،  نهائي  يبلغ  الرابعة  الدرجة  فريق من  اول  برادفورد  وا�شبح 
منذ خ�شارة روت�شدايل امام نوريت�س �شيتي مبباراتني يف نهائي كاأ�س الرابطة 
1962. يف البالد العا�شقة للمراهنات، دخل برادفورد امل�شابقة التي انطلقت 
ان  قبل  اللقب،  لح��راز  الف  ع�شرة  على  واح��د  بن�شبة  مر�شحا   ،1961 ع��ام 

يتخطى ويغان وار�شنال وا�شتون فيال.
وكان النادي على �شفري الختفاء من عامل الريا�شة اثر م�شكالته املالية بعد 

هبوطه من الدوري املمتاز عام 2001.
كذلك، كان �شوان�شي الذي يقدم اداء راقيا يف الربميري ليغ هذا املو�شم، قريبا 
-2002 �شنوات، عندما تفادى يف مو�شم   10 اللعبة نهائيا قبل  من مغادرة 
2003 الهبوط يف عمق الكرة النكليزية بفوزه على هال �شيتي 4-2 يف اليوم 
تلك  ناجني من  احد ثالثة  بريتون  ليون  الو�شط  املو�شم. لعب  الخ��ري من 
املباراة اىل جانب الن تايت والقائد غاري مونك، يقر انه ل ي�شدق حتى الن 
ما ح�شل: لو قال يل احدهم اننا �شن�شل اىل الربميري ليغ واىل نهائي م�شابقة 
كربى، لعتقدت انه قد هبط للتو من القمر. حتى قبل 6 �شنوات، كان بلوغ 
�شوان�شي  اكر م�شجعي  لنا.  اجن��ازا كبريا  كارليل  ام��ام  ال��دوري  كاأ�س  نهائي 

تفاوؤل مل يت�شوروا و�شولنا اىل هنا .



هندي يتربع للتعليم ب�2،3 بليون دولر 
تربع البليونري الهندي عظيم برميجي �شاحب �شركة »ويربو« للمعلوماتية 
مبجال  تعنى  خريية  جلمعية  ي��ورو  مليار   1،74 دولر  بليون   2،3 مببلغ 

الرتبية.
لزيوتت  �شركة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ام��رباط��وري��ت��ه  بنى  ال��ذي  لربميجي  و�شبق 
الطبخ اأن تربع العام 2010 مبلياري دولر اإىل هذه اجلمعية التي حتمل 

ا�شم »موؤ�ش�شة عظيم برميجي.
وحول برميجي ا�شهماً بقيمة 2،3 مليار دولر من �شركته اإىل املوؤ�ش�شة التي 

متول تدريب معلمني هنود وبناء مدار�س على ما جاء يف بيان.
وان�شم برميجي بذلك اإىل نادي اأ�شحاب املليارات املح�شنني املعروف با�شم 
غيفينغ بليدج تعهد العطاء الذي اأن�شاأه موؤ�ش�س مايكرو�شفوت بيل غيت�س 

وامل�شتثمر الأمريكي وارن بافيت.
ويعترب برميجي ثالث اأثرياء الهند مع ثروة تقدر بحواىل 16 مليار دولر 

على ما اأظهر ت�شنيف اأكرب الروات العاملية ملجلة فوربز للعام 2012.
وقال لدى ان�شمامه اإىل غيفينغ بليدج اأن اأغنى الأغنياء: »عليهم امل�شاهمة 
كثرياً يف حماولة اإيجاد عامل اأف�شل ملاليني الأ�شخا�س الذين ل يتمتعون 

باحلظوة ذاتها.

التعليم الإلكرتوين لي�س مفيدًا لكل الطالب
لي�شت مفيدة  الإنرتنت  التعليمية عرب  ال��دورات  اأن  درا�شة حديثة  ك�شفت 
بالقدر الكايف، مثل الدورات التعليمية التي يح�شرها الطالب على اأر�س 
الواقع. واأجرت جامعة كولومبيا الأمريكية درا�شة على نحو 40 األف طالب 
من معاهد وكليات اأمريكية، اكت�شفت خاللها اأن ن�شبة كبرية من الطالب 
درجات  على  الإنرتنت ح�شلوا  عرب  تعليمية  دورات  على  يح�شلون  الذين 
اأقل من غريهم. ويو�شح القائمون على الدرا�شة من اجلامعة الأمريكية 
اأن امل�شكلة احلقيقية يف ال��دورات التعليمية عرب الإنرتنت هي عدم تكّيف 

ن�شبة كبرية من الطالب معها، اأي اأنها لي�شت �شاحلة لكل الطالب.
اأن الطالب الذكور والطالب احلا�شلني على تعليم  اإىل  واأ�شارت الدرا�شة 
ابتدائي منخف�س ن�شبياً ل يتكيفون ب�شهولة مع الدورات التعليمية التي 
ابتدائي  تعليم  على  واحلا�شلني  بالطالبات  الإنرتنت مقارنة  جتري عرب 
خمتلفة  مناطق  ويف  الطالب  من  متنوعة  اأمناطاً  الدرا�شة  وغطت  جيد. 
للو�شول اإىل نتيجة اأقرب للواقع عرب تلك الدرا�شة التي ك�شفت اأن الطالب 
الذين ميلكون معدل درجات منخف�س ن�شبياً ويعتمدون على تلك الدورات 
التي جتري عرب الإنرتنت مهددون بالت�شرب من التعليم اأو انخفا�س اأكرب 

يف معدل درجاتهم.
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اإطالق قمر هندي 
فرن�سي للف�ساء 

اأطلقت الهند قمرا �شناعيا هنديا 
ا�شغر  اخرى  اقمار  و�شتة  فرن�شيا 
العد  وب�������داأ  ام�������س  ال���ف�������ش���اء  اىل 
ال��ت��ن��ازيل لط���الق ال��ق��م��ر ومدته 
59 �شاعة يف ال�شاعة 56ر6 �شباحا 
ال�شبت  ي�����وم  امل���ح���ل���ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

املا�شي.
واط��ل��ق ال�����ش��اروخ ب���ي.ا����س.ال.يف-
املدار  اىل  ال�شناعي  القمر  �شي20 
م�شاء  56ر5  ال�������ش���اع���ة  ن���ح���و  يف 

بالتوقيت املحلي ام�س .
ويكون هذا هو ثاين اكرب عدد من 
بوا�شطة  يطلق  ال�شناعية  القمار 

�شاروخ بي.ا�س.ال.يف.
بي.ا�س.ال.يف  ال�����ش��اروخ  وان��ط��ل��ق 
من مركز ف�شاء �شاتي�س داوان يف 
برادي�س  اندرا  بولية  �شيهاريكوتا 

يف جنوب الهند.
لجراء  م�شمم  ال�شناعي  والقمر 
درا�شات خا�شة بعلوم املحيطات يف 
ال�شغر  الف�شاء  مركبات  ان  حني 
�شغرية  ����ش���ن���اع���ي���ة  اق�����م�����ار  ه�����ي 

ومتناهية ال�شغر.
و����ش���ن���ع���ت ال���ن���م�������ش���ا وال�����دمن�����رك 
القمار  وك��ن��دا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 

ال�شناعية ال�شت ال�شغر.
وجرى ت�شديد الجراءات المنية 
للف�شاء  داوان  �شاتي�س  م��رك��ز  يف 
ل�شمان اطالق القمار ال�شناعية 
يف �شال�شة وي�شر. وكان خمططا يف 
بادئ المر ان تتم عملية الطالق 
املا�شي  الول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف 
اختبارات  لج������راء  اج���ل���ت  ل��ك��ن��ه��ا 

ا�شافية ب�شاأن م�شائل فنية.

مكافاأة م�سّرد ب�100 األف دولر 
اأعاد م�شّرد اأمريكي، خامت اأملا�س لمراأة من كان�شا�س �شيتي 
وجزاوؤه  اخلطاأ،  طريق  عن  فقدته  كانت  مي�شوري  بولية 
نظمتها  بحملة  دولر  األ��ف   100 مبلغ  ل��ه  جمعت  اأن  ك��ان 
وزوجها عرب �شبكة الإنرتنت. وقالت �شاحبة اخلامت �شارة 
دارلينغ ل�شبكة �شي ان ان الأمريكية، اإنها و�شعت اخلامت يف 
كي�س النقود وعندما راأت الرجل امل�شّرد بيلي راي هاري�س، 
الكي�س ون�شيت اخلامت داخله. وبعد يومني وجدت  اأعطته 
اإليها.  ليعيده  باخلامت  لها  احتفظ  قد  ك��ان  ال��ذي  هاري�س 
باأن  اأن��ن��ي حمظوظة ح��ق��اً  ال��واق��ع  امل���راأة �شعرت يف  وق��ال��ت 
اليوم  اأحبه  ولكن  قبل  احببته من  اخل��امت..  هذا  ا�شتعدت 
حملة  كريج�شي  بيل  وزوج��ه��ا  دارلينغ  اأطلقت  وق��د  اأك��ر. 
 3400 تربعات لهاري�س على �شبكة النرتنت، �شارك فيها 
�شخ�س حول العامل. وقد ا�شتطاعت احلملة جمع ما يقارب 

100 األف دولر �شيت�شلمهم هاري�س بعد قرابة 90 يوماً.

ثمانينية تقفز يف اجلو
اظهرت �شور فيدو خطرية بثت على النرتنت عجوزا يف 
الثمانني من العمر وهي تقفز من طائرة يف اجلو. ونقلت 
�شحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية اأن املراأة قالت يف 
اخلطرية  املغامرة  هذه  خو�س  تريد  اإنها  الفيديو  بداية 
ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  ال��ث��م��ان��ني.  م��ي��الده��ا  ع��ي��د  لتخليد 
اأنها تدعى لف��رن وقالت يف  نف�شها على  امل��راأة قدمت  اأن 
اإنها ت�شعى للقيام بهذه املخاطرة منذ 10  بداية ال�شريط 
�شنوات. وتظهر ال�شور اأن العجوز مل تتمكن من ال�شباحة 
يف اجلو، لكن حل�شن احلظ متكن املدرب من الإم�شاك بها 
يف اللحظة الأخرية وظل مم�شكا بها اإىل اأن هبطا ب�شالم 
على الأر���س دون اأن ي�شابا ب��اأي اأذى. واأك��د عامل مبركز 
احلادث،  الأمريكية  كاليفورنيا  ولية  يف  املظلي  التدريب 
وقال اإنه يعود اإىل اأكر من �شنة م�شيفا اأن اأحدا مل ي�شب 

يف احلادث واأن كل التجهيزات عملت كما يرام.

وزنها يحرمها من الوظيفة
قّدمت امراأة بريطانية يف اخلام�شة والع�شرين من العمر 
850 طلباً للح�شول على وظيفة بدون جناح، لأن اأرباب 
العمل يعتقدون اأنها بدينة جداً. وقالت �شحيفة �شنداي 
مل  كيلوغراماً   134 ت��زن  التي  براتيل،  �شام  اإن  م��ريور 
تتمكن  اأنها لن  الآن وتخ�شى من  اأي عمل حتى  متار�س 
امل�شتقبل.  يف  وظيفه  على  احل�����ش��ول  م��ن  ذل���ك،  نتيجة 
العتماد  اأن تق�شي حياتها يف  تريد  �شام ل  اأن  واأ�شافت 
واأجرت  الطلبات  مئات  وقّدمت  احلكومية  املعونات  على 
اأكر من 50 مقابلة عمل ولكن من دون جدوى، وتعتقد 
اأنها وقعت �شحية التمييز �شد الأ�شخا�س الذين ُيعانون 
اأن  ال��وزن. وا���ش��ارت ال�شحيفة اإىل  من زي��ادة مفرطة يف 
عن  ال��دف��اع  على  م�شرة   ،26 ثيابها  مقا�س  البالغ  �شام، 

نف�شها والآخرين الذين ُيعانون من زيادة الوزن.
العمل  اأرب���اب  اإن  قولها  الربيطانية  امل���راأة  اإىل  ون�شبت 
البدانة،  من  يعانون  الذين  النا�س  توظيف  ي��ري��دون  ل 
ع��م��ل، وهذه  اأي  اإع��ط��ائ��ه��م  ل��ع��دم  ع���ذر  اأي  و���ش��ي��ج��دون 

ممار�شة خاطئة وغري عادلة .

قزم جازان يهرب من عا�سقة 
يعترب اق�شر ان�شان على وجه الر�س عمره 30 عاما وطوله 50 �شم ، يقيم يف منطقة جازان ال�شعودية وا�شوله 
ميينة ، ويق�شي يومه بتنظيف امل�شجد ، ويوؤدي ال�شلوات اخلم�س جماعة ، وي�شرب على نظرات الف�شوليني له 

، ورا�س على خلقة اهلل له ، ويعي�س باأمن و�شالم ، انه ال�شاب عادل علي اأحمد ال�شريف .
الطرائف  اه��م  ع��ن  ال�شعودية  عكاظ  �شحيفة  ن�شرته  حديث  يف  ج��دا  القامة  ق�شري  ال�شرقي  ال�شاب  وي��ق��ول 
التي واجهته يف حياته : »اإنها كثرية جدا منها موقف ح�شل يل قريبا مع فتاة جامعية �شابة يف اأحد الأ�شواق 
ا�شتوقفتني فجاأة وهم�شت يف اأذين قائلة اأريدك اأن تكون عري�شي القادم وتخطبني عاجال الآن واأعطيك �شهريا 
جزءا من مكافاأتي املالية اجلامعية وتكون �شيفا عندي عندما اطلبك يف منا�شباتي اأنا وزميالتي وم�شاركتنا يف 
تناول طعام الع�شاء �شويا، وطلبت رقم جوايل ولكني رف�شت طلبها بلطف وقلت لها اأنا ل اأحب الزواج وظرويف 
�شعبة اتركيني وحال �شبيلي، ولكنها اأ�شرت وظلت تالحقني و�شط ال�شوق وملا لحظت اإ�شرارها ومالحقتها يل 
�شمرت ثيابي وجريت ب�شرعة للخروج من ال�شوق والفرار والختباء منها وكنت للمرة الأوىل التي اأجري فيها 
على قدمي وكان املت�شوقون يالحقوين بنظراتهم واأنا اأجري وهم يقهقهون من ال�شحك على الطريقة التي 

اأجري بها«.
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تتنكر بزي رجل لقيادة حافلة
جلاأت فتاة �شعودية اإىل التنكر بزي رجل والتلثم لتعمل �شائقة 
باإحدى قرى منطقة ع�شري جنوب  الطالبات  لتو�شيل  حافلة 
اململكة مقابل 4000 اآلف ريال �شهرياً، وذلك لظروفها املادية، 
اإّل اأن و�شعها احلّناء يف اإحدى املرات على يديها ت�شبب يف ك�شف 
وا�شمها  املواطنة  عن  اأونالين  ال�شرق  �شحيفة  ونقلت  اأمرها. 
والديها  م��ن  امل��ك��ون��ة  اأ���ش��رت��ه��ا  م��ع  تعي�س  اإن��ه��ا  قولها  �شاحلة 
الظروف  اأن  اإىل  �شقيقات يف منطقة احلفياء، م�شرية  وخم�س 
القرية  طالبات  بتو�شيل  للعمل  والدها  دفعت  ال�شعبة  املادية 
جعلها  بال�ّشن  وتقّدمه  ال�شحية  حالته  اأن  اإّل  مدار�شهن،  اإىل 
ال�شيارات  قيادة  تعلمت  اأنها  خا�شة  منه،  ب��دًل  العمل  يف  تفكر 
منذ �شغرها . واأ�شارت اإىل اأنها جنحت يف اإقناع والدها بالفكرة، 
وبداأت يف تو�شيل الطالبات متنكرة بزي رجايل ووا�شعة لثاماً 
على وجهها. ولفتت اإىل اأنها يف اإحدى املرات و�شعت حناء على 
يدها من باب الزينة اإّل اأن �شباب القرية لحظوا ذلك وعرفوا 

اأنها فتاة، فاعرتفت مو�شحة الأ�شباب التي دفعتها لذلك.
وتابعت باأن رجال القرية اأتوا لوالدها يف اليوم التايل ما جعله 
يعتقد باأنهم �شيلومونه على ذلك، اإّل اأنه فوجئ باأنهم يرحبون 
طالبات  نقل  يف  العمل  وا�شلت  اأن��ه��ا  �شاحلة  وت��وؤك��د  ب��الأم��ر. 
املرة  امل��رور، ولكن هذه  وزح��ام  املدينة  بعيداً عن طرق  القرية 

بعباءتها وحجابها الكامل.

حيوان يعي�س بال ماء وهواء
النووية!  ال��ك��وارث  مقاومة  ميكنها  ال�شرا�شري  اأن  تعلم  ه��ل 
احل��ي��وان��ات، وهو  ي�شنف من �شمن   ، اآخ��ر  لكن هناك خملوق 
حيوان جمهري مثري للده�شة لأنه باإمكانه العي�س ب�شعاده يف 
اأحلك الظروف التي �شتودي حتما بحياة بقية احليوانات التي 
 Tardigrada اإنها بطيئات امل�شية  تعي�س على �شطح الأر���س، 
من  رت��ب��ة  ه��ي  الطحلب  خنازير  اأو  امل���اء  بدببة  عموما  ت��ع��رف 

الن�شالخيات، وهي حيوانات جمزئة متتلك ثمانية اأرجل.
كالعي�س  املعي�شة  ظ��روف  اأق�شى  حتمل  الكائنات  هذه  ت�شتطيع 
الفراغ  العي�س يف  اأو هواء ملدة عقد كامل وت�شتطيع  بدون ماء 
بالفعل عام  اأجريت عليه جتربة  الف�شاء ل�شنة كاملة حيث  اأو 
2007 واأر�شل للف�شاء على منت حمطة الف�شاء الدولية وبقي 
على قيد احلياة طوال فرتة التجربة التي ا�شتغرقت 12 يوما، 
وباإمكانك جتميد هذا املخلوق العجيب الذي ل يتعدى طوله 
ال��واح��د ملم يف اأدن��ى درج��ات احل���رارة ق��رب ال�شفر املطلق ما 
باإمكانك  وكذلك  املطلق(  )ال�شفر  درجة مئوية   -273 يقارب 
درج��ة مئوبة   357 اإىل  درج��ات ح��رارة مرتفعة ت�شل  غليه يف 
ولن ميكنك �شحب الإبت�شامة من وجهه و�شيظل مقاوما لهذه 

الظروف امل�شتحيلة بالن�شبة لنا.
من  طيف   5،700 حتمل  امل��اء  دببة  فباإمكان  فقط  ه��ذا  لي�س 
هذه  م��ن  طيف   20-10 م��ن  اأن  العلم  م��ع  القاتلة  الإ�شعاعات 
الإ�شعاعات ممكن اأن تقتل الب�شر واأكر احليوانات التي تعي�س 
ع��ل��ى ال��ك��رة الأر���ش��ي��ة. وم�����ش��در غ��ذائ��ه ال��رئ��ي�����ش��ي ه��و خاليا 
يف  متطلب  غري  اأن��ه  اأي  النباتات  على  واأي�شا  احلية  الكائنات 
تقريبا ومعدل عمر هذا  كل مكان  وبتوافر طعامه يف  طعامه 

احليوان ال�شغري هو 200 عاما فقط .

فنانون �شينيون يوؤدون عر�س رق�شة الأفعى اأمام ح�شد كبري خالل موكب مهرجان امل�شابيح التقليدية �شمن الحتفالت بال�شنة القمرية اجلديدة. )ا ف ب(

الأردن يدخل مو�سوعة 
جيني�س يف التربع بالقرنيات

جيني�س  م��و���ش��وع��ة  الأردن  دخ����ل   
املتربعني  بعدد  القيا�شية،  لالأرقام 
على  ���ش��اع��ات   8 خ���الل  بقرنياتهم 
لدخول  اأه��ل��ه  م��ا  ال��ع��امل،  م�شتوى 
 3540 اأو����ش���ى  اأن  ب��ع��د  امل��و���ش��وع��ة 

�شخ�شاً بالتربع بقرنياتهم.
وق�����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الأردن����ي����ة 
الأمري  بالأع�شاء،  التربع  لت�شجيع 
اإ�شهار دخول  رع��د بن زي��د يف حفل 
اإن  ج��ي��ن��ي�����س  م��و���ش��وع��ة  يف  الأردن 
والت�شحية  ال��ع��ط��اء  ب��ل��د  الأردن 
النبيل  ���ش��ع��ب��ه  واأن  والإن�������ش���ان���ي���ة، 
ال���دوام مثال يف  ك��ان و�شيبقى على 
الرتاحم والتعاطف. واأكد اأن الأ�شرة 
العظيم  احل����دث  ه���ذا  الأردن���ي���ة يف 
تالحمها  يف  امل���ث���ل  اأروع  ����ش���رب���ت 
وال�شراء.  ال�����ش��راء  يف  ومت��ا���ش��ك��ه��ا 
ونوه بجهود وزارة ال�شحة الأردنية، 
اإن�����ش��اء م��دي��ري��ة خ��ا���ش��ة لزراعة  يف 
ال�����وزارة، ح��ي��ث �شيتم  الأع�����ش��اء يف 
املركز  لإن�شاء  خا�س  نظام  اإ���ش��دار 
واإقامة  الأع�����ش��اء  ل��زراع��ة  الوطني 
ي�شمل  ال������ذي  ال���وط���ن���ي،  ال�����ش��ج��ل 
املحتاجني لأي ع�شو من الأع�شاء، 
وكذلك املتربعني وتنظيم ذلك بني 
حتت  ال�شحية  القطاعات  خمتلف 
وبالتعاون مع  ال�شحة  وزارة  مظلة 
التربع  لت�شجيع  الأردنية  اجلمعية 
بوكالة  ورد  مل���ا  ط��ب��ق��اً  ب��الأع�����ش��اء، 
رئي�س  وقال  الأو�شط.  ال�شرق  اأنباء 
باحلملة  اخل��ا���ش��ة  التحكيم  جل��ن��ة 
حملة  اإن  احلموري  ف��وزي  الدكتور 
من عيوين حياة، متكنت من جمع 
�شاعات   8 خ���الل  م��ت��ربع��اً   3540
يف  �شخ�شيا  م��ت��ربع  ك��ل  وب��ح�����ش��ور 

مكان احلملة. 

يكت�سف اأنه خال 
خطيبته من الر�ساعة

 
اك��ت�����ش��ف ���ش��اب يف اإح����دى قرى 
ال�شرعية،  النظرة  بعد  ج���ازان 
الفتاة،  على  القران  عقد  وقبل 
باأنه خال الفتاة من الر�شاعة، 
اأج����������ربه على  ال���������ذي  الأم����������ر 
واإل���غ���اء مرا�شم  ال��ن��ظ��ر  ���ش��رف 
ع��ق��د ال���ق���ران ال��ت��ي ك���ان ينوي 

اإقامتها.
 ال���������ش����اب اك���ت�������ش���ف احل����ادث����ة 
م�����ش��ادف��ة ع���ن ط���ري���ق اإح����دى 
ينوي  ال���ت���ي  ال���ف���ت���اة  ق���ري���ب���ات 
له  اأف�����ش��ح��ت  وال��ت��ي  خطبتها، 
حدوثه،  وك��ي��ف��ي��ة  الأم������ر  ع���ن 
القران  عقد  م��را���ش��م  لتتحول 
احتفال  اإىل  ال�شرعية  والنظرة 
الأ�شرتني،  ق��ب��ل  م���ن  م��ب�����ش��ط 
ح��ي��ث ق���رر ال�����ش��اب ال��ب��ح��ث عن 

زوجة بديلة. 

يف  بريطانيا  �شلوع  م��دى  عن  تاريخية  وثائق  ك�شفت 
اأثرت  التي  الربيطانية  العائالت  وعن  الرقيق،  جتارة 
الدولرات  مبليارات  تقدر  تعوي�شات  على  بح�شولها 
القرن  يف  اإلغائها  بعد  التجارة  تلك  من  اليوم  باأ�شعار 

التا�شع ع�شر.
وتت�شمن تلك ال�شجالت التي مل ي�شبق الطالع عليها 
من  تعوي�شات  على  ح�شلوا  ال��ذي��ن  اأ���ش��م��اء  ق��ب��ل،  م��ن 
اإلغاء تلك التجارة،  اآنذاك عقب  احلكومة الربيطانية 

الأمر الذي من �شاأنه اأن ي�شبب اإحراجاً لأ�شالفهم.
ونقلت �شحيفة ذي اإندبندنت اأون �شنداي عن الدكتور 
على  اطلع  ال��ذي  لندن  كوليج  جامعة  من  دراب��ر  نيك 
م�����ش��ت��ن��دات ال��ت��ع��وي�����ش��ات ق���ول���ه، اإن ُخ��م�����س الأث���ري���اء 
حكمت  ال��ت��ي  فيكتوريا  امللكة  ع�شر  يف  الربيطانيني 
ثرواتهم  و1901، جمعوا   1837 عامي  بني  بريطانيا 

كلها اأو جزءا منها من جتارة الرقيق.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن ثمة عائالت ثرية يف كل اأنحاء 
بريطانيا ما فتئت حتى اليوم ت�شتمتع من عائدات تلك 

التجارة التي اآلت اإليهم.
وق�شى اأكادمييون من جامعة كولدج لندن بقيادة درابر، 
بالتعوي�شات  وثيقة  األ��ف   46 درا���ش��ة  �شنوات يف  ث��الث 

واإنزالها  الربيطانيني  من  العبيد  ملُ��الك  ُدفعت  التي 
يف قاعدة بيانات على الإنرتنت لن�شرها للجمهور يوم 

الأربعاء القادم.
الوثائق  تلك  من  امل�شتخل�شة  النتائج  اإن  دراب��ر  وق��ال 
�شتثريه  ال���ذي  اجل���دال  على  تداعياتها  لها  ت��ك��ون  ق��د 
ب��ارب��ادو���س -وه��ي من  دول��ة  التعوي�شات. وتقود  ح��ول 
من  بتعوي�شات  املطالبني  رك��ب  الكاريبي  البحر  ج��زر 
بالعبيد  التي حلقت  املظامل  الربيطاين عن  امل�شتعمر 

وعائالتهم.
ومن بني ال�شخ�شيات التي اأُميط اللثام عن ا�شتفادتها 
م���ن جت�����ارة ال���رق���ي���ق، رئ��ي�����س ال�������وزراء احل�����ايل ديفد 
ك���ام���ريون ووزي������ر ال����زراع����ة الأ����ش���ب���ق دوغ���ال����س هوغ 
اأوروي���ل وال�شاعرة  وال��روائ��ي��ان غ��راه��ام غرين وج��ورج 
الفنون  ملجل�س  احل��ايل  والرئي�س  براونينغ  اإليزابيث 

الربيطاين بيرت بازالغيت.
وم����ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال����ب����ارزة الأخ�������رى ال���ت���ي �شمت 
ال�����ش��ج��الت اأ���ش��م��اءه��م، اأح���ف���اد اآل ب��اري��ن��غ وه���ي اأق���دم 
العائالت امل�شرفية يف بريطانيا، وهرني ل�شيليز اأحد 
اأبناء  اأ���ش��الف  واأح���د  باإجنلرتا  ه���اروود  منطقة  نبالء 

عمومة امللكة.

ثراء اأغنياء بريطانيا من جتارة الرق 

كاردا�سيان تنتظر مولودة 
اإنها حامل  كاردا�شيان،  الأمريكية، كيم  الواقع  تلفزيون  قال م�شدر مقّرب من جنمة 
باأنثى وك�شف امل�شدر ملوقع ي وا�س ماغازين دوت كوم الأمريكي، اأن كاردا�شيان تنتظر 

مولودة وهي الأوىل لها.
وهذه املولودة هي الأوىل للنجمة الأمريكية البالغة من العمر 32 عاماً من زوجها 
مغني الراب، كانيي وي�شت، 35 عاماً، فيما ل تزال كردا�شيان ت�شارع للطالق من 
لعب كرة ال�شلة، كري�س هامفريز، الذي انف�شلت عنه بعد زواج ا�شتمر 72 يوماً.
اأن  كيم  اأحبت  لطاملا  ف��رح��اً..  يطريان  ووي�شت  كاردا�شيان  اإنهما  امل�شدر  وق��ال 

تنجب اأنثى ووفقاً للموقع فاإنه من املرتقب اأن تكون الولدة يف متوز يوليو 
املقبل.


