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اعتمد ر�ؤية دبي 2020 لتطوير القطاع ال�سياحي
حممد بن ر��شد:  �لإمار�ت �أكدت مكانتها على 

خارطة �ل�شياحة �لعاملية كاأحد �أ�شهر �ملقا�شد �ل�شياحية
•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لد�لة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ر�ؤية دبي 2020 
لتطوير �لقطاع �ل�شياحي مت�شمنة �شل�شلة من �لأهد�ف �لطموحة 
من �أبرزها زيادة �لتدفقات �ل�شياحية �إىل دبي ��شول �إىل 20 مليون 
�شائح بحلول مطلع �لعقد �ملقبل �كذلك م�شاعفة �مل�شاهمة �ل�شنوية 
للقطاع �ل�شياحي يف �لقت�شاد �ملحلي لدبي �إىل ثالثة �أ�شعاف ما يتم 
حتقيقه حاليا من عائد�ت. ��أكد �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لد�لة 
�لإمار�ت  د�ل��ة  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
��أ�جدت  �لعاملية  �ل�شياحة  خ��ارط��ة  على  مكانتها  تاأكيد  يف  جنحت 
لنف�شها موقعا بني �أ�شهر �ملقا�شد �ل�شياحية �لتي يفد �إليه �لز��ر من 
كافة �أنحاء �لعامل حيث قطعت بالدنا �شوطا طويال يف جمال تطوير 
قدر�تها �ل�شياحية مدعومة يف ذلك ب�شل�شلة من �ملبادر�ت �لتنموية 
لالنطالق  قوية  رك��ي��زة  �شكلت  �لتي  �لنوعية  ��مل�شاريع  �لطموحة 

بخطى ��ثقة نحو �مل�شتقبل.                               )�لتفا�شيل �س3(

بتوجيهات من حممد بن را�سد 
ز�يد للإ�شكان يعتمد �أ�شماء 329 مو�طنا من 

م�شتحقي �مل�شاعد�ت �ل�شكنية بقيمة 165 مليون درهم
•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  بتوجيهات 
نائب رئي�س �لد�لة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �عتمد 
�لأخري  �جتماعه  لالإ�شكان خالل  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س 
�زير  �لنعيمي  بلحيف  ع��ب��د�هلل  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  برئا�شة 
329 مو�طنا  �أ�شماء  �إد�رة �لربنامج  �لأ�شغال �لعامة رئي�س جمل�س 
�حلايل  �ل��ع��ام  م��ن  �ب��ري��ل  ل�شهر  �ل�شكنية  �مل�شاعد�ت  م�شتحقي  م��ن 
�م��ار�ت �لد�لة بقيمة �جمالية  موزعة بني �لقر��س ��ملنح يف كافة 
بلغت نحو 165 مليون درهم.                                          )�لتفا�شيل 

�شلطان �لقا�شمي خالل ��شتقباله حممد بن ز�يد  )��م(

حاكم �ل�شارقة ي�شتقبل حممد بن ز�يد بق�شر �لبديع 
�يل عهد اأبوظبي ي�ستقبل حاكم راأ�س اخليمة ��يل عهده ��يل عهد عجمان �يوا�سل 
ا�ستقبال املواطنني �يوؤكد حر�س رئي�س الد�لة على حل ق�ساياهم �توفري متطلباتهم 

خطاأ بالتعميم �مل تت�سلمه املدار�س حتى حينه رغم اأهميته

�لرتبية تتنبه ل�شيق �لوقت وتعلن عن 
حذف درو�س يف 6 مو�د من �ل�شاد�س لـ12

•• دبي – حم�شن را�شد 

قررت �ز�رة �لرتبية ��لتعليم فجاأة ، �قبل 25 يوما 
م��ن ب��دء �م��ت��ح��ان��ات نهاية �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جلاري 
��لتي �شتبد�أ �لأحد9 يونيه �ملقبل بدء� من �ل�شاد�س 
�ملقررة  �ل��در����س  م��ن  ك��م  ع�شر،�إلغاء  �ل��ث��اين  �حتى 
�شتة  ل�  �لدر��شية  �ملر�حل  تلك  على طالب �طالبات 
 - ��لريا�شيات   - �لإ�شالمية  �لرتبية  در��شية:  مو�د 

��لعلوم،   - ��لفيزياء   - ��لكيمياء   - ��جليولوجيا 
�حت���وي���ل ت��ل��ك �مل���ق���رر�ت �مل��ح��ذ�ف��ة مل����و�د �إث���ر�ئ���ي���ة ، 
�ملناطق  �ل��وز�رة على  �ل��ذي عممته  �لتعميم  �إن  حتى 
�لتعليمية ، يف �قت متاأخر من نهاية د��م �خلمي�س 
�ملا�شي ، �مل يت�شن للمناطق تعميمه على مد�ر�شها 
�إل خ��الل د��م �ليوم �لأح��د ، ج��اء يف مقدمته خطاأ 

بالتاريخ ت�شبب يف عدم فهم مق�شود �لوز�رة. 
)�لتفا�شيل �س5(

•• ال�شارقة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شباح �م�س بق�شر �لبديع �لعامر �لفريق 
�أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �يل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �ذلك بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 

�شلطان �لقا�شمي �يل عهد �نائب حاكم �ل�شارقة.
�تنا�ل �للقاء تبادل �لأحاديث حول عدد من �لق�شايا �لرئي�شية ��لهامة 
�لتي ت�شب يف م�شلحة �لوطن ��ملو�طن �حتقق تطلعات قيادة �لد�لة 
�لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لد�لة حفظه �هلل �تلبي �حتياجات �أبناء �لد�لة.
من جهة �خرى ��شتقبل �لفريق �أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
جمل�س  يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  �يل 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ل�شارقة  باإمارة  �لذيد  منطقة  يف  �شموه 
�شمو  ير�فقه  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر 

�ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي �يل عهد ر�أ�س �خليمة.
من جهة �خرى ���شل �لفريق �أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�يل عهد �أبوظبي لليوم �لثاين على �لتو�يل يف جمل�س �شموه يف منطقة 

�لذيد جموع �ملو�طنني من كافة �مار�ت �لد�لة. )�لتفا�شيل �س2(

الفجر........    04:20            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:56  
الع�صاء......   08:26

مو�طنون �شوريون ي�شري�ن �ىل �لدخان �ملت�شاعد نتيجة ق�شف �لقو�ت �ل�شورية على مدينة �لرقة  )ر�يرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

على  جثة   62 على  �ل�شبت  ع��ر 
جنوب  يف  ���ش��ن��ي  ح����ي  يف  �لق������ل 
م��دي��ن��ة ب��ان��ي��ا���س �ل�����ش��اح��ل��ي��ة يف 
�قتحمته  ����ش���وري���ا  غ����رب  ���ش��م��ال 
�م�شلحون  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
مو�لون لها من �لطائفة �لعلوية 
�ملر�شد  �ف��اد  ما  بح�شب  �جلمعة، 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان.
�ملر�شد يف بريد �لكرت�ين  �ق��ال 
ع�����ر ع����ل����ى ج����ث����ام����ني ع�������ش���ر�ت 
��شت�شهد��  �ل���ذي���ن  �مل���و�ط���ن���ني 
�لنظامية  �لقو�ت  �قتحام  خ��الل 
م����ن جي�س  ع���ن���ا����ش���ر  ي���ر�ف���ق���ه���ا 
�لطائفة  م���ن  �ل��وط��ن��ي  �ل���دف���اع 
�لعلوية حلي ر�أ�س �لنبع يف مدينة 
م�شلمون  يقطنه  �لذين  بانيا�س 
�لذين  �ملو�طنني  ع��دد  ��ن  �شنة، 
 �� ب��ال���ش��م��اء  ��شت�شهادهم  ت��وث��ق 
بلغ  �مل�شورة  �ل�شرطة   �� �ل�شور 

�شخ�شا.  62
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �ع��ل��ن��ت  �ق����د 
�لنباء  �ز�ء  ر�ع���ت  �ن��ه��ا  �ل�شبت 
�ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن ق��ي��ام �لقو�ت 
ب�شار  �ل�����ش��وري  للرئي�س  �لتابعة 
�ل���ش��د ب��ارت��ك��اب جم���زرة يف بلدة 
�لبي�شا �ل�شورية، �حذرت من �ن 
�مل�شوؤ�لني عن �خلر�قات حلقوق 

�لن�شان يجب �ن يحا�شبو�.

��ف���ق���ا ل��ل��ن��ا���ش��ط��ني ف�����اإن ق���و�ت 
�لنظام �أعدمت 28 مدنيا بينهم 
ع�شر�ن من عائلة ��حدة �ت�شعة 
منهم �أطفال. كما �أُعدم عدد من 
�لأ�شخا�س يف منطقة ر�أ�س �لنبع 
يف ب��ان��ي��ا���س، �ذل���ك ب��ع��د ي���وم من 
�إعد�م 150 ق�شى بع�شهم ذبحا 
�مل��دي��ن��ة، �ف��ق �ملجل�س  ���ش��و�رع  يف 

�لع�شكري يف بانيا�س.
����ش��ت��ب��ك��ت �ح�����دة من  �يف ح��ل��ب 
جمموعات  م���ع  �ل���ن���ظ���ام  ج��ي�����س 
حميط  يف  �لن�شرة  جلبهة  تابعة 
�يف  حلب.  بريف  كوير�س  مطار 
بوقوع  ن��ا���ش��ط��ون  �أف������اد  ح��م�����س 
�جلرحى  �ع�����ش��ر�ت  قتلى  ت�شعة 
يف ق�شف حلزب �هلل على مدينة 
��شتباكات  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لق�شري 
�قو�ت  �حل��ر  �جلي�س  بني  عنيفة 
�شخمة  باأعد�د  �ملدعومة  �لنظام 
م��ن ق���و�ت ح��زب �هلل يف حما�لة 

لقتحام �ملدينة.
�أ�شو�شيتد  �ك��ال��ة  نقلت  ذل��ك  �ىل 
بر�س عن م�شدر ر�شمي �إ�شر�ئيلي 
��شائل  �أعلنته  ك��ان��ت  م��ا  ت��اأك��ي��ده 
ب�شاأن  �أمريكية،  �م�شادر  �إع��الم 
�إ�شر�ئيلية  حربية  ط��ائ��ر�ت  قيام 
يف �قت متاأخر من ليل �خلمي�س 
�أ�شلحة  �شحنة  ع��ل��ى  غ���ارة  ب�شن 
�إىل  �شوريا  كانت يف طريقها من 

حزب �هلل �للبناين.

اإ�سرائيل توؤكد ق�سفها �سحنة اأ�سلحة يف �سوريا

قو�ت �لأ�شد ترتكب �ملجازر يف بانيا�س و�لآلف يفرون

ــة  ــي ــان ــت ــش ــ� ــاك حمـــكـــمـــة ب
م�شرف حمــاكــمــة  تـــرجـــىء 

•• ا�شالم اباد-وام:

�لرهاب  مكافحة  حمكمة  �أم��رت 
على  بالبقاء  �م�س  ر��لبندي  يف 
�ل�شابق  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين  �ل��رئ��ي�����س 
ب����ر�ي����ز م�������ش���رف يف �لح���ت���ج���از 
�لحتياطي ملدة ��شبوعني �خرين 
��لذي يحاكم بتهمة �قالة �عزل 
قانونية  غ���ري  ب�����ش��ورة  �ل��ق�����ش��اة 
��حدة  �ه���ي  ف���رتة حكمه  خ���الل 
م��ن ث���الث ت��ه��م �خ���رى تتعلق يف 
بوتو  بينظري  �غ��ت��ي��ال  مالب�شات 
�مقتل  �ل�شابقة  �ل����وزر�ء  رئي�شة 
..�طلب  �ديني  �شيا�شي  زعيمني 
حمامو �لدفاع �ن جتري �جلل�شة 
�منية  ل�شباب  منزله  يف  �لقادمة 
�لع�شكرية  �ل����ق����ي����ادة  ��ت�����خ�����ذت 
موقفا جتاه �لطريقة �لتي يعامل 
من�شب  ت��وىل  �ل���ذي  م�شرف  بها 
�رك��ان �جلي�س طيلة فرتة  رئي�س 
حكمة ��جه قائد �جلي�س �حلايل 
ر�شالة  ك���ي���اين  �����ش���ف���اق  �ل���ف���ري���ق 
كلمة  يف  يف  �ملحاكم  �ىل  ���شحة 
عن  بالكف  �ل�شهد�ء  بيوم  �لقاها 

معاملة م�شرف بهذه �لكيفية. 

�حد �شحايا �لعملية �لرهابية

�ملتحدثة  ب�شاكي  جنيفر  �ق��ال��ت 
ب��ا���ش��م �خل��ارج��ي��ة �لم��ريك��ي��ة يف 
ر�عت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  بيان 
من �لنباء �لتي ��شارت �ىل �قوع 
�كر من مئة قتيل يف �لثاين من 
�يار مايو يف هجمات �ح�شية على 
بلدة �لبي�شا" �ل�شنية �لو�قعة يف 

�شمال غرب �شوريا.
������ش���اف �ل��ب��ي��ان ب��ن��اء ع��ل��ى هذه 
�لنظام  ق������و�ت  ف�����ان  �مل���ع���ل���وم���ات 
�م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �ل�����ش��ب��ي��ح��ة دم���رت 

بالها�ن  ق�����ش��ف��ه��ا  ع���رب  �مل��ن��ط��ق��ة 
ث���م �ن��ق�����ش��ت ع��ل��ى �ل��ب��ل��دة حيث 
�عدمت عائالت بكاملها بن�شائها 
�ملتحدثة  �خ��ل�����ش��ت  ��ط��ف��ال��ه��ا. 
حما�شبة  م���ن  ب���د  ل  �ل���ق���ول  �ىل 
�لنتهاكات  ه��ذه  ع��ن  �مل�����ش��وؤ�ل��ني 

�خلطرية حلقوق �لن�شان.
�ىل  ��شار  �ل�شوري  �ملر�شد  �ك��ان 
على  قتيال  خم�شني  ن��ح��و  �ق���وع 
يف  �ملدنيني  من  غالبيتهم  �لق��ل 
�ل�شحايا  �ن  م��و���ش��ح��ا  �ل��ب��ي�����ش��ا 

قتلو� �عد�ما �� نتيجة �لق�شف.
�نقلت �كالة �ل�شحافة �لفرن�شية 
عن مدير �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�لإن�شان ر�مي عبد �لرحمن قوله 
ت��ه��رب من  �ل���ع���ائ���الت  �إن م��ئ��ات 
بانيا�س خوفا  �ل�شنية يف  �لأحياء 
�إىل  م�شري�  جديدة،  جم��زرة  من 
�أ�شفر  �لنبعة  ر�أ�س  �أن ق�شف حي 
ع���ن ���ش��ق��وط ت�����ش��ع��ة ق��ت��ل��ى على 
�لأق��ل، ف�شال عن مفقودين مما 

ميكن �أن يرفع �حل�شيلة.

بعد اإحكام احل�سار عليهم يف جبل ال�سعانبي:
هل يو�ّشع �لإرهابيون د�ئرة

 �ملو�جهة تاأمينا لفر�رهم من تون�س؟
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ت�شتمر عمليات �لتم�شيط � �لبحث عن �ملجموعة �لإرهابية �لتي تتح�شن 
بجبل �ل�شعانبي، �أعلى �ملرتفعات يف �لبالد �لتون�شية، مبحافظة �لق�شرين. 
�يبد� �نه مت يف مرحلة �أ�ىل حما�شرة �جلبل �تطويقه بالكامل ��إغالق 
كل منافذه، يف م�شعى ل�شتخد�م �شالح �جلوع ��لعط�س لإجبار �ملجموعة 
على �خلر�ج ��ل�شت�شالم خا�شة بعد �أن �أُجربت على ترك متوينها �ز�دها 

يف مع�شكر�ت �إقامتها �لتي �قع تدمريها.               )�لتفا�شيل �س12(

مقتل خم�شة جنود �مريكيني يف �فغان�شتان 
•• قندهار-ا.ف.ب:

�علنت قوة �لطل�شي يف �فغان�شتان �ن خم�شة جنود �مريكيني تابعني لها 
قتلو� �ل�شبت يف �نفجار عبوة نا�شفة يف جنوب �لبالد.

�قال قائد �شرطة قندهار حيث �قع �لنفجار لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
�جلنود �خلم�شة �مريكيون من قوة �حللف �لطل�شي �هم قتلو� يف �قليم 

مايو�ند يف �لية قندهار �لتي تعترب معقال ملقاتلي طالبان.
�ثر  �ل��رز�ق �ن خم�شة جنود �مريكيني قتلو� على  �ق��ال �جل��ر�ل عبد 

��شابة �آليتهم �مل�شفحة بانفجار لغم �شديد �لقوة يف �قليم مايو�ند.
�يرتفع بذلك �ىل 47 عدد �لقتلى يف �شفوف قوة �لطل�شي منذ مطلع 
�ل�شنة �حلالية، ح�شب تعد�د تعده �ملنظمة �مل�شتقلة �ي كاجوياليتيز.��رغ 

��شتناد� �ىل �ملعلومات �لر�شمية.

مطالبات دولية بتحقيقات عاجلة يف �أحد�ث �حلويجة بالعر�ق 
•• نيويورك-وكاالت:

ك�شفت منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف( عن �أنها ح�شلت على 
�أطفال ��إ�شابة  معلومات جوهرية �موثوق بها حول مقتل نحو ثمانية 
12 �آخرين باإ�شابات خطرية خالل �أعمال �لعنف �لتي د�رت يف �حلويجة 

بالقرب من مدينة كركوك �شمايل �لعر�ق.
 كان ع�شر�ت �ملحتجني قتلو� يوم 23 �بريل ني�شان، عندما حا�لت قو�ت 
�لأمن �لعر�قية �لقب�س على بع�س �ملحتجني من �ل�شنة كانو� معت�شمني 
من  قلقها  عن  �لد�لية  �ملنظمة  ��أعربت  �حلويجة.  مدينة  يف  خميم  يف 
�لتقارير �لتي �أفادت باأن �طفال ترت��ح �عمارهم بني 14 �إىل 17 عاما 
من بني �مل�شابني با�شابات بالغة باأعرية نارية، مطالبة �حلكومة �لعر�قية 

باجر�ء حتقيق عاجل يف هذه �حلالت.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرت�ين 
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ومو�قف  �أبوظبي  مــرور 
متدد�ن تق�شيط �ملخالفات  

•• ابوظبي-وام:
م������������ددت م������دي������ري������ة �مل����������ر�ر 
�أبوظبي  ب�شرطة  ��ل���د�ري���ات 
�لنقل  د�ئ�����رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ملخالفات  تق�شيط  باأبوظبي 
�ملر�رية �لتابعة ملر�ر �أبوظبي 
�لنقل  د�ئ����������رة  �خم�����ال�����ف�����ات 
منتهية  �ملركبات  على  مو�قف 
�لرت�خي�س. )�لتفا�شيل �س(
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•• الذيد-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أ�ل  �ل��ف��ري��ق  �����ش��ل 
ن��ه��ي��ان �يل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة لليوم �لثاين على 
�لتو�يل يف جمل�س �شموه يف منطقة 
من  �بتوجيهات  بال�شارقة  �لذيد 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لد�لة حفظه 
�ملو�طنني  ج���م���وع  ����ش��ت��ق��ب��ال  �هلل 
م��ن ك��اف��ة �م����ار�ت �ل��د�ل��ة. ح�شر 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �ل�شتقبال 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
��لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
��ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء �زي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �معايل 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
��ل�����ش��ب��اب �تنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  �زي����ر 
�مل��ج��ت��م��ع �م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
�آل نهيان �زير �لتعليم  بن مبارك 
��ل�شيخ  �لعلمي  ��ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 

اأكد حر�س رئي�س الد�لة على التفاعل مع ق�سايا املواطنني �توفري متطلباتهم 

حممد بن ز�يد ي�شتقبل �ملو�طنني لليوم �لثاين على �لتو�يل يف �لذيد
ذي�������اب ب�����ن حم���م���د ب�����ن ز�ي�������د �ل 
�مل�شوؤ�لني  ك��ب��ار  م��ن  �ع���دد  نهيان 
�حلديث  �شموه  �ت��ب��ادل  ب��ال��د�ل��ة. 
�مل��و�ط��ن��ني ��ط��ل��ع منهم على  م��ع 
�أحو�لهم �تعرف على �حتياجاتهم 
��حلياتية  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة  ����ش��وؤ�ن��ه��م 
�ل�شمو  �شاحب  �ن  �شموه  ..موؤكد� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لد�لة حفظه �هلل يحر�س  رئي�س 
�ل��ت��ف��اع��ل م���ع ق�شايا  د�ئ���م���ا ع��ل��ى 
�ملو�طنني �همومهم �يتطلع د�ما 
�مل��و�ط��ن��ني من  �ىل مت��ك��ني جميع 
م�شتويات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�ت���اأم���ني �حلياة  �ل���ك���رمي  �ل��ع��ي�����س 

�ل�شرية �مل�شتقرة.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أ�ل  �ل��ف��ري��ق  �ق����ال 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �ن �لقيادة 
�لذي  �لنهج  �ف��ق  ت�شري  �حلكيمة 
تعاىل  �هلل  ب��اذن  له  �ملغفور  ��شعه 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه يف �ل��و���ش��ول �ىل 
�قر�هم  مناطقهم  يف  �مل��و�ط��ن��ني 
�أحو�لهم  �ع����ن  ع��ن��ه��م  ��ل�������ش���وؤ�ل 
��ملبادرة �ىل حل ق�شاياهم ��لعمل 

..موؤكد�  متطلباتهم  توفري  على 
متو��شل  �ل��ن��ه��ج  ه����ذ�  �ن  ���ش��م��وه 
ب������اإذن �هلل �مي���ان���ا من  �م�����ش��ت��م��ر 
�د�ره  باأهميته  �حلكيمة  �لقيادة 
يف تقوية �متتني ر��بط �لتالحم 

��لنتماء �لوطني.

كما ��شتقبل �شمو �يل عهد �بوظبي 
ع���دد� م��ن ���ش��ب��اط ����ش��ب��اط �شف 
�لذين  �مل�شاندة  �ل��وح��د�ت  ��ف���ر�د 

قدمو� لل�شالم على �شموه.
�مل��و�ط��ن��ون عن  ع��رب  م��ن جانبهم 
��شعادتهم  �شموه  بلقاء  فرحتهم 

��ل�شتماع  م���ع���ه���م  ب���ال���ت���و�����ش���ل 
�متطلباتهم  لح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
بحر�س  ..م�����ش��ي��دي��ن  �حل��ي��ات��ي��ة 
�لقيادة على تطوير كافة �خلدمات 
�أج����ل رف��ع��ة �شاأن  �ل���ش��ا���ش��ي��ة م���ن 

�لوطن. 

•• الذيد-وام:

�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أ�ل �شمو  �لفريق  قام 
�يل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س بزيارة ملنزل �ملو�طن �شهيل ر��شد حممد �لطنيجي 
يف منطقة �لذيد. �رحب �شهيل �لطنيجي بزيارة �لفريق 
�أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ملنزله ..معربا 
عن �شعادته ��أ�شرته بهذه �لزيارة �ت�شريفه لهم ..�قال 
�ن هذه �خلطوة �لكرمية ��لعزيزة على قلوبنا هي من 
�لقيادة  عليه  حتر�س  �ل��ذي  ��ل��ت��الح��م  �لتو��شل  نبع 
ع��ل��ى متطلباتهم  ��ل���وق���وف  �مل��و�ط��ن��ني  �حل��ك��ي��م��ة م��ع 

��شوؤ�ن حياتهم.
�حلديث  �مل��و�ط��ن  م��ع  �أبوظبي  عهد  �شمو �يل  �ت��ب��ادل 
�ل�شابق  يف  �ملنطقة  ��أح���و�ل  �لجتماعية  �لم���ور  ح��ول 
�ق�شوة  �لعي�س  �شعوبة  �ملو�طن  ��شتذكر  حيث  �حاليا 
�حلياة يف �ملا�شي �قال:نحمد �هلل عز �جل على �لنعمة 

�أنعم بها على �شعب �لم��ار�ت بوجود هذه �لقيادة  �لتي 
�خلرية �لتي ترعى م�شالح �لنا�س �ت�شهل عليهم �حلياة 

�تبادلهم �حلب ��لوفاء ��لولء لوطننا �لغايل.
�قدم �ملو�طن ل�شموه �مر�فقيه ��جب �ل�شيافة �لعربية 

�تنا�ل �شموه �مر�فقوه �لقهوة معه.
�ل�شيخ  .. �شمو  �أبوظبي يف زيارته  ر�فق �شمو �يل عهد 
�أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية ��لإن�شانية 
��لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �زير �لد�خلية �معايل �ل�شيخ نهيان بن 
مبارك �آل نهيان �زير �لثقافة ��ل�شباب �تنمية �ملجتمع 
�معايل  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ��ل�شيخ 
�ملزر�عي  مبارك  حممد  ��شعادة  �لكتبي  مهري  عبد�هلل 
�كيل ديو�ن �شمو �يل عهد �أبوظبي ��شعادة جرب حممد 
غامن �ل�شويدي مدير عام ديو�ن �يل �لعهد �عدد من 

�مل�شوؤ�لني.

حممد بن ز�يد يزور مو�طنا يف منطقة �لذيد 

للوقوف على اأحوال املواطنني �احتياجاتهم �م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم 

حممد بن ز�يد يقوم بجولة تفقدية يف عدد من �ملناطق �ل�شرقية من �لدولة 

حممد بن ز�يد ي�شتقبل ويل عهد عجمان

حممد بن ز�يد ي�شتقبل حاكم ر�أ�س �خليمة وويل عهده مبجل�شه يف منطقة �لذيد 
•• الذيد-وام:

��شتقبل �لفريق �أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �يل عهد �أبوظبي 
منطقة  يف  �شموه  جمل�س  يف  �م�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
�لذيد باإمارة �ل�شارقة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ير�فقه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 

�شقر �لقا�شمي �يل عهد ر�أ�س �خليمة.
�أبوظبي جموع  �شمو �يل عهد  ��شتقبال  �لذي جرى خالل   - �للقاء  تنا�ل 
�مل��و�ط��ن��ني م��ن ك��اف��ة �م����ار�ت �ل��د�ل��ة - �حل��دي��ث ح���ول ع���دد م��ن �ل�شوؤ�ن 
برئا�شة  �حلكيمة  �لقيادة  �جهود  ��ملو�طنني  �لوطن  تهم  �لتي  ��لق�شايا 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لد�لة حفظه �هلل يف 
حتقيق �شبل �لعي�س �لكرمي للمو�طنني �دفع �لعملية �لتنموية يف �لد�لة 
�ىل مزيد من �لزدهار ��لنماء. ح�شر �ل�شتقبال �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  ��لفريق  ��لإن�شانية  �خلريية 
�آل  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �لد�خلية �معايل  �ل��وزر�ء �زير  رئي�س جمل�س 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �معايل  �ملجتمع  �تنمية  ��ل�شباب  �لثقافة  �زي��ر  نهيان 
بن  ذي��اب  ��ل�شيخ  �لعلمي  ��لبحث  �لعايل  �لتعليم  �زي��ر  نهيان  �آل  مبارك 

حممد بن ز�يد �ل نهيان �عدد من �ل�شيوخ �كبار �مل�شوؤ�لني بالد�لة. 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أ�ل  �لفريق  ��شتقبل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  �يل  نهيان 
�مل�شلحة �م�س يف جمل�س �شموه يف مدينة �لذيد باإمارة 
�ل�شارقة �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي �يل عهد 

عجمان.
�تبادل �لفريق �أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لأحاديث �لودية مع �شمو �يل عهد عجمان حول عدد 
�لوطن يف ظل حر�س �شاحب  تهم  �لتي  �ملو��شيع  من 
�لد�لة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�ذلك  �لوطنية  �مل�شرية  مكت�شبات  لتعزيز  �هلل  حفظه 

�ملو�طنني  بجموع  �أبوظبي  عهد  �يل  �شمو  لقاء  خ��الل 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ نهيان بن  �للقاء �شمو  �لذيد. ح�شر  يف 
�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�شمو  ��لفريق  �آل نهيان لالأعمال �خلريية ��لإن�شانية 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�آل  �ل�شيخ ذياب بن ز�يد  �ل��وزر�ء �زير �لد�خلية ��شمو 
�آل نهيان �زير  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  نهيان �معايل 
بن  ذي���اب  ��ل�شيخ  �ملجتمع  �تنمية  ��ل�شباب  �لثقافة 
حممد بن ز�يد �ل نهيان �معايل عبد�هلل مهري �لكتبي 
��شعادة حممد مبارك �ملزر�عي �كيل ديو�ن �شمو �يل 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ����ش��ع��ادة ج��رب حم��م��د غ���امن �ل�شويدي 

مدير عام ديو�ن �يل �لعهد �عدد من �مل�شوؤ�لني. 

•• الذيد-وام:

�يل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أ�ل  �لفريق  ق��ام 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س بجولة 
تفقدية يف عدد من �ملناطق �ل�شرقية من �لد�لة للوقوف على 
�ملقدمة  �خلدمات  �م�شتوى  ��حتياجاتهم  �ملو�طنني  �أح��و�ل 

لهم ��مل�شاريع ��ملبادر�ت �لتي يتم تنفيذها يف تلك �ملناطق.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �جل��ول��ة  خ��الل  �شموه  ر�ف���ق 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
لالأعمال �خلريية ��لإن�شانية ��لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
�لد�خلية  �زي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
نهيان  �ل�شيخ  �معايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ذي��اب  �ل�شيخ  ��شمو 
�ملجتمع  �تنمية  ��ل�شباب  �لثقافة  �زي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن 
�معايل عبد�هلل  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  بن حممد  ذي��اب  ��ل�شيخ 

مهري �لكتبي ��شعادة حممد مبارك �ملزر�عي �كيل ديو�ن �شمو 
�يل عهد �أبوظبي ��شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي مدير 

عام ديو�ن �يل �لعهد �عدد من �مل�شوؤ�لني.
��طماأن �شمو �يل عهد �أبوظبي على �أحول �ملو�طنني يف �لقرى 
��مل�شاكن �لقريبة من �لأ�دية ��جلبال خا�شة تلك �لتي �شهدت 

�أمطار �خلري خالل �ل�شبوع �ملا�شي.
���شتهل �شموه �جلولة بزيارة �ىل �شد ��دي �شوكة �لذي تقدر 
قدرته �ل�شتيعابية ب� 275 �ألف مرت مكعب �يبلغ �رتفاع �ل�شد 
�ل�شد  �ن  بالذكر  .. ��جلدير  �أمتار   107 ��لطول  13 مرت� 
قد فا�س �أكر من مرة خالل �لمطار �لتي �شهدتها �ملنطقة 

�ل�شبوع �ملا�شي.
بعدها ���شل �شمو �يل عهد �بوظبي جولته بزيارة منزل علي 
بن �شعيد �لدهماين مبنطقة �ملنيعي حيث �لتقى �شموه باأفر�د 
�ملجا�رة  ��مل��ن��اط��ق  �ملنيعي  منطقة  ��ه���ايل  �ل��ده��م��اين  �أ���ش��رة 

�أ�ل  �لفريق  �مليمونه. �قد �شافح  �شموه  بزيارة  �لذين رحبو� 
�هايل  م��ن  �حل�شور  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
�شعادته  عن  �شموه  ..معربا  �ملجا�رة  ��ملناطق  �ملنيعي  منطقة 
بلقائهم ��ل�شتماع �ىل مطالبهم ��حتياجاتهم من �خلدمات 

�لأ�شا�شية.
�بوظبي  عهد  �يل  �شمو  ب��ق��د�م  �حل�شور  رح��ب  جانبهم  م��ن 
�ت�شريفه لهم معربني عن �شعادتهم بلقاء �شموه �م�شافحته 
�لتي عربت  �ل�شعرية  �لق�شائد  �ل�شعر�ء عدد� من  �ألقى  حيث 
ل��ل��د�ل��ة ..م�شيدين  ع��ن م�����ش��اع��ر �حل���ب ��ل�����ولء ��لن��ت��م��اء 
بالإجناز�ت �لتي حتققت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لد�لة حفظه �هلل.
�لقور  ��دي  �ىل  بزيارة  �لتفقدية  �شموه جولته  �ختتم  بعدها 
�مل���ز�رع ��لذي  م��ن  ت��ت��وزع على جانبيه �ل�شجار �ع��دد  �ل��ذي 

جتمعت فيه مياه �لمطار �لتي هطلت موؤخر� على �ملنطقة.

حاكم �ل�شارقة ي�شتقبل حممد بن ز�يد بق�شر �لبديع
•• ال�شارقة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�لبديع  بق�شر  �م�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�لعامر �لفريق �أ�ل �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �يل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �ذلك بح�شور �شمو 
�نائب  عهد  �يل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 

حاكم �ل�شارقة. 
�لرئي�شية  �لق�شايا  �لأحاديث حول عدد من  تبادل  �للقاء  �تنا�ل 
��لهامة �لتي ت�شب يف م�شلحة �لوطن ��ملو�طن �حتقق تطلعات 

�هلل بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية ��جلمارك 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  ��ل�شيخ 
�لقا�شمي  حمد  ب��ن  �شقر  ب��ن  خالد  ��ل�ش����يخ  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
�ش�����لطان  ب��ن  �شقر  ب��ن  �شعيد  ��ل�ش����يخ  �لأ���ش��غ��ال  د�ئ���رة  رئي�س 
خورفك����ان  مدينة  يف  �حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  نائب  �لقا�ش����مي 
��ل�شيخ هيثم بن �شقر بن �شلطان �لقا�ش����مي نائب رئي�س مكتب 
�شمو �حلاكم يف مدينة كلباء ��ل�شيخ �ش������امل بن عبد �لرحمن بن 
بن  �أحمد  ��ل�شيخ  �حلاكم  �شمو  عام مكتب  �لقا�شمي مدير  �شامل 

عبد �هلل �آل ثاين.
�زير  �لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل  �للقاء  ح�شر  كما   

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �لر�شيدة  �لد�لة  قيادة 
�أبناء  �حتياجات  �تلبي  �هلل  حفظه  �لد�لة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لد�لة.
نائب  �آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ �شيف بن  �لفريق �شمو  �للقاء   ح�شر 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �معايل  �لد�خلية  �زي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
��ل�شيخ  �ملجتمع  �تنمية  ��ل�شباب  �لثقافة  �زير  نهيان  �آل  مبارك 
عبد �هلل بن حممد �آل ثاين رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين ��ل�شيخ 
��ل�شيخ  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  بن  حممد 
�حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  حميد  بن  �شقر  بن  ع�شام 
��ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ��ل�شيخ خالد بن عبد 

�شوؤ�ن  ع��ام  �أم��ني  �مل��دف��ع  ب��ن عبد�لرحمن  �م��ع��ايل حمد  �ل�شحة 
مهري  عبد�هلل  �معايل  �لرئا�شة  ���ش��وؤ�ن  �ز�رة  يف  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لكتبي ��شعادة حممد جمعة بن هندي رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري 
�لديو�ن  رئي�س  �ل�شيخ  بن  �أحمد  ر��شد  ��شعادة  �ل�شارقة  لإم���ارة 
�شمو �يل  دي��و�ن  �ملزر�عي �كيل  �لأم��ريي ��شعادة حممد مبارك 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ����ش��ع��ادة �أح��م��د ب��ن حم��م��د �مل��دف��ع رئ��ي�����س جمل�س 
�إد�رة غرفة جتارة ��شناعة �ل�شارقة ��شعادة �شامل عبيد �حل�شان 
جرب  ��شعادة  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شام�شي 
�أبوظبي  دي��و�ن �شمو �يل عهد  �ل�شويدي مدير عام  حممد غامن 

�عدد من كبار �مل�شوؤ�لني يف �إمارة �ل�شارقة.
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مرور �لفجرية يد�شن �أ�شبوع �ملرور �لعربي حتت �شعار ) �شلمتي م�شوؤوليتي (مكتب �لت�شجيل �ل�شحي باإد�رة �لطب �لوقائي يف �ل�شارقة يعمل على فرتتني �شباحية وم�شائية 
كافة �ملجالت ترتب عليه زيادة �عد�د �ملر�جعني للخدمات �ل�شحية .. لفتة �إىل 
�أنه من هذ� �ملنطلق حتر�س منطقة �ل�شارقة �لطبية على مو�كبة هذ� �لتطور 
�حتديث �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة باعتبارها من �شر�ريات �لتنمية �ل�شحية. 
��أكدت �لعاجل �أن ت�شغيل مكتب �لت�شجيل �ل�شحي باإد�رة �لطب �لوقائي بالغبيبة 
يف �لفرتة �مل�شائية خلدمة طالبي �حل�شول على �لبطاقة �ل�شحية ياأتي �نطالقا 
من حر�س �ملنطقة �لطبية ممثلة بق�شم �لت�شجيل �ل�شحي على تقدمي �ف�شل 
�جناز  ��شرعة  �ل�شحية  �خلدمات  مر�جعي  على  �ت�شهيال  �ل�شحية  �خلدمات 
�لطبية.  �ل�شارقة  �لتى تقدمها منطقة  �ل�شحية  ���شتكمال للخدمات  �ملعاملة 
�نوهت رئي�شة ق�شم �لت�شجيل �ل�شحي مبنطقة �ل�شارقة �لطبية �إىل �أن مكتب 
�لت�شجيل �ل�شحى باد�رة �لطب �لوقائي بالغبيبة ي�شدر يف �لفرتة �ل�شباحية 
بني 300 �350 بطاقة بحيث ي�شتغرق ��شد�ر �لبطاقة �ل�شحية �لو�حدة بني 

4 � 5 دقائق بعد ��شتكمال �ملعاملة .

•• ال�شارقة-وام:

قررت منطقة �ل�شارقة �لطبية متديد �لعمل مبكتب �لت�شجيل �ل�شحي باإد�رة 
�لطب �لوقائى بالغبيبة من �ل�شاعة 7:30 �شباحا �حتى 8 م�شاء يوميا من 
�لحد �إىل �خلمي�س. �تاأتي هذه �خلطوة �شمن مبادر�ت �ز�رة �ل�شحة يف تقدمي 
�ف�شل �خلدمات �ل�شحية �يف �إطار حر�س منطقة �ل�شارقة �لطبية على تطوير 
��لبطاقات  �ملعامالت  �جن��از  ��شرعة  �ملر�جعني  على  ت�شهيال  �خل��دم��ات  ه��ذه 
ت�شهده  م��ا  م�شايرة  �إىل  �لطبية  �ملنطقة  �ت��ه��دف  �ل��وق��ت.  ذ�ت  ف��ى  �ل�شحية 
�خلدمات �ل�شحية من تطور تبعا لالهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة 
خدمات  تقدمي  عرب  �لهتمام  لهذ�  �ل�شحة  �ز�رة  �ترجمة  �ل�شحي  للمجال 
�شحية متميزة. ��أ�شارت �شعاد �لعاجل رئي�شة ق�شم �لت�شجيل �ل�شحي مبنطقة 
�ل�شارقة من نقلة تنموية كبرية فى  �م��ارة  �أن ما ت�شهده  �إىل  �لطبية  �ل�شارقة 

��أ��شح �لعقيد علي ر��شد بن عو��س مدير �إد�رة �ملر�ر ��لد�ريات 
�أن �مل�شاركة باأ�شبوع �ملر�ر �لعربي ��ليوم �لعاملي للمر�ر تتز�من 
م��ع �لإن��خ��ف��ا���س �مل��ل��ح��وظ يف م��ع��دلت �حل����و�دث �مل��ر�ري��ة % 4 
�لأ�ل  �لربع  مبوؤ�شر�ت  بقارنة   86 % عنها  �لناجتة  ��لوفيات 
�ت��ع��ايل �للجهود  �شبحانه  ذل���ك هلل  �ي��رج��ع  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ع��ن 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  ��لقيادة  �لد�خلية  �ز�رة  تبذلها  �لتي 
م���ن خ���الل ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��در����ش��ة ت��ع��م��ل ب��ف��ع��ال��ي��ة للت�شدي 
مل�شببات �حلو�دث �ملر�رية �ما تخلفه تلك �حلو�دث من خ�شائر 
�ملر�ري  �لوعي  زيادة  �هو دللة على  ��قت�شادية  �مادية  ب�شرية 

مل�شتخدمي �لطريق من �شائقي �ملركبات �مر�فقيهم ��مل�شاة .

•• الفجرية-الفجر:

ي�شادف  �لذي  �لعاملي  �ملر�ر  �يوم  �لعربي  �ملر�ر  �أ�شبوع  مبنا�شبة 
�شعار )  �أ�شبوع حتت  مل��دة  �ي�شتمر  ع��ام  �ل��ر�ب��ع من مايو من كل 

�شالمتي م�شوؤ�ليتي ( 
ت�شارك �إد�رة �ملر�ر ��لد�ريات ب�شرطة �لفجرية بالتعا�ن مع نيابة 
�لكلية مبعر�س مر�ري م�شغر �ذلك �شمن �لحتفال  �لفجرية 
من  يهدف  �ل��ذي  للمر�ر  �لعاملي  ��ل��ي��وم  �لعربي  �مل���ر�ر  باأ�شبوع 
�جتنب  لتفادي  �لطريق  �م�شتخدمي  �ل�شائقني  توعية  خالله 

�حلو�دث �ملر�رية .
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اعتمد ر�ؤية دبي 2020 لتطوير القطاع ال�سياحي

حممد بن ر��شد: �لإمار�ت �أكدت مكانتها على خارطة �ل�شياحة �لعاملية كاأحد �أ�شهر �ملقا�شد �ل�شياحية
•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لد�لة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ر�ؤية دبي 2020 
لتطوير �لقطاع �ل�شياحي مت�شمنة �شل�شلة من �لأهد�ف �لطموحة 
من �أبرزها زيادة �لتدفقات �ل�شياحية �إىل دبي ��شول �إىل 20 مليون 
�شائح بحلول مطلع �لعقد �ملقبل �كذلك م�شاعفة �مل�شاهمة �ل�شنوية 
ما  �أ�شعاف  ثالثة  �إىل  لدبي  �ملحلي  �لقت�شاد  يف  �ل�شياحي  للقطاع 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  ��أك��د  ع��ائ��د�ت.  من  حاليا  حتقيقه  يتم 
د�لة  �أن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��د�ل��ة 
�لعاملية  �ل�شياحة  خ��ارط��ة  على  مكانتها  تاأكيد  يف  جنحت  �لإم����ار�ت 
��أ�جدت لنف�شها موقعا بني �أ�شهر �ملقا�شد �ل�شياحية �لتي يفد �إليه 
ب��الدن��ا �شوطا طويال  �ل��ع��امل حيث قطعت  �أن��ح��اء  �ل���ز��ر م��ن ك��اف��ة 
من  ب�شل�شلة  ذلك  يف  مدعومة  �ل�شياحية  قدر�تها  تطوير  جمال  يف 
ركيزة  �شكلت  �لتي  �لنوعية  ��مل�شاريع  �لطموحة  �لتنموية  �ملبادر�ت 
�إنه  قوية لالنطالق بخطى ��ثقة نحو �مل�شتقبل.. ���شار �شموه �إىل 
على �لرغم من كفاءة �لبنية �لأ�شا�شية �قدرتها �ل�شتيعابية �لعالية 
لكل  �لبالد  توفرها  �لتي  �لر�قية  �خل��دم��ات  من  �ملمتازة  ��لنوعية 
ز��رها تبقى حتمية مو��شلة عملية �لتطوير قائمة ملو�كبة متطلبات 
على  بغية �حلفاظ  ��عية  بعني  ر�شد متغري�تها  �لعاملية مع  �ل�شوق 
�ملكت�شبات �ملتحققة ���شت�شر�فا لآفاق جديدة من �لإجناز ��لتميز يف 
بد�ر قطاع  �شموه  �نوه  بالفر�س.  �حلا�شد  �لقت�شادي  �لقطاع  هذ� 
�ل�شياحة كم�شدر �قت�شادي هام �ما تعوله �لبالد عليه من �آمال �ما 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  فيه  لريادتها  تر�شخ  �إمكانات  له من  جمعت 
�لعاملي موؤكد�  �مل�شتوى  �ملناف�شة بقوة يف م�شماره على  �متكنها من 
�شمعة عاملية  �أك�شبتها  �ملتطورة يف دبي  �ل�شياحية  �ملقومات  �أن  �شموه 
�لزيادة  ذل��ك  على  ��ل��دل��ي��ل  �ل�شياحية  �ملقا�شد  �أه��م  ك��اأح��د  نا�شعة 
�ل�شنو�ت  خ��الل  دب��ي  متكنت  حيث  �ل�شائحني  �أع���د�د  يف  �مل�شطردة 
ماليني  خم�شة  من  �ل�شائحني  عدد  م�شاعفة  من  �ملا�شية  �لثماين 
�إىل ع�شرة ماليني �شائح �شنويا ما يدفعنا لالعتقاد يف قدرتنا على 
ل�شيما  بالدنا  �إىل  �ل�شياحية  �لتدفقات  من  �أكرب  م�شتويات  حتقيق 
��أن �ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد تنفيذ جمموعة من �مل�شاريع �لتي �شتمثل 
�أكرب من  �أع��د�د  ��شتيعاب  �أم��ام  عو�مل جذب جديدة ��شتفتح �ملجال 
�أن �لأه���د�ف طموحه �لكن �لأهم  ن��درك  �ل���ز��ر. �ق��ال �شموه نحن 
من �لطموح هو معرفة �ل�شبيل �إىل حتويله �إىل �إجناز ملمو�س على 
��لرت�يج  �ل�شياحة  د�ئ���رة  ق��درة  كاملة يف  ثقة  �إن��ن��ا على  �لأر�����س... 
�لتجاري على �لت�شدي لهذه �ملهمة باقتد�ر يف �شوء ما حققته من 
�جناز�ت �نتائج �إيجابية �لكن يف ذ�ت �لوقت يجب �أن نتذكر �أن قطاع 
م�شوؤ�لية  نح�شر  �أن  ميكننا  ل  عري�س  خدمي  قطاع  هو  �ل�شياحة 
تطويره يف جهة بعينها ��إن كانت �شتتحمل �جلانب �لأكرب من هذه 

يف  �لنا�شئة  ��لق��ت�����ش��اد�ت  ��ل�����ش��ني  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  مثل  للنمو 
�أفريقيا... ثالثا �لعمل على رفع عدد مر�ت زيار�ت �ل�شائحني يحدث 
هذه  حتقيق  �إن  �ملدينة.  يف  �ل�شياحية  �حلركة  على  ملحوظا  تاأثري� 
ي��وم حاليا   3.76 �لبالغة  �لإق��ام��ة  م��دة  �زي���ادة متو�شط  �لأه���د�ف 
�زيادة �لإنفاق من قبل �ل�شياح �شيوؤدي �إىل رفع �مل�شاهمة �لقت�شادية 
�أمثالها.  �إىل ثالثة  �لإم��ارة  �لإجمايل يف  �ملحلي  �لناجت  لل�شياحة يف 
�قال �ملري لقد �شاهمت ر�ؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل مكتوم يف بناء �جهة تقدم لل�شائح جتربة ل ميكن ملدن �أخرى �أن 
توفرها �إذ متتلك دبي جمموعة من �ملعامل �ل�شياحية �لعاملية �ملهمة 
ت�شمل برج خليفة �فندق برج �لعرب �جزيرة �لنخلة �فندق �أتالنت�س 
��أف�شل مر�كز �لت�شوق يف �لعامل بالإ�شافة �إىل بنية حتتية يف غاية 
�لتطور ت�شكل يف جمملها حمور� ل�شتقطاب �ل�شائحني من خمتلف 
�أف�شل فنادق  �لعامل.. كما حتت�شن دبي جمموعة �شال�شل من  د�ل 
�لعامل �ثاين �أكر مطار�ت �لعامل كثافة يف �أعد�د �مل�شافرين ��شركة 

طري�ن عاملية ر�ئدة �هي �لأف�شل يف �عتقادي..
 �يدعم ��شتمر�ر تطور دبي كوجهة �شياحية ذلك �لتنوع �لذي ت�شتهر 
به.. �من جهتنا ف�شوف نعمل على �شمان �أن كل �شائح متوقع زيارته 
�لتي  �لتجارب  من  �جمموعة  �لعميقة  �ملعرفة  لديه  �شيكون  لدبي 
�ملري  ���شتطرد   . دبي  بها عند ق�شائه لإجازته يف  يتمتع  �أن  ميكنه 
لقد جنحنا يف رفع م�شتوى �لوعي حول دبي ب�شورة ر�ئعة ��شيكون 
��شرت�تيجيتنا �جلديدة هو تكييف ��شائلنا �ل�شرت�تيجية  جزء من 
هذ� فح�شب  �لي�س  �ل�شائحني  �أ��شع من  عدد  ��شط  لدبي  للرت�يج 
بل �شنعمل على زيادة معدل قيام �ل�شائحني بحجوز�ت فعلية ��تخاذ 
�لقر�ر بالزيارة ��لتاأكد من �أن �أي ز�ئر حمتمل �شوف ل يعرف فقط 
عن دبي جمرد معرفة �شطحية بل معرفة معمقة كوجهته �لتي ينوي 
�لزيادة  بها.  عطلته  بق�شاء  �شيقوم  �لتي  �أ�  �لعمل  بغر�س  زيارتها 
لل�شياحة هناك ثالثة حما�ر رئي�شية للرتكيز  جاذبية دبي كوجهة 
�لعائلية..  لل�شياحة  ر�ئ��دة عاملية  دبي �جهة   : �لأ�ل  �ملحور   : عليها 
متا�شيا مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لتي �أ�شار فيها �شموه �إىل �أهمية �أن ت�شبح د�لة �لإمار�ت �جهة ر�ئدة 
عاملية لل�شياحة �لعائلية ف�شوف تلعب �لد�ئرة د�ر� حموريا يف تن�شيق 
�لقطاع لتو�شيع مناطق �جلذب  �ل�شركاء يف  �ل�شياحية مع  �لأن�شطة 
�حتياجات  تلبي  �ل��ت��ي  �ل�شياحية  ��ل��ت��ج��ارب  ��ل��ف��ع��ال��ي��ات  �حل��ال��ي��ة 
�لعائالت ��شوف ي�شمل ذلك �بتكار باقات م�شممة خ�شي�شا للعائالت 
�ملدينة  ت�شمل  لدبي  �ل�شياحية  �ملقومات  من  �لق�شوى  لال�شتفادة 
�لت�شويق  خالل  من  �ذل��ك  �لبحرية  �بيئتها  ��شو�طئها  ��شحاريها 
�لريا�شية  ��ملن�شاآت  ��ملر�فق  ��لرت�ثية  �لتاريخية  للمو�قع  �لفعال 
�لبحرية.  �ل��رح��الت  قطاع  يف  �لكبرية  ��ل��ق��در�ت  �مل�شتوى  �لعاملية 
�لعمل على �شمان  �شيجري  للفعاليات..  : دبي �جهة  �لثاين  �ملحور 
حتول دبي من مركز �إقليمي ل�شت�شافة �لفعاليات �إىل �جهة ر�ئدة 

�شريكا يف دعم توجهات تطوير قطاع  �أرى �جلميع  فاأنا  �مل�شوؤ�لية.. 
�ل�شياحة يف دبي �شمن منظومة عمل م�شرتكة تت�شافر فيها جهود 
تعزيز  نحو  �ل��ه��دف  �ح��دة  �إط���ار  يف  �حلكومية  ��ملوؤ�ش�شات  �ل��د��ئ��ر 
قدر�تنا �لقت�شادية �لكلية كما نتوقع �أن يكون ل�شركاء �حلكومة يف 
�لقطاع �خلا�س د�ر مماثل يف دعم هذه �لر�ؤية يف �إطار �ل�شر�كة �لتي 
�أ�ش�شنا لها منذ عقود كاأحد �أ�ش�س منهج �لعمل يف بالدنا .. �نحن نعتز 
بهذه �ل�شر�كة �نكر�س لها كافة �ملقومات �لالزمة لإجناحها . �تظهر 
�لر�ؤية �لتي قامت بو�شعها د�ئرة �ل�شياحة ��لت�شويق �لتجاري بدبي 
بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أن يتم �تخاذه لتتمكن �ملدينة من م�شاعفة  ت�شور �لد�ئرة ملا يجب 
�أعد�د �ل�شائحني من 10 مليون �شائح عام 2012 �إىل 20 مليون 
�شائح بحلول عام 2020 �رفع �مل�شاهمة �ل�شنوية لقطاع �ل�شياحة يف 
�لقت�شاد �ملحلي لدبي �قد �أظهرت در��شة �شدرت موؤخر� �أن �مل�شاهمة 
�حلالية للقطاع تبلغ حو�يل 100 مليار درهم. �يف هذ� �ل�شدد قال 
�شعادة هالل �شعيد �ملري مدير عام د�ئرة �ل�شياحة ��لت�شويق �لتجاري 
2020 لتطوير  �إن �لإ�شرت�تيجية �لتي تقف خلف ر�ؤية دبي  بدبي 
�لقطاع  �ق����در�ت  ط��اق��ات  زي���ادة  كيفية  �شتو�شح  �ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع 
�ل�شياحي �لذي يعد ركيزة �أ�شا�شية يف جناح �ملدينة �تنوعها �منوها 
�أ�لهما  �لقت�شادي . ��أ�شاف تعتمد �لر�ؤية على حمورين رئي�شيني 
تو�شيع عنا�شر �جلذب �ل�شياحي �لتي نقدمها عرب �لفعاليات ��ملعامل 
��لباقات �لرت�يجية �تعزيز  �لتحتية ��خلدمات  ��لبنية  �ل�شياحية 
تكييف  �ثانيهما   .. مغادرتهم  �حتى  ��شولهم  منذ  �ل���ز��ر  جتربة 
��شرت�تيجيتنا �لت�شويقية من �أجل تر�يج دبي كوجهة بني عدد �أ��شع 
من �ل�شائحني �زيادة هذ� �لرت�يج ل�شمان لي�س فقط مو��شلة رفع 
�لوعي مبكانة دبي كوجهة �شياحية �لكن لإقناع �ل�شائح باتخاذ قر�ره 
�ملبادر�ت  م��ن  جمموعة  �ه��ن��اك  فعلية  بحجوز�ت  ��لقيام  ب��ال��زي��ارة 
�شوف ن�شعها مو�شع �لتنفيذ يف �ملناطق �لتي ميكن فيها �أن نعمل معا 
�لبقاء لفرتة  �إىل دبي �ت�شجيعهم على  �ل�شائحني  جلذب مزيد من 
�أطول ��إنفاق �ملزيد خالل فرتة �إقامتهم . �قال �إن د�رنا يف �لد�ئرة 
�لتو��شل  �أ���شر  �تعميق  �لر��بط  �تعزيز  �لنمو  عملية  تي�شري  هو 
�خلا�س  ��لقطاع  �حلكومية  �ل��د��ئ��ر  يف  �لرئي�شيني  �ل�شركاء  ب��ني 
مع �أقر�نهم من �لأطر�ف �لفاعلة خارج دبي حتى يت�شنى لنا تقدمي 
 20 �أع��د�د �ل�شائحني �إىل  هذه �لر�ؤية . ��شوف يتحقق هدف زي��ادة 
�أ�ل :  �لأه��د�ف تتلخ�س يف  تلبية عدد من  �شائح من خالل  مليون 
�حلفاظ على ح�شة دبي �حلالية يف جميع �لأ�شو�ق �ل�شياحية �مل�شدرة 
�ل�شياح  زي��ادة  يف  توؤثر  ��لدميوغر�فية  �لقت�شادية  �لعو�مل  �أن  �إذ 
�لقادمني �بالتايل فاحلفاظ على ح�شة دبي �حلالية �شتزد�د تلقائيا 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة حيث يوؤدي �لنمو �لطبيعي �إىل زيادة �أعد�د 
�ل�شائحني يف  ��لإقناع لدى  �لوعي  ثانيا رفع م�شتوى  �ل�شائحني... 
�إمكانية كبرية  فيها  �ل��د�ئ��رة  ت��رى  �لتي  �مل�شدرة  �لأ���ش��و�ق  ع��دد من 

�شم  مت  فقد  �لتوجه  ه��ذ�  من  �كجزء  �لعاملية  ��لفعاليات  للرتفيه 
كال من موؤ�ش�شة دبي للفعاليات ��لرت�يج �لتجاري - �جلهة �ملنظمة 
ملهرجان مفاجاآت �شيف دبي �مهرجان دبي للت�شوق �جد�ل فعاليات 
تو��شل  ��شوف  �لتجاري موؤخر�  ��لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  �إىل  دبي 
ل�شت�شافة  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  م��ع  ق��رب  ع��ن  �لعمل  �ل��د�ئ��رة 
لهذ�  دب��ي  ��شت�شافة  ملف  �ت��ع��زي��ز  ل��دع��م   2020 �ل���د�يل  �إك�شبو 
�ملعر�س �لعاملي كاأ�ل مدينة حتظى با�شتقطابه على م�شتوى منطقة 
�جنوب  �إفريقيا  ��شمال  �لأ����ش��ط  �ل�شرق  ت�شمل  �شا�شعة  جغر�فية 
�أ�شيا. �قال �ملري جنحت موؤ�ش�شة دبي للفعاليات ��لرت�يج �لتجاري 
ب�شورة كبرية يف �إطالق �تطوير عدد من �ملهرجانات �ملو�شمية �لتي 
�أ�شهمت يف منو قطاعي �لفعاليات ��لتجزئة ��شوف ن�شعى لال�شتفادة 
من هذه �خلرب�ت لإطالق مهرجانات جديدة فجد�ل فعاليات دبي 
�لتي مت �إطالقها قبل عامني جنحت جناحا كبري� �تز�يدت �أهميتها 
من جمرد كونها موقعا على �لنرتنت لت�شبح �ليوم حمفز� لتطوير 
 52 م��دى  على  �ملقامة  للفعاليات  عر�شها  ع��رب  دب��ي  يف  �لفعاليات 
. ��أ�شاف �شوف نتمكن عرب دمج هاتني �لوحدتني  �لعام  �أ�شبوعا يف 
مكتب  ت�شم  �لتي  �لتجاري  ��لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  مظلة  حتت 
على  فعاليات  لإط��الق  �جلهود  �تن�شيق  قيادة  من  للموؤمتر�ت  دب��ي 
مد�ر �لعام للمقيمني �لز��ر �ملدينة من �ل�شياح �رجال �لأعمال �يف 
�شبيل ��شت�شافة دبي ملعر�س �إك�شبو 2020 ف�شوف نعمل على تعزيز 
مكانتها كعا�شمة للفعاليات �هو ما يجعلنا ن�شع كامل ثقل �لد�ئرة 
لدعم �للجنة �لوطنية �لعليا لإك�شبو 2020 . �ملحور �لثالث : دبي 
�جهة لالأعمال..  ي�شكل �لهتمام ب�شائحي �لأعمال �ملحور �لثالث يف 
توجهاتنا فمع هذه �ل�شرت�تيجية �شنعمل على ��شع خطط لرت�شيخ 
ت��ع��د ح��ال��ي��ا عا�شمة ل�شياحة  ل��الأع��م��ال ف��دب��ي  م��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة 
تعمل  ��شوف  �ملنطقة  م�شتوى  على  ��ملعار�س  ��مل��وؤمت��ر�ت  �حلو�فز 
�لنهو�س  �لقطاع على  بالتعا�ن مع �شركائها يف هذ�  �ل�شياحة  د�ئرة 
ب�شياحة �لأعمال للتاأكد من �أن دبي هي �لوجهة �لأكر فعالية للقيام 
�لأعمال  �شائحي  خلدمة  موحد  منهج  ��عتماد  �لتجارية  بالأعمال 
��لرتفيه. ��أ��شح �ملري قائال نحن ل نرى فرقا بني �شائحي �لأعمال 
��لرتفيه فكل م�شارك باملوؤمتر �ليوم ميكن �أن يكون �شائحا يف �لغد 
�لذلك فاإن هناك عدد من �خلطو�ت �لتي ميكننا �تخاذها لت�شجيع 
رحالت  لق�شاء  �ل��ع��ودة  �أ�  �إقامتهم  مت��دي��د  على  �لأع��م��ال  �شائحي 
ترفيهية مع �لأ�شدقاء ��لعائلة . �يعد �لإعالن عن �إطالق ر�ؤية دبي 
2020 لتطوير �لقطاع �ل�شياحي مبثابة �إ�شارة �لبدء ملرحلة جديدة 
بالتو��شل  �لتجاري  ��لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  �شت�شهلها  �لعمل  من 
مع �شركائها يف �لد��ئر �حلكومية ل�شرح تفا�شيل خططها لل�شركاء 
يف �لقطاع �ل�شياحي بدبي �كذلك �أ�شو�قها �لرئي�شية �مل�شدرة خالل 
هذ� �لأ�شبوع �أثناء �ملوؤمتر �لعربي لال�شتثمار �لفندقي ��شوق �ل�شفر 

. �لعربي 2013 

بتوجيهات من حممد بن را�سد 

ز�يد للإ�شكان يعتمد �أ�شماء 329 مو�طنا من م�شتحقي �مل�شاعد�ت �ل�شكنية بقيمة 165 مليون درهم
•• دبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لد�لة  رئي�س 
�عتمد جمل�س  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة 
برئا�شة  �لأخ�������ري  �ج���ت���م���اع���ه  خ�����الل 
�مل��ه��ن��د���س عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
�لأ�شغال  �زي������ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 

�مل�����ش��اع��د�ت �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �خل��ا���ش��ة بهم 
حيث �شيت�شمن �مللتقى تقدمي عر�س 
��لتعليمات  �لإج���������ر�ء�ت  ك���اف���ة  ع���ن 
على  ��ل���رد  �مل�شاعدة  ب��ق��ر�ر  �خلا�شة 
كافة �ل�شتف�شار�ت �تقدمي �لعر��س 
�نه  ���شافت  بالتخفي�شات.  �خلا�شة 
على  �لط����الع  للم�شتفيدين  مي��ك��ن 
يف  �مل��ت��وف��رة  �ملجانية  �مل�شاكن  من���اذج 
�لربنامج ��لتي ��شل عددها �إىل 28 
�ملو��شفات  ب��اأح��دث  �تتمتع  من��وذج��ا 

��لت�شاميم �تتنا�شب مع كافة �لأذ��ق 
�لنماذج  ت��ت��وف��ر  ��لح��ت��ي��اج��ات ح��ي��ث 
��ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاحات  ذ�ي 
�لربنامج  �ن  ��أ����ش��ح��ت  ��ل��ك��ب��رية. 
�مل��ب��ادر�ت �خلا�شة  م��ن  �لعديد  ط��رح 
بتخفي�س تكاليف بناء �مل�شاكن �منها 
مع  ���ش��ر�ك��ة  �تفاقيات  توقيع  م��ب��ادرة 
جم��م��وع��ة م��ن ���ش��رك��ات م����و�د �لبناء 
مل�شتفيدين  خمف�شة  �أ�شعار  لتقدمي 
 100 ح��و�يل  ت�شم  ��لتي  �لربنامج 

��ملنتجة  �مل��وردة  �ل�شركات  من  �شركة 
بالبناء  �خل��ا���ش��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  ل��ل��م��و�د 
حو�يل  �خل�شومات  ه��ذه  بلغت  حيث 
�لأ�شا�شية  �ل��ق��ي��م��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   50
�نه  ��أ�شافت  �لأ���ش��و�ق.  يف  �ملعر��شة 
بقائمة  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ت���ز�ي���د  ���ش��ي��ت��م 

ن�شبة  فيها  مو�شحة  �ل�شركات  ه��ذه 
��مل�شتند�ت  �لتو��شل  ��أرق��ام  �خل�شم 
�ملطلوبة .. منوهة باأن �لربنامج �فر 
�مل�شتفدين  م��ع  مبا�شر  �ت�����ش��ال  خ��ط 
حول  ��شتف�شار�تهم  ك��اف��ة  على  ل��ل��رد 
ك��ل م��ا ي���د�ر ع��ن كيفية �لج�����ر�ء�ت 
�ملو�فقة  �شد�ر  بعد  �تباعها  �لو�جب 
�لت�شال  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  �لنهائية 
���ش��اع��ة يوميا   12 مل���دة  ي��ع��م��ل  �ل����ذي 
�قالت   . �لر�شمية  �لعمل  �أي��ام  خ��الل 
�ملهند�شة جميلة �لفندي �ن �لربنامج 
�شيقوم باإر�شال ر�شائل ن�شية ق�شرية 
�إمارته  ح�شب  على  كل  للم�شتفيدين 
�ملو�فقة  ب�����ش��د�ر  لإب��الغ��ه��م  �ذل����ك 
�لنهائية كما ميكن للم�شتفيدين زيارة 
�ملوقع �للكرت�ين للربنامج للتعرف 
باإجر�ء�ت  �خل��ا���ش��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
فتح �مللف ��ل�شر�ط �لو�جب �تباعها 
��شتغالل  ����ش��ر�رة  �لتنفيذ  ملبا�شرة 
ميالدية  ب�شنة  �ملحددة  �لزمنية  �ملدة 
يذكر  �مل�شاعدة.  قر�ر  من  لالإ�شتفادة 
لالإ�شكان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج  �أن 
�أ�������ش������در ح����ت����ى م�����ار������س م�����ن �ل����ع����ام 
�شكنية  م�����ش��اع��دة  �جلاري28911 
باإجمايل مبلغ قدره 13 مليار درهم 
للمو�طنني �مل�شتحقني يف كافة �مار�ت 
يف  منهم  �لعديد  ���ش��رع  حيث  �ل��د�ل��ة 
 .. �خلا�شة  �مل�شاكن  م�شاريع  تنفيذ 
�لتي  �مل�شاكن  ع��دد  �إج��م��ايل  بلغ  فيما 
م�شكن  �ل���ف   14000 ت�شليمها  مت 
��لعمل قائم يف تنفيذ 14911 �ألف 
�لربنامج  �ك���ان  ح��ال��ي��ا.  �آخ���ر  م�شكن 
���ش��اب��ق خ���دم���ة �مللف  �أط���ل���ق يف �ق����ت 
�أحدث  �ل��ت��ي تعترب م��ن  �لإل��ك��رت�ين 
�لتفاعلية  �لإل���ك���رت�ن���ي���ة  �خل���دم���ات 
�لأطر�ف  فيها جميع  يت�شارك  ��لتي 
�ملوقعة لعقد �ن�شاء �مل�شاكن بدء� من 
��لإ�شت�شاري  ل��ل��م�����ش��اع��دة  �مل�شتفيد 
يف  �ذلك  بالربنامج  ��نتهاء  ��ملقا�ل 
ت�شهل  حيث  موحد  �إل��ك��رت�ين  نظام 
ه����ذه �مل����ب����ادرة ع��ل��ى ك���اف���ة �لأط�����ر�ف 

�مل�شاركة يف �لعقد. 

�إد�رة �لربنامج  �لعامة رئي�س جمل�س 
م�شتحقي  من  مو�طنا   329 �أ�شماء 
من  �بريل  ل�شهر  �ل�شكنية  �مل�شاعد�ت 
�ل��ع��ام �حل���ايل م��وزع��ة ب��ني �لقر��س 
بقيمة  �لد�لة  �م��ار�ت  كافة  ��ملنح يف 
مليون   165 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  �ج��م��ال��ي��ة 
�مل�ش�اعد�ت  ق��ي��م��ة  �ت��وزع�����ت  دره�����م. 
جتا�زت  مل�ن  �ل��ق��ر����س  ب��ني  �ملعتمدة 
��لذين  دره���م  �آلف  ع�شرة  ر��ت��ب��ه��م 
ل��دي��ه��م �ل���ق���درة ع��ل��ى �ل�����ش��د�د ��ملنح 

�مل��ال��ي�����ة مل��ن ر��ت��ب��ه��م �أق���ل م��ن ع�شرة 
جميلة  �ملهند�شة  �قالت  دره��م.  �آلف 
لربنامج  �ل���ع���ام���ة  �مل����دي����رة  �ل���ف���ن���دي 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��ال���ش��ك��ان ب���الإن���اب���ة �ن 
�ل���ربن���ام���ج ���ش��ي��ق��وم ب�����الإع�����الن عن 
�ل�شكنية  �مل�شاعد�ت  م�شتحقي  �أ�شماء 
ب�����ش��ك��ل ����ش���ه���ري ���ش��م��ن ق����و�ئ����م من 
ك��اف��ة �م����ار�ت �ل���د�ل���ة.. م�����ش��رية �إىل 
ت��ن��ظ��ي��م ملتقى  ���ش��ي��ت��م لح���ق���ا  �ن�����ه 
ق����ر�ر�ت  لت�شليمهم  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 

تنويه
باإلغاء املناق�سة 2013/12

مدينة  بلدية  �لبلدية  �ل�����ش��وؤ�ن  د�ئ���رة  تعلن 
�ل��ع��ني ع��ن �إل���غ���اء م��ن��اق�����ش��ة جت��دي��د رخ�س 
يرجى  �عليه   )2013/12( متنوعة  لرب�مج 
بالطابق  ��لعقود  �ملناق�شات  �إد�رة  مر�جعة 
�لبلدية  مب��ب��ن��ى   )132( رق���م  غ��رف��ة  �لأ�ل 

�لرئي�شي �ذلك ل�شتكمال �جر�ء�ت �لإلغاء.
مدير عام بلدية مدينة العني 
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•• اأبوظبي-وام:

�إىل �شمو  �ل�شكر ��لتقدير  �أبوظبي جزيل  �إم��ارة  �لأم��ه��ات يف  رف��ع ع��دد من 
�لرئي�شة �لأعلى  �لعام  �لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة ��لطفولة حلر�س 
�شموها على تنمية �تطوير قدر�ت �ملر�أة �توعيتها �تثقيفها يف كافة �ملجالت 
�لدعم  ملكتب  �لكرمية  �شموها  �توجيهات  ��ل�شالمة  �ل�شحة  جمال  �منها 
. �قدمت  بيتنا م�شعفة  �لعام لتنظيم مبادرة يف  �لن�شائي  �لن�شائي بالحتاد 
منزلها  يف  م�شعفة  بيتنا  يف  مبادرة  ��شت�شافت  �لتي  �ملحريبي  حمد  �لزينه 
موؤخر� �ل�شكر �ىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أم �لإمار�ت على جهودها 
�ملجتمع..  يف  مكانتها  �رف��ع  �مل��ر�أة  تثقيف  يف  �ملتو��شل  ��هتمامها  �لكرمية 
��ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  ��إد�رة  �لعام  �لن�شائي  �لإحت���اد  �ىل  �ل�شكر  قدمت  كما 

�أن  �ل�����ش��ر�ري  �مل��ب��ادرة. �ق��ال��ت نحن كامهات م��ن  �لعامة على تنظيم ه��ذه 
�أ�شا�شيات �ل�شعافات �لأ�لية �كيفية �لت�شرف يف مثل  يكون لدينا خربة يف 
هذه �حلالت �قد ��شتفدنا كثري� ��أن�شح ربات �لبيوت با�شت�شافة مبادرة يف 
�لطو�رئ  �إد�رة  . �قدم فريق عمل  �لفائدة على �جلميع  بيتنا م�شعفة لتعم 
��ل�شالمة �لعامة �ملكون من �لدكتورة كرمية �بر�هيم رفاف �در�شاف عمار 
لالإ�شعافات  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  ت�شمن  �عمليا  نظريا  �شرحا  ��شعاف  مدربة 
�لن�شائي  �لدعم  مكتب  مديرة  �ل�شويدي  �شريعة  �ل�شيدة  بح�شور  �لأ�ل��ي��ة 
�عائ�شة �لزعابي �عائ�شة غليطة �ملهريي �مرمي �لقبي�شي �عائ�شة �ملحريبي 
�جناة �لفار�س من �لحتاد �لن�شائي �لعام �مي�شون حممد �لنعيمي من �إد�رة 
�لبيوت ��لأمهات. �قدم مكتب  �لعامة �عدد من ربات  �لطو�رئ ��ل�شالمة 
�لدعم �لن�شائي فيلما ق�شري� ت�شمن عر�شا تعريفيا ملبادرة يف بيتنا م�شعفة 
منذ �إطالقها يف بد�ية مار�س �ملا�شي �لغاية �ليوم ثم �شرح فريق عمل �إد�رة 

�لطو�رئ ��ل�شالمة �لعامة بع�س �أ�شا�شيات �لإ�شعافات �لأ�لية بدء� باإ�شعاف 
�إ�شابات �حلر�ق مر�ر� باإ�شعاف �جلر�ح ��لنزيف ��لرعاف ��نتهاء باإ�شعاف 
�أن  �لدكتورة كرمية رفاف  ��أك��دت   . �لك�شور  �إ�شعاف  �مل�شابني بالختناق ثم 
�ل�شريع  �حل��ي��اة  تطور  ب�شبب  ملحة  ���ش��ر�رة  �أ�شبحت  �لأ�ل��ي��ة  �لإ���ش��ع��اف��ات 
�لإن�شان معر�س  �أن  مكان حيث  كل  �لتقنية يف  ��نت�شار  ��لتقدم �حل�شاري 
لالإ�شابات ��حلو�دث يف �أي مكان �زمان مما يقت�شي �لتدخل �ل�شريع �أمال 
يف �إنقاذ �حلياة �أ� تخفيف �لأعر��س �أ� منع �مل�شاعفات ��لإعاقة . ��أ��شحت 
�أن �لتدريب على �لإ�شعافات �لأ�لية يهدف �إىل تعليم �أفر�د �ملجتمع من غري 
�مل�شابني  �لإ�شعاف مل�شاعدة  �أ�ش�س  ��شتخد�م بع�س  �لطبية كيفية  �ملهن  ذ�ي 
حلني توفر �خلدمة �لطبية �لالزمة �ل يق�شد بالتدريب على �لإ�شعافات 
�لعملي  �لتطبيق  ��إمن���ا  �ملحا�شر�ت  م��ن  مب�شطة  جمموعة  �إل��ق��اء  �لأ�ل��ي��ة 
�إىل  يهدف  �ل��ذي  ��لفعال  �لفوري  �لعون  لتقدمي  �لالزمة  �ملهارة  لكت�شاب 

�نقاذ �مل�شاب من خطر يهدد حياته ��إ�شعافه ثم منع حالته من �لتدهور . 
��شرحت �لدكتورة كرمية �بر�هيم رفاف للحا�شر�ت كيفية طلب �لإ�شعاف .. 
منوهة �إىل �نه عند �لت�شال على رقم 999 ينبغي �لتعريف با�شم �ملت�شل 
�مل�شابني �كذلك  ث��م ع��دد  �ل�شحيح  �ل��ع��ن��و�ن  ن��وع �حل���ادث �ذك���ر  �حت��دي��د 
�لإر�شاد�ت  ح�شب  �لت�شرف  ث��م  �مل�شعف  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت  تو�شيح 
�ملقدمة من طرف �لعمليات ��لتز�م �لهد�ء عند �إعطاء �ملعلومات .. مو�شحة 
�أن �لإر�شاد�ت تقدم بعدة لغات �عدة لهجات قبل ��شول طاقم �مل�شعفني �إىل 
�ملكان �ملطلوب . �من جانبها �شرحت مدربة �ل�شعاف در�شاف عمار �أ�شباب 
يف  �خلاطئة  �ل�شائعة  ��لطرق  �إ�شعافه  �لأن��ف �طريقة  �لرعاف من  ح��د�ث 
�لرت�ب  �أ�  �مللح  �أ�  �جل��ر�ح  لت�شميد  �لقهوة  كا�شتعمال  �لأ�لية  �لإ�شعافات 
�لأحمر �غري ذلك من �ملمار�شات �ل�شعبية �خلاطئة �لتي ت�شبب مزيد� من 
��أ��شحت   . �لإ�شابة  مكان  بتنظيف  �لطبيب  يقوم  عندما  للم�شاب  �لأمل 

تو��شل فعاليات مبادرة يف بيتنا م�شعفة بالحتاد �لن�شائي �لعام

•• دبي-وام:

حققت مر�كز �خلدمة ت�شهيل ن�شبة 79 يف �ملائة 
ل�شتبيان  �فقا  �ذل��ك  معها  �ملتعاملني  ر�شا  يف 
مع  متعامل   100� �ل���ف  ن��ح��و  �شمل  ع�����ش��و�ئ��ي 
28 م��رك��ز� ع��ل��ى م�شتوى  �مل��ر�ك��ز �ل��ب��ال��غ ع���دد 

�لد�لة.
خم�شة  �ف��ت��ت��اح  ق��رب  ع��ن  �لعمل  �ز�رة  ��أع��ل��ن��ت 
م��ر�ك��ز �خ����رى يف م��دي��ن��ة �ب��وظ��ب��ي ح��ي��ث يقوم 
��شحابها �ملو�طنون �حلا�شلون على �لرت�خي�س 
م��ن �ل����وز�رة ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة �ل��رتت��ي��ب��ات �لالزمة 

لبدء تقدمي �خلدمات للمتعاملني.
جاء ذلك خالل حفل �قيم بديو�ن �ز�رة �لعمل 
ب��دب��ي ن��ه��اي��ة �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ل��ت��ك��رمي �ملر�كز 
�ملتميزة يف تقدمي �خلدمة ��ملوظفني �ملتميزين 
��ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني بح�شور �شعادة حميد 
ر��شد بن دميا�س �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤ�ن �لعمل 
�مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شويدي  �أحمد  �شيف  ��شعادة 
ل�شوؤ�ن �خلدمات �ملوؤ�ش�شية ��مل�شاندة �عدد من 

مديري �لد�ر�ت يف �لوز�رة.
�قال �بن دميا�س �إن قيا�س ن�شبة ر�شا �ملتعاملني 
�شفافة  معايري  �ىل  ��شتند  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز  م��ع 
�لعمل على  �ز�رة  �نطالقا من حر�س  �حيادية 
لر�ء  �ف��ق��ا  متو��شل  ب�شكل  �مل��ر�ك��ز  �د�ء  تقييم 
�ملتعاملني معها �للتاأكد من تقدميها �خلدمات 

مب���ا ي��ن�����ش��ج��م م���ع م��ع��اي��ري ب���رن���ام���ج �لم������ار�ت 
للخدمات �حلكومية �ملتميزة.

��أ�شاف يف كلمة �لقاها باحلفل �أن �لن�شبة �لتي 
حققتها �ملر�كز يف ر�شا �ملتعاملني ت�شري �إىل جناح 
�لقطاعني  بني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  جتربة 
�حل��ك��وم��ي ��خل���ا����س يف ت���ق���دمي خ���دم���ات ذ�ت 
د�فعا قويا  ي�شكل  �لذي  �لمر  جودة عالية �هو 
لال�شتمر�ر يف هذه �ل�شر�كة �تطويرها بال�شكل 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�ؤى  يلبي  �ل��ذي 
رئي�س  �لد�لة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �توجيهات  جمل�س 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ترقى  �ن  ب�شر�رة  �شموه 
7 جنوم من ناحية كفاءة �لأد�ء �جعل  �إىل فئة 

�ملتعامل هو حمور �لهتمام.
��أك����د �ب���ن دمي��ا���س م��و����ش��ل��ة �ل�����وز�رة ب��ن��اء على 
غبا�س  �شعيد  غبا�س  بن  �شقر  معايل  توجيهات 
خدماتها  ت���ق���دمي  يف  �م��ت��اب��ع��ت��ه  �ل��ع��م��ل  �زي�����ر 
�ملتميزة للمتعاملني �تطويرها من خالل مر�كز 
�ع��د�ده��ا على م�شتوى  �زي���ادة  ت�شهيل  �خل��دم��ة 
�لد�لة �فقا لالحتياجات �مبا يج�شد �لهد�ف 
��ملتمثلة  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  �جلها  م��ن  �ل��ت��ي �ج���دت 
ت��وف��ر �لوقت  �ل��ت��ي  �أف�شل �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
�ملو�رد  ت��و�ج��د  �تعزيز  �ملتعاملني  على  ��جل��ه��د 
�لقطاع �خلا�س كا�شحاب  �لوطنية يف  �لب�شرية 
يعملون  �موظفني  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  ي��دي��ر�ن  عمل 

لديها بر��تب جمزية ��متياز�ت جاذبة.
�ت�شع �ز�رة �لعمل حزمة معايري ملر�كز �خلدمة 
�لتي تنح�شر تر�خي�شها باملو�طنني �ذلك �شمن 
�ربعة حما�ر ت�شمل معايري تتعلق بالعاملني يف 
معينة  ن�شب  بتوظيف  �للتز�م  بينها  من  �ملركز 
معايري  �ىل  ��شافة  �مل��و�ط��ن��ات   � �ملو�طنني  م��ن 
مقاعد  ت��وف��ري  �شمنها  م��ن  باملتعاملني  تت�شل 
ك��اف��ي��ة �م���ري���ح���ة ل��ه��م ��ج������ود م���دخ���ل ل���ذ�ي 
لتلقي �لقرت�حات  �لحتياجات �خلا�شة �نظام 

��ملالحظات �غريها.
باخلدمات  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل��ع��اي��ري  ت�����ش��م��ل  ك��م��ا 
�ت�شمل توفري مو�قف كافية �جمانية لل�شيار�ت 
15 دقيقة  ��ل يزيد �قت �نتظار �ملتعامل على 
�ىل  �ل��و���ش��ول  ب�شهولة  تتعلق  �خ���رى  �م��ع��اي��ري 
مبنى �ملر�كز ذ�ت �لت�شاميم �ملوحدة ��ن تتو�فر 
فيها خدمة بنكية متكاملة �غريها من �ملعايري 

�لتي من �شانها تقدمي �خلدمات �ملتميزة.
�لعمل  ل�����ش��وؤ�ن  �مل�شاعد  �ل����وز�رة  �ك��ي��ل  ��أ����ش��ح 
�ن���ه ي��ج��ري ح��ال��ي��ا �ت��خ��اذ �ل��رتت��ي��ب��ات �لالزمة 
مدينة  يف  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  خم�شة  ت�شغيل  ل��ب��دء 
�بوظبي �ذلك من بني �ملر�كز �لتي ح�شلت على 
�لرت�خي�س ��لبالغ �جمايل عددها ت�شعة مر�كز 
تباعا  �ملتبقية  �ملر�كز  ت�شغيل  �ىل  �شي�شار  حيث 
فور جاهزية ��شحابها �ملو�طنني �حلا�شلني على 

�لرت�خي�س لبدء تقدمي خدمات �لوز�رة .

�خر  م��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  قريبا  �شيتم  �ن��ه  �إىل  �ل��ف��ت 
للخدمة يف مدينة كلباء حيث كانت �ل��وز�رة قد 
�علنت موؤخر� عن �لبدء يف تلقي طلبات �ملو�طنني 
�لر�غبني بت�شغيل �ملركز يف �ملدينة ��شيتم تقييم 
ك��اف��ة �ل��ط��ل��ب��ات ��ل��ع��ر����س �ل�����و�ردة م��ن خالل 
للطلب  �لرتخي�س  منح  �بالتايل  د�خلية  جلنة 

�لذي ي�شتويف �ملعايري ��ل�شر�ط �ملطلوبة .
�لتناف�س  �ىل  مر�كز �خلدمة  �ب��ن دميا�س  �دع��ا 
�أ����ش���ال���ي���ب ع��م��ل تتميز  ب��ي��ن��ه��ا �ت���ط���وي���ر  ف��ي��م��ا 
بالبتكار ��لإبد�ع لتقدمي خدمات متميزة تفوق 
بيئة  توفري  �مو��شلة  معها  �ملتعاملني  تطلعات 
�لذين  ��مل��و�ط��ن��ات  للمو�طنني  �جل��اذب��ة  �لعمل 
�ثبتو� كفائتهم �متيزهم يف مو�قعهم �لوظيفية 
يف هذه �ملر�كز حيث ي�شكلون منوذجا للمو�طن 

�لناجح �لعامل يف �لقطاع �خلا�س .
ملر�كز  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  �لتكرمي  ��شمل 
�خلدمة ممثلني يف هيئة تنمية �توظيف �ملو�رد 
 � للطري�ن  ��لعربية  تنمية  �لوطنية  �لب�شرية 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي.
خدمة  مر�كز  ثالثة  �أف�شل  �لتكرمي  �شمل  كما 
�ملجتمعية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  تنظيما  م��رك��ز  ��أف�����ش��ل 
�ملو�طنني  توظيف  بن�شبة  ملتزم  مركز  ��أف�شل 
م�شرف  ��أف�شل  عمالء  خدمة  موظف  ��أف�شل 
��أف�������ش���ل ت��ق��ن��ي ��أف�������ش���ل م���دخ���ل ب��ي��ان��ات على 

م�شتوى كافة �ملر�كز. 

•• ابوظبي-وام:

��لد�ريات  �مل����ر�ر  م��دي��ري��ة  م���ددت 
ب�شرطة �أبوظبي بالتن�شيق مع د�ئرة 
�ملخالفات  تق�شيط  باأبوظبي  �لنقل 
�أبوظبي  مل�����ر�ر  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل����ر�ري����ة 
�خمالفات د�ئرة �لنقل مو�قف على 
�ملركبات منتهية �لرت�خي�س ملدة 3 
�شهور �عتبار� من �ليوم �لأحد �حتى 
�لر�بع من �أغ�شط�س 2013 . �ياأتي 
�ملركبات  ل��ق��ائ��دي  ت��ي�����ش��ري�  �ل���ق���ر�ر 
مل  �لذين  ��ملقيمني  �ملو�طنني  من 
�ملخالفات  تق�شيط  م��ن  ي�شتفيد�� 
ميكنهم  مبا  �ل�شابقة  �لفرتة  خالل 
م��ن جت��دي��د م��رك��ب��ات��ه��م م��ن خالل 

�لحتادي  ��لرتخي�س  �مل��ر�ر  نظام 
�ملرتتبة  �مل���خ���ال���ف���ات  ق��ي��م��ة  �دف������ع 
عليهم. �قال �لعميد مهند�س ح�شني 
�أحمد �حلارثي مدير مديرية �ملر�ر 
��ل����د�ري����ات ب�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي �إن 
يتم  �مل��خ��ال��ف��ات  تق�شيط  م��ع��ام��الت 
�إجن����ازه����ا م���ن خ����الل ن���ظ���ام �مل����ر�ر 
��لرتخي�س �لحتادي بتق�شيط دفع 
�ملر�رية  �مل��خ��ال��ف��ات  جم��م��ل  ن�����ش��ف 
�خم��ال��ف��ات م��و�ق��ف �مل�����ش��ج��ل��ة على 
�ملركبات لكل جهة على حدة �شرط 
�أن تكون �ملركبة منتهية �لرتخي�س 
����ش��ت��ف��اد من  �مل���ر�ج���ع  ي��ك��ون  ��أن ل 
�ل��ت��ق�����ش��ي��ط م���ن ق��ب��ل �ل ت��ق��ل عدد 
تق�شيطها  ي�����ر�د  �ل���ت���ي  �مل���خ���ال���ف���ات 

�ملخالفتني  �ق��ي��م��ة  خمالفتني  ع��ن 
�أنه  ����ش��دد  دره���م.  �أل���ف  جمتمعتني 
ل مي��ك��ن ل��ل��م��ر�ج��ع �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�ملر�رية  �ملخالفات  تق�شيط  خدمة 
�خم��ال��ف��ات م��و�ق��ف يف ح���ال كانت 
منتهية  ل��ل��م��رك��ب��ة  ق��ي��ادت��ه  رخ�����ش��ة 
رخ�شة  جتديد  عليه  يتوجب  حيث 
قيادته �أ�ل قبل �ملبا�شرة يف تق�شيط 
خمالفاته. �ذكر �أن �ملديرية �أ�شافت 
برنامج  ����ش���م���ن  ج�����دي�����دة  خ����دم����ة 
فك  خدمة  �هي  �ملخالفات  تق�شيط 
�ل�شائقني  لتمكني  �مل��رك��ب��ات  ح��ج��ز 
�لذين يقومون بتق�شيط خمالفاتهم 
من فك حجز مركباتهم ���شتالمها 
�إد�رة  �م��ر�ج��ع��ة  �حل��ج��ز  �شاحة  م��ن 

��ل�شائقني  �لآل������ي������ات  ت���رخ���ي�������س 
�حلارثي  ��أ����ش���اد  �مل��رك��ب��ة.  لتجديد 
مر�ر  بني  �ل�شرت�تيجية  بال�شر�كة 
�أبوظبي �د�ئرة �لنقل �لتي �نعك�شت 
�إي���ج���اب���ي���ا يف ت��ب�����ش��ي��ط �لإج��������ر�ء�ت 
خ�شو�شا  �ل�شائقني  على  ��لتي�شري 
�ل�شابقة  �ل��ت��ق�����ش��ي��ط  ف����رتة  خ����الل 
�لعام  م��ن  نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
�ل�شائقني  �أن عدد  �إىل  �ملا�شي لفتا 
فى  �لتق�شيط  من  ��شتفاد��  �لذين 
نوفمرب2012   18 م���ن  �ل���ف���رتة 
�قامو�   2013 ف��رب�ي��ر   18 �إىل 
 144 نحو  بلغ  مركباتهم  بتجديد 
عدد  بلغ  بينما  �شخ�شا   824� �ألفا 
�مل��رك��ب��ات �ل��ت��ى مت جت��دي��ده��ا خالل 

نوفمرب2011   18 م���ن  �ل���ف���رتة 
 22 نحو  فرب�ير2012   18 �إىل 
�إن����ه  �ق������ال  م���رك���ب���ة.   436� �أل����ف����ا 
يتمكن  حتى  �مل��ر�ج��ع  على  بتوجب 
م����ن جت���دي���د م��رك��ب��ت��ه م����ن خالل 
�لحتادي  ��لرتخي�س  �مل��ر�ر  نظام 
�ملر�رية  �مل��خ��ال��ف��ات  جميع  ت�شديد 
بالإ�شافة  �ل��د�ل��ة  لإم���ار�ت  �لتابعة 
�إىل ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق ��مل���و�����ش���الت يف 
جمل�س  �د�ل  �لد�لة  �بلديات  دبي 
 50 ت�شديد  �إىل  بالإ�شافة  �لتعا�ن 
يف �مل��ائ��ة م��ن ع���دد خم��ال��ف��ات مر�ر 
لل�شنة  مو�قف  �خمالفات  �أبوظبي 
يف   50 �ل�����  ت�����ش��دد  �أن  ع��ل��ى  �لأ�ىل 
�مل��ائ��ة �لأخ����رى م��ن ع��دد �ملخالفات 

خ���الل ���ش��ن��ة. ��أ�����ش���ح �حل���ارث���ي �أن 
تق�شيطها  ي���ت���م  �ل���ت���ي  �مل���خ���ال���ف���ات 
عن  �ل�شتعالم  بعد  حت��دي��ده��ا  يتم 
�ملر�ر  نظام  يف  �مل�شتحقة  �ملخالفات 
��ل���رتخ���ي�������س �لحت�������ادي �م����ن ثم 
�ملخالفات  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   50 دف����ع 
�ملتبقي  �لن�شف  �تق�شيط  �مل�شتحقة 
مر�ر  خمالفات  �أي  �ملخالفات  م��ن 
�أن  �أب��وظ��ب��ي �م��و�ق��ف . ��أ���ش��ار �إىل 
مديرية  يف  �ملخالفات  ف��ر�ع  جميع 
�مل������ر�ر ��ل�����د�ري�����ات ب���ال���ت���ع���ا�ن مع 
��ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة 
ب�شرطة �أبوظبي يف كل من �أبوظبي 
�ل��غ��رب��ي��ة تقوم  ��ل���ع���ني ��مل��ن��ط��ق��ة 
�جلديدة  �لتق�شيط  �آل��ي��ة  بتطبيق 

�لتي ت�شب يف �إطار �جلهود �ملبذ�لة 
ل���ت���وف���ري �ل�������ش���الم���ة �مل�����ر�ري�����ة من 
�ملخالفني  �شلوكيات  تعديل  خ��الل 
بالقيادة  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �ح��ف��زه��م 
�لآمنة �تطبيق �لقانون. من جانبه 
�أفاد حممد نا�شر �لعتيبة مدير عام 
باأبوظبي  �ل��ن��ق��ل  د�ئ����رة  يف  م��و�ق��ف 
�لتمديد �جلديدة هدفت  باأن فرتة 
�ل�شائقني  عن  �لأع��ب��اء  تخفيف  �ىل 
لال�شتفادة  ف���ر����ش���ة  ��إع���ط���ائ���ه���م 
�مل��خ��ال��ف��ات �جتديد  ت��ق�����ش��ي��ط  م���ن 
�للتز�م  ل��ه��م  ليت�شنى  م��رك��ب��ات��ه��م 
�ملخالفات  ت��ر�ك��م  �ع���دم  ب��ال��ق��ان��ون 
ع��ل��ي��ه��م ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة. ��أك������د �أن 
�لكرمي  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت��ت��ي��ح  م���و�ق���ف 

�ل�شكوى  �أ�  للتظلم  �إليها  �ل��رج��وع 
�أ� �إبد�ء �لآر�ء يف �ملخالفات �ل�شادرة 
حيث تقوم جلنة خم�ش�شة بدر��شة 
�لر�أي  ��إب���د�ء  كافة  �لتظلم  طلبات 
ف��ي��ه��ا م���ن ج��م��ي��ع �ل���ن���و�ح���ي ��ل����رد 
على �أ�شحاب �لتظلمات خالل فرتة 
من  �جل��م��ه��ور  يتمكن  حتى  �ج��ي��زة 

جتديد مركباتهم د�ن تاأخري.

•• ال�شارقة –الفجر:

��ل�شباب  �لثقافة  �ز�رة  ج��ن��اح  �شهد 
�ل�شارقة  �ملجتمع يف مهرجان  �تنمية 
��مل��ق��ام حت��ت رعاية  �ل��ق��ر�ئ��ي للطفل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  ب��ن 
د�ئرة  �تنظمه  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم 
�لثقافة ��لإعالم بامل�شاركة مع �لعديد 
من �جلهات �لثقافية يف �لد�لة، �شهد 
�إقباًل كثيفاً من جمهور �ملهرجان من 
�لأطفال ��أ�لياء �لأمور، خالل �لأيام 
�ملهرجان  عمر  م��ن  �لأخ���رية  �لثالثة 
4 مايو �جل��اري ��شط  �أم�س  �ختتمت 
���لياء  �لأط��ف��ال  م��ن  ن��وع��ي  ح�شور 
�لأم����ور، �ل��وح��ظ زي���ادة �لإق��ب��ال على 

�لذي خ�ش�شت  �حلر  �ملر�شم  فعاليات 
له �لوز�رة ركناً �شمن جناحها، �إ�شافة 
�ملبادر�ت  على  للتعرف  �ل���ز��ر  ل�شعي 
��مل�شر�عات  ��خل����دم����ات  ��جل����و�ئ����ز 

�خلا�شة بالوز�رة.
با�شتقبال  �مل��ه��رج��ان  جمهور  �ح��ظ��ي 
طيب من موظفي �لوز�رة �ملوجودين 
�لفائتة  �لأي����ام  م��دى  �جل��ن��اح على  يف 
م��ن �مل��ه��رج��ان ��مل��م��ت��د ح��ت��ى 4 مايو 
�مل�شتقبلني  �ك��ان يف مقدمة  �جل��اري، 
ل��الأط��ف��ال ���ش��ع��ادة ب��الل رب��ي��ع �لبد�ر 
�لثقافة  ل��������وز�رة  �مل�������ش���اع���د  �ل���وك���ي���ل 
ل�شوؤ�ن  �مل��ج��ت��م��ع  �ت��ن��م��ي��ة  ��ل�����ش��ب��اب 
�لزيار�ت  ��شهدت  ��ل��ف��ن��ون،  �لثقافة 
ح�����و�ر�ت م��ت��ب��ادل��ة ب��ني �لأط���ف���ال من 
جهة �بني �شعادته حول �أهمية �لكتاب 

كالر�شم  �لبد�عية  ��لأن�شطة  للطفل 
��لقر�ءة ��لق�ش�س �لأدبية.

�جن���ح���ت �ل��������وز�رة يف دع����م �مل���و�ه���ب 
�لإبد�عات  �جتميع  ��إب��ر�زه��ا،  �ل�شابة 
�ل�شوء  �ت�شليط  �ل�شبابية  �لأدب���ي���ة 
�شابة(  �إ�شد�ر�ت )�بد�عات  من خالل 
يف  بجناحها  �ل�����وز�رة  تعر�شها  �ل��ت��ي 
�لرت�يج  �شاأنه  ما من  �هو  �ملهرجان، 
ل��������الآد�ب ��ل�����ق�����ر�ءة ��أه���م���ي���ت���ه���ا بني 
�ل�����ش��اب��ة ��لأط����ف����ال منهم  �لأج����ي����ال 
ث��ق��ة �ملبدعني  ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، �دع����م 
�ل�شهرة  حتقيق  ��إمكانية  باإبد�عاتهم 
�ملبدعني  �أفكار  �حماية  فيها،  �لأدبية 
�����ش��ت��ك�����ش��اف��ه��ا ع���رب قنو�ت  ����ش��ق��ل��ه��ا 

منا�شبة �متخ�ش�شة.
ز�ر� �جلناح  م��ن  �ل��ع��دي��د  ����ش��اد  �ق���د 

�جلناح  �م�شمون  ب�شكل  ��لعار�شني 
�لقر�ئي  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ه��رج��ان  �ملنا�شب 
�لعار�شني  م����ن  �ل���ب���ع�������س  �ط����ال����ب 
�أف�شل  على  �لط��الع  �ملهرجان  �ز��ر 
��ل�شباب  �لثقافة  ل����وز�رة  �مل��م��ار���ش��ات 

�تنمية �ملجتمع.
�تويل �لوز�رة هذه �لتظاهرة �لثقافية 
باعتبارها  بامل�شاركة  خا�شاً  �هتماماً 
ف��ي��ه �لدعو�ت  ت��ت��ز�ي��د  ت��اأت��ي يف �ق���ت 
�أ��شع  ف��ك��ري��ة  م�����ش��اح��ات  لتخ�شي�س 
ثقايف  م��ن��ظ��ار  مب��ن��زل��ة  ت��ك��ون  للطفل 
ي�شت�شعر من خالله �ملعطيات �لقائمة 
ت�شليحه  �ت�����ش��ت��ه��دف  �لأر��������س،  ع��ل��ى 
ب��������الأد��ت �مل��و���ش��وع��ي��ة ل��ل��ح��ك��م على 
تنا�شب طبيعة  بنظرة  �لأ�شياء  منطق 

تفكريه �ت�شمح له بتمييز �لأ�شياء.

�لثقافة  �ز�رة  �إ����ش���د�ر�ت  �أب����رز  �م���ن 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ع��ر���س يف ج���ن���اح �ل�������وز�رة 
تت�شمن  �لتي  �شابة  �إب��د�ع��ات  �شل�شلة 
�شل�شلة  �إىل  �إ�شافة  لالأطفال،  ق�ش�شاً 

�إ�شد�ر�ت �مذكرة �جملة مبدع.
�ن�شطت �لد�لة ب�شكل كبري يف جمال 
يعد  حيث  ��لأط���ف���ال  �ليافعني  كتب 
�ملجل�س �لإمار�تي لكتب �ليافعني �أحد 
للمجل�س  �لتابعة  �لوطنية  �لأق�����ش��ام 
يف  ��ملنت�شرة  �ليافعني  لكتب  �ل��د�يل 
77 ب��ل��د�ً ح���ول �ل��ع��امل، ح��ي��ث تتوىل 
�ل�شيخة بد�ر �لقا�شمي رئا�شة جمعية 
ح�شلت  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين 
يف  كاملة  ع�شوية  على  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�ت�شغل  للنا�شرين  �ل����د�يل  �لحت����اد 
للمجل�س  �لفخري  �لرئي�س  من�شب 

�لإمار�تي.
�مي��ث��ل ت��اأ���ش��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لإم���ار�ت���ي 
ربحية  غري  كمنظمة  �ليافعني  لكتب 
�غ�����ري ح��ك��وم��ي��ة ���ش��ب��ك��ة د�ل����ي����ة من 

�للتز�م  يجمعهم  ��ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د 
�شناعة  �تطوير  �لأط��ف��ال  �أدب  بن�شر 
كتاب �لأطفال، هو �أمر تهتم به �ز�رة 
�لثقافة ��ل�شباب �تنمية �ملجتمع من 

�لقر�ءة  ثقافة  بن�شر  �هتمامها  حيث 
�لعامل،  يف  ��ل�����ش��ب��اب  �لأط����ف����ال  ب���ني 
�ه��و م��ا ين�شجم م��ع �أه����د�ف �ل���وز�رة 

�بر�جمها �مبادر�تها.

•• ال�شارقة –الفجر:

�شامل  ك����رمي����ة  �لإع����الم����ي����ة  ق����ال����ت 
�شمن  �أقيمت  ن��د�ة  خ��الل  �ل�شعدي 
مهرجان  يف  �لثقايف  �ملقهى  فعاليات 
�ل�������ش���ارق���ة �ل���ق���ر�آئ���ي ل��ل��ط��ف��ل حتت 
�لطفل،  ث���ق���اف���ة  ت���ك���وي���ن  ع�����ن�����و�ن: 
ح����ك����اي����ات �جل����������د�ت ب�����ني �لأم���������س 
��أد�رتها نعمات حمودة   ، ��لأنرتنت 
يف  ك��ب��ري  د�ر  ل��ل��ج��دة  �إن  ب���ال���ق���ول: 
ت��ع��زي��ز جم��م��وع��ة م���ن �ل��ق��ي��م �لتي 
باعتبارها  �ل���ع���رب���ي  �جل���ي���ل  ت��ب��ن��ي 
تر�ثية  جمتمعية  معرفية  منظومة 
قبل  �ل�شابقة  لالأجو�ء  �ك��ان  مهمة، 
ثورة �لتقنية �حلديثة د�ر يف �جتماع 
�حلميمية  من  جو  ���شافة  �لعائلة، 
�ل������ذي ي���ق���وي م���ن���اع���ة �ل���ط���ف���ل من 
�هتمام  �ي��ج��ع��ل��ه حم��ط  �حل���رم���ان، 

ج��م��ي��ع �ل���ع���ائ���ل���ة ل���ش��ي��م��ا �جل�����د�ت 
�شنوف  ب�شتى  يغذينه  ك��ن  �ل��ل��و�ت��ي 
�ملعرفة، �يبقى �لتو��شل هو �لعامل 
�لعائلي  �لإج���ت���م���اع  ذل���ك  يف  �لأه�����م 

�ملتكرر .
������ش���اف���ت �ل�������ش���ع���دي: �ل�����ش����ك �ن 
�بناءنا  �أف���ق���د  �جل����دة  د�ر  �ن��ح�����ش��ار 
�ل��ف��و�ئ��د �ملعر�فة،  �ل��ك��ث��ري م��ن م��ن 
�منها �ي�شاً: تنمية مهار�ت �لإ�شغاء، 
�ح���ب �ل��ل��غ��ة، �م��ع��رف��ة �ل�����ذ�ت، ��ن 
م���ن �مل��ه��م ع��ل��ى �جل��م��ي��ع �ع�����ادة د�ر 
�جلدة �لتي �نهمكت هي �لخرى يف 
�لطفل لرحمة  تاركة  زحمة �حلياة، 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة، �ع��ل��ى �لإع����الم 
ب��د�ره يف ه��ذ� �جلانب من  �ن يقوم 
��شافة  �جل���دة،  د�ر  تن�شيط  خ��الل 
م�شتمر  ب�شكل  �ل��ب��ح��ث  �ه��م��ي��ة  �ىل 
للعائلة  ت�شمن  ج��دي��دة  ���ش��ب��ل  ع��ن 

جديد  م��ن  �لتو��شلي  د�ره���ا  �ع���ادة 
�ن �ردنا جياًل قوياً منتجاً قادر�ً على 

�لإبد�ع .
للكاتب  �ل��ث��ق��ايف  �مل��ق��ه��ى  جل�شة  �يف 
ت�شكيل  ب��ع��ن��و�ن  �خل��و�ج��ة  هيثم  د. 
قائاًل:  كيف؟ حتدث  ثقافياً  �لطفل 
جتعله  �لطفل  بثقافة  �لإه��ت��م��ام  �إن 
�شخ�شيته  �تبني  حياته،  يف  ناجحاً 
ب���ن���اء ���ش��ل��ي��م��اً، �جت��ع��ل��ه ق������ادر�ً على 
بني  ��لتفريق  �ل��و�ق��ع  م��ع  �لتعامل 
�ل�شحيح ��خلطاأ، ��أن عدم �لإهتمام 
�شعيف  ط��ف��اًل  ل��ن��ا  ي��خ��رج  بالثقافة 
�ل�شخ�شية، جاهاًل، ذ�ئباً يف �مللوثات 
��لدخيل من �لفكار، �تر�جع �للغة، 
�ع���دم �ل��ق��درة يف �لإع��ت��م��اد عليه يف 
هويته  ت��ب��دد  �ىل  ����ش��اف��ة  �مل�شتقبل 

�لوطنية .
�ملهم  م�شلط: من  هيثم  د.  ��أ���ش��اف 

معرفة حاجات �لطفل �دعمها قبل 
�لذ�تية  مهار�ته  تنمية  �ىل  �لتوجه 
�ملعنيني  ع��ل��ى  ف���الب���د  �لإب����د�ع����ي����ة، 
�لطفل  منح  �ىل  �لإنتباه  بالطفولة 
�تعزيز  �ل��ل��ع��ب،  ��ت���اح���ة  �ل��ع��ط��ف، 
�لتعليم بالت�شويق، ���شتخد�م �لأفكار 
�لتعا�ن  ��شر�رة  �لو�قعية،  �لهادفة 
��لتن�شيق بني �لو�شط �لثقايف �لذي 
مهار�ته  �يك�شبه  ب��ال��ط��ف��ل  ي��ح��ي��ط 
��ملدر�شة،  �ل��ب��ي��ت،  م��ث��ل:  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
باأنو�عها،  �لإعالم  ���شائل  ��لكتاب، 
�حت���ق���ي���ق ت��ك��ام��ل��ي��ة م�����ش��اع��ف��ة مع 
�لطفل  م��ي��د�ن  يف  �لعاملة  �جل��ه��ات 
مبدع  م��وؤه��ل  ط��ف��ل  ع��ل��ى  للح�شول 
قادر على �لبناء �مو�كية �حل�شارة .

للطفل  �لكتابة  ��شكالية  ن���د�ة  �يف 
�لتي عقدت على قاعة ملتقى �لكتاب 
�لثقايف  �ل��ربن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 

��أد�رتها فاطمة عبد �هلل، قالت �أمل 
�لعربي ليز�ل  �لعامل  �ن  �هلل:  عطا 
�لرغم  على  �لكتابة  يف  �زم��ة  يعاين 
�لإنتاج حت�شن خالل �خلم�شني  من 
ع��ام��اً �لأخ�����رية، �ب��ال��رغ��م م��ن هذ� 
لي����ز�ل  م��اي��ط��ب��ع  �ن  �إل  �ل��ت��ح�����ش��ن 
عدة،  �لطموح ل�شباب  م�شتوى  د�ن 
�لعربي  ع��امل��ن��ا  يف  مايطبع  ف��م��ق��د�ر 
جمتمعاً ليعادل �كر من 1 �ىل 9 
كتب يف �لوليات �ملتحدة على �شبيل 

�ملثال .
�لعديد  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل  �ط���رح���ت 
�جاب  �لتي  �لأخ��رى  �لإ�شكالت  من 
عنها نيك توزيك �غاي باركر ري�س، 
�ن��ت��اج كتب  ب��ني م�شكلة  د�رت  ��ل��ت��ي 
�لطفل، �م�شكلة فرز �ملنتج من كتب 
�لطفل، يف �شوء ��شئلة �خرى تو�جه 
حت���دي���ات ���ش��ن��اع��ة ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل يف 

��مل�شتوى  ��لفكرة  ��ملحتوى  �ل�شكل 
�لعمري.

�لكتاب  ت��ط��رق  كما  ذ�ت���ه  �ل�شياق  يف 
�أدب  �ملذكور�ن �ىل م�شكلة م�شطلح 
للطفل  مايكتب  ���شكاليات  �لطفل، 
من �أعمال �أدبية خمتلفة، �ماميكن 

�ن يتم حتديده �ت�شميته كاأدب طفل، 
للكبار  �ل��ك��ب��ار  م��ن  مايكتب  ه��و  ه��ل 
عن �لطفولة، �م مايكتب من �لكبار 
�ل�شغار  م��ن  م��اي��ك��ت��ب  �م  ل��ل�����ش��غ��ار، 
عن  باحلديث  ��ختتمو�  لل�شغار؟، 
�ن ع��امل �لطفل لي��ز�ل بحاجة �ىل 

�مل��زي��د م��ن �لإ����ش���د�ر�ت لن �لطفل 
ف�شول  �ل����دي����ه  ك���ب���ري،  م�����ش��ت��ه��ل��ك 
لميكن �ن يتوقف عند حد، ��ننا �ذ� 
�شناعة طفولة حقيقية، لبد  �ردن��ا 
�دب  �ل�شناعة  ه��ذه  ��شا�س  يكون  �ن 

�ثقافة �كتاب �لطفل.

وز�رة �لعمل: مر�كز �خلدمة )ت�شهيل( حتقق 79 باملائة يف ر�شا �ملتعاملني

مرور �أبوظبي ومو�قف متدد�ن تق�شيط �ملخالفات �عتبار� من �ليوم وملدة 3 �شهور

اختتم فعالياته ��سط ح�سور نوعي من الأطفال �اأ�لياء الأمور

�قبال لفت على جناح )�لثقافة( مبهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل 

باعتبارها منظومة معرفية جمتمعية تراثية مهمة

ة يف حياة �لطفل �لعربي فعاليات ثقافية تطالب بتفعيل دور �جَلدَّ

•• ابوظبي-وام:

عقدت جلنة �لقياد�ت �لعليا ب�شرطة �جتماعها �لثاين 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  برئا�شة  �جل��اري  للعام 
�ل�����وزر�ء �زير  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�شيا�شات  مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ��الل  �مت  �ل��د�خ��ل��ي��ة. 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي ��لطالع على تقرير 
�إىل �شرطة  �أبوظبي  عن نتائج زيارة �فد من �شرطة 
لو�س �أجنلو�س يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �بحث 

ع��دد م��ن �مل��و���ش��وع��ات �مل��درج��ة على ج���د�ل �لأعمال 
�لجتماع  ح�شر  ب�شاأنها.  �ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت  ��ت��خ��اذ 
ملكتب  �لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  نا�شر خلريباين  �للو�ء 
�لد�خلية  �زي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو 
��للو�ء خليل د���د بدر�ن مدير عام �ملالية ��خلدمات 
�ملو�رد  ع��ام  م��دي��ر  �ملنهايل  �لعو�شي  حممد  ��ل��ل��و�ء 
عام  م��دي��ر  �لري�شي  نا�شر  �أح��م��د  ��ل��ل��و�ء  �لب�شرية 
�لعمليات �ملركزية يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 

�عدد من مديري �لإد�ر�ت �كبار �ل�شباط. 

�شيف بن ز�يد ير�أ�س �جتماع جلنة 
�لقياد�ت �لعليا ب�شرطة �أبوظبي
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم تقر لئحة جمال�س �أولياء �لأمور
•• دبى-وام:

من  �ل��ت��ي  �لأم���ور  �أ�ل��ي��اء  جمال�س  لئ��ح��ة  ��لتعليم  �لرتبية  �ز�رة  �أق���رت 
من  �ملحلي  ��ملجتمع  �لأ���ش��رة  ب��ني  ��ل��ت��اآزر  �ل��ت��ع��ا�ن  م��ب��ادئ  تعزيز  �شاأنها 
ملرحلة  تاأ�شي�شا  �لالئحة  ����ش��د�ر  �ياتي  �أخ���رى.  جهة  من  ��ملدر�شة  جهة 
تفعيل  على  �ل����وز�رة  م��ن  �حر�شا  ��مل��در���ش��ة  �لبيت  ب��ني  للعالقة  ج��دي��دة 
د�ر �أ�لياء �لأمور يف �لعملية �لتعليمية �ما ت�شهده مد�ر�شنا من عمليات 
�لتطوير. �تهدف �لالئحة �جلديدة �إىل حتقيق مبد�أ �ل�شر�كة �ملجتمعية 
�لأمور  �أ�ل��ي��اء  بني  �لقائم  �لتعا�ن  �دع��م  ��ملجتمع  ��لأ���ش��رة  �ملدر�شة  بني 
��ملوؤ�ش�شة �لرتبوية لإثر�ء خرب�ت �لطلبة يف �ملجالت �ملختلفة ��لإ�شهام �يف 
حتقيق �مل�شاندة �ملجتمعية لدعم بر�مج �لتعليم �تنفيذ �ملبادر�ت ��لرب�مج 
�لرتبوية ��لجتماعية ��إيجاد مناخ تربوي ��جتماعي يتيح فر�شا للتفاعل 

�جلديدة  �لالئحة  تتطلع من خالل  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  توثيقها..لفتا  على 
��لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية  يف  �لأم����ور  لأ�ل��ي��اء  �أف�����ش��ل  م�شاركة  �إىل 
�لتحديث  ��أف���ر�ده حول جهود  موؤ�ش�شاته  ��لتفاف  �ملجتمع  ح��ر�ك  �دع��م 
��لتطوير �جلارية يف مد�ر�شنا ��إدر�ك �جلميع �شر�رة �لتكاتف من �أجل 
حتقيق �مل�شلحة �لعامة �م�شلحة �لطالب. �ذكر معايل �زير �لرتبية �أن 
�إعد�د �لأبناء �تن�شئتهم �لتن�شئة �ل�شحيحة على خري �جه ��فق �لأهد�ف 
�ل�شالت  توثيق  �إل من خالل  �ملطلوب  �مل�شتوى  �فق  يتحقق  لن  �ملرجوة 
بني �لبيت ��ملدر�شة �تقا�شم �لأد��ر بني �لطرفني. من جانبها قالت كنيز 
�لعبد�يل مديرة �إد�رة �لإر�شاد �لطالبي �إن �لوز�رة حر�شت على �لتو��شل 
مع �أ�لياء �لأمور ��لإد�ر�ت �ملدر�شية �جميع �ملعنيني يف �مليد�ن �موؤ�ش�شات 
�أن  م��وؤك��دة  �ل��الئ��ح��ة..  ��شياغة  ب��ن��اء  �خ���الل  قبل  �ملتخ�ش�شة  �ملجتمع 
�آر�ء ��جهات نظر  لديها من  �لعتبار كل ما جتمع  �أخ��ذت بعني  �ل���وز�رة 

�لإيجابي بني �أ�لياء �لأمور ��لرتبويني ��لطلبة. كما تهدف �لالئحة �إىل 
�مل�شاهمة يف تاأكيد �تاأ�شيل �ملفاهيم ��لقيم �ل�شلوكية �ر�ح �لنتماء ��لولء 
للوطن لدى �لطلبة �تعميق �لوعي �لرتبوي يف �ملجتمع بني �أ�لياء �لأمور 
�ق��ال معايل   . للطلبة  �لرتبوية  ��لرعاية  �لتكامل يف �جلهود  يتيح  �مبا 
تنظر  �لرتبية  �ز�رة  �إن  ��لتعليم  �لرتبية  �زي��ر  �لقطامي  حممد  حميد 
�إىل �لد�ر �لكبري �لذي يقوم به �لآباء ��لأمهات ممن تفاعلو� �يتقاعلون 
�لتعليمية  �لعملية  �إث��ر�ء  �ملهم يف  �ل��د�ر  مع ق�شايانا �لرتبوية �كان لهم 
لأبنائنا كما تقدر ما يقوم به مدير� �مدير�ت �ملد�ر�س ��هتمامهم �لبالغ 
بالبيت  عالقتهم  توثيق  على  �ل�شديد  �حر�شهم  ��لطالبات  بالطالب 
�أ�لياء �لأمور مبا ي�شب يف م�شلحة �لطالب  �تعزيز قنو�ت �لتو��شل مع 
�أحد  �لأم���ور  �أ�ل��ي��اء  تعد  �لرتبية  �ز�رة  �أن  معاليه  ��أك��د  �علميا.  تربويا 
ب�شدة  �حتر�س  �ل�شر�كة  بهذه  تعتز  ��أنها  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  �أه��م 

�أ�لياء �لأمور ��ملعنيني كما �أنها ��شتفادت كثري� من �لطرح �لبناء للميد�ن 
مرحلة  معها  تتاأ�ش�س  لئحة  �إىل  �لو�شول  يف  ��لأمهات  ��لآب��اء  �لرتبوي 
�إد�رة  �من خالل  �لرتبية  �ز�رة  �أن  �إىل  ��أ�شارت  ��ملدر�شة.  للبيت  جديدة 
�لإر�شاد �لطالبي حتر�س د�ئما على �إعطاء �أ�لياء �لأمور د�رهم �مل�شتحق 
�لبناء  بالر�أي  �مل�شاركة  خالل  من  �لتعليمية  �لعملية  دعم  يف  للم�شاهمة 
 .. �لتنظيمية  ��ل��ل��و�ئ��ح  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لكثري  �إع���د�د  �ملبتكرة يف  ��لأف��ك��ار 
كما �أنها ل تدخر ��شعا يف ��شع �لآليات ��لنظم �لتي تعزز من د�ر �أ�لياء 
�لأمور يف �مل�شاندة ��ملتابعة �مل�شتمرة للتح�شيل �لعلمي لأبنائنا � دعم د�ر 
�ملدر�شة يف �ملجتمع �ملحلي. ��فقا ملا �أقرته �لالئحة �لتي �عتمدها معايل 
�أمور �لطلبة  �زير �لرتبية فاإنه يتم ت�شكيل �جلمعيات �لعمومية لأ�لياء 
من  �لعمومية  �جلمعية  �ت�شكل  �ملدر�شة  م�شتوى  �ل�ل  م�شتويني  على 

جميع �أ�لياء �أمور �لطلبة باملدر�شة .

خطاأ بالتعميم �مل تت�سلمه املدار�س حتى حينه رغم اأهميته�لنظام �لبلدي باأبوظبي يطبق نظاما متكامل وموحد� لإد�رة �مل�شاريع �لبلدية على م�شتوى �لإمارة 

�لرتبية تتنبه ل�شيق �لوقت وتعلن عن حذف درو�س يف 6 مو�د من �ل�شاد�س �إىل12

ترخي�س �أبوظبي توفر خدماتها يف جمموعة �شركات يونيفري�شال 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  بد�أت د�ئرة �ل�شوؤ�ن �لبلدية يف �بوظبي �بلديات �لإم��ارة �لثالث 
�مل�شاريع  لإد�رة  �موحد  متكامل  نظام  تطبيق  �لغربية  ��ملنطقة  ��لعني 
�ل�شوؤ�ن  د�ئ��رة  �شعي  �إط��ار  ذل��ك يف  �ي��اأت��ى  �لإم���ارة.  �لبلدية على م�شتوى 
بتنفيذها  ي�شطلع  �لتي  �مل�شاريع  �إد�رة  باآلية  لالرتقاء  �ملتو��شل  �لبلدية 
يف  �لعاملية  �ملمار�شات  باأف�شل  �تدعيمها  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لبلدي  �لنظام 
جمال �إد�رة �مل�شاريع. �مت �عتماد �لنظام �ملوحد لإد�رة �مل�شاريع خالل �جتماع 
�للجنة �لإد�رية �لعليا للنظام �لبلدي برئا�شة معايل ماجد علي �ملن�شوري 
رئي�س د�ئرة �ل�شوؤ�ن �لبلدية �بح�شور كل من �شعادة �ملهند�س �أحمد حممد 
بلدية  عام  مدير  �ملزر�عي  حممد  خليفة  ��شعادة  �لد�ئرة  �كيل  �ل�شريف 
بلدية  ع��ام  مدير  �لنعيمي  حممد  مطر  �لدكتور  ��شعادة  �أبوظبي  مدينة 
مدينة �لعني ��شعادة م�شبح مبارك �ملرر مدير عام بلدية �ملنطقة �لغربية 
بالإنابة �عدد من �ملديرين �لتنفيذيني ��ملعنيني باإد�رة �لرب�مج ��لتخطيط 
�ل�شرت�تيجي يف �لد�ئرة ��لبلديات. ��أ��شح معايل ماجد علي �ملن�شوري 
�إن �لنظام �ملوحد لإد�رة �مل�شاريع �لبلدية ياأتي يف �إطار �مل�شاعي �لتي تبذلها 
د�ئرة �ل�شوؤ�ن �لبلدية لالرتقاء باآلية �لعمل �لبلدي على خمتلف �ل�شعد. 
��أ�شار �ملن�شوري �إىل �أن هذ� �لنظام ي�شهم يف توحيد �لإجر�ء�ت ��ل�شيا�شات 
كفاءة  من  �يعزز  �لإم���ارة  م�شتوى  على  �لبلدية  �مل�شاريع  ب���اإد�رة  �خلا�شة 
�لإنتاجية  �يزيد من معدلت  �لناجتة عنها  �مل�شر�عات ��خلدمات  تنفيذ 
يف �لعمل �لبلدي �يعزز كذلك �لقدر�ت �لتناف�شية للنظام �لبلدي يف تنفيذ 
�مل�شر�عات ��ي�شا م�شاعي �لد�ئرة ��لبلديات يف حتقيق �ل�شتخد�م �لأمثل 
�لنظام  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لبلدية  �ل�شوؤ�ن  د�ئ��رة  رئي�س  �لفت  �ملالية.  للمو�رد 
�أهد�ف  لتحقيق  �لبلدية  �ل�شوؤ�ن  د�ئ��رة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �أي�شا  يدعم 
�أبوظبي ��حدة من  �أن ت�شبح حكومة  �إىل  �لر�مية   2030 �أبوظبي  ر�ؤية 
�أف�شل خم�س حكومات يف �لعامل من حيث �خلدمات �لتي تقدمها لأفر�د 
تطوير  ي�شمل  متكامال  نظاما  �ملوحد  �مل�شاريع  �إد�رة  نظام  �يعد  �ملجتمع. 
�توحيد �إجر�ء�ت �لعمل �خلا�شة باإد�رة �مل�شاريع يف �لنظام �لبلدي حيث مت 
�فقا لهذ� �لنظام توحيد ت�شل�شل �لعمليات ��لجر�ء�ت ��لنماذج �لأ�شا�شية 
يف �إد�رة �مل�شاريع �ذلك طبقا لأف�شل �ملعايري �لد�لية �ملتبعة يف هذ� �ملجال 
�أبوظبي.  �إم��ارة  �لنظام �لبلدي يف  �مبا يتنا�شب مع �حتياجات �متطلبات 
�قامت د�ئرة �ل�شوؤ�ن �لبلدية يف �إطار نظام �إد�رة �مل�شاريع �ملوحد ببناء نظام 

�ملتبعة  �ملوحدة  ��لنماذج  �لإج���ر�ء�ت  �إىل  ��شتناد�  �مل�شاريع  �إد�رة  معلومات 
م�شرف  �لب�شر  �حلميد  عبد  ��أ���ش��ار  �جل��دي��د.  �مل�شاريع  �إد�رة  نظام  �شمن 
�ملوحد  �لنظام  �إن  �لد�ئرة  �كيل  �مل�شاريع مبكتب  ��إد�رة  نظام برجمة  عام 
�لد�ئرة  بني  �مت�شقة  �متطورة  م�شرتكة  قاعدة  يوؤ�ش�س  �مل�شاريع  لإد�رة 
�بلديات �لإمارة لتنفيذ �مل�شر�عات �لبلدية �قد مت تطويره بتبني �أف�شل 
�أن  �إد�رة �مل�شاريع. �نوه �لب�شر �ىل  �لتجارب ��ملمار�شات �لد�لية يف جمال 
�لنظام يوفر جمموعة متطورة من �لأد��ت �لتي متكن من �إد�رة �مل�شاريع 
�لتي ينفذها �لنظام �لبلدي يف جمالت �لبنى �لتحتية ��خلدمية ��لبيئية 
بفاعلية �كفاءة �يعزز مبادئ �حلوكمة ��ل�شفافية يف �إد�رة �مل�شاريع �لبلدية. 
كانت د�ئرة �ل�شوؤ�ن �لبلدية قد نظمت 11 �ر�شة عمل تعريفية بنظام �إد�رة 
�مل�شاريع �ملوحد لتوعية �ملوظفني �ملعنيني بالنظام �جلديد لإد�رة �مل�شاريع.

موظفي  ق���در�ت  لتعزيز  متخ�ش�شة  تدريبية  د�ر�ت  �ل��د�ئ��رة  نظمت  كما 
�لنظام �لبلدي �ملعنيني باإد�رة �مل�شاريع على تطبيق ���شتخد�م هذ� �لنظام 
409 موظفني يف خمتلف �لقطاعات ��لإد�ر�ت  يف مرحلتني �شارك فيها 
�إد�رة  �مكاتب  �لعمل  �ف��رق  �مل�شاريع  مدير�  بينهم  من  �لبلدي  بالنظام 
�لنظام  �لبلدية �شمن ه��ذ�  �ل�����ش��وؤ�ن  د�ئ���رة  ��مل�����ش��اري��ع. �ق��ام��ت  �ل��رب�م��ج 
بتطوير ��إر�شاء �شيا�شة �إد�رة �مل�شاريع �ملوحدة يف �لنظام �لبلدي بهدف ربط 

جميع عنا�شر نظام �إد�رة �مل�شاريع ببع�شها �لبع�س.
�مل�شاريع  �إد�رة  معلومات  �ن��ظ��ام  �لعمل  �إج����ر�ء�ت  �ل�شيا�شة  ه��ذه  �ت�شمل 
�لرتقاء  �إىل  �ت��ه��دف  �مل�شاريع  �إد�رة  على  �لقائمني  م�شوؤ�ليات  �حت��دي��د 

مب�شتوى �لن�شوج �ملوؤ�ش�شي لإد�رة �مل�شاريع يف �لنظام �لبلدي.
�ي�شهم �لنظام �ملوحد لإد�رة �مل�شاريع يف تعزيز قدر�ت �لنظام �لبلدي على 
��خلطة  بينها  ��مل��و�ءم��ة  ��مل�شاريع  ��ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  �أ�ل��وي��ات  حتديد 
�إد�رة �مل�شاريع �تنفيذها ح�شب  �أد�ء  �ل�شرت�تيجية للنظام �لبلدي �تعزيز 

�جلد�ل �لزمني �ملحدد بجودة عالية ��مليز�نية �ملخ�ش�شة.
�لتقارير  �رف��ع  �مل�شاريع  �أد�ء  لقيا�س  موحدة  �آلية  �جلديد  �لنظام  �يوفر 
طريق  عن  �لبلدي  �لنظام  م�شتوى  على  �ملعنية  ��جل��ه��ات  �لعليا  ل���الإد�رة 
�ملبادر�ت  باإد�رة  �ملتعلقة  �مل�شاريع ��مل�شاعدة يف �تخاذ �لقر�ر�ت  �أد�ء  لوحات 
��لرب�مج ��مل�شاريع ف�شال عن �أن �لنظام يوفر �آلية ��إجر�ء�ت لقيا�س مدى 
حتقيق �ملبادر�ت ��لرب�مج ��مل�شاريع لأهد�فها �ل�شرت�تيجية �ي�شهم كذلك 
يف بناء �لقدر�ت �لد�خلية �م�شاركة �ملعرفة ��لدر��س �مل�شتفادة على �شعيد 

�لنظام �لبلدي �مينع �لزد��جية يف نطاق �أعمال �مل�شاريع �لبلدية. 

•• دبي – حم�شن را�شد 

�متحانات  بدء  يوما من   25 ، �قبل  ��لتعليم فجاأة  �لرتبية  �ز�رة  ق��ررت 
نهاية �لعام �لدر��شي �جلاري ��لتي �شتبد�أ �لأحد9 يونيه �ملقبل بدء� من 
طالب  على  �مل��ق��ررة  �ل��در����س  من  كماً  ع�شر،�إلغاء  �لثاين  �حتى  �ل�شاد�س 
�طالبات تلك �ملر�حل �لدر��شية ل� �شت مو�د در��شية �لرتبية �لإ�شالمية - 
��لريا�شيات - ��جليولوجيا - ��لكيمياء - ��لفيزياء - ��لعلوم ، �حتويل 
تلك �ملقرر�ت �ملحذ�فة ملو�د �إثر�ئية ، حتى �إن �لتعميم �لذي عممته �لوز�رة 
على �ملناطق �لتعليمية ، يف �قت متاأخر من نهاية د��م �خلمي�س �ملا�شي ، 
�مل يت�شن للمناطق تعميمه على مد�ر�شها �إل خالل د��م �ليوم �لأحد ، جاء 

يف مقدمته خطاأ بالتاريخ ت�شبب يف عدم فهم مق�شود �لوز�رة. 
فاأ�شارت �لوز�رة يف تعميمها �إىل �أنها حر�شت على تقدمي موعد �متحانات 
، �ه��ذ� يف حد  �شبتمرب2013  �إىل6   2013 يونيه   17 �لعام من  نهاية 
ذ�ته يحتاج �إىل �إما �شحب �لتعميم فور� ، �أ� �لتنبيه على هذ� �خلطاأ غري 

�ملق�شود .
�من جهتها �أكدت قياد�ت م�شوؤ�لة بوز�رة �لرتبية ��لتعليم ، �أن هناك خطاأ 
بالفعل �كان ينبغي �لقول من 17-6-2013 �إىل 9-6-2013 ، لفتة 
�إىل �أن هذ� �خلطاأ �لذي ت�شدر تعميم �لوزرة مت مر�جعته مرة �مر�ت يف 
�إد�رة �ملناهج ، كما �أكدت قياد�ت باملناطق �لتعليمية �أن �خلطاأ فيما يحدث 
توزيع  يف  توفيقه  لعدم   ، �ملناهج  ب���اإد�رة  �لأ�ل  �لفني  �لتوجيه  �إىل  يرجع 
�ملناهج على �أيام �لتمدر�س �حلقيقية يف �لف�شول �لدر��شية �لثالثة ، م�شري� 
�إىل �أن ما يثري تاأفف �مليد�ن �لرتبوي ��ملناطق �لتعليمية ، �أن كافة �لأخطاء 
��لتخبط هو ناجت عن �لإد�ر�ت �ملركزية بالوز�رة ، �إل �أنهم ل يقر�ن بذلك 
بل �يتهمون �إد�ر�ت �ملد�ر�س ��ملناطق �لتعليمية بالق�شور ، �قياد�ت �لوز�رة 

تغ�س �لب�شر عن حما�شبة �إد�ر�تها �ملركزية �م�شوؤ�ليها .
�حر�شت جريدة �لفجر على �حل�شول على ن�شخة من �لتعميم، �شعيا منها 
لن�شر جد��ل حذف �ملو�د �ملقررة ، ل�شرعة ��شولها للمد�ر�س �شباح �ليوم ، 

�فيما يلي �لتعميم ��ملو�د �ملحذ�فة :

•• ابوظبي-وام:

�شركة  مع  بالتعا�ن  �أبوظبي  �شرطة  يف  ��ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة  �ف��رت 
يونيفري�شال  �شركات  جمموعة  يف  خدماتها  �خل�شخ�شة  لإد�رة  �لتابعة  خدماتي 
مبدينة �أبوظبي من خالل ��شتحد�ث مكتب يف �ملجموعة لهذه �لغاية للح�شول على 
�خلدمات بي�شر ��شهولة. �قال �لعقيد �شهيل �خليلي رئي�س ق�شم ترخي�س �ملركبات 
يف �إد�رة ترخي�س �لآليات ��ل�شائقني �إن �خلدمات �لتي يقدمها �ملكتب يف يونيفر�شال 
�بدل  ��لتحويل  ��لت�شدير  �ل�شطب  �أن��و�ع  جميع  �نقل  �جتديد  ت�شجيل  تت�شمن 
�لإد�رة يف توفر مثل  �إىل تو�شع  �لقيادة م�شري�  ��إج��ر�ء�ت رخ�س  تالف �بدل فاقد 
هذه �خلدمات يف �ل�شركات �ذلك تطبيقا لر�ؤية حكومة �أبوظبي بتو�شيل �خلدمات 
للمو�طنني ��ملقيمني �أينما كانو�. ��أكد �أن �ملكتب يف جمموعة �شركات يونيفري�شال 
كا�شفا  �ل�شرعة  �ج��ه  �على  بدقة  �مل��ع��ام��الت  لإجن���از  �جل���ودة  عالية  خ��دم��ات  يقدم 

�ل��زي��ادة يف طلب  ملو�كبة  �ملقبلة  �لفرتة  �لإد�رة فتح مكاتب مماثلة خ��الل  ع��زم  عن 
على  �لأخ��رى  �ل�شركات  �خليلي  �حفز  ��ل�شائقني.  �لآليات  ترخي�س  �إد�رة  خدمات 
�إد�رة  توفرها  �لتي  للح�شول على �خلدمات  �ملبادرة ل�شتحد�ث مكاتب للرتخي�س 
�أي  �أ�  �لإد�رة  �إىل  �لتوجه  د�ن  �لإجن���از  ��شرعة  ��جلهد  للوقت  ك�شبا  �لرتخي�س 
من فر�عها �ملنت�شرة يف �إمارة �بوظبي. من جانبه عرب حممد بن �شبيب �لظاهري 
ل�شرطة  �تقديره  �شكره  بالغ  عن  يونيفر�شال  �شركات  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ت�شهم  �أن هذه �خلطوة  �ملجموعة معترب�  بافتتاح مكتب يف  مبادرتها  على  �أبوظبي 
على  �ملجموعة  ت�شاعد  �أنها  م�شيفا  �لعموم  �جه  على  �خلدمات  �تطوير  تنمية  يف 
�أن  �إىل  �لفت  زمنية ق�شرية.  بفرتة  عليها  ��حل�شول  �لرتخي�س  �إجن��از معامالت 
�لتي  �أبوظبي  �لقطاعات ��شرطة  �ل�شر�كة ما بني جميع  مثل تلك �خلطو�ت تعزز 
حققت منجز�ت يف جمال �خلدمات �لتي تقدمها للمجتمع م�شري� �إىل �أن �حل�شول 

على خدمات �لرتخي�س �إلكرت�نيا توفر �لوقت ��جلهد على �لأفر�د ��ل�شركات.

جدا�ل املحذ�ف التي مل ت�سل املدار�س بعد
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�شلطان بن خليفة يختتم زيارته جلزيرة �شقطرى �ليمنية

حتت �سعار غر�س ثمار

�للجنة �لعليا ملوؤمتر �ملو�طنة تناق�س �أهم �ل�شتعد�د�ت لعقد �ملوؤمتر
�شلطان بن خليفة بن �شلطان �آل نهيان يرعى برنامج 

تنمية �ل�شباب �لإمار�تي يف �كادميية �شاند هري�شت

�جلمعية �لعمومية جلمعية �ل�شلمة �ملرورية تعيد �نتخاب جمل�س �إد�رتها

•• اأبوظبي-:

�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �ف��د  �ختتم 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���د�ل���ة  رئ��ي�����س 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لعلمية  �لإن�شانية  نهيان  �آل  ز�يد 
�ليمنية  �شقطرى  جل��زي��رة  زي���ارة 

��شتمرت ثالثة �أيام.
���ش��م �ل���وف���د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان بن 
جم���رن رئ��ي�����س �م��وؤ���ش�����س �شما�ي 
ممثلي  م��ن  �ع��دد  لال�شتك�شافات 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�موؤ�ش�شة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 

ببناء م�شت�شفى مركزي على �أرقى 
جزيرة  يف  ��مل��ع��اي��ري  �مل��و����ش��ف��ات 
�أهايل  مل�����ش��اع��دة  ���ش��ق��ط��رى �ذل����ك 

�جلزيرة.
�لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شرف  �ق��د 
نهيان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
على  للموؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
ت���رت���ي���ب���ات ت����ق����دمي �أط�����ن�����ان من 
�مل�شتلزمات �لطبية �لتي يحتاجها 
�مل�شت�شفى حتى يتمكن من تقدمي 
خدماته ل�شكان جزيرة �شوقطرى 
ن�شمة  �أل��ف  مائة  عددهم  ��لبالغ 

تقريبا.
بهذه  �ليمنيون  �مل�شوؤ�لون  ��أ�شاد 
�شلطان  م��وؤ���ش�����ش��ة  م����ن  �مل�����ب�����ادرة 

ل�شكان �جلزيرة  �ملقدمة  �ل�شحيه 
بن  خليفة  م�شت�شفى  �إن�����ش��اء  بعد 
�ل�شيخ  �شمو  ك��ان  نهيان.  �آل  ز�ي��د 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
�لتقى  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  ��ل��وف��د  نهيان 
�شامل د�هق  �ل�شيد  �ل��زي��ارة  خ��الل 
ع��ل��ي م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة حديبو 
��لذي قدم ل�شموه �شرحا عاما عن 
�جلغر�فية  ��ل��رتك��ي��ب��ة  �جل��زي��رة 

��ل�شكانية للجزيرة.
كما قام �شموه بجولت يف �جلزيرة 
�طماأن خاللها على �أ��شاع �لقرى 
�قابل �لأهايل �تفقد �حتياجاتهم 
بنتفيذ عدد من  �شموه  �أم��ر  حيث 
من  باجلزيرة  �لتنموية  �مل�شاريع 

���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان �لإن�شانية �لعلمية.

�قام �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
��ل���وف���د  ن���ه���ي���ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
بتفقد  �ل�����زي�����ارة  خ�����الل  �مل����ر�ف����ق 
م�شت�شفى  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لق�����ش��ام 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان باجلزيرة 
ح��ي��ث �ج��ت��م��ع م��ع �مل�����ش��وؤ�ل��ني عن 
هناك  ��ل���ع���ام���ل���ني  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ك��م��ا �ل��ت��ق��ى �ل���ع���دي���د م���ن �أه����ايل 
م�شاكلهم  ع��ل��ى  ��أط���ل���ع  �جل���زي���رة 

��إحتياجاتهم.
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ��أ������ش����ح 
�ن  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
قامت  �لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 

نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
د�لة  �ب��دع��م  �لعلمية  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شاحب  بقيادة  �مل�شتمر  �لإم���ار�ت 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��د�ل��ة  رئي�س  نهيان 
يف �مل���ج���ال �خل�����ريي ��لإن�������ش���اين 
جزيرة  يف  �ب���الأخ�������س  �ل��ي��م��ن  يف 
�شكانها  ����ش��ت��ف��اد  ��ل��ت��ي  �شقطرى 
�لتي  �ل�����ش��ح��ي��ة  �خل����دم����ات  م����ن 
يقدمها م�شت�شفى خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان �هو �مل�شت�شفى �لأ�شا�شي 

يف �جلزيرة.
مفتاح  ي�شر  �شامل  �لدكتور  �ثمن 
باجلزيرة  �ل�شحة  مكتب  م��دي��ر 
�ل���ن���ق���ل���ة �ل����ن����وع����ي����ة ل���ل���خ���دم���ات 

•• املنطقة الغربية –الفجر:

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
ملوؤمتر �ملو�طنة حتت �شعار )غر�س 
�لعامري  م�����ش��ل��م  ب��رئ��ا���ش��ة  ث���م���ار( 
�مل����دي����ر �لق���ل���ي���م���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م فى 
�لغربية يف �جتماعها �أم�س مبدر�شة 
�لأ�شا�شي  للتعليم  �لر�شو�ن  بيعة 
�ل�شتعد�د�ت  �ه��م  غياثي  مبدينة 
�شهر  من  �لتا�شع  يف  �مل��وؤمت��ر  لعقد 
م��اي��و �جل�����اري ب�����ش��ال��ة �لأع���ر�����س 
ب����غ����ي����اث����ي �ح�����������ش�����ر �لج�����ت�����م�����اع 
نائب  �مل��ن�����ش��وري  علي  عبد�لعزيز 
�لتعليم  مل��ك��ت��ب  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل���دي���ر 
بالغربية نيابة عن م�شلم �لعامري 
رئي�س �للجنة بح�شور موزه �شعيد 
��حمد  �ملدر�شة  مديرة  �ملن�شوري 
�شعيب من�شق دعم تربوي مبجل�س 
ر��شد  �ع��ل��ي��اء  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ب��وظ��ب��ي 
�مل��ن�����ش��وري �ك��ي��ل��ة �مل��در���ش��ة �عدد 
من �أع�شاء �للجنة. �ينظم �لوؤمتر 
�لغربية  للتعليم  �لإقليمي  �ملكتب 

�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  لرئي�س 
مدير  �لعميمي  �شلطان  ��لدكتور 
�أكادميية �ل�شعر �لعربي �ىل جانب 
طالب  جمل�س  م��ن  مقدمة  �أ�ر�ق 
للبنات  �ملتحدة  مدر�شتي  �طالبات 

�لبتكار للبنني مبدينة غياثي. 
�م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م����وزه �شعيد 
نبعت  �مل��وؤمت��ر  فكرة  �ن  �ملن�شوري 
من �إميانها �لعميق باأهمية ترجمة 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة حفظها 
�لوطنية  �ل���ه���وي���ة  ب���ت���ع���زي���ز  �هلل 
يف ق���ل���وب �ل���ن�������سء �ه�����ذ� ه���و د�ر 
�حللقة  م��د�ر���س  �خا�شة  �مل��در���ش��ة 
�لأ�يل �ر�شالتها كموؤ�ش�شة تربوية 
�ل��ت��ي ت��اأت��ي يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
�لتي ت�شتقبل  �لأ�شرة  �لتن�شئة بعد 
�ل���ط���ال���ب م���ب���ا����ش���رة م����ن �لأ�����ش����رة 
لتعليمة �تربيته �تزرع فية �لقيم 
��لجتماعية  ��لدينية  �لإ�شالمية 
��ل���رتب���وي���ة ��مل��ف��اه��ي��م �لإدر�ك���ي���ة 
ثمار  نف�شه  يف  �تغر�س  ��جل�شمية 

�ملو�طنة.

�لغربية  �ملنطقة  �بلدية  �لذهبي 
�تعا�ن  �ب��دع��م  �ل��ف�����ش��ي  �ل���ر�ع���ي 
���ش��رك��ت��ي )ج���ا����ش���ك���و( �)ف����ريت����ل( 
على  �لعزيز�ملن�شورى  عبد  �ق���ال 
�ن �ملوؤمتر يحظي مب�شاركة ���شعة 

�مل��در���ش��ة حتت  �أ���ش��رة  م��ع  بالتعا�ن 
رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�بدعم من �شركة �بوظبي للعمليات 
�لر�عي  )�دك��و(  �لربية  �لبرت�لية 

م���ن ���ش��خ�����ش��ي��ات ك��ب��رية � ب�����اأ�ر�ق 
مهمة �شي�شارك يف تقدميها معايل 
�لدكتور مغري �خلييلي مدير عام 
جمل�س �بوظبي للتعليم ��لدكتورة 
�لأ�ل  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �أم�������ل 

•• ابوظبي-وام:

�لعمومية  �جل���م���ع���ي���ة  ج��������ددت 
لل�شالمة  �لإم������������ار�ت  جل��م��ع��ي��ة 
�مل����ر�ري����ة يف �ج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه يف 
يف  ثقتها  باأبوظبي  هيلتون  فندق 
��أع����ادت  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 
ت�شتمر  ج��دي��دة  ل���د�رة  �نتخابهم 
ث���الث ���ش��ن��و�ت. ��ع�����ش��اء جمل�س 

��لقى  �ل�شويدي.  حممد عبد�هلل 
نائب  �ل��ظ��اه��ري  �شالح  �ملهند�س 
�جلمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�جلمعية  �أن  ف��ي��ه��ا  �أك������د  ك��ل��م��ة 
ت�شعى لرت�شيخ مفاهيم �ل�شالمة 
�مل���ر�ري���ة م���ن خ���الل رف���ع ثقافة 
م�شتخدمي  لدى  �لوقائي  �لوعي 
�جلهات  م��ع  ��لتن�شيق  �ل��ط��ري��ق 
للعمل  �مل����ج����ال  ه�����ذ�  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 

حو�دث  �إن  �ق���ال  ��لق��ت�����ش��ادي��ة. 
�حلا�شر  ع�������ش���رن���ا  يف  �ل�����ط�����رق 
لأنها  �مل�شكالت  �خطر  من  تعترب 
�شئ  �أغلى  �هو  �لإن�شان  ت�شتهدف 
�أ� بالعجز  �إم��ا ب��امل��وت  �ل��وج��ود  يف 
�لد�ئم �آ� باإ�شابة تعوقه عن �لقيام 
بد�ره يف �ملجتمع مما ي�شعف من 
�لإ�شهام �ملبا�شر يف خطط �لتنمية 
�لج���ت���م���اع���ي���ة ��لق����ت���������ش����ادي����ة. 

�شالح  حممد  م��ع��ايل  ه��م  �لد�رة 
بن بد�ة �لدرمكي ��شعادة كل من 
�لظاهري  ر����ش��د  �شالح  �ملهند�س 
��لعميد م ح�شن �أحمد �حلو�شني 
�ملن�شوري  �شيف  نا�شر  ��لدكتور 
��ل��دك��ت��ور حم��م��ود حممد فكري 
�لزعابي  ح�����ش��ن  غ��ي��ث  ��ل��ع��م��ي��د 
�لعو�شي  ��شحاق  حممد  �فاطمة 
��ملهند�س  �لقمزي  �شيف  ��شعيد 

لل�شالمة  �لأ�شا�شية  �ملحا�ر  �ف��ق 
�نطالقا  ت��ع��م��ل  ك���م���ا  �مل�����ر�ري�����ة 
لتو�شيل  �ل���ت�������ش���ا�ر  م����ب����د�أ  م����ن 
�جلهات  �إىل  ��مل��ق��رتح��ات  �لآر�ء 
�مل�������ش���وؤ�ل���ة لت����خ����اذ �إج����ر�ء�ت����ه����ا 
ح��ي��ال��ه��ا �ذل����ك ل��ل��ح��د م���ن �قوع 
�حلو�دث �ملر�رية �شمانا ل�شالمة 
على  �حفاظا  �ممتلكاته  �لإن�شان 
�لب�شرية  �مقوماتها  �لبالد  �أم��ن 

خالل موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة 
�لإن�شانية  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 

�لتعليم  جم������ال  يف  ��ل���ع���ل���م���ي���ة 
��ل�شحة ��ملياه كما �أمر ببناء عدد 

خمتلفة  مناطق  يف  �مل�شاجد  م��ن 
من �جلزيرة. 

•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  يرعى 
برنامج  �إط����الق  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ب��اب �لإم�����ار�ت�����ي �ل���ذي 
�لع�شكرية  �لأك���ادمي���ي���ة  ت�شت�شيفه 
�إجنلرت�.  يف  ���ش��ان��ده��ري���ش��ت  �مل��ل��ك��ي��ة 
تاأتي هذه �ملبادرة بهدف �مل�شاهمة يف 
بناء جيل �ل�شباب �لإمار�تي �تز�يده 
من  �شتمكنه  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت  ب��اأع��ل��ى 
�ل����د�ل����ة نحو  ق���ي���ادة  �مل�����ش��اه��م��ة يف 
�لنجاح ��لزده��ار �ذلك �فقا لر�ؤية 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لد�لة حفظه  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
�هلل. ي��ق��ام �ل��ربن��ام��ج يف �ل��ف��رتة من 
�لقادم  �أغ�����ش��ط�����س  17�ىل31  م���ن 
مو�طنا  ���ش��اب��ا   20 م��ن��ه  ي�شتفيد   �
 � 16 �أعمارهم بني  خمتار� ت��رت��ح 
19 �شنة � �شتقوم جمموعة �لتطوير 
�مللهم بالإ�شر�ف على �لربنامج �لذي 
�لع�شكرية  �لأك��ادمي��ي��ة  �شت�شت�شيفه 
�ملكلية �شاندهري�شت. �قد مت تطوير 
هذ� �لربنامج خ�شي�شا للطالب من 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتز�يدهم 
ب���ف���ه���م �������ش����ع ������ش����ام����ل ب����امل����ه����ار�ت 
�قد  �لفريق  بناء  �مهار�ت  �لقيادية 
مت ت�شميم �لربنامج لتطوير �لوعي 
مع  �دجم��ه��ا  ��ل��ت��ج��اري  �ل�شخ�شي 
�لالزمة  �لعملية  �لت�شغيلية  �خلربة 
�لعامل  يف  �لأد�ء  عالية  ف��رق  لقيادة 
بفر�شة  �لطالب  ��شيحظى  �ملعا�شر 
�شاندهري�شت  يف  �ل��در����ش��ة  �خ��ت��ب��ار 
�لأ�شا�شية  �ملفاهيم  يتعلمون  بينما 
��إق��ام��ة ���ش��د�ق��ات م��دى �حل��ي��اة مع 
�أكادميية  �ت��ع��د  �لآخ���ري���ن  �ل��ط��الب 

�مللكية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��ان��ده��ري���ش��ت 
�لد�لية  �لوؤ�ش�شات  �أ�ىل  من  ��ح��دة 
يف قبول �لطالب من د�لة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ذل���ك م��ن��ذ �أربعة 
من  �أك��ر  تخرج  �لقد  �شلفت  عقود 
د�ر�ت  م���ن  �إم����ار�ت����ي  ط��ال��ب   300
�شاندهري�شت لل�شباط �لع�شكريني . 
�قد قامت �لأكادميية موؤخر� بتعزيز 
�لعالقات مع د�لة �لإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة �ذل�����ك م���ع �ك���ت���م���ال مبنى 
880 مليون درهم �قد  بكلفة  ز�يد 
�لحتفال  ذك��رى  �ملبنى يف  �فتتاح  مت 
تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ���ش��ن��ة   200 مب�����ر�ر 
لذكرى  تخليد�  �ذل���ك  �لأك��ادمي��ي��ة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ��ع����رب  ن��ه��ي��ان.  �آل 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
ع��ن ���ش��ر�ره ب��رع��اي��ة ب��رن��ام��ج تنمية 
�شاندهري�شت  يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 
� قال تعليقا على ذلك: �ل�شباب هم 
�لر�ة �حلقيقية هذ� ما قاله ��لدنا 
�شلطان  ب���ن  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ  �ل���ر�ح���ل 
ف���اإن  �ع��ل��ي��ه  �هلل  رح���م���ه  ن��ه��ي��ان  �آل 

�ل�شتثمار يف جيل �ل�شباب �لمار�تي 
م�شرق  مل�شتقبل  ���ش��م��ان  �أف�����ش��ل  ه��و 
�ناجح لبلدنا �حلبيب � د�رنا كاأبناء 
�بنات د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
لالإ�شهام  ج��ه��د  �أي  ن���دخ���ر  �أل  ه���و 
�مل���ر�ت���ب  �أع����ل����ى  ب���ل���دن���ا يف  يف �����ش���ع 
للملتحقني  �مت���ن���ى  �لأمم.  ب����ني 
�لتوفيق معرب� عن ثقته  بالربنامج 
�لتي  �مل��ه��ار�ت  يكر�شو�  ���ش��وف  بانهم 
يف  �لربنامج  خ��الل  من  �شيتعلموها 
خ��دم��ة �ط��ن��ه��م ع��ل��ى �أف�����ش��ل �جه. 
�إد�رة  من  �شلطان  �ل�شيخ  طلب  �ق��د 
ترتيب  �ل�������ش���ب���اب  ت��ن��م��ي��ة  ب���رن���ام���ج 
للموؤ�ش�شات  �مل�شارك  لل�شباب  زي���ارة 
�لتعليمية �لأ�شا�شية كجزء من حملة 
�لأ�شابيع  خ��الل  �ذل��ك  �ل�شتقطاب 
�ملقبلة. �من جانبه قال توم هد�شون 
�ملن�شق   � �شاندهري�شت  كلية  خريج 
�لعربية  �لإم��ار�ت  د�لة  �مل�شوؤ�ل عن 
�مللهم  �لتطوير  �ملتحدة يف جمموعة 
�أف�������ش���ل م����ن كلية  لي����وج����د م���ك���ان 
�شاندهري�شت لتعلم �ملهار�ت �لقيادية 

�مهار�ت بناء �لفريق .

 United Arab Emirates

Financial Statements as on 31 December 2012 
فر�ع د�لة المارات العربية املتحدة 
 البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
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�أبوظبي ت�شت�شيف �ليوم �لجتماع �لإقليمي �لفني �لتن�شيقي �ملعني مبكافحة �لعو��شف �لرملية و�لغبار يف �ملنطقة
�أخرى من �لعامل. �قال �شعادة عبد�هلل �أحمد �ملند��س �ملدير �لتنفيذي 
�شوف  �لجتماع  ه��ذ�  �أن  ��ل���زلزل  �جلوية  لالأر�شاد  �لوطني  للمركز 
على  ��لغبار  �لرملية  �لعو��شف  �م�شادر  �أ�شباب  على  �ل�شوء  ي�شلط 
منطقتنا �بالتايل ��شع �خلطط ��حللول �ملنا�شبة للحد منها ��يجاد 
�ل�شبل �لفعالة ملكافحتها م�شيد� بالد�ر �لر�ئد لربنامج �لمم �ملتحدة 
برنامج  �ن  �يذكر  �ملجال.  ه��ذ�  يف  ��ملياه  �لبيئة  ��ز�رة  يونيب  للبيئة 
�آ�شيا قام بو�شع �لأطر �لأ�شا�شية مل�شر�ع  �لأمم �ملتحدة للبيئة يف غرب 
�شر�كة �إقليمية ملكافحة �لعو��شف �لرملية ��لغبار �لتي �شهدت �ملنطقة 
�كرها �شوء� يف �آذ�ر/مار�س من �لعام �ملن�شرم حيث �شلت �حلركة ��أعلن 
عن حالت مر�شية يف �جلهاز �لتنف�شي ل�شريحة كبرية من �لأ�شخا�س. 
�يف ظل غياب �ل�شورة �لو��شحة لأ�شباب �م�شادر تلك �لعو��شف ظهرت 

�إر�دة جلية من قبل �شناع �لقر�ر ملعاجلة �تخفيف حدتها. 

�شهر  منت�شف  يف  عقد  �ل���ذي  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �حل��اك��م 
�ملزمع  �لإجتماع  �يهدف  �لكينية نري�بي.  �لعا�شمة  �ملا�شي يف  فرب�ير 
عقده غد� يف �أبوظبي �إىل مناق�شة �إطار �لعمل �لإقليمي ��آليات �لتنفيذ 
للعو��شف  م�شدر�  ت�شكل  �لتي  �ملناطق  يف  تطبيقها  �ملتوقع  ��مل�شاريع 
تلقت  بيان  بها.�قال  تتاأثر  �لتي  �ملناطق  على  �كذلك  ��لغبار  �لرملية 
�لإجتماع  يف  �مل�����ش��ارك��ون  ي��خ��رج  �أن  �ملتوقع  م��ن  �ن��ه  �ن  منه  ن�شخة  ��م 
بخارطة طريق من �شاأنها ت�شهيل تنفيذ �متويل �لإج��ر�ء�ت ��مل�شاريع 
�لفنية على �ل�شعيدين �لوطني ��لإقليمي للتخفيف من حدة حد�ث 
�أن  ب��ن فهد  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور  �ق���ال  ��ل��غ��ب��ار.  �لرملية  �لعو��شف  ��آث����ار 
��لبيئية  ��لإجتماعية  �لقت�شادية  �لآث��ار  ملو�جهة  ياأتي  �لإجتماع  هذ� 
�ت�شارعت  حد�ثها  ت��ز�ي��د  �ل��ت��ي  ��ل��غ��ب��ار  �لرميلة  �لعو��شف  لظاهرة 
�أ�شبحت مثرية  لعو�مل خمتلفة  نتيجة  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  �تريتها يف 

من  ��لتخفيف  لها  �مل�شببة  للعو�مل  �لت�شدي  �ب��ات  �ملنطقة  يف  للقلق 
�شهدتها  �لتي  �لرميلة  بالعا�شفة  معاليه  مذكر�  ملحة  �شر�رة  �آثارها 
�لمار�ت مطلع هذ� �ل�شهر ��أدت �ىل �إرباك ���شح يف حركة �لنقل �جلوي 
��لربي. ��أ�شاف معاليه �أن �لإمار�ت مهتمة بالعمل على تن�شيق �جلهود 
�لإقليمية �لر�مية لتقييم �لآ�شباب �لكاملة لهذه �لظاهرة �خماطرها 
�أن ي���وؤدي ه��ذ� �لإج��ت��م��اع �ىل  �أم��ل��ه يف  �ت��اأث��ري�ت��ه��ا �ملختلفة معربا ع��ن 
د�ل  �متطلبات  �أ�لويات  ير�عى  �لإقليمي  �لعمل  برنامج  على  �لإتفاق 
�لتنفيذي  ��ملدير  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  �كيل  ��شرح  �ملنطقة. 
لربنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة �ل�شيد �أخيم �شتايرباأن هذه �ملبادرة هي 
ر�ئدة يف �ملنطقة معربا عن �إ�شتعد�د برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة يونيب 
للمو��شلة يف تقدمي �لدعم �لفني �لالزم مبا يف ذلك �ملعلومات �لعلمية 
��لفنية �لناجتة عن خربة �عمل يونيب على م�شاريع مماثلة يف مناطق 

•• ابوظبي-وام:

��ملياه  �لبيئة  ب��وز�رة  �ملتحدة ممثلة  �لعربية  �لم��ار�ت  د�ل��ة  ت�شت�شيف 
��ملركز �لوطني لالأر�شاد �جلوية ��لزلزل يف �لفرتة من 6 �إىل7 مايو 
يف �أبوظبي �لإجتماع �لإقليمي �لفني �ملعني بربنامج مكافحة �لعو��شف 
للبيئة.  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  بتطويره  يقوم  ��ل��ذي  ��لغبار  �لرملية 
�لبحرين  �لظاهرة �هي:  بهذه  متاأثرة  د�ل  لع�شر  �لدعوة  توجيه  �مت 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  قطر  عمان  �لكويت  �لأردن  �ل��ع��ر�ق  �إي���ر�ن 
�شوريا تركيا ف�شال عن �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. �كان معايل �لدكتور 
ر��شد �أحمد بن فهد �زير �لبيئة ��ملياه .. بادر بالدعوة ل�شت�شافة هذ� 
�لجتماع خالل لقاء خ�ش�س للبحث يف �لتطور�ت �لناجتة عن ظاهرة 
للمجل�س  �لأ�ىل  �ل��د�رة  �ثناء  �ملنطقة  يف  ��لغبار  �لرت�بية  �لعو��شف 

بتوجيهات في�سل بن �سقر 

جلنة تبد�أ در��شة م�شروع �لنادي �لعلمي لرعاية �لبتكار�ت �لطلبية بر�أ�س �خليمة 

تنفيذ 40 مطبا ��شطناعيا جديد� باأم �لقيوين باملناطق �لتي تكرث فيها حركة �مل�شاة

نائب رئي�س جامعة عجمان يعقد لقاء تعريفيًا مع م�شوؤويل �لأق�شام �لإد�رية

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

عبيد  �شعيد  �مل��ق��دم  ���ش��ع��ادة  ك�شف 
�مل�����ر�ر  �د�رة  م���دي���ر  ع��������ر�ن،  ب����ن 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  يف  ��ل�����د�ري�����ات 
�لنتهاء  ع��ن  �لقيوين  �أم  ل�شرطة 
��شطناعيا  مطبا   40 ع��م��ل  م��ن 
ج���دي���د� مل��خ��ت��ل��ف �مل���ن���اط���ق خالل 
بح�شب  �ذل�����ك  �ل�����ش��اب��ق��ة  �لي������ام 

�ملناطق �لكر حاجة.
��أف����اد �ن م��ا مت �إجن����ازه م��ن قبل 
د�ئرة �لأ�شغال �لعامة ��إد�رة �ملر�ر 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  يف  ��ل�����د�ري�����ات 

كافة  يلبي  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم  ل�شرطة 
بال�شالمة  �ملتعلقة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لأفر�د  من  �مل�شاة  ��أم��ن  �مل��ر�ري��ة 

للفرتة �مل�شتقبلية ب�شكل كامل. 
��أ��شح �أن د�ئرة �ملر�ر ��لد�ريات 
عملت بالتن�شيق مع د�ئرة �لأ�شغال 
�ل��ع��ام��ة ب����اأم �ل��ق��ي��وي��ن، م���ن �أجل 
ت��ن��ف��ي��ذ �مل���خ���ط���ط ��ل��������ذي �أجن����ز 
ب���ال���ك���ام���ل ، ح���ي���ث ت��ك��ف��ل��ت د�ئ�����رة 
ميد�نيا،  �مل�شر�ع  بتنفيذ  �لأ�شغال 
�ل��ت��ي مت  �مل��ن��اط��ق  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
ع��م��ل م��ط��ب��ات ����ش��ط��ن��اع��ي��ة فيها، 
ت��ت��و�ج��د يف �لم���اك���ن �ل��ت��ي تكر 

ب���ه���ا ح���رك���ة �مل�������ش���اة، �ذل������ك �أم�����ام 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شكنية  �لتجمعات 
�مل��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة. ��أ����ش��ح �ملقدم 
ذ�ت  �لأم��اك��ن  �أن  ع��ر�ن،  �شعيد بن 
�لأ�ل���وي���ة �إ���ش��ت��ه��دف��ت ���ش��ارع �مللك 
�ل�شناعية  �م���ن���ط���ق���ة  ف���ي�������ش���ل، 
د�خلية  ل�شو�رع  بالإ�شافة  �لأ�ىل، 
مبنطقة �ل�شلمة، مو�شحا �أن هذه 
�خلطة �ملنفذة جاءت بعد �لدر��شة 
لد�ئرة  �مل���ر�ر  �د�رة  قدمتها  �لتي 
ب�����ش��اأن تركيب  �ل��ع��ام��ة،  �لأ���ش��غ��ال 
�ل�شطناعية  �مل��ط��ب��ات  م���ن  ع���دد 
�أ��شح  ن��وه  يف �لإم���ارة. من جانبه 

عام  م��دي��ر  م�شبح  حميد  م�شبح 
د�ئرة �ل�شغال �لعامة باأم �لقيوين، 
�مل�شر�ع  بتنفيذ  قامت  �لد�ئرة  �أن 
�لتي  �لأ�ل���وي���ة  �بح�شب  ميد�نيا 
��لد�ريات،  �مل���ر�ر  �د�رة  ح��ددت��ه��ا 
مل  �ل�����و�ح�����د  �مل���ط���ب  �جن������از  ��أن 
ي��ت��ج��ا�ز �ل��ي��وم��ني لإن�����ش��ائ��ه، لفتا 
�إىل �شر�رة تعزيز �جلهود �لر�مية 
ما بني خمتلف �جلهات �حلكومية 
��ملحلية يف �لإم��ارة، من �أجل بناء 
ح���و�دث  م��ن  خ��ال��ي��ة  �شليمة  ب��ي��ئ��ة 
�لده�س، �تقوم على تعزيز مفهوم 
ت��ط��ب��ي��ق �ل����ق����ان����ون، �م�����وؤك�����د� �أن 

�مل�شرتك  للتعا�ن  جاهزة  �ل��د�ئ��رة 
حكومية  ج���ه���ة  �أي  �ب�����ني  ب��ي��ن��ه��ا 
�شالمة  ت��اأم��ني  ب�����ش��اأن  حم��ل��ي��ة  �أ� 
مبنظومة  ��لرت�����ق�����اء  �لأف����������ر�د، 

�لعمل �ملتعلقة بتطوير كفاءته.

•• عجمان ـ الفجر 

عقد �لأ�شتاذ �أ�شامة �شلمان، نائب 
للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
مع  تعريفياً  لقاًء  ��لتكنولوجيا، 
م�����ش��وؤ�يل �لأق�����ش��ام �لإد�ري�����ة ذ�ت 
بهدف  �لطلبة  بخدمات  �لعالقة 
�ل����وق����وف ع��ل��ى �آل���ي���ة ع��م��ل هذه 
�لقطاعات �لتي لها �رتباط �ثيق 

بالطلبة ��شوؤ�نهم.
نظم  �ل���������ذي  �ل�����ل�����ق�����اء  �ح���������ش����ر 
للموؤمتر�ت  ز�ي���د  �ل�شيخ  مب��رك��ز 
�أحمد  ��ملعار�س، كل من �لدكتور 
�لأعلى  �لرئي�س  م�شاعد  عنكيط، 
��ل�شوؤ�ن  �خل��ارج��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
�لثقافية، ��لدكتور ب�شري �شحادة، 
للمتابعة  �لأعلى  �لرئي�س  م�شاعد 
��لدكتور  ��لتطوير،  ��لتحديث 
مدير  رزق،  �ل����ع����اب����دي����ن  زي�������ن 
��لأكادميية،  �لفكرية  �ملرجعية 
�عدد من مدر�ء �لإد�ر�ت �ر�ؤ�شاء 

�لأق�شام. 
�شلمان  �أ���ش��ام��ة  �لأ���ش��ت��اذ  ��ف��ت��ت��ح 
باحل�شور  ب���ال���رتح���ي���ب  �ل���ل���ق���اء 
�للقاء  ه����ذ�  �أن  ع��ل��ى  ��ل���ت���اأك���ي���د 
�للقاء�ت  من  �شل�شلة  �شمن  ياأتي 

�لتي  �مل����ع����اي����ري  �ف������ق  �جل����ام����ع����ة 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �ز�رة  ح��ددت��ه��ا 
��لبحث �لعلمي يف قر�رها �لقا�شي 
�أعقبتها  �ملجال�س،  ه��ذه  بتاأ�شي�س 
�جلامعية،  �مل���ر�ف���ق  �إد�رة  ك��ل��م��ة 
�ل���ت���ي ك�����ش��ف��ت ع����ن �ل���ع���دي���د من 
تعتزم  �لتي  �لتطويرية  �مل�شاريع 
يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا  �إمت��ام��ه��ا  �لإد�رة 
حت�شني �لوجه �ملعماري للجامعة 
��خلدمات  ب��امل��ر�ف��ق  ��ل��ن��ه��و���س 
�أهم  م��ن  ��ل��ت��ي  للطلبة  �مل��ق��دم��ة 
�شكن جديد  ب��ن��اء  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
�جلودة  معايري  باأرقى  للطالبات 
ريا�شية  �شالة  ��إن�����ش��اء  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�إ�شافة  �لأغر��س،  مغلقة متعددة 

�ل�شابقة، ��لتي من �شاأنها متابعة 
�ل���ن���ج���اح ��ل��ت��م��ي��ز �لتي  م�����ش��رية 
�جل��ام��ع��ة يف م�شاف  ب��ه��ا  ت�����ش��ري 
�لر�ئدة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�مل��ن��ط��ق��ة. ����ش��دد ع��ل��ى �شر�رة  يف 
توفري كل ��شائل �لر�حة للطلبة، 
�جلامعة  كيانات  جميع  �ت�شخري 
��حد�تها لتقدمي �أجود �خلدمات 
بيئة تعليمية  �لتي تهيئ للطالب 
حمفزة على �لتح�شيل ��لبد�ع. 

�ب�����������د�أت ب����ع����د ذل�������ك �ل����ع����ر������س 
كان  �لإد�ر�ت،  ملختلف  �لتعريفية 
�لتي  �لطلبة  ���ش��وؤ�ن  �إد�رة  �أ�ل��ه��ا 
ب���دء ع��م��ل��ي��ة ت�شكيل  �أع��ل��ن��ت ع���ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  جم��ال�����س 

�حتديث  ت��ط��وي��ر  م�����ش��اري��ع  �إىل 
�تو�شعة  ��مل���خ���ت���رب�ت  �ل���ع���ي���اد�ت 
م���و�ق���ف �ل�����ش��ي��ار�ت. �ي��ت��وق��ع �أن 
�لتي  �ملباين �جل��دي��دة  ه��ذه  تكون 
�شي�شرع يف ت�شييدها قريباً مبثابة 
نقط جذب ���شتقطاب من �شاأنها 
�للتحاق  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  ت�شجيع 
م�شوؤ�لو  ق����دم  ك��م��ا  ب��اجل��ام��ع��ة. 
��لت�شجيل،  �ل���ق���ب���ول  �إد�ر�ت 
�تكنولوجيا �ملعلومات، ��لعالقات 
�جلامعي،  ��ل�����ش��ك��ن  �جل��ام��ع��ي��ة، 
�م������رك������ز �ل������ت������دري������ب، ��ل����ن����ق����ل 
�لإلكرت�ين،  ��لتعليم  �جلامعي، 
��مل���ك���ت���ب���ة، ��مل����رك����ز �لإع����الم����ي، 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  عن  نبذة 

��أع�شاء  للطلبة  �لإد�ر�ت  ه���ذه 
ه���ي���ئ���ة �ل����ت����دري���������س ��مل����وظ����ف����ني 
لتطوير  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خ��ط��ط��ه��ا 
هذه �خلدمات �تبديد �ل�شعوبات 
��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا مبا 
بالعملية  �لرت���ق���اء  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
�تخللت  �جلامعة.   يف  �لتعليمية 
�ل���ع���ر�����س �مل��ق��دم��ة م���ن خمتلف 
�نقا�شات  م����د�خ����الت  �لإد�ر�ت 
م���ن �حل�������ش���ور �ن�����ش��ب��ت ك��ل��ه��ا يف 
�ل�شتمر�ر يف  �أهمية  �لتاأكيد على 
على  حر�شاً  �مثابرة  بجد  �لعمل 
للطلبة  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 
�تعزيز  ل��ل��ج��ام��ع��ة  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني 

جتربتهم �لتعليمية.

••  راأ�ص اخليمة- الفجر

بن  في�شل  �ل�شيخ  من  بتوجيهات   
ر��س  �شركة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر 
�خليمة لل�شناعات �لد��ئية جلفار 
ر�أ�س  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
�خليمة لالإبد�ع ��لتميز �لتعليمي 
باجلائزة  خم��ت�����ش��ة  جل���ن���ة  ت���ق���وم 
بدر��شة م�شر�ع �جلائزة يف د�رتها 
�فتتاح  �ملت�شمن  �جلديدة  �لقادمة 
���شتثمار  ل���رع���اي���ة  ع��ل��م��ي  ن�����ادي 
�لطالبية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لب����ت����ك����ار�ت 
�ملعر�س  �ىل  ب���ال����ش���اف���ة  ل��ط��ل��ب��ة 
�لعلمية  ل���الب���ت���ك���ار�ت  �ل�������ش���ن���وي 

�لطالبية .
به  �أدىل  ت�������ش���ري���ح  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�ملن�شور  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �لدكتور 
�أمني عام مبنا�شبة �ختتام معر�س 
�مل�شاريع �لعلمية �لطالبية �ملبتكرة 
��لبنات  �لبنني  مد�ر�س  مب�شاركة 
بر�أ�س �خليمة �ثانوية �لتكنولوجيا 
بر�أ�س �خليمة �لذي �قامته �جلائزة 
��شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م�����ش��رح  يف 
�لنخيل  مب���دي���ن���ة  �خل���ي���م���ة  ر��������س 
�قبال  ��ل��ذي �شهد  بر�أ�س �خليمة، 
��لبنات  �لبنني  كبري� من مد�ر�س 
�لقيادة  ح��ر���س  .��أك������د  ب��امل��ن��ط��ق��ة 

�لدكتور  �جل��م��ي��ع.�ه��ن��اأ  ب�����ش��ه��ادة 
عام  �أمني  �ملن�شور  �إبر�هيم  حممد 
�جلائزة �ملد�ر�س �لفائزة ��مل�شاركة 
يف مناف�شات �مل�شاريع �لعلمية �هي 
:مدر�شة �لر�ؤ ية للتعليم �لثانوي- 
�لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
للتعليم  �ل����رم���������س  م����در�����ش����ة   -
للتعليم  �جل��ري  مدر�شة   - �لثانوي 
للتعليم  جلفار  مدر�شة   - �لثانوي 
للتعليم  �لظيت  - مدر�شة  �لثانوي 
للتعليم  �شمل  مدر�شة   - �ل��ث��ان��وي 
�ل���ش��ا���ش��ي ، ك��م��ا ه��ن��اأ �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
 : �ه���م  ه��و�ي��ت��ي  ق���ر�ءت���ي  م�شابقة 
�أمل من�شر ثابت من مدر�شة �لغب 
 � ها�شل  م�شبح  �شعيد  ��شحة   –
�لقايدي  ���ش��ل��ط��ان  ع���ب���د�هلل  ط��ي��ف 
مدر�شة  من  �ملطوع  عبد�هلل  �ح��ور 
ك�������دره �����ش���ل���م���ى ���ش��ع��ي��د ع���ب���د�هلل 
– مبدر�شة مز�ن.رعاية  �ملزر�عي 
�ملبدعينوقالت �ل�شتاذة موزة �شيف 
جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  مطر 
رئي�شة  �لتعليمي  ��لتميز  �لإب���د�ع 
رئي�س  �ل��ع��رب  �لكيميائيني  �حت���اد 
�لإمار�تية،  �لكيميائية  �جلمعية 
�أن �ملعر�س ت�شمن عر�شاً لع�شر�ت 
�مل�شاريع �لتعليمية �ملبتكرة �ملقدمة 
�حتكيمها  در����ش��ت��ه��ا  مت  ��ل���ت���ي   ،

تفعيل  ع���ل���ى  �ل���ك���ب���ري  �ل���ر����ش���ي���دة 
�لنا�شئة  �ت�شجيع  حتفيز  ب��ر�م��ج 
م��ن طلبة �ط��ال��ب��ات �مل��د�ر���س نحو 
�ل��ت��ف��ك��ري �لب����د�ع����ي �م����ن خالل 
معر�س �مل�شاريع �لطالبية �ملبتكرة 
�لثاين لطلبة مد�ر�س منطقة ر�أ�س 
�خليمة �لتعليمية ��لذي يقام على 
�لثانية على �لتو�يل م�شري�  �ل�شنة 
جائزة  �م��ن��اء  جمل�س  ح��ر���س  �ىل 
��لتميز  ل����الإب����د�ع  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي حت���ر����س ج���ائ���زة ر�����س 
�خليمة لالبد�ع ��لتميز �لتعليمي 
ع��ل��ى �ق���ام���ة ه����ذ� �مل��ع��ر���س �شمن 
تبنتها  �ل��ت��ي  �لإب����د�ع  ثقافة  حملة 
��أط��ل��ق��ت��ه��ا �جل���ائ���زة، ح��ي��ث يخدم 
��شتهد�فه  ع��رب  ��لثقافة  �ملجتمع 
�ثانيها  �لطلبة  �أ�لها  فئات  ث��الث 
�مليد�ن �لرتبوي �ثالثها موؤ�ش�شات 
�ملبادر�ت  م��ن  مبجموعة  �ملجتمع، 
�لهادفة ��لتي يقوم عليها جمموعة 
�مليد�ن  يف  �خل����رب�ء  م��ن  خمت�شة 
�أن �حلملة بد�أت  �لرتبوي، م�شيفاً 
�أعمالها عرب جمموعة من �ملبادر�ت 
�ياأتي  �لفئات،  لهذه  �أطلقت  �لتي 
معر�س �لطلبة كثمرة لبع�س هذه 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت ج��د��ه��ا يف 
خدمة �لثقافة ��لإبد�ع يف �ملجتمع 

يف  لتبنيها  منها  �لأف�شل  ��ختيار 
للميد�ن  نتائجها  �عر�س  �جلائزة 
�لرتبوي، م�شيفة �أن هذه �مل�شاريع 
علمي  �أك��ر من جانب  ناق�شت  قد 
خا�شة يف جمالت �لطاقة �لبديلة 
.�����ش���ك���رت �لأ�����ش����ت����اذة م�����وزة مطر 
غرفة جتارة ��شناعة ر��س �خليمة 
على ��شت�شافة �لغرفة للمعر�س ما 
�لجتماعية  �مل�شوؤ�لية  ر�ح  يعك�س 
�لوطنية يف �د�رة �لغرفة �حر�شهم 
�ل��ك��ب��ري ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ر�ح �لب����د�ع 
�ملبدع يف نفو�س �لجيال  ��لتفكري 
�مل�شاريع �لطالبية  .�ياأتي معر�س 
تو��شل  ر�ئ�����دة  ت��رب��وي��ة  ك���م���ب���ادرة 
�ل��ث��ان��ي��ة على  �ل�����ش��ن��ة  ت��األ��ق��ه��ا يف 
ر�أ�س  جائزة  بر�مج  �شمن  �لتو�يل 
�خليمة لالإبد�ع ��لتميز �لتعليمي 
�هي موؤ�ش�شة حكومية غري ربحية 
ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف �إم��������ارة ر�أ������س 
�خل��ي��م��ة، �ذل���ك م��ن خ���الل رعاية 
�لطلبة  م��ن  ��ملتميزين  �مل��ب��دع��ني 
��خل��ري��ج��ني ��ل��ه��ي��ئ��ات �لإد�ري������ة 
��لهيئات  ��ل��ف��ن��ي��ة،  ��ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لها  �لتي  ��ل�شخ�شيات  ��ملوؤ�ش�شات 
�إ�شهامات يف �حلقل �لرتبوي �شعياً 
�مل���و�رد  ب��ني  لتحقيق من��و م��ت��و�زن 
�ت��رك��ز ر�ؤي���ة �جل��ائ��زة على حتفيز 

للمبدعني،  رع���اي���ة  ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن، 
�ر�شالة  ��ع��دة،  جمتمعية  نتاجات 
ت�شجيع  ن��ح��و  �شعيها  يف  �جل���ائ���زة 
�حتفيزهم  ��مل��ب��دع��ني  �مل��ت��ف��وق��ني 
قيمة  تعميق  �أج���ل  م��ن  �تنميتهم 
�ل��ت��م��ي��ز ��جل�����ودة يف �ل��ع��م��ل �رفع 
لتحقيق  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ق���وى  ك���ف���اءة 
�أه���د�ف �ملجتمع، �ذل��ك من خالل 
�جلائزة  ب���ني  �ل��ف��اع��ل��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
��ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.�جاء �ملعر�س 
�شمن �ه��د�ف جائزة ر����س �خليمة 
ل����الب����د�ع ��ل��ت��م��ي��ز �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
رعاية �لطلبة �ملتفوقني ��ملتميزين 
�أف�شل  ��شتثمار  ل�شمان  ��ملبدعني 
�تنمية  �ملو�طنة �حتفيز  للكفاء�ت 
من  ��خلرجني  ��لأ�شاتذة  �لطلبة 
��جلودة  �لتميز  قيمة  تعميق  �جل 
يف �لعمل كما �نه ياأتي �شمن بر�مج 
�لتطوير  يف  �جل���ائ���زة  م�����ش��اه��م��ات 
�ل���ن���وع���ي ل���ل���م���و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة مبا 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  متطلبات  يلبي 
�ملتفوقني  ت�شجيع  برنامج  ��شمن 
�لطلبة  من  ��ملبدعني  ��ملتميزين 
��خل����رج����ني يف ظل  ��لأ������ش�����ات�����ذة 
�شر�كة  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  �حل����ر�����س 
ح��ق��ي��ق��ي��ة �ف���اع���ل���ة ب����ني �جل���ائ���زة 

��ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.

ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شيوخ �لقو��شم يح�شرون ماأدبة غد�ء 

يركز على اأ�سنان ذ�ي الحتياجات اخلا�سة   

�فتتاح �ملوؤمتر �ل�شابع لطب �لأ�شنان يف ر�أ�س �خليمة  مب�شاركة 350 طبيبا

�طلق مبادرة )تذكر غد�( يف �بوظبي حلث 
�جلمهور على جتديد جو�ز�ت �ل�شفر و�لإقامة

�أقامها  �ل��ت��ي  �ل��غ��د�ء  م��اأدب��ة  �م�����س  ر�أ����س �خليمة ظهر 
منطقة  يف  مبنزله  �لزعابي  جا�شم  ح�شن  حمد  �شعادة 
ح�شر  كما  �شموه.  �شرف  على  �خليمة  بر�أ�س  �لرفاعة 
�ملاأدبة �شعادة عبد�لعزيز عبد�هلل �لزعابي ع�شو �ملجل�س 
�خلرجي  ر��شد  بن  �شلطان  ��شعادة  �لحت��ادي  �لوطني 
�لوكيل �مل�شاعد بوز�رة �ل�شحة مدير منطقة �أم �لقيوين 
�لطبية ��ملهند�س عبد�هلل ر��شد �لعبد�يل مدير مكتب 
ر����س �خليمة �ع��دد من  بلدية  د�ئ��رة  �مل�شاريع يف  �إد�رة 

�عيان �لبالد ��مل�شوؤ�لني ��ل�شخ�شيات ��ملدعوين .

•• را�ص اخليمة-وام: 

ح�شر �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�يل ع��ه��د ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ��مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
���ش��ل��ط��ان ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة �لطري�ن 
�مل����دين ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة ��ل�����ش��ي��خ ج��م��ال ب���ن ���ش��ق��ر بن 
�شقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �شقر  ��ل�شيخ  �لقا�شمي  �شلطان 
�لقا�شمي ��ل�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر �لقا�شمي 
�لأم���ريي يف  �ل��دي��و�ن  �ملو�طنني يف  ���ش��وؤ�ن  �إد�رة  مدير 

ي�شم  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  م�شرية  لها،  �ملنا�شبة  بالطريقة 
جانب  �إىل  ��لهند  �باك�شتان  �ل�شعودية  من  متحدثني 
�أن  �لعو�شى  �ت��اب��ع��ت  �دب���ي.  ظبي  �أب���و  م��ن  متحدثني 
 250 بو�قع  350 طبيباً  فيه  �شي�شارك  �لذي  �ملوؤمتر 
من م�شت�شفيات �ز�رة �ل�شحة �100 طبيب من �لقطاع 
باأمر��س  �ملتعلقة  �مل�شاكل  بع�س  على  �خلا�س.�شريكز 
�لأ�شنان �كيفية عالجها بالطريقة �ل�شحيحة.��أ�شارت 
�إىل �أن عالج �لأ�شنان �شهد تطور�ً كبري� خالل �ل�شنو�ت 
�ملا�شية يف �لأد��ت �مل�شتخدمة ��ملو�د �لد�خلة يف ح�شو 
يف  �مل��وؤمت��ر  يركز  حيث  �لتخ�ش�شات،  �كذلك  �لأ�شنان 
د�رته هذ� �لعام على تخ�ش�س �ل�شنان بالن�شبة لذ�ى 
�لحتياجات �خلا�شة �هو تخ�ش�س جديد بد�أت بع�س 
�جلامعات يف �أ�ر�با ��لوليات �ملتحدة �عتماده خا�شة يف 
درجات �ملاج�شتري ��لدكتور�ه للباحثني �لذين يريد�ن 
هذ�  تدري�س  �أن  �إىل  م�شرية  �لفرع،  هذ�  يف  �لتخ�ش�س 
�مل�����ش��اق يف �جل��ام��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة م��رت��ب��ط ب��ع��دد �لطالب 

�لر�غبني يف در��شته .

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

�لأ�شنان  لطب  �ل�شابع  �ملوؤمتر  فعاليات  �أم�س  �نطلقت 
مب�شاركة  �لطبية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة  تنظمه  �ل��ذي 
��لقطاع  �ل�شحة  �ز�رة  م��ن  طبيباً   350 مب�����ش��ارك��ة 
عند  �لأ���ش��ن��ان  م�شاكل  ع��الج  تطوير  �يناق�س  �خل��ا���س 

�لأطفال �بخا�شة ذ�ي �لحتياجات �خلا�شة.
 ��أ��شح مدير �ملنطقة �لطبية يف ر�أ�س �خليمة �لدكتور 
ملدة  ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  �أن  �لنعيمي  عي�شى  ي��ا���ش��ر 
ثالثة �أيام �شيلقى �ل�شوء على ��شائل �لعالج �حلديثة 
�لأ�شنان  �أم���ر�����س  ��رت���ب���اط  �لأ���ش��ن��ان  يف جم���ال ط��ب 
بالأمر��س �لأخرى �كيفية جتنب �لعالجات �خلاطئة 
خا�شة  ع�شو�ئية  بطريقة  �مل�شكنات  �إعطاء  يف  �ملتمثلة 

لالأطفال �لذين ي�شعر�ن باآلم �لأ�شنان.
ر�أ�س  �لأ���ش��ن��ان يف  م��رك��ز  م��دي��رة  �أك����دت  ناحيتها  �م���ن 
�خليمة �لدكتورة جميلة �لعو�شي ��مل�شرفة على �ملوؤمتر 
�عالجها  مبكر�ً  �لأ�شنان  �أمر��س  �كت�شاف  �أهمية  على 

��ملر�كز  �جلن�شية  ��إد�رة  باأبوظبي  �لأج��ان��ب  ����ش��وؤ�ن 
�لت�شويقية ���شائل �لإعالم �ملقر�ءة ��ملرئية ��مل�شموعة 
�ل��ت��و����ش��ل �لجتماعي  ف�����ش��ال ع��ن م��و�ق��ع  �ل���د�ل���ة  يف 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ��ل��ق��ي��ادة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ز�رة  �م��وق��ع��ي 
�أبوظبي على �شبكة �لإنرتنت كما �شيتم توجيه ر�شائل 
��ملقيمني  �ملو�طنني  تعرف  ����س  �م  ����س  ق�شرية  ن�شية 
�شالحية  م��ن  ��ل��ت��اأك��د  �لوثائق  على  �ملحافظة  �أهمية 
�لأ�قات  �شمن  �جتديدهما  ��لإق��ام��ة  �ل�شفر  ج��و�ز�ت 
�ملتاحة قانونيا. �من جانبه دعا �ملقدم مر�شد �ملزر�عي 
مدير �إد�رة �جلن�شية باأبوظبي �ملو�طنني ��ملقيمني �إىل 
�ل�شفر  ج���و�ز�ت  �شالحية  �شريان  م��ن  �لتاأكد  ���ش��ر�رة 
�لنحو  �على  م�شتمرة  ب�شفة  جتديدها  على  ��لعمل 
�ل�شفر  �ملالئم لإمت��ام متطلبات  �ملناخ  لهم  يوفر  �ل��ذي 
�ل��ق��ا���ش��ي��ة ب��وج��وب م���دة ���ش��الح��ي��ة ك��اف��ي��ة ل ت��ق��ل عن 
بعني  ��لأخ���ذ  د�ليا  �ملتبعة  ل��الإج��ر�ء�ت  �فقا  �أ�شهر   6
هامة  �أمنية  �شخ�شية  �ثيقة  �لد�لة  جو�ز  �أن  �لعتبار 
�أ�شكال  �أح��د  يعد  عليه  �ملحافظة  ��أن  لهم  ���ش��درت  مل��ن 

�لتعبري عن �حل�س �لوطني.

•• اأبوظبي-وام:

�لأج���ان���ب يف  �����ش���وؤ�ن  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  تطلق 
غد�  ب��اأب��وظ��ب��ي  �جلن�شية  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��ا�ن  �أب��وظ��ب��ي 
م���ب���ادرة ت��ذك��ر �ل��ت��ي حت���ث �مل��و�ط��ن��ني ��مل��ق��ي��م��ني على 
��لإقامة  �ل�شفر  ج��و�ز�ت  �لتاأكد من �شالحية  �شر�رة 
��ملحافظة  قانونيا  �ملتاحة  �لأ�ق��ات  �جتديدهما �شمن 
�لتلف  �أ�شكال  ر�شمية مهمة من جميع  كوثائق  عليهما 
�لزعابي  �لقطام  علي  �شامل  �لعقيد  �ذك��ر  ��ل��ف��ق��د�ن. 
�إن هذه  �أبوظبي  مديرعام �لإقامة ��شوؤ�ن �لأجانب يف 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لتي يتم تنفيذها على م�شتوى  �ملبادرة 
تاأتي �نطالقا من حر�س �ز�رة �لد�خلية على �لتو��شل 
�أهد�ف  باأ�شاليب ع�شرية متطورة ��شمن  �ملجتمع  مع 
�إم���ارة  ل��الإق��ام��ة �����ش���وؤ�ن �لأج���ان���ب يف  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
عالية  ج��ودة  �ذ�ت  متميزة  خدمات  تقدمي  يف  �أبوظبي 
����شح  ��ملقيمني.  �ملو�طنني  م��ن  جلمهور�ملتعاملني 
�نه �شيتم �لتعريف مببادرة تذكر �غاياتها �م�شمونها 
عرب �ل�شا�شات يف �ملر�كز �لتابعة لالإد�رة �لعامة لالإقامة 
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�لقو�ت �لبحرية حتتفل بالذكرى 37 لتوحيد �لقو�ت �مل�شلحة ويوم �لقو�ت �لبحرية
••  اأبوظبي-وام:

�لبحرية  �ل����ق����و�ت  ق���ي���ادة  �أق����ام����ت 
�ل�شابعة  �لذكرى  مبنا�شبة  �حتفال 
�مل�شلحة  �لقو�ت  لتوحيد  ��لثالثني 
من  �ل�شاد�س  ي��وم  يف  حتقق  ��ل���ذي 
�شهر مايو 6791 ��لحتفال بيوم 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���و�ت 
�شامل  �إبر�هيم  بحري  �لركن  �للو�ء 
�مل�شرخ قائد �لقو�ت �لبحرية �ذلك 
مب��ق��ر ق���ي���ادة �ل���ق���و�ت �ل��ب��ح��ري��ة يف 

�أبوظبي.
ب������د�أت ف��ع��ال��ي��ات �لح���ت���ف���ال بعزف 
�ل�������ش���الم �ل���وط���ن���ي ث���م ت��ل��ي��ت �آي����ات 
�ألقى  �ل���ذك���ر �حل��ك��ي��م  ع���ط���رة م���ن 
بحري  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  بعدها 
�لقو�ت  قائد  �مل�شرخ  �شامل  �إبر�هيم 
رحب  �ملنا�شبة  بهذه  كلمة  �لبحرية 
ف��ي��ه��ا ب��احل�����ش��ور �����ش��ت��ع��ر���س فيها 
�ل�����ق�����و�ت �ل���ب���ح���ري���ة منذ  م�������ش���رية 
بالهتمام  م�شيد�  تاأ�شي�شها  ب��د�ي��ة 
�لد�ئم �لذي تلقاه من قبل قيادتنا 
�لر�شيدة. �قال: �أبد�أ كلمتي بتذكري 
�أبنائي من �شغار �ل�شباط ��شباط 
�ل�شف ��جلنود �لذين مل تر �أعينهم 
�لقو�ت  ت��وح��ي��د  مت  ع��ن��دم��ا  �ل���ن���ور 
�أن  ذل���ك   ���� 73 ع��ام��ا  ق��ب��ل  �مل�شلحة 
توحيد �لقو�ت �مل�شلحة مل يكن عمال 

�� بل كان عمال طويال ��شاقا  �شهال 
�أن��ه منذ قيام �لحت��اد يف �لثاين  �إل 
1791 كان  م��ن دي�شمرب م��ن ع��ام 
د�لة �لحتاد  �أن  �لتفكري ين�شب يف 
يحمي  ق�����وي  ج��ي�����س  �إىل  ب���ح���اج���ة 
�يز�د  مقد�شاتها  �ي�شون  �شيادتها 
�لحتاد  �يدعم  �لوطن  حيا�س  عن 
�أمنة  ��شتقر�ر  �يعزز  �أركانه  �يثبت 
�إىل �أن جاء �ل�شاد�س من �شهر مايو 
لعام 6791 ليجعل ر�يات �لقياد�ت 
حتت  �ملختلفة  لالإمار�ت  �لع�شكرية 
ر�ي����ة ��ح������دة. ��أ�����ش����اف: ق���د �عت 

كفاءة  ذ�ت  ت�شليح  �توفري منظومة 
�ملتطلبات  حت��ق��ي��ق  ل�����ش��م��ان  ع��ال��ي��ة 
�لتكامل  �إط�����ار  ���ش��م��ن  �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
�لأخرى  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أف��رع  بني 

��لعمل يف �إطار م�شرتك.
�شنو�ت  م�������ش���ى  �ب����ع����د  ����������ش������ح: 
��شتطاعت  ت��وح��ي��ده��ا  ع��ل��ى  ق��ل��ي��ل��ة 
بحرفية  �لتعامل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�لإقليمية  �مل��ت��غ��ري�ت  ك��ل  م��ع  ت��ام��ة 
�لأ�شعدة  ك���اف���ة  �ع���ل���ى  ��ل���د�ل���ي���ة 
�لتدريب  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ��حل���ف���اظ 
�ملهام  بكافة  �ل��ق��ي��ام  على  ��ل��ت��اأق��ل��م 

�لر�شيدة بثاقب فكرها هذ�  �لقيادة 
�ل��ت��وج��ه ��ف�����رت ل���ه �ل���دع���م �مل���ادي 
��ملعنوي ل�شمان بناء قو�ت م�شلحة 
ع��ل��ى �أ����ش�������س ع��ل��م��ي��ة ��ف�����ق خطط 
���شعة  م���در�����ش���ة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
��ملتغري�ت  �ل���ظ���ر�ف  �لع��ت��ب��ار  يف 
��للحاق بركب  �لإقليمية ��لد�لية 
�لعمل  جم�����الت  ك���اف���ة  يف  �ل���ت���ق���دم 
�ل��ع�����ش��ك��ري م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى بناء 
�لكادر �ملو�طن ��إع��د�ده �فق �أحدث 
�أ�شاليب �لتدريب �لع�شكري �تاأهيله 
�لوطني  د�ره  �أد�ء  م��ن  ميكنه  مب��ا 

��ل��و�ج��ب��ات يف �أك��ر م��ن موقع �يف 
مما  خمتلف  �م��ن��اخ  بيئية  ظ���ر�ف 
�أك�شبها خرب�ت �مهار�ت عالية من 
�لتحالف  ق��و�ت  مع  �مل�شاركة  خ��الل 
�ملتحدة  �لأمم  �شمن نطاق عمليات 
��لأ�شدقاء  �لأ�شقاء  مع  ��مل�شاركة 
�لإن�شانية  �لعمليات  يف  ��مل�شاهمة 
�أ�شفر عن تقدير  �لكو�رث مما  عند 
�ل�����د�يل بجهود  �مل��ج��ت��م��ع  ��إ�����ش����ادة 
�ملجالت  ه���ذه  يف  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت 
�نحن يف قو�تنا �لبحرية ن�شري على 
�لأخرى  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أف��رع  نهج 
��لتحديث  �لتطوير  �شملها  حيث 
حظيت  ق��د  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���و�ت  ��أن 
�لقيادة  م����ن  �مل���ب���ا����ش���ر  ب���اله���ت���م���ام 
�مل�شلحة  لقو�تنا  �لعليا  �لع�شكرية 
حيث ميثل �لبحر هدفا �إ�شرت�تيجيا 
ل����الإم����ار�ت لح���ت���و�ئ���ه ع��ل��ى معظم 
�ل�شيء  �لقت�شادية  �لد�لة  م�شالح 
�مل�شالح  هذه  تاأمني  ��شتدعى  �لذي 
�بالتايل �أدى �إىل رفع قدر�ت �لقو�ت 
من  ميكنها  �لذي  بال�شكل  �لبحرية 

تنفيذ �ملهام �ملوكلة لها.
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  قائد  ���شتعر�س 
�مل�شاريع  م���ن  ع����دد�  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل���ت���ي ت���ن���وي �ل���ق���و�ت 
..م�شري�  عليها  �حل�شول  �لبحرية 
��لتاأهيل  �ل��ت��دري��ب  عملية  �أن  �إىل 

ت�����ش��ري على  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل����ق����و�ت  يف 
�لقو�ت  ق����دم �����ش���اق ح��ي��ث ح��ظ��ي��ت 
تدريبية  مب���وؤ����ش�������ش���ات  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لتخ�ش�شات  ك��اف��ة  ت�شم  متقدمة 
�ف����ق معايري  ��لأف�������ر�د  ل��ل�����ش��ب��اط 
�شعادة  �نوه  �مل�شتوى.  عالية  علمية 
�شامل  �إبر�هيم  بحري  �لركن  �للو�ء 
على  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  قائد  �مل�شرخ 
�لقو�ت �لبحرية ل ينح�شر  �أن د�ر 
فعاليات  فهنالك  ذك��ر..  فيما  فقط 
كثرية ت�شارك فيها �لقو�ت �لبحرية 
فيها يف �ملحافل �لإقليمية ��لد�لية 
بغر�س تعزيز �لأمن �لبحري �إما عن 
بالوحد�ت  �لفعلية  �مل�شاركة  طريق 
��لند��ت  �مل��وؤمت��ر�ت  خ��الل  م��ن  �أ� 

ذ�ت �ل�شلة بالأمن �لبحري.
��شتعر��س  ف��ع��ال��ي��ات  ذل���ك  ت��ل��ت  ث��م 
�عر��س  �مل��ظ��ل��ي��ني  �ه���ب���وط  ق��ف��ز 
��لعر��س  �لع�شكرية  للمو�شيقى 
�لريا�شية منها ريا�شة �جليوجي�شتو 
�مليد�نية  �ل����ع����ر������س  م����ن  �ع�������دد� 
��شتح�شان  ن���ال���ت  �ل���ت���ي  �مل���ت���ن���وع���ة 

�حل�شور.
�يف ختام �لحتفال قام �شعادة �للو�ء 
�إبر�هيم �شامل �مل�شرخ  �لركن بحري 
بتكرمي  �ل���ب���ح���ري���ة  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د 
�حد�ت �لقو�ت �لبحرية �منت�شبيها 

�ملتميزين.

متطوعو تكاتف يف مهمة تطوعية اإىل الوليات املتحدة 

تقدمي �لعون لفئات �ملجتمع �لتي تاأثرت باإع�شار �شاندي

�خلريي  �ل�شباق  يف   2013 لعلم 
�لإمار�تي �لذي يطلق عليه �شباق 
�ل�����ش��ل��ي��م��ة �ي���ذه���ب ريعه  �ل��ك��ل��ى 
ل�شالح مر�شى �لكلى يف �لوليات 

متطوعو  ي������ز�ر  ك���م���ا  �مل����ت����ح����دة. 
لأكادميية  �لتابعة  �ملدر�شة  تكاتف 
ليك�شينغتون يف مانهاتن لالإطالع 
على ملعب كرة �لقدم �ملغلق �لذي 

تربع به كل من �ل�شفارة �لإمار�تيه 
�نادي  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�لقدم  ل���ك���رة  ���ش��ت��ي  م��ان�����ش��ي�����ش��رت 

للمدر�شة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعا�ن مع �شفارة د�لة �لإمار�ت 
�لعا�شمة  يف  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأم��ري��ك��ي��ة �����ش��ن��ط��ن، غ���ادر �فد 
تكاتف  ب���رن���ام���ج  م��ت��ط��وع��ي  م����ن 
للتطوع �لجتماعي �لتابع ملوؤ�ش�شة 
مطار  �ل�شباب  لتنمية  �لإم�����ار�ت 
�م�س  ����ش���ب���اح  �ل�������د�يل  �أب���وظ���ب���ي 
تطوعي  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ت��رم��ي��م ع����دد من 
م���ن���ازل �لأ����ش���ر �لأم��ري��ك��ي��ة �لتي 
�إع�����ش��ار ���ش��ان��دي يف �شهر  دم��ره��ا 

�أكتوبر من �لعام �ملا�شي. 
من  م����ت����ط����وع����اً   12 �����ش���ي���ع���م���ل 

�ملحتاجة  �لأ���ش��ر  لكل  ���شالحات 
على  ت��ك��ل��ف��ة  �أي  ت��رتت��ب  �أن  د�ن 

�أ�شحاب �ملنزل. 
ي�شار �إىل �أن هذ� ��مل�شر�ع �لإن�شاين 
من  �لثالثة  �ملهمة  �شياق  يف  ياأتي 
�ل�����د�يل �لذي  �ل��ت��ط��وع  ب��رن��ام��ج 
للتطوع  ت��ك��ات��ف  ب��رن��ام��ج  ي��ن��ف��ذه 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لإج��ت��م��اع��ي يف 
مع  م�شرتكة  �برعاية  �لأمركية، 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  د�ل����ة  ���ش��ف��ارة 

�ملتحدة يف ���شنطن. 
�ل�شابقتني،  �مل��ه��م��ت��ني  �خ������الل 
�لعام  يف  تنفيذهما  جرى  ��للتان 
2011 �2012، �شارك متطوعو 
�ل�شباب يف تقدمي خدمات  تكاتف 

�إن�شانية  خدمات  قدمو�  ��أن  لهم 
يف كل من �ملغرب �م�شر �تايالند 
��لباك�شتان  ��إي��ط��ال��ي��ا  �ت��ان��ز�ن��ي��ا 

��ل�شني . 
�ملتطوعني  باأن  �حلب�شي  ��أ�شافت 
�للتز�م  م��ن  كبري  ق���در�ً  �أظ��ه��ر�� 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف تقدمي  ��حل��م��ا���س 
للمجتمعات  �لإن�شانية  �خلدمات 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  يف  �مل��ت�����ش��ررة 
�ن����ح����ن ف�����خ�����ور�ن ب����ه����ذه �ل�����ر�ح 
�حلما�شية، ��لتي تتعزز يوماً بعد 
برنامج  يف  م��ت��ط��وع��ي��ن��ا  ب���ني  ي���وم 

تكاتف. 
����ش��ي�����ش��ارك ف���ري���ق �ل���ت���ط���وع من 
�لثالثة  م��ه��م��ت��ه  خ�����الل  ت���ك���ات���ف 

برنامج تكاتف ��لربنامج �لوطني 
�لطو�رئ-  ح��الت  يف  لال�شتجابة 
)�شاند( على �لقيام بعملية تاأهيل 
للمنازل  ��شاملة  ���شعة  �ترميم 
بالتعا�ن  �ملت�شررة، �ذلك  ��لأ�شر 
م����ع م��ن��ظ��م��ة �إع��������ادة �ل���ب���ن���اء معا 
��حدة  تعترب  ��ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
من �أهم �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية غري 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  �ل��رب��ح��ي��ة 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل ه���ذه �مل��ن��ظ��م��ة، �لتي 
عاما،   35 تاأ�شي�شها  على  م�شى 
مع متطوعني مدنيني ��أ�شخا�س 
�تقدم  م���ه���ره،  �ع���م���ال  م��ه��ن��ي��ني 
�لدعم لكربيات موؤ�ش�شات �لأعمال 
�شيانة  ب��اأع��م��ال  للقيام  ك�����ش��رك��اء 

�إن�شانية، كما �شاعد�� يف �إعادة بناء 
�لكو�رث  بفعل  �ملت�شررة  �لبيوت 
�لظر�ف  �حت�����ش��ني  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
�ملو�طنني  م��ن  للعديد  �حلياتية 
�ل������ذي������ن ت�����������ش�����رر�� م������ن ج������ر�ء 
�لأعا�شري يف �ليات �أمريكية، مبا 

فيها �لياتي مي�شوري ��ألباما. 
ميثاء  ق��ال��ت  ذل���ك،  ع��ل��ى  �تعليقاً 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل���ب�������ش���ي، 
ل��ل��رب�م��ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت 
لتنمية �ل�شباب: �أن �ملهام �لتي يتم 
تنفيذها يف �لوليات �ملتحدة تعترب 
�مل�شاريع  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ن  ج����زء�ً 
بها  يقوم  �لتي  �لناجحة  �لد�لية 
م��ت��ط��وع��و ت��ك��ات��ف، ��ل���ذي���ن �شبق 

مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد للأعمال �خلريية يبحث مع وزير �شرييلنكي �مكانية �مل�شاركة يف م�شاريع �ن�شانية يف بلده

حما�شر� عامليا من 20 دولة من حول �لعامل يف موؤمتر طب �لطو�رئ  80

�مني عام �لهلل �لأحمر يبحث مع وزيرة �لتكنولوجيا يف �شو�زيلند �لو�شاع �لن�شانية يف بلدها

�لرقابة �لغذ�ئية ت�شارك يف حملة �أبوظبي تقر�أ 

•• ابوظبي-وام:

�شبيب  �ح����م����د  �����ش����ع����ادة  �ل���ت���ق���ى 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
نهيان  �ل  ����ش���ل���ط���ان  ب�����ن  ز�ي��������د 
��لن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الع��م��ال 
معايل  �بوظبي  يف  �ملوؤ�ش�شة  مبقر 
�ل��دي��ن �زي���ر �لتجارة  ب���در  ر���ش��اد 
ير�فقه  �ل�����ش��ريلن��ك��ي  ��ل�����ش��ن��اع��ة 
قن�شل  عبد�لرحيم  �م   . �م  �ل�شيد 
ع����ام ���ش��ريلن��ك��ا يف دب�����ي. �ج���رى 
�ل�شيد  �للقاء �لذي ح�شره  خالل 
حممد �شعيد �لقبي�شي مدير �د�رة 
�مل�شوؤ�لني  م���ن  �ع�����دد  �ل���رب�م���ج 
مب���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي���������د �����ش���ت���ع���ر�����س 
�لن�شانية  �لع��م��ال  ��شرت�تيجية 
�ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
��لن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الع��م��ال 
د�خ����ل �ل���د�ل���ة �خ���ارج���ه���ا. �قال 
�نه  �شعادة �حمد �شبيب �لظاهري 
بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ نهيان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
عمر  �ل�شيخ  ��شمو  �ملوؤ�ش�شة  �مناء 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  ز�ي����د �ل  ب��ن 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذ  �لم���ن���اء  جم��ل�����س 
برناجما �ن�شانيا يقوم على تقدمي 
��شحية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�������ش���اع���د�ت 

•• دبي-الفجر:

�ف��ت��ت��ح �م�����س �مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي لطب 
�لطو�رئ �مللتقى �لأكرب ملحرتيف طب 
�لطو�رئ يف �ملنطقة يف د�رته �لثانية 
ع���ن ط���ب �ل����ط����و�رئ ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
�لمار�تية  للجمعية  �لأ�ل  �مل��وؤمت��ر 
لطب �لطو�رئ ��لذي �فتتح �م�س يف 
دبي �حتى �ل�شاد�س من هذ� �ل�شهر. 
ط���ب �ل����ط����و�رئ ه����ذ� �مل���ج���ال �ل���ذي 
��ملهارة  �ملعرفة  على  عمليا  يعتمد 
��لد�رة  ��ل��ت�����ش��خ��ي�����س  �ل��وق��اي��ة  يف 
�لطارئة  ��مل�شابني  �ملر�شى  حلالت 
��مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة ح��ي��ث ي����زد�د من��و هذ� 
كتخ�ش�س  م��ل��ح��وظ  ب�شكل  �ل��ط��ب 
رئ��ي�����ش��ي يف ك��ل د�ل �ل��ع��امل ك��م��ا يف 

د�لة �لمار�ت.
�ملوؤمتر  مع  �ملوؤمتر  هذ�  تنظيم  يتم 
لطب  �لم���ار�ت���ي���ة  للجمعية  �ل�ل 
�ل������ط������و�رئ ��ل���������ذي ي���ع���د �مل����وؤمت����ر 
�جلمعية  ل����ه����ذه  �لأ�ل  �ل���وط���ن���ي 

•• ابوظبي-وام:

بحث �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لمني �لعام لهيئة �لهالل �لحمر مع معايل 
لالأ��شاع  �لهيئة  دعم  �إمكانية  �شو�زيالند  يف  �لتكنولوجيا  �زي��رة  ماكاكول  �يني 
خالل  �جلانبان  ���شتعر�س  �حليوية.  �ملجالت  من  عدد  يف  بالدها  يف  �لإن�شانية 
لقائهما مبقر �لهيئة يوم �خلمي�س �لتعا�ن ��لتن�شيق بني �جلانبني على �ل�شاحة 
�لأ��شاع  تد�عيات  من  للحد  �ل�شر�كة  تعزيز  جانب  �إىل  �شو�زيالند  يف  �لإن�شانية 
ق�شايا  �تبني  �ل�شعيفة  ��ل�شر�ئح  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  �شحايا  على  �لإن�شانية 
�دعم  ��لتعليم  �ل�شحة  جم��الت  يف  م�شرتكة  بر�مج  �تنفيذ  ��لأمومة  �لطفولة 
�لقطاعات �خلدمية �ل�شر�رية. �قدمت �لوزيرة �ل�شو�زيالندية �شرحا عن �لد�ر 
�لإن�شانية  �ملجالت  من  عدد  يف  بالدها  يف  �لإن�شانية  �ملنظمات  به  ت�شطلع  �ل��ذي 
مو�شحة �إن بالدها تتطلع مل�شاندة �لهالل �لحمر لهذه �جلهود �تعزيز جمالت 
جمعية  بينها  من  بالدها  يف  �ملماثلة  �لن�شانية  �ملنظمات  مع  �لإن�شاين  �لت�شامن 
�لهالل  هيئة  جلهود  تقديرها  ع��ن  ��أع��رب��ت  �ل�شو�زيالندية.  �لأح��م��ر  �ل�شليب 
�أ��شاع �ل�شعوب �لأفريقية �لتي تعاين من �طاأة �لظر�ف مثمنة  �لأحمر يف دعم 
�قدمت  �ل��د�ل..  تلك  �ملع�شرة يف  ��لأ�شر  �ل�شعيفة  لل�شر�ئح  �مل�شتمرة  م�شاندتها 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمها  �لتي  تقر�أ  �أبوظبي  حملة  يف  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �شارك 
بني  �مل��ط��ال��ع��ة  �ح���ب  �ل���ق���ر�ءة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  ب��ه��دف  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
طالب �ملد�ر�س ��ملجتمع �ملحلي ب�شكل عام. �ت�شمنت م�شاركة �جلهاز يف هذه 
�حلملة �لعديد من �لفعاليات يف مدينة �لعني ��ملنطقة �لغربية منها تقدمي 
�لغذ�ئية  ��لبطاقة  �ليدين  ز�دن��ا حول مو��شيع غ�شل  مل�شل�شل  توعوية  �أف��الم 
��ملمار�شات �ل�شحيحة يف تنا�ل �لغذ�ء �إىل جانب م�شابقات ثقافية �ترفيهية 

�ن�شائح ��إر�شاد�ت توعوية �توزيع كتيبات �هديا.
�لذكي  �لت�شوق  توعوية  �لأطفال يف جولة  با�شطحاب  �قام فريق من �جلهاز 

�لوهاب بيال�، رئي�س �ملوؤمتر �رئي�س 
�لطو�رئ  لطب  �لأ�ر�ب��ي��ة  �جلمعية 
�لطو�رئ  ط��ب  �أن   :)EuSEM(
كنظام �تخ�ش�س �أكادميي ل يز�ل يف 
�ملوؤمتر  �ملنطقة. �يهدف  بد�ياته يف 
�ىل �أن يكون قوة د�فعة لتطبيق نظم 
�جلزء  ه��ذ�  يف  �لطب  لهذ�  �لرعاية 
تطوير  ملو��شلة  �كذلك  �لعامل  من 
�لتعليم ��لبحوث يف طب �لطو�رئ. 
م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش��ح �ل��دك��ت��ور �شالح 
�رئي�س  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  نائب  فار�س 
�جلمعية �لإمار�تية لطب �لطو�رئ: 
�شيطلع  �لثالثة  �ملوؤمتر  �ي��ام  خالل 
�لأ�شا�شية  �مل��ب��ادئ  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ون 
ميكنهم  مما  �لطو�رئ  طب  لأهمية 
لحقا من تطبيق ذلك يف موؤ�ش�شاتهم 
�توحيد  حت�شني  ع��ل��ى  ي�شاعد  مم��ا 
�مل�شت�شفيات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  �جل��ه��ود 
��لتعليمية  ��حل��ك��وم��ي��ة  �خل��ا���ش��ة 
عناية  ت��ق��دمي  �ج��ل  م��ن  �ملنطقة  يف 

�أف�شل للمر�شى 

دع���وة ل��الأم��ني �ل��ع��ام للهالل �لح��م��ر ل��زي��ارة ���ش��و�زي��الن��د ل��ل��وق��وف على طبيعة 
بزيارة  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  �لأ��شاع هناك ميد�نيا. من جانبه رحب 
�آفاقا  تفتح  �لزيارة  �إن  �قال  �لحمر..  �لهالل  هيئة  ملقر  �ل�شو�زيالندية  �لوزيرة 
�أرحب للتعا�ن � �لتن�شيق بني �جلانبني خا�شة ��ن �جلانبني يلتقيان معا يف �لكثري 
�لحمر  �لهالل  هيئة  �أن  ��أك��د  لتحقيقها.  ي�شعيان  �لتي  �لإن�شانية  �لأه��د�ف  من 
ت�شجع مثل هذ� �لنوع من �ل�شر�كات �لهادفة ��لبناءة �حتر�س د�ئما على توثيق 
�لإن�شانية  للق�شايا  خدمة  �لأفريقية  �ل��د�ل  يف  �مل�شابهة  �ملنظمات  مع  �ل��ر��ب��ط 
تو�جه  �لتي  �لفريقية  �ل��ق��ارة  �شعوب  جت��اه  �مل�شتمرة  �لهيئة  مل��ب��ادر�ت  �تتويجا 
�لهالل �لحمر من  به هيئة  �أن ما ت�شطلع  ��شدد على  �إن�شانية كبرية.  حتديات 
جهود �إن�شانية على �ل�شاحة �لأفريقية هي من �شميم ��جباتها جتاه �مل�شتهدفني 
من خدماتها هناك ��نها لن تدخر ��شعا يف �شبيل تعزيز بر�جمها ��أن�شطتها يف 
لتطلعاتها يف �حلد من  �لإن�شانية �حتقيقا  م�شوؤ�ليتها  �نطالقا من  �شو�زيالند 
جمالت  بعناية  �شتدر�س  �لحمر  �لهالل  �أن  �إىل  ���شار  �لإن�شانية.  �ملعاناة  �ط��اأة 
�لتعا�ن بني �جلانبني.. ��جه باإر�شال �فد من �لهيئة �إىل �شو�زيالند للتعرف على 
�حتياجاتها من �مل�شاريع �لتنموية �تقييم �لأ��شاع على �لطبيعة �من ثم حتديد 

�ملجالت �لتي ميكن �أن ت�شاهم فيها �لهيئة �فقا للحاجة �لفعلية ل�شو�زيالند. 

�لغذ�ئية �طرق  �مل��و�د  للتعرف على  �لفعالية  �لذي نظمت فيه  �لعني  يف مول 
تخزينها �معرفة �لأطعمة �جلافة من �لنيئة �غريها.

�إد�رة �لت�شال �خدمة �ملجتمع بالإنابة يف  ��أ��شح �شعيد جا�شم حممد مدير 
تاأتي  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  م�شاركة  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح 
�لتي تهدف  �ملجتمعية  ��لأن�شطة  �لفعاليات  �مل�شاركة يف  �إط��ار حر�شه على  يف 
�أن م�شاركة  �إىل  ��أ�شار  �لغذ�ئية.  �ل�شالمة  يف توعية �ملجتمع خا�شة يف جمال 
�جلمهور  من  كبري�  �قبال  �شهدت  �ملا�شي  �بريل  بد�ية  يف  ب��د�أت  �لتي  �جلهاز 
�طلبة �ملد�ر�س �لذين �أعربو� عن �إعجابهم ملا قدمه �جلهاز من معلومات مفيدة 
�لغذ�ئية  �ملمار�شات  للحد من  �ل�شحيحة  �لغذ�ئية  �لثقافة  تاأ�شيل  ت�شاهم يف 

�خلاطئة ��لتعامل �لأمثل مع �لأغذية يف �حلفظ ��لتخزين ��لتد��ل.

�يقام   )ESEM(حديثا �مل��ن�����ش��اأة 
�مل��وؤمت��ر بدعم م��ن �لعديد من  ه��ذ� 
�لطو�رئ  لطب  �لعاملية  �جلمعيات 
ع���امل���ي  م����ت����ح����دث   80 ب����ح���������ش����ور 
��شتتم مناق�شة  �باحثني �مدر�شني 
�لطو�رئ  طب  يف  �لتطور�ت  �أح��دث 
حول �لعامل مب�شاركة 500م�شارك 

خالل �أيامه �لثالث
�ف��ت��ت��ح �مل��ع��ر���س �ل���رب�ف�������ش���ور عبد 

�ل�����وه�����اب ب����ي����ال�، رئ���ي�������س �مل����وؤمت����ر 
لطب  �لأ�ر�ب���ي���ة  �جلمعية  �رئ��ي�����س 
�لدكتور   �  )EuSEM( �لطو�رئ 
���ش��ال��ح ف��ار���س ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ملوؤمتر 
لطب  �لم��ار�ت��ي��ة  �جلمعية  �رئي�س 
با�ل�س  �أح���م���د  ��ل�����ش��ي��د  �ل����ط����و�رئ 
�إي����ب����وك  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي يف  �ل���رئ���ي�������س 
�ملنظمة  �جل��ه��ة  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  مي�شي 
ل��ل��م��وؤمت��ر. ��ف����اد �ل��رب�ف�����ش��ور عبد 

برناجما  ت��دي��ر  كما  للمحتاجني 
�شنويا للحج يتم من خالله تنفيذ 
م��ك��رم��ة �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
مو�طن  ح��اج   600 بار�شال  ث��ر�ه 
�لد�لة  خ�����ارج  م���ن  ح����اج   400�
�ىل  بال�شافة  �ملوؤ�ش�شة  نفقة  على 
لل�شخ�شيات  ب��اجل��و�ئ��ز  �له��ت��م��ام 
�ل����الع����م����ال �مل����ت����م����ي����زة. ��ط���ل���ع 
�لوزير  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر 
موؤ�ش�شة  �هتمام  على  �ل�شري�لنكي 
��لن�شاين  �خل��ريي  بالعمل  ز�ي��د 

�لن�شانية  �مل���ف���اه���ي���م  �ت����ع����زي����ز 
�لجتماعية  ��ل��ق��ي��م  ��ل��وط��ن��ي��ة 
�فاق  فتح  على  ��لعمل  ��لثقافية 
�ملوؤ�ش�شات  مع  ��لتعا�ن  �ل�شر�كة 
�خل��ريي��ة ��لن�����ش��ان��ي��ة �لخ����رى.. 
�مل�شاريع  �هم  �ي�شا  ��شتعر�س  كما 
��مل�شاعد�ت �لتي قدمتها موؤ�ش�شة 
قدم  جانبه  من  ل�شري�لنكا.  ز�يد 
�ل���وزي���ر �ل�����ش��ري�ل��ن��ك��ي ���ش��رح��ا عن 
�لتي  ��مل�شاكل  ب��الده  �ل����ش��اع يف 
�لالجئة  �مل�شلمة  �لعو�ئل  ت��و�ج��ه 
�طلب  �����ش����ري�لن����ك����ا  �����ش����م����ال  يف 

م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لالجئني.  لهوؤلء  �شكني  م�شر�ع 
��ع����د م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة ز�يد 
�لوفد  من  �ملقدم  �لطلب  بدر��شة 
�إد�رة  �إىل  �حتويله  �ل�شرييالنكي 
�مل�شاريع لدر��شته. �يف ختام �للقاء 
ق����دم م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
�لتجارة  لوزير  لالعمال �خلريية 
�ل�شريلنكي  ��ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة 
�لذي قام بجولة يف �ملوؤ�ش�شة ن�شخة 
من معلمة ز�يد للقو�عد �لفقهية 

��ل�شولية �معجم ز�يد. 

�أخبار �ل�شاعة توؤكد تقدير �لعامل للإمار�ت ب�شفتها رمز� للعطاء و�لنجدة
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لد�لة لربيطانيا 
�إليها  ��شتثنائية ي�شار  ياأت من فر�غ ��إمنا نتيجة لنجاحات تنموية  مل 
�ملوؤ�ش�شات  تقارير  �ف��ق  �ل�شفوف  مقدمة  يف  �لإم���ار�ت  ��شعت  بالبنان 
�لد�لية �ملعنية ��شيا�شات تت�شم باحلكمة ��لعتد�ل جعلت د�ل �لعامل 
�أن ت�شتمع �إىل ر�ؤى �لقيادة  �ملختلفة من �ل�شرق ��لغرب حري�شة على 
�حلكيمة للد�لة �ت�شور�تها لي�س جتاه ق�شايا �ل�شرق �لأ��شط �ملفاته 
��أزماته فقط ��إمنا جتاه ق�شايا �لعامل �حتدياته �أي�شا �من هنا جتيء 
�إىل  �لإم��ار�ت��ي��ني  �مل�شوؤ�لني  زي���ار�ت  بها  حتظى  �لتي  �لكبرية  �حل��ف��ا�ة 
�خلارج على �مل�شتويني �لر�شمي ��ل�شعبي ملا لد�لة �لإمار�ت من ر�شيد 
�إيجابي لدى �شعوب �لعامل كله ب�شفتها رمز� للعطاء ��لنجدة �مد يد 
ما  كل  يف  رئي�شيا  �م�شاهما  �إليها  يحتاج  من  كل  �إىل  ��مل�شاعدة  �لعون 

يحقق �لتنمية ��لأمن ��ل�شالم على �ل�شاحة �لد�لية.

�ل�شمو رئي�س �لد�لة خالل زيارة �شموه �لأخرية لربيطانيا عربت عن 
جانب مهم من جو�نب �لتقدير �لعاملي لد�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ما متثله من جتربة ر�ئدة يف حميطيها �لإقليمي ��لد�يل �ما ت�شيعه 
�أجو�ء �لأمل ��لتفا�ؤل يف �مل�شتقبل يف منطقة �ل�شرق �لأ��شط مبا  من 
حققته �حتققه من جناحات كبرية �ما تطمح �إىل حتقيقه يف �ملجالت 
�لتنموية �ملختلفة حيث ر�أى كامري�ن �أن �لإمار�ت من بني د�ل �ملنطقة 
�مل�شارين  على  �حكيمة  متو�زنة  �شيا�شات  تطبيق  يف  بها  يحتذى  �لتي 
�لد�خلي ��خلارجي تبنى على �أ�ش�س متينة ��أهد�ف ��شرت�تيجية نبيلة 
تعتمد على �إيجاد �شر�كات عديدة �شمن منظومة د�لية ��حدة. ���شافت 
�ن هذ� �لكالم لرئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ي�شاف �إىل �لكثري من �ملو�قف 
��ل�����ش��ه��اد�ت �ل��د�ل��ي��ة �لأخ���رى �ل��ت��ي ت��وؤك��د جميعها �أن د�ل���ة �لإم���ار�ت 
�مل�شتوى  على  ��إمن��ا  فقط  �لإقليمي  �مل�شتوى  على  لي�س  منوذجا  غ��دت 

�أ�  �لعاملي �أي�شا �شو�ء فيما يتعلق بتجربة �لتنمية �ل�شاملة ��مل�شتد�مة 
عالقة �لتفاعل �مل�شتمرة ��لإيجابية بني �لقيادة ��ل�شعب �أ� �ل�شتقر�ر 
�ل�شيا�شي ��لجتماعي �أ� �لنخر�ط �لفاعل يف كل ما من �شاأنه �مل�شاعدة 
�لد�يل  ق��ي��ادة �جل��ه��د  �أ�  �ل��ع��امل  �ل�����ش��الم ��ل���ش��ت��ق��ر�ر يف  على حتقيق 
للتعامل مع حتديات كربى تت�شل مب�شتقبل �لعامل - ��لد�ر �لإمار�تي 
يف جمال تعزيز �لوعي باأهمية �لطاقة �ملتجددة يوؤكد ذلك - �أ� تقدمي 
�لدعم �لإن�شاين �إىل �ملناطق �لتي حتتاج �إليه من د�ن نظر �إىل عرق �أ� 
دين �أ� جن�س �أ� �شرب �ملثل يف �لنفتاح ��لت�شامح ��لدعوة �إىل �حلو�ر 
كان  �أي��ا  ��لغلو  �لتطرف  نزعات  �مو�جهة  ��حل�شار�ت  �لثقافات  بني 
م�شدرها �أ� �لقوى �لتي تقف �ر�ءها. ���شارت �فتتاحية �خبار �ل�شاعة 
على  ��شيا�شاتها  �لإم���ار�ت  لد�لة  �لكبري  �لربيطاين  �لتقدير  �ن  �ىل 
�مل�شتويني �لد�خلي ��خلارجي �لذي عرب عن نف�شه بجالء خالل زيارة 

•• ابوظبي-وام:

�أك����دت ن�����ش��رة �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة �ه��م��ي��ة �ل���زي���ارة �ل��ر���ش��م��ي��ة �ل��ت��ي ق���ام بها 
�لد�لة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل �إىل بريطانيا ��حلفا�ة �لكبرية �لتي حتظى بها زيار�ت �مل�شوؤ�لني 
لد�لة  مل��ا  ��ل�شعبي  �لر�شمي  �مل�شتويني  على  �خل���ارج  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ني 
رمز�  ب�شفتها  كله  �ل��ع��امل  �شعوب  ل��دى  �إي��ج��اب��ي  ر�شيد  م��ن  �لإم����ار�ت 
�إليها  يحتاج  م��ن  ك��ل  �إىل  ��مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ي��د  �م��د  ��لنجدة  للعطاء 
�م�شاهما رئي�شيا يف كل ما يحقق �لتنمية ��لأمن ��ل�شالم على �ل�شاحة 
�ل��د�ل��ي��ة. �حت���ت ع��ن��و�ن �لإم������ار�ت من���وذج ي��ح��ت��ذى ب��ه ق��ال��ت �لن�شرة 
�ن  �ل�شرت�تيجية  ��لبحوث  للدر��شات  �لم��ار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي 
ت�شريحات رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامري�ن يف لقائه �شاحب 

�نطلق مهرجان نادي بني يا�س 
�لثقايف �لرت�ثي �لأول �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �زير �لد�خلية رئي�س نادي بني يا�س �نطلق �م�س مهرجان بني يا�س 
�لثقايف �لرت�ثي �لأ�ل �لذي ينظمه �لنادي مبقره يف �ل�شاخمة حتت �شعار 

ثقافتنا نبع ح�شارتنا �ي�شتمر حتى 11 من مايو �جلاري.
�ياأتي تنظيم �ملهرجان بهدف تفعيل �لد�ر �ملجتمعي للنادي ��لقيام بد�ره 
�ل��د�ر ل  ب��اأن  �ل�شما�ية على يقني  �لإد�رة  ��أن  �ملنطقة ل�شيما  �أبناء  جتاه 
من  �جل��و�ن��ب  كافة  تفعيل  �يجب  فقط  �لريا�شي  �جل��ان��ب  على  يقت�شر 

خالل تنظيم مثل هذه �لأن�شطة خلدمة �ملجتمع ب�شكل عام.
�يهدف �حلدث �إىل ن�شر �لثقافة �لعامة لدى �شباب �لوطن بقيمة �لرت�ث 
�ل�شعبي �لقدمي �لذي يعد �للبنة �لأ�ىل �لتي �أقيمت على �أ�شا�شها �لد�لة 
�لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  كافة  مع  �لتعا�ن  يد  �مد  �لعالقة  توطيد  �إىل  �إ�شافة 
يف �ملجتمع من �أجل خدمة �لوطن �يعد �كت�شاف �ملو�هب �ل�شابة �أحد �أهم 

�أهد�ف مهرجان بني يا�س �لثقايف �لرت�ثي �لأ�ل.
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  �ملنظمة للمهرجان عن تفا�شيله خالل  �للجنة  ��أعلنت 
�لذي عقد �أم�س �ل�ل بفندق ماجنر�ف بالعا�شمة �أبوظبي بح�شور �شامل 
للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �حلارثي  جريب 
�إد�رة �شركة كرة �لقدم نائب رئي�س  �حممد عي�شة �ملنهايل ع�شو جمل�س 
�لإعالم  �آل حممد مدير  عثمان  �ها�شم  بالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير  �للجنة 
�لإعالمي  �مل�����ش��وؤ�ل  �جلنيبي  عبد�لرحمن  �خ��ال��د  �خل��ارج��ي  ��لت�����ش��ال 

ب�شركة كرة �لقدم بالنادي.
ر�أ�شها  على  �ملتنوعة  �مل�شابقات  �حلارثي عن عدد من  �شامل جريب  ��أعلن 
�ل�شالت  �لنبطي  بال�شعر  خا�شة  ��أخ��رى  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  م�شابقات 
�ثالثة للثقافة �لعامة. �أما �لرت�ث �ل�شعبي ف�شيكون له ن�شيب من خالل 
�مل�شاركون  �إىل �جود مر�شم حر يعرب فيه  �إ�شافة  م�شابقة خا�شة باليولة 

عن �إبد�عاتهم �لفنية على �أر�س �لو�قع.
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�جلي�س �لليبي ينت�شر بطر�بل�س حلماية �ملن�شاآت 
•• طرابل�ص-وكاالت:

�حد�ت  �لليبية  �ل�شلطات  ن�شرت 
يف  �لأ�ل  �أم�����������س  �جل���ي�������س  م�����ن 
�لإ�شرت�تيجية  �مل��ن�����ش��اآت  حم��ي��ط 
�لعا�شمة طر�بل�س  �عند مد�خل 
�ذلك  �لد�لة،  موؤ�ش�شات  حلماية 
جمموعات  ���ش��ي��ط��رة  ت���ك���رر  ب��ع��د 

م�شلحة على �ز�ر�ت.
��شاحنات  م���درع���ات  ��ن��ت�����ش��رت 
م�شاد�ت  �أ�  ب��ر���ش��ا���ش��ات  جم��ه��زة 
�أر�شية يف �شاحة �ل�شهد�ء يف قلب 
�ز�رة  يف  م�شدر  �ق���ال  طر�بل�س 
قو�ت  بن�شر  �لأ��م�����ر  �إن  �ل��دف��اع 
من �جلي�س يف �ل�شاحة �لرئي�شية 
��لطريق �لرئي�شي للمطار جاءت 
م��ن م��ك��ت��ب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء علي 

زيد�ن.
�م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��رح م��دي��ر �ملركز 
�لإع������الم������ي ل���رئ���ا����ش���ة �لأرك��������ان 
�أن هذه  �ل��ف��اي��دي  �ل��ر�ئ��د ح�شني 
�شمان  �إىل  ت���رم���ي  �لإج����������ر�ء�ت 
�أمن مد�خل طر�بل�س �موؤ�ش�شات 
�لإ�شرت�تيجية  ��ملن�شاآت  �ل��د�ل��ة 
مثل �شركة �لكهرباء �أ� �مل�شارف، 

�إ�شافة �إىل طماأنة �ل�شكان. 
�ح�����د�ت �جلي�س  ن�����ش��ر  �ت���ز�م���ن 
��شف  م���ع جت��م��ع  ط��ر�ب��ل�����س  يف 
نظمه  �حلكومة  لتاأييد  باحلا�شد 
�لتو��شل  ���ش��ب��ك��ات  ع���رب  ن�����ش��ط��اء 
��شتباكات  ����ش��ه��د  �لج��ت��م��اع��ي، 

��حتلو� �لثنني مقر �ملالية فرتة 
�جيزة. كما �شيطر �شباط �شرطة 
�ملا�شيني  �لأح��د ��لثنني  مرتني 
بزيادة  للمطالبة  �لد�خلية  مقر 
�لر��تب �ترقيات بينما ��شتهدفت 
للد�لة  �ململوكة  �لإع���الم  ��شائل 

طو�ل �لأ�شبوع.
�مل�شلحة  �مل���ج���م���وع���ات  �حت�������ا�ل 
�لوطني  �مل���وؤمت���ر  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط 
�شيا�شية(  ���ش��ل��ط��ة  )�أع���ل���ى  �ل���ع���ام 
م����ا يعرف  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ى  حل���م���ل���ه 
مب�������ش���ر�ع ق����ان����ون �ل����ع����زل �ل����ذي 
على  تنفيذه،  ح��ال  يف  �شينطبق، 
ع���دد م���ن �ل������وزر�ء �مل��ع��ي��ن��ني منذ 
�ملوؤمتر  �رئ���ي�������س  ط��وي��ل��ة  ف����رتة 
�لوطني �لعام بل �رئي�س �لوزر�ء 

نف�شه.
�أن �حلكومة ك��ررت عزمها  �رغ��م 
�لت�شدي لهذه �مللي�شيات �خلارجة 
��أط���ل���ق���ت حملة  �ل���ق���ان���ون  ع��ل��ى 
م��وؤخ��ر� لإخ���ر�ج ه��ذه �ملجموعات 
�مل�����ش��ل��ح��ة م���ن ع����دة م���ب���ان عامة 
ف��اإن��ه��ا عمليا  �م��ل��ك��ي��ات خ��ا���ش��ة، 

تتفادى �أي جلوء �إىل �لقوة.
�ك��ان��ت �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة حذرت 
�لتهديد�ت  �أن  �شابق من  �قت  يف 
�ل�شاحة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة 
ملبادئ  �ن���ت���ه���اك���ا  مت���ث���ل  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، �ل��ت��ي ق��ام��ت من 
�لقذ�يف  نظام  �شد  �ل��ث��ورة  �أجلها 

عام 2011.

�نتهى  �م�شلحني  حمتجني  ب��ني 
�بقاء  �لرئي�شية  �ل�شاحة  باإخالء 

�مل�شلحني ��جلنود. 
�لتجمع  يف  �مل�شاركني  �أح��د  �ق��ال 
�إنهم يوؤيد�ن �حلكومة �يطالبون 
�ل�شرطة  ب��ن�����ش��ر  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
نريد  ل  قائال  ��أ�شاف  ��جلي�س، 

ملي�شيات بعد �لآن .
�ملناه�شني  �مل�����ش��ل��ح��ني  �أح����د  �أم����ا 
م�شر�تة،  م���ن  �ه����و  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
تغيري  ي������ري������د�ن  �إن�����ه�����م  ف����ق����ال 

كي  هنا  نحن  ��أ���ش��اف  �حلكومة، 
نو�شح للعامل كله �أننا مع �جلي�س 
�ل�������ش���ن���ا ����ش���د �جل���ي�������س ب����ل �شد 

�حلكومة .
بح�شو  �مل�شلحني  بع�س  ق��ام  �ق��د 
ف������وه������ات م����د�ف����ع����ه����م �مل���������ش����ادة 
�حمر�ء  �ردي��ة  بزهور  للطائر�ت 
لتخفيف  حم���ا�ل���ة  يف  �ب��ي�����ش��اء 
�ل��ت��وت��ر م��ع ق����و�ت �جل��ي�����س �لتي 
�لرئي�شية  �ل�����ش��اح��ة  يف  مت��رك��زت 

بطر�بل�س..

�لعا�شمة  �ل��ت��وت��ر�ت يف  �ت��ز�ي��دت 
جمموعات  �ق��ت��ح��م��ت  �أن  م���ن���ذ 
�ز�رة  �مل���ا����ش���ي  �لأح������د  م�����ش��ل��ح��ة 
�خلارجية باآليات مز�دة مب�شاد�ت 
جوية �قاذفات �شو�ريخ للمطالبة 
مبنع م�شوؤ�لني عملو� مع �لعقيد 
�ل��ق��ذ�يف من �شغل  �ل��ر�ح��ل معمر 
�حلكومة  يف  رف���ي���ع���ة  م���ن���ا����ش���ب 

�جلديدة.
�ز�رة  �أي�شا  �مل�شلحون  �يحا�شر 
�ملا�شي  �ل���ث���الث���اء  م���ن���ذ  �ل����ع����دل 

ت�شارناييف تويف بالر�شا�س و�شدمة يف �لر�أ�س 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

مار�ثون  ت��ف��ج��ريي  يف  ب��ه  �مل�شتبه  �ف���اة  �ث��ي��ق��ة  يف  �رد 
بو�شطن تيمورلنك ت�شارناييف �نه تويف جر�ء �إ�شابته 
ب��ط��ل��ق��ات ن��اري��ة يف �جل����ذع ��لأط������ر�ف ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

تعر�شه �شدمة حادة يف �لر�أ�س ��جلذع �أي�شاً.
�قر�أ بيرت �شتيفان، مالك د�ر غر�هام بونتاك �ماهوين 
توجد  �لتي  مبا�شا�شو�شت�س  ��ر�ش�شرت  يف  �ملوتى  لدفن 
�إن  �إن  �شي  �شبكة  مع  �ت�شال  يف  ت�شارناييف،  جثة  فيها 
�لأمريكية، ما �رد يف �ثيقة �فاة �مل�شتبه به �لذي قتل 
خالل مطاردة �ل�شرطة له �ل�شقيقه، ��لتي يرد فيها �ن 

�شبب �لوفاة هو طلقات نارية يف �جل��ذع ��لأط��ر�ف ، � 
�شدمة �شديدة يف �لر�أ�س ��جلذع .

�ذك�����ر ���ش�����������������������ت��ي��ف��ان �ن����ه مل ي���ح���دد ب��ع��د م���ك���ان لدفن 
ت�شارناييف، لكنه �أ�شار �إىل �نه يف حال تعذر ذلك ف�شوف 
�أن  �شخ�س  ك��ل  ح��ق  م��ن  لأن���ه  ب��الأم��ر  �ل�ش����لطات  يبلغ 

يدفن .
من جهتها قالت �ملتحدثة با�شم عائلة ت�شارناييف هيد� 

�شارتوفا �ن خاله ر�شالن ت�شارين طلب ت�شلم جثته.
��أ�شارت �شار�توفا �إىل �ن �لعائلة تخطط لإخ�شاع �جلثة 
لت�شريح م�شتقل قبل دفنها يف مكان ما مبا�شا�شو�شت�س، 

�هو �أمر �أكده �شتيفان �أي�شاً.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�إج����ر�ء�ت منح �لأجانب  �ل��د�خ��ل��ي �لأم��ريك��ي��ة  ���ش��ددت �ز�رة �لأم���ن 
يف  لف�شلها  لن��ت��ق��اد�ت  تعر�شت  بعدما  ل��ل��در����ش��ة،  دخ���ول  ت��اأ���ش��ري�ت 
�شباق  �تهامات يف تفجريي  يو�جه  كز�خي  ��شع رجل  �لتحقق من 
م���ار�ث���ون ب��و���ش��ط��ن. ��أ�����ش���ح م�����ش��وؤ�ل ب����وز�رة �لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي �أن 
م�شري�  �أ�شهر،  ع��دة  منذ  �لنظام  �إ���ش��الح  على  تعمل  كانت  �ل���وز�رة 
�لإ�شالح �شي�شاعد م�شوؤ�يل �جلمارك �حر�س �حلد�د على  �أن  �إىل 
بتاأ�شرية  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعلومات  جميع  ب�شاأن  فورية  حتديثات  تلقي 
�أي طالب. �قال موظف �طلع على مذكرة �أ�شدرتها �إد�رة �جلمارك 
تاأ�شري�ت  مبر�جعة  لل�شباط  �شدرت  تعليمات  �إن  �حل��د�د  �حماية 

�لطلبة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ع��ل��ى  �ف����وري  ف��ع��ال  ب�شكل  �ل��ط��ل��ب��ة  جميع 
��ملد�ر�س �لد�لية. �تتعر�س �ز�رة �لأمن �لد�خلي للهجوم لأنها مل 
تتحقق ب�شكل �شليم من ��شع تاأ�شرية عظمت تاغياكوف �هو �شديق 
لأحد �مل�شتبه بهما يف تفجريي بو�شطن عندما دخل �لبالد بطريقة 
�كان  �ملا�شي.  �لثاين  كانون  يناير  يف  طالب  بتاأ�شرية  �شرعية  غري 
تاغياكوف �شديق �مل�شتبه به جوهر ت�شارناييف قد عاد �إىل �لوليات 
بتاأ�شرية غري �شاحلة  �ملا�شي  �لثاين  20 يناير كانون  �ملتحدة يوم 
لأنه توقف عن ح�شور �ملحا�شر�ت �جلامعية. �قالت �لوز�رة �إنه �قت 
دخول تاغياكوف مل يكن قد مت �إبالغ موظفي �جلمارك باأنه ترك 
�لدر��شة يوم 4 من �ل�شهر نف�شه، �مل تكن هناك �أي معلومات �آنذ�ك 

تفيد باأنه قد ي�شكل تهديد� لالأمن �لقومي �أ� �ل�شالمة �لعامة.

•• كواالملبور-ا ف ب:

يديل �لناخبون يف ماليزيا باأ�شو�تهم �ليوم �لحد يف 
�لنتخابات �لت�شريعية �لتي ت�شهد تناف�شا �شديد� �قد 
�حلاكم  للحزب  �ملطلق  �حلكم  من  ق��رن  ن�شف  تنهي 
�شعبية  تطلعات  ���ج���ه  ف�شاد  بف�شائح  تلطخ  �ل���ذي 
�ىل �لتحرر. �هتف مئات �ملعار�شني �ملتحم�شني لدى 
��شتقبالهم زعيمهم �نور �بر�هيم، ��شالح، ��شالح . �رد 
�جللباب  يرتدي  كان  �لذي  للتغيري  �جلديد  �لد�عية 
نحقق  �ن  ن�شتطيع  �هلل،  ���ش��اء  �ن  �لطويل  �لتقليدي 

معدلت �شادمة للجرمية
 بعد �لثورة �مل�شرية 

•• لندن-القاهرة-وكاالت:

�شادمة  �إح�����ش��اء�ت  ع��ن  �لربيطانية  ت��امي��ز  فاينان�شيال  �شحيفة  ك�شفت 
للجرمية عقب �لثورة �مل�شرية، ح�شلت عليها من �ز�رة �لد�خلية. ��أظهرت 
�لأرقام ت�شاعف حالت �خلطف بهدف �حل�شول على فدية ��ل�شطو �مل�شلح 
��شرقة �ملنازل، �إ�شافة �إىل �شرقة �ل�شيار�ت �جر�ئم �لقتل، نقال عن تقرير 

بثته قناة �لعربية .
�إىل هذ� �حلد  �ل�شحيفة عن كيفية ��شول م�شتويات �جلرمية  �ت�شاءلت 

بعد ثورة على نظام �شنفه �مل�شريون بالفا�شد.
�رتفعت  فدية  على  �حل�شول  بد�فع  �خلطف  معدلت  �أن  �لأرق���ام  �تظهر 
حو�يل 4 مر�ت، من 107 حالت �شجلت قبل �لثورة �إىل 400 حالة بعد 
ثورة يناير، بل ��نت�شرت تلك �حلو�دث من �ملناطق �لنائية �إىل كافة بقاع 
م�شر. كما ت�شاعدت �شرقات �ملنازل، �هي م�شكلة قدمية حديثة يف م�شر، 

من قر�بة 7 �آلف حالة �إىل �أكر من 11 �ألفا.
�ت�شاعف �ل�شطو �مل�شلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 �إىل قر�بة 

.2012 عام  �شطو  حالة  �آلف   3
��رتفعت حالت �شرقة �ل�شيار�ت يف م�شر حو�يل 4 �أ�شعاف، من قر�بة 5 

�آلف �شرقة �ىل �أكر من 21 �ألف حالة عام 2012.
���شلت حالت �لقتل، لأ�شباب متعددة �ما يتبعها من خطر على �مل�شريني، 
�شقطو� يف  �لذين  �ل�شحايا  ذلك  �شنويا، مبا يف  �ألفي حالة  �أك��ر من  �إىل 
�ألف حالة �شنويا قبل  �أن كانت تلك �لأرق��ام ل تزيد عن  �لتظاهر�ت، بعد 

�لثورة.

طفل فل�شطيني �أ�شري 
يحاول �لنتحار

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

هبة  �لأ����ش���رى  �ز�رة  حم��ام��ي��ة  ق��ال��ت 
ق�شم  يف  �أ����ش���ري�ً  ط��ف��اًل  �إن  م�����ش��احل��ة 
�لأ����ش���ب���ال يف ���ش��ج��ن جم����د� ، ح���ا�ل 
�لنف�شية.  حالته  تدهور  �ثر  �لنتحار 
على  حتفظت  �لتي  م�شاحلة،  �ق��ال��ت 
جال�شاً  بقي  �إن��ه  �لأ���ش��ري،  �لطفل  ��شم 
�أ� يتكلم  �أن يتحرك  على �شريره د�ن 
ملدة  �نوم  د�ن طعام  بقي  كما  �أيام،   3
�لنتحار.  نيته  ع��ن  متحدثاً  ي��وم��ني، 
��أ���ش��اف��ت �أن���ه ع��ر ع��ل��ى ح��ب��ل طويل 
بالنتحار،  نيته  �أظ��ه��ر  م��ا  غرفته  يف 
�مت عر�شه على طبيب �ل�شجن �لذي 
ي���ع���اين م���ن م���ر����س نف�شي،  �إن�����ه  ق����ال 
طبيباً  �أح�����ش��رت  �ل�����ش��ج��ن  �إد�رة  ��أن 
ع��رب��ي��اً م��ن �ل��ن��ا���ش��رة مل��ع��اجل��ت��ه، حيث 
د�ن  �أ���ش��ب��وع��ي��اً،  جل�شتان  م��ع��ه  جل�س 
�إىل  م�شاحلة  ��أ����ش���ارت  يتح�شن.  �أن 
يو�جهها  �لتي  �لنف�شية  �ل�شدمات  �أن 
�لقا�شر�ن، ت�شبب لهم �إعاقات نف�شية 
للتنكيل  ت��ع��ر���ش��ه��م  ن��ت��ي��ج��ة  خ���ط���رية 
�عتقالهم  خالل  ��لهانات  ��لتعذيب 
معاملتهم  �����ش��ت��م��ر�ر  �����ش��ت��ج��و�ب��ه��م، 

بطريقة �ح�شية  .

•• بكني-ا ف ب:

تظاهر مئات �ل�شينيني �م�س يف جنوب غرب �ل�شني 
�حتجاجا على م�شر�ع لن�شاء م�شنع كيميائي، ح�شب 

ما ذكرت ��شائل �لعالم �ل�شينية.
�ذك����رت �ك��ال��ة �ن��ب��اء �ل�����ش��ني �جل��دي��دة �ن �ك���ر من 
�حتجاجا  كومنينغ  مدينة  يف  جتمعو�  �شخ�س   200
على م�شر�ع لن�شاء م�شنع �شينتج مادة برت�كيميائية 
�ل�شني  ��شهدت  �لقم�شة  �شناعة  يف  ت�شتخدم  �شامة 
�مل��ادة يف  تظاهر�ت �حتجاجا على م�شانع لنتاج هذه 

�ل�شالح . ��ك��د �ن��ور �بر�هيم �ل��ذي ميكن �ن ي�شبح 
��ل رئي�س حكومة يف ماليزيا ل ينتمي �ىل �لتنظيم 
�ل��وط��ن��ي �مل��ال��ي��زي �مل��وح��د �ل��و����ش��ع �ل��ن��ف��وذ �عتقد �ن 
فر�شنا يف �لفوز جيدة جد� . �قد حقق �حلزب �حلاكم 
ر�ئعة  �قت�شادية  طفرة   ،1957 يف  �ل�شتقالل  منذ 
يف ماليزيا �مل�شلمة �لتي يبلغ عدد �شكانها 29 مليون 
ن�شمة ��لتي �نتقلت خالل 25 عاما من مرحلة �لبلد 
�لنامي �ىل مرحلة �لبلد �ملتطور لكن �شعبية �لتنظيم 
�لذي تعذر �لتغلب عليه خالل 12 �نتخابات ت�شريعية 

نظمت منذ 1957، بد�أت ت�شهد تر�جعا.

�ملحلية يف مدينة  �ل�شلطات  �كانت  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت 
���ش��ي��ام��ن �ل�����ش��اح��ل��ي��ة )ج��ن��وب ���ش��رق( �ل��غ��ت م�شر�عا 
لن�شاء م�شنع لنتاج مادة بار�ك�شيلني بعد تظاهر�ت 

�شمت �آلف �ل�شخا�س يف 2007. 
د�ل���ي���ان )�شمال  ن��ظ��م��ت يف  �خ�����رى  ل��ت��ظ��اه��رة  �ك�����ان 
مدينة  �علنت  كما   2011 يف  نف�شه  �ملفعول  ���ش��رق( 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �ل��غ��اء م�����ش��ر�ع مم��اث��ل  نينغبو )���ش��رق( 
�شنويا ع�شر�ت �لف  �ل�شني  �ت�شهد  ب�شبب تظاهر�ت 
�ح�شاء�ت  بح�شب  ��ل��ك��ربى  �ل�����ش��غ��رية  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 

ر�شمية.

•• رانغون-ا ف ب:

�علن م�شدر يف �ل�شرطة �لبورمية �م�س توقيف بوذيني 
�ىل  �م��ت��دت  �مل�شلمني  �شد  ج��دي��دة  هجمات  بعد  �ثنني 
م�شوؤ�ل حملي يف  �ق��ال  ب��ورم��ا.  �شمال  ��ق��ع��ة  منطقة 
�ل�����ش��رط��ة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن حم���الت جتارية 
مل�شلمني دمرت يف بلدة هباكانت يف �لية كا�شني، بد�ن 
�ن ي�شري �ىل ��شابات. ���شاف ��قفنا �شخ�شني يف �ملكان 
�نقوم با�شتجو�بهما ، مو�شحا �نه مت ن�شر قو�ت �لمن. 
�ذكرت �ل�شرطة �لوطنية م�شاء �جلمعة �ن �عمال عنف 
�ل  مرتكبيها  حت��دد  مل  لكنها  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �ق��ع��ت 
تهز  �لتي  �لدينية  �لعنف  موجة  تطل  �مل  �ل�شحايا. 

معارك  ت�شهد  �لتي  كا�شني  �لي��ة   ،2012 منذ  بورما 
�لقلية  م��ن  �متمردين  �ل��رب�م��ي  �جلي�س  ب��ني  عنيفة 
�ملو�رد  لكن  �مل�شيحيني  من  �لكا�شني  �معظم  �لكا�شني. 
�لبالد من  �ملنطقة جتذب كل جمموعات  �لطبيعية يف 
لوين )46  �قالت موي موي  �خ��رى.  �ديانات  �تنيات 
ت��ون��غ يف منطقة  �شينغ  ق��ري��ة  ع��ام��ا( �ه��ي م�شلمة م��ن 
من  نهب  متجرها  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  هباكانت، 
ب�شكاكني �ع�شي كانو� ج��زء� من  قبل رج��ال م�شلحني 

نحو ثالثني �شخ�شا ��شلو� على منت در�جات نارية.
���شافت ر�أيت كل ذلك من �ملنزل �لذي �ختباأنا فيه مل 
نتمكن من فعل �ي �شيء �شوى م�شاهدتهم �هم يدمورن 

حملنا �لتجاري .

توقيف بوذيني بعد هجمات �شد م�شلمني يف بورما 

�نتخابات يف ماليزيا و�شط مناف�شة �شديدة

�حتجاجات يف �ل�شني على م�شنع كيميائي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �لم��ري��ك��ي ب���ار�ك 
�شيناريو  ي��ت��وق��ع  ل  �ن����ه  ��ب����ام����ا 
ير�شل فيه قو�ت برية �مريكية �ىل 
�شوريا �حدد �خلطوط �لعري�شة 
لنهج مدر��س لتحديد ما�ذ� كانت 
�حلكومة �ل�شورية قد ��شتخدمت 
�هلية  ح���رب  يف  ك��ي��م��ا�ي��ة  ��شلحة 

تد�ر هناك منذ عامني.
�لوليات  �ن  ع��ل��ى  ��ب���ام���ا  �����ش��ر 
يف  خ��ي��ار  �ي  ت�شتبعد  ل  �مل��ت��ح��دة 
�لتعامل مع �شوريا يف �لوقت �لذي 
حتقق فيه �لوليات �ملتحدة ما �ذ� 
كانت حكومة �لرئي�س ب�شار �ل�شد 
كيما�ية  ��شلحة  ��شتخدمت  ق��د 
�لكن ��باما ���شح �نه غري ميال 
لر�شال قو�ت �ىل �شوريا قائال ل 

�توقع مثل هذ� �ل�شيناريو.
�لذين  �ملنطقة  زعماء  �ن  ���شاف 
�مل�شالة  ه��ذه  ب�شاأن  معه  ت�����ش��ا�ر�� 
ي��ت��ف��ق��ون م��ع��ه �ل��ك��ن �ذ� �ج���د �ن 
�شوريا ��شتخدمت ��شلحة كيما�ية 
ل�شغوط  �شيتعر�س  ��ب��ام��ا  ف��ان 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ي��ت��ج��ا�ز م��ا تفعله 
�لوليات �ملتحدة بالفعل. �تدر�س 
م�شاعد�ت  �ر����ش���ال  ��ب���ام���ا  �د�رة 
قتالية ملقاتلي �ملعار�شة �ل�شورية. 
�لوليات  �ن  ع��ل��ى  ��ب���ام���ا  �����ش��ر 
�ملتفرج  م��وق��ف  ت��ق��ف  ل  �مل��ت��ح��دة 
ب�شاأن  حلكم  �نتظارها  �ثناء  حتى 
��باما  �كان  �لكيما�ية.  �ل�شلحة 
ق���د ت��ع��ر���س ل��ه��ج��وم م���ن بع�س 
لنتهاجه  ���شنطن  يف  �ملنتقدين 
موقفا غري ���شح يف �شوريا. �قال 

�ننا غري منتظرين.

�ن���ن���ا ن��ع��م��ل ل��ت��ط��ب��ي��ق ك���ل نقاط 
�ل�شغط �لتي بو�شعنا على �شوريا 
�قالت �لوليات �ملتحدة �ن لديها 
درج����ات م��ت��ف��ا�ت��ة م��ن �ل��ث��ق��ة بان 
��شتخدمت  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
ي�شكل  م��ا  �ه���و  ك��ي��م��ا�ي��ة  ��شلحة 
خ��رق��ا خل��ط �ح��م��ر ح���دده ��باما 

للقيام مبثل هذ� �لعمل.
�ق��������ال ��ب������ام������ا خ�������الل م����وؤمت����ر 
ت�شين�شيال  ل�ر�  م��ع  �ل�����ش��ح��ف��ي 
�ملوؤكد  م��ن  �ن  كو�شتاريكا  رئي�شة 
م������ا�ذ�  �خ��������رى  �أدل���������ة  ت���ث���ب���ت  �ن 
��شتخد�م  ت��و����ش��ل  ���ش��وري��ا  ك��ان��ت 
�ذ�  �����ش��اف  �لكيما�ية  �ل�شلحة 
ك��ان ه��ن��اك يف حقيقة �لم���ر هذ� 
�ملنهجي  �ل���ش��ت��خ��د�م  م���ن  �ل���ن���وع 

�عندما نقفز قبل �ن ننظر فاننا 
فح�شب  �لثمن  ن��دف��ع  ل��ن  حينئذ 
�غ��ل��ب �لح�����ول �شرى  �ل��ك��ن يف 
على  لها  خمططا  يكن  مل  نتائج 
�لر�����س. �م���ن ث��م ف��م��ن �مل��ه��م �ن 

نفعل ذلك ب�شكل �شائب.
م�شوؤ�ل  ق����ال  �خ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن 
�لرئي�س  �ن  �م�س  كبري  ��شر�ئيلي 
�ل����ش���د يحتفظ  ب�����ش��ار  �ل�������ش���وري 
ب����ال���������ش����ي����ط����رة ع����ل����ى �ل����ش���ل���ح���ة 
ي�شعى  �ل  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ك��ي��م��ا�ي��ة 
�ليها حلفا�ؤه يف جماعة حزب �هلل 

�للبنانية.
ج����������اءت ت���������ش����ري����ح����ات �خل���ب���ري 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي ب�������وز�رة �حل���رب 
بعد  جلعاد  عامو�س  �ل�شر�ئيلية 

�شوريا  �لكيما�ية د�خل  لال�شلحة 
�دلة  على  نح�شل  �ن  نتوقع  فاننا 
�ملرحلة  ه��ذه  �يف  �خ��رى  ��شافية 
للمجتمع  بالتاأكيد  ذل��ك  �شنقدم 

�لد�يل.
��شافية  خ���ط���و�ت  �ي  �ن  �ق�����ال 
�شتقوم  �ملتحدة  �لوليات  تتخذها 
��شا�س �حلقائق على �لر�س  على 
م�شالح  ي��ح��ق��ق  �م����ا  ����ش���وري���ا  يف 
�ل�شعب �لمريكي ��لمن �لقومي 
يتم  �نه لن  �لمريكي ��شدد على 
�شابق ل��نه  ب�شكل  �ل�شغط عليه 

لزيادة �لتدخل يف �شوريا.
�ل��ق��ر�ر�ت بناء  �ق��ال �شاأتخذ هذه 
�ق����وى �لدل�����ة �ب��ع��د ت�شا�ر  ع��ل��ى 
�لمور  نتعجل  عندما  لننا  متاأن 

�خر  ��شر�ئيلي  م�شوؤ�ل  ك�شف  �أن 
طائر�ت  �أر����ش���ل���ت  �����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن 
حربية ملهاجمة �شحنة �شو�ريخ يف 

�شوريا متجهة �ىل حزب �هلل.
��شتعد�دها  ��شر�ئيل كثري�  ��أبدت 
��شول  مل��ن��ع  �ل���ق���وة  ل����ش���ت���خ���د�م 
�ملتطورة  �ل�������ش���وري���ة  �ل����ش���ل���ح���ة 
�ملعار�شني  �أ�  �هلل  ح������زب  �ىل 
يناير  �أ��خ�������ر  �يف  �جل���ه���ادي���ني. 
كانون �لثاين �ملا�شي قالت م�شادر 
��شر�ئيل دمرت قافلة  �قليمية �ن 
���ش��وري��ة م�شادة  حت��م��ل ���ش��و�ري��خ 

للطائر�ت �ىل حزب �هلل.
�شوريا  ك��ل��م��ة  يف  ج���ل���ع���اد  �ق������ال 
لديها كميات كبرية من �ل�شلحة 
�لكيما�ية ��ل�شو�ريخ. �كل �شيء 
حكومة  ����ش���ي���ط���رة  حت����ت  ه����ن����اك 

�ل�شد.
��أ������ش�����اف ل مي���ت���ل���ك ح�����زب �هلل 
ل��دي��ن��ا �شبل  ك��ي��م��ا�ي��ة.  �أ���ش��ل��ح��ة 
�جلماعة  فهم  �ملعلومات.  ملعرفة 
�للبنانية ل يتطلعون �ىل �متالك 
يف�شلون  ب��ل  �ل�شلحة  ه��ذه  مثل 
�مل��ن��ظ��وم��ات �ل���ق���ادرة ع��ل��ى تغطية 

جميع �أنحاء �لبالد ��شر�ئيل .
�ىل  ي�شري  ك��ان  جلعاد  �أن  �ي��ب��د� 
�لتقليدية  �أر���س  �أر���س  �ل�شو�ريخ 
�ل��ت��ي متتلكها ج��م��اع��ة ح���زب �هلل 
��ل���ت���ي ي��ق��ول �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون �ن 

عددها يقارب 60 �ألف �شار�خ.
�لكيما�ية  �ل�شلحة  جلعاد  �ق��ال 
�تتكتم  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  م���ن  ت��ق��ت��ل 
كانت  �ذ�  ما  ب�شاأن  �ل�شد  حكومة 
ك��ي��م��ا�ي��ة بينما  �أ���ش��ل��ح��ة  مت��ت��ل��ك 
�نها لن ت�شتخدم مثل هذه  تقول 

�ل�شلحة �شد �ل�شوريني.

اإ�سرائيل: الأ�سلحة الكيما�ية ال�سورية اآمنة 

�أوباما ل يعتزم �إر�شال قو�ت �أمريكية �إىل �شوريا

�أمريكا ت�شدد �إجر�ء�ت تاأ�شري�ت �لطلبة �لأجانب 
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تقدم ثالثة �فغان عملو� مرتجمني فوريني لدى �جلي�س �لربيطاين 
يف بلدهم، يف لندن بطلب �ىل �لق�شاء للح�شول على حق �لقامة يف 

بريطانيا �لذي ترف�س �حلكومة منحه لهم.
�يخ�شى حمامو �لفغان �لثالثة �ن ي�شبح موكلوهم �هد�فا حلركة 
�ز�رتي  �شد  �لعليا  �ل��ع��دل  حمكمة  �م��ام  �ج���ر�ء�ت  �ب���د�أ��  طالبان، 
�خلارجية ��لدفاع �لربيطانيتني �يرى �ملحامون �ن موكليهم يجب 
�ن ي�شتفيد�� من �لدعم نف�شه �لذي خ�ش�س للمرتجمني �لعر�قيني 
خالل �حل��رب يف �لعر�ق. �ك��ان ه��وؤلء ح�شلو� على م�شاعدة مالية 
�تاأ�شرية دخول مفتوحة ���شتثنائية لربيطانيا. �قال حمامي �حد 
هوؤلء �لفغان عرف عنه با�شم عبد�ل �ما ز�ل يقيم يف �فغان�شتان، 
�ن موكله تلقى تهديد�ت له �ل�شرته. �ر�ى ��لده �نه تلقى �ت�شال 
هاتفيا من جمهول ��شفه بانه جا�شو�س للكفار ، مو�شحا �نه قال 
����شحت   . ق�شا�شك  قريبا  ����ش��رتى  مكانك  نعرف  م��ه��دد�  لبنه 
ر�ز� كريلينغ �لتي تد�فع عن �حد �ملرتجمني �لفغان �نه من ��جب 
�حلكومة �لربيطانية �لتاأكد من �ن هوؤلء �لرجال لي�شو� معر�شني 
للخطر �حلقيقي �لذي ت�شكله طالبان ، معتربة �ن رف�س �ل�شلطات 
�لعر�قيني،  للرت�جمة  منحتها  �لتي  �مل�شاعد�ت  تقدمي  �لربيطانية 

�ىل �لفغان ليقيمو� يف بريطانيا �مر خمالف للقانون �متييزي .
 

تعد قاعدة مانا�س �لع�شكرية �لمريكية يف قرغيز�شتان �لتي حتطمت 
�حدى طائر�تها مركز� ��شرت�تيجيا يوؤمن ماليني �لد�لر�ت لهذه 
تكرر  ��ل��ت��ي  �لو�شطى  ��شيا  يف  �ل�شابقة  �ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ة 
�ملوجودة  �لقاعدة  ه��ذه  �ت�شتخدم  �قفالها.  على  عزمها  با�شتمر�ر 
�لدعم  ل��ت��اأم��ني  ب�شكيك  �لعا�شمة  م��ن  �ل��ق��ري��ب  م��ان��ا���س  م��ط��ار  يف 
�يعرب  �فغان�شتان.  يف  �ملنت�شرة  �ل��د�يل  �لتحالف  لقو�ت  �للوج�شتي 
ع�شر�ت �لف �ل�شخا�س �شهريا هذه �لقاعدة �لتي ت�شكل �ي�شا نقطة 
��شا�شية لتز�يد �لطائر�ت �مل�شاركة يف �حلرب �شد طالبان بالوقود. 
�ت�شم قاعدة مانا�س 1500 جندي �مريكي ���شطول من طائر�ت 

بوينغ كي �شي135- للتز�د بالوقود �لتي تعمل على مد�ر �ل�شاعة.
�قالعها  بعيد  �شرت�توتنكر  �شي135-  ك��ي  ط��ائ��رة  حتطمت  �ق��د 
�فغان�شتان. �مل يعرف حتى م�شاء �جلمعة ما ح�شل لطاقمها  �ىل 
��ل�شباب �لتي �دت �ىل �شقوطها. ��ن�شئت قاعدة مانا�س يف 2001 
عندما �شنت �لوليات �ملتحدة هجومها يف �فغان�شتان على �ثر �عتد�ء�ت 
قرغيز�شتان  لكن  �لمريكية.  �لر��شي  على  �يلول-�شبتمرب   11
تطالب منذ 2005 باقفالها �هدد �لرئي�س �لقرغيز�شتاين �ل�شابق 
كرمان بك باكييف �لذي �قيل بعد �نتفا�شة د�مية يف 2010، مر�ت 
عدة باغالق �لقاعدة ثم ��فق يف 2009 على بقائها يف مقابل زيادة 

�ليجار �لذي تدفعه ���شنطن ثالث مر�ت.

 
ت�شلمت قناتا د�فا � �ملر�بطون �خلا�شتان ترخي�شا ر�شميا من �حلكومة 
�ملوريتانية ي�شمح لهما بالبث من د�خل �لأر��شي �ملوريتانية، �مز��لة 
�حلكومة  تعتربها  خطوة  يف  �ملوريتاين،  �ل��رت�ب  كامل  على  عملهما 
�لإعالمي �تعزيز �حلريات  �لنفتاح  ��شتمر�ر� لنهجها يف  �ملوريتانية 
�ل��د حرمة  �لإع��الم حممد يحيى  �زي��ر  ��شلم  �لبالد.  �ل�شحفية يف 
رخ�شتْي �لبث �لتلفزيوين �خلا�س �إىل م�شوؤ�يل �لقناتني يف �حتفالية 
��أعلنت  �ل�����ش��ح��اف��ة.  �ل��ع��امل��ي حل��ري��ة  �ل��ي��وم  ل��ذك��رى  �أق��ي��م��ت تخليد� 
موريتانيا �لعام �ملا�شي حترير �ملجال �ل�شمعي �لب�شري، ��شلمت حتى 
�لآن ع�شرة تر�خي�س خا�شة، خم�شة منها لقنو�ت ف�شائية، �خم�شة 
لإذ�عات حرة �قال �لد حرمة �إن �لرتخي�س للقناتني �ما �شبقه من 
يدخل  حكومي  جمهود  من  ج��زء  �لب�شري  �ل�شمعي  للمجال  حترير 
�شمن �إر�دة �شيا�شية �شريحة ترمي �إىل �إ�شاعة �لدميقر�طية يف ظل 
�لأمن، �تعزيز �لنمو يف كنف �حلكامة �لر�شيدة . ��أ�شاف �أن حترير 
�لف�شاء �ل�شمعي �لب�شري �شمح حتى �ل�شاعة برتخي�س خم�س قنو�ت 
تلفزيونية، �خم�س حمطات �إذ�عية خ�شو�شية، ��إن�شاء �شركة �طنية 
خدماتها  من  �ت�شتفيد  ��لتلفزيوين،  �لإذ�ع��ي  بالبث  تعنى  عمومية 

�ملوؤ�ش�شات �لعمومية ��خل�شو�شية على حد �شو�ء .

عوا�شم

لندن

نواك�ضوط

ب�ضكيك

�لتعاون �لإ�شلمي تعلن
دعم تون�س �شد �لإرهاب

•• الريا�ص-يو بي اأي:

�ت�شامنها  دعمها  عن  �لإ�شالمي  �لتعا�ن  ملنظمة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أعربت 
�لكامل مع تون�س يف �حلمالت �لأمنية �لتي تقوم بها قو�ت �لأمن ��جلي�س 
�لتون�شية ملالحقة �لعنا�شر �لإرهابية يف منطقة جبل �ل�شعانبي �يف بقية 
، �لتي تتخذ من جدة غرب �ل�شعودية  �ملناطق �لتون�شية . ��أك��دت �لأمانة 
على  �حلفاظ  �شر�رة  �خل�شو�س  هذ�  يف  �ل�شبت،  �م�س  بيان  يف  لها  مقر�ً 
�لأمن  �لعاجل لأف��ر�د قو�ت  �ل�شفاء  تون�س، متمنية  ��ل�شتقر�ر يف  �لأم��ن 
��جلي�س �لتون�شية �لذين تعّر�شو� لإ�شابات خطرية خالل هذه �لعمليات  
�جددت منظمة �لتعا�ن �لإ�شالمي بهذه �ملنا�شبة موقفها �لثابت ��ملبدئي 
�لذي يدين �لإرهاب بكل �أ�شكاله ��شوره ، موؤّكدة رف�شها �لقاطع ملحا�لت 
دين  �حلنيف،  �لإ���ش��الم��ي  بالدين  �لإج��ر�م��ي��ة  �أعمالهم  رب��ط  �لإره��اب��ي��ني 

�لت�شامح ��لو�شطية، �لذي يدعو �إىل نبذ �لعنف ��لغلو ��لتطرف .
مع  �ل��ن��ار  �إط���الق  �ملا�شي،  �خلمي�س  ي��وم  �لتون�شية  �لأم���ن  ق��و�ت  �تبادلت 
نة يف جبل �ل�شعانبي من �لية �لق�شرين  جمموعة جهادية م�شّلحة متح�شّ
��شط غرب �حلد�دية مع �جلز�ئر. ��شهدت �ملنطقة يومي �لثنني ��لثالثاء 
10 من عنا�شر �لأمن، �أحدهم برتت �شاقه نتيجة  �ملا�شيني، �إ�شابة نحو 

نون بها. �نفجار �ألغام �أر�شية زرعها �مل�شّلحون يف �ملنطقة �لتي يتح�شّ
�كانت قو�ت �لأمن عرت يوم �لثالثاء �ملا�شي، قرب مكان �نفجر فيه لغم 
�أر�شي على متفجر�ت ��ألغام �قنابل يد�ية �خر�ئط ��ثائق، �لتي ت�شّمنت 
�أرقام  فيها  خلوية  �ه��و�ت��ف  �لأر���ش��ي��ة،  �لأل��غ��ام  �شنع  كيفية  ح��ول  بيانات 

هو�تف من خارج تون�س.

تظارة مناه�شة لل�شهيونية يف �ملجر 

ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �أعمال عنف بغينيا 
�أ�شفرت   2009 ع���ام  �أن����ه  ُي���ذك���ر 
مظاهرة عارمة يف ملعب بالعا�شمة 
ك���ون���اك���ري ع���ن م��ق��ت��ل �أك�����ر من 
150 بعد �أن ��شتبكت �ل�شرطة مع 
�ملتظاهرين �لذين كانو� يحتجون 

على �حلكم �لع�شكري للبالد.
�لد�لة  �شهدت  �حل��ني  ذل��ك  �منذ 
�أف��ري��ق��ي��ا حالة  �ل��و�ق��ع��ة يف غ���رب 
م��ن �ل���ش��ت��ق��ر�ر. �ج���رى تن�شيب 
يف  ك��ون��دي  �أل��ف��ا  �ملنتخب  �لرئي�س 
 ،2010 �لأ�ل  دي�����ش��م��رب-ك��ان��ون 
�ن���ت���خ���اب���ات  �أي  جت�����ر  مل  �ل����ك����ن 

ت�شريعية منذ توليه �ل�شلطة.

•• غينيا-وكاالت:

قتل ثالثة �أ�شخا�س بالر�شا�س، يف 
�لعنيفة  �ل�شد�مات  من  يوم  ثاين 
�لغينية  �لعا�شمة  ت�شهدها  �ل��ت��ي 
ك���ون���اك���ري ب�����ش��ب��ب خ��الل��ف��ات بني 
موعد  ب�شاأن  ��ملعار�شة  �حلكومة 
�لربملانية  �لن���ت���خ���اب���ات  ت��ن��ظ��ي��م 

�ملوؤجلة.
�أن  �حلكومة  با�شم  متحدث  ��أك��د 
ل��ق��و� م�شرعهم  �أ���ش��خ��ا���س  ث��الث��ة 
��أن  �لحتجاج،  خالل  �لأ�ل  �أم�س 
�آخرين �أ�شيبو� بجر�ح. ��أ��شح �أن 
بعد،  تت�شح  مل  موتهم  مالب�شات 
لكنه �أ�شار �إىل �أن رجال كان يرتدي 
مالب�س ع�شكرية على ظهر در�جة 
قبل  �حل�شد  على  �لنار  فتح  نارية 

�أن يفر.
��أ�����ش����اف �مل��ت��ح��دث �حل��ك��وم��ي �أن 
�مل�����ش��وؤ�ل��ني ي��ح��ق��ق��ون يف �حل���ادث 
�من جانبه �أكد �مل�شوؤ�ل باملعار�شة 
�شيلو د�لني ديالو ح�شيلة �لقتلى، 
ن�شطاء  م�����ن  �إن�����ه�����م  ق������ال  ل���ك���ن���ه 
طالبان  منهما  �ث��ن��ان  �مل��ع��ار���ش��ة، 
يبلغان من �لعمر 18 �12 عاما. 
��أ�شاف �أن �لقتيل �لثالث مل تعرف 
هويته، ��أن جثته نقلت �إىل مركز 

طبي يف كوناكري.
ك��م��ا �أع��ل��ن �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م �لدرك 
�ألفا  م���ام���اد�  غ��ي��ن��ي��ا  �ل��وط��ن��ي يف 
متاأثر�  ���ش��رط��ي  �ف�����اة  ع���ن  ب�����اري 
بجر�ح �أ�شيب بها قبل يوم ��حد، 
بكوناكري  ملعار�شني  مظاهرة  يف 

�أربعة  نف�شها  �ملظاهرة  يف  ��أ�شيب 
����ش���رط���ي���ني، ق���ال���ت �حل���ك���وم���ة �إن 

�أحدهم جرح طعنا .
�لأقل  على   15 �إىل  يرتفع  �بهذ� 
عدد من قتلو� يف ��شتباكات عنيفة 
منذ مار�س-�آذ�ر �ملا�شي بالعا�شمة 
كوناكري، �يبلغ من �أ�شيبو� �أكر 
�ل�شد�مات  من ثالثمائة. ��قعت 
كوناكري  يف  �مل�شتمرة  ��ملظاهر�ت 
بني معار�شني �قو�ت �لأمن، على 
خ��ل��ف��ي��ة رف�����س �مل��ع��ار���ش��ة حتديد 
يونيو-حزير�ن  م����ن  �ل���ث���الث���ني 
�ل������ق������ادم م�����وع�����د� ل���الن���ت���خ���اب���ات 

�ل����ربمل����ان����ي����ة. ��ت����ه����م����ت �أح��������ز�ب 
�أل���ف���ا كوندي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ع��ار���ش��ة 
 2010 �ل�شلطة ع��ام  ت��وىل  �ل��ذي 
�لتي  �لنتخابات  تز�ير  مبحا�لة 
��أجلت   2011 ع��ام  مقررة  كانت 
�إىل �لرت�جع،  ع��دة م���ر�ت، �دع��ت��ه 
ل����ك����ن �حل����ك����وم����ة رف���������ش����ت ه����ذه 

�ملطالب.
�ل����د�يل قد  �ك���ان جمل�س �لأم����ن 
�أع�����رب، يف ب��ي��ان ���ش��اب��ق، ع��ن قلقه 
ب�����ش��اأن ع���دم �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف غينيا، 
�ل��ه��د�ء يف ه��ذه �لد�لة  �إىل  �دع��ا 

�لأفريقية.

•• كانو-ا ف ب:

�لقل  على  �شخ�شا  ع�����ش��ر�ن  قتل 
نيجرييا  يف  عنيفة  م��و�ج��ه��ات  يف 
ب�����ني م�����ش��ي��ح��ي��ني �م�������ش���ل���م���ني يف 
�لي���ة ت��ار�ب��ا )�����ش���ط(، ك��م��ا �علن 
فر�ن�س  لوكالة  �لنقاذ  رجال  �حد 
ب��ر���س �������ش���ح ه���ذ� �مل�����ش��در لقد 
ع���رن���ا ع��ل��ى ع�����ش��ري��ن ج��ث��ة على 
��كاري  بلدة  يف  �لن  حتى  �لق��ل 
جالينغو  من  كلم   200 بعد  على 
ت��ار�ب��ا حيث فر�س  عا�شمة �لي��ة 
�مل�شدر  ������ش���اف  ل��ل��ت��ج��ول  ح��ظ��ر 
مزيد  عن  �لبحث  �شنو��شل  نف�شه 
��ندلعت   . �ملدينة  يف  �جلثث  م��ن 
ع����رب موكب  ع���ن���دم���ا  �مل����و�ج����ه����ات 
جوكون  �تنية  يف  لزعيم  جنائزي 
م�شلما  ح��ي��ا  م�شيحية(  )غ��ال��ب��ي��ة 
�شعار�ت  ف���ي���ه  �مل�������ش���ارك���ون  �ردد 
��شتفز�زية،  م�����ش��ل��م��ون  �ع��ت��ربه��ا 
�تاأجج  ���ش��ك��ان.  �ع���ل���ن  م���ا  ح�����ش��ب 
�ملجموعتني يف مدينة  �لتوتر بني 
�ل�شكان من  ��ك��اري حيث غالبية 
�شباط-فرب�ير  م��ن��ذ  �مل�شيحيني 
�ندلعت  د�مية  �عمال عنف  �كانت 
ب���ني م�����ش��ي��ح��ي��ني �م�����ش��ل��م��ني �ثر 
ملعب  �����ش���ت���خ���د�م  ح�����ول  ����ش���ج���ار 
فريقي  ق���ب���ل  م����ن  �ل����ق����دم  ل����ك����رة 
�شقوط  عن  ��شفر  ما  �ملجموعتني 
ق��ت��ل��ى. م��ن ن��اح��ي��ة �خ���رى تعر�س 
�ل�شابق  �ل��ن��ي��ج��ريي  �ل��ن��ف��ط  �زي���ر 
���ش��ي��ت��ي��م��ا م���ون���غ���ون���و �ل���ب���ال���غ من 

يد  84 عاما للخطف على  �لعمر 
مدينة  يف  م�شجد  خ��ارج  م�شلحني 
مايد�غوري معقل ��شالميي بوكو 
�فق  نيجرييا،  �شرق  �شمال  ح��ر�م 
م��ا �ف����ادت ع��ائ��ل��ت��ه. �ق���ال �ب���و بكر 
علي مونغونو جنل �لوزير �ل�شابق 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �خلاطفني 
�لتحدث  من  �متكننا  بنا  �ت�شلو� 
، م�شري�  �لهاتف  ع��رب  ��ل���دي  م��ع 
�نه  ل��ن��ا  ق��ال��و�  �ن �خل��اط��ف��ني  �ىل 

بخري. لقد طلبو� فدية .
�������ش����ار ����ش���ك���ان �خ�������ر�ن ��ق����رب����اء 
�لذي  مونغونو  �ن  �ل�شابق  للوزير 

منظمة   1972 �ل��ع��ام  يف  ت���ر�أ����س 
)��ب����ك(  للنفط  �مل�����ش��درة  �ل����د�ل 
�لتقى ��شخا�شا بعد �شالة �جلمعة 
ثم تعر�س لهجوم بعدما دخل �ىل 
جمموعة  �ي  ت��ع��ل��ن  �مل  ���ش��ي��ارت��ه 
م�شوؤ�ليتها عن عملية �خلطف �ل 
جمموعة  �ن  يوؤكد�ن  �ملحللني  �ن 
�ملت�شددة  �ل���ش��الم��ي��ة  ح���ر�م  ب��وك��و 
�شبق �ن تعر�شت مل�شوؤ�لني رفيعي 
مايد�غوري  منطقة  يف  �مل�شتوى 
�غتيالت  �ملجموعة  �ع�شاء  �نفذ 
ل��ك��ن �ي�����ش��ا ع��م��ل��ي��ات خ��ط��ف لقاء 
�لتي  �ن�����ش��ط��ت��ه��م  ل��ت��م��وي��ل  ف���دي���ة 

��شفرت عن �لف �لقتلى منذ �لعام 
.2009

�ك����ان م��ون��غ��ون��و ����ش���ارك يف جتمع 
�ح�س  �ذ�ر-م����ار�����س  يف  للحكماء 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ن���ي���ج���ريي غ������ودلك 
�مل�شاكل  يف  �لبحث  على  ج��ون��اث��ان 
�مل��ط��ر�ح��ة ج���ر�ء مت���رد جمموعة 
�ملنطقة  ه�����ذه  �يف  ح������ر�م  ب���وك���و 
�شرق  �����ش����م����ال  �ق���������ش����ى  �ل������و�ق������ع 
فرن�شية  عائلة  �حتجزت  نيجرييا 
م���ن ���ش��ب��ع��ة �ف�����ر�د ل�����ش��ه��ري��ن بعد 
خ��ط��ف��ه��ا يف ����ش���ب���اط-ف���رب�ي���ر يف 

�شمال �لكامري�ن.

لبنان يدين �لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية لأجو�ئه
�أن هذه �لنتهاكات لن تغري �شيئا من  ��أ�شاف من�شور 
منذ  عليها  �إ�شر�ئيل  �عتادت  �لتي  �لعد��نية  طبيعتها 

قيامها �حتى �ليوم �شد لبنان .
�أمام  �ل��د�يل  �ق��ال �ن ه��ذه �لع��ت��د�ء�ت ت�شع �ملجتمع 
�لقر�ر�ت  �ح���رت�م  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إل����ز�م  جلهة  م�شوؤ�لياته 

�لد�لية .
�ح��ذر من �ن مثل هذه �لع��ت��د�ء�ت �شت�شفر عن مزيد 
م��ن �ل��ت��وت��ر �ت��ف��ج��ري �لأ�����ش���اع �ل����ذي ت����ر�ج ل���ه، �لن 
على  تريدهما  �للذين  ��ل�شالم  �لأمن  لإ�شر�ئيل  توفر 
تاأجيج  �إىل  �ملنطقة  دف��ع  م��ن  �شتزيد  ��إمن���ا  طريقتها، 

�ل�شر�ع فيها ��إدخالها يف �ملجهول .

•• بريوت-يو بي اأي:

�لأعمال  ت�����ش��ري��ف  ح��ك��وم��ة  يف  �خل��ارج��ي��ة  �زي����ر  �أد�ن 
�لإ�شر�ئيلية  �لنتهاكات  �م�س  �للبنانية عدنان من�شور 

�مل�شتمرة لالأجو�ء �للبنانية .
�لإ�شر�ئيلية  �لنتهاكات  �ن  ت�شريح   يف  من�شور  �ق��ال 
�لعتد�ء�ت  �شياق  يف  تاأتي  �للبنانية  لالأجو�ء  �مل�شتمرة 

�ملتو��شلة �لتي تقوم بها على �شيادة لبنان .
�ي��ق��وم �ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي منذ ع��دة �أيام 
بطلعات يف �لأجو�ء �للبنانية ��شلت �ىل �أجو�ء �لعا�شمة 

�للبنانية بري�ت.

نيجرييا يف  عنف  باأعمال  قتيًل   20

�ملجرية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ن���ح���اء  ك��اف��ة 
حتى  �شي�شتمر  �لن��ت�����ش��ار  �ه����ذ� 
�ي���ار-م���اي���و موعد  �ل�����ش��اب��ع م���ن 

�نتهاء �عمال �ملوؤمتر.
�ن��ظ��م��ت ت��ظ��اه��رة م�����ش��ادة على 
م�شافة قريبة �شارك فيها حو�ىل 
���ش��خ�����ش��ا ح��م��ل��و� �شور  خ��م�����ش��ني 
معر�فة  جم����ري����ة  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
�تلو� ق�شيدة  �ليهودية  ل�شولها 
�حد  �ر�دن��وت��ي  ر�دنوتي  مليكلو�س 
����ش��ه��ر �ل�������ش���ع���ر�ء �مل���ج���ري���ني من 
بر�شا�س  قتل  �مل��ح��رق��ة،  �شحايا 
�ل�شتخبار�ت  �ج��ه��زة  يف  عنا�شر 
�ل��ث��اين- ت�شرين  م��ن  �ل��ت��ا���ش��ع  يف 

نوفمرب 1944 �هو يف �خلام�شة 
��لثالين من �لعمر.

•• بوداب�شت-ا ف ب:

�ليميني  ج���وب���ي���ك  ح�����زب  ن���ظ���م 
ت���ظ���اه���رة  �مل����ج����ر  �مل����ت����ط����رف يف 
مناه�شة لل�شهيونية �شباح �م�س 
�نعقاد  من  ي��وم  قبل  بود�ب�شت  يف 
�مل���وؤمت���ر �ل���ي���ه���ودي �ل��ع��امل��ي على 
�ل��رغ��م م��ن ع���زم رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�مل���ح���اف���ظ ف��ي��ك��ت��ور ��رب�������ان على 

حظرها.
�ق������ال ��رب��������ان يف ب���ي���ان �ن�����ه لن 
 �� عن�شرية  ت��ظ��اه��رة  ب���اي  يقبل 
معادية لل�شامية توؤثر على كر�مة 
�ملوؤمتر  �ىل  �ل500  �مل��دع��وي��ن 

�ليهودي �لعاملي.
لتكرمي  �ل����ت����ظ����اه����رة  �ن���ظ���م���ت 

��لبول�شفية  �ل�شهيونية  �شحايا 
بح�شب �حلزب �لذي جمع 17% 
م��ن �ل���ش��و�ت خ��الل �لنتخابات 

�لت�شريعية �لخرية يف 2010.
�لعاملي  �ليهودي  �ملوؤمت���ر  �ي��ب��د�أ 
جمعيته  �ع����م����ال  �لح��������������د  غ�����د� 
ثالثة  مل��دة  بود�ب�شت  يف  �لعام���ة 
�ي���������ام ت�������ش���ام���ن���ا م������ع �جل���ال���ي���ة 

�ليهودية.
��شارك ب�شع مئات من منا�شري 
�حلزب يف �لتظاهرة �لتي حظرتها 
بعد  ل��ك��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ز�رة  ��ل 
�عطت  �مل���ح���ك���م���ة  �ىل  �ل����ل����ج����وء 

�لخرية مو�فقتها لتنظيمها.
باعد�د  منت�شرة  �ل�شرطة  �كانت 
�يف  �لتظاهرة  مكان  ق��رب  كبرية 

بنغلد�س  يف  �ملبنى  �نهيار  ح�شيلة  قتيًل   450
•• دكا-ا ف ب:

م�شانع  ي�شم  �ل��ذي  �ملبنى  �نهيار  �شحايا  ح�شيلة  �ن  �جلي�س  �علن 
�م�س  قتيال   540 �ىل  �رتفعت  بنغالد�س  �ملا�شي يف  �ل�شبوع  ن�شيج 
بعد �نت�شال 15 جثة من حتت �لنقا�س. �قال �مليجور �شجاد ح�شني 
عمليات  لتن�شيق  �جلي�س  �ن�شاأها  �لتي  �ملر�قبة  خلية  يف  يعمل  �لذي 
�لغاثة بعد �لكارثة، لوكالة فر�ن�س بر�س �ن ح�شيلة �لقتلة ��شبحت 
�نهيار  بعد  �شخ�شا   2437 �نقاذ ح��و�ىل  . �مت  �شخ�شا   540 �لآن 
�مل��وؤل��ف م��ن ثماين طبقات ��ل���ذي ك��ان يعمل فيه  مبنى ر�ن��ا ب��الز� 
�ملبنى  �ن��ه��ار  �ق��د  �لن�شيج.  ع��م��ال  م��ن  �شخ�س  �آلف  ث��الث��ة  ح���و�ىل 
24 ني�شان �بريل يف �شافار يف حميط دك��ا. �ذك��رت �حلكومة �ن  يف 

للكهرباء  مولد�ت  �ربعة  ذبذبات  �ن  �ىل  ��شارت  �ل�لية  �لتحقيقات 
يف �لطبقات �لعليا من �ملبنى �شببت �نهيار �ملبنى. �قال معني �لدين 
خاندقر لفر�ن�س بر�س عندما مت ت�شغيل �ملولد�ت بعد �نقطاع �لتيار 
�آلت  ع��ن  ت�شدر  �ل��ت��ي  تلك  ج��ان��ب  �ىل  ذب��ذب��ات  �شببت  �لكهربائي 

�خلياطة، �هذ� ما �دى �ىل �نهيار �ملبنى .
���شاف �ن �ملبنى �شيد لغر��س جتارية �لي�س لي�شم م�شانع، م�شري� 
�لي�س  �لغر�س  لهذ�  بناء  م��و�د  ��شتخدم  مالكه  لن  �ن��ه��ار  �ن��ه  �ىل 
للملبو�شات  �لربيطانية  �ب��ر�مي��ارك  �ل�شبانية  �مانغو  للم�شانع. 
ذ�ت �ل�شعار �ملتدنية �بينيتون �ليطالية، من �ل�شركات �لغربية �لتي 
ب��الز� حيث ل يتجا�ز  ر�ن��ا  �ك��دت �ن بع�شا من منتجاتها ت�شنع يف 

متو�شط �لر�تب �ل�شهري 30 يور�.

�لتوتر يف �لعر�ق يقلق �لإد�رة �لأمريكية
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أث����ارت �ل���ش��ت��ب��اك��ات �ت�����ش��اع��د �ل��ت��وت��ر يف �ل��ع��ر�ق ق��ل��ق��اً ب��ال��غ��اً ل���دى �حلكومة 
�لأم��ريك��ي��ة، �����ش��ف م�����ش��وؤ�ل يف �ز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة م��ا ح�شل بني 
�حلكومة �لعر�قية �رئي�شها نوري �ملالكي من جهة، �بني ع�شائر �زعماء �لأنبار 
يو�جهها  �لتي  �لكبرية  بالتحديات  يذّكر  �حل��ايل  �لو�شع  �إن  قائال:  ��ل�شّنة، 
�أ�شفاً خا�شاً لأن �شحايا �شقطو�  �مل�شوؤ�ل �لأمريكي  . ��أب��دى  �لعر�ق �ل يز�ل 
�أن م�شوؤ�لني  ��أك��د   . لت�شل �ىل حّل �شلمي  كافياً  �مل�شاعي �قتاً  �أن ُتعطى  قبل 
�أمريكيني يف ���شنطن �بغد�د كانو� �ما ز�ل��و� على �ت�شال مع عدد كبري من 
�لزعماء �لعر�قيني للتو�شل �إىل حّل للق�شايا �ل�شيا�شية ��لطائفية �لعالقة . 
�ما يثري �لقلق ب�شكل خا�س لدى �لأمريكيني هو �أن �ل�شتباكات خالل �شهر 
زعماء �حلكومة  ��شعى  دموية،  كانت  �لفلوجة  �ملا�شي يف  �لثاين  يناير-كانون 
�زعماء �ل�شّنة �ىل تطويق �ملو�جهات، لكن �لتظاهر�ت هذه �ملّرة ��شتمرت �قتاً 
طوياًل، �مل ي�شل �لطرفان �ىل حلول �شيا�شية، ثم ت�شاعدت �لتظاهر�ت �ىل 
�لعر�ق  يف  �لقاعدة  �أن  ���شنطن  يف  كثري�ن  �يعترب  قتلى.  ��شقط  مو�جهات 
ت�شعيد  يف  �ملالكي،  �حلكومة،  رئي�س  �عناد  �ل�شيا�شية  �ل�شطر�بات  ��شتغلت 
�لأمريكي  �ل�شفري  �لح��ظ  ب�شرعة.  ميتّد  ك��ان  �حتكاك  بخلق  �ل�شّني  �ملوقف 
�ل�شابق �إىل �لعر�ق، ر�ين كر�كر، هذ� �لأمر، �قال: �إن �لو�شع يف �لعر�ق ياأخذ 
�أقبلو� عليه يف  ��ل��ذي  �ل��ع��ر�ق،  �أه��ل  �لتو�فق بني  �أن  ��عترب   ، منحى خطري�ً 
طارق  ق�شية  خالل  �كذلك   2010 �لعام  يف  �شمد   ،2008�  2007 �لعام 
�ىل  �ل�شابق  �لأم��ريك��ي  �لدبلوما�شي  �ملّ��ح  �لعر�قي.  �لرئي�س  نائب  �لها�شمي، 
�لأمريكيون  �ب��د�أ  �ملحك.  ��أن��ه على  �لآن،  �أ�شبح مهدد�ً  �لعر�ق  �لتو�فق يف  �أن 
ي�شاهد�ن ثمرة بع�س جهودهم، �قال م�شوؤ�ل يف �ز�رة �خلارجية �لأمريكية 
��ملوؤ�ش�شات،  �لد�شتوري  �مل�شار  خالل  من  فعلية  حلول  �ىل  �لو�شول  يجب  �إنه 
م�شري� �إىل �أن هذ� �لعمل �شعب بالفعل، �يتطلب ترك �شكا�ى �ملا�شي، ��إيجاد 
قو��شم م�شرتكة بني �ملناف�شني �لتاريخيني ��لرتّفع عن �خلالفات �ل�شخ�شية. 
�ع���رّب �مل�����ش��وؤ�ل �لأم��ريك��ي ع��ن �رت��ي��اح��ه ل��ع��ودة �زر�ء �لأك����ر�د �ىل �جتماعات 
�حلكومة، �دعا �جلميع �ىل �للحاق بهم. �يف �ملقابل، �عتربت �شخ�شية قريبة 
من رئي�س �حلكومة �لعر�قية �ملالكي �أن �لتهدئة بد�أت، ��لآن هناك �لعديد من 
�لقياد�ت �ل�شنية من زعماء �لع�شائر �رجال دين ��شيا�شيني يعملون من �أجل 
عزل �ملتطرفني �من يريد دفع �لحتجاجات �ىل م�شار�ت عنف �أ� غري ذلك . 
�لتظاهر�ت  �أن زعماء  �لأزم��ة مع  �ملالكي لهذه  ��ثقاً من تخطي  �مل�شدر  �ب��د� 
�أ�شر�� على متابعة �عت�شاماتهم �ىل حني نيل مطالبهم �يرى �ملالكي �أن د�ئرة 
�لتعامل مع هوؤلء  �ملعتدلني ��لر�ف�شني ملوجة �لتطرف تت�شع ��شيعمل على 

�ملعتدلني �يقوّيهم �يدعمهم �يتجا�ب مع مطالب يتقّدمون به�. 

توقف �لبحث عن 100 
عامل منجم يف د�رفور 

•• دارفور-وكاالت:

توقفت عمليات �لبحث عن مائة من عمال منجم ذهب يف �إقليم د�رفور غرب 
�ل�شود�ن �نهار عليهم �ملنجم �لثنني �ملا�شي �يعتقد �أن جميعهم ق�شو�، �فق 
�أحد زمالئهم. �قال هذ� �لعامل من منطقة جبل عامر �لتي  �أف��اد به  ما 
د�رف��ور لوكالة  �لفا�شر عا�شمة �لية �شمال  تبعد مائتي كلم �شمال غرب 
خطرية  لأنها  )�ل�شبت(  �م�س  توقفت  �لبحث  عمليات  �لفرن�شية  �لأن��ب��اء 
للغاية مو�شحا �أنها توقفت ب�شبب خما�ف فرق �لإنقاذ من �نهيار �ملنجم 
عليهم. ��أ�شار �لعامل �لذي طلب عدم ك�شف هويته �إىل �أن عمليات �لبحث 
�ملطمورين  �لبحث عن  فريق  ت�شعة من  فوق  �ملنجم  �نهار  �أن  بعد  توقفت 
حتت �لأر���س. ��أ�شاف ت�شعة من �لذين يعملون يف �لبحث �ختفو� بعد �أن 
�نهارت �لأر���س عليهم �خلمي�س لفتا �إىل �أنه مت �إخ��ر�ج ثماين جثث، د�ن 
�لبحث.  لفريق  �أم  �ملنجم  لعمال  تعود  �جلثث  كانت هذه  �إذ�  ما  يو�شح  �أن 
�خلمي�س  �أعلنا  حملي  �م�شوؤ�ل  �ل�شود�نية  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  �ك��ان 
�أن �أكر من �شتني قتلو� بانهيار منجم ذهب �لثنني مبنطقة جبل عامر 
�أعمال  �ملا�شية  �لأ�شهر  �شهدت  عامر  جبل  منطقة  �كانت  د�رف��ور.  باإقليم 
عنف بني �ملنقبني �أ�دت بحياة �لع�شر�ت، مما دفع �ل�شلطات لإغالق �ملكان 
حلني توفيق �لأ��شاع، �إل �أن جمموعات من �ملنقبني عادت للعمل باملنطقة 

رغم ما ي�شكله ذلك من تهديد على حياتهم.
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 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/867 )تنفيذ جتاري (

�ىل �ملنفذ �شده/ �ليد فجر جاكري  عنو�نه: بالن�شر  قد �شدر �شدك من حمكمة 
�ل�شيار�ت   لتاجري  �بوظبي  ل�شالح/�شماء   2011/809 رقم  حكم  �لبتد�ئي-  �بوظبي 
 36.550 مبلغ  للمدعية  ي��وؤد��  ب��ان  بالت�شامم  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
�لثاين  عليهما  �ملدعى  �ب��ال��ز�م  ��شر�ر  من  �ملدعية  حلق  عما  �شامال  تعوي�شا  دره��م 
�مل�شتحق  �ليجار  قيمة  درهم   15.240 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  ��لثالث 
��لزمت �ملدعى عليهم �مل�شاريف �مبلغ مائتي درهم �تعاب حماماة. �مبا �ن �ملحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور �دفع �لر�شم �ملحدد لذلك، لذ� عليك �لقيام 
بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن.  كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/5/27 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف �لتنفيذ، �يف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة.   �شدر بتوقيعي �ختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/25
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�ملنفذ  �جلن�شية:�لمار�ت   �لها�شمي  من�شور  �ل�شيد  ح�شني  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : �شركة بن حم لل�شيار�ت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه/ 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لل�شيار�ت  حم  بن  �شركة 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
طلب  لنظر  موعد�   2013/5/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  �حدد 
�لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/60 ت   عام- م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل ��لتخلي�س �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده : 
�رثة حممد عبد�هلل حممد عمري�ت �جلن�شية: �ليمن �ملطلوب �عالنه/ �رثة حممد 
عبد�هلل حممد عمري�ت �جلن�شية: �ليمن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/256 مد جز- م ر- ب-ع ن 
�حدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �ل�ىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملقر �لرئي�س �شخ�شيا 
م�شاريف  درهم   2106+ درهم   31572 مبلغ  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  �كيل  بو��شطة   ��
�لد�ى +2000 درهم �مانة خربة +714 درهم ر�شوم �لتنفيذ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شركة �لر�ة �لد�لية �ملحد�دة  
بتاريخ  �ب��وظ��ب��ي  ��شتئناف  حمكمة  م��ن  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�س  ف��ي��ه  �ل��ط��ع��ن  مت  ق��د   2011/1695 ب��رق��م   2012/1/13
�لطاعنيني /1- موهن هيما ند��س �شبهاناين 2- جورناين ر�جي�س جالب ر�ي بوكالة 
�ملنهايل- �قيد له �لطعن رقم 2013/3 نق�س جتاري، لدى  �ملحامي/ حامد عو�س 
حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي،  لذ�  عليك �يد�ع قلم �لكتاب مبحكمة �لنق�س مذكرة 
بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل عنك �بامل�شتند�ت �لتي تر�ن تقدميها 
يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن �ذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 

من �لقانون �لحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب حمكمة النق�ض للدوائرة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض
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      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 294 /2013  جت- كل- م ت-ب-  اأ ظ 
مدعي/ موؤ�ش�شة مرت� لتاجري �ل�شيار�ت ل�شاحبها ملالكها حمود �شيف حمود عبد�هلل 
رئي�شي  حممد  عبد�هلل  علي  عبد�هلل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملعمري 
 190.000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ��خر�ن 
�ملطلوب �عالنهما/ 1-عبد�هلل علي عبد�هلل حممد رئي�شي 2-�حمد عو�س �شر�ر علي   
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�حددت �ملحكمة �لربعاء �ملو�فق 2013/5/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  �� بو��شطة �كيل معتمد �عليك  �لتجارية �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة   -
بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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  اإعالن �سطب قيد

 تعلن �ز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/ دي لييو ميدل �ي�شت ليمتد جن�شيتها جزر 
�لعذر�ء �لربيطانية، قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة �بوظبي 

��ملقيدة حتت رقم )1610( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة . 
�ل�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي  لأح��ك��ام  �ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�ل��وز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد  �لتجارية �تعديالته ��لقر�ر 
��ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  �مكاتب  لفر�ع  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت  دليل 

�حلرة بالد�لة.
�ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجا�ز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
�زارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

وزارة القت�ساد 

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

�لعثور على جثتي طيارين �أمريكيني يف قرغيز�شتان �أوباما: نتابع �حلملت على �ملعار�شة �لفنزويلية
•• ب�شكيك-ا ف ب:

بالوقود  للتز�د  �مريكية  طائرة  يف  �لمريكيني  �لطيارين  من  �ثنني  جثتي  على  �م�س  �نقاذ  رج��ال  عر 
����شح  �ل��ب��الد.  يف  �ل�شلطات  �علنت  كما  �فغان�شتان،  �ىل  �قالعها  بعيد  قرغيز�شتان  جبال  يف  حتطمت 
م�شوؤ�لون �مريكيون �حمليون �ن طائرة �لبوينغ كي �شي135- �شرت�توتنكر �لتي كانت �شتنقل ع�شر�ت 
�لطنان من �ملحر�قات، حتطمت ��حرتقت على بعد 50 كلم غرب ب�شكيك �لعا�شمة �لقرغيز�شتانية. �يف 
�لطيارين هذ�  �لطارئة عر على جثتي  با�شم �ز�رة �ل��شاع  ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س قال متحدث 
�ل�شباح يف �ل�شاعة 7،00 )1،00 ت غ( قرب �ملكان �لذي حتطمت فيه �لطائرة. عمليات �لنقاذ تتو��شل. 
�مل يعر بعد على جثة �لطيار �لثالث . �قال �زير �ل��شاع �لطارئة كوباتبك بور�نوف يف ت�شريح �شحايف 
�ن �لمريكيني يف قاعدة مانا�س قرب �لعا�شمة يحا�لون حتديد هوية �لطيارين �لقتيلني �يجر�ن حتقيقا 
حول ��شباب �شقوط �لطائرة. ���شتاأنف خم�شون رجل �نقاذ عمليات �لبحث �شباح �ل�شبت للعثور على جثة 

�لطيار �لثالث، لكن فر�س �لعثور عليه حيا �شئيلة.

•• وا�شنطن-رويرتز:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �لم��ري��ك��ي ب�����ار�ك ��ب���ام���ا يف 
مقابلة تلفزيونية �ن �لوليات �ملتحدة تتابع 
�مل��ع��ار���ش��ة يف ف��ن��ز�ي��ال. جاء  �حل��م��الت على 
ت�شريح ��باما يف رد على �شوؤ�ل عما �ذ� كان 
نيكول�س  ح��دي��ث��ا  �ملنتخب  �ل��رئ��ي�����س  يعترب 
�كان  لفنز�يال.  �ل�شرعي  �لرئي�س  م���اد�ر� 
م����اد�ر� �ل���ذي �ن��ت��خ��ب رئي�شا ل��ف��ن��ز�ي��ال يف 
�بريل ني�شان بفارق ب�شيط قد �تهم �لوليات 
�مل��ت��ح��دة يف �ق���ت ���ش��اب��ق م���ن �ل���ع���ام �جل���اري 

يف �ليوم �لتايل لنتخابات 14 �بريل ني�شان 
لعمال عنف ��دت �ىل موت ت�شعة ��شخا�س 
ح�شب م��ا ذك��رت��ه �حل��ك��وم��ة. ��ت��ه��م ماد�ر� 
�شده.  بانقالب  �لقيام  مبحا�لة  كابريلي�س 
�تقول �ملعار�شة �ن �مل�شوؤ�لني �شخمو� �عمال 
�ل��وف��اة جنمت عن  ��ن بع�س ح��الت  �لعنف 
با�شطهاد  �حلكومة  �تتهم  ع��ادي��ة.  جرمية 
م��وظ��ف��ي �حل��ك��وم��ة �ل��ذي��ن ���ش��وت��و� ل�شالح 
فيما  �لن�شطاء  بع�س  ��ع��ت��ق��ال  كابريلي�س 
�ن موقفنا  ��باما  �ق��ال  ت�شفه بحملة قمع. 

بالن�شبة للمنطقة كلها لي�س �يدلوجيا.

�نريكي  �مل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  لغ��ت��ي��ال  بال�شعي 
�كان  ��ن���ق���الب.  ف��و���ش��ى  لث����ارة  كابريلي�س 
�شلف ماد�ر� �لرئي�س �لر�حل هوجو ت�شافيز 
�قال  �ملتحدة.  للوليات  �ملنتقدين  ��شد  �حد 
يونيفيجن  م���ع حم��ط��ة  �مل��ق��اب��ل��ة  يف  ��ب���ام���ا 
نيوز خالل زيارة للمك�شيك �عتقد �ن �لعامل 
��لحتجاجات  �لعنف  �ع��م��ال  يتابع  باأكمله 
ر�أينا  �ن  �عتقد  �مل��ع��ار���ش��ة.  على  ��حل��م��الت 
�لعام هو �ن �لمر يعود لل�شعب �لفنز�يلي يف 

�ختيار زعمائه يف �نتخابات �شرعية.
�حتولت �لحتجاجات �لتي قادتها �ملعار�شة 

•• كابول-وكاالت:

حميد  �لف�����غ�����اين  �ل���رئ���ي�������س  ن���ف���ى 
ك��رز�ي �م�س �ن تكون �لم��و�ل �لتي 
دفعتها �كالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية 
�لمريكية )�شي �ي �يه( �ىل �لرئا�شة 
زعماء  �ىل  حت��وي��ل��ه��ا  مت  �لف��غ��ان��ي��ة 
�حل����رب �لف���غ���ان، �ذل����ك خ��الف��ا ملا 
�كدته �ل�شحافة. �قد �كدت �شحيفة 
نيويورك تاميز ���خر ني�شان-�بريل 
�ملركزية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �ك���ال���ة  �ن 
�لمريكية دفعت يف �ل�شنو�ت �لع�شر 
�لفغانية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �ىل  �لخ�����رية 
ع�����ش��ر�ت م��الي��ني �ل�������د�لر�ت �لتي 
�زع�����ت ع��ل��ى زع���م���اء ح����رب يرتبط 
بع�س منهم بتجارة �ملخدر�ت �� على 

�شلة بحركة طالبان.
ك��رز�ي �ىل �لقر�ر  �لرئي�س   ��شارع 
باأن �جهزته تلقت �مو�ل من �جهزة 
���شاف  �لم��ريك��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

�ن  ك��رز�ي يف موؤمتر �شحايف  حميد 
هذه �لم��و�ل �لتي تدفع منذ �قامة 
على  �لنتقالية  �لفغانية  �حلكومة 
���خر  يف  طالبان  نظام  �شقوط  �ث��ر 
2001 مل توزع على زعماء �حلرب 
�حلكومة  يف  م���وظ���ف���ني  ع���ل���ى  ب����ل 
ك��احل��ر����س . �ق��ال �ن ه��ذه �لمو�ل 
�لي�س �ىل حركات  �ف��ر�د  �ىل  دفعت 
�� �حز�ب ��كد نعطي �ي�شالت بكل 
نفقات �حلكومة �لمريكية . �كانت 
�ك���دت �ن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
د��شتم  �لر�شيد  عبد  �حل���رب  زع��ي��م 
�لذي  �لتحالف  ع���د�د  ك��ان يف  �ل���ذي 
�ط����اح ط���ال���ب���ان، ك����ان ي��ت��ل��ق��ى �حده 

�ل��ف��ائ��ت �إن��ه��ا دّم����رت م��ع��رب�ً تديره 
ب��اك�����ش��ت��ان يف م��ن��ط��ق��ة ن��ائ��ي��ة خالل 
�لأربعاء  ليل  بد�أت  �لتي  �ل�شتباكات 

�شنتني  ق���ب���ل  ل���ال����ش���ف  ي����ا  ت���وق���ف���ت 
�شر�كة  �ملناق�شات حول  بد�أنا  عندما 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع  ��شرت�تيجية 
�لمريكيون  ق����دم   ،2001 �يف   .
�لم��و�ل �ىل زعماء �حلرب  �نف�شهم 
�لفغان �لذين كانو� يقاتلون حركة 
ط��ال��ب��ان �ل��ت��ي ك��ان��ت ت�����وؤ�ي �ن���ذ�ك 
�لعد� �ل�ل للوليات �ملتحدة ��شامة 

بن لدن،
�مريكيون.  م�����ش��وؤ�ل��ون  ذك����ر  ك��م��ا   
�لرئي�س  ب���ح���ث  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف 
�لأفغاين هاتفيا مع �زير �خلارجية 
�لو�شع على  �لأمريكية جون كريي 
بعد  �لباك�شتانية  �لأفغانية  �حل��د�د 

�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، �ه���و م���ا ك���ان عار�شه 
�ل�شهر  ع��ل��ن��اً  �لأف����غ����اين  �ل��رئ��ي�����س 

�لفائت.

��علن  ���ش��ه��ري��ا.  د�لر  �ل���ف   100
كرز�ي هذ� �ل�شباح، �لتقيت م�شوؤ�ل 
�ملركزية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �ك���ال���ة  يف 
�لم��ريك��ي��ة �ط��ل��ب��ت م��ن��ه �ل توقف 
�لت�شريبات  بعد  م�شاعدتها  �لوكالة 

�ىل ��شائل �لعالم. 
�شت�شتمر  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة  �ه����ذه 
كرز�ي  ��ك��د   . ذل��ك  �ن�شكرهم على 
م�������ش���اع���دة مم���اث���ل���ة من  ن���ت���ل���ق  مل 
بع�س  قدمت  �لربيطانية.  �لجهزة 
�لعمليات،  بع�س  �طار  يف  �مل�شاعد�ت 

لكن لي�س على قاعدة منتظمة .
قدمت  �ي�������ر�ن  �ن  ك�������رز�ي  �ق������ال   
مهمة  مالية  م�شاعدة  لفغان�شتان 

�لفجر  ����ش���اع���ات  ح���ت���ى  �ت���و�����ش���ل���ت 
�لأ�ىل من يوم �خلمي�س �ذك��رت �أن 
باك�شتان بنت �ملعرب من د�ن مو�فقة 

بني  موؤخر�ً  �قعت  �لتي  �ل�شتباكات 
�ل��ب��ل��دي��ن يف م��ن��ط��ق��ة معرب  ق�����و�ت 
ب�شرق  ن��ان��غ��اره��ار  ب��اإق��ل��ي��م  غ��و���ش��ت��ا 

�أفغان�شتان.
�لأفغانية عن  �نقلت �شحيفة خاما 
�لأفغاين،  �لرئي�س  با�شم  �مل��ت��ح��دث 
�أميل فاي�شي قوله �أن كرز�ي �كريي 
�لأخرية  �ل�شتباكات  هاتفياً  ناق�شا 
�جلانبني  ب����ني  غ���و����ش���ت���ا  م���ع���رب  يف 

�لباك�شتاين ��لأفغاين.
��أ�شاف �أن م�شاعر �ل�شعب �لأفغاين 
ح�شا�شة جد�ً لأنهم لن يتحملو� بعد 
�ملتو��شلة  باك�شتان  حت��رك��ات  �لآن 
د�خل �لأر��شي �لأفغانية ��لتدخالت 
�لأخ�����رى ل��ه��ا يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان . �قد 
باك�شتان  �شد  �لأفغان  مئات  تظاهر 
بعد �ل�شتباكات بني جي�شي �لبلدين 
ق��و�ت حر�س  قتياًل من  �لتي خّلفت 

�حلد�د �لأفغانية.
�خلمي�س  �لأفغانية  �ل��ق��و�ت  �ق��ال��ت 

بحث مع كريي الو�سع على احلد�د الأفغانية

كرز�ي ينفي دفع �أمو�ل لزعماء �حلرب 

�شجناء غو�نتنامو بدون حماكمة منذ 11 �شنة 
•• وا�شنطن-ا ف ب:

150 �لف �شخ�س ��قعو� على عري�شة �جهت �ىل بار�ك  كتب 
يف  �ملعتقلني  �ل�شجناء  ن�شف  م��ن  �ك���ر  م��ع��ان��اة  لن��ه��اء  ��ب��ام��ا 
 �� عنهم  �فرجو�  عقد  من  �ك��ر  منذ  حماكمة  د�ن  غو�نتانامو 
�بعد�هم �ىل بلد�نهم �� حاكموهم! . ��ر�ء جدر�ن هذ� �ل�شجن 
�لع�شكري �مل�شيد على تالل غو�نتانامو على جزيرة كوبا، يحا�ل 
هوؤلء �لرجال �لذين ��دعو� �ل�شجن لفرتة غري حمددة من د�ن 
عن  ��شر�ب  خالل  من  ���شاعهم  ب�شاأن  �لنتباه  لفت  حماكمة، 
�لطعام �شيدخل �لثنني �شهره �لر�بع. �قال �لفغاين عبيد �هلل 
�لذي ك�شفت �شهاد�ته �جلمعة لقد فقدت كل �مل �ين م�شجون يف 
11 �شنة �لن �ما زلت �جهل م�شريي  غو�نتانامو منذ حو�ىل 
عن  م�شربني   166 ��شل  م��ن  �شجني   100 �جلمعة  �ك��ان��و�   .
�للفتنانت-كولونيل  �بح�شب  �ل�شجن.  �شلطات  بح�شب  �لطعام 
منهم   23 �ط��ع��ام  يتم  �ل�شجن  با�شم  �ملتحدث  ه��ا����س  �شامويل 
بانابيب �لتغذية بينهم ثالثة �دخلو� �مل�شت�شفى من د�ن �ن تكون 

حياتهم مهددة.

�يوؤكد �ملحامون �ن 130 �شجينا م�شربون عن �لطعام معظمهم 
منذ �ل�شاد�س من �شباط-فرب�ير �تقول جملة نيويوركر يف مقال 
ل حاجة للقيام بح�شابات للتحقق من �ن هوؤلء �ل�شجناء �لذين 
يخاطر�ن بحياتهم بهذه �لطريقة لي�شو� من �ملقاتلني �لعد�ء 
ميكن  �ل  نا�شطني  �ل  �رهابية  بان�شطة  بقيامهم  م�شتبها  �ل 
��شفهم باي من هذه �ل��شاف �ملخيفة . �ح�شل 86 �شجينا من 
��شل �ل166 على مو�فقة لنقلهم من قبل �ل�شلطات �لمريكية، 
�شميث  �شتافورد  كاليف  ����ش��رح  �شنو�ت.  خم�س  منذ  ��لبع�س 
ميكن  �ن��ه  يعني  ه��ذ�  بر�س  لفر�ن�س  �شجينا،   15 حمامي  �ه��و 
�لفر�ج عن %52 من �ل�شجناء . �ملاذ� نقل هوؤلء �لرجال �ىل 
مع�شكر غو�نتانامو يف �ق�شى كوبا؟ �يقول �شميث لقد ��شر�� يف 
�فغان�شتان �� يف باك�شتان ��شلمو� لالمريكيني . �يتوىل �شميث 
منذ  �لطعام  ع��ن  �مل�شرب  عامر  �شاكر  �ل��ربي��ط��اين  ع��ن  �ل��دف��اع 
�شبعني يوما ��لذي ل يز�ل معتقال رغم �عالن لندن ��شتعد�دها 
ل�شتقباله. �يقول �لكولونيل موري�س ديفي�س يف عري�شة جمعت 
150 �لف توقيع خالل 48 �شاعة هناك �مر غري �شائب يف نظام 
يفر�س على �ن يبقى �مل�شتبه به حمتجز� لفرتة غري حمددة يف 

ب��ارت��ك��اب ج��رمي��ة ح��رب �ح��ي��ث )ع��ل��ى �لعك�س(  غ��ي��اب �ي تهمة 
ت�شمح له �لد�ن��ة بتهمة �رتكاب جرمية حرب بالعودة �ىل دياره 
غو�نتانامو  يف  �ل�شابق  �لع�شكري  �ملدعي  ديفي�س  ��لكولونيل    .
يذكر يف �لعري�شة �نه �جه �شخ�شيا �لتهمة �ىل ثالثة معتقلني 
�شابقني دينو� بارتكاب جر�ئم حرب ��عيد�� �ىل بلد�نهم، ثالثة 
معتقل  يف  �شنة   11 م��ن  �ك��ر  �م�شو�  �شجينا   779 ��شل  م��ن 
�خرين  معتقلني  �شتة  �ىل  �لتهمة  �ي�شا  ��ج��ه��ت  غو�نتانامو 
�ل�شجناء  ��شتثنائية �بني  �ميثلون حاليا �مام حمكمة ع�شكرية 
�لثمانني �لباقني ل ميكن �حالة �ربعني على �لق�شاء لعدم توفر 
�ل�شجناء  %5 فقط من  �ن��ه ميكن مالحقة  يعني  �ه��ذ�  �دل��ة. 
�لذين كانو� يف غو�نتانامو. �قال �ملحامي كاليف �شتافورد �شميث 
م�شاألة غو�نتانامو ف�شل كبري �قال زميله عمر فرح �نه �آن �ل��ن 
لكي ي�شحح �لرئي�س بار�ك ��باما هذ� �خلطاأ �لفظيع � يتحدث 
بلجهة �قوى من جلهة �ل�شجناء �نف�شهم . �فرح �لذي عاد للتو 
�مل�شربني  �ل�شتة  �ربعة من موكليه  �لتقى  من غو�نتانامو حيث 
�ل�شجناء.  �ظ��ه��ره  �ل��ذي  للت�شميم  ده�س  �ن��ه  ق��ال  �لطعام،  ع��ن 

��شرح لفر�ن�س بر�س لي�س لديهم �ي �شيء يخ�شر�نه .

معربة  �ل��ب��الد،  يف  �لفتنة  �إح����د�ث 
عن رف�شها �ملطلق لآفات �لتكفري 

� �لفتنة �ممار�شة �لإرهاب. 
من جهته، �أ�شدر �ملكتب �لتنفيذي 
لل�شغل،  �لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�ك����رب �مل��ن��ظ��م��ات �جل��م��اه��ريي��ة يف 
مطالب  فيه  ي�شاند  بيانا  تون�س، 
رجال �لأمن ��جلي�س  �لد�عية �إىل 
��شوح �لقر�ر �ل�شيا�شي جتاه �لعنف 
��لإرهاب ��إىل �حلماية �لقانونية 
��لتجهيز�ت  �مل�����ع�����ّد�ت  �ت����وف����ري 
�يدعو  بالو�جب،  للقيام  �لالزمة 
������ش���ح من  م���وق���ف  �إىل  �ل�����ش��ل��ط 
دعاة �لعنف ��لإرهاب ��ملحّر�شني 
�لقانون  �تطبيق  �ممار�شيه  عليه 

�شّدهم ، �فق تعبريه.
�ج�����اءت ه����ذه �مل��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى �إثر 
�شد�ر  ب�شاأن  لأمنيني  ت�شريحات 
�لتحرك  م���ن  مت��ن��ع��ه��م  ت��ع��ل��ي��م��ات 
�تعر�س  �لإره����اب  ملقا�مة  �مل�شلح 
جبل  �أح����د�ث  يف  للخطر  حياتهم 

�ل�شعانبي �لأخرية .
�ذّك���ر �ل��ب��ي��ان مب��ا ن��ّب��ه �إل��ي��ه �حتاد 
�ل�����ش��غ��ل ���ش��اب��ق��ا م���ن �أخ����ط����ار �ما 
ة بعد �غتيال  يرتّب�س بتون�س، خا�شّ
�ت�شاعد  بلعيد  �شكري  �مل��ع��ار���س 
�ترية �لتهديد بالغتيالت للعديد 
��ل�شيا�شيني  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن 

��لإعالميني.
�ملجتمع  مكّونات  ك��ّل  �لبيان  �دع��ا 
�لتون�شي �إىل �لوقوف �شّفا ��حد� 
م����ن �أج������ل �ج���ت���ث���اث �ل���ع���ن���ف من 
باإ�شرت�تيجية  ف��ق��ط  ل  ج�����ذ�ره 
�أمنية �قانونية ���شحة ��شارمة، 
قيمّية  جمتمعية  بتعبئة  �أي�شا  بل 
عنو�ن  حتت  ��شيا�شية  �عقائدية 
مذّكر�  ��لإره���اب،  �لعنف  مقا�مة 
حّل  �إىل  �لد�عي  �ل�شعبي  باملطلب 
ما ي�شّمى بر�بطات حماية �لثورة .
�ملعلنة  �مل��و�ق��ف  جممل  تخفي  �ل 
�لإرهابي  �خل��ط��ر  �أّن  م��ن  خوفها 
��شتمر�ر  ����ش���ورة  يف  ���ش��ي�����ش��ت��ف��ح��ل 
�ل����ت����وت����ر �ل�������ش���ي���ا����ش���ي ��لأزم����������ة 
���شتتباعاتها  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
�لج����ت����م����اع����ي����ة �غ������ي������اب �لأم�������ن 
جانب  �إىل  �ل��ب��الد،  يف  ��ل�شتقر�ر 
ع��ج��ز �ل��ف��رق��اء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني على 
��شتكمال  ��شفة  �توفري  �لتو�فق 
�مل���رح���ل���ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة �ل���ت���ي طال 

�أمدها.

•• تون�ص - خا�ص:

ت�شتمر عمليات �لتم�شيط � �لبحث 
�لتي  �مل��ج��م��وع��ة �لإره����اب����ي����ة  ع���ن 
�أعلى  �ل�شعانبي،  بجبل  تتح�شن 
�لتون�شية،  �ل���ب���الد  يف  �مل��رت��ف��ع��ات 
�نه  �ي��ب��د�  �لق�شرين.  مبحافظة 
مت يف مرحلة �أ�ىل حما�شرة �جلبل 
�ت��ط��وي��ق��ه ب��ال��ك��ام��ل ��إغ������الق كل 
منافذه، يف م�شعى ل�شتخد�م �شالح 
�ملجموعة  �جلوع ��لعط�س لإجبار 
خا�شة  ��ل�شت�شالم  �خل��ر�ج  على 
بعد �أن �أُجربت على ترك متوينها 
�إقامتها �لتي  �ز�ده��ا يف مع�شكر�ت 

�قع تدمريها. 
�لتون�شية  �لدفاع  �ز�رة  �أكدت  �قد 
�لعميد  ل�شان  على  �ل�شبت،  �أم�����س 
�لر�شمي  �لناطق  ن�شر  بن  خمتار 
عن  �لك�شف  يقع  مل  �أّن���ه  با�شمها، 
ع��ن��ا���ش��ر �مل��ج��م��وع��ة �مل��ح�����ش��ن��ة يف 

�ملنطقة حمل �لتم�شيط.
�لأمنيني  م����ن  ع������دد�  �أن  ي���ذك���ر 
�جي�س  درك  م����ن  �ل���ت���ون�������ش���ي���ني 
تعر�شو� �إىل �إ�شابات خطرية جر�ء 
�ملنطقة  زرع����ت يف  �أل���غ���ام  �ن��ف��ج��ار 

�ذلك �إثر عملية مت�شيط.
مطلعة  م���������ش����ادر  �أف�����������ادت  �ق������د 
جل���ري���دة �ل�������ش���ر�ق �ل��ت��ون�����ش��ي��ة يف 
معلومات  هناك  �أن  �أم�����س،  عددها 
تقوم  تخطيط  ع��ن  ��شتخبار�تية 
�ملتعقبة م��ن طرف  ب��ه �جل��م��اع��ات 
قو�ت �جلي�س ��حلر�س �لتون�شيني 
فى  تتمثل  نوعية  بعمليات  للقيام 
حد�دية  ح��ر���س  م��ر�ك��ز  مهاجمة 
�لقو�ت  لت�شتيت  �ذل����ك  �أم����ن  �أ� 
�حل�شار  تخفيف  بهدف  ��إلهائها 

على جبل �ل�شعانبي .
�أن  ي���ب���د�  �مل�������ش���در  ذ�ت  �ح�����ش��ب   
فر�شة  �لآن عن  تبحث  �جلماعات 
ل��ل��ه��ر�ب م��ن �جل��ب��ل ب��ع��د ت�شديد 
�ملنافذ  ك��ل  �غ��ل��ق  عليهم  �خل��ن��اق 
نفاذ  يعني  م��ا  �ه��و  �إليهم  �مل��وؤدي��ة 
باأي  �خل���ر�ج  �حما�لتهم  �مل��وؤ�ن��ة 
�لقو�ت  ��ن  خا�شة  كانت  طريقة 
�ملعني  �جلبل  يف  توغلت  �لتون�شية 
تخل�شت  �أن  بعد  عليه  ��شيطرت 
�مل��زر�ع��ة �هي  نهائيا م��ن �لأل��غ��ام 
ح���ال���ي���ا ب�������ش���دد حم����ا�����ش����رة ه���ذه 

�لعنا�شر �لإرهابية .
��شتنفار  ح���ال���ة  ف�����اإن  �ل��ل��ت��ذك��ري 

ت�����ش��ه��ده��ا حمافظة  ك��ب��ري  �أم���ن���ي 
�ل��ك��اف)���ش��م��ال غ��رب ت��ون�����س( منذ 
�حد�ت  تقوم  حيث  �ل�شبت،  �شباح 
ب��ني �جل��ي�����س ��حلر�س  م�����ش��رتك��ة 
�ملنطقة  لغابات  مت�شيط  بعمليات 
���ش��ي��ارة ق��ام��ت باإطالق  ب��ح��ث��ا ع��ن 
�أعرية نارية يف �جتاه ثكنة ع�شكرية 
�ل�شالح  �أح���م���د  ���ش��ي��دي  مب��ن��ط��ق��ة 
�خل�شبة  �لقلعة  ملنطقة  �ل��ت��اب��ع��ة 
��أ�شارت  بالفر�ر.  ن  �أن تتح�شّ قبل 
�ملجموع�ة  �أّن  �إىل  �لأن���ب���اء  بع�س 
تتكون  �ل�شعانبي  بجبل  �ملتح�شنة 
من 50 �شخ�شا يرت�أ�شها جز�ئري 
م�شادر  �إىل  �ن�شبت   . �تون�شيان 
�ملجموع�ة  ه��ذه  �أن  تون�شية  �أمنية 
جمهزة بعتاد متطور �ُمدربة على 
�لأ�شلحة،  ���شتعمال  �لأل��غ��ام  زرع 
نفت  �لتون�شية  �ل��دف��اع  �ز�رة  لكن 

�أم�س �شّحة ذلك.

من ار�س عبور اإىل ار�س جهاد
�لإرهابية  �لعمليات  تكرر  ظل  �يف 
�تطور  ت���ون�������س  د�خ������ل  �مل�����ش��ل��ح��ة 
جهات  يف  �نح�شارها  رغم  نوعيتها 
�إىل طرح  دف��ع  حم���د�دة �معز�لة 
�ل�شوؤ�ل حول ما �إذ� حتولت تون�س 
من جمرد منطقة عبور �إىل قاعدة 

للن�شاط �لإرهابي؟ 
جممل �لتطور�ت يف �لآ�نة �لأخرية 
دفعت خرب�ء يف �شوؤ�ن �لإرهاب �يف 
تناقلت  �ل�شامل،  �لأم���ن  �شيا�شات 
مو�قفها ��شائل �لإعالم �لتون�شية 
�ملكتوبة ��ملرئية، �إىل �لتاأكيد على 
تعي�شه  �ل���ذي  �حل���ايل  �ل��و���ش��ع  �أن 
�إىل حتول  �إ���ش��ارة  �ليوم هو  تون�س 
تون�س �إىل �أر�س جهاد بعد �أن كانت 

�أر�س عبور. 
��أ�شار�� �إىل �إمكانية �أن تكون لهذ� 
�ل��ت��ط��ور  ن��ت��ائ��ج ت��ف��وق م��ا ي�شّجل 
�لو�شع  رب��ط  مت  �إذ�  خا�شة  �ل��ي��وم 
�كت�شفت  �ل��ت��ي  �لأ�شلحة  مب��خ��ازن 
تون�شية  ع��دة مناطق  م��دة يف  منذ 
ن�شاط  م���ع  �ت�����ش��اب��ك��ه  م��ت��ف��رق��ة، 
�لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي 

�إىل عقالء  �لتنظيم يف بيان  �ق��ال 
�حل���رك���ة �لإ���ش��الم��ي��ة يف ت��ون�����س ، 
�ل�شمعة  ���ش��يء  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �إن 
ب�شياطه،  جميعا  ظ��ه��ورن��ا  �أُل��ه��ب��ت 
يجب  �غ��ريه��م،  �نه�شة  �شلفيني 
م�شتقاته  �ت�����ش��ق��ط  ي�����ش��ق��ط  �أن 
به  �ل��ع��م��ل  ي��ت��وق��ف  �أن  �ي��ج��ب   ..
�ل�شرفاء  �ل��غ��ي��وري��ن  �ع��ل��ى  ف����ور� 
يتحركو�  �أن  تون�س  يف  ��لأح�����ر�ر 
�ك�شفت   . �جت����رمي����ه  لإل����غ����ائ����ه 
�لعثور  مت  ق��د  �أن���ه  �مل�����ش��ادر  نف�س 
تقليدية  ع�شكرية  متفجر�ت  على 
كيفي�ة  ع���ن  ت�����ش��وي��ري��ة  ��ث����ائ����ق 
م�شفرة  ��أخ���رى  �ملتفجر�ت  �شنع 
نقالة،تبنّيَ  �ه���و�ت���ف  �خ���ر�ئ���ط 
��شتعملت لإج��ر�ء مكاملات  �أنها قد 
د�ل���ي���ة. ُ�ي���ذك���ر �أن ق����و�ت �لأم���ن 
�ل���ت���ون�������ش���ي���ة ك����ان����ت حُت��������ا�ل منذ 
هذه  ت��ف��ك��ي��ك   2012 دي�����ش��م��رب 

�ملجموعات �لإرهابية..

املطالبة بو�سوح 
القرار ال�سيا�سي

 جتاه  العنف �الإرهاب
�إث��ر ه��ذه �لأح���د�ث ، عرّبت  �على 
�أحز�ب �شيا�شية تون�شية عن �إد�نتها 
ل����الإره����اب، �����ش��ت��ن��ك��رت م���ا تقوم 
مت�شددة  دي��ن��ي��ة  جم��م��وع��ات  ب��ه��ا 
�ملع�شكر�ت  �إع�������د�د  يف  ��مل��ت��م��ث��ل��ة 
�ممار�شة  �ل�������ش���الح  ������ش���ت���ع���م���ال 
�تهديد  �لأل��غ��ام  �زرع  �لتفجري�ت 
�أم���ن �مل��و�ط��ن��ني ����ش��الم��ة �لرت�ب 
�شر�رة  ع��ل��ى  م����وؤك����دة  �ل���وط���ن���ي، 
�لكفيل  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر  ت��ف��ع��ي��ل 
مظاهر  خمتلف  �ل��ب��الد  بتجنيب 
��لنزلقات  ��مل��خ��اط��ر  �لح��ت��ق��ان 
�لأط���ر�ف  جميع  مب�شاركة  �ذل���ك 

�ل�شيا�شية ��ملدنية.
�إىل  �حلكومة  �لأح����ز�ب  دع��ت  كما 
للحد�د  �لفعالة  ��ملر�قبة  �ليقظة 
كل  �معاقبة  �ملهربني  �حما�شرة 
�شر�مة  ب��ك��ل  �ل�����ش��الح  يحمل  م��ن 
�ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���ان���ون ع��ل��ى ك���ل من 
يعتدي على �أمن �ل�شعب �ي�شتهدف 

�إم��ك��ان��ي��ات ت�شندها  ه��و م��ت��اح م��ن 
عزمية قوية للدفاع عن �لبالد.

�ق��د دع��ا �ل��ك��ث��ري�ن يف تون�س �إىل 
م���وؤمت���ر �طني  ت��ن��ظ��ي��م  �����ش����ر�رة 
جميع  فيه  ي�شارك  �لإره����اب  ���ش��ّد 
جميع  �حت���������ش����ره  �ل���ت���ون�������ش���ي���ني 
منها  �لإ�شالمية  خا�شة  �لتيار�ت 
ق�شد مناق�شة �إ�شرت�تيجية �لأمن 

يف تون�س.
 

تفعيل قانون
مكافحة الإرهاب

�ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي لالحتاد  �ك���ان 
�لوطني لنقابات قو�ت �لأمن عماد 
ت�شريح  �أك��د يف  قد  بلحاج خليفة، 
لأح�������د �ل�������ش���ح���ف �لل���ك���رت�ن���ي���ة 
تفعيل  ����ش���ر�رة  ع��ل��ى  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
ملجابهة  �لإره����اب  مكافحة  ق��ان��ون 
على  �لقانون  �تطبيق  �لآف��ة  ه��ذه 
�مل�س من  ل��ه نف�شه  ك��ل م��ن تخول 
�لأمنية،  ��مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ب��الد  �م���ن 
فيه  �لإره��������اب  ق���ان���ون  �أن  م��ب��ّي��ن��ا 
حلقوق  �ملخالفة  �لف�شول  بع�س 
�تفعيل  ح��ذف��ه��ا  �ج����ب  �لإن�������ش���ان 
�لقانون طالبا يف �ل�شياق ذ�ته من 

�منطقة  �مل��غ��ارب��ي  �لف�شاء  د�خ���ل 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ��ل�����ش��ح��ر�ء،  �ل�شاحل 
ح���م���اي���ة خم���ي���م���ات ت����دري����ب هذه 
�جل���م���اع���ات ب��ا���ش��ت��ع��م��ال �لأل����غ����ام 
�مل�شادة لالأفر�د مع ما يعنيه ذلك 

من حماية مر�كز قارة.
ك�شف  ع�������دم  �خل�����������رب�ء  �ي������ع������ز� 
لهذه  �لتون�شية  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شة 
�جلماعات مبكر� �إىل كونها تعاين 
�أهمها  من  �لتي  �لتحديات  عديد 
�لو��شح  �ل�شيا�شي  �ل��ق��ر�ر  غ��ي��اب 
قلة  �إىل  �إ����ش���اف���ة   ، لإ����ش���الح���ه���ا 
بالإطار  ��لإح����اط����ة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�لب�شري ��شعف �لتخطيط �لأمني 
��شتناد� �ىل ما ي�شتنتج من �أحد�ث 

جبل �ل�شعانبي يف �أيامها �لأ�ىل.
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ه���وؤلء  �ي�شيف 
م�شتنزفة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ت�شتت  �ل���ت���ي  �ل�����ط�����و�رئ  ب���ح���ال���ة 
مهامها  ع���ل���ى  ��أّث���������رت  ج���ه���وده���ا 
�لأ�شلية �خلا�شة بحماية �حلد�د 
�مكافحة �لظو�هر �لأمنية �ملهددة 
مل��ن��اع��ة �ل���ب���الد. ل��ك��ن ه����ذ�، ح�شب 
نف�س �خلرب�ء، مل مينع �ملوؤ�ش�شتني 
من �ل�شطالع مبهامهما �فقا ملا 

 ،2012 جويلية  يف  �أح��دث��ت،  ق��د 
��شت�شارّية متكّونة من  فنّية  جلنة 
�لقانونية  �لدر��شات  ق�شاة مبركز 
��لق�شائية لإعادة �لنظر يف قانون 
�لإرهاب. �من �لعنا�شر �لأ�شا�شية 
للتحوير�ت يف هذ� �لقانون حتديد 
ت��ع��ري��ف م��ف��ه��وم �لإره������اب �تاليف 
غمو�شه �عمومية �لألفاظ �لو�ردة 
فيه، �تخلي�شه من �لأحكام �لعاّمة 
�ل��ت��ي ق���د ي��ق��ع ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف غري 

�شياقها.
حينها  يف  ���ون  �مل���خ���ت�������شّ ��ع����ت����رب 
هذ�  جلعل  م�شعى   ، �لتنقيح  ه��ذ� 
�لقانون �لّتون�شي ملكافحة �لإرهاب 
�ل��ّد�ل��ي��ة يف  �مل��ع��اي��ري  يتما�شى م��ع 

هذ� �ملجال.
�ل���ق���اع���دة يف بالد  ت��ن��ظ��ي��م  �ك�����ان 
�ملغرب �لإ�شالمي قد دعا يف �أكتوبر 
�ملا�شي حركة �لنه�شة �لإ�شالمية، 
�إىل  �حلاكم،  �لئتالف  تقود  �لتي 
ق���ان���ون مكافحة  � جت���رمي  �إل���غ���اء 
�لرئي�س  ع���ن  �مل�������ور�ث  �لإره��������اب 
�لأ���ش��ب��ق زي���ن �ل��ع��اب��دي��ن ب��ن علي، 
��إىل �لبتعاد عن منهج بن علي يف 

�لتعامل مع �ل�شباب �مل�شلم .

�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  ن��و�ب 
�لتي  �ل���ق���و�ن���ني  ع���ل���ى  �مل�������ش���ادق���ة 
حت���ف���ظ ك�����ر�م�����ة �أع����������و�ن �لأم������ن 

�حتميهم من �لعتد�ء�ت.
�أّن �لآر�ء تختلف ب�شان  �إىل  �ي�شار 
ب��ني د�ع���م لتفعيله  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ� 
�أمام تنفيذ  حتى يكون �شد� منيعا 
�لأر��شي  ع��ل��ى  �إره��اب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ل��ت��ون�����ش��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ع��د �لإع�����الن 
بلد  �أ�شبحت  تون�س  �أّن  �ل�شريح 
بع�س  �رت����ب����اط  �����د  �ت�����اأكُّ  ، ج���ه���اد 
�لإرهابية  ب��امل��ن��ظ��م��ات  �لأط������ر�ف 
تنظيم  ر�أ�شها  �على  تون�س  خ��ارج 
هذ�  �أّن  ي��ع��ت��رب  �م����ن  �ل���ق���اع���دة، 
�ل�شابق  �ل��ن��ظ��ام  �ع��ت��م��ده  �ل��ق��ان��ون 
�ل�شيا�شيني  خ�����ش��وم��ه  ل��ت�����ش��ف��ي��ة 
�ل جمال لإع��ادة �إحياءه، يف حني 
�لقانون  ه��ذ�  �أّن  �آخ���ر  �شق  يعترب 
ميكن �أن ُيفّعل لكن لي�س ب�شيغته 
�ل���ق���دمي���ة ب���ل ب��ع��د ت��ع��دي��ل��ه حتى 
�للحيلولة  ����ش��ت��خ��د�م��ه  ي�����ش��اء  ل 
مبا  مر�جعته  �أي  �ن��ح��ر�ف��ه،  د�ن 
د�ن  �لبالد  �من  � حفظ  يتما�شى 

�مل�شا�س بحقوق �لإن�شان .
�لتون�شية  �لعدل  �ز�رة  �أّن  �يذكر 

بعد اإحكام احل�سار عليهم يف جبل ال�سعانبي

هل يو�ّشع �لإرهابيون د�ئرة �ملو�جهة تاأمينًا لفر�رهم من تون�س؟

�حد �شحايا �لعملية �لرهابية
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•• ابوظبي-الفجر:

م�شر�ع  عن  �م�س  ��لفنادق  لل�شياحة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �علنت 
جممع  �شمن  فاخرة  �فيال  �جناح  فندقية  غرفة   200 لبناء 
د�نات جبل �لظنة باملنطقة �لغربية لمارة �بوظبي ، مما �شيوؤدي 

�يل رفع �لطاقة �ل�شتيعابية للمجمع �ىل 400 غرفة.
�لتعليم  �ل نهيان �زي��ر  �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك  �ق��ال معايل 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �لعلمي  ��لبحث  �لعايل 

زيادة  �شاأنها  من  �لكبرية  �لتو�شعة  هذه  �ن  ��لفنادق  لل�شياحة 
د�ن��ات جبل  200 غرفة يف جممع  �لفندقية من  �لغرف  ع��دد 
ثالثة  �ف��ت��ت��اح  �مل�����ش��ر�ع  يت�شمن   �  . غ��رف��ة   400 �ىل  �ل��ظ��ن��ة 
مطاعم جديدة .حمام �شباحة جديد � �شبا ��كد �ن هذ� �مل�شر�ع 
���شار   .  2014 ع��ام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  �شيكون ج��اه��ز� خ��الل 
معاليه �ن �ملوؤ�ش�شة قررت �لبدء يف هذ� �مل�شر�ع �لطموح ملو�كبة 
لمارة  �لغربية  باملنطقة  �ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �لكبري  �لنمو 
�بوظبي ��لتي ت�شهد قفز�ت كبرية يف �لتطوير للبني �لتحتية 

��ل�شناعية.  ��لعمر�نية  ��ل�شياحية  �خل��دم��ي��ة  ��مل�����ش��ر�ع��ات 
�ىل  �ل��ت��ح��ول  يف  �لغربية  �ملنطقة  جن��اح  �ن  �يل  معاليه  �����ش��ار 
�ل�شيخ  �شمو  ��ل  �لفريق  بف�شل توجيهات  لل�شياحة مت  مق�شد 
حممد بن ز�يد �ل نهيان �يل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لعلي 
للقو�ت �مل�شلحة � �جلهود �لتي يبذلها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية جللب �ملزيد من 
�ىل  ��لتنموية  ��لعمر�نية  �ل�شياحية  ��مل�شر�عات  �ل�شتثمار�ت 

�ملنطقة �لغربية �ذلك �شمن ��شرت�تيجية �بوظبي 2030 .

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق تقرر رفع �لطاقة �ل�شتيعابية
ملجمع د�نات جبل �لظنة �إىل 400 غرفة فندقية وجناح وفيل 

املال والأعمال

�فق ت�سنيف املجل�س العاملي لالألياف ال�سوئية للمنازل

�لإمار�ت يف �ملركز �لأول عامليًا بتو�شيل �شبكة �لألياف �ل�شوئية للمنازل
العبدويل: ا�ضتثمار ات�ضالت لـ 19 مليار درهم و�ضع الدولة يف اأعلى املراتب عامليًا
تتفوق وبفارق كبري على مناف�ضتها كوريا اجلنوبية وتت�ضدر بلدان العامل •• الإمارات 

•• دبي -وام:

�لهند�شة  �ق��رت�ب فريق طالب  �لعليا يف دبي �م�س عن  �لتقنية  �أعلنت كليات 
�شيار�ت  ثالث  ت�شنيع  على  �لنهائية  �للم�شات  ��شع  من  �لإلكرت�ميكانيكية 
�شديقة للبيئة با�شتخد�م معادن خفيفة من مو�د طبيعية. ��شت�شارك تقنية 
دبي للمرة �لأ�ىل من خالل هذه �ل�شيار�ت يف م�شابقة �شل �يكو مار�ثون �آ�شيا 
�أنحاء �لعامل  �لتي تقام �شنويا لت�شجيع طلبة �جلامعات �ملرموقة يف خمتلف 
قلة  خ��الل  من  للبيئة  �شديقة  �لكفاءة  عالية  مركبات  ��بتكار  ت�شميم  على 
��شتهالك �لطاقة ��ملو�د �مل�شتخدمة يف ت�شنيعها. ��شيناف�س طالب تقنية دبي 
يف م�شابقة مار�ثون �شل �يكو عن فئة �ل�شيار�ت �لعاملة بالوقود �ملقامة يف حلبة 
�شيباجن بينج �لد�لية بالعا�شمة �ملاليزية كو�لملبور خالل �لفرتة �ملمتدة بني 
فريقا من 16 د�لة. �تدخل تقنية دبي �ملناف�شات   150 �لقادم  يوليو   7-4
بفريق ي�شم نخبة من طالب ق�شم �لهند�شة �لإلكرت�ميكانيكية �لذي �بتكر 
ثالث �شيار�ت تعترب نو�ة �شناعة حملية للمركبات �خلفيفة �ل�شديقة للبيئة 

�ي�شم �لفريق طالب يف �ل�شنة �لثانية ��لثالثة ��لر�بعة حيث مت تق�شيمهم 
مو��شفات  ���ش��م��ن  ���ش��ي��ارة  ت�شنيع  ��ح����دة  ك��ل  ت��ول��ت  ث���الث جم��م��وع��ات  �إىل 
�مقايي�س �مل�شابقة �بالتعا�ن مع �شركة �شل �لعاملية. �مت ت�شميم �شيار�ت �يكو 
تقنية دبي لت�شري �أطول م�شافة ممكنة با�شتخد�م �أقل كمية من �لوقود �هو 
�ملا�شي ت�شجيل رقم قيا�شي  �لتي �شهدت يف  �مل�شابقة  �ل�شرط �لأهم يف دخول 
من قبل �لفريق �لإ�شباين من جامعة فالن�شيا للتقنيات �ملتعددة عام 2010 
حيث قطعت �شيارة �لفريق م�شافة �لف �8 ر396 كيلومرت با�شتخد�م لرت 
��حد من �لوقود. �يعد ت�شنيع �شيار�ت �يكو تقنية دبي دليال على �لقدر�ت 
لبلوغ  �طموحاتهم  �ملو�طنني  �لإلكرت�ميكانيكية  �لهند�شة  لطالب  �ملميزة 
�آفاق �لبتكار من خالل تطبيق ما در�شوه على �أيدي �أكادمييني متخ�ش�شني 
يف جمالت �لبد�ع �لهند�شي �إىل جانب �لتدري�س �لنظري ��لعملي. �يطمح 
لفت  �إىل  �مل�شابقة  يف  �مل�شارك  �لفريق  �أع�شاء  من  دب��ي  تقنية  هند�شة  ط��الب 
�أنظار �لعامل �إىل �شيارة �شديقة للبيئة كتب عليها عبارة �شنع يف �لإمار�ت ذ�ت 

كفاءة عالية يف ��شتخد�م �لطاقة �تعرب عن �لبتكار ��لتميز �لإمار�تي. 

كليات �لتقنية �لعليا بدبي ت�شل �إىل �ملر�حل �لنهائية يف ت�شنيع �شيارة �إيكو �شديقة للبيئة

•• دبي-الفجر:

�فد  �ل�����ش��ني  م���ن  �لأ�ل  �أم�������س  ع����اد 
من   ، ب���دب���ي  �لأع����م����ال  ر��د  م��ن��ت��دى 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  �ملو�طنني 
معر�س  يف  م�شاركته  بعد  ��ملتو�شطة، 
�ل�  ن�����ش��خ��ت��ه  يف   –2013 ك���ان���ت���ون 
معر�س  �أك�����رب  ث����اين  ك���و�ن���ز�   113
�مل�شتلزمات  يف  ��ملتخ�ش�س   ، بالعامل 
م���ن هد�يا  �ل��ي��وم��ي��ة،  �ل���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
��ل������ع������اب، زي�����ن�����ات م���ن���زل���ي���ة ي���د�ي���ة 
للتنظيف  �م��و�د   ، �خزفية  �زجاجية 
��مل�شتح�شر�ت   ، ��ل�����ش����ت����ح����م����ام 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، �ل��ت��ج��م��ي��ل  ��أد��ت 
�ملطابخ  ��أد��ت   ، ��لنظار�ت  �ل�شاعات 
، ��لأث����اث����ات ��مل��ف��ر����ش��ات �مل��ن��زل��ي��ة ، 
��لفنادق  �مل��ك��ات��ب  م�شتلزمات  �ك��اف��ة 
معد�ت  �إىل  بالإ�شافة   ، ��مل�شت�شفيات 
 ، ��ل�����ش��ري�م��ي��ك  ��حل���د�ئ���ق  �لب�شتنة 
�أ�شبوعا  نحو  �ل��زي��ارة  ��شتغرقت  �ق��د 
�جتاهات  م��وؤ���ش�����ش��ة  �رع���اي���ة  بتنظيم 
بالتعا�ن  �لأع��م��ال  لتطوير  �لوطنية 
عاد  �ق��د   ، �مل��ن��ت��دى  �إد�رة  م��ع جمل�س 
�أع�شاء منهم  �لوفد �ملكون من ع�شرة 
مو�طنات مبجموعة �شفقات بلغت   3
من   . د�لر  م��الي��ني   5 جم��م��ل��ه��ا  يف 
�ل�شجو�ين  �ل�شاحب  عبد  ذك��ر  جهته 
�ملوؤ�ش�شة  ، ��شاحب  �ملنتدى  �شر  �أمني 
�مل�شاركة  ه��ذه  �أن   ، �جتاهات  �لوطنية 

�ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  ��شتهدفت 
�ل�  فئة  باملنتدى  �لأع�شاء  ��ملتو�شطة 
V.I.B ، ��لتي تتو�فق م�شاريعهم مع 
معر��شات كانتون 2013 ، لفتا �إىل 
�أن معظم �مل�شاركني جاءت م�شاركتهم 
من  ي��ع��ت��م��د�ن  ك���ان���و�  ح��ي��ث  �لأ�ىل 
ب�شائعهم  جلب  يف  ��شطاء  على  قبل 
�مل�شدر  م��ع  �لت��ف��اق  �أن  لهم  �ت��ب��ني   ،
مبا�شرة يف �ل�شني د�ن ��شطاء �فرت 
 ، �ل����در�ه����م  م���ن  �لآلف  م���ئ���ات  ل��ه��م 
خا�شة ��أن �شفارة د�لة �لإمار�ت هناك 
كافة  ملو�طنيهم  يوفر�ن  �م�شئوليها 
ما يحتاجونه من معلومات ، �بيانات 
�ت�شهيالت تنجز لهم �إمتام �شفقاتهم 
د�ن ��شطاء ، عال�ة على دعم �رعاية 

�جتاهات ��ملنتدى للرحلة مبا لديهم 
م��ن خ���رب�ت ل�����ش��ف��ر�ت ع��دي��دة �شابقة 
�ملنتدى  ك��ل��ي��ه��م��ا  �أن  �إىل  م�������ش���ري�   ،
للمعار�س  ق���و�ئ���م  ل��دي��ه  ��جت����اه����ات 
، من خالل  �لعاملية ��ملحلية  �لد�لية 
تو��شله مع كافة غرف �لتجارة بد�ل 
من  �مل�����ش��ارك��ة  لهما  ليت�شنى   ، �ل��ع��امل 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  �أ���ش��ح��اب  خ���الل 
��ملتو�شطة �لأع�شاء باملنتدى ، م�شيفا 
�إىل �أن هناك �شفرة يف يونيو �ملقبل �إىل 
مماثل  م��ع��ر���س  يف  للم�شاركة  ت��رك��ي��ا 
�شم  �ل��وف��د  �أن  �ل�شجو�ين  ��أ���ش��اف   .
��شفرتهم   ، م�شاركتهم  جاءت  �أع�شاء 
حيث   ، �لأ�ىل  هي  �ملعار�س  ه��ذه  ملثل 
��شطاء  قبل على  يعتمد�ن من  كانو� 

ي�شتنفذ�ن مئات �لآلف من �لدر�هم 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ولت ، ن��اه��ي��ك ع��ن �ل�شعر 
�حلقيقي لل�شفقة ، فوفرت لهم تلك 
�مل�شاركة كافة تلك �لآلف �ملهدرة ، بعد 
 ، �مل��ورد  �مل�شنع  مع  مبا�شرة  تعاقدهم 
�شليم  ب��ن  حميم  �أن���ور  �أح��ده��م  فعقد 
�شفقة كر��س خم�ش�شة للم�شارح ليتم 
بها �شفقة له ل� ليبيا ��ليمن ، ��أخرى 
من  خرجت  ��لتي  �ل�شويدي  �شمرية 
ب�����ش��ف��ق��ة زج����اج����ات عطور  �مل���ع���ر����س 
ف���ارغ���ة ، مل�����ش��ر�ع��ه��ا �ل�����ش��غ��ري خللط 
�أنهم  �إىل  لف��ت��ا   ، �ل��ع��ط��ور  �ت�����ش��ن��ي��ع 
�أك���د�� ل��ه �ب��اق��ي �لأع�����ش��اء �مل�شاركني 
�ملعار�س  كافة  يف  �أ�شمائهم  ت�شجيل   ،

�ملنظمة يف �خلارج .
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العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/867 )تنفيذ جتاري (

�ىل �ملنفذ �شده/ �ليد فجر جاكري  عنو�نه: بالن�شر  قد �شدر �شدك من حمكمة 
�ل�شيار�ت   لتاجري  �بوظبي  ل�شالح/�شماء   2011/809 رقم  حكم  �لبتد�ئي-  �بوظبي 
 36.550 مبلغ  للمدعية  ي��وؤد��  ب��ان  بالت�شامم  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
�لثاين  عليهما  �ملدعى  �ب��ال��ز�م  ��شر�ر  من  �ملدعية  حلق  عما  �شامال  تعوي�شا  دره��م 
�مل�شتحق  �ليجار  قيمة  درهم   15.240 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  ��لثالث 
��لزمت �ملدعى عليهم �مل�شاريف �مبلغ مائتي درهم �تعاب حماماة. �مبا �ن �ملحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور �دفع �لر�شم �ملحدد لذلك، لذ� عليك �لقيام 
بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن.  كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/5/27 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف �لتنفيذ، �يف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة.   �شدر بتوقيعي �ختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/25
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�ملنفذ  �جلن�شية:�لمار�ت   �لها�شمي  من�شور  �ل�شيد  ح�شني  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : �شركة بن حم لل�شيار�ت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه/ 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لل�شيار�ت  حم  بن  �شركة 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
طلب  لنظر  موعد�   2013/5/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  �حدد 
�لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/60 ت   عام- م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل ��لتخلي�س �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده : 
�رثة حممد عبد�هلل حممد عمري�ت �جلن�شية: �ليمن �ملطلوب �عالنه/ �رثة حممد 
عبد�هلل حممد عمري�ت �جلن�شية: �ليمن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/256 مد جز- م ر- ب-ع ن 
�حدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �ل�ىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملقر �لرئي�س �شخ�شيا 
م�شاريف  درهم   2106+ درهم   31572 مبلغ  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  �كيل  بو��شطة   ��
�لد�ى +2000 درهم �مانة خربة +714 درهم ر�شوم �لتنفيذ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شركة �لر�ة �لد�لية �ملحد�دة  
بتاريخ  �ب��وظ��ب��ي  ��شتئناف  حمكمة  م��ن  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�س  ف��ي��ه  �ل��ط��ع��ن  مت  ق��د   2011/1695 ب��رق��م   2012/1/13
�لطاعنيني /1- موهن هيما ند��س �شبهاناين 2- جورناين ر�جي�س جالب ر�ي بوكالة 
�ملنهايل- �قيد له �لطعن رقم 2013/3 نق�س جتاري، لدى  �ملحامي/ حامد عو�س 
حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي،  لذ�  عليك �يد�ع قلم �لكتاب مبحكمة �لنق�س مذكرة 
بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل عنك �بامل�شتند�ت �لتي تر�ن تقدميها 
يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن �ذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 

من �لقانون �لحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب حمكمة النق�ض للدوائرة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 294 /2013  جت- كل- م ت-ب-  اأ ظ 
مدعي/ موؤ�ش�شة مرت� لتاجري �ل�شيار�ت ل�شاحبها ملالكها حمود �شيف حمود عبد�هلل 
رئي�شي  حممد  عبد�هلل  علي  عبد�هلل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملعمري 
 190.000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ��خر�ن 
�ملطلوب �عالنهما/ 1-عبد�هلل علي عبد�هلل حممد رئي�شي 2-�حمد عو�س �شر�ر علي   
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�حددت �ملحكمة �لربعاء �ملو�فق 2013/5/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  �� بو��شطة �كيل معتمد �عليك  �لتجارية �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة   -
بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن �ز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/ دي لييو ميدل �ي�شت ليمتد جن�شيتها جزر 
�لعذر�ء �لربيطانية، قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة �بوظبي 

��ملقيدة حتت رقم )1610( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة . 
�ل�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي  لأح��ك��ام  �ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�ل��وز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد  �لتجارية �تعديالته ��لقر�ر 
��ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  �مكاتب  لفر�ع  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت  دليل 

�حلرة بالد�لة.
�ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجا�ز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
�زارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

وزارة القت�ساد 

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعربية  �لم�����ار�ت  د�ل���ة  ت�����ش��درت 
بتحقيقها  �ل���ع���امل  د�ل  �مل���ت���ح���دة 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ن��ف��اذ  ن�����ش��ب��ة  لأع���ل���ى 
�لألياف  �شبكة  تو�شيل  يف  �ل��د�يل 
�ل�����ش��وئ��ي��ة ل��ل��م��ن��ازل، �ي���اأت���ي هذ� 
لال�شتثمار  نتيجة  �لعاملي  �لإجن��از 
موؤ�ش�شة  �ج���ه���ت���ه  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري 
يف  �ت�شالت  لالت�شالت  �لإم���ار�ت 
�ل�شوئية،  �لأل��ي��اف  �شبكة  م�شاريع 
حيث جا�ز حجم �ل�شتثمار�ت لهذه 
�ل�شبكة �ل� 19 مليار درهم .  �جاء 
للمجل�س  تقرير  يف  �لإع����الن  ه��ذ� 
�لعاملي لالألياف �ل�شوئية �لو��شلة 
 )FTTH Council( للمنازل
�لإمار�ت  د�ل��ة  تربع  �أظهر  ��ل��ذي 
قائمة  ر�أ����س  على  �ملتحدة  �لعربية 
�شبكات  مت���ت���ل���ك  �ل�����ت�����ي  �ل����������د�ل 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل�����ش��وئ��ي��ة  �لأل���ي���اف 
من  باملئة   72% بربطها  �ل��ع��امل 
�لألياف  ب�شبكة  �ل��د�ل��ة  يف  �مل��ن��ازل 
�ل�����ش��وئ��ي��ة )�ذل�������ك �إب�������ان �إع������د�د 
�لن�شب  بذلك  متخطية  �لتقرير(، 
��أ�ر�با  �أمريكا  د�ل  حققتها  �لتي 
��آ�شيا حيث �حتلت �لإمار�ت مرتبة 
عن  ن�شبياً  �ب��ف��ارق كبري  �ل�����ش��د�رة 
�ر��شيا  ��ل��ي��اب��ان  �جلنوبية  ك��وري��ا 
�ملتحدة �فرن�شا، لتحتل  ��لوليات 

موقع �ل�شد�رة بني بلد�ن �لعامل. 

�لد�لة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أع�شاء  ��إخو�نهما  �هلل،  رع��اه  دب��ي 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت، على 
ه���ذ� �لإجن����از �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حتقق 
�لوطنية  �جل���ه���ود  ك��اف��ة  ب��ت�����ش��اف��ر 
�لأجيال  به  تتحاكى  ليمثل نرب��شاً 
�ل��ق��ادم��ة، ��ل���ذي م��ا ك��ان ليتحقق 
ترعانا  �ل��ذي  �مل�شتمر  �ل��دع��م  ل��ول 
��لر�ؤية  �حلكيمة  �لد�لة  قيادة  به 
�إىل  د�ئ���م���اً  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل�����ش��دي��دة 
�لإم��ار�ت يف مو�قع �ل�شد�رة  ��شع 
�إقليمياً �د�لياً ��إن �ت�شالت تفاخر 
�د�ره��������ا يف جناح  ب���ه���ذ� �لجن�������از 
�لعاملي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �ىل  م��ن��وه��ا 
�لفر�شة  �أع��ط��ت  �لتي  ه��ي  للد�لة 
ك���ام���ل���ة مل���وؤ����ش�������ش���ة �ت���������ش����الت من 
خ��الل �ل��دع��م �ل��الحم��د�د لن�شاء 
�لنجاح  �شبل  كل  �تقدمي  �ل�شبكات 
��لذى ح�شدت ثماره بهذ� �لإجناز 

�لكبري.
�ت�شالت  �أن  �ل��ع��ب��د�يل  ��أ����ش���اف 
�ل�شتثمار  يف  �ل�شّباقة  د�ئماً  كانت 
�تطبيق  �جلديدة  �لتكنولوجيا  يف 
يف  ج��ه��د�ً  تدخر  �ل  ��شتخد�ماتها 
�شبيل ذلك، فلم ترتدد يف تخ�شي�س 
مو�رد هائلة لهذ� �مل�شر�ع �حليوي 
ت�شعة  �إن���ف���اق���ه  مت  م����ا  ب���ل���غ  ح���ي���ث 
دره����م �ماليني  م��ل��ي��ار   19 ع�����ش��ر 
�ل��ع��م��ل، �ج���ه���ود موظفي  ���ش��اع��ات 

يتخطى عددها حتى �لآن 36 د�لة 
حول �لعامل.

ثانياً: �أن �لإمار�ت تت�شّدر �لقائمة 
�أقرب  عن  ن�شبياً  كبري�ً  يعّد  بفارق 
ك��وري��ا �جلنوبية  �مل��ن��اف�����ش��ني، �ه���ي 
�لثانية �شمن  �ملرتبة  تاأتي يف  �لتي 
ن�شبة  تبلغ  حيث  نف�شه،  �لت�شنيف 
�لألياف  ب�شبكات  �ملو�شولة  �ملنازل 
%57 من  ن��ح��و  �ل�����ش��وئ��ي��ة ف��ي��ه��ا 
�لفارق  �إن  ب���ل  �مل����ن����ازل،  �إج����م����ايل 
د�لة  ق��ورن��ت  م��ا  �إذ�  ك��ث��ري�ً  يت�شع 
�ملر�تب  �شاحبة  ب��ال��د�ل  �لإم����ار�ت 

هذ�  يف  �لإمار�تي  �لتفوق  �يكت�شب 
�ملجال قيمة خا�شة يف ظل عدد من 

�لعتبار�ت �ملهمة، هي:
�إن �لت�شنيف �لذي ت�شّدرته  �أ�ًل : 
�لد�لة ي�شتمل على قائمة ق�شرية 
ت�شم فقط �لد�ل �لتي ��شل فيها 
بخدمات  �مل���رب���وط���ة  �مل���ن���ازل  ع����دد 
 1% ن�شبة  �إىل  �ل�شوئية  �لألياف 
�أ� �أكر من �إجمايل �ملنازل، �برغم 
ت�شتثمر  ع���دي���دة  د�ًل  ه���ن���اك  �أن 
يف ذل���ك �مل���ج���ال، ف���اإن �ل����د�ل �لتي 
�ل�شرط ل  ��شتيفاء هذ�  جنحت يف 

�لتالية، �من بينها �ليابان �ر��شيا 
�بقية  �فرن�شا،  �ملتحدة  ��لوليات 

�لد�ل �ملتقدمة. 
�ملهند�س  رف�����ع  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ب����ه����ذه 
�لرئي�س  �لعبد�يل  عبد�هلل  �شالح 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم�������ار�ت 
�يات  �أ�شمى  �ت�شالت  لالت�شالت 
�لتهاين ��لتربيك �ىل مقام �شاحب 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �ل��د�ل��ة  رئي�س  نهيان 
��أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم 

�لقطاع  ه���ذ�  ت��ط��ور  �آث����ار  �أن  ح��ي��ث 
�حلياة  مناحي  كافة  لت�شمل  متتد 

��لقت�شاد. 
�يف تعليقها على ت�شنيف �لإمار�ت 
كري�شتني  ق���ال���ت  ع���امل���ي���اً،  �لأ�ىل 
بيلوين، مدير عام جمل�س �لألياف 
�ل�شرق  ملنطقة  للمنازل  �ل�شوئية 
�لأ��شط ��شمال �فريقيا �أن �ملجل�س 
من  د�ل���ة  لتحقيق  بالفخر  ي�شعر 
�أع�شائه يف منطقة �ل�شرق �لأ��شط 
��شمال �فريقيا هذه �ملكانة �لعاملية. 
�لفاعل  ب���ال���د�ر  ن�شيد  �أن  �ي��ج��ب 
لتحقيق  �ت�شالت  ب��ه  قامت  �ل��ذي 
هذ� �لجناز مبا متلكه من �إمكانات 
م��ت��ق��دم��ة �خ�����ربة �م���ع���رف���ة بهذ� 

�لقطاع.
��أ�شافت بيلوين �أن �ت�شالت �ليوم 
من  ميكنها  متميز�ً  موقعاً  �تخذت 
�مل�شتوى  على  �جناز�تها  ��شتعر��س 
�لعاملي ملا حققته من جناح بتو�شيل 
�لكثري  �ت�شالت  �ل��دى  خدماتها. 
جناحاً  �أثبتت  �لتي  �ل��در����ش��ات  من 
�ملنطقة  يف  �مل�شغلني  م�شتوى  على 
�لنجاحات  �أن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل  �مم���ا 
تو�شيل  يف  �ت�شالت  حققتها  �لتي 
�تفعيل  �ل�شوئية  �لأل��ي��اف  �شبكة 

�بف�شل  لإجن��ازه  �لأك��ف��اء  �ملوؤ�ش�شة 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا �ل���ب���ع���ي���دة �مل����دى 
فر�س  يف  �ل�شتثمار  على  �لقائمة 
معدلت  ب��ل��غ��ت  �مل�شتقبلية  �ل��ن��م��و 
�نت�شار �لتكنولوجيا ���شتخد�ماتها 
م��رت��ف��ع��ة جعلت  ن�����ش��ب��اً  �ل���د�ل���ة  يف 
�أك��ر د�ل �لعامل  �لإم���ار�ت تناف�س 

تقدماً بل �تتفوق عليها. 
�نوه �لعبد�يل �ىل �ن ن�شبة �لنفاذ 
�لتي �عتمدت عليها �لدر��شة ��لتي 
�أهلت �لمار�ت لتكون �ل�ىل عامليا، 
�رت��ف��ع��ت خ���الل �لع�شرة  ك��ان��ت ق��د 
حاجز  لتتخطى  �ملنق�شية  ����ش��ه��ر 
�ل�شبكة  نفاذ  ن�شبة  م��ن   80% �ل��� 
للمنازل، مما يعني �أن �ت�شالت قد 
�ملناف�شني  �أق��رب  مع  �لفارق  ��شعت 
�لعبد�يل  ��ع���د  �مل�شمار،  ه��ذ�  يف 
على  ��لعمل  �جلهود  بذل  مبتابعة 
�لطموح  �مل�����ش��ر�ع  �إجن���از  ��شتكمال 
ب���رب���ط ك���اف���ة �مل����ن����ازل ��مل����ب����اين يف 
�ل�شوئية  �لأل��ي��اف  ب�شبكة  �ل��د�ل��ة 
ملثل  ملا  �لوطن  م�شلحة  يخدم  مبا 
��إ�شهام  �أه��م��ي��ة  م��ن  �مل�����ش��ر�ع  ه���ذ� 
��ملجتمع  �ل���د�ل���ة  ت��ق��دم  يف  ك��ب��ري 
يف ك��اف��ة �مل��ج��الت �ل��ي�����س ف��ق��ط يف 
جمال �لت�شالت �تقنية �ملعلومات 

����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا ت��دل��ل ب��و���ش��وح �أن 
على  ر�ئ���دة  مكانة  �لإم����ار�ت حتتل 

م�شتوى �ملنطقة ��لعامل. 
�جتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذ� �لإجناز 
�لوحيد  �أ�  �لأ�ل  �ل�����ش��ب��ق  ل��ي�����س 
متديد  يف  �لر�ئد  �ت�شالت  مل�شر�ع 
���ش��ب��ك��ة �لأل�����ي�����اف �ل�����ش��وئ��ي��ة فقد 
متثل  مم��ي��ز�ً  �إجن���از�ً  �شابقاً  حققت 
يف  �لأ�ىل  �ملدينة  �أبوظبي  جعل  يف 
�لعامل �لتي يتم ربطها ب�شكٍل كامل 
�تابعت  �ل�شوئية.  �لألياف  ب�شبكة 
�ل�شبكة  مت��دي��د  عمليات  �ت�����ش��الت 
�إىل ما يزيد على  لتقوم بتو�شيلها 
�أ�شخم  يف  م��ن��زل   1،380،000
ن��وع��ه ع��ل��ى م�شتوى  م�����ش��ر�ع م���ن 

�لعامل. 
�شبكة  مت���دي���د  م�������ش���ر�ع  �ي�������ش���ري 
�ملناطق  �شمن  �ل�شوئية  �لأل��ي��اف 
�فق  �لد�لة  يف  �ملاأهولة  �لرئي�شية 
�خل���ط���ة �ل���زم���ن���ي���ة �مل����ح����ددة حيث 
�لأخرية،  بلوغ مر�حله  �شارف على 
ي��ج��ع��ل م���ن تو�شيل  �ل����ذي  �لأم�����ر 
يتم  �جل���دد  للم�شرتكني  �خل��دم��ة 
يف �قت ق�شري جد�ً نظر�ً جلاهزية 
�لتو�شيل �إىل د�خل �ملنازل ��شرعة 

�لربط.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/88 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- جموهر�ت كانو�ر ذ.م.م 2- جرجنيت �شينغ كنو�ر 3- جموهر�ت كانو�ر م ذ م 
�س 4- ماجنيت �شينغ كانو�ر �مريك �شينغ   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة 
متويل �س م ع ) �شركة م�شاهمة عامة(  �ميثله: ع�شام عبد�لمري حمادي �لفا�شلي �لتميمي 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/496 عقاري كلي يوم �لثنني بتاريخ 2012/10/15 
باعتباره �شند� تنفيذيا �ذلك : 1- ب�شحة �نفاذ عقد بيع �ملكتب )رقم B3-05-08( ��شم �ملبنى 
جولد تا�ر- رقم �ملبني 3 رقم �لر�س 32 - �لثنيه �خلام�شه- �مارة دبي( 2- ��لز�م �ملدعى عليهم 
�ل��و�رد ب�شهادة ملكية  �مل�شتاأجر  ��شم  ي��وؤد�� للمدعية مبلغ �ق��دره )427689( درهم ��شطب  بان 
�لف  �مل�شر�فات �مببلغ  �ملدعى عليهم  ��لزمت  ��لم��الك  �لر��شي  د�ئ��رة  �ل�شادرة من  �لعقار 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   �عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/609 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شدهما/1- د��د حممود حمموي �شاي�شته 2- �شركة �شاي�شته للتجارة �لعامة ذ.م.م   
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك للتمويل �س م ع �ميثله: ع�شام عبد�لمري 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/303 عقاري كلي يوم 
�ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  ف�شخ   -1  : �ذلك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2012/5/28  �لثنني 
بالتملك ��ملربمة بني �ملدعية ��ملدعى عليه �ل�ل �رد حيازة �لعقار للمدعية مع �شطب �لقيد 
�لو�رد يف �ل�شجل �لعقاري ��لذي ين�س )تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �يجارة �ملنفعة طبقا 
لعقد �يجار حق �ملنفعة �ملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة. 2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ �قدره )922444 
درهم( �ت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
�عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
يف الدعوى رقم 2012/816 جتاري جزئي

�ملدعى عليه: كاميلو جر بوجنار با�شكو�س - �ملقامة من : بنك �م �لقيوين �لوطني �س 
م ع مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم 2012/816 
�مل��ذك��ورة �ع��اله فاننا �عمال  �ل��دع��وى  �ن��ه مت ندبنا خبري� يف  جت��اري جزئي �حيث 
باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س �عمال �خلربة  �مام �ملحاكم، ندعوكم 
على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  ��ل���ذي  قانونا  ميثلكم  م��ن   �� خ��ربة  �جتماع  حل�شور 
�لعنو�ن �ملو�شح �دناه �ذلك يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 يف متام �ل�شاعة 10.30 
�شباحا �يرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة ��ملثبتة لدفاعكم عدد ح�شوركم 

لالجتماع.
دبي- مركز حمر عني- مدخل رقم 8 �لطابق �لر�بع

هاتف: 2527888-04 فاك�س: 04-2698876

حممد �سعيد ال�سريف/خبري ح�سابي وم�سريف   

اعـــــالن اجمتاع خربة

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/85 )جتاري جزئي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�لم��ار�ت لالت�شالت  �ملدعي/�شركة  �ق��ام   - ريا�س   ريا�س حممد  يا�شني 
�ملتكاملة �س.م.ع عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة 
بي بي �شي �لدعوى برقم 2013/85 -جتاري جزئي- عجمان  �مو�شوعها 
�ملطالبة مببلغ �قدره 16461 درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة 
عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد �ذلك يف 
�ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 4 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 �ذلك للنظر يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/4/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/86 )مدين جزئي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة  �ق��ام   - حممد   علي  حممد  �حمد 
�ملتكاملة �س.م.ع عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة 
بي بي �شي �لدعوى برقم 2013/86 -مدين جزئي- عجمان  �مو�شوعها 
�مام  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   10921.94 �ق���دره  مببلغ  �ملطالبة 
�� بو��شطة �كيل معتمد  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 4 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 �ذلك  �ل�شاعة 8.30  �ذل��ك يف 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/4/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/198 جتاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه/1  -��شرف خمتار كمال ح�شني جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي: خالد علي ح�شني �لعامري قد �قام عليك �لدعوى �مو�شوعها �ملطالبة 
.    �ح��ددت لها  بحل �ت�شفية �ل�شركة مو�شوع �لدعوى ��لر�شوم ��مل�شاريف 
 ch1C.15 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �� م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . �يف حالة 
�مل�شافة  م��دة  بتق�شري  ح�����ش��وري.)��م��رت  ميثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك 

ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(.
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1756 جتاري كلي                                        
�ىل �خل�شم �ملدخل /1  -غال مر�شا �شكر �له عبدى فرد   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي: بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع �ملكتوم �ميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  
قد �قام عليك �لدعوى �مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل ��لت�شامن 
مببلغ �قدره )740415.42 درهم( ��لر�شوم ��مل�شاريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة %15 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حتى �ل�شد�د �لتام. �حددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
 �� باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2E.21 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/13
من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . �يف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون ميثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/228 جتاري كلي                                        
�للهى  ن��ور  ��شد  حجت   -2 .ذ.م.م  �لعامة-�س  للتجارة  �لعاملية  -مق�شد  عليهم/1   �مل��دع��ى  �ىل 
ديبا 3- حممد ��شد  نور �لهى ديبا جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: بنك �شادر�ت �ير�ن 
�ملطالبة  �مو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �لقا�شم  حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم  �ميثله: 
بالز�م �ملدعى عليهم )1، 2، 3( بالتكافل ��لت�شامن فيما بينهم بان يوؤد�� للمدعى مبلغ �قدره 
)21.073.796.66 درهم( بالتكافل ��لت�شامن مع �ملدعى عليهما ) 4، 5( يف حد�د مبلغ )700.000 
تاريخ  15% من  �لتفاقية  ��لفائدة   )3  ،2  ،1( عليهم  �ملدعي  به  �مللزم  �ملبلغ  �جمايل  دره��م( من 
�ل�شد�د ��لز�مهم بالر�شوم ��مل�شاريف �مقابل  �ل�شتحاق �حلا�شل يف 2012/11/27 �حتى متام 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/5/13  لها جل�شة يوم �لثنني  �ملحاماة.  �ح��ددت  �تعاب 
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من   �� باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2E.21
مذكر�ت �� م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . �يف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون ميثابة ح�شوري.  مع بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر (.
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2011/81 تنفيذ مدين
طالب �لتنفيذ: ن�شال �بر�هيم �بو عون  عنو�نه: �مارة دبي- �لكر�مه- مطعم ياهال- بناية 422- �شقة 8    
�ملنفذ �شده: �ل�شري�س للنقل �لربي �لعام ل�شاحبها/نا�شر �حمد ح�شن �جلالبوت ��آخر�ن     عنو�نه: �مارة 
�ل�شاعة 6.00 م�شاء �يف  �ملو�فق 2013/5/29  �نه يف يوم �لربعاء  �ل�شايغ  �ملحامية/ مع�شومة  دبي- بوكالة 
�ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط 
بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( �ذلك يف �نتاج �ملحدد �عاله 
�يد�ع تاأمني ل يقل عن 20%  من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة �لكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع �يف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية �على من يعتمد عطا�ؤه �يد�ع كامل �لثمن ��مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع. �فيما يلي بيان ���شاف �ملمتلكات. ح�شة �ملنفذ �شده يف �لعقار �لكائن مبنطقة ديرة �ملزهر 
�ل�ىل رقم �لر�س 635 رقم �لبلدية 262-910 حالة �لر�س ف�شاء �مل�شاحة 130.79 مرت مربع بقيمة 232283  

درهم  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1196   

 �ملنذرة/  مى للعقار�ت )�س.ذ.م.م( �ملنذر �ليه: ملهم حممد ه�شام عر��ين )جمهول حمل �لقامة(  تنبه �ملنذرة على �ملنذر 
�يجار فيال رقم )2( مبلغ  �قدره  �مل�شتحقة ��ملرت�شدة عليه عن  بالقيمة �ليجارية  �لوفاء  ��ل: ب�شر�رة  بالتايل:  �ليه 
�لقيمة  ي�شتجد من  بال�شافة �ىل ما   )2013/5/31 ( تاريخ  �لف �ثالثمائة درهم م�شتحق حتى  �ثني ع�شر   12.300.00(
�ليجارية �ذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة �ذلك خالل ثالثون يوما تبد� من تاريخ �عالنه بهذ� �لنذ�ر. 
ثانيا: �خالء �لفيال رقم )2( حمل عقد �ليجار ��لكائنة مبنطقة برج �لنهار �ملقامة على قطعة �لر�س رقم  123-243( 
ب�شارع �ملطينة- برج �لنهار- ديرة- دبي �ت�شليمها للمنذرة خاليا من �لعيوب ��ل�شو�غل ��ل�شخا�س �ذلك باحلالة �لتي كان 
عليها �قت �ل�شتالم �ذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر. ثالثا: �شد�د كافة فو�تري �خلدمات من كهرباء �مياه �غاز ��أية 
�ملوؤجرة. ر�بعا: �شد�د مبلغ  �لفعلي للعني  �شر�ئب �ر�شوم حكومية �خرى تكون م�شتحقة على �لعني حتى تاريخ �لخالء 
�قدره )4.000.00 ( �ربعة �لف درهم �ذلك عن غر�مة رجوع �ل�شيكات �ذلك طبقا للبند رقم )11( من �شر�ط عقد �ليجار. 
�ذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر ��ل �شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة ل�شرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د ��لخالء مع حتميلكم كافة �لر�شوم ��مل�شاريف �لق�شائية 

�ذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليه.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1195   

 �ملنذرة/  مى للعقار�ت )���س.ذ.م.م( �ملنذر �ليه: �شركة �لنور �لفريقي للتجارة �لعامة )ذ.م.م(    )جمهول حمل �لقامة(  
 ( �مل�شتحقة ��ملرت�شدة عليها مبلغ �قدره  بالقيمة �ليجارية  �لوفاء  ��ل: ب�شر�رة  بالتايل:  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة على  تنبه 
37.500.00( �شبعة �ثالثون �لف  �خم�شمائة درهم م�شتحق حتى تاريخ �نتهاء عقد �ليجار �خلا�س باملكتب رقم )1512( 
�حلا�شل بتاريخ 2013/7/5 بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من �لقيمة �ليجارية �ذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة 
�ذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنها بهذ� �لنذ�ر.  ثانيا: �خالء �ملكتب رقم )1512( حمل عقد �ليجار ��لكائنة 
مبنطقة برج مى �ملقام على قطعة �لر�س رقم )219-231( ب�شارع عمان- �لنهدة )1( دبي �ت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب 
��ل�شو�غل ��ل�شخا�س �ذلك باحلالة �لتي كان عليها �قت �ل�شتالم �ذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر. ثالثا: �شد�د 
كافة فو�تري �خلدمات من كهرباء �مياه �غاز ��ية �شر�ئب �ر�شوم حكومية �خرى تكون م�شتحقة على �لعني حتى تاريخ 
�لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. ر�بعا: �شد�د مبلغ �قدره )3.000.00 ( ثالثة �لف درهم �ذلك عن غر�مة رجوع �ل�شيكات 
�ذلك طبقا للبند رقم )12( من �شر�ط عقد �ليجار.  �ذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر ��ل 
�شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ل�شرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د 

��لخالء مع حتميلكم كافة �لر�شوم ��مل�شاريف �لق�شائية �ذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليها.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     

اعالن قرار بالن�سر
   يف التنقيذ رقم 2012/1047 تنفيذ مدين

 من طالب �لتنفيذ/ �شين�شوجن �جننريجن �آند كون�شرت�كن كو ليمتد- فرع دبي 
�ميثلها �ملحامي/ جا�شم عبد�هلل عبد�لرز�ق عبد�هلل �لنقبي

�ىل �ملنفذ �شده/ ��ربيت هولينجز ليمتد
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية �خطاركم ب�شر�رة �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
)5590850( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ �يف حال تخلفكم عن �ل�شد�د 
�ر���س �شناعية  نوعها قطعة  �لعقار رقم )75(  بيع  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �شوف 
�لكائنة مبنطقة �حلبية �لر�بعة ��لبالغ م�شاحتها) 4133.90( بالرقم �ل�شد��شي 

)119-682( عن طريق �ملز�يدة.  
  رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/137 مدين  جزئي           

�لقامة  ن�شيم حممود جمهول حمل  ن�شيم حاجي  خ��ا�ر  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( �ميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  �مو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
��لفائدة  دره���م(   3.776.51( �ق���دره  مبلغ  للمتنازع  ت���وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع 
�ملتنازع  �ل�شد�د ��لز�م  �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �حتى متام 
يوم  جل�شة  لها  �ح���ددت   . �ملحاماة  �ت��ع��اب  �مقابل  ��مل�شاريف  بالر�شوم  �شده 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/15 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/868 مدين  جزئي           
�ن  �لقامة مبا  �فندي جمهول حمل  زكريا  عليه/1-ناديه حممد  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    �ميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى �مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ �قدره )4667.40 درهم ( ��لر�شوم ��مل�شاريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة 
لها  �ح��ددت  �ل�شد�د.  متام  �حتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/15 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/110  

��لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/معاذ  �لعدل  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
�بر�هيم حممد �ل�شد �جلن�شية: �لمار�ت �ل�شيد: حممد علي عابدين عابدين �جلن�شية: 
�لت�شديق على  �شامي عبد�لفتاح متويل �جلن�شية: م�شر �طلب  �ل�شيد: حممد  م�شر 
)�سركة  �لتجاري  �ل�شم  يف  �ت�شفية  �شر�كة  عقد  :ف�شخ  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
�سامي �علي ملقا�لت البناء /ذ.م.م( ��ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية ��لتخطيط يف 
عجمان حتت رقم �مللف )52795( ��مل�شجل لدى غرفة �لتجارة ��ل�شناعة بعجمان  ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذ�ي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/343  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل ��لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  �طلب  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �ملهريي  غليطة  بن  عبد�هلل  �شامل  عبيد 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل  يف �ل�شم �لتجاري )النا�سر للخياطة 
( ��ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية ��لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )65209( 
ر��شد  �حمد  عائ�شة   : �ىل  بعجمان  ��ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  ��مل�شجل 
بو�شنيده �ل علي �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذ�ي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 551 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

��شرت  �شركة  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  ر���  فيالجنيني  بري�  مدعي/ 
��شو�شيت تريمو� مبيانتي ��س بيه �يه �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �شركة ��شرت ��شو�شيت تريمو� مبيانتي 
��س بيه �يه �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)جتديد من �ل�شطب( حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله �حددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �ل�ىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة  �شباحاً 
مذكرة  �يد�ع  �عليك  معتمد  �كيل  بو��شطة   �� �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد 
بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )516و513و2013/514 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/1- عبد�ل�شالم كوند�نات 2-ر�يف جورج برييباد�ن ر�باي جورج 3-ر�يف 
كوريابيلي �بو  �جلن�شية: �لهند  �ملنفذ �شده : �شركة �طل�س للخ�شار ��لفو�كه ذ.م.م 
�ملطلوب �عالنه/ �شركة �طل�س للخ�شار ��لفو�كه  �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت  فرع 
ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
 �  2013/326�  2012/3595 �رقام  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
2013/314 عم جز- م ع- ب- �أظ  �حدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 
باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
�لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2940 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ح�شني �حمد حممد ��شماعيل علي �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ 
�لناعم  �عالنه/  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقا�لت  �لناعم   : �شده 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقا�لت 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2179 عم جز- 
لنظر  موعد�   2013/5/12 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  �حدد  �أظ  ب-  ع-  م 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2520 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شياك فريد �بو �لكا�شيم �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : 
جنم �لقمر للمقا�لت ��ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه/

جنم �لقمر للمقا�لت ��ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/2008 عم جز- م ع- ب- �أظ �حدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/5/12 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2559 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �هلل  كليم  حممد  �هلل  حبيب  �لتنفيذ/  طالب 
�لرخام ��لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت      �شده : زين �ل�شالم فرقان لعمال 
��لبال�شرت �جلن�شية:  �لرخام  فرقان لعمال  �ل�شالم  �عالنه/زين  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
�حدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1194 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  لنظر طلب  2013/5/13 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �ل�ىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3269 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  ر�شتم  مياه  �شفيق  �لتنفيذ/ حممد  طالب 
�شده : درة �حلجاز لال�شباغ ��لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه/ 
درة �حلجاز لال�شباغ ��لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �أظ �حدد لنظره جل�شة  م ع- ب-  2012/1710 عم جز- 
2013/5/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�ل�ىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/228 ت   ح �ض- م ر- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ت�شنيم ظاهر �لبلخي �جلن�شية: �شوريا �ملنفذ �شده : ه�شام 
حممد  �عالنه/ه�شام  �ملطلوب  �لردن  �جلن�شية:  �لع�شلي  م�شطفى  حممد 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �لردن  عنو�نه:  �لع�شلي �جلن�شية:  م�شطفى 
 2012/1092 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/19 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  �حدد  �أظ  ر-ب-  م  نف�س-  ح 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد 

لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم الحوال ال�سخ�سية                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3167 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ كبري �حمد ليت كري�تي مياه �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده 
: �ر�شة �ملنار للخر�طة ��حلد�دة �جلن�شية : �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه/�ر�شة �ملنار 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �لمار�ت عنو�نه:   : للخر�طة ��حلد�دة �جلن�شية 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2050 عم جز- 
لنظر  موعد�   2013/5/12 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  �حدد  �أظ  ب-  ع-  م 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �ل�ىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء



•• ابوظبي-الفجر: 

�كد مدير عام �شركة �لعني �لهلية للتامني 
تدخل  ���ش��ر�رة  على  ح��م��ادة  مظهر  حممد 
هيئات �لرقابة �على �لخ�س هيئة �لتامني 
�هيئة �ل�ر�ق �ملالية لعقد �جتماعات طارئة 
تبحث يف ��شع حلول منا�شبة ملو�شوع حرق 
م�شتويات  �ىل  ��شلت  �لتي  �لتامني  ��شعار 
متدنية �غري فنية على �لطالق قد توؤدي 
يف حال ��شتمر�رها �ىل عو�قب غري حممودة 
على �لقطاع برمته نتيجة �لتناف�س �ل�شر�س 
�ل�شيار�ت  جم��ايل  يف  خا�شة  �ل�شركات  بني 

��لتاأمني �ل�شحي.
رئي�س  من�شب  ي�شغل  �ل��ذي  حمادة  ����شح 
جل��ن��ة �ل�����ش��ي��ار�ت ��ل�����ش��ئ��ون �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف 
حرق  �شيا�شة  �ن  للتامني  �لم��ار�ت  جمعية 
�لق�شاط  قيمة  ت��ر�ج��ع  �ىل  �أدت  �ل���ش��ع��ار 
�لرب����اح يف حني  ت��ر�ج��ع  �ب��ال��ت��ايل  �ملكتتبة 
�شجلت بع�س �ل�شركات تدهور� يف نتائجها 

�ملالية للعام 2012 لفتا �ىل �ن ما ن�شبته 
يف  �لعاملة  �ل��ت��ام��ني  ���ش��رك��ات  م��ن   20%
�ل�����ش��وق �لم���ار�ت���ي ق��د �ع��ل��ن��ت ع��ن خ�شائر 
للعام �ملذكور �حم��ذر� يف �لوقت نف�شه من 
�ل�شعار  ح��رق  ب�شيا�شة  �لعمل  ��شتمر�ر  �ن 
�د�ء  �ل���رت�ج���ع يف  ���ش��ي��وؤدي �ىل م��زي��د م���ن 
�شود��ية  ب�شالل  �يلقي  �لعاملة  �ل�شركات 
على �شوق �لتامني يف �لد�لة ما مل تتدخل 

�جلهات �ملعنية لوقف �لنزيف يف �ل�شعار 
لقد  �شحفية  ت�شريحات  يف  ح��م��ادة  �ق���ال 
حذرنا منذ �كر من �شنتني من �ن ��شتمر�ر 
�شلبا  �شيوؤثر  �ل�شعار  حرق  ب�شيا�شة  �لعمل 
على �لنتائج �ملالية لل�شركات �خذرنا �ي�شا 
ذ�ت  �لعاملية  �لتامني  �ع��ادة  �شركات  �ن  من 
�لت�شنيف �لعايل �شوف تن�شحب من �ل�شوق 
بالفعل  �لمار�تي تدريجيا �هذ� ما ح�شل 
�ل���الأ����ش���ف �ل�����ش��دي��د ح��ي��ث ب���د�أن���ا نالحظ 
�لمر  �لع����ادة  ���ش��رك��ات  لبع�س  �ن�شحابات 
�ن  باعتبار  يحمل يف طياته خماطر  �ل��ذي 

تكون  ق��د  �ملتبقية  �ل��ت��ام��ني  �ع���ادة  ���ش��رك��ات 
تلتزم  ل  �ق��د  جيد�  ت�شنيفا  م�شنفة  غ��ري 
عند �قوع خ�شائر كبرية �حلجم مما �شيكل 
�لتز�مات  على  ج��د�  كبرية  خ��ط��ورة  ب���د�ره 
�ملوؤمن  �ل��ع��ام��ل��ة �جت����اه  �ل��ت��ام��ني  ���ش��رك��ات 
ل��ه��م يف �ل�����ش��وق ����ش��اف��ة �ىل �أم����ر غ��اي��ة يف 
�لتامني  �شوق  �شمعة  باهتز�ز  يتعلق  �لهية 
مل��دد طويلة م�شرب  ك��ان  �ل���ذي  �لم���ار�ت���ي 
تاأمينية  �شوق  ��ك��رب  �أف�شل  باعتباره  �ملثل 

على م�شتوى �لوطن �لعربي .
������ش���ار م��دي��ر ع����ام ���ش��رك��ة �ل��ع��ني �لهلية 
�ل����و�ق����ع  ه������ذ�  م�������ش���وؤ�ل���ي���ة  ل���ل���ت���ام���ني �ىل 
��لر�ؤ�شاء  �لعامني  �مل��در�ء  يتحمله  �ملوؤ�شف 
على  حم��ذر�  �لتامني  ل�شركات  �لتنفيذيني 
�ملاأ�شا�ي  �ل��و���ش��ع  م���ن  �خل�����ش��و���س  �ج����ه 
�لتقدير�ت  ت�شري  �ل��ذي  �ل�شحي  للتامني 
�ل��ن��وع من  ه��ذ�  �لح��ت��ي��ال يف  ن�شبة  �ن  �ىل 
حجم  م����ن  �ىل50%  �����ش���ل���ت  �ل���ت���ام���ني 
�ملوؤمن  م��ن  جماعية  مب�����ش��ارك��ة  �لتكاليف 

��مل�شت�شفيات  �ل���ت���ام���ني  �����ش���رك���ات  ل���ه���م 
��ل�����ش��ي��دل��ي��ات ح��ي��ث ����ش��ب��ح ه���ذ� �لحتيال 
�لنتائج  كانت  �لذلك  �ل�شهاد  ر�ؤ����س  على 
باتت  �ل�شركات  �بع�س  �ل�����ش��وق  يف  مرعبة 
�ن  على �شفري �لفال�س. �حذر حمادة من 
�ل��رق��اب��ة لو�شع �ف�شل  ت��دخ��ل ج��ه��ات  ع��دم 
ت��ده��ور �ل���ش��ع��ار ق��د يدفع  �حل��ل��ول مل�شكلة 
ما  مع  �لنهيار  حافة  �ىل  �ل�شركات  بع�س 
�ذ�  �لت�شور من خماطر  عليه هذ�  ينطوي 
�شركات  ه��ي  �لتامني  �شركات  �ن  علمنا  م��ا 
�ل�شعب  �ف��ر�د  ��شهمها  ميلك  عام  م�شاهمة 
من  ج��زء�  تعترب  �ي�شا  �ل�شركات  ه��ذه  ��ن 
���شاع  ��ي  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد  م��ك��ون��ات 
بطبيعة  �شتوؤثر  �مل��ذك��ور  �لقطاع  يف  �شلبية 

�حلال �شلبا على �لقت�شاد �لوطني.
�رد� على �شوؤ�ل حول حجم �لتعاقد�ت لقطاع 
�لتامني خالل �لعام �ملا�شي �توقعاته للعام 
�مل�شر�عات  ح��رك��ة  �ن  ح��م��ادة  ق���ال  �حل���ايل 
لعام 2012 كانت حمد�دة �شو�ء يف جمال 

�لن�شاء�ت �� يف جمايل �لنفط ��لغاز لكنه 
بحجم  تب�شر  �ي��ج��اب��ي��ة  م��وؤ���ش��ر�ت  �ىل  �مل���ح 
ت��ع��اق��د�ت �ف�����ش��ل خ���الل �ل���ع���ام �حل����ايل يف 
جم���ايل �ل��ن��ف��ط ��ل��غ��از يف �م����ارة �ب���و ظبي 
�مل��دن �جلديدة يف دبي على �جه  �م�شاريع 
�لعني  ���ش��رك��ة  �ن  �ىل  لف���ت���ا  �خل�����ش��و���س 
�لهلية تتميز �لن ب�شمعة عاملية يف جمال 
على  ��ل��غ��از  �لنفط  م�شاريع  على  �لتامني 
على  بالتامني  فوزها  بعد  �خل�شو�س  �جه 
�ل��غ��از م��ن قطر �ىل  د�ل��ف��ني لنقل  م�شر�ع 
�لن�شائية  ب��ات يف مر�حله  �ل��ذي  �لم���ار�ت 
من  �ل����ع����دي����د  �ىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  �لخ��������رية 
م�شر�عات �لنفط ��لغاز يف �لد�لة متوقعا 
بان تفوز �ل�شركة بعقدين �أ� ثالثة م�شاريع 

يف جمال �لغاز هذ� �لعام. 
على  �لتامني  يف  �ملخاطر  م�شتوى  ح��ول   �
بان  ح��م��ادة  �����ش��ح  ��ل��غ��از  �لنفط  م�شاريع 
ه���ذه �مل�����ش��اري��ع ه���ي م�����ش��اري��ع خم���ت���ارة �ل 
لن  �ل�����ش��رك��ات  ب��ني  فيها  للتناف�س  جم���ال 

تخ�شع لت�شعري د�يل من قبل �شركات �عادة 
قبل  من  عليها  ��ل�شر�ف  �لعاملية  �لتامني 
يكون  �شركاتها  �جم��م��وع��ة  �دن����وك  ���ش��رك��ة 
على م�شتوى فني عال م�شري� �ىل �نه خالل 
م�شاريع  مع  �ملا�شية  بال�شنو�ت  تعامالتنا 
ح��ادث �شخم  �ي  ي�شجل  ��ل��غ��از مل  �لنفط 

م�شتوى  ��شركاتها  لأدن����وك  هنا  �ي�شجل 
�ل�شر�ف ��لرقابة ���شائل �لمن ��ل�شالمة 
�شمعة  حتتل  ظبي  �ب��و  معها  ��شبحت  �لتي 
عالية متقدمة يف جمايل �لمن ��ل�شالمة. 
�حول مو�شوع �لتوطني يف �شركات �لتامني 
�لتوطني حققت  �ن جت��رب��ة  ح��م��ادة  �����ش��ح 
��شلطنة  �لبحرين  مملكة  يف  جيد�  جناحا 
�جلهات  تدفع  �شند�ق حكومي  عمان عرب 
مرتبات  %50 من  �حلكومية من خالله 
�ملو�طنني �لعاملني يف هذ� �لقطاع يف حني 
تتحمل �ل�شركات �لن�شبة �ملتبقية �بالن�شبة 
لد�لة �لمار�ت فان �شركات �لتامني �منذ 
ما ن�شبته ��حد بالألف من  تدفع  �شنة   15
حجم �لق�شاط �ل�شنوية لأغر��س �لتدريب 
��لتوطني �يناهز �ملبلغ �ملرت�كم حاليا 100 
مليون درهم ��قرتح يف هذ� �خل�شو�س �ن 
ي�شكل هذ� �ملبلغ نو�ة �شند�ق دعم �لتوطني 
يف قطاع �لتامني حيث �شي�شاهم ذلك بحل 

�كر من %90 من �مل�شكلة.

مدير عام �سركة العني الأهلية للتاأمني 

هيئات �لرقابة مطالبة بالتدخل �ل�شريع لوقف نزيف �لأ�شعار
موؤ�رشات اإيجابية لتعاقدات جديدة يف جمالت النفط والغاز والإن�ضاءات لعام 2013

•• ال�شارقة-الفجر:

يوم  )���ش��ر�ق(  ��لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  نظمت 
�ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شرقي  �ل�شاحل  �إىل  رح��ل��ة  �لأ�ل  �أم�����س 
�أع�����ش��اء جمل�س �لأع��م��ال �لأم��ري��ك��ي يف �لد�لة،  ل��ع��دد م��ن 
بهدف �إطالعهم على مقومات �جلذب �ل�شياحي �لتي تزخر 
�ملتو�فرة  �ملتنوعة  �لإ�شتثمارية  �لفر�س  ��إب��ر�ز  �ملنطقة،  بها 
�شر�ق  م�شاريع  من  ع��دد  ��شتعر��س  �إىل  بالإ�شافة  هناك، 

ل�شيما يف مدينتي خورفكان �كلباء. 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شركال،  بن جا�شم  م��ر��ن  �شعادة  �رحب 
بال�شيد  )���ش��ر�ق(  ��ل��ت��ط��وي��ر  لالإ�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  لهيئة 
��ل�شيد  �لأمريكي،  �لأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  ج��ردي،  رم��زي 
خالد �حلد�د �ملدير �لإقليمي لطري�ن �لإمار�ت يف �ل�شارقة 
��لإمار�ت �ل�شمالية، يف �جلولة �لتي ر�فقهم خاللها �أحمد 
��إيلي  �شر�ق،  للعمليات يف  �لتنفيذي  �ملدير  �لق�شري،  عبيد 
���ش��ر�ق، �حممد جمعة  �لأع��م��ال يف  �أرم���ايل، مدير تطوير 
�ع��دد من ممثلي  �شر�ق،  �لأعمال يف  تر�يج  رئي�س  �مل�شرخ، 

�لهيئات �حلكومية يف �ل�شارقة. 
�لوفد  تعرف  �لوفد جولته يف مدينة خورفكان حيث  �ب��د�أ 
يف  ��شاركو�  هناك،  ��لطبيعية  �ل�شياحية  �ملعامل  �أه��م  على 
�لغد�ء  �تنا�لو�  �لرتفيهية،  �جلماعية  �لأن�شطة  من  ع��دد 
يف فندق �أ��شيانيك، قبل �لتوجه �إىل مدينة كلباء حيث مت 
�إطالع �لوفد على م�شر�ع كلباء لل�شياحة �لبيئية، ��أهد�فه، 

��آخر �لتطور�ت �جلارية على �مل�شر�ع.
���شتعر�س �فد �شر�ق �ممثلي من هيئة �لبيئة ��ملحميات 
�لثالثة  �ملر�حل  �ملجل�س  �أع�شاء  �أمام  �ل�شارقة  �لطبيعية يف 
لل�شياحة  كلباء  م�����ش��ر�ع  ب���اأن  م��وؤك��دي��ن  �مل�����ش��ر�ع،  لتطوير 
�لإجتماعية  �مل�شوؤ�لية  جهود  م��ع  �إن�شجاماً  ي��اأت��ي  �لبيئية 
لإمارة �ل�شارقة، �كجزء من �إميانها �لر��شخ ب�شر�رة حفظ 
�لرت�ث �لبيئي، �تعزيز �لتوعية بالق�شايا �لبيئية، مع �لعمل 

على تطوير �لأ�شول �ل�شياحية �لبيئية �لغنية لالإمارة. 
�أت���اح���ت هذه  �ق���ال �ل�����ش��رك��ال يف تعليق ل��ه ح���ول �جل���ول���ة: 
�لأعمال  جمل�س  �أع�شاء  م��ع  للقاء  قّيمة  فر�شة  �لفعالية 
�لر�شمي،  �لإط��ار  �أج��و�ء ممتعة بعيدة عن  �لأمريكي �شمن 

كما منحت �حلا�شرين فر�شة فريدة لالإطالع على �مل�شاريع 
�لتطويرية ��ل�شياحية �لتي تقوم بها �شر�ق. �قدمت هذه 
�لإ�شتثمارية  م�شاريعها  ل�شتعر��س  من�شة  للهيئة  �جلولة 
يف �ل�شاحل �ل�شرقي لالإمارة، �ت�شليط �ل�شوء على �لرت�ث 

�لغني ��جلمال �لطبيعي �لذي تتميز به هذه �ملنطقة . 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رم����زي ج�����ردي، م��دي��ر جم��ل�����س �لأعمال 
�لأمريكي: يحر�س �ملجل�س على بناء �شر�كات طويلة �لأجل 
�لأمريكية  �ل�شركات  �أمام  �لفر�س  تر�يج  �على  �شر�ق،  مع 
يف �ل�شارقة �ن�شكر �شر�ق على ما لقيناه من �هتمام �ح�شن 

�شيافة �تقدير . 
حتقيق  ب��ه��دف   2009 ع��ام  تاأ�ش�شت  ���ش��ر�ق  �أن  �إىل  ي�شار 
�قت�شادية على  �بيئية �تنمية  �جتماعية �ثقافية  �إجن��از�ت 
�أ�شا�س �لهوية �لعربية ��ل�شالمية لإمارة �ل�شارقة. �ت�شعى 
�لهيئة �إىل ت�شجيع �لإ�شتثمار عن طريق تبني �أف�شل �ملعايري 
�لد�لية يف تقدمي �خلدمات �لنوعية �لتي ت�شاعد يف جذب 

�مل�شثمرين �شو�ء من �ملنطقة �أ� من كافة �أنحاء �لعامل.
�ل�شر�رية  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ت��وف��ري  ���ش��ر�ق يف  م��ه��ام  �ت��رتك��ز 

�لإ�شتثمار  �أن�شطة  تو�جه  �لتي  �لعقبات  �تذليل  ��حلو�فز 
ذ�ت  �لتحتية  �لبنية  م�شر�عات  تقييم  �كذلك  �لإم���ارة،  يف 

بالإ�شتثمار ���شع �خلطط �لالزمة لإ�شتكمال تلك  �ل�شلة 
�مل�شر�عات.

خالل رحلة نظمتها اإىل خورفكان �كلباء

�شروق تطلع �أع�شاء من جمل�س �لأعمال �لأمريكي على مقومات �ل�شاحل �ل�شرقي
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•• ال�شارقة-وام:

�شاركت غرفة جتارة ��شناعة �ل�شارقة يف �عمال �لد�رة �لثالثة مللتقى 
�ل�شتثمار �لد�يل �لذي نظمته �ز�رة �لقت�شاد يف مركز دبي �لتجاري 
على  ��ث��اره  �لعاملي  لالقت�شاد  �مل�شتقبلي  �مل�شهد  �شعار  حتت  �لعاملي 
�لد�يل  �مللتقى  ه��ذ�  يف  �لغرفة  ح�شور  ��شكل   . �لجنبي  �ل�شتثمار 
�لقطاع  ملجتمع  تقدمها  �لتي  للخدمات  ��ل��رت�ي��ج  لتعريف  فر�شة 
�خلا�س ب�شكل عام �عر�س ��قع �خلدمات ذ�ت �لقيمة �مل�شافة �لتي 
جمملها  يف  ��لهادفه  �لغرفة  مظلة  حتت  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  توفرها 
�ىل �لرتقاء بالبيئة �لتناف�شية لالمارة. ��شم جناح �لغرفة يف �حلدث 

هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار ��لتطوير �شر�ق �ىل جانب عدد من �لجهزة 
�طار  ��لقت�شادي يف  �ل�شتثماري  بالرت�يج  �لعالقة  ذ�ت  �حلكومية 
من �لتن�شيق ��ل�شر�كة �لقائمة بني تلك �جلهات للرت�يج �ملثايل مبا 
هذ�  �باعتبار  عام  ب�شكل  �لم��ارة  تتبوؤها  �لتي  �ملتميزة  �ملكانة  يعك�س 
�مل�شوؤ�لني �مدر�ء  للقاء نخبة من  �حلدث من�شة فريدة من نوعها 

كربى �ل�شركات �لعاملية ���شحاب �لقر�ر. 
حل�شور  بالغرفة  للم�شوؤ�لني  مو�تية  فر�شة  �مل�شاركة  ه��ذه  ��شكلت 
جل�شات �مللتقى �ملتعددة �لتي تنا�لت عدد� من �ملو��شيع ذ�ت �لعالقة 
�لنا�شئة  �ل�شتثمارية  �مل�شاريع  دعم  ���شائل  �ملبا�شرة  بال�شتثمار�ت 
�ملجدية  �ل�شتثمارية  �مل�شاريع  �ت�شغيل  �د�رة  يف  �لناجحة  ��لتجارب 

�طالقها  �مل��زع��م  �ل�شتثمارية  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد  عر�س  �ىل  ��شافة 
�عقد ح�شني حممد  �مل�شاركة.  �ل��د�ل  �مل�شتثمرين من  �مام  بالد�لة 
�ملحمودي �ملدير �لعام للغرفة عدة لقاء�ت مع ر�ؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة 
بامللتقى مت خاللها ��شتعر��س جمالت �لتعا�ن �ملتاحة لتطوير �فاق 
��لتعرف  �ل��د�ل  �تلك  خا�شة  �ل�شارقة  بني  �لقت�شادية  �لعالقات 
على جهود �لغرفة �د�رها �لرئي�شي يف خدمة جمتمع قطاع �لعمال 
�ملحلي �مبادر�تها �بر�جمها �خططها �لهادفة يف جمملها �ىل تعزيز 
خمتلف  من  نظر�ئه  مع  �خلا�س  �لقطاع  بني  �لقت�شادية  �ل�شر�كة 
�لتجهيز  �زي��ر  رب��اح  �ملحمودي مع معايل عزيز  ��لتقى  �لعامل.  د�ل 
��لنقل باململكة �ملغربية مت خاللها ��شتعر��س �لعالقات �ملتميزة بني 

باقامة  �خل��ا���س  �لقطاع  حتفيز  يف  �لتجارية  �ل��غ��رف  �د�ر  �لبلدين 
�ل�شر�كة  حجم  تطوير  تخدم  م�شرتكة  �جتارية  ��شتثمارية  �شر�كات 
تنا�ل  �لتجارية بني �جلانبني كما  �ملبادلت  ن�شبة  �لقت�شادية �رفع 
�لعمال  لرجال  جانب  كل  يوفرها  �يل  �ل�شتثمارية  �لفر�س  �للقاء 
م�شجعة  �ح��و�ف��ز  ت�شهيالت  م��ن  ك��ذل��ك  ت��ق��دم��ه  �م���ا  ��مل�شتثمرين 
جلذبهم. �قدم ح�شني �ملحمودي �شرحا ��فيا عن �مل�شاعي �لتي تقوم 
�لعديد من  �ملحلي عرب �طالق  �لقطاع �خلا�س  لتحفيز  �لغرفة  بها 
ت�شري يف  �ت�شهيالت  تقدمة من خدمات  ما  �يل  بال�شافة  �مل��ب��ادر�ت 
موقعها  تعظيم  �يل  ع��ام  ب�شكل  �ل��د�ل��ة  م�شاعي  م��ع  م��ت��و�زي  م�شار 

�لقت�شادي ��ل�شتثماري �قليميا �د�ليا. 

م�شاركة غرفة �ل�شارقة يف ملتقى �ل�شتثمار �لدويل �لثالث تعك�س �ملكانة �ملتميزة �لتي تتبوؤها �لإمارة

املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

�أقر جمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت للمو��شفات � �ملقايي�س 
مو��شفات خالل �جتماعه �لثاين للعام �حلايل برئا�شة 
معايل �لدكتور ر��شد �حمد بن فهد �زير �لبيئة ��ملياه 
قيا�شية  مو��شفة  م�شر�ع  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
للعلم  �إلز�مية  ��شر�ط  موحدة  معايري  حت��دد  جديدة 
�لإمار�تي �مل�شتخدم ب�شورة ر�شمية د�خل � خارج �لد�لة 
��لقيا�شات  �لأل�����و�ن  ت�شمل  م��وؤق��ت��ة  �أ�  د�ئ��م��ة  ب�����ش��ورة 
�لرئي�شية �ملعتمدة بالإ�شافة �إىل �ملن�شوجات �مل�شتخدمة 
يف �لت�شنيع ��لتي ت�شلح لكافة �لأجو�ء � �ملناخات �قرر 
رفعه �إىل جمل�س �لوزر�ء مع �لتو�شية باعتماده �إلز�مياً. 
�قال معايل �لدكتور ر��شد �حمد بن فهد يف ت�شريح له 
عقب �لجتماع �لذي عقد مبقر �لهيئة بدبي �أن �لهيئة 
�لإمار�تي  للعلم  �لفنية  �لالئحة  م�شر�ع  باإعد�د  قامت 
�ملجال �مبا  �لد�لية يف هذ�  �ملمار�شات  لأح��دث  ��شتناد� 
يف  للم�شاهمة  �لر�مية  �لهيئة  ��شرت�تيجية  مع  يتو�فق 
توفري �ل�شالمة �ل�شحية ��لبيئية �حماية �مل�شتهلك يف 
�لد�لة م�شري� معاليه �إىل �أن �ملخت�شني بالهيئة عقد�� 
�ج��ت��م��اع��ا م��ع ممثلي ���ش��رك��ائ��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني متت 
�لعلم  ��شتخد�م   � ت���د��ل  �شبط  �شبل  مناق�شة  خالله 
�لقيا�شية  �ملو��شفات  در��شة   � �لد�لة  د�خ��ل  �لإم��ار�ت��ي 
مقارنة  عمل  بهدف  �لعالقة  ذ�ت  �ل�����ش��ادرة  �لإقليمية 
م�شر�ع  م�شودة  ��شع  عند  منها  �ل�شتفادة   � مرجعية 
�مل�شودة  تعميم  ثمتم  �لإم��ار�ت��ي  للعلم  �لفنية  �لالئحة 
�ملالحظات  مناق�شة  �ج���رت  �ل��الئ��ح��ة  مل�����ش��ر�ع  �لأ�ل��ي��ة 

�لو�ردة من �ل�شركاء خالل �جتماع �آخر �شارك فيه كافة 
��شع  خ��الل��ه  �مت  �ملعنية  ��ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات 
�مل�شر�ع ب�شيغته �لنهائية �لتي �طلع عليها جمل�س �إد�رة 
مو��شفات . ��أ�شاف معاليه �أن جمل�س �إد�رة مو��شفات 
�ع��ت��م��د خ���الل �لج��ت��م��اع ن��ظ��ام ك��ف��اءة �ل��ط��اق��ة ملعد�ت 
�خلا�شة  �لفنية  ل��الئ��ح��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ب��امل�����ش��ر�ع  �ل��ت��ربي��د 
ببطاقة بيان كفاءة �لطاقة لالأجهزة �لكهربائية �ملتعلق 
�مل��ن��زل��ي��ة �ق����رر رف��ع��ه �إىل جمل�س  �ل��ت��ربي��د  �أج���ه���زة  ب 
م�شتوى  على  �إل��ز�م��ي��اً  باعتماده  �لتو�شية  م��ع  �ل���وزر�ء 
�لتوجه  مع  �ملن�شجم  �لد�لة  توجه  مع  متا�شياً  �لد�لة 
�ل��ع��امل��ي ل��ت��وف��ري �ل��ط��اق��ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لأج���ه���زة �ملوفرة 
للطاقة ��لذي �شيعمل على �ملحافظة على �لبيئة �لأمر 
�لذي �شينعك�س �إيجابياً من خالل �لتقليل من �لإنبعاث 
�لغازي لغاز ثاين �أ�ك�شيد �لكربون يف �جلو كما �شي�شاهم 

يف �لتنمية �مل�شتد�مة.
��أ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه �أن����ه ب��ع��د �ن �أ����ش���درت ه��ي��ئ��ة �لم�����ار�ت 
بيان  لبطاقة  �إم��ار�ت��ي��ة  لئحة  ��ملقايي�س  للمو��شفات 
 � �مل��ن��زل��ي��ة  �ل��ه��و�ء  ملكيفات  �ل��ط��اق��ة  �إ���ش��ت��ه��الك  تر�شيد 
باعد�د  �لهيئة  ق��ام��ت  �ملنزلية  �لن�شافات   � �ل��غ�����ش��الت 
�ملنزلية  �لتربيد  لأج��ه��زة  �لم��ار�ت��ي��ة  �لفنية  �لالئحة 
لتحدد معايري �لكفاءة ل�شتهالك �لطاقة لهذه �لأجهزة 
�أجهزة  يف  �ملتبع  �لنجوم  بنظام  درج��ات  �إىل  �ت�شنيفها 
مبا  �ملنزلية  �لن�شافات   � �لغ�شالت   � �ملنزلية  �ملكيفات 
�إىل  �لهادفة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  حتقيق  يف  ي�شاهم 
�لبيئة  بر�مج  كاأحد  ��ملياه  �لطاقة  ��شتهالك  تخفي�س 
�شتحدد  �جلديدة  �لالئحة  معاليه  مو�شحا  �مل�شتد�مة 

�لثالجات ��ملربد�ت  �ملنزلية مثل  �لتربيد  �أجهزة  �أن��و�ع 
��شتناد�ً  ب��ال��د�ل��ة  ب��ت��د��ل��ه��ا  �شي�شمح  �ل��ت��ي  ��مل��ج��م��د�ت 
باملو��شفة  ��لت�شنيفات  للمعايري  �ف��ق��اً  كفاءتها  �إىل 
ذ�ت  �ملنتجات  ����ش��ت��خ��د�م  على  �شي�شجع  مم��ا  �لقيا�شية 

�لكفاءة �لأف�شل يف ��شتهالك �لطاقة.
�أف�شل  على  ب��الإط��الع  ق��ام��ت  �لهيئة  �أن  معاليه  ��أك���د 
�ملمار�شات �لد�لية حيث مت �ل�شتناد عند �إعد�د �لالئحة 
�أف�شل  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  �لأ�رب�����ي ��لأم��ري��ك��ي  �ل��ن��ظ��ام  �إىل 
مع  �جتماعا  �لهيئة  �عقدت  �ملطبقة  �لعاملية  �لأنظمة 
�لنهائي  ب�شكلها  �ل��الئ��ح��ة  مناق�شة  ب��ه��دف  �مل�شنعني 
لكفاءة  �مل��ق��رتح��ة  ��لن�شب  �ل��ب��ي��ان  بطاقة  �حم��ت��وي��ات 

�لنهائي  �مل�شر�ع  �عمم  �لنظام  يف  �ت�شنيفاتها  �لطاقة 
عليها �مت ��شتالم مالحظاتهم ��أخذها يف �لعتبار.

�لربنامج يف حال  تنفيذ هذ�  �شيتم  �أنه  ��أ��شح معاليه 
�لتن�شيق مع  �ل����وزر�ء م��ن خ��الل  �ع��ت��م��اده م��ن جمل�س 
�أي  دخ��ول  ملنع  ��ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جلمركية  �ل��د��ئ��ر 
�شتعمل  �لالئحة كما  لهذه  منتجات غري م�شجلة �فقاً 
�ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��ا�ن م���ع ج��ه��ات �ل��رق��اب��ة �لحتادية 
م�شح  بر�مج  خالل  من  �لالئحة  تطبيق  على  ��ملحلية 
�أحد م�شاريع  �لد�لة حيث يعترب �لربنامج  �لأ�شو�ق يف 
�نعكا�شات �يجابية على  �أن يكون له  �ل�شتد�مة �يتوقع 

�لبيئة من خالل تخفي�س ��شتهالك �لطاقة.

معايري موحدة اإلزامية للعلم الإماراتي امل�ستخدم داخل الد�لة �خارجها 

جمل�س �إد�رة مو��شفات يعتمد نظامًا لكفاءة �لطاقة ملعد�ت �لتربيد خلف�س ��شتهلك �لكهرباء
م�رشوع قانون احتادي لرقابة املنتجات وم�ضح الأ�ضواق باأحدث املمار�ضات العاملية 

م�شاركة فاعلة لهيئة �لأور�ق �ملالية يف �جتماع 
جلنة روؤ�شاء �لأ�شو�ق �خلليجية باملنامة 

•• ابوظبي-وام:

�أكد �شعادة عبد �هلل �لطريفي �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �لأ�ر�ق �ملالية ��ل�شلع �أن 
�لهيئة تقدمت بعدة مبادر�ت �قامت باإعد�د م�شاريع قر�ر�ت �ت�شريعات ��أجرت 
جلان  باجتماعات  م�شاركتها  �إط��ار  يف  �لعمل  ��أ�ر�ق  �ل��در����ش��ات  من  جمموعة 
�لذي  �لثامن  �خلليجي  �لتعا�ن  جمل�س  لد�لة  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  هيئات  ر�ؤ�شاء 
�لجتماع  فعاليات  ختام  يف  �لت�شريحات  هذه  ج��اءت  �ملنامة.  يف  �عماله  �ختتم 
�لثامن للجنة ر�ؤ�شاء هيئات �لأ�شو�ق �ملالية بد�ل �ملجل�س ��لذي عقد يف مملكة 
�لبحرين ��لذي ناق�س �مل�شتجد�ت � �لتطور�ت يف �لأ�شو�ق �ملالية بد�ل �ملجل�س 
��شاركت فيه هيئة �لأ�ر�ق �ملالية بوفد تر�أ�شه �شعادة عبد �هلل �لطريفي. ��أ�شاف 
�لطريفي �لذي تر��س �فد �لهيئة �ىل �لجتماع يف ت�شريح �شحفي �ن �لجتماع 
ناق�س عدة مو�شوعات من بينها �آلية متابعة �لقو�عد ��ملبادئ �ملوحدة �ملتعلقة 
بتكامل �لأ�شو�ق �ملالية �حم�شر �لجتماع �لعا�شر لفريق عمل �لإدر�ج ��لإف�شاح 
�لإ�شد�ر�ت  عمل  لفريق  �ل�شابقة  �لثالثة  �لجتماعات  �حما�شر  ��حلوكمة 
عمل  لفريق  �ل�شاد�س  �لجتماع  �حم�شر  �ملالية  بالأ�شو�ق  ��لكتتابات  �لأ�لية 
بني  �لتن�شيق  ��شبل  �ملجل�س  ب���د�ل  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  على  ��ل��رق��اب��ة  �لإ���ش��ر�ف 
�جلهات �ملنظمة لالأ�شو�ق �ملالية ��لأ�شو�ق �ملالية ��مل�شتجد�ت ��لتطور�ت ب�شاأن 
��أ�شار  �ملجل�س.  ب��د�ل  �ملالية  ل��الأ���ش��و�ق  �ملنظمة  �جل��ه��ات  ب��ني  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�لطريفي �إىل �أن �لجتماع رحب باملبادرة �لتي تقدمت بها هيئة �لأ�ر�ق �ملالية 
با�شتخد�م نظام  �ملالية  �لبيانات  �إع��د�د  �شفافية  ��ل�شلع لعقد �ر�شة عمل حول 
�لف�شاح �للكرت�ين �لتي ت�شت�شيفها �لهيئة مبقرها بدبي يف �لتا�شع ع�شر من 
�ل�شهر �جلاري بهدف نقل جتربتها �خرب�تها �إىل �لهيئات �خلليجية �مل�شاركة 
فيما يخ�س هذ� �لنظام �تطبيقاته يف �ملجال �ملايل عموما �جمال �لأ�ر�ق �ملالية 
لالأ�شو�ق  �لنظام  يوفرها  �أن  ميكن  �لتي  �مل�شافة  بالقيمة  ��لتعريف  خ�شو�شا 
�ملالية بد�ل �ملجل�س. ��أ��شح �لطريفي �أن �أع�شاء �للجنة �طلعو� على �لعر�س 
�لذي قدمته �لهيئة بهذ� �خل�شو�س ��أكد�� على �أهمية �مل�شاركة بور�شة �لعمل 
�شيح�شرها  �لعمل  �ر���ش��ة  �أن  �إىل  منوها  �لأع�����ش��اء  ترحيب  لق��ت  �مل��ب��ادرة  ��أن 
ممثلون عن �لهيئات �لرقابية لالأ�شو�ق �ملالية �خلليجية �ممثلون عن �مل�شارف 
�م�شوؤ�لو  �لقيادي  �مل�شتوى  على  �لتنفيذيني  �لر�ؤ�شاء  �ملجل�س:  بد�ل  �ملركزية 
�لف�شاح على �مل�شتوى �لفني ��لتنفيذي �ممثلو �أ�شو�ق �ملال بد�ل �ملجل�س كما 
�للكرت�ين  لالإف�شاح  �لعاملية  للمنظمة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لفعالية  �شيح�شر 

طوين فرجنيتو ��ملدير �لفني للمنظمة. 
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•• دبي-وام:

�شارك جمل�س دبي �لقت�شادي يف �لد�رة �لثالثة ع�شرة ملعر�س �لإمار�ت 
�لعاملي.  �أختتم موؤخر� يف مبركز دبي �لتجاري  2013 �لذي  للوظائف 
خا�شة  �ل��د�ل��ة  م��و�ط��ن��ي  م��ن  كثيفا  ح�����ش��ور�  �ملجل�س  من�شة  ����ش��ه��دت 
خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات �جل����دد ��مل��ع��اه��د �ل��وط��ن��ي��ة ب��ع��د �أن ت��ع��رف��و� على 
�ملجل�س �مكانته �حليوية ك�شريك ��شرت�تيجي حلكومة دبي يف �شناعة 
�مل��ع��ال كبرية  ع��ب��د �هلل  م��ن��ى  �ل�شيخة  ��أ����ش��ح��ت  �ل��ق��ر�ر �لق��ت�����ش��ادي. 
دبي  مبجل�س  ��لت�شغيل  �ل�شرت�تيجي  ��لتخطيط  �لتنفيذيني  �مل��در�ء 
�لقت�شادي �أن م�شاركة �ملجل�س يف هذ� �ملعر�س ياأتي يف �إطار ��شرت�تيجيته 
��شتقطاب �لكو�در �لوطنية �لطموحة من كال �جلن�شني ل�شيما من  يف 

�جلدد  �جلامعات  خريجي  �ىل  ��شافة  �ملتميزة  ��لكفاء�ت  �ملو�هب  ذ�ي 
�لوظيفي.  م�شتقبلهم  �ب��ن��اء  للتوظيف  ��ع���دة  فر�شا  منحهم  ب��ه��دف 
�أكرب فعاليات  �لإم��ار�ت للوظائف يعد من بني  �أن معر�س  �إىل  ��أ�شارت 
�لتي ينطوي  �لتوظيف ��لتدريب ��لتعليم ملو�طني �لد�لة ��أن �لفكرة 
عليها �ملعر�س ذ�ت �أبعاد �قت�شادية �ح�شارية ��جتماعية بالغة �لأهمية 
يقدم  �ملعر�س  �أن  �إىل  �لفتت   . �لم��ار�ت  لد�لة  �ملباركة  �لتنمية  مل�شرية 
مع  مبا�شرة  ب�شورة  �للتقاء  خالل  من  �لإمار�تيني  للمو�طنني  فر�شة 
�أ�شحاب �لعمل كما يتيح �ملجال لالطالع على �لعديد من فر�س �لتدريب 
 . �ملطلوبة  �لوظيفة  �ملطلوبة للح�شول على  �ملهار�ت  ��لتعليم ��كت�شاب 
�أربعة عقود من �لتنمية  �أكر من  ���شفت �ملعر�س بانه مو�شم حل�شاد 
��لتاهيل  �لتدريب  �ىل  ��شافة  م�شتوياته  مبختلف  �لتعليم  جم��ال  يف 

��لذي �شهرت �لد�لة على توفريه للمو�طنني بهدف تفعيل م�شاركتهم 
يف عملية �لبناء ��لتنمية ��لرتقاء مب�شتوى �ملعي�شة �رفع معد�ت �لرفاه 
�ملو�رد  فل�شفة  �أن  �ذك��رت  �لجتماعي.  �ل�شتقر�ر  �حتقيق  �لقت�شادي 
�شمن  �ملو�طنني  توظيف  مهمة  على  لتقت�شر  �ملجل�س  ل��دى  �لب�شرية 
على  بيئة عمل حمفزة  توفري  بل  ��خت�شا�شتهم �جتاربهم  موؤهالتهم 
�لبتكار ��لتميز ��لنتاجية ��شافة �ىل توفري �لتدريب �لنظري ��لعملي 
��لتفوق يف  �لذ�تية  مل�شاعدتهم على تطوير قدر�تهم  �ملنا�شب  ��لتاأهيل 
�ملنا�شب �لوظيفية لكي يتمكنو� من �أن يكونو� قياد�ت �إد�رية �موظفني 

ر��د� يف �ظائفهم م�شتقبال.
��شلطت �ل�شوء على ��شرت�تيجية �ملجل�س يف توظيف �ملو�طنني .. م�شرية 
�ملو�هب  جل��ذب  �ل��وظ��ائ��ف  معر�س  يف  م�شاركته  خ��الل  م��ن  �شعيه  �ىل 

متطلبات  مع  يتنا�شب  �مبا  �ملجالت  خمتلف  يف  �ملتخ�ش�شة  �لإمار�تية 
��لبحث  �لقت�شادي  �لبحث  منها  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لعمل 
�لقانوين ��ملو�رد �لب�شرية ��لتخطيط �ل�شرت�تيجي ��جلودة ��لت�شويق 

��لإعالم.
�نوهت �ىل �أنه بال�شافة �ىل تقدمي �ظائف بد��م كامل ملو�طني �لد�لة 
بتوفري  �مل�شاعدة  خ��الل  من  �ل�شابة  �لطاقات  بدعم  يلتزم  �ملجل�س  ف��اأن 
يتطلعون  �لذي  �لإمار�تيني  �لطلبة  ي�شتهدف  ��ل��ذي  للتدريب  برنامج 
�إىل �كت�شاب خرب�ت �إ�شافية تري در��شتهم �جلامعية حيث يلتحق هوؤلء 
يف  �ملكتبية  بالأعمال  �ملتعلقة  �لأ�شا�شيات  لتعلم  تدريبية خا�شة  برب�مج 
�شتى �ملجالت �عند �إنهاء در��شتهم بنجاح يتم منحهم فر�شة �لن�شمام 
�إىل �أ�شرة �ملجل�س �هذ� يتوقف على مدى مالءمتهم للوظائف �ملتوفرة.

جمل�س دبي �لقت�شادي ي�شارك يف معر�س �لإمار�ت للوظائف 

بالتعا�ن مع جلنة الأمم املتحدة القت�سادية �الجتماعية لغربي اآ�سيا 

وز�رة �لقت�شاد تنظم ور�شة عمل حول برنامج �لتعاون �لفني للأ�شكو�
•• اأبوظبي-الفجر: 

عمل  �ر�شة  �لقت�شاد  �ز�رة  نظمت 
لدى  �لفني  �ل��ت��ع��ا�ن  برنامج  ح��ول 
�لإ���ش��ك��و� ب��ال��ت��ع��ا�ن ��ل�����ش��ر�ك��ة مع 
��لجتماعية  �لقت�شادية  �للجنة 
لغرب �آ�شيا �ل�شكو�. ��فتتح �لور�شة 
�كيل  ���ش��ل��و�ح  �شالح  حممد  ���ش��ع��ادة 
�ل�شيا�شات  ل�شوؤ�ن  �مل�شاعد  �ل���وز�رة 
�لإ�شكو�  �ف��د  بح�شور  �لقت�شادية 
لورنتي،  ر�ب����ريت����و  ت���ر�أ����ش���ه  �ل�����ذي 
��ل�شر�كات  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 

��لتعا�ن �لفني لدى �للجنة. 
�قال �شعادة حممد �شالح �شلو�ح �إن 
�نعقاد �ر�شة �لعمل �ليومى ياأتي يف 
من  لال�شتفادة  �ل���وز�رة  �شعي  �إط���ار 
�ملنظمات �لد�لية �لعاملة يف �ملحيط 
�لإقليمي �منها �للجنة �لقت�شادية 
�ل�شكو�   ( ��شيا  لغرب  ��لجتماعية 
( ��لتي تقدم �لعديد من �خلدمات 
�لفنية يف جمالت �لتنمية �ل�شاملة 

للد�ل �لأع�شاء.
�إط���ار حر�س  ت��اأت��ي  �ل��ور���ش��ة  �أن  كما 
عمل  باآليات  �لتعريف  على  �ل���وز�رة 
�ملعلومات  �ل�شكو�، �تقدمي  برنامج 
�لكافية عنه للر�غبني يف �ل�شتفادة 
��لبيانات ��خلدمات  �ملعلومات  من 

�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل�����ش����ك����و�، ك���م���ا �أن 
من�شة  ت�شكيل  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ور���ش��ة 
لتبادل �خلرب�ت بني �مل�شاركني فيها، 
كبري�ً  ح�شور�ً  ت�شهد  �أنها  �شيما  ل 
بال�شيا�شات  �ملعنيني  �مل�شوؤ�لني  من 
يف  ��ل��ع��ام��ل��ني  ��خل����رب�ء  �لتنموية 

�ملجالت �ملختلفة. 
�إىل  ه���دف���ت  �ل���ور����ش���ة  �ن  ��أ�����ش����اف 
ب���ل���ورة د�ر �ل����ش���ك���و� يف   � ت��و���ش��ي��ح 
�كيفية  �ل���ف���ن���ي  �ل����ت����ع����ا�ن  جم�����ال 
متكامل  ب�����ش��ك��ل  م��ن��ه��ا  �ل����ش���ت���ف���ادة 
�ف���ع���ال �ت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل م��ع��ه��ا ، 
للجهات  �ل��ف��ر���ش��ة  �إت���اح���ة  �ك���ذل���ك 
ر�أي���ه���ا يف برنامج  �مل�����ش��ارك��ة لإب�����د�ء 
�لتعا�ن �لفني لال�شكو� �تطلعاتهم 
لتبادل   � �ل�����ش��دد  ب��ه��ذ�  �مل�شتقبلية 
�خل������رب�ت ��مل���ع���ل���وم���ات �ب���ن���اء لغة 

م�شرتكة .
�لفني  �لتعا�ن  برنامج  �أن  ��أ���ش��اف 
لدى �لإ�شكو� ي�شهم يف تقدمي �لدعم 
�لفني ��خلدمات �ل�شت�شارية للد�ل 
��ل��ت��ي حت��ر���س بد�رها  �لأع�����ش��اء، 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
جميع  �إليها  �ل�شاعية  ��مل�شتد�مة، 
�لد�ل �شمن �إ�شرت�تيجياتها طويلة 
�ملتعلقة  �ملدى، �ل�شيما يف �لق�شايا 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مب����ج����الت 

��لجتماعية �تكنولوجيا �ملعلومات، 
�لإمنائية  �لأه������د�ف  م���ن  �غ���ريه���ا 
على  �ملطر�حة  �لتنموية  ��لق�شايا 

�مل�شتوى �لعاملي.
�حت��������دث �����ش����ع����ادت����ه ع�����ن �أه��������د�ف 
�ل��ربن��ام��ج �ر�ؤي��ت��ه يف دع��م �لبلد�ن 
�لأع�������������ش������اء ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د �����ش���ع 
��شقل  �لإمن��ائ��ي��ة  �لإ�شرت�تيجيات 
�ملو�رد �لب�شرية �ن�شر �أحدث �ملعارف 
��مل���ع���ل���وم���ات �مل���ت���وف���رة يف جم���الت 
�لخت�شا�س �ملطلوبة من خالل دعم 
لال�شتجابة  �تطبيقها  �ل�شيا�شات 
��قت�شادية  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ق�����ش��اي��ا 
ح�شا�شة �م�شتجدة �لت�شريع �لتقدم 
�لإقليمية  �لل���ت���ز�م���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
��ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ب��ل��د�ن �لأع�����ش��اء �بناء 
��خل���رب�ت  �مل��ع��رف��ة  ل��ت��ب��ادل  �شبكات 
�تعزيز  �لأع���������ش����اء  �ل���ب���ل���د�ن  ب����ني 
�تنفيذ  بلد�ن �جلنوب  �لتعا�ن بني 

�مل�شاريع �مليد�نية �ملبتكرة.
ر�بريتو  �ل�شيد  �أع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
���ش��ك��ره �تقديره  ب��ال��غ  ل��ورن��ت��ي ع��ن 
ل��ل��د�ر �لكبري �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه د�لة 
�لإمار�ت ممثلة بوز�رة �لقت�شاد يف 
دعم جهود �للجنة ��أهد�فها، موؤكد�ً 
�أن �ر�شة �لعمل ��شتعر�شت �إجناز�ت 
�لعربية  �لم���������ار�ت  م����ع  �ل���ت���ع���ا�ن 

�لأع�شاء  �أح���د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �مل��ت��ح��دة 
ر�ؤية  �ترجمة  حتقيق  يف  �لفاعلني 

�للجنة ��قعاً ملمو�شاً. 
�أمثلة عن  �لور�شة عر�شت  �أن  �قال 
�ل�����ش��اب��ق ��حل�����ايل للد�ل  �ل��ت��ع��ا�ن 
�لمثلة،  ت��ل��ك  �ك����ف����اءة  �لأع�������ش���اء 
�ل�شكو�  د�ر  على  �ل�شوء  ��شلطت 
�ل�شت�شارية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
��ل���دع���م �ل��ت��ق��ن��ي ع��ل��ى ن��ح��و ي�شبق 
�ل��ت��ح��دي��ات ��ل��ف��ر���س �مل��ت��وق��ع��ة يف 

�ل�شنو�ت �لقادمة.
�أن �لمار�ت  ��ختتم حديثه بالقول 
�لتنمية  يف  ملمو�شاً  تقدماً  حققت 
��شارت  ��لجتماعية،  �لقت�شادية 
خطو�ت نحو حتقيق �أهد�ف �للفية 

للتنمية بحلول �لعام 2015.
برنامج  ��ل���ع���م���ل  �ر����ش���ة  �ت���ن���ا�ل���ت 
�ل����ت����ع����ا�ن �ل���ف���ن���ي ل������دى �ل����ش���ك���و� 
�ملتنوعة  �خ������رب�ت������ه  �خ�����دم�����ات�����ه 
حتديد  �إىل  ��مل�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة،�إ���ش��اف��ة 
�ل�����ش��ع��وب��ات ��مل��ع��وق��ات ��شبل  �أه����م 
م���ع���اجل���ت���ه���ا ��إت�������اح�������ة �ل���ف���ر����ش���ة 
�أم�����ام �مل�����ش��ارك��ني ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
�إطار  بناء  يف  ��مل�شاهمة  ��ملعلومات 
�لتعا�ن  لتفعيل  �شنوية  عمل  خطة 

مع �لإ�شكو� .
مناق�شة  �ل�����ور������ش�����ة  خ�������الل  �مت 

�ل�شكو�  �د�ر  م��ه��ام  �����ش��ت��ع��ر����س 
�لإقليمي ��إلقاء �ل�شوء على �أهمية 
�لتعا�ن.  �لت�شبيك يف جمال  تفعيل 
كما �نه مت ��شتعر��س بع�س جتارب 
�ل������د�ل �لأع�������ش���اء م���ع �ل����ش���ك���و� يف 
تال  �شلطنة،  �لفني  �لتعا�ن  جم��ال 
تعا�ن  ����ش��ت��ع��ر����س جم�����الت  ذل����ك 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �ل�شكو� مع د�لة 
��شتعر��س  مقدمتها  �يف  �مل��ت��ح��دة 
��لتكامل  �لكلي  �لقت�شاد  مو��شيع 
�لفني  �ل��ت��ع��ا�ن  ��أن�شطة  �لقليمي 
�م�شر�ع  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات،  م��ت��ع��دد 
ريا�شي  من�����وذج  ل��ت��ط��وي��ر  م���ق���رتح 
على  �عتماد�ً  �ملعرفة  �قت�شاد  لدعم 
�مل�شتويني  على  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت 
�ملركزي ��ملحلي ��لذي تتبناه �ز�رة 

�لقت�شاد بالتعا�ن مع �ل�شكو�.

�مت ��شتعر��س جانب من �خلدمات 
�ل�شت�شارية �ملقدمة لد�لة �لإمار�ت 
�مل��ج��ال �لإح�����ش��ائ��ي م��ث��ل �لدعم  يف 
�لقومية  �حل�������ش���اب���ات  يف  �ل���ف���ن���ي 
��ملهمات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ��مل���وؤ����ش���ر�ت 
تكامل  نظام  تطوير  يف  �لإ�شت�شارية 
�لبيانات �لقت�شادية ��لدعم �لفني 
يف ح�شاب �لأرقام �لقيا�شية ملوؤ�شر�ت 
�لعقار�ت، �إىل جانب ت�شليط �ل�شوء 
على مو��شيع ذ�ت �شلة باملاء ��لغذ�ء 
��لطاقة ��أهمية �لتكامل فيما بينها 

لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. 
�ت��ن��ا�ل��ت �رق����ة ع��م��ل ت��ط��ور قطاع 
�لت�������ش���الت ب���ال���د�ل���ة ��مل���وؤ����ش���ر�ت 
عليها  ح�������ش���ل���ت  �ل����ت����ي  �مل���رت���ف���ع���ة 
ق���ط���اع���ي  يف  ع�����امل�����ي�����اً  �لم����������������ار�ت 
��لبتكار.  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ب��ورق��ة تنا�لت  �ل��ور���ش��ة  ��خ��ت��ت��م��ت 
ل��ل��م��وؤمت��ر �لأ�ل  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل�����ش��اه��م��ة 
�لتنموية،  �لقت�شادية  لل�شيا�شات 
حول  تدريبية  عمل  �ر�شة  �تنظيم 
د�لة  يف  �لطاقة  ميز�ن  �إع���د�د  نحو 
�لإ�شرت�تيجية  �حتديث  �لم���ار�ت، 
بيانات  �بناء قاعدة  للمر�أة  �حلالية 
�لعربية  ل��ل��م��ر�أة يف د�ل���ة �لم����ار�ت 
�ملتحدة.  �خرجت �لور�شة بتو�شيات 
عديدة متثلت يف حتديد �لأ�لويات 
لال�شكو�  مُي���ك���ن  �م�����ا  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
�ملتوفرة  ل��ل��خ��رب�ت  �ف���ق���اً  ت��ق��دمي��ه 
�إ�شرت�تيجية  خ��ط��ة  �����ش��ع  ل��دي��ه��ا 
ل��������الإم��������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة، 
��ل��ت��ن�����ش��ي��ق ��ل��ت��و����ش��ل م���ع هيئات 
�ملانحة  ��جل����ه����ات  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لإم�������ار�ت ��شع  �ل��ع��ام��ل��ة يف د�ل����ة 

بني  �لتو��شل  لتطوير  �آلية  �بلورة 
�ل����وز�ر�ت �ملعنية يف د�ل��ة �لإم���ار�ت 
��ل�ُشعب �ملخت�شة يف �ل�شكو� �شمن 
للتعا�ن  �طني  عمل  برنامج  �إط���ار 
تن�شيقية  ل���ق���اء�ت  �إع�����د�د   � �ل��ف��ن��ي 
د�ري.   ب�شكل  متابعة  ��ج��ت��م��اع��ات 
�من �جلهات �لتي �شاركت يف �ر�شة 
�لبيئة  ��ز�رة  �لطاقة،  �ز�رة  �لعمل 
�لجتماعية،  �ل�شوؤ�ن  ��ز�رة  ��ملياه 
�هيئة  �خل��ارج��ي��ة،  �ل��ت��ج��ارة  ��ز�رة 
تنظيم �لت�شالت، ��لهيئة �لوطنية 
�لوطني  ��مل�����رك�����ز  ل���ل���م���و�����ش���الت 
�لعام،  �لن�شائي  ��لحت��اد  لالإح�شاء 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل��ارج��ي��ة،  ��ز�رة 
مر�كز �لإح�شاء يف كال من �بوظبي 
�لتنمية  د��ئ�������ر  �ج���م���ي���ع   ، �دب������ي 

�لقت�شادية بالإمار�ت.
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املال والأعمال

د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي 
تنظم دورة للتعريف مببادرة �دخاري 

•• دبي-وام:

نظمت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي �بالتعا�ن مع �شركة �ل�شكوك 
�لوطنية د�رة تعريفية �تثقيفية ملوظفي �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي.

�ملو�رد  لتنمية  �لتي عقدت مبعهد دبي  �ل��د�رة  �لد�ئرة من هذه  �تهدف 
�لب�شرية للتعريف مببادرة �دخاري �لهادفة �إىل تعزيز ثقافة �لإدخار لدى 
مبادرة  ب��اأه��د�ف  �لتعريف  على  �ل��د�رة  ���شتملت  دب��ي.  حكومة  موظفي 
�ل�شكوك  �شركة  �قدمت  �لت�شجيل  �خطو�ت  تطبيقها  �كيفية  �دخ��اري 
�مل��و�رد �لب�شرية من موؤ�ش�شات �د��ئ��ر حكومة  �لوطنية بح�شور مديري 
��آل��ي��ة عمل برنامج �لدخ���ار �خلا�س  ف��و�ئ��د �م��ز�ي��ا  ت��ن��ا�ل  دب��ي عر�شا 
��ملكافاآت  �ل�شحوبات  بر�مج  على  �ل�شوء  ��شلطت  دبي  مبوظفي حكومة 

�لتي يقدمها �لربنامج.
�أهمية  �إن  �لب�شرية يف دبي  �مل��و�رد  �أم��ل بن عدي مدير عام د�ئ��رة  �قالت 
مبادرة �دخاري تكمن يف تقدميها �لو�شائل ��لطرق �لتي ت�شاعد �ملوظفني 
نفقاتهم  �تنظم  دخولهم  م��ع  تتنا�شب  �لتي  �ملالية  �خلطط  ��شع  على 
�أد�ء �ملوظفني لأعمالهم ��لتي  �إيجابي على  ��لذي ينعك�س بد�ره ب�شكل 
بتطوير  تهتم  ��شرت�تيجية  لأي��ة  �لرئي�شية  �لأه���د�ف  �شمن  من  تعترب 
�أنه �من خالل هذه �ملبادرة �جلديدة فاإننا  �إىل  �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي. ��أ�شارت 
نو�شع من عمل �لد�ئرة لريتبط باحلياة �ليومية للعاملني يف �حلكومة 
نتيجة  تو�جههم  �لتي  �ملالية  للم�شكالت  حلول  �إيجاد  على  �م�شاعدتهم 
�لد�ر  �إىل  بالتايل  �لت�شاف  �لإ�شتهالكي  �لإن��ف��اق  عمليات  يف  �لإ���ش��ر�ف 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ��خلطط  ����ش��ع  ي��ق��وم على  ��ل���ذي  ل��ل��د�ئ��رة  �لرئي�س 
�لد��ئر  يف  �لعاملة  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  تطوير  يف  ت�شهم  �لتي  ��مل��ب��ادر�ت 
�أن �لرتكيز على مثل هذه  �ب��ن ع��دي  ��أ��شحت  دب��ي.  �حلكومية لإم��ارة 
�ملبادر�ت ي�شهم يف تعزيز �شعي �لإد�رة �إىل بناء �لكفاء�ت �لوطنية �لعاملة 
يف �لقطاع �حلكومي �لتي متتلك �إ�شافة �إىل �ملعرفة �لأكادميية ��ملهنية 
�أه��د�ف دبي  ��ل��ق��ادرة على جت�شيد  �لأخ��رى  معرفة باجلو�نب �حلياتية 
�لإ�شرت�تيجية من خالل زيادة معدلت �لإنتاجية ��جلودة يف �خلدمات 
�لتي تقدمها يف �ملجالت كافة. من جانبه قال حممد قا�شم �لعلي �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة �ل�شكوك �لوطنية �إنه من �ل�شر�ري يف هذه �ملرحلة �أن 
نو�شح �لفرق بني �لدخار �لآمن ��ل�شتثمار �ملحفوف باملخاطر ��أن نعرف 

�إد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية بكيفية عمل �تطبيق �ملبادرة .
�ملز�يا للموؤ�ش�شات �حلكومية ��لأفر�د  �ملبادرة تقدم عدد� من  �أن  ��أ��شح 
فعلى �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شي تعمل �ملبادرة على رفع ر�شا �ملوظفني من خالل 
�إ�شافة ميز�ت خا�شة لهم �رفع �لولء �ملوؤ�ش�شي �توفري عو�ئد حتفيزية 
ت�شجيل  عملية  ت�شهيل  على  �مل��ب��ادرة  فتعمل  �لأف����ر�د  م�شتوى  على  �أم���ا 
�لفرد  �إىل ح�شول  �إ�شافة  �إىل مدخر�ت  �لأف��ر�د  �حتويل جزء من دخل 

على عدد من �ملز�يا �خلا�شة ��حل�شرية .

•• دبي-الفجر: 

مكتبها  �لإك���و�د�ر  يف  �ل�شتثمار  �ت��ر�ي��ج  �ل�شادر�ت  تنمية  موؤ�ش�شة  د�شنت 
�لتنمية  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لقمزي،  �شامي  �شعادة  ��فتتح  دب��ي،  يف  �لتجاري 
�لقت�شادية يف دبي، �ملكتب �لتجاري للموؤ�ش�شة �لو�قع يف برج �لنوف مبنطقة 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�شي،  �شاعد  �ملهند�س  من  كل  بح�شور  دي��رة، 
�ل�شتثمار  �لتنفيذي ملكتب  �ملدير  �لقرقا�ي،  �ل�شادر�ت؛ �فهد  لتنمية  دبي 
�لأجنبي يف �قت�شادية دبي؛ �ح�شام ح�شن، رئي�س �ملكتب �لتجاري �لإكو�د�ري 

يف دبي، �عدد من كبار �ل�شخ�شيات.
�بهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة �شامي �لقمزي: ترتبط د�لة �لإمار�ت ��إمارة دبي 
يف  �جلنوبية  �أمريكا  د�ل  مع  قوية  جتارية  بعالقات  �خل�شو�س  �جه  على 
خمتلف �لقطاعات، �يعترب �قت�شاد �لإكو�د�ر من �أحد �أف�شل �لقت�شاديات 
يف �أمريكا �لالتينية، �نحن حري�شون على دعم �ملكتب �لتجاري �لإكو�د�ري 
�لذي �شي�شكل من�شة قوية للتبادل �لتجاري �ت�شارك �ملعرفة بني �لد�لتني.

�من جانبه قال �شاعد �لعو�شي: يعد �لقت�شاد �لإكو�د�ري �أحد �لقت�شاد�ت 
�ملهمة يف �أمريكا �جلنوبية ��شوف ت�شاعد هذه �لتفاقية على تعزيز �لتعا�ن 
�تقوية �حلركة �لت�شديرية بني �لد�لتني، كما �شت�شاهم يف ت�شجيع �لتجارة 
�فتح �لأبو�ب �أمام �شركاتنا �ملحلية للتو�شع ��ل�شتثمار يف �لإكو�د�ر �كذلك 

�أمام �ل�شركات �لإكو�د�رية لال�شتثمار يف �لإمار�ت . 
�من �جلهة ذ�تها، قال فهد �لقرقا�ي: �إن �ل�شر�كة مع بر� �إكو�د�ر �شت�شجع 
�ل�شتثمار�ت بني �لد�لتني �نحن نعمل جنباً �إىل جنب على تعزيز �لرت�بط 

�لقت�شادي بني �لد�لتني يف كافة �ملجالت .
��أكدت موؤ�ش�شة تنمية �ل�شادر�ت �تر�يج �ل�شتثمار يف �لإكو�د�ر بر� �إكو�د�ر 
�لر�شمي  �لفتتاح  خ��الل  م��ن  �ل��د�ل��ة  م��ع  �لتجارية  عالقاتها  �أهمية  على 

�لإمار�ت  د�ل��ة  يف  �لتجاري  �ملكتب  �يعترب  دب��ي.  يف  �لأ�ل  �لتجاري  ملكتبها 
�أمريكا  �أخ����رى مم��اث��ل��ة يف ك��ل م��ن  ل���الإك���و�د�ر �شمن م��ك��ات��ب   33 �مل��ك��ت��ب 
�ل�شمالية ��جلنوبية، ��أ�ر�با، �ر��شيا، ��أفريقيا، ��آ�شيا، ��أ�شرت�ليا. �تخلل 
حفل �لفتتاح توقيع مذكرة تفاهم بني مكتب �لإكو�د�ر �لتجاري �موؤ�ش�شة 
دبي لتن�مية �ل�شادر�ت �إحدى موؤ�ش�شات �لد�ئرة، �مكتب �ل�شتثمار �لأجنبي 

يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي.
�قال ح�شام ح�شن: ت�شعى �لإكو�د�ر لتعزيز �لفر�س �لتجارية بني �لبلدين، 
عاملي  �م��ايل  ملكانتها كمركز جت��اري  نظر�ً  �ملنا�شب  �ملكان  �لإم���ار�ت  �تعترب 

�إ�شافًة  �آ���ش��ي��ا،  �ج��ن��وب  �إفريقيا  ��شمال  �لأ����ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �خا�شة 
كافة  مع  �لتو��شل  ُي�شهل  ��شرت�تيجي  �موقع  مميزة  حتتية  ببنى  لتمتعها 

�أنحاء �لعامل .
معززًة  �ل�شنوي،  �ل�شتثمار  ملتقى  يف  �لأ�ىل  �لإك����و�د�ر  م�شاركة  �ت��ه��دف 
�ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  حول  �عي  خلق  �إىل  �لتجاري،  �ملكتب  بافتتاح 
يف �لإكو�د�ر �أمام �لد�ل �مل�شاركة، حيث كان جناح �لإكو�د�ر يف �مللتقى �أحد 
تنمية  موؤ�ش�شة  �تعمل  �لأ�ل.   �ليوم  خالل  لالنتباه  جذباً  �لأجنحة  �أك��ر 
�إىل جنب مع  �إك��و�د�ر جنباً  �ل�شادر�ت �تر�يج �ل�شتثمار يف �لإك��و�د�ر بر� 
�لعربية  �لإم���ار�ت  د�ل��ة  يف  �خلا�س  ��لقطاع  �ملحلية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل��ت��ح��دة. �ي��وؤك��د ت��و�ج��ده��ا يف د�ل���ة �لإم����ار�ت �لعربية �مل��ت��ح��دة م��ن خالل 
مكتبها �لتجاري على �لتز�مها بتنمية �لأعمال �خلق فر�س جتارية جديدة 

للد�لة �م�شدريها �منتجيها.
��أ�شاف ح�شن: نحن �شعد�ء بالدعم �ملمتاز �لذي نتلقاه من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية �غرفة دبي للتجارة ��ل�شناعة �غريها من �جلهات �حلكومية 
يف د�لة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �تهدف مذكر�ت �لتفاهم �لتي �قعناها 
مع موؤ�ش�شة دبي لتنمية �ل�شادر�ت �مكتب �ل�شتثمار �لأجنبي يف دبي لتعزيز 

�لتجارة ��ل�شتثمار بني �لبلدين .
�تابع ح�شن: تتمتع دبي مبوقع ��شرت�تيجي لقربها من د�ل جمل�س �لتعا�ن 
�خلليجي، ��آ�شيا، ��أ�ر�با، ��أفريقيا، ��مل�شرق �لعربي، �لأمر �لذي ميكننا من 
�إجر�ء �لتعامالت �لتجارية �لإقليمية ب�شهولة. �ندعو �ل�شركات �لإمار�تية 
لتو�شيع  �ملحلية  �شركاتنا  ت�شجيع  على  نعمل  كما  �لك���و�د�ر  يف  لال�شتثمار 
�جودها يف �ملنطقة. �ت�شمل خطة عمل مكتب بر� �إكو�د�ر لهذ� �لعام �لعديد 
من �لأن�شطة �لتجارية مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �ل�شبه حكومية ��مل�شتوردين 

�ملحليني من د�لة �لإمار�ت .

�سامي القمزي يفتتح املكتب التجاري للموؤ�س�سة

موؤ�ش�شة تنمية �ل�شادر�ت وترويج �ل�شتثمار يف �لإكو�دور تد�شن مكتبها �لتجاري �لأول بدبي
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•• ابوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو  حتت رعاية 
�لرئا�شة  ���ش��وؤ�ن  �زي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
بابوظبي  �جل���اري  م��اي��و  م��ن  �ل��ر�ب��ع ع�شر  يعقد يف 
م���وؤمت���ر د�يل حت���ت ع���ن���و�ن �ث���ر ت��ن��ق��ل �ل��ع��م��ال��ة يف 
�شخ�شية  نحو150  مب�شاركة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
��خلرب�ء  �حلكوميني  �مل�شوؤ�لني  من  نخبة  ميثلون 
�لعمالة  بتنقل  �ملعنيني  من  ��لتنفيذيني  �لد�ليني 
�أث��ر تنموي. �ينظم  ع��رب �حل���د�د �م��ا يحدثه م��ن 

�لمار�ت  �مركز  ��لعمل  �خلارجية  �ز�رت���ا  �مل��وؤمت��ر 
��لهيئة  ��ل���ب���ح���وث  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل���ل���در�����ش���ات 
�لتنفيذي  �ملكتب  بال�شر�كة مع  للموؤهالت  �لوطنية 
لد�ل  �ل��ت��ع��ا�ن  جمل�س  ب���د�ل  �لعمل  �زر�ء  ملجل�س 
�لرئي�س  بو�شفها  �ل�شويد  �لعربية �حكومة  �خلليج 
�حلايل للمنتدى �لد�يل للهجرة ��لتنمية ��ملنظمة 
�ملمثل  �مب�شاركة  �ل��د�يل  ��لبنك  للهجرة  �لد�لية 
�مل��ت��ح��دة ل�شوؤ�ن  ل�����الأمم  �ل���ع���ام  ل���الأم���ني  �خل���ا����س 
�لهجرة ��لتنمية. �قال �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي 
مدير جامعة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س جلنة 

برنامج �ملوؤمتر خالل موؤمتر �شحايف عقده يف مقر 
مركز �لمار�ت للدر��شات �ل�شرت�تيجية ��لبحوث �ن 
تنظيم �ملوؤمتر ياأتي يف �إطار من �لتكامل مع �أهد�ف 
��لتنمية  ل��ل��ه��ج��رة  �ل����د�يل  �مل��ن��ت��دى  �م��و���ش��وع��ات 
�للقاء فر�شة  2013-2014 حيث يتيح  لالعو�م 
تلك  �لد�ليني حول  �ل�شركاء  �لت�شا�ر مع عدد من 
�ملو�شوعات ��لإع��د�د لجتماع قمة �ملنتدى يف ربيع 
�مل�شتوى حول  رفيع  �حلو�ر  �إجتماعات  �يف   2014
�لهجرة ��لتنمية �ملزمع عقده بنيويورك يف �كتوبر 

�ملقبل على هام�س �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.

العدد  10784 بتاريخ 2013/5/5    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل ��لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
�ر�فيندر ك�شان بالين فالبيل �جلن�شية: �لهند �طلب �لت�شديق على �لتوقيع 
على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري )املهيب 
مدينة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  ��مل��رخ�����س   ) العبايات  خلياطة 
د�ئرة  يف   2009/2/18 بتاريخ  �ل�شادر   570293 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان- 
�لتنمية �لقت�شادية خورفكان. �ىل �ل�شيد / جميب مالليوت كونيل �جلن�شية: 
�شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند 
��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذ�ي  توقيعات  على  بالت�شديق 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 561 /2012 مد كل- م ر- ب - اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �خلوري  عبا�س  ��شماعيل  �شعيد  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لردن   �جلن�شية:  ديباجه  �مني  حممود  فوؤ�د 
مالية 222.577 درهم تعوي�س 200.000 درهم فائدة قانونية 12%   �ملطلوب 
�عالنه/فوؤ�د حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر  حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله �حددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �ل�ىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  �عليك  معتمد  �كيل  بو��شطة   �� �شخ�شيا  �لق�شاء   
��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 665 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �ل�ل �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �ميت �شبهار��ل برمي 
�لمر  ��شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند   �جلن�شية:  �شبهار��ل  بر�ك�س 
�ل�شادر يف �لعري�شة رقم 2013/1166 ��د�ء مبلغ �قدره 142640.82 درهم ��لفائدة 
�لقانونية �ملطلوب �عالنه/�ميت �شبهار��ل برمي بر�ك�س �شبهار��ل �جلن�شية: �لهند   
�ملذكورة �عاله �حددت �ملحكمة يوم  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه: 
�لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�آل نهيان �شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد �عليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 603 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شلطان  علي  عبد�هلل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�ل  �خلليج  بنك  مدعي/ 
�لدعوى: ثبوت �حلق ��شحة �حلجز    �لمار�ت   مو�شوع  �لدرعي �جلن�شية:  بخيت 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لدرعي  بخيت  �شلطان  علي  عبد�هلل  �عالنه/  �ملطلوب 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله �حددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث 
�ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   
�شخ�شيا �� بو��شطة �كيل معتمد �عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 226 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ عارف علي ليت �حيد علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: توفيق 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقا�لت  �لكا�شف 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ توفيق �لكا�شف للمقا�لت �لعامة ذ.م.م 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �حددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة 
�كيل معتمد �عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 60 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

خان  ��شر�ر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�حلق  حنيف  مدعي/ 
للحد�دة ��لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �مل�شلحة  ��لنجارة  للحد�دة  خان  ��شر�ر  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله �حددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  �كيل  بو��شطة   �� �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/129 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ رفيق جالل �لدين مال �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : �ملالزم 
�عالنه/ �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ��ل�شباغ  ��لر�شيات  �لتك�شية  ملقا�لت 

عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ��ل�شباغ  ��لر�شيات  �لتك�شية  ملقا�لت  �ملالزم 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/2584 عم جز- م ع- ب- �أظ  �حدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/14 �ملو�فق 
بو��شطة   �� �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �ل�ىل  �لد�ئرة 

�كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء



17

الفجر الريا�ضي
االحد -  4   مايو    2013 م    -    العـدد   10784
Sunday   4    May     2013  -  Issue No   10784

تعقد جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي 
�ل�شاعة �خلام�شة م�شاء يوم غد �لثنني )6  لقاء مو�شعا 
مايو( مبقر جمل�س دبي �لريا�شي، مع �لأندية ��لحتاد�ت 
خالله  يتم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  بد�لة  �لريا�شية 
��شتعر��س �لالئحة �لفنية ��آليات �لرت�شح للد�رة �خلام�شة 
�ياأتي  �لعامل.  ��لأغلى على م�شتوى  �لأك��رب  من �جلائزة 
هذه �للقاء يف �إطار حر�س �للجان �لعاملة يف �جلائزة على 
�لعربية  �لإم���ار�ت  بد�لة  �لريا�شي  �لقطاع  مع  �لتو��شل 
�لعمل  �ر���س  من  �لعديد  �أقيمت  قد  كانت  حيث  �ملتحدة، 
�لريا�شية  ��لحت���اد�ت  لالأندية  �ل�شابقة  �ل���د�ر�ت  خ��الل 
بهدف م�شاعدة �لر�غبني على �لرت�شح ��إر�شادهم لآليات 

ب���ال���د�رة �خل��ام�����ش��ة للجائزة  ب��ال��ف��وز  ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه��م 
��لأكر تنوعا من حيث عدد �فئات �لفائزين بها، �ذلك 
على  �ت�شجيعهم  �لإب��د�ع��ي��ة  �إجن��از�ت��ه��م  تر�شيخ  ب��ه��دف 
ملو��شلة �لإبد�ع مبا يوؤدي �إىل تطوير �لقطاع �لريا�شي يف 

د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ��لوطن �لعربي.
طلبات  بتلقي  ب���د�أت  ق��د  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �ك��ان��ت 
�خلام�شة  �ل����د�رة  ف��ئ��ات  يف  للتناف�س  �مل�����ش��ارك��ني  �م��ل��ف��ات 
�لأ�ل  م��ن  ب��د�ي��ة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  مت  بعدما  للجائزة 
من �بريل �ملا�شي ��لذي �شي�شتمر حتى يوم 31 �أغ�شط�س 
�أ��خر �شهر مار�س  2013، فيما مت عقد موؤمتر �شحفي 
للجائزة  �خلام�شة  �ل���د�رة  �ط��الق  ع��ن  ل��الإع��الن  �ملا�شي 

�مت �لك�شف عن حما�ر �لتناف�س �فئات �جلائزة ��لفرتة 
لتكون  �ل��ت��ي مت حت��دي��ده��ا   � �لجن����از  لتحقيق  �ل��زم��ن��ي��ة 
 ،  2013 �أغ�����ش��ط�����س   31�  2012 ���ش��ب��ت��م��رب   16 ب���ني 
�لت�شجيل  �آليات  عن  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  يف  �لك�شف  مت  كما 
�أ� من ت�شليم �مللف �شخ�شيا  بو��شطة �لربيد �للكرت�ين 
�لرت�شح  �����ش��ت��م��ارة  �ل��رت���ش��ح  ملف  ���ش��ر�ط  ��شتيفاء  بعد 
www. مل���ت���وف���رة ع��ل��ى �مل���وق���ع �لل����ك����رت�ين ل��ل��ج��ائ��زة�

.mbrawards.ae
ملف  تقدمي  �أهمية  على  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �توؤكد 
�ملوؤ�ش�شة  �أ�  �لريا�شي  ك��ان  �إذ�  خ�شو�شا  مبكر�  �لرت�شح 
م�شتوى  �إىل  يرتقي  مم��ي��ز�  �جن���از�  حقق  ق��د  �لريا�شية 

�أ�  ، �لي�شت لديه م�شاركات قريبة  �لتناف�س على �جلائزة 
�جناز يتوقع حتقيقه خالل �ل�شهور �خلم�س �ملقبلة حيث 
مبكر�  �لرت�شيح  ملفات  ت��ق��دمي  لهم  �لأف�����ش��ل  م��ن  ي��ك��ون 
�كتمال  من  ��لتاأكد  �ملتطلبات  جميع  ��شتكمال  �أج��ل  من 
�مللف �قبوله من �لأمانة �لعامة للجائزة بدل من �نتظار 
�لأ�شابيع �أ� �لأيام �لأخرية لإر�شال �مللف �هي �لفرتة �لتي 
عادة ما ت�شهد تقدم معظم �ملر�شحني مبلفاتهم قبل غلق 
تفاعال  للجائزة  �ملا�شية  �ل��د�ر�ت  ��شهدت  �لرت�شح.  باب 
ق��وي��ا م��ن �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي يف د�ل���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ��ل��وط��ن �لعربي م��ع �جل��ائ��زة م��ن خ��الل حر�س 
فيها  �مل�����ش��ارك��ة  على  �لريا�شية  ��مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لريا�شيني 

�لزيادة  �لذي يت�شح من  �لأم��ر  بها �هو  للفوز  ��لتناف�س 
�مل�شتمرة يف عدد �ملرت�شحني �كذلك زيادة يف عدد �لد�ل 
�لتي تاأتي منها �لرت�شيحات للفوز بهذه �جلائزة �لتي باتت 
�تر�شيخ  �لتطوير  جهود  تقود  �لتي  �لقاطرة  د�ر  تلعب 
بل  ��لعرب  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لريا�شيني  ل��دى  �لإب���د�ع  ثقافة 
�شمن  عاملية  ج��ائ��زة  تخ�شي�س  يتم  حيث  �أي�شا  ��ل��ع��امل 
فئة �لإبد�ع �لريا�شي �ملوؤ�ش�شي �لعاملي �ذلك للعام �لثاين 
على �لتو�يل حيث كانت �جلائزة خم�ش�شة يف �لعام �لد�رة 
�لد�يل  �مل�شتوى  على  �لوطنية  �لأ�مل��ب��ي��ة  للجان  �لر�بعة 
لالحتاد�ت  خم�ش�شة  �خلام�شة  �ل����د�رة  يف  ��أ���ش��ب��ح��ت   ،

�لريا�شية �لد�لية.

جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للإبد�ع �لريا�شي تعقد لقاء مو�شعًا مع �لأندية و�لحتاد�ت غدً� 

باملانيا  برلني  يف  هوبجارتني  م�شمار  ي�شت�شيف 
كا�س  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  �شباق  فعاليات  �ل��ي��وم 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اذن  له  �ملغفور 
للخيول  ��ملخ�ش�شة  مرت   2000 مل�شافة  نهيان 
فوق  فما  �شنو�ت  �رب��ع  �شن  يف  �ل�شيلة  �لعربية 
�ل��ب��ال��غ �ج��م��ايل ج��و�ئ��زه �مل��ال��ي��ة 25 �ل���ف يور� 
��جل���ول���ة �ل���ر�ب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل�شمو 
�إفهار  ل��ل�����ش��ي��د�ت  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
1600 مرت �ملخ�ش�شة للخيول �لعربية  مل�شافة 
�لأ���ش��ي��ل��ة يف ���ش��ن �أرب����ع ���ش��ن��و�ت ف��م��ا ف���وق �تبلغ 
�ت�شارك  ي��ور�  �أل��ف   20 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل 
�ل�شيد�ت من خمتلف  فار�شات من نخبة   8 فيه 
د�ل �لعامل. �يقام �ل�شباقان حتت مظلة �لن�شخة 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  من  �خلام�شة 
�آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �بتنظيم  ز�يد 
تنظيم  �ياأتي  ��لثقافة.  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 

�ملهرجان بتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �زير �شوؤ�ن 
�لرئا�شة �شمن �إ�شرت�تيجية مهرجان �شموه على 
�ل�شيخ ز�ي��د بن  ب��اإذن �هلل تعاىل  �ملغفور له  كاأ�س 
�شلطان �آل نهيان �بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة 
��ملوؤمتر  �ف��ه��ار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
تولوز  �لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لر�بع  �لعاملي 
�شباق  يف  �ي�شارك  �شتد.  �لوثبة  �كاأ�س   2013
بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�برزهم  فار�شات   8 �إفهار  لل�شيد�ت  �لإم���ار�ت  �أم 
�لفار�شة �لعمانية �ملحرتفة �شليمة �لطالعي �لتي 
تقود �جلو�د ماربيال ديل�شول �من �برز �خليول 
�مل�شاركة فر��شور كو�شاك بقيادة �لفار�شة �شيبو�شا 
بورتويل  دي  �أي  �لفار�شة  بقيادة  ب��وز�ك   � با�شي 
فاتور�  دي  �لرتكية  �لفار�شة  بقيادة  �آن  ليليج   �
بوري  �شي  �لفار�شة  بقيادة  بوريل  د�  �شيور�د�   �

�أي بيهاري � مالي�شيا  � كاليرب� بقيادة �لفار�شة 
بطولة  �ت�شهد  �ه����رين..  �����س  �ل��ف��ار���ش��ة  ب��ق��ي��ادة 
�ملجر  م��ن  ف��ار���ش��ة  �ن�شمام  م��رة  �ل�����ش��ي��د�ت ل�ل 
كا�س  �شباق  يف  �ي�شارك  �ل�شل�شلة.  يف  للم�شاركة 
ز�يد مل�شافة 2000 مرت على �لر�شية �لع�شبية 
��شيلة يف �شن �ربع �شنو�ت فما  عربية  خيول   6
ف��وق �ب��رزه��ا �م��ريت��و بقيادة �م م��ان��ود� � بولني 
بقيادة  �شارتيجانو   � جيبوجكو  بقيادة  كو�شاك 
�أيهارد�ين  �ل�شما�ي بقيادة  �ف مينارك � فانال 
كو�شاك  �شبيد   � بانوف  دبليو  بقيادة  كازبيك   �
فائزة  �خل��ي��ول  ه��ذه  �غلب   � �ربي�شلك..  بقيادة 
ز�يد  �كا�س  �شتد  �لوثبة  كا�س  ج��ولت  من  بعدد 
كو�شاكو�مريتو  �ب��ا�ل��ني  �ل�شما�ي  ف��ان��ال  منها 
 12 من  �لبطولة  �شل�شلة  �تتاألف  ��شارتيجانو. 
�تتاأهل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  ت��ق��ام  �شباقا 
بطلة كل �شباق �إيل نهائيات �لبطولة يف �أبوظبي 

بد�ية  يف  �لعامل  يف  �لن�شائية  �ل�شباقات  عا�شمة 
ل�شباقات �خليول من كل عام.  �لإمار�تي  �ملو�شم 
� ي�شكل �ملو�شم �خلام�س للمهرجان �أهمية كبرية 
�لإم����ار�ت  �شعب  ����ش��م��اع��زي��ز�ع��ل��ى  يحمل  ل��ك��ون��ه 
كاأ�س   ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اق��ات  تنظم  �إذ  �أج��م��ع  ��ل��ع��امل 
�هلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان   �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�تقدير� لهذه �لأهمية ت�شارك يف رعاية �ملهرجان 
�حلكومية  ��جلهات  �خلا�شة  �ل�شركات  عدد من 
�حلايل  مو�شمه  يف  �ملهرجان  �ينق�شم  �لد�لة  يف 
من  �خل��ام�����ش��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ق�شمني  �إىل 
م���ه���رج���ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي�����د �آل 
�شوؤ�ن  �زي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�لرئا�شة �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة  �شمن 
فعاليات �ملهرجان �لعاملي للخيول �لعربية �لذي 
��شرت�تيجية  �شمن  �شموه  من  بتوجيهات  يقام 
�ملهرجان �لذي يت�شمن كاأ�س �ملغفور له باإذن �هلل 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �بطولة �لعامل 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت �فهار 
��ملوؤمتر �لعاملي ل�شباقات �خليول �لعربية تولوز 
2013  �كاأ�س �لوثبة �شتد. ��كدت لر� �شو�يا 
مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل 
نهيان رئي�شة �شباقات �ل�شيد�ت يف �لحتاد �لد�يل 
بان  �ف��ه��ار  �ل�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات 
جديدة  فار�شة  م�شاركة  ت�شهد  �ل�شيد�ت  بطولة 
من �ملجر هنغاريا مما يعد نقلة نوعية يف ت�شكيلة 
�لفار�شات �هي فر�شة للكثري من �لفار�شات من 
جميع د�ل �لعامل لالن�شمام �يل هذه �لبطولة. 
�يل  �لتاهل  �يل  ي�شعن  �لفار�شات  ك��ل  �ن  �ق��ال��ت 
�بوظبي  يف  ت��ق��ام  ���ش��وف  �ل��ت��ي  �لبطولة  نهائيات 
عا�شمة �شباقات �ل�شيد�ت يف �لعامل �عن �ن�شمام 
بان  قالت  للبطولة  �لم���ار�ت  من  ج��دد  فار�شات 
�جلهوري  ماجد  ل��دي  يتدربان  فار�شتني  هناك 

فر�شة.  �ق���رب  يف  �لبطولة  ن��ايل  ين�شم  ����ش��وف 
مدير  �لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  �ك��د  جهته  �م��ن 
بطولة  �شل�شلة  �ن  للفر��شية  �بوظبي  ن��ادي  عام 
لل�شيد�ت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل��ي  ك��ا���س 
�كا�س ز�يد �ملخ�ش�شة للخيول �لعربية �ل�شيلة 
نخبة  ���شتقطبت  قوية  بد�ية  �ملو�شم  هذ�  ب��د�أت 
�ن��ح��اء��ر�ب��ا منها من  م��ن �خل��ي��ول م��ن جميع 
يعد  مم��ا  �ل��ك��ربي  �ل�شباقات  يف  �نت�شار�ت  حقق 
�ثر�ء للبطولة. �من جانبه �عرب �شيف �شلطان 
�لعو�ين  �د�رة����ش���رك���ات  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل���ع���و�ين 
�ل�شل�شلة  يف  �ل���رع���اة  �ح����د  �ل�����ش��رك��ات  ل��ت��م��ث��ي��ل 
�لعاملية عن �شعادته للتطور �لكبري �لذي ي�شهده 
��شبح حديث  ع��ام حتى  ع��ام �يل  م��ن  �مل��ه��رج��ان 
��ن�شمام  �ل�شيد�ت  �شباقات  يف  �خا�شة  �ل��ع��امل 
بينهم  ��ل��ت��ن��اف�����س  �ل�شل�شلة  يف  ج���دد  ف��ار���ش��ات 

للتاهل للنهائي.

•• العني- الفجر :

بنادي  ن���ه���ي���ان  �آل  م��ل��ع��ب  ي�����ش��ه��د 
دقائق من   6.10 �ل�شاعة  �لوحدة 
م�����ش��اء �ل��ي��وم م��و�ج��ه��ة م��ن �لعيار 
�لعني ��لأهلي  �لثقيل بني فريقي 
يف �لد�ر ن�شف �لنهائي من م�شابقة 
كاأ�س رئي�س �لد�لة لكرة �لقدم ،�إذ 
�لبطاقة  ع����ن  ف���ري���ق  ك����ل  ي��ب��ح��ث 
�أمام  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إىل  �مل��وؤدي��ة 
�لفائز من مبار�ة �لوحدة ��ل�شباب 
�مل����ق����ررة م�����ش��اء �ل���غ���د ع��ل��ى ملعب 

�لقطارة بنادي �لعني .
��أك��������د م������درب �ل���ع���ني �ل����ر�م����اين 
�أمام  ف��ري��ق��ه  �أن  ك��وزم��ني  �أ�لري�����و 
�ل���ه���دف �لأخ�����ري �مل��و���ش��م �جل����اري 
�لد�ر  �شمن  �لأه��ل��ي  م��و�ج��ه��ة  يف 
كاأ�س  م�شابقة  م��ن  �لنهائي  ن�شف 
ح�شلنا  ،م��و���ش��ح��ا   �ل��د�ل��ة  رئي�س 
ع��ل��ى ب��ط��ول��ت��ني �مل���و����ش���م �جل����اري 
�ن�شعى �إىل �لثالثة �أمام فريق قوي 
�لتتويج  يف  ذ�ت����ه  �ل��ط��م��وح  ي��ح��م��ل 
فر�شة  ف��ق��د  �أن  ب��ع��د  ك���ر�ي  بلقب 
�ملناف�شة يف بقية �مل�شابقات �لأخرى 
بالعزمية  ن��ت�����ش��ل��ح  �أن  ،�ي���ن���ب���غ���ي 
�مل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ج��ا���ش��ر �ل���ق���وي �أم���ام 
،لكون  مك�شوفة  ��لأ�ر�ق  �خل�شم 
�أن �لفريقني تقابال قبل نحو �شهر 

من �لأن يف �لد�ري.
�شتوؤثر  ه���ل  �أع������رف  :ل  ��أ�����ش����اف 
�ملو�جهة  ر�ف���ق���ت  �ل��ت��ي  �لأح������د�ث 
�لالعبني  م�����ش��ت��وى  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�ملوؤكد  �أن  ،بيد  �ليوم  مبار�ة  خالل 
�أنهم لي�شو� طرفا فيها ،لكن �ل�شيء 
بتوقيع  �لثمن  دفعنا  �أن��ن��ا  �ملوؤ�شف 
�لالعبني  ع��ل��ى  �لي���ق���اف  ع��ق��وب��ة 
�أحمد  �ي���و����ش���ف  ر�د�ي  م���ريي���ل 
مو�شى ب�شبب ما قيل �أنها حما�لت 

للتعدي على لعبي �خل�شم .
من  �ل��ت��ال��ي��ة  �جل����ولت  :يف  ��أردف 
ت��دخ��الت عنيفة  �ل�����د�ري ح��دث��ت 
�أي  ي����ح����دث  �مل  �مل�����ب�����اري�����ات  يف 
عوقب  ر�د�ي  �أن  �ت��ذك��ر�ن  ���ش��يء 
�ملا�شي  �ملو�شم  مبار�تني  باليقاف 
ب�����ش��ب��ب �ع��ت��ب��ار ت��دخ��ل��ه م���ع لعب 
من نادي �لوحدة يف �ل��د�ري خطاأ 
�أنني  ،��حلقيقة  �لعقوبة  ي�شتدعي 
�ل���وح���ي���د �ل������ذي ي��ت��ك��ل��م ع����ن هذه 
�لأمور .  ��أكد ،�أن  �ملبار�ة �ملا�شية 
�ل��ع��ني ��لأه��ل��ي �شهدت غياب  ب��ني 
�لغاين  خ�شو�شا  م��وؤث��رة  عنا�شر 
�أ�شامو�ه جيان ،خالد عبد�لرحمن 
�أليك�س  ،�ل�شرت�يل  �لوهيبي  ،علي 
�ل��ع��ن��زي �عمر  ب��ر����ش��ك��ي ،م��ه��ن��د 
على  ،ف���ح�������ش���ل���ن���ا  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�لتعادل ،��لأن �شيبد� �لأمر جيد� 

يف حال �جود هوؤلء �شمن �لت�شكيل 
�لأ�شا�شي ،ما يجعلنا نطلب �لفوز.

ث��ق��ت��ه يف لعبي  ك���وزم���ني  �ج�����دد 
�لعني للظهور �لقوي يف لقاء �ليوم 
نرى  �أن��ن��ا  �جليد  �ل�شيء  �إن  ،�ق���ال 
�ل��دي��ن��ا خيار�ت  ب��و�ق��ع��ي��ة  �لأم�����ور 
ج���ي���دة �م�����ش��ت��وى �مل���د�ف���ع حممد 
�أحمد بني �شعود �هبوط ،��شيغيب 
عن �شفوفنا يف لقاء �ليوم �لالعب 
ف��������وزي ف����اي����ز ب�����د�ع�����ي �ل����ش���اب���ة 
حول  �لطبي  �جلهاز  ر�أي  ،��أنتظر 
عبد�لرحمن  خ��ال��د  �مل��د�ف��ع  ����ش��ع 
،لكن �ملوؤكد �أنه جاهز بدنيا ،�ثقتي 
كبرية يف �لطاقم �لتحكيمي �ملقرر 
ل��ق��ي��ادة �ل��ل��ق��اء ،ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�لغريبة  �لأ���ش��ي��اء  بع�س  ه��ن��اك  �أن 
�قوعها  م��ن  ح��ذرت  �أن  �شبق  �لتي 
،��عرت��شي على قر�ر�ت �ل�شافرة 
ل يعني على �لطالق �لتقليل من 

قدرها.

مو�جهة مهمة 
ح��م��اد، م�شرف  ��أك���د حممد عبيد 
بنادي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأ�ل  �ل��ف��ري��ق 
�لعني على �أهمية ��شعوبة مو�جهة 
�ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  نهائي  ن�شف 
�لعني  جتمع  ��لتي  �ل��د�ل��ة  رئي�س 
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من م�شاء يوم بعد غٍد على ملعب 
�آل نهيان بنادي �لوحدة.

تت�شابق  �ل���ف���رق  ك���اف���ة  �إن  �ق�����ال: 
�أغلى  نهائي  يف  �لتو�جد  �أج��ل  م��ن 
م�شافحة  �شرف  لنيل  �ل��ب��ط��ولت، 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ����ش���ي���دي 
�لذي  �لأم�����ر  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���د�ل���ة 

يعد تتويجاً يف حد ذ�ته للفريقني 
�ملبار�ة  يف  �للقب  على  �ملتناف�شني 
تخرج  �أل  ��أمت�����ن�����ى  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة، 
��لر�ح  �للياقة  ع��ن ح��د�د  �مل��ب��ار�ة 
�أحد�ث  فيها  توؤثر  ��أل  �لريا�شية، 
يف  �لفريقني  ب��ني  �ملا�شية  �مل��ب��ار�ة 
�إي���اب د�ري �مل��ح��رتف��ني، ��ل��ت��ي مل 

يكن �لعني طرفاً فيها، �برغم ذلك 
�ملنا�شبات  م��ن  كثري  يف  با�شمه  زج 
�ل��ت��ي ر�ف��ق��ت ت��ل��ك �لأح������د�ث على 
ن��ح��و غ���ري م��ن��ط��ق��ي. ��أك�����د حماد 
�ل�شر�ع  ح�شم  يف  �ل��ع��ني  جن��اح  �أن 
ع��ل��ى ل��ق��ب �ل������د�ري ب���ف���ارق كبري 
نتائجه  �أث��ر يف  عن مطارديه رمب��ا 

�لرت�جع  ب��ع�����س  ف���ح���دث  �أخ�������ري�، 
�لذي ل ين�شجم مع �لنتائج �ملمتازة 
باللقب  �لتتويج  ع��ن  �أث��م��رت  �لتي 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ��ل� 
�لعني  �ج��م��اه��ري  ب��ت��اري��خ��ه،   11
كانت مثاًل ر�ئعاً للرقي ��لفعالية 
��أ�شهمت على نحو لفت يف حتقيق 

��لدليل  �لإيجابية،  �لفريق  نتائج 
نتائج  ت��ر�ج��ع��ت  �أن���ه �ح��ت��ى عندما 
�لفريق �أخري�ً كانت �لوقفة �ملثالية 
م��ن �لأم����ة �ل��ع��ي��ن��ا�ي��ة م��ع �لفريق 
حتدياً كبري�ً لالعبني �لذين بدت 
��شتعادة بريقهم  رغبتهم كبرية يف 

من جديد.

�جلولة �لثالثة من كاأ�س ز�يد تنطلق يف برلني �ليوم و8 فار�شات يخ�شن حتدي بطولة �ل�شيخة فاطمة �لعاملية

يف ن�سف نهائي كاأ�س رئي�س الد�لة 

�لعني يبحث عن بطاقة �لعبور �إىل �ملبار�ة �لنهائية �أمام �لأهلي يف ملعب �لوحدة 

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 756 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

بنغالدي�س    �جلن�شية:  مياه  �حمد  حاجي  ليت  طاهر  �بو  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: �شويت ليف لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية  �ملطلوب �عالنه/ �شويت ليف لد�رة �لعقار�ت 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م 
�ملذكورة �عاله �حددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة 
�كيل معتمد �عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 226 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ عارف علي ليت �حيد علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: توفيق 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقا�لت  �لكا�شف 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ توفيق �لكا�شف للمقا�لت �لعامة ذ.م.م 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �حددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �� بو��شطة 
�كيل معتمد �عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 60 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

خان  ��شر�ر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�حلق  حنيف  مدعي/ 
للحد�دة ��لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �مل�شلحة  ��لنجارة  للحد�دة  خان  ��شر�ر  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله �حددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  �كيل  بو��شطة   �� �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�عليك �يد�ع مذكرة بدفاعك ��شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/129 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ رفيق جالل �لدين مال �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : �ملالزم 
�عالنه/ �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ��ل�شباغ  ��لر�شيات  �لتك�شية  ملقا�لت 

عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ��ل�شباغ  ��لر�شيات  �لتك�شية  ملقا�لت  �ملالزم 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/2584 عم جز- م ع- ب- �أظ  �حدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/14 �ملو�فق 
بو��شطة   �� �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �ل�ىل  �لد�ئرة 

�كيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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دبي  جمل�س  رئي�س  نائب  �لطاير  حممد  مطر  �شعادة  بعث 
�بر�هيم  بن  �شلمان  �ل�شيخ  �شعادة  �إىل  بالتهنئة  �لريا�شي 
ملنا�شبة  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لبحريني  �لحت���اد  رئي�س  خليفة  �آل 
فوزه برئا�شة �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم �ع�شوية �ملكتب 

�لتنفيذي لالحتاد �لد�يل )فيفا(.
��أكد �لطاير �أن �ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �آل خليفة �شخ�شية 

عاتقه  على  �مللقاة  �مل�شئولية  ��أن  معر�فة  ريا�شية  قيادية 
كرة  م�شلحة  �أج��ل  من  معه  �جلهود  جميع  تظافر  تتطلب 
ب�شبب  �ل�شنو�ت �لأخرية  �لتي عانت خالل  �لآ�شيوية  �لقدم 
�لفر�غ �لقيادي فيها �ت�شتت �لقوى قبل ��أثناء �لنتخابات ، 
لكن بعد �نتهاء �لنتخابات �فوز �ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم 
�آل خليفة بفارق كبري عن �ملر�شحني �لآخرين مما يعني ثقة 

�بربناجمه  ب��ه  �ل��ق��دم  لكرة  �لوطنية  �لآ�شيوية  �لحت���اد�ت 
�لذي حمل عنو�ن �آ�شيا متحدة ، فاإن على �جلميع �لعمل معه 
من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لتي ت�شمنها برناجمه �لنتخابي 

لتطوير �لكرة �لآ�شيوية خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�لكبرية يف  �لنجاح يف مهمته  �شلمان  لل�شيخ  �لطاير  �متنى 
توحيد �ل�شفوف د�خل �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم �حتقيق 

�لحتاد  تف�شل  �ل��ت��ي  �مل���دة  ق�شر  رغ���م  ملمو�شة  �جن����از�ت 
�شتكون  ��ل��ت��ي  �ملقبلة  �لرئا�شية  �لنتخابات  ع��ن  �لآ���ش��ي��وي 
خالل �لعام 2015 ، موؤكد� �أن جناح �ل�شيخ �شلمان �شيكون 
جناحا جلميع �لعرب ��بناء جمل�س �لتعا�ن �خلليجي لأنه 
يوؤكد كفاءة �لقياد�ت �لريا�شية �خلليجية يف تويل �لقارية 

��لد�لية.

مطر �لطاير يهنئ �شلمان بن �إبر�هيم برئا�شة �لحتاد �لآ�شيوي لكرة 
�لقدم وع�شوية �ملكتب �لتنفيذي للفيفا

بلـدية �لـغــربية ترعـى �شباق �لهـجـن �لفطـامـني مبـــدينة ز�يـد

العدد 10784 بتاريخ 2013/5/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقمة للوحات 
�لعالنية رخ�شة رقم:CN 1510092 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع
��شافة عبد�هلل �حمد �شلمان يعقوب �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع
حذف �لكندي �حمد �شلمان يعقوب �حلمادي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10784 بتاريخ 2013/5/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أذن للمقا�لت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1183525 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع

��شافة رم�شان كرمي بخ�س �لبلو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع

حذف ح�شن عبد�هلل �ملا�س �حلمادي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

د�ئرة  �ل�شناعية  غياثي  غياثي  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�شوؤ�ن �لبلدية ق 49 م 14 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن ق 33 م 2

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

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

العدد 10784 بتاريخ 2013/5/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�ند للمقا�لت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1356817 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع/��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزر�عي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل �بيع/حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/تر�ند للمقا�لت �لعامة
TREND GENERAL CONTRACTING

�ىل/تر�ند لل�شيانة �لعامة 
TREND GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم 162 
حمل رقم ب 9 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ر�س رقم 111 حمل رقم 10

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

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

حقوق �� دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :187680     بتاريخ :2013/3/3 م
با�ش��م:ماك جو للتجارة �س.م.م.

�عنو�نه: �شارع �لكورني�س �س.ب:70496 ، هاتف: 026819206 ، فاك�س: 026819207 ، �لربيد �للكرت�ين:
�ذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري �ذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها ��شر�ئها عند 
�حلاجة )�ل ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
��شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن قلعة باللون �لزرق �لفاحت مع �جود مربعات بي�شاء �على �على �ل�شكل من 

�ليمني خط يربط )بالون( �با�شفل �لقلعة )chateau des enfants( باللون �لبي�س.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف �ز�رة �لقت�شاد ، �أ� �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، �ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 5 مايو 2013 العدد 10784

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�شجيل /
 �لتميمي �م�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 54754
با�شم : كنور نريميتل �آكت�شيجيزل�شافت

�عنو�نه : 19 بانهوف�شرت��شيه ، 8240 تاينجن ، �شوي�شر�
بتاريخ : 19 �أبريل 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 46483  

�لفئة : 29
�لفو�كه   ، �للحوم  م�شتخرجات   ، �ل�شيد  ، حيو�نات �طيور  �لد�جنة  �لطيور   ، �لأ�شماك   ، �للحوم   : �ملنتجات 
��خل�شر��ت �ملحفوظة ��ملجففة ��ملطهية ، ��لهالم )�جللي( �ملربيات باأنو�عها ، �لبي�س ، �للنب ، �غريه من 
�خلا�شة  �مل�شتح�شر�ت   ، ��ملخلالت  �ملحفوظة  �لأغذية   ، للتغذية  �ملعدة  ��ل�شحوم  �لزيوت   ، �لألبان  منتجات 

بعمل �ل�شوربة.
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/08/04  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  ��شتظل �حلماية نافذة 
�حتى تاريخ : 2023/08/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 5 مايو 2013 العدد 10784

EAT 13689

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�شجيل /
 �لتميمي �م�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 54753

با�شم : كنور نريميتل �آكت�شيجيزل�شافت
�عنو�نه : 19 بانهوف�شرت��شيه ، 8240 تاينجن ، �شوي�شر�

بتاريخ : 19 �أبريل 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 46484  
�لفئة : 30

�لدقيق   ، �ل��نب  م��ق��ام  ي��ق��وم  �م��ا   ، ��ل�شاجو  �لتابيوكا   ، �لأرز   ، �ل�شكر   ، �ل��ك��اك��ا�   ، �ل�شاي   ، �ل��نب   : �ملنتجات 
ع�شل   ، ��ملثلجات  ��حللويات  ��لفطائر  ��لكعك  �لب�شكويت   ، �خلبز   ، �حلبوب  من  �مل�شنوعة  ��مل�شتح�شر�ت 
، ��ل�شل�شة  �لفلفل ��خلل   ، ، �خل��ردل  �مللح   ، �لأ�شود )�لدب�س( �خلمرية �م�شحوق �خلمرية  �لنحل ��لع�شل 

، �لبهار�ت ، �لتو�بل � �لثلج.
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/08/04  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  ��شتظل �حلماية نافذة 
�حتى تاريخ : 2023/08/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 5 مايو 2013 العدد 10784

EAT 13690

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�شجيل /
 �لتميمي �م�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 54751

با�شم : يونيليفر بي �ل �شي
�عنو�نه : بورت �شناليت ، �ير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

بتاريخ : 19 �أبريل 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 46486  
�لفئة : 3

�لتو�ليت �بخاخ  ��لكولونيا �ماء  �لتجميل  �لأ�شا�شية �م�شتح�شر�ت  ��لزيوت  ��لعطور  �ل�شابون   : �ملنتجات 
معطر �جل�شد �زيوت �كرميات �غ�شول �لب�شرة ، رغوة �حلالقة ، جل للحالقة ، لو�شون بعد �حلالقة �بودرة 
�لتلك �م�شتح�شر�ت �ل�شتحمام �غ�شول �ل�شعر �معجون �لأ�شنان �غ�شول �لفم �لغري طبي �مزيل �لر�ئحة 

�م�شاد �لعرق لال�شتخد�م �ل�شخ�شي �م�شتح�شر�ت �حلمام �لغري طبية.
�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق خا�س عن ��شتخد�م كلمة "UP" باللغة �لالتينية.

�نتهاء �حلماية يف :2013/08/04  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  ��شتظل �حلماية نافذة 
�حتى تاريخ : 2023/08/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 5 مايو 2013 العدد 10784

EAT 13697

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�شجيل /
 �لتميمي �م�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 54752

با�شم : يونيليفر بي �ل �شي
�عنو�نه : بورت �شناليت ، �ير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

بتاريخ : 19 �أبريل 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 46485  
�لفئة : 3

�لتو�ليت �بخاخ  ��لكولونيا �ماء  �لتجميل  �لأ�شا�شية �م�شتح�شر�ت  ��لزيوت  ��لعطور  �ل�شابون   : �ملنتجات 
معطر �جل�شد �زيوت �كرميات �غ�شول �لب�شرة ، رغوة �حلالقة ، جل للحالقة ، لو�شون بعد �حلالقة �بودرة 
�لتلك �م�شتح�شر�ت �ل�شتحمام �غ�شول �ل�شعر �معجون �لأ�شنان �غ�شول �لفم �لغري طبي �مزيل �لر�ئحة 

�م�شاد �لعرق لال�شتخد�م �ل�شخ�شي �م�شتح�شر�ت �حلمام �لغري طبية.
�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق خا�س عن ��شتخد�م كلمة "�ب"

�نتهاء �حلماية يف :2013/08/04  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  ��شتظل �حلماية نافذة 
�حتى تاريخ : 2023/08/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد 5 مايو 2013 العدد 10784

EAT 13698

•• املنطقة الغربية- الفجر:

�لهجن  �شباق  مبيد�ن  �م�س  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  نظمت 
مب��دي��ن��ة ز�ي����د ���ش��ب��اق ك��ب��ري خ��ا���س )ل��ل��ف��ط��ام��ني( �لعربية 
�لأ�شيلة ت�شمن 21 �شوطا منها 7 �أ�شو�ط �بكار �6 �أ�شو�ط 
�لأ���ش��و�ط على م�شافات  �ج��رت  �أ�شو�ط �شعوب   8� جعد�ن 
خمتلفة �م�شاركني من خمتلف �أنحاء �لد�لة. �شهد �ل�شباق 
�شعيد ر��شد بن هميله �ملزر�عي رئي�س جلنة �حتاد �شباقات 
عن  ممثل  �مل��زر�ع��ي  ثعيلب  �م��ب��ارك  ز�ي��د  مبدينة  �لهجن 
من  كبري  �جمهور  �ل�شباق  �من�شق  �لغربية  �ملنطقة  بلدية 

�مل��زر�ع��ي يف  ثعيلب  �مبارك  �ق��ال  �لهجن.  �شباقات  حمبي 
كلمة له �ن رعاية �لبلدية لل�شباق ياتي من حر�شها يف دعم 
�ذلك  ��لجتماعية  ��لرت�ثية  �لريا�شية  �لغربية  �رعاية 
�ملجتمع  م�شاركة  يف  �ر�ؤي��ت��ه��ا  �إ�شرت�تيجيتها  منطلق  م��ن 
��لذي  �خل��ارج��ي  �جل��م��ه��ور  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �ملحلي �حتقيق 
�م�شاركتها  تو�جدها  خ��الل  من  د�ئماً  �لبلدية  �إليه  ت�شبو 
��لريا�شية.  ��لثقافية  �لجتماعية  �لفعاليات  جميع  يف 
على  ح�شل  �أبكار  �لأ�ل  �ل�شوط  فى  �ل�شباق  نتائج  ���شفرت 
�لدرع �ل�شاهنية لل�شيد �شامل بن حم�شن �ملزر�عي ��ل�شوط 
�لثاين جعد�ن �ح�شل على �لدرع �شاهني لل�شيد مكتوم بن 

�إبر�هيم �ملزر�عي �يف �أ�شو�ط �ل�شعوب على م�شافة 1500 
مرت �ل�شوط �لأ�ل �بكار فاز بالدرع حممد بن حممد بن ز�يد 
�ملن�شوري �ل�شوط �لثاين فاز بالدرع �لد �لباز لل�شيد عي�شى 
�ل�شوط  مرت   1200 م�شافة  على  ��ل�شعوب  �مل��ري  بحمد 
ب��ن حممد  ���ش��اري  لل�شيد  ق��م��ري��ة  ب��ال��درع  ف���از  �أب��ك��ار  �لأ�ل 
ملح  بالدرع  فاز  جعد�ن  �لثاين  ��ل�شوط  �ملزر�عي  �شاري  بن 
�لب�شر لل�شيد عتيق �حلاي �ملزر�عي.  �يف ختام �ل�شباق قدم 
بت�شليم  �ملزر�عي  ثعيلب  بن  �مبارك  �ملزر�عي  ر��شد  �شعيد 
�لدر�ع �توزيع حو�ئز مادية قيمة مقدمة من بلدية �ملنطقة 

�لغربية.

�أبوظبي لل�شطرجن يحرز لقب دوري �لنا�شئني و�ل�شارقة للأ�شبال بفارق �لطاولت

�لثالثة  �ل��ط��ا�ل��ة  نتيجة  �ن��ت��ه��ت 
��ل��ر�ب��ع��ة ب��ت��ع��ادل لع��ب��ت��ي �لعني 
�ملعمري  �م���وزة  �لكلباين  �دمي���ة 
م��ع لع��ب��ت��ي �ل�����ش��ارق��ة ع��ب��ري علي 
�م�����رية ����ش���رح���ان. �ب���خ���ت���ام هذه 
�جل���ول���ة ف���از ف��ري��ق ف��ت��ي��ات نادي 
�ل�شابات  ب���د�ري  لل�شطرجن  دب��ي 
حت����ت 18 ���ش��ن��ة ب���ع���د ج��م��ع��ه 7 
�بفارق  بال�شد�رة  منفرد�ً  نقاط 
�هو  مناف�شه  �أق��رب  عن  نقطتني 
�ل���ع���ني، ف��ي��م��ا ج����اء ف���ري���ق ن���ادي 
�لثاين  باملركز  لل�شطرجن  �ل��ع��ني 
بر�شيد 5 نقاط ، فيما جاء فريق 

نادي �ل�شارقة للفتيات باملركز. 

 18 حت����ت  �ل�������ش���اب���ات  د�ري  �يف 
����ش���ن���ة: �أق���ي���م���ت م�����ب�����ار�ة ��ح�����دة 
�لعني  ف��ري��ق��ي  ب��ني  ف��ق��ط جمعت 
�للقاء  ��نتهى  للفتيات  ��ل�شارقة 
ب��ف��وز ف��ري��ق ف��ت��ي��ات ن����ادي �لعني 
�ل�شارقة  ن��ادي  فتيات  فريق  على 
نقطة  م��ق��اب��ل  ن��ق��اط   3 بنتيجة 
نتيجة  �ن���ت���ه���ت  ح���ي���ث  ��ح����������دة. 
لعبة  بح�شول  �لأ�ىل  �ل��ط��ا�ل��ة 
ن����ادي �ل��ع��ني ���ش��م��ة �مل��ق��ب��ايل على 
��نتهت  بالتغيب،  �مل��ب��ار�ة  نقطة 
فوز  ع��ن  �لثانية  �لطا�لة  نتيجة 
لعبة �لعني �شلمى �لظفاري على 
لعبة �ل�شارقة فاطمة عبيد، فيما 

�لزعابي  �شلطان  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
لعب  تغيب  بعد  �مل��ب��ار�ة  بنقطة 
مبار�ة  �نتهت  فيما  �ل��ع��ني،  ن���ادي 
�ل���ط���ا�ل���ة �ل���ر�ب���ع���ة ب���ف���وز لعب 
�أب��وظ��ب��ي ع��م��ر�ن �حل��و���ش��ن��ي على 
�ل�شام�شي،  �شلطان  �ل��ع��ني  لع��ب 
على  �بوظبي  بفوز  �للقاء  ��نتهى 
مقابل  ن��ق��اط   3 بنتيجة  �ل��ع��ني 

نقطة ��حدة للعني.
نا�شئني  ب���ني  �ل���ث���اين  �ل��ل��ق��اء  �يف 
�أ�شفرت  ��ل�������ش���ارق���ة  دب�����ي  ن������ادي 
عن  �لأ�ىل  �ل����ط����ا�ل����ة  ن���ت���ي���ج���ة 
ف���وز لع���ب ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة ر��شد 
�ل�����ش��اع��ري ع��ل��ى لع���ب ن���ادي دبي 

 10 حت����ت  �لأ�����ش����ب����ال  د�ري  �يف 
�ل�شارقة  ن��ادي  فريق  ف��از  �شنو�ت 
طا�لتني  بفرق  �ل���د�ري  ببطولة 
ع�����ن ف����ري����ق �ل����ع����ني ب����ع����د ف�����وزه 
�لخ�������ري ع���ل���ى دب������ي ب��ن��ت��ي��ج��ة 3 
فيما  ��ح���دة  نقطة  مقابل  نقاط 
�بوظبي  ع��ل��ى  �ل��ع��ني  ف��ري��ق  ف����از 
ب��ن��ت��ي��ج��ة ن��ق��ط��ت��ني م��ق��اب��ل نقطة 
�لفريقني  ج��م��ع��ا  ح��ي��ث  �ن�����ش��ف، 
�ن  �ل  بوينت(  نقطة)مات�س   17
�لعني  على  تفوق  �ل�شارقة  فريق 
بفارق طا�لتني)جيم بوينت( مما 
�أهله لنيل لقب د�ي �لأ�شبال فيما 
جاء �لعني ��شيفاً �نادي �أبوظبي 

لل�شطرجن باملركز �لثالث
��أ����ش���ف���رت ن��ت��ائ��ج �مل���ب���اري���ات على 

�لنحو �لتايل:
- يف �ل��د�ري �لنا�شئني حتت 14 
��ل����ذي  �لأ�ل  �ل���ل���ق���اء  يف  ���ش��ن��ة  
ج��م��ع ب���ني ف���ري���ق ن��ا���ش��ئ��ني ن���ادي 
نا�شئني  م��ع  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي 
�لطا�لة  نتيجة  �أ���ش��ف��رت  �ل��ع��ني، 
�لأ�ىل ��لثانية عن تعادل كل من 
�حلامد  ��شيف  �حل��ام��د  ع��ب��د�هلل 
م���ن �أب���وظ���ب���ي م���ع لع���ب���ي �لعني 
م��اي��د �ل��ر����ش��دي ��أح��م��د �ملقبايل 
على �لتو�يل، فيما �أ�شفرت نتيجة 
ف��وز لعب  ع��ن  �لثالثة  �ل��ط��ا�ل��ة 

�ل�شام�شي، �على �لطا�لة �لثانية 
�ل�شام�شي  �لعني حارب  فاز لعب 
على �شعيد �حلو�شني من �أبوظبي، 
�لثالثة  �ل��ط��ا�ل��ة  نتيجة  ��نتهت 
�لدرمكي  �شلطان  من  كل  بتعادل 
��فية  �لعني  �لعبة  �أبوظبي  من 
نتيجة  �أ����ش���ف���رت  ف��ي��م��ا  در�ي���������س، 
�ل��ط��ا�ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة ع��ن ف��وز لعب 
�لنيادي  ع����ب����د�هلل  �ل���ع���ني  ن������ادي 
ع��ل��ى لع���ب ن���ادي �ب��وظ��ب��ي �شيف 
بنتيجة  �للقاء  ��نتهى  �لدرمكي، 

�لعني. ل�شالح   1.5-2.5
دب���ي  ب�����ني  �ل�����ث�����اين  �ل����ل����ق����اء  �يف 
��ل�شارقة �أ�شفرت نتيجة �لطا�لة 
�ل�شارقة  لع���ب  ف���وز  ع��ن  �لأ�ىل 
حم��م��د م�����ش��ل��م ع��ل��ى لع����ب دبي 
�لطا�لة  �على  عبد�لرز�ق،  نو�ف 
�لثانية فاز لعب دبي حامد �أحمد 
على لعب �ل�شارقة حممد �شالح 
�لطا�لة  ن��ت��ي��ج��ة  �ن��ت��ه��ت  ف��ي��م��ا   ،
لعبي  ف��وز  عن  ��لر�بعة  �لثالثة 
�ل�شاعري  ر��شد  من  كل  �ل�شارقة 
�ع��م��ر �ل��ط��اه��ر ع��ل��ى لع��ب��ي دبي 
�أح��م��د �ع��ي�����ش��ى مبارك  �ب��ر�ه��ي��م 
�للقاء  �نتهى  حيث  �ل��ت��و�يل،  على 
بنتيجة  دب��ي  على  �ل�شارقة  ب��ف��وز 
3 نقاط مقابل نقطة ��حدة مما 
د�ري  بلقب  يظفر  �ل�شارقة  جعل 

�لأ�شبال.

�نتهت  ف��ي��م��ا  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز،  ع��ل��ي 
��لثالثة  �لثانية  �لطا�لة  نتيجة 
في�شل  دب������ي  لع����ب����ي  ف������وز  ع�����ن 
�ل���ع���ب���د�يل �����ش���امل �ح���م���د �شامل 
ع���ل���ى لع���ب���ي �ل�������ش���ارق���ة ك����ل من 
�ط����الل �حلمادي  م�����ش��ل��م  ���ش��ع��ود 
نتيجة  �نتهت  فيما  �لتو�يل،  على 
�شلطان  ب���ني  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل���ط���ا�ل���ة 
فريد من دبي �ماجد م�شلم من 
�للقاء  ��أ�شفر  بالتعادل،  �ل�شارقة 
بفوز دبي بنتيجة نقطتني �ن�شف 

مقابل نقطة �ن�شف لل�شارقة.
 10 حت��ت  �لأ���ش��ب��ال  د�ري  �يف   -
�شنو�ت:  فاز فريق نادي �ل�شارقة 
حتت  �لأ����ش���ب���ال  د�ري  ب��ب��ط��ول��ة 
�مل�شتحق  ف���وزه  بعد  ���ش��ن��و�ت   10
 3 بنتيجة  دبي  �أ�شبال فريق  على 
لدبي  ��ح��دة  نقطة  نقاط مقابل 
، فيما ��شتطاع فريق �أ�شبال نادي 
�أ�شبال  ف��ري��ق  �ل��ف��وز ع��ل��ى  �ل��ع��ني 
بنتيجة  لل�شطرجن  �أبوظبي  نادي 
ن��ق��ط��ت��ني �ن�����ش��ف م��ق��اب��ل نقطة 
�لطا�لت  نتائج  ��أنتهت  �ن�شف 

على �لنحو �لتايل: 
يف �للقاء �لأ�ل حيث جمع فريقي 
��أ�شفرت  ��لعني،  �أبوظبي  �أ�شبال 
فوز  ع��ن  �لأ�ىل  �ل��ط��ا�ل��ة  نتيجة 
لعب فريق نادي �أبوظبي عبد�هلل 
�أمل  �لعني  لعبة  على  �حلو�شني 

�جلمعة  ي��وم  م�شاء  �ل�شتار  �أ�شدل 
�مل���ا����ش���ي ع���ل���ى �أح��������د�ث د�ري������ات 
�أح����دم����ت  �ن  ب����ع����د  �ل���������ش����ط����رجن 
�ملر�كز  ع��ل��ى  ��ل�����ش��ر�ع  �مل��ن��اف�����ش��ة 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة جل����د�ل ت��رت��ي��ب د�ري 
حيث  ��ل����ن����ا�����ش����ئ����ني،  �لأ������ش�����ب�����ال 
�أبوظبي  ن�����ادي  ف���ري���ق  ����ش��ت��ط��اع 
لقب  بظفر  ��لثقافة  لل�شطرجن 
�شنة   14 حت��ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  د�ري 
ب��ع��د ف����وزه �مل�����ش��ت��ح��ق ع��ل��ى فريق 
لل�شطرجن  �ل��ع��ني  ن����ادي  ن��ا���ش��ئ��ي 
نقطة  م��ق��اب��ل  ن��ق��اط   3 بنتيجة 
��ح��دة مما رف��ع ر�شيده �ىل 13 
بلقب  �لفوز  �شمن  �بذلك  نقطة 
بطولة د�ري �لنا�شئني حتت 14 
�أقرب مناف�شيه  على  �شنة متفوقاً 
ب��ف��ارق نقطتني،  دب���ي ��ل�����ش��ارق��ة 
ن��ادي دبي  نا�شئي  فيما حل فريق 
لل�شطرجن باملركز �لثاين بعد فوزه 
نقطتني  بنتيجة  �ل�����ش��ارق��ة  ع��ل��ى 
�ن�شف  ن��ق��ط��ة  م���ق���اب���ل  �ن�������ش���ف 
بر�شيد  �ل�����ش��ارق��ة  م��ع  م��ت�����ش��ا�ي��اً 
بوينت( �ل �ن  نقطة)مات�س   11
�ل�شارقة  ع��ل��ى  ت��ف��وق  دب���ي  ف��ري��ق 
�لطا�لت)جيم  ن��ق��اط  ع����دد  يف 
مما  نقطة  ن�شف  �بفرق  بوينت( 
�لنا�شئني  ل��د�ري  ��شيفاً  جعلته 
باملركز  �ل�شارقة  نا�شئي  فيما جاء 

�لثالث.
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عودة عبد�لرحمن �لنعيمي من رحلة �لعلج
يتقدم ر��د جمل�س حميد بن بدر �ل�شويدي بالظيت بر�أ�س �خليمة بخال�س 
�لنعيمي  حممد  جا�شم  عبد�لرحمن  لل�شيد  ��لتربيكات  �لقلبية  �لتهاين 
 ، �لملانية  ميونيخ  مبدينة  �لعالج  رحلة  من  بال�شالمة  عودته  مبنا�شبة 

د�عني �ملوىل مبوفور �ل�شحة ��لعافية ��لثو�ب �لكبري .

���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج �ل��ط��ه��ي �خل��ا���س مب��ه��رج��ان �ل�شارقة 
�لز�ئر�ن  ��لأط��ف��ال  �مل��د�ر���س  ط��الب  ��شتمتع  للطفل،  �ل��ق��ر�ئ��ي 
�ملختلفة  �لأط��ع��م��ة  ب��ع�����س  ���ش��ن��اع��ة  ب��ال��ت��ع��رف �ىل  �ع��ائ��الت��ه��م 
��شت�شافهم  �لذين  �لطهاة  �أمهر  مب�شاعدة  لالأطفال  �ملخ�ش�شة 
�ملاأكولت،  بتزيني  تتعلق  �لأخ��رى  مهار�ت  �ىل  �إ�شافة  �ملهرجان، 

�تعلم �لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�شحية.
بتفاعل  �لتلي  �غ���ادة  ن��اث��ان  هيلني  �لطاهيتني  ف��ق��ر�ت  �حظيت 
�لأطفال، حيث مت تقدمي �لفعالية يف قالب م�شوق �جذ�ب جمع 
لتعليم  تتدخالن  كانتا  �للتني  �لطاهيتني  �حم��اك��اة  تقليد  بني 
�لعقبات  بع�س  �معاجلة  للطهي،  �ل�شحيحة  �ل��ط��رق  �لأط��ف��ال 
�تباع  يف  لالأطفال  �ملختلفة  �لإر���ش��اد�ت  �ت��ق��دمي  �لطهي،  خ��الل 
�لطرق �ل�شحيحة عند دخول �ملطبخ، �مر�عاة قو�عد �ل�شالمة، 
�عدم �لعبث ببع�س �لأد��ت �خلطرة �ملوجودة يف مطابخ �لبيوت.

�يف هذه �ملنا�شبة قالت مرمي عبد�هلل �حلو�شني تنفيذي �لفعاليات 
�ملجتمعية يف مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي: قد ي�شتغرب �لكثري من 

�لربط بني �لطهي ��لقر�ءة ل�شيما يف عامل �لطفل، �ي�شاألون عن �هميته، 
�أب��ع��د م��ن جم��رد ق���ر�ءة عادية  �مل��ه��رج��ان  �أه���د�ف  ت��ك��ون  لكننا �شعينا لأن 
ممتعة  فعاليات  ��شفاء  هدفنا  ك��ان  لذلك  �يذهبون،  �لأط��ف��ال  بها  يقوم 

بالنظر  للقر�ءة  �لأطفال  تعزز من حمبة  �تقدمي جتارب   ، �لقر�ءة  على 
�نه  بالفعاليات، �منها �لطهي، �ي�شعدنا  �ملهرجان  لوجودها، لذلك حفل 
حاز على �عجاب �لطالب �ذ�يهم، ��شاعدهم على �جناز جتربتهم �لأ�ىل 

�لتي لن تن�شى .

مركز دبي للرعاية �خلا�شة يجذب ح�شد� �شخما خلل يوم �ملرح �لعائلي 
 

�شارك �ملئات من �لأ�شخا�س خالل يوم �ملرح �لعائلي ملركز دبي للرعاية �خلا�شة ��لذي �أقيم يوم �جلمعة 
�إ�شتمتع �جلميع بامل�شاركة يف خمتلف �لن�شاطات  �ملا�شي �ذلك للم�شاعدة يف جمع �لتربعات للمركز، �قد 
ذ�ي  �لأطفال  تعليم  يف  بامل�شاعدة  للم�شاهمة  �ليوم  هذ�  ريع  يعود  ��شوف   ، �ملختلفة  ��لأطعمة  ��لأل��ع��اب 
�لإحتياجات �خلا�شة باملركز. �قالت مديرة �ملركز �لدكتورة مه�شيد �شاحلي، لقد حقق يوم �ملرح �لعائلي 
�لعائالت  �لكثري من  �ملجتمع من خ��الل ح�شور  دع��م  ن��رى  �أن  �مل�شجع ج��د�  ك��ان من  ��أن��ه  جناحا كبري�، 
لدعمنا. ��أ�د �أن �أقدم �شكري �جلزيل جلميع �لذين جاء�� حل�شورهذ� �حلدث، �لأمر �لذي جعل هذ� �ليوم 
لين�شي فونتري�، �ل�شركة �لر�ئدة يف �لعامل ملعاجلة �حلليب �م�شدر ملكونات �لألبان ، هي �ل�شركة �لد�عمة 
لهذ� �حلدث كجزء من دعمها �مل�شتمر ملركز دبي للرعاية �خلا�شة. ��أ�شافت مديرة �ملركز �لدكتورة مه�شيد 
�شاحلي �شكر� مرة �أخرى لل�شيد كمال غوبتا، �ملدير �لعام ل�شركة فونتري� �ل�شرق �لأ��شط ��شمال �أفريقيا ، 
�فريقه لدعمهم لنا يف هذ� �ليوم �ملميز، �نحن ممتنون جد� لكل ما قدموه من دعم جلعل يوم �ملرح �لعائلي 
يوماً ناجحاً.  �إن مركز دبي للرعاية �خلا�شة هو موؤ�ش�شة غري ربحية يوفر م�شتويات عالية من �خلدمات 
لإعطاء جميع  �ملركز  �يهدف  �ملختلفة،  �لإعاقات  ذ�ي  لالأطفال من  ��لعالج  ��لتاأهيل  �لتعليم  يف جمال 
�لطالب �خلدمات �ملطلوبة للعي�س بطريقة �أف�شل. كما يوجد باملركز حالياً حو�يل 136 طالب �طالبة .

فوز �أحد عملء بنك �خلليج �لأول مبليون درهم
قام بنك �خلليج �لأ�ل، �إحدى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لر�ئدة يف د�لة �لإمار�ت، 
فاز   حيث  �ل��ر�ب��ح،  �لتوفري  ���ش��ه��اد�ت  على  �شنوي  رب��ع  �شحب  �أ�ل  ب��اإج��ر�ء 
حممد �أزهر باجلائزة �لكربى �لبالغة مليون درهم. �تتيح �شهاد�ت �لتوفري 
�لر�بح ، برنامج �دخار فريد �متميز للعمالء مع فر�س �لفوز مبا جمموعه 
24،822 جائزة �شنوياً، ��لتي ت�شمل �شحوبات على خم�س جو�ئز يومية، 
1،916 جائزة �شنوية، �جائزة ربع �شنوية تبلغ قيمتها مليون درهم، هذ� 
�شهاد�تهم.  قيمة  على   1% بن�شبة  فائدة  على  ح�شولهم  �إىل  بالإ�شافة 
يف  �لرئي�شية  �ل�شر�فة  مر�كز  معظم  يف  �لر�بح  �لتوفري  �شهاد�ت  �تتوفر 

�لد�لة.
 �ميكن �ل�شرت�ك بها د�ن قيود من خالل �شر�ء �حلد �لأدنى منها بقيمة 

�لفنانة �إلفري� فري�شيه تنهي رحلة
 على متحف �ل�شارقة للح�شارة �لإ�شلمية

نظمت �إد�رة متاحف �ل�شارقة حفاًل 
ختامياً خا�شاً ملعر�س رحلة للفنانة 
�لأملانية �لهولندية �ل�شهرية �لفري� 
�ل�شيخ  �إف��ت��ت��ح��ه  �ل����ذي   ، ف��ري���ش��ي��ه 
�لقا�شمي  �ل��رح��م��ن  ب��ن ع��ب��د  ���ش��امل 
مدير مكتب �شمو �حلاكم يف فرب�ير 
�ملعر�س  ه����ذ�  ي��ع��د  �مل���ا����ش���ي، ح��ي��ث 
�لأ��شط  �ل�شرق  نوعه يف  �لأ�ل من 
، �قد ثمن ز�ئ��ر� �ملعر�س جتربتها 
�لفنون  م����ن  �مل�������ش���ت���م���دة  �ل���ك���ب���رية 
�لتنوع  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��دة  �لإ���ش��الم��ي��ة 
خاللها  ج��م��ع��ت  ��ل����ت����ي  �ل����ل����وين، 
خال�شة خرب�ت �عمل �جنزتها على 

فرت�ت بلغت نحو 10 �شنو�ت.
�أ����ش��ح��ت �ل��ف��ن��ان��ة �شابقاً  ه���ذ� �ق���د 
باأن معر�س )رحلة( له دللت على 
�ل��ب��د� يف �لأزم��ن��ة �لقدمية  �أ���ش��ف��ار 
�ملطلقة،  �مل��ع��رف��ة  �ك��ت�����ش��اب  ل��غ��ر���س 
�ب�شكل مييزها عن �لطرق �ملعا�شرة 
�ملعتادة يف �لأ�شفار �ل�شياحية لزمننا 

�حلايل.

جلنة �أبوظبي لتطوير �لتكنولوجيا تطلق 
؟« َ مبادرتها �ل�شرت�تيجية �جلديدة »ملمِ

 �أعلنت جلنة �أبوظبي لتطوير �لتكنولوجيا �إطالق مبادرتها �ل�شرت�تيجية 
؟( ، �لتي تهدف �إىل حتفيز ف�شول نا�شئة �أبوظبي يف �ملجالت  َ �جلديدة )ملمِ
�لعلمية، �ياأتي �إطالق هذ� �لربنامج �جلديد يف �إطار �جلهود �لر�مية �إىل 
تاأ�شي�س قاعدة حيوية من �لكفاء�ت يف قطاع �لعلوم ��لتكنولوجيا ��لبتكار 
100 مدر�شة حكومية  على  ؟ �شيفاً  َ �أبوظبي. �يحل برنامج ملمِ �إم��ارة  يف 
�خا�شة يف �أبوظبي، ��لعني، ��ملنطقة �لغربية، ليقدم لأكر من 15 �ألف 
طالب �طالبة �معلميهم من �شفوف �لثالث، ��لر�بع، ��خلام�س �لبتد�ئي 
عدد�ً من �لأن�شطة �لعلمية �ملرحة، حيث �شتقدم عدد من �لعر��س يف مادة 

�لأحياء ��ر�س عمل يف جمال برجمة �لر�بوتات.

م�شرتكو OSN ي�شتمتعون بالعر�س 
Iron Man 3 ل�شينمائي �لأول لفيلم�

�لذين  �لأ��ئ����ل  �شمن  م��ن   OSN م�شرتكو  ك��ان 
لفيل�����م  �لأ�ل  �ل�شينمائي  بالع��������ر�س  ��شتمتعو� 
Iron Man 3، فيلم �لإث��ارة �ملرتقب هذ� �ملو�شم 

 .3D بتقنية
��فر برنامج �ملكافاآت OSN Privileges �خلا�س 
لال�شتمتاع   OSN مل�����ش��رتك��ي  �ل��ف��ر���ش��ة   OSN�ب

بالعر�س �لأ�ل للفيلم. ��لعر�س �حل�شري لأع�شاء OSN Privileges جرى يف �شالة ريل �شينما يف 
دبي مول �لأربعاء �ملا�شي حيث ح�شي ع�شاق �لفيلم بفر�شة �لتقاط �شور مع بطلهم �ملف�شل �لرجل 
�لتذ�كر للمنطقة ��شتقدم �لعر�س  ��أك��رب �لأف��الم �ملحطمة ل�شباك  �أح��دث   OSN �حلديدي. توفر 

�لتلفزيوين �لأ�ل لفيلم Iron Man 3 قريباً على �شا�شاتها.

�لأطفال ي�شتمتعون بتجربتهم يف �لطهي يف مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل

فندق روزوود �أبوظبي يفتح �أبو�به لتجربة جديدة ومعا�شرة 

�شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي 
ي�شهد �أفر�ح �حلمادي و�لعلي بال�شارقة

مكتب  ع��ام  مدير  �لقا�شمي  �شامل  ب��ن  عبد�لرحمن  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  �شهد 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة حفل �لع�شاء �لذي �قامه �ل�شيد حممد �شالح 
�حلمادي مبنا�شبة زفاف جنله عبد�ل�شالم على كرمية �ل�شيد �بر�هيم علي 
حفل  ح�شر   . �ل�شارقة  بلو  ر�دي�����ش��ون  بفندق  �ملباركية  قاعة  يف  �لعلي  ح��اج 
�عبد�لعزيز  �لعلي  ح��اج  علي  �ب��ر�ه��ي��م   � �حل��م��ادي  �شالح  حممد  �ل��زف��اف 
حممد �شالح �حلمادي � �شلطان �خليال �عارف �ل�شريف � �خالد �حلو�شني 
�عبد�هلل �حلو�شني �حممد �حلو�شني ��شلطان �خليفة �ر��شد حممد �شالح 
كبري من  عدد  �إىل جانب  �حلمادي  �شالح  �ملرحوم  ��أحفاد  ��أبناء  �حلمادي 
كبار �لأعيان ��ل�شخ�شيات ��لأقارب ��لأ�شدقاء .. �تهنئة خا�شة من زمالء 

�لدر��شات �لعليا بق�شم �لجتماع بجامعة �ل�شارقة .

على  ع����اًم����ا   20 م������ر�ر  ب����ذك����رى 
ن����ادي خ���ور دب���ي للجولف  �إن�����ش��اء 
��ليخوت، فاإننا نركز على تطوير 
�لبيئة ��مل�شاهمة يف دعم مثل هذه 
ا  �لن�شاطات �لإجتماعية لرد بع�شً
مما قدمته لنا مدينة دبي يف عام 
2013 �يحظى خور دبي باأهمية 
تاريخية كربى يف �ملنطقة، �نحن 
د�ًر�  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  تلعب  �أن  ن��اأم��ل 

�أبوظبي بد�لة �لإم��ار�ت �لعربية 
بد�ية  تاأكيد  �بكل  فهي  �ملتحدة، 
ل��رح��ل��ة ج���دي���دة ل��ل�����ش��رك��ة. يعد 
مكاناً  �أب���وظ���ب���ي  ر�ز��د  ف���ن���دق 
�لقادمني  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن  م��ث��ال��ي��اً 
�أ�  �ل��ع��م��ل  ب��غ��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 
�ل�شتجمام. يبحث رجال �لأعمال 
ع��ل��ى مكان  زي���ار�ت���ه���م  �ل���ي���وم يف 
ي�شم �أكر من �شرير مريح للنوم 

�لرمز  على هذ�  ا يف �حلفاظ  مهمًّ
�م���ن جانبه،   . ب��امل��ن��ط��ق��ة  �مل��ت��م��ي��ز 
�لعام  �مل��دي��ر  �شالتر  �أدري���ان  �شرح 
لبارك حياة دبي قائال: نحن ن�شعر 
بالفخر �ل�شديد بالأجو�ء �ملحيطة 
تتعا�ن  �أن  ر�ئ���ع  ل�شيء  ��إن���ه  ب��ن��ا، 
فرقنا مًعا لي�شنعو� �لفارق، مهما 
كان �شغرًي� من �أجل �حلفاظ على 
مثل هذه �لعالمة �لبارزة يف دبي .

��حل�شول على �جبة �إفطار، فهم 
يرغبون بالذهاب �إىل �جهة تقدم 
�ليوم  ت��ع��ب  م��ن  يريحهم  م����الذ�ً 
��حليوية  بالطاقة  مفعم  �مكاناً 
��شائل  م��ن  متنوعة  �جم��م��وع��ة 
فندق  �شيوفر  بالتاأكيد  �ل��ر�ح��ة. 
فريدة  جت��رب��ة  �أب��وظ��ب��ي  ر�ز��د 
له  ي�شبق  مل  ف��اخ��ر  ح��ي��اة  لنمط 

مثيل يف �لعا�شمة .

هيفاء وهبي يف ميلينيوم �أبوظبي
عزت  �نيفني  �أبوظبي  ميلينيوم  فندق  ع��ام  مدير  �شميتز  ر�بر�شت  رح��ب 
�للبنانية  �ل�شتعر��شية  بالفنانة  ��لع��الم  �لعامة  �لعالقات  �د�رة  مدير 
هيفاء �هبي �أثناء �أخر زيارة لها ملدينة �أبوظبي. �قد �أعربت �لفنانة �لكبرية 
باخلدمة �ملمتازة �ح�شن �ل�شيافة . �هي من مو�ليد �شهر مار�س ��أ�شتهرت 
�لألبومات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ق��دم��ت   � �مل��م��ي��زة  �ع��ر����ش��ه��ا  �جل����ذ�ب  بجمالها 
��لأغاين منها رجب � بو�س �لو��� �قد حققت هيفاء �هبي �شهرة ���شعة 
كفنانة  ��لتكرميات  �جلو�ئز  ع�شر�ت  نالت   � �لعربي  �لعامل  م�شتوى  على 
مونر�  كمارلني  �لألقاب  من  كثري  عليها  ��أطلق  ��شتعر��شية،  جماهريية 
�أنها خا�شت جتربة �لتمثيل من  �ل�شرق �عطر �لليل �فر��شة �لو�دي كما 

خالل فيلم  دكان �شحاتة �لذي حاز على �أعجاب جماهريي كبري.

ا  �شخ�شً  130 م��ن  �أك���ر  ����ش��رتك 
م���ن دب����ي ل��ل��ج��ول��ف �ب�����ارك حياة 
دب���ي م���وؤخ���ًر� يف م��ب��ادرة م�شرتكة 
جزًء�  بو�شفها  دبي  خور  لتنظيف 

من مبادرة نظفو� �لعامل .
�قد جنح �لفريق يف ملء ما يزيد 
�شاحنات  �ث��الث  كي�ًشا   122 ع��ن 
عت من على �شفاف  بالقمامة، ُجممِ
خ����ور دب����ي �ل���ت���اري���خ���ي، �ك�����ان من 
�لذين �شحو�  �لفريق  �أع�شاء  بني 
�ملنطقة  تنظيف  �شبيل  يف  بوقتهم 
دب��ي للجولف  ن��ادي خ��ور  موظفو 
��ل�����ي�����خ�����وت، �ن���������ادي �لإم�����������ار�ت 
�لذين  دب��ي  �ب��ارك حياة  للجولف 
ماي  ك��ري�����ش��ت��وف��ر  �إىل  �ن�����ش��م��و� 
�لرئي�س �لتنفيذي لدبي للجولف، 
�لعام  �ملدير  �لها�شمي  �م�شطفى 
ل��دب��ي ل��ل��ج��ول��ف، ��أدري�����ان �شالتر 

�ملدير �لعام لبارك حياة دبي.
�يف �إط�����ار ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى �حل����دث، 
�ملدير  �لها�شمي  م�شطفى  ���ش��رح 
�لعام لدبي للجولف قائال: �نحن 
�لحتفال  فعاليات  �إط��الق  ب�شدد 

�فتتحت جمموعة ر�ز��د �لعاملية 
يف  �أب���وظ���ب���ي  ر�ز��د  ف���ن���دق  ع���ن 
�ملا�شي  �لأرب���ع���اء  �مل���اري���ه  ج��زي��رة 
للعالمة  نوعه  من  �لأ�ل  ليكون 
�لتجارية يف �لإمار�ت، حيث يقدم 
�لإم����ار�ت  يف  للمقيمني  �ل��ف��ن��دق 
�لعربية �ملتحدة ��شّياحها جتربة 
باأعلى  ت��رت��ق��ي  �مم���ي���زة  ف���ري���دة 
��ل�شيافة،  �خل���دم���ات  م��ع��اي��ري 
�ي��ح��ظ��ى �ل��ف��ن��دق ب��ال��ع��دي��د من 
�ل�شيافة  جم�����ال  يف  �خل�������رب�ت 
�لفاخرة �لتي تلبي جميع �لفئات، 
�لفخم  �ل��ف��ن��دق  �شيطل  ح��ني  يف 
�لو�جهة  على  جن��وم  �خلم�شة  ذ� 
�لبحرية ملربعة �ل�شّوة يف جزيرة 
�أبوظبي.  م��دي��ن��ة  ب��و���ش��ط  �مل��اري��ه 
لويجي  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  �يف 
ر�مانيلو �ملدير �لتنفيذي لفندق 
�أم�شى  �ل����ذي  �أب��وظ��ب��ي  ر�ز��د 
�أكر من 13 عاماً مع جمموعة 
حما�س  يغمرنا  ر�ز��د:  ف��ن��ادق 
فنادق  �أ�ل  �فتتاح  لن�شهد  �شديد 
يف  �ل��ع��امل��ي��ة  ر�ز��د  �م��ن��ت��ج��ع��ات 

دبي للجولف وبارك حياة دبي ينظفان خور دبي!

زفــــــاف 
م�شطفى خليفة وهاجر عادل

����ش��ط ف��رح��ة �لأه����ل ��لأ����ش���دق���اء .. �ح��ت��ف��ل �ملحامي 
هاجر  �ل��دك��ت��ورة  على  بزفافه  خليفة  رج��ب  م�شطفى 
عادل خليفة خال�س �لتهنئة للعر��شني �خال�س �أمنيات 
�لأهل بالز��ج �ل�شعيد .. �بارك �هلل لكما �بارك عليكما 

�جمع بينكما يف خري .. �أحمد �شعري .



��شرت�ليا متنع ت�شدير 
�أبقارها �إىل م�شر ل�شوء معاملتها

�أعلن م�شدر� �ملا�شية �لأ�شرت�ليون �أنهم �أ�قفو� �شحنات ما�شية حية مل�شر 
ما  مب�شلخ  �حليو�ن  حقوق  ن�شطاء  �شورها  لقطات  �أظهرت  �أن  بعد  �م�س 
�لر�ة  م�شدري  جمل�س  �ق��ال  لالأبقار.  مر�عة  معاملة  �شوء  �إنها  قالو� 
�أ�قف  �إن��ه  �ل�شناعة،  لهذه  �لتمثيلية  �لهيئة  �هو  �لأ�شرت�لية،  �حليو�نية 
�أ�شرت�لية  لأب��ق��ار  م�شورة  لقطات  �أظ��ه��رت  �أن  بعد  مل�شر  عاجلة  �شحنات 
قالت  جانبها  م��ن   . �خ��رق��اء  �قا�شية  م��ف��رغ��ة،  مل��م��ار���ش��ات  تتعر�س  �ه��ي 
�لق�شوة  ��إن  مر�عة  �ملمار�شات  تلك  �إن  بانفولد  �ألي�شون  �ملجل�س  رئي�شة 
��لذهول.  بال�شمئز�ز  ي�شعر�ن  �زمالءها  جعلتها  �حل��د�د  جت��ا�زت  �لتي 
��أ�شافت ل �أحد يف �شناعتنا، �ل �أي �أ�شرت�يل، يقبل مثل هذه �ملعاملة مع 

�حليو�نات، ��أعتقد �أن �ل�شلطات �مل�شرية لن تت�شامح مع هذ� .
من  ن�شخة  �أي�شا  تلقت  �إنها  �أ�شرت�ليا  يف  �لزر�عة  �ز�رة  قالت  جانبها  من 
�للقطات، �لتي مل يتم �لإعالن عنها حتى �لآن، �طلبت �أن تقوم �ل�شلطات 
�أمني  نائب  فيليب غليد  قال  �حل��ادث. �من جانبه  بالتحقيق يف  �مل�شرية 
ق�شم �ل��زر�ع��ة �إن���ه لأم���ر ���ش��ادم ج��د� ر�ؤي���ة ه��ذ� �لأم���ر يتكرر. ��أ���ش��اف يف 
ت�شريح لإذ�عة )�أي بي �شي( �شعرت بالرعب، ��أنا ل �أعتقد �أن �أحد� ميكن 
�أن يتغا�شى عن �شوء معاملة �حليو�نات، ناهيك عن �لق�شوة �لتي يبد� �أنها 
�ل���وزر�ء جوليا غيالرد  رئي�شة  �ب��د�ره��ا رحبت   . �للقطات  ه��ذه  �قعت يف 
بقر�ر �قف ت�شدير �شحنات �ملا�شية مل�شر. �قالت لل�شحفيني من �لو��شح 
�أن �أي ق�شوة على �حليو�ن �أمر مثري لال�شمئز�ز لنا جميعا. كما �أنها مثرية 
ل  �حل��ي��و�ن��ات  ه��ذه  ي��رب��ون  �ل��ذي��ن  �لنا�س  �ل�شناعة..  ه��ذه  لال�شمئز�ز يف 

يريد�ن ر�ؤيتها تعامل بطريقة قا�شية .

جاميي كينغ تنتظر طفلها �لأول 
�أعلنت �ملمثلة �لأمريكية جاميي كينغ �نها حامل بطفلها �لأ�ل من ز�جها 

�ملخرج �لأمريكي مايل نيومان، بعد قر�بة �ل�شت �شنو�ت على ز��جهما.
��أفاد موقع يو �أ�س ماغازين �لأمريكي �ن كينغ 34 �شنة زفت خرب حملها 
�ل�شار عرب موقع تويرت حيث ن�شرت �شورة لها �لز�جها مع كلبيهما �كتبت 
�إىل جانبها ننتظر طفاًل �آخر ي�شاف �إىل هذه �ل�شورة . ��أكد �ملتحدث با�شم 

كينغ �نها � نيومان ينتظر�ن طفلهما �لأ�ل.
ي�شار �إىل �ن كينغ � نيومان 37 �شنة تز�جا يف ت�شرين �لثاين نوفمرب 2007 
2005 خالل عملهما يف  بعد عالقة ��شتمرت �شنتني، �قد �لتقيا يف �لعام 
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هاربـــــر لــي 
تقا�شي مدير �أعمالها 

رفعت �لكاتبة �لأمريكية هاربر يل 
دعوى ق�شائية �شد مدير �أعمالها 
له  لتتنازل  بتهمة خد�عها  �لأدب��ي 
طائر�ً  تقتل  �أن  كتابها  حقوق  عن 

حماكياً ���شع �ل�شهرة.
�أن  �أمريكية  �إع��الم  �ذك��رت ��شائل 
�أعمالها  مدير  تتهم  عاماً   87 يل 
�شمعها  ت��ر�ج��ع  با�شتغالل  �لأدب���ي 
�ب�������ش���ره���ا ل��ي��ن��ق��ل �حل����ق����وق �إىل 

��شمه.
�إن��ه عندما  �ل��دع��وى  �تقول يل يف 
�أ����ش���ي���ب م���دي���ر �أع���م���ال���ه���ا �لأدب�����ي 
ت��ت��ع��ا�ن م��ع��ه م��ن��ذ �شنو�ت  �ل����ذي 
باملر�س  �ي��ن��ي��ك  �أ�ج�����ني  ط��وي��ل��ة، 
�شا�يل  �شهره  ح���ّول   ،2002 ع��ام 
�إىل  زب��ائ��ن��ه  م��ن  �ل��ع��دي��د  بينكو�س 
بنقل  ق���ام  �ق���د  �خل��ا���ش��ة،  �شركته 
يتمكن  ك��ي  �ل��ك��ت��اب  ح��ق��وق جعالة 

من �ل�شتفادة من �أرباحه.
يذكر �أن �لر��ية ن�شرت عام 1960 
�لأدب  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ات  م���ن  �ت��ع��ت��رب 

�لأمريكي.

رجــل يع�ّس كلبـــًا
يف �نقالب لالأد��ر، ع�ّس رجل يف �لوليات �ملتحدة كلباً 

لينقذ ز�جته.
�ذكرت قناة د�بليو �إيت�س �أ� �أن كارين هري كانت تنزه 
�أي��و� حني هاجمها  �لأليف يف منطقة مدريد يف  كلبها 
كيلوغر�ماً،   25 ح���و�يل  �زن���ه  ه��ج��ني  لب�����ر�د�ر  ك��ل��ب 

فاأ�قعها على �لأر�س �ع�شها يف �أنفها.
ز�جته  ف��ر�أى  ب�شيارته،  ليقلها  ز�جها  ��شول  ��شادف 
ع�ّس  �أن  �إل  منه  ك��ان  فما  �ل��دم��اء،  يف  م�شرج  ��ج��ه��ا 
ب�شرعة  ثّم ��شع ز�جته �كلبهما  ليفلتها  باأنفه  �لكلب 

يف �ل�شيارة.
�ع�ّس �لكلب كارين بفخذها �بطنها �أي�شاً، فيما ع�ّس 

�لز�ج بذر�عه.

تغلـق �أفــو�ه طلبهـا ب�شـريط 
�جدت معلمة �أمريكية �أن �أف�شل طريقة جلعل طالبها 

�لرثارين ي�شمتون هي كم �أفو�ههم ب�شريط ل�شق.
�ل�شف  �أن معلمة  �لأم��ريك��ي  ن��ي��وز  ن��اي��ن  �ذك���ر م��وق��ع 
�لثاين �لإبتد�ئي يف مدر�شة فولتون �أكادميي يف �أ�ر�ر� 
ب�شريط  طالبها  �أف���و�ه  بكم  متهمة  ك��ول��ور�د�،  بولية 

ل�شق حني يرف�شون �ل�شمت.
�قالت تني�شا بين�س، �إحدى �أمهات �لطالب للموقع �إن 

�لأمر ح�شل مع جميع طالب �ل�شف بينهم �بنتها.
��أ�شافت جاءت �بنتي �إىل �ملنزل �هي تبكي �تتو�شل �يل 
�إنها �شتكون مطيعة يف  �ملدر�شة. �قالت  �إىل  �أر�شلها  �أّل 

�ملنزل .
�ل�شرطة  ب��د�أت  حني  يف  �ملدّر�شة  بف�شل  �لإد�رة  �قامت 

�أي�شاً �إجر�ء حتقيق منف�شل يف �لق�شية.

 م�شــجعون يحفـرون قبــًر� لفريقهـم

�لذي  �ل�����ش��رب��ي  ���ش��اب��اك  م��ك��اف��ا  ف��ري��ق  �ب��ت��ك��ر م�شجعو 
يلعب بد�ري �لدرجة �لثالثة، طريقة غريبة لت�شجيع 
بالقيام  �ذل��ك  �ل��ف��وز،  حتقيق  على  �حتفيزه  فريقهم 
ب��ح��ف��ر ق��رب ل��ه��م ����ش��ط �مل��ل��ع��ب ك��ت��ب��و� ع��ل��ي��ه: �لدرجة 
�لثانية �أ� هذ� ، يف �إ�شارة �إىل �ملطالبة بتاأهلهم �إىل د�ري 

�لدرجة �لثانية.
�فوجئ لعبو �لفريق بقرب حمفور د�خل �أر�س �مللعب 
�لثالثة،  �إحدى مباريات �لفريق يف د�ري �لدرجة  قبل 
تطالب  �للهجة  �شديدة  ر�شالة  مع  �شاهد  عليه  ���شع 
�لالعبني بالفوز ��لتاأهل لد�ري �لدرجة �لثانية، ��إل 

�شيكون م�شريهم �لدفن يف �لقرب..
 �لأمر �لذي دفع �إد�رة �لنادي ل�شتدعاء �ل�شرطة �لتي 
�مل�شجعني  من  جمموعة  ت�شلل  عن  حتقيقاتها  ك�شفت 
�مللعب �حفر�� �لقرب بعمق يزيد  �أر�س  �إىل  �ملتع�شبني 
بهوية  علمها  �ل��ن��ادي  �إد�رة  ن��ف��ت  فيما  �مل��رتي��ن،  ع��ل��ى 

�لأ�شخا�س �لذين قامو� بهذ� �لفعل.

مدمن �أكل ح�شر�ت 
��شتهالكه  �لرجل كيفية  ب�شر�هة، حيث �شرد  �أكل �حل�شر�ت  �أمريكى ق�شة رجل يدمن  عر�س برنامج تليفزيونى 
لأكر من خم�شة �آلف نوع من �حل�شر�ت خالل 11 عاما. �ذكرت �شحيفة ديلى ميل �لربيطانية �أن ديفيد جري�شر 
)47 عاما( من بر�فيدن�س عا�شمة �لية ر�د �آيالند، ير�شى رغبته �ل�شديدة فى تنا�ل �حل�شر�ت من خالل �لإبقاء 

على خمز�ن د�ئم من �أنو�عه �ملف�شلة، �لتى تت�شمن �ل�شر��شري ��لعقارب، فى فريزر موجود ببدر�م منزله.
يقول جري�شر، �هو متز�ج �له �بن ��حد �يعمل معلما للغة �لإجنليزية، �إن نظامه �لغذ�ئى هذ� غري تقليدى ��أن 

من حوله يخرب�نه باأنه جمنون �أ� مري�س �أ� غريب �لأطو�ر.
ثمنها  �أن  نعرف  �لتى  �لبحرية  �لق�شريات  تنا�ل  �إنها متاثل متاما  �ق��ال  �لغريبة  �لعادة  �د�ف��ع جري�شر عن هذه 

مرتفع ب�شكل كبري.
�يرى جري�شر �أن هذ� �لأمر يو�شح �ملعايري �ملزد�جة لدى �لنا�س، فاحل�شر�ت طاملا �أنها د�خل �ملحيط مثل �شرطان 
�لبحر ��جلمربى ��لكركند، ت�شبح منا�شبة متاما لالأكل �ينفق �لنا�س �لكثري من �لأمو�ل ل�شر�ئها.. لكن عندما 

يتعلق �لأمر باحل�شر�ت �ملوجودة على �لأر�س ت�شبح فجاأة مقرفة .
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قردة �لرباح تفهم �لأرقام 
�لب�شر  جت��م��ع  م�شرتكة  خا�شية  �أم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  �أ���ش��اف 
�لأخرى  ه��ي  تتمتع  �ل��رب��اح  ق���ردة  �أن  �كت�شفو�  فقد  ��ل��ق��ردة، 

بالقدرة على فهم �لأرقام.
�أن  ن��ي��وي��ورك  ر�ت�شي�شرت يف  ج��ام��ع��ة  م��ن  �ل��ب��اح��ث��ون  ��أ�����ش���ح 
فهم  على  �لقدرة  �أن  تظهر  �لرباح  ق��ردة  �شملت  �لتي  �لدر��شة 
�لأرقام هي خا�شية يت�شاركها �لب�شر مع �أقاربهم من �حليو�نات 

�لرئي�شية.
فهم  ع��ل��ى  �لب�شرية  �ل��ق��درة  ك��ان��ت��ل��ون  ج�شيكا  �ل��ب��اح��ث��ة  �ق���ال 
من  �لكن  جن�شنا،  باأبناء  تنح�شر  �ملعقدة  �ملرمزة  �لريا�شيات 

�أين �أتت هذه �لرب�عة �لرقمية؟
من  �لرئي�شية  �حليو�نات  �أن  �أثبتنا  �لدر��شة  ه��ذه  يف  �تابعت 
ا بقدر�ت عددية بد�ئية، �هي قادرة على  غري �لب�شر تتمتع �أي�شً
��شملت  �لب�شر.  من  طفل  بقدر  خمتلفة  كميات  بني  �لتمييز 
�ل��در����ش��ة 8 ق���ردة رب���اح ت���رت��ح �أع��م��اره��ا ب��ني 4 �14 ع��ام��اً يف 
حديقة حيو�نات �شينيكا يف ر��ش�شرت، حيث �شاركت �حليو�نات 
�لأك��رب من  �لعدد  �أي كوب يحتوي على  لتحزر  �ختبار�ً   54 يف 

�لأطعمة.
���شع �لباحثون ما يرت��ح بني حبة ف�شتق ��حدة �8 حبات يف 
كّل كوبني خالل �لختبار، �كان يحق للقرد �أن ياأخذ كل �لكمية 

�ملوجودة يف �لكوب �لذي ينتقيه.
�لكمية  على  يحتوي  �ل��ذي  �لكوب  �ختيار  من  �لقردة  �متكنت 

�لأكرب يف %75 من �حلالت.
حتتوي  كانت  طاملا  �لأك���و�ب  ب��ني  �لتمييز  �ل��ق��ردة  ���شتطاعت 
كمية �أكرب ب�شكل بارز، �لكن حتى حني كان �لفارق ب�شيطاً، �أي 
8، متكنت  7 حبوب ��آخ��ر يحتوي على  بني كوب يحتوي على 

من �ختيار �لكوب �ل�شحيح يف �أكر من ن�شف �ملر�ت.

�أقدم دجاجة بريطانية ل تز�ل تبي�س
�أقدم  ع��ن  ت��ق��ري��ر�ً  �لربيطانية  ميل  �ل��دي��ل��ي  �شحيفة  ن�شرت 
تبي�س حتى  ت��ز�ل  ل  �لتي   ، فكتوريا  ��شمها  بريطانية  دجاجة 

�لآن.
�قالت �ل�شحيفة: �إن �لدجاجة با�شت بي�شتني لأ�ل مرة منذ 
ثالثة ع�شر عاماً، بعدما بات �لكثري�ن يعتقد�ن �أنها تقاعدت، 

�تنتظر �ملوت بني �حلني ��لآخر.
�يبلغ عمر �لدجاجة �لعتيقة نحو 17 عاماً، �تعي�س مع مالكها 
مبقاطعة  ب��وم�����ش��ج��ر�ف،  يف  �ل��ت��ف��اع  م��زرع��ة  يف  ك��وب��ر  �شتيف 
�ل�شديدة  �أعرب عن فرحته  �لذي  �لربيطانية،  ر�شي�شتري�شاير 
باإخر�جها  �أخ��رى،  للحياة، على حد قوله، مرة  بعودة فكتوريا 

بي�شتني لأ�ل مرة منذ عام 2000.
�إن��ه �أم��ر ر�ئ��ع، لقد  �ق��ال كوبر )�لبالغ من �لعمر 54 ع��ام��اً(: 
يف  با�شت  حينما  عيني  �أ���ش��دق  �مل  حقيقة،  بالده�شة  �أ�شبت 
�أ� خدعة من �شخ�س  �أن هناك موؤ�مرة  �لأ�ىل، ��شعرت  �ليوم 
باأم عيني حينما �شاهدتها تبي�س يف �ليوم  �آخر، �لكني تاأكدت 

�لتايل، �إنه �أمر ل ي�شدق باملرة .
�تابع قائاًل هذ� �إثبات كبري �أنه مهما كرب �تقدم �لعمر، ميكن 
�لتفكري يف  تن�شى  ��أن  �أن تعي�س �ت�شتمتع باحلياة،  للحيو�نات 

كري�شتوفر كوك�س نيك�شون حفيد �لرئي�س �لأمريكى �لأ�شبق ريت�شارد نيك�شون، يتحدث مع ز�جته �ندريا كات�شيماتيدي�س �أمام �أحد �لأفيال يف بكني. �ملوت .  
حيث يقومان بزيارة �حتفال بالذكرى �ل�شنوية 100 مليالد �لرئي�س نيك�شون.)� ف ب(

بروك مويلر تخ�شر ولديها 
��جهتها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اك��ل  ك���ل  ب��ع��د 
���شتدعت  مويلر  ب���ر�ك  �لنجمة 
مر�كز  �إىل  ع����دة  م����ر�ت  دخ��ول��ه��ا 
�ل�شلطات  ق��ررت  �لتاأهيل،  لإع���ادة 
�أخ����ذ �ل��دي��ه��ا م��ن��ه��ا ب��غ��ي��ة توفري 
بيئة منا�شبة لهما. ��أفادت ��شائل 
�إعالم �أمريكية �ن مركز �خلدمات 
�لأطفال يف لو�س  �لعائلية �رعاية 
�أجن��ل�����س �أخ����ذ ت�����و�أم م��وي��ل��ر منها 
ب��ع��دم��ا �ج���د �ن ق��رب��ه��م��ا م��ن��ه��ا ل 
تنا�شبهما.  �آمنة  بيئة  لهما  يوؤمن 
ي�شار �إىل �ن �لتو�أم بوب �ماك�س 4 
�شنو�ت هما �لد� مويلر من ز�جها 
ت�������ش���اريل �شني.  �مل���م���ث���ل  �ل�������ش���اب���ق 
مويلر  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  �رف�������س 
يف  �مل�شاألة  على  �لتعليق  �شنة   35
�لوقت �لر�هن. �تردد �ن �ل�شبيني 
�شني  ز�ج���ة  رع��اي��ة  �إىل  �شينقالن 
�شنة   42 ريت�شاردز  دنيز  �ل�شابقة 
مر�ت  بهما  �عتنت  �ن  �شبق  �ل��ت��ي 
عدة. �قال م�شدر مطلع �ن بر�ك 
بتاتاً �هي ل  لي�شت يف ��شع جيد 
تعار�س �أن يكون �لديها مع دنيز، 

فهي خيارها �لأ�ل .

بر�ت مكان �آل بات�شينو 
يف )�أنــــا �حلقيــــر(

�آل  �مل���م���ث���ل �لأم������ريك������ي  �ن�������ش���ح���ب 
ب��ات�����ش��ي��ن��و م���ن �جل�����زء �ل���ث���اين من 
�حلقري  �أن��ا  �ملتحركة  �لر�شوم  فيلم 
Despicable Me 2 �حّل مكانه 
�ملمثل بنجامني بر�ت. �ذكرت جملة 
فر�يتي �أن �آل بات�شينو �ن�شحب من 
�إب���د�ع���ي مع  ب�شبب خ���الف  �ل��ع��م��ل 
�مل���ن���ت���ج���ني، �����ش���ي���ق���وم ب������ر�ت مبنح 
�إد��رد�  �ل�شرير  ل�شخ�شية  �شوته 
ب����دًل م��ن��ه. �ي��ت��وق��ع �لن��ت��ه��اء من 
بر�ت  ب�شوت  �ل���د�ر  ت�شجيل  �إع���ادة 
يف �لوقت �ملالئم قبل عر�س �لفيلم 
يف �ل��ث��اين م��ن مت��وز ي��ول��ي��و. يذكر 
حقق  �لفيلم  م��ن  �لأ�ل  �جل���زء  �أن 
د�لر  مليون   540 بلغت  �إي�����ر�د�ت 
على �شابيك �لتذ�كر �لعاملية �بلغت 

تكلفته 69 مليون د�لر فقط.

 15 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �ليابانيني  عدد  �نخف�س 
�شنة �إىل 16.49 مليون ح�شب بيانات حكومية �شدرت 
مبنا�شبة يوم �لطفل �لذي يحتفل به �ليابانيون �ليوم 
�لأحد. �جاء يف بيانات �ز�رة �لد�خلية �أن �لعدد �حلايل 
لالأطفال ��لفتيان يف تلك �ملرحلة �لعمرية يقل مبقد�ر 
�ل�شكان  �ملا�شي حماكيا تقل�س عدد  �لعام  15000 عن 
�أي�شا لل�شنة 32 على �لتو�يل يف ظاهرة تقلق �ل�شلطات 
على  مليون   8.44 �ق��دره  �لذكور  ع��دد  �ز�د  �ليابانية. 
عدد �لإناث �لذي بلغ 8.04 مليون. �ميثل �ملجموع ن�شبة 
12.9 يف �ملئة من عدد �ل�شكان �لإجمايل ح�شب �لوز�رة 
�لرق��ام م�شجلة ح�شب �ح�شائية  تلك  ب��اأن  �لتي نوهت 
�إىل  �لأط��ف��ال  �ن�شبة  �ملا�شي.  �أب��ري��ل  م��ن  �لأ�ل  ت��اري��خ 
عدد �ل�شكان يف �ليابان هي �لأدنى بني �لد�ل �لتي يزيد 
�لوليات  فيها  مبا  ن�شمة  مليون   40 عن  �شكانها  ع��دد 
19.6 يف �ملئة ��ل�شني  �ملتحدة �لتي بلغت �لن�شبة فيها 
بن�شبة 16.5 يف �ملئة، ��أملانيا ن�شبة 13.2 يف �ملئة ح�شب 
�لوز�رة. �ياأخذ توزيع �لأطفال يف �ليابان ح�شب �لعمر 
عدد  يف  �مل�شتمر  �لإنخفا�س  يعك�س  مقلوب  ه��رم  �شكل 

عك�س  �على  �ل�شن.  ل�شغار  �لعمرية  ��لفئات  �ل�شكان 
زيادة يف عدد  �ليابانية �شهدت طوكيو  �ملحافظات  بقية 
لكن  �أ�كينا��.  15 �معها حمافظة  �شن  �لأطفال حتت 
 11 بلغت  �لكبار  عدد  �إىل  قيا�شا  طوكيو  �أطفال  ن�شبة 
�ي�شود  �ملحافظات.  يف  ن�شبة  �أق��ل  �ه��ي  تقريبا  �ملئة  يف 
ق��ل��ق ك��ب��ري �أ�����ش���اط �حل��ك��وم��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة م���ن ظاهرة 
ت�شميها تكهل �ملجتمع مع �زدياد كبار �ل�شن ��ل�شعوبات 
�ملرت�فقة من �أجل تاأمني �لرعاية �ل�شحية ��لإجتماعية 
لهم يف مر�حل �ل�شن �ملتاأخرة مباي�شمل �لتكاليف �لتي 
�ليابانية عدة  �قد ��شعت �حلكومة  با�شتمر�ر.  ترتفع 
بر�مج لت�شجيع �لإجن��اب مبا ي�شمل زي��ادة �لتعوي�شات 
�لتي تقدمها لكل طفل لكن مل حتقق �لأهد�ف �ملرجوة 
لأ�شباب عديدة بينها عز�ف �ليابانيني عن �لز��ج حتى 
لكل  ��ح��د  طفل  باإجناب  ��لرغبة  ن�شبيا  متاأخرة  �شن 
�لأطفال  تربية  م��ع  ت��رت�ف��ق  �ل��ت��ي  ��ل�شعوبات  عائلة 
بهم يف حال  لالإهتمام  كافية  م��ر�ف��ق  �ج��ود  ع��دم  مثل 
غياب �لأبوين يف �لوظيفة �إ�شافة �إىل �رتفاع �لتكاليف 

�لدر��شية �خا�شة �جلامعية. 

تر�جع قيا�شي لعدد �لأطفال يف �ليابان 

ليند�شاي لوهان يف م�شّحة لـ90 يومًا
لوهان  ليند�شاي  �لأمريكية  �ملمثلة  �لتحاق  �حتمال عدم  �أثري من �شجة حول  ما  كل  بعد 
مبركز �إعادة �لتاأهيل يف كاليفورنيا ،�هو ما ي�شتدعي �إ�شد�ر مذكرة توقيف بحقها، �شوهدت 

�أخري�ً يف مركز بيتي فورد حيث يتوقع �أن تبقى 90 يوماً.
�نقل موقع تي �إم زد �لأمريكي عن م�شادر مطلعة قولها �ن لوهان دخلت لياًل �إىل �ملركز يف 

ي�شار  بحقها.  توقيف  �لأخ��رية �شد�ر مذكرة  �للحظات  �تفادت يف  بكاليفورنيا،  ر�ن�شو مري�ج 
�إىل �ن لوهان �شبق �دخلت �إىل هذ� �ملركز يف �لعام 2010، �قد ت�شاجرت مع �أحد �ملوظفني 

�تدخلت �ل�شرطة يومها.
�كانت لوهان تفادت �حلكم عليها بال�شجن ملدة 6 �أ�شهر ب�شبب �نتهاكها �شر�ط فرتة �ختبارها 
�إذ كذبت على �ل�شرطة �قادت بطريقة متهورة �أدت �إىل حادث يف �شانتا مونيكا خالل �ل�شيف 
�ملا�شي، �توجب عليها بدًل من ذلك مت�شية 90 يوماً يف مركز لإعادة �لتاأهيل �إىل جانب 

لوهان  �ن  �ملوقع  ذكر  �أخ��رى  �لنف�شي. من جهة  ��لعالج  �لجتماعية  فرتة من �خلدمة 
عادت �جلاأت �ىل حمامية ��شتغنت عن خدماتها قبل فرتة �جيزة �هي �شا�ن هويل.


