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 �سلطـــان بـــن زايـــد يتـــوج الفــائــزيـــن 
يف ختــــام فعاليـــات قفــــز احلــــواجــــــز

عربي ودويل

حمدان بن زايد يرعى مهرجان 
اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

املعار�سةالتون�سية: ما اأ�سبه الليلة بالبارحة 
والرتويكا خرجت من الباب لتعود من النافذة!

•• دبي-وام:

�آل مكتوم  �عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي �لهيكل �لتنظيمي �جلديد 
تعزيز  �شمل  و�ل����ذي  دب���ي  حل��ك��وم��ة  �لإع���ام���ي  للمكتب 
طاقم �لعمل مبجموعة من �لكو�در �لإعامية �لقيادية 
ر�شحتها  مهنية  ك��ف��اءة  �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �ل�شابة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
مرحلة  �إط����اق  يف  للم�شاركة  �ل��ف��ري��ق  �إىل  لان�شمام 
ت��ط��وي��ري��ة ج��دي��دة مي��ار���س �مل��ك��ت��ب م��ن خ��ال��ه��ا �ل���دور 

�ملناط به يف �جتاه تعزيز رو�بط �لتعاون و�لتو��شل بني 
�ملحلي  �لإع��ام  دبي وجمتمع  وموؤ�ش�شات حكومة  دو�ئ��ر 
للمكتب  �لعام  �ملدير  �مل��ري  غ��امن  و�ل���دويل. وقالت منى 
�جلديد  �لتنظيمي  �لهيكل  �إن  دب��ي  حلكومة  �لإع��ام��ي 
للمكتب ياأتي كرتجمة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
بتعزيز  �لهتمام  يف  �ملبا�شرة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

م�شاركة �لكفاء�ت �لوطنية.
م���ن ج��ه��ة �خ����رى ق���دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن ر����ش��د �ل مكتوم   رع��اه �هلل و�ج��ب �ل��ع��ز�ء �إىل �أ�شرة 
�لفقيد �ملرحوم �لدكتور على �لنمريي.          )�لتفا�شيل 

   

حمافظة نينوى تهدد بعدم 
التعاون مع حكومة املالكي

•• بغداد-وكاالت:

�ل�شرطة  �إخ��ر�ج  �ل�شبت  �م�س  �لعر�ق  يف  نينوى  حمافظة  جمل�س  قرر 
�لحتادية و�جلي�س من �ملحافظة مهدد� بعدم �لتعاون مع �حلكومة، ويف 
�لأثناء �ن�شحبت �لقو�ت �لأمنية من حميط �شاحة �لعت�شام مبحافظة 
�لأنبار، كما �أعلنت وز�رة �لد�خلية عن ت�شكيل جلنة للتحقيق يف �أحد�ث 
ثاثة  مقتل  عن  �لأول  �أم�س  �أ�شفرت  و�لتي  نينوى  مبحافظة  �ملو�شل 
طارئة  جل�شة  ويف  مند�شني.  �إىل  �لتهام  باأ�شابع  م�شرية  متظاهرين، 
عقدها �م�س جمل�س حمافظة نينوى، تقرر �إخر�ج �ل�شرطة �لحتادية 
و�جلي�س من �ملحافظة و��شتبد�لها بال�شرطة �ملحلية، كما هدد �ملجل�س 

باأنه لن يتعاون �أمنيا مع �حلكومة يف حال عدم تنفيذ قر�ره.
�آخرين  �شتة  و�إ�شابة  �ثنني  متظاهرين  مقتل  بعد  �لإع���ان  ه��ذ�  ج��اء 
بر�شا�س �ل�شرطة �لحتادية قرب �شاحة �لأحر�ر يف �ملو�شل، حيث كان 
�ملتظاهرون يطالبون باإطاق �شر�ح �شيخ ع�شرية �عتقلته �ل�شرطة عند 

دخوله �شاحة �لعت�شام �أم�س، ح�شب نا�شطني.
��شتخد�م  �لنجيفي  �أ�شامة  �لعر�قي  �لربملان  رئي�س  و�شف  ومن جهته، 
ود�شتوريا،  �شرعا  باأنه جرمية وحمرم  �لعزل  �ملتظاهرين  �ل�شاح �شد 
�حلكومة  رئ��ي�����س  �لنجيفي  �ت��ه��م  ك��م��ا  �ل��ف��اع��ل��ني.  حما�شبة  �إىل  ودع���ا 
نوري �ملالكي بالتدخل �ملبا�شر حلماية �شباط �شالعني يف عمليات قتل 

وتعذيب يف �ل�شجون.
ماب�شات  يف  للتحقيق  جلنة  �لد�خلية  وز�رة  �شكلت  �أخ���رى،  جهة  من 
�أحد�ثا  �رتكبو�  مند�شني  �إن  بيان  يف  �ل���وز�رة  وق��ال��ت  �ملو�شل،  �أح���د�ث 
جلر �لأمور �إىل �لت�شادم بني �ملتظاهرين و�لقو�ت �لأمنية على خلفية 

�عتقال قوة من �جلي�س لأحد �ملطلوبني بتهم �إرهابية.
وذك��رت �ل��وز�رة يف بيانها �أنه رغم ذلك �شدرت �لأو�م��ر بعدم �لتعر�س 
�لتام لأي متظاهر، و�أن �ملظاهرة �نتهت يف �أجو�ء �شلمية لكن �ملند�شني 
و�أربعة  �شابط  ج��رح  �إىل  �أدى  ب��احل��ج��ارة مم��ا  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ر�شقو� 

عنا�شر، ثم �أطلقو� عيار�ت نارية ع�شو�ئيا.

حممد بن ر��شد يقدم و�جب �لعز�ء لأ�شرة �لنمريي  )و�م(

قدم واجب العزاء لأ�سرة علي النمريي

حممد بن را�شد يعتمد الهيكل التنظيمي 
اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي

مقتل 17 افغانيا تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي
•• كابول-وكاالت:

يف  �أط��ف��ال  ثمانية  بينهم  �لأق���ل  على  �أفغانياً   17 قتل 
كابول  �لعا�شمة  يف  �أحدهما  �م�س  �نتحارين  هجومني 

و�لآخر يف مدينة خو�شت �شرق �أفغان�شتان .
بعدما فجر  �لأق��ل  �أفغان على  ت�شعة مدنيني  قتل  فقد 
مهاجم نف�شه �أمام �إحدى بو�بات وز�رة �لدفاع �لأفغانية 
تبنته حركة  �ل����ذي  �لن��ف��ج��ار  ه���ذ�  وت���ز�م���ن  ك��اب��ل،  يف 
ت�شاك هاغل  �لأمريكي  �لدفاع  وزير  زيارة  طالبان، مع 

للعا�شمة �لأفغانية.
�لعا�شمة  �شرطة  رئي�س  نائب  �أم��ني  دو�د  حممد  وق��ال 
�إن �ل�شحايا �لت�شعة مدنيون، كما �شقط ع�شرة جرحى 
بينهم موظفون يف �ل��وز�رة. و�شرح �لناطق با�شم وز�رة 

�لدفاع �جلرن�ل عظيمي �أن �لنتحاري كان ر�جا . 
تفجري�  ك��ان  �لأطل�شي  �شمال  حلف  با�شم  ناطق  و�أعلن 
�نتحاريا تاه تبادل لإطاق �لنار عند �ملدخل �جلنوبي 
�أك��د �ملتحدث با�شم ق��وة �ملعاونة  ل��وز�رة �ل��دف��اع. ب��دوره 
�لأمنية �لدولية �إي�شاف �أن هاغل مل يكن موجود� يف �أي 

مكان قريب من موقع �لنفجار.
مقتل  �لف��غ��ان��ي��ة  �ل�شلطات  �علنت  خو�شت  مدينة  ويف 

ثمانية �طفال و�شرطي يف هجوم �نتحاري جديد .
و��شتهدف �لنتحاري دورية م�شرتكة للقو�ت �لفغانية 

وحلف �شمال �لطل�شي ، ح�شب بيان حكومي.
�ن  �ل�شريع يف خو�شت  �لتدخل  �شرطة  وقال م�شوؤول يف 
�شرطيا متكن من ك�شف �لنتحاري و��شره لكن ذلك مل 

مينعه من تفجري نف�شه وقتل �ل�شرطي.

الفجر........    05:15            
الظهر.......    12:33  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:30  
الع�صاء......   08:00

�لدخان يت�شاعد من مقر �حتاد كرة �لقدم بالقاهرة بعد �ن ��شعله �ملحتجون )رويرتز( �هايل بور�شعيد �لغا�شبني من حكم �لخو�ن يحملون �حد �شباط �جلي�س على �عناقهم

عنا�شر �لمم �ملتحدة �ملفرج عنهم يف طريقهم �ىل �لردن  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ق�����و�ت  ت��و����ش��ل 
على  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  ب��امل��دف��ع��ي��ة  ق�شفها 
�أح����ي����اء ح��م�����س �ل���ق���دمي���ة، حيث 
لق�شف  �خل���ال���دي���ة  ح���ي  ت��ع��ر���س 
�لتاريخية،  م��ن��اط��ق��ه  يف  م��ك��ث��ف 
ك��م��ا جت���دد �ل��ق�����ش��ف ع��ل��ى مناطق 
يف درع��ا، بينما ت�شهد جبهة جوبر 
و�شط  عنيفة  ��شتباكات  دم�شق  يف 

ق�شف عنيف. 
�خلالدية  ح��ي  �إن  نا�شطون  وق��ال 
�لأع���ن���ف من  ه��و  ت��ع��ر���س لق�شف 
نوعه خال �لأيام �لثاثة �ملا�شية 
مم���ا ت�����ش��ب��ب ب��ت��دم��ري �أج������ز�ء من 
�لأثري  �لوليد  ب��ن  خ��ال��د  م�شجد 
و�لأ�شو�ق �ملجاورة له، بينما يحاول 
�جلي�س �حلر منع قو�ت �لنظام من 

�قتحام �حلي من عدة حماور.
�إن �جلي�س  �آخ��رون  نا�شطون  وقال 
�لطريق  ق���ط���ع  �حل�����ر  �ل���������ش����وري 
�ل�����دويل ب���ني دم�����ش��ق ودرع�����ا قرب 

بلدة خربة غز�لة.
�شباح  درع���ا  يف  مناطق  وتعر�شت 
�م�س �أي�شا لق�شف عنيف بقذ�ئف 
ب���ل���د�ت �شيد�  ����ش��ت��ه��دف  �ل���ه���اون 
�ل�شرقية  و�ل����غ����اري����ة  و�ل��ن��ع��ي��م��ة 
�إ�شافة  �مل��دي��ن��ة،  ب��ري��ف  و�ل��غ��رب��ي��ة 

لأحياء درعا �لبلد.

وق��ال ب��ان كي م��ون ح�شب مقاطع 
جملة  تن�شرها  �لتي  مقابلته  م��ن 
بروفايل �لنم�شاوية كاملة �لثنني 
�ملتحدة حلقوق  �لمم  �ن مفو�شة 
�لن�������ش���ان ن����ايف ب���ي���اي �ع��ل��ن��ت �ن 
�ن تعر�س على  هذه �حلالة يجب 
و�نا  �ل��دول��ي��ة،  �جل��ن��ائ��ي��ة  �ملحكمة 
�دعم �ي�شا �جر�ء نقا�س حول هذ� 

�ملو�شوع.
�لهائلة  �خل����روق����ات  �ن  و�����ش���اف 
حلقوق �لن�شان يف �شوريا ميكن �ن 
تعترب جر�ئم ح��رب وج��ر�ئ��م �شد 

�لن�شانية.
�ك������د وزي�������ر �لع������ام  ع����م����ان  ويف 
�لناطق  �لثقافة  وزي���ر  و�لت�����ش��ال 
�لردنية  �حلكومة  با�شم  �لر�شمي 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �مل��ع��اي��ط��ة  �شميح 
بر�س �ل�شبت و�شول مر�قبي �لمم 
�ملتحدة �لذين كانو� حمتجزين يف 

�شوريا �ىل �لر��شي �لردنية.
�ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  �ملعايطة  وق���ال 
مر�قبي �لمم �ملتحدة دخلو� �لآن 

�ىل �لر��شي �لردنية.
�لفيليبني يف عمان  �شفرية  وقالت 
لوكالة  �ل�����ش��ب��ت  ب�����الل  �ول��ي��ف��ي��ا 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن م��ر�ق��ب��ي �لمم 
�لردن،  �لذين و�شلو� �ىل  �ملتحدة 
�ل�شلطات  �ك����دت����ه  �ل������ذي  �لم������ر 

�لردنية.

و�سول مراقبي الأمم املتحدة املحتجزين يف �سوريا اىل الأردن

ا�شتمرار الق�شف وبان كي مون يدعم اإحالة الأ�شد للجنائية الدولية

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�شادر طبية �ن �ثنني من �ملتظاهرين قتا �م�س يف ��شتباكات مع 
�ل�شرطة على كورني�س �لنيل قرب ميد�ن �لتحرير بو�شط �لقاهرة.

وقال م�شدر �ن �أحدهما مات خمتنقا جر�ء ر�شق �ملتظاهرين بقنابل �لغاز 
�مل�شيل للدموع و�ن �لثاين قتل بطلق خرطو�س.

و�أث��ارت قر�ر�ت  �لقاهرة وبور�شعيد،  �لو�شع من جديد يف  يف حني �حتدم 
ق�شائية يف ما يعرف بق�شية ملعب بور�شعيد �لتي �أكدت �إعد�م 21 متهما 
�لنادي  م�شجعي  �أو���ش��اط  يف  �حتجاجات  �ل�شرطة،  رج���ال  بع�س  وت��ربئ��ة 
�لنار  و�أ���ش��رم��و�  �ل�شوي�س  قناة  يف  �ملاحة  تعطيل  ح��اول��و�  �لذين  �لأه��ل��ي 

مببان يف �لقاهرة.
قناة  يف  �لعبار�ت  عمل  بور�شعيد  مدينة  من  �ملحتجني  مئات  �أوق��ف  فقد 
�ل�شوي�س �م�س �ل�شبت، وحاولو� تعطيل �ملاحة يف �لقناة بعد نحو �شاعتني 
م جمهولون مبحافظة بور�شعيد، �م�س �ل�شبت،  من �شدور �لأحكام. وحطَّ
باإعد�م  �أحكام  على  �حتجاجاً  �لريا�شية،  لاألعاب  �مل�شري  �لنادي  و�جهة 

و�شجن مد�نني بارتكاب جمزرة بور�شعيد.
و��شعل م�شجعو �لنادي �لهلي �ملعروفني باللرت��س �لهاوي �لنري�ن يف 
�لقدم يف  لكرة  �مل�شري  �لنيل ويف مقر �لحت��اد  لل�شرطة يطل على  ن��ادي 

�لقاهرة �حتجاجا على �لحكام �لتي يرون �نها خمففة للغاية وخ�شو�شا 
�حكام �لرب�ءة �ل�شادرة بحق �شبعة من رجال �ل�شرطة.

�لقريب  بوليفار  �شيمون  ميد�ن  على  تطل  مدر�شة  يف  �لنري�ن  و��شتعلت 
ك���ذل���ك م���ن م���ي���د�ن �ل��ت��ح��ري��ر وم����ن م���وق���ع �ل���ش��ت��ب��اك��ات ب���ني �ل�شرطة 
و�ملتظاهرين. وقال �حد �ع�شاء �للرت��س �لهاوي لوكالة فر�ن�س بر�س 
يف �لبد�ية كنا �شعد�ء عندما �شمعنا 21 حكما بالعد�م و�حتفلنا بذلك ومل 

نكن قد �نتبهنا �ىل بقية �حلكم وعندما عرفنا بقية �حلكم غ�شبنا ب�شدة.
�وقف مئات  �شرق م�شر،  ب�شمال  �ل�شوي�س  قناة  �ملطلة على  بور�شعيد،  ويف 
�ل�شفة  �ىل  �ل�شكان  تنقل  �ل��ت��ي  �ل�شغرية  �ل��ع��ب��ار�ت  ح��رك��ة  �ملتظاهرين 

�لخرى للقناة �حتجاجا على تاأكيد �حكام �لعد�م.
و�كدت حمكمة �جلنايات �مل�شرية �حكام �لعد�م �شد 21 �شخ�شا ومن بني 
52 متهما �لباقني، ق�شت �ملحكمة بال�شجن ملدد تر�وح بني �شنة و25  �ل� 

عاما على 24 متهما من بينهم �ثنان من رجال �ل�شرطة.
�ما �ملتهمني �ل� 28 �لخرين، ومن بينهم �شبعة من رجال �ل�شرطة، فق�شت 

�ملحكمة برب�ءتهم.
�شبه  يف  �ل��ط��و�رئ  حالة  �مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  �خ��ر  �شعيد  على 
على  جل��ه��ادي��ني  حمتمل  ه��ج��وم  ع��ن  معلومات  ورود  بعد  �شيناء،  ج��زي��رة 

�ل�شرطة، بح�شب ما �أفادت وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط. 

وق���ال م��رك��ز ���ش��دى �لإخ���ب���اري �إن 
��شتباكات عنيفة جرت بني �جلي�س 
�ل��ن��ظ��ام يف حميط  �حل����ر وق�����و�ت 
�ملدينة،  و���ش��ط  �ل��ع��م��ري  �جل���ام���ع 
متكن خالها �لثو�ر من �ل�شيطرة 
جتددت  كما  �خلليلي،  حاجز  على 
�ل����ش���ت���ب���اك���ات يف حم���ي���ط �ل���ل���و�ء 
�لثامن ع�شر يف بلدة �شيد� بريف 

�ملدينة.
��شتباكات  �إن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
�للو�ء  حميط  يف  �ن��دل��ع��ت  عنيفة 

دير  بريف  �جل��وي  للدفاع   113
جنح  �حل����ر  �جل��ي�����س  و�إن  �ل�������زور، 
�ل�شناعة  ح��ي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  يف 
ت��ع��ر���ش��ت معظم  �ل���ت���ي  ب��امل��دي��ن��ة 
بر�جمات  عنيف  لق�شف  �أحيائها 

�ل�شو�ريخ و�ملدفعية �لثقيلة.
�إنه  �حلر  �جلي�س  قال  دم�شق،  ويف 
�ل�شبيحة  من  ع�شر�ت  وج��رح  قتل 
وع��ن��ا���ش��ر �لأم����ن ب��ا���ش��ت��ب��اك��ات مع 
قو�ت �لنظام يف حي جوبر �لقريب 
ردت  ك��م��ا  �لعبا�شيني.  ���ش��اح��ة  م��ن 

جوبر  ب���ق�������ش���ف  �ل����ن����ظ����ام  ق��������و�ت 
وف���ق مر��شل  وم��ن��اط��ق جم�����اورة، 

�جلزيرة.
�لعام  �ع���ل���ن �لم�����ني  م���ن ج��ان��ب��ه 
ل���امم �مل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون �نه 
ي����دع����م �ج��������ر�ء حم�����ادث�����ات ح���ول 
����ش���ك���وى �شد  ت����ق����دمي  �ح����ت����م����ال 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد �مام 
ح�شب  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 
ما جاء يف مقابلة له مع �شحيفة 

من�شاوية.

طواريء يف �سيناء حت�سبا لهجوم على ال�سرطة

مقتل متظاهرين مبواجهات وحرق مقرات بعد �شدور اأحكام يف مذبحة بور�شعيد

واجلرحى  القتلى  ع�شرات 
ب��ي�����ش��اور يف  ب���ان���ف���ج���ار 

•• بي�صاور-ا.ف.ب:

م�شجد  د�خ������ل  ق��ن��ب��ل��ة  �ن���ف���ج���رت 
���ش��م��ال غرب  ب��ي�����ش��اور  يف م��دي��ن��ة 
ب��اك�����ش��ت��ان �م�������س مم���ا ����ش��ف��ر عن 
و��شابة  ����ش��خ��ا���س  خم�شة  مقتل 

بجروح. �خرين   28
�لنا�س  ك��ان  بينما  �لنفجار  ووق��ع 
�مل�شجد  �ل��ظ��ه��ر يف  ي����وؤدون ���ش��اة 
بكار  حم����ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل����و�ق����ع 
مدينة  يف  بال�شكان  �ملكتظة  ���ش��اه 
حمد�ين  خ��ال��د  ب��ي�����ش��اور.و���ش��رح 
�ل�����ش��رط��ة لوكالة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث 
�لقتلى  "ح�شيلة  �ن  بر�س  فر�ن�س 
�رتفعت �ىل خم�شة بعد وفاة �حد 
�شحايا �لنفجار متاأثر� بجروحه 

يف �مل�شت�شفى.
�شابط  ق������ال  �����ش����اب����ق،  وق������ت  ويف 
�ل�شرطة عمر�ن �شهيد �ن �لقنبلة 

زرعت د�خل �مل�شجد.
 40 �ملبنى نحو  ك��ان يف  �ن��ه  وق���ال 

�شخ�شا وقت وقوع �لنفجار.
برويز  رج���ا  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ود�ن 
�ن مثل  وق�����ال  �ل��ت��ف��ج��ري  �����ش���رف 
ه��ذه �لع��م��ال �لره��اب��ي��ة ل ميكن 
لتخلي�س  �ل��ب��اد  ع��زم  ت�شعف  �ن 

�ملجتمع من �لرهاب.
�ن  �لباك�شتانية  �ل�شلطات  وتقول 
ب�شبب  ق��ت��ل��و�  �شخ�س  �ل���ف   35
�يلول   11 هجمات  منذ  �لره���اب 
�ل����ولي����ات  يف   2001 ���ش��ب��ت��م��رب 
�شنته  �ل�������ذي  و�ل�����غ�����زو  �مل����ت����ح����دة 
�فغان�شتان  على  �ملتحدة  �لوليات 

يف �و�خر 2001.
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تفجري اأنبوب نفط يف ماأرب 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

جمهولون،  م�����ش��ّل��ح��ون  ف��ّج��ر 
�أن��������ب��������وب �ل�����ن�����ف�����ط �خل�����ا������س 
ب��ال��ت�����ش��دي��ر مب��ح��اف��ظ��ة م���اأرب 
�ليمن، يف تفجري  �شرق  �شمال 
ه��و �ل��ث��اين م��ن ن��وع��ه يف �أقل 
من �أ�شبوع. وقال م�شدر �أمني 
م�شوؤول يف ت�شريح، �إن م�شّلحني 
جمهولني قامو� يف وقت مبكر 
�م�س بتفجري �أنبوب �لنفط يف 
منطقة �لعرقني بو�دي عبيده 

مبحافظة ماأرب.
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حممد بن را�شد يعتمد الهيكل التنظيمي اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي
•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  لإم����ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شمل  و�ل��ذي  دبي  حلكومة  �لإعامي  للمكتب  �جلديد  �لتنظيمي  �لهيكل 
تعزيز طاقم �لعمل مبجموعة من �لكو�در �لإعامية �لقيادية �لإمار�تية 
�ل�شابة �لتي �أثبتت كفاءة مهنية ر�شحتها لان�شمام �إىل �لفريق للم�شاركة 
يف �إطاق مرحلة تطويرية جديدة ميار�س �ملكتب من خالها �لدور �ملناط 
به يف �جتاه تعزيز رو�بط �لتعاون و�لتو��شل بني دو�ئر وموؤ�ش�شات حكومة 

دبي وجمتمع �لإعام �ملحلي و�لدويل.
�إن  دب��ي  �لإع��ام��ي حلكومة  �لعام للمكتب  �ملدير  �مل��ري  وقالت منى غ��امن 
�لهيكل �لتنظيمي �جلديد للمكتب ياأتي كرتجمة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
م�شاركة  بتعزيز  �لهتمام  يف  �ملبا�شرة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لكفاء�ت �لوطنية و�لجتهاد يف بناء كو�در قيادية �إمار�تية متميزة وكذلك 
كاأ�شا�س  �لنهج  �ملركزية وتبني هذ�  توجيهات �شموه يف ناحية �لبتعاد عن 

من �لأ�ش�س �لأ�شيلة ل�شرت�تيجية �لعمل و�أوجه تطبيقها �ملختلفة.
�لإعامي  �ملكتب  �شيعمل  �شموه  توجيهات  �شوء  يف  �أن��ه  �مل��ري  و�أو���ش��ح��ت 
بت�شكيله �لإد�ري �جلديد على حتقيق �لأهد�ف �ملكلف بها عرب فتح �ملجال 
�لأد�ء  و�أف��ك��اره��م يف تطوير  ب��اآر�ئ��ه��م  و�مل�����ش��ارك��ة  ل��اإب��د�ع  �لعاملني  �أم���ام 
�نطاقا من وعي كامل مب�شوؤولية �ملكتب يف تو�شيع �أفق �لتعاون بني �أجهزة 

�حلكومة �ملحلية وخمتلف و�شائل �لإعام.
ودعت منى �ملري جميع �لعاملني �إىل تاأ�شيل روح �لفريق �لو�حد و�لتعاون 
يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للمكتب ونا�شدتهم مو��شلة �ل�شعي �إىل 
�أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات  �لرتقاء بقدر�تهم �لحرت�فية و�لنفتاح على 

�لإعامية ملو�كبة �أحدث �لتطور�ت يف جمال �لعمل �لإعامي.
�ملوؤ�ش�شي  �لدعم  �إد�رة  مدير  من�شب  �ملن�شوري  �أحمد  عبد�هلل  و�شي�شغل 
�ملالية  �ل�����ش��وؤون  جم��ال  يف  متميزة  خ��ربة  يحمل  وه��و  �لإع��ام��ي  باملكتب 
يف  �ملالية  �لإد�رة  مدير  من�شب   2010 �لعام  منذ  �شغل  حيث  و�لإد�ري����ة 
�ملدير  ذ�تها من�شب  �لفرتة  �شغل يف  �لعاملي.. كما  �ملايل  �شلطة مركز دبي 
خال  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  ملركز  �لتابع  �لتحكيم  ملركز  �لتنفيذي  �لإد�ري 
�إد�رة  مدير  موقع  �ملن�شوري  وت��وىل   ..  2011 �إىل   2007 م��ن  �ل��ف��رتة 
مو�قع  و�شغل  �لعاملي..  �مل��ايل  دبي  ملركز  �ل�شتثماري  �جلناح  يف  �ل�شتثمار 
�ملوؤ�ش�شات �لكربى منها جممع دبي للتقنيات  قيادية خمتلفة يف عدد من 
حياته  ب���د�أ  ح��ني  يف  لا�شتثمار�ت  تيكوم  و  دب��ي��وت��ك  و�لأب���ح���اث  �حل��ي��وي��ة 
 2001 �لعملية كمحلل لا�شرت�تيجيات و�ملالية يف مدينة دبي لاإعام 

.2003
باملكتب  �لأخبار  �إد�رة مركز  �لدربي من�شب مدير  و�شيتوىل �شعود حممد 
ب��د�أ رحلته  �أب��رز �لوجوه �لإعامية �لإم��ار�ت��ي��ة حيث  �لإع��ام��ي وه��و من 
مع �لإعام كمحرر �شحايف يف جريدة �خلليج �إىل �أن �نتقل �إىل �لعمل يف 
ع�شر  �أح��د  ناهزت  لفرتة  �ملهنة  مار�س من خاله  �ل��ذي  �لتلفزيون  قطاع 
عاما كاملة ق�شاها يف تلفزيون دبي متدرجا بني م�شوؤوليات عدة و�شول 

دبي للثقافة و�لفنون كمدير للم�شاريع و�لفعاليات فيما ظل على مد�ر 13 
عاما مرتبطا �رتباطا وثيقا باحلركة �لثقافية و�لإعامية.

تعيني  دبي  �لإعامي حلكومة  للمكتب  �لتنظيمي �جلديد  �لهيكل  و�شمل 
مرمي بن فهد مبن�شب مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لإعامية �حلكومية يف �ملكتب 
دبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  من�شب  ذل��ك  قبل  �شغلت  حيث  �لإع��ام��ي 
لل�شحافة منذ �لعام 2007 .. و�أ�شهمت يف تعزيز مكانته كمركز �إعامي 
�إ�شرت�جتية  �عتماد  خ��ال  م��ن  و�ل���دويل  �لإقليمي  �مل�شتويني  على  ر�ئ���د 
���ش��رك��ائ��ه يف  �أع��م��ال��ه ون�����ش��اط��ات��ه و�شبكة  ق��ام��ت ع��ل��ى م��ب��د�أ تو�شيع ن��ط��اق 
�ملنطقة و�لعامل .. و�شاركت بن فهد خال رحلتها مع �لنادي بدور حيوي 
يف تر�شيخ جناح عدد من �ملبادر�ت �لهامة مثل منتدى �لإع��ام �لعربي و 
جائزة �ل�شحافة �لعربية �للذين يعترب� من �أبرز �لفعاليات �ل�شنوية على 
�أجندة �لإع��ام �لعربي ع��اوة على دوره��ا يف �لإ���ش��ر�ف على تقرير نظرة 
على �لإعام �لعربي �ل�شنوي و�لذي �أ�شبح من خال ثاث �إ�شد�ر�ت ميثل 

�إىل من�شب مدير �إد�رة �لأخبار �ملحلية .. و�شارك �لدربي يف تغطية �لعديد 
من �لأحد�ث �لدولية و�ملوؤمتر�ت �لعاملية د�خل �لدولة خارجها.. كما قام 
بتقدمي و�إد�رة �لعديد من �ملنتديات و�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�أعد�د كذلك 

جمموعة من �لأفام �ألوثائقية �خلا�شة.
�لإعامي  �لتطوير  �إد�رة  مدير  ملن�شب  باليوحة  بطي  �شامل  �ختيار  ومت 
�لإعامية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ط��اق��ات  م��ن  وه���و  �لإع���ام���ي  باملكتب  و�لإب�����د�ع 
و�لثقافية �لن�شطة حيث بد�أ حياته �ملهنية قبل تخرجه من كلية �لتقنيات 
�لعليا كم�شاعد خمرج يف تلفزيون دبي ثم ما لبث عقب تخرجه �أن �لتحق 
بالعمل يف �شحيفة �لبيان كمحرر �قت�شادي قبل �أن ينتقل للعمل يف ق�شم 

�ل�شوؤون �لثقافية بال�شحيفة ذ�تها.
وحتول باليوحة �إىل �لعمل �حلكومي يف �لعام 2003 حيث �لتحق باملكتب 
�لتنفيذي يف دبي قبل �أن يقرر �لعودة �إىل قطاع �خلا�س بالتحاقه مبوؤ�ش�شة 
�ملجموعة �لعربية لاإعام يف �لعام 2007 .. و�ن�شم باليوحة �إىل هيئة 

�لإع��ام يف  و�قع وم�شتقبل �شناعة  لر�شد  مرجعية علمية ومهنية هامة 
�ملنطقة �لعربية.

حمطة  �أح��دث  يف  لل�شحافة  دب��ي  لنادي  مدير�  بو�شمرة  منى  تعيني  ومت 
14 عاما..  م��ن  �م��ت��دت لأك��ر  �لإع��ام��ي  �لعمل  م��ع  �شمن رحلة طويلة 
وكانت بو�شمرة �لتحقت بنادي دبي لل�شحافة يف �لعام 2008 حيث كلفت 
يف  و��شح  �أث��ر  لإ�شهامها  وك��ان  �لعربية  �ل�شحافة  جائزة  على  ب��الإ���ش��ر�ف 
تطويرها خال �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية عاوة على م�شاركتها يف تطوير 
�لإعام  على  نظرة  تقرير  ومنها  �لأخ���رى  �لإعامية  �مل�شاريع  من  ع��دد 
�شهاد�ت  �لعديد من  �لعربي وهي حا�شلة على  �لإع��ام  �لعربي و منتدى 
�لتقدير د�خل �لدولة وخارجها ومنها جائزة �أو�شكار �ل�شحافة من معهد 
�لتنمية �ملتكاملة برعاية جامعة �لدول �لعربية يف �لعام 2007 يف حني مت 
�لعام ذ�ته لنيل جائزة �ل�شحافة �لعربية عن فئة �ل�شحافة  تر�شيحها يف 

�لبيئية.
و�شي�شغل عادل عمر حممد من�شب مدير �إد�رة �لعمليات و�مل�شاريع بخربة 
مديدة يف جمال �لإعام تناهز 24 عاما ق�شاها يف �لعمل ما بني �لإذ�عة 
�لطويلة  �ملهنية  رحلته  خال  تدرج  حيث  يف  �لإد�ري  و�ملجال  و�لتلفزيون 
يف عدة منا�شب يف تلفزيون دبي من معد ومقدم بر�مج �إىل �أن و�شل �إىل 
دبي لاإعام وهو ع�شو يف  ملوؤ�ش�شة  �لعامة  �لعاقات  �إد�رة  من�شب مدير 
كل من �للجنة �لإعامية جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي وجلنة دبي 

لاإنتاج �لتلفزيوين و�ل�شينمائي.
�لهند�شية  �لإد�رة  بالإ�شر�ف على  �آل علي  �لرحمن  �ملهند�س عبد  و�شيقوم 
باملكتب �لإعامي تز�منا مع عمله كا�شت�شاري فني يف موؤ�ش�شة دبي لاإعام 
و�لتلفزيونية  �لتقنية  �لهند�شة  جم��ال  يف  طويلة  خ��ربة  م��ن  يحمله  مب��ا 
�لعملية كمهند�س بث يف تلفزيون دبي  ب��د�أ حياته   .. 24 عاما  �ل�  تتجاوز 
يف �لعام 1984 عقب تخرجه يف جامعة كنت باململكة �ملتحدة و�لتي ح�شل 
منها على بكالوريو�س هند�شة �لت�شالت حيث تدرج يف �ملو�قع و�شول �إىل 
من�شب مدير �لإد�رة �لهند�شية يف �لعام 1993 .. وخال فرتة عمله يف 
�إع��د�د وتنفيذ عدد  2004 قام بالإ�شر�ف على  تلفزيون دبي وحتى �لعام 
من بر�مج �لتدريب للكو�در �لهند�شية �لإمار�تية يف تلفزيون دبي بالتعاون 
مركز  وكذلك  �لبث  �أنظمة  وموفري  �لف�شائي  �لبث  �شركات  كربيات  مع 
تلفزيون  متكن  �إ�شر�فه  وحت��ت   .. �ملتحدة  �ململكة  يف  للتدريب  �شي  بي  بي 
دبي من حتقيق �جناز لفت يف جمال �لبث �لف�شائي بامتاك �أول وحدة 
بث متعددة �ملحطات �لأر�شية للبث متعدد �لقنو�ت لتغطية �أمريكا و�آ�شيا 
و�أوروب��ا و��شرت�ليا عاوة على منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا .. 
و�أ�شرف على تاأ�شي�س �لبنية �لتحتية �لتقنية للمكتب �لإعامي مبا يف ذلك 
�لتلفزيوين  �لت�شوير و�لبث  �ملعلومات وجتهيز�ت  خمتلف تقنيات �شبكات 
و�ل�شورة وغريها من جتهيز�ت هي  �ل�شوت  ومعاجلة  وت�شجيل  و�ملونتاج 
�لأحدث من نوعها يف �لعامل .. وتوىل �آل علي يف �لعام 2011 �لإ�شر�ف 
على بناء �أحدث �أ�شتوديو لاإنتاج �لتلفزيوين بنظام �ت�س دي 3 جي فائق 
�جلودة وكذلك بناء �أحدث نظام لاأخبار بالدقة �لعالية �أي�شا وذلك لأول 

مرة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء لأ�شرة علي النمريي
•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�أ���ش��رة �لفقيد �ملرحوم  �ل��ع��ز�ء �إىل  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل و�ج��ب  جمل�س 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  �شموه ير�فقه  قام  �لنمريي. وقد  �لدكتور على 
�لرب�شاء  منطقة  يف  �لفقيد  منزل  بزيارة  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد  بن 
لجنال  ومو��شاتهما  عز�ئهما  �شادق  �شموهما  ق��دم  حيث  �م�س  ع�شر  دب��ي  يف 
�شعادة خليفة  �لعز�ء  �شموهما يف تقدمي و�جب  ر�فق  وذوي��ه.  و��شقائه  �ملرحوم 
�شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي وعدد من �ملر�فقني. 
وتوجه �جنال و�هل �ملرحوم �لدكتور على �لنمريي بال�شكر و�لتقدير �ىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم على مو��شاته لهم يف م�شابهم �جللل 

ر�جني �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ �شموه وقيادتنا من كل كرب ومكروه.

�سامل بطي باليوحة

عبد اهلل املن�سوري

عادل عمر حممد

منى بو �سمرة

�سعود حممد الدربي

مرمي بن فهد

عبد الرحمن ال علي

منى غامن املري

من�شور وعبداهلل بن زايد يح�شران 
حفل زفاف اأحمد الدبو�س ال�شويدي

�بوظبي-و�م:
ح�����ش��ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�ل�شويدي  �لدبو�س  حممد  �أقامه  �يل  �حلفل  �م�س  م�شاء  �خلارجية  وزي��ر 
نادي  يف  وذل��ك  بو�شهاب  عي�شى  كرمية  على  �أح��م��د  جنله  زف��اف  مبنا�شبة 
نهيان  �ل�شيخ  باأبوظبي. كما ح�شر �حلفل معايل  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
�ل�شيخ  �لعلمي ومعايل  �لعايل و�لبحث  �لتعليم  �آل نهيان وزير  بن مبارك 
حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لأ�شغال �لعامة و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 
جمعة  �أحمد  ومعايل  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي 
�لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة وعدد من �أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي 
وكبار �مل�شوؤولني وح�شد من �ملدعوين. وتخلل �حلفل ماأدبة غد�ء وعرو�س 

متنوعة قدمتها �لفرق �لرت�ثية.

وزارة البيئة توؤكد على اأهمية 
رفع معدل الوعي البيئي

•• دبي-وام:

يف   - و�لتوعية  �لتثقيف  ب���اإد�رة  متمثلة   - و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  تو��شل 
حتقيق �ملزيد من �لجناز�ت بتحفيز كافة �شر�ئح �ملجتمع على �لهتمام 
بالتعريف  و�لتوعية  �لتثقيف  �إد�رة  تعمل  حيث  �ملحلية  �لبيئة  بو�قع 
�شلبا  �لتاأثري  �شاأنها  م��ن  �لتي  �خلاطئة  للممار�شات  �لبيئية  ب��الأب��ع��اد 
�لبيئية  �خلدمات  وتطوير  تعزيز  �إىل  تهدف  كونها  وذل��ك  �لبيئة  على 
�لنا�شئة  �ك�شاب جيل  �إىل  بالإ�شافة  و�ل�شتفادة منها على نحو �شحيح 
با�شتخد�م  �لبيئية  �ملفاهيم  تر�شيخ  �ملختلفة من خال  �لبيئية  �ملعارف 
�لأعمال  �مل�شاركة يف  �لطلبة على  وت�شجيع  �ملنا�شبة  �لتعليمية  �لو�شائل 

�لبيئية.
ياأتي ذلك حر�شا من �إد�رة �لتثقيف و�لتوعية يف توحيد �جلهود للحفاظ 
على بيئة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث ترتكز �لإد�رة على �لتن�شيق بني 
�جلهود �لتوعية يف جمال �لبيئة لدي جميع بلديات وهيئات �لبيئة يف 

�لدولة فهي تعد �ملظلة �لرئي�شية لعملية �لتثقيف �لبيئي يف �لدولة.
ويف �شوء �شعي �إد�رة �لتثقيف و�لتوعية لرفع معدل �لوعي �لبيئي قامت 
�إمار�ت �لدولة  �لإد�رة باإقامة �ملعار�س وتنظيم ور�س �لعمل يف خمتلف 
تزويد  على  تعتمد  و�لتي  �لتثقيفية  �لر�شالة  حتقيق  �شاأنها  من  و�لتي 
�لنا�س باملعرفة �لازمة حول �لبيئة و�ل�شعي لتعزيز �ملو�قف �لإيجابية 

جتاه �لبيئة و�ل�شلوكيات �لبيئية �ل�شليمة.
ومن �أهم �ملعار�س �لتي نظمتها �لإد�رة معر�س بيئتي م�شوؤوليتي �لوطنية 
�لذي �أقيم لل�شنة �لر�بعة على �لتو�يل وي�شتهدف �ملعر�س طلبة �ملد�ر�س 
من كافة �أنحاء �لدولة حيث ح�شر �ملعر�س �لعام �ملا�شي ما يفوق 18 
�ألف طالبة وطالبة ..و�شلط �ل�شوء على �أحد �مل�شكات �لبيئية و�ملبادر�ت 
و�أحدث �حللول و�خلطط من �أجل بيئة نظيفة وم�شتد�مة كما نظمت 
�إد�رة �لتثقيف و�لتوعية معر�س مبنا�شبة يوم �لبيئة �لعاملي حتت �شعار 
�لقت�شاد �لأخ�شر.. هل �أنت م�شارك بالتعاون مع و�حة دبي لل�شيليكون 
و�خلا�شة  و�ملحلية  �حلكومية  �جلهات  من  عدد  مب�شاركة  مول  دبي  يف 

�ملعنية ب�شوؤون �لبيئة حيث ��شتقطب �ملعر�س �آلف �لزو�ر.
كما نظمت �لإد�رة �لعام �ملا�شي ما يقارب 15 ور�شة �لعمل وركنا تثقيفيا 
يف �ملد�ر�س و�ملر�كز �لتجارية و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة و�مل�شت�شفيات 
و  �لوطنية  م�شوؤوليتي  بيئتي  ور���ش��ت��ي  تعد  حيث  �ل��دول��ة  يف  �ملنت�شرة 
�ل�شحر�ء تنب�س باحلياة من �أهم ور�س �لعمل �لتي نظمتها �لإد�رة �لعام 

�ملا�شي و�لتي �أحدثت نقلة نوعية يف م�شرية �إجناز�ت �لإد�رة.
�لبيئية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  م��ن  �ل��وط��ن��ي  �لبيئة  ي���وم  ذل���ك فيعد  ع��ل��ى  وع����اوة 
جل  و�لتوعية  �لتثقيف  ب���اإد�رة  متمثلة  �ل���وز�رة  ت�شب  �لتي  �لرئي�شية 
�شاحب  من  كرمية  برعاية  �ملنا�شبة  ه��ذه  حظيت  فقد  فيها  �هتمامها 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لثاث 
بيئة  على  �أهمية �حلفاظ  على  يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتو�يل  على  �شنو�ت 
�لدولة و�لذي يعترب د�فع لاإد�رة للم�شي قدما يف عملية تكامل �جلهود 

بني جميع �جلهات.

�سمل 13 دولة حول العامل 

مدر�شة دملا امل�شرتكة تنفذ م�شروع ) مدر�شتي يف رحلة حول العامل( 
•• املنطقة الغربية - الفجر :

�ول  �مل�شرتكة  دمل��ا  مدر�شة  نظمت 
م�����ش��روع م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�شتوى 
�ل��غ��رب��ي��ة لن�شر  �مل��ن��ط��ق��ة  م���د�ر����س 
عن  �لطاب  بني  و�لثقافة  �لوعي 
مو�قع �لدول يف �لعامل وعو��شمها 
من  �نطاقاً  �مل�شروع  فكرة  وتاأتي 
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  روؤي�����ة 
على  �مل��در���ش��ة  �إد�رة  م��ن  وح��ر���ش��اً 

�ل�شابعة .
مديرة  �حلو�شني  فاطمة  وق��ال��ت 
تبلورت  �ل��ف��ك��رة  ه���ذه  �ن  �مل��در���ش��ة 
�لأطفال  م����د�رك  ت��و���ش��ي��ع  ب��ه��دف 
رحلة  يف  �����ش���ط���ح���اب���ه���م  خ������ال 
معرفتهم  ل����زي����ادة  �ل���ع���امل  ح����ول 
�لدول  من  �شديق  لزيارة  بالعامل 
�لط��ف��ال عن  �مل��خ��ت��ارة لكي نطلع 
�لدول  ه��ذه  �شعوب  ثقافة وع��اد�ت 
�لدول  ه��ذه  �شفار�ت  مع  بالتعاون 

ت��ق�����ش��ي��م �أع�������ش���اء �ل��ه��ي��ة �لد�ري�����ة 
بحيث  �ىلجمموعات  و�لتدري�شية 
مت���ث���ل ك����ل جم���م���وع���ة دول�������ة من 
�لدول �لتي مت �ختيارها �شمن هذ� 
�مل�شروع ومت �لتفاق على �أن يكون 
�أ�شبوع موعد�  كل  �لأح��د من  ي��وم 

لرحلتنا للدولة �مل�شتهدفة. 
وب���ل���غ ع����دد �ل������دول �مل���خ���ت���ارة 13 
دول��ة ح��ول �لعامل قد مت زي��ارة 7 
جنوب  �ىل  بالإ�شافة  عربية  دول 

�أبوظبي  جم��ل�����س  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ب���ال���ت���و�����ش���ل م����ع �أول�����ي�����اء �لم�����ور 
خدمة  يف  ف��ع��اًل  عن�شر�ً  ليكونو� 

�لعملية �لتعليمية.
�لأط���ف���ال يف رحلة  ����ش��ط��ح��اب  مت 
برنامج  �شمن  وذل��ك  �أم��ري��ك��ا  �ىل 
�مل�شروع و�طلع �لأطفال �ىل مناذج 
من عاد�ت وتقاليد وثقافة �ل�شعب 
�لأمريكي و�شحناته ومكوناته من 
خال �لإذ�عة �ل�شباحية و�حل�شة 

ب��اب��وظ��ب��ي وج��ال��ي��ات ه���ذه �ل���دول 
�مل�شروع  ت��ط��ب��ي��ق  ومت  ب���ال���دول���ة 
يناير  م��ن  �لأول  م��ن  م��ن  �ب���ت���د�ء 
�ملقبل  �بريل  نهاية  حتى  وي�شتمر 

وحتى نهاية �لعام �لدر��شي.
حر�شاً  �حل���و����ش���ن���ى  و�أو�����ش����ح����ت 
م��ن��ا ع��ل��ى ف��ت��ح ه���ذ� �مل��ج��ال ليكون 
�لتو��شل فعال ومثمر�ً �رتاأت �إد�رة 
�ملدر�شة تكوين فريق �لعمل لتنفيذ 
م�شروع ) مدر�شتي و�لذي يت�شمن 

و�لهند  و�أمريكا  و�ليابان  �إفريقيا 
و��شبانيا و�ملك�شيك. 

وقالت �ن هذ� �مل�شروع وجد �شدى 
و��شعاً بني �أولياء �لأمور حيث كان 
�مل�شروع  وقد جنح  �لتفاعل مثمر�ً 
�لعربية  �جل��ال��ي��ات  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف 
�مل�����وج�����ودة و�أول�����ي�����اء �لأم��������ور �ىل 
�ملدر�شة حيث كانت لهم ب�شمة يف 
طرح �لأفكار وتنفيذها مع �أبنائهم 

و�ملعلمات.
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هيئة املعرفة بدبي تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع اجلامعات والكليات الإ�شكتلندية
•• دندي - اإ�صكتلندا-وام:

عام  �ملديرين مدير  رئي�س جمل�س  �لكرم  �لدكتور عبد�هلل  �شعادة  �أ�شاد 
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي بالدعم �لكبري �لذي يوليه �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية لربنامج 
للدر��شات  مكتوم  �آل  كلية  تنظمه  �ل��ذي  و�لقيادة  �لثقافية  �لتعددية 

�لعليا يف مدينة دندي �لإ�شكتلندية.
�لدورة  يف  م�شاركة  طالبة   45 تخريج  حفل  هام�س  على  �لكرم  و�أك��د 
10 �شنو�ت يف  �ك��ر من  15 للربنامج جن��اح �لربنامج على م��دى  �ل��� 
�حلكومية  �لإمار�تية  �جلامعات  طلبة  بني  �حل�شاري  �لتو��شل  تعزيز 
و�خلا�شة يف �لدولة وبني �أقر�نهم من طلبة �لتعليم �لعايل و�ملوؤ�ش�شات 

للكلية �لتي باتت ب�شهادة �لهيئات �لأكادميية �لدولية وب�شهادة �ملجتمع 
�لإ�شكتلندي �شفري� ح�شاريا لامار�ت حول �لعامل.

وقال مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي �ن �لهيئة �هدت 
�لعليا �لإ�شد�ر�ت �لرت�ثية  �آل مكتوم  على هام�س حفل �لتخريج كلية 
�لبحرية  �شنو�ت متو��شلة عن �حلياة  �ملعرفة على مدى خم�س  لهيئة 
ذ�ته  �لوقت  يف  ..م�شري�  �لكلية  مكتبة  �إىل  �إ�شافة  لتكون  �لإم���ار�ت  يف 
�إىل �أن �لربنامج كان مبثابة فر�شة متميزة لعقد عدد من �لجتماعات 

و�للقاء�ت �ملثمرة مع عدد من �جلامعات و�لكليات �لإ�شكتلندية.
مدينة  يف  �لتعليم  مديرية  م�شوؤويل  م��ع  م�شرتك  �إجتماع  �ىل  ولفت 
دندي �لإ�شكتلندية بالتن�شيق مع كلية �آل مكتوم للدر��شات �لعليا مت فيه 
بحث �شبل حتقيق �لتعاون �لتعليمي �مل�شرتك بني هيئة �ملعرفة و�لتنمية 

�ملتميزة  �ملكانة  يعك�س  دوري مما  ب�شكل  �إ�شكتلند�  يف  وبع�س �جلامعات 
لكلية �آل مكتوم للدر��شات �لعليا.

وقال �أنه �إنطاقا من �خلرب�ت �لأكادميية و�لبحثية فاإن �لربنامج جاء 
ليعك�س �لروؤية �لثاقبة ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم بتاأ�شي�س 

�لكلية ورعاية �لربنامج.
و�أ�شاف �ن كلية �آل مكتوم �لعليا ��شتطاعت �أن تقدم منوذجا يف �لتو��شل 
و�حلو�ر �لثقايف بني خمتلف �لثقافات من �لد�ر�شني فيها و�أن ت�شيف 
يف  �شاركو�  �لذين  �لإم��ار�ت��ي��ني  للطلبة  و�لقيادي  �ملعريف  �لر�شيد  �إىل 
برنامج �لتعددية �لثقافية و�لقيادة على مدى �أكر من 10 �شنو�ت .. 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �لكرمية ل�شمو  �ملبادرة  مثمنا 
حاكم دبي وزير �ملالية يف هذ� �ل�شياق و�لتي �أثمرت عن مكانة مرموقة 

�لب�شرية يف دبي وبني قطاع �لتعليم �لعايل يف �إ�شكتلند�.
�لروؤى  تبادل  و�لإجتماعات  �للقاء�ت  هذه  �أنه مت خال  �لكرم  و�أو�شح 
و�قع  عن  ملحة  وقدمنا  �مل�شرتك  �لتعاون  حتقيق  �شبل  ح��ول  و�لت�شاور 
دبي  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  دب��ي  و�جل��ام��ع��ي يف  �مل��در���ش��ي  �لتعليمي  �ل��ن��ظ��ام 
ح�شاريا  من��وذج��ا  كونها  �لأخ���رية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��ال  ��شتطاعت 
لنف�شها  جتد  �أن  �أر�شها  على  �ملقيمة  �لثقافات  تنوع  يف  فريد�  �إن�شانيا 
مكانة متميزة كمركز �إقليمي للتعليم �ملدر�شي عرب حو�يل 13 منهاجا 
�لتعليم  قطاع  �إىل  �إ�شافة  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  قطاع  يف  متنوعا  تعليميا 
منطقة  من  �لد�ر�شني  وتطلعات  �إحتياجات  �أي�شا  يلبي  �ل��ذي  �لعايل 
�خلليج �لعربي و�آ�شيا عرب توفري تخ�ش�شات متنوعة وجديدة تتو�كب 

مع متطلبات �شوق �لعمل مبختلف �أ�شكاله ل�شيما �لقطاع �خلا�س.

حمدان بن زايد يرعى مهرجان اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة

الوطني الحتادي يحيل م�شروع قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون مكافحة جرائم الجتار بالب�شر ل�شنة 2006 اإىل اللجنة القانونية

البنك الدويل ين�شر مقال على موقعه اللكرتوين حول �شعي دائرة الق�شاء يف اأبوظبي لتطبيق الإطار الدويل للتميز الق�شائي

•• اأبوظبي-وام:

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ت�شت�شيف  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�أب��وظ��ب��ي خ���ال �ل��ف��رتة م��ن 20 
وح��ت��ى 25 �أب��ري��ل �مل��ق��ب��ل �ل���دورة 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  ملهرجان  �لأوىل 
لأفام �لبيئة و�لذي تنظمه �شركة 
�لإعامية  و�لإ���ش��ت�����ش��ار�ت  �لإن��ت��اج 

�لعاملية ميديا لب .
ويهدف �ملهرجان �إىل توعية �أفر�د 
�مل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لأر�س  �أن ت�شبح  �أج��ل  �لبيئة من 
و��شتطاع  للحياة  �أف�����ش��ل  مكانا 
ومو�كبة كل ما هو حديث وجديد 
يف جمالت �لتوعية و�حلفاظ على 

�لبيئة.
�لرئي�س  م����ن����ري  حم����م����د  وق��������ال 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل����ه����رج����ان �أب���وظ���ب���ي 
�لدويل لأفام �لبيئة �أن �ملهرجان 
ي��ع��د �حل����دث �لأول م��ن ن��وع��ه يف 
وت�شارك  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
من  فيلما   158 �لآن  ح��ت��ى  ف��ي��ه 
م�شاركة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  دول����ة   42
�ملعنية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات  �أه�����م 
برنامج  ومنها  �ل��ع��امل  يف  بالبيئة 

•• اأبوظبي-وام:

�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  و�ف���ق 
�لتي   - �ل�����ش��اب��ع��ة  خ����ال ج��ل�����ش��ت��ه 
عقدها على مدى �أربعة �أيام 12 و 
13 و 19 و 20 فرب�ير �ملا�شي - 
�إحالة م�شروع قانون �حتادي  على 
ل�شنة 2013 بتعديل بع�س �أحكام 
ل�شنة   51 رقم  �لحت��ادي  �لقانون 
جر�ئم  مكافحة  ���ش��اأن  يف   2006
�لجتار بالب�شر �إىل جلنة �ل�شوؤون 
�لت�شريعية و�لقانونية وفقا للمادة 
�لتي تن�س على  �لد�شتور  89 من 
م���ع ع���دم �لإخ�����ال ب��اأح��ك��ام �مل���ادة 
م�شروعات  ت���ع���ر����س   -  110  -
�ل��ق��و�ن��ني �لحت���ادي���ة مب��ا يف ذلك 
م�����ش��روع��ات �ل��ق��و�ن��ني �مل��ال��ي��ة على 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي قبل 
�إىل رئي�س �لحتاد لعر�شها  رفعها 
للت�شديق  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى 
�لوطني  �ملجل�س  وي��ن��اق�����س  عليها 
�أن  �لحت��ادي ه��ذه �مل�شروعات ول��ه 
يو�فق عليها �أو يعدلها �أو يرف�شها 
�لإي�شاحية  �مل����ذك����رة  و�أك��������دت   .
مل�����ش��روع �ل��ق��ان��ون - �ل���ذي ورد �إىل 
 18 بتاريخ  �حلكومة  من  �ملجل�س 
�لأو�شاع  �ن   - 2013م  ف��رب�ي��ر 
�إدخال  يف �لآون��ة �لأخ��رية �قت�شت 
بع�س  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���دي���ات  ب��ع�����س 
 51 م��و�د �لقانون �لحت���ادي رق��م 
مكافحة  ب�������ش���اأن   2006 ل�����ش��ن��ة 
بق�شد  ب��ال��ب�����ش��ر  ج���ر�ئ���م �لجت�����ار 
�لق�شوى ل�شحايا  تاأمني �حلماية 
�ل�شمانات  وو�شع  بالب�شر  �لجتار 
�حلماية  ت���ك���ف���ل  �ل����ت����ي  �ل���ك���اف���ي���ة 
بالب�شر  �لجت��ار  ل�شحايا  �لكاملة 
�لتفاقيات  مع  �لن�شجام  وحتقيق 
�ن�شمت  �لتي  �لدولية  و�ملعاهد�ت 
بالتز�ماتها  و�لوفاء  �لدولة  �إليها 

نحوها.
مت  ف���ق���د  �لأوىل  �مل��������ادة  وح�������ش���ب 
و9  و8  و3  و2   1 �مل���و�د  ��شتبد�ل 
14 مب��و�د جديدة  13 و  و 12 و 
و�ملادة  بالتعاريف   1 �مل���ادة  تعلقت 
2 و���ش��ع��ت ع��ق��وب��ة ع��ل��ى ك���ل من 
�أي م���ن ج���ر�ئ���م �لجت����ار  ي��رت��ك��ب 
بالب�شر �ملن�شو�س عليها يف م�شروع 
�ل��ق��ان��ون و�مل�����ادة 3 ت��ن��اول��ت حكم 

: وزير �لعدل. �ل�شلطات �ملخت�شة
�ملعنية  �لحت�����ادي�����ة  �ل�����ش��ل��ط��ات   :

ب�شوؤون �لطفل. �جلهات �ملعنية
ب�شوؤون  �ملعنية  �ملحلية  �ل�شلطات   :
�لطفل. جماعة �إجر�مية منظمة : 
جماعة موؤلفة من ثاثة �أ�شخا�س 
�أي من  �رت��ك��اب  �إىل  ف��اأك��ر تهدف 
جرمية  بالب�شر.  �لجت����ار  ج��ر�ئ��م 
:تكون  وط����ن����ي  ع����رب  ط����اب����ع  ذ�ت 
وطني  ع���رب  ط��اب��ع  ذ�ت  �جل���رمي���ة 

�إذ�:
�أك�����ر م���ن دول���ة  1 -�رت���ك���ب���ت يف   

و�حدة.
 2 -�رتكبت يف دول��ة و�ح��دة ولكن 
و�لتوجيه  و�لتخطيط  �لإع��د�د  مت 

و�لإ�شر�ف عليها من دولة �أخرى.
-�رتكبت يف دولة و�ح��دة ولكن   3 
ع�����ن ط����ري����ق ج���م���اع���ة �إج����ر�م����ي����ة 
�إجر�مية  �أن�شطة  متار�س  منظمة 

يف �أكر من دولة.
 4 -�رتكبت يف دول��ة و�ح��دة ولكن 
�م��ت��دت �آث���اره���ا �إىل دول���ة �أخ���رى. 

�لأمو�ل
مادية  نوعها  ك��ان  �أي���ا  �ملمتلكات   :
ثابتة  �أو  منقولة  معنوية  �أو  كانت 
تثبت  �لتي  و�ل�شكوك  و�مل�شتند�ت 
حق  �أي  �أو  �لأم�������و�ل  ه����ذه  مت��ل��ك 

متعلق بها. �ملتح�شات
:�أية �أمو�ل ناجتة بطريقة مبا�شرة 
�أو غري مبا�شرة من �رتكاب جرمية 
يف  عليها  �ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م  م��ن 

هذ� �لقانون. �لطفل
ع�شرة  ثماين  يتم  مل  �إن�شان  كل   :

�شنة ميادية. �للجنة
: �للجنة �لوطنية ملكافحة �لجتار 
ي��ع��اق��ب كل   ..  2 �مل�����ادة   . ب��ال��ب�����ش��ر 
�أي��ا من جر�ئم �لجتار  �رتكب  من 
�ملادة  يف  عليها  �ملن�شو�س  بالب�شر 
�لقانون.  ه�����ذ�  م����ن   1 م���ك���رر   1
بال�شجن �ملوؤقت �لذي ل تقل مدته 
عن خم�س �شنو�ت. وتكون �لعقوبة 

�ل�شجن �ملوؤبد يف �لأحو�ل �لآتية:
�أو  ط��ف��ا  �ل�شحية  ك���ان  �إذ�   -  1  

معاقا.
�شخ�س  م��ن  �ل��ف��ع��ل  وق���ع  -�إذ�   2  

يحمل �شاحا.
بطريق  �ل��ف��ع��ل  �رت���ك���ب  �إذ�   -  3  
�لتهديد بالقتل �أو بالأذى �جل�شيم 

تنفيذ� لأحكامه ول تك�شف �شريتها 
�شروريا  ي��ك��ون  �ل���ذي  ب��ال��ق��در  �إل 
لذلك . �ملادة �لثانية.. ت�شاف �إىل 
ل�شنة   51 رقم  �لحت��ادي  �لقانون 
جديدة  م��و�د  �إل��ي��ه  �مل�شار   2006
ب��اأرق��ام 1 م��ك��رر� 1 و 1 م��ك��رر� 2 
 11 1 و  11 مكرر�  6 مكرر� و  و 
م��ك��رر� ن�شو�شها   13 و   2 م��ك��رر� 

: �لآتية: �ملادة 1 مكرر� 1 
يعد مرتكبا جرمية �لجتار   -  1  
بالب�شر كل من: �أ- باع �أ�شخا�شا �أو 
عر�شهم للبيع �أو �ل�شر�ء �أو �لوعد 

بهما.
�أو  �أ�����ش����خ����ا�����ش����ا  ������ش����ت����خ����دم   - ب 
�أو  رح��ل��ه��م  �أو  ن��ق��ل��ه��م  �أو  ج��ن��ده��م 
بو�شاطة  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه��م  �أو  �آو�ه������م 
با�شتعمالها  �أو  ب��ال��ق��وة  �ل��ت��ه��دي��د 
�أو  �لق�شر  �أ�شكال  من  ذلك  غري  �أو 
�خلد�ع  �أو  �لحتيال  �أو  �لختطاف 
�أو �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة �أو �إ�شاءة 
����ش��ت��غ��ال ح���ال���ة �ل�����ش��ع��ف وذل���ك 
�أو  �أعطى   - ج  �ل�شتغال.  بغر�س 
لنيل  م��ز�ي��ا  �أو  مالية  مبالغ  تلقى 
على  �شيطرة  ل��ه  �شخ�س  م��و�ف��ق��ة 

�شخ�س �آخر لغر�س �ل�شتغال.
ب��ال��ب�����ش��ر ولو  2 - ي��ع��ت��رب �جت�����ار�   
�أي من  ����ش��ت��ع��م��ال  ي��ن��ط��و ع��ل��ى  مل 
�لو�شائل �ملبينة يف �لفقرة �ل�شابقة 
ما يلي: �أ- ��شتخد�م طفل �أو نقله 
��شتقباله  �أو  �إي���و�ءه  �أو  ترحيله  �أو 
بيع  ب-  �ل�����ش����ت����غ����ال.  ب���غ���ر����س 
�أو  ل��ل��ب��ي��ع  ع��ر���ش��ه��م  �أو  �لأط����ف����ال 

�ل�شر�ء.
حكم  يف  �ل���ش��ت��غ��ال  ي�شمل   -  3  
هذه �ملادة جميع �أ�شكال �ل�شتغال 
�لغري  دع��ارة  ��شتغال  �أو  �جلن�شي 
�أو  �لأع�����ش��اء  ن���زع  �أو  �ل�����ش��خ��رة  �أو 
�ل����ش���رتق���اق  �أو  ق�������ش���ر�  �خل����دم����ة 
�أو  ب��ال��رق  �ل�شبيهة  �مل��م��ار���ش��ات  �أو 
�ل���ش��ت��ع��ب��اد . �مل����ادة 1 م��ك��رر� 2 : 
تتخذ يف جميع مر�حل �ل�شتدلل 
جر�ئم  يف  و�مل��ح��اك��م��ة  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لجت��ار بالب�شر �لإج���ر�ء�ت �لآتية 

:
بحقوقه  �ل�����ش��ح��ي��ة  -ت���ع���ري���ف   1
�ل���ق���ان���ون���ي���ة ب���ل���غ���ه ي��ف��ه��م��ه��ا مع 
عن  للتعبري  ل��ه  �ل��ف��ر���ش��ة  �إت���اح���ة 
و�جل�شدية  �لقانونية  �حتياجاته 

�لم��ت��ن��اع ع��ن �لإب����اغ ع��ن جر�ئم 
تناولت   8 و�مل���ادة  بالب�شر  �لجت���ار 
و�ل�شريك يف جرمية  �لفاعل  حكم 
تناولت   9 و�مل���ادة  بالب�شر  �لجت���ار 
�لتكميلية  �ل���ع���ق���وب���ات  م���و����ش���وع 
و13   12 و�مل����ادت����ان  �لإج���ب���اري���ة 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن�����ش��اء  ت��ن��اول��ت��ا 
وحتديد  بالب�شر  �لجت��ار  ملكافحة 
تناولت   14 و�مل���ادة  �خت�شا�شاتها 

مو�شوع �ل�شرية.
وت�شمنت �ملادة �لثانية �إ�شافة مو�د 
ج��دي��دة حت��ت �لأرق����ام 1 م��ك��رر 1 
خ��ا���ش��ة ب��ت��ع��ري��ف ج���ر�ئ���م �لجت���ار 
تناولت   2 م���ك���رر   1 و  ب��ال��ب�����ش��ر 
جميع  يف  تتخذ  �ل��ت��ي  �لإج������ر�ء�ت 
و�لتحقيق  �ل����ش���ت���دلل  م���ر�ح���ل 
و�مل���ح���اك���م���ة يف ج����ر�ئ����م �لجت�����ار 
عقوبة  تناولت  مكرر   6 و  بالب�شر 
�لعانية  ط��رق  ب��اإح��دى  ن�شر  م��ن 
جر�ئم  يف  �ل�شحايا  و�شور  �أ�شماء 
�لجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر و 11 م��ك��رر 1 
�ل�شحية  م�����ش��اءل��ة  ح��ك��م  ت��ن��اول��ت 
جرمية  �أي���ة  ع��ن  مدنيا  �أو  جنائيا 
يف  عليها  �ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م  م��ن 
�رتبطت  �أو  ن�����ش��اأت  م��ت��ى  �ل��ق��ان��ون 
�رتباطا مبا�شر� بكونه جمنيا عليه 
�فرت��س  ت��ن��اول��ت   2 م��ك��رر   11 و 
ع���ل���م �جل������اين ب�����ش��ن �ل�����ش��ح��ي��ة و 
�إعفاء  ب��ح��ك��م  متعلقة  م��ك��رر   13
�ل�شحية يف جر�ئم �لجتار بالب�شر 
م��ن ر���ش��وم �ل��دع��وى �مل��دن��ي��ة �لتي 

يرفعها للمطالبة بالتعوي�س.
�إلغاء  حكم  �لثالثة  �مل��ادة  وتناولت 
مع  يتعار�س  �أو  يخالف  حكم  ك��ل 
�لقانون فيما تناولت �ملادة �لر�بعة 
حكم �لن�شر يف �جلريدة �لر�شمية . 
- �ملادة �لأوىل .. ي�شتبدل بن�شو�س 
 9 8 و  3 و  2 و  1 و  �أرق����ام  �مل���و�د 
�لقانون  م��ن   14 و   13 و   12 و 
 2006 51 ل�شنة  �لحت��ادي رق��م 
�مل�شار �إليه �لن�شو�س �لآتية: �ملادة 
و�لعبار�ت  بالكلمات  يق�شد   ..  1
كل  ق��ري��ن  �ملبينة  �مل��ع��اين  �ل��ت��ال��ي��ة 
���ش��ي��اق �لن�س  ي��ق�����س  م��ن��ه��ا م���ا مل 

بغري ذلك: �لدولة
�ملتحدة.  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت   :

�لوز�رة
: وز�رة �لعدل. �لوزير

�للجنة  ت�����ش��م��ى  جل���ن���ة  �ل���ق���ان���ون 
بالب�شر  �لجت��ار  ملكافحة  �لوطنية 
رئا�شتها  بت�شكيلها وحتديد  ي�شدر 
ق�����ر�ر م���ن جم��ل�����س �ل��������وزر�ء بناء 
على �ق���رت�ح �ل��وزي��ر . �مل���ادة 13 : 
عليها  �ملن�شو�س  �للجنة  تخت�س 
12 من هذ� �لقانون مبا  �مل��ادة  يف 

ياأتي:
وطنية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  -و����ش���ع   1
بالب�شر  �لجت����ار  مل��ك��اف��ح��ة  ���ش��ام��ل��ة 
و�إعد�د �خلطط و�لرب�مج و�لآليات 
�جلهات  مع  بالتن�شيق  لها  �ملنفذة 

�ملعنية بالدولة. 
�لت�شريعات  وحت��دي��ث  -در����ش��ة   2
و�ل�����ن�����ظ�����م �مل����ت����ع����ل����ق����ة مب�������ش���ائ���ل 
يحقق  مب������ا  ب���ال���ب�������ش���ر  �لجت�����������ار 
وفقا  لل�شحايا  �ملطلوبة  �حلماية 

للمقت�شيات �لدولية. 
�لتد�بري  عن  �لتقارير  -�إع���د�د   3
ملكافحة  �ل���دول���ة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لجت������ار ب��ال��ب�����ش��ر ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�جلهات �ملعنية بالدولة. 
مبو�شوع  �ل��ت��ق��اري��ر  -در������ش����ة   4
�لجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر و�ت���خ���اذ �ل���ازم 

ب�شاأنها.
 5 -�لتن�شيق بني خمتلف �جلهات 
�ملعنية بالدولة من وز�ر�ت ودو�ئر 
يتعلق  فيما  وه��ي��ئ��ات  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
مبكافحة �لجتار بالب�شر ومتابعة 

ما يتم يف هذ� �ل�شاأن.
�ملتعلقة  بامل�شائل  �لوعي  -ن�شر   6  

بالإجتار بالب�شر.
و�لندو�ت  �مل���وؤمت���ر�ت  -�إق���ام���ة   7  
مبا  وغريها  و�لتدريب  و�لن�شر�ت 

يحقق �أهد�ف �للجنة. 
-�مل�����ش��ارك��ة م��ع �جل��ه��ات �ملعنية   8
و�ملنتديات  �ملوؤمتر�ت  �لدولة يف  يف 
�لدولية �ملتعلقة مبكافحة �لجتار 
بالب�شر ونقل وجهة نظر �لدولة يف 

هذه �ملحافل �لدولية.
 9 - و�شع �لآليات �ملنا�شبة للتعرف 
�لجتار  ق�شايا  يف  �ل�شحايا  علي 
�أعمال  باأية  �لقيام   -  10 بالب�شر. 

تكلف بها �للجنة يف هذ� �ملجال .
�ملادة 14 : يلتزم جميع �لأ�شخا�س 
�لطبيعيني و�لعتباريني �ملخت�شني 
بتطبيق �أحكام هذ� �لقانون ب�شرية 
عليها  ح�����ش��ل��و�  �ل���ت���ي  �مل���ع���ل���وم���ات 

�أو �أعمال تعذيب بدنية �أو نف�شية.
 4 - �إذ� كان مرتكب �جلرمية �أحد 
منظمة  �إج��ر�م��ي��ة  جماعة  �أع�شاء 
�أف���ع���ال هذه  �أو ك���ان ق��د ���ش��ارك يف 

�جلماعة مع علمه باأغر��شها.
 5 - �إذ� كان مرتكب �جلرمية زوجا 
لل�شحية �أو �أحد �أ�شوله �أو فروعه 

�أو وليه �أو كانت له �شلطة عليه.
 6 - �إذ� كان موظفا عاما �أو مكلفا 
بخدمة عامة ��شتغل وظيفته �أو ما 

كلف به يف �رتكاب �جلرمية.
ذ�ت  �جل����رمي����ة  ك����ان����ت  �إذ�   -  7  
�أ�شيب  �إذ�   -  8 وطني.  عرب  طابع 
�ل�شحية مبر�س ل يرجي �ل�شفاء 

منه �أو �إعاقة د�ئمة .
باحلب�س  ي��ع��اق��ب   -  1  :  3 �مل�����ادة 
تزيد  ���ش��ن��ة ول  ع���ن  ت��ق��ل  م����دة ل 
�لتي  و�لغر�مة  �شنو�ت  على خم�س 
دره���م  �آلف  خ��م�����ش��ة  ع���ن  ت��ق��ل  ل 
كل  �لعقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  �أو 
�جلر�ئم  من  �أي  بارتكاب  علم  من 
�لقانون  ه��ذ�  يف  عليها  �ملن�شو�س 

ومل يبلغ �ل�شلطات �ملخت�شة.
 2 - يجوز �لإعفاء من هذه �لعقوبة 
�إذ� كان من �متنع عن �لإباغ زوجا 
للجاين �أو من �أ�شوله �أو فروعه �أو 

: �إخوته �أو �أخو�ته . �ملادة 8 
 1 - يعاقب على �ل�شروع يف �رتكاب 
هذ�  يف  عليها  �ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م 

�لقانون بعقوبة �جلرمية �لتامة.
 2 - يعد فاعا للجر�ئم �ملن�شو�س 
عليها يف �ملو�د 1 مكرر� 1 و 2 و 4 
6 من هذ� �لقانون كل من  5 و  و 
��شرتك يف �رتكابها بو�شفه �شريكا 
�أو مت�شببا . �مل��ادة 9 : مع  مبا�شر� 
عدم �لإخال بحقوق �لغري ح�شن 
�لنية يحكم يف جميع �لأحو�ل مبا 

يلي:
�جلرمية  �أدو�ت  م�������ش���ادرة   -  1  

و�ملتح�شات.
 2 - �إب��ع��اد �لأج��ن��ب��ي �ل���ذي يحكم 
�جل�����ر�ئ�����م  �إح����������دى  ب�����اإد�ن�����ت�����ه يف 

�ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقانون.
فيه  �ل��ذي وقعت  �ملحل  - غلق   3  
جرمية �لجتار بالب�شر ول ي�شرح 
�أعد لغر�س م�شروع  �إذ�  �إل  بفتحه 
وب��ع��د م��و�ف��ق��ة �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة . 
ت��ن�����ش��اأ مب��وج��ب هذ�   :  12 �مل�����ادة 

و�لجتماعية.
ب��ن��اء على  2 -ع���ر����س �ل�����ش��ح��ي��ة   
حاجه  يف  �أن����ه  ت��ب��ني  �إذ�  �أو  ط��ل��ب��ه 
لتلقي  طبية  جهة  �أي  على  لذلك 
�لعاج �لنف�شي �أو �لع�شوي ويودع 
�أح����د م���ر�ك���ز �ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ب��ي �أو 

�لنف�شي �إذ� لزم �لأمر.
مر�كز  �أح���د  �ل�شحية  -�إي�����د�ع   3  
�لإيو�ء �أو �أية جهة معتمدة �أخرى 

�إذ� تبني �أنه يف حاجه لذلك.
�لأمنية  �حل���م���اي���ة  -ت����وف����ري   4  
�ل�شاهد متى  �أو  �لازمة لل�شحية 

كان يف حاجه �إليها.
�ل�شاهد  �أو  لل�شحية  -�ل�شماح   5  
�قت�شى  �إذ�  �ل����دول����ة  يف  ب��ال��ب��ق��اء 
وبناء  ذل��ك  �ملحاكمة  �أو  �لتحقيق 
ع��ل��ى �أم����ر م��ن �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة �أو 

�ملحكمة ح�شب �حلال. 
6 -جو�ز قيام �ملحكمة بندب حمام 
وتقدر  طلبه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  لل�شحية 
�ملحكمة �أت��ع��اب��ه وي��ك��ون ق��ر�ره��ا يف 
ه���ذ� �ل�����ش��اأن ن��ه��ائ��ي��ا وي��ت��م �شرف 
�لأت����ع����اب مب��وج��ب ���ش��ه��ادة تعطى 
ت�شرف  �ل���ت���ي  �مل���ح���ك���م���ة  م����ن  ل����ه 
�لأت��ع��اب . �مل���ادة 6 م��ك��رر�: يعاقب 
ب��احل��ب�����س و�ل��غ��ر�م��ة �ل��ت��ي ل تقل 
باإحدى  �أو  �ألف درهم   1000 عن 
ه���ات���ني �ل��ع��ق��وب��ت��ني ك���ل م���ن ن�شر 
�أ�شماء  �ل��ع��ان��ي��ة  ط����رق  ب���اإح���دى 
و�شور �ل�شحايا يف جر�ئم �لجتار 

بالب�شر . �ملادة 11 مكرر�
�ل�شحية  م�����ش��اءل��ة  ي��ج��وز  ل   :  1  
جرمية  �أي���ة  ع��ن  مدنيا  �أو  جنائيا 
يف  عليها  �ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م  م��ن 
هذ� �لقانون متى ن�شاأت �أو �رتبطت 
�رتباطا مبا�شر� بكونه جمنيا عليه 

. �ملادة 11 مكرر�
 2 : ي��ف��رت���س ع��ل��م �جل���اين ب�شن 
�ملن�شو�س  �جل��ر�ئ��م  يف  �ل�شحية 
 13 �مل��ادة  عليها يف ه��ذ� �لقانون . 
جر�ئم  يف  �ل�شحية  يعفى  مكرر�: 
�لجتار بالب�شر من ر�شوم �لدعوى 
للمطالبة  ي��رف��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��دن��ي��ة 
�لناجم  �ل�����ش��رر  ع���ن  ب��ال��ت��ع��وي�����س 
�لجتار  جرمية  يف  ��شتغاله  ع��ن 
كل  يلغى  �لثالثة..  �مل��ادة   . بالب�شر 
حكم يخالف �أو يتعار�س مع �أحكام 

هذ� �لقانون. 

•• اأبوظبي-وام: 

موقعه  ع��ل��ى  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك  ن�شر 
م���ق���ال ح����ول جهود  �لل����ك����رتوين 
لتحقيق  �أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئرة 
ط��م��وح��ه��ا ب����اأن ت��ك��ون و�ح�����دة من 
على  �لأد�ء  يف  متيز�  �ملحاكم  �أك��ر 
�ملقال  كاتب  و�أك��د  �لعامل.  م�شتوى 
�لفتية  ن�شاأتها  ورغ���م  �ل��د�ئ��رة  �أن 

ه���ذه �خلطوة  ت��رج��م��ة  �أن  �ل��ك��ات��ب 
ع��م��ل يف  ور���ش��ة  بعقد  ك��ان��ت  عمليا 
18 و19 من �شهر �شبتمرب �ملا�شي 
وع�������دد� من  ق��ا���ش��ي��ا   43 ���ش��م��ل��ت 
ومب�شاعدة  وم��در�ء  �لنيابة  وك��اء 
خالها  مت  �ل�������دويل  �ل���ب���ن���ك  م����ن 
�لرتكيز �لعمل على خمزون �جناز 
قطاعات  �شبعة  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة 
من �لتميز �لق�شائي وعلى فهم ما 

�لإ�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
لعملية  �أ����ش���ا����س  و����ش���ع  وث��ان��ي��ه��م��ا 
م�شرتك  فهم  تطوير  يف  �مل�شاركة 
توؤخذ  �أن  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  ل��ل��م�����ش��ائ��ل 
تكون  �أن  ميكن  و�ل��ت��ي  باحل�شبان 
�لإ�شرت�تيجية  للخطة  م��دخ��ات 
لد�ئرة �لق�شاء 2013 -2018. 
مقالته  خ���ت���ام  يف  �ل���ك���ات���ب  وق������ال 
���ش��ت��ك��ون نقطة  �أن ه���ذه  ي���رى  �أن����ه 

نحو  حثيثة  خ��ط��و�ت  خطت  فاإنها 
�لتميز �لق�شائي من خال حتقيق 
�ملعايري �لدولية و�خلدمات �لعاملية 
�ت��خ��ذت خطوتها  ويف ه��ذ� �لإط����ار 
�ملنطقية باأن قررت �أن تدخل �لإطار 
�لدويل للتميز �لق�شائي يف �لد�ئرة 
��شرت�تيجياتها  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ي��ق��ه 
�لنافذة  و�إج���ر�ء�ت���ه���ا  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
وم�����و�رده�����ا �حل���ال���ي���ة. ك���م���ا �أ����ش���ار 

وع��م��ل��ي��ات �مل���ح���اك���م و�إج����ر�ء�ت����ه����ا 
وحاجات  باملحاكم  �جلمهور  وثقة 
و�شهولة  ور�����ش����اه����م  �مل����ر�ج����ع����ني 
�لق�شائية  �خلدمات  �ىل  �لو�شول 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �ملعقولة  ور�شومها 
وذل������ك بهدف  و�مل���ال���ي���ة  و�مل�����ادي�����ة 
معرفة  �أول��ه��م��ا  غ��ر���ش��ني:  حتقيق 
�ملجالت  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة  �مل�����در�ء يف 
تطوير  �إىل  ب���ح���اج���ة  ه����ي  �ل����ت����ي 

يجب �أن يطبق وطموحات �لد�ئرة 
يف هذ� �لإطار.. مو�شحا �أن �لإطار 
�لدويل للتميز �لق�شائي هو عبارة 
يتلخ�س  ل�����اأد�ء  ق��ي��ا���س  �أد�ة  ع���ن 
عملها يف �لك�شف عن فجو�ت �لأد�ء 
بالإ�شافة �إىل ت�شخي�شه للمجالت 
�لكامنة للتطوير من خال تقييم 
ذ�تي لكل من �إد�رة �ملحاكم وقيادتها 
وتخطيطها  �مل��ح��اك��م  و���ش��ي��ا���ش��ات 

�شت�شتمر  مل��ن��اق�����ش��ات  �لن����ط����اق 
قيا�س  بهدف  �ل��د�ئ��رة  �إد�ر�ت  ب��ني 
�لأد�ء و�لجن��از�ت وك�شف جمالت 
خ�شبة  �أر���ش��ا  يوفر  مم��ا  �لتطوير 
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
ل��ل��م�����ش��ي ق����دم����ا نحو  �جل�����دي�����دة 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �ل�شاملة  �لأه����د�ف 
�أد�ء يف  �مل��ح��اك��م  �أف�����ش��ل  م�����ش��ت��وى 

�لعامل . 

�ملبتكرة �لتي ت�شمن جناح �ملبادر�ت 
من  �لبيئة  على  باحلفاظ  �ملعنية 
و��شحة  �أه�������د�ف  حت���دي���د  خ����ال 
�لبيئي  و�ل��ت��ق��ي��ي��م  �ل��ع��م��ل  مل��ع��اي��ري 
و��شتخد�م كل �لو�شائل و�لتي منها 
�أجل تقييم ومناق�شة  �ل�شينما من 
�آفاقا  يفتح  و�ل���ذي  �لبيئة  ق�شايا 
�شر�ئح كبرية  جديدة يف خماطبة 
�لكل  حيث  �ملجتمع  من  ومتنوعة 
�لبيئية  �لتحديات  معني بخطورة 
�ليوم  �ل��ب�����ش��ري��ة  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي 

وم�شتقبا.
وي�شاهم مهرجان �أبوظبي �لدويل 
لأف�������ام �ل��ب��ي��ئ��ة ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 
توعية �جلمهور بالأخطار �لبيئية 
ب����ر�م����ج عر�س  م����ن ح���ول���ن���ا ع����رب 
�لتدريبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأف�����ام 
�ملهرجان  جلمهور  �لعمل  وور����س 

ولز�ئريه.
ثقافة  ت���وف���ري  �إىل  ي���ه���دف  ك���م���ا 
�لكامري�  ب��ت��وث��ي��ق  ت��ع��ن��ى  ج���دي���دة 
يتعلق  م�����ا  ل����ك����ل  �ل�������ش���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
عرب  �لدولة  يف  �لبيئية  باجلو�نب 
�ل�شينمائية  �خل���رب�ت  ك��اف��ة  جمع 
وتخ�ش�شاتها  جمالتها  مبختلف 
يف جمال �لبيئة حتت �شقف و�حد 
�أج���ل تطويع لغة  �أب��وظ��ب��ي م��ن  يف 

�لفن على �لتو��شل مع كافة �أفر�د 
وثقافاته  لغاته  باختاف  �ملجتمع 
�شلوك  لتاأثريها يف تغيري  وكذلك 

�لفرد �إىل �لأف�شل.
�أبوظبي  مهرجان  �أه���د�ف  وت�شري 
�إىل  جنبا  �لبيئة  لأف����ام  �ل����دويل 
تتبناها  �ل��ت��ي  م���ع �جل���ه���ود  ج��ن��ب 
�إمارة �أبوظبي للحفاظ على �لبيئة 
ومنها على �شبيل �ملثال ل �حل�شر 

خطة �أبوظبي 2030 و�لتي تويل 
�لبيئي  ل��ل��ج��ان��ب  ك��ب��ري�  �ه��ت��م��ام��ا 
�حلفاظ  خ���ال  م��ن  �لعا�شمة  يف 
على �لتنوع �لأحيائي كما يحر�س 
م�شروعات  دع����م  ع��ل��ى  �مل���ه���رج���ان 
و�لوثائقية  �ل�شينمائية  �لأف����ام 
�مل���ع���ن���ي���ة ب���ال���ب���ي���ئ���ة ب����ه����دف زي������ادة 
ب�شورة  �لبيئة  مع  �لإن�شان  تفاعل 

�إيجابية.

�ملتحدة  �لأمم  مب��ن��ظ��م��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�لإحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة 
و�ل�شندوق �لدويل للحياة �لربية 
وغريها  �ل��ع��امل��ي��ة  نيت�شر  ودي����زين 

من �ملنظمات و�لهيئات.
�مل��ه��رج��ان تنبع  �أن ف��ك��رة  و�أ���ش��اف 
من م�شوؤولية كل فرد جتاه �لكون 
�لذي نعي�س فيه �إ�شافة �إىل توفري 
مو�جهة  يف  ت��ق��ل��ي��دي  غ���ري  من���ط 
�لأر�س  بكوكب  �ملحدقة  �لأخ��ط��ار 

��شتخد�م  خ��ال  من  توعيته  عرب 
قوة �ل�شورة �ملتحركة.

كتج�شيد  �حل������دث  ي����اأت����ي  وق������ال 
�ل��ت��ي توليها  �مل��ت��ز�ي��دة  ل��اأه��م��ي��ة 
�ملعنية  و�جلهات  �لر�شيدة  �لقيادة 
ب����دول����ة �لإم����������ار�ت ب��ال��ب��ي��ئ��ة وما 
ي��و�ج��ه��ه��ا م���ن خم���اط���ر و�إمي���ان���ا 
منها باأهمية �ملحافظة على �ملو�رد 
تنمية  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�أمناط �حلياة فيها حيث تت�شافر 

و�جلهات  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د  ج��ه��ود 
و�خلا�شة  و�ل��وط��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل����دول����ة  �ل���ط���ب���ي���ع���ة يف  حل���م���اي���ة 
و�لدعوة للم�شاهمة يف عملية رفع 
م�شتوى �لوعي �لبيئي وغر�س روح 

�مل�شوؤولية �لجتماعية بيئيا .
�ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار 
ن��ه��ي��ان تاأتي  �آل  ب��ن ز�ي���د  ح��م��د�ن 
����ش���م���وه على  جت�������ش���ي���د� حل����ر�����س 
ت��ط��ب��ي��ق ك����ل �مل���ع���اي���ري و�لآل����ي����ات 
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جامعة ال�شارقة تعقد موؤمترا علميا دوليا وندوة حول التقنيات الكهرومغناطي�شية احلديثة اختتام فعاليات احلملة املرورية �شالمة امل�شاة م�شوؤوليتنا 
�مل�شاة، وعدم �لوقوف عليها ، كما حثت �مل�شاة وم�شتخدمي �لطريق 
وتعري�س  �لت�شرع  وع��دم   ، �ملركبات  حركة  �إىل  جيد�ً  �لنتباه  على 

حياتهم للخطر .
ومن جانبه �أو�شح �ملازم حممد ح�شن �لب�شري مدير فرع �لتوعية 
�أن �حل��دث �لرئي�س يف �حلملة كان توزيع كتيب  �مل��روري  و�لإع��ام 
باللغتني  �ملطبوع  للم�شاة،  و  لل�شائقني  �إر���ش��ادي��ة  ون�شرة   ، ت��وع��وي 
�لعربية و�لإجنليزية وتناول بال�شرح تعليمات و�إر�شاد�ت عبور �مل�شاة 
�ملخ�ش�س  �لأم��اك��ن  غ��ري  م��ن  للطريق  �مل�شاة  عبور  مثل  و�ملخالفة 
لعبورهم ) �إن وجدت( �لتي تعر�س مرتكبها ملخالفة مرورية بقيمة 
200 درهم . بالإ�شافة للمحا�شر�ت وور�س �لتوعية �ملروريه لطلبة 

�ملد�ر�س.

•• الفجرية-الفجر:

�حلملة  فعاليات  �لفجرية  ب�شرطة  و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  �ختتمت 
�ل��ع��ام �جل���اري يف  ب���د�أت م��ن مطلع  �لتي  �لأوىل  �لف�شلية  �مل��روري��ة 
�إطار ��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية 
باإر�شاد�ت  و�لتعريف  �مل���روري  و�ل��وع��ي  �لثقافه  ن�شر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

�ل�شامة و�لأمان مل�شتخدمي �لطريق من �مل�شاة 
و�لدوريات  �مل���رور  �إد�رة  ع��و����س مدير  ب��ن  ر����ش��د  علي  �لعقيد  وق��ال 
�لثقافة  تو�شيل  يف  �أ�شهمت  �حلملة  فعاليات  �إن  �لفجرية  ب�شرطة 
وركزت  �لطريق  م�شتخدمي  من  �ملجتمع  �شر�ئح  ملختلف  �مل��روري��ه 
على تعريف �ل�شائقني بحقوق م�شتخدمي �لطريق ، و�حرت�م معابر 

�لعلمي فيها.  و�أ�شار نائب �ملدير �إىل �أن �أكر من 500 ورقة بحثية علمية 
بعد  �عتمادها  �أن مت  بعد  �لعديدة  �ملوؤمتر  �إط��ار جل�شات  يف  �شيتم طرحها 
حتكيمها من قبل جلنة علمية خمت�شة مكونة من عدد من �ملخت�شني، و�أن 
علماء ومتخ�ش�شني م�شهورين عامليا �شياأتون من �أكر من 35 دولة حول 

�لعامل للم�شاركة يف فعاليات هذ� �ملوؤمتر.
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  �ملهدي  حممد  ح�شني  �لدكتور  ذك��ر  جانبه  من 
للموؤمتر باأنه قد مت توزيع �لأور�ق �لبحثية �لعلمية على �شت جل�شات عمل 
�ل�شاعة  وحتى  �شباحا  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  من  يوميا  تبد�أ  متو�زية 
و�أن  �ل�شارقة،  جامعة  يف  للطاب  �لعلوم  كلية  مبنى  يف  م�شاء  �خلام�شة 
تعريف  خاله  من  يتم  و�شياحيا  ثقافيا  برناجما  �أع��دت  �ملنظمة  �للجنة 
�مل�شاركني على �ملعامل �لرت�ثية و�ل�شياحية لإمارة �ل�شارقة ودولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
جامعة  تعقد  �جلامعة  وموؤ�ش�س  رئي�س  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شارقة وبالتعاون مع جامعة باري�س �شاد �ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع يف تو�شيف 
�ملو�د �لفوتوبلورية و�لفوتوبازمية و�ملعروفة مبو�د �مليتا، وذلك بالتز�من 
يف  �حلديثة  �لكهرومغناطي�شية  �لتقنيات  يف  �لثانية  للندوة  عقدها  م��ع 

�لفرتة ما بني 18 و22 من �شهر مار�س �آذ�ر �جلاري. 
�أعلن ذلك �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي نائب مدير جامعة 
�ل�شارقة لل�شوؤون �لأكادميية رئي�س �للجنة �لعليا �مل�شرفة على �ملوؤمتر �لذي 
�أكد باأن هذ� �ملوؤمتر �لدويل و�لقوي �أكادمييا وعلميا ياأتي يف �إطار �هتمام 
�لبحث  عجلة  دفع  على  وحر�شها  و�لتكنولوجيا  بالعلوم  �ل�شارقة  جامعة 

�شعود بن �شقر ي�شتقبل رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
و�أع�شاء  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ي��ت  ق�شر  يف 
برئا�شة  �ل���غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لنعيمى  ع��ب��ي��د  ي���و����ش���ف  ����ش���ع���ادة 
�شعادة  ي��ر�ف��ق��ه��م  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل���ق�������ش���ري مدير  �ل���ن���ا����ش���ر  ع���ب���د 
ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ر�أ�س 
لل�شام  ق��دم��و�  و�ل���ذي���ن  �خل��ي��م��ة 
يف  تعيينهم  مبنا�شبة  �شموه  على 
�جلديد.  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  وكان �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
�لع��ل��ى ح��اك��م ر�����س �خل��ي��م��ة قدر 
�����ش���در م��ر���ش��وم��ا �م���ريي���ا رق���م 1 
جمل�س  بت�شكيل   2013 ل�����ش��ن��ة 
ر�أ�س  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 

�مل��ك��ت��ب ك���ا م���ن رئ��ي�����س جمل�س 
و�لثاين  �لأول  و�ل��ن��ائ��ب  �لإد�رة 
و�لع�شو �ملايل للغرفة. وقد رحب 
�ل��ذي ح�شره  �للقاء  �شموه خ��ال 
�شعادة �شامل علي عبد�هلل �ل�شرهان 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 
جمل�س  و�أع�����ش��اء  برئي�س  �خليمة 
ت�شكيلهم �جلديد  �لغرفة يف  �إد�رة 
يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  متمنيا 
�شعد�ء  ن��ح��ن  وق���ال  عملهم  م��ه��ام 
ب��ه��ذ� �ل��ت�����ش��ك��ي��ل وت���ن���وع �خل����رب�ت 
�أع�������ش���اء جمل�س  ي�����ش��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لإد�رة 
ليقوم كل منكم بدور ريادي ي�شب 
�لإم�������ارة ونحن  يف دع����م م�����ش��ال��ح 
�لازم  �لدعم  لتقدمي  م�شتعدون 
يف  �حلقيقي  �لنجاح  �إىل  للو�شول 
خمتلف قطاعات �لأعمال . و�أ�شاد 
�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
بالنتائج �لإيجابية �لتي متخ�شت 

�خليمة برئا�شة�شعادة يو�شف عبيد 
�أحمد  �ل�����ش��ادة  وع�شوية  �لنعيمي 
�أحمد  �لأع��م��ا���س وحممد  ع��ب��د�هلل 
عبد�لكرمي  حممد  وول��ي��د  رقيط 
ور��شد  �ل�����ش��ي��اح  حم��م��د  و���ش��ع��ي��د 
�لنعيمي  ر�����ش���د  �أح���م���د  ع���ب���د�هلل 
وعارف خليفة �ملزكي وحممد علي 
ع��ب��د�هلل �ل�����ش��ره��ان و���ش��ي��ف �أحمد 
عائ�شة  و�ل����دك����ت����ورة  �ل����روغ����ة  ب���و 
�لقطامي ويو�شف حممد ��شماعيل 
وفاطمة  �لفاحي  �شالح  وعارفة 
�شديقي  ور���ش��ا  �لغفلي  ح�����ش��روم 
وروبريتو �شانتيني. و�ختار جمل�س 
�لأول  �ج��ت��م��اع��ه  يف  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة 
�ل�شادة �شعيد حممد �ل�شياح نائبا 
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  لرئي�س  �ول 
نائبا  �ل��ك��رمي  عبد  حممد  وول��ي��د 
ثانيا لرئي�س جمل�س �إد�رة �لغرفة 
�ل�شرهان  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  وحم��م��د 
�ملايل للغرفة وت�شم هيئة  �لع�شو 

م�شري�  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع��ات  عنها 
ودعم  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ت��ط��ل��ع��ات��ه  �إىل 
ومو�كبة  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ت���ع���اون 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ت���ط���ور 
�مل�شتويات  كافة  على  �لقت�شادية 
���ش��م��وه ب�شرورة  . ووج���ه  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لناجحة  �ملمار�شات  على  �لط��اع 
ل��غ��رف �ل��ت��ج��ارة و�ل���ش��ت��ف��ادة منها 
مكانة  م��ع  وي��ت��و�ك��ب  يتنا�شب  مب��ا 
�شموه  دعا  كما  �لوطني  �لقت�شاد 
�لفريق  ب��روح  �لعمل  ���ش��رورة  �إىل 
وتوجيه �جلهود نحو بناء م�شتقبل 
هوية  ����ش���ق���ل  يف  ي�������ش���ب  م����ع����ريف 
�لإمارة وت�شهيل �خلدمات �ملقدمة 
لاأع�شاء و�مل�شتثمرين و��شتقطاب 
�لوفود �لتجارية. من جانبه وجه 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�شكر  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  و���ش��ن��اع��ة 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل�����ش��اح��ب ح��اك��م ر�أ����س 
�ملتو��شلة  متابعته  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�������د حم���م���د ����ش���ال���ح ب����ن ب����دوة 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��درم��ك��ي 
لل�شامة  �لإم�������������ار�ت  ج���م���ع���ي���ة 
باأ�شبوع  �لح��ت��ف��ال  �أن  �مل���روري���ة 
�ملرور �خلليجي �لتا�شع و�لع�شرين 
ي��ع��ك�����س �له���ت���م���ام �مل���ت���ز�ي���د على 
عامة  �خل���ل���ي���ج  دول  م�������ش���ت���وى 
مبو�شوع  �ل��دول��ة  م�شتوى  وعلى 
و�جلهود  �ل��ط��رق  على  �ل�شامة 
للت�شدي  �ل���دول���ة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
مل�����ش��ك��ل��ة ح�����و�دث �مل�����رور و�آث���اره���ا 
�لحتفال منا�شبة  يعد هذ�  حيث 
حو�دث  �إ���ش��اب��ات  م��و���ش��وع  ت�شع 
�مل��رور من �شمن �لأول��وي��ات �لتي 
�لقر�ر  متخذي  باهتمام  حتظى 
و�جلمعيات  و�ل��دو�ئ��ر  و�لهيئات 
�أجل  من  �ملبادر�ت  لتخاذ  �ملعنية 

تعزيز �ل�شامة على �لطرق.
وقال �لدرمكي يف ت�شريح �م�س �ن 
�لحتفال با�شبوع �ملرور �خلليجي 
ف��ر���ش��ة ل��رف��ع �ل��وع��ي ح���ول �آثار 
�إ�شابات �ملرور على �لطرق خا�شة 
�ل�شباب من م�شتخدمي  فئة  بني 

لتفادي ما تخلفه حو�دث �لطرق 
�جتماعية  وم�شاكل  تد�عيات  من 
وبيئية  و���ش��ح��ي��ة  و�ق���ت�������ش���ادي���ة 

وغريها من �مل�شاكل.
وقال �ن من �أبرز �أ�شباب �حلو�دث 
�إليه  �أ�����ش����ارت  �مل����روري����ة وف����ق م���ا 
�لإح�����ش��ائ��ي��ات �مل���روري���ة ه��ي عدم 
�ملركبات  بني  كافية  م�شافة  ت��رك 
و�ل���ت���ي �أج���م���ع �خل�����رب�ء ع��ل��ى �أن 
تكون ما يقارب 35 م يف �لظروف 
�أن تكون  ي��ج��ب  �ل��ع��ادي��ة يف ح��ني 
�قل  و�ل�شرعة  م�شاعفة  �مل�شافة 
حالة  �لطريق  �شرعة  م��ن  بكثري 
����ش���وء �لأح�������و�ل �جل���وي���ة وت���دين 

مدى �لروؤية .
�لتقيد  �أن  ب��������دوة  �ب������ن  و�ك��������د 
بال�شرعة وعدم �لطي�س و�لنتباه 
�آم��ان بني �ملركبات  وت��رك م�شافة 
مل�شتخدمي  �ل�شامة  مفتاح  ه��ي 
�لأ�شباب  ك��ان��ت  وم��ه��م��ا  �ل��ط��ري��ق 
�ملوؤدية لعدم ترك م�شافة �آمان �أو 
�لتجاوز و�ل�شرعة فيه ل ت�شاوى 
�ل�شائق ومن معه وغريه  تعر�س 
خلطر  �لطريق  م�شتخدمي  م��ن 

�حلو�دث �ملرورية .

�لعمل  �آل����ي����ات  وت���ع���زي���ز  ل��ط��ري��ق 
ح����ول �ل���ع���و�م���ل �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ذ�ت 
�إ�شابات  جتنب  يف  �لكبري  �لأث���ر 
�أهمية  �إىل  ..لف����ت����ا  �حل��������و�دث 
للمنظومة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���ح���اور 
�مل���روري���ة و�إع������د�د خ��ط��ط �لعمل 

وفقا لها.
تبذلها  �ل���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  و�أ�����ش����اد 
وعلى  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات 
ر�أ�شها وز�رة �لد�خلية ومديريات 
و�إد�ر�ت �ملرور يف �لدولة و�لتي نتج 
�عد�د  �نخفا�س ملمو�س يف  عنها 

�لناجمة عن  �لوفيات و�لإ�شابات 
�حل���و�دث �مل��روري��ة ل��ع��ام 2012 
مقارنة بعام 2011 و�لذي يعترب 
موؤ�شر� �إيجابيا يوؤكد �شحة �مل�شار 
�شعار  �أن  �إىل  ..لف���ت���ا  و�ل��ت��وج��ه 
غ��اي��ن��ت��ا �شامتك  �مل����رور  �أ���ش��ب��وع 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام  �شك  ب��ا  يعك�س 
�لإن�شان  و�شامة  باأمن  �لر�شيدة 
ووق��اي��ت��ه م��ن خم��اط��ر �حل����و�دث 
�ملرورية و�لتي تعترب من �لق�شايا 
�مللحة �لتي ت�شتدعي �يجاد طريق 
�ملنا�شبة  �حللول  لتوفري  متعددة 

مل���خ���ت���ل���ف �خل�����ط�����ط و�مل���������ش����اري����ع 
قامت  �لغرفة  �أن  م��وؤك��د�  للغرفة 
ق���اع���دة ���ش��ل��ب��ة لتمكني  ب��ت��اأ���ش��ي�����س 
قطاع �لأعمال يف �لإم��ارة من �أد�ء 
وبر�مج  خ��ط��ط  تنفيذ  يف  م��ه��ام��ه 
�ل�شاملة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

م��ع �جلهات  ب��ن��اء  ب�شكل  وت��ع��اون��ت 
و�لهيئات �حلكومية لتهيئة �لبيئة 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  �أم�����ام  �خل�����ش��ب��ة 
لاإ�شهام �لفاعل يف م�شرية �لعمل 
�أ����ش���اد بجهود  ك��م��ا   . �لق��ت�����ش��ادي 
يف  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 

�أطر  ودف����ع  �ل��غ��رف��ة  دور  ت��ر���ش��ي��خ 
�لدو�ئر  م��ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
�مل��ح��ل��ي��ة وجم��ت��م��ع��ات �لأع����م����ال . 
�أع�������ش���اء جمل�س  �أك�����د  وب����دوره����م 
�أن توجيهات �شاحب  �إد�رة �لغرفة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 

�أ�شا�شية  دع��ام��ة  مت��ث��ل  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ل��ك��اف��ة �مل���ب���ادر�ت �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �لتي 
باأنهم  م��وؤك��دي��ن  �ل��غ��رف��ة  تبنتها 
كل  لتقدمي  �جلهد  ك��ل  �شيبذلون 
م���ا ل��دي��ه��م م���ن �إم��ك��ان��ي��ات لدعم 

�لبنية �لقت�شادية يف �لإمارة. 

حاكم راأ�س اخليمة يح�شر افراح ال�شويدي
•• راأ�س اخليمة-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة م�شاء �أم�س �لول حفل �لع�شاء �لذي �أقامه رجل 
�لأعمال ر��شد حممد عبد �هلل �ل�شويدي مبنا�شبة زفاف جنله حممد �إىل 
�حلفل  ح�شر  كما   . �ل�شويدي  ب��در  بن  حميد  �شامل  حميد  �ل�شيد  كرمية 
�لذي �أقيم يف �شالة �لأفر�ح �لكربى يف فندق ر�أ�س �خليمة �ل�شيخ �شامل بن 

�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين و�ل�شيخ حميد بن عبد�هلل  �شلطان 
بن  بن خالد  �ل�شيخ �شقر  و  �لقا�شمي  بن عبد�هلل  و�ل�شيخ عمر  �لقا�شمي 
حميد �لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
و�ل�شيخ حممد بن كايد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية وعدد 
�لباد  ووجهاء  و�عيان  عبيد �خلاطري  بن  علي  بن  مفتاح  و  �ل�شيوخ  من 
�لعني خال  . وقدمت فرقة عيالة  و�ملدعوون  �لقبائل  و�أبناء  و�مل�شئولون 

�حلفل �لأهازيج و�لفنون �لإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة.

جمعية الإمارات لل�شالمة املرورية: ا�شبوع املرور اخلليجي فر�شة لرفع الوعي حول اآثار اإ�شابات الطرق

معر�س للم�ساريع الطالبية املبتكرة يف اأبريل

جائزة راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز التعليمي حتكم م�شابقة قراءتي هوايتي
حددت جائزة ر�أ�س �خليمة لاإبد�ع 
�ملقبل  �ب���ري���ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  و�ل��ت��م��ي��ز 
�مل�شاريع  م��ع��ر���س  لق��ام��ة  م��وع��د� 
�ملبتكرة �لثاين جاء ذلك يف ت�شريح 
ع�شو  مطر  �شيف  م��وزة  لاأ�شتاذة 
رئي�شة  �جل���ائ���زة  �م���ن���اء  جم��ل�����س  ة 
�لإمار�تية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
خ���ال �ف��ت��ت��اح��ه��ا ي���وم �م�����س �لول 
»قر�ءتي  م�شابقة  حتكيم  لفعاليات 
�ل��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا �جلائزة  ه��و�ي��ت��ي« 
على �مليد�ن �لرتبوي بد�ية �لف�شل 
مبادر�ت  ���ش��م��ن  �ل��ث��اين  �ل��در����ش��ي 

�جلائزة.
�شيف مطر  م���وزة  �ل���ش��ت��اذة  وق���ال 
�عتمدت  �جل����ائ����زة  �إد�رة  ك���ان���ت   :
�ل�شابقة  �ل���دور�ت  يف  �مل�شابقة  ه��ذه 
لت�شجيع �لعاد�ت �لتعليمية �حلميدة 
وطالبات  ط��ل��ب��ة  ب����ني  ك����ال����ق����ر�ءة 
��شتمر�رية  على  وت��اأك��ي��د�  �مل��د�ر���س 
�لرت��ب��اط ب��امل��ي��د�ن �ل��رتب��وي ، هذ� 
���ُش��ك��ل��ت جل��ن��ة لتحكيم  ق���د  وك���ان���ت 
بالتعاون  هو�يتي  قر�ءتي  م�شابقة 
مع منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية 
و�لتي �شمت عدد من موجهي �للغة 
�لعربية على �ن تعلن نتائج حتكيم 

ع�شو جمل�س �أمناء �جلائزة رئي�شة 
�لإمار�تية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
م���ع ج��م��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة �مل�����ش��ارك��ني يف 
على  �مل�شرفني  و�ل���ش��ات��ذة  �ملعر�س 
�مل�������ش���اري���ع ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ني عن 
م��در���ش��ة �ل��رم�����س �ل��ث��ان��وي��ة ب��ن��ني ، 
�ل�شا�شي  للتعليم  ���ش��م��ل  م��در���ش��ة 
بنني ، مدر�شة جلفار �لثانوية بنات 
�لثانوي  للتعليم  �جل��ري  م��در���ش��ة   ،
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانوية   ،
�لتانوي  للتعليم  �لروؤية  ،ومدر�شة 

بنات .
�شيف مطر  �ل�شتاذة موزة  وحتدث 
ع���ن جن���اح���ات م���ب���ادرة �جل���ائ���زة يف 
�لطابي  �لإب����د�ع  حا�شنة  �ط���اق 
ك����و�ح����دة م����ن م�����ب�����ادر�ت �جل���ائ���زة 
�لت�شجيعية و�لتي ت�شاهم يف حتفيز 
حتقيق  نحو  �لتعليمية  موؤ�ش�شاتنا 
�أع��ل��ى م��ع��اي��ري �جل����ودة ، وع��ل��ي��ه مت 
�ختيار عدة مد�ر�س حا�شنة لاإبد�ع 
�ل��ط��اب��ي ط��ب��ق��اً مل��ع��ي��ار �ل��ت��م��ي��ز يف 
ن�شبة �حلا�شلني على  �ملدر�شة وهو 
%90 وما فوق ن�شبًة لعدد طاب 

�ملدر�شة �لإجمايل.
ر������س �خليمة  ج��ائ��زة  �ن   : وق��ال��ت 

�مل�شابقة خال �ل�شهر �حلايل .
ويف جانب �خر و�شمن حملة ثقافة 
و�أطلقتها  ت��ب��ن��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �لإب��������د�ع 
�جلائزة  �إد�رة  ت�����ش��ت��ع��د   ، �جل���ائ���زة 
�ملبتكرة  �مل�����ش��اري��ع  معر�س  لإق��ام��ة 
�شهر  �ق���ام���ت���ه يف  و�مل����زم����ع  �ل���ث���اين 
�بريل �لقادم، و�لذي يهدف لتعزيز 
�لبتكار  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  وت�����ش��ج��ي��ع 
�مل�شاركة  على  وح��ف��زه��م  و�لتفكري 
يف  لإع���د�ده���م  �مل��ع��ر���س  يف  بفعالية 
جم��ال �لب��ح��اث و�ل��در����ش��ات ، وقد 
طرحت  ق���د  �جل���ائ���زة  �إد�رة  ك��ان��ت 
�ملبتكرة  �مل�����ش��اري��ع  م��ع��ر���س  م��ب��ادرة 
�لف�شل  �ل���رتب���وي يف  �مل���ي���د�ن  ع��ل��ى 
وق���د قامت  ه���ذ�   ، �ل��در����ش��ي �لول 
�لعلمية  �مل�������ش���اري���ع  ت��ق��ي��ي��م  جل���ن���ة 
�لفرتة  خ��ال  �جل��ائ��زة  يف  �ملبتكرة 
ب���زي���ارة م���د�ر����س منطقة  �مل��ا���ش��ي��ة 
لاطاع  �لتعليمية  �خليمة  ر�����س 
على �لأفكار �لعامة وح�شر �ملكونات 
ومر�حل  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�خل����ام����ات 
�جناز �مل�شاريع و�لدعم �ملطلوب من 

قبل �إد�رة �جلائزة .
�جتماع  �جل��ائ��زة  �د�رة  ع��ق��دت  وق��د 
مطر  �شيف  م��وزة  �ل�شتاذة  برئا�شة 

حكومية  موؤ�ش�شة  و�لتميز  لابد�ع 
غري ربحية تعنى بالتعليم يف �إمارة 
ر�أ�س �خليمة وذلك من خال رعاية 
�مل��ب��دع��ني و�مل��ت��م��ي��زي��ن م��ن �لطلبة 
و�خل���ري���ج���ني و�ل��ه��ي��ئ��ات �لإد�ري������ة 
و�لهيئات  و�ل��ف��ن��ي��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لها  �لتي  و�ل�شخ�شيات  و�ملوؤ�ش�شات 
�شعياً  �لرتبوي  �حلقل  يف  �إ�شهامات 

لتحقيق منو متو�زن بني �ملو�رد .
�جل����ائ����زة  روؤي���������ة  �ن   : و������ش����اف����ت 
رعاية  ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن،  حت��ف��ي��ز  ه���ي 
للمبدعني، نتاجات جمتمعية و�عدة 
ور�شالة �جلائزة �ل�شعي من خالها 
و�ملبدعني  �مل��ت��ف��وق��ني  ت�شجيع  �إىل 
وحت��ف��ي��زه��م وت��ن��م��ي��ت��ه��م م���ن �أج���ل 
�ل��ت��م��ي��ز و�جل�����ودة يف  ق��ي��م��ة  تعميق 
�لعاملة  �لقوى  كفاءة  ورف��ع  �لعمل 
لتحقيق �أهد�ف �ملجتمع، وذلك من 
خال �ل�شر�كة �لفاعلة بني �جلائزة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
�ىل  ت���ه���دف  �جل�����ائ�����زة  �ن  و�ك�������دت 
رعاية �لطلبة �ملتفوقني و�ملتميزين 
�أف�شل  ��شتثمار  ل�شمان  و�ملبدعني 
للكفاء�ت �ملو�طنة و حتفيز وتنمية 
من  و�خلرجني  و�لأ���ش��ات��ذة  �لطلبة 

و�جلودة  �لتميز  قيمة  تعميق  �ج��ل 
�لتطوير  يف  و�مل�شاهمة  �لعمل.  يف 
�ل���ن���وع���ي ل���ل���م���و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة مبا 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  متطلبات  يلبي 
ت�شجيع  �ىل  �جل��ائ��زة  ت��ه��دف  كما   ،
�ملتفوقني و�ملتميزين و�ملبدعني من 
�لطلبة و�لأ�شاتذة و�خلريجني و�ىل 
حتقيق �شر�كة حقيقية وفاعلة بني 

�جلائزة و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
وح�����ش��ب �ل���ن���ظ���ام �ل���ش��ا���ش��ي متنح 
ج����ائ����زة ر�أ���������س �خل���ي���م���ة ل����اب����د�ع 
و�لتميز �لتعليمي للهيئات �لإد�رية 
�ملو�طنني  من  و�لفنية  و�لتعليمية 
�خليمة  ر�أ����س  منطقة  يف  �لعاملني 
ب���ال���ن���ظ���ر �إىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وذل�������ك 
و�لتز�مهم  متيزهم  �أو  �أقدميتهم 
باأخاقيات �ملهنة وللهيئات �لإد�رية 
�لعاملني  من  و�لفنية  و�لتعليمية 
�لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  يف منطقة 
�لذين قدمو� بحوثا تربوية متميزة 
تخدم �لعملية �لتعليمية كما متنح 
�جلائزة للطلبة �ملو�طنني �ملتفوقني 
و�ملبدعني من منطقة ر�أ�س �خليمة 
�ملتفوقني  و�خلريجني  �لتعليمية. 

من �لكليات و�جلامعات. 

رقابة الأغذية يف بلدية ال�شارقة تنفذ 59 األف زيارة وحملة تفتي�شية عام 2012
•• ال�صارقة-وام:

ك�شف �لتقرير �ل�شنوي لعام 2012 
�ل�شادر عن بلدية مدينة �ل�شارقة �أن 

عدد �لزيار�ت �لتي قام بها ق�شم رقابة 
وحمات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إىل  �لأغ���ذي���ة 
باأنو�عها  �لغذ�ئية  �مل��و�د  و�إن��ت��اج  بيع 
�ملختلفة بلغت 59 �لفا و843 زيارة 

�أحمد  ر���ش��ا  �ل��دك��ت��ورة  و�أو���ش��ح��ت   .
�لقا�شمي م�شاعد مدير عام �لبلدية 
�ن  و�لبيئة و�جلودة  �ل�شحة  ل�شوؤون 
�لعام  يف  ��شدر  �لأغذية  رقابة  ق�شم 
من�شاأة   50 ب��اإغ��اق  �و�م����ر  �مل��ا���ش��ي 
غذ�ئية ب�شكل موؤقت حلني �لتز�مها 
�إطار  يف  وذل��ك  �ل�شحية  بال�شروط 
حر�س بلدية �ل�شارقة على �حلفاظ 
�مل�شتهلكني  و����ش���ام���ة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى 
و�شاحية  ج�������ودة  م����ن  و�ل����ت����اأك����د 
�ملنتجات �لغذ�ئية �ملوجودة بالأ�شو�ق 
. كما مت �شحب 323 عينة لفح�شها 
عينة   197 �إىل  بالإ�شافة  خمربيا 
����ش���ك���اوي و�شلت  ب���ن���اء ع��ل��ى  �أخ������رى 
بع�س  من  �لأغ��ذي��ة  رقابة  ق�شم  �إىل 
�لأرقام  ه��ذه  �ن  و�أك��دت  �مل�شتهلكني. 
�لتي  �لكبرية  �جل��ه��ود  حجم  تعك�س 
ب��ذل��ه��ا ق�����ش��م رق���اب���ة �لأغ����ذي����ة على 
م���د�ر ع���ام ك��ام��ل م��ن �أج���ل �حلفاظ 
يف  �مل�شتهلكني  و�شامة  �شحة  على 
كافة �إنحاء �ملدينة حيث يقوم �لق�شم 
ب�شكل  ت��ف��ق��دي��ة  وزي�������ار�ت  ب���ج���ولت 
�لغذ�ئية  �مل��ن�����ش��اآت  جل��م��ي��ع  م�شتمر 
بينها  وم�����ن  و�مل���ط���اع���م  و�مل����ح����ات 
�أخذ  �ىل  منوهة  �ملدر�شية  �ملقا�شف 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  خ���ال  ع��ي��ن��ات   105
�ملد�ر�س  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �مل���ي���اه  م���ن 
�حلكومية للتاأكد من جودتها حفاظا 
�لطلبة.  �لأب��ن��اء  وح��ي��اة  �شحة  على 
�أن  �لقا�شمي  ر���ش��ا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ق�شم رقابة �لأغذية يقوم بالتفتي�س 
ت�شمل  �ل����ت����ي  �مل�����و�ق�����ع  ك����اف����ة  ع���ل���ى 
و�ل�شوبر  و�ل��ك��اف��ي��رتي��ات  �مل��ط��اع��م 
�ل�شعبية  و�ملطابخ  و�لبقالت  ماركت 
�لغذ�ئية  �مل�������و�د  جت������ارة  وحم������ات 
وجت�������ارة �لأ�����ش����م����اك و�خل�������ش���رو�ت 
و�لفاكهة و�لتمور وخدمات �لتموين 
وحم��ات بيع وجت���ارة �لي�����س كرمي 
وجت�����ارة �ل���ب���ه���ار�ت و�ل��ع�����ش��ل وطهي 
وتقدمي  وجتهيز  �لأ�شماك  وتقدمي 

�ملعجنات . 
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          يف الدعوى رقم 2012/1356 جتاري كلي

�ملدعى  �ملعدنية �س.ذ.م.م ب�شفتكم  �لن�شاء�ت  ت�شييد  ملقاولت  �لبحر  �مو�ج  �ل�شادة/ 
�ملوقرة للقيام  بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية  عليه  - نود �لفادة 
يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء  �عاه،  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حل�شابية  �خلربة  مبهمة 
مقابل  بغد�د  �شارع  )دبي(   2 �لنهدة  مبنطقة  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  بكم  �لجتماع 
باتينيوم  مركز  بناية  للطالبات-  �لعليا  �لتقنية  كليات  بجانب  �للفية  مدر�شة 
رقم  فاك�س   04-2344403 رقم  هاتف   )406( رقم  مكتب  �لر�بع-  �لطابق  لاأعمال- 
�شباحا   11.30 �ل�شاعة  متام  يف    2013/3/14 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  يف   04-2344330
وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عاه، لذ� يرجى ��شطحاب  كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية �لتى حتقق دفاعكم يف ح�شور  موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق  
حما�سبون قانونيون                            

 اعالن اجتماع خربة
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   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/192  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�حمد حممد  عبد�جلو�د يون�س �جلن�شية: م�شر مدعى عليه: �لطائر 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبا�شرت  لل�شري�ميك  �ل�شعيد 
و�لبا�شرت  لل�شري�ميك  �ل�شعيد  �عانه/�لطائر   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

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

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

 يف التنفيذ رقم )2012/2230 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
طالب �لتنفيذ/ حممد م�شكني قامي دين   �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : 
�شركة فل�شطني للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:  
�شركة فل�شطني للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/1210 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/3/18 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا  �لتنفيذ-  �لثانية باد�رة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اتفاقية تعاون م�شرتك بني جامعة العني وجامعة �شمال ميت�شيجان
•• العني-الفجر:

وقعت جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا �تفاقية تعاون م�شرتك مع 
جامعة �شمال ميت�شيجان �لأمريكية، وذلك بهدف تعزيز �لتبادل �ملعريف 
�لتعاون  �أو��شر  �ملعرفة وتوطيد  �آفاق  يوؤدي �ىل تو�شيع  و�لبحثي مبا 
�لثقايف. جاء ذلك خال زيارة وفد من جامعة �شمال ميت�شيجان �إىل 
جامعة �لعني مبقرها يف مدينة �لعني، حيث �شم �لوفد يف ع�شويته 
�لدكتور ديفيد هاينز رئي�س جامعة �شمال ميت�شيجان و�لدكتور بول 
لنغ نائب رئي�س �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية و�لدكتور جمال ر��شد 
�شمال ميت�شيجان، حيث كان  �لعلوم و�لقت�شاد فيجامعة  عميد كلية 
يف ��شتقبال �لوفد �لأ�شتاذ �لدكتور غالب �لرفاعي رئي�س جامعة �لعني 

و�ل�شتاذ �لدكتور عبد �حلفيظ بلعربي نائب رئي�س �جلامعة.
 وقال �أ.د. غالب �لرفاعي �إن �لتعاون �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، 
�خلرب�ت  ي��دع��م  مب��ا  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لعلمية  �ل���ق���در�ت  �إث�����ر�ء  يف  ي�شهم 
�لأكادميية و�لتعليمية من خال مبادر�ت م�شرتكة تعود بالنفع �لعام 

على �لطلبة و�ل�شاتذة يف �ملجال �لعلمي و�لبحثي.
�شمال  وجامعة  �ل��ع��ني  جامعة  ب��ني  �مل�شرتكة  �لتفاقية  �أن  و�أ���ش��اف   
ميت�شيجان ، تاأتي يف �إطار م�شاعي �لطرفني لتفعيل �لتبادل و�لتو��شل 
بينهما، مبا ينعك�س �إيجابياً على �جلامعتني، ويغني جتاربهما، ويثمن 
�لرو�بط �لتي جتمعهما، وبناء على ذلك ت�شمنت �لتفاقية �لتعاون يف 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك، و�إعد�د برنامج لتقوية �ملجال �لعلمي 
هيئة  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني،  زي��ار�ت  تبادل  عرب  وذلك  و�لثقايف  و�ملعريف 

�لتدري�س لإلقاء �ملحا�شر�ت وتبادل �خلرب�ت لإجر�ء �لبحوث �لعلمية 
�مل�شرتكة يف خمتلف �لتخ�ش�شات، بالإ�شافة لعقد �ملوؤمتر�ت �لعلمية 
ن�شر  على  �لعمل  جانب  �إىل  م�شرتكة،  ق�شايا  تتناول  �لتي  و�لثقافية 
�لبحوث بح�شب ما يتفق عليه �جلانبان وما ت�شمح به �لأنظمة �ملطبقة 

لكل منا.
للوثائق  تبادل  �ملوقعة  �لتفاقية  مبوجب  �شيتم  �أن��ه  �لرفاعي  وتابع   
و�ملعلومات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك بيننا وبني جامعة �شمال ميت�شيجان، 
�لتعليمية،  �ملناهج  تطوير  جم��ال  يف  �لتعاون  ت�شجيع  �إىل  بالإ�شافة 
وكذلك  �ل��ع��ايل،  بالتعليم  �ملتعلقة  و�ل��در����ش��ات  �ل��رتب��وي  و�لتخطيط 
�لتي  و�ملر�جع  للكتب  �مل�شرتكة  و�لرتجمة  �مل�شرتك  �لتاأليف  ت�شجيع 

ت�شدر عنهما ون�شر وتوزيع هذه �لكتب لدى �جلانبني.

متطوعو متالزمة داون يعقدون اجتماعًا اليوم لتنظيم الحتفال باليوم العاملي بدبي مول
ملتازمة  �لإم����ار�ت  جمعية  تنظم 
�ل���������ش����ن����وي  �ح�����ت�����ف�����ال�����ه�����ا  د�ون 
مبنا�شبة  �ل���ك���ب���ري  �جل���م���اه���ريي 
مل��ت��ازم��ة د�ون يوم  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 
يف  �ل�شهر  م��ن  و�لع�شرين  �لثالث 

دبي مول.
�ل�شيدة  ����ش���ع���ادة  ب���ذل���ك  ���ش��رح��ت 
�لها�شمي  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ون��ي��ا 

رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية .
وق���ال���ت �ل��ه��ا���ش��م��ي: ���ش��ي�����ش��ارك يف 
د�ون  م��ت��ازم��ة  ذوي  �ل���ي���وم  ه����ذ� 
من �جلن�شني مبر�كز و�أندية ذوي 
�لإع���اق���ة ب��ال��دول��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
وجمعيات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 
�لنفع �لعام و�ملهتمني ب�شئون ذوي 
ك��ب��ري من  وع����دد  د�ون  م��ت��ازم��ة 

�ل�شخ�شيات �لهامة يف �ملجتمع. 
ف��ري��ق م��ت��ط��وع��ي جمعية  وي��ع��ق��د 
�جتماعا  د�ون  ملتازمة  �لم���ار�ت 
م��ار���س يف مقر   10 �لح���د  ع�شر 
لتن�شيق  ج����م����ريه  يف  �جل���م���ع���ي���ة 
وتنظيمها  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  �لع���������د�د 

باأف�شل وجه .
�لدعوة  �جل��م��ع��ي��ة  �د�رة  ووج��ه��ت 

لنجوم �ملجتمع و�فر�ده للم�شاركة 
لاأخذ  �ل����ه����ام  �لح����ت����ف����ال  ب���ه���ذ� 
نحو  د�ون  م��ت��ازم��ة  ذوي  ب��اأي��دي 
�ل��رق��ي و�ل��ب��ن��اء وت��خ��ط��ي حو�جز 
ر�شم  يف  �شويا  وللم�شاركة  �لإعاقة 
�لبت�شامة على �شفاههم وذلك من 
متازمة  ذوي  مع  �مل�شاركة  خال 
�لحتفالية  �مل�شي  فعالية  يف  د�ون 
�مل��ق��ام��ة ب��ال��ر�ب��ع��ة م��ن ع�����ش��ر يوم 

�ل�شبت 23 مار�س يف دبي مول.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ث���ن���ت 
�لعاملي  باليوم  �لحتفال  لفعاليات 
�مل�شكلة  د�ون  م���ت���ازم���ة  ل������ذوي 
ملتازمة  �لم����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  يف 
�لكرمية  �ل����رع����اي����ة  ع���ل���ى  د�ون 
�لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  توليها  �ل��ت��ي 
بف�شل توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
و�جلهات �ملعنية يف �لعتناء بذوي 
وت�شهيل  وت��وف��ري  د�ون  م��ت��ازم��ة 
�ل�شعيدة  �حل���ي���اة  م��ق��وم��ات  ك��اف��ة 

لهم .
تقديرها  ع��ن  �لها�شمي  و�ع��رب��ت 
لد�عمي  �جلمعية  �د�رة  وجمل�س 
�لفعالية و�لرعاة وم�شيد� بدعمهم 

�ل��ت��وع��ي��ة من  ك��ب��ري يف زي����ادة  دور 
خال تو�جدها ما �عطى �حلدث 
�هميته ما جعل �حلدث يتكررهذ� 

�لعام بنف�س �ملكان.
و�أ�شافت �لها�شمي: �ن هيئة �لمم 
�مل��ت��ح��دة ق��د �ع��ت��م��دت و�ق����رت يوم 
م���ن مار�س  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �حل�����ادي 
م���ن ك���ل ع���ام ي���وم ع��امل��ي ملتازمة 
د�ون ، م�شري� �ىل حر�س �جلمعية 
�ل�������ش���ن���وي وم����ن����ذ ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا يف 
و��شتثماره  �ل��ي��وم  بهذ�  �لإح��ت��ف��ال 
مبفهوم  �لكرمي  �جلمهور  لتوعية 
وج���ذب  د�ون  م���ت���ازم���ة  وم��ع��ن��ى 
و�لتو��شل  و�ل�����دع�����م  �مل�������ش���ان���دة 
�لحتفال  ه��ذ�  ويعد  �جلماهريي 
للجمعية  �ل��ث��ام��ن  �لح��ت��ف��ال  ه���و 
�لدولية  �ملنظمة  من  �عانه  منذ 
يف  �آي  �������س  دي  د�ون  مل���ت���ازم���ة 

. 2005
�د�رة  و�و���ش��ح��ت رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
جمعية �لمار�ت ملتازمة د�ون �ن 
�لمم �ملتحدة �عتمدت يف نوفمرب 
2011 وهذ� ثاين عام نحتفل به 
بتوقيع  �ل��ع��امل  دول  ك��ل  مب�شاركة 

بال�شافة  وم��و�ف��ق��ت��ه��ا  دول���ة   78
من  ���ش��خ�����ش��ي  ط���ل���ب  �ل����ف����ي  �ىل 
�لعامل �شارك فيه �ع�شاء �جلمعية 
يف �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه مل��ط��ال��ب��ة �لمم 
�مل��ت��ح��دة ب��اع��ت��م��اد ه���ذ� �ل��ي��وم و�ن 
م��ا حتقق يعد لجن��از عاملي كبري 
ي�شعدنا �ن نحتفل به �ليوم ولثاين 
مرة بالمار�ت مع 77 قطر� عربيا 
و�شديقا ي�شاركون يف حتمل �مانة 
لذوي  و�لرفاهية  �لرعاية  توفري 
و�بناوؤنا  �خ��و�ن��ن��ا  د�ون  م��ت��ازم��ة 

فلذ�ت �كبادنا .
��شامة  �ملهند�س  جهته  من  و����ش��اد 
���ش��ر ع���ام �جلمعية  �ل�����ش��ايف �م���ني 
ب�����ج�����ه�����ود �مل�����ت�����ط�����وع�����ني �ل�����ذي�����ن 
من  �حلفل  تنظيم  يف  �شي�شاركون 
د�خ������ل �جل��م��ع��ي��ة وخ���ارج���ه���ا كما 
جرى عليه �لعرف كل عام ليظلو� 
للعطاء  �ل�����ش��ام��ق��ة  �ل���ن���ج���وم  ه���م 
�لنبيل م�شرية  �لن�شاين  و�لتطوع 
منظمة  ع��ل��ي��ا  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  �ىل 

للفعالية .
و�ك��د �ل�شايف �ن �ح��د �ه��د�ف هذ� 
وتعاون  م�شاركة  على  �لعمل  �لعام 

�ل��ت��ط��وع �ملوجودة  ف���رق  ع���دد م��ن 
�لعمل  دع���م  �مل���ب���ادرة يف  ب��ال��دول��ة 
م�شاركة  تعودنا  حيث  �لجتماعي 
�شنوية من عدة فرق ومنها فريق 
�ل��ط��م��وح بدبي  �ل�����ش��اب  خ���ط���و�ت 
ب������ادر ت���ط���وع بدبي  وف����ري����ق ف���ك���ر 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  م��ت��ط��وع��ي  وف���ري���ق 
ب��دب��ي وف��ري��ق خ��ا���س من  �ملجتمع 

متطوعي �جلمعية .
�مل�شاركة  تكون  �ن  هدفنا  و����ش��اف 

ن��و���ش��ع فيها حملة  �ل��ط��رف��ني  م��ن 
�ل�شبكات  خ�����ال  م����ن  �ل���ت���وع���ي���ة 
�لج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ل������ه������ذه �ل�����ف�����رق 
ث��م نعطي م��ن خال  و�ع�����ش��ائ��ه��ا 
هذه �لفعاليات جليل �ليوم فر�شة 
�ملزيد  �لتطوعية  �ل�شبابية  للفرق 
للم�شاركة  �ل��ف��اع��ل  �حل�����ش��ور  م��ن 
يف ه������ذ� �حل�������دث �ل���ع���امل���ي و�خ����ذ 
خ��رب�ت ج��دي��دة وم��ه��ا�ت ميد�نية 
�لفعاليات  ه���ذه  مل��ث��ل  �لتنظيم  يف 

�لكربى معتمدة �شاعات �لتطوع.
�جلمعية  �ن  �ىل  �ل�����ش��ايف  و�����ش���ار 
بد�ت �ل�شتعد�د للحدث منذ �شهر 
م��ن ق��ب��ل �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �ملنظمة 
�لفرق  على  �ملهام  توزيع  بد�نا  ثم 
ل��ت��ت��ب��ع��ه��ا �ج���ت���م���اع���ات �د�ري��������ة يف 
وم�شيد�  باملوقع  و�جتماعات  �ملقر 
�جلهات  م����ن  �ل���ك���ب���ري  ب���ال���ت���ع���اون 
مول  �د�رة  مقدمتها  ويف  �ملتعاونة 

دبي.

يك�شف  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  �لن�������ش���اين 
عمق �هتمامهم �لاحمدود بذوي 
متازمة د�ون وحر�شهم على دعم 
كل ما ي�شعد �بناء �لوطن يف �شتى 
�ملجالت وبالخ�س ذوي متازمة 

د�ون .
�قامة  �ن   : �ل���ه���ا����ش���م���ي  وق����ال����ت 
�حلدث �شنويا يف دبي مول �عطى 
ث��ق��ل ك��ب��ري ل��ل��ح��دث ن��ف�����ش��ه وكان 
�كر من ر�ئع مع ح�شور�لطفال 
و�ل�شخ�شيات �لبارزة �لتي كان لها 

انخفا�س وفيات احلوادث بالدولة عام 2012 بن�شبة 12.9 باملائة مقارنة بعام 2011 مبادرات جديدة ل�شرطة اأبوظبي �شمن اأ�شبوع املرور اخلليجي 2013
•• اأبوظبي-وام:

�شجلت حو�دث �ملرور على م�شتوى �لدولة خال 2012 �نخفا�شا بن�شبة 3.7 
باملائة مع تر�جع عددها من 6700 يف 2011 �إىل 6454 حادثا خال عام 
 720 �مل��رور من  �إىل �نخفا�س �لوفيات �لناجتة عن ح��و�دث  �أدى  2012 ما 
�نخفا�س  بن�شبة   2011 ع��ام  وف��اة  628 حالة  �إىل   2012 ع��ام  وف��اة  حالة 
بلغت 12.7 باملائة مقابل �نخفا�س عدد �لإ�شابات �لبالغة 7808 �إ�شابة �إىل 

7586 �إ�شابة وبن�شبة �نخفا�س بلغت 2.8 باملائة خال �لفرتة نف�شها.
وذكرت وز�رة �لد�خلية �أن ��شرت�تيجيتها خلف�س �أعد�د وفيات �حلو�دث �ملرورية 
�أثمرت عن حت�شن موؤ�شر�ت �ل�شامة �ملرورية على م�شتوى �لدولة خال �لعام 
2012 وحتقيقها معدل 6.53 وفاة لكل 100 �ألف من �ل�شكان مما جعلها 
حتتل مركز� متقدما بني دول �لعامل. �أعلن ذلك �لعميد غيث ح�شن �لزعابي 
مدير عام �لإد�رة �لعامة للتن�شيق �ملروري بوز�رة �لد�خلية يف موؤمتر �شحفي 
�حلالة  عن  فيه  ك�شف  �مل���روري  للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة  مقر  يف  �أخ��ري�  عقده 
�ملرورية على م�شتوى �لدولة لعام 2012 و�لتي �شهدت �نخفا�شا ملحوظا يف 
جميع �ملوؤ�شر�ت �ملرورية بف�شل توجيهات �لقيادة �ل�شرطية ومتابعتها �مل�شتمرة 
كبرية  تبذل جهود�  بالدولة  لل�شرطة  �لعامة  و�لقياد�ت  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  لفتا 
للو�شول �إىل ن�شبة 5.5 وفاة لكل 100 �ألف من �ل�شكان. وجاء �ملوؤمتر تز�منا 
فعالياته �شباح  تبد�أ  �لذي  �خلليجي  �مل��رور  لأ�شبوع  �جلارية  �ل�شتعد�د�ت  مع 
�لعربية  ل��دول �خلليج  �لتعاون  �لدولة ودول جمل�س  �لأح��د على م�شتوى  غد 
�ل�شعار  هذ�  وي�شتمر  �شامتك  غايتنا  �شعار  حتت  �لعام  هذ�  تنظيمه  ويجري 
تعمل جاهدة من  �ل���وز�رة  �إن  �لزعابي  وق��ال   .2014 و   2013 مل��دة عامني 
بال�شامة  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�شيق  �ملرورية  �ل�شامة  م�شتوى  رفع  �أجل 
منها  على عدة حماور  تركز  �لتي  ��شرت�تيجيتها  بالدولة من خال  �ملرورية 
�لثقافة �ملرورية و�لهند�شة و�ل�شامة على �لطرق وحتديث  �لتوعية وتعديل 
جانب  �إىل  �لإ���ش��ع��اف  وتطوير  �لطبية  �خل��دم��ات  م�شتوى  ورف��ع  �لت�شريعات 
زيادة معدلت �ل�شبط �ملروري على �لطرق من �أجل حتقيق �ل�شامة جلميع 
مقلقا  هاج�شا  ت�شكل  ت��ز�ل  ل  �مل���رور  ح���و�دث  �أن  وذك��ر  �ل��ط��ري��ق.  م�شتخدمي 
لاأجهزة �لأمنية يف �لدولة وللجمهور على �لرغم من �نخفا�شها عام 2012 
مقارنة بعام 2011 ب�شبب ما تخلفه من �آثار �شارة تتمثل يف �أعد�د �لوفيات 

و�لإ�شابات و�لآثار �لجتماعية �لأخرى �إ�شافة �إىل �خل�شائر �ملادية يف �ملمتلكات 
و�لتي تكلف �لقت�شاد �أمو�ل طائلة لفتا �إىل �أن �لإح�شاء�ت ت�شري �إىل وق�وع 
عام  خ��ال  �شخ�شا   628 ووف��اة  �إ�شابة   758 وق��وع  عنها  نتج  6454حادثا 

.2012
و�أو�شح �أن �حتفالت �لدولة باأ�شبوع �ملرور �خلليجي حتت �شعار غايتنا �شامتك 
�أف��ر�د �ملجتمع وتكاتف جميع �جلهود  تركز على زي��ادة �لوعي �مل��روري جلميع 
للحد من �حلو�دث �ملرورية مو�شحا �أن �لهدف �لرئي�شي لوز�رة �لد�خلية هو 
توفري �لأمن و�ل�شامة من خال حماية �لأرو�ح و�ملمتلكات لكل م�شتخدمي 

�لطريق فغايتنا �شامتك.
تعزيز  على  �لد�خلية  ب���وز�رة  �مل���روري  للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة  حر�س  و�أك���د 
جميع  ل��دى  و�ل�شامة  �لأم��ن  لتوفري  كافة  �ملجتمع  و�شر�ئح  �جلهات  تكاتف 
م�شتخدمي �لطريق من خال حملة �لتوعية ملرورية �لثانية لهذ� �لعام �لتي 
مبادر�ت  �شمن  تاأتي  و�لتي  �مل��رور  باأ�شبوع  �لحتفال  �شمن  تنظيمها  يجري 
قطاع �ملرور ويف �إطار �خلطة �ل�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية �لتي تهدف �إىل 
�إد�ر�ت  حت�شني �ل�شامة �ملرورية على �لطرق بالتعاون و�لتن�شيق مع خمتلف 

�ملرور و�لدوريات بالدولة.
وذكر �أن �حلملة ي�شارك فيها ما يقارب من 40 جهة معنية بال�شامة �ملرورية 
و�ل��ت��ي ت��دع��م ه��ذه �مل���ب���ادر�ت لإي��ج��اد �أج����و�ء وب��ي��ئ��ات �آم��ن��ة وط���رق خالية من 
�حلو�دث عرب �إطاق �لعديد من �ملبادر�ت �ملرورية �لتي تهدف �إىل بث �لتوعية 
�لعديد  ع��رب  تنفيذها  �شيتم  �أن���ه  �إىل  لف��ت��ا  �لطريق  م�شتخدمي  جميع  ب��ني 
�لتلفزيونية  و�لقنو�ت  و�ملجات  و�ل�شحف  �لإذ�ع��ة  منها  �لإع��ام  و�شائل  من 
يف  �حلملة  �شعار  وو�شع  مرتاديها  من  �شريحة  �كرب  �إىل  للو�شول  و�لإنرتنت 
بعدد  �ملتعلقة  �لإح�����ش��اء�ت  وك��ذل��ك  �لجتماعية  و�ملنتديات  �مل��و�ق��ع  م��ن  ع��دد 
�حلو�دث �ملرورية و�ملو�د �لقانونية �خلا�شة باملو�شوع �إ�شافة �إىل معلومات عن 

تفا�شيل �حلملة �لإعامية يف �لو�شائل �لأخرى كافة.
كما �شيتم �إجر�ء حلقات نقا�شية يف �لإذ�عة تت�شمن ��شت�شافة عدد من �مل�شوؤولني 
�أي ��شتف�شار�ت من قبل �جلمهور ب�شاأن  من رجال �ملرور �ملخت�شني للرد على 
�لإعامية  �جلهود  ودعم  به  �خلا�شة  �لقو�نني  جميع  وتو�شيح  �حلملة  �شعار 
�ملبذولة من قبل خمتلف �جلهات �ملعنية و�إبر�ز دور وز�رة �لد�خلية و�ملوؤ�ش�شات 

�لأخرى ذ�ت �لعاقة و�ملعنية مبو�شوع �حلملة.

•• اأبوظبي-وام:

يف  ممثلة  �أبوظبي  �شرطة  تك�شف 
م��دي��ري��ة �مل�����رور و�ل����دوري����ات عن 
�شمن  جديدة  جمتمعية  مبادر�ت 
و�لع�شرين  �لتا�شع  �مل���رور  �أ���ش��ب��وع 
ل������دول جم��ل�����س �ل����ت����ع����اون ل����دول 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل����ذي تنطلق  �خل��ل��ي��ج 
�لأحد  �ليوم  �لإم���ارة  يف  فعالياته 
حت���ت ���ش��ع��ار غ��اي��ت��ن��ا ���ش��ام��ت��ك . 
�ل��ع��م��ي��د م��ه��ن��د���س ح�شني  وق�����ال 
م��دي��ر مديرية  �حل���ارث���ي  �أح���م���د 
�مل����رور و�ل���دوري���ات ب��ال�����ش��رط��ة �إن 
�ملرور  باأ�شبوع  �لإح��ت��ف��ال  برنامج 
بطريقة  �إع���������د�ده  مت  ب�����الإم�����ارة 
م���ب���ت���ك���رة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب����امل����ب����ادر�ت 

�خل��ل��ي��ج��ي لهذ�  �مل�������رور  �أ����ش���ب���وع 
�ملجتمع  �إع��ط��اء  ت��رك��ز على  �ل��ع��ام 
زمام �ملبادرة و�أخ��ذ دوره يف حتمل 
�ل�شامة  ق�شايا  جت��اه  �مل�شوؤولية 
�ملرورية ف�شا عن تعزيز معايري 
وم�شتوى  �مل��د�ر���س  ف��ى  �ل�شامة 
�ل����وع����ي �مل���������روري ب����ني �ل���ط���اب 
�ملرورية  �ل��ث��ق��اف��ة  م�شتوى  ورف���ع 
و�أك��د مدير مديرية  �لعمال.  بني 
�ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي 
مرور  توليه  �ل���ذي  �لإه��ت��م��ام  ��أن 
جميع  �إىل  ل���ل���و����ش���ول  �أب���وظ���ب���ي 
�شر�ئح �ملجتمع لتوعيتهم مروريا 

وثائقية  �أف��ام  عر�س  عن  ف�شا 
تربز  �لتي  �لفقر�ت  من  و�لعديد 
و�آلية  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ط 
�لإرتقاء  �شاأنها  م��ن  �شاملة  عمل 
�أب��وظ��ب��ي مبا  يف  �مل����روري  بامل�شهد 
�لإيجابية لربنامج  �لنتائج  يدعم 
�ملرورية  �حل���و�دث  م��ن  للحد  معا 
�ل�����ذي �أ����ش���ه���م ب�������ش���ورة ف��اع��ل��ة يف 
رف���ع ن�����ش��ب��ة �ل���وع���ي �مل������روري مما 
�حلو�دث  وف��ي��ات  خف�س  �إىل  �أدى 
خال  باملائة   19 بن�شبة  �ملرورية 
�لعام 2012 �ملا�شي مقارنة بعام 
فعاليات  �إن  و�أ�����ش����اف   .2011

�لإنرتنت  ط��ري��ق  ع��ن  وخ�شو�شا 
و�ل����ت����ي �أ����ش���ب���ح���ت م����ن �مل�������ش���ادر 
�ملعلومات  ����ش��ت��ق��اء  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لإلتز�م  نحو  �ل�شلوكيات  وتغيري 
بقانون �ملرور وخف�س �ل�شرعات.. 
�ملرورية  �ل�����ش��ام��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
�إىل  ت��ه��دف  �ل�شمويل  مبفهومها 
و�للو�ئح  و�لرب�مج  تبني �خلطط 
للحد  كافة  �لوقائية  و�لإج���ر�ء�ت 
وم���ن���ع وق�����وع �حل������و�دث �مل���روري���ة 
ل�شمان �شامة �لإن�شان و�ملمتلكات 
حفاظا على �أمن �لباد ومقوماتها 

�لب�شرية و�لإقت�شادية. 

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
          يف الدعوى رقم 2012/1356 جتاري كلي

�ملدعى  �ملعدنية �س.ذ.م.م ب�شفتكم  �لن�شاء�ت  ت�شييد  ملقاولت  �لبحر  �مو�ج  �ل�شادة/ 
�ملوقرة للقيام  بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية  عليه  - نود �لفادة 
يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء  �عاه،  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حل�شابية  �خلربة  مبهمة 
مقابل  بغد�د  �شارع  )دبي(   2 �لنهدة  مبنطقة  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  بكم  �لجتماع 
باتينيوم  مركز  بناية  للطالبات-  �لعليا  �لتقنية  كليات  بجانب  �للفية  مدر�شة 
رقم  فاك�س   04-2344403 رقم  هاتف   )406( رقم  مكتب  �لر�بع-  �لطابق  لاأعمال- 
�شباحا   11.30 �ل�شاعة  متام  يف    2013/3/14 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  يف   04-2344330
وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عاه، لذ� يرجى ��شطحاب  كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية �لتى حتقق دفاعكم يف ح�شور  موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق  
حما�سبون قانونيون                            

 اعالن اجتماع خربة
العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1122  ا�ستئناف جتاري

ب�شت هوم  �شركة  �لعقارية 2-  �لم��ار�ت  ب�شت هوم  �شركة   -  1  / �مل�شتاأنف �شدهم  �ىل 
�قبال ب�شفته  �لزرعوين 4- كمر�ن  ع��ارف حممد �شالح  ذ.م.م 3-  �لعقارية  �لم��ار�ت 
 bay  ل�شخ�شية وب�شفته مدير �خل�شم �ملدخل �لثاين 5- باي فيو �نف�شتمنت�س ليمتد�

view investments limited 6- كلف دولينجز �نرتبريزز �ل تي دي
  clif dwelling enterprises ltd جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة 
�نرتنا�شيونال فاوندي�شن جروب ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر قد ��شتاأنف 
 2012/7/30 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/762 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
�شباحابالقاعة   10.00 �ل�شاعة   2013/3/13 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.19

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/475  عقاري كلي                  

ليمتد  جمهول حمل  �لعامل هولدينجز  برج  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ليمتد  �شريج  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/2/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اه. 
وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2012/3/13 �ل�شاعة 11.00 

�شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2012/514  جتاري جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة تاركت وجيما لان�شاء�ت ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  مبا 
�ع��اه وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  ذ.م.م   قد  �لتجارية �س  �شركة م�شر  �ملدعي/  �ن 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/21 بندب �خلبري �حل�شابي �ملخت�س �شاحب 
�لدور باجلدول ما مل يتفق �لطر�ف على ت�شمية غريه خال ��شبوع من تاريخه وذلك 
لاطاع على ملف �لدعوى وما به من م�شتند�ت وما قد يقدمه �ليه �خل�شوم منها 
�لدفاتر  على  ل��اط��اع  عليها  �مل��دع��ى  و�ل�شركة  �ملدعية  �ل�شركة  مقر  �ىل  و�لن��ت��ق��ال 
�لتجارية و�لفو�تري لبيان �لتعامل �لذي مت بينهما من عدمه، وعلى  �ملدعية �يد�ع مبلغ 
�ملحكمة جل�شة يوم  لها  �تعاب �خل��ربة. وح��ددت  �ملحكمة على ذمة  3000 دره��م خزينة 

   ch1.A.1 لثنني �ملو�فق 2013/3/11 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة�
   ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/192  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�حمد حممد  عبد�جلو�د يون�س �جلن�شية: م�شر مدعى عليه: �لطائر 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبا�شرت  لل�شري�ميك  �ل�شعيد 
و�لبا�شرت  لل�شري�ميك  �ل�شعيد  �عانه/�لطائر   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2662 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
�ملنفذ  بنغادي�س    �جلن�شية:  �شرد�ر  علي  جنات  عبد�لحد  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �ملعلقة  �ل�شقف  وتركيب  �ل�شباغ  ملقاولت  دملون   : �شده 
�ملطلوب �عانه:  دملون ملقاولت �ل�شباغ وتركيب �ل�شقف �ملعلقة �جلن�شية: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/1489 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  �ملو�فق 2013/3/21 موعد� لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2230 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
طالب �لتنفيذ/ حممد م�شكني قامي دين   �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : 
�شركة فل�شطني للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:  
�شركة فل�شطني للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/1210 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/3/18 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا  �لتنفيذ-  �لثانية باد�رة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2010/1417 )تنفيذ جتاري )

من  �شدك  �شدر  قد  بالن�شر    : عنو�نه  �لعامة  للمقاولت  �لنخلة  جزيرة  �شدها/  �ملنفذ  �ىل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية حكم رقم 2007/940 ل�شالح/عماد م�شطفى عبد�لفتاح �لباي�س 
بالر�شوم  �مل�شتاأنف  و�ل����ز�م  برف�شه   2010/30 رق��م  �ل�شتئناف  م��و���ش��وع  يف  �ملحكمة  حكمت 
بتعديل   2010/37 رق��م  �ل�شتئناف  مو�شوع  ويف  حماماة  �تعاب  دره��م  وثاثمائة  و�مل�شاريف 
�ملبلغ �ملحكوم به يف �لدعوى �ل�شلية وجعله 250000 درهم بدل من 254211.36 درهم ورف�س 
�تعاب  دره��م  وثاثمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �مل�شتاأنف  وب��ال��ز�م  ذل��ك  ع��د�  فيما  �ل�شتئناف 
حماماة، ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، 
ه��ذ� �لع��ان. كما  ن�شر  تاريخ  بتنفيذ �حلكم خ��ال خم�شة ع�شر يوما من  �لقيام  ل��ذ� عليك 
نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/4/3 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف 
�لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة.   �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/27
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ
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افتتاح موؤمتر ومعر�س دوفات الدويل لل�شيدلة يف دبي اليوم
يف هولند� و�جلمعية �ل�شعودية لل�شناعات �لدو�ئية وكلية �لريا�س و�ندك�س 

لاد�رة �ل�شحية.
�ل�شيدلة  قطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �مل��ع��ار���س  �أك��رب  ب��ني  �حل��دث  ه��ذ�  وي�شنف 
وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا و�أه��م��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي حل�����ش��ول��ه على 
�لع��رت�ف و�لدعم من هيئة �ل�شحة بدبي ومن �جلهات �لعلمية بالدولة 
�لعاملة يف جمال  �لعاملية  �لعلمية  و�ملنظمات  �لهيئات  �إىل جانب عدد من 
�ل�شيدلة وتكنولوجيتها. وبلغ عدد �ل�شركات �مل�شاركة يف �ملعر�س هذ �لعام 
بعر�س  �ل�شركات  �شتقوم  حيث  دول��ة   73 من  �شركة   300 من  �أك��ر  �إىل 
�آخر �ملنتجات و�لتقنيات و�ملفاهيم �حلديثة يف قطاع �ل�شيدلة بهدف جذب 
�لقارة  و�شبة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  من  و�مل�شتثمرين  و�ملهتمني  �ل��زو�ر 
�لهندية و�شمال �أفريقيا.. يف حني يتوقع �ملنظمون �ن يتجاوز �حل�شور يف 

هذ� �حلدث 15 �ألف ز�ئر وم�شارك. 

جامعات و��شت�شاريني وروؤ�شاء جمعيات �شيدلنية حيث �شتتطرق جل�شاته 
�إىل عدد من �ملو�شوعات �أهمها تقدم و تطور نطاق �ملمار�شة �ل�شيدلنية و 
�لآثار �حلديثة للممار�شة �ل�شيدلنية و �للتز�م بالنظام �لدو�ئي و تثقيف 
�ملر�شى و �ملمار�شة �ل�شيدلنية و �لتعليم �ل�شيدلين و�ل�شامة �لدو�ئية 
�لدو�ئية  �لتكنولوجيا  و  �لعاجات  و  �لعامة  �ل�شحة  يف  �ل�شيادلة  ودور 
�لإد�رة  و  �ل�شيدلنية  للممار�شة  �حلديثة  �لأدو�ت  و  �لآف���اق  و  �حلديثة 

�لدو�ئية �ل�شيا�شات �ل�شيدلنية و �نعكا�شاتها و تاأثري�تها.
ومنها  مرموقة  عاملية  موؤ�ش�شة   12 رع��اي��ة  حت��ت   2013 دوف���ات  ويعقد 
للعلوم  �لأوروب��ي  و�لحت��اد  �ل�شحي  �لقطاع  ل�شيادلة  �لأمريكية  �جلمعية 
�ل�شيدلنية و�جلمعية �لأوروبية لل�شيدلة �ل�شريرية و�جلمعية �لأوروبية 
ملر�قبة  �لعاملي  و�لحت��اد  �لكنديني  �ل�شيادلة  و�حت��اد  �لأور�م  ل�شيدلة علم 
�لعاج �لدو�ئي وجمعية �شيادلة �مل�شت�شفيات �ل�شرت�لية وجامعة يوتريت�س 

�ل�شيدلة عرب تطبيقها لنظام  �ل�شحة بدبي يف قطاع  �لتي حققتها هيئة 
�ل�شيديل �لآيل �لذي كان له �لأثر �ليجابي على م�شتوى ونوعية �خلدمات 
�ملقدمة يف هذ� �ملجال من خال �لتقليل من �لأخطاء �لطبية ووقت �نتظار 
�ملر�شى وتزويد �لأطباء باملعلومات �ل�شاملة وتكوين قاعدة بيانات للمر�شى 
و�لتحذير�ت �لدو�ئية ب�شكل عام �إ�شافة �إىل حت�شني �أد�ء و�إنتاجية �ل�شيادلة 

مع �إمكانية ت�شعري �لأدوية وت�شجيلها و�شرفها �لكرتونيا.
تعزيز  ب��ارز� يف  دور�  يلعب  �ملنطقة حيث  دوف��ات مركز� مرموقا يف  و�تخذ 
�ل�شتثمار يف �مارة دبي وجذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية فيما ي�شتقطب �حلدث 
بخرب�تهم  للم�شاركة  �ل�شيدلة  قطاع  يف  �لعامليني  و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء 
�ل�شاعات  على  و�حل�����ش��ول  للتعلم  م��ن��رب�  وي��ع��د  جتاربهم  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
20 جل�شة  �لعام  �ملعتمدة. ويت�شمن موؤمتر ومعر�س دوفات هذ�  �لعلمية 
علمية و30 ور�شة عمل يلقيها نحو 70 حما�شر� من عمد�ء كليات و�أ�شاتذة 

•• دبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي تفتتح �ليوم فعاليات �لدورة �لتا�شعة ع�شر 
�ل��دويل لل�شيدلة دوف��ات يف مركز دب��ي �لدويل  من موؤمتر ومعر�س دب��ي 
للموؤمتر�ت و�ملعار�س. ويعترب دوفات �أكرب حدث يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�ملخت�شني  من  و��شعة  مب�شاركة  يحظى  حيث   1995 ع��ام  �نطلق  و�ل��ذي 
�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س بدعم من  �ندك�س لتنظيم  و�ل�شيادلة وتنظمه �شركة 

هيئة �ل�شحة بدبي وي�شتهدف خدمة قطاع �ل�شيدلة يف �ملنطقة.
ت�شهد  و�لتي  �لتنموية  �لقطاعات  �أب��رز  �أح��د  دبي  �ل�شيدلة يف  ويعد قطاع 
تطور� كبري� نظر� ملا يتوفر يف �مارة دبي ودولة �لمار�ت ب�شكل عام من بنى 
حتتية متميزة خم�ش�شة للقطاع �لطبي ف�شا عن �لتطور�ت و�لنجاحات 

نهيان بن مبارك ي�شهد حفل الع�شاء اخلريي ملركز امل�شتقبل
 •• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لتعليم  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�لرئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
للرعاية  �مل�شتقبل  ملركز  �لفخري 
�خل��ا���ش��ة ح��ف��ل �ل��ع�����ش��اء �خلريي 
�ل�شنوي �حلادي ع�شر �لذي �أقامه 
�ل�شفري  منزل  حديقة  يف  �مل��رك��ز 
لل�شفارة  �ل���ت���اب���ع  �ل����ربي����ط����اين 
�لربيطانية حتت رعايته. ح�شر 
دومينيك  ���ش��ع��ادة  �ل��ع�����ش��اء  ح��ف��ل 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  ج��ريم��ي 
ع���دد من  �ل��دول��ة بح�شور  ل���دى 
�أ�شحاب �ل�شعادة �ل�شفر�ء و �شعادة 
حممد عبد �جلليل �لفهيم رئي�س 
�مل�شتقبل  م���رك���ز  �إد�رة  جم��ل�����س 
وممثلو �ل�شركات �لد�عمة . وقد 
�أق��ي��م �لح��ت��ف��ال حت��ت ���ش��ع��ار من 
ليعك�س  �ل��ت��ف��وق  �إىل  �لإجن�����از�ت 
�لتي  �خل����دم����ات  ت���ق���دم  �����ش����ورة 
يقدمها �ملركز بدعم وثقة جميع 
�مل�شاندين و�لرعاة . وقال معايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �أل��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
�حتفال  ه��و  �ل�شنوي  �لع�شاء  �ن 
ب��ال��ع��م��ل �ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه مركز 
على  �خلا�شة  للرعاية  �مل�شتقبل 
بال�شكر  وتقدم   . �شنة   13 م��د�ر 
وعقيلته  �ل���ربي���ط���اين  ل��ل�����ش��ف��ري 
�حلدث  لهذ�  �إ�شت�شافتهما  على 
�لإ�شت�شافة  ه���ذه  �أن  �ىل  لف��ت��ا 
�ل�شنو�ت  هذه  مدى  على  �ملمتدة 
تدل على تقديرهم للعمل �لذي 
يقدمه مركز �مل�شتقبل . كما �شكر 
�مل�شتقبل  م��رك��ز  موظفي  جميع 
مل�شاعدة  وتعاونهم  دعمهم  على 
�لإحتياجات  ذوي  م���ن  �لأف������ر�د 
�أبوظبي على تطوير  �خلا�شة يف 
مو�هبهم  و�ك��ت�����ش��اف  م��ه��ار�ت��ه��م 
مركز  �أن  و�أك�������د   . وق����در�ت����ه����م 
�مل�شتقبل يحمل ر�شالة تهدف �إىل 
�لتي  و�لبيئة  �ملنا�شب  �ملكان  خلق 

هذه  يف  �ل���ط���اب  و�أن  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�ملر�كز �ملختلفة �شيتناف�شون على 
مهار�ت مثل مهار�ت �لكومبيوتر 
وه�������ي م����ع����اجل����ة �ل���ن�������ش���و����س و 
و  مل�شق  ت�شميم  و  �لبوربوينت 
ت�شميم �شفحة �لويب و مهار�ت 
�لفن و�لر�شم مثل �لر�شم باحلناء 
و �لتطريز و �لر�شم على �خلزف 
تن�شيق  و  ب��الأك��ري��ل��ك  �ل��ر���ش��م  و 
�أخرى  حياتية  مهار�ت  و  �لزهور 
�لطباعة  و  �ل�شال  حياكة  مثل 
�لنحت  �لنفايات  تدوير  �إع���ادة  و 
وت����ق����دم معايل  �خل�������ش���ب.  ع���ل���ى 
�ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك �ل 
نهيان يف ختام كلمته بال�شكر �إىل 
�لدولة  ل��دى  �ل�����ش��ف��ر�ء  عقيات 
�لدبلوم�شي  �ل�شلك  ع��ق��ي��ات  و 
�ل��ذي��ن ي��ن��ظ��م��ون يف وق���ت لحق 
�ل�����ش��ه��ر ي��وم��ا مفتوحا  م��ن ه���ذ� 
جلمع �لتربعات يف منزل �ل�شفري 
لفتتهم  �أن  �ىل  م�شري�  �لأردين 
من  �مل�شتقبل  مركز  ت�شاعد  ه��ذه 
و�أكد  جديد.  تفوق  �إىل  �لإنتقال 
�أن �للتز�م برعاية من يحتاجون 
ي�شبحو�  ك���ي  خ���ا����س  دع����م  �إىل 
متعلمني ناجحني وم�شاهمني يف 
لهوؤلء  �حلياة  يعطي  جمتمعهم 
�لإحتياجات  ذوي  م���ن  �لأف������ر�د 
�مل�شتقبل  مركز  وي�شم  �خلا�شة. 
وطالبة  ط���ال���ب���ا   185 ح���ال���ي���ا 
�خلا�شة  �لإح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 
35 طالبا  �أك���ر م��ن  ق��ب��ول  ومت 
ليتلقو�  �لعام  لهذ�  كطاب جدد 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ع���اج �مل��ن��ا���ش��ب لهم 
.. وي��ع��د ع��دد �ل��ط��اب يف �ملركز 
من �أعلى �لن�شب مقارنة باملر�كز 
�لفئة.  بهذه  تعنى  �لتي  �لأخ��رى 
�شنويا  �حل��دث  ه��ذ�  تنظيم  ويتم 
نهيان  �ل�شيخ  رعاية معايل  حتت 
بهدف  ن���ه���ي���ان  �ل  م����ب����ارك  ب����ن 
ج��م��ع �ل��ت��ربع��ات و زي����ادة �لوعي 
�ملركز  يحققها  �لتي  ب��الإجن��از�ت 
ب��ع��د ع���ام .. وي��ع��د �حلفل  ع��ام��ا 

�ل�شركات  م�����ش��اه��م��ة  ح�����ش��ي��ل��ة 
و�ل�����ش��ف��ار�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�لأف�����ر�د 
لتقدمي  �ملجتمعية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل����ادي و�مل��ع��ن��وي للمركز  �ل��دع��م 
لرعاية  �مل��ب��ا���ش��ر  ب���ال���ت���ربع  �إم�����ا 
�شر�ء  ط��رق  ع��ن  �أو  �لع�شاء  ه��ذ� 
�أو  �ل�شركات  قبل  م��ن  �ل��ط��اولت 
�لع�شاء  ح��ف��ل  ح��ظ��ي  و  �لأف������ر�د. 
�لرئي�شيني  �ل�����رع�����اة  ب���رع���اي���ة 
�أبوظبي  ف��ن��دق  مي��ث��ل��ون  �ل���ذي���ن 
للتنيمة  ظفري  و  �إنرتكونتننتال 
و�مل����ق����اولت و جم��ل�����س �أب����و ظبي 
�جلابر  و  �لإق��ت�����ش��ادي  للتطوير 
هاو�س  لي��ت  ذي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�أب���وظ���ب���ي و دروي���������س بن  ك���ل���وب 
�لإحتاد  ط��ري�ن  و  و�أولده  �أحمد 
بنك  و  �شيل  و  �لنور  م�شت�شفى  و 
�أبوظبي �لوطني و �ل�شيد ريا�س 
غريهم  و  ك��ود  �شركة  و  �ل�شايغ 
م���ن �ل���رع���اة �ل���ذي���ن ���ش��اه��م��و� يف 
ت��ق��دمي �ل��ه��د�ي��ا ل��دع��م �مل��رك��ز و 
�لع�شاء.  خ���ال  ل��ل��م��ز�د  عر�شها 
�لع�شاء  حفل  ب��رن��ام��ج  ت�شمن  و 
عر�س فيديو و مو�شيقي لطاب 
م�شرح  ع��ل��ى  ت�شجيله  مت  �مل��رك��ز 
و  �لأم��ري��ك��ي��ة.  جيم�س  م��در���ش��ة 
�شينظم  �مل�شتقبل  مركز  �شينظم 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  م�����ش��اب��ق��ة  �أول 
م�����ش��ت��وى دول�����ة �لإم��������ار�ت وهي 
بهدف   2013 �ملهار�ت  م�شابفة 
�إع�����ط�����اء ف���ر����ش���ة ل�����اأف�����ر�د من 
�لإح���ت���ي���اج���ات �خل��ا���ش��ة يف  ذوي 
للتناف�س  �لدولة  مر�كز  خمتلف 
يف خمتلف �ملهار�ت �ملهنية وذلك 

�ل����ق����ادم. و  9 م���اي���و  8 و  ي���وم���ي 
ي��ت��ن��اف�����س �مل��ت�����ش��اب��ق��ون م���ن ذوي 
�شمن  �خل���ا����ش���ة  �لإح���ت���ي���اج���ات 
م��ث��ل مهار�ت  م���ه���ار�ت خم��ت��ل��ف��ة 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر و �ل��ف��ن و�حل�����رف و 
مهار�ت حياتية �أخرى.. وي�شارك 
�شمن هذه �مل�شابقة �أكر من 14 
مركز� 130 م�شاركا بهدف فتح 
للح�شول  �لأف��ر�د  لهوؤلء  فر�س 
وقدر�تهم  تتنا�شب  وظائف  على 
�ل�شوء  ت�شليط  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
على قدر�تهم مو�هبهم. و يتطلع 
زي���ادة  �ىل  �مل���رك���ز  �د�رة  جم��ل�����س 
طالبا   200 �ىل  �ل��ط��اب  ع���دد 
ف�شلني  ل���ف���ت���ح  ي���خ���ط���ط  ح���ي���ث 
�ملبكر  �لتدخل  لف�شول  �إ�شافيني 
�ملزيد  لدمج  �شنو�ت   3 عمر  من 
 . �لعامة  �مل��د�ر���س  �لطلبة يف  من 
�لع�شاء �خل��ريي تربعات  و حقق 
�ألف   620 �ىل  قيمتها  و���ش��ل��ت 
درهم مل�شاعدة �ملركز على حتقيق 
�أه���د�ف���ه وخ��ط��ط��ه و�ل�����ش��ع��ي �إىل 
�ل��ت��ي يقدمها  خ��دم��ات��ه  ت��و���ش��ي��ع 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  لفئة 
وعاجية  تعليمية  خ��دم��ات  م��ن 
بالإ�شافة  و�أ�شري  نف�شي  و�إر�شاد 
وغريها  �ل���ف���ردي���ة  ل���ل���ع���اج���ات 
�أن مركز  ي��ذك��ر  م��ن �خل���دم���ات. 
�مل�شتقبل للرعاية �خلا�شة يهدف 
تاأهيل  و�إع��ادة  وتاأهيل  تعليم  �إىل 
�لإحتياجات  ذوي  م��ن  �لأط��ف��ال 
�خل��ا���ش��ة وذل���ك ب��ن��اء ع��ل��ى خطة 
ف��ردي��ة خ��ا���ش��ة ب��ك��ل ط��ال��ب على 
حالت  �مل��رك��ز  وي�شتقبل  ح����دة.. 

�ل�شعف  و  د�ون  م����ت����ازم����ة 
�ل�����ش��م��ع��ي و �ل�����ش��ل��ل �ل��دم��اغ��ي و 
�لدي�شرب�ك�شيا و �لتوحد و ت�شتت 
�لإن���ت���ب���اه م���ع �حل���رك���ة �ل���ز�ئ���دة 
و �ل��دي�����ش��ل��ك�����ش��ي��ا ع�����ش��ر �ل���ق���ر�ءة 
. ويقدم  م���ن �حل�����الت  وغ���ريه���ا 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  ت�شمل  خ��دم��ات 
�لعاجية  �جل��ل�����ش��ات  و  �ل��ف��ردي��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة م���ث���ل ج��ل�����ش��ات عاج 
�لنطق و جل�شات �لعاج �لطبيعي 
�لعاج  وج���ل�������ش���ات  و�ل���وظ���ي���ف���ي 
ركوب  وجل�شات  و�ل��ر���ش��م  بالفن 
�ملائي  �ل���ع���اج  �خل��ي��ل وج��ل�����ش��ات 
�لتدريب  و  �ل�����ش��ام��ل  �لتقييم  و 
�ملهني للطاب و توعية �ملجتمع. 
ومت يف عام 2000 تاأ�شي�س �ملركز 
 170 يقارب  ما  �لآن  وه��و ي�شم 
طالبا ترت�وح �أعمارهم ما بني 3 
�شنو�ت �ىل 20 �شنة من خمتلف 
�جلن�شيات و�لثقافات.. وقد حقق 
�مل���رك���ز �ل��ع��دي��د م���ن �لإجن������از�ت 
خ����ال �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة فقد 
خليفة  جائزة  على  �ملركز  ح�شل 
�لرتبوية للعام 2010 بالإ�شافة 
�لأمريكي لربنامج  �لإعتماد  �إىل 
�شي �ل �م بالإ�شافة �إىل ترخي�س 
هذه  ج��ان��ب  و�إىل  �ل�شحة  هيئة 
�جل��و�ئ��ز ق��ام �مل��رك��ز ب��دم��ج �أكر 
75 طالبا وطالبة باملد�ر�س  من 
�حل�شول  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ع���ادي���ة 
ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ي��د�ل��ي��ات يف 
على  �أك��ان��ت  �ملختلفة  �مل�����ش��اب��ق��ات 
�مل�شتوى  على  �أو  �لدولة  م�شتوى 

�لعاملي. 

�إعطائهم  على  �لفئة  ت�شاند هذه 
�ل��ف��ر���ش��ة لإك��ت�����ش��اف ج��م��ال هذه 
ب��ج��ه��ود مركز  �أ����ش���اد  و   . �حل��ي��اة 
منذ  �ملركز  �أن  مو�شحا  �مل�شتقبل 
ب��ت��ق��دمي خدماته  ب���د�أ  �ل��ب��د�ي��ات 
عندما  متميز  �إ�شتثنائي  باأ�شلوب 
كان عدد طابه 60 طالبا حتى 
�مل�شجلني  �ل���ط���اب  ع���دد  و���ش��ل 
وطالبة  طالبا   185 �إىل  �ل��ي��وم 
�لعام  قبولهم هذ�  30 مت  منهم 
زيادة  �مل��رك��ز  يحقق  �أن  و متنى   .
 200 ع��دد ط��اب��ه ت�شل �ىل  يف 
�مل�شتفيدين  ع��دد  وزي����ادة  ط��ال��ب 
للطاب  �مل�شائية  �خل��دم��ات  م��ن 
�أن  �ىل  لف���ت���ا  �مل�����ش��ج��ل��ني  غ����ري 
حلالت  ف�شلني  �شيفتتح  �مل��رك��ز 
�ل��ت��دخ��ل �مل��ب��ك��ر م��ن ع��م��ر ثاث 
�لذي  �لتو�شع  ه��ذ�  �أن  و  �شنو�ت 
ب��ف�����ش��ل �ملبنى  �إل���ي���ه ه���و  ي���ه���دف 
�ملجهز �لذي جعل هذه �لأهد�ف 
م��ن �مل��م��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��ا. وق����ال �ن 
�أحد جمالت �لتفوق �لتي يتمتع 
ب��ه��ا �مل���رك���ز ه���ي �ل�����ش��ر�ك��ة �لتي 
مع  جنب  �ىل  جنبا  عليها  يعمل 
�لعديد من �ملوؤ�ش�شات و�جلامعات 
و�مل��ع��اه��د و ه��ذه �جل��ه��ود �أثمرت 

�أن  �ىل  لف���ت���ا  م��ل��م��و���ش��ة  ن��ت��ائ��ج 
مركز  ف�شول  من  ف�شلني  هناك 
���ش��م��ن خططهم  م���ن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
للدمج مت جدولتهم على �لذهاب 
�إىل �ملدر�شة �لإ�شرت�لية ومدر�شة 
�لهور�يزن مرة يف �لأ�شبوع لغايات 
�ل��دم��ج �جل��زئ��ي. و �أ���ش��ار �ىل �أن 
هناك ن�شاطات �إ�شتثنائية للمركز 
تو�شيع  �إىل  خ��ال��ه��ا  م��ن  ي�شعى 
�أفق �لطاب وتعد عامة جديدة 
�يفاد  منها  �لتفوق  عامات  من 
خم�شة من طاب مركز �مل�شتقبل 
برفقة خم�شة من موظفي �ملركز 
من  كرمية  برعاية  �لعمرة  لآد�ء 
ومو��شلة  �ل��ف��ه��ي��م  جم���م���وع���ة 
ف�������ش���ل���ني م�����ن ف���������ش����ول �مل����رك����ز 
�جلولف  ريا�شة  على  تدريباتهم 
و  للجولف  �ل�����ش��ع��دي��ات  ن���ادي  يف 
م�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن �ل���ط���اب يف 
�إىل  �ل��ب��ط��ل يف رح���ل���ة  م�����ش��اب��ق��ة 
ت�شجيل  ���ش��ي��ع��ر���س  �ل��ت��ي  �ل��ع��ني 
ع��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ات �ل��ت��ل��ف��زة يف 
هذه  كل  �أن  موؤكد�  �لقادم  �بريل 
حتقيق  ع��ل��ى  ت�شاعد  �لإجن�����از�ت 
�لأه��������د�ف �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دول���ة 
�لإم��ارت �لعربية �ملتحدة برعاية 

حكيمة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
تطمح  حيث  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
دولة �لإمار�ت �ىل توفري �لتعليم 
�أفر�دها  م��ن  ف���رد  ل��ك��ل  �مل��ن��ا���ش��ب 
�أن �هلل م��ن على  �ن���ا ع��ل��ى ث��ق��ة  و 
�لقدر�ت  من  مبجموعة  ف��رد  كل 
�مل�شاهمة  ق��ادر� على  �لتي جتعله 
�ل��ف��ع��ال��ة يف �ل��ب��ي��ئ��ة م��ن ح��ول��ه و 
حتى لو كان هذ� �ل�شخ�س يعاين 
�أو متازمة  �ل��ت��وح��د  ط��ي��ف  م��ن 
�أو  �ل���دم���اغ���ي  �ل�����ش��ل��ل  �أو  د�ون 
�ل�شمعية  �أو  �جل�شمية  �لإع���اق���ة 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  كما  غريها  �أو 
ذوي  ق���در�ت  تطوير  على  تعمل 
ليدركو�  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
قدر�تهم وي�شتمتعون يف حياتهم 

باأق�شى قدر من �لإ�شتقالية.
�مل�شتقبل  م��رك��ز  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 
ذوي  ع����ل����ى  �ل�����������ش�����وء  ي�������ش���ل���ط 
باأ�شلوب  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
متميز من خال تنظيم م�شابقة 
ودعم  مبو�فقة   2013 �مل��ه��ار�ت 
�ل�شوؤون �لإجتماعية و  من وز�رة 
لغاية �لآن مت �شم 13 مركز� من 
للم�شاركة يف هذه  �لدولة  مر�كز 
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�أك���دت م��ع��ايل م��رمي حممد خلفان 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  وزيرة  �لرومي 
�مل���ر�أة يف دول���ة �لم����ار�ت ما�شية  �ن 
للم�شاركة يف حتقيق  ثابتة  وبخطى 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ل�����ش��ن��و�ت �مل��ق��ب��ل��ة ولجن������از روؤي����ة 
�لمار�ت 2021 �لتي تهدف �ىل �ن 

تكون �لمار�ت هي �لوىل.
ك��ل��م��ة لها  وت��ق��دم��ت م��ع��ال��ي��ه��ا - يف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��م��ر�أة - 
�ل�شيخة  �شمو  �ىل  �لتهاين  خال�س 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة 
�حلقل  يف  �ل���ع���ام���ات  ج��م��ي��ع  و�ىل 
�لن�شائي و�ىل جميع �لمهات �لاتي 
يعملن على تن�شئة �أبنائهن على حب 
�لن�شاء  كل  و�ىل  له  و�ل��ولء  �لوطن 

بالمار�ت باليوم �لعاملي للمر�أة.
وق�����ال�����ت حت���ت���ف���ل دول�������ة �لم���������ار�ت 
من  �لعديد  ومعها  �ملتحدة  �لعربية 
م��ن مار�س  �ل��ث��ام��ن  �ل��ع��امل يف  دول 
م���ن ك���ل ع����ام مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم �مل�����ر�أة 
�لعاملي للتذكري باأهمية �لدور �لذي 
ت�شطلع به �ملر�أة يف �لأ�شرة و�لتنمية 
ول��رف��ع �مل��ع��ان��اة ع��ن �مل����ر�أة يف �لدول 
�لتي ما ز�ل��ت �مل��ر�أة فيها تعاين من 

�ل�شطهاد و�لعنف و�لتمييز .
و�أك����دت �ن �مل����ر�أة يف دول���ة �لم���ار�ت 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س م��ن��ذ قيام 
�ل���دول���ة ف��ل��ق��د ق�����ش��ت �مل����ادة �ل���� 14 
�مل�������ش���او�ة  �أن  ع���ل���ى  �ل���د����ش���ت���ور  م����ن 
و�لعد�لة �لجتماعية وتوفري �لأمن 
و�لطماأنينة وتكافوؤ �لفر�س جلميع 
كما  �ملجتمع  دعامات  من  �ملو�طنني 
ق�شت �ملادة �ل� 16 باأن ي�شمل �ملجتمع 

برعايته �لطفولة و�لمومة.
�مل������ر�أة وجدت  �ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
دع��م��ا خ��ا���ش��ا ل���دى ب���اين �لم�����ار�ت 
وق���ائ���د ن��ه�����ش��ت��ه��ا �مل���غ���ف���ور ل���ه ب���اذن 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل 
�ل نهيان رح��م��ه �هلل �ل���ذي ق���ال  �ن 
�ملر�أة لي�شت فقط ن�شف �ملجتمع من 
كذلك من  بل هي  �لعددية  �لناحية 
�لجيال  تهيئة  يف  م�شاركتها  حيث 

•• دبي-وام:

�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  نظمت 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم �مل�����ر�أة �ل��ع��امل��ي �لذي 
كل  من  مار�س  من  �لثامن  ي�شادف 
�شنة ندوة حو�رية مع �شيدة �لأعمال 
�لمار�تية حمدة حريز �مللقبة مبلكة 
�لكافيار حتدثت فيها عن م�شريتها 

وتاألقها يف عامل �ملال و�لأعمال.
�لتي  �ل�����ن�����دوة  يف  ح����ري����ز  وق�����ال�����ت 

�ل�شوؤون  وز�رة  موظفات  ح�شرتها 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �أن ن��ق��ط��ة �ل��ب��د�ي��ة يف 
من  �نطلقت  �ل��ت��ي  �لعملية  حياتها 
�ل�شفر �أتت من خطوة �ل�شر�ر على 
مكانا  �مار�تية  ك��اإم��ر�ة  يل  يكون  �أن 
..م�شرية  �مار�تية  باأنني  فيه  �أثبت 
�ىل �ن �لمار�ت منحتها كافة فر�س 
ماو�شلت  �ىل  و�ل���و����ش���ول  �ل��ت��م��ي��ز 

�ليه.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ف���وزي���ة طار�س 

�شليمة   ت��رب��ي��ة  وتربيتها  �ل�����ش��اع��دة 
..كما قال طيب �هلل ثر�ه  �أنا ن�شري 
�ملر�أة يف كل ما ي�شيبها  .. م�شرية �ىل 
�ن م�شرية �مل��ر�أة �شهدت نقلة نوعية 
�شنة 1973 عندما تاأ�ش�شت جمعية 
و�لحت����اد  �ل��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  �مل�����ر�أة  نه�شة 
�ل�شيخة  �شمو  بقيادة  �لعام  �لن�شائي 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة 
بناء  ب��ارز يف  دور  ل�شموها  ك��ان  �لتي 
على  و�لعمل  وتاأهيلها  �مل��ر�أة  نه�شة 
فعلية  ���ش��ري��ك��ة  ل��ت�����ش��ب��ح  مت��ك��ي��ن��ه��ا 
�شمو  ر�أت  ..ف��ل��ق��د  �ملجتمع  ب��ن��اء  يف 
تخطت  �مل�����ر�أة  �ن  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
يف �لم��������ار�ت م��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة من 
تعاي�س  و�أ�شبحت  �لبعيد  تاريخها 
وجهدها  بفكرها  وتن�شج  ع�شرها 
و�لن�شاط  �حل��ي��وي��ة  ث���وب  و�إمي��ان��ه��ا 
و�لجناز�ت يف جمتمعها حتى رفعت 
ر�ية �لنه�شة �لن�شائية عاليا يف �شماء 
�لمار�تية  �مل��ر�أة  �ن  و�أك��دت  وطنها. 

�لدولة.
�أمام  حاجز  هنالك  يعد  ومل  وقالت 
�لوظيفي  �لعمل  يف  لارتقاء  �مل���ر�أة 
�إذ ب��ات��ت �مل���ر�أة  �أع��ل��ى �ل���درج���ات  �ىل 
تتبو�أ نحو 30 باملائة من �لوظائف 
باتخاذ  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�ملر�أة  �شغلت  حيث  �لدولة  يف  �لقر�ر 
�ل�شلك  �ع�شاء  من  باملائة   15 نحو 
بفعالية  ت�����ش��ارك  كما  �لدبلوما�شي 
يف �ملجال�س �ل�شت�شارية يف �لمار�ت 
ويف �ملجل�س �لوطني �لحتادي حيث 
تبلغ ن�شبة �لناث يف ع�شوية �ملجل�س 
جمل�س  ي�شم  بينما  باملائة  ر17   5
و�أو�شحت   . وزي����ر�ت  �أرب����ع  �ل�����وزر�ء 
�ن �جل��م��ع��ي��ات �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة و�لحت����اد 
�لن�شائي �لعام برئا�شة �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك تلعب دور� كبري� 
مكانتها  وت��ع��زي��ز  �مل������ر�أة  مت��ك��ني  يف 
�لتطوعية  �لقدر�ت  من  و�ل�شتفادة 
�ملجتمع  خدمة  نحو  وتوجيهها  لها 
�لجن�����از�ت  ت��ل��ك  �ن  �ىل  ..م�������ش���رية 
توجت باإ�شد�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بقيادة  م�شت 
بنت مبارك قدما يف �لرتقاء بعد �أن 
قاربت  حيث  متميز  بتعليم  حظيت 
�لأمية يف �شفوفها على �لنتهاء بعد 
�أن كانت 67 ر34 باملائة حيث بلغت 
�إىل �لذكور يف �ملرحلة  ن�شبة �لإن��اث 
كما  ب���امل���ائ���ة  ر144   1 �جل��ام��ع��ي��ة 
بلغت ن�شبتهن �ىل �لذكور يف �ملرحلة 

�لثانوية 9 ر104 باملائة.
�شيا�شات  �ن  �ىل  معاليها  و�أ����ش���ارت 
�لتنمية يف �لدولة عمدت على تعزيز 
�لتنمية  عملية  يف  �مل�����ر�أة  م�����ش��ارك��ة 
وزيادة �إ�شهامها ب�شكل �أكرب يف �شوق 
م�شاهمة  ن�شبة  �رت��ف��ع��ت  �ذ  �ل��ع��م��ل 
�لدولة  يف  �لعاملني  جملة  يف  �مل���ر�أة 
 1995 ���ش��ن��ة  ب��امل��ائ��ة  ر11   6 م���ن 
..كما   2010 �شنة  باملائة   25 �إىل 
�رت��ف��ع��ت م�����ش��اه��م��ة �مل�����ر�أة يف جمال 
ومتلكها  تديرها  �لتي  �ل�شتثمار�ت 
�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت يف  ق������در ح���ج���م  �ذ 
�لعمال �لتي تديرها كو�در ن�شائية 
تديرها  دره����م  14مليار  ب���ح���و�يل 
�أعمال على م�شتوى  �ألف �شيدة   12

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
باإلز�مية  ق��ر�ر  دب��ي رع��اه �هلل  حاكم 
�إد�رة  جمل�س  يف  �لن�شائي  �لتمثيل 
�ل�����ش��رك��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 

�لدولة.
وقالت ولقد كان للمر�أة مكانا مهما 
يف بر�مج وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية 
حيث �ن هناك د�ئرتني تعنيان باملر�أة 
وهي �إد�رة بر�مج �لأ�شر �ملنتجة �لتي 
تقدم �لدعم ملا يزيد عن 800 �أ�شرة 
و�ملعار�س  �لأ����ش���و�ق  وت��وف��ر  منتجة 
�لأ�شر  ت��ل��ك  مب��ن��ت��ج��ات  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
�لتنمية �ل�شرية و�لتي تعنى  و�إد�رة 
��شتقر�رها  على  و�حلفاظ  بال�شرة 
�مل�شتفيد�ت  �لن��اث  ن�شبة  بلغت  كما 
م��ن �ل�����ش��م��ان �لج��ت��م��اع��ي 8 ر68 

باملائة من جمموعة �مل�شتفيدين .
�ن  كلمتها  ختام  يف  معاليها  و�أك���دت 
�لعاملي  باليوم  �ل�شنة  هذه  �حتفالنا 
لتعزيز  لها  ح��اف��ز�  �شيكون  ل��ل��م��ر�أة 
تكثيف  يف  ق��دم��ا  للم�شي  ج��ه��وده��ا 
للم�شي  ب���ه  ت�شطلع  �ل����ذي  �ل�����دور 

قدما يف بناء م�شتقبل �لمار�ت. 

مديرة �د�رة �لتنمية �ل�شرية بوز�رة 
�لهدف من  �أن  �لجتمياعة  �ل�شوؤون 
�مل�����ر�ة وخا�شة  �ل���ن���دوة ه���و حت��ف��ي��ز 
�ل�شابات يف �لتاألق يف جمال �لأعمال 
و�لتغلب  يك�شرن حاجز �خلوف  و�أن 
�ل�شر�ر  خطوة  م��ن  �مل�شاعب  على 
ودعم  بقدر�تهن  و�لثقة  و�ل��ت��ح��دي 
دول��ت��ن��ا ل��ه��ن يف ك��اف��ة �مل��ج��الت و�أن 

يحققن �لتميز يف كافة �ملجالت.
�ل���������ش����وؤون  وز�رة  �أن  و�أ������ش�����اف�����ت 
مبادر�تها  خ���ال  م��ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�شكل  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �ل����ت����ي  �مل���ت���ن���وع���ة 
�و  �ل�شحي  �مل��ج��ال  يف  ���ش��و�ء  �شنوي 
من  وغريها  �لثقايف  �و  �لجتماعي 
�ملجالت تهدف �ىل دعم �ملر�أة و�شقل 
�شخ�شيتها لتوؤ�ش�س �أ�شرة �إمار�تية يف 
جو �أ�شري �شحي و�شليم و�أن ت�شارك 
�ملادي  �ل�شتقر�ر  حتقيق  يف  �لرجل 
لاأ�شرة. و�أو�شحت �أن �لوز�رة توفر 
فر�س �شقل مهار�ت �ملر�أة من خال 
عملية  حياة  لبدء  و�لتعلم  �لتدريب 
خا�شة ملن ميتلكن �ملو�هب ولديهن 
�ل��ق��درة على دخ��ول جم��ال �لعمال 
وذل���ك م��ن خ��ال م��ب��ادر�ت �ل���وز�رة 
وبرنامج  ح���ي���اة  �ل���ع���م���ل  ك���م���ب���ادرة 
وجميعها  ح��رف��ة  وم��ب��ادرة  فر�شتي 
�مل����ر�أة  �شخ�شية  ���ش��ق��ل  �ىل  ت��ه��دف 
�ملحدود  �لدخل  ذو�ت  وب�شكل خا�س 
�ل�شرة  دخل  م�شتوى  رفع  �جل  من 

�ملادي لها ول�شرتها.
و�أ���ش��ارت طار�س �ىل وج��ود ع��دد من 
�لفتيات �لاتي �نتقلن من �لرعاية 
�ىل �ل��ت��ن��م��ي��ة ح��ي��ث ك��ن ���ش��م��ن فئة 
وقمن  �لجتماعية  �مل�شاعدة  متلقي 
�ملالية  �مل�����ش��اع��دة  ب��ط��اق��ات  بت�شليم 
�لع����م����ال  ل���ي���ن���خ���رط���ن يف جم�������ال 
مبثابرة و��شر�ر منهن يف دخول هذ� 

�ملجال.
وقالت �أننا يف �د�رة �لتنمية �ل�شرية 
ن�شعى من خال مبادرة جت��وري يف 
توعية �ملر�ة يف كيفية �لدخار �ملادي 
لطالبات  �ر���ش��ادي��ة  ب��ر�م��ج  ول��دي��ن��ا 
�ىل  بال�شافة  و�جلامعات  �مل��د�ر���س 
�ىل  ت��ه��دف  وكلها  �ل��ف��رج��ان  ملتقى 
ب���ن���اء �أ����ش���رة وب�����ش��ك��ل خ���ا����س �إم�����ر�أة 
وتدعم  وبنف�شها  ب��اأ���ش��رت��ه��ا  ت��رت��ق��ي 

م�شرية �لتميز و�لنجاح يف دولتها.

العدد 10736 بتاريخ 2013/3/10   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/ بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
رقم  �شياحية  رخ�شة  ذ.م.م  و�لعطات  لل�شفر  �لهناء 
�ل�شم  تغري  يف  يف  رغبتهم  �بدو�   )TL08348(

�لتجاري �ىل/ تقاليد لل�شفر ذ.م.م .
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميادي  ��شبوع  خال  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاه .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

 هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة
ABU DHABI TOURISM AUTHORITY

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/175  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�ملازم �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق على  �بر�هيم مو�شى �بر�هيم �حمد 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سكور بيون ملقاولت 
ال�سيانة العامة ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم ملف )51068( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: �خرت 
بانو ف�شل كرمي �جلن�شية: �لمار�ت / ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2012/5072 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:/حممد �شبحي عبد�لرحمن مر�د �لكردي- �مار�تي �جلن�شية 
حيث �ن �ملدعية : موؤ�ش�شة �لمار�ت لات�شالت قامت عليك لدى هذه �ملحكمة 
�ثنان  درهم(   32261.98( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك  �عاه،  �ملذكورة  �لدعوى 
و�لفائدة  فل�شا(  وت�شعون  وثمانية  درهما  و�شتون  وو�حد  ومائتان  �لفا  وثاثون 
يقت�شي  وعليه  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %9 �لقانونية 
�لثامنة  �ل�شاعة  �لثانية( يف متام  �لد�ئرة �جلزئية  �ملحكمة)  �مام هذه  ح�شورك 
و�لن�شف من يوم 2013/3/12 وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/2/25م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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•• ال�صارقة -وام:

للخدمات  �ل�شارقة  ملدينة  �لتابع  للتوحد  �ل�شارقة  مركز  طلبة  ����ش��اد 
وم�شاندة  دع��م  يف  �ل�شارقة  �شيد�ت  لنادي  �ملجتمعي  بالدور  �لإن�شانية 
مرور  مبنا�شبة  �لنادي  على  للقائمني  �لتهنئة  وقدمو�  �لإعاقة  ق�شايا 
30 �شنة على تاأ�شي�شه وذلك خال زيارة وفد �ملركز للنادي للم�شاركة 
تذكارية  هدية  للتوحد  �ل�شارقة  مركز  وفد  وقدم  باملنا�شبة.  �لإحتفال 
�لإد�ري  �لتطوير  �ل�شفاري رئي�س ق�شم  باملنا�شبة ت�شلمتها منى  للنادي 
و�مل��و�رد �لب�شرية وهي عبارة عن لوحة فنية حتمل �شعار نادي �شيد�ت 

�ل�شارقة  مركز  مدير  باغ  منى  و��شادت   . �ملركز  طلبة  �شنعها  �ل�شارقة 
للتوحد م�شاعد مدير عام مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية ل�شوؤون 
�لرب�مج �لرتبوية و�لتاهيلية ورئي�س �للجنة �لفنية باملدينة مبا يقوم 
به �لنادي من �أدو�ر �شامية وما حققه من �إجن��از�ت هامة . من جهتها 
�إىل تطوير  �ل�شارقة ي�شعى د�ئما  �أن نادي �شيد�ت  �ل�شفاري  �أكدت منى 
�خلدمات �لتي يقدمها للمر�أة �ملعاقة و�أي�شا لاأطفال �ملعاقني وتهيئة 
�لبيئة �ملنا�شبة لهم لإ�شتقبالهم يف �لنادي وتوفري �لإمكانيات و�خلدمات 
و�لإ�شتمتاع  مميزة  ترويحية  �أوق��ات  لق�شاء  يتطلبونها  �لتي  �ملتكاملة 

مبر�فق �لنادي كافة كغريهم من �أفر�د �ملجتمع غري �ملعاقني. 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شارقة  يف  �لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �لبيئة  هيئة  نظمت 
�مل�شاركة  و�ل���دو�ئ���ر  �ل��ه��ي��ئ��ات  ملمثلي  تن�شيقيا  �ج��ت��م��اع��ا 
ج���رى خ��ال��ه مناق�شة ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ة ���ش��اع��ة �لأر����س 
ومياه  كهرباء  هيئة  م��ع  بالتعاون  �لهيئة  تنظمه  �ل��ذي 
يوم  م�شاء  بال�شارقة  �مل��ائ��ي��ة  �مل��ج��از  و�ج��ه��ة  يف  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شبت �ملو�فق 23 مار�س �جلاري . و�شارك يف �لإجتماع 
ممثلون عن هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة 
�ل�شارقة وجمل�س  وبلدية  �ل�شارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة 
و�لقيادة  �لريا�شي  �ل�شارقة  وجمل�س  للتعليم  �ل�شارقة 
ومدينة  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 

ل�شوؤون  �لأعلى  و�ملجل�س  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
مربى  �لبحري  �ملتحف  �ل�شارقة  متاحف  و�إد�رة  �لأ���ش��رة 
�لكتبي  �شم�شة حممد  و�ك��دت   . �ملائية  �ل�شارقة لاأحياء 
�أمني متحف �لتاريخ �لطبيعي و�لنباتي يف �ل�شارقة �لتي 
تر��شت �لإجتماع بالنيابة عن �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي 
رئي�س هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة على 
�همية فعالية �شاعة �لر�س �لتي ت�شاهم يف �لتقليل من 
�لنبعاثات �ل�شارة يف تلك �ل�شاعة حيث يغلق فيها �لعامل 
�لنو�ر و�لأجهزة �لكهربائية مما ي�شاعد يف حماية �لر�س 
م��ن ه���ذه �لن��ب��ع��اث��ات و�ل��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى طبقة �لوزون 
موؤكدة �ن م�شاركة �لهيئة يف فعاليات �شاعة �لأر�س تاأتي 

يف �طار �هتمامها يف �لق�شايا �لبيئية .

طلبة مركز ال�شارقة للتوحد ي�شيدون بدور نادي ال�شيدات 
يف دعم وم�شاندة ق�شايا الإعاقة

اجتماع تن�شيقي حول فعالية �شاعة الأر�س 2013 يف ال�شارقة

�ل�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ب��ح��ث دي����و�ن 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  �آن  ز�ي����د  ب���ن 
وكلية  �ل������دول������ة  رئ����ي���������س  �ل�������ش���م���و 
تعزيز  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �لإم������������ارت 
بني  و�ل��ت��دري��ب��ي  �لتعليمي  �ل��ت��ع��اون 
��شتقبلت  حيث   . و�لكلية  �ل��دي��و�ن 
وفد�  للتكنولوجيا  �لإم�����ار�ت  كلية 
نا�شر  �شعادة  برئا�شة  �ل��دي��و�ن  م��ن 
خمي�س �ملحريبي مدير �إد�رة و�ل�شيد 
�أحمد �ل�شخني �إد�ري ق�شم �لتدريب 
ومت عقد �جتماع ح�شره من جانب 
�لكلية �شعادة رئي�س جمل�س �لأمناء 
�لأ�شتاذ و�ئل �إبر�هيم �لأنقر و�شعادة 
�ل��دك��ت��ور ع���اء ج����ر�د رئ��ي�����س كلية 
و�لدكتور  للتكنولوجيا  �لإم������ار�ت 
حممد �أبو �لفرج �شادق رئي�س ق�شم 

�لعاقات �لعامة و�لبعثات.
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �لت���ف���اق  ومت 
بني  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل���زي���ار�ت  تن�شيط  و 
�ملرجو  �ل��ه��دف  لتحقيق  �ل��ط��رف��ني 
م��ن �مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة �ل��ت��ي يقدمها 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  دي��و�ن 
جمل�س  رئي�س  �ل�شيد  وق��ام  �ل��دول��ة 
بال�شيوف  ب���ال���رتح���ي���ب  �لأم�����ن�����اء 
�لكلية  م�شرية  و��شتعر��س  �ل��ك��ر�م 
كما  و�أه��د�ف��ه��ا  �جل��دي��دة  و�لتغري�ت 
حت����دث �ل�����ش��ي��د رئ��ي�����س �ل��ك��ل��ي��ة عن 
للو�شول  �ملتبعة  و�لآليات  �خلطو�ت 
من  و�ح����دة  ت�شبح  �أن  �إىل  بالكلية 
�أف�������ش���ل �جل���ام���ع���ات �خل���ا����ش���ة على 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  م�����ش��ت��وى 
�أن تقدم  �ملتحدة وحتقق ر�شالتها يف 

خدمات عالية يف �لتدري�س و�لبحث 
�لعلمي وخدمة �ملجتمع لكل �ملعنيني 
ذوي �ل��ع��اق��ة وذل���ك ب��امل��و�ءم��ة مع 
�لتي تركز  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
على �لقت�شاد �ملعريف و�ل�شتثمار يف 

�ملو�رد �لب�شرية و�لتكنولوجيا.
�لأمناء  رئي�س جمل�س  �شعادة  و�ثنى 
�لأ�����ش����ت����اذ و�ئ������ل �إب����ر�ه����ي����م �لأن���ق���ر 
وتوجيهات  و�ه���ت���م���ام  ح��ر���س  ع��ل��ى 
ب��ال��دول��ة بقيادة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حفه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د 
�لرعاية  ���ش��ب��ل  �ف�����ش��ل  ب��ت��وف��ري  �هلل 
وطالبات  لطلبة  �لعليا  �لتعليمية 
�ل���دول���ة وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه يف دعم 
م�شيد�  وموؤ�ش�شاته  �لعايل  �لتعليم 

مببادرة ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
تقدمي  يف  �شموه  ودي����و�ن  نهيان  �ل 
من  �لتي  �جلامعية  �لدر��شية  �ملنح 
�لطلبة  وت�شجيع  حتفيز  من  �شاأنها 
و�ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى �ل���زي���د م���ن �جلد 
�شموه  حر�س  يعك�س  م��ا  و�لج��ت��ه��اد 
على دعم �فاق �لتعليم �لعايل ودعم 

م�شرية �لبحث �لعلمي يف �لدولة .
ورح���ب م��ن ج��ان��ب��ه ���ش��ع��ادة �لدكتور 
ع���اء ج����ر�د رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  مب��ب��ادرة  للتكنولوجيا 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان ممثل 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وحر�س 
�شموه �لكبري على رفد �ملجتمع و�شوق 
�لعمل �لمار�تي بالكو�در �ملوؤهلة ما 

يعك�س روؤية �شموه �لثاقبة يف �همية 
�لتعليم �لعايل يف �لرتقاء بامكانات 
وم���ه���ار�ت �ل��ع��ام��ل��ني م��وؤك��د� تقدمي 
�لكلية كافة �لت�شهيات �لازمة من 
خال بر�جمها �لكادميية �ملعتمدة 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  م��ن 
�ل��ع��ل��م��ي ل��ت�����ش��ج��ي��ع وت��ط��ب��ي��ق هذه 

�ملبادرة �ل�شامية .
ث���م حت��دث��ت �ل�����ش��ي��دة ���ش��ل��وى حماد 
�مل�شجل �لعام عن �لإج��ر�ء�ت �ملتبعة 
�لتحاقهم  ب���د�ي���ة  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ع 
�ملبتعثني  وخا�شة  تخرجهم  وحتى 
�لعديد  على  �أح��اب��ت  �أنها  كما  منهم 
م����ن �ل����ش���ت���ف�������ش���ار�ت �مل���ق���دم���ة من 
رئي�س  �ل�شيد  ق��دم  وق��د  �ل��وف��د  قبل 
جم���ل�������س �لأم�����ن�����اء �لأ�����ش����ت����اذ و�ئ����ل 

لل�شيد  �لكلية  درع  �لأن��ق��ر  �إب��ر�ه��ي��م 
ختام  ويف  �مل��ح��ريب��ي  خمي�س  ن��ا���ش��ر 

�ل���ل���ق���اء ق�����ام �ل���دك���ت���ور حم���م���د �أب����و 
�لعاقات  ق�شم  رئي�س  �شادق  �لفرج 

�لعامة و�لبعثات بود�ع �أع�شاء �لوفد 
باحلفاوة و�لتكرمي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أ�شدر �ملركز �لوطني بياناً �شحفياً 
على  �مل����ر�أة  �و���ش��اع  ح��ول  �ح�شائياً 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  م�����ش��ت��وى 
�لعاملي  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �مل���ت���ح���دة 
�لثامن  ي��وم  ي�شادف  �ل��ذي  للمر�أة 
م��ن م��ار���س يف ك��ل ع���ام، حيث ��شار 
�مل����رك����ز �ن دول������ة �لم�������ار�ت  ب���ي���ان 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ق��د �أول����ت ومنذ 
 1971 دي�����ش��م��رب   2 يف  تاأ�شي�شها 
وعلى �متد�د �لأربعة عقود �ملا�شية 
�ه���ت���م���ام���اً خ���ا����ش���اً ب���اأو����ش���اع �مل�����ر�أة 
ومتكينها  بها  �لنهو�س  ومتطلبات 
خمتلف  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  وزي����������ادة 
من  �نطاقاً  �ملجتمع،  يف  �مل��ج��الت 
ق��ن��اع��ت��ه��ا ب����اأن �مل�����ر�أة م��ت�����ش��اوي��ة مع 
�لرجل يف كافة �حلقوق و�لو�جبات 
�لتنمية  عملية  يف  ف��اع��ل  و���ش��ري��ك 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ل���ل���دول���ة، وه����و �لأم����ر 
د�شتور  ت�شريعات  �أك��دت عليه  �ل��ذي 
�ل���دول���ة يف ك��اف��ة �مل���ج���الت مب���ا يف 
�لجتماعي  و�ل�شمان  �لعمل  ذل��ك 
ت��ك��اف��وؤ �لفر�س  و�ل��ت��م��ل��ك و���ش��م��ان 
بكافة  و�ل��ت��م��ت��ع  �مل��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  يف 
خدمات �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية 
و�لجتماعية، وفق �شيا�شات ر��شخة 

لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ر��شد  ���ش��ع��ادة  �أك���د  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�لعام  �مل���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي  خ��م��ي�����س 
ل��ل��م��رك��ز �ل���وط���ن���ي ل���اح�������ش���اء �ن 
بو�شح  ت��ربز  �لح�شائية  �ملوؤ�شر�ت 
نتائج �ل�شيا�شات �لعامة يف �لدولة يف 
جمال �مل�شاو�ة بني �جلن�شني، و�لتي 
�مل�شاو�ة  ر��شخة حول  �أ�ش�س  و�شعت 
و�حلقوق  �ل��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  ل�شمان 
�ملجتمع،  و�لإن�����اث يف  �ل���ذك���ور  ب��ني 
م�شري�ً �ىل �أنه ل توجد ت�شريعات �أو 
ن�شو�س يف �لت�شريعات �ملعمول بها 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
مت���ي���ز ع���ل���ى �أ����ش���ا����س �جل���ن�������س بني 
�شعيد  على  �شو�ء  و�لن��اث،  �لذكور 
�لعامة  �خل����دم����ات  �إىل  �ل���و����ش���ول 
وخا�شة  �ل����دول����ة  يف  و�ل����ش���ا����ش���ي���ة 
�لرعاية  �أو  �ل�����ش��ح��ة  �أو  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
جو�نب  من  غريها  �أو  �لجتماعية 
لتعزيز  �شيا�شة  ه��ن��اك  ب��ل  �حل��ي��اة، 
ومت��ك��ني و���ش��ول �مل�����ر�أة �إىل �مل���و�رد 
�نعك�س  وق��د  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف 
ذلك ب�شكل و��شح يف �ل�شرت�تيجية 
تقت�شي  �ل��ت��ي  ل��ل��دول��ة  �لمن��ائ��ي��ة 
ل��ك��اف��ة مكونات  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لبناء يف  �لدولة يف عملية  جمتمع 
�لدور  �أ���ش��ا���س  على  مر�حلها  ك��اف��ة 
�مل��ت��ك��ام��ل ب���ني �مل�������ر�أة و�ل����رج����ل يف 
من  ذل��ك  باعتبار  �مليادين  خمتلف 
�أ�ش�س �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة. 
�ل�شويدي �ىل �ن هذ�  و��شار �شعادة 
�جل��ان��ب وغ���ريه م��ن �مل��و����ش��ي��ع قد 
�مل��رك��ز م��ن خ���ال ��شد�ره  وث��ق��ه��ا 
�لثالث  �لمنائية  �له��د�ف  لتقرير 
�ملتحدة،  �لعربية  �لم����ار�ت  ل��دول��ة 
و�لذي �أو�شح �مل�شتوى �ملتقدم �لذي 

�لتنمية  جم���ال  يف  �ل��دول��ة  حققته 
و�أو�����ش����اع ت��ع��ل��ي��م �ل���ذك���ور و�لن����اث 
ل��ل��م��ر�أة، ووفقاً  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ح��ة 
�ملركز  ل��دى  �لح�شائية  للبيانات 
%32.4 من  ن��ح��و  �ل��ن�����ش��اء  مت��ث��ل 
م�شتوى  على  �ل�شكان  عدد  �جمايل 
�ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لمار�تيات  �ل��ن�����ش��اء  ت�����ش��ك��ل  ح���ني 
�ج���م���ايل عدد  م���ن   49% ح����و�يل 
�ملو�طنني يف �لدولة وتتاأثر �لن�شبة 
للدولة  �لإج���م���ايل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�لتي  �ل�����ش��ك��ان  ت��رك��ي��ب��ة  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
تاأثرت ب�شكل كبري باحلجم �ملتز�يد 
لأغر��س  �لو�فدين  �لذكور  لن�شبة 
�لعمل خا�شة يف �ل�شنو�ت �لأخرية، 
وخا�شة  �ل�شكان  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث 
�ل��ذك��ور يف �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة 18 – 
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ خال  45 ع���ام���اً 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة مم���ا ���ش��اه��م يف 
تغيري�ت كبرية على تركيبة �ل�شكان 
و�ملوؤ�شر�ت �لإح�شائية ذ�ت �ل�شلة. 

على م�ستوى التعليم:
 ح��ق��ق��ت �مل������ر�أة يف دول�����ة �لم�����ار�ت 
نوعياً  ت���ق���دم���اً  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعملية  يف  م�شاركتها  �شعيد  على 
�لتعليمية يف ظل ��شرت�تيجية دولة 
�لر�مية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�إىل خلق جمتمع �ملعرفة، وما توليه 
حكومة �لإمار�ت من �هتمام بتنمية 
مو�ردها �لب�شرية، ويف مقدمة ذلك 
توفري فر�س تعليم لاإناث و�لذكور 
دون متييز، مما �نعك�س �إيجاباً على 
يف  وو�شولها  �مل���ر�أة  تعليم  م��ع��دلت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لن�شب  �مل���ر�ح���ل  �غ��ل��ب 

تفوق م�شاركة.
�مل���ر�أة يف دولة  ويف �ط��ار م��ا حققته 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�������ار�ت 
بيان  ����ش��ار   ، �لتعليمية  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�ملركز �لوطني لاح�شاء �ىل ن�شبة 
�لإناث يف �لتعليم �جلامعي يف دولة 
 ،144.1% نحو  �إىل  و�شلت  ق��د 
مقارنة   2010 �ل���در�����ش���ي  ل��ل��ع��ام 
�لدر��شي  ل��ل��ع��ام  ع��ل��ي��ه  ك���ان���ت  مب���ا 
�لن�شب  �أع���ل���ى  م���ن  وه���ي   ،1990
ذلك  يف  �ل�شبب  وي��ع��ود  �ل��ع��امل،  يف 
على  و�لأ����ش���ر  �ل��دول��ة  ت�شجيع  �إىل 
تعليم �لفتيات، �ىل جانب ذلك فقد 
دولة  �أن  �ىل  �لح�������ش���اء�ت  �����ش���ارت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعترب من 
�لدول �لقليلة على م�شتوى �لعامل 

�لن�شاء  ن�����ش��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ف���اق���ت  �ل���ت���ي 
�لذكور غري  ن�شبة  �لأم��ي��ات(  )غري 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ة  �لأم��ي��ني وذل���ك يف 
)15-24( �شنة، حيث و�شلت هذه 
يف   103.6% ح��و�يل  �إىل  �لن�شبة 

�لعام �لدر��شي 2010 -2011.

الوظائف  مــن  الن�ساء  ح�سة 
القطاع  غري  الأجر يف  مدفوعة 

الزراعي : 
دولة  يف  �لتنمية  �شيا�شات  �ت��خ��ذت 
�مل��ت��ح��دة كاأحد  �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�أكرب  �مل��ر�أة ب�شكل  �إ�شهام  �لأول��وي��ات 
�لعتماد  لتخفف  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  يف 
تعترب  �ل��ت��ي  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  على 
يف قمة �لتحديات �لر�هنة للدولة. 
�ملتوفرة  �ل���ب���ي���ان���ات  ت�����ش��ري  ح���ي���ث 
حت�شن  �إىل  �ل���ع���م���ل  �����ش����وق  ح�����ول 
م���ل���ح���وظ يف م�������ش���ارك���ة �مل���������ر�أة يف 
�رتفعت  �إذ  �لق��ت�����ش��ادي،  �ل��ن�����ش��اط 
�جمايل  م��ن  �مل���ر�أة  م�شاهمة  ن�شبة 
 11.6% �مل�شتغلني يف �لدولة من 
عام 1995 �إىل حو�يل %25 عام 
�لإن���اث  ن�شبة  بلغت  ك��م��ا   ،2010
�أ�شحاب  جمموع  من   4% ح��و�يل 

�ملهن يف كافة �لقطاعات.
ن�شب  يف  �ل����ت����ط����ور  ه�������ذ�  وي�����ع�����ود 
�لناجمة  �لنتائج  �ملر�ة �ىل  م�شاركة 
ع��ن �إط����اق �ل���دول���ة مل��ج��م��وع��ة من 
دور  تفعيل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�مل���ر�أة يف قطاع �لأع��م��ال من خال 
�لن�شائية،  �ل��ك��و�در  وت��اأه��ي��ل  تنمية 
�لأعمال،  �شيد�ت  جمال�س  و�إن�����ش��اء 
�لأعمال يف  �شيد�ت  و�إط��اق جائزة 
ر حجم �ل�شتثمار�ت  �لإمار�ت وُيَقدَّ
يف �لأع����م����ال �ل��ت��ي ت��دي��ره��ا ك����و�در 
درهم  مليار   14 ب��ح��و�يل  ن�شائية 
 12 على  يزيد  ما  تديرها  �إمار�تي 
�أع���م���ال ع��ل��ى م�شتوى  ���ش��ي��دة  �أل����ف 

�لدولة. 
وم�������ع حت���ق���ي���ق ه�������ذه �لجن����������از�ت 
تعليم  ع��ل��ى  ط���ر�أ  �ل���ذي  و�لتح�شن 
يز�ل  �ملو�شوع ل  ه��ذ�  �ن  �إل  �مل���ر�أة، 
ي��ح��ظ��ى ب���اه���ت���م���ام و�ول�����وي�����ة لدى 
�لعاقة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومة 
ل��ت�����ش��ج��ي��ع �مل�������ر�أة ع��ل��ى �لن���خ���ر�ط 
يعك�س  وب�����ش��ك��ل  �ل���ع���م���ل  ����ش���وق  يف 
�ل���ت���ط���ور �ل�����ذي ���ش��ه��دت��ه �مل�������ر�أة يف 
�ملتوقع  وم����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م.  جم�����الت 
�شوق  يف  �مل����ر�أة  م�شاركة  ترتفع  �أن 
�ل��ع��م��ل وب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي م���ع بدء 

�جل����ام����ع����ات و�ل����ك����ل����ي����ات �ل����ت����ي مت 
�أف��و�ج من  بتخريج  �إن�شاوؤها حديثا 
�لفتيات �ملوؤهات وعلى نطاق و��شع 
ل���ان���خ���ر�ط يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل، �ىل 
�ملر�أة  وتاأهيل  تدريب  بر�مج  جانب 
�لتي تطرحها هيئة تنمية وتوظيف 
�ملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة و�ملوؤ�ش�شات 
ج���دوى  زي������ادة  �إىل  �ل���ع���اق���ة  ذ�ت 
م�شاركة �ملر�أة يف كافة �ملهن خا�شة 
�ل��ع��رب��ي��ة قد  �لإم�������ار�ت  دول����ة  و�أن 
لتقدم  وطنية  ��شرت�تيجية  د�شنت 
�ملر�أة تهدف �إىل �إز�لة كافة �ملعوقات 
�لفاعلة  �مل�شاركة  دون  حت��ول  �لتي 
بينها  للمر�أة يف ثمانية حماور من 

�مل�شاركة �لقت�شادية.

ت�سغلها  الــتــي  املــقــاعــد  ن�سبة 
الن�ساء يف الربملانات الوطنية

�ملوؤ�ش�شات  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  ت�شتند 
�لوطني  �ملجل�س  وبخا�شة  �لعامة 
�لحت��ادي �ىل قر�ر �ملجل�س �لأعلى 
 2006 ل�����ش��ن��ة   4 رق�����م  ل����احت����اد 
�ختيار  ط��ري��ق��ة  حت���دي���د  ����ش���اأن  يف 
ممثلي �لإمار�ت يف �ملجل�س �لوطني 
�لحت��ادي، حيث �شكل هذ� �لقانون 
ومتكني  �ل��دول��ة،  يف  د�شتورية  نقلة 
�أع�شاء  �خ��ت��ي��ار  م���ن  �لإم���ار�ت���ي���ني 
باأ�شلوب  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س 
و�لتعيني  �لن���ت���خ���اب  ب���ني  ي��ج��م��ع 
�مل����ر�أة  �أوىل، ح��ي��ث مت��ث��ل  ك��م��رح��ل��ة 
نحو %47 من �لهيئة �لنتخابية 
�ىل جانب تويل �مر�أة من�شب نائب 

رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي: 
�لإح�شاء�ت  ت�شري  ذل��ك  جانب  �إىل 
ت��ت��ب��و�أ نحو  �مل����ر�أة  �أن  �إىل  �مل��ت��وف��رة 
�لقيادية  �ل���وظ���ائ���ف  م���ن   30%
يف  �ل��ق��ر�ر  ب��ات��خ��اذ  �ملرتبطة  �لعليا 
دولة �لإمار�ت ، وت�شكل %15 من 
�أع�شاء جمال�س �إد�رة غرف �لتجارة 
�لن�شاء  ت�����ش��ك��ل  ك��م��ا  و�ل�������ش���ن���اع���ة، 
�ل�شلك  �أع�شاء  من   10% ح��و�يل 
متثيلها  ج��ان��ب  �ىل  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
�ل���دول���ي���ة  �مل���ن���ظ���م���ات  ل����ل����دول����ة يف 
�لن�شاء  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وح�����ش��ول 
�لعليا،  �ل�����ش��ه��اد�ت �جل��ام��ع��ي��ة  ع��ل��ى 
�لإد�رية  �لوظائف  باإ�شغال  و�لبدء 
ب�شكل  و�ن���خ���ر�ط���ه���ن  �مل��ت��و���ش��ط��ة، 
�لجتماعي  �ل���ع���م���ل  يف  م���ل���ح���وظ 

وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.

ب�سحة  الرتــقــاء  م�ستوى  على 
الأمهات واملراأة 

�لعربية  �لم���������ار�ت  دول������ة  ت��ت��ب��ن��ى 
�ملتحدة �شيا�شات وبر�مج تهدف �إىل 
�لنهو�س بالأ�شرة على وجه �لعموم 
و�ملر�أة و�لطفل على وجه �خل�شو�س 
�ل�شحة  م����ف����ه����وم  �ع����ت����م����اد  ومت 
م�شتوى  على  �ل�شمويل  �لإجن��اب��ي��ة 
خدمات  تقت�شر  ل  بحيث  �ل��دول��ة 
�لأمهات  على  و�لطفولة  �لأم��وم��ة 
فقط  و�لإجن���اب  �حلمل  مرحلة  يف 
بل لت�شمل �لأمهات و�مل��ر�أة يف كافة 
�ملر�حل �لعمرية �ملختلفة من خال 

تطبيق �لرب�مج و�مل�شاريع �ل�شحية 
�ملر�أة  �إيل تعزيز �شحة  �لتي تهدف 
و�ل����ط����ف����ل ه������ذ� ب���ج���ان���ب خ���دم���ات 
مكنت  و�ل��ت��ي  و�لطفولة،  �لأم��وم��ة 
�لوفيات  معدل  خف�س  من  �لدولة 
ب��ني �لم��ه��ات يف �شن �لجن���اب �ىل 
�لتي  �ل�شفر.  حيث كان للخدمات 
�شبكة  خ���ال  م��ن  �ل��دول��ة  تقدمها 
مر�كز ووحد�ت �لأمومة و�لطفولة 
ويعمل  �لتقنيات  ب��اأح��دث  �مل��ج��ه��زة 
ب��ه��ا �أط���ب���اء وه��ي��ئ��ة مت��ري�����س على 
�ملر�كز  هذه  وتنت�شر  م�شتوى  �أعلى 
�ن��ح��اء �لدولة  و�ل���وح���د�ت يف ك��اف��ة 
و�لأطفال  �ل�شيد�ت  لكافة  وت��ق��دم 
�ملقيمني بالدولة من خال مر�كز 
و�لطفولة  ل����اأم����وم����ة  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
ووحد�ت �لأمومة و�لطفولة باملر�كز 
وم�شت�شفيات  �لأول����ي����ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لولدة. ويف هذ� �ل�شدد تعترب دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أو�ئل 
�ل���ر�ئ���دة يف جم���ال تطبيق  �ل����دول 
بر�مج �لكت�شاف �ملبكر ل�شحة �ملر�أة 
�ل��ع��اج �لفوري  و�ل��ط��ف��ل وت��ق��دمي 
و�لفعال و�ملتابعة �لدورية للحالت 
�ملر�شية من �أجل حماية هذه �لفئة 
�لوفيات  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �ل��ه��ام��ة 

و�لإعاقات �لذهنية و�جل�شدية. 
و�لوحد�ت  �ملر�كز  هذه  �نت�شار  �أدى 
�لرعاية  تقدمي  �آل��ي��ات  تطوير  �ىل 
�ل���������ش����ح����ي����ة ل������ل������م������ر�أة و�ل����ط����ف����ل 
وبالعتماد على �مل�شتجد�ت �لعلمية 
�لتي  �ل�����ربوت�����وك�����ولت  وحت����دي����ث 
ت��خ�����س �مل������ر�أة �أث���ن���اء �حل��م��ل وبعد 
�لتدريب  حم���ور  و�ن��ت��ه��اج  �ل�����ولدة 
�مل�������ش���ت���م���ر مل���ق���دم���ي �خل�����دم�����ة من 
يف  �لتدريبية  �خلطط  و�شع  خال 
جميع جمالت �لأمومة و�لطفولة 
�ل�شحية  �ل���ك���و�در  م��و�ه��ب  ل�شقل 
�لعاملة يف مر�كز ووحد�ت �لأمومة 
و�لطفولة و�ملر�كز �ل�شحية �لأولية 
بالرب�مج  و�لعاملني  و�مل�شت�شفيات 
و�لطفل  �مل������ر�أة  ل�����ش��ح��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�إك�������ش���اب���ه���م �خل�������رب�ت و�مل����ه����ار�ت 
و�لتقنيات  بامل�شتجد�ت  وتعريفهم 
�حل���دي���ث���ة يف جم����ال ���ش��ح��ة �مل�����ر�أة 

و�لطفل.
بتنفيذ  �ل���ق���ي���ام  ذل����ك  ج���ان���ب  �ىل 
�ل���رب�م���ج �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�ملتعلقة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل���ج���الت  ك��اف��ة 
باملر�أة و�لطفل باملد�ر�س و�جلامعات 
درجة  لرفع  �لن�شائية  و�لتجمعات 
�أف������ر�د �ملجتمع  ك��اف��ة  ب���ني  �ل���وع���ي 
كل  �لأم��وم��ة،  و�لعاملني يف جم��ال 
ذلك �شاهم يف خف�س وفيات �لأمهات 
ب�شبب �حلمل و�لولدة �إىل �ل�شفر، 
ل  ُت�شجَّ �أنه مل  �لتقارير  تفيد  حيث 
�لأمهات  ب���ني  و�ح�����دة  وف�����اة  ح���ال���ة 
على  وع��������اوًة   2004 ع�����ام  م���ن���ذ 
ذلك، جرت جميع �لولد�ت وبن�شبة 
حتت  �مل�شت�شفيات  د�خ��ل   99.9%
ويعترب  متخ�ش�س  ط��ب��ي  �إ����ش���ر�ف 
هذ� �ملعدل و�حد�ً من �أعلى �ملعدلت 

يف �لعامل.

ديوان �شلطان بن زايد يبحث التعاون التعليمي مع كلية الإمارات للتكنولوجيا

يف بيان �سحفي اأ�سدره املركز الوطني لالإح�ساء مبنا�سبة يوم املراأة العاملي :

% ن�شبة الإناث اىل الذكور يف التعليم اجلامعي حمققة واحدة من اأعلى الن�شب يف العامل  144.1
ال�سويدي: الدور املتكامل بني املراأة والرجل يف خمتلف امليادين من اأ�س�س التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف الدولة

•• اأبوظبي -وام:
�ل�شلطة  �أع���������ش����اء  م�����ن  وف������د  ������ش�����ارك 
يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  وموظفي  �لق�شائية 
�شمن  �حل�شن  ق�شر  مهرجان  فعاليات 
�أبوظبي مبنا�شبة مرور  �إمارة  �حتفالت 
و�أو�شح  �لق�شر.  �ن�شاء  250 عاما على 
�ل��وف��د �أن ه��ذه �مل�����ش��ارك��ة ت��اأت��ي يف �طار 
على  توؤكد  �لتي  �ل��د�ئ��رة  مبادئ  حتقيق 

�أهمية �لتفاعل مع �ملجتمع.

وفد من دائرة الق�شاء 
ي�شارك يف مهرجان احل�شن

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����دت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
�لتجارة  وزي������رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
وخ�شو�شية  �أهمية  على  �خلارجية 
و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �ل��ع��اق��ات 
و�نعكا�شاتها  وفرن�شا  �لإم���ار�ت  بني 
تعزيز  ع��ل��ى  و�ل���ب���ن���اءة  �لي���ج���اب���ي���ة 
�لتعاون يف عدد من �مليادين �حليوية 
�ل�شياحية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  ل���ش��ي��م��ا 
..م�شيدة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�ل���رت�ث���ي���ة 
�للوفر  ملتحف  فرع  تاأ�شي�س  بخطوة 
يف �ب���وظ���ب���ي ك�������اأول م��ت��ح��ف خ����ارج 
فرن�شا يف �لعامل ف�شا على �لتعاون 

يف جمالت �لتعليم �لأكادميي.
��شتقبالها  خ��ال   - معاليها  وقالت 
�ل�شيوخ  جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  وف���د� 
ناتلي  �ل�شانتور  برئا�شة  �لفرن�شي 
ونائبة  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���وة  غ���ول���ي���ه 
دول  مع  �ل�شد�قة  جمموعة  رئي�س 
باأبوظبي  �ل�����وزر�ة  م��ق��ر  يف  �خل��ل��ي��ج 
�مل��زده��رة على كافة  �ل��ع��اق��ات  �ن   -
�ل�شعد بني �لإمار�ت وفرن�شا تنطلق 
روؤي��ة م�شرتكة من قيادتي كا  من 
�لتعاون بني  �لبلدين لتفعيل خطى 

�لمار�ت وفرت�شا.
�شحفي  ب���ي���ان  يف  �ل��������وز�رة  ول��ف��ت��ت 
�جلهود  ت��ن��اول  �للقاء  �أن  �ىل  �م�����س 
لارتقاء  �لبلدين  كا  يف  �مل�شرتكة 
باآفاق �ل�شر�كة وتطوير �آليات تبادل 
�مل�شاريع  وت��اأ���ش��ي�����س  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
لقت�شاد  �مل�������ش���اف���ة  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت 
��شتعر��س عدد  �لبلدين ف�شا عن 
بامل�شهد  �ل�شلة  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن 

�لتجاري �لعاملي.
لبنى  �ل�����ش��ي��خ��ة  م���ع���ايل  و�����ش���اف���ت 
�لتبادل  م���وؤ����ش���ر�ت  �ن  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل���ت���ج���اري ب���ني ف��رن�����ش��ا و�لإم�������ار�ت 
ت�شهد تطور� ملمو�شا د�عية لتطوير 
جم�����الت �ل���ش��ت��ث��م��ار �مل�������ش���رتك يف 
جمالت �لتقنيات �ملتقدمة و�لطاقة 
�ملتجددة و�ملجالت �لأخرى ..منوهة 
بني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  قيمة  لبلوغ 
�أ�شهر  �ل���ث���م���اين  خ�����ال  �ل���ب���ل���دي���ن 
�لأوىل من �لعام �ملا�شي ما يربو عن 
10 مليار�ت درهم فيما بلغت جتارة 
فرن�شا  م��ع  ب��ال��دول��ة  �حل��رة  �ملناطق 

نحو 4.8 مليار درهم.

�ل��ت��ط��ور يف  ب��زخ��م  ون��وه��ت معاليها 
تز�يد  خ��ال  م��ن  �لبلدين  ع��اق��ات 
�لزيار�ت �ملتبادلة و�لوفود �مل�شرتكة 
�ملعار�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع���ن  ف�����ش��ا 
ت���ق���ام يف كا  �ل���ت���ي  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�لبلدين ..د�عية �ل�شركات �لفرن�شية 
لتطوير م�شاركتها يف �ملعار�س �لتي 
تقام يف دولة �لإمار�ت و�ل�شتفادة من 
لا�شتثمار�ت  �ملمنوحة  �لت�شهيات 
�إقليمية  م��ق��ار  وتاأ�شي�س  �لأج��ن��ب��ي��ة 
لتلبية �لطلب �ملت�شاعد على �لعديد 
�ل�شناعية  و�ملخرجات  �ملنتجات  من 
يف دول �ملنطقة. بدورها �أكدت رئي�شة 

فرن�شا  تقدير  بالغ  �لفرن�شي  �لوفد 
ل��ع��اق��ات��ه��ا �مل��ح��وري��ة م��ع �لإم�����ار�ت 
�ل�شر�كة  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ول����ش���ي���م���ا 
�لتبادل  وم���ي���ادي���ن  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�ل��ت��ق��ارب على  �ل��ت��ج��اري ف�شا ع��ن 

كافة جمالت �ل�شر�كة و�لتعاون.
و�أ�شادت بنجاح �لإم��ار�ت يف �لتحول 
لنموذج �قت�شادي تنموي ريادي على 
م�شتوى منطقة �ل�شرق �لأو�شط �ىل 
�لإمار�تي  �لق��ت�����ش��اد  ح�شد  ج��ان��ب 
مل��ر�ت��ب وم���وؤ����ش���ر�ت م��ت��ق��دم��ة عامليا 
وهو ما جعل �لإمار�ت بوتقة وماذ 

��شتثماري عاملي.

لبنى القا�شمي ت�شتقبل وفدا من جمل�س 
ال�شيوخ الفرن�شي

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/783  جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- �ميغا للماحة و�ل�شحن ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / ن�شو�ن للنقل �لربي وميثله: عوين عبد�لهادي ح�شني حممد قد �قام عليك 
و�لت�شامن مببلغ وقدره  بالتكافل  �ملدعى عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
تاريخ  من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   38920(
�لدعاء وحتى �ل�شد�د �لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1591  جتاري كلي                               
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ه��دى للمقاولت ذ.م.م  جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1- �شركة  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي / �شناعة �لبا�شتيك �حلديثة �س.ذ.م.م وميثله: علي ��شماعيل  حممد عبد�هلل 
�لزرعوين    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره 
)143423.22 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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النجيفي يتهم املالكي بحماية �سباط �سالعني بالقتل 

قوات خا�شة تطّوق �شاحة العت�شام بالرمادي 
•• بغداد-وكاالت: 

مدينة  يف  �ل�شعبية  �للجان  قالت 
�إن جمموعة كبرية من  �لرمادي 
�أفر�د �لقو�ت �خلا�شة قدمت من 
�لعت�شام،  �شاحة  وطوقت  بغد�د 
يف ح����ني �ت���ه���م رئ���ي�������س �ل���ربمل���ان 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ب��ح��م��اي��ة �شباط 
و�لتعذيب،  �ل��ق��ت��ل  يف  ���ش��ال��ع��ني 
ودعا رجل �لدين �ل�شيعي مقتدى 
�إىل فتح حتقيق يف مقتل  �ل�شدر 
متظاهرين مبدينة �ملو�شل �أعلن 
على �أثره وزير ثان ��شتقالته من 

�حلكومة.
وق�����ال�����ت �ل����ل����ج����ان �ل�������ش���ع���ب���ي���ة يف 
�لأنبار  �لرمادي، مركز حمافظة 
�شهدت  �ل���ت���ي  �ل�����ع�����ر�ق(  )غ������رب 
�ملناوئة  بد�ية �نطاق �ملظاهر�ت 
نوري  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ل�شيا�شات 

مظاهر�ت د�أب��ت على �خل��روج كل 
يوم جمعة منذ نحو ثاثة �أ�شهر 
�لوزر�ء  رئي�س  ب�شيا�شات  للتنديد 
 ، �ل�شنة  بتهمي�س  يتهمونه  �ل��ذي 
�شجناء  ع��ن  ب��الإف��ر�ج  ويطالبون 
مكافحة  قانون  �إلغاء  �إىل  �إ�شافة 

�لإرهاب.
على  �لع��������ت��������د�ء  وق��������ع  وع�����ل�����ى 
�أعلن  �مل���و����ش���ل  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
�لدولة  �لدين  �ل��زر�ع��ة عز  وزي��ر 
ثاين  يف  من�شبه،  م��ن  ��شتقالته 
��شتقالة لوزير من حكومة �ملالكي 

يف غ�شون �أ�شبوع.
من  ��شتقالته  �ل���وزي���ر  ب���رر  وق���د 
ي�شتطيع  ل  �إن��ه  بقوله  �حلكومة 
�لعمل يف �حلكومة و�أهله يقتلون 
�إن�����ش��اف��ا م��ن��ه��ا رغم  ول ي��ج��دون 
�حتجاجاتهم  ع��ل��ى  �أ���ش��ه��ر  م���رور 

�ملطلبية.

عنده  �لوقوف  من  بد  ل  �ملو�شل 
بعد ��شتنكاره و�شجبه .

د�خ��ل قبة  �إىل فتح حتقيق  ودع��ا 
��شتدعاء  بعد  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ربمل��ان 
من كان خلف ذلك �لعتد�ء �لذي 
و���ش��ف��ه ب��ال�����ش��اف��ر، و�إر����ش���ال وفد 
برملاين حمايد من �أجل �لوقوف 
و�لطاع  �ملتظاهرين  ح��ال  على 
ع����ل����ى م���ط���ال���ب���ه���م وم���و�ق���ف���ه���م 

وحقيقة �لعتد�ء عليهم.
وك��ان��ت �ل�����ش��ل��ط��ات يف ن��ي��ن��وى قد 
فر�شت حظر� للتجو�ل يف �ملو�شل 
و�إ�شابة  متظاهرْين  مقتل  بعد 

�شتة �آخرين بر�شا�س �ل�شرطة.
ع���دة يف حمافظات  م���دن  وك��ان��ت 
و�ملو�شل  �ل��رم��ادي  بينها  عر�قية 
�أم�س  �شهدت  وبعقوبة  و���ش��ام��ر�ء 
حتت  ح��ا���ش��دة  م��ظ��اه��ر�ت  �لول 
���ش��ع��ار �ل��ف��ر���ش��ة �لأخ�����رية ، وهي 

�لقو�ت  من  جماميع  �إن  �ملالكي، 
�لعت�شام  �شاحة  �خلا�شة طوقت 
�لتي ير�بط فيها �آلف �ملعت�شمني 
�أ���ش��ه��ر، لكن مل  ث��اث��ة  منذ نحو 

يبلغ عن حدوث م�شادمات.
و�أ�شافت هذه �للجان �لتي �شكلها 
خرجت  دع�����و�ت  �أن  �مل��ع��ت�����ش��م��ون 
م���ن م�����ش��اج��د م��دي��ن��ة �ل���رم���ادي 
�ل���ت���وج���ه �إىل  ت���ن���ا����ش���د �لأه���������ايل 
���ش��اح��ة �لع��ت�����ش��ام م��ن �أج���ل منع 
�ل���ق���و�ت  ق���ب���ل  م����ن  �أي حم����اول����ة 

�حلكومية لف�س �لعت�شام.
وج���اء ه���ذ� �ل��ت��ط��ور ب��ع��د �شاعات 
م�����ن ح��������ادث م���ق���ت���ل �ث����ن����ني من 
�آخرين  �شتة  و�إ�شابة  �ملتظاهرين 
يف مدينة �ملو�شل )�شمال �لعر�ق( 
بر�شا�س �لقو�ت �حلكومية �لتي 
�أم�س  �حل�شود  على  �لنار  �أطلقت 

�لول ح�شب نا�شطني.

�لعر�قي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  وو�شف 
�أ�شامة �لنجيفي ��شتخد�م �ل�شاح 
باأنه  �ل���ع���زل  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���ش��د 
جرمية وحمرم �شرعا ود�شتوريا، 
ودعا �إىل حما�شبة �لفاعلني. كما 
�حلكومة  رئي�س  �لنجيفي  �ت��ه��م 
�شباط  حلماية  �ملبا�شر  بالتدخل 
�شالعني يف عمليات قتل وتعذيب 

يف �ل�شجون.
�ل�شيعي  �ل���دي���ن  رج����ل  دع����ا  ك��م��ا 
�إىل فتح  �م�����س  �ل�����ش��در  م��ق��ت��دى 
�ملتظاهرين  م��ق��ت��ل  يف  حت��ق��ي��ق 
يف �مل���و����ش���ل، وو����ش���ف �لع���ت���د�ء 
حر�م  �أم��ر  باأنه  �ملتظاهرين  على 

وممنوع .
�إن �لع���ت���د�ء على  ب��ي��ان  وق���ال يف 
�لعزل  و�ملعت�شمني  �ملتظاهرين 
حقوقهم  ي�����روه  مب���ا  �مل��ط��ال��ب��ني 
�أم���ر ح���ر�م ومم��ن��وع، وم��ا وق��ع يف 

و�أعلن مكتب رئي�س �لوزر�ء حينها 
�لعي�شاوي،  ل�شتقالة  رف�شه  عن 
�لقيادي يف قائمة �لعر�قية، حتى 
�لبت يف خمالفاته �ملالية و�لإد�رية 

، وهو ما نفاه �لعي�شاوي.

نائب  �ملطلك  �شالح  ق��ال  ب���دوره، 
�لزر�عة  وزي��ر  �إن  �ل���وزر�ء  رئي�س 
كان  �لعر�قية  قائمة  �إىل  �ملنتمي 
ط����رح م���و����ش���وع ����ش��ت��ق��ال��ت��ه منذ 
، و�ل��ي��وم �شّعد ح��دث قتل  ف��رتة 

متظاهرين من �ملو�شوع، فاأعلنها  
�لزر�عة  وزي����ر  ����ش��ت��ق��ال��ة  وت���اأت���ي 
ب��ع��د �أ���ش��ب��وع م��ن ����ش��ت��ق��ال��ة وزير 
�لعي�شاوي  ر�ف��ع  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملالية 
�أثناء مظاهرة جرت يف �لرمادي، 

�شوريا تتودد لدول بريك�س املمثل الأممي بالعراق يدعو اإىل �شبط النف�س
•• بغداد-يو بي اأي:

�ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  لاأمني  �خلا�س  �ملمثل  دع��ا 
�لنف�س  �شبط  �ىل  �م�س  كوبلر،  مارتن  �لعر�ق  يف 
بعد مقتل و�إ�شابة عدد من �ملتظاهرين يف �ملو�شل 

�شمال �لعر�ق.
وقعت  �لتي  �ل�شتباكات  بيان،  يف  كوبلر  و��شتنكر 
�أم�س �لأول يف �ملو�شل و�أ�شفرت عن مقتل �شخ�س 

و�حد و�إ�شابة 4 �آخرين بجروح.
ودع����ا �ىل جت��ّن��ب ����ش��ت��خ��د�م �ل���ق���وة �مل��م��ي��ت��ة �شد 
�حلادث،  يف  م�شتقٍل  حتقيٍق  و�إج���ر�ء  �ملتظاهرين، 

�أق�شى  ممار�شة  �ىل  �لعر�قية  �ل�شلطات  دع��ا  كما 
درجات �شبط �لنف�س يف تعاملها مع �ملظاهر�ت.

وحّث �لبيان �ملتظاهرين �إىل �للجوء �إىل �لإحتجاج 
�ل�شلمي فقط �أثناء ممار�شتهم حقهم يف �لتظاهر.

و�أ����ش���اف �أن ه���ذ� �حل����ادث �مل��اأ���ش��اوي ت��ذك��ري قوي 
هو  �ملتظاهرين،  مطالب  ب�شاأن  �لبّناء  �حل��و�ر  باأن 

�لطريق �لذي يقود �إىل نزع فتيل �لتوّتر .
وكان �شخ�س و�حد قتل و�أ�شيب 4 �آخرون بجروح، 
�ل�شرطة  وق�����و�ت  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب���ني  ب��ا���ش��ت��ب��اك��ات 
مبدينة �ملو�شل، �أعقب ذلك فر�س حظر للتجو�ل 

على �جلانب �لأمين من �ملدينة، مت �إز�لته �ليوم.

•• كامربيدج-رويرتز:

تعزز  �ل�شنغال  �ن  �شال  ماكي  �ل�شنغايل  �لرئي�س  ق��ال 
ع��ام��ة يف  تعليم  بحملة  وت��ق��وم  م��ر�ق��ب��ت��ه��ا حل���دوده���ا 
��شاميني  مت�شددين  تعطيل  ع��دم  ل�شمان  حم��اول��ة 
من مايل �ملجاورة �حلياة يف ذلك �لبلد �لو�قع يف غرب 

�فريقيا.
يف  �لعنف  ع��ن  بعيدة  �لبقاء  على  �ل�شنغال  وحت��ر���س 
���ش��م��ال م���ايل ح��ي��ث ����ش��ت��ع��اد ه��ج��وم ع�����ش��ك��ري فرن�شي 
����ش��ت��وىل عليها  �ل�����ش��ي��ادة ع��ل��ى معظم �لر�����ش���ي �ل��ت��ي 

�ملت�شددون قبل عام.
تقريبا يف  ع��ام  قبل  �ل�شلطة  ت��وىل  �ل���ذي  ���ش��ال  وق���ال 
ما�شات�شو�شت�س  ب��ولي��ة  ه���ارف���ارد  ج��ام��ع��ة  يف  مقابلة 
�ي  مثل  �لنائمة  �خلايا  من  خطر  هناك  �لمريكية 
مكان �خر �ذ� �شئت فخريطة �لوجود �لرهابي خريطة 

عاملية.
بالطبع  ت��ويل  مل��ايل فانها  بلد� جم��اور�  �ل�شنغال  ك��ون 
�ىل  �شال  و����ش��ار  �لتطور�ت  لهذه  ج��د�  وثيقا  �هتماما 

�ن دك���ار ت��رك��ز ع��ل��ى م��ن��ع �مل��ت�����ش��ددي��ن م��ن �ل��ع��ب��ور �ىل 
�ل�شنغال. وقدمت �ل�شنغال عدة مئات من �جلنود لقوة 
�فريقية �ر�شلت �ىل مايل وهدد متمردون ��شاميون 

مبهاجمة �ي بلد يدعم هذه �ملهمة.
و�شنت فرن�شا عملية برية وبحرية يف 11 يناير كانون 
�ل��ث��اين لن��ه��اء ���ش��ي��ط��رة �مل��ت��م��ردي��ن ع��ل��ى ث��ل��ث��ي مايل 
�ل�شمايل قائلة �ن �ملت�شددين ميثلون خطر� على �من 
غ��رب �فريقيا و�وروب����ا. ودع��ا �شال زع��م��اء �ل��ع��امل �ىل 

مو��شلة �ل�شغط على �ملتمردين.
وقال �شال51 عاما يف كلمة �مام طاب هارفارد بعد 
باحتال  �رهابية  �ل�شماح جلماعات  �ملقابلة ل ميكننا 
لن�شطتها  �من  كماذ  و��شتخد�مها  �شيادة  ذ�ت  دول��ة 
�جناز  حتى  �لقتال  عن  نتخلى  �ل  علينا  �لج��ر�م��ي��ة. 

�ملهمة.
�لفرن�شية يف  �ل��ق��و�ت  �ن  �لفرن�شي  �ل��دف��اع  زي��ر  وق��ال 
مقاتلون  خزنها  �ل�����ش��اح  م��ن  �ط��ن��ان��ا  �كت�شفت  م��ايل 
مرتبطون بالقاعدة كانو� يخططون ل�شتخد�م �شمال 

�لباد كقاعدة ل�شن هجمات دولية.

•• �صنعاء-وكاالت:

�ليمني عبد  �لرئي�س  روؤي��ة  �أث��ارت 
�أعلنها  �ل��ت��ي  رب���ه م��ن�����ش��ور ه����ادي 
ن��ظ��ام �حلكم  ب�����ش��اأن �شكل  م��وؤخ��ر� 
�ل��ذي يتكون من  �ليمن  �لقادم يف 
�لأو�شاط  �أقاليم، جدل يف  خم�شة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ا ب���ني م���وؤي���د يرى 
�لقائمة  للم�شكات  خمرجا  فيها 
ومنها �لق�شية �جلنوبية، ور�ف�س 
لكونها ل تقدم جديد� �إن مل تزيد 

�لأو�شاع �شوء.
لأول  �أع��ل��ن  ه���ادي  �لرئي�س  وك���ان 
خال  �ليمن  مل�شتقبل  روؤيته  مرة 
لقائه بعدد من �لقياد�ت �جلنوبية 
�أثناء زيارته لعدن �أو�خر نوفمرب-
وت�شمنت  �ملا�شي،  �لثاين  ت�شرين 
�أقاليم  خم�شة  �إىل  �لباد  تق�شيم 

مبا فيها �إقليم عدن �لقت�شادي.
وي������رى حم���ل���ل���ون ���ش��ي��ا���ش��ي��ون �إن 
�ملثلى  �ل�����ش��ي��غ��ة  ه���ي  �ل���ف���در�ل���ي���ة 
�شو�ء  �لأط����ر�ف  جلميع  �ملر�شية 
�لنف�شال،  �أو  ل��ل��وح��دة  �مل����وؤي����دة 
لأن��ه��ا حت��ق��ق م��ط��ال��ب ك��ل طرف، 
ل��ك��ن �لخ���ت���اف ي����دور ح���ول نوع 
كانت من  �إذ�  وم��ا  �لفدر�لية  ه��ذه 

�إقليمني �أو �أكر.
و�أياً تكن هذه �لروؤية �لتي يتبناها 

كلمة  ف����اإن  ذ�ك،  �أو  �ل��ف��ري��ق  ه���ذ� 
�حل�شم تبقى ملوؤمتر �حلو�ر �ملقرر 
م������ار�������س-�آذ�ر   18 يف  �ن���ط���اق���ه 
ق�شية  �شيناق�س  و�ل��ذي  �جل���اري، 
قبل  تف�شيلي  ب�شكل  �حلكم  نظام 

�ليمن  م�شتقبل  �أع�شائه  يقرر  �أن 
�جل��دي��د. و�لن��ق�����ش��ام ب�����ش��اأن روؤية 
�أك���رب لدى  ب�����ش��ورة  ه���ادي يتجلى 
�لتيار  ي��رف�����س  �إذ  �جل���ن���وب���ي���ني، 
�مل���ن���ادي ب��الن��ف�����ش��ال �أي خ��ي��ار ل 

�أن هذه  وي��ع��ت��رب  ذل���ك،  ل��ه  يحقق 
�ل��ذي ير�ه  �لروؤية ل تخدم �حلل 

بل �إنها �شتزيد �لطني بلة .
�ل���ر�أي �لأمني  �أ�شحاب ه��ذ�  وم��ن 
�ل��ع��ام ل��ل��ح��ر�ك �جل��ن��وب��ي مبدينة 

�لطويل  ن���ا����ش���ر  �ل���ع���م���ي���د  ع�����دن 
و��شح،  م��ط��ل��ب��ه��م  �أن  �أك����د  �ل����ذي 
وهو فدر�لية من �إقليمني جنوبي 
و�شمايل. وقال �إن هذ� �حلل ي�شمن 
و�شمال،  جنوبا  �ل�شعبني  ح��ق��وق 
�آخر،  بتهمي�س  لطرف  ي�شمح  ول 
م�شري� �إىل �أن روؤيتهم يف �جلنوب 
يتكون من فدر�ليات  �إقليم  �إقامة 
د�خلية للمحافظات، بحيث تعطى 
�شوؤونها  لإد�رة  كاملة  ��شتقالية 

ماليا و�إد�ريا .
�ملهند�س  ي����رى  ل���ذل���ك،  وخ���اف���ا 
جمل�س  با�شم  �لناطق  قا�شم  علي 
�جلنوبية  �لثورية  �لقوى  تن�شيق 
�لفدر�لية  �أن  ل��ل��وح��دة،  �مل���وؤي���دة 
ذ�ت �لأق��ال��ي��م �مل��ت��ع��ددة ه��ي �حلل 
تق�شيمها  يتم  �أن  ب�شرط  �لأم��ث��ل، 
ولي�س  در��شة علمية حديثة،  وفق 
جمرد حتليل �شيا�شي فقط، مبا يف 
ذل��ك م��ر�ع��اة �لأمن���اط �ملجتمعية 

و�جلغر�فيا عند �لتق�شيم.
�لفدر�لية  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  و�أو�����ش����ح 
�أ�شرت  �ل���ت���ي  �مل���رك���زي���ة  ���ش��ي��ل��غ��ي 
�ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��ال  بال�شعب 
هذ�  يف  ت�����ش��ب  ه�����ادي  روؤي������ة  و�أن 
�لجت������اه، وه����ي ن��اب��ع��ة م���ن رغبة 
جادة يف ��شتقر�ر �لباد وطي عهد 

�لإق�شاء و�لتهمي�س.

ت�شارب ب�شاأن روؤية هادي مل�شتقبل اليمن 

ال�شنغال قلقة من ت�شلل مت�شددين من مايل

�لهند �ملناد�ة بحل �شلمي لاأزمة �ل�شورية دون �مل�شا�س ب�شيادتها. و�أبلغت 
�مل�شوؤولة �ل�شورية موؤمتر� �شحفيا يف نيودلهي �أن بادها تريد من �لهند 
و�لرب�زيل ورو�شيا و�ل�شني وجنوب �أفريقيا �تخاذ قر�ر قوي للغاية يدعم 
�حلل �ل�شيا�شي يف �شوريا، ويوؤيد حق �ل�شعب �ل�شوري يف تقرير م�شتقبله 
باأنهم مت�شددون دينيون  �ملناوئني للحكومة  �مل�شلحني  بنف�شه . وو�شفت 
و�نتقدت �لدول �لغربية لدعمها �ملقاتلني. وتابعت قائلة حمد�ً هلل فهناك 
دول مثل جمموعة بريك�س تقارع �ملجتمع �لدويل باحلجة و�ملنطق، و�إل 
كنا �شنو�جه ما تو�جهه ليبيا �ليوم. وقد ظلت دول بريك�س تتبنى موقفا 
�أمينا ومتو�زنا للغاية . وت�شهد �شوريا منذ عامني �نتفا�شة دموية �أودت 
ورو�شيا  �ل�شني  �عرت�شت  ولطاملا  �ل�شوريني.  �لآلف من  بحياة ع�شر�ت 
على مبادر�ت �لوليات �ملتحدة و�لدول �لغربية �لأخرى لفر�س عقوبات 

كنوع من �ل�شغط على �حلكومة �ل�شورية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

نف�شها  ُتطلق على  �لتي  �ل�شاعدة  �لقت�شاد�ت �خلم�شة  كتلة  تكون  رمبا 
��شم دول بريك�س قد فقدت بع�س �ألقها موؤخر�، لكن �حلكومة �ل�شورية 
ُتعينها يف حمنتها كمجموعة  لعلها  ودها  ب��د�أت تخطب  دولياً  �ملحا�شرة 
�شغط لوبي هامة. فقد طلبت �مل�شت�شارة �ل�شيا�شية و�لإعامية يف رئا�شة 
ت�شتغرق  �لتي  للهند  زيارتها  �أثناء  �شعبان،  بثينة  �ل�شورية  �جلمهورية 
ثاثة �أيام، من نيودلهي �أخذ زمام �ملبادرة يف �شياغة بيان �شديد �للهجة 
دعماً لدم�شق عندما جتتمع دول بريك�س �خلم�س �لرب�زيل ورو�شيا و�لهند 
بثينة  وقالت  �ل�شهر.  ه��ذ�  من  لح��ق  وق��ت  يف  �أفريقيا  وجنوب  و�ل�شني 
مامنوهان  �ل��وزر�ء  لرئي�س  ر�شالة  �لهنود  �مل�شوؤولني  �شلمت  �إنها  �شعبان 
�شينغ من �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد. و�أ�شافت �أن �لر�شالة طلبت من 

مادورو يطلب انتخابات 
رئا�شية مبكرة 

•• كراكا�س-ا ف ب:

�ملوؤقت  �لفنزويلي  �لرئي�س  �ع��ل��ن 
�مام  خ��ط��اب  يف  م���ادورو  نيكول�س 
�جلمعية �لوطنية �ثر �د�ئه �ليمني 
�ملجل�س  من  طلب  �ن��ه  �لد�شتورية 
فور�  �لدعوة  لانتخابات  �لوطني 
�ىل �نتخابات رئا�شية مبكرة. وقال 
م�������ادورو ل��ق��د ط��ل��ب��ت ر���ش��م��ي��ا من 
رئي�شة �ملجل�س �لوطني لانتخابات 
�لنتخابات  �ىل  ف������ور�  �ل�����دع�����وة 
�لرئا�شية �لتي ين�س �لد�شتور على 
وج����وب �ج���ر�ئ���ه���ا يف غ�����ش��ون 30 
يوما من �شغور �شدة �لرئا�شة �لتي 
�لرئي�س  ب���وف���اة  �ل��ث��اث��اء  ���ش��غ��رت 
ه���وغ���و ت�����ش��اف��ري. و�����ش���اف �ن����ه يف 
�ليوم �لذي �شيدعوننا فيه �شنكون 
�لنتخابات،  �ىل  للذهاب  جاهزين 
و�ثقون  �نف�شنا،  من  و�ثقون  نحن 
�لفنزويلية.  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  م��ن 
�ثر  ه���ذ�  ب��خ��ط��اب��ه  م�����ادورو  و�دىل 
�لوطنية  �جل��م��ع��ي��ة  �م������ام  �د�ئ�������ه 
موؤقت  كرئي�س  �لد�شتورية  �ليمني 
�نتخابات  �ج���ر�ء  ح��ني  �ىل  للباد 

رئا�شية مبكرة .

كاتب: غزو العراق ك�شف عن �شعف اأمريكا 
•• لندن-وكاالت:

ق���ال �ل��ك��ات��ب �ل��ربي��ط��اين دي��ف��د غ��اردن��ر �إن ن��ف��وذ �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �آخذ 
�شنو�ت  ع�شر  بعد  �لوحيدين  �مل�شتفيدين  و�إن  �ل��ع��ر�ق،  يف  بال�شمحال 
من غزو �لعر�ق، هم من �شعت قو�ت �لتحالف �إىل هزميتهم عام 2003، 

ممثلني يف �لعر�قيني �أنف�شهم، ويف قوى ومظاهر وتد�عيات �أخرى.
�أن  �لربيطانية  تاميز  فاينن�شال  ن�شرته �شحيفة  �لكاتب يف مقال  و�أو�شح 
�ملو�شوع �لذي يثري جدل عميقا بعد ع�شر �شنو�ت من قيام  �لعر�ق يبقى 
�لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق جورج بو�س ورئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �لأ�شبق 

توين بلري ب�شن حربهما عليه غري �ل�شرعية وب�شكل كاذب.
و�أ�شاف �أن هدف حربهما على �لعر�ق كان من �أجل �لإطاحة بالرئي�س �لعر�قي 
�لر�حل �شد�م ح�شني، و�إعادة ت�شكيل �ل�شرق �لأو�شط وفق ترويجهما خليار 
�أن �لوليات �ملتحدة متتلك  �إنه ما من �شك  �حلرب يف تلك �لفرتة. وقال 
قوة ع�شكرية عظيمة وفريدة، ولكن غزوها �لعر�ق �أظهر �شكوكا حقيقية يف 
�لد�خل �لأمريكي ويف �لعامل كذلك، يف �أن �لوليات �ملتحدة ميكنها توظيف 
هذه �لقوة بكفاءة لإعادة ت�شكيل �لأحد�ث �مل�شتع�شية. و�أو�شح �أن �أكرب دليل 
�أمريكا على توظيف �لقوة �لتي متتلكها بكفاءة يتمثل يف  على عدم قدرة 
يبد�أ  عندما  �أنه  م�شيفا  �ل�شوريني،  �لثو�ر  ت�شليح  �إز�ء  �لأمريكية  �حلرية 
�ملوؤرخون بكتابة تاريخ فرتة ما بعد �حلرب �لباردة، وبقاء �لقطب �لو�حد 
يف �لعامل، فاإنهم بالتاأكيد �شي�شريون �إىل �لعر�ق على وجه �لتحديد و�إىل 

غرق �مل�شتعمرين يف �مل�شتنقع �لعر�قي.
وقال �إن �لتحالف باحتاله �لعر�ق يكون قد قلب مو�زين �لقوى يف �ملنطقة 
�لأكر قبول لا�شتعال يف �لعامل، م�شيفا �أن �لتحالف فكك �شلطة عر�ق 
�أي�شا �إىل حمام دم طائفي يف �لعر�ق،  �أدى  �إن �لغزو  �شد�م . وقال غاردنر 

و�أنذر بتجدد �ل�شر�ع �لطائفي .

•• عوا�صم-وكاالت:

دع��ا �مل�����ش��ارك��ون يف �مل��وؤمت��ر �لأول 
للعاملني  �حل��ر  �لوطني  للتجمع 
يف  �ل�شورية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  يف 
�لدوحة يف ختام �أ�شغالهم لت�شكيل 
�ملناطق  لإد�رة  م��وؤق��ت��ة  ح��ك��وم��ة 
�ملحررة و�شوؤون �لدولة يف �لد�خل 
و�خلارج . كما �شادقو� على وثيقة 
�لتي  للتجمع  �ل�شيا�شية  �ل��روؤي��ة 
تعد �إ�شقاط �لنظام يف �شوريا هدفا 
�خلتامي  �ل��ب��ي��ان  و���ش��دد  رئي�شيا. 
�ل��ذي ي�شم  �لتجمع  ه��ذ�  لأعمال 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  يف  موظفني 
�لنظام،  ع���ن  �ن�����ش��ق��و�  �ل�����ش��وري��ة 
�لنتقالية  �ملرحلة  ت��ب��د�أ  �أن  على 
موؤمتر  بعقد  �لنظام  �شقوط  بعد 
�نتقالية  حكومة  وت�شكيل  وطني 
برملانية  �ن���ت���خ���اب���ات  �إىل  ت���دع���و 
ورئا�شية وت�شرع يف �إعادة �لإعمار.

�لدولة  �أن  �لتجمع  �أع�شاء  و�أك��د 
دميقر�طية  دول����ة  ه��ي  �مل��ن�����ش��ودة 
و�مل�شاو�ة  �ملو�طنة  تعتمد  تعددية 

�أمام �لقانون دون �أي متييز.
�لتجمع  ه��دف  �أن  �لبيان  و�أو���ش��ح 
ك��ي��ان �لدولة  ه���و �حل���ف���اظ ع��ل��ى 
وو�شع  �لن���ه���ي���ار  م���ن  �ل�����ش��وري��ة 
هيكلة  لإع���ادة  �لقانونية  �لأ�ش�س 
وموؤ�ش�شاتها  �ل�����دول�����ة  �إد�رة 
و�حلفاظ على وحدة �شوريا �أر�شا 

و�شعبا.
�ل�شيا�شي �ملمكن  �أن �حلل  و�عترب 
كاما  �نتقال  يت�شمن  �ل��ذي  هو 

بوقف  ملزم  دويل  بقر�ر  لل�شلطة 
�لأ�شلحة  �أن����و�ع  جميع  ��شتخد�م 
وعودة �جلي�س �إىل ثكناته و�إطاق 
جميع �ملعتقلني وعودة �ملهجرين.

�لوطني  �ل��ت��ج��م��ع  رئ��ي�����س  وك�����ان 
�ل�����ش��وري ريا�س  �مل��ع��ار���س  �حل���ر 
حجاب دعا جمل�س �لأمن �لدويل 
�إىل �لتدخل ب�شرعة يف �شوريا، كما 
ت�شليح �جلي�س  �شدد على �شرورة 
�لتجمع  م��وؤمت��ر  �فتتاح  يف  �حل��ر، 

�شباح �جلمعة يف �لدوحة.
وق����ال ح��ج��اب �إن���ن���ا ن��دع��و جميع 
�ل�������دول وع���ل���ى �لأخ���������س �ل�����دول 

للعاملني  �حل��ر  �لوطني  �لتجمع 
�ل�شورية  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
م������ن �مل����ن���������ش����ق����ني ع������ن �ل����ن����ظ����ام 
حكوميني  موظفني  من  �ل�شوري 
وب��رمل��ان��ي��ني ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ني. وقد 
يناير   15 يف  جت��م��ع��ه��م  �أ���ش�����ش��و� 
�مل��ا���ش��ي يف عّمان،  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
�ملعار�شة  �إىل �ئتاف  �ن�شمو�  ثم 

وقوى �لثورة.
�حلر  �لوطني  �لتجمع  وي�شرتط 
لاأزمة  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح���ل  �أي  ع��ل��ى 
بالعتبار  ي���اأخ���ذ  �أن  �ل�������ش���وري���ة 
�ل��ن��ظ��ام ورم������وزه كافة،  �إ���ش��ق��اط 

د�ئمة �لع�شوية يف جمل�س �لأمن 
�لدويل لا�شطاع مب�شوؤولياتها 
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  ح��ي��ال 
وخ��ي��ار�ت��ه كما ���ش��دد ح��ج��اب على 
�ل�شبيل  �أن دعم �جلي�س �حلر هو 
و�خلروج  �لو�قع  لتغيري  �لوحيد 
�إليها  �أو���ش��ل��ن��ا  م��ن �حل��ال��ة �ل��ت��ي 
�لرئي�س  �إىل  �إ���ش��ارة  يف   ، �ل�شفاح 

ب�شار �لأ�شد.
�لتجمع مع �جلي�س  و�أك��د وق��وف 
�حل��ر يف خ��ن��دق و�ح���د، ودع���ا �إىل 
وعلى  و�مل��������ال  ب���ال�������ش���اح  دع����م����ه 
ويتكون  �لإع�����ام�����ي�����ة.  �مل����ن����اب����ر 

�رت��ك��ب جر�ئم  ك��ل م��ن  وحماكمة 
�ل�����ش��وري، ح�شبما  �ل�����ش��ع��ب  ب��ح��ق 
ج����اء يف وث��ي��ق��ة �إع������ان �ل���روؤي���ة 
وزعت  �ل��ت��ي  للتجمع  �ل�شيا�شية 
�جلل�شة  يف  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ع���ل���ى 
�لف���ت���ت���اح���ي���ة ل���ل���م���وؤمت���ر. وق����ال 
يعمل  �لتجمع  �إن  ح��ج��اب  ري��ا���س 
ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لدولة بالد�خل لبحث  موؤ�ش�شات 
�شبل �حلفاظ على �ملوؤ�ش�شات �لتي 

يعمل �لنظام على تدمريها.
ق����ال م�شدر  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�شيتم  �إن�����ه  �م�������س  �أردين،  �أم���ن���ي 
�ملقبلة  �لقليلة  �ل�����ش��اع��ات  خ���ال 
�إر�شال تعزيز�ت �أمنية �إىل حميط 
خم�����ي�����م �ل��������زع��������رتي ل���اج���ئ���ني 
�ململكة،  ���ش��رق  ���ش��م��ال  �ل�����ش��وري��ني 
عليه،  �لأمنية  �ل�شيطرة  لتعزيز 
�لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�أ�شكال  ك��اف��ة  �إن���ه���اء  ع��ل��ى  ع��ازم��ة 
�لتي  �ل���ع���ن���ي���ف���ة  �لح����ت����ج����اج����ات 

ي�شهدها �ملخيم.
وق����ال �مل�����ش��در �ل����ذي ط��ل��ب عدم 
بر�س  ل���ي���ون���ات���ي���د  ������ش����م����ه،  ذك������ر 
�إن���رتن���ا����ش���ون���ال، ���ش��ب��ط��ن��ا �أخ�����ري�ً 
كمّيات من �حلبوب �ملخّدرة د�خل 
�ملخّيم بق�شد �لرتويج، ما ��شتدعى 
�ل�شرطة من  �أف����ر�د  �أع����د�د  زي���ادة 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ملزيد من 
�ملر�قبة و�ملتابعة، وكذلك �شبطنا 
عدد�ً من �لأ�شلحة �لبي�شاء كانت 
�ل�شغب من  بع�س مثريي  بحوزة 

�لاجئني.

تعزيزات اأمنية على خميم الزعرتي لالجئني 

من�شقون �شوريون يدعون لت�شكيل حكومة موؤقتة 
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�أدى مدير وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية �لأمريكية �شي �آي �إي �جلديد 
جون برينان �ليمني �لد�شتورية وت�شلم من�شبه ر�شمياً خلفاً للجرن�ل 
ديفيد برت�ويو�س. و�أعلن نائب �ملتحدث با�شم �لبيت �لأبي�س جو�س 
جو  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  �أم��ام  �ليمني  �أدى  برينان  �ن  �إيرن�شت 
بايدن، وبا�شر مهامه كمدير جديد لوكالة �ل�شتخبار�ت �لأمريكية. 
�لوطني  �لأر�شيف  من  وثيقة  طلب  برينان  �ن  �إىل  �إيرن�شت  و�أ���ش��ار 
�أد�ء  �ن قبل  و�أو�شح   . دول��ة قو�نني  �ملتحجة  �لوليات  �ن  �إىل  ترمز 
�ليمني، قال �ملدير برينان �نه طلب من �لأر�شيف هذه �لوثيقة لأنه 
يريد جتديد �لتز�مه بحكم �لقانون فيما يوؤدي �ليمني كمدير لل�شي 
�آي �إي . ويت�شلم برينان هذ� �ملن�شب خلفاً لبرت�يو�س �لذي ��شتقال 
يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملا�شي بعد �نك�شاف �إقامته عاقة خارج 
���ش��ادق على  �لأم��ريك��ي  �ل�شيوخ  �ن جمل�س  �إىل  ي�شار  �ل���زو�ج.  �إط���ار 

تعيني برينان فح�شل على 63 �شوتاً مريد�ً و34 معار�شاً.
وكان ت�شويت جمل�س �ل�شيوخ على تعيني برينان �أرجئ يوماً و�حد�ً 
�ل�شيا�شية  �ملماطلة  �إىل  ب��ول  ر�ن��د  �جلمهوري  �ل�شناتور  جل��وء  بعد 
��شتخد�م  مل�شاألة  مكتوب  بتو�شيح  ومطالبته   )Fillibuster(

�لطائر�ت من دون طيار لقتل �أمريكيني على �أر�س �أمريكية.

�أبو قتادة، بتهمة  �عتقلت �ل�شلطات �لربيطانية رجل �لدين �ملت�شّدد 
كانت  �أي��ام من حماولة حكومية جديدة  �لكفالة، قبل  �شروط  خرق 
�شي  ب��ي  ب��ي  �لربيطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة  وذك���رت  ترحيله.  �ىل  تهدف 
�حلدود  �شلطات  م�شوؤويل  قبل  م��ن  ق��ت��ادة  �أب��و  �عتقال  مت  �أن��ه  �م�س 
�لربيطانية بعد يوم من عملية دهم �شّنتها قو�ت مكافحة �لإرهاب. 
وفّت�شت �ل�شرطة منزلني، فيما ل يز�ل تفتي�س ثالث جارياً. و�شتتقّدم 
�حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ب��دع��وى ق�����ش��ائ��ي��ة �لث��ن��ني �مل��ق��ب��ل ملحاولة 
وقال  بريطانيا.  يف  بالبقاء  قتادة  لأب��ي  �شمح  قا�ٍس  ق��ر�ر  ��شتئناف 
ناطق با�شم وز�رة �لد�خلية �عتقل عنا�شر من �شلطات �حلدود رجًا 
يبلغ من �لعمر 52 عاماً يف �شمال لندن بتهمة خرق �شروط �لكفالة 
�أن  و�أ���ش��اف   . بالهجرة  �خلا�شة  �ل�شتئناف  حمكمة  فر�شتها  �لتي 
حمكمة �ل�شتئناف �شتنظر يف �لق�شية يف �أقرب وقت ممكن. ومل جتر 
وقال  �لإره���اب.  مكافحة  بعمليات  �شات  خلفية  على  �عتقالت  �أي 
ناطق با�شم �ل�شرطة �لربيطانية ��شكتلنديارد �نتهت عمليات تفتي�س 
م�شاكن يف �شمال غرب لندن، ويف غرب لندن، �إ�شافة �ىل عنو�ن مركز 
عمل يف �شمال غرب لندن ، فيما ل يز�ل �لتفتي�س م�شتمر�ً ملنزل �آخر 
يف �شمال غرب لندن . و�أد�نت �ملحكمة �أبو قتادة بارتكاب جر�ئم تتعلق 
بالإرهاب حيث يو�جه �إعادة حماكمة بتهمة �لتاآمر لتنفيذ تفجري�ت 

�شد �أهد�ف غربية و�إ�شر�ئيلية قبل عام 2000.

�ل��ع�����ش��ر�ت مم��ن ي�شتبه يف �شلتهم  �ع��ت��ق��ال  �م�����س  م��ال��ي��زي��ا  �أع��ل��ن��ت 
�لفلبني  جنوبي  �شولو  �شلطان  لأن�����ش��ار  تابعة  فلبينية  مبجموعة 
�شيطرو� على قرية ماليزية للمطالبة مبا يعتربونه حقهم �لتاريخي 
يف �ل�شيطرة على ولية �شباح �شرقي ماليزيا. وقال رئي�س �ل�شرطة 
ب�شلتهم  للتحقيق  بهم  م�شتبها   79 �عتقلو�  �إنهم  عمر  �إ�شماعيل 
باجلماعة �مل�شلحة، ولكنه مل يف�شح عما �إذ� كانو� يحملون �جلن�شية 
�لفلبينية �أو �ملاليزية. وكان �أكر من مائتي عن�شر من �أن�شار �شلطان 
جزيرة �شولو جنوبي �لفلبني جمال �لدين كر�م �لثالث 74 عاما قد 
�شيطرو� على قرية لحد د�تو بولية �شباح �ملاليزية يف 12 فرب�ير 

�شباط �ملا�شي للمطالبة بحقوقهم �لتاريخية يف �أر�س �لولية.
�مل�شلحة  �جلماعة  بني  �ل�شتباكات  �ندلعت  �ملا�شي  �لأ�شبوع  ومنذ 
�جلمعة  �أم�س  عملياتها  نطاق  من  و�شعت  �لتي  �لفلبينية  و�ل��ق��و�ت 
 52 �أن  �خلمي�س  �ملاليزي  �ل�شرطة  رئي�س  وذك��ر  �مل�شلحني.  ملطاردة 
�آخ��رون يف �لقتال �لد�ئر يف لحد د�تو  فلبينيا قتلو� و�عتقل ع�شرة 

�لتي تبعد 1600 كيلومرت �إىل �ل�شرق من �لعا�شمة كو�لملبور.
وكان رئي�س �لوزر�ء �ملاليزي جنيب عبد �لرز�ق قد رف�س �خلمي�س 
ت�شليم  وق���ال عليهم  ���ش��ول��و،  �شلطان  �ق��رتح��ه  �ل��ن��ار  وق��ف��ا لإط���اق 

�أ�شلحتهم يف �أ�شرع وقت ممكن .

عوا�صم

وا�سنطن

كوالملبور

لندن

كوريا ال�شمالية ترف�س عقوبات الأمم املتحدة 
•• �صول-رويرتز:

�ل��دويل يطالب  ق��ر�ر� ملجل�س �لمن  �م�س  �ل�شمالية ر�شميا  رف�شت كوريا 
بانهاء برناجمها لا�شلحة �لنووية يف �لوقت �لذي دعت فيه �ل�شني �ىل 
قائلة �ن �لعقوبات لي�شت �ل�شلوب �ل�شا�شي حلل �لتوتر�ت يف �شبه �جلزيرة 
دولة متلك  ت�شبح  �شتو��شل هدفها لن  �نها  بيوجنياجن  وقالت  �لكورية. 
عليها  فر�شها  �لتي  �لعقوبات  من  �لرغم  على  كامل  ب�شكل  نووية  ��شلحة 
جمل�س �لمن �لدويل باجماع �لر�ء يوم �جلمعة. وتهدف هذه �لعقوبات 
�شحن  كوريا�ل�شمالية  حم��اولت  على  حملة  و�شن  �ملالية  �لقيود  ت�شديد 
يف  �لمنية  �لتوتر�ت  يف  ح��اد  ت�شعيد  مع  �لقر�ر  وتز�من  حمظورة.  م��و�د 
�شبه �جلزيرة �لكورية بعد ثالث جتربة نووية لبيوجنياجن يف 12 فرب�ير 
برنامج  وق��ف  ي�شتهدف   2006 ع��ام  ق��ر�ر منذ  وه��ذ� هو خام�س  �شباط. 
كوريا �ل�شمالية لل�شو�ريخ �لنووية و�لبال�شتية. وقال �ملتحدث با�شم وز�رة 
�خلارجية �لكورية �ل�شمالية يف بيان �ن كوريا �ل�شمالية تندد ب�شدة وترف�س 
كوريا  جمهورية  �شد  �لعقوبات  ق��ر�ر  �ملا�شي  يف  فعلت  مثلما  كامل  ب�شكل 
جتاهها.  �لعد�ئية  �لمريكية  �ل�شيا�شة  نتاج  وهو  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 
�لعامل �شريى بو�شوح ماهو �ملوقف �لد�ئم �لذي �شتعززه جمهورية كوريا 
�قمار� �شناعية  ��شلحة نووية ودولة تطلق  �ل�شعبية كدولة  �لدميقر�طية 
�ل���دويل على طبخ  �لم��ن  �مل��وق��ف �لمريكي حل��ث جمل�س  نتائج  ك��اح��دى 
�لقر�ر. وقال وزير �خلارجية �ل�شيني يانغ جيه ت�شي �ن �لعقوبات لي�شت 
��شلوبا ��شا�شيا حلل �لق�شايا �ملت�شلة بكوريا �ل�شمالية و�نه يجب على كل 
يانغ يف موؤمتر �شحفي  وق��ال  �لنف�س.  بالهدوء و�شبط  �لتحلي  �لط��ر�ف 
نعتقد د�ئما �ن �لعقوبات لي�شت غاية �عمال جمل�س �لمن �لدويل ولي�شت 
�ل�شليم  �ل���ش��ل��وب  �ملت�شلة.  �لق�شايا  حل��ل  �ل�شا�شي  �ل���ش��ل��وب  �لعقوبات 
�لوحيد حلل هذه �مل�شاألة هو �نتهاج موقف كلي وحل خماوف كل �لطر�ف 

�ملعنية با�شلوب �شامل ومتو�زن من خال �حلو�ر و�مل�شاور�ت.

ز تواجده واإحراق �سحيفة معار�سة  اجلي�س امل�سري ُيعزِّ

الربادعي يدعو ملعرفة العقل املدبر ملجزرة بور�شيعد

كينياتا رئي�شًا لكينيا واأودينغا يرف�س العرتاف 
�شتمائة  من  �أك��ر  عن  �أي�شا  و�أ�شفر 
ن��ازح. ومل يرت�شح لانتخابات  �ألف 
وليته  �ملنتهية  �لرئي�س  �مل���رة  ه��ذه 
فاز  �ل���ذي  �شنة   81 كيباكي  م���و�ي 
�أودينغا  ع��ل��ى  �شئيل  ب��ف��ارق  حينها 
على  �لنتخابات  �إىل  وينظر  نف�شه. 
�أنها �ختبار حا�شم لكينيا �لتي متثل 
�أكرب �قت�شاد يف �شرق �أفريقيا، و�لتي 
كدميقر�طية  ���ش��ورت��ه��ا  ت�������ش���ررت 
�لتي  �ل��دم��اء  �إر�ق���ة  ب�شبب  م�شتقرة 

�أعقبت �نتخابات عام 2007.

•• نريوبي-وكاالت:

و�ملر�شح  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  رف�������س 
�لرئا�شة  �ن���ت���خ���اب���ات  يف  �ل���رئ���ا����ش���ي 
�ل��ك��ي��ن��ي��ة ر�ي����ا �أودي��ن��غ��ا �لع����رت�ف 
�إن �لق�����رت�ع كان  ق��ائ��ا  ب��ه��زمي��ت��ه، 
م���زور� ، وذل���ك يف وق��ت �أ���ش��ارت فيه 
�لنهائية  غ���ري  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
رئي�س  ن��ائ��ب  ف���وز  �إىل  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
�لدورة  يف  كينياتا  �أوه����ورو  �ل����وزر�ء 

�لأوىل بفارق طفيف عن �أودينغا.
م�شت�شاري  ك��ب��ري  ل���ون  �شليم  وق���ال 
لن  �لأخ�����ري  �إن  ���ش��ن��ة   68 �أودي���ن���غ���ا 
�لنتخابات،  ه���ذه  بنتيجة  ي��ع��رتف 
�ملحكمة  �أم���������ام  ف���ي���ه���ا  و����ش���ي���ط���ع���ن 
بهذه  �أنه ل يعرتف  و�أ�شاف  �لعليا. 
�لنتخابات لأنها زورت ، لكنه يدعو 

كل �أن�شاره �إىل �لتز�م �لهدوء.
لانتخابات  �ملوؤقتة  �لنتائج  وت�شري 
يف 291 د�ئرة �لتي جمعتها �للجنة 
حتى �لآن، �إىل فوز كينياتا يف �لدورة 
�لأوىل بزيادة �أربعة �آلف �شوت على 

�لأغلبية �ملطلقة.
�ل��ت��ي �شجلت على  �ل��ن��ت��ائ��ج  وح�����ش��ب 
�لنتخابية،  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ق��ر  ل���وح���ات 
عاما(   51( ك��ي��ن��ي��ات��ا  ح�����ش��ل  ف��ق��د 
جنل موؤ�ش�س كينيا وبطل ��شتقالها 
وو�ح��د من كبار �لأث��ري��اء يف �لقارة 
�ل�291  �ل�����دو�ئ�����ر  يف  �لأف���ري���ق���ي���ة 
 50.3% ع��ل��ى  ف����رزه����ا،  مت  �ل���ت���ي 
 43.28% م��ق��اب��ل  �لأ����ش���و�ت  م��ن 

معارك بني ف�شيلني متمردين يف الكونغو 
•• كين�صا�صا-ا ف ب:

�لكونغو  ���ش��رق  يف  �م�����س  �مل��ع��ارك  ��شتوؤنفت  ����ش��ب��وع��ا،  ��شتمرت  ه��دن��ة  بعد 
�ملتمردة،  مار�س   23 حركة  من  متناحرين  ف�شيلني  بني  �لدميوقر�طية 
كما �علن م�شدر يف �لقو�ت �ملو�لية للجرن�ل �شلطاين ماكينغا. وكان �ن�شار 
ماكينغا �ق�شو� يف 27 �شباط فرب�ير �لزعيم �ل�شيا�شي للحركة جان ماري 
�لذي  نتاغاند�  بو�شكو  �ملتمرد  �جل��رن�ل  بدعم  خ�شو�شا  و�تهموه  رونيغا 
تاحقه �ملحكمة �جلنائية �لدولية بتهمة �رتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �شد 
فياين  كولونيل  �للفتنانت  ملاكينغا  �ملو�لني  با�شم  �لناطق  وقال  �لن�شانية. 
كاز�ر�ما لوكالة فر�ن�س بر�س �ن رجال �جلرن�ل نتاغاند� ورونيغا هاجمو� 
3،00 تغ �لقاعدة �لع�شكرية يف رومانغابو �لتي  حو�ىل �ل�شاعة �خلام�شة 

تبعد 50 كلم �شمال غوما عا�شمة �قليم �شمال كيفو �لغني و�مل�شطرب.
�ملدينة  كيبومبا  باجتاه  مبطاردتهم  ونقوم  �لعدو  �شد  يف  جنحنا  و��شاف 

�لو�قعة على �حلدود مع رو�ند� على بعد نحو 20 كلم عن �شمال كيفو.

انتخابات ت�شريعية مبالطا ترجح فوز املعار�شة
•• فاليتا-ا ف ب:

ت�شهد جزيرة مالطا �ملتو�شطية، ��شغر دولة يف �لحتاد �لوروبي وو�حدة من 
�لف�شل �د�ء يف منطقة �ليورو، �نتخابات ت�شريعية يرجح فوز حزب �لعمال 
�ملعار�س بقيادة جوزف مو�شكات فيها. ودعي حو�ىل 332 �لف ناخب من 
��شل 411 �لف ن�شحة عدد �شكان �جلزيرة، �ىل �لدلء با�شو�تهم �م�س يف 
هذ� �لق��رت�ع �لذي ياأتي قبل �يام من قمة �وروبية ت�شت�شيفها مالطا يف 
�لعمايل  �حلزب  �ن  �لخرية  �لر�أي  ��شتطاعات  و�فادت  �آذ�ر-مار�س.   14
يتقدم 12 نقطة على �حلزب �لقومي �لذي يقوده رئي�س �لوزر�ء �ملنتهية 
وليته لوزر�ن�س غوزي، على �لرغم من �قت�شاد ي�شهد منو� و��شتقر�ر �ملالية 
�و  �ملرتددين  عدد  �ن  �ىل  ��شارت  �ل��ر�أي  ��شتطاعات  معاهد  لكن  �لعامة. 
�لذين ك�شف نو�ياهم كبري جد�. وتوىل مو�شكات �خلبري �لقت�شادي �لبالغ 
�ربع  قبل  �حل��زب  قيادة  �ل�شابق،  �لوروب���ي  و�لنائب  عاما   39 �لعمر  من 
�شنو�ت وهو يدعو �ىل تغيري يف �لقيادة لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة على �لرغم 

من �ملوؤ�شر�ت �لقت�شادية �لتي تثري غرية �ل�شركاء �لوروبيني ملالطا.

يف  قيا�شية  م�شاركة  و�شط  لأودينغا، 
تعلن  ومل   .85% بلغت  �لق����رت�ع 
فوز  بعُد  ر�شميا  �لنتخابية  �للجنة 
. لكن  �لرئا�شي  كينياتا يف �لق��رت�ع 
يعني  �ل��ذي  كينياتا  �أوه���ورو  �أن�شار 
�ملحلية  باللغة  �حلرية  �لأول  ��شمه 
ليلة  منت�شف  منذ  �لحتفال  ب��دوؤو� 
�ل�����ش��ب��ت. وب��ف��وزه ب��اأك��ر م��ن ن�شف 
ت��ف��ادى كينياتا  �لأ����ش���و�ت،  �إج��م��ايل 
�جلنائية  �ملحكمة  ل��ه  وج��ه��ت  �ل���ذي 
�ل����دول����ي����ة �ت����ه����ام����ات ب����ال����ت����ورط يف 

قبل  �لإن�شانية وجمازر  �شد  جر�ئم 
�إعادة.  جولة  خو�س  �شنو�ت  خم�س 
ومر�شحه  كينياتا  ق��ال  جهته،  وم��ن 
روتو  ول��ي��ام  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ملن�شب 
فخور�ن  �إنهما  لتحالفهما  بيان  يف 
�لباد  فيهما  و�شعتها  �لتي  بالثقة 
وك��ان��ت خ�شارة   . ذل���ك  وي�����ش��رف��ه��م��ا 
�أودي���ن���غ���ا يف �ن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
دي�شمرب كانون �لأول 2007 �أغرقت 
�أ�شابيع،  ��شتمر  دم  حمام  يف  �ل��ب��اد 
قتيل،   1200 م���ن  �أك����ر  وح�����ش��د 

العاهل الأردين: زيارة اأوباما �شت�شجع ال�شالم 
لبلدينا. و�و�شح �لعاهل �لردين �ن منطقتنا ت�شهد ��شطر�بات 
فر�شا جديدة عديدة.  �ي�شا  ن�شهد  لكننا  بع�شها خطري جد�، 
و�لر��شي  ��شر�ئيل  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  ي��زور  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�لفل�شطينية و�لردن يف �لربيع للمرة �لوىل منذ توليه من�شبه 
يف كانون �لثاين يناير 2009. ومل يعلن �لبيت �لبي�س ر�شميا 
مو�عيد جولة �وباما يف �ل�شرق �لو�شط. من جهة ثانية، قال 
�مللك عبد �هلل �ن هذ� �لتجمع يوؤكد على �لعاقات �ملتميزة �لتي 
تربط بلدينا، موؤكد� �ن �لردن و�لوليات �ملتحدة يت�شاركان على 
مدى عقود طويلة، يف �شعيهما نحو �ل�شام و�لتنمية و�ل�شتقر�ر 
�لعاملي. و�و�شح �ن �لقت�شاد �لردين و�لمريكي خمتلفان �ىل 
ح��د ك��ب��ري، م��ن حيث �حل��ج��م و�ل��ن��ط��اق، لكن �ل���ش��ا���ش��ات تظل 

مت�شابهة، ذلك �ن �لنا�س يف كا �لبلدين ين�شدون فر�س �لعمل 
�مللتقى �شركات �مريكية من  . وت�شارك يف  و�لمن �لقت�شادي 
و�خلدمات  و�لطاقة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لتجارة  قطاعات 
لبحث  �لردن��ي��ة  �ل�شركات  من  كبري  ع��دد  جانب  �ىل  �ل�شحية 
�مللك  �ك��د  �خ��رى،  جهة  من  م�شرتكة.  م�شاريع  �قامة  �مكانية 
عبد �هلل �ن �لردن يعكف على عملية بناء طويلة �ملدى ، م�شري� 
�لقت�شادي  �ل���ش��اح  ي�شري  �أن  يجب  ذل���ك،  لتحقيق  �ن��ه  �ىل 
و�ل�شيا�شي جنبا �ىل جنب. و��شاف تعاملنا مع �لربيع �لعربي 
باعتباره فر�شة لزيادة زخم �ل�شاح ومت يف هذ� �ل�شياق تعديل 
و�شع  وو��شلنا   2011 ع��ام  �لردين  �لد�شتور  ثلث  م��ن  �ك��ر 

�ملوؤ�ش�شات و�آليات �لعمل على م�شارها �ل�شحيح.

•• عمان-ا ف ب:

قال �لعاهل �لردين �مللك عبد �هلل �لثاين �م�س �نه ياأمل يف �ن 
للمنطقة  �ملقبلة  �وباما  بار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  زيارة  تعطي 
زخما حقيقيا يف عملية �ل�شام يف �ل�شرق �لو�شط، ح�شبما �فاد 
�هلل  عبد  �مللك  وق��ال  �لردين.  �مللكي  �ل��دي��و�ن  عن  �شادر  بيان 
�لثاين  �لم��ريك��ي  �لردين  �لع��م��ال  ملتقى  �فتتاح  يف  كلمة  يف 
�لذي يعقد يف عمان مب�شاركة نحو مئة من كربيات �ل�شركات 
�لردن  يف  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �لرئي�س  ل�شتقبال  نتطلع  �لمريكية 
�ل�شام  �رى زخما حقيقيا يف عملية  �ن  �أمتنى  قريبا. و��شاف 
��شرت�تيجية  م�شلحة  يعد  �ل��ذي  �ل�شام  �ل��زي��ارة،  ه��ذه  عقب 

اإ�شابة 5 �شرطيني يف �شغب باإيرلندا ال�شمالية 

�مل�������دين و�مل�����ط�����اف�����ئ، �م�����������س، من 
ع���ل���ى ح����ري����ق مبقر  �ل�������ش���ي���ط���رة 
�شحيفة �لوطن �مل�شرية �ملعار�شة 

بالقاهرة.
�لإطفاء،  ق����و�ت  ع��ن��ا���ش��ر  وق��ام��ت 
ق��ب��ل ف��ج��ر �م�����س ب��اإخ��م��اد حريق 
�أ�شرمه ع�شر�ت من �أع�شاء ر�بطة 
�ل����ن����ادي �لأه����ل����ي لكرة  م�����ش��ج��ع��ي 
�ألرت��س  با�شم  �مل��ع��روف��ون  �ل��ق��دم، 
�أهاوي ، مبدخل �شحيفة �لوطن 
�مل��ع��ار���ش��ة ب�����ش��ارع م�����ش��دق جنوب 

�لقاهرة.

•• القاهرة-يو بي اي:

�ن���ت�������ش���رت ع���ن���ا����ش���ر م����ن �لأم������ن 
�مل�شرية،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�ل�����ش��رط��ة 
مدينة  م������د�خ������ل  ح�������ول  �م�����������س 
تدهور  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ور���ش��ع��ي��د 
يف  �شابط  و�إ�شابة  فيها  �لأو���ش��اع 
هجوم م�شّلح �شنَّه جمهولون على 

�أحد مر�كز �ل�شرطة.
ببور�شعيد  حقوقي  م�شدر  و�أب��ل��غ 
�أن  �إن��رتن��ا���ش��ون��ال،  ب��ر���س  يونايتد 
�لع�شكرية  �ل�شرطة  م��ن  عنا�شر 
زت من  م���دع���وم���ة ب����اآل����ي����ات، ع�������زَّ
�ملدينة  م���د�خ���ل  ع��ن��د  ت���و�ج���ده���ا 
و�ل�شيا�شية  �لأمنية  �ملقار  وح��ول 

فيها.
و�أو�شح �مل�شدر �أن تعزيز �لتو�جد 
قيام جمهولني  بعد  ج��اء  �لأم��ن��ي 
بعد منت�شف ليل �جلمعة-�ل�شبت، 
ب�شن هجوم م�شّلح على ق�شم مركز 
�شرطة �ل�شرق ، ما �أّدى �إىل �إ�شابة 

�أحد �ل�شباط.
و�أ�شار �إىل �أن جمموعة ُتطلق على 
يناير   26 �شبب  �ئ��ت��اف  نف�شها 
�لليلة  �أ����ش���درت���ه  ب���ي���ان  يف  دع�����ت، 
لقتال  �ل�شاح  حمل  �إىل  �ملا�شية، 
جماعة  و�أع�شاء  �ل�شرطة  �شباط 

�لإخو�ن �مل�شلمني يف بور�شعيد .
وت�����ش��ه��د ب��ور���ش��ع��ي��د ���ش��م��ال �شرق 
�لباد ، منذ فجر �لأح��د �لفائت، 
بني  عنيفة  و��شتباكات  م�شادمات 
يطالبون  �ل��ن��ظ��ام  على  حمتجني 

ب��اإ���ش��ق��اط��ه وب����ني ق�����و�ت �لأم�����ن، 
بينهم   5 م���ق���ت���ل  ع����ن  �أ�����ش����ف����رت 
�آخرين  م��ئ��ات  و�إ���ش��اب��ة  ج��ن��دي��ان 
تلك  ح��دة  �أن تخف  قبل  ب��ج��روح، 
�مل�����ش��ادم��ات ب��ت�����ش��ّل��م وح�����د�ت من 
�جلي�س �لثاين �مليد�ين ظهر �أم�س 
�لأول، مهام تاأمني �ملقار �ل�شيا�شية 

و�لأمنية باملدينة.
من جهته طالب �ملعار�س �مل�شري 
باإعان  �م�����س  �ل���رب�دع���ي،  حممد 
جمزرة  ق�شية  يف  �حُلكم  حيثيات 

بور�شعيد ، ملعرفة �لعقل �ملُدبِّر.
�لد�شتور  ح����زب  رئ��ي�����س  وط���ال���ب 
�لوطني  �لإن���ق���اذ  وم��ن�����ّش��ق ج��ب��ه��ة 
�مل�شرية  للمعار�شة  جتمع  �أك���رب 
ح�شابه  ع���رب  �ل����رب�دع����ي،  حم��م��د 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�حُلكم يف  تويرت مبعرفة حيثيات 
�لعقل  لتو�شيح  بور�شعيد  ق�شية 
نفهم  حتى  �مل��ذب��ح��ة،  ور�ء  �مل��دّب��ر 

حقيقة ما يدور يف م�شر .
�أل يكون  ن��رج��و  ���ش��اخ��ر�ً  و�أ����ش���اف 
�ل��ع��ق��ل �مل���دّب���ر ه���و �ل��ل��ه��و �خلفي 
ويطاردنا  م�شر  يف  يظهر  �ل���ذي 
حمكمة  وك�����ان�����ت  ع�����ام�����ني  م����ن����ذ 
��ت��ت، خال  ج��ن��اي��ات ب��ور���ش��ع��ي��د ث��بَّ
�شابق  وق����ت  يف  ع��ق��دت��ه��ا  ج��ل�����ش��ة 
باإعد�م 21 �شخ�شاً،  �م�س �أحكاماً 
 24 على  متفاوتة  ملدد  وبال�شجن 
�أت 28 �آخرين يف  �شخ�شاً، فيما برَّ

ق�شية جمزرة بور�شعيد .
�لدفاع  ق����و�ت  مت��ّك��ن��ت  ذل����ك،  �ىل 

و�أبلغت م�شادر �شحافية متطابقة 
باأن  �إنرتنا�شونال،  بر�س  يونايتد 
�لأل���رت�����س ح��ّط��م��و� م��دخ��ل مقر 
ت�شل  �أن  ق��ب��ل  مت��ام��اً  �ل�شحيفة 
�لقياد�ت  ب��رف��ق��ة  �لإط���ف���اء  ق����و�ت 
�لأم������ن������ي������ة ب�����اجل�����ي�����زة )ج����ن����وب 
�لقاهرة(، فيما مل تقع �أي �إ�شابات 

نتيجة �حلريق.
ن�شرت،  �ل��وط��ن  �شحيفة  وك��ان��ت 
�أن  ع����رب م���وق���ع���ه���ا �لإل������ك������رتوين 
�مل��ه��ن��د���س خ���ريت �ل�����ش��اط��ر، نائب 
�مل��ر���ش��د �ل���ع���ام جل��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 

�مل�������ش���ل���م���ني، ع���ق���د �ج���ت���م���اع���اً مع 
ق��ي��اد�ت �أل��رت����س �أه����اوي ، فيما 
ق���ام���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ب��ن��ف��ي �خلرب 
غري  خطاأ  عن  تعتذر  �أنها  موؤكدة 
م��ق�����ش��ود ن��اق��ل��ة ع���ن �أع�������ش���اء يف 
�ملن�شور  �خلرب  �إن  قولهم  �ألرت��س 
ل��ق��اء ق���ي���اد�ت م���ن جانبهم  ح���ول 
بخريت �ل�شاطر ل �شحة له على 
باأي  و�أنهم ل يقومون   ، �لإط��اق 
ق�شية  ب�شاأن  �شيا�شني  مع  لقاء�ت 
بور�شعيد لأنهم ل يريديون �شوى 

�لق�شا�س �لعادل .

ثلث الفل�شطينيني يتلقون 
م�شاعدات غذائية

•• غزة-وام:

متخ�ش�شة  دوري����ة  ن�����ش��رة  ك�شفت 
يتلقون  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ث��ل��ث  �أن 
�جلمعيات  من  غذ�ئية  م�شاعد�ت 
و�لدولية.  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�أفادت �لن�شرة �ل�شادرة عن معهد 
�لقت�شادية  و�ل�شيا�شات  �لأبحاث 
وجود  من  �لرغم  وعلى  �أن��ه  ما�س 
�لغذ�ئي  �لأم��ن  �لتح�شن يف  بع�س 
و�شع  �أن  �إل  �مل��ن��اط��ق  بع�س  ل��دى 
جتمعات �أخرى �زد�د �شوء� ل �شيما 
�ل��ذي عانى على مد�ر  غ��زة  قطاع 
�ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية من نق�س 
م�شتمر يف �لغذ�ء و�لذي �زد�د ب�شكل 
ملحوظ بعد عام 2007. ولفتت 
�إىل  �أدت  �ل��ع��و�م��ل  ب��ع�����س  �أن  �إىل 
�حلاق خ�شائر ج�شيمة بالزر�عة يف 
غزة ما ز�د من حاجة �لأ�شر هناك 
لتوفري �لغذ�ء �لأ�شا�شي لهم وكان 
�أب���رزه���ا �لج��ت��ي��اح �لأخ�����ري �لذي 
مليون   16.6 نحو  �لزر�عة  �أفقد 
 2.2 دولر و�أحلق خ�شائر تقدر ب� 
�حليو�نية  ب��ال��روة  دولر  مليون 
ك����م����ا حل����ق����ت خ�������ش���ائ���ر ب����ال����روة 
ن�شف  م��ن  ب��اأك��ر  ت��ق��در  �ل�شمكية 
�أنه كان  �إىل  مليون دولر. ونوهت 
تاأثري  �لأخ��ري  للمنخف�س �جل��وي 
تاأثرت  حيث  �لغذ�ئي  �لأم��ن  على 
�لقطاع  يف  �لأ�����ش����ر  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�ملز�رعني.  �شغار  وخ��ا���ش��ة  ب��ذل��ك 
ب�شكل  �زد�دت  فقد  م��ا���س  وح�شب 
�ملوجهة  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  كبري 
ف��ق��د�ن �لأم���ن �لغذ�ئي  للحد م��ن 
لي�شل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ائ��ات 
جمموعها عرب �آلية �لند�ء �ملوحد 
�أك���ر م��ن م��ل��ي��ار دولر  ف��ق��ط �إىل 

خال �لعقد �ملا�شي.

احلكومة واملعار�شة ت�شتاأنفان 
املفاو�شات يف �شاحل العاج 

•• ابيدجان-ا ف ب:

حزب  م��ع  مفاو�شاتها  �ل��ع��اج  �شاحل  يف  �حلكومة  ��شتاأنفت 
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ل����ور�ن غ��ب��اغ��ب��و و�ل����ذي ي��ط��ال��ب بارجاء 
�بريل  ني�شان   21 يف  �مل��ق��ررة  �ملحلية  �مل��ج��ال�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 
�لتي  �لد�مية  �لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �لزم��ة  من  عامني  بعد 

�شهدتها �لباد.
�ل��وزر�ء د�نيال كابان دونكان برفقة وزيري  و�لتقى رئي�س 
�لد�خلية حامد باكايوكو و�لدفاع بول كويف كويف وفد� من 
حزب �جلبهة �ل�شعبية �لعاجية برئا�شة رئي�س �حلزب �شيلفان 

مياكا �وريتو يف �جتماع ��شتمر زهاء ثاث �شاعات.

•• بلفا�صت-رويرتز:

�شرح م�شوؤولون يف �يرلند� �ل�شمالية باأن خم�شة رجال 
بلفا�شت  ت�شهدها  �شغب  �عمال  ��شو�أ  يف  ��شيبو�  �شرطة 
منذ خم�شة ��شابيع يف خاف ب�شاأن رفع �لعلم �ليرلندي 

قرب منطقة تقطنها �غلبية موؤيدة لربيطانيا.
و�شرح متحدث با�شم �ل�شرطة باأن ح�شد� موؤلفا من �كر 
من 100 �شاب ر�شق �ل�شرطة باحلجارة و�لزجاجات يف 
نيوتاونابي عند �لطر�ف �ل�شمالية لبلفا�شت و�ن �شيارة 

و�حدة على �لقل ��شعلت فيها �لنار.
عندما  ب��د�أت  �ل�شطر�ب�ات  �ن  �مني����ة  م�شادر  وقالت 
ح�����اول ���ش�����������ب��ان م����وؤي����دون ل��ربي��ط��ان��ي��ا �ن��������������ز�ل �لعلم 
�ل�ش�رطة  وقامت  �ن����ارة  �عم������دة  على  من  �ليرلندي 

باعرت��شهم.
و�نهت �ىل حد كبري �تفاقية �شام �برمت عام 1998 

يف  عاما   30 من  �ك��ر  ��شتمرت  متبادلة  قتل  عمليات 
بني  بريطانيا  عليها  ت�شيطر  �لتي  �ل�شمالية  �يرلند� 
للوحدة  �ل�شاعني  �لكاثوليك  �ليرلنديني  �لقوميني 
من  ج��زء�  للبقاء  �ملوؤيدين  و�لربوت�شتانت  �أيرلند�  مع 

�ململكة �ملتحدة.
 ولكن بلفا�شت ظلت مدينة مق�شمة وفقا خلطوط دينية 
�ن���ارة يف بع�س  �ع��م��دة  �ل��ربي��ط��اين على  �لعلم  وي��رف��ع 
�ملناطق �لربوت�شتانتية يف حني يرفع �لعلم �ليرلن�����دي 

على جانب������ي بع����س �ل�ش�����و�رع �لكاثوليكية. 
ون���ظ���م �مل����و�ل����ون �ع���م���ال ���ش��غ��ب ك���ل ل��ي��ل��ة ت��ق��ري��ب��ا يف 
�ن  بعد  �لثاين  كان��������ون  ويناي�ر  �لول  كانون  دي�شمرب 
�لقومي������ون  بلفا�ش�������ت  مدين������ة  جمل�س  �ع�شاء  �ش����وت 
عام   100 منذ  متبع  تقليد  �ن��ه��اء  على  �لي��رل��ن��دي��ون 
ب��رف��ع ع��ل��م �لحت�����اد �ل��ربي��ط��اين ك���ل ي���وم ف���وق مبنى 

جمل�س مدينة بلفا�شت.
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•• رانغون-ا ف ب:

دع���ت زع��ي��م��ة �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ب��ورم��ي��ة �ون���غ ���ش��ان ���ش��و ت�شي 
وي�شهد  تاريخه  يف  موؤمتر  �ول  يعقد  �ل��ذي  حزبها  �م�س 
خافات حادة قبل عامني من �نتخابات ت�شريعية يرجح 
�ل��وح��دة. ودع��ت يف �ول م��وؤمت��ر حلزبها  ف��وزه فيها، �ىل 
ب�شعبية  يحظى  �لذي  للدميوقر�طية  �لوطنية  �لر�بطة 
�خلربة  �ىل  يفتقر  ولكنه 
�حياء  �ىل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�شاعدت  �لتي  �لخ��وة  روح 
ب��ن��اء قاعدة  �حل����زب ع��ل��ى 
ع����ري���������ش����ة خ��������ال ف����رتة 
�لع�شكري  �مل��ج��ل�����س  ح��ك��م 
�ن���ه���ا �ق���رت  �ل�������ش���ارم. �ل 
�لقتتال  ب��ع�����س  ب���وج���ود 
د�خ��ل �حل��زب �ل��ذي يقول 
فيه  �ل�����ش��ب��ب  �ن  حم��ل��ل��ون 

•• بوينو�س اير�س-ا ف ب:

ق�شت حمكمة فدر�لية يف بوينو�س �ير�س باد�نة �لرئي�س 
�لرجنتيني �ل�شبق كارلو�س منعم بتهمة تهريب ��شلحة 
�ىل كرو�تيا و�لكو�دور بني 1991 و1995 عندما كان 

ي�شغل هذ� �ملن�شب.
ود�ن������ت حم��ك��م��ة �ل���ش��ت��ئ��ن��اف م��ن��ع��م �ل�����ذي ك����ان رئي�شا 
مقعد�  حاليا  وي�شغل   1999-1989 من  لارجنتني 
�و�شكار  ع��ه��ده  �ل���دف���اع يف  �ل�����ش��ي��وخ، ووزي�����ر  يف جم��ل�����س 
كاميليون، بتهريب 6500 طن من �ل�شلحة و�لذخائر 

�ىل كرو�تيا و�لكو�دور.
�لق�شية  ه��ذه  يف  �خ��رى  حمكمة  عن  �لعقوبة  و�شت�شدر 
�لتي برىء منها منعم و�كر من ع�شرة متهمني �آخرين 

�ول يف 2011، قبل �ن ت�شتاأنف �لنيابة �حلكم.
لكن  �شحية.  م�شاكل  ب�شبب  �جلل�شة  منعم  يح�شر  ومل 
�لرئي�س  �ن  ق���ال  رو���ش��ك��وين  ماك�شيميليانو  حم��ام��ي��ه 
�لتع�شفي وهدفه هو  ��شتئناف هذ� �حلكم  ينوي  �ل�شبق 

هو تردد جمموعة �مل�شت�شارين �لكبار يف �لعمر و�ملحاربني 
منح  يف  �لدميوقر�طية،  �ج��ل  م��ن  �لن�شال  يف  �لقد�مى 
فر�شة للجيل �لكر ن�شاطا.  وقالت �ونغ �شان �شو ت�شي 
حائزة جائزة نوبل علينا �ن نت�شرف بروح من �لن�شباط 
ودعت  للحزب  رئي�شة  �نتخابها  �ع���ادة  يتم  �ن  ويتوقع   .
�ن  وق��ال��ت  �ملنا�شب  على  �لق��ت��ت��ال  بعدم  �حل��زب  �ع�شاء 
روح �لخ��وة مهمة ج��د�. �ن ه��ذه �ل��روح هي �شبب قوتنا 
�ل  بورما،  �لو��شعة يف  �شعبية �حل��زب  . ورغ��م  �ملا�شي  يف 
�ن بع�س �خلرب�ء ي�شككون يف ما �ذ� كان �حلزب م�شتعد� 
لقيادة �لبلد �لفقري �لذي يعاين من م�شاكل يف �نظمته 
�ملجل�س  ف�شاد  ب�شبب  و�ل�شحية  و�لتعليمية  �لقت�شادية 
�لع�شكري �حلاكم. ويتوقع �ن يفوز �حلزب يف �لنتخابات 
�لعامة �لتي �شتجري يف 2015 �ذ� جرت بنز�هة وحرية 
يحل  �ن  �ول  �حل����زب  ع��ل��ى  �ن  ي��ق��ول��ون  �خل�����رب�ء  ل��ك��ن 
�نق�شاماته �لد�خلية �لتي �ندلعت مرة �خرى قبل �ملوؤمتر 
حيث مت منع �ربعة من �ع�شائه من �مل�شاركة يف �ملوؤمتر 

بتهمة حماولة �لتاثري على �لقرت�ع.

عر�س �لق�شية على �علن حمكمة يف �لباد. و�دين ع�شرة 
�جلي�س  يف  �شابق  كولونيل  فيهم  مب��ن  �آخ��ري��ن  متهمني 
�لذي  ن�����س �حل��ك��م  وي��ف��ي��د  م��ه��رب لا�شلحة  حت���ول �ىل 
بتهمة  �دي��ن  منعم  �ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  عليه  �طلعت 
�جلرمية  لن  �خطر  تهمة  يعد  �ل��ذي  �مل�شددة  �لتهريب 
حكوميون.  م�����ش��وؤول��ون  ون��ف��ذه��ا  ح��رب��ي��ة  م��ع��د�ت  ت�شمل 
وق���ت لح���ق طبيعة ومدة  �خ����رى يف  و���ش��ت��ق��رر حم��ك��م��ة 

�لعقوبة �لتي �شت�شدر بحق 
�لرئي�س �ل�شابق.

وين�س �لقانون �لرجنتيني 
على معاقبة �ملد�نني بهذه 
�ربع  ب��ني  بال�شجن  �لتهم 
وتتعلق  �شنة  و12  �شنو�ت 
مر��شيم  ب��ث��اث��ة  �ل��ت��ه��م 
�لبريوين  �لرئي�س  وقعها 
ل�����ش��ح��ن��ات جرت  �ل����ش���ب���ق 

مطاع �لت�شعينات.

اإدانة كارلو�س منعم يف تهريب اأ�شلحة�شو ت�شي تدعو حزبها اإىل الوحدة 

ال�شني ترف�س اتهامًا اأمريكيًا بقر�شنة الإنرتنت بان يرحب بالتفاق احلدودي بني اخلرطوم وجوبا
•• بكني-اأ ب:

�إلكرتونية  قر�شنة  هجمات  �شن  يف  جي�شها  ب�شلوع  �أمريكية  �تهامات  �ل�شبت  �م�س  �ل�شني  رف�شت 
ملو�قع تابعة لأهد�ف �أمريكية و�أجنبية، ودعت �إىل مزيد من �لتعاون �لدويل يف مر�قبة �لإنرتنت.

�أغر��س  �إىل حتقيق  باأنها حملة ت�شويه تهدف  �ملز�عم  وو�شف وزير �خلارجية يانغ جيه ت�شي تلك 
�شيا�شية. وكانت �شركة مانديانت �لأمريكية ملر�قبة �أمن �لإنرتنت قد �أ�شدرت تقرير� �ل�شهر �ملن�شرم 

تقول فيه �إنها تتبعت هجمات قر�شنة يعود م�شدرها �إىل وحدة تابعة للجي�س �ل�شيني يف �شنغهاي.
�ل�شيني  �جلي�س  قبل  من  �ملدعومني  �لإنرتنت  قر��شنة  �إن  تقريرها  يف  �لأمريكية  �ل�شركة  وقالت 
ت�شللو� �إىل �شبكات يف ما ور�ء �لبحار و�شرقو� كميات هائلة من �لبيانات من �شركات �أمريكية وكيانات 
�أن يختلق ق�شة مثرية خلدمة  �إن من يريد  �ل�شيني علق على ذلك قائا  �لوزير  �أن  �أخ��رى. غري 
ت�شي يف  يانغ جيه  و�أع��رب  نف�شه.  �أو تربئة  �لآخرين  ت�شويه �شورة  �شيا�شية لن يتمكن من  �أه��د�ف 
�ملعنية  �أن توقف �جلهات  �أمله يف  �ل�شنوية للربملان، عن  موؤمتر �شحفي عقده على هام�س �جلل�شة 

�لتهامات و�ملز�عم �لتي و�شفها باأنها غري م�شوؤولة.

•• نيويورك-يو بي اأي:

رح���ب �أم���ني ع���ام �لأمم �مل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي مون 
بتوقيع دولتي �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن �تفاقاً 
يق�شي باإن�شاء منطقة حدودية �آمنة ومنزوعة 
�لعام  �لأم��ني  با�شم  �ملتحدث  و�أ���ش��در  �ل�شاح. 
بياناً �أعلن فيه عن ترحيب بان بتوقيع �ل�شود�ن 
باإن�شاء منطقة  وجنوب �ل�شود�ن �تفاقاً يق�شي 
�آلية  وبن�شر  �ل�شاح،  ومنزوعة  �آمنة  ح��دودي��ة 
�لتحقق و�لر�شد �حلدودية �مل�شرتكة، وبتفعيل 
كافة �لآليات �لأمنية �عتبار�ً من �لعا�شر من �آذ�ر 

�إقامة منطقة عازلة على طول �حلدود بينهما. 
ثابو  �أف��ري��ق��ي��ا  جل��ن��وب  �ل�شابق  �لرئي�س  وق���ال 
�لتابعة  �لو�شاطة  جلنة  ي��ر�أ���س  �ل��ذي  �أمبيكي، 
ل��احت��اد �لإف��ري��ق��ي، يف م��وؤمت��ر �شحايف عقده 
�لبلدين  �إن  �أبابا،  �أدي�س  �لعا�شمة �لثيوبية  يف 
و�فقا على �إ�شد�ر �لأو�مر لقو�تهما بالن�شحاب 
م���ن �مل��ن��ط��ق��ة م��ن��زوع��ة �ل�����ش��اح ب��ح��ل��ول 14 
�أن ي�شمح  �آذ�ر-م��ار���س، �لأمر �لذي من �ملتوقع 
�ل�شود�ن. ي�شار  با�شتئناف ت�شدير نفط جنوب 
لقاء  �أول  تعد  �لدولتني  بني  �ملحادثات  �ن  �إىل 

بينهما منذ نحو �شهرين .

�إىل هذ�  بالتو�شل  �نه  2013. و�عترب  مار�س 
�أخرى  �شروط  هناك  تكون  �أّل  يتعني  �لتفاق، 
لاتفاقات  �ل��ف��وري  �لتنفيذ  ط��ري��ق  تعرت�س 
�لأخرى �لتي مت توقعيها يف 27 �أيلول �شبتمرب 

�ملا�شي، مبا يف ذلك �لتفاق �خلا�س بالنفط.
و�أك�����د �لأم�����ني �ل���ع���ام جم�����دد�ً ����ش��ت��ع��د�د �لأمم 
و�لر�شد  �لتحقق  �آلية  عمليات  لدعم  �ملتحدة 
�حل����دودي����ة �مل�������ش���رتك���ة، ومل�������ش���اع���دة �لأط������ر�ف 
على تنفيذ ه��ذه �لت��ف��اق��ات. وك��ان وزي���ر� دفاع 
�ل��دول��ت��ني ق���د �ج��ت��م��ع��ا يف ج��ول��ة ج���دي���دة من 
�أجل  من  �أبابا  �أدي�س  يف  �جلمعة  يوم  �ملحادثات 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

����ائ����ع من  �ل���������شّ ب������دل  �ل�����وق�����ت  يف 
�لوطي�س،  ح��ام��ي��ة  ك��ان��ت  م���ب���ار�ة 
�ملكلف  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  مت���ّك���ن 
هدف  ت�شجيل  من  �لعري�س  علي 
حكومته  ت�شكيل  باإعانه  �لعبور 
�لتي �شتدير ما تبقى من �ملرحلة 
مرحلة  ت���ون�������س،  يف  �لن���ت���ق���ال���ي���ة 
و�لتحديات  بال�شغوط  حمفوفة 

و�ملخاطر.
مبفاجاآت  �حلكومة  ه��ذه  ت���اأت  مل 
�ل��ث��ق��ي��ل، ومل تخرج  م��ن �حل��ج��م 
�لثاثي  �ل���ت���ح���ال���ف  �إط��������ار  ع����ن 
�ل�شابق، بل �أبقت على وزر�ء كانو� 
�ل�شارع  �لأكر عر�شة ل�شهام نقد 
يف حكومة حمادي �جلبايل، بحكم 
مبا�شرة  مت�����ّس  ح��ق��ائ��ب  ت��وّل��ي��ه��م 

حياة �لتون�شيني �ليومية.

ف�سل يف تو�سيع قاعدة احلكم
�شكا، عمل �لعري�س على تقلي�س 
ع���دد ع��ن��ا���ش��ر �حل��ك��وم��ة �إىل 37 
ع�شو� بعدما كانت 83 ع�شو� بني 
وزر�ء وكتاب دولة وم�شت�شارين يف 
�قت�شر  ح��ني  �جل��ب��ايل يف  حكومة 
ت��و�ج��د �مل����ر�أة ع��ل��ى وزي����رة و�حدة 
حركة  وتتمتع  للدولة،  وكاتبتني 
�ل��ن��ه�����ش��ة ب��ال��ن�����ش��ي��ب �لأك�������رب يف 
حكومة �لعري�س ب� 9 وزر�ء، بينما 
�إىل  باملائة منهم   60 ينتمي نحو 
�أحز�ب �لرتويكا �إىل جانب حتييد 
وز�ر�ت �ل�شيادة �لتي توىّل حقائبها 
م�شتقلون تعوزهم �خلربة يف �إد�رة 

�ل�شاأن �لعام.
متوقعا،  ك����ان  وك���م���ا  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�لنه�شة  ح���رك���ة  م�����ش��اع��ي  خ���اب���ت 
قاعدة  ت��و���ش��ي��ع  يف  �لإ����ش���ام���ي���ة 
�أحز�ب  �حلكم، بعد �متناع جممل 
على  منها  و�لرئي�شية  �مل��ع��ار���ش��ة، 
�حلكومة  دخول  وجه �خل�شو�س، 
�جلديدة، ل بل �إّن حركة �لنه�شة 
وتامني  ��شتقطاب  يف  حتى  ف�شلت 
برملانية  وك��ت��ل  �أح������ز�ب  م�����ش��ارك��ة 
�شغرية قبلت �لتفاو�س معها على 
�لدقائق  ح��ت��ى  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل 

�لأخرية قبل �لإعان.
وبهذ�، حافظت �حلكومة �جلديدة 
�لقدمية،  �حلزبية  تركيبتها  على 
�لتي ت�شّم �إىل جانب �لنه�شة كا 
�لتكتل  �مل��وؤمت��ر وح��زب  من حزبي 

وجمموعة من �مل�شتقلني.
�لغنو�شي زعيم حركة  ر��شد  وكان 
�شابق  وق������ت  يف  ق������ال  �ل���ن���ه�������ش���ة 
���ش��ت�����ش��ارك يف  �أح������ز�ب  �أّن خ��م�����ش��ة 

�حلكومة �ملقبلة .
وقد عّلل �ملن�شحبون من �لئتاف 
�جل���دي���د �مل���ف���رت����س، وه����م حركة 
�لدميقر�طي  و�ل��ت��ح��ال��ف  وف�����اء 
وحزب  و�ل��ك��ر�م��ة،  �حل��ري��ة  وكتلة 
باكت�شافهم  �ق���ل،  ب��درج��ة  �لأم����ان 
�أّن ما �شيحدث هو ت�شكيل حكومة 

جديدة بعنو�ن ف�شل قدمي.
وع���������رّب �مل���ن�������ش���ح���ب���ون ع������ن ه����ذ� 
�لت�شخي�س، كل بطريقته. فحزب 
�إّن حركة �لنه�شة قد  �لأم��ان قال 
�أ�شّمت �آذ�نها عن مطالب �ل�شركاء 
يف  �ل�شتمر�ر  وخريت  �ل�شيا�شيني 
�شابقا  �شلكته  �ل���ذي  �لنهج  نف�س 
�أمام  تون�س  و�شع  �إىل  بها  و�نتهى 

�ملجهول . 
وب��������������������دوره، رم����������ى �ل����ت����ح����ال����ف 
وخ���رج من  �ملنديل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
 ، دقيقة  �آخ��ر  يف  �لتفاو�س  م�شرح 
لأنه ح�شب قيادييه مت�ّشك بجملة 
م��ن �مل��ط��ال��ب �أه��م��ه��ا ح��ل ر�بطات 
للعنف.  و�لت�شدي  �لثورة  حماية 
�لأطر�ف  بقية  تذهب  ما مل  وهو 

يف �جتاهه.
و�أكد �لتحالف �أن �لبيان �حلكومي 
�لعري�س  علي  ب��ه  �شيتقدم  �ل���ذي 
رئي�س �حلكومة �ملكّلف �إىل �ل�شعب 
هذه  ح��ل  �إىل  ي�شري  ل��ن  �لتون�شي 

�لر�بطات.
�أم�������ا ك���ت���ل���ة �حل�����ري�����ة و�ل����ك����ر�م����ة 

�أد�وؤهم �شعيفا على حد تعبريه.
رئي�س  �ل�����ه�����اين  �ل������وه������اب  ع���ب���د 
�لرتكيبة  �أّن  �ع��ت��رب  �مل��ج��د  ح���زب 
قائمة  �جل������دي������دة  �حل����ك����وم����ي����ة 
ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �ل��رت���ش��ي��ات لأح���ز�ب 

�لرتويكا.
�إّن��ه رغم  وق��ال رئي�س ح��زب �ملجد 
يف  �مل�شتقّلة  �لأ�شماء  بع�س  وج��ود 
�جلديدة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��رتك��ي��ب��ة 
غر�ر  على  بالكفاءة  لها  و�مل�شهود 
وزي��ر �خلارجية  عثمان ج��ار�ن��دي 
ونذير بن عّمو وزير �لعدل ووزير 
ذلك  �أّن  �إّل  �ل�شباغ  ر�شيد  �لدفاع 
بع�س  ب��ق��اء  ق��ول��ه  ح�شب  ينفي  ل 
�ل���ت���ي متّثل  �لأخ��������رى  �لأ�����ش����م����اء 
عناوين ف�شل يف حكومتي �لباجي 

قايد �ل�شب�شي وحمادي �جلبايل.
�حلكومة  �أّن  �ل��ه��اين  �أو���ش��ح  ك��م��ا 
�إىل  �ل�����ي�����وم  �جل�����دي�����دة م�����دع�����ّوة 
�لتحديات  م��ن  �ل��ع��دي��د  جم��اب��ه��ة 
�ل�شر�ئية  �ل���ق���درة  حت�شني  منها 
تون�س  �شورة  وحت�شني  للمو�طن 
�إىل و�شع خارطة  �إ�شافة  باخلارج 
�ملقبلة  للمرحلة  و����ش��ح��ة  ط��ري��ق 

ل�شرتجاع ثقة �ملو�طن فيها.
�ل�شعبية  �لعري�شة  ح��زب  و�عترب 
ل��ل��ح��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �أّن 
ن�شخة  ه���ي  �جل����دي����دة  �حل���ك���وم���ة 
�لفا�شلة  �حل��ك��وم��ة  م��ن  م�����ش��وه��ة 
حمادي  ق����اده����ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�جلبايل ح�شب ما جاء يف بيان له 
موؤّكد� �أن نو�ب �لعري�شة �ل�شعبية 
ل��ن ي�����ش��وت��و� مل��ن��ح �ل��ث��ق��ة ل��ه��ا عند 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه��ا 

�لتاأ�شي�شي.
د�ئرة  رئ��ي�����س  ن�شيبي  ن���ز�ر  وق���ال 
�ل�����������ش�����وؤون �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة حل����زب 
للحرية  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �ل���ع���ري�������ش���ة 
ب������اأّن حزبا  و�ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
للمّرة  �أق���دم���ا  و�ل��ت��ك��ت��ل  �مل���وؤمت���ر 
حركة  ح��زب  متكني  على  �لثانية 
�لنه�شة من حكم تون�س و�لتغّول 
و�لإد�رة  �ل���دول���ة  م��ف��ا���ش��ل  ع��ل��ى 
�شكلية  منا�شب  مقابل  �لتون�شية، 
ل��ه��ا على  ق��ي��م��ة  و����ش���اح���ي���ات ل 

�أر�س �لو�قع على حّد تعبريه.

حكومة جميع التون�سيني
�ملكلف علي  رئي�س �حلكومة  وكان 
ت�شكيلة  �أن  �إىل  �أ����ش���ار  �ل��ع��ري�����س 
قدر�  حققت  �جل��دي��دة  �حل��ك��وم��ة 
�ملعار�شة  ت���ط���ل���ع���ات  م����ن  م���ه���م���ا 
ومنظمات �ملجتمع �ملدين وخا�شة 
وز�ر�ت  حت��ي��ي��د  ب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
و�لد�خلية  )�ل�����دف�����اع  �ل�������ش���ي���ادة 

و�لعدل و�خلارجية(.
�لت�شكيلة  ع����ر�����س  ب���ع���د  وق��������ال، 
�جل��م��ع��ة، ب���ان ه���ذه �حل��ك��وم��ة هي 
تفكر  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني  ك����ل  ح���ك���وم���ة 
يف م�����ش��ل��ح��ة �ل�����دول�����ة، و�أ�����ش����اف 
�لعري�س �نه مت �لتفاق �أن يلب�س 
�أع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة ج��ب��ة �ل��دول��ة ، 
على حد تعبريه، لفتا �لنظر �إىل 
�أع�����ش��اء �حلكومة  ���ش��رورة جت���ّرد 
من �نتماء�تهم �حلزبية خا�شة يف 

�لتدخات �لإعامية.

رئي�س  ي��ق��وم  �لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س 
م�شاور�ت  ب����اإج����ر�ء  �جل��م��ه��وري��ة 
و�لكتل  و�لئتافات  �لأح��ز�ب  مع 
�ل�شخ�شية  ل��ت��ك��ل��ي��ف  �ل��ن��ي��اب��ي��ة 
�لأقدر على تكليف حكومة بنف�س 
�لآج������ال  ن��ف�����س  �لإج�����������ر�ء�ت ويف 

�ل�شابقة ، وفق ن�س �لقانون.
حتظى  �أن  م����ر�ق����ب����ون  وي����رج����ح 
�ل��ع��ري�����س مبو�فقة  ح��ك��وم��ة ع��ل��ي 
ظل  يف  خا�شة  �لتاأ�شي�شي  �أغلبية 
ب��ق��اء ح��زب��ي �ل��ت��ك��ت��ل و�مل���وؤمت���ر يف 
�لئ���ت���اف �حل��ك��وم��ي وم����ا ميكن 
هذ� �لئتاف من مقاعد تتجاوز 
لت�شكيل  �ملطلوبة  مقاعد109  �ل� 

�لأغلبية.
على  �شتحوز  �حل��ك��وم��ة  �أن  ورغ���م 
�أمامها  ف��اإّن  �لنو�ب  �أغلبية  تاأييد 
�متحانا �شعبا يتمّثل يف نيلها ثقة 
�أم��ر حمّل  �لتون�شي وه��ذ�  �ل�شعب 

�شوؤ�ل.
�جلديدة  �حلكومة  �شتحظى  فهل 
�ل�شعبي  وب���ال���دع���م  ب����الإج����م����اع، 
و�شع  يف  �شتنجح  وه��ل  �مل��ط��ل��وب؟ 
�لقادمة،  للمرحلة  �إ�شرت�تيجية 
ومتلك �شجاعة مر�جعة �ل�شيا�شات 
�ل�شابقة مبا يوؤّمن �خلروج بالباد 

من �ملاأزق �لذي ترّدت فيه؟
يقفون  وه��م  �ليوم  �لتون�شيني  �إّن 
�أ�شئلتهم  ت��زد�د  �أم��ام ترويكا مكرر 
�إ�شر�ر  �أم�����ام  �ت�����ش��اع��ا  وح��ريت��ه��م 
على  �لرئي�شية  �ملعار�شة  �أح����ز�ب 
ت��اأك��ي��د �ن���ه مل ي��ق��ع ت���و�ف���ق حول 
�عتمدت  و�أنها  �حلالية،  �حلكومة 
و�أّنها  تكوينها،  يف  �لآل��ي��ات  نف�س 
�شلطة بني ثاثة  �قت�شام  حكومة 
فا�شلة  ب��ت��ج��ارب  م��ث��ق��ل��ة  �أح������ز�ب 
و�أ�شعف من و�شعها �إبان �نتخابات 
�أبدت  كما   ،2011 �أكتوبر   23
�مل��ع��ار���ش��ة ب��ع�����س �ل��ت��خ��وف��ات من 
�ل�شيادة  وز�ر�ت  حتييد  ي��ك��ون  �أن 

�شكليا ولي�س حقيقيا.
�إ������ش�����ارة  ع������دم  �أّن  ع���ل���ى  ف�������ش���ا 
�ل����ع����رّي���������س، ع���ن���د �إع�����ان�����ه عن 
�إىل  �جل��دي��دة،  �حلكومة  ت�شكيلة 
لربناجمها  �ل���ع���اّم���ة  �خل���ط���وط 
بالنتخابات  �مل��ت��ع��ّل��ق  �مل�شتقبلي 
و�ل��ت�����ش��ّدي ل��ل��ع��ن��ف و�ل��ت��ح��ّك��م يف 
ز�د  قد  للحو�ر،  و�لدعوة  �لأ�شعار 
حقيقة  يف  �ل�شكوك  من�شوب  م��ن 
�أهد�فها وفاعلّية �أد�ئها م�شتقبا.

ي��ق��ول �ل���رو�ئ���ي �أم���ني م��ع��ل��وف يف 
كنا  �شو�ء   : �لعامل  �ختال  كتابه 
م�شتكربين  ف����ق����ر�ء،  �أو  �أغ���ن���ي���اء 
حتت  �أو  حم��ت��ّل��ني  خ��ا���ش��ع��ني،  �أو 
�لح����ت����ال، ف��ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا على 
�إىل  �شائرون  مت�شّدع،  زورق  منت 
�ل���غ���رق م��ع��ا، ول��ك��ن��ن��ا م���ع ذل���ك ل 
نكّف عن تبادل �ل�شتائم و�مل�شاحنة 
�لبحر  �أم��و�ج  بتعاظم  �آبهني  غري 
.. وت��ل��ك ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ه��ي حال 
مو�جهة  يف  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��������زورق 
�ل��ت��ج��اذب��ات �ل��ق��ائ��م��ة ب���ني طبقة 
و�أخ��رى معار�شة ل ج�شر  حاكمة 
يف  �لآن  �إىل  ب��ي��ن��ه��ا  ي�����ش��ل  ت���و�ف���ق 
حني �أّن �لغرق يتهّدد �جلميع.. بل 

يتهّدد بلد� باأ�شره!
يف  �جلديدة  �حلكومة  تنجح  فهل 

مّد ذ�ك �جل�شر؟
����ش���ّي���د �لأ����ش���ئ���ل���ة بقطع  ه�����ذ� ه����و 
يف  يعار�س  �أو  يحكم  عّمن  �لنظر 
تون�س �ليوم، وعلى نوعّية �لإجابة 

يتوّقف م�شري �شعب ووطن! 

و�أو�شح �نه مل يتم �لتطرق مل�شاألة 
م�����ش��ارك��ة �أع�������ش���اء �حل��ك��وم��ة من 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ع��دم��ه 
�أّن  م��وؤك��د�  �ل��ق��ادم��ة،  و�لت�شريعية 
�حلّد �لأق�شى لعمل �حلكومة هو 

موّفى �شنة 2013.
�أن  �ملكلف  �حلكومة  رئي�س  و�أف���اد 
تاريخ لانتخابات  م�شاألة حتديد 
�لقادمة  و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لت�شريعية 
م�����ن م�����ه�����ام �مل���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي 
�ملقاربات  كل  �أن  مبينا  �لتاأ�شي�شي، 
ونوفمرب  �أكتوبر  �شهري  ت�شب يف 
�لقادمني. و�أ�شاف باأنه من �ملمكن 
حتديد تاريخ �لنتخابات �لأ�شبوع 

�لقادم. 
حل  �حتمال  حول  �شوؤ�ل  عن  ورد� 
�لر�بطة  ل  �جل���دي���دة  �حل��ك��وم��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة حل��م��اي��ة �ل����ث����ورة غري 
�حلكومية �لتي تورط حم�شوبون 
�لعنف  �أع��م��ال  م��ن  ع��دد  عليها يف 
�إّن  �ل��ع��ري�����س  ق����ال   ، �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�شتعتمد  �جل�����دي�����دة  �حل����ك����وم����ة 
�ل�����ش��ر�م��ة يف �إن���ف���اذ �ل��ق��و�ن��ني يف 

غري ظلم .
�لنه�شة  ح��رك��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  وتتهم 
�ل��ر�ب��ط��ة م��ن �جل  بتوظيف ه��ذه 
�ل�شيا�شيني  خ�����ش��وم��ه��ا  ����ش���رب 
يف ح�����ني ت���ن���ف���ي �ل���ن���ه�������ش���ة ه���ذه 

�لتهامات.
و�����ش����ّدد ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س ع��ل��ى �أن 
�حل��ك��وم��ة �مل��ن��ت��ظ��رة م��ت��ف��ق��ة على 
تنفيذ �لقو�نني �جلاري بها �لعمل 
�لدولة  �شد كل من يتطاول على 
وي���خ���رق ق��و�ن��ي��ن��ه��ا ف����رد� ك����ان �أو 
ل��ه يف  �ل��ت�����ش��دي  و���ش��ي��ق��ع  تنظيما 
بالفو�شى.  ولي�س  �ل��ق��ان��ون  كنف 
�ملهام  من  �أن  �لعري�س  علي  و�أك��د 
�جلديدة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�حل���ر����س ع��ل��ى ����ش��ت��ت��ب��اب �لأم����ن 
و�شيانة هيبة �لدولة و�حرت�مها.

الأغلبية م�سمونة.. 
وثقة ال�سعب حمّل �سوؤال

وبح�شب �لف�شل 15 من �لقانون 
رئي�س  ي���ت���وىل  ل��ل�����ش��ل��ط  �مل���ن���ظ���م 
�لتاأ�شي�شي  �ل���وط���ن���ي  �مل���ج���ل�������س 
�جل  يف  عامة  جل�شة  �إىل  �ل��دع��وة 
�أي������ام م���ن تاريخ  ث���اث���ة  �أق�������ش���اه 
�حلكومة  ت�شكيل  مب��ل��ف  تو�شله 
�ملطلقة  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  �ل��ث��ق��ة  ملنحها 
 109( �ملجل�س  �لأع�����ش��اء يف  م��ن 

نو�ب من �إجمايل 217(.
 ويف حالة عدم �حل�شول على ثقة 

�لنه�شة  عاملتها  �لتي  �لنيابية، 
�ل�شيا�شيني  �ل��ف��اع��ل��ني  مب��ق��ا���س 
�أع�شائها  بع�س  و�أف����ردت  �ل��ك��ب��ار، 
بحقائب وز�رية، فقد �ن�شحبت من 
�حللبة لن �مل�شاور�ت ح�شب ر�أيها 
�لوز�ر�ت  �أه��ّم  كانت يف �جتاه منح 
�أي  �ل��ق��دمي��ة،  للرتويكا  و�أك��ره��ا 
و�أن  و�ل��ت��ك��ت��ل،  و�مل���وؤمت���ر  �لنه�شة 
م�����ش��ارك��ة �لأط�����ر�ف �لأخ����رى هي 
تتجاوز  ول����ن  ����ش���وري���ة  م�����ش��ارك��ة 
ترف�شه  ما  وهذ�  �لكومبار�س  دور 

�لكتلة.
يف حني عّللت حركة وفاء تر�جعها 
�مل�����ش��ارك��ة يف �حل��ك��وم��ة لأنها  ع��ن 
ترى �أن علي �لعري�س ينوي �إّتباع 

نف�س �شيا�شة �حلكومة �ملا�شية.

ن�سخة منّقحة ومزيدة 
حكومة  م���ن  �مل���ع���ار����ش���ة  ف��ع��ل  رّد 
منتظر�،  ك����ان  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
وجاءت حيثياته متطابقة تقريبا، 
حيث �عترب �ملعار�شون �أّن �حلكومة 
علي  ط��رف  من  ت�شكيلها  مت  �لتي 
�لعري�س هي �إعادة �إنتاج حلكومة 
و�أنها  ت��ع��ب��ريه��م،  ح�شب   ، فا�شلة 
�أنها  �أمام ماأزق مبا  نف�شها  �شتجد 

�إعادة �إنتاج للحكومة �ل�شابقة.
با�شم  �لر�شمي  �لناطق  فقد �شرح 
�ل�شابي  ع�شام  �جلمهوري  �حلزب 
�لعري�س  علي  حكومة  تركيبة  �أن 
حلكومة  م���ن���ّق���ح���ة  ن�������ش���خ���ة  ه�����ي 

�لرتويكا �ل�شابقة.
�أعلن  �ل��ت��ي  �لرتكيبة  �أن  و�أو���ش��ح 
مل  �أن��ه  توؤكد  �لعري�س  علي  عنها 
�أي م���ن �لأح�����ز�ب  ي��ن��ج��ح يف ���ش��ّم 
حلكومة  �لنيابية  �مل��ج��م��وع��ات  �أو 
ذ�ته  ح��ّد  يعترب يف  وه��و  �لرتويكا 

�إخفاقا.
�أغلب  �أن  �ل�����ش��اب��ي  ع�����ش��ام  و�أك�����د 
كانو�  �لذين  �ل�شيا�شيني  �ل���وزر�ء 
�ل�شابقة  �حل���ك���وم���ة  يف  ط���اغ���ني 

�لباب لتدخل من �لنافذة على حّد 
ل  �ّنه  �إىل  �لبّكو�س  و�أ�شار  تعبريه 
�لتي  �لأ���ش��م��اء  على  �حل��ك��م  ميكن 
�ل�شيادة  وز�ر�ت  ر�أ����س  على  عّينت 
لكّنه  �لبع�س منها  يعرف  لأّن��ه ل 
�ملنهج  نف�س  �إت��ب��اع  �شيتم  �ن��ه  �أّك���د 

وتكر�ر �لأخطاء.

اإعادة اإنتاج ملا �سبق
�حلامدي  حممد  �أّك���د  جهته  م��ن 
�ملن�شق �لعام للتحالف �لدميقر�طي 
�جلديدة  �حلكومية  �لرتكيبة  �أّن 
ه��ي ت��روي��ك��ا م���ك���ّررة لأّن���ه���ا ت�شّم 
ف�شلها ح�شب قوله  �أ�شماء برهنت 
جعلها  مّم��ا  �ل�شابقة  �حلكومة  يف 
�ملحا�ش�شة  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

�حلزبية و�لرت�شيات.
وقال حممد �حلامدي �إّن �حلكومة 
حما�ش�شة  حكومة  هي  �جل��دي��دة 
ت�شّم  باأّنها  �أحيانا  توحي  حزبية 
م�شري�  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  بع�س 
بكثري  �أ���ش��ع��ف  ���ش��ت��ك��ون  �أّن���ه���ا  �إىل 
�ع��ت��ب��ار� للتحديات  �ل��رتوي��ك��ا  م��ن 
�أحز�ب �لرتويكا يف  �لتي تو�جهها 

�لوقت �لر�هن ح�شب تعبريه.
�أّن  �أو����ش���ح يف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه  ك��م��ا 
ت��ف��ت��ق��د �إىل  ل���ع���رّي�������س  ح���ك���وم���ة 
ب���رن���ام���ج ع��م��ل و�����ش���ح وخ���ارط���ة 
�أن ت��ع��ي��د ثقة  ط��ري��ق م��ن ���ش��اأن��ه��ا 
تفتقد  �أّنها  م�شيفا  �إليها  �ملو�طن 
وتغلب  �لأول�����وي�����ات  ت��ب��وي��ب  �إىل 

عليها �ملحا�ش�شة �حلزبية.
وقال �حلامدي �إّن حزب �لتحالف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي ل��دي��ه �ل��ك��ث��ري من 
ه���ذه �حلكومة  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ف��ظ��ات 
مل�شاندتها  م�شتعد  لكّنه  �جلديدة 
عمل  ب���رن���ام���ج  ت����ق����ّدم  �أن  ����ش���رط 
�مل���ع���امل وخ����ارط����ة طريق  و�����ش���ح 

للمرحلة �ملقبلة.
و�أكد �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية 
�حل���ك���وم���ة  �أن  ج�����م�����ور،  حم����م����د 

على  حافظو�  مهمّتهم  يف  وف�شلو� 
يز�ل  ل  عددهم  �أن  كما  مو�قعهم 
كبري� رغم �لتقلي�س منه. و�أ�شاف  
كل �ملوؤ�شر�ت ل تنبئ بتغيري كبري 
و�مل��ح��ا���ش�����ش��ة �حل���زب���ي���ة ل ت���ز�ل 

قائمة .
�لعري�س  �أّن  ي��ع��ت��ق��د  �ن����ه  وق�����ال 
وز�ري  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل  ����ش��ت��ط��اع 
�ل�����ش��ائ��ع ولذ�  �ل���ب���دل  �ل���وق���ت  يف 
�أ����ش���ب���ح���ت غ���اي���ت���ه �ل���وح���ي���دة هي 
ت��ك��وي��ن ه����ذ� �ل��ف��ري��ق �أك�����ر منه 
عرّب  كما  �شيقّدمه،  م��ا  يف  �لبحث 
�جلمهوري  يف  كقيادي  �أ�شفه  ع��ن 
�لزبيدي  �ل��ك��رمي  عبد  ل�شتقالة 
وزير �لدفاع �ل�شابق و�لذي �أر�د �أن 
تتطلب  �ملرحلة  باّن  ر�شالة  ير�شل 

تغيري� جذريا.
�ل�شيادة قال  بالن�شبة لوز�ر�ت  �أّما 
�جلمهوري  �حل����زب  �إّن  �ل�����ش��اب��ي 
يف  معروفة  �شخ�شيات  يحّبذ  كان 
تعيينهم  مت  من  لّن  �خت�شا�شها 
يف  معروفني  غري  �عتقاده  ح�شب 
حديثه  خامتا  �ل�شيا�شية،  �ل�شاحة 
يتو�ّشمون  باأّنهم يف �جلمهوري ل 
ه����ذه �حل��ك��وم��ة لأّنها  خ����ري� م���ن 

حتما �شتف�شل كما ف�شلت �شابقا.  
�لبّكو�س  �ل��ط��ّي��ب  �أّك����د  جهته  م��ن 
تون�س  ن��د�ء  �لعام حلركة  �لأم��ني 
�ّن موقفه من �حلكومة وت�شكيلها 
ب���الأ����ش���خ���ا����س و�إمّن������ا  ل ي���ت���ع���ّل���ق 
عنها  �ملعلن  �لنهائية  بالرتكيبة 
و�لتي ر�أى �أّن �ملحا�ش�شة �حلزبية 
�ملحا�ش�شة  و�أن���ه���ا  عليها  ت��ط��غ��ى 
�لتي مت �عتمادها بعد �لنتخابات 
باعرت�ف  بالف�شل  �ن��ت��ه��ت  و�ل��ت��ي 
فيها  �ل�شيا�شّية مبا  �لقوى  جميع 

�لروؤ�شاء �لثاثة.
ت�شكيل  �أّن  �ل���ب���ّك���و����س  و�أ������ش�����اف 
�أ�شهر قد  �حلكومة �لذي د�م عدة 
و�ملتكّون  �ل�شفر  �مل��رّب��ع  �إىل  ع���اد 
م���ن �ل��رتوي��ك��ا �ل��ت��ي خ��رج��ت من 

�جل���دي���دة ل���ن ت��خ��رج م���ن منطق 
ترويكا  وهي  �حلزبية  �ملحا�ش�شة 
�لوزر�ء  من  �لعديد  فيها  جديدة 
�حلكومة  ف�شل  يف  �شاهمو�  �لذين 

�ل�شابقة ومّتت ترقيتهم.
مل  �لعري�س  علي  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ي���و����ش���ح ب���رن���ام���ج ح��ك��وم��ت��ه على 
�ملتعلقة  �ملطروحة  �ملطالب  �أ�شا�س 
و��شحة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  بتحديد 
على �أ�شا�س برنامج و��شح، كما �أن 
يف  �ملوجودة  �لكفاء�ت  من  �لعديد 
�لت�شكيك  �حلكومة �حلالية ودون 
�لإ������ش�����اف�����ة،  ف���ي���ه���م ل مي���ك���ن���ه���م 
�أ�شخا�س  ق�شية  لي�شت  فالق�شية 
�شيا�شات  ق�شية  ولكنها  م�شتقلني 
�شكوكه  عن  جّمور  وع��رّب   . وروؤى 
�شاحيات  للكفاء�ت  تكون  �أن  يف 
و�شلطة على �تخاذ �لقر�ر، موؤكد� 
�أن �جلبهة �شتو��شل معار�شة هذه 
�حلكومة وتطالب بتفعيل موؤمتر 
�لإن����ق����اذ �ل���وط���ن���ي ب��ت�����ش��ري��ك كل 

�لأطر�ف �لفاعلة.
با�شم  �ملتحدث  �عترب  جهته،  م��ن 
�لعكرمي  لزهر  تون�س  ن��د�ء  حزب 
تف  مل  �جل����دي����دة  �حل���ك���وم���ة  �إن 
�ملاأمول  دون  ج����اءت  و  ب��ال��غ��ر���س 
لأن��ه��ا مل ت��خ��رج م��ن �مل��رب��ع �لأول 

على حد تعبريه.
�لتحالف  �لقيادي يف  يف حني قال 
�لبارودي  حم��م��ود  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�جلديدة  �حلكومية  �لرتكيبة  �إن 
�لفعلي  للتحييد  وتفتقد  ع��ادي��ة 

لوز�ر�ت �ل�شيادة.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للحزب  �مل���دي���ر  وق����ال 
�جل���م���ه���وري ي��ا���ش��ني �إب���ر�ه���ي���م يف 
يف  �ملقرتحة  �لأ�شماء  على  تعليقه 
تركيبة حكومة علي �لعري�س �نه 
�لتثبت يف حقيقة حياد  ل بد من 

�لوزر�ء.
�لإبقاء  �إبر�هيم  يا�شني  و��شتغرب 
�ل��ذي��ن كان  �لأ���ش��م��اء  ع��ل��ى بع�س 

حتليل اإخباري

احلكومة التون�شية اجلديدة: مل يكن يف الإمكان.. اأح�شن مّما كان!

املعار�سة: ما اأ�سبه الليلة بالبارحة.. والرتويكا خرجت من الباب لتعود من النافذة!
 علي العري�س : احلكومة اجلديدة �شتعتمد ال�شرامة يف اإنفاذ القوانني يف غري ظلم

�لعري�س يعلن ت�شكيل حكومته

على �لعري�س
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�أحد  باملخ طبيًبا م�شرًفا على عاجها يف  �أ�شيبت مبر�س  �تهمت مري�شة 
�ملر�كز �خلا�شة يف �لقاهرة باغت�شابها، �أثناء �إحدى جل�شات �لعاج باملركز، 
وتبني من �لتحريات �أن �ملري�شة تبلغ من �لعمر 18 عاًما، طالبة بال�شف 

�لثالث �لثانوى.
�أفادت �لتحريات �لأولية، �أن �لطالبة تعانى من زيادة فى كهرباء �ملخ، �لأمر 
�لذى �أدى �إىل قيام و�لدها )�أخ�شائى �أ�شعة(، للذهاب �إىل �ملركز، و�لتفاق 

مع �لطبيب بعمل جل�شات طبية لنجلته.
وذكرت �لطالبة فى حم�شر �ل�شرطة، �أمام رئي�س �ملباحث، �أن �لطبيب قام 

بالت�شال بها �ليوم �لإثنني، وطلب منها �حل�شور لعمل جل�شة، و�أ�شافت 
�لطالبة �أنها ح�شرت مبفردها لن�شغال و�لدها فى �لعمل، وعند و�شولها 
�ملركز قام �لطبيب بو�شع خمدر فى كوب ماء و�عتدى عليها جن�شيا وف�س 

غ�شاء بكارتها.
وتتابع �لطالبة �لتى تروي ق�شتها �أمام رئي�س �ملباحث، ومل تكف عن �لبكاء، 
ا بقيام �لطبيب )ع. �س (، بعد �غت�شابها �أثناء فقدها  قائله �إنها فوجئت �أي�شً
�إي�شالت �لأمانة على  �أثر �ملخدر، بجعلها توقع على عدد من  �لوعى من 

بيا�س، وقام بتهديدها بعدم �لإباغ �أو تروى ما حدث لو�لدها.

رجال  �أر���ش��دت  ولكنها  ج��د�  قليلة  �ل�شرعي  �لطبيب  تقرير  كلمات  ك��ان��ت 
�ل�شرطة �إىل �لقاتل يف حلظات معدودة بعد �أن ظل رجال �ملباحث يف حتريات 

طو�ل �شهر كامل.
قال تقرير �لطبيب �ل�شرعي �إن �جلثة بها طعنة نافذة بالقلب طولها حو�يل 
�لقاتل  و�أن  �ملو�جهة  يف  كان  �لقتيل  من  �لقاتل  موقع  و�أن  �شنتمرت�ت  �شتة 
��شتخدم يده �لي�شرى يف ت�شديد �لطعنة �لقاتلة �أكر من هذ� �أكد �لتقرير 
�أن  توؤكد  بل جاء ب�شورة  ي��اأت عر�شا  �لي�شرى مل  ليده  �لقاتل  ��شتخد�م  �أن 

�لقاتل )�أع�شر(.
�لأ�شخا�س  �أح��د  من  �ل�شرطة  تلقته  بباغ  �لقاتل  عن  �لك�شف  رحلة  ب��د�أت 
�لذي قال بذعر �أنه �كت�شف م�شرع جاره �لذي يقطن بالدور �لأول ولحظ 
�بت�شم   .. �لباغ  مقدم  عليه  كان  �ل��ذي  �ل�شديد  �ل�شطر�ب  �لق�شم  ماأمور 
ماأمور �لق�شم �بت�شامة باهتة وطلب من �لرجل يجل�س ويتما�شك ويتمالك 

نف�شه ويعيد ما رو�ه ولكن بهدوء. 

معاينة قا�سرة
يف مكان �حلادث .. كانت �ملعاينة �ملبدئية قا�شرة مل تقدم لرجال �ل�شرطة 
�أث��اث �شقة �لقتيل  �إىل ك�شف غمو�س �حل��ادث  ي��وؤدي  �أن  دليا وح��د� ميكن 
�أرجاء  جميع  يف  ملقاة  كانت  وماب�شة  �لقتيل  متعلقات  رث��ة  حالة  يف  ك��ان 
�ل�شقة �لأتربة كانت مرت�كمة يف كل مكان قر�ءة معامل �ملكان لدى �لبحث 
�جلنائي �أ�شفرت عن �أكر من نتيجة ففي نف�س �لوقت �لذي �أ�شارت �لقر�ءة 
�إىل �حتمال �أن يكون �لد�فع هو �ل�شرقة �أ�شارت يف نف�س �لوقت �إىل �حتمالت 
ودو�فع �أخرى عديدة �حلقيقة �ملوؤكدة �لتي �طماأن رجال �ملباحث �إىل تو�فرها 
يقينا هي �أن �لقاتل معروف للقتيل متاما حيث تبني �أن �لقاتل مل ي�شتخدم 
�لعنف يف �لدخول �إىل �ل�شقة فقد كان باب �ل�شقة �شليما متاما وباقي �ملنافذ 
�ملكان �لذي عر  �أي�شا  �أكد هذه �حلقائق  �إليها �شليمة هي �لأخ��رى  �ملوؤدية 
�لقتيل فقد كانت ملقاة يف ردهة د�خلية بني �ملطبخ وغرفة  فيه على جثة 
�لنوم مما �أ�شار �إىل وقوع م�شاجرة بني �لقاتل و�لقتيل بعد �أن ��شتمر لفرتة 
يتبادلن �حلديث يف �أمر ما فقد عر رجال �ملباحث على كوبني من �ل�شاي 
�أخرى  �ل�شاي وبد�خله كمية  ب��ر�د  ، كما عر على  كانا جمهزين يف �ملطبخ 
من �ل�شاي وتوقع رجال �ملباحث �أن يكون �لقاتل قد ترك �لقتيل مي�شي �إىل 

�ملطبخ لتجهيز كوبي �ل�شاي ثم تبعه و�أجهز عليه عند عودته من �ملطبخ.

القتيل .. منادي ال�سيارات
كانو�  وزوج��ت��ه  �أولده  ���ش��ي��ار�ت  م��ن��ادي  ويعمل  وح��ي��د�  يعي�س  ك��ان  �لقتيل 
يعي�شون بعيد� عنه ويقيمون يف �إحدى قرى حمافظة �أ�شيوط تركهم �لقتيل 
هناك وجاء للعمل بالقاهرة بعد �أن ترك �لعمل �لذي كان ميار�شه بديو�ن 
لت�شوية معا�س مبكر  �شاعيا هناك وتقدم بطلب  �ملحافظة حيث كان يعمل 
وجاء �إىل �شاحب �لعمارة �لتي قتل فيها ��شتاأجر منه �شقة بالدور �لأر�شي 
وتنقل يف �لعمل يف �أكر من مهنة �إىل �أن ��شتقر به �حلال كمناد لل�شيار�ت 
فعائدها �أكرب بكثري ول حتتاج �إىل جهد . كما تبني 
�أنه كان يعود �إىل بلدته ب�شفة دورية يف نهاية كل 
�شهر لاطمئنان على زوجته و�أولده و�عتاد �أن 
يق�شي معهم مابني ثاثة �إىل خم�شة �أيام ثم 
�أخرى  م��رة  عمله  ل�شتئناف  للقاهرة  يعود 
قال �جلري�ن �أن �لقتيل مل يكن يرتدد عليه 
يف �شقته �أحد فقد كانت �شد�قاته قليلة.

احتمالت واقرتاحات
�أن  �ملباحث  رج��ال  �حتمل  �لأوىل  للوهلة 
ومنزلة  لعمله  �لقتيل  ت���رك  دو�ف����ع  ت��ك��ون 
ب�����ش��ب��ب خ�شومة  �أ���ش��ي��وط  و�أ����ش���رت���ه مب��دي��ن��ة 

�خل�شومات  هذه  و�أن  خا�شة  تهدده  ثارية 
�أغلب  يف  ظ���اه���رة  مت��ث��ل  م����از�ل����ت 

�أ�شيوط  وحمافظات  م��دن 
بوجه  و�ل�����ش��ع��ي��د 

عام �لتقط رجال �ملباحث هذ� �خليط و�شافر �لأف��ر�د �ملكلفون بالبحث �إىل 
مدينة �أ�شيوط بحثو� يف كافة �لتفا�شيل و�لعاقات �لتي يرتبط بها �لقتيل 
�أية خ�شومات  �إىل  �لتو�شل  �لتحريات عن  �أف��ر�د عائلته ومل ت�شفر  وجميع 
بارتكاب  �أح���د�  �لقتيل  �أ���ش��رة  تتهم  مل  �أي�شا  �حل���ادث  ور�ء  تكون  ق��د  ث��اأري��ة 
�حلادث ومل يعللو� له �شببا قالو� �أن عاقات �لقتيل يف مكان عمله بالقاهرة 
كانت جمهولة بالن�شبة لهم لأنه مل يكن يتحدث عن حياته بالقاهرة خال 

�لأيام �لقليلة �لتي كان يق�شيها معهم �شهريا.

فح�س املرتددين على املكان
�لتي ��شرتك فيها جمموعة  �آخر �شار فريق ثان من فرق �لبحث  يف �جتاه 
كبرية من مفت�شي �ملباحث كان �لهدف منها هو فح�س �ملرتددين على م�شرح 

�جلرمية ومن يرتبطون بعاقات مع �لقتيل .
بينما �شافر فريق ثالث يف �جتاه فح�س �مل�شتبه فيهم و�لبلطجية و�خلارجني 
�ل�شرطة  رجال  و�شع  فقد  �ل�شجون  و�ملفرج عنهم حديثا من  �لقانون  على 
�رتكب  �لقاتل قد  �أن يكون  �شمن �حتمالتهم لت�شور كيفية وقوع �حل��ادث 

�حلادث بهدف �شرقة �شقة �لقتيل �عتقاد� باأن لديه ما ميكن �شرقته .
�أن مي�شي وقته بعد نهاية عمله يوميا  �أن �لقتيل �عتاد  وك�شفت �لتحريات 
يف �جللو�س على �أحد �ملقاهي بالقرب من �ملنزل �لذي كان يقيم فيه ويق�شي 
�لوقت يف تبادل �لألعاب و�لنكات مع جمموعة من �ل�شدقاء �لذين تعرف 
�أ�شدقائقه  �أن جمموعة  عليهم بعد ح�شوره للقاهرة و�لإقامة فيها وتبني 
فكانو�  كبري  حد  �إىل  مت�شابهة  �لجتماعية  ظروفهم  �أ�شخا�س  �شتة  كانو� 
�نتهاء  بعد  �للقاء  �أعمالهم يوميا و�عتادو�  جمموعة من �حلرفيني ينهون 
�لعمل يف �مل�شاء على �ملقهى يعي�س كل منهم مبفرده ثاثة منهم و�فدون من 
�لأقاليم للعمل يف �لقاهرة ولهم زوجات و�أولد يف بادهم و�لباقون فاتهم 

قطار �حلياة �لعائلية و�آثرو� عدم �لزو�ج.
�لتحريات �لتي مت جمعها عنهم من خال مناق�شة بع�س رو�د �ملقهى �أفادت 
باأنهم ل يتد�خلون مع �لآخرين جل�شاتهم تكاد تكون مغلقة عليهم وحدهم 

ول �أحد يعرف مدى عاقاتهم ومدى �رتباطهم ببع�شهم .
�ملثري �أن رد �لفعل جتاه �حلادث لديهم كان غريبا �أولهم قال �أنه كان يتوقع 
�أن ي�شاب �لقتيل باأذى وعندما �شاأله رجال �ل�شرطة عن �ل�شبب �لذي جعله 
يتوقع ذلك �لأذى قال �أنه �أح�س �إح�شا�شا د�خليا بذلك ليلة �حلادث عندما 
هم �لقتيل بالوقوف من�شرفا قبل �لوقت �لذي �عتاد �لن�شر�ف فيه م�شاء 
كل يوم وقال �أي�شا �إن �لقتيل مل يكن كعادته فافتقد �ملرح �لذي كان مييزه 

هذه �لليلة. 

باقي الأ�سدقاء
�ل�شديق �لثاين : �أكد �أن �لقتيل مل يكن كعادته يف �لليلة �لأخرية وتعجب 
لوقوع �حلادث وقال �إن �لقتيل مل تكن له عاقات �أو خافات ميكن �أن تكون 
ب��اأن قدم لهم  �ل�شرطة  �لثالث فقد فاجاأ رج��ال  �ل�شديق  �أم��ا  �شببا يف قتله 
�ل�شفر  ينوي  �لقتيل لديه وكان  �ملبلغ وفره  �إن هذ�  مبلغ مائتي جنيه قال 
�إىل �أولده يف �لأ�شبوع �لتايل للحادث وكما تعود �شهريا وكان هذ� �ل�شديق 

و يف ح����ال����ة ن��ف�����ش��ي��ة ���ش��ي��ئ��ة ك���ان  حزنه �ل�شديد على �لقتيل م�شيطر يبد
على كافة حو��شه.

باقي �لأ�شدقاء �ل�شتة �تفقو� 
�أن �لقتيل كما جاء يف  على 
على  كتوما  ك��ان  �أقو�لهم 
�أ����ش���ر�ره وخ��ا���ش��ة فيما 
بالنو�حي  ي��ت�����ش��ل 
على  �ل����ع����ائ����ل����ي����ة.. 
����ش���ع���ي���د �آخ����������ر مل 
ت�شفر جهود رجال 
�ل�����������ش�����رط�����ة 
�إط����������ار  يف 

حماولتهم يف �لبحث عن �لقاتل وك�شف غمو�س �حلادث عن جديد عندما 
�لقتيل  ي�شكنه  �ل��ذي  للعقار  �شاملة  م�شرح  عمليات  �ل�شرطة  رج��ال  �أج��رى 
�أن  و�لعقار�ت �ملحيطة كان �لهدف �لأول هو �لبحث عن �شاهد روؤية ميكن 
رجال  ح��دد  �أن  بعد  خا�شة  �حل��ادث  تفا�شيل  بع�س  �شمع  �أو  ر�أى  قد  يكون 
�لفرتة مابني �حلادية  وك��ان يف  �حل��ادث  فيه  �رتكب  �ل��ذي  �لوقت  �ل�شرطة 

ع�شر م�شاء و�لثانية و�لن�شف بعد منت�شف �لليل .
فيه  يق�شي  ك��ان  �ل���ذي  �ملقهى  غ���ادر  �لقتيل  �أن  �ل�شرطة  رج���ال  ت��اأك��د  فقد 
�أ�شدقائه قبل �حلادية ع�شر م�شاء بدقائق قليلة وعاد  �شهرته كل ليلة مع 
بعدها �إىل منزله حيث �أكد �أحد �جلري�ن �أنه �شاهد �لقتيل يف �حلادية ع�شر 
�أنه عاد  �أكد �أحد �جلري�ن �لآخرين  م�شاء يدخل �إىل م�شكنه يف ذ�ت �لوقت 
يف �لثانية و�لن�شف بعد منت�شف �لليل وقام باإغاق �لباب �لرئي�س للمنزل 
كعادته كل ليلة ومل يتم فتح �لباب �إل يف �شباح �ليوم �لتايل وبعد �أن �كت�شف 
�أحد جري�نه �حلادث كما �أكد جميع �شكان �ملنزل �لذي يقيم فيه �لقتيل �أنهم 

مل ي�شتمعو� �إىل �أ�شو�ت م�شاجر�ت �نبعثت من �شقة �لقتيل.

بداية الك�سف عن ال�سر 
�أحد  �ملباحث  رج��ال  ��شتوقف  �جل��رمي��ة  مرتكب  ع��ن  �لبحث  رحلة  وخ��ال 
�لقتيل وك��ان يعاونه يف  �ل��ذي كان يقيم يف �شقة جم��اورة ل�شقة  �لأ�شخا�س 
عمله كمناد لل�شيار�ت ��شتدعاه رجال �ل�شرطة ل�شوؤ�له عن معلوماته حول 
�حلادث قال �إن ليلة �حلادث مل يلتِق بالقتيل كعادتهما كل م�شاء فقد تعود �أن 
يتناول طعام �لع�شاء �لذي يقوم باإعد�ده بنف�شه مع �لقتيل بعد �أن يتفقا على 
نوعية طعام �لع�شاء �أثناء تو�جدهم بالعمل خال �لنهار ثم يذهب �لقتيل 
وكما تعود �إىل �ملقهى لق�شاء بع�س �لوقت مع �أ�شدقائه ويعود لتناول �لع�شاء 
معه وقال �أي�شا �إن عاقته بالقتيل كانت وثيقة و�أنه �عتاد معاونته يف ترتيب 

�ملنزل وغ�شل �ملاب�س وقال �أنه هو �لأخر كان يقيم مبفرده ليلة �حلادث. 

الع�ساء الأخري كان خارج املنزل
�إنه ليلة �حلادث وللمرة �لأوىل مل يقم باإعد�د �لع�شاء له وللقتيل  ثم قال 
كالعادة بناء على طلب �لقتيل �لذي �أخربه �أنه �شيتناول ع�شاءه خارج �ملنزل 
و�أ�شاف �أن��ه مل ياحظ �شيئا غري ع��ادي على �لقتيل يوم �حل��ادث و�أن��ه هو 
�لأخر غادر �ملنزل حيث ق�شى �شهرته مع عدد من �لأ�شدقاء وتناول معهم 
طعام �لع�شاء وعاد ملنزله يف �لو�حدة بعد منت�شف �لليل دخل �شقته بعد �أن 
لحظ �أن �شقة �لقتيل مظلمة �لأنو�ر فلم يرتب يف �لأمر و�عتقد �أن �لقتيل 
قد نام ودخل �إىل غرفته ونام هو �لآخر و�شحا مذعور� بعد �أن �كت�شف �أحد 

�جلري�ن �حلادث. 

درا�سة املوقف من جديد
عاد رجال �ملباحث �جلنائية �لذين يتولون �لق�شية �إىل در��شة للموقف بعد 
قدم  و�ل��ذي  �جلثة  بت�شريح  ق��ام  �ل��ذي  �ل�شرعي  �لطبيب  تقرير  �أن جاءهم 
معلومات هامة �عتربها رجال �ملباحث مفتاح للغز وكانت كذلك بالفعل وهي 
�شائع  هو  كما  �ليمنى  بدل من  �لي�شرى  يده  ي�شتخدم  �أي  �أع�شر  �لقتال  �أن 
�أح��د �جلري�ن  �ملباحث معلومات هامة رو�ه��ا  �لتقط رج��ال  �لوقت  يف نف�س 
وم�شاعده  �لقتيل  كان  �لتي  �ل�شيار�ت  �أ�شحاب  من  �لقتيل  مع  و�ملتعاملون 

يقومان بتنظيفها �شمن �لعديد من �شيار�ت �جلري�ن.
قالت �ملعلومة �إن �لقتيل حدثت م�شادة بينه وبني م�شاعده �لذي كان يعاونه 
�شمع  وق��د  لف�شها  للتدخل  �مل��ج��اورة  بال�شقة  ويقيم  �ل�شيار�ت  تنظيف  يف 
�لبع�س تهديد �مل�شاعد له بالقتل �إذ� مل يح�شل على حقه �ملنا�شب يف �لعائد 
�لذي يوزعه �لقتيل وم�شاعده فيما بينهما من عملهما يف تنظيف �ل�شيار�ت 

وحر��شتها .

الو�سول للقاتل
��شتدعى رجال �ملباحث ذلك �مل�شاعد من جديد وقبل �أن ي�شاألوه عن حقيقة 
عاقته  ع��ن  �لأوىل  مناق�شته  يف  �شيئا  عنها  يذكر  مل  �لتي  �مل�شاجرة  تلك 
ك��ان على  �ملباحث برغبته يف �لتقاط ك��وب م��اء  �أح��د رج��ال  بالقتيل تظاهر 
فاأ�شرع  �ل�شخ�س  ذل��ك  عليه  يجل�س  ك��ان  �ل���ذي  �ملقعد  م��ن  قريبة  م��ائ��دة 
بالتقاط �لكوب لتقدميها ل�شابط �ملباحث وكانت مفاجاأة لرجال �ل�شرطة 
فقط �لتقط كوب �ملاء بيده �لي�شرى مبا يوؤكد �أنه �أع�شر ثم طلب �ل�شابط 
من جديد بعد �أن �شرب جرعة من �لكوب من هذ� �ل�شخ�س �أن يعيد �لكوب 
�إىل مكانه فمد من جديد يده �لي�شرى ليتناول �لكوب من يد �ل�شابط وهنا 
�أز�ح��و� �لغمو�س حول هذ� �حلادث وكان يقينهم  �أنهم  �أيقن رجال �ملباحث 
�مل�شاجرة  عن  و�ملعلومات  بالتحريات  �لقاتل  مبو�جهة  قامو�  حيث  حقيقة 
�لأ�شئلة  م��ن  �شاعات  وبعد  للقتيل  �ل�شريح  وتهديده  بينهم  حدثت  �لتي 
و�ل�شتف�شار�ت �نهار �لقاتل و�عرتف بارتكاب �حلادث و�أر�شد رجال �ملباحث 

عن �ل�شكني �لتي ��شتخدمها يف �لقتل. 
لينال  للمحاكمة  �لقاتل  وق��دم  �لق�شية  ملف  عندئذ  �ملباحث  رج��ال  �أغلق 

جز�ءه بعد �أن ك�شفت جثة �لقتيل غمو�س ذلك �حلادث �ملثري. 

الطمع يقتل منادي ال�شيارات
- جثة القتيل ك�سفت غمو�س احلادث

- اليد الي�سرى للقاتل لفت حبل امل�سنقة حول رقبته
- بادر القاتل بالقتل حتى يحتل مكان القتيل ويح�سل على كامل الإيراد!!

طبيب يغت�شب مري�شة ثم يجعلها توقع على اإي�شال اأمانة
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بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   09/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169018 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شينزهن هو�يلونغ �ليكرتيك كو. ليمتد
وعنو�نه: �إي�شت فلور 6، فلور 4، فلور 1، بيلدجن 3، �شك�شن 5، ذ� هونغهو�لينغ �ند�شرتي �يريا، ليو �ك�شو�ن رود، 

نان�شان دي�شرتيكت، �شينزهن، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �أجهزة طاء بالكهرباء ؛ �أجهزة قطع )بالقو�س �لكهربائي( 
؛ �أجهزة قطع بالقو�س �لكهربائي ؛ �أجهزة حلام بالقو�س �لكهربائي ؛ �إلكرتود�ت حلام ؛ �أجهزة حلام كهربائية 

؛ �أجهزة حلام ؛ مكاوي حلام كهربائية .
�لو�ق�عة بالفئة: 09

 L �لاتيني  �حل��رف   . لاأر�س  منحني  لإن�شان  مبتكر  ور�شم   HYL �لاتينية  �لأح��رف  �لعامة:  و�شف 
مت�شل مع ر�شم �لإن�شان ويف �لو�شط بينهما ر�شم لع�شبة مميزة �ل�شكل .

�ل�شرت�طات: 0
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   04/  03/  2012 �ملودعة حتت رقم :  170144 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جو�ندوجن غالنز �نرتبر�يز�س كو. ليمتد
وعنو�نه: منرب 25 رونغو�ي نان رود، �شوند دي�شرتيكت، فو�شان، جو�ندوجن، �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات معلومات ب�شاأت �لإ�شاح – خدمات تركيب و��شاح 
و�إ���ش��اح معد�ت  تركيب  – خدمات  �لهو�ء  تكييف  �أجهزة  و�إ���ش��اح  تركيب  – خدمات  �لكهربائية  �لأج��ه��زة 
تركيب  �لتجميد – خدمات تركيب و�إ�شاح �ملطابخ – خدمات تركيب و�شيانة �لأجهزة �ل�شحية – خدمات 
و�إ�شاح �حلمامات – خدمات تركيب و�إ�شاح معد�ت �لت�شخني – خدمات �إ�شاح �ملركبات – خدمات �شيانة 

و�إ�شاح �ل�شيار�ت  .
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: �لكلمة Galanz بالأحرف �لاتينية باللون �لأ�شود على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   04/  03/  2012 �ملودعة حتت رقم :  170142 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جو�ندوجن غالنز �نرتبر�يز�س كو. ليمتد
وعنو�نه: منرب 25 رونغو�ي نان رود، �شوند دي�شرتيكت، فو�شان، جو�ندوجن، �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    غ�شالت – غ�شالت )لغ�شيل �ملاب�س( – غ�شالت �شحون – 
– مطاحن/جمار�س  �ملنزلية  لاأغر��س  كهربائية  ع�شار�ت فو�كه كهربائية لاأغر��س �ملنزلية – خاطات 
كهربائية لاأغر��س �ملنزلية مطاحن قهوة بخاف �لتي تد�ر باليد – �آلت �شنع حليب �ل�شويا )�آلت وعدد 
�آلية( – خفاقات كهربائية لاأغر��س �ملنزلية – من�شاآت ت�شريف �لغبار لاأغر��س �ملنزلية – �آلت كي – �آلت 

تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط .
�لو�ق�عة بالفئة: 07

و�شف �لعامة: �لكلمة Galanz بالأحرف �لاتينية باللون �لأ�شود على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   14/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169183 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:غوديز �نرتنا�شونال ليمتد

وعنو�نه: �س ب 262 دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات جتارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات

�لو�ق�عة بالفئة: 35
كاترينج  �نرتنا�شونال  غوديز   Goodies International Catering    و�شف �لعامة: �لكلمات
بالأحرف �لعربية و�لاتينية باللون �لأحمر على خلفية بي�شاء. �لكلمة غوديز بالأحرف �لعربية و�لاتينية 

تتميز بنمط كتابة مميز بال�شكل �عاه.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   26/  03/  2012 �ملودعة حتت رقم :  171118 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:نينجبو فونيك�س �شن�شري باز� �نف�شتمنت كو. ليمتد
وعنو�نه: نيو دوجنوكون، مو�شانزهن، يوياو �شيتي، زهيجياجن بروفين�س ، �ل�شني

�لب�شائع  عر�س  خدمات  و�لعان–  �لدعاية  :    خدمات  �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
 – بالتجزئية  �لبيع  لأغ��ر����س  �لإعامية  �لو�شائط  يف  �ل�شلع  عر�س  خدمات   – عامة  عر�س  خدمات   –
خدمات �لإد�رة �لتجارية لرت�خي�س �لب�شائع و�خلدمات ل�شالح �لآخرين- خدمات �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال 
– خدمات  و�لت�شدير  �لإ�شتري�د  وكالت  – خدمات  �لإعان  �و  �لتجارة  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  – خدمات 

ترويج �ملبيعات )لاآخرين(
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: ر�شم مميز ومبتكر لطائرين متطابقني يف �ل�شكل يتجه �حدهما جتاه �لي�شار و�لآخر جتاه 
بز�وية  يرتفع لاأعلى على هيئة ثاث خطوط ثم متيل  ر�أ���س و�شدر وجناح  يتكون من  �ليمني. كل طائر 
مرتفعة قليًا لاأعلى جتاه �لي�شار )للطائر �ملتجه نحو �لي�شار( و)جتاه �ليمني للطائر �ملتجه نحو �ليمني( 

بالنحو �ملميز كما يف �ل�شكل �عاه.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 

بتاريخ :   14/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169182 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:غوديز �نرتنا�شونال ليمتد

وعنو�نه: �س ب 262 دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات �ملطاعم

�لو�ق�عة بالفئة: 43
خلفية  على  �لأحمر  باللون  و�لاتينية  �لعربية  بالأحرف   Goodies غوديز   �لكلمات   �لعامة:  و�شف 

بي�شاء وتتميز بنمط كتابة مميز بال�شكل �عاه.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�لد�نة �لدولية لت�شجيل �لعامات �لتجارية 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  52498
با�ش��م:     ��شحق م�شطفى �إزحيمان   

وعنو�نه:  �ل�شويفية - مقابل خمابز �ل�شفر�ء، �س ب 815333 عمان 11180، �لأردن
و�مل�شجلة حتت رقم : )44155(  بتاريخ:  30 / 12 /2003

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:    05/  04 /  2013  وحتى تاريخ :  05/  04 /  2023  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   04/  03/  2012 �ملودعة حتت رقم :  170143 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جو�ندوجن غالنز �نرتبر�يز�س كو. ليمتد
وعنو�نه: منرب 25 رونغو�ي نان رود، �شوند دي�شرتيكت، فو�شان، جو�ندوجن، �ل�شني

مو�د  ن�شر  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات �لدعاية و�لعان �خلارجي – خدمات 
�لرتويج  خدمات   - و�لت�شدير  �ل�شتري�د  وكالت  �لدعاية و�لإعان – خدمات �أبحاث �لت�شويق – خدمات 
ل�شالح �لآخرين- خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها 

و�شر�ئها عند �حلاجة.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: �لكلمة Galanz بالأحرف �لاتينية باللون �لأ�شود على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   25/  01/  2012 �ملودعة حتت رقم :  168332 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جري�شون – دي بيولاير جي �م بي �ت�س �آند كو. كيه جي
وعنو�نه: �وغو�شت – هور�س-�شرت��س 56751 23 بول�س، �أملانيا

�خلبز،  �حلبوب،  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق      : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل�شكر،  من  حلويات  �ل�شكاكر،  �ل�شوكولته،  منتجات  �ل�شوكاته،  �لكيك،  �لب�شكويت،  و�حللويات،  �ملعجنات 

حلوى �ملرزبان، خليط �لكيك.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة: �لكلمة DE BEUKELAER     بالأحرف �لاتينية باللون �لأ�شود على خلفية بي�شاء
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

  

بتاريخ :   14/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169184 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جومانا �شامي �حلايك
وعنو�نه: �س ب 25267 - دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    ت�شميم �لأزياء – ت�شميم �لفنون �لتخطيطية – ت�شميم 
�لديكور �لد�خلي

�لو�ق�عة بالفئة: 42
S مكتوب د�خل  بان �حلرف  . وتتميز   DARSARA �لكلمة   DS �لعامة: �حلرفني �لاتينني  و�شف 

DARSARA توجد �لكلمة   S و   D بطريقة مميزة كما يظهر �عاه. وو�شط �حلرفني D حلرف�
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   09/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169017 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شينزهن هو�يلونغ �ليكرتيك كو. ليمتد
وعنو�نه: �إي�شت فلور 6، فلور 4، فلور 1، بيلدجن 3، �شك�شن 5، ذ� هونغهو�لينغ �ند�شرتي �يريا، ليو �ك�شو�ن رود، 

نان�شان دي�شرتيكت، �شينزهن، جمهورية �ل�شني �ل�شعبية
��شمنت )رجاجات لاإ�شتخد�م  �أجهزة تقليب ؛ خاطات      : �ملنتجات  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
�ل�شناعي( ؛ قاطعات ق�شبان )حديد �لت�شليح( )�آلت قطع( ؛ مدكات )�آلت( ؛ رحويات ؛ �آلت ت�شنيع �لأدو�ت 

�لكهربائية ؛ �آلت لولبة )ت�شنني( ؛ خمارط )معد�ت �آلية( ؛ �آلت حلام كهربائية .
�لو�ق�عة بالفئة: 07

 L �لاتيني  �حل��رف   . لاأر�س  منحني  لإن�شان  مبتكر  ور�شم   HYL �لاتينية  �لأح��رف  �لعامة:  و�شف 
مت�شل مع ر�شم �لإن�شان ويف �لو�شط بينهما ر�شم لع�شبة مميزة �ل�شكل .

�ل�شرت�طات: 0
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   14/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169185 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:عبد �لعظيم ح�شن عبد �لرحمن علي
�ملتحدة �لعربية  وعنو�نه: �س ب 49140 – دبي – �لمار�ت 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات وكالت حت�شيل �لدين – خدمات �ل�شئون �ملالية – 
خدمات �ل�شئون �لتمويلية – خدمات �ل�شئون �لعقارية.

�لو�ق�عة بالفئة: 36
�جتاه  نحو  للد�خل  تتجه جميعها  �أ�شهم  لأربعة  ور�شم  �لعربية  بالأحرف  �لكلمات حت�شيل  �لعامة:  و�شف 
و�حد. جميع �لأ�شهم باللون �لأ�شود عد� �ل�شهم �لأ�شفل من ناحية �ليمني باللون �لأحمر. ��شفل منها �لكلمة 

�لاتينية. بالأحرف    Tahseel
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   26/  03/  2012 �ملودعة حتت رقم :  171119 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:نينجبو فونيك�س �شن�شري باز� �نف�شتمنت كو. ليمتد
وعنو�نه: نيو دوجنوكون، مو�شانزهن، يوياو �شيتي، زهيجياجن بروفين�س ، �ل�شني

 – وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات �لدعاية و�لعان– خدمات عر�س �لب�شائع 
خدمات عر�س عامة – خدمات عر�س �ل�شلع يف �لو�شائط �لإعامية لأغر��س �لبيع بالتجزئية – خدمات 
 – �لأعمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  خدمات  �لآخ��ري��ن-  ل�شالح  و�خلدمات  �لب�شائع  لرت�خي�س  �لتجارية  �لإد�رة 
خدمات تنظيم �ملعار�س لغايات �لتجارة �و �لإعان – خدمات وكالت �لإ�شتري�د و�لت�شدير – خدمات ترويج 

�ملبيعات )لاآخرين(
�لو�ق�عة بالفئة: 35

باللون  �لاتينية  ب��الأح��رف   PHOENIX CENTURY PLAZA �لكلمات   �لعامة:  و�شف 
�لأ�شود على خلفية بي�شاء. وتتميز باأن �لأحرف �لأوىل من كل كلمة بخط �أكرب ولون �أغمق.

�ل�شرت�طات: 0
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :   23/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169719 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:م�شاريع بن هندي )�س. ذ. م. م.(
وعنو�نه: �س ب 1038 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :    خدمات �ملطاعم و�ملقاهي
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعامة: �لكلمة    SAMMACH �شمات�س  بالحرف �لاتينية و�لعربية مكتوبتني باللون �لأزرق 
. كلمة  SAMMACH تتميز باأن �حلرف S يف �شكل م�شابه ل�شمكة تتميز بزعنفة �شمك كبرية . �لكلمة 
وجود زو�ئد �شغرية على كل من حروف M ، C، و  مع  مميز  ب�شكل  لاأعلى  منحنية    SAMMACH
بوجود خيط  تتميز  �شمك منحنية لاأعلى  ل�شنارة �شيد  ر�شم مميز   SAMMACH كلمة  ��شفل   .  H
لل�شنارة باللون �لأ�شفر . خيط �ل�شنارة مير من بد�ية �ل�شنارة �ىل نهايتها ثم ينحني خلف بع�س �حلروف 
و�أمام �لبع�س �لآخر بطريقة مميزة لينتهي يف ر�أ�س �حلرف S.  ��شفل منها �لكلمة �شمات�س بالأحرف �لعربية 
باللون �لأزرق. كلمة �شمات�س تتميز باأن �حلرف �س ينتهي بر�شم لزعنفة �شمكة كبرية �حلجم. �لكلمة �شمات�س  
منحنية لاأعلى ب�شكل مميز مع وجود زو�ئد �شغرية على كل من حروف م و �س . ��شفل كلمة �شمات�س  ر�شم 
مميز ل�شنارة �شيد �شمك منحنية لاأعلى تتميز بوجود خيط لل�شنارة باللون �لأ�شفر . خيط �ل�شنارة مير من 
بد�ية �ل�شنارة �ىل نهايتها ثم ينحني خلف �حلروف �س وينحني لاأعلى  فوق �لأحرف �س و ت و � و م لينتهي 

يف �حلرف م �لآخر بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736

العدد 10736 بتاريخ 2013/3/10   

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ملتطورة  �ل�ش�����ادة/�لنوعية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1174657 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن �شهيل حممد عف�شان �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد علي �شاملني �ملزروعي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لنوعية �ملتطورة لل�شيانة �لعامة
QUALITY MODERN GENR-MAINT

�ىل/ �شهل �لن�شاء للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
EASY CONSTRACTION GENERAL CONTRACTIN & MAINTENANCE

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10736 بتاريخ 2013/3/10   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/درمندر� لعمال �لباط 

و�لرخام  رخ�شة رقم:CN 1095215 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/درمندر� لعمال �لباط و�لرخام
DHARMINDER TILES & MARBLE WORKS

�ىل/درمندر� لل�شيانة �لعامة
DHARMINDER GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالباط �و �لباركية 
�و �ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/2/4م �ملودعة حتت رقم : 186219 
با�شم:�شبايدر�س �شكوير لتقنية �ملعلومات     

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �لدفاع ، �س.ب: 150507 ، هاتف: 0505974788 ، فاك�س: 028157888
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �ليل .
�لو�قعة بالفئة :42

و�شف �لعامه: �لعامة عبارة عن �شكل مربع باللون �لزرق بد�خله حرف S باللون �لبي�س وحتت �ل�شكل 
 . �لزرق  باللون   SPIDERS SQUARE

�ل�شرت�طات: .
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذ� �لعان.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  مار�س 2013 العدد 10736 العدد 10736 بتاريخ 2013/3/10   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لبحري(  �لنقل  )قطاع  للمو��شات  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
قد تقدمو�  بان /اكادميية بيلكان للريا�سات البحرية ذ.م.م 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكوره بياناتها بعد وهي

مر�جعة  �ل�شفينة  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خال مدة �ق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذ� �لعان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

203380
  جديدة

لي�شلي -01 �شابقا لي�شلي
لي�شلي 02

رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

�بوظبي
جديدة

العلم ال�سابق
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•• ال�صارقة-وام:

�ل���ذي���ن ز�رو� �م���ارة  �ل�����ش��ائ��ح��ني  �رت���ف���ع ع���دد 
2012 �ىل مليون و739 �لفا  �ل�شارقة عام 
يف   11 من��و  بن�شبة  و�شائحة  �شائحا  و240 
2011 . ج��اء ذل��ك يف �لتقرير  �ملئة عن ع��ام 
�لإح�شائي �لذي �علنته هيئة �لإمناء �لتجاري 
و�ل�شياحي بال�شارقة خال م�شاركتها مبعر�س 
و�ل�شفر.  لل�شياحة  �ل��دول��ي��ة  ب��رل��ني  ب��ور���ش��ة 
و�أظهرت �لإح�شائيات ��شتقر�ر� يف معدل ن�شبة 
�إ�شغال فنادق �لإمارة �لتي �شجلت 75 يف �ملئة 

يف عام 2012 �ملا�شي بينما بلغت ن�شبة �إ�شغال 
�ل�شقق �لفندقية يف �لإم��ارة 72 يف �ملئة حتى 
�لن�شبة  بلغ معدل  2012 وبذلك  نهاية عام 
و�ل�شقق  �لفنادق  من  كل  لإ�شغال  �لإجمالية 
�لفندقية يف �إمارة �ل�شارقة 74 يف �ملئة �شنويا 
يف  ملحوظا  �رتفاعا  �لح�شائيات  و�شجلت   .
ليايل �لإقامة حيث و�شلت �إىل 2 مليون و45 
و215  مليونا  منها  �قامة  ليلة  و690  �لفا 
�ل��ف��ا و636 ل��ي��ل��ة �ق��ام��ة يف ف��ن��ادق �لإم����ارة 
و830 �لفا و54 ليلة �قامة ق�شاها �لزو�ر يف 
�ل�شقق �لفندقية وبن�شبة منو و�شلت �ىل 13 

2011 . كما بلغ عدد �ملن�شاآت  باملئة عن عام 
فندق   101 �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة  يف  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
46 فندقا  2012 بو�قع  و�شقة فندقية عام 
و55 بناية لل�شقق �لفندقية يف حني بلغ عدد 
�ملا�شي   2012 ع��ام  خ��ال  �لفندقية  �لغرف 
�آلف  خم�شة  ب��و�ق��ع  غ��رف��ة  و141  9�آلف 
و970  �آلف  ثاثة  و  فندقية  غرفة  و171 
�ل�شائحون  وج���اء  �ل��ف��ن��دق��ي��ة.  لل�شقق  غ��رف��ة 
يف  للتقرير  وف��ق��ا  و�خلليجيون  �لأوروب���ي���ون 
ز�و�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��اح  ع���دد  �لأوىل يف  �مل��رت��ب��ة 
�لإمارة  ز�ر  �ملا�شي حيث  �لعام  �لإم��ارة خال 

 36 بن�شبة  �وربيا  �شائحا  و315  �لفا   621
يف �ملئة من جممل عدد �ل�شياح يف حني و�شل 
عدد �ل�شياح من دول �خلليج �لعربي يف �لإمارة 
�ىل 618 �لفا و487 �شائحا بن�شبة متو�زية 
�شجلت 36 يف �ملئة . كما جاء يف �ملرتبة �لثانية 
�ل�شياح �لعرب �لذين و�شل عددهم �ىل 220 
�لفا و617 �شائحا ي�شكلون ن�شبة 13 يف �ملئة 
227 �لفا و557  و�شجل �ل�شياح �لآ�شيويون 
�شائحا بن�شبة متو�زية 13 يف �ملئة من جممل 

عدد �ل�شياح خال �لعام 2012.
عام  لإح�شائيات  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج  وح���ول   

�لنومان  ع��ل��ي  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ق���ال   2012
و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن�����اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بال�شارقة �أن �لإح�شائيات تظهر منو� وتقدما 
�لتي  �ل�شارقة  �م���ارة  يف  �ل�شياحي  �لقطاع  يف 
�أثبتت  حيث  وم�شتقرة  ثابتة  بخطو�ت  ت�شري 
على  و�أ�شبحت  �ملنطقة  يف  �ل��ر�ئ��دة  مكانتها 
ق��ائ��م��ة �ل��وج��ه��ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �مل��ف�����ش��ل��ة لدى 
�ل�شياح �لأوروبيني و�خلليجيني ونالت خال 
�لعربية  �ل�شياحة  عا�شمة  لقب  �ملا�شي  �لعام 
للعام 2015 وذلك ملا تتميز به من مقومات 

�شياحية نوعية.

اأكرث من 1.73 مليون �شائح زاروا ال�شارقة عام 2012 
املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ��شت�شافت 
موؤ�ش�شات  �إح��دى  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
بالتعاون مع  �لتنمية �لقت�شادية يف دبي،  د�ئ��رة 
�خلدمات  تقدمي  يف  �ملتخ�ش�شة  كابيتال  �شعاع 
�ل�شت�شارية �ملالية لل�شركات، ندوة حول �أ�شاليب 
�ملالية  �لقيمة  وحتديد  لل�شركات  �مل��ايل  �لتقييم 
�ملدرجة  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
���ش��م��ن ب��رن��ام��ج �مل���ائ���ة. وي���وؤك���د ت��ن��ظ��ي��م �لندوة 
�ل�شركات  وتاأهيل  تطوير  نهج  ��شتمر�رية  على 
ميادين  يف  �لتميز  ن��ح��و  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
منو  خطط  بناء  �إىل  �ملوؤ�ش�شات  و�إر���ش��اد  �لعمل، 
باأ�شلوب  تتمتع  �لأم����د  ط��وي��ل��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

تناف�شي وم�شتد�م.
وبناًء على �تفاقية �لتعاون �مل�شرتكة بني موؤ�ش�شة 
�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�شهر  يف  وقعت  �لتي  كابيتال،  و�شعاع  و�ملتو�شطة 
�أغ�شط�س من �لعام 2012، وظفت �شعاع كابيتال 
خرب�تها يف جمال متويل �ل�شركات وقامت باإعد�د 
فردية  جل�شات  يف  تقديري  مايل  تقييم  عمليات 
وقدمت  �مل��ائ��ة،  برنامج  �شمن  �شركة   14 لنحو 

يف  �شاركت  �شركة   25 ل���  �ل�شت�شارية  خدماتها 
هذه �لندوة. وت�شتهدف �ملبادرة تقدمي �ملعلومات 
و�ل�شت�شار�ت �لازمة لأ�شحاب �ل�شركات، و�لتي 
�خلا�شة  �لنمو  خطط  تطوير  على  �شت�شاعدهم 
وقدرتها  �مل��ايل  منوها  تعزيز  بهدف  ب�شركاتهم 

على �لتو�شع ودخول �أ�شو�ق جديدة.
حتت  �لثانية  دورت��ه  يف  �ملائة  برنامج  وي�شتهدف 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية 
�آل مكتوم ويل عهد دبي، حتديد �أف�شل �ل�شركات 
�لتحول  على  وم�شاعدتها  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
تعزيز  خال  من  وم�شتد�مة  كبرية  �شركات  �إىل 
قدرتها على تاأمني �لتمويل �لازم للتو�شع نحو 

�أ�شو�ق جديدة. 
وت�����ش��ت��م��ل ه���ذه �مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ن��م��وي��ة ع����ادة على 
و�أدو�ت  �خل���رب�ت،  مل�شاركة  ن��دوة  عنا�شر:  �أرب��ع��ة 
�لت�شخي�س �لذ�تي لاأعمال، وجل�شات فردية مع 
�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة ملر�جعة �حل�شابات 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ع��ن��اي��ة �ل��و�ج��ب��ة، ودر�����ش���ات �حلالة 
�لتنفيذيني يف  �ل��روؤ���ش��اء  ب��ني  وت��ب��ادل �خل���رب�ت 

برنامج �ملائة. 
و�شملت �لندوة �لتي قادتها �شعاع كابيتال تثقيف 
رج����ال �لأع���م���ال م���ن �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��رك��ات حول 

كيفية فهم عملية �لتقييم �ملعدة من قبل خرب�ء 
طريقة  ت���اأث���ري  وك��ي��ف��ي��ة  متخ�ش�شني،  م��ال��ي��ني 
�ملالية  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �أو  �لأعمال  �إع��د�د خطط 
�لندوة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ك��م��ا  �ل�����ش��رك��ة.  تقييم  ع��ل��ى 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  ت�شاعد  �لتي  عدد من �حلالت 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة وكبار �ملديرين �لتنفيذيني 
يف  �مل�شاهمة  �لرئي�شية  �لعو�مل  ��شتك�شاف  على 
�إد�رة �لتدفقات �لنقدية ومتطلبات �لتمويل �لتي 
متكنهم م�شتقبًا من �ل�شتثمار يف ��شرت�تيجية 

وخطة عمل طويلة �لأمد ذ�ت عو�ئد م�شتد�مة.
وم���ن �مل��ن��ط��ل��ق ذ�ت�����ه، ق���ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ مكتوم 
ل�شعاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  مكتوم،  �آل  ح�شر  ب��ن 
موؤ�ش�شة  مع  �لعمل  فر�شة  نقدر  نحن  كابيتال: 
�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
لهذ�  �مل�شتمر  �لدعم  لتقدمي  وذل��ك  و�ملتو�شطة، 
�لقطاع �حليوي و�ملهم لاقت�شاد، و�لذي ي�شاهم 
و�لنهو�س  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س  خ��ل��ق  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 
بالبتكار�ت و�لتناف�شية يف جمتمعنا، �لأمر �لذي 
�قت�شاد  ر�شيد  �إىل  ي�شاف  حقيقياً  ر�ف��د�ً  ي�شكل 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  رف���ع  وي�شهم يف  �لإم������ار�ت،  دول���ة 

�لإجمايل .
يعود  عريقاً  تاريخاً  �شعاع  تعد  �شموه:  و�أ���ش��اف 

1979 يف جمال دعم �ل�شركات �ل�شغرية  للعام 
م�شتوى  على  �لتنفيذيني  و�لروؤ�شاء  و�ملتو�شطة 
�مل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������د�ف �ل���ن���م���و، وذل�����ك من 
�مل��ال��ي��ة، وخدمات  ت��ق��دمي �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  خ���ال 
�لطرح  �إىل عمليات  وبالإ�شافة  �ملال.  ر�أ�س  زيادة 
خدمات  �شعاع  توفر  �خلا�شة،  و�لكتتابات  �لعام 
��شت�شارية حول عمليات �لدمج و�ل�شتحو�ذ، كما 
تتيح من خال �شركتها �لتابعة، �خلليج للتمويل، 

حدمات �لإقر��س �ملدعوم باأ�شول .
وعلى �شعيد مت�شل، قال عبد �لبا�شط �جلناحي، 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر��شد  �مل���دي���ر 
ت�شيد  و�مل��ت��و���ش��ط��ة:  �ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية 
�ملوؤ�ش�شة بهذه �ل�شر�كة �لقيمة مع �شعاع كابيتال 
ل��ت��ق��دمي ح���زم���ة م���ن �خل����دم����ات �مل��ت��م��ي��زة ذ�ت 
�ملائة يف جمال  �مل�شافة ل�شركات برنامج  �لقيمة 
ما ميثل خطة  وهو  �ملالية،  و�ل�شت�شارة  �لتقييم 
ومتهيد�ً  �ل�شركات،  قيمة  فهم  �أجل  من  �لبد�ية 
�لقو�عد  وو�شع  �مل�شتثمرين،  �هتمام  ل�شتقطاب 
�لثانوية،  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  يف  ل���اإدر�ج  �لأ�شا�شية 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ح��اب  يحتاجه  م��ا  وه��و 
و�إتباع  �مل��ال  ر�أ���س  زي��ادة  �لر�غبني يف  و�ملتو�شطة 

نهج �ل�شركات �لعاملية �لكربى .

و�أ�شاف �جلناحي: �شت�شتفيد �ل�شركات �ل�شغرية 
قاعدة  تو�شيع  �لتقييم يف  و�ملتو�شطة من عملية 
نحو  و�لإم��ك��ان��ات  �مل�شتقبلي،  ومن��وه��ا  �أع��م��ال��ه��ا 
�حلقيقة  �لقيمة  �كت�شاف  خ��ال  من  �ل�شتثمار 
لأع��م��ال��ه��م، وك��ي��ف��ي��ة ج����ذب �مل���زي���د م���ن روؤو�����س 
�ل�شركات  ت�شتفيد  �أن  ن��اأم��ل  ون��ح��ن  �لأم������و�ل، 
�ملبادرة  ه��ذه  م��ن  �مل��ائ��ة  ب��رن��ام��ج  �شمن  �مل�شنفة 
هذه  بع�س  ن��رى  �أن  ونطمح  و�لتطور،  �لنمو  يف 
�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �شوق �لكتتاب 

خال �لفرتة �ملقبلة .
من  �شتك�شب  �ل�شركات  �أن  على  �جلناحي  و�أك���د 
لارتقاء  �لكافية  و�خل��ربة  �ملعرفة  �شعاع  خ��ال 
و�لتناف�شية  �ل�شتد�مة  من  جديدة  مرحلة  �إىل 
يف ممار�شة �لأعمال، وذلك ملا تتمتع به �شعاع من 
�خلدمات  تقدمي  يف  و��شعة  وخ��ربة  حافل  �شجل 
�ل�شت�شارية �ملالية، وعمليات �لتقييم للموؤ�ش�شات 
م�شتوى  على  �أعمالها  قاعدة  تو�شيع  يف  �لر�غبة 

دولة �لإمار�ت و�ملنطقة.
وق����ال روب�����رت ك����اي، �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
�إيثو�س لا�شت�شار�ت: مكنتنا عملية �لتقييم من 
قبل �شعاع كابيتال على �تخاذ قر�ر�ت مهمة ب�شاأن 
�أنها  نعتقد  و�لتي  ل�شركتنا،  �مل�شتقبلي  �لجت��اه 

�لأد�ء  تطوير  يف  ف��ّع��ال  نحو  على  ت�شاهم  �شوف 
ورفع �شقف �لأعمال لدينا .

�شاهدي  ديتري  �شا�شان  �لدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
�ماجينج  ج���رم���ن  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
ب�شورة  �لأع��م��ال  تقييم  م��ن  ب��د  ل  تكنولوجيز: 
�لنمو  يف  �ملن�شود  �ل��ه��دف  �إىل  للو�شول  مهنية 
�لأعمال فقط عندما  تقييم  ول يجب  �مل�شتد�م. 
�لقيام  يجب  �إمن��ا  و�شيك،  ��شتثمار  هناك  يكون 
ب��ه��دف م��ع��رف��ة موقع  ب��ه ب�شكل د�ئ���م وم��ن��ت��ظ��م 
�ل��ت��ي مت حتقيقها،  �مل�����ش��اف��ة  �ل�����ش��رك��ة و�ل��ق��ي��م��ة 
لذلك تعد عملية �لتقييم �أد�ة حا�شمة للتخطيط 

�ل�شرت�تيجي لنمو �لأعمال . 
�شركة جرمن  �شاهدي: طبقت  �لدكتور  و�أ�شاف 
خال  من  �ملا�شي  يف  ه��ذ�  تكنولوجيز  �إماجينج 
���ش��رك��ات �ل��ت��دق��ي��ق �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة وت��ك��ب��دت عبء 
�لتكاليف �لباهظة لعملية �لتقييم، لذلك �أود �أن 
�مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  �أ�شكر 
�ملئة  برنامج  عمل  وفريق  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
جزيل �ل�شكر لتقدمي هذه �لفر�شة لنا بدون �أي 
يف  �ل�شتثمارية  �ل�شركات  �أه��م  �ح��د  مع  تكاليف 
�شعاع  �لعمل يف  �أ�شكر فريق  �أن  �أود  كما  �ملنطقة، 

كابيتال على مهنيتهم �لعالية ودعمهم �ملتميز .

لل�سركات املدرجة يف برنامج املائة

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع و�شعاع كابيتال ت�شت�شيفان ندوة حول اأ�شاليب التقييم املايل 

•• دبي-الفجر: 

�ل��دوؤوب ل�شتكمال وتطبيق  �شعيها  �إط��ار  يف 
مبادئ  بتحقيق  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة 
لاأغر��س  �مل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
يف  م��وؤخ��ر�ً  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  وق��ع��ت  �ل�شريبية، 
م��ق��ره��ا ب���دب���ي؛ م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع مركز 
�ملركز  بتطبيق  تخت�س  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل  دب���ي 
ل��ل��م��ع��اي��ري �ل����دول����ي����ة ل��ل�����ش��ف��اف��ي��ة وت���ب���ادل 
�ملعلومات لاأغر��س �ل�شريبية، حيث وقعها 
عن جانب وز�رة �ملالية، �شعادة يون�س حاجي 
�خلوري، وكيل �لوز�رة وعن جانب مركز دبي 
�شالح  حممد  عبد�هلل  �شعادة  �لعاملي،  �مل��ايل 
حمافظ �ملركز، وذلك بح�شور معايل عبيد 
حميد �لطاير، وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية. 

وت��ع��ك�����س ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة م���دى �ه��ت��م��ام كل 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  �ملالية  وز�رة  م��ن 
�ل�شر�ئب  ل��د�ف��ع��ي  �ل��ع��د�ل��ة  م��ب��د�أ  بتحقيق 
عن�شرين  ع���رب  و�لأف���������ر�د،  �ل�����ش��رك��ات  م���ن 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  �ل�شفافية  هما  �أ�شا�شيني 
لاأغر��س �ل�شريبية، �لأمر �لذي ي�شهم يف 
لأف�شل  وفقاً  �ملعلومات  تبادل  تفعيل عملية 
�لتعاون  عاقات  ويعزز  �لعاملية،  �ملمار�شات 

مع �ل�شلطات �ملخت�شة يف هذه �ملجالت. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة، �أكد 
�لدولة  وزي���ر  �ل��ط��اي��ر،  حميد  عبيد  م��ع��ايل 
�أهمية هذه �خلطوة يف  على  �ملالية  لل�شوؤون 
�شمان  على  �ل����وز�رة  ق���درة  وت��ط��وي��ر  تعزيز 
لاتفاقيات  �ل�����ش��ح��ي��ح  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ت���وف���ري 
�أعمال ون�شاطات  �لدولية يف ظل  �ل�شريبية 

د�فعي �ل�شر�ئب �ملنفذة عرب �حلدود. 
�لعمل  �ملالية  وز�رة  �شتو��شل  معاليه:  وقال 
�لدولية  �لت��ف��اق��ي��ات  ج��م��ي��ع  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
�خل��ا���ش��ة ب��ه��ذ� �مل��ج��ال مب��ا ي��وف��ر �أك���رب قدر 

لاإقت�شاد  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي  �ل��دع��م  م��ن  مم��ك��ن 
�لإمار�تي، حيث قامت �لوز�رة باعتماد خطة 
عمل لتوقيع مذكر�ت تفاهم وعقد �جتماعات 
مع خمتلف �جلهات �ملعنية يف �لدولة بغر�س 
تنفيذ �لتو�شيات �لتي وردت يف تقرير تقييم 
�ل���دول���ة يف جم���ال �لإط�����ار �ل��ق��ان��وين �لذي 
لاإغر��س  �ملعلومات  ت��ب��ادل  مبقت�شاه  يتم 

�ل�شريبية. 
ومن جانبه، قال �شعادة عبد�هلل حممد �شالح، 
حم��اف��ظ م��رك��ز دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي: ي�شعى 
�أف�شل  لتبني  دوم��اً  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  مركز 
لرت�شيخ  �ل�شفافية  مبد�أ  وتعزيز  �ملمار�شات 
مكانته كمركز عاملي للمال و�لأعمال. وتاأتي 
هذه �ملذكرة، لتتويج جهودنا ولتمنحنا �إطار�ً 
�لأغر��س  ح��ول  �ملعلومات  لتبادل  تنظيماً 
خللق  �ملخت�شة،  �ل�شلطات  م��ع  �ل�شريبية 

بيئة ��شتثمارية جذ�بة و��شتقطاب �ملزيد من 
�ل�شركات �لعاملية. 

و�أ�شاف �شعادته: �إن هذه �ملبادرة تعزز �أو��شر 
�لتعاون بني �جلهات �لر�شمية، وتوفر من�شة 
كما  �لدولية.  �جلهات  بني  �خل��رب�ت  لتبادل 
تر�شيخ  �إىل  �لر�مية  �حلكومة  جهود  تدعم 
مكانة �لإم��ار�ت كمركز مايل وجتاري، لي�س 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لإق��ل��ي��م��ي ف��ح�����ش��ب، ب��ل على 

�مل�شتوى �لعاملي. 
�لثنائية  �ل�شر�ئب  �تفاقيات  لبنود  وتنفيذ�ً 
�مل���ربم���ة م���ع �ل�����دول �لأخ������رى، ف��ق��د �أ�شدر 
�ل��ق��ر�ر رق��م )17(  �مل��وق��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لأد�ة  مب���ث���اب���ة  ل���ي���ك���ون  2012؛  ل�����ش��ن��ة 
�لقانونية �لتي متنح وز�رة �ملالية �شاحيات 
�خلا�شة  و�لبيانات  �ملعلومات  وت��ب��ادل  جمع 
�ملرخ�س  و�ملعنويني  �لطبيعيني  بالأ�شخا�س 

�ملناطق  ذل��ك  �ل��دول��ة مبا يف  بالعمل يف  لهم 
�حلرة. 

جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �قت�شاد دولة �لمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مي��ث��ل ث����اين �ق��ت�����ش��اد يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا من 
لعب  حيث  �لإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت  ناحية 
و�ل�شيا�شي  و�لق��ت�����ش��ادي  �مل���ايل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
جعلها  يف  ب����ارز�ً  دور�ً  �ل��دول��ة  تعي�شه  �ل���ذي 
م��رك��ز� م��ال��ي��اً وجت����ارًي �إق��ل��ي��م��ي��اً ه��ام��اً، مما 
�تفاقية   68 لتوقيع  �أمامها  �لفر�شة  �أت���اح 
�لدخل،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لزدو�ج  لتجنب 
منظمة  م��ع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  و�م��ت��اك 
�ختارت  �لتي  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لتعاون 
�إقليميا ملنطقة  دولة �لإم��ار�ت لتكون مركز�ً 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا ب�شاأن تبادل 

وتقا�شم �خلرب�ت. 

ا�ستكمال ملتطلبات املنتدى العاملي لل�سفافية وتبادل املعلومات

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي املايل العاملي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ر�أ�س  وموؤمتر  معر�س  من  �خلام�شة  �ل��دورة  ��شتقبلت 
�لذي   2013 و�لتوظيف  و�لتدريب  للتعليم  �خليمة 
�ألفا   14 �ملا�شي  �ختتمت فعالياته م�شاء يوم �خلمي�س 

و123 ز�ئر� من خمتلف �ملناطق.
و�أ����ش���ار ع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر حم��م��د �ل��ذه��ب م��دي��ر ع���ام روؤية 
لهذ�  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل��ه��ة  و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل��ع��ار���س  لتنظيم 
�مل��ع��ر���س �ل�����ش��ن��وي �ل����ذي �أق��ي��م حت��ت ���ش��ع��ار �أب�����ش��ر عام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت   2013 �لتوطني 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
�شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �خليمة  ر�أ���س 
�ملعر�س  �أن  �إىل  �لإم���ارة  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�لفئات  خمتلف  من  �ل��زو�ر  قبل  من  لفتا  �إقبال  �شهد 
�جلن�شني  من  �لدولة  مو�طني  من  �لعمرية  و�ل�شر�ئح 
من �لباحثني عن فر�س تعليمية �أو تدريبية �أو توظيفية 
و�أكادميية  31 جهة حكومية وخا�شة  م�شاركة  يف ظل 
و�شل  �لذين  �ل���زو�ر  على  خدماتها  لعر�س  �مل��وؤمت��ر  يف 
بينهم طلبة  م��ن  ز�ئ���ر�  و123  �أل��ف��ا   14 �إىل  ع��دده��م 
مد�ر�س �ملرحة �لثانوية �شمن �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�لتعليمية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة  مع  توقيعها  مت  �لتي 
لتنظيم زيار�ت مدر�شية طابية �إىل �ملعر�س و�لتعرف 

عن قرب على �خلدمات �لتي يقدمها.
�هتمام  ي��ع��ك�����س  �ل������زو�ر  م���ن  �ل���ع���دد  ه����ذ�  �أن  و�أو�����ش����ح 
باقة  توفر  �لتي  �لهامة  �ملعار�س  ه��ذه  مبثل  �جلمهور 
��شتقطاب جهات  و�ح��د عرب  �شقف  من �خلدمات حتت 
وبنات  �أب��ن��اء  مل�شاعدة  �مل��ذك��ورة  �مل��ج��الت  يف  متخ�ش�شة 
�لتي  و�ل�شو�غر  �لعمل  فر�س  على  �لإط��اع  �لدولة يف 

تقدمها هذه �جلهات
ف�����ش��ا ع���ن ف��ر���س �ل��ت��دري��ب �أو �ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك���ادمي���ي 
للر�غبني يف ��شتكمال در��شاتهم �جلامعية و�لعليا، لفتا 
�إىل �أن �لفرتة �ملقبلة �شت�شهد تو��شل روؤية مع �جلهات 
�مل�شاركة يف �ملعر�س ملتابعة عمليات �لتوظيف ملن قامو� 
يف  �ملعر�س  �إقامة  مدة  خال  �لذ�تية  �شريهم  بتقدمي 

�لفرتة من 5 �إىل 7 مار�س-�آذ�ر �جلاري.
روؤية  �أق��ام��ت  للمعر�س  �خلتامي  �ل��ي��وم  هام�س  وع��ل��ى 
�خل��ي��م��ة حفا  ب���ر�أ����س  و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل��ع��ار���س  لتنظيم 
ولل�شركاء  و�مل�شاركة  �لر�عية  �جلهات  جلميع  تكرمييا 
�لإعام  و�شائل  وممثلي  و�ملتعاونني  �ل�شرت�تيجيني 
�ملختلفة �شلم خاله �لذهب هد�يا عينية لهذه �جلهات 
تقدير� على جهودها �ملثمرة يف �إجناح �لدورة �خلام�شة 
م��ن �مل��ع��ر���س �ل���ذي �شهد �إق��ام��ة ع���دة ور����س ع��م��ل من 
�لتي  باخلدمات  �ل��زو�ر  لتعريف  �مل�شاركة  �جلهات  قبل 

تقدمها كل جهة من هذه �جلهات.

اأكرث من 14 األف زائر ملعر�س راأ�س اخليمة للتعليم والتوظيف 
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•• دبي-وام:

نظمت جمعية �لإم��ار�ت للمتد�ولني يف �لأ�شو�ق �ملالية لقاء جمعت فيه 
على  �لدولة  يف  �لعاملة  و�لأجنبية  �لوطنية  �لبنوك  يف  �خلزينة  م��در�ء 
�ملنطقة  يف  نوعه  من  �لأول  هو  �ملا�شية  قبل  �لليلة  دب��ي  يف  عمل  ع�شاء 
و�أع�شاء  �لبنكية  �لإد�ر�ت  �أه���م  م�����ش��وؤويل  ب��ني  �لعاقة  توطيد  ب��ه��دف 

�جلمعية مبا يدعم م�شلحة �لإقت�شاد �لوطني حمليا وعامليا.
55 مدير� للخزينة وخرب�ء ماليون مثلو�  �لعمل نحو  �شارك يف ع�شاء 
�أغلب �لبنوك �لإمار�تية و�لأجنية �لعاملة يف �لدولة بالإ�شافة �إىل عدد 
بينهم  من  �ملالية  �لأ�شو�ق  يف  للمتد�ولني  �لإم��ار�ت  جمعية  �أع�شاء  من 
حممد �لها�شمي رئي�س جمل�س �لإد�رة و�شلمان حممود هادي �أمني �شر 

عام �جلمعية وعهود عبيد �ملدير �ملايل للجمعية.
من  �أن  �إذ  و�مل�شارف  �لبنوك  يف  �لإد�ر�ت  �أه��م  من  �خلزينة  ق�شم  ويعد 
�ل�شوق  مثل  باأق�شامها  �ملالية  بالأ�شو�ق  و�ل��ت��د�ول  �ل�شتثمار  و�جباتها 
�أكر  من  �أنها  كما  �لأجنبية  �لعمات  و�شوق  �مل��ال  ر�أ���س  و�شوق  �لنقدي 
�لد�خلة  �لنقدية  �لتدفقات  ب��ني  ملو�ئمتها  وح�شا�شية  �أهمية  �لإد�ر�ت 
هذه  وخماطرة  ربحية  �أهمها  عديدة  عو�مل  على  وتاأثريها  و�خلارجة 

�ملوؤ�ش�شات.
وقال �لها�شمي يف مقابلة مع وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �ليوم �أن تنظيم هذ� 
�لإجتماع هو �لأول من نوعه �لذي يعقد يف �لدولة حيث هدفت �جلمعية 
يف  �لبنوك  يحفز  ب�شكل  �خلزينة  م���در�ء  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  توثيق  �إىل  منه 
�لإمار�ت على �لدخول معا يف �إ�شتثمار�ت م�شرتكة ل�شالح دعم �ملوؤ�ش�شات 

�ملحلية و�إد�رة �ل�شكوك �لوطنية �أكر من �إعتمادها على �لبنوك �لأخرى 
�لدولية يف �خلارج.

�لدولة  �ل��ت��د�ولت يف  على م�شاعفة حركة  ي�شاعد  ذل��ك  �أن  على  و�شدد 
�لعملة  ت��دوي��ر  و�إع����ادة  �ل��د�خ��ل  وبقائه يف  �لنقد  زي���ادة حجم  وب��ال��ت��ايل 
�أم��و�ل �لبنوك وتقوية  �ملحلية عدة مر�ت ب�شكل ي�شاهم يف زيادة روؤو���س 

دعائم �لإقت�شاد يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أبرز �لق�شايا  �أن �ملجتمعني تبادلو� وجهات �لنظر حول  وذكر �لها�شمي 
و�لتحديات �لتي تو�جه مدر�ء خز�ئن �لبنوك و�شبل �إد�رة �ملخاطر �ملالية 
ومتويل �ل�شركات يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف ظل �لأو�شاع �لإقت�شادية 
و�لتحول   2008 عام  منذ  �ملالية  �لأزم��ة  �أعقبت  �لتي  �ملرتدية  �لعاملية 
وما  �ل�شرق  باجتاه  �لغرب  من  �لقت�شادية  �لقوى  ميز�ن  يف  �حلا�شل 

يعنيه بالن�شبة ملنطقة �خلليج.
�إنه بالرغم من �ملكانة �لبارزة ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط كوجهة  �إىل  ونبه 
مالية �إل �أنها تعاين من نق�س و��شع فيما يتعلق مبعرفة وفهم وظيفة 
�إد�رة �خلزينة مو�شحا �أن �لعديد من �خلرب�ء يف �ل�شوق يعتربون هذه 

�لوظيفة م�شابهة لوظيفة مدير �ل�شوؤون �ملالية وهذ� غري �شحيح.
�لبنوك  يف  �لعاملني  و�ملو�طنني  �لإمار�تيني  �ملتد�ولني  �لها�شمي  وحث 
على �قتحام حقل �لعمل يف جمال �خلزينة �لذي يعد �أحد �أهم �لوظائف 
و�إد�رة  �ملالية  �ملر�كز  به فى مو�زنة  تقوم  �ل��ذى  �ل��دور  �لفنية من حيث 
�أ�شول �لبنك وفى در��شة خماطر �ل�شوق مما ي�شتلزم معرفة قوية بطرق 
��شتخد�م �لأدو�ت �مل�شرفية �لازمة للتعامل مع هذه �ملخاطر و��شتغال 

ح�شن �إد�رتها فى جنى �لأرباح.

جمعية الإمارات للمتداولني جتمع مدراء اخلزينة يف البنوك على ع�شاء عمل لدعم حركة راأ�س مال القت�شاد الوطني

هزاع بن زايد: اأولويات اأبوظبي القت�شادية تتمثل يف بناء اقت�شاد م�شتدام طويل الأمد يحقق روؤية القيادة الر�شيدة
•• اأبوظبي-وام:

�لأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�أبوظبي  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي 
ل��اإم��ارة ما ز�ل��ت تتمثل يف بناء  �أن �لأول��وي��ات �لقت�شادية 
�إيجاد نهج  �لأمد من خال �شمان  �قت�شاد م�شتد�م طويل 
�أنحاء �لإمارة  تنموي �قت�شادي و�جتماعي متو�زن يف كافة 
عام  بوجه  و�ملجتمع  خا�شة  �لإمار�تيني  على  باملنفعة  يعود 
ويحقق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ومتابعة  �هلل  حفظه  دول��ة  رئي�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
حكومة  ق��ر�ر  �إن  �شموه  و�أ���ش��اف  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�لر�أ�شمالية  للم�شروعات  مر�جعة  بتنفيذ  �لقا�شي  �أبوظبي 
كان بهدف حت�شني �ملو�رد على �لوجه �لأمثل يف �لوقت �لذي 
تتم فيه ب�شكل فعال معاجلة �لق�شايا �لإ�شرت�تيجية نتيجة 
�شموه  وق��ال  �لعاملي  �لقت�شاد  على  ط���ر�أت  �لتي  للتغري�ت 
ناجحة  كانت  �مل�شروعات  �أول��وي��ات  ترتيب  �إع���ادة  عملية  �إن 
مو�شحة  ه��ي  كما  �مل��دى  بعيدة  لاإ�شرت�تيجية  وبالن�شبة 
فلم   2030 ل��ل��ع��ام  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  يف  بالتف�شيل 
�أن��ه ل بد من  �لو��شح  �أي تغيري لكن كان من  يطر�أ عليها 
نتمكن  لكي  �لق�شري  �مل��دى  على  ل��اأول��وي��ات  تغيري  �إج���ر�ء 
ل�شموه  �ملتغرية. جاء ذلك يف مقابلة  �لوقائع  ��شتيعاب  من 
�قت�شاد  عن  �ل�شنوي  �لتقرير  من  �لأخ���رية  �لطبعة  �شمن 
 2013 �أبوظبي   . �لتقرير  عنو�ن  يحمل  و�ل��ذي  �أبوظبي 
�لذي �أ�شدرته جمموعة �أك�شفورد لاأعمال �ملوؤ�ش�شة �لعاملية 

خلدمات �لن�شر و�لبحوث و�ل�شت�شار�ت. 
وفيما يلي �لن�س �لكامل حلو�ر �شموه : 

ال�سيا�سة القت�سادية كنتيجة  - كيف مت تغيري  �س 
اأهــداف  مراجعة  متت  وهــل  العاملية  املالية  لالأزمة 

الروؤية القت�سادية للعام 2030؟ 
�ل��ع��امل��ي تو�جه  2008 وم��ن��ظ��وم��ة �لق��ت�����ش��اد  �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
�شغوطا حادة ومما �شاعف من حدة هذه �ل�شغوط �لأحد�ث 
وقد  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  منها  تعاين  �لتي  �مل�شطربة 
تفاقمت �لأزمة �مل�شرفية لت�شبح �أزمة ديون �شيادية لدرجة 
ويو�جه  �لعاملي  �مل��ايل  بالنظام  بالغة  �أ���ش��ر�ر�  �أحل��ق��ت  �أن��ه��ا 
�أنحاء  خمتلف  يف  �حلكومات  وق��ادة  �ل�شيا�شي  �لقر�ر  �شناع 
�ل��ع��امل حت��دي��ات ج��م��ة ويف ظ��ل ه���ذه �ل���ظ���روف ج���اء قر�ر 
للم�شروعات  م��ر�ج��ع��ة  بتنفيذ  �ل��ق��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
�ملو�رد  ذل��ك حت�شني  م��ن ور�ء  �ل��غ��اي��ة  وك��ان��ت  �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة 
فعال  ب�شكل  فيه  نعالج  �ل��ذي  �لوقت  �لأمثل يف  �لوجه  على 
على  ط��ر�أت  �لتي  للتغري�ت  نتيجة  �لإ�شرت�تيجية  �لق�شايا 
�لقت�شاد �لعاملي وفيما يتعلق بذلك فاإن عملية �إعادة ترتيب 
�أولويات �مل�شروعات كانت ناجحة. وبالن�شبة لاإ�شرت�تيجية 
روؤي��ة حكومة  بالتف�شيل يف  كما هي مو�شحة  �مل��دى  بعيدة 
�أي تغيري لكن كان  2030 فلم يطر�أ عليها  �أبوظبي للعام 
من �لو��شح �أنه ل بد من �إجر�ء تغيري لاأولويات على �ملدى 

�لق�شري لكي نتمكن من ��شتيعاب �لوقائع �ملتغرية ومن هنا 
بقيت �لأولويات �لقت�شادية تتمثل يف بناء �قت�شاد م�شتد�م 
طويل �لأمد من خال �شمان �إيجاد نهج تنموي �قت�شادي 
و�جتماعي متو�زن يف كافة �أنحاء �لإمارة يعود باملنفعة على 
�لإمار�تيني خا�شة و�ملجتمع بوجه عام ويحقق روؤية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ومتابعة  �هلل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لقت�شادي  �لتنوع  على  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  �لرتكيز  يتم  بينما 
وعلى منو �قت�شادي ل يعتمد على �لروة �لنفطية فح�شب. 
فعالية  �أكر  باأ�شلوب  �لإ�شرت�تيجية  هذه  تنفيذ  �أجل  ومن 
فنحن �لآن يف �ملر�حل �لنهائية من تطوير �خلطة �خلم�شية 
مل��دة خم�س  زمني  �أف��ق  على  �شرتكز  و�لتي  ل��اإم��ارة  �لثانية 
�شنو�ت وذلك ل�شمان �لتعامل مع �لأولويات ق�شرية �ملدى 
�ملدى  �ل�شيا�شية طويلة  �لأجندة  فيه  نتابع  �لذي  �لوقت  يف 
و�ملرتبطة بالروؤية �لقت�شادية للعام 2030 وكانت �خلطة 
�لقت�شادية  للتنمية  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  ه��ي  �لأوىل 

لاأعو�م 2008 - 2012. 

اأعلن  التي  التنموية  ــداف  الأه �ست�ساعد  كيف  �س- 
البنية  تعزيز  على   2012 يناير  �سهر  يف  عنها 

التحتية ال�ساملة وعملية الت�سنيع يف اأبو ظبي؟ 
�لت�شنيع  وعملية  �ل�شاملة  �لتحتية  �لبنية  ي��ح��رك  م��ا  �إن 
عليها  �لعمل  يتم  �لتي  �لقت�شادي  �لتنوع  �إ�شرت�تيجية  هو 
وتنمو هذه �لإ�شرت�تيجية حاليا يف ثمانية جمالت خمتلفة 
�لإعام  وو�شائل  و�ل�شناعة  و�لطري�ن  �لثقافية  كال�شياحة 
�ملالية  و�خل���دم���ات  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة 
و�لطاقة �ملتجددة وتعك�س قائمة �مل�شروعات �لتي �أعلن عنها 
�أول �شمو  �أبوظبي برئا�شة �لفريق  �لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد يف �شهر يناير 2012 هذه �لأولويات. 
�أبوظبي  �للوفر  م�شروعا متحف  �شي�شكل  �ملثال  �شبيل  فعلى 
وم��ت��ح��ف غ��وغ��ن��ه��امي �أب��وظ��ب��ي يف ج��زي��رة �ل�����ش��ع��دي��ات حجر 
لاإمارة  �لثقافية  �ل�شياحة  تنوع  �إ�شرت�تيجية  يف  �ل��ز�وي��ة 
ولقد بد�أت �حلكومة ببناء �لقدر�ت يف �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
يف �شناعة �لطري�ن من خال ��شتثمار�ت مبادلة يف م�شروع 
قطاعات  يف  كبري  ب�شكل  �ل�شتثمار  ومت  �شبق  وقد   . �شرت�تا 
مثل �لأمل��ن��ي��وم و�ل��ف��ولذ و�ل��ن��ح��ا���س و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات من 
�شناعي  تكتل  �أ�شخم  وهي  �لعامة  �لقاب�شة  �ل�شركة  خال 
�شيا�شة  �لرئي�شي لتطبيق  �لإم��ار�ت وتعترب �ملحرك  يف دولة 
�أبوظبي  �أن حكومة  �أبوظبي. كما  �ل�شناعي حلكومة  �لتنوع 
ن�شمن  لكي  �لإع���ام  قطاع  يف  �ل�شتثمار�ت  بجدية  تر�جع 
�أعلن  �لإجمايل وقد  �ملحلي  للناجت  ر�ف��د� جمديا  �أن��ه ي�شكل 
يف �شهر يناير �أي�شا عن �لقر�ر �لقا�شي باإن�شاء فرع مل�شت�شفى 
كليفاند و�لذي �شيوفر خدمات طبية مب�شتوى عاملي بينما 
�ل�شاملة  �ملعايري  لرفع  فارقة  عامة  �لوقت  ذ�ت  يف  ي�شكل 
على  ع��اوة  �لإم���ارة.  �أنحاء  خمتلف  يف  �لطبية  للممار�شات 
ذل���ك ف���اإن ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ق��د �شبق و�أن 

�لعمل �جل���اري �لآن يف مدينة م�شدر  �أك��ل��ه م��ن خ��ال  �أت��ى 
ومعهد م�شدر للعلوم و�لتكنولوجيا ويعترب م�شروع حمطة 
يناير  �شهر  يف  عنه  �أعلن  �ل��ذي   1 �شم�س  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�ملتجددة.  �لطاقة  لإنتاج  تنفيذه  �شيتم  حملي  م�شروع  �أول 
�لإنفاق  برنامج  �أن  ت�شمن  �أن  للحكومة  ميكن  كيف   - ���س 
من  ب��دل  �خلا�س  �لقطاع  على  بالنفع  �شياأتي  تنفذه  �ل��ذي 
�أن يكون مدعاة ملز�حمة هذ� �لقطاع؟ من منظور �لقت�شاد 
�شاأن حكومي  �لنقدية  و�ل�شيا�شة  �ملالية  �ل�شيا�شة  فاإن  �لكلي 
�لتقلبات  لتقلي�س  �ل�����ش��ي��ا���ش��ت��ني  ه��ات��ني  ع����ادة  وت�����ش��ت��خ��دم 
�لقت�شادية وت�شجيع منو �قت�شادي م�شتد�م ورغم ذلك فاإن 
�لقطاع �خلا�س يعد م�شاند� حيويا ي�شهم يف تنفيذ �خلطط 
�لقت�شادية للحكومة ولذ� فهو �شريك ��شرت�تيجي يف تنفيذ 
بع�س �مل�شاريع �حليوية �ملجدية مثل قطاع �لكهرباء و�لنقل 
وقامت  �حليوية.  �لقطاعات  من  وغريها  و�لبحري  �جل��وي 
بو�شع  �لقت�شادية  لإ�شرت�تيجيتها  حتقيقا  �أي�شا  �حلكومة 
�حلكومي  �ل�شتثمار  برنامج  �أن  ل�شمان  �لدقيقة  �ملعايري 
�أنيط على  وق��د  يز�حمه  �أن  ب��دل من  �لقطاع �خلا�س  يفيد 
�شبيل �ملثال ل �حل�شر بد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية م�شوؤولية 
�أع���م���ال ت�شجع  دع���م وت��ق��وي��ة �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وخ��ل��ق بيئة 
�لإجر�ء�ت  �شهلت  فلقد  ذل��ك  �إىل  وبالإ�شافة  �مل�شاركة  على 
�خلا�شة بت�شجيل م�شاريع �لأعمال وتقدمي �لدعم للم�شاريع 
�إىل خ�شخ�شة خدمات  �إ�شافة  و�ملتو�شطة �حلجم  �ل�شغرية 
حكومية معينة. وقد �أن�شاأت �حلكومة موؤخر� مكتبا ملوؤ�ش�شات 
�إيجاد  �أول��وي��ات��ه  ب��ني  م��ن  و�ل���ذي  للدولة  �ململوكة  �لأع��م��ال 
هياكل �إد�رية مائمة ل�شمان �أن ل تتمتع �ملوؤ�ش�شات �ململوكة 
وحيثما  �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  على  باأف�شلية  للدولة 
�أمكن يتم �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س يف �أي من فر�س �ل�شتثمار 
�جلديدة بحيث تتوزع �ملخاطر وتتقا�شم �ملكا�شب يف م�شاريع 
�لأعمال وعلى �شبيل �ملثال فاإن و�حدة من موؤ�ش�شات �ل�شركة 
�لأ�شا�شية  لل�شناعات  �أبوظبي  �شركة  وهي  �لعامة  �لقاب�شة 
ت��ع��م��ل ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع ق���ي���اد�ت ���ش��ن��اع��ي��ة م���ن ذوي �خلربة 
و�ملعرفة �لتكنولوجية �ملتقدمة وت�شاهم يف توفري �ملو�رد مثل 
ر�أ�س �ملال و�لأر�س ومن�شاآت �ملو�د �لأولية. كما تعترب م�شاريع 
�لأعمال �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم من جهة ثانية �لأ�شا�س 
�ل�شلب �لذي يقوم عليه �لقت�شاد �مل�شتد�م وبحكم طبيعتها 
�لقطاع فقد مت  �أج��ل دعم هذ�  �خلا�شة ولأ�شباب عدة ومن 
�إىل  تاأ�شي�س �شندوق خليفة لتطوير م�شاريع �لأعمال �شعيا 
�لأعمال  ل��رو�د  �مل�شاندة  متكامل من �خلدمات  نظام  توفري 
�لبيانات  على  و�حل�����ش��ول  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  ذل��ك  مب��ا يف 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  عدد  �إىل  �إ�شافة  �ل�شت�شارية  و�خلدمات 

تركز على مهار�ت �لت�شويق.

�س- اإىل اأي مدى �ساعدت خ�سخ�سة بع�س اخلدمات 
اأمام  املجال  واأتاحت  الكفاءات  تعزيز  يف  احلكومية 

احلكومة للرتكيز على ميادين حيوية اأخرى؟ 
�لهياكل  وبناء  قطاعاته  وتنوع  �لكلي  �لقت�شاد  تطور  بعد 
�ملحورية تقوم �حلكومة بخ�شخ�شة بع�س �خلدمات وذلك 

�أو  �لهامة  �لإ�شرت�تيجية  �لقطاعات  �لرتكيز على  بهدف 
لإ�شر�ك �أ�شحاب �خلربة �لعملية يف بع�س �لقطاعات وقد 
�أ�شندت على �شبيل �ملثال عملية �لتزود باملاء و�لكهرباء �إىل 
بع�س  خ�شخ�شة  متت  كما  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
�خلدمات �لبلدية مثل تنظيف �ل�شو�رع وجمع �لنفايات. 
�لطري�ن  قطاع  يف  و�ل�شيانة  �لطعام  خدمات  و�أ�شبحت 
�ملدين من مهام �لقطاع �خلا�س بالإ�شافة �إىل �لكثري من 
و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعي  ويف  �لتحتية.  �لبنية  �إن�شاء�ت 
ظهرت �ل�شر�كة بني �لقطاع �لعام و�لقطاع �خلا�س بهدف 
ت�شغيل هذه �خلدمات و�إد�رتها وحت�شينها �إذ �إن �لهدف هو 
�لقطاعني  ي�شاعد  �شوق حر م�شتد�م  �قت�شاد  �مل�شي نحو 
�مل�شاو�ة  ق��دم  على  فيه  يتناف�شا  �أن  على  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 
���ش��اب��ق��ا يعطي �حلكومة  �ل��ت��وج��ه ك��م��ا ذك���رت  وم��ث��ل ه���ذ� 
�لقدرة يف �لرتكيز على �ل�شيا�شة �لإ�شرت�تيجية �ملحورية 

يف �إد�رة �شوؤون �لإمارة. 

�س- ما هي اخلطوات التي يتم اتخاذها الآن لزيادة 
اإنتاجية الأيدي العاملة يف الإمارات وفقا للروؤية 

القت�سادية للعام 2030؟ 
ن��وع خا�س  �إىل تركيز من  �لتي حتتاج  �مل��ج��الت  من بني 
يف  تتمثل  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  روؤي���ة  لتحقيق 
ت��ط��وي��ر ق���وى ع��ام��ل��ة منتجة ذ�ت م��ه��ارة ع��ال��ي��ة وق���ادرة 
على  �لقائم  �لقت�شاد  �إط��ار  يف  مهمة  قيمة  �إ�شافة  على 
من  بكل  ل�شيق  ب�شكل  �لعمالة  �إنتاجية  وترتبط  �ملعرفة 
و�لتنمية  �لبحث  ميادين  خمتلف  يف  و�ل�شتثمار  �لتعليم 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ري  بح�شب  �لإن��ت��اج��ي��ة  ت��رت��ب��ط  م��ا  وع����ادة 
بجودة �ملدخات �لتكنولوجية ب�شكل عام يف عملية �إيجاد 
فقد  �لتحديات  ه��ذه  مثل  ولتجاوز  �لقت�شادية  �لقيمة 
بتحقيق  و�ملكلفة  �لتكنولوجيا  تطوير  جلنة  ت�شكيل  مت 

و�لتي  �لإب���د�ع  �شيا�شة  وتطوير  و�لتقني  �لعلمي  �لتقدم 
لاإمارة.  �خلم�شية  �خل��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء  تنفيذها  مي��ك��ن 
وت���رك���ز �ل��ت��و���ش��ي��ات �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س على 
�لعلوم  �لتعليم يف جمالت  �شوية  خم�شة حماور هي رفع 
�لبحث  وت�شجيع  و�لريا�شيات  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا 
ميادين  يف  �حلكومي  �ل�شتثمار  بزيادة  وذل��ك  و�لتطوير 
�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر م���ن خ����ال �إط������اق م����ب����ادر�ت مثل 
تهدف  �ملبادر�ت  وهذه  �لتكنولوجي  �لإب��د�ع  مر�كز  �إن�شاء 
م�شاريع  ودع���م  ج��دي��د  منتج  تطوير  عملية  ت�شهيل  �إىل 
بالعلوم  �ملتعلقة  �حلجم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �لأع��م��ال 
و�لتكنولوجيا وذلك لإن�شاء قاعدة ملوؤ�ش�شة �أعمال حملية 
�لأثر  لتعزيز  متخ�ش�شة  حتتية  بنية  وت��وف��ري  ن�شطة 
�أخرى و�أخري�  �لإيجابي �جلماعي و�ملتكافل مع �شناعات 
غايتها حتديد  ج��دي��دة  تنظيم  وق��و�ع��د  ق��و�ن��ني  �إ���ش��د�ر 
�تخاذ خطو�ت  �أن مت  �شبق  �ملعريف. وقد  �لقت�شاد  �لدعم 
با�شتثمار�ت  م��ب��ادل��ة  ب���د�أت  فمثا  �لعملية  ب��ه��ذه  للبدء 
�شناعة  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �إ�شرت�تيجية 
�لطري�ن و�شناعات رقائق �ل�شر�ئح �لإلكرتونية و�شبق �أن 
�ل�شناعية.  �ل�شركات  هذه  يف  للتدريب  طاب  �بتعاث  مت 
مبنح  موؤخر�  ب��د�أ  قد  للتكنولوجيا  م�شدر  معهد  �أن  كما 
�أمام  �مل��ج��ال  درج����ات خل��ري��ج��ني غ��ري متفرغني لإت��اح��ة 
موؤهاتهم  تعزيز  بهدف  وذل��ك  حاليا  عاملني  �أ�شخا�س 
وقدر�تهم عاوة على ذلك هناك جامعات عاملية مرموقة 
مثل جامعة �ل�شوربون وجامعة نيويورك بادرت بتاأ�شي�س 
فروع لها يف �أبو ظبي تطرح بر�مج وم�شاقات للخريجني 
�لإنتاجية  �لإمار�تيني. وبخ�شو�س حت�شني  �لطاب  من 
يف �لقطاع �لعام فاإن مركز �لتميز �لتابع حلكومة �أبو ظبي 
يتوىل م�شوؤولية توفري موظفني يتمتعون باأعلى م�شتوى 

ممكن من �لقدر�ت �لتدريبية وفقا للمعايري �لعاملية. 

القت�سادية  ـــادرات  ـــب امل �ست�ساهم  كــيــف  �ـــس- 
واملنطقة  العني  مدينة  يف  للحكومة  والجتماعية 
الغربية يف �سمان حتقيق تنمية متوازنة يف اأنحاء 

الإمارة؟ 
ك��م��ا ���ش��ب��ق وق��ل��ت ف����اإن �لأول����وي����ة �لق��ت�����ش��ادي��ة حلكومة 
�أبوظبي تبقى يف بناء �قت�شاد م�شتد�م وطويل �ملدى من 
خال �شمان نهج تنموي �جتماعي و�قت�شادي متو�زن يف 
كافة �أنحاء �لإمارة من �شاأنه �أن ياأتي باملنفعة للجميع ويف 
هذ� �لعام بد�أنا بزيادة وترية عمل �لربنامج �ل�شتثماري 
�شكنية  مر�فق  باإيجاد  للمناطق  و�لقت�شادي  �لجتماعي 
�إ�شافة  �ملجتمعية  و�خل��دم��ة  �ل�شحية  للرعاية  ومن�شاآت 
�إىل م�شروعات بنية حتتية مدنية كبرية و�إقامة مدينتني 
�شناعيتني جديدتني يف �لروي�س ومدينة ز�يد يف �ملنطقة 
للقاطنني  عمل  فر�س  خلق  يف  �شاعد  م��ا  وه��ذ�  �لغربية 
على  فيه  �لعمل  يتم  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �لنائية  �ملناطق  يف 
�ل�شكن  ت��وف��ري  خ���ال  م��ن  معي�شتهم  م�����ش��ت��وى  حت�����ش��ني 

�ملائم وحت�شني نوعية �خلدمات �لجتماعية. 
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املال والأعمال

•• عجمان-الفجر :

ب��ح��ث وف���د �إم����ارة ع��ج��م��ان �مل�����ش��ارك مب��ع��ر���س بور�شة 
مركز  �أول  �إق���ام���ة  و�ل�����ش��ف��ر  لل�شياحة  �ل����دويل  ب��رل��ني 
و�إن�شاء  عجمان  �إم���ارة  يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمعار�س  دويل 
م�شنع لاأجهزة و�لإم��د�د�ت �لطبية يف �لإم��ارة خال 
�ملعر�س  �إد�رة  جمل�س  مب��ق��ري  منف�شلني  �جتماعني 

وجمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة برلني.
�شهد �لجتماعني حممد علي �جلناحي �ملدير �لتنفيذي 
لقطاع تنمية �ل�شتثمار و�لأعمال بغرفة جتارة و�شناعة 
عجمان ومنى �آل علي رئي�س ق�شم �لفعاليات �ل�شياحية 

بد�ئرة �لتنمية �ل�شياحية.
�شتيكمان  ماثيا�س  ��شتقبل  �لأول،  �لج��ت��م��اع  وخ���ال 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة معر�س بور�شة برلني �لدويل 
مناق�شة  مت��ت  ح��ي��ث  ع��ج��م��ان  وف���د  و�ل�����ش��ف��ر  لل�شياحة 
و��شتعر�س  عجمان،  يف  �ملعار�س  �شناعة  تطوير  �شبل 
�جلناحي خطط �إمارة عجمان لإن�شاء �أول مركز دويل 
للمعار�س و�ملوؤمتر�ت يف �لإم��ارة، بينما روجت منى �آل 
علي لأهم �ملنتجات �ل�شياحية يف عجمان و�لتي جتتذب 
وخا�شة من  �لأورب��ي��ني،  �ل�شائحني  م��ن  كبرية  �أع���د�د� 

�أملانيا.
�لرئي�س  ن��ائ��ب  في�شينهوتر  كري�شتيان  ��شتقبل  ك��م��ا 
�لتنفيذي لغرفة جتارة و�شناعة عجمان يف مكتبه وفد 
�أملانيا  �شفري  �شتيلتزر  �إم��ارة عجمان بح�شور جورجني 

�ل�شابق لدى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وتطرق �جلناحي خال �للقاء �إىل �لفر�س �ل�شتثمارية 
�ملتاحة و�ملز�يا �لتي يتمتع بها �مل�شتثمر يف �إمارة عجمان، 
�حلالية  �ل�شتثمارية  �خلريطة  حم��اور  ��شتعر�س  كما 
بالإمارة، موؤكد� �شعي غرفة عجمان �إىل حتقيق هدف 
ق��ط��اع��ات �شناعية  ع���دة  م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ج���دد يف  ج���ذب 
�ل�شناعية  �لقطاعات  �أه��م  �جلانبان  وناق�س  ب��الإم��ارة، 
�مل�شتمر  وتهم  بعجمان،  فيها  �ل�شتثمار  ميكن  �لتي 
�لأمل������اين، م��ث��ل ���ش��ن��اع��ات �لأج���ه���زة �ل��ط��ب��ي��ة ومعد�ت 
يف  عام  ب�شكل  �ل�شحي  و�لقطاع  �مل�شت�شفيات  و�إم��د�د�ت 

�إمارة عجمان.
�آل ع��ل��ي م���ا متتلكه  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ����ش��ت��ع��ر���ش��ت م��ن��ى 
وتر�ثية  طبيعية  �شياحية  مقومات  من  عجمان  �إم��ارة 
وم�شروعات �شياحية ت�شهم يف تطوير �لقطاع �ل�شياحي 

وزيادة �لتدفق �ل�شياحي على �لإمارة.
�ل��ر���ش��م��ي لإم����ارة ع��ج��م��ان ت�شكل  �ل��وف��د  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 

بعجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  و�إ����ش���ر�ف  برئا�شة 
وت�شارك به غرفة جتارة و�شناعة عجمان وم�شروعات 

تنمية �لزور�ء وفنادق كمبين�شي عجمان وفندق و�أجنحة 
ر�ماد� وق�شر عجمان و�شاطئ عجمان.

وفد اإمارة عجمان بربلني يبحث اإقامة اأول مركز دويل للمعار�س واإن�شاء م�شنع لالأجهزة الطبية

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يقدم ت�شهيالت متويلية لدافزا بقيمة 500 مليون درهم لدعم م�شاريع تو�شعات جديدة 
•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن م�����ش��رف �أب��وظ��ب��ي �لإ���ش��ام��ي، �أح���د �مل�شارف 
�إتفاقية  �إب���ر�م  ع��ن  �ملنطقة،  �ل��ر�ئ��دة يف  �لإ���ش��ام��ي��ة 
ت�شهيات متويلية مببلغ 500 مليون درهم ل�شالح 
�ملنطقة �حل���رة مب��ط��ار دب���ي ) د�ف����ز�( وذل���ك بهدف 
�إن�شاء مباين  متويل م�شاريع تو�شعات جديدة ت�شمل 
لزيادة �مل�شاحات �ملكتبية، و�إقامة مركز حديث خلدمة 
رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين �إ�شافة �إىل تو�شيع �شالة 

�ملطاعم. وقع �لإتفاقية عن )د�ف��ز�( �لدكتور حممد 
�لزرعوين مدير عام �ملنطقة �حلرة مبطار دبي وعن 
�ملحمود  ط��ر�د  �ل�شيد  �لإ���ش��ام��ي،  �أبوظبي  م�شرف 
�لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف �أبوظبي �لإ�شامي وذلك 

يف �ملقر �لرئي�شى لد�فز�. 
ويف هذه �ملنا�شبة، �شرح �ل�شيد طر�د �ملحمود : لعبت 
و  دبي  ملدينة  �لرتويج  يف  دور�ُ مميز�ُ  �حل��رة  �ملنطقة 
�لدوليني،  �مل�شتثمرين  �أو����ش���اط  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�لتفاقية  ه����ذه  خ����ال  م���ن  ب���اأن���ن���ا  ن��ف��ت��خ��ر  ون���ح���ن 

���ش��ن�����ش��اه��م يف �ل��ت��ع��زي��ز م���ن ه����ذ� �ل�����دور م���ن خال 
�مل�����ش��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر م�����ش��اري��ع ق�����ادرة ع��ل��ى تقدمي 
�حلرة.  �ملنطقة  يف  للم�شتثمرين  متميزة  خ��دم��ات 
تتما�شى هذه �لتفاقية مع ��شرت�جتيتنا �لر�مية �ىل 
دعم �ل�شركات �لوطنية وتوؤكد على قدرتنا يف تقدمي 

خدمات متويلية تر�عي �ملعايري �لعاملية. 
ن��ق��وم حالياً  �ل��زرع��وين:  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن ناحيته، 
وقد   ، �ملهمة  �لتو�شعية  �مل�شروعات  من  ع��دد  بتنفيذ 
وتو�فقه  ملرونته  �لإ�شامي  ��لتمويل  �شيغة  �إخرتنا 

مع قيمنا وبالتما�شي مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، جلعل �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة م��رك��ز� حم��وري��ا ل��اإق��ت�����ش��اد �لإ���ش��ام��ي يف 
�لإ�شامي  �أبوظبي  م�شرف  مع  �شر�كتنا  �إن  �لعامل 
�شت�شاهم يف تطوير م�شاريع قادرة على تقدمي �أف�شل 
�خلدمات و�لإمكانات لل�شركات �لعاملية �لعاملة لدينا 
وجذب �ملزيد من �مل�شتثمرين و�ل�شركات �لعاملية �إىل 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الإمارات توؤكد دعمها وم�شاركتها يف اإك�شبو ميالنو 2015 
•• اأبوظبي- وام:

�ك�شبو  �ملقبل  �لعاملي  �ملعر�س  وم�شاركتها يف  دعمها  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أك��دت 
�لإيطالية. ميانو  مدينة  يف  �شيعقد  �لذي   2015

جاء ذلك خال �جتماعات عقدها فريق �ك�شبو �لإمار�ت يف �ملجل�س �لوطني 
�لأ�شا�شية للم�شروع  �ملعايري  3 و4 مار�س �حلايل ملناق�شة  لاإعام يومي 
و�ل�شركات  و�ل�شت�شاريني  و�ملخططني  �ملعماريني  �ملهند�شني  قبل  م��ن 
�ملتخ�ش�شة. و�شملت �ل�شركات �لر�ئدة �لتي ح�شرت �لجتماعات �ل�شركات 
�ملعمارية �لتي �أ�ش�شها �ل�شري نورمان فو�شرت- فو�شرت �شركاء - �لذي �شمم 
�أجز�ء كثرية من مدينة م�شدر وكذلك �شوق �أبوظبي �ملركزي ومتحف ز�يد 
��شافة �ىل �ملهند�شني �ملعماريني �لذين حازو� على جائزة جناح �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �أك�شبو 2010 يف �شنغهاي وقد نقل مبنى �جلناح على 
�شكل �لكثبان �لرملية �إىل �لدولة وتقف �لآن �شاهدة يف جزيرة �ل�شعديات 

�ملتاخمة ملنار�ة �ل�شعديات.
�ملجل�س  عام  �لإم��ار�ت مدير  �لعام جلناح  �ملفو�س  �لعابد  �إبر�هيم  و�أع��رب 
�لوطني لاعام عن �أمله يف �ن يتكرر �لنجاح �لذي حققه جناح �لمار�ت 
�إك�شبو  و�شريكز   .2015 ميانو  �ك�شبو  يف  �لأف�����ش��ل  نحو  �شنغهاي  يف 
2015 يف ميانو على �ل�شتد�مة حيث �شتلعب �شركة م�شدر دور� مهما 
يف م�شاعدة فريق �ك�شبو 2015 على �لإلتز�م باملبادئ �لتوجيهية لكوكب 

و�حد وحتقيق م�شروع كربون حمايد.
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•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�خليمة  ر�أ�����س  ل�شركة  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �جلمعية  و�ف��ق��ت 
للدو�جن يف �جتماعها �أم�س على توزيع ن�شبة 5 % 
نقد� من �لرب��اح �مل��دورة على �مل�شاهمني كما �طلعت 
يونيو  يف  �لاحم  �لفروج  لنتاج  �ل�شركة  ع��ودة  على 
�مل��ط��وع رئي�س جمل�س  �ل��ق��ادم . وق���ال حمد ع��ب��د�هلل 
قر�ر  على  �طلع  �لجتماع  �ن  �لجتماع  عقب  �لد�رة 
عودة �ل�شركة لنتاج �لدجاج �لاحم يف موعد �أق�شاه 
ي��ون��ي��و �ل��ق��ادم ب��ع��دم��ا و�ف��ق��ت وز�رة �لق��ت�����ش��اد على 
�نتاج �لدو�جن بالدولة  معاجلة م�شكلة �رتفاع كلفة 

بزيادة درهم و�حد على �شعر بيع �لكيلو .
و�ط��ل��ع��ت ع��م��وم��ي��ة �ل���دو�ج���ن ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جمل�س 
و�لأعمال  ن�شاطات  على  �ل�شوء  �شلط  �ل��ذي  �لد�رة 
�لعام  �لتي مت تنفيذها و�لنتائج �ملحققة حتى نهاية 
2012 حيث حققت جملة �لير�د�ت بعد دمج نتائج 
 %  50 ن�شبة  �لدو�جن  �لتي متلك  �لتغليف  �شركة 
من ر�أ�شمالها 32.226.102 درهم �أي بانخفا�س 
23.372.990 دره��م عن نف�س �لفرتة من  ق��دره 

�لعام 2011 وعز� �لتقرير ما حدث من �لنخفا�س 
نتيجة  �ل��اح��م  �ل��ف��روج  �ن��ت��اج  توقف  �أ�شبامبثل  �ىل 
�لقيام بعمل �ل�شيانة �لازمة ملز�رع �لاحم وحتديث 
�ملز�رع �لتي �أن�شئت قبل 30 �شنة و�أي�شا ب�شبب �ن�شاء 
مز�رع  ج��و�ر  �ىل  للمو��شي  زر�ئ���ب  �مل��و�ط��ن��ني  بع�س 

�ل�شركة وقامو� باز�لتها �لن.
�ملا�شي  �لعام  خال  �ملبيعات  كلفة  �ن  �لتقرير  و�أف��اد 
قدره  ب��ان��خ��ف��ا���س  دره����م   33.276.120 ب��ل��غ��ت 
من  �ل���ف���رتة  ن��ف�����س  ع���ن  دره�����م   20.208.925
�مل�شاهمني  ح���ق���وق  �ج����م����ايل  ل���ك���ن   2011 �ل����ع����ام 
�ىل  ل��ت�����ش��ل  دره�����م   303.738.218 م���ن  ز�دت 
 2012 �ملا�شي  �لعام  يف  دره��م   322.580.302
وجاءت �لزيادة نتيجة �رتفاع �لقيمة �ل�شوقية لبع�س 
�لأ�شهم �ململوكة لل�شركة يف حني بلغت ود�ئع �ل�شركة 
 35.559.953 ب��ال��دول��ة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ب��ن��وك  ل���دى 
 %  2،50%-3،50 ب��ني  م��ا  ف��ائ��دة  ب�شعر  دره����م 
�لبنوك  �ح��دى  �أ�شهما يف  �ل�شركة  كما متتلك  �شنويا 
�ل�شوقية  قيمتها  ت�شل  بالدولة  �ل�شركات  من  وعدد 
من  جمموعة  جانب  �ىل  درهم   139.909.942

�لعادلة  قيمتها  تقدر  و�لزر�عية  �لتجارية  �لأر��شي 
متتلك  �نها  على  ع��اوة  دره��م   139.010.740
7 طو�بق يف منطقة �لنخيل تقدر  مبنى يتاألف من 

قيمتها 5.553.891 درهم . 

تعاود اإنتاج الالحم يف يونيو 

عمومية دواجن راأ�س اخليمة تقر توزيع 5 % نقدًا 
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•• برلني-وام:

�أكد �شعادة جا�شم حممد �شلطان �لدرمكي نائب مدير عام هيئة �أبوظبي 
لل�شياحة و�لثقافة �ن م�شاركة �بوظبي يف معر�س بور�شة �ل�شفر �لعاملية 
�شاأنها  من  �يجابية  نتائج  حققت  برلني  يف  �ليوم  �أعماله  يختتم  �ل��ذي 

حتقيق منو �كرب يف معدلت �ل�شغال �لفندقي يف �مارة �بوظبي.
وقال �لدرمكي يف ت�شريح لوكالة �نباء �لمار�ت �ن وفد �لهيئة و�شركاءها 
�لبالغ عددهم 63 موؤ�ش�شة عقدو� �كر من 950 �جتماع عمل خال 
�ليام �لثاثة �ملا�شية �شوف توؤتي ثمارها على �لقطاع �ل�شياحي يف �مارة 

�بوظبي يف �ملو�شم �حلايل و�لعام �ملقبل.

و�أعرب عقب جولة يف �ق�شام جناح �بوظبي عن �رتياحه مبا تو�شل �ليه 
وفد �لهيئة و�ل�شركات �لعار�شة يف هذ� �حلدث من نتائج �يجابية موؤكد� 
�ن قوة �ملنتج �ل�شياحي لمارة �بوظبي هي �لد�فع ور�ء هذ� �لنجاح �لذي 
وحفزهم  و�لعاملية  �لوروبية  �ل�شركات  �نظار  لفت  لنه  برلني  يف  حقق 
على �لتباحث مع �شركاء �لهيئة لر�شال �ملزيد من �لوفود �ل�شياحية �ىل 

�مارة �بوظبي.
�لمل��ان��ي��ة و�لوروب���ي���ة بجناح  �لع���ام  و�شائل  �رت��ي��اح��ه لهتمام  و�أب���دى 
�بوظبي حيث ز�ر �جلناح يف �ليام �لثاثة �ملا�شية �كر من 200 �عامي 
وقال �ن جناح �بوظبي يعد �لكر متيز� وتنوعا وهو ما يعك�س �لتطور 
يف  و�ملوؤمتر�ت  و�لعائات  �لنخبة  ل�شياحة  �لتحتية  �لبنية  يف  �ملتو��شل 

و�ملر�فق  و�ملنتجعات  �لفنادق  توفرها  �لتي  �ل��و�ع��دة  و�لفر�س  �أبوظبي 
�جلديدة  �ملجموعة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري�  �بوظبي  يف  �لر�قية  �ل�شياحية 
من مر�فق �ل�شيافة �لفاخرة وم�شاريع حتديث وتطوير �ملن�شاآت �حلالية 
ت�شاهم يف تر�شيخ مكانة �أبوظبي كوجهة مف�شلة لدى �لملان و�لوروبيني 

وتفتح �ملزيد من �آفاق �لنمو �أمام �شناعة �ل�شياحة يف �لمارة.
�خلليجية  �ل�شياحة  من  كبري  ن�شيب  لها  �شيكون  �بوظبي  �ن  و�أو���ش��ح 
و�ل�شتقر�ر  �لم��ن  لتوفر  �ل�شيف  مو�شم  خ��ال  و�لوروب��ي��ة  و�لعربية 
و�ل�شعار �لتناف�شية و�خلدمات �لر�قية وهذ� مامل�شناه خال �جتماعاتنا 

يف معر�س برلني.
ولفت بهذ� �ل�شدد �ىل �ن هيئة �بوظبي لل�شياحة تعكف حاليا مع �شركة 

�لحتاد للطري�ن و�ل�شركات و�ملجموعات �لفندقية بابوظبي على طرح 
من  وغريها  و�لوروب��ي��ة  و�لعربية  �خلليجية  للعائات  خا�شة  عرو�س 

خمتلف �لزو�ر لق�شاء عطاتهم يف �جو�ء �منة وبا�شعار و�قعية.
وتوقع �ن ت�شهد �لدورة �ل�شاد�شة من معر�س �خلليج ل�شياحة �حلو�فز 
�لعار�شني  �رتفاعا يف �عد�د  �ل�شهر �جلاري  و�لأعمال و�ملوؤمتر�ت نهاية 
و�مل�شاركني و�لزو�ر كما توقع �رتفاع معدلت �شياحة �لعمال و�ملوؤمتر�ت 
يف �بوظبي بف�شل �فتتاح مركز �بوظبي للموؤمتر�ت ��شافة �يل �لقاعات 
�ب��وظ��ب��ي لق��ام��ة �ملوؤمتر�ت  �مل��ت��م��ي��زة يف ف��ن��ادق  �ل��ف��اخ��رة و�خل���دم���ات 
و�ملنا�شبات. و�أكد �ن �لهيئة �شوف تو��شل تقدمي �رقى �خلدمات ل�شركائها 

يف �مارة �بوظبي للو�شول �ىل �ف�شل �لنتائج يف �ملرحلة �ملقبلة.

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة توؤكد حتقيق نتائج مهمة يف معر�س بور�شة ال�شفر العاملية 2013
املال والأعمال

•• ال�صارقة-الفجر: 

�أول و�أكرب �شركة طري�ن   ، �لعربية للطري�ن  �أعلنت 
و�شمال  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  �ق��ت�����ش��ادي يف 
�أفريقيا، �م�س عن ��شتامها لثاين طائر�ت �إيربا�س 
 )Sharklet( ملزّودة مبقّومات �شاركلت� A320
لهذه  �ل�����ش��رك��ة  ����ش��ت��ام  وي��ت��ز�م��ن   2013 ل��ل��ع��ام 
و�لع�شرين  �ل�شاد�شة  �ل�شنوية  �لذكرى  مع  �لطائرة 

. A320 لإطاق طائرة �إيربا�س
�أول طائرة من هذ�  وقد ��شتلمت �لعربية للطري�ن 
�لنوع �ل�شهر �ملا�شي، لت�شبح بذلك �شركة �لطري�ن 
تت�شلم  �ل��ت��ي  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �لأوىل 
�شاركِلت  مزودة مبقومات   A320 �إيربا�س  طائرة 
�إيربا�س  ل��ط��ائ��ر�ت  �خ��ت��ي��اري  كتجهيز  تتوفر  �ل��ت��ي 
�أجنحة  �ل�شنع، حيث يتم تزويد  A320 �حلديثة 
�جلناحني  لطريف  كبرية  مبقومات  �لطائر�ت  ه��ذه 

م�شممة خ�شي�شاً لتوفري ��شتهاك �لوقود.
وت�شلمت �لعربية للطري�ن حتى �ليوم 16 طائرة من 
�أ�شل 44 كانت �ل�شركة قد طلبتها من �إيربا�س يف 
عام 2007 ومن �ملتوقع �كتمال ت�شليم جميع هذه 
حجم  معها  ليزد�د   2016 �لعام  بحلول  �لطائر�ت 

�أ�شطول �لعربية للطري�ن بن�شبة تزيد على �ل�شعف. 
جديدة  طائر�ت   6 �ل�شركة  تت�شلم  �أن  �ملتوقع  ومن 

من طر�ز �إيربا�س A320 يف �لعام 2013.
من   A320 ط��ائ��ر�ت  �آخ���ر  �ل�شركة  ��شتلمت  وق��د 
�لفرن�شية،  �لكائنة يف مدينة تولوز  �إيربا�س  من�شاأة 
وجرى و�شع �لطائرة �جلديدة مبا�شرة يف �خلدمة 
ت�شم  و�لتي  �لعاملية  للطري�ن  �لعربية  �شبكة  �شمن 
رئي�شية  مر�كز   3 من  عملياتها  وتدير  وجهة،   84
و�ملغرب  �مل���ّت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  م���ن  ك���ل  يف 

وم�شر.
�لتنفيذي  �لرئي�س  علي،  ع��ادل  ق��ال  �ل�شياق  وب��ه��ذ� 
ملجموعة �لعربية للطري�ن : بعد �أقل من �شهر على 
’�شاركليت‘  م��زّودة مبقّومات  ��شتامنا لأول طائرة 
يف �ملنطقة، ي�شعدنا ��شتام �لطائرة �لثانية بح�شب 
وتاأتي هذه  �لأ�شطول.  تو�شعة  �ملعّد خلطة  �جل��دول 
�إىل  تهدف  طموحة  ��شرت�تيجية  �إط��ار  يف  �خلطوة 
�لأكر  لي�شبح  �لعربية للطري�ن  باأ�شطول  �لرتقاء 
 4 لإ�شتام  قدماً  نتطّلع  ونحن  �لقطاع.  يف  تطور�ً 
�نت�شارنا  تعزيز  بهدف  �لعام،  هذ�  �إ�شافية  طائر�ت 

د�خل �لعامل �لعربي وخارجه .
وقد زودت جميع طائر�ت �لعربية للطري�ن مبقاعد 

�مل�شافرين  لتمنح  خ�شي�شاً  �شممت  �جل��ودة  عالية 
�مل�شافة  و�أن  ل�شيما  �جللو�س،  �أث��ن��اء  ق�شوى  ر�ح��ة 
بني �ملقعد و�لآخ��ر تعد �لأط��ول مقارنة مبا تقدمه 

�لدرجة �ل�شياحية للناقات �لأخرى يف �لعامل، �لأمر 
�لذي يتيح للم�شافرين حّيز�ً �أو�شع لا�شرتخاء �أثناء 

�لرحات. 

العربية للطريان تت�شلم ثاين طائرة اإيربا�س مزّودة مبقومات �شاركِلت للعام 2013

اأبوظبي الوطنية للفنادق تفتتح اليوم منتجع ريتز كارلتون اأبوظبي

اأدنوك للتوزيع حتتفل بتخريج دفعتها 
الأوىل من برنامج املدير املعتمد

•• اأبوظبي-وام:

�لذين  �لأوىل من موظفيها  �لدفعة  بتكرمي  للتوزيع  �أدن��وك  �شركة  �حتفلت 
�لتحقو� بربنامج مدير معتمد �لذي نظمته �ل�شم�س لنظم �لتعليم بالتعاون 
مع جامعة جيم�س مدي�شون �لأمريكية. وقالت �أدنوك للتوزيع يف بيان �شحفي 
جاء  �بوظبي  يف  لل�شركة  �لرئي�شي  �ملبنى  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لحتفال  �إن  �م�س 
�نطاقا من حر�شها على تنمية وتطوير �ملهار�ت �لإد�رية و�لقيادية ملو�ردها 
�لب�شرية وكو�درها �لوطنية �لتي تاأتي يف مقدمة �لعنا�شر �لأ�شا�شية للتقدم 
و�لعطاء ح�شر حفل �لتخرج عبد �هلل �شامل �لظاهري مدير عام �شركة �أدنوك 
للتوزيع وم�شاعدوه وعدد من كبار �مل�شئولني وموظفي �ل�شركة. وقد �أعرب 
�لدفعة �لأوىل من  �مل�شاركون يف  بالنجاح �لذي حققه  �لظاهري عن �شروره 
خريجي �ملدير �ملعتمد �لبالغ عددهم 15 موظفا من خمتلف �إد�ر�ت �ل�شركة. 
وقال �لظاهري �إن �لحتفال ياأتي ت�شجيعا للكو�در �لوطنية بكل م�شتوياتها 
بدورها  و�ل���ش��ط��اع  �لعطاء  م�شرية  ملو��شلة  �جلهد  م��ن  �مل��زي��د  ب��ذل  على 
و�أكد  لل�شركة.  �لإ�شرت�تيجية  �ل��روؤى  وحتقيق  �لإنتاج  عجلة  دفع  يف  �لر�ئد 
�لب�شرية  مو�ردها  وتطوير  بتنمية  كبري�  �هتماما  تويل  للتوزيع  �أدن��وك  �أن 
مع  بالتعاون  و�لتطوير  للتدريب  �لإ�شرت�تيجية  �خلطط  و�شع  خ��ال  من 
مبا  و�خلا�س  �حلكومي  بقطاعيها  �لدولة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لفنية و�لإد�ري��ة و�لعلمية خا�شة يف  �لعمل بكافة جمالته  يلبي �حتياجات 

ظل ما ت�شهده �ل�شركة من م�شاريع تو�شعية على م�شتوى �لدولة. 

•• برلني-وام:

�أعلن �شعادة حمد بن خلف �لعتيبة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�أب����وظ����ب����ي �ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���ف���ن���ادق �ن 
�ل�شركة �شتفتتح �ليوم منتجع ريتز 
�أح���د ��شخم  �ب��وظ��ب��ي  ك��ارل��ت��ون يف 
ياأتي  �ل�����ذي  �ل�����ش��رك��ة  م�����ش��روع��ات 
للنمو  �مل�شتقبلية  خططها  �شمن 
�ل�شياحة  �شناعة  لتطوير  و�لتو�شع 
ح�شب �خلطة �ل�شرت�تيجية لمارة 

�بوظبي 2030.
وكالة  م��ع  ح��دي��ث  �لعتيبة يف  و�أك���د 
معر�س  خ�����ال  �لم����������ار�ت  �أن�����ب�����اء 
يف   2013 �لعاملية  �ل�شفر  بور�شة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع���م  �ن  ب��رل��ني 
للدولة وفر للقطاع �ل�شياحي كافة 
متطلبات �لنمو و�لتطور من خال 
�لتحتية  �أ�ش�س ر��شخة للبنية  و�شع 
�ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
�أهم م�شادر �لدخل  بات و�ح��د� من 
�لوطني يف �أبوظبي يف ظل �لطفرة 

�لكبرية �لتي ي�شهدها �لقطاع.
كارلتون  ري���ت���ز  م��ن��ت��ج��ع  �ن  وق�����ال 
�لذي �شيفتتح غد� يعترب ثاين �كرب 
من  و�لول  �لعامل  يف  ريتزكارلتون 
ناحية  من  �لعربي  �لعامل  يف  نوعه 
ت�شييده  مت  �ذ  و�لت�����ش��اع  �لفخامة 
على م�شاحة 2.5 مليون قدم مربع 
على قناة بحرية مطلة على جامع 

�ل�شيخ ز�يد �لكبري باأبوظبي.

�ل�شركة  م�����ش��ارك��ة  �ن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
�بوظبي  ج��ن��اح  �شمن  �ل�����ش��ن��ة  ه���ذه 
بنوعية  متثلت  ب��رل��ني  م��ع��ر���س  يف 
نقدمها  �ل�����ف�����ن�����ادق  م�����ن  ف�����اخ�����رة 
ل�����ش��رك��ائ��ن��ا �لوروب������ي������ني و�لمل������ان 
م��و���ش��ح��ا �ن���ه مت ت��وق��ي��ع ع��ق��ود مع 
و�ل�شفر  �ل�شياحة  �شركات  ك��ربي��ات 
�لمل��ان��ي��ة و�لوروب��ي��ة لر���ش��ال �شياح 
كارلتون  ريتز  منتجع  �ىل  �لنخبة 

يف �بوظبي.
كارلتون  ري���ت���ز  م��ن��ت��ج��ع  �ن  وق�����ال 
ع�����ش��رة مطاعم  ي�����ش��م  �ب��وظ��ب��ي  يف 
���ش��ي��دت وفقا  وف��ي��ا  و532 غ��رف��ة 
�لفندقية  �ل�شيافة  معايري  لرق��ى 
يف �لعامل ��شافة �ىل ت�شييد قاعات 
و�ملنا�شبات  و�مل���وؤمت���ر�ت  ل��اع��ر����س 
�مل��و����ش��ف��ات و����ش��ف��ا �ملنتجع  ب��اأع��ل��ى 
ب���ان���ه ����ش���رح ����ش���ي���اح���ي مم���ي���ز على 
�ل��ع��رب��ي و����ش��اف��ة نوعية  �مل�����ش��ت��وى 

ل�شياحة �لنخبة يف �مارة �بوظبي.
وت����وق����ع ح������دوث ق���ف���زة ن���وع���ي���ة يف 
�شناعة �ل�شياحة بامارة �بوظبي يف 
ظل �مل�شروعات �لفندقية �لعماقة 
�ل����ع����امل����ي����ة يف ج����زي����رة  و�مل�����ت�����اح�����ف 
�لريا�شية  يا�س  وحلبة  �ل�شعديات 
ب��ارك حياة يف  �ن منتجع  لفتا �ىل 
معدلت  يحقق  �ل�شعديات  ج��زي��رة 
����ش��غ��ال ع��ال��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره م��ن �فخم 

فنادق جمموعة حياة يف �لعامل.
باملنتجع  �خل��ا���س  �ل�شاطئ  ويعترب 
من �جمل �ل�شو�طئ يف �لمارة �ذ �نه 

جزء من حممية طبيعية لل�شاحف 
�لبي�شاء  بالرمال  ويتميز  �لبحرية 

و�ملياة �لزرقاء �ل�شافية.
لل�شياحة  �ب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة  �ن  وق���ال 
ت�شع �إطار� لدعم �لتعاون مع كافة 
�جلهات �لعاملة يف �شناعة �ل�شياحة 
م�شتد�مة  رك��ي��زة  وت��وف��ر  �ل��دول��ي��ة 
لزيادة عدد زو�ر �لإمارة وذلك عرب 
�ل�شفر  �شركات  و��شتقطاب  ت�شجيع 
و�ل�شياحة من خمتلف �أنحاء �لعامل 
لغتنام  �أم���ام���ه���ا  �مل���ج���ال  و�إت����اح����ة 
�لفر�س �ل�شانحة يف قطاع �ل�شياحة 
يف �لعا�شمة �لإمار�تية �لذي يحقق 

منو� �شريعا مطرد�.
و�كد �ن �ل�شو�ق �لملانية و�لوروبية 
�ل�شياحية  �ل���ش��و�ق  �ه��م  تعترب من 
للفنادق  �لوطنية  �بوظبي  ل�شركة 
�مل���زي���د من  وت���وق���ع �ن ي��ت��م ج��ل��ب 

�ل���زو�ر يف �ل��ع��ام 2013 ن��ظ��ر� �يل 
�لتي  �جلديدة  و�لتفاقيات  �لعقود 

مت توقيعها يف بور�شة برلني.
�أبوظبي  �شركة  ج��ه��ود  على  و�أث��ن��ى 
�أبوظبي  وهيئة  للمعار�س  �لوطنية 
�لحتاد  و�شركة  و�لثقافة  لل�شياحة 
للطري�ن لتن�شيط و�إبر�ز دور �إمارة 
�أبوظبي كوجهة �شياحية و�قت�شادية 
موؤثرة مما ينعك�س �إيجابيا على �أد�ء 

�شركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق.
�ن�شطة  �شمن  م�شاركتنا  �ن  وق���ال 
هيئة �بوظبي لل�شياحة و�لثقافة يف 
بور�شة برلني ويف �ملعار�س �لدولية 
معدل  يف  زي����ادة  �ىل  �دى  و�مل��ح��ل��ي��ة 
ظل  يف  �أبوظبي  �إىل  �ل�شياح  ت��و�ف��د 
متطلبات  لتلبية  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود 
�ل����رتوي����ج ل��ل��ق��ط��اع �ل�������ش���ي���اح���ي يف 

�لمارة. 

•• برلني- وام:

�أع���ل���ن ف���ن���دق ق�����ش��ر �لم�������ار�ت عن 
يف  مل�شاركته  �يجابية  نتائج  حتقيق 
معر�س بور�شة �ل�شفر �لعاملية �لذي 

يختتم �أعماله �ليوم يف برلني.
وق���ال ز�ه���د ن���ون م��دي��ر �مل��ب��ي��ع��ات يف 
ت�شريح  �لم������ار�ت يف  ق�����ش��ر  ف��ن��دق 
لوكالة �نباء �لمار�ت �نه مت توقيع 
�ل�شياحة  �شركات  �برز  مع  �تفاقيات 
و�ل�شفر يف �أملانيا ومع عدد من �لدول 
�ملعر�س  ف�����رتة  خ�����ال  �لوروب�����ي�����ة 
م�شري� �ىل �نه مت عقد �كر من 80 
�ملانيا  يف  �شركائنا  مع  عمل  �جتماع 
و�وروب��ا وعدد من �ل�شو�ق �لخرى 
�ملزمع  �لعقود  مناق�شة  ج��رت  حيث 

توقيعها للعام �ملقبل 2014.
�ل�شركاء  �ط�����اع  مت  �ن����ه  و�و�����ش����ح 

�ل�شيفية  �ل���ع���رو����س  ع���ل���ى  �ي�������ش���ا 
�وروبا  يف  ���ش��و�ء  للعائات  �خلا�شة 
بهذ�  م�����ش��ري�  �لخ������رى  �ل������دول  �و 
لقت  �لعرو�س  هذه  �ن  �ىل  �ل�شدد 
�ل�شياحة  ترحيبا كبري� من �شركات 
و�ل�������ش���ف���ر �لمل����ان����ي����ة و�لوروب������ي������ة. 
وو���ش��ف �مل�����ش��ارك��ة ه���ذ� �ل��ع��ام باأنها 
�أف�����ش��ل م���ن �ل������دورة �ل�����ش��اب��ق��ة من 
ح��ي��ث �ل��ت��و���ش��ل لت��ف��اق��ي��ات جديدة 
من �شاأنها زيادة تدفق �شياح �لنخبة 
�ىل ق�شر �لمار�ت. و�أكد �ن �ل�شوق 
�لمل����اين ه��و �لك���رب و�له����م لق�شر 
بريطانيا  �ىل  �����ش���اف���ة  �لم��������ار�ت 
و�ي��ط��ال��ي��ا وف��رن�����ش��ا و�ل�����ش��ني وقال 
�ن �ل��ن��م��و �ل�����ش��ي��اح��ي �لوروب�����ي �ىل 
مطلع  منذ  �ل�شياح  وتدفق  �بوظبي 
�لن�شاط  ع��ودة  �لعام يرجع �ىل  هذ� 
�وروبا.  يف  �لقت�شادية  للقطاعات 

وو���ش��ف ج��ن��اح �ب��وظ��ب��ي ب��ان��ه مثري 
�لثقافية  �لهوية  ويعك�س  لاهتمام 
ل���ام���ارة وق����ال �ن����ه ك����ان م���ن �كر 
و�مل�شوؤولني  ل��ل��زو�ر  جذبا  �لجنحة 
خ���ال ف���رتة �مل��ع��ر���س. و�����ش���اف �أن 
فريق ق�شر �لمار�ت �أجرى لقاء�ت 

�لإعام  �ل�شفر وو�شائل  وك��الت  مع 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�لدولية  �لأوروب��ي��ة 
خال  و�ل�شيافة  و�ل�شفر  �ل�شياحة 
�ملز�يا  ل�شرح  �لعاملية  �ل�شفر  بور�شة 
�لتي يقدمها �لق�شر ل�شياح �لنخبة 

من خمتلف دول �لعامل. 

ق�شر الإمارات يوقع اتفاقيات مع اأبرز �شركات ال�شياحة 
وال�شفر يف اأملانيا واأوروبا

اختتام فعاليات معر�س وموؤمتر راأ�س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2013
•• را�س اخليمة-وام:

�ألفا   14 �ملا�شي  �ختتمت فعالياته �خلمي�س  �لذي   2013 و�لتوظيف  و�لتدريب  للتعليم  ر�أ���س �خليمة  �ل��دورة �خلام�شة من معر�س وموؤمتر  ��شتقبلت 
عام روؤية لتنظيم �ملعار�س  مدير  �لذهب  �لنا�شر  عبد  و�أ�شار  و�أكادميية.   وخا�شة  حكومية  جهة  و123 ز�ئر� من خمتلف �لفئات يف ظل م�شاركة 31 
و�ملوؤمتر�ت �جلهة �ملنظمة لهذ� �ملعر�س �ل�شنوي �لذي �أقيم حتت �شعار �أب�شر عام �لتوطني 2013 �ملقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة وبح�شور�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد �لإمارة �إىل �أن �ملعر�س �شهد �إقبال 

لفتا من قبل �لزو�ر من خمتلف �لفئات و�ل�شر�ئح �لعمرية و�أو�شح �أن هذ� �لعدد من �لزو�ر يعك�س �هتمام �جلمهور مبثل هذه �ملعار�س. 
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�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  برعاية �شاحب �ل�شمو 
ل�شباقات  �خلتامي  �ملهرجان  �ليوم  ينطلق  �هلل  حفظه  �لدولة 
مطية  �أل��ف   15 من  �أك��ر  مب�شاركة  �لوثبة  ميد�ن  يف  �لهجن 
�شيارة   288 وخ�����ش�����ش��ت  ���ش��وط��ا   314 م���دى  ع��ل��ى  ت��ت��ن��اف�����س 
للفائزين. ويعترب �ملهرجان �خلتامي ل�شباقات �لهجن �لأغلى 
يف تاريخ �ملهرجانات �خلتامية حيث �إن �للجنة �ملنظمة لل�شباق 
خ�ش�شت �شيار�ت جلميع �لفائزين يف �ل�شباق ويفتتح �ملهرجان 
�لفرتة  يف   30 �شوطا   50 مل�شافة  ترك�س  �لتي  �حلقايق  بفئة 
�ل�شباحية و20 بالفرتة �مل�شائية م�شافة كل و�حد منها 4 كلم 
وتبلغ �إجمايل جو�ئز �لفائزين يف �لفرتتني �ل�شباحية و�مل�شائية 
�شباق  مع  �لتايل  �ليوم  يف  �ملوعد  يكون  ثم  دره��م  مليون   1.9
�للقايا للجماعة يف �لفرتة �ل�شباحية على مدى 17 �شوطا تبلغ 
جو�ئزها 1.4 مليون درهم ويكون �ملوعد يف �لفرتة �مل�شائية مع 
�شاحب  يح�شل  حيث  �شوطا   17 يف  للجماعة  �للقايا  حت��دي 
�ملركز �لأول على كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بالإ�شافة 
�لثاين �شد�د  بال�شوط  �لفائز  �أل��ف دره��م فيما ينال   400 �إىل 
�جلعد�ن بال�شافة �ىل 400 �ألف درهم ويحلق �لفائز بال�شوط 
�لثالث بكاأ�س �لأبكار �ملحليات بالإ�شافة �إىل 400 �ألف درهم. 
كلم   5 مل�شافة  �للقايا  لفئة  فخ�ش�س  �ملهرجان  �أي��ام  ثالث  �أم��ا 
لأ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ ور�شدت له 30 �شيارة قيمة بالإ�شافة 
�إىل 3 رموز عبارة عن كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أبكار 
�أبكار  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  ث��م  �ل�شد�د  ث��م  ع��ام 
حمليات ويقام يف �لفرتة �ل�شباحية �شباق �لأبكار حمليات ثم 
�ملناف�شة  ترتفع  �أن  ويتوقع  ثم جعد�ن حمليات  �أبكار مهجنات 
يف �ل�شباق نظر� لقوة �ملطايا �مل�شاركة يف �لتحدي. ويكون �ملوعد 
يف �ليوم �لر�بع مع �شباقات �لإيذ�ع لأبناء �لقبائل مل�شافة 6 كلم 
م�شائية  ومثلها  �شباحية   16 فرتتني  على  توزيعها  مت  �لتي 
�لدولة  �ل�شمو رئي�س  كاأ�س �شاحب  �مل�شاء مع  �ملوعد يف  ويكون 
»�أبكار عام« ثم �ل�شوط �لثاين وجائزته �شد�د يف حتدي �جلعد�ن 
يعقب ذلك �شوط كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لفئة �لأبكار 
حمليات. وينتقل �ملهرجان يف �ليوم �خلام�س ل�شباقات �لإيذ�ع 
لأ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ على مدى 30 �شوطا وترك�س جنائب 
ينال  �لأول  �ل�شوط  ففي  �لثاثة  �لرموز  عن  بحثا  فيه  �لإب��ل 
�لفائز كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أبكار عام ثم �شد�د يف 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  ثم  �لثاين  �جلعد�ن  �شوط 
�أبكار عام وتبلغ �إجمايل جو�ئز �ل�شباق �أكر من  لفئة �لإي��ذ�ع 
�لثنايا �لطفح مل�شافة  4 مايني دره��م. ويقام بعد ذلك �شباق 
�إجمايل  �شوطا ويبلغ   28 بامليد�ن �جلنوبي على مدى  6 كلم 
جو�ئز �لفائزين 2.3 مليون درهم و�شتكون �لبد�ية يف �ل�شباح 

ذلك  يعقب  �ملهجنات  �شوط  ثم  حمليات  �أبكار  ثنايا  �شوط  مع 
وي�شل  �شوطا.   16 يقام  �مل�شائية  �لفرتة  ويف  �جلعد�ن  حتدي 
�ملهرجان �ل�شنوي �خلتامي ل�شباقات �لهجن �إىل حمطة �لثنايا 
8 كلم  �لأ�شايل مل�شافة  �لثامن حيث تتناف�س جنائب  �ليوم  يف 
6 رموز هي  32 �شوطا بحثا عن  بامليد�ن �لغربي وعلى مدى 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  لأ�شحاب  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
�أبكار عام يعقب  �شوط  دره��م وهو  �أل��ف  كاأ�س و400  وجائزته 
ثم  دره��م  �أل��ف   400 وجائزته  للجعد�ن  �ل�شد�د  حت��دي  ذل��ك 
�ملهجنات وجائزته  �لدولة لاأبكار  رئي�س  �ل�شمو  كاأ�س �شاحب 
ويف  �مل�شائية.  �لأ���ش��و�ط  بقية  �إىل  بالإ�شافة  دره��م  �أل��ف   400
�لفرتة �ل�شباحية تتناف�س ثنايا �أبناء �لقبائل بحثا عن 3 رموز 
�ل�شباق  ي�شهد  �أن  ويتوقع  �شيارة   12 ثم  �لأوىل  �لأ���ش��و�ط  يف 
لتحدي  ��شتعد�د�تها  �أكملت  �لتي  �ملطايا  بني  �شاخنة  مناف�شة 
عا�شمة �مليادين. ويف �ليوم �لتا�شع وقبل �لأخري من �ملهرجان 
�ل�شباحية  �لفرتة  يف  �لقبائل  لأبناء  و�لزمول  �حلول  تتناف�س 
بامليد�ن  �مل�شائية  �ل��ف��رتة  يف  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  وه��ج��ن 
�لغربي مل�شافة 8 كلم وخ�ش�شت لها 31 �شيارة. وي�شدل �ل�شتار 
�مليادين  عا�شمة  يف  �لهجن  ل�شباقات  �خلتامي  �ملهرجان  على 
�ل�شمو  �شاحب  �شيف  على  و�ل��زم��ول  �حل���ول  ب�شباق  بالوثبة 
رئي�س �لدولة يف �لفرتة �مل�شائية حيث تقام 4 �أ�شو�ط يف �لفرتة 
�مل�شائية م�شافة كل منها 10 كلم وينال �لفائز باملركز �لأول يف 
�شوط �لزمول على �شيارة رجن روفر بالإ�شافة �إىل خنجر فيما 
�إىل خنجر  بالإ�شافة  �لثاين رجن روفر  �لفائز بنامو�س  يك�شب 
ويح�شل �لفائز بال�شوط �لثالث زمول عام على �شيف �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة ومليون درهم ويعانق �لفائز باآخر �أ�شو�ط 
�لعليا  �للجنة  و�أ���ش��درت  دره��م.  �لإم���ار�ت ومليون  �شيف  �مل�شاء 
�ملنظمة لل�شباق �شروطا و�شو�بط م�شددة للم�شاركني يف �ل�شباق 
�أهمها �إخ�شاع �لهجن �لثاث �لأو�ئ��ل من كل �شوط لفحو�س 
�ملو�د �ملحظورة. ومن �شمن �شروط �ل�شباق �أنه ل يحق م�شاركة 
ويف  بها  �لت�شجيل  مت  �لتي  بغري  �لأ���ش��و�ط  يف  �مل�شجلة  �لهجن 
�لرئي�شية وعدم تقدمي معلومات  �لأ�شو�ط  �لت�شجيل يف  حالة 
كاملة عن �ملطية �مل�شجلة يحق للجنة �ملنظمة �شطبها نهائيا من 
�مل�شاركة. و�أو�شحت �للجنة �ملنظمة �أنه ل يحق م�شاركة �ملطية 
�أك��ر من م��رة و�ح��دة يف  �ملحلقة كما ل يجوز م�شاركة �ملطية 
�ل�شباق ول يحق �لرتفيع بني �لأ�شو�ط و�لتقيد �لتام مبر�حل 
�لت�شنني. كما منعت �للجنة ��شتعمال جهاز �ل�شدمة �لكهربائية 
فيما �أكدت �أحقيتها يف �لحتفاظ بالر�كب �لآيل ومنعت �للجنة 

م�شاركة �ل�شود�نيات �إل يف �لأ�شو�ط �ملخ�ش�شة لها. 
نهيان  �آل  حممد  بن  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  و�أ���ش��اد 

�شباقات  �حت��اد  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
�لرت�ثية  �لريا�شات  جت��ده  �ل��ذي  �ل��احم��دود  بالدعم  �لهجن 
من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل�شمو  �شاحب  �أي���ادي  �أن  معاليه  مو�شحا  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�آل نهيان بي�شاء على �ل�شباقات م�شري�  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�إىل �أن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل ي�شري على درب 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف 
�لرت�ثية وممار�شتها ما  �لريا�شات  �لقادمة على  �لأجيال  حث 
�أ�شهم يف �ت�شاع قاعدة �مل�شاركني ب�شباقات �لهجن عاما بعد �آخر 
ميادين  جميع  يف  �ملتميزة  و�لتجهيز�ت  �لكبري  �لدعم  بف�شل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  نرفع  معاليه:  وق��ال  �لدولة. 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان على دعمه 
�ملتو��شل ل�شباقات �لهجن حتى حتولت �إىل ريا�شة �شعبية يقبل 
�هتمام  �أح��دث  حيث  بها  و�ل�شتمتاع  ملمار�شتها  �شبابنا  عليها 
نقلة جوهرية  �لهجن  بريا�شات  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�إىل  �ملحلية  ح��دود  وتخطت  كثري�  تطورت  �لتي  �ل�شباقات  يف 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أن  و�أكد معاليه  �لعربية و�خلليجية. 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة يحر�س على دعم وتعزيز �لريا�شات �لرت�ثية 
كافة وعلى ر�أ�شها �شباقات �لهجن م�شري� �إىل �أن �شباقات �لهجن 
حمظوظة بدعم �شموه �ملتو��شل. و�أو�شاف معاليه: �ن ريا�شة 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد  بالكثري ل�شمو  �لهجن مدينة  �شباقات 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
حيث يتابع �شموه كل كبرية و�شغرية يف ميد�ن �لوثبة ويقدم 
توجيهاته للقائمني على �لريا�شة من �أجل تطورها و�زدهارها 
و�أفكار  توجيهات  �ن  و�كد معاليه:  �لعاملية.  �إىل  و�شولها  حتى 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مب��ث��اب��ة ق���وة دفع 
على  �لهجن  و�شباقات  عموما  �ل��رت�ث��ي��ة  للريا�شات  �إ�شافية 
وجه �خل�شو�س وبف�شل دعم و�هتمام �شموه جنحنا يف تنفيذ 
�خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ري��ا���ش��ة �ل��ه��ج��ن ب���الإم���ار�ت وقدمنا 
حظيت  �ل��ت��ي  باملو�شم  �ل�شباقات  خمتلف  يف  م�شرفا  من��وذج��ا 
و�هتمام  ب��دع��م  �ن��ه  معاليه  و�أك���د  و����ش��ع��ة.  خليجية  مب�شاركة 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان تخطت �شباقات 
�لرت�ث وتعزز مبد�أ  �أجنحة  �ملحلية لتحلق على  �لهجن حدود 
تو��شل �لأجيال. وقال معاليه �ن �ملهرجان �خلتامي ل�شباقات 
�ل�شابقة ويحفل  �ملو�عيد  �شكا وم�شمونا عن  �لهجن يختلف 
�ملنظمة للمهرجان  �لعليا  �للجنة  بالإثارة لذلك قررت  �خلتام 
ح�شول  ع��ن  ب��دل  �لأ���ش��و�ط  يف  �لفائزين  لكل  �شيار�ت  تقدمي 
�أ�شحاب �لنامو�س يف �لأ�شو�ط �لأوىل على �شيار�ت ثم �لآخرين 

�شيار�ت  �لأ�شو�ط  كل  يف  �لفائزون  و�شينال  نقدية  جو�ئز  على 
من  �ملر�كز  على  للحائزين  قيمة  نقدية  جو�ئز  �إىل  بالإ�شافة 
�لثاين وحتى �لعا�شر يف كل �شوط. و�أ�شاف معاليه �ن �لإمار�ت 
بني  �لتوفيق  على  تقوم  حكيمة  �شيا�شة  قيامها  منذ  �نتهجت 
�ملا�شي و�حلا�شر و�حلد�ثة و�ملوروثات وعلى �لرغم من �لتقدم 
�أوج��ه �حلياة من بنية  �ل��ذي �شهدته �لباد يف خمتلف  �لكبري 
حتتية حديثة وخدمات تعليمية و�شحية و�جتماعية �إل �أنها مل 
معايل  و�أ�شاف  وتقاليدها.  وعاد�تها  وما�شيها  لرت�ثها  تتنكر 
�لعربية  �لهجن  �شباقات  ريا�شة  �أن  بن حمد�ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لأ���ش��ي��ل��ة م���رت ب��ال��ع��دي��د م��ن �مل��ر�ح��ل و�ل��ت��ط��ور�ت و�كت�شبت 
�لكثري من �لإمكانات من خال �لدعم �ملادي و�ملعنوي يف �شبيل 
�إحياء �لرت�ث �ل�شعبي وذلك عرب �إقامة م�شامري �ل�شباق �لذي 
�شممت على �أحدث �ملو��شفات وزودت باأحدث �لأجهزة �لتقنية 

�لتي �أ�شهمت يف تطوير هذه �لريا�شة �لعربية �لأ�شيلة. 
�لريا�شة  ي��زد�د ر�شيد ه��ذه  �آخ��ر  �أن��ه يوما بعد  و�أ���ش��ار معاليه 
للمبادئ  تثبيتا  تلقاه  �ل���ذي  و�ل��دع��م  �حل��و�ف��ز  ع��رب  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لعربية �لأ�شيلة يف نفو�س �لنا�شئة و�لأجيال �جلديدة فازد�دت 
�أع�����د�د حم��ب��ي ري��ا���ش��ة ���ش��ب��اق��ات �ل��ه��ج��ن ل��ي�����س ع��ل��ى �مل�شتوى 
�ل��وط��ن��ي ف��ح�����ش��ب ب���ل ط��ال��ت �ل��ك��ث��ري م���ن �جل��ال��ي��ات �لعربية 
�ملهرجان  يعترب  معاليه  وق��ال  �ل��دول��ة.  يف  �ملقيمة  و�لأجنبية 
�لدولة  �لإخ��وة من  يلتقي فيه  �ل�شنوي عر�شا تر�ثيا  �لرت�ثي 
ودول جمل�س �لتعاون حيث ياأخذ هذ� �ملهرجان �هتماما كبري� 
بن  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وحت��دث  �مل�شاركني.  من 
يف  للهجن  �خلتامي  �ملهرجان  �نطاقة  عن  نهيان  �آل  حممد 
ق��وي��ة بني  �شهد مناف�شات  �حل���ايل  �مل��و���ش��م  �ن  م��وؤك��د�  �ل��وث��ب��ة 
�ملطايا وبد�أ مبكر� يف عا�شمة �مليادين بدوري �لأ�شايل و�أعقب 
ذلك �مل�شاركة يف بطولة جمل�س �لتعاون �خلليجي بالكويت ثم 
�نتقلنا �إىل مهرجان �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن 
حممد  مهرجان  �حتفالية  وبعدها  �لرت�ثي  نهيان  �آل  �شلطان 
مع  �مل��وع��د  ليحني  �لقيوين  �أم  يف  �لهجن  ل�شباقات  ز�ي���د  ب��ن 
ختامي �لوثبة �لذي �شيكون م�شكا ملو�شم حافل باملتعة و�لإثارة 
�إىل  �ل�شباق تكون �ملطايا قد و�شلت  و�لتحدي وعندما ينطلق 
قمة جاهزيتها مما يعني �أن �ملناف�شة �شتكون على �أ�شدها للظفر 

بالنامو�س. 
وق���ال معاليه �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم ن��ح��ن يف ع��ر���س ���ش��ن��وي ر�ئع 
�جلميع  �إل��ي��ه  وي��ت��وق  و�جل��م��اه��ري  و�مل�شمرون  �مل��اك  يرتقبه 
وعندما ترك�س جنائب �لأ�شايل جت�شد حالة ر�ئعة من �حلب 
�لذي تكنه �لدولة لهذه �لريا�شة وحر�شنا �ل�شنوي على �إقامة 
ويتفاكرو�  ليتو�فدو�  �ملنطقة  يف  �لهجن  �أه��ل  يجمع  �حتفال 

و�لأج������د�د. ولفت  �لآب����اء  ري��ا���ش��ة  وي��ر���ش��م��و� خ��ط��ط م�شتقبل 
معاليه �ىل �ن �أن ريا�شة �شباقات �لهجن �لعربية �لأ�شيلة مرت 
بالعديد من �ملر�حل و�لتطور�ت و�كت�شبت �لكثري من �لإمكانات 
من خال �لدعم �ملادي و�ملعنوي يف �شبيل �إحياء �لرت�ث �ل�شعبي 
�أحدث  على  �شممت  �لتي  �ل�شباق  م�شامري  �إقامة  عرب  وذل��ك 
يف  �أ�شهمت  �لتي  �لتقنية  �لأج��ه��زة  ب��اأح��دث  وزودت  �ملو��شفات 

تطوير هذه �لريا�شة �لعربية �لأ�شيلة. 
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه يوما بعد �آخر يزد�د ر�شيد هذه �لريا�شة 
للمبادئ  تثبيتا  تلقاه  �ل���ذي  و�ل��دع��م  �حل��و�ف��ز  ع��رب  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لعربية �لأ�شيلة يف نفو�س �لنا�شئة و�لأجيال �جلديدة فازد�دت 
�أعد�د حمبي ريا�شة �شباقات �لهجن لي�س على �مل�شتوى �لوطني 
و�لأجنبية  �لعربية  �جل��ال��ي��ات  م��ن  �لكثري  ط��ال��ت  ب��ل  فح�شب 
�ملقيمة يف �لدولة. ويف ختام حديثه �أ�شاد معاليه برعاة �ملهرجان 
و�ل��د�ع��م��ني ع��ل��ى ج��ه��وده��م �ل��ك��ب��رية يف �إجن����اح ع��ر���س �لآب����اء 

و�لأجد�د. 
للهجن  �خلتامي  لل�شباق  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �بتكرت  وق��د 
�ل�شباق يف خيمة  �ملطايا يف  �لوثبة طريقة حديثه لت�شجيل  يف 
ما  وك��ل  للم�شاركني  �ل��ر�ح��ة  و�شائل  بكل  جتهيزها  مت  ك��ب��رية 
على �ملالك فعله �لنتظار حتي ياأتي دوره ثم يقوم فريق عمل 
�إب���ر�ز  منه  يطلبون  �أن  بعد  بخدمته  �لأك��ف��اء  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
بطاقة ت�شجيل �ملطية ثم يتم تخيريه يف �ل�شوط �لذي يرغب 
�ع��د�د �ملطايا �لتي مت ت�شجيلها  بامل�شاركة فيه وذلك بناء على 

يف كل �شوط. 
من  �كر  يف  و�مل�شاركة  �لخطاء  فر�س  يقلل  �جلديد  و�لنظام 
وطريقة  �جل��دي��دة  بالفكرة  و�مل�شمرين  �مل��اك  و����ش��اد  �شوط 
�لت�شجيل وتقدمو� بال�شكر للجنة �ملنظمة لل�شباق و�لت�شهيات 

�لكبرية �لتي مت تقدميها لإجناح �ملهرجان �خلتامي. 
�آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وبتوجيهات 
�حتاد  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
�شباقات �لهجن �طلق �لحتاد حملة للمن�شطات بهدف تثقيف 
وجلعل  �ملن�شطة  �مل��و�د  ��شتخد�م  بخطورة  و�مل�شمرين  �مل��اك 
قيم  ولإع����اء  �ملن�شطات  م��ن  و�لج����د�د خالية  �لآب����اء  ري��ا���ش��ة 
�لتناف�س �ل�����ش��ري��ف ب��ع��ي��د� ع��ن ح�����ش��اب��ات �ل��رب��ح و�خل�����ش��ارة. و 
للهجن  �خلتامي  للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أ���ش��درت 
كتيبا خا�شا عن �ل�شباق ي�شتمل على جدول �لفعاليات باللغتني 
�إد�رة  �أ���ش��درت  كما  �مل��ه��رج��ان  �شعار  م��ع  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية 
�شباقات �لهجن كتيبا خا�شا باجلائزة يحتوي على كلمة �شمو 
�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن 

وزير �شوؤون �لرئا�شة.

انطالق املهرجان اخلتامي ال�شنوي ل�شباقات الهجن يف الوثبة اليوم مب�شاركة 15 األف مطية 

�أبدى �لنجم �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س تعجبه من �لطريقة �لتي يلقي 
بها مناف�شه �لأ�شباين ر�فاييل ناد�ل نف�شه على مباريات بطولت �ملاعب 

�ل�شلبة كما �شبق �أن فعل مع بطولت �ملاعب �لرملية �لأكر لينا.
،�أنه  لاأ�شاتذة  ويلز  �إنديان  ببطولة  �لأول  �مل�شنف   ، ديوكوفيت�س  و�أك��د 
، فا عجب من  بالبطولت  �لكثيفة  �مل�شاركة  على  ن��اد�ل  �إ�شر�ر  ب�شبب 
ناد�ل  ��شتعد�د  م��ع  وذل��ك  لركبتيه  �لأذى  يف  �لأ���ش��ب��اين  �ل��اع��ب  ت�شبب 

خلو�س بطولته �لأوىل على �ملاعب �ل�شلبة هذ� �لعام.
ومل يتعر�س ديوكوفيت�س لأي هز�ئم بهذ� �ملو�شم و�أحرز لقبي بطولتي 
�أ�شرت�ليا �ملفتوحة على ح�شاب �لربيطاين �آندي مور�ي ودبي على ح�شاب 

�لت�شيكي توما�س بريديت�س.
 ، �إنه )ن��اد�ل( يعاين حقا على �ملاعب �ل�شلبة  وقال �لاعب �ل�شربي: 

ت�شتهلك  بالن�شبة له لأنها  �ملاعب  �أن��و�ع  �أ�شعب  �أنها  �لو��شح  �لتي من 
ركبتيه و�شحته .

�ل�شنو�ت  طو�ل  له  ومناف�شا  لناد�ل  زميا  ظللت  ديوكوفيت�س:  و�أ�شاف 
�ل�شبع �أو �لثماين �لأخرية وقد �شاهدته ولعبت �شده على �أنو�ع خمتلفة 

من �ملاعب .
وتابع: �أتفهم �ملعاناة �لتي يتكبدها لكي يلعب بهذ� �مل�شتوى لأنه يعتمد 

متاما على قوته �لبدنية وهذ� �لأمر يتطلب جمهود� هائا منه .
ويبدو �ملرن ديوكوفيت�س �أحيانا كما لو كان رجا مطاطيا بف�شل قدرته 
على �للحاق بكل كرة ، بينما يبدو �أد�ء �لنجم روجيه فيدرر �ل�شل�س وقليل 
�جلهد كما لو كان عر�شا للباليه ولكن مب�شرب تن�س. وكل هذ� يختلف 

متاما عن �أد�ء ناد�ل.

حيث يف�شل �لاعب �لأ�شباين كثري �جلهد و�لعرق �أن يبذل كل طاقاته 
يفعل  كما  �ملختلفة  �ملاعب  �أن���و�ع  على  يخو�شها  �لتي  �ملباريات  خ��ال 

متاما على �أر�شيته �لرملية �ملف�شلة.
وت�شبب هذ� �لنوع من �لأد�ء �مل�شني يف �شل�شلة م�شاكل �لركبة �لتي يعاين 

منها ناد�ل و�لتي �أبعده �آخرها عن �ملاعب ملدة �شبعة �أ�شهر.
�إنديان  �لذي ي�شتهل م�شو�ره يف  �لأول عامليا  �مل�شنف  وقال ديوكوفيت�س 
�إن��ه يحب �لرك�س  �إن��ه )ن��اد�ل يحب �لن���زلق.  ويلز من دوره��ا �لثاين: 
حول �مللعب و�لقيام بالعديد من �لتحركات �لقوية �لتي ميكنها �أن توؤذيه 

يف �لنهاية ، كما حدث معه يف �لأ�شهر �ل�شبعة �لأخرية .
و�أ�شاف: ل �أعرف كيف ت�شري عملية تعافيه ، ولكن بابتعاده طو�ل هذ� 
�لوقت عن �ملاعب فاأنا �أعرف �أنه �أخذ كل �لوقت �لذي يحتاجه و�أعرف 

�أمر موؤمل حقا لأن  �للعب لفرت�ت طويلة(  �إن )عدم  للغاية،  �أنه �شبور 
هذه �لرغبة موجودة بد�خلك، �إنك حتب �ملناف�شة للغاية وحتب �لريا�شة 
�أن تلعبها . وعلق ديوكوفيت�س على ب�شع من مباريات ناد�ل  �لتي تريد 
للغاية  مذها  م��از�ل  قائا:  �لرملية  �ملاعب  على  موؤخر�  لعبها  �لتي 
�أر�شيته  على  يلعب  وه��و  متاما  مرتاحا  �لرملية  �ملاعب  ملك  يبدو   ..

�ملف�شلة ومل يبد عليه �أي �آثار لآلم �لركبة .
�إنه ي�شري على �لطريق �ل�شحيح .. من �لر�ئع  وقال �لاعب �ل�شربي: 
�أن �أر�ه يعود جمدد� �إىل ريا�شتنا ب�شكل عام �شو�ء بالن�شبة للجماهري �أو 
بالن�شبة لكل من يحب �لتن�س لأنه يتمتع ب�شعبية كبرية وكاريزما عالية 
وهو معروف يف كافة �أنحاء �لعامل و�نتقلت مناف�شات �ل�شيد�ت �إىل �لدور 

�لثاين مع بد�ية م�شاركة �مل�شنفات يف بطولة �إنديان ويلز.

ديوكوفيت�س منده�س من عودة نادال اإىل مالعب التن�س ال�شلبة 

�لتاياندية  �مل��اك��م��ة  ل��ن��ز�لت   1 فايتينج  ج��ل��وب��ال  ليلة  حفلت 
وف��ن��ون �ل��ق��ت��ال ب��ال��ن��ز�لت �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي ك��ان يرتقبها �مل��ئ��ات من 
دبي  مركز  يف  ح�شرو�  �لذين  �جلن�شيات  خمتلف  من  �ملتفرجني 
�لتجاري �لعاملي مل�شاهدة هذه �لنز�لت �لتي باتت تكت�شب �شعبية 
متز�يدة حول �لعامل. و �شهدت �ملناف�شات فوز� بال�شربة �لقا�شية 
�حلكام  ح�شم  فيما  �لقا�شية  �لفنية  بال�شربة  �آخ��ري��ن  وف��وزي��ن 
و�شمود  �مل�شتوى  لتقارب  بالنقاط  �لأخ���رى  �لثمانية  �ل��ن��ز�لت 
�ملاكمني �لذين ح�شرو� من خمتلف دول �لعامل للتناف�س يف هذ� 
�لبطولة .  ومن بني �ملقاتلني �ل� 22 تو�جد مقاتل عربي وحيد هو 
�ملغربي عبد �لغني منري �لذي فر�س قوته وجدر�ته على مناف�شه 
�لفلبيني �أتان كانلوبو �لذي مل يقوى على مقاومة �شربات �ملقاتل 
، وقدم  �أث��ار حما�شة �جلمهور  ف��وز� م�شتحقا  �ل��ذي حقق  �لعربي 
يف  �لقتالية  �لفنون  تطور  يعك�س  ملفتا  �أد�ء  بر�زيليان  ماكمان 
�لرتكمان�شتاين  فوز� م�شتحقا  ليما  �دريانو  �لرب�زيل حيث حقق 

قدرة ماميدوف فيما فاز مو�طنه فافيو �شريفاين على �لير�ين 
على  يقوى  مل  لكنه  كبري�  ت�شجيعا  ن��ال  �ل��ذي  من�شوري  حممد 
م��و�ج��ه��ة م��ن��اف�����ش��ه �ل���رب�زي���ل���ي �لأك�����ر خ���ربة وك���ف���اءة ، ك��م��ا مل 
�بر�هيم  مو�طنهم  كفه  ترجيح  من  �لي��ر�ين  �لت�شجيع  ي�شتطع 
�لتاياندي  �ل��ق��وي  مناف�شه  �أم���ام  خ�شر  �ل��ذي  بو�شتخات�شي  ز�غ 
�لفوز  �وج���اغ���ي  د�وود  �لي������ر�ين  ���ش��ري��ك��ام.  وح��ق��ق  ج��ام��ي��ن��ي��ان 
ماكم  ف��از  كما  كلبيخانوف  �لدين  ربيع  �لرو�شي  مناف�شه  على 
�أ�شل عر�قي  �آخر هو مهدي رميز�ين على �ل�شويدي من  �ير�ين 
كثري�  ماجد�لينا  �شيلفيا  �لبولندية  و�حتفلت   ، �ل�شعدي  ثابت 
�لذي  �لوحيد  �لنز�ل  يف  مارتينو  ميلينتا  �ليونانية  على  بفوزها 
�أما   ، لل�شيد�ت  �لتاياندية  �ملاكمة  مناف�شات  يف  لل�شيد�ت  �قيم 
�لربيطاين كريج جاري هارميان فقد قدم عر�س يف �لقوة �ملطلقة 
حني �شيطر ط��و�ل �جل��ولت �لثاث لنز�له مع �لي��ر�ين ح�شني 
�لثارة  قمة  وكانت   . وو��شحا  م�شتحقا  ف��وز�  وحقق  مهدي  ما 

يف ن��ز�ل �لي��ر�ين عبا�س ما مهدي مع �لفرن�شي �أحمد م��وؤذن ، 
�لوليني  �جلولتني  خ��ال  و��شحا  تفوقا  �لفرن�شي  فر�س  حيث 
�للكمات  �شيا من  �شدد  بالنمر  �ملرعوف  �لي��ر�ين  �ملاكم  لكن   ،
مناف�شه  من  �لفوز  يخطف  جعلت  �لثالثة  �جلولة  يف  و�لرف�شات 
مرة  �أول  ه��ذه  �ل��ن��ز�ل  بعد  عبا�س  وق���ال   ، خ��ربة  �لأك���ر  �لعنيد 
�خو�س فيها نز�ل بفنون �لقتال �ملختلطة و�أنا م�شرور بالنتيجة 
�لتي حققتها كما �أ�شكر �ملنظمني على �تاحة �لفر�شة يل للتناف�س 

يف مثل هذه �لبطولت و�لك�شف عن قدر�تي . 
بامل�شتوى  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �حل���دث  منظم  ب���ور  �شافعي  �أم���ري  وع���رب 
�ملاكمون و�حل�شور �جلماهريي  �لتي قدمها  للمناف�شات  �لفني 
منحه  على  �لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �ل�شكر  ق��دم  كما  للمناف�شات 
�لفر�شة لتنظيم مثل هذه �ملناف�شات بفنون �لقتال و�إىل قناة دبي 
للبطولة  �لتغطية  قدمت  �لتي  �لإعامية  و�ملوؤ�ش�شات  �لريا�شية 

و�لتعريف بها.

انت�شارات مغربية وبرازيلية واإيرانية وبريطانية يف ليلة الفنون القتالية بدبي 

�لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  رعاية مهرجان  �ليوم حتت  يقام 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �ل�شيلة  �لعربية  للخيول 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
للطفولة و�لأمومة  �أم �لإمار�ت  حفل تكرمي �لفائزين باو�شكار �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك �م �لمار�ت  يف �لفئات �ل�شت �لتي ��شتملتها �جلائزة يف جمال �لفرو�شية 
�ملتعلقة باخليل �لعربي و�لفائزين باجلو�ئز يف �لدورة �ل�شاد�شة و�لع�شرين جلائزة 
د�ريل �وورد للميزين يف جمال �لفرو�شية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �لفئات 
توم�شون  بريك  �شيقدمه  �لذي  �حلفل  و�شيقام  �جلائزة.  ��شتملتها  �لتي    11 �ل� 
ب��ولي��ة تك�شا�س  ب��ي �شي  يف فندق ج��ي دبلو م��اري��وت بهيو�شنت  ب��ي  �ل���  �مل��ذي��ع يف 
بالوليات �ملتحدة �لمريكية بح�شور �لدكتورة ودودة بدر�ن �ملديرة �لعامة ملنظمة 
�ملر�أة �لعربية وعبد�لرحمن �جلابر ممثل عن �شفارة �لدولة يف �لوليات �ملتحدة 
و�شامي �لبوعينني رئي�س �لإحتاد �لعربي ل�شباقات �خليول �لعربية وعبد �ملح�شن 
و�لريا�شة ولر�  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  بالهيئة  �مل�شاعد  �لعام  �لأمني  �لدو�شري 
للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  مديرة  �شو�يا 
�لعربية  �خليول  ل�شباقات  �ل��دويل  بالإحتاد  �لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة  �لعربية 
وعلي مو�شى �خلمريي مدير نادي دبي للفرو�شية وكني�شمان ر�يت مدير جائزة 

�أريبيان ري�شنج كاب ��شافة �ىل عدد  �لد�ريل �وورد وديني�س جوليت من منظمة 
من �لرعاة للمهرجان وجمع غفري من �ملهتمني باخليول �لعربية من معظم �رجاء 
�لعامل من مربني وماك ومدربني وفر�شان وفار�شات. وقالت لر� �شو�يا مديرة 
�ملهرجان �أن �حلفل �شيبد�أ يف متام �ل�شابعة و�لن�شف م�شاء بتوقيت هيو�شنت حيث 
 200 ي�شم  كوكتيل  حفل  يقام  ثم  وم��ن  �حلمر�ء  �ل�شجادة  على  �جلميع  �شيمر 
�شخ�س من جميع �ملهتمني ب�شباقات �خليل يف �لعامل من مربني وماك ومدربني 
�أم  �و�شكار  يف  باجلو�ئز  �لفائزين  عن  �لع��ان  مر��شم  �شتتم  ذل��ك  بعد  وفر�شان 
�أف�شل مربي وفئة  6 فئات هي فئة  �لعاملي و�لتي ت�شمل  �مل�شتوى  �لإم��ار�ت على 
�ف�شل مالك خيل وفئة �أف�شل مدرب وفئة �ف�شل فار�شة وفئة �أف�شل مهرة وفئة 
�أف�شل �إجناز. و�أ�شافت �نه مت تر�شيح ثاثة مر�شحني يف كل فئة �شيتم �ل�شحب 
�أما بالن�شبة جلائزة  بينهم لختيار �لفائز باجلائزة يف كل فئة يف �لفئات �ل�شت. 
�لد�ريل �وورد �ل� 26  على �مل�شتوى �لمريكي �أو�شحت �شو�يا �نها ت�شتمل 11 فئة 
مت تر�شيح خم�شة مر�شحني يف كل فئة �شيتم �ل�شحب بينهم لختيار �لفائز يف كل 
فئة. و�لفئات هي �لفئة �لأوىل فئة جود �لعام و�ملر�شحني لهذه �لفئة �خليول م�س 
ديك�شي و�شاند بيرب و�شو بيج �إذ برت و�شتاتيو�س �شيمبول و�لفئة �لثانية هي فئة 
�ملولدين و�ملر�شحني لهذه �لفئة  �إل تود بيوك و جان تيت�س و�شام فا�شكو�س وبيل 

و�ن��درون وديانا و�ل��درون  و�لفئة �لثالثة هي فئة �ملاك و�ملر�شحني لهذه �لفئة  
جي نيفين�س لور�نز مون ور�ن�شي ورو�شربوك فارم و�شام فا�شكو�س وبيل و�ندرون 
و�لفئة �لر�بعة هي فئة �لفر�شان و�ملر�شحني لهذه �لفئة  �شانتو�س تيفيز وجو�س 
و�لفئة �خلام�شة  �شانتانا  ويكاردو  ريفري�  ر�مو�س وجريجوري  و�أدري��ان  فينجارد 
ور�ندي  د�نلوك  بر�ند وكني  �ليز�بيث  �لفئة   لهذه  و�ملر�شحني  �ملدربني  فئة  هي 
تانلي ورون مارتينو و�شكوت بول  و�لفئة �ل�شاد�شة هي فئة �خليول عمر 3 �شنو�ت 
لفئة �لذكور و�ملر�شحني  ل�س فاز و�شاند با�شت و�شكريت تري�شو و�شموك هاو�س 
�أون فاير  �شاند  �لإن��اث  �ل�شابعة وهي فئة  �لفئة  �شون  و�ملر�شحات يف  وف��از ماين 
و�شوجار �شاند وتي �إم �شا�شتيو�س وميند�س وو�يكيد  ويف �لفئة �لثامنة وهي فئة 
�خليول عمر 4 �شنو�ت �ملر�شحون يف فئة �لذكور بات�س كا�شيدي وباى جويل �ت�س 
�لتا�شعة وهي فئة �لإناث  �إم جونيور  ويف �لفئة  �وف��ر وتي  هوت و�إت�س فار ف��روم 
�إبيو كامب وليتل بيت وم�س ديك�شي وريت�س كينكجو ويف  �ملر�شحات لهذه �لفئة  
�لفئة �لعا�شرة وهي فئة �خليول �لكبرية �ملر�شحون لفئة �لذكور  �بيرت�س جويل 
بريت و�شو بيج �إذ بيرت و�شتاتيو �شامبول وتي �إم فريد تك�شا�س و�ملر�شحات يف �لفئة 
�حلادية ع�شرة وهي فئة �لإناث  ديك�شي فالنتني و�أك�شولي�شيف هييت و�إم تي �إف 

ولوري ىين و�إ م دي �شوجر �آند �شباي�شي .

تك�ري���م الفائ���زي��ن بج���وائ���ز اأو�شك���ار اأم الإم���ارات الي����وم يف هي���و�ش�����نت

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/429  ا�ستئناف عقاري
�ىل �خل�شم �ملدخل  / 1 -  دجاميل �مالو وكيل ومدير موؤ�ش�شة مور�نو 
جرب�ن   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعقارية  للو�شاطة 
��شتاأنف  ق��د  �لعقارية  للو�شاطة  م��ور�ن��و  موؤ�ش�شة  مالك  �حمد  حممد 
بتاريخ  كلي  عقاري   2009/256 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/7/3 وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/4 �ل�شاعة 
�و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1B.10 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/367  ا�ستئناف جتاري

�ىل �خل�شم �ملدخل  / 1 -  حاجي جان حممد يعقوب �خل�شم �ملدخل 
/2- حاجي حممد �قبال يعقوب  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
�ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  / �شركة جتارة عبد�لرز�ق يعقوب  قد 
بالدعوى رقم 2010/1073 جتاري كلي بتاريخ 2013/3/26 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/2 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شه 
ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/331 تنفيذ ايجارات
�لقامة  حم��ل  جمهول  ب��رق��ر�ع��ة   �شعيد  خلفان  حممد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
فيا�س     حممود  حكمت  وميثله:  ح��ارب  �شعيد  حممد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د  ب��الت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين 
�و خزينة �ملحكمة وذل��ك خال 15 يوما  �لتنفيذ  )189302( دره��م �ىل طالب 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة ع��دم �لل��ت��ز�م بالقر�ر �ملذكور خ��ال 15 من تاريخ ن�شر  هذ� 

�لعان.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10736 بتاريخ 2013/3/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1055 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- عبد�لرز�ق ح�شن �لزرعوين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
ذ.م.م وميثله: عبد�لرحمن  للمقاولت �س  �لوطنية  �ل�شعفار  �لتنفيذ/  طالب 
ح�شن حممد �ملطو ع قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
�ل�شمان  حمجوز  متثل  و�لتي  دره��م   )593883( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
بن�شبة 5% من �لقيمة �لجمالية لاأعمال مبوجب �لتفاق �ملربم بني �لطرفني 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��ال  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10736 بتاريخ   2013/3/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1293  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/بيما للمقاولت �لعامة مدعى عليه: خليفه حمد ح�شني مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية �ملطلوب �عانه/خليفة حمد ح�شني  عنو�نه: 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بالن�شر)بورود 
وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة ب� حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ//
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ت��اأه��ل��ت ف���رق قلعة �جل��اه��ل��ي وف��ل��ج ه���ز�ع �ىل 
لاأحياء  �لعني  بطولة  من  نهائي  �لربع  دور 
�ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم �ثر �نت�شار�تهم 
مناف�شات  م��ن  دور�ل16  مباريات  يف  �ملميزة 
جمل�س  و�إ�شر�ف  بتنظيم  تقام  �لتي  �لبطولة 
�لعني  بلدية  مع  بالتعاون  �لريا�شي  �بوظبي 

قطاع و�شط �ملدينة ونادي �لعني �لريا�شي.
و����ش��ف��رت ل���ق���اء�ت �ل����دور �ل��ث��اين �ل��ت��ي جرت 
عن  �ل��ع��ني  مبدينة  �ل���و�دي  حديقة  ملعب  يف 
�جلاهلي  قلعة  لفريق  وعري�س  �شريح  ف��وز 
�هد�ف  بخم�شة  �ل�شمايل  �ليحر  ف��ري��ق  على 
لهدف ، �شجلها كل من هال �جلابري وحمد 
�لبلو�شي  وه��ال  �لبلو�شي  و�شيف  �ل�شام�شي 
للخا�شر  ���ش��ج��ل  ف��ي��م��ا  �حل�������ش���ا����س،  وحم���م���د 

ع��ل��ي �ح��م��د �ل��ع��ل��ي ، وجن���ح ف��ري��ق ف��ل��ج هز�ع 
مزيد  فريق  على  مميز  �نت�شار  ت�شجيل  م��ن 
بخم�شة �هد�ف مقابل ثاثة ، �حرزها حممد 
�دري�س ) هدفني ( وحممد �لظاهري وهال 
، يف حني  �مل��زروع��ي  �أحمد  �حل�شاين وعبد�هلل 
ج���اءت �ه����د�ف م��زي��د ع��ن ط��ري��ق ف��اي��ز ر��شد 

�لكتبي و�شيف ماجد �لبلو�شي ) هدفني(.
 16 �ل  دور  مو�جهات  �ليوم  م�شاء  وت�شتكمل 
م���ن م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة ،ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي حي 
�ل�شخر  �شعاب  ويو�جه   ، �لظاهر  مع  منازف 
�لفريق  ع��ق��د  يكتمل  ح��ني  ، يف  �ل�����ش��اد  ف��ري��ق 
�لتي  �ملقبل  �لثاثاء  يوم  لقاء�ت  بعد  �ملتاأهلة 
�لثاين  �ل���دور  يف  �لخ���رية  �مل��ب��اري��ات  �شت�شهد 

للبطولة . 

حققت فرق بني يا�س ود��س وليو� �نت�شار�ت مميزة 
يف �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن م��ن��اف�����ش��ات �ل�����دور �لول 
يقام  �ل��ذي  �ل��ك��روي  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ل���دوري 
على ماعب فندق ق�شر �لمار�ت حتى 31 مار�س 

يف  �لريا�شية  و�لن�شطة  �ل��رب�م��ج  �شمن  �جل���اري، 
�ل����وز�رة وجمل�س  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية 

�بوظبي �لريا�شي.
�شهد �ملباريات �شعادة �شلطان �حلمريي وكيل وز�رة 

بجانب   ، �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع  �لرئا�شة  �شوؤون 
جمل�س  ومم��ث��ل��ي  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وز�رة  منت�شبي 
�بوظبي �لريا�شي وعدد غفري من �ملتابعني وحمبي 

كرة �لقدم .
للمجموعة  �ل��ث��ان��ي��ة  م��و�ج��ه��ات �جل��ول��ة  و����ش��ف��رت 
وبينونة  �خل��ال��دي��ة  فريقي  ب��ني  ت��ع��ادل  ع��ن  �لوىل 
�د�ره��ا �حلكم  �لتي  �ملبار�ة  ، يف  بهدفني لكل منهما 
ل���اأول جن��م �جلزيرة  �شجل  ، حيث  �حل��ارث��ي  ب��در 
�حرز  فيما   ، �لزيدي  وحممد  عبيد  �شالح  �ل�شابق 
كما   ، �لكتبي  ونايف  �مل��زروع��ي  في�شل  �لثاين  ه��ديف 
�شهدت �ملبار�ة �لثانية فوز بني يا�س على �شري بني 
في�شل  للفائز  �شجل   ، لهدف  �ه���د�ف  بثاثة  يا�س 
�حل���م���ادي )ه���دف���ني( وك��ون�����ش��ن��ات��ن �دري������ان ، فيما 
�حرز في�شل خلفان �ملزروعي هدف �شري بني يا�س 

�لوحيد .
ليو� من  �لثانية متكن فريق  �ملجموعة  لقاء�ت  ويف 
حتقيق �لنت�شار على فريق �لبطني بهدفني لهدف 
يف �ملبار�ة �لتي قادها حتكيميا حممد �ل�شبب و�شهدت 
�ثارة كبرية ومناف�شة قوية بني �لفريقني �لطاحمني 
للفريق  �له����د�ف  �شجل   ، �ل��ث��اث  �ل��ن��ق��اط  لك�شب 

، يف  �لعربي  وفي�شل  �لعامري  عي�شى  �حمد  �لفائز 
حني جاء هدف �لبطني بقدم عبد �لرحيم �حلمادي 
، وحملت �ملبار�ة �لثانية �نت�شار� مميز� لفريق د��س 
على فريق �ليا�شات بثاثة �هد�ف لهدف ، �حرزها 
ونا�شر  �ل��ع��ربي  وح�شني  �ل�شام�شي  �شعيد  م��ن  ك��ل 

�ملزروعي ، فيما �شجل للخا�شر ماجد �خلا�شي .
�ل��ت��ح��دي و�ل�شر�ع  ل��غ��ة  �مل��ب��اري��ات  و����ش���ادت ج��م��ي��ع 
�لفوز و�لنت�شار  �ل�شريف بهدف حتقيق  و�لتناف�س 
للدور  و�ل���ت���اأه���ل  �مل��ج��م��وع��ات  دور  ع��ب��ور  و���ش��م��ان 
�لثمانية  �ل��ف��رق  لعبي  جميع  يحفز  �ل��ذي  �ل��ث��اين 
�شمن  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبطولة  مناف�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتعاون بني  �تفاقية  �لريا�شية يف  �مل�شابقات  �أجندة 
�لريا�شي  �بوظبي  وجمل�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة 
�ملجال  يف  �حلكومية  �ل�شر�كات  لتحقيق  و�ل�شاعية 
�لريا�شي و�لعمل على ن�شر �لوعي �لريا�شي �لثقايف 
يف �شفوف خمتلف �شر�ئح �ملجتمع و�ل�شعي لتفعيل 
�لأن�شطة �لريا�شية يف جمتمع وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
�لتو��شل  ودع����م  و�ل�������ش���د�ق���ات  �ل����رو�ب����ط  وت��ع��زي��ز 
�لجتماعي بني فرق �لوز�رة و�ملوؤ�ش�شات �لتابعة لها 
بجانب �حلر�س على رعاية ودعم �ملو�هب و�لقدر�ت 

�لتي ت�شمها �لفرق �مل�شاركة.
�لمار�ت  ق�شر  فندق  ماعب  على  �ل��ي��وم  وجت��ري 
�ل��دور �لول  �لثالثة من  �أرب��ع مو�جهات يف �جلولة 
�ملجموعة  يف  يلتقي  حيث   ، �ل���دوري  مناف�شات  م��ن 

ويجمع   ، ي��ا���س  بني  و���ش��ري  بينونة  فريقي  �لأوىل 
ت�شهد  فيما   ، يا�س  بني  �خلالدية مع  �لثاين  �للقاء 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل���ق���اء�ت د������س م���ع ف��ري��ق ليو� 

و�ليا�شات مع �لبطني .

�لنابودة، باجلولة  �شائق فريق  �شميد،  كليمن�س  فاز 
تي3  جي  بور�شه  كاأ�س  حت��ّدي  بطولة  من  �لتا�شعة 
�ل�شرق �لأو�شط يف مو�شمها �لر�بع، �لتي �أقيمت حتت 
�لأ�شو�ء �لكا�شفة حللبة لو�شيل �لدولية يف �لدوحة. 
�أد�ًء عالياً يف جولة  �ل�شاب  �ل�شائق �لنم�شاوي  وقّدم 
�أق��وى م�شاركة يف  و�شهدت  و�لنّدية  ب��الإث��ارة  حفلت 
�ل�شرق  كاأ�س بور�شه جي تي3  تاريخ بطولة حتّدي 
�ل�شيار�ت  �شباقات  �لأب��رز بني  �لتي تعترب  �لأو�شط، 

�أحادية �لطر�ز يف �ملنطقة.
�لأول على خ��ط بد�ية  �مل��رك��ز  �ن��ط��اق��ه م��ن  وب��ع��د 
و��شل  �آخ��ري��ن،  �شائقاً   14 على  م��ت��ق��ّدم��اً  �ل�شباق 
ت�شجيل  م���ن  ل��ي��ت��م��ّك��ن  ك��ب��ري  �أد�ء  ت���ق���دمي  ���ش��م��ي��د 
�نت�شاره �ل�شابع هذ� �ملو�شم و�خلام�س على �لتو�يل 
�أمام �شائق فريق �شقور �ل�شعودية  وتعزيز �شد�رته 
يف  بينهما  �ل��ف��ارق  ب��ات  حيث  �لفي�شل،  �لعزيز  عبد 

�لرتتيب �لعام للبطولة ثماين نقاط.
�ل�شباق  يف  �لكاملة  �لنقاط  على  �شميد  ح�شل  فقد 

�لبالغ  �ل��دول��ي��ة،  لو�شيل  حلبة  ��شت�شافته  �ل���ذي 
طولها خم�شة كيلومرت�ت و380 مرت�ً، وذلك رغم 
�ملناف�شة �لتي �شّكلها عبد �لعزيز �لفي�شل �لذي �حتّل 
�جلديد  �لبطولة  �شيف  ج��اء  فيما  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز 

�لأملاين ماركو�س بومر يف �ملركز �لثالث.
فريق  ���ش��ائ��ق  ق���ال  �ل���ف���وز،  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  �أّول  ويف 
�لبد�ية،  �نطاقتي جّيدة من خط  كانت  �لنابودة: 
�لحتفاظ  ����ش��ت��ط��ع��ت  �أّن����ن����ي  �لأه�������ّم  �لأم������ر  ل���ك���ّن 
�شّكل  �لعزيز  عبد  �لأول.  �ملنعطف  عند  بال�شد�رة 
�شغطاً متو��شًا علّي يف �للّفات �لأوىل لأّن �إطار�ته 
كانت ج��دي��دة، غ��ري �أّن��ن��ي متّكنت م��ن �حل���وؤول دون 
�إىل  �شيارتي  �إط����ار�ت  و�شلت  وعندما  يل.  جت���اوزه 
�ل�شباق  ��شتطعت تعزيز تقّدمي يف  �لت�شابق،  �شرعة 
وحافظت على �لطليعة حتى �لنهاية. �شارت �لأمور 
ك��م��ا خططنا ل��ه��ا، و�أن����ا م�����ش��رور ب��زي��ادة �ل��ف��ارق يف 
�شد�رة �لرتتيب �لعام، و�أتطّلع �لآن لتحقيق �نت�شار 
�لكا�شفة،  �لأ���ش��و�ء  حت��ت  �لعا�شرة  �جل��ول��ة  يف  ث���اٍن 

فالت�شابق ليًا يف هذه �لظروف �شيء ر�ئع. 
وكان �ل�شر�ع على �ل�شد�رة بني �شميد و�لفي�شل قد 
بد�أ بوجود بومر بينهما على خط �لنطاق، حيث 
�أ���ش��رع �لأوق����ات يف �ل��ت��ج��ارب �لر�شمية.  ح��ّق��ق ث��اين 
�ل�����ش��ائ��ق �لهولندي  �ل��ت��ج��ارب  وك���ان م��ف��اج��اأة ه���ذه 
وقت،  �أف�شل  ر�ب��ع  �شّجل  �ل��ذي  فر�ينز  روب  �ليافع 
�ل�شعودية �لآخر في�شل بن لدن  �أمام �شائق �شقور 
زيد  عاماً   18 �لعمر  من  �لبالغ  �لكويتي  و�ل�شائق 
�أف�شل وقت. هذ� وقد  �شاد�س  �شّجل  �لذي  �أ�شكناين 
بتحقيق  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  �لفي�شل  �ل��ع��زي��ز  عبد  �أع���رب 
ماحقة  يف  و�ل�شتمر�ر  �لعا�شرة  �جلولة  يف  �لفوز 
�شميد، وق���ال: �أن���ا م�����ش��رور ب��اأد�ئ��ي، وق��د ب���د�أت من 
�ملركز  �ل�شباق يف  لأن��ه��ي  �ل��ث��ال��ث  �لن��ط��اق  م��رك��ز 
�لثاين. �أ�شعى لتحقيق �لفوز طبعاً، لكّن هناك ثاث 
جولت �أخرى متبقية و�أنا على ثقة من قدرتي على 

قلب �لنتائج، بدًء من �جلولة �لعا�شرة. 
��شطرو�  ���ش��ائ��ق��ني  ث��اث��ة  �أّن  �إىل  �لإ����ش���ارة  جت���در 

لكّن  �مل��ث��ري،  لل�شباق  �لأوىل  �للفة  م��ن  لان�شحاب 
�ل�شد�رة �شهدت مت�ّشك �شميد بها من خال قيادة 
خالية من �لأخطاء، فاأحرز فوزه �ل�شابع يف �لبطولة 
ود�رت  �لثانية.  من  ج��زًء  و815  ث��و�ٍن  �شبع  بفارق 
وبن  بومر  بني  �لثالث  �ملركز  على  �شديدة  مناف�شة 
لدن، بعدما كان بومر قد �نطلق من �ملركز �لثاين 
وخ�شر  �لأوىل.  �للفة  يف  �لفي�شل  �أم���ام  خ�شره  ث��م 
بومر �ملركز �لثالث �أي�شاً �أمام بن لدن قبل �أن يعود 
ويتقّدم عليه يف منت�شف �ل�شباق �لذي تاأّلف من 12 

لّفة ويعتلي من�شة �لتتويج مع �شميد و�لفي�شل.
من  ك��ل  �لأوىل  �ل�شتة  �مل��ر�ك��ز  �شائر  على  وتناف�س 
�شائق ف��ري��ق �ل��ن��اب��ودة �لآخ���ر ك��رمي �لأزه����ري وبن 
�إىل  �إ�شافة  مطر  حممد  �لبحريني  و�ل�شائق  لدن 
�أ���ش��ك��ن��اين. وق����ّدم �لأزه�����ري ع��ر���ش��اً ر�ئ��ع��اً يف �للفة 
ويحرز  و�أ����ش���ك���ن���اين  لدن  ب���ن  ل��ي��ت��ج��اوز  �لأخ�������رية 
�شاد�شاً  ومطر  �لر�بع، فجاء بن لدن خام�شاً  �ملركز 
�شعوره  ع���ن  ب���ن لدن  و�أع�����رب  ���ش��اب��ع��اً.  و�أ���ش��ك��ن��اين 

�إذ قال: يف �لن�شف �لأول من �ل�شباق كنت  باخليبة 
يف موقع جيد لعتاء �ملن�شة، لكن بومر كان �شريعاً 
�لثالث. وبعد  �ملركز  و��شتطاع جتاوزي ليحتّل  جد�ً 
ذلك، د�رت مناف�شة �شديد يف و�شط �ملجموعة بيني 
و��شتخدم كرمي  و�أ�شكناين،  �لأزه��ري  كل من  وبني 
خربته ليتجاوزنا ويحرز �ملركز �لر�بع. مل يكن هذ� 
ما كنت �أتوّقعه، لذلك �أنا م�شّمم على حتقيق نتيجة 

�أف�شل يف �جلولة �لعا�شرة. 

�شد�رة  ترتيب  ب��ات  �لتا�شعة،  �جل��ول��ة  �نتهاء  وبعد 
�لأو�شط على  �ل�شرق  كاأ�س بور�شه جي تي3  حتّدي 
نقاط(،   203( �شميد  كليمن�س   .1 �لتايل:  �ل�شكل 
كرمي   .3 نقطة،   195( �لفي�شل  �لعزيز  عبد   .2

�لأزهري )161 نقطة(.
�أّما ترتيب �لفرق فبات كالتايل: 1. فريق �لنابودة 
2. فريق �شقور �ل�شعودية )341  )364 نقطة(، 

نقطة(، 3. فريق �لبحرين )287 نقطة(.

�لأر�س  ره��ان  ك�شب  �مل��وج م�شقط من  متكن فريق 
من  �لأوىل  �جل����ول����ة  ب��ل��ق��ب  و�ل����ف����وز  و�جل���م���ه���ور 
�نتزع  �أن  بعد  �لعاملية  �لإك�شرتمي  �شباقات  �شل�شلة 
�ل�شد�رة من فريق ريدبول �لنم�شاوي �لذي ت�شيد 
وقد  �ملا�شيني.   �ليومني  يف  �لعام  �لرتتيب  لئحة 
�ل�شباق  �لفارق يف  تقلي�س  �مل��وج م�شقط من  متكن 
�خلام�س لليوم �لأخري لنقطتني قبل �أن يتمكن من 
ويجعل  �ل�شاد�س  �ل�شباق  يف  ري��دب��ول  على  �لتفوق 
�ل���ف���ارق ب��ي��ن��ه��م��ا ن��ق��ط��ت��ني، وق���د مت��ك��ن م���ن ح�شم 
�للقب ل�شاحله يف مناف�شة مثرية مع ريدبول �لذي 
حاول جاهد� �أن يتغلب على �ملوج م�شقط يف �ل�شباق 
�ل�شابع و�لأخري، وبالتايل ح�شل فريق ريدبول على 
�ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام للجولة �لأوىل وجاء 
فريق  ج��اء  ور�ب��ع��ا  �ألنجي،  فريق  �لثالث  �مل��رك��ز  يف 
�لآخر  ه��و  ر�ئ��ع��ا  �د�ء  ق��دم  �ن  بعد  �لعماين  �ل��دق��م 
بعد فوز مذهل يف �ل�شباق �لأخري من �جلولة. وقد 
جرى حفل �خلتام على �شاطئ �ملوج م�شقط برعاية 
�شاحبة �ل�شمو �ل�شيدة د.منى بنت فهد بن حممود 
�آل �شعيد �لتي �شلمت �جلو�ئز للفرق �لثاثة �لأوىل 

بح�شور عدد من �مل�شوؤلني من عمان لاإبحار ومن 
�للجنة �ملنظمة للفعالية و�شط ح�شد من �جلماهري 
�ل��غ��ف��رية �ل��ت��ي ح�����ش��رت خم��ت��ل��ف �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 
نظمتها عمان لاإبحار على هام�س �شل�شلة �شباقات 
�ل�شلطنة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإك�����ش��رتمي 
لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل ممثلة يف عمان لاإبحار 
�ل�شر�عي  �لإب���ح���ار  ري��ا���ش��ة  لت�شخري  ت�شعى  �ل��ت��ي 
��شتثمار  وكذلك  �لعماين  �ل�شباب  مهار�ت  لتطوير 
�لفعاليات يف �لرتويج لل�شلطنة وملا تتمتع به  هذه 

من مقومات �شياحية وفر�س ��شتثمارية. 
  الرا�سدي: اأهدي الفوز للجماهري

وحول فوز فريقه باملركز �لأول يف هذه �جلولة قال 
�لبحار �لعماين ها�شم �لر��شدي: �حلمدهلل ��شتطعنا 
�ليوم حتقيق هذ� �لفوز على مياهنا �لعمانية وبني 
خا�شة  لنا  قويا  د�عما  كانت  فعا  �لتي  جماهرينا 
�ل�شباقات فيه حا�شمة مع وجود  كانت  �لذي  �ليوم 
�أن  ب��ع��د  ري���دب���ول  ف��ري��ق  وب���ني  بيننا  ب�شيط  ف����ارق 
ت��ق��دم��ن��ا عليه يف �ل�����ش��ب��اق �ل�����ش��اد���س ق��ب��ل �لأخ���ري، 
وبف�شل توفيق من �هلل و�جتهاد من طاقم �لفريق 

يف  ل�شاحلنا  ريدبول  مع  �ملناف�شة  ح�شم  من  متكنا 
�ل�شابع �لأخري فقد �خرتنا م�شار�ت جيدة  �ل�شباق 
ونك�شب  ن��ت��ق��دم  جعلتنا  ن�����ش��ط��ة  ه����و�ء  ح��رك��ة  ب��ه��ا 
�لبطولة،  ه��ذه  لقب  منحنتنا  �لتي  �ل�شباق  نقاط 
�لتي  �حلبيبة  �لفوز جلميع �جلماهري  ه��ذ�  �أه��دي 
�لبطولة  هذه  �شباقات  خال  و�شاندنا  معنا  وقفت 
ل  و�أن���ه  خا�شة  �مل�شو�ر  نو��شل  �أن  لنا  حافز  وه��ذ� 
�أخ��رى متبقية على مد�ر �لعام  تز�ل هناك جولت 

لنتمكن من �ملحافظة على لقب �لبطولة .
 الع�سار الهادي

ورغم م�شاركته �لأوىل منت قو�رب �لإك�شرتمي وهي 
�لعماين  �لبحار  �أد�ء  كان  له  بالن�شبة  جديدة  فئة 
)�لإع�شار  زم��ائ��ه  ب��ني  �مل��ل��ق��ب  �ل���ه���ادي  م�شعب 
�لفريق  ربان  و�متدحه  متميز�  �أد�ءه  كان  �لهادي( 
باأد�ء  م�شرور  �أن��ه  قائا  ماكميان  يل  �لإجنليزي 
م�شعب �لهادي خال �ل�شباقات وروحه �لإيجابية 
و�ن�شجاهم مع �لفريق مما �نعك�س �إيجابا على �أد�ء 
قال  وف���وزه  م�شاركته  وح���ول  ع���ام،  ب�شكل  �ل��ف��ري��ق 
م�شعب �لهادي: �أنا �شعيد جد� بفوزنا �ليوم بلقبة 

�لإك�شرتمي  �شباقات  �شل�شلة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة وه����ذه �أوىل م�����ش��ارك��ت��ي ب��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة من 
ومب�شرة  ج��د�  ج��ي��دة  ب��د�ي��ة  فهي  ول���ذ�  �ل�شباقات 
�أ�شدقائنا  وبني  �ل�شلطنة  مياه  على  و�أنها  خا�شة 
�لرياح  حركة  بطئ  من  �لرغم  وعلى  وجماهرينا، 
�إل �أننا متكن �ليوم من جتنب �لأخطاء �لتي وقعنا 
ف��ي��ه��ا ب��الأم�����س ب��ع��د �ج��ت��م��اع م��ط��ول ب��ني �أع�شاء 
ولتجنب  كبري  بحر�س  �لب��ح��ار  وحاولنا  �لفريق 
�أن  �أخ��ط��اء لأن خطاأ و�ح��د� من �شاأنه  �أي��ة  �رت��ك��اب 
يبعدنا عن من�شة �لتتويج و�حلمدهلل متكنا جميعا 
كفريق من �لإلتز�م وحتقيق ما �أردنا منذ �لبد�ية، 
�مل�شاركة و�أ�شافت يل  �لكثري من هذه  وقد تعلمت 
�أع��رف��ه��ا م��ن قبل ولذ�  م��ه��ار�ت وم��ع��ارف م��ا كنت 
�أت��ط��ل��ع ب�����ش��غ��ف ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ���ش��ب��اق��ات �جل���ولت 

�لقادمة . 
تاألق الدقم 

وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه يف 
�ليوم وتعرقل بدن قاربه يف مر�شى قارب  �شباقات 
فريق  �أن  �إل  �ل�شاد�س  �ل�شباق  يف  �لتحكيم  جلنة 

�لدقم �لعماين مل يياأ�س ومتكن من �لعودة لأجو�ء 
�لأخري  �ل�����ش��ب��اق  يف  �لأول  �مل��رك��ز  وح��ق��ق  �ملناف�شة 
�لنقاط مل ي�شتطع من تخطي  ولكن ب�شبب فارق 
ف��ري��ق �إل��ن��ج��ي �ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �لثالث، 
وبالتايل �نهي �ل�شباق على بعد خطوة من من�شة 
قال  �ليوم  و�مل�شاركة  �لنتيجة  هذه  وحول  �لتتويج 
قارب  م��نت  على  �ملع�شري  نا�شر  �لعماين  �لبحار 
�لدقم: �حلمدهلل على نتيجة �ليوم على �لرغم من 
�أن  �إل  �لأوىل  �لثاثة  �لفرق  �شمن  من  لي�س  �أننا 
�شيئا خا�شة مب�شاركة  �لر�بع ل يعد مركز�  �ملركز 

يرغب  و�جلميع  �ل�شباقات  ه��ذه  يف  كبرية  �أ���ش��م��اء 
�لرياح  عاندتنا  وق��د  �لتتويج  ملن�شة  �ل��و���ش��ول  يف 
يف ك��ث��ري م��ن �لأح���ي���ان وع��ن��دم��ا ت��ك��ون يف منطقة 
منعدمة �لرياح ل ميكن �أحيانا �أن تقوم باأي �شيء 
�ملنطقة ملنطقة  تلك  م��ن  �خل���روج  ���ش��وى حم��اول��ة 
بها حركة رياح �أن�شط وهذ� ما ت�شتغله �لفرق �لتي 
تتوفق يف �ختيار �لأمكان �لتي تكون بها �لرياح �أكر 
ن�شاطا، و�أحب �أن �أبارك لفريق �ملوج م�شقط فوزهم 
بلقب هذه �جلولة ورفع �لعلم �لعماين على من�شة 

�لتتويج وهذ� م�شدر �شعادة وفخر لنا جميعا . 

اليوم.. مواجهات اجلولة الثالثة 

انت�شارات مميزة لفرق بني يا�س ودا�س وليوا يف دوري وزارة �شوؤون الرئا�شة الكروي

�سائق فريق النابودة يفوز على حلبة لو�سيل ويعّزز �سدارته للرتتيب العام

كليمن�س �شميد بطل اجلولة التا�شعة من حتّدي كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط

الفريق العماين املوج م�سقط يك�سب رهان البحر واجلمهور ويح�سد لقب اجلولة الأوىل

ح�شور جماهري كبري يف اليوم اخلتامي ل�شل�شلة �شباقات الإك�شرتمي العاملية

اليوم.. ت�ستكمل مواجهات دور الـ16 

تاأهل قلعة اجلاهلي وفلج هزاع لدور الربع نهائي لبطولة العني لالأحياء ال�شكنية 

�أقام نا�شئو �شطرجن �لعني حفل تكرمي لزميلهم حارب 
�لتميز لأف�شل لعب  �ل�شام�شي مبنا�شبة فوزه بجائزة 
�لثقافية  �للجنة  بالتن�شيق مع  وذلك  �شهر فرب�ير  عن 
وقد  و�ل�شطرجن،  للثقافة  �لعني  ب��ن��ادي  و�لجتماعية 
�أ����ش���اد �مل��ه��ن��د���س ط����ارق �ل��ط��اه��ر رئ��ي�����س �جل��ه��از �لفني 
بالنادي بهذه �ملبادرة �لطيبة من �لنا�شئني جتاه زميلهم 
�لنا�شئني  ب��ني  ت�شود  �لتي  �جل��دي��دة  �ل���روح  يعك�س  مم��ا 
وفرحتهم لإجناز زميلهم . و�أ�شاف �لطاهر �أن �لتعاقد 
مع �ملدر�شة �لأوربية يف �لتدريب بد�أ يوؤتي ثماره �شريعا 
�لنادي تقدما ملحوظا يف م�شتو�هم  نا�شئو  حيث حقق 
�لروؤية  و�شوح  بف�شل  �ملا�شي  �ل�شهر  خال  ونتائجهم 
�لتي  �ملحفزة  �لطموحة  �لإ�شرت�تيجية  �لفنية و�خلطة 

و�شعها �جلهاز �لفني لتح�شني �أد�ء �لاعبني و�لاعبات 
وتطوير نتائجهم يف �لبطولت �ملحلية و�لدولية .

وكان �لنا�شئ �ملوهوب حارب �ل�شام�شي قد �إن�شم للنادي 
قبل عام و�حد فقط و�أبهر مدربيه بنتائجه خال �لعام 
�ملا�شي يف بطولة �لإمار�ت حتت 10 �شنو�ت حيث ت�شدر 
�لبطولة منذ بد�يتها رغم حد�ثة عهده باللعبة وكونها 
�مل�شاركة �لأوىل له يف بطولة على م�شتوى �لدولة ولكنه 
�لأو�شاع  بع�س  يف  خ�شارته  ورغ���م  مم��ت��ازة  نتائج  حقق 
�ملتميزة  نتائجه  �أن  �إل  �خل��ربة  نق�س  ب�شبب  �ملك�شوبة 
�أهلته للم�شاركة يف مباريات ح�شم �لتعادل لينتزع �ملركز 
�لثاين على م�شتوى �لدولة بجد�رة معلنا مياد موهبة 

�شطرجنية و�عدة. 

اختتام بطولة اجلوجيت�شو املدر�شية اليوم يف ابوظبينا�شئو �شطرجن العني يحتفلون بفوز حارب ال�شام�شي بجائزة التميز
فازت مدر�شة ز�يد �لثاين باملركز �لول على م�شتوى مد�ر�س �بوظبي فيما ظفرت مدر�شة �شلطان بن ز�يد 
بكاأ�س �ملركز �لول على م�شتوى مد�ر�س �لعني �شمن �ملناف�شات �لتاأهيلية لبطولة �جلوجيت�شو �ملدر�شية 
يف  و�شارك   . للتعليم  �بوظبي  جمل�س  وتنظيم  ��شر�ف  حتت  �جلزيرة  ن��ادي  �شالة  يف  �ليوم  تختتم  �لتي 
مدر�شة   15 ميثلون  �لثانية  �حللقة  من  طالبا   242 باأبوظبي  للجوجيت�شو  �ملد�ر�س  بطولة  مناف�شات 
نقطة وجاءت   41 بر�شيد  �ل�شقور  ثانيا مدر�شة  نقطة وحلت   42 �لثاين على  ز�يد  .وح�شلت مدر�شة 
ثالثا مدر�شة عبد �هلل بن رو�حة بر�شيد 40 نقطة ووقفت بنف�س �لر�شيد مدر�شة �لغز�يل باملركز �لر�بع. 
وعلى م�شتوى بطولة �لعني ح�شلت مدر�شة �شلطان بن ز�يد على �ملركز �لول بر�شيد 18 ميد�لية ملونة 
وجاءت ثانيا مدر�شة �ملقام بنيلها 15 ميد�لية يف حني حلت باملركز �لثالث مدر�شة �لتوفيق بر�شيد 12 
ميد�لية . �شهد �ملناف�شات حميد عبد �هلل مدير �د�رة �شوؤون �لطلبة مبجل�س �بوظبي للتعليم ونا�شر خمي�س 
عامر مدير �لأن�شطة �لا�شفية مبجل�س �أبوظبي للتعليم وعدد من �ملهتمني باللعبة و�مل�شوؤولينبمجل�س 
�أبوظبي للتعليم و�أعد�د كبرية من طاب وطالبات �ملد�ر�س و�أ�شر �لاعبني . وقام كل من حميد عبد �هلل 

ونا�شر خمي�س بتتويج �لفائزين وتوزيع �مليد�ليات .4 - 50 كجم.
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مهرجان  من  �لر�بعة  �جلولة  حققت 
ملد�ر�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لكرة يف �ندية �بوظبي �خلم�شة و�لتي 
نادي  �كادميية  ماعب  ��شت�شافتها 
بال�شهامة  �لول  �م�����س  ي��وم  �ل��وح��دة 
،تفاعل كبري وم�شاركة مميزة ل�شغار 
وبني  و�جلزيرة  و�لوحدة  �لعني  فرق 

يا�س و�لظفرة.
�شهد فعاليات �ملهرجان �ل�شيد طال 
�لفنية  �ل�شوؤون  �د�رة  مدير  �لها�شمي 
و�حلاي  �لريا�شي  �بوظبي  مبجل�س 
نادي  لأكادميية  �لفني  �ملدير  جمعة 
ومدير  �لكادميية  وم�شرف  �لوحدة 
بجانب  �ل����ن����ادي  يف  �ل���ك���رة  م���در����ش���ة 
م�����ش��ريف و�د�ري������ي �ل���ف���رق �ل�����ش��ن��ي��ة يف 

�لكادميية.
�لر�بعة  جولته  يف  �ملهرجان  وو����ش��ل 
وم�شتويات  �يجابية  نتائج  بتحقيق 
و�عدة  و�لك�شف عن مو�هب  متقدمة 
ترجمة لأهد�فه بدعم قاعدة �ملر�حل 
�لعمرية يف �ندية �بوظبي باملزيد من 
�خل���رب�ت و�ل��ت��ج��ارب ع��رب �لتجمعات 
لن�شر  �ل�شاعية  �ل��ك��روي��ة  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات 
و�لعمل على تقدمي  �لكروية  �لثقافة 
ك���ل �ن�����و�ع �ل���دع���م و�له���ت���م���ام جليل 

�مل�شتقبل .
مبتابعة  �مل�����ه�����رج�����ان  ح����ظ����ي  ك����م����ا 
�جل��م��اه��ري و�ول����ي����اء �لم�����ور جلميع 
�ملثرية بني فرق  و�ملباريات  �ملو�جهات 
و�لظفرة  و�جل��زي��رة  و�ل��وح��دة  �لعني 
 ، ����ش���ن���و�ت  7 و8  ي���ا����س حت����ت  وب���ن���ي 
�لم���ر �ل���ذي ت��رك �ث���ر� ر�ئ��ع��ا وقبول 

كبري� يف ر�بع مر�حل �ملهرجان �لذي 
�بريل  ���ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف  ���ش��ت��خ��ت��ت��م 
�لقادم يف �كادميية نادي بني يا�س بعد 
�ل��ت��ي حققها يف  �ل��ك��ب��رية  �ل��ن��ج��اح��ات 
�ندية  �كادمييات  �ملا�شية يف  �جلولت 

�لعني و�جلزيرة و�لظفرة و�لوحدة.
تبادل  �ل���ر�ب���ع���ة  �جل���ول���ة  خ���ت���ام  ويف 
�لتذكارية  �ل����دروع  �لها�شمي  ط���ال 
ت��ث��م��ي��ن��ا وتقدير�  �حل����اي ج��م��ع��ة  م���ع 
للتعاون �مل�شرتك بني جمل�س �بوظبي 
�ل��ري��ا���ش��ي و�ل����ن����ادي ل���دع���م و�جن����اح 
�ل��رب�م��ج و�مل���ب���ادر�ت �ل��ه��ادف��ة لأندية 

�بوظبي .
ب����دوره ق���دم ط���ال �ل��ه��ا���ش��م��ي مدير 
�د�رة �ل�شوؤون �لفنية مبجل�س �بوظبي 
لنادي  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  �ل��ري��ا���ش��ي 
وم�شاهمتهم  تعاونهم  على  �ل��وح��دة 
�ملهرجان  فعاليات  جن��اح  يف  �ل��ك��ب��رية 

مبحطته �لر�بعة ، منوها �ن �ملهرجان 
برهن على قيمته ومتيزه من خال 
�لتو�جد �جلماهريي �لكبري ومتابعة 
وت�شجيعيهم  لأبنائهم  �لم��ور  �ولياء 
وحتفيزهم لي�شكلو� نو�ة �مل�شتقبل مع 
فرقهم ، موؤكد� �ن �حلدث وفر فر�س 
ولاعبي   ، �لتدريبية  للكو�در  ر�ئعة 
، م�شري�  �لو�عدة  �لفرق من �لجيال 
�شيخرجون  �مل�����ش��ارك��ني  ج��م��ي��ع  ب����ان 
�لتجمع  خ��ال  م��ن  كبرية  مبنجز�ت 
�ل�����ش��ه��ري ل��ف��رق �ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة يف 
ك��ل ن���اد م��ن �ن��دي��ة �ب��وظ��ب��ي ،ليمهد 
ختام  يف  وجوهرية  ثرية  مر�حل  �ىل 
حم��ط��ت��ه �ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��ت ب���ن���اء على 
�لرب�مج  �شمن  علمية  و��ش�س  در��شة 
�لتطويرية ملجل�س �بوظبي �لريا�شي 
ودعمه �لكبري لتطوير قاعدة �لفئات 

�لعمرية يف �ندية �بوظبي.

��شاد �حلاي جمعة �ملدير  من ناحيته 
�ل���ف���ن���ي لأك����ادمي����ي����ة ن������ادي �ل���وح���دة 
باجلهود �لكبرية �لتي يقودها جمل�س 
وتعزيز  ل���دع���م  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي 
جناحات قاعدة �لفئات �ل�شنية باأندية 
�ب��وظ��ب��ي ، م��ث��ن��ي��ا ع��ل��ى �ل�����دور �لذي 
لاعبني  �ل��ك��روي  �مل��ه��رج��ان  �شيلعبه 
وتخريج  �مل��و�ه��ب  تن�شئة  يف  �ل�شغار 
�مل�شرف  �لتمثيل  ع��ل��ى  ق����ادرة  �ج��ي��ال 
ل��ف��رق �ن���دي���ة �ب��وظ��ب��ي ب�����ش��ك��ل ع����ام ، 
بفو�ئد  �جل��م��ي��ع  ي��خ��رج  �ن  م��ت��م��ن��ي��ا 
حتقيق  على  ت�شاعد  مهمة  وجت���ارب 
�ل�شنية  �لفئات  لفرق  �لكبري  �لتقدم 
يف �ن��دي��ة �ب��وظ��ب��ي ، م��ن��وه��ا ع��ل��ى �ن 
على  حتر�س  �لوحدة  ن��ادي  �كادميية 
دعم �ملهرجان ور�شالته �لهادفة ودوره 
�شنية  فرق  وتكوين  تنمية  يف  �لفاعل 

تتميز بالتكامل �لحرت�يف .

نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لإمار�ت ، بعد ظهر �م�س )�ل�شبت( يف قرية بوذيب 
ختام  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �خل��ت��م  مبدينة  ل��ل��ق��درة  �لعاملية 
مناف�شات بطولة قفز �حلو�جز يف ن�شختها  �لثالثة 
فعاليات  �طار  و�قيمت يف   ، ليومني  ��شتمرت  و�لتي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان 
ينظمه  �ل��ذي   2013 للفرو�شية  �ل�شابع   �ل���دويل 
نادي تر�ث �لم��ار�ت ، وت�شتمر حتى �ل�شاد�س ع�شر 
جمعية  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �حل��ايل  مار�س  من 
�لمار�ت للخيول �لعربية و�حتاد �لمار�ت للفرو�شية 
، ومب�شاركة عدد كبري من �لفر�شان و�لفار�شات ، من 

دولة �لإمار�ت وعدة بلد�ن عربية و�أجنبية. 
مب�شاركة  للبطولة  �خلتامي  �ليوم  فعاليات  حظيت 
من  نخبة  فيه  تناف�شت  �ذ  �ل��ف��ر���ش��ان،  م��ن  متميزة 
�ف�شل فر�شان �لمار�ت على �شهو�ت �خليول �ملدربة 
بجمالها  و�خل��ي��ول    ، برب�عتهم  �ل��ف��ر���ش��ان  ،وت��األ��ق 
ف��وق �حل��و�ج��ز  يف مناف�شة  ور���ش��اق��ت��ه��ا،وه��ي تقفز 
خيل  ل��روع��ة  لف��ت��ة  ���ش��ورة  ،عك�شت  و�شاخنة  ق��وي��ة 
�لإم������ار�ت ، و���ش��ط ج��م��ه��ور م��ن حم��ب��ي �ل��ف��رو���ش��ة ، 
�شفقو� كثري� للفائزين. فقد تابع �شموه من �شالة 
 ، ب��وذي��ب  يف  للفرو�شية  �ل��ك��ربى  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
ذلك  بعد  �شموه  ت��وج  ثم   .. �ملناف�شة  مر�حل  جميع 
حيث  �ملحرتفني  فئة  من  �لأوىل  باملر�كز  �لفائزين 
بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �لم���ار�ت���ي���ة  �ل��ف��ار���ش��ة  ف����ازت 
�حمد �ل مكتوم من مركز �لمار�ت للفرو�شية على 
�شهوة �حل�شان بينوت�س ديبيوفور باجلائزة �لكربى 
وح�شلت على �شيارة فاخرة وجائزة مالية قيمة فيما 
ن���ادي �بو  �ل��ف��ار���س ر����ش��د حممد �لرميثي م��ن  ح��ل 
ظبي للفرو�شية على �شهوة �حل�شات كاي�شون ثانيا 
وح�شل على جائزة مالية قيمة ، كما ح�شل �لفار�س 
�حمد �جلنيبي من ��شطبات نادي تر�ث �لمار�ت 
�لثالث  �مل��رك��ز  على  ر�دو   يوكو  �جل���و�د  �شهوة  على 
�خرين  فائزين  خم�شة  ح�شل  كما   ، مالية  وجائزة 
على جو�ئز مالية ، وقد عمت �لفرحة �جو�ء �ل�شالة 

�لكربى وطافت �لفائزة باجلائزة �لكربى وزماوؤها 
يف جنباتها و�شط ت�شفيق وت�شجيع كبري .

نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت���وج  ك��م��ا 
�ل��ف��ائ��زي��ن م��ن ف��ئ��ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني و�خليول 
للم�شتوى  �رتياحه  عن  معربا   ، �ل�شيلة   �لعربية 
�لطيب �يل بلغه فر�شان �لمار�ت مهنئا �ياهم على 
حتقيقهم للمر�كز �لوىل يف �مل�شابقات ، و�لتي جاءت 
�ملتطور يف ريا�شة قفز �حلو�جز يف  �مل�شتوى  لتوؤكد 
�شالة  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعاليات  ح�شر  �لم����ار�ت. 
 ، ب��وذي��ب  يف  للفرو�شية  �ل��ك��ربى  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�ل  خليفة  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  و�لتتويج 
نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن حممد بن خليفة �ل نهيان 
و���ش��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��د�هلل �ل��رم��ي��ث��ي �مل��دي��ر �لتنفيذي 
لاأن�شطة وحممد مهري �ملزروعي مدير �إد�رة قرية 
بوذيب للفرو�شية، ونخبة من ��شحاب �ل�شطبات 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �لدولة  يف  و�خلا�شة  �لعامة 
ريا�شة  م����ن حم���ب���ي  ك���ب���ري  �خل���ل���ي���ج���ي، وج���م���ه���ور 
�لفرو�شية . وقد ��شفرت نتيجة مناف�شات بطولة قفز 
�ل�شغرية  �خليول  فئة  مع  للمبتدئيني   ، �حل��و�ج��ز 
�أت�����س. 5 ���ش��ن��و�ت(  ع��ن ف��وز �جل���و�د  �ل�شن )4 �أىل 

�أت�س.��س. ميدو�شا باملركز �لأول ، وميتطيه �لفار�س 
�شمنتا كيتلي من ��شطبات �ل�شر�ع ، و�لثاين �جلو�د 
رينكوم �شيلف ، ومتتطيه �لفار�شة كلري عبد �لعزيز 
و�لثالث   ، للفرو�شية  �حل��م��ر�ء  م��رك��ز  �ل��ر���ش��ا،م��ن 
�جلو�د دبليو. ديفا روز .�م. ��س. ومتتطيه �لفار�شة 

ماريون هوغز ، من )تيم 27(
�أم���ا ���ش��وط �مل��ب��ت��دئ��ني و�خل���ي���ول �ل�����ش��غ��رية �ل�����ش��ن ، 
توما�س  �ل��ف��ار���س  �لول  �ل��ف��ائ��ز  �مل��ب��ت��دئ��ي��ني(  )ف��ئ��ة 
ماقديت جون،ممتطيا �جلو�د �أ�شد كومبونيون،من 
��شطبات �لأ�شيل ، و�لثاين �لفار�س غ�شان �حل�شني 
 ، علي  �آل  ��شطبات  م��ن  باريلو  �جل���و�د  ممتطيا   ،
و�ل��ث��ال��ث �ل��ف��ار���ش��ة �مي���ان �ح��م��د �مل��ه��ريي ممتطية 

�جلو�د كال�شتا 27 من نادي عجمان للفرو�شية.
�ما نتائج �شوط �لنا�شئني مع فئة �خليول �ل�شغرية 
�ل�شن )5 �ىل 6 �شنو�ت( ��شفرت عن فوز �جلو�د ليث 

هت�شن�شون   مايكل  �لفار�س  وميتطيه  �لأول  باملركز 
 ، �شيليتك  �جل��و�د  و�لثاين    ، زعبيل  ��شطبات  من 
وميتطيه �لفار�س �ل�شيخ علي جمال �لنعيمي كلري 
،م���ن ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��ف��رو���ش��ة ، و�ل��ث��ال��ث �جلو�د 
نادي  من  ديباين  �ل�س  �لفار�شة  ومتتطيه  فيني�شيا 
. ويف مناف�شات قفز �حلو�جز) فئة  للفرو�شية  دبي 
�لول  �لفائز   : يلي  كما  �لنتائج  كانت   ) �لنا�شئني 
، �ل��ف��ار���ش��ة ك��ل��ري �ل��ر���ش��ا مم��ت��ط��ي��ة �جل�����و�د باب�س 
�لفار�شة  و�ل��ث��اين  للفرو�شية،  �حل��م��ر�ء  مركز  ،م��ن 
ديليفري  ��شبي�شل  �جل���و�د  ممتطية   ، �دل���ر  مارينا 
م���ن ����ش��ط��ب��ات زع��ب��ي��ل ، و�ل��ث��ال��ث �ل��ف��ار���س كمال 
زي���زي ممتطيا �جل���و�د �ول���ف  م��ن م��رك��ز �حلمر�ء 
�حلو�جز  قفز  مناف�شات  بطولة  �أم��ا  للفرو�شية.    
�لول  بالفائز  حل  فقد  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
�لفار�س �شيف �حمد �ملزروعي ، ممتطيا �جلو�د �رمي 
ور�شان ، فيما ح�شل على �ملركز �لثاين �لفار�س خالد 
علي �جلنيبي، ممتطيا �جلو�د جابر من ��شطبات 
�لقو�ت �مل�شلحة ، فيما حل ثالثا �لفار�س عبد �لعزيز 
�ملرزوقي  ممتطيا �جلو�د د�ن�شر من ��شطبات نادي 

تر�ث �لإمار�ت.   
ــس الــ�ــســيــخ �ــســخــبــوط بــن نــهــيــان ،  ــار� ــف ال
اآل  احمد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  والفار�سة 

مكتوم )الدوليان(
ي�����ش��اه��ي ك��ث��ري� م��ن مناف�شات  �ل��ب��ط��ول��ة  م�����ش��ت��وى 

�لبطولت �لعاملية
�أعرب �لفار�س �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان 
، و�لفار�شة �ل�شيخة لطيفة بنت �حمد �آل مكتوم 
ل�شمو   ، وتقديرهما  �شكرهما  ع��ن  )�ل��دول��ي��ان( 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�شمو رئي�س �لدولة ، رئي�س نادي تر�ث �لمار�ت ، 
لدعمه �لد�ئم وت�شجيعه �مل�شتمر لل�شباب لاإقد�م 
على دخول ميادين �لفرو�شية من �بو�بها �ملتعددة 

، خا�شة ريا�شة قفز �حلو�جز.
وق����ال �ل���ف���ار����س �ل�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان ، �أن 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان 
، و�لذي ي�شمل خمتلف  �ل�شنوي  للفرو�شية �لدويل 
من  �شموه  يوليه  م��ا  على  دليل  �لفرو�شة  فعاليات 
لي�شمل  ، ومي��ت��د  �ل����رت�ث  وت��ق��دي��ر يحفظ  �إه��ت��م��ام 
�لإهتمام بالفار�س وتدريبه على فنون �لفي فرو�شية 
، وكذلك �خليول وح�شن �إعد�دها ، لتكون يف �ف�شل 
�شورها وجاهزيتها ، وكذلك �إعد�د ميادين �ل�شباق 

باأف�شل �ملو��شفات �لعاملية 
و�أكد �لفار�س �ل�شيخ �شخبوط ، باإ�شمه و�إ�شم جميع 
�ل��ف��ر���ش��ان �مل�����ش��ارك��ني يف �ل��ب��ط��ولت ،ع��ن تقديرهم 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  جل��ه��ود  ع��ال��ي��ا  وتثمينهم 
ملنظومة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  �ل�شخ�شية   ومتابعته  ز�ي���د 
و�ملنظمني   ، و�لفنية  �لإد�ري����ة  ب��الأج��ه��زة  �لعاملني 
ر�ق  وتنظيم  �إع��د�د  عن  ��شفرت  و�لتي   ، للمهرجان 
ظهر به �ملهرجان على كافة �ل�شعد ، و�أدى �ىل قوة 
�لفني  �لأد�ء  �شقف  ورف��ع  �ملت�شابقني،  بني  �ملناف�شة 
للفر�شان و�خليول ، موؤكد� �أن م�شتوى بطولة هذ� 
�لعام ت�شاهي كثري� من مناف�شات �لبطولت �لعاملية 
�لفر�شان  �أك���ده  م��ا  ، وه��ذ�  �إم��ار�ت��ي  ، وم�شرفة لكل 
�لدوليون �مل�شاركون يف �ملهرجان من �خلارج ، �لذين 
�إعد�د   ، ذلك  �شاأن  من  �أن  موؤكدين  �إعجابهم  �أب��دو� 
�ل�شيخ  �عرب  ،كما  �لعاملي  للتناف�س  موؤهلني  �بطال 
�شخبوط عن تقديره للفار�س �حمد �جلنيبي ممن 

�شاهمو� يف جناح �ملهرجان .
بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �ل��ف��ار���ش��ة   �أك���دت  جانبها  م��ن 
�حمد �آل مكتوم ، �أن ريا�شة �لفرو�شية  يف �لإمار�ت 
فخر  م�شدر  ذلك  و�أن   ، مت�شارعة  بخطو�ت  تتقدم 
�لفر�شان  تو�فد  �ىل  ،م�شرية  �مار�تي  لكل  و�عتز�ز 
�لعامليني من �خلارج ، وم�شاركتهم يف �مل�شابقات هو 

��شارة �ىل قوة �ملناف�شة.   

حاكم  بدعم  ي�سيد  النا�سئني  بفئة  الفائز 
ال�سارقة ورعاية �سلطان بن زايد  

�عرب �لفار�س �ل�شيخ �شلطان �شقر �لقا�شمي �لفائز 

)فئة  �حلو�جز  على  �لقفز  بطولة  يف  �لول  باملركز 
با�شم  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م��ن   ) �لنا�شئني 
�مل�شاركني عن �شعادتهم بامل�شاركة يف مهرجان �شمو 
�ل�شابع  �ل���دويل  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
للفرو�شية، م�شري� �ىل �ن �لد�فع �لرئي�شي لفوزه هو 
دعم وت�شجيع �لو�لد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ميد�ن  لرت��ي��اد  �ل�شباب  ولفئة  ل��ه  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لفرو�شية مو�شحا �ن ذلك �شكل �كرب د�فع وحافز 
لاقد�م و�قتحام ميد�ن �لفرو�شية وحتقيق مر�كز 
 ، و�ملثابرة  بالتدريب  �ل���ش��ر�ر  خ��ال  من  متقدمة 
موؤكد� �ن �لفوز ل ياأتي �ل من خال �ل�شر�ر . و�أنه 

يهدي ل�شموه  فوزه وزماءه باملر�كز �لأوىل  .
كما �عرب �ل�شيخ �شلطان �شقر �لقا�شمي عن عظيم 
�متنانه ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
وو�شع  بامل�شاركة  �لفر�شة  لنا  وف��ر  �ل��ذي  �لم���ار�ت 
���ش��م��وه ك��ل �لم��ك��ان��ي��ات م��ن �ج���ل �جن����اح �ملهرجان 

�لدويل �ل�شابع للفرو�شية 2013 
وقال �لفار�س �لقا�شمي �ن فر�شان �لمار�ت و�ملنطقة 
ل��ه م��ن �همية  مل��ا  �مل��ه��رج��ان �شنويا  ي��ن��ت��ظ��رون ه���ذ� 
دوما  �مل�شاركة  على  حر�شه  م�شدد�   ، ك��ربى  وقيمة 
يتيحه من  وم��ا  تنظيمه  ودق��ة  لقيمته  �ملهرجان  يف 
�شقر  �شلطان  �ل�شيح  و�ختتم   ، للم�شاركني  فر�شة 
�لقا�شمي ت�شريحه بالقول »نحن فخورون ب�شيوخنا 
�ل�شباب  جت��ذب  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ات  ي�شجعون  �ل��ذي��ن 
ونتبع  خلفهم  ن�شري  ون��ح��ن  ت��ر�ث��ه��م،  يف  وحتببهم 
خطاهم، ونحر�س جميعاً على �شمعة دولتنا، ونقدر 
�أعمارهم،  �هلل  �أط��ال  حكامنا،  يبذلها  �لتي  �جلهود 
لرفع ��شمها عاليا يف جميع �مليادين و�ملحافل.                               

�ملتناف�شني  من  كبرية  ن�شبة  �شكلو�  �لذين  �ل�شباب 
هذ� �لعام .

�مل��زروع��ي، مدير قرية  ق��ال حممد مهري  �ىل ذل��ك 
ب��وذي��ب �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��درة، �ن م��ه��رج��ان ه���ذ� �لعام 

�ك��ت�����ش��ب �أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة مب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
ف��ر���ش��ان �لم������ار�ت �مل��م��ي��زي��ن و�مل��ه��ت��م��ني م��ن خارج 
�ملو�طنني،  من  �لنظري  منقطع  وباحلما�س  �لدولة 
�شو�ء يف �ملناف�شات �أو �لت�شجيع، �أو متابعة �لفعاليات 
�ملختلفة، موكد� �ن �ملتابعة �مل�شتمرة لر�عي �ملهرجان 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �شاحب 
�لإمار�ت،  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو 
�ألقا  ز�دت���ه  �مل��ه��رج��ان  لفعاليات  �ليومي  وح�����ش��وره 
وبهجة، و�و�شحت حب �شموه للخيول وحر�شه على 
�أكرب  بني  ون�شرها  �لريا�شة  بهذه  �ملهتمني  ت�شجيع 
�لذين �شكلو�  �ل�شباب  �ملو�طنني، وبخا�شة  عدد من 

ن�شبة كبرية من �ملتناف�شني هذ� �لعام .

برنامج �سباق كا�س القدرة 
مناف�شات  لنطاق  �ل�شتعد�د�ت  �لحد  �ليوم  تبد� 
كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان  �لدويل 
�ل�شابع  �ل�����دويل  ���ش��م��وه  ل��ل��ق��درة ���ش��م��ن م��ه��رج��ان 

للفرو�شية يف قرية �بوذيب للقرو�شية .
على   240كم  مل�����ش��اف��ة  ���ش��ب��اق��ا  �مل��ن��اف�����ش��ة  وت�����ش��م��ل 
ث����اث م���ر�ح���ل ، و�مل�����ش��ن��ف دول���ي���ا ب��ث��اث جن����وم . 
�شنو�ت  �شبع  �أع���م���ار   م��ن  للخيول  خم�ش�س  وه���و 
باملرحلة  �ملتناف�شون م�شاركتهم   ،وي��ب��د�أ   ف��وق   فما 
يوم  �شتنطلق فجر  �لتي  �ل�شفر  �للون  ذ�ت  �لوىل 
�خلمي�س �ملقبل 14  مار�س  مل�شافة  80 كم ، ومن 
ثم ي�شتكملون  بقية �جلولت و�لأ�شو�ط على مد�ر 

يومني �آخرين  لإمتام �مل�شافة كاملة .
�شمو  كاأ�س  �شباق   �ملناف�شات  برنامج  يت�شمن   كما 
للقدرة  �ل���دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
للخيول ذ�ت �مللكية �خلا�شة مل�شافة 120 كم ، و�شباق 
�لقدرة �لدويل لل�شباب و�لنا�شئني مل�شافة 120 كم 
،  �مل�شنف دوليا بنجمتني ، و�شباق �لقدرة �لن�شائي 
�ملحلي �ملفتوح مل�شافة 120 كم �شمن خم�س  مر�حل  
، ويقام �ل�شباق لأول مرة بهذه �مل�شافة �لطويلة ، �ىل 
جانب جملة من �ل�شباقات �لتاأهيلية مل�شافات ما بني 

40 كم و 80 كم  . 

يف املهرجان الدويل ال�سابع  للفرو�سية 

 �شلط���ان ب���ن زاي���د يت���وج الف��ائ��زي���ن يف خت����ام فعالي���ات قف����ز احل����واج������ز
لطيفة بنت احمد ال مكتوم تفوز باجلائزة الكربى

جناح فعاليات مهرجان امل�شي لل�شيدات يف اأبوظبي والعني والغربية
�ي��ام يف  �قيم على مدى ثاثة  �ل��ذي  �مل�شي لل�شيد�ت  حقق مهرجان 
�حتفال  �بوظبي  �لغربية وكورني�س  �ملنطقة  �ملرفاأ يف  �لعني ومدينة 
700 �شيدة يف  �ل��ع��امل��ي جن��اح��ات لف��ت��ة و���ش��ط م�شاركة  �مل���ر�ة  ب��ي��وم 
موؤ�ش�شة  ب��ني  �لتعاون  �تفاقية  ب��ر�م��ج  �شمن  ج��اءت  �لتي  فعالياتها 
وتعزيز  دع��م  بهدف  �لريا�شي  �بوظبي  وجمل�س  �ل�شرية  �لتنمية 
�ملجتمع.  �شر�ئح  جلميع  �لريا�شية  و�لثقافة  �ل��وع��ي  ن�شر  م�شاعي 
�شعادة مرمي  �بوظبي  كورني�س  �قيم يف  �لذي  �ليوم �خلتامي  ح�شر 
�لغفلي مدير  و�شعيد  �ل�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  عام  �لرميثي مدير 
وفا�شل  �ل���ش��ري��ة  �لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �مل�����ش��ان��دة  �خل���دم���ات  د�ئ����رة 
�لريا�شي  �بوظبي  �لنوعية مبجل�س  �لريا�شة  �د�رة  �ملن�شوري مدير 
. و�شهدت  �لريا�شية و�لرتبوية  �لن�شائية  �لقياد�ت  وح�شد كبري من 

ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان �ل���ذي �ن��ط��ل��ق م��ن ح��دي��ق��ة ف��ل��ج ه���ز�ع يف �لعني 
حمطاته  ختام  يف  و�نتقل  �لثاين  �ليوم  يف  �مل��رف��اأ  مدينة  �ىل  و�متد 
دور  �همية  على  ت��رك��زت  توعوية  حما�شر�ت  �بوظبي  كورني�س  �ىل 
�لريا�شة و�ثرها �لكبري للحد من �ملعوقات �ل�شحية بجانب �لفقر�ت 
�لريا�شية و�لرتفيهية �لتي ت�شمنتها مر�حل �ملهرجانبال�شافة �ىل 
��شتهدفت  �لتي  �ملزمنة  �لأمر��س  �لطبي من  �لفح�س  ذلك مرحلة 
�لخرية  حمطته  يف  �ملهرجان  ختام  ويف   . �حل��دث  يف  �مل�شاركات  ك��ل 
�ملر�ة  ريا�شة  ق�شم  رئي�س  �مل��ه��ريي  خولة  قامت  �بوظبي  بكورني�س 
�لريا�شة  ق�شم  رئي�س  �لن�شاري  ونورة  �ل�شرية  �لتنمية  يف موؤ�ش�شة 
�لن�شائية يف جمل�س �بوظبي �لريا�شي بتتويج �لفائز�ت يف �ملهرجان 
�إىل  �لوىل  �لثاثة  �ملر�كز  ل�شاحبات  و�مليد�ليات  �لكوؤو�س  وتقدمي 

بادرة  يف  لل�شيد�ت  �لطبية  �لأج���ه���زة  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��ق��دمي  ج��ان��ب 
ت�شجيعية من جمل�س �بوظبي �لريا�شي للتاأكيد على �أهمية ممار�شة 
فا�شل  ��شار  جانبه  من   . �ملزمنة  �لأم��ر����س  من  و�لوقاية  �لريا�شة 
�ملن�شوري مدير �د�رة �لريا�شة �لنوعية يف جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
�مل��ر�ة يف  وتقدير� لعطاء�ت  تثمينا  لل�شيد�ت جاء  �مل�شي  �ن مهرجان 
�ملجتمع وتز�منا مع فعاليات يوم �ملر�ة �لعاملي موؤكد� �ن �حلدث �قيم 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  بني  �لتفاقية  تفعيل  جلنة  خطط  �شمن 
وجمل�س �بوظبي �لريا�شي لتو�شيع نطاق �مل�شاركة لأكرب عدد ممكن 
�لتفاعل  تكري�س  بهدف  �ملنا�شبات  هذه  مبثل  �لن�شائي  �لعن�شر  من 
ومكت�شبات  بنتائج  و�خل���روج  �ك��رب  ب�شورة  و�لج��ت��م��اع��ي  �لريا�شي 

مهمة .

تفاعل كبري يف اجلولة الرابعة ملهرجان جمل�س اأبوظبي الريا�شي ملدار�س الكرة

ح�شد منتخبنا �لوطني لآن�شات �ألعاب �لقوى يف 
�ليوم �لثاين من مناف�شات بطولة خليجياد �ملر�أة 
ر�شيد  لريفع  جديدتني  ميد�ليتني  بالبحرين 
بعثتنا �مل�شاركة يف �لدورة �لثالثة لريا�شة �ملر�أة 
ميد�ليات  وث��اث  ذهبيتان  ميد�ليات  �شبع  �ىل 
ف�شية وميد�ليتان برونزيتان . من ناحية �أخرى 
�لطائرة  �لكرة  لآن�شات  �لوطني  منتخبنا  حقق 

فوزه �لثاين على �لتو�يل يف �لبطولة جاء على 
�أ�شو�ط مقابل  ح�شاب �ملنتخب �لقطري بثاثة 
ل�شيء بعد �لفوز يف مبار�ة �لإفتتاح على نظريه 
�ملنتخب مبارياته يف �لبطولة  �لكويتي ويختتم 
بلقاء منتخب عمان وهي مبار�ة حتدد �ىل حد 
ك��ب��ري ه��وي��ة �ل��ب��ط��ل. م��ن ج��ان��ب �خ���ر �نطلقت 
�لإحتاد  �شالة  على  �لبولينج  مناف�شات  �م�����س 

�ل�شالت  جممع  يف  �ل��ط��اول��ة  ل��ك��رة  �لبحريني 
مبدينة عي�شى �لريا�شية بالرفاع وباوز�ن حتت 
�ليوم  �ملناف�شات  تتو��شل  فيما  كجم  و73   62
باأوز�ن حتت 67 وفوق 73 كجم  ويف مناف�شات 
منتخب  ن��ظ��ريه  منتخبنا  وي��و�ج��ه  �ل�شلة  ك��رة 
�مل��ع��اق��ني يف ثالث  �ل��ي��وم ب�شالة �حت���اد  �ل��ك��وي��ت 

مبارياته بالدورة . 

ملرة  �مل�شري  �ل���دوري  م��ن  �ل�شابعة  �ملرحلة  ت�شهد 
�لقدم مبار�ة قمة بني �لهلي �لثالث و�نبي مت�شدر 
�ملجموعة �لوىل �ليوم �لحد. ومير �لهلي مبحنة 
�مام  �مل��و���ش��م، فخ�شر م��رت��ني  �ن��ط��اق  ف��ن��ي��ة م��ن��ذ 
3-�شفر ليحتل  1-�شفر وحر�س �حلدود  �شموحه 
لعب  �ل��ذي  �نبي  نقاط عن   3 بفارق  �لثالث  �ملركز 
مبار�ة �كر، وبالت�شاوي مع حر�س �حلدود �لثاين. 
لدوري  �نبي  �شعود  منذ  �لفريقني  لقاء�ت  وتت�شم 
و�لقوة  ب��ال��ن��دي��ة   2002 ع���ام  و�ل�����ش��ه��رة  �ل����ش���و�ء 
�لهلي  حقق  م��رة   19 �لفريقان  و�لتقى  و�لث���ارة 
فيها �لفوز 13 مرة مقابل 3 خ�شار�ت و3 تعادلت. 
و�شهد مو�شم 2007-2008 �آخر فوز لنبي علي 
بثاثية نظيفة ل�شام عو�س )2( وعاء  �لهلي 
مبكر� يف  �لهلي  �ل��ذي ح�شمه  �ملو�شم  وهو  عي�شى، 
�لثاين  بال�شف  و�لع�شرين ولعب  �ملرحلة �خلام�شة 
 63 للنقطة  و�شوله  بعد  �ل��دوري  م�شو�ر  باقي  يف 
ب��ف��ارق 17 نقطة ع��ن �ل��زم��ال��ك. وي��ع��ود �خ��ر فوز 

�ملكتمل  غري  �ملا�شي  �ملو�شم  �ىل  �نبي  على  لاأهلي 
3-2. وي���دخ���ل �له���ل���ي �ل��ل��ق��اء ب���ح���ذر ���ش��دي��د يف 
بد�ية  مع  �ملهتزة  �لفريق  هيبة  ل���ش��رتد�د  حماولة 
�ل�شا�شية  �لعنا�شر  معظم  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  �مل��و���ش��م 
و�ملوؤثرة لا�شابة �أمثال ح�شام غايل ووليد �شليمان 
�ب���رز هد�يف  �ب��ت��ع��اد  ب��ال���ش��اف��ة �ىل  و�شيد م��ع��و���س، 

�لفريق عماد متعب عن م�شتو�ه �لفني.
و�أنهى �شيد عبد �حلفيظ مدير �لكرة يف �لهلي �زمة 
�لفريق ر�مي ربيعة وحممود  �خلاف حول ثنائي 
�أن ي�شتمر �لخري مع  ح�شن تريزيغيه، حيث تقرر 
خاله  ي�شتعد  �ل��ذي  مع�شكره  يف  �ل�شباب  منتخب 
باجلز�ئر  �لأف��ري��ق��ي��ة  �لأمم  ك��اأ���س  بطولة  خل��و���س 
منت�شف �ل�شهر �جلاري، بينما عاد ربيعة لانتظام 
�إنبي على  ��شتعد�د� ملبار�ة  مع �لأهلي فى تدريباته 

�أن ي�شافر للحاق باملنتخب بعد �ملو�جهة.
و�كد �إيهاب علي طبيب �لأهلي لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لإ�شابات  ببع�س  �لدوليني  �لاعبني  �شعور  على 

�خلفيفة عقب مبار�ة قطر �لودية.
�ل��ت��دري��ب��ات �جلماعية  �ل��دول��ي��ون ف��ى  ي�����ش��ارك  ومل 
و�كتفو� باجلري �خلفيف حول �مللعب كما �شعر و�ئل 
جمعة ببو�در �أنفلونز� و�أ�شيب ح�شام عا�شور بكدمة 
�ل�شاق  ف��ى  بكدمة  ورب��ي��ع��ة  �لأم��ام��ي��ة  �لع�شلة  ف��ى 

و�أحمد �شديد قناوي بكدمة فى �لركبة.
و�كد طارق �لع�شري �ملدير �لفني لنبي يف ت�شريح 
�لأهلي  يظهر  �أن  �ل�شعب  م��ن  �أن���ه  ب��ر���س  لفر�ن�س 
بنف�س �مل�شتوى �لذي ظهر عليه �مام حر�س �حلدود 
مب�شتوى  �لهلي  ظهور  �توقع  �ملا�شية:  �ملرحلة  يف 
�لفريقني  ل��ق��اء�ت  طبيعة  وه��ي  �ن��ب��ي  �م���ام  مغاير 
�لأهلي  �ن  رغ���م  ع��ل��ى  ك��ب��رية.  �ث����ارة  ت�شهد  و�ل��ت��ي 
قدم ��شو�أ مبارياته هذ� �ملو�شم �أمام �حلدود عندما 
�شموحه،  من  وقبلها  رد  دون  �أه��د�ف  بثاثة  خ�شر 
لكنه فريق بطولت ولعبوه ميتلكون من �خلربة 
و�حل��ن��ك��ة م��ا ي��وف��ر ل��ه��م �ل��وق��ت ل����ش���رتد�د عافية 

�لفريق �شريعا .

منتخبنا الوطني لآن�شات األعاب القوى يح�شد �شبع 
ميدايات يف خليجياد املراأة بالبحرين 

قمة بني الأهلي واإنبي بالدوري امل�شري

قدم �لرجنتيني ليونيل مي�شي �ف�شل لعب كرة قدم يف �لعامل يف �لعو�م �لربعة �لخرية هبة 
م�شت�شفى لاطفال  ج��زء من  بناء  ي���ورو(، لع��ادة  �ل��ف   600 )نحو  بيزو�س  4 مايني  بقيمة 
قاعة  لتجديد  �لم��و�ل  ت�شتخدم  و�شوف  �لبلدية.  ��شارت  ما  بح�شب  روز�ري���و،  ر�أ�شه  م�شقط  يف 
�ل�شرطان يف �مل�شت�شفى �لطفال فيكتور فيليا دي روز�ريو �لتي تبعد 300 كلم �شمال �لعا�شمة 
بوينو�س �ير�س، ولتمويل �شفر �لطباء كي يتمكنو� من �خذ دور�ت يف مدينة بر�شلونة �ل�شبانية 
حيث يحرتف �لهد�ف �ملميز. وكان مي�شي قد �ن�شاأ جمعية حتمل ��شمه يف روز�ريو، وقدم �شابقا 
�ح��د �لحياء  ريا�شي يف  بناء مركز  ي��ورو( لع��ادة  �ل��ف   150 بيزو�س )نحو  بقيمة مليون  هبة 

�لفقرية للمدينة �لبالغ عدد �شكانها 2ر1 مليون ن�شمة.

هبة من مي�شي مل�شفى اأطفال 
ب�600 األف يورو 
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فنادق ابن ماجد تعني مديري ت�شويق واإيرادات جديدتان
�أب���رز �لفنادق و�أك��ره��ا ري���ادة يف قطاع �خلدمات  ب��ن م��اج��د، م��ن  ي�شر ف��ن��ادق 
د�يجو  �ل�شيدة  تعيني  ع��ن  �لإع���ان  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  ب��الإم��ار�ت  و�لفندقية 
�لإي��ر�د�ت يف  �أوما دقد�لن مديرة  و�ل�شيدة  �لت�شويق �جلديدة  كايناك مديرة 
�ملجموعة. حيث �شتقوم �ل�شيدة كايناك باإد�رة ق�شم �لت�شويق يف �لفندق ومتابعة 
دقد�لن  �ل�شيدة  و�شتقوم  كما  و�ملبيعات،  �لت�شويق  �إد�رة  مدير  مع  �لق�شم  �أد�ء 

بقيادة فريق عمل ق�شم �لإير�دت و�حلجوز�ت لفنادق بن ماجد.

و�لت�شوق  للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  �لوجهة  �لعاملية،  �لقرية  ت�شتقطب 
و�لرتفيه يف �ملنطقة هذ� �ملو�شم عدد�ً كبري�ً من �لهو�ة و�ملبدعني يف �لفن 
منذ  �لإن�شانية  بها  عرفت  لغة  فالفن  �ل��ع��امل.  �أق��ط��ار  كافة  من  �ملعا�شر 
زمان بعيد بالرغم من �إختاف حقبه �لتاريخية و�ألو�نه ومد�ر�شه. وهذ� 
�لعاملية  �لقرية  يف  �ملبدعني ظهور�ً  ه��وؤلء  �لكثري من  �ملو�شم، فقد �شجل 
مرة  ولأول  �ملعا�شر.  �لفن  م��ن  ن���ادرة  �أن���و�ع  مب�شاهدة  �ل���زو�ر  لي�شتمتع 
ي�شارك �لفنان خو�ن �يغنا�شيو يف �لقرية �لعاملية. ويف ركن يكتظ بالأ�شكال 
�لغريبة يف �جلناح �لإ�شباين يعر�س �لفنان �أغرب �أنو�ع �لك�ش�شو�ر�ت �لتي 
جمموعة  لي�شمم  و�ملعادن  و�لأملنيوم  �لف�شة  �أ�شاك  من  بيده  ي�شوغها 
�لأ���ش��م��اء بهذه  �لتي يكتب عليها  �لقائد و�لأ���ش��اور و�خل��ت��م  ف��ري��دة م��ن 
�لنو�ع �ملختلفة من �لأ�شاك �ملعدنية. و�أكد �يغنا�شيو عن ممار�شته لهذ� 
�لنوع من �لفن �ملعا�شر �لذي �عتا�س منه لأكر من 30 عاماً يف ماربيا 
باإ�شبانيا وقال: �نها �ملرة �لأوىل �لتي �عر�س فيها يف �لقرية �لعاملية و�شط 
دول  �إىل  ينتمون  زو�ر  �تعرف على  ي��وم  كل  �ل��ز�ئ��ري��ن.  ه��ذه �جلموع من 

خم��ت��ل��ف��ة وج��م��ي��ع��ه��م ي��ع��رب��ون يل عن 
عندما  خ�شو�شاً  �لفن  لهذ�  تقديرهم 
�إىل  قدمت  لقد  �مامهم.  عملي  �با�شر 
�ل�شهرين  ق��ر�ب��ة  منذ  �لعاملية  �لقرية 
مت��ك��ن��ت خ���ال���ه���ا م����ن �ل���ت���ع���رف على 
�ل�شعوب.  من  �لعديد  وتقاليد  ثقافة 
ول��ك��ن �لأم���ر خمتلف يف �وروب����ا، لأننا 
�ملارة  لن�شتقطب  �لطرقات  يف  جنل�س 
مب�شاهدتنا  �ي�شاً  ي�شتمتعون  �ل��ذي��ن 
�متنى  خمتلفة.  ��شكاًل  ن�شنع  ونحن 
�لقرية  يف  �ل��ق��ادم��ة  �مل����رة  �أع���ر����س  �أن 
وما  بالفنانني  خا�س  �شارع  يف  �لعاملية 
كل  يجل�س  حيث  �ل��ف��ن  ب�����ش��ارع  ي�شمى 
ف��ن��ان وم��ع��ه �دو�ت������ه وم��ع��رو���ش��ات��ه يف 
�ملارة مب�شاهدة  لي�شتمتع  مكان مفتوح 

مهار�تنا �ليدوية . 

خرباء املو�شة والعاملون يف احلقل الإعالمي ي�شاركون يف جمل�س اجلمال 
�شارك ح�شد من خرب�ء �ملو�شة و�لعاملني يف �حلقل �لإعامي يف جمل�س �جلمال �لذي ��شت�شافته 
كل من فري �أند لفلي وفازلني، يوم �لثاثاء 5 مار�س. وك�شف هذ� �ملجل�س �لذي �أقيم يف �شيدهارتا 
بالب�شرة،  �لعناية  �أ���ش��ر�ر  بع�س  عن  �حل�شور  �أم��ام  �لنقاب  دب��ي  هاو�س  جرونر  جمّمع  يف  ل��وجن 
ون�شائح و�شع �ملكياج، من خال �خلبري�ت فيه: �لدكتورة رباب ح�شن، و�أوما غو�س دي�شباندي، 

وهدى قطان.
و�أ�شافت �لدكتورة رباب ح�شن، �لخت�شا�شية يف �لأمر��س �جللدية و�شفرية �لعامة �لتجارية 
�لأ�شا�شية  �لعناية  �أ�شاليب  حول  �لقّيمة  �ملعلومات  �لعربية،  �ملنطقة  عرب   Fair & Lovely
�ل�شباب،  �لب�شرة، مثل حب  �لتي تو�جهها  �ل�شائعة  �مل�شاكل  �إىل  و�لب�شرة. هذ� وتطّرقت  بالوجه 
�إىل �لعاجات �لتي ت�شاعد على �لتخّل�س منها. كذلك، ��شتفاد  و�لبثور، و�لت�شّبغات، بالإ�شافة 
�ل�شورة  حت�شني  يف  �مل�شت�شارة  دي�شباندي،  غو�س  �أوم���ا  م��ن  ك��ل  قّدمتها  ن�شائح  م��ن  �حل�شور 
ومقّدمة �لرب�مج �لتلفزيونية، وهدى قطان، خبرية �ملكياج. وكجزء من �حلفل، مت �لإعان عن 
فوز جمموعة �لرتطيب �لكامل من فازلني بجائزة منتج �لعام يف �خلليج للعام 2013 عن فئة 

�أف�شل كرمي مرّطب للج�شم!

دائرة الت�شجيل العقاري تنظم حفل ختام 
فعاليات املبادرة املجتمعية »�شعادة قلب«

للمبادرة  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ع��ق��اري  �لت�شجيل  د�ئ����رة  نظمت 
يتيم،  وجه  على  �لب�شمة  بر�شم  �شارك  �شعار:  حتت  قلب  �شعادة  �ملجتمعية 
و�لتي مت �طاقها يف �لفرتة من 17-21-2-2013م و�شمت عدد� من 
�ملوؤ�ش�شات  قبل  من  لفته  وم�شاركة  تفاعا  و�شهدت  و�لرب�مج  �لفعاليات 
و�ل���دو�ئ���ر و�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع. �شهد �حل��ف��ل ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن ���ش��امل �مل���زروع 
�لرقابة  د�ئ��رة  ع��ام  �مل���زروع مدير  �ل��د�ئ��رة و�شعادة علي ح�شني  ع��ام  مدير 
�لتنمية  �لقانونية بد�ئرة  �ل�شوؤون  �ملدفع رئي�س ق�شم  �ملالية و�شعادة حمد 
�لقت�شادية وممثلي �جلهات و�لدو�ئر �حلكومية �مل�شاركة �إ�شافة عدد من 

مدر�ء �لإد�ر�ت وموظفي �لد�ئرة.

املركز الثقايف مب�شايف يحت�شن 
معر�س »ال�شما األوان«

معر�س  مب�شايف  �ملجتمع  تنمية  و  �ل�شباب  و  �لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  نظم 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف �لذي حمل عنو�ن) �ل�شما �ألو�ن ( بالتعاون مع �لفنان 
�ملعر�س  �فتتح  حيث  �أ�شبوع  مل��دة  و��شتمر  �لرحمن  عبد  حممد  �لت�شكيلي 
�لت�شكيلية  للفنون  �لإم����ار�ت  جمعية  �إد�رة  رئي�س  ع��ب��د�هلل  نا�شر  �لفنان 
بح�شور نخبة من �لفنانني ومدر�ء �ملوؤ�ش�شات و �لدو�ئر �حلكومية �ملحلية 
ولفيف من حمبي �لفنون �لت�شكيلية باإمارة �لفجرية، كما ح�شر �لفتتاح 

طاب �ملد�ر�س من م�شايف، و�لفجرية
تعك�س  �ل��ت��ي  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  �ملعر�س  و���ش��م 
يعيون  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  وتر�شد  �ملختلفة،  �لإمار�تية  �لبيئات  جماليات 

خمتلفة.
�أقام �لفنان حممد عبد �لرحمن ور�شة تدريبية على هام�س �ملعر�س  كما 
لتعريف �لطاب ومدر�شي �لرتبية �لفنية باملد�ر�س با�شول فن �لت�شوير 

�لفوتوغر�يف و�أهم مهار�ته ، ح�شرها �أكر من 75 طالبا.
ووجه �لفنان حممد عبد �لرحمن �ل�شكر للمركز �لثقايف مب�شايف لحت�شانه 
�ملعر�س، موؤكد� �أنه مل يتوقع �لهتمام �لكبري باملعر�س حيث ز�ره على مدى 
�أغلبهم من طاب �ملد�ر�س و�ملدر�شني  700 �شخ�س  �أ�شبوع ما يزيد على 

و�ملهتمني باحلركة �لفنية �لإمار�تية.

كيدزانيا تعلن عن الفائزتني بلقب اأمرية اإعمار 
الآن يف ختام م�شابقة كيدزانيا �شوبر�شتارز 2013

�لألعاب  مدينة   ، كيدز�نيا  نظمت 
�ملوجهة  و�لتعليمية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�إعمار  ت���دي���ره���ا  �ل���ت���ي  ل���اأط���ف���ال 
ل��ت��ج��ارة �ل��ت��ج��زئ��ة يف دب���ي م���ول ، 
�لنهائية  �ملرحلة  فعاليات  موؤخر�ً 
حيث   ، �شوبر�شتارز  كيدز�نيا  م��ن 
منحت لقب �أمرية �إعمار �لآن �إىل 
�شمن  �لأوىل  باملر�تب  �لفائزتني 
للم�شابقة  �ل��ع��م��ري��ت��ني  �ل��ف��ئ��ت��ني 
و�ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت ع��ل��ى م���دى �شهر 
ك�����ام�����ل.  و�ن�������ش���م���ت ح�������ش���ود من 
مقدم  �إىل  و�مل��ت��اب��ع��ني  �مل�����ش��ج��ع��ني 
وجلنة  م�������ري�ين  ن���ي���نت  �حل�������دث 
ديانا  �لنجمة  ت�شم  �لتي  �لتحكيم 
و�إي����دي����ن مم���ت���از ودي جي  ح�����د�د 
م��و مل��ت��اب��ع��ة �جل��ول��ة �لأخ�����رية من 
مت�شابقاً   19 مب�شاركة  �مل�شابقة 
�لأد�ء  بعد �شهر كامل من جت��ارب 
 2000 �أكر من  ��شتقطبت  �لتي 

طفل من خمتلف �أرجاء �ملنطقة.

الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي 
الوطني ي�شتقبل الفائزة يف م�شابقة لكتابة املقالت 
 ��شتقبل ريك بدنر �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، 
�لبنك �لر�ئد يف �ملنطقة، �لآن�شة �شيا جي مني، �لطالبة �لتي تدر�س �لعلوم 
�ل�شيا�شية لل�شنة �لثالثة يف جامعة �شنغافورة �لوطنية، و�لتي ح�شلت على 
دبي  �لإم���ار�ت  بنك  برعايتها  قام  �ملقالت  لكتابة  م�شابقة  يف  �لأول  �ملركز 
�شنغافورة  بجامعة  �لأو�شط  �ل�شرق  معهد  وك��ان  �شنغافورة.  فرع  �لوطني 
�آ�شيا و�ملعني باإجر�ء در��شات  �لوطنية �لذي يعد مركز �لبحاث �لر�ئد يف 

حول �ل�شرق �لأو�شط قد قام باأعمال �لتنظيم �لإد�ري لهذه �مل�شابقة. 

ور�س عمل مهرجان اأبوظبي حتيي �شك�شبري يف مدار�س العا�شمة الإماراتية
�شك�شبري غلوب، ور�شة  �إيديوكي�شن يف  �ملتحدة، غلوب  �ململكة  �لأ�شهر يف  �مل�شرحية  �ملوؤ�ش�شة  �شاركت   
عمل مدر�شية، موؤخر� يف مدر�شة �لر�حة �لدولية، ويندرج ذلك �شمن �إطار �لتز�م مهرجان �أبوظبي 

بتعزيز �لتعليم و�لتنمية �ملجتمعية.
وعا�س طلبة �أبوظبي جتربة ل تن�شى مع �لأد�ء �ملذهل �لذي قدمته غلوب �إيديوكي�شن لر�ئعة »روميو 
وجولييت« على م�شرح �أبوظبي، من 3-5 مار�س، هذ� �لعر�س �لذي يقّدم روؤية حديثة وحيوية، مت 

�إعد�دها خ�شي�شاً للم�شاهدين �ليافعني �لذين يتعرفون على �أعمال �شك�شبري للمرة �لأوىل.
وتعد ور�س �لعمل بد�يًة ملنا�شبات تعليمية عديدة يزخر بها مهرجان �أبوظبي عرب �أ�شابيعه �لأربعة، 

وتهدف �إىل رفع م�شتوى معرفة �ل�شباب بامل�شرح �ل�شك�شبريي وتعميق تقديرهم له.
وبدعم من �ملوقع �لإلكرتوين �لتفاعلي www.playingshakespeare.org �لذي يوفر 
مو�رد معمقة للطاب و�ملعلمني على �ل�شو�ء، ميكن للمد�ر�س �مل�شاركة مو��شلة ��شتك�شاف �لن�شو�س 

�ل�شك�شبريية �لر�ئعة بعد عودة �لطاب �إىل �ل�شفوف �لدر��شية.

القرية العاملية واحة للفنون .. واير اآرت فن الع�شر

عرو�س اأداء وور�س عمل مو�شيقية لطلبة اأبوظبي من مهرجان اأبوظبي 2013

مطرب الأغنية ال�شعبية الطربية
 وفيق حبيب بفندق ميلينيوم اأبوظبي

ز�ر �لفنان �ل�شوري �لكبري وفيق حبيب مدينة �أبوظبي حيث كان �لنجم �ل�شاطع �لذي تاألق يف �لقاعة �لكبرية بفندق 
ميلينيوم �أبوظبي يف حفلة عيد �حلب �لتي ح�شرها �كر من 300 �شخ�س من حمبي �شوت هذ� �لفنان �لذي يعد 
من �ف�شل �لأ�شو�ت �جلبلية ب�شوريا ولبنان. وتعترب هذه �أول حفلة جماهريية له يف �لعا�شمة حيث �نتهز فر�شة 
وجوده يف هذ� �لبلد �جلميل و قام بزيارة لعدد كبري من معامل �لعا�شمة و�أ�شاد بكرم �ل�شيافة وطيبة �أهلها ومتنى 
�أن ياأتي مر�ت عدة يف �مل�شتقبل �لقريب. و�جلدير بالذكر �أن وفيق حبيب من مو�ليد مدينة �لاذقية �ل�شاحلية 
ويعد من �أف�شل �لأ�شو�ت �جلبلية ب�شوريا و لبنان. وكانت �نطاقته باأغنية مت�شي �لهوينى، ورغم �شغر �شنه، فهو 
ميلك قاعدة جماهريية كبرية وقد قام بجولت يف معظم باد �لعامل لحياء حفات هناك كاأمريكا و �أ�شرت�ليا و 
مو�شكو وعدد كبري من بلد�ن �أوروبا. ومن �أ�شهر �أغانيه: خم�س �شبايا، ليكي ليكي، �أطلبني على �ملوت بلبيك. ومن 

�أهم هو�ياته �لريا�شة فهو م�شجع لفريقي بر�شلونة و�لرب�زيل ويع�شق �لاعب مي�شي.

�ل�شركات مع عمائها وما يتطّلب 
لإن�شاء حمات �إعانية ناجحة. 

قالت  �لطلبة،  زي���ارة  على  تعليًقا 
�ل�����ش��ي��دة ن����دى ده���ن���ي، م���دي���رة يف 
ي�شرنا  دبي:  تي  دبليو  وكالة جاي 
����ش��ت�����ش��اف��ة �ل��ط��ل��ب��ة خ����ال هذه 
�لفر�شة  لنا  ت��ق��دم  لأن��ه��ا  �جل��ول��ة 
�مل�شتقبل.  م���و�ه���ب  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�لطلبة  �لزيار�ت  هذه  ت�شاعد  كما 
�ملجال  ه��ذ�  �أنف�شهم يف  روؤي��ة  على 

�لديناميكي بعد تخرجهم. 
نائب  ماليك،  ديباك  �ل�شيد  وق��ال 
��شرت�تيجي  خم��ط��ط   - �ل��رئ��ي�����س 
�شات�شي  �أن�����د  ���ش��ات�����ش��ي  وك���ال���ة  يف 
�ندفاع  ي�شعدين  �لأو�شط:  �ل�شرق 
لانخر�ط  و�ه��ت��م��ام��ه��م  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لعامل  �ن  �لإع�������اين.  �مل���ج���ال  يف 
يتغري ب�شرعة، فال�شباب هم نب�س 
هذ�  تطوير  و�لأ���ش��ا���س يف  �حل��ي��اة 
حر�س  �أي�����ش��اً  ي�شعدين  و  �مل��ج��ال. 

�لبارعني،  �ملحرتفني  �ملو�شيقيني 
ب�شكل  �لأد�ء  ع��رو���س  ت��ق��ّدمي  ومت 
يومي ط��و�ل �لفرتة من 3 �إىل 7 

مار�س �حلايل.
كا�شيفايد  دي  ف���رق���ة  وت���ع���م���ل 

�ل�شباب  �ملو�شيقيني  م��ن  ع��دد  م��ع 
�مل��وه��وب��ني م��ن ط��اب �أب��وظ��ب��ي يف 
مار�س،  و12   3 ب���ني  م���ا  �ل���ف���رتة 
ت���دري���ب���اً و�إ������ش�����ر�ف�����اً، ل���ي���ت���وج هذ� 
�ل��ت��ف��اع��ل �مل��و���ش��ي��ق��ي �خل����اق بني 

�لو�عدين  �أب���وظ���ب���ي  م��و���ش��ي��ق��ي��ي 
كا�شيفايد،  دي  وم��و���ش��ي��ق��ي��ي 
�حييوه  م�شائي  مو�شيقي  بعر�س 
يف 9 م��ار���س يف �إط���ار ي��وم �ملو�هب 
مهرجان  فعاليات  �شمن  �ل�شابة 

�أبوظبي 2013.

بالي ورلد دبي يروج لبطولة 
كاأ�س العامل لكرة القدم 2014

�لرئي�س  ب����اول���������س  �أح�����م�����د  �أك�������د 
مي�شي  �إي������ب������وك  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
فر�نكفورت �جلهة �ملنظمة ملعر�س 
�لألعاب باي ورلد �لذي �نطلق يف 
5 من مار�س بدبي، على �أهمية دبي 
�لتي �أ�شبحت حمط �أنظار �لعامل، 
فقد �شهد معر�س �لألعاب م�شاركة 
�لذي  �لرب�زيلي  �جلناح  من  قوية 
�ختار �إمارة دبي ومن خال باي 
و�ألعاب  مل��ن��ت��ج��ات  ل��ل��رتوي��ج  ورل����د 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 
�لتي تقام يف �لرب�زيل يف 2014.

و���ش��ه��د ب���اي ورل����د �ه��ت��م��ام��اً من 
من�شة  ز�رو�  �ل��ذي��ن  �ل�����زو�ر  ق��ب��ل 
للتعرف   2014 �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
و�لت�شهيات  �ملنتجات  �أحدث  على 
حل�������ش���ور ف���ع���ال���ي���ات �ل���ب���ط���ول���ة يف 
�ل�شرق  منطقة  وت��ع��د   .2014
�لنمو  م����ن����اط����ق  م�����ن  �لأو��������ش�������ط 
�لألعاب  لتجارة  ل�شناعة  �لهامة 

�لت�شويق  ق�������ش���م���ي  ط���ل���ب���ة  ز�ر 
�جلامعة  يف  �مل����رئ����ي  و�لت���������ش����ال 
�لأم��ري��ك��ي��ة يف دب��ي ث��اث وكالت 
�إع��ان��ي��ة يف دب���ي: ج��اي دبليو تي 
�ل�شرق  وندرمان  �لأو�شط،  �ل�شرق 
�شات�شي  �أن���د  و���ش��ات�����ش��ي  �لأو����ش���ط، 

�ل�شرق �لأو�شط. 
�لعمل  ط��رق  على  �لطلبة  و�ط��ل��ع 
يف �مل��ج��ال �لع����اين و�ل��ت��ق��و� مع 
�عد�د  وط��رق  �ملبدعني  �مل�شممني 

�حلمات �لعانية وتطويرها.
�لدكتورة �شارة كمال، �أ�شتاذ م�شاعد 
يف �لت�شويق يف �أمريكية دبي قالت: 
�لر�ئدة  �لعانية  �لوكالت  زيارة 
ر�ئعة  ف��ر���ش��ة  ك���ان���ت  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق���رب على 

�لعمل �مليد�ين . 
ع�شر�ين،  لفينا  �لطالبة  وذك��رت 
رئ��ي�����ش��ة ن�����ادي ذي �آي��ج��ي��ن�����ش��ي يف 
�جل��ام��ع��ة:  �ل���زي���ار�ت ق��دم��ت لنا 
جتربة تعليمية مثرية عرب تفاعلنا 
مع �أبرز �لوكالت �لإعانية يف هذه 
�ملنطقة. وتعلمنا كيفية تعامل هذه 

تعليمية  ف��ر���س  ب��ت��ق��دمي  �ل��ت��ز�م��اً 
وحتفيز  �لإب��د�ع  لت�شجيع  متميزة 
�ملو�هب  وت��ن��م��ي��ة  �لإل���ه���ام و���ش��ق��ل 
�لنا�شئة و�لطلبة عرب تعليم  لدى 
�أبوظبي  مهرجان  ي��ق��ّدم  �ل��ف��ن��ون، 
كا�شيفايد  دي  ف��رق��ة   2013
ب���رت����ش���ي���ح م�����ن ك����ارن����ي����غ����ي ه����ول 

�لعاملية �لر�ئدة.
�لتي  وتقّدم فرقة دي كا�شيفايد 
�ملو�شيقيني  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�شم 
برنامج  م���ن  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �ل�����ش��ب��اب 
�لأك��ادمي��ي��ة �مل��رم��وق م��ن كارنيغي 
ومعهد  جوليارد،  ومدر�شة   ، هول 
نيويورك،  يف  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى  وي����ل 
�شل�شلة من عرو�س �لأد�ء �ملو�شيقية 
�لربيطانية  �ملدر�شة  يف  �لتفاعلية 

يف �خلبري�ت يف �أبوظبي. 
�حلفل  ط���ب���ي���ع���ة  �أده���������ش����ت  وق������د 
�لتفاعلية �لطاب وبخا�شة �لأد�ء 
�حلي  �ل��ع��زف  و���ش��وت  �ل�شتثنائي 
ل������اآلت م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة من 
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تل������د يف القط�����ار
و���ش��ع��ت �م����ر�أة م��ول��وده��ا مب�����ش��اع��دة �ل��رك��اب يف �أح���د ق��ط��ار�ت �لعا�شمة 
�شاعات  يف  فنية  لأ���ش��ب��اب  متوقفاً  �ل��ق��ط��ار  ك��ان  حيث  ل��ن��دن،  �لربيطانية 
ليتبني  �ملولود  ت�شع  �لر�كبات  �إح��دى  كانت  �لنتظار  �مل�شاء، وخال فرتة 
قال  �لربيطانية،  �لغارديان  و�أنها ب�شحة جيدة. ووفق �شحيفة  �أنثى  �أنها 
متحدث با�شم �ل�شركة �مل�شغلة للقطار�ت، �إنه لي�س معروفاً من هم �لركاب 
�ملولود خرج  �لطفل  �أن  �إل  �ل��ولدة،  �ل�شيدة على  �شاعد  �لذي  �ل�شخ�س  �أو 
�إىل �حلياة ب�شحة جيدة ودون �أي م�شاكل �شحية. و�أو�شح �ملتحدث �أنه يف 
�لقطار،  بقائد  �لت�شال  يتم  �أن  �ملفرت�س  ف��اإن  �ل�شحية  �لطو�رئ  ح��الت 
�لذي يوعز بتقدمي خدمات �لإ�شعاف �لأويل، لكن يبدو �أن �لركاب طلبو� 
�مل�شاعدة مبا�شرة من خارج �لقطار . وكتبت �لأم �لتي و�شعت مولودها يف 
18:18 يف  �ل�شاعة  ول��دت عند  �أنثى  رزق��ت مبولودة   : �لقطار على تويرت 
�لو�لد�ن ي�شكر�ن  �أ�شفورد،  �إىل  �لطريق من حمطة فيكتوريا و�شط لندن 

كل �لذين قدمو� �مل�شاعدة .

الوراثة واحلالة النف�شية وراء الثعلبة
مر�س �لثعلبة يعد من �لأمر��س �ملناعية �لتي ت�شيب فروة �لر�أ�س، وهي 
هذ�  ي�شيب  �أن  بي�شاوي، وميكن  �شكل  ذ�ت  بقعة خالية متاماً،  عبارة عن 
�ملر�س �أي جزء مك�شو بال�شعر يف �جل�شم، لكن تبقى فروة �لر�أ�س و�لذقن 

�أكر �ملناطق عر�شة لاإ�شابة به.
ويقول �لدكتور �أنور �حلمادي، ��شت�شاري �أمر��س جلدية، �إن �لعامل �لنف�شي 
و�لور�ثي يكمن ور�ء �لإ�شابة، و�إن �لثعلبة من �لأمر��س �ملناعية، و�شرب 
مثًا بذلك، فقال �إن �لأمر��س �جللدية عموماً يلعب �لعامل �لنف�شي دور�ً 
كبري�ً، فمثًا تبد�أ تد�عيات �لثعلبة قرب �لمتحانات، �أو فقد�ن عزيز من 

�لعائلة.
و�أو�شح �لدكتور �حلمادي، لقناة �لعربية، �أن �ل�شبب �لرئي�س لاإ�شابة ما 
�لثعلبة تتكون  �أن  �إىل  �لعلمية ذهبت  �أغلب �لنظريات  ز�ل جمهوًل، ولكن 
من م�شاد�ت، تعمل بدورها على تدمري ب�شيات �ل�شعر، م�شري�ً يف �لوقت 
ذ�ته �إىل �لعامل �لور�ثي ملا له من دور يف �لإ�شابة، ولكن يبقى دور�ً ثانوياً.
و�شرح باأن �ملر�س لي�س خطري�ً وغري معٍد، وهي حالة حميدة من �ملمكن 
على  �شلبياً  تاأثري�ً  �ملر�س يرتك  �أن هذ�  يتعاي�س معها، وبني  �أن  لاإن�شان 
�ملظهر  يف  كامل  تغري  بعد  خا�شة  �مل�شاب،  لل�شخ�س  �لجتماعية  �حلياة 
�خلارجي، ويدخل يف عزلة �جتماعية. ولفت �إىل عدم وجود تف�شري علمي 
دقيق حلجم �لثعلبة، فهناك �ل�شغرية و�لكبرية منها، و�أكد �أن هناك �أنو�عاً 

من �لثعلبة منها �لكاملة ومن �ل�شعب معاجلتها.
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مادي�شون تختار 
لطفلتها ا�شمًا فريدًا

�لأمريكية  �لأزي���اء  عار�شة  ذك��رت 
ه�����ويل م���ادي�������ش���ون �أن����ه����ا �خ���ت���ارت 
����ش��م��اً فريد�ً  مل��ول��ودت��ه��ا �جل��دي��دة 

وهو رينبو �أورور� روتيا .
�أوناين  �إي  وقالت ماد�شون ملوقع 
لبنتي  ي��ك��ون  �أن  �أردت  �لأم��ريك��ي 
يف  كانت  طفولتي  ويف  فريد،  ��شم 
رينبو، وكنت  �بنة تدعى  مدر�شتي 
فقد  ��شمها،  على  ب�شدة  �أح�شدها 
وجدته جميًا وفريد�ً من نوعه .

�ل�����ش��غ��رية ول���دت يف  �أن  ي�����ش��ار �إىل 
فيغا�س  ل���س  م�شت�شفيات  �إح���دى 
�لأوىل  وه����ي  �آذ�ر-م������ار�������س،   5 يف 
زوجها  م��ن  �شنة(   33( مل��ادي�����ش��ون 

با�شكال روتيا )38 �شنة(.
قزح،  قو�س  تعني  رينبو  �أن  ويذكر 

�أما �أورور� فهي هالة �ل�شم�س.
�أع��ل��ن��ت موؤخر�ً  م��ادي�����ش��ون  وك��ان��ت 
بعد  للتعايف  �لغريبة  خطتها  ع��ن 
�لإجن����اب، وه��ي حت��وي��ل م�شيمتها 
�إىل حبوب وتناولها كما هو �حلال 

بالن�شبة لعدد كبري من �مل�شاهري.

قتل �شديقه لي�شرق هاتفه
�أجل  �لذى يقيم معه وقام بقتله من  غدر عامل ب�شديقه 
�ل�شتياء على هاتفه �ملحمول و�إهد�ئه �إىل خطيبته، وذلك 
ملروره ب�شائقة مالية ورغبته فى �أن يقدم هدية �إليها ومت 
�لقب�س علي �ملتهم و�أمر �للو�ء �أ�شامة �ل�شغري مدير �أمن 
�لقاهرة باإخطار �لنيابة �لتى تولت �لتحقيق. وتلقى �لعميد 
�جلديدة  �لقاهرة  �شرطة  ق�شم  م��اأم��ور  �لفتاح،  عبد  رج��ب 
�أول،�إخطار� من م�شت�شفى �لبنك �لأهلي با�شتقباله جمعة 
عادل 20 �شنة عامل معماري ، ومقيم بحجرة بعقار حتت 
�لر�بع،  ب��احل��ي  �مل��ر���ش��ل��ني  خ���امت  مب�شجد  ملحق  �لإن�����ش��اء 
و�أ�شل بلدته مركز طامية �لفيوم يف حالة خطرية وتوفى 
�أثناء �إ�شعافه بامل�شت�شفى، �إثر �إ�شابته بك�شر بقاع �جلمجمة 
33 �شنة  �أحمد عبد ربه  ونزيف باملخ. وكان ب�شحبته عمه 
�ملتوفى  �شقيقة  زوج  و�شقيق  نظافة  ب�شركة  �أم��ن،  م�شرف 
35 �شنة-عامل معماري، ومبناق�شتهما �أمام  حمادة مهدي 
�كت�شفا  باأنهما  ق���رر�  مباحث  رئي�س  ع��اك��ف  حممد  �مل��ق��دم 
فجر �ليوم وعقب عودتهما حلجرة �شكنهما عقب �أد�ء�شاة 
�إل  للم�شت�شفى  بنقله  فقاما  عليه  �ملجني  �لفجر،�إ�شابة 
متعلقاته  على  بعثورهما  �أ�شافا  و�شوله.  عقب  توفى  �ن��ه 
وباإجر�ء  �ملحمول،  هاتفه  ع��د�  كاملة  ون��ق��وده  �ل�شخ�شية 
�ملعاينة مبعرفة �لعميد خالد جاد مفت�س مباحث �لقاهرة 
�جلديدة، تبني وجود �آثار دماء على ع�شى خ�شبية ت�شتخدم 

يف غلق باب �حلجرة من �لد�خل، ومت �لتحفظ عليها.

�شي���اد ي�شط��اد نف�ش���ه
لقي �شياد يف �لعقد �لثالث من �لعمر م�شرعه بطلقة من 
�أن خرج ل�شطياد  بندقيته �خلا�شة من نوع �شوزن بعد 
هطلت  �لتي  �لأم��ط��ار  خلفتها  م��اء  بركة  بجو�ر  �لطيور 
موؤخر� يف حمافظة �لطائف �ل�شعودية . وذكرت �شحيفة 
عكاظ �ل�شعودية �ن �جلهات �لأمنية يف حمافظة �لطائف 
با�شرت �حلادث �إثر باغ عن وجود �شاب متوفى بجانب 
�شيارته ، و�إىل جو�ره بندقية. و�أ�شارت �ملعلومات �لأولية 
�أن  �إىل  �لق�شية  يف  �لتحقيق  خ���ال  م��ن  ر���ش��ح��ت  �ل��ت��ي 
�لفقيد كان يهم با�شطياد �لطيور ب�شاحه �لناري �لذي 
�لطلقة باجتاهه  ��شتخد�مه، حيث خرجت  �أثناء  �أخطاأه 
لت�شيبه �إ�شابة مبا�شرة يف �لر�أ�س فلقى حتفه على �لفور 
. ومت �لك�شف على �جلثة من قبل �لطبيب �ل�شرعي ورفع 
�لأدل����ة و�ل��ق��ر�ئ��ن م��ن ق��ب��ل �لأدل����ة �جل��ن��ائ��ي��ة يف �ملوقع، 
بندقيته.  بطلقة  باإ�شابته  متاأثر�  تويف  �ل�شاب  �أن  وتبني 
�أن  �لطائف  �لر�شمي ل�شرطة حمافظة  �ملتحدث  و�أو�شح 
�جلهات �لأمنية �ملعنية با�شرت �لباغ، لفتا �إىل �أن نتائج 
عر�شي  �ل��وف��اة  �شبب  �أن  �إىل  ت�شري  �لأول��ي��ة  �لتحقيقات 
ب�شورة  �ل�شبب  لتحديد  �لطبي  �لتقرير  بانتظار  و�أنهم 
قاطعة، م�شري� �إىل �أن �إجر�ء�ت �لتحقيق ل تز�ل جارية.

الربيطاين يبت�شم 7 مرات يوميًا
�أظهرت در��شة جديدة، �أن �لربيطاين �لعادي يبت�شم �شبع مر�ت 
يف �ليوم، من بينها و�حدة على �لأقل كاذبة خا�شة �أمام مديره 
يف �لعمل ووجدت �لدر��شة، �لتي ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل �أن 
�لربيطانيني �ملبتهجني يبت�شمون 11 مرة يف �ليوم، يف حني ل 

تظهر على وجه �لعاب�شني منهم �شوى �بت�شامة و�حدة.

احلب يحمي من اخلرف
�أظهرت در��شة طبية حديثة �أن �لوقوع يف عاقة حب جديدة يعمل على زيادة منو �خلايا �لع�شبية �مل�شوؤولة عن 
�لذ�كرة و�لتعلم يف �ملخ، وحماية �لإن�شان من تدهور �حلالة �لعقلية �ملرتبطة بالتقدم يف �ل�شن من خال �إمد�ده 

باملو�د �ملغذية �لكافية، ح�شب وكالة �ل�شرق �لأو�شط.
�لإجهاد  معدلت  خف�س  على  يعمل  ل  �حل��ب  �أن  �لعلمية،   1 بل�س  جملة  ن�شرتها  �لتي  �ل��در����ش��ة،  نتائج  وك�شفت 
و�لكتئاب فح�شب، بل يعزز قوة �ملخ، ويحفز منو خايا �ملخ يف منطقة قرن �آمون �لتي تعد مركز �لتعلم و�لذ�كرة 

يف مخ �لإن�شان.
و�أ�شارت �ختبار�ت �لدم �لتي �أجريت على �لأ�شخا�س �لذين وقعو� يف �حلب �أخري� �إىل �أنهم تعر�شو� مل�شتويات عالية 
ل�3 جمموعات خمتلفة من �لأ�شخا�س، �لأوىل  من منو �خلايا �لع�شبية، حيث قام �لباحثون بفح�س عينات دم 
لاأ�شخا�س �لذين وقعو� �أخري� يف �حلب، و�لثانية ت�شمل �لأ�شخا�س �ملرتبطني بعاقات طويلة �لأمد، وتت�شمن 

�لثالثة جمموعة من �لعازبني.
�أو  طويلة  فرتة  منذ  �ملرتبطني  لاأ�شخا�س  مقارنة  �لأع�شاب  لنمو  عالية  م�شتويات  �لأوىل  �ملجموعة  و�أظهرت 

�ل�شخا�س �لذين يعانون من �لوحدة.  
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معلم��ة ت�ش���مح لالأطف��ال
 بت����ذوق دمه����ا

قالت مديرة د�ر للح�شانة يف �لرنويج �إن معلمة لديها ف�شلت 
بعدما �أح�شرت �إىل �لف�شل زجاجة بها عينة من دمها و�شمحت 

لاأطفال بلم�شها وتذوقها.
على  �شول  بلدة  يف  للح�شانة  ب��د�ر  تعمل  �لتي  �ملعلمة  وج��اءت 
�ل�شاحل �لغربي للرنويج بعينة من دمها �شحبت منها يف وقت 
�شابق و�شكبتها يف طبق حتى ير�ها �أطفال ترت�وح �أعمارهم بني 

ثاث و�شت �شنو�ت.
وقالت �ملديرة �جنر ليز �شومي �ندر�شن لرويرتز �شاأل �لأطفال 
�إن كان باإمكانهم مل�شه ف�شمحت لهم بذلك.. �شاألو� وكيف نزيله؟ 

فو�شعت �أ�شبعها يف فمها وفعل �لأطفال مثلها.
و�أ�شافت �ملديرة �أن �ملعلمة وهي موظفة موؤقتة خ�شعت لفح�س 
للتاأكد من عدم �إ�شابتها مبر�س نق�س �ملناعة �ملكت�شب )�لإيدز( 
نتائج  ت��ظ��ه��ر  ومل  �ل��ك��ب��د  لل��ت��ه��اب  �مل�����ش��ب��ب  )ب(  ف���ريو����س  �أو 
عدوى  �أي  نقل  خطر  �أن  ت��رى  �ل�شلطات  لكن  بعد  �لفحو�س 

يكون �شئيًا للغاية.

ي�شفع فتاة لرف�شها منحه قبلة
�تهمت فتاة كويتية �شابا تعرفت عليه قبل ثاثة �يام ب�شربها 
�لذكي بعدما منعته من تقبيلها وهي جتل�س  و�شلب هاتفها 

معه يف مقهى يف منطقة �ل�شاملية.
وبح�شب ماذكرت �شحيفة �لر�ي �لكويتية فاإن �لفتاة تقدمت 
مع  جتل�س  كانت  باأنها  و�بلغت  �ل�شاملية  منطقة  خمفر  �إىل 
�ل�شاملية  منطقة  يف  �لكائنة  �ملقاهي  �ح��د  كابينة  يف  �شخ�س 
لتدخني �ل�شي�شة وحاول تقبيلها فامتنعت ورف�شت �لقرت�ب 
ع��دة لقناعها وعندما مل يجد  �ج��رى حم��اولت  لكنه  منه، 
منها قبول �شفعها عل وجهها ثم �شلب هاتفها �لنقال وغادر 

�ملكان فا�شطرت �إىل دفع �حل�شاب و�لتوجه �إىل �ملخفر.
�ملجني عليها روت لرجال �لمن يف خمفر �ل�شاملية ما ح�شل 
معها، وبال�شتف�شار منها عن معلومات �جلاين، قالت �نها ل 
»�يفونها«  �ملخّزن يف  �لول ورقم هاتفه  ��شمه  �ل  تعرف عنه 

�لذي �شلبه منها قبل هربه ..
 وذكرت بانها تعرفت عليه قبل ثاثة �يام حني كانت تتناول 
وج��ب��ة �ل��غ��د�ء يف �ح���د �مل��ط��اع��م وت��ب��ادل �رق����ام �ل��ه��و�ت��ف ثم 
ح�شلت بينهما درد�شة على »�لو�ت�شاب« ومكاملتني فقط كانتا 
مقدمة للتعارف وعندما تو�عد� يف �ول لقاء ح�شل ما ح�شل 

د�خل �لكابينة.
و��شتناد� �إىل م�شدر �مني فان �ل�شاكية �شجلت ق�شية �شروع 
على  �حيلت  بالقوة  و�شلب  بال�شرب  و�عتد�ء  يف هتك عر�س 
�ل�شركة  �إىل  �ل��ف��ت��اة  وت��وج��ه��ت  �ملتهم  ع��ن  للتحري  �مل��ب��اح��ث 
�لو�ردة  �لهاتف وح�شلت على ك�شف مكاملاتها  �ملزودة خلدمة 
و�ل�شادرة خال �ليومني �ملا�شيني و��شتطاعت �لتعرف على 
�ملباحث بالرقم وجار  �رقام هاتف من �شربها، وزودت رجال 
ذمة  على  ل�شبطه  متهيد�  �مل��ع��ت��دي  ب��ي��ان��ات  ع��ن  �ل���ش��ت��ع��ام 

�لفنان رميكو فان �شايك )45 عاما( من هولند�، ير�شم �شورة لفيل ثاثية �لأبعاد على �لأر�س لرفع م�شتوى �لوعي�لق�شية �مل�شجلة بحقه.
 للحفاظ على �لفيلة �لأفريقية و�لآ�شيوية يف بانكوك. )رويرتز(

ج�شيكا تتخلى
 عن الكعب العايل 

�ملمثلة  �ملو�شة لدى  �أن ثمن  يبدو 
باهظاً  ك���ان  ب��ارك��ر،  ج�شيكا  ���ش��ارة 
ل��ل��ت��خ��ل��ي عن  ����ش��ط��رت  �إذ  ج������د�ً، 
�لذي لطاملا متّيزت  �لعايل  �لكعب 
لها  �شّببها  كثرية  م�شاكل  بعد  ب��ه، 
يف قدميها. وقالت باركر 47 عاماً 
بورتر  ن��ي��ت  جم��ل��ة  م��ع  مقابلة  يف 
لع�شر �شنو�ت �أو �أكر، كنت �أرك�س 
ب��ال��ك��ع��ب �ل���ع���ايل. ك��ن��ت �أع��م��ل 18 
�شاعة يف �ليوم ومل �أنزع �حلذ�ئني، 
�أحذية جميلة بع�شها  لقد �نتعلت 
م�شنوع ب�شكل �أف�شل من �لأخرى، 

ومل �أ�شتِك يوماً.
وق���ال���ت �إن���ه���ا �أ���ش��ي��ب��ت ب��ال��ت��و�ء يف 
ك��اح��ل��ه��ا خ����ال ت�����ش��وي��ر ف��ي��ل��م ل 
�أع������رف ك��ي��ف ت���ق���وم ب���ذل���ك �ل���ذي 
�نتعلت خاله �أحذية بخ�شة �لثمن 

لتتاءم مع �ل�شخ�شية.
لها  ق��ال  �لطبيب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ينبغي  ب��اأ���ش��ي��اء ل  ق���دم���اك  ت��ق��وم 
بهذه  ت�شّببت  �أن���ت  فعلها،  عليها 

�لعظمة هنا.

لوحات ب� 30 مليون 
دولر يف مراآب

بالقرب  ي��ق��ي��م  �أم���ري���ك���ي  ع���ر 
فنية  قطع  على  نيويورك  من 
د�خل  دولر  مليون   30 بقيمة 
م�������ر�آب �����ش����ي����ار�ت مم���ل���وك له 
وقالت قناة )�يه بي �شي نيوز( 
قد  ك��ان  �لرجل  �إن  �لأمريكية 
بالإ�شافة  �مل���ر�آب  ه��ذ�  ��شرتى 
�إىل منزل م��ن طابق و�ح��د يف 
هذه  يكت�شف  مل  لكنه   2007
�إعادة  �أثناء  موؤخر�  �إل  �لقطع 

ترتيب حمتويات �ملكان.
وتبني �أن هذه �لقطع وعددها 
�أل��ف لوحة فنية من عمل   70
�رثر  �ملغمور  �لأمريكي  �لفنان 
 )1999  1914-( ب��ي��ن��اج��ي��ان 
�لفن  لتيار  ينتمي  ك��ان  �ل���ذي 

�لتعبريي.

ح�����ّذرت در�����ش���ة �أم��ري��ك��ي��ة ح��دي��ث��ة م���ن ت���اأث���ري �رتفاع 
م�شتويات �لأوزون يف طبقات �لهو�ء على حالت توقف 
�مل�شكلة  تلك  م��ن  تعاين  �لتي  �مل��دن  �شكان  ب��ني  �لقلب 

�لبيئية.
�أث��ب��ت��ت تلك �ل��در����ش��ة وج���ود ع��اق��ة ب��ني تو�جد  فقد 
جزيئات ملوثة يف �لهو�ء وبني �لإ�شابة باأمر��س �لقلب 
�إىل  ت�شري  �لتي  �لأوىل  �لنتائج  تلك  وتعترب  و�ل��رئ��ة. 
زيادة  على  �لأوزون  م�شتويات  �لفوري لرتفاع  �لتاأثري 

خماطر توقف �لقلب �ملفاجئ.
�إن�شور  كاثرين  �لدر��شة  كاتبة  �أك��دت  �ل�شياق  هذ�  ويف 
على مر�شى  يتوجب  �أن��ه  بهيو�شنت  ر�ي�س  من جامعة 
�لقلب توخي �حلر�س، عندما يكون هناك ت�شجيل عال 

مل�شتويات �لأوزون.
�أن �لعي�س يف م��دن تعاين  وق��د وج��دت در����ش��ات �شابقة 
�ل�شريعة  �ل��ط��رق  ب��ال��ق��رب م��ن  �أو  �ل���ه���و�ء  ت��ل��وث  م��ن 
باأمر��س  �لإ�شابة  خماطر  من  يزيد  طويلة  ل�شنو�ت 
�لقلب ب�شكل عام، وذلك ب�شبب وجود كميات كبرية من 
�جل�شيمات �لدقيقة �لعالقة بالهو�ء. غالباً ما يرتبط 

�لأوزون باأمر��س �لقلب خا�شة �لربو.

وملعرفة ما �إذ� كانت ملوثات �لهو�ء �ملختلفة لها تاأثري 
م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى م���ع���دلت ح����الت ت��وق��ف �ل��ق��ل��ب، قامت 
توقف  ح��الت  بيانات  مبقارنة  بحثها  وفريق  �لباحثة 
�لقلب �لتي حتدث خارج �مل�شت�شفيات مبدينة هيو�شنت 
�مل�شجل للمدينة خال  �لأمريكية وبني نوعية �لهو�ء 

�لفرتة بني عامي 2004 و2011.
11،000 حالة توقف للقلب دون  �أك��ر من  وم��ن بني 
�شبب و��شح وجد �لباحثون زيادة ب�شيطة يف م�شتويات 

�لأوزون عن �لقدر �لطبيعي.
�لإ����ش���اب���ة بتوقف  �أن خم��اط��ر  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���د وج���د 
% مع كل زيادة يف �جل�شيمات  �لقلب تزيد بن�شبة 4.4 
�ل�شغرية �لعالقة مب�شتوى 20 جزء� يف كل مليار جزء 
�أ�شارت  ما  بح�شب  �لطبيعي،  �ملعدل  عن  �لأوزون  من 
 Circulation لدر��شة �لتي ن�شرت موؤخر�ً يف جريدة�
كيفية  بعد  يفهمو�  مل  �لباحثني  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
تاأثري تلوث �لهو�ء عل م�شاكل �لقلب �إل �أنه يعتقد �أن 
بع�س �جلزيئات �ملثرية للهياج و�لأوزون تدخل �جلهاز 
�لتنف�شي لت�شبب �لتهابات وزيادة يف �جلزيئات �ملدمرة 

�لتي ميكن �أن ت�شغط على �لقلب.

التلوث ي�شبب اأمرا�شًا يف القلب والرئة

�شويفت وجيم�س الأكرث اأرباحًا ب� 2012
�حتلت جنمة مو�شيقى �لريف تايلور �شويفت، ولعب كرة �ل�شلة �لأمريكي جيم�س 

لوبرون، مركز �ل�شد�رة على لئحة جملة بار�يد لأكر �لنجوم جنياً لاأرباح خال 
�لعام 2012. و�أعّدت �ملجلة لئحة باإير�د�ت �لنجوم خال �لعام �ملا�شي، فحل لوبرون 

�أوًل �إذ جنى 57.7 مليون دولر، وتلته �شويفت �لتي جمعت 57 مليون دولر، وهو 
وحّل  معاً.  هاثاو�ي  و�آن  بيت  ب��ر�د  �لهوليوديان  �لنجمان  جناه  ما  يفوق  مبلغ 

ب�55 مليون  ُق��ّدر ما جناه  �أن  بعد  ثالثاً،  �ل�شاب جا�شنت بيرب  �لكندي  �لنجم 
دولر، فيما كان �ملركز �لر�بع من ن�شيب �ملمثلتني ماري كايت و�آ�شلي �أول�شون، 
 38 م��ارك هارمون  �لأم��ريك��ي  �ملمثل  دولر وجمع  40 مليون  �للتني جمعتا 
مليون دولر، �أما بيت فجنى 35.5 مليون دولر. وجنت �ملغنية �لربيطانية 

و�ملمثلة  دولر،  مليون   23 بر�يدي  توم  و�ملمثل  دولر،  مليون   32 �أدي��ل 
�شوفيا فريغار� 21 مليون دولر، و�ملمثل �أليك بالدوين 15 مليون 

دولر، يف حني مل تتقا�َس هاثاو�ي �إل 10 مايني دولر.


