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هزاع بن زايد يكرم منتخبنا 
الوطني بطل خليجي 21

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ 
احتفاالتها باأ�شبوع الت�شجري

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

اليوم االإعالن عن ت�شكيل 
احلكومة التون�شية اجلديدة..؟

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة 
خطية من الرئي�س الإيراين

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اأحمدي جناد رئي�س اجلمهورية الإ�شالمية  ر�شالة خطية من الرئي�س حممود 
الهتمام  ذات  والق�شايا  البلدين  بيين  الثنائية  بييالييعييالقييات  تت�شل  الإيييرانييييية 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  الر�شالة  ت�شلم  امل�شرتك. 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة لدى ا�شتقباله يف مكتب �شموه ام�س يف ق�شر 
الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  �شفري  فيا�س  ر�شا  حممد  الرئا�شة..�شعادة 
لدى الدولة. مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية بن البلدين و�شبل 

تعزيزها وتطويرها اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

   

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما
 باإن�ساء موؤ�س�سة الإمارات للآداب 

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
دبي  لإميييارة  ب�شفته حاكما  اهلل  رعيياه  الييييوزراء   رئي�س جمل�س  الييدوليية 
املر�شوم رقم 8 ل�شنة 2013 باإن�شاء موؤ�ش�شة الإمارات لالآداب كموؤ�ش�شة 
ذات نفع عام تتمتع بال�شخ�شية العتبارية امل�شتقلة وتهدف اإىل ت�شجيع 
مليون   18.7 قدره  وبراأ�شمال  لالأدباء  املنا�شبة  البيئة  واإيجاد  الآداب 
رئي�شية وهي طريان  تاأ�شي�شها ثالث جهات  ي�شرتك يف  اأن  درهييم على 
الكتاب.  مهرجان  وموؤ�ش�شة  دبي  يف  والفنون  الثقافة  وهيئة  الإميييارات 
لالآداب  الإمييييارات  موؤ�ش�شة  اأميينيياء  جمل�س  ت�شكيل  على  املر�شوم  ون�س 
الطريان  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
املدين يف دبي الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمييارات وع�شوية كل 
من: �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم ال�شيدة اأزوبيل 
اأبو الهول الدكتور لوؤي حممد بالهول ال�شيد موري�س فالجنان د.رفيعة 
عبيد غبا�س د.ح�شة عبداهلل لييوتيياه.                                     )التفا�شيل 

�س2(

تاأجيل حماكمة املتهمني بالنتماء اإىل 
تنظيم �سري غري م�سروع اىل 11 مار�س 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت وزارة العدل البيان ال�شحفي التايل .. عقدت دائرة اأمن الدولة 
باملحكمة الحتادية العليا �شباح ام�س الثنن املوافق 4 مار�س 2013 
جل�شتها الأوىل للنظر بق�شية املتهمن بالنتماء اإىل تنظيم �شري غري 
م�شروع الذي ك�شفت التحقيقات عنه والذي يهدف اىل مناه�شة الأ�ش�س 
التي تقوم عليها الدولة بغية ال�شتيالء على احلكم والت�شال بجهات 

مقتل 42 جنديا �سوريا بكمني غرب العراق

الثوار ي�سيطرون على مدينة الرقة  

الفجر........    05:20            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:27  
الع�صاء......   07:57
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Advertisement for paperworld (Al Fajir Newpaper)
Size: 33 x 25 cm

Date: Feb. 13, 2013

وذلك من تاريخ 5 الى 7 مارس 2013في معرض عالم الورق الشرق ا�وسط بدبي(3E12)تفضلوا بزيارة جناح قرطاسية فاروق العالمية

® :

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  الرقة  مدينة  على  كامل  �شبه  ب�شكل  ام�س  املعار�شة  مقاتلو  �شيطر 
�شمال �شوريا، وهي اول مركز حمافظة يقرتبون من فر�س �شيطرتهم 

الكاملة عليه، بح�شب ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن يف ات�شال هاتفي مع وكالة فران�س 
بر�س متت ال�شيطرة ب�شكل �شبه كامل على مدينة الرقة با�شتثناء اجزاء 
ما زالت القوات النظامية متواجدة فيها، ل �شيما مقر المن الع�شكري 

وحزب البعث حيث ما زالت ال�شتباكات م�شتمرة.
وا�شاف عبد الرحمن ان الرقة الواقعة يف املحافظة التي حتمل ال�شم 
نف�شه والتي ي�شيطر املعار�شون على اجزاء وا�شعة من اريافها، قد تكون 

خالل ال�شاعات املقبلة، اول مركز حمافظة خارج �شيطرة النظام.

وحتدث املر�شد عن معلومات عن ا�شر �شابط كبري يف فرع امن الدولة 
ونقله اىل تركيا، ا�شافة اىل ا�شر �شابط كبري اآخر يف المن ال�شيا�شي، 

ومقتل �شابط كبري يف �شرطة املحافظة.
ويف تطور جديد قتل 42 جنديا �شوريا و�شبعة جنود عراقين يف كمن 
ن�شبه م�شلحون يف غرب العراق الثنن، اثناء حماولة اجلي�س العراقي 
الييعييراق خالل  اىل  فيييروا  بعدما  بييالدهييم  اىل  ال�شورين  اجليينييود  اعيييادة 
معارك مع قوات �شورية معار�شة. وقال املقدم يف قوات حر�س احلدود 
حممد خلف الدليمي لوكالة فران�س بر�س قتل 42 جنديا �شوريا و�شبعة 
جنود عراقين خالل معارك بن قوة عراقية كانت يف طريقها لت�شليم 
اجلنود ال�شورين الهاربن من منفذ اليعربية اىل احلكومة ال�شورية. 
من جانبه قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اإن بالده تريد اأن 

ت�شمن و�شول ال�شالح اإىل فئة معتدلة من املعار�شة ال�شورية، 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

مبنى مديرية  ميين  جييزء  الثيينيين يف  اليينييريان  ا�شتعلت 
ت�شهد  التي  م�شر،  �شمال  بور�شعيد،  مدينة  يف  الميين 
اليي�ييشييرطيية ومتظاهرين،  بيين  وا�ييشييتييبيياكييات  ا�ييشييطييرابييات 

ح�شب ما افاد مرا�شل لوكالة فران�س بر�س.
وت�شهد املنطقة املحيطة مبديرية المن ا�شتباكات بن 
ال�شرطة ومتظاهرين غا�شبن منذ الحد ا�شفرت عن 
مقتل خم�شة ا�شخا�س بينهم �شرطيان ا�شافة اىل مئات 
الطابق  ميين  جييزء  اليينييريان يف  ا�شتعلت  كما  اجلييرحييى. 

الر�شي ملبنى حمافظة بور�شعيد، وفق امل�شدر نف�شه.

اجلي�س  ا�ييشييدر  بور�شعيد  يف  ال�ييشييتييبيياكييات  جتيييدد  وميييع 
ارواح وممتلكات  فيه احلفاظ على  تعهد  بيانا  امل�شري 

اهايل املدينة.
امل�شلحة  لييلييقييوات  اليير�ييشييمييي  الع�شكري  املييتييحييدث  وقيييال 
اأركييان حييرب اأحمد حممد على انييه يف اطييار ما  العقيد 
بالم�س،  اأحييداث موؤ�شفة  بور�شعيد من  �شهدته مدينة 
بور�شعيد  مييدييينيية  اأن  دائيييميييا  امليي�ييشييلييحيية  اليييقيييوات  تيييوؤكيييد 
يف  امل�شرف  الوطني  بتاريخه  العظيم  و�شعبها  البا�شلة 
تاأمينهم  واأن  ورجالها،  امل�شلحة  القوات  ووجييدان  قلب 
اأرواحهم ومقدراتهم عهد قطعناه على  واحلفاظ على 

اأنف�شنا مهما كانت الت�شحيات.

يقرتح  الإ�سرائيلي  احلرب  وزير 
تر�سيم احلدود من جانب واحد!!

•• وا�صنطن-وام:

قيييييال اإييييييهيييييود بيييييييياراك وزييييير 
احلييييييرب الإ�يييشيييرائيييييييليييي اإنييييه 
اأنيييه ل يوجد  تييبيين  يف حيييال 
حل  اإىل  للتو�شل  اإمييكييانييييية 
ال�شلطة  مع  موؤقت  اأو  دائييم 
فيييياإنييييه على  الييفييليي�ييشييطييييينييييية 
بخطوات  الييقيييييام  اإ�ييشييرائيييييل 
واحييييد لرت�شيم  جييانييب  مييين 
ال�شتيطانية  الكتل  حيييدود 
ال�شفة  اأرا�شي  على  املقامة 

الغربية.

اجلي�ش يتعهد بحماية اأهايل املدينة

ا�ستعال النريان يف مديرية الأمن ومبنى حمافظة بور�سعيد 
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�سيف بن زايد يكرم �سابطني متقاعدين

حتت �سعار معا فلنزرع الإمارات 

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ احتفالتها باأ�سبوع الت�سجري الثالث والثلثني

اللواء حممد املري ي�سيد بفعاليات الرتبية الأمنية يف تعزيز الهوية الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

كرم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الييوزراء وزييير الداخلية يف مكتبه 
اأم�س الول..اللواء متقاعد �شامل 
متقاعد  والييلييواء  اجلنيبي  �شالح 
تقديرا  اليي�ييشييحييي  عيييبيييداهلل  عييلييي 
لعطائهما خالل فرتة عملهما يف 
�شموه  قدم  الداخلية..فيما  وزارة 
لكل منهما �شهادة �شكر ودرع وزارة 
الداخلية وهدية تقديرية . وثمن 
املكرمن  وجيييهيييود  عيييطييياء  �ييشييمييوه 
الطويلة  خدمتهما  اأثناء  املتميزة 
حر�س  مييوؤكييدا  ال�شرطة  �شلك  يف 

الداخلية..مثمنن  وزييير  الييوزراء 
مبنت�شبي  �شموه  واهتمام  حر�س 
اليي�ييشييرطيية ومييتييقيياعييديييهييا عييلييى حد 
اللواء  احليييفيييل  حيي�ييشيير  الييي�يييشيييواء. 
اأمن  النعيمي  خلريباين  نا�شر 
نيييائيييب رئي�س  �ييشييمييو  مييكييتييب  عيييييام 
الداخلية  وزيييير  اليييييوزراء  جمل�س 
بييدران مدير  داوود  واللواء خليل 
القيادة  املالية واخلييدمييات يف  عييام 
رئي�س  اأبييوظييبييي  ل�شرطة  الييعيياميية 
وزارة  املتقاعدين يف  تكرمي  جلنة 
اأحييمييد نا�شر  الييداخييلييييية واليييليييواء 
العمليات  عييييام  ميييديييير  الييرييي�ييشييي 
عييلييي خلفان  والييعييميييييد  امليييركيييزيييية 
الييييظيييياهييييري مييييدييييير عيييييام �ييييشييييوؤون 

الهتمام  عييلييى  الييعييليييييا  اليييقيييييييادة 
باملتقاعدين جمددا �شموه تاأكيده 
امل�شوار  نييهيياييية  لي�س  الييتييقيياعييد  اأن 
واإمنييييييييا بييييداييييية مليييرحيييلييية جيييدييييدة 
الذي  وطننا  خييدميية  يف  م�شتمرة 
والنفي�س.  الغايل  �شبيله  نبذل يف 
ونيييوهيييا بيياجلييهييود املييخييليي�ييشيية التي 
بييذلييهييا اليي�ييشييبيياط امليييتيييقييياعيييدون و 
وكفاءتهم  الييعييمييل  يف  تييفييانيييييهييم 
خدمتهم  �شنوات  خييالل  امل�شهودة 
والتي متيزت باملثابرة واأداء املهام 
واقتدار.  كفاءة  بكل  بهم  املنوطة 
عن  املكرمان  اأعييرب  جانبهما  من 
الكرمية  اللفتة  بهذه  �شعادتهما 
مييين �ييشييمييو نيييائيييب رئييييي�ييس جمل�س 

اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
الدرمكي  عييبيييييد  عييلييي  والييعييميييييد 
املوظفن  �ييييشييييوؤون  اإدارة  ميييديييير 
�شعود  والعقيد  اأبوظبي  ب�شرطة 
�شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي 
مييكييتييب �ييشييمييو اليييوزيييير . يييذكيير اأن 
�ييشييامل اجلنيبي  املييتييقيياعييد  اليييليييواء 
 1969 بداأ عمله منذ عام  الذي 
منا�شب  �شغل  اأبوظبي  �شرطة  يف 
التدريب  رئي�س ق�شم  عدة وهي.. 
الإدارييييية  اليي�ييشييوؤون  ق�شم  رئي�س  و 
حماية  اإدارة  ومييييدييييير  وامليييالييييييية 
قوة  ق�شم  ورئي�س  النفط  من�شاآت 
�شغل  اأنييه  بجانب  اخلا�شة  الأميين 
العمليات  قيي�ييشييم  رئييييي�ييس  ميينيي�ييشييب 

اخلدمات  اإدارة  ومييدييير  املييركييزييية 
اأو�شمة  عيييدة  تقلد  الييطييبييييية..كييمييا 
الطويلة  منها ميداليات اخلدمة 
ال�شرطة  قييييوى  دمييييج  و  امليييميييتيييازة 
املخل�شة  واخلييييييدميييييية  والأمييييييييييين 
والييتييقييدييير وذكييييرى قيييييام الحتاد 
اليوبيل  ميييييداليييييتييي  اإىل  اإ�ييشييافيية 
ونال  الوظيفي  والتميز  الف�شي 
الثناء  �ييييشييييهييييادات  ميييين  الييييعييييديييييد 
والييتييقييدييير لأعييمييالييه املييتييميييييزة يف 
تييطييوييير اخليييدميييات الييطييبييييية. اأما 
اللواء املتقاعد علي ال�شحي الذي 
بداأ العمل يف �شرطة اأبوظبي عام 
1974 .. فقد �شغل عدة منا�شب 
الأمن  �ييشييوؤون  ق�شم  رئييييي�ييس  منها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد �شعادة خليفة حممد املزروعي 
ابوظبي  مدينة  بلدية  عييام  مدير 
الت�شجري  بيياأ�ييشييبييوع  الحييتييفييال  اإن 
هو وقفة تقدير للجهود العظيمة 
والنجاح الكبري الذي حققتها دولة 
المييارات يف جمييالت ن�شر الرقعة 
واملنتزهات  واحليييدائيييق  اخليي�ييشييراء 
حيييوليييت مدننا  اليييتيييي  الييرتفيييييهييييية 
يف  �شاهمت   ، خ�شراء  جنائن  اإىل 
حتقيق جناحات النه�شة الزراعية 
والبيئية بكل تفا�شيلها و عناوينها 
لالأفكار  طيبا  نتاجا  جييياءت  الييتييي 
من  الفيا�شة  والعطاءات  الرائدة 

قيادتنا احلكيمة.
كلمة مبنا�شبة  املييزروعييي يف  وقييال 
مدينة  بلدية  احييتييفييالت  انييطييالق 
الت�شجري  بيييياأ�ييييشييييبييييوع  اأبييييوظييييبييييي 
الييثييالييث و الييثييالثيين الييييذي بيييداأت 
احلديقة  يف  اليييييييييييوم  فيييعيييالييييييياتيييه 
ان   ، ابوظبي  بكورني�س  الر�شمية 
القلوب  ويييفييرح  اليي�ييشييدور  يثلج  مييا 
تطور  يف  اليييزراعييييييية  نييهيي�ييشييتيينييا  اأن 
خا�شة  بييرعيياييية  وحتييظييى  م�شتمر 
الذي  الأميير  الر�شيدة  قيادتنا  من 
ي�شكل �شمانة اأكيدة على ا�شتمرار 

•• دبي-وام:

اأكيييد �ييشييعييادة اليييليييواء حمييمييد �شعيد 
العامة  الإدارة  مدير  نائب  املييري 
خلييدميية املييجييتييمييع يف �ييشييرطيية دبي 
للرتبية  الييعييليييييا  الييلييجيينييه  عيي�ييشييو 
الأمنية..اهتمام قيادة �شرطة دبي 
اإطار  امليييدرا�يييس يف  بييرعيياييية طيييالب 
تييربييوي ميين خييالل مييا تنظمه من 
ريا�شية.  توعوية  تربوية  فعاليات 
الوطنية  الييهييوييية  بييياإبيييراز  واأ�يييشييياد 
الريا�شية  الييفييعيياليييييات  خيييالل  ميين 
والنتماء  الوطن  لثقافة  تر�شيخا 
اأن حتقق  وحبا لالإمارات..متمنيا 
الأهييداف يف اإطييار العمل امل�شرتك 
الذي تن�شده �شرطة دبي من خالل 
تقيمها  الييتييي  الأميينييييية  فعالياتها 
م�شاركته  خالل  اأ�شاد  كما  �شنويا. 
يف الفعاليات التوعوية والريا�شية 
نظمتها  الييتييي  الأميينييييية  لييلييرتبييييية 
الظهر  ميييدر�يييشييية  يف  دبييييي  �ييشييرطيية 
للتعليم الأ�شا�شي يف منطقة حتا..
ب�شكل  الييدوليية  مييدار�ييس  مب�شاركة 
فاعل يف فعاليات الرتبية الأمنية 
الإبداعية  اجليييوانيييب  يييييري  مميييا 
توجيهات  طييالبييهييا..مييوؤكييدا  ليييدى 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 

جنب  اإىل  جنبا  العمراين  التطور 
وخا�شة  اليييييزراعيييييات  انييتيي�ييشييار  ميييع 
واأ�شجار  زهيييييور  مييين  الييتييجييميييييلييييية 
هند�شية  وتيي�ييشييكيييييالت  و�ييشييجييريات 
انحاء  كل  منت�شرة يف  نراها  رائعة 
وهو   .. العامرة  وميادينها  مدننا 
ال�شعار الذي حر�شت بلدية مدينة 
وتر�شيخ  تييكييرييي�ييشييه  عييلييى  ابييوظييبييي 
حتقيق  خيييييييالل  مييييين  ميييفييياهيييييييميييه 
الجنيييازات  ميين  مييعييدلت مرتفعة 

�شن�شهد  لذلك   ، الزراعي  امل�شروع 
الت�شجري  باأ�شبوع  احتفال  كل  مع 
اإجنييازات جديدة �شواء  يف كل �شنة 
املتنزهات  اأو  احلدائق  �شعيد  على 
ال�شخمة او من املنجزات الزراعية 
الييييتييييي نيييفيييخييير بيييهيييا ونيييعيييميييل على 

ا�شتمرارها وتنميتها. 
وقال اأن اعتماد �شعار ) معا فلنزرع 
الإميييييييييارات ( ليييهيييذا الأ�يييشيييبيييوع هو 
م�شارات  تيييالزم  عيين  �شامل  تعبري 

الزراعية و تو�شيع م�شاحة الرقعة 
التجميلية  والييزراعييات  اخليي�ييشييراء 
واملتنامي  امليييليييحيييوظ  والرتيييييفييييياع 
والأ�شجار  املثمرة  الأ�شجار  باأعداد 
الأمر  والييزهييور  والأ�شتال  الغابية 
الإ�شرار  من  املزيد  اأعطانا  الييذي 
مييييين اأجييييييييل حتيييقيييييييق امليييييزييييييد من 

الجنازات الزراعية الناجحة.
املنهايل  مييياجيييد  اليي�ييشيياعيير  واليييقيييى 
بالتطور  فيييييهييا  اأ�يييييشييييياد  قييي�يييشيييييييدة 

التي �شمت /450 طالبا وطالبة 
واإمارات  من خمتلف مدار�س دبي 
اأكييييد املقدم  الييييدوليييية. مييين جييانييبييه 
خبري دكييتييور اإبييراهيييييم الييدبييل دير 
�شرطة  يف  اليييدويل  التدريب  اإدارة 
لفعاليات  اليييييعيييييام  املييينييي�يييشيييق  دبييييييي 
الفعاليات  اأهمية  الأمنية  الرتبية 
مليييا حتييتييويييه مييين مييفيياهيييييم عديدة 
�شخ�شية  بيينيياء  م�شلحة  يف  ت�شب 
الأبيينيياء .. مييوؤكييدا جناحها يف اأطر 
عديدة  ميييكيييا�يييشيييب  حتيييقيييق  فييياعيييلييية 
اليينييجيياحييات الأخييييرى  اإىل  تيي�ييشيياف 

قائد عام �شرطة دبي ب�شاأن ت�شخري 
اجلهود والإمكانات لرعاية الأبناء 
وتييطييويييع الييريييا�ييشيية يف اإطيييييار من 
الييي�يييشيييميييولييييييية ليييتيييحيييقيييييييق اأهييييييييداف 
جمييتييمييعييييية. ووجيييييه الييييلييييواء امليييري 
بال�شكر لربنامج ال�شيخ حممد بن 
البدنية  واللياقة  للريا�شة  را�شد 
الييعييديييد من  تييقييدمي  دوره يف  على 
والريا�شية  الييتييوعييوييية  اليييرباميييج 
بييياليييتيييعييياون ميييع مييييدار�ييييس اليييدولييية 
 .. الأمنية  الفعاليات  يف  امل�شاركة 
م�شيدا مب�شتوى الإقبال وامل�شاركة 

الرتبيه  بييرامييج  يف  حتققت  الييتييي 
اأقيمت �شابقا خا�شة  الأمنية التي 
وبناء  املواهب  ب�شقل  يت�شل  فيما 
العن�شر الريا�شي يف اإطار الرتبية 
وال�شلوك احل�شن. واأكد اأن �شرطة 
دبي ل تاألوا جهدا يف رعاية املجتمع 
يف اإطار دورها الريا�شي وال�شمويل 
.. داعيا اإىل الأخذ مبعيار النجاح 
املجتمع  على  للحفاظ  الريا�شي 
يف اأطييييييير ميييين اليييعيييميييل اليييييواحيييييد . 
اخلبري  املييقييدم  الييفييعيياليييييات  ح�شر 
اإبيييراهيييييييم اليييدبيييل مدير  الييدكييتييور 

والزراعي  والييعييمييراين  احليي�ييشيياري 
بف�شل  اليييييدولييييية  تييي�يييشيييهيييده  الييييييذي 
الأيادي الكرمية للقيادة احلكيمة، 
موؤ�ش�شة  طييييالييييبييييات  قييييدمييييت  ثيييييم 
التنمية ال�شرية م�شرحية بعنوان 
اليي�ييشييجييرة دعييين ميين خيياللييهييا اإىل 
ال�شليم  بال�شلوك  اللييتييزام  اأهمية 
اخل�شراء  امل�شاحات  على  للحفاظ 

يف احلدائق واملتنزهات العامة.
واحل�شور  املييزروعييي  تفقد  بعدئذ 
املعر�س  وال�شيوف  امل�شئولن  من 
الذي  الحتفال  هام�س  على  املقام 
حكومية  جييهييات  عييدة  فيه  ت�شارك 
املجتمعية  ال�شرطة  منها  وخا�شة 
المارات  وجامعة  املييدين  والدفاع 
وجمموعة عمل المارات وجمعية 
مر�شدات المييارات وموؤ�ش�شة زايد 
وذوي  الن�شانية  للرعاية  العليا 
الحييتييييياجييات اخلييا�ييشيية وعيييدد من 
املجال  يف  املتخ�ش�شة  اليي�ييشييركييات 

الزراعي .
وقييام املييزروعييي واحليي�ييشييور بجولة 
، ثم قاموا بغر�س  داخييل احلديقة 
اأ�شبوع  ببدء  اإيييذانييا  نخيل  �شجرة 
اليييتييي�يييشيييجيييري يف ظل  مييييين  جييييديييييد 
�شارك  فيما   ، اخليي�ييشييراء  امليي�ييشييرية 
املدار�س  وطالبات  طلبة  من  عييدد 

�شرطة  يف  اليييدويل  التدريب  اإدارة 
دبي املن�شق العام لفعاليات الرتبية 
الأميينييييية واليييرائيييد عييييي�ييشييى حممد 
املطوع رئي�س اللجنة الريا�شية يف 
والرائد  الأمنية  الرتبية  فعاليات 
ق�شم  رئي�س  الزرعوين  اأحمد  فهد 
التدريب  اإدارة  يف  الييربامييج  تنفيذ 
اليييييدويل وجيييميييال اليييرداعيييي ع�شو 
الرتبية  لفعاليات  املنظمة  اللجنه 
الأمنية وفاطمة بوحجري امل�شوؤولة 
يف برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد 
للريا�شة واللياقة البدنية وفاطمة 
على غريب مديرة مدر�شة الظهر 
ومدر�شي  الأ�ييييشييييا�ييييشييييي  لييلييتييعييليييييم 
الرتبيه البدنية وتربويون واأولياء 
الفعاليات  ت�شمنت  الطلبة.  اأمييور 
واأنا�شيد  فقرات  الأمنية  الرتبيه 
واأن�شطة  ريا�شية  واألييعيياب  وطنية 
وم�شابقات وجوانب توعوية �شارك 
فيييييهييا طييلييبيية وطييياليييبيييات ميييدرا�يييس 
الظهر للتعليم الأ�شا�شي وخديجة 
اخلياط  بنت  و�شميه  خويلد  بنت 
الياقوت  ورو�شة  يا�شر  بن  وعمار 
ال�شيخة  ومركز  النور�س  ورو�ييشيية 
اخلا�شة  الحتياجات  لييذوي  ميثة 
وميي�ييشييتيي�ييشييفييى حييتييا وجييمييعييييية بيت 

اخلري. 

ونائب  احلييرا�ييشييات  اإدارة  ومييدييير 
قائد  و  املن�شاآت  عام حماية  مدير 
وزارة  الأمييييين اخلييا�ييشيية يف  قييييوات 

اأو�شمة  عييدة  تقلد  فيما  الداخلية 
الطويلة  منها ميداليات اخلدمة 
ال�شرطة  قيييييوى  ودمييييييج  امليييميييتيييازة 

املخل�شة  واخلييييييدميييييية  والأمييييييييييين 
ذكرى  ميدالية  بجانب  والتقدير 

قيام الحتاد. 

اليييذي حيي�ييشييروا الحييتييفييالت بعدد 
مييين الييفييعيياليييييات اليييتيييي تييعييرب عن 

املنا�شبة .
ويذكر اأن اأ�شبوع الت�شجري مبادرة 
اإىل توعية املجتمع باأهمية  تهدف 
الت�شجري وتاأكيد م�شاركة خمتلف 
على  احلييفيياظ  يف  العمرية  الفئات 
الزراعية  القيم  وتاأ�شيل  الييزراعيية 
واأهييميييييتييهييا يف نييفييو�ييس اليينيي�ييسء مبا 
اليييييطيييييالب واليييطييياليييبيييات  ذلييييييك  يف 
بالدور  عموما  اجلمهور  وتوعية 
الدولة  بيييليييدييييات  بيييه  تيييقيييوم  اليييييذي 
يف هييذا املييجييال اإ�ييشييافيية اإىل توفري 
والأماكن  واحليييدائيييق  املييتيينييفيي�ييشييات 
واملقيمن  للمواطنن  الرتفيهية 
واإنتاج الأ�شجار والنباتات الأخرى 
املدن  وجتميل  املختلفة  بامل�شاتل 

عن طريق زراعة الأ�شجار واإقامة 
الأحزمة اخل�شراء.

اأبوظبي  مييدييينيية  بييلييدييية  وحتيير�ييس 
عييلييى الييتيينييوع وحتييقيييييق الييتييميييييز يف 
احلدائق  وتيييوفيييري  اإنييي�يييشييياء  جمييييال 
لل�شياحة  اجليييياذبيييية  املييتييخيي�ييشيي�ييشيية 
الأحياء  وجتييميييييل  وال�ييشييتييثييمييارات 

ال�شكنية والطرق واجل�شور.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  تييقييوم  كما 
لتوفري  كيييبيييري  و  حيييييييييوي  بييييييييدور 
واحلدائق  الطبيعية  املييتيينييفيي�ييشييات 
وحتر�س  املدينة  �ييشييوارع  وجتميل 
على اإيجاد بدائل متعددة وخيارات 
كييييثييييرية اأمييييييييام الييي�يييشيييكيييان لرتييييييييياد 
الرتفيهية  واملييتيينييزهييات  احلييدائييق 
العاملية من  املييعييايييري  لأرفيييع  وفييقييا 
واخلدمات  ال�شحية  البيئة  حيث 

الع�شرية وتعمل على تطوير هذه 
باخلدمات  والرتيييقييياء  الإمييكييانييات 
العديد  خييالل  من  م�شتمر  ب�شكل 
من امل�شاريع احليوية يف هذا املجال 
خالل  من  ذلييك  لتحقيق  وتنطلق 
اأهييييييداف حميييييددة ووا�يييشيييحييية وهي 
اإعداد اخلطط الكفيلة للم�شاهمة 
يف و�شع مدينة اأبو ظبي يف م�شاف 
اأف�شل  من  لت�شبح  املتقدمة  املدن 
م�شتوى  عيييليييى  عيييوا�يييشيييم  خييميي�ييشيية 
الييعييامل ميين حيييييث تييوفييري خدمات 
عالية اجلودة وحتقيق التوازن ما 
والبنية  اخل�شراء  امل�شطحات  بن 
التحتية بحيث تتما�شى مع عن�شر 
لزيادة  وذليييك  ال�شكانية  الييكييثييافيية 
مييعييدل امليي�ييشيياحيية اخليي�ييشييراء للفرد 

الواحد.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما باإن�ساء موؤ�س�سة الإمارات للآداب 
ال�شيخة لطيفة  �شمو  الإمييارات وع�شوية كل من:  ملجموعة طريان 
الدكتور  الهول  اأبييو  اأزوبيل  ال�شيدة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  بنت حممد 
لوؤي حممد بالهول ال�شيد موري�س فالجنان د. رفيعة عبيد غبا�س د. 
ح�شة عبداهلل لوتاه. وتت�شمن اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة وفقا للمر�شوم 
عليه  والإ�ييشييراف  ليييالآداب  الإمييييارات  واإدارة مهرجان طييريان  تنظيم 
لتقدمي  املهرجان  اإىل  العاملين  الكتاب  م�شاهري  وا�شتقطاب  �شنويا 
�شمان  على  املوؤ�ش�شة  عمل  اإىل  اإ�شافة  للجمهور  الأدبية  اإبداعاتهم 
اأن يكون املهرجان �شامال ومتاحا للجميع. اإىل ذلك �شتعنى املوؤ�ش�شة 
بتعزيز وتوفري البيئة املنا�شبة للمنتجات الفكرية وللكتاب وال�شعراء 
باللغتن  الأدبييي  الإنييتيياج  ت�شجيع  اأي�شا  و�شتتوىل  املحلين  والأدبييياء 
بالإنتاج  الأخييرى مع الهتمام  اللغات  العربية والإجنليزية وكذلك 
الأدبي املوجهة لالأطفال عالوة على ت�شجيع املطالعة والقراءة خارج 

الف�شول الدرا�شية. كما �شتقوم املوؤ�ش�شة وفقا لن�س مر�شوم تاأ�شي�شها 
الأخرى  املعنية  واجلهات  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  مع  بالتن�شيق 
لإن�شاء مركز الكتاب ليكون نواة لإقامة اأن�شطة اأدبية على مدار العام 
الكتاب  املوؤ�ش�شة بدعوة نخب من  املوؤلفن يف حن �شتعنى  وت�شجيع 
املهرجانات  حل�شور  الييدوليية  يف  واملقيمن  املواطنن  من  املختارين 
اأمناء  بييالآداب. واأجيياز املر�شوم ملجل�س  العاملية الأخييرى ذات العالقة 
التاأ�شي�شية  الوثيقة  ن�شو�س  تعديل  لييييالآداب  الإميييييارات  موؤ�ش�شة 
مقرها  اأو  املوؤ�ش�شة  با�شم  منها  تعلق  ما  با�شتثناء  الأ�شا�شي  والنظام 
اأو اأغرا�شها اأو راأ�شمالها ويتم هذا التعديل وفقا لالأ�شول الواردة يف 
الوثيقة التاأ�شي�شية والنظام الأ�شا�شي على اأن يودع هذا التعديل لدى 
هيئة الثقافة والفنون يف دبي. ويعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الييوزراء رعيياه اهلل ب�شفته حاكما لإمييارة دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
لالآداب  الإمييييارات  موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2013 ل�شنة   8 رقييم  امليير�ييشييوم 
كموؤ�ش�شة ذات نفع عام تتمتع بال�شخ�شية العتبارية امل�شتقلة وتهدف 
وبراأ�شمال قدره  املنا�شبة لالأدباء  البيئة  واإيجاد  الآداب  ت�شجيع  اإىل 
جهات  ثييالث  تاأ�شي�شها  يف  ي�شرتك  اأن  على  درهييم  مليون   18.7
الييثييقييافيية والييفيينييون يف دبي  رئي�شية وهيييي طيييريان الإمييييييارات وهيييييئيية 
ومييوؤ�ييشيي�ييشيية مييهييرجييان الييكييتيياب. ونيي�ييس امليير�ييشييوم عييلييى ت�شكيل جمل�س 
بن  اأحييمييد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  لييييالآداب  الإميييييارات  موؤ�ش�شة  اأميينيياء 
�شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي الرئي�س الأعلى 

حمكمة ال�ستئناف بدبي تلزم مدر�سة خا�سة 
بتعوي�س ويل اأمر طالب لتدين م�ستواه التعليمي

الق�شور املن�شوب اإىل املدر�شة اخلا�شة اإل اأن املحكمة 
فا�شتاأنف  الثبوت  لعدم  الدعوى  رف�شت  البتدائية 
ال�شتئناف  حمكمة  اأميييام  احلييكييم  الييطييالييب  اأمييير  ويل 
لإبداء  العامة  النيابة  اإىل  ال�شتئناف  اأحالت  والتي 
بندب اخلبري  براأيها  العامة  النيابة  الييراأي فتم�شكت 
امليي�ييشييار اإليييييه ثييم حييكييمييت حمييكييميية ال�ييشييتييئيينيياف بندب 
خبري تربوي ..واأودع اخلبري تقريره الذي اأورد فيه 
تدين  ب�شاأن عالج  املدر�شة  فيه  وقعت  الذي  الق�شور 
الأول  ال�شف  مرحلة  يف  للطفل  التعليمي  امل�شتوى 
اأن م�شتواه  ميين  بييالييرغييم  الييثيياين  اليي�ييشييف  اإىل  ونييقييلييه 

التعليمي ل يوؤهله.
واأحالت حمكمة ال�شتئناف مرة اأخرى الدعوى اإىل 
مذكرة  قييدمييت  والييتييي  اليييراأي  لإبيييداء  العامة  النيابة 
براأيها دعت فيها الأخذ بتقرير اخلبري ب�شاأن الق�شور 
املييدر�ييشيية اخلييا�ييشيية واحلييكييم باإلزام  اليييذي وقييعييت فيه 
التعوي�س  الطالب  اأمييير  ويل  اإىل  تييدفييع  اأن  املييدر�ييشيية 
املادية  ال�ييشييرار  عيين  املحكمة  تييقييدره  اليييذي  املنا�شب 
باإلزام  ال�شتئناف حكمها  فاأ�شدرت حمكمة  والأدبية 
املدر�شة اخلا�شة بدفع ر�شوم املرحلتن ال�شف الأول 
والثاين مبلغ 37 األفا و 500 درهم وتعوي�س اأدبي 

للطفل مببلغ 40 األف درهم. 

•• دبي-وام:

قيي�ييشييت حمييكييميية ال�ييشييتييئيينيياف يف دبيييي بيياإلييغيياء احلكم 
ويل  دعييوى  برف�س  البتدائية  املحكمة  من  ال�شادر 
اأمر طالب املرفوعة منه �شد مدر�شة خا�شة واحلكم 
جمددا باإلزام املدر�شة باأن تدفع اإىل ويل اأمر الطالب 
الر�شوم  ميثل  ما  وهييو  درهييم  و500  األفا   77 مبلغ 
الييدرا�ييشييييية املييدفييوعيية اإىل املييدر�ييشيية والييتييعييوييي�ييس من 

ال�شرر الأدبي.
واأفاد املحامي العام عبداهلل حممد كليب رئي�س النيابة 
اأقام دعوى مدنية �شد  اأمر الطالب  املدنية باأن ويل 
مطالبا  القا�شر  ابنه  فيها  يدر�س  كان  التي  املدر�شة 
اإياها بالر�شوم الدرا�شية عن مرحلتي ال�شفن الأول 
والأدبية  املييادييية  الأ�يييشيييرار  عيين  والتعوي�س  والييثيياين 
تعليم  يف  الالزمة  العناية  املدر�شة  بييذل  لعدم  وذلييك 
يعاين منه  كان  الييذي  الدرا�شي  ال�شعف  وعييالج  ابنه 
ورفع اإبنه من ال�شف الأول اإىل ال�شف الثاين بالرغم 

من تدين م�شتواه التعليمي.
البتدائية  املحكمة  اأمييييام  املييدنييييية  اليينيييييابيية  وتييدخييلييت 
وعيير�ييشييت ميييذكيييرة بييراأيييهييا طييلييبييت فيييييهييا نيييدب خبري 
تيييربيييوي لييفييحيي�ييس اليييدعيييوى واإبيييييييداء الييييييراأي يف �شاأن 

اإدارة مكافحة املخدرات ب�سرطة دبي ت�سارك يف اأيام ال�سارقة الرتاثية 
•• دبي -وام:

ملكافحة  الييعيياميية  الإدارة  تيي�ييشييارك 
امليييييييخيييييييدرات يف �ييييشييييرطيييية دبيييييييي يف 
اأيام  العا�شرة من  الييدورة  فعاليات 
ال�شارقة الرتاثية التي تقام حاليا 
حتييت �ييشييعييار عييقييد ميين الييييرتاث يف 
�شاحة الرتاث يف منطقة ال�شارقة 
الييي�يييشيييارقييية.  قيييليييب  الييييقييييدمييييية يف 
من  يييوزع  بجناح  الإدارة  وت�شارك 
التوعية  ق�شم  عمل  فريق  خالله 

والرتويج والإجتار واأثره ال�شلبي 
عييلييى الأ�ييييشييييرة واملييجييتييمييع وميييدى 
القانون  ميين   43/ املييييادة  تفعيل 
الحتييييييييييادي مليييكيييافيييحييية املييييخييييدرات 
من  حماية  يف  العقلية  واملييوؤثييرات 
ي�شلم نف�شه طواعية لالإدارة طلبا 
للم�شاعدة. وتوؤكد املادة /43 على 
يف  للعقوبة  املتعاطي  تعر�س  عدم 
اإىل  نف�شه  تلقاء  من  تقدمه  حييال 
العالج  طييالييبييا  املخت�شة  اجلييهييات 
نبذة  الإدارة  عييمييل  فييريييق  ويييقييدم 

الربو�شورات   .. املخدرات  باأ�شرار 
والكتيبات والن�شرات والإ�شدارات 
اإ�شافة اإىل عر�س لنماذج من املواد 
املييجييتييمييع وزوار  لييتييوعييييية  امليييخيييدرة 
ال�شاحة الرتاثية يف الآثار ال�شارة 
عييير�يييس جلهاز  مييييع  ليييليييميييخيييدرات 
الييي�يييشيييدييييق الإليييييكيييييرتوين واليييييذي 
الآثار  اإلكرتونية  وب�شورة  يحاكي 
املخدرات  تييعيياطييي  عييلييى  املييرتتييبيية 
القانونية  املييي�يييشيييورة  تيييقيييدمي  ميييع 
التعاطي  حيييييول  والإجيييتيييمييياعييييييية 

عن الرقم املجاين لالإدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الذي يتلقى كل 
واملعلومات  والييبييالغييات  املييكيياملييات 
النقيب  واأكيييييييييد  �يييييشيييييري.  بييي�يييشيييكيييل 
رئي�س  الييي�يييشيييوييييدي  بييييالل  جييمييعييه 
املخدرات  بيياأ�ييشييرار  التوعية  ق�شم 
الييتييوعييييية واليييوقيييايييية يف  بييفييي دارة 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة 
الفعاليات  كل  يف  التواجد  اأهمية 
الر�شالة  ت�شل  حييتييى  وامليينييا�ييشييبييات 
ممكنة  �شريحة  لأكيييرب  التوعوية 

على  الييفييائييدة  ولتعم  املجتمع  ميين 
ال�شباب  فيييئييية  خيييا�يييشييية  اجليييميييييييع 
اليييدولييية يف  تييرتييكييز عليهم  الييذييين 
وت�شع  وم�شتقبلها  حا�شرها  بناء 
خييطييطييهييا وبيييراجميييهيييا بييينييياء على 
لديهم  والعقلي  الفكري  الن�شج 
اأن الإدارة ت�شعى لو�شع  . واأ�شاف 
نف�شه  له  ت�شول  كل من  اأمييام  �شد 
با�شتدراجهم  �شبابنا  كيييييان  هيييدم 
وتعاطيهم  املييخييدرات  اإدميييان  نحو 

للمواد التي ت�شر بعقولهم.

طلب اإماراتيون ي�ساركون يف �سل�سلة ور�س 
عمل �سحفية تنظمها �سكاي نيوز عربية 

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك طالب من جامعات دولة الإمارات يف �شل�شلة ور�س عمل تنظمها قناة �شكاي 
نيوز عربية بهدف الرتقاء باملواهب ال�شابة وتطوير و�شائل الإعالم املحلية.

للعام  يتم تطبيقه  الييذي  نيوز عربية  �شكاي  برنامج  جييزءا من  العمل  ور�ييس  وتعد 
تزويد  بهدف  املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  يف  اجلامعات  مع  بالتعاون  الثاين 
الطالب واخلريجن اجلدد بالتدريب العملي واإك�شابهم اخلربة الالزمة لتطوير 
اأ�شابيع  ثالثة  ملييدة  التدريبي  الربنامج  وي�شتمر  وال�شحفية.  التقنية  مهاراتهم 
�شكل ور�س عمل  التقنية والتحريرية على  املوا�شيع  يغطي خاللها جمموعة من 

يديرها طاقم خمت�س من قناة �شكاي نيوز عربية . 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون املنظمات الدولية 
يوؤكد عمق ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع تركمان�ستان

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة الدكتور �شعيد حممد ال�شام�شي م�شاعد وزير اخلارجية ل�شوؤون املنظمات الدولية يف مكتبه يف ديوان عام 
الوزارة ام�س..�شعادة اأوراز مراد قربان �شفري جمهورية تركمان�شتان. جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س و تبادل وجهات النظر 
حول الأمور ذات ال�شلة يف جمال تبادل الرت�شيحات يف املنظمات الدولية. واأكد الدكتور ال�شام�شي متيز العالقات الإماراتية 
ال�شعبن  م�شالح  ويحقق  يلبي  مبييا  التعاون  عييالقييات  وتنمية  تطوير  على  البلدين  قيادتي  حر�س  بف�شل  الرتكمانية 
ال�شديقن..م�شريا اإىل التفاقيات التي وقعها اجلانبان موؤخرا اأثناء زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ل�شفري  ال�شام�شي  الدكتور  اأكد  ال�شراكة بن اجلانبن. كما  روح  والتي عك�شت  تركمان�شتان  اإىل  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
تركمان�شتان اأنه �شيلقى كل الدعم وامل�شاندة من وزارة اخلارجية وجميع اجلهات الدولة من اأجل ت�شهيل مهامه لالرتقاء 

بعالقات بلده مع دولة الإمارات اإىل م�شتويات اأف�شل واآفاق اأرحب مبا ي�شهم يف توطيدها وتنميتها يف خمتلف املجالت.

بعد جل�سة اقت�سرت على اجلوانب الإجرائية 

تاأجيل حماكمة املتهمني بالنتماء اإىل تنظيم �سري غري م�سروع اىل 11 مار�س
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت وزارة العدل البيان ال�شحفي التايل:
عقدت دائرة اأمن الدولة باملحكمة الحتادية العليا �شباح 
الأوىل  جل�شتها   2013 مار�س   4 املييوافييق  الثنن  ام�س 
غري  �شري  تنظيم  اإىل  بالنتماء  املتهمن  بق�شية  للنظر 
اىل  يهدف  والييذي  عنه  التحقيقات  ك�شفت  الييذي  م�شروع 
مناه�شة الأ�ش�س التي تقوم عليها الدولة بغية ال�شتيالء 
على احلكم والت�شال بجهات وجمموعات اأجنبية لتنفيذ 

هذا املخطط . وقد بلغ عدد املتهمن املحالن اىل املحاكمة 
10 متهمن فارين  13 متهمة منهم  بينهم  94 متهما 
هذه  اقت�شرت  وقد  غيابيا.  تتم حماكمتهم  الدولة  خارج 
ح�شور  اثبات  مت  حيث  الجرائية  اجلوانب  على  اجلل�شة 
عنهم  للدفاع  ملحامن  توكيلهم  اثييبييات  وكييذلييك  املتهمن 
النيابة  وتولت  املحاكمة.  جل�شة  يح�شرون  كانوا  والذين 
من  وطلبت  للمتهمن  املوجهة  التهامات  تييالوة  العامة 
املتهمن.  على  قييانييونييا  املييقييررة  الييعييقييوبييات  انيييزال  املحكمة 
وبعد انتهاء هذه اجلل�شة الجرائية قررت املحكمة تاأجيل 

 11 بتاريخ  حييددت  قادمة  جل�شة  اإىل  الييدعييوى  يف  النظر 
مار�س اجلاري وذلك ل�شتمرار املرافعة وللنظر فى طلبات 
وقائع  وح�شر  ام�س.  جل�شة  فى  املقدمة  املتهمن  وكييالء 
هذه اجلل�شة ذوو املتهمن وممثلو جمعية حقوق الن�شان 
لييلييمييحيياميين والييقييانييونييييين وجمعية  وجييمييعييييية المييييييارات 
ال�شحفين واحتاد الكتاب والدباء وجمعية الجتماعين 
املحكمة  كفلت  وقييد  املحلية.  ال�شحافة  مندوبو  وكييذلييك 
الد�شتور  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شمانات  كافة  للمتهمن 

والقانون وفقا لأعلى معايري املحاكمة العادلة والنزيهة.

وفد كوري جنوبي يطلع على جتربة اأبوظبي يف جمايل التطوير احل�سري وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت
•• اأبوظبي-وام:

قييييييام وفييييييد كييييييييوري جييينيييوبيييي �شم 
اأعييمييال بزيارة  ميي�ييشييوؤوليين ورجيييال 
يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ميين  عييدد 
اأوجه  لبحث  ام�س  اأبوظبي  اإميييارة 
اإطار  يف  اخلييربات  وتبادل  التعاون 
اليييتيييي تربط  اليييقيييويييية  اليييعيييالقيييات 
حكومتي اأبوظبي وكوريا اجلنوبية 

على خمتلف ال�شعد.
�ييشييم اليييوفيييد الييييذي تيييراأ�يييشيييه بارك 
العا�شمة  عيييييميييييدة  �يييييشيييييون  وون 
عددا  �ييشيييييوؤول  اجلنوبية  الييكييورييية 
الأعمال  ورجييييال  امليي�ييشييوؤوليين  ميين 
و�ييشييعييادة الييدكييتييور كييوون تيياه كيون 
اجلنوبية  كوريا  جمهورية  �شفري 
م�شت�شار  �شنغا  الدولة و�شن  لدى 
ال�شفارة  يف  اليييدولييييييية  اليييعيييالقيييات 

الكورية يف اأبوظبي.
اليييكيييوري جمل�س  الييوفييد  زار  فييقييد 
العمراين  لييلييتييخييطيييييط  اأبيييوظيييبيييي 
لالأنظمة  اأبيييييوظيييييبيييييي  مييييركييييز  و 
الإلييكييرتونييييية واملييعييلييومييات وبحث 
وتبادل  امل�شرتك  التعاون  جمالت 
قطاعي  يف  وامليييييعيييييارف  اخليييييييربات 
التطوير احل�شري وتطوير قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

العالقات  اأوا�ييييشيييير  عييلييى  اليي�ييشييوء 
والبناء  املييثييميير  والييتييعيياون  الييقييوييية 
وحر�س  وكييييوريييييا  اأبيييوظيييبيييي  بيييين 
احليييكيييوميييتييين عيييليييى تيييعيييزييييز هيييذه 
العالقات يف جميع املجالت خا�شة 
خالل  من  احل�شري  التطوير  يف 
تيييبيييادل املييعييرفيية وال�يييشيييتيييفيييادة من 
التجارب واخلييربات يف هذا املجال 
روؤى  حتقيق  على  العمل  واأهييمييييية 
تطوير مدن  اجلييانييبيين يف جمييال 
متكاملة  ميي�ييشييتييداميية  وجمييتييمييعييات 

لالأجيال القادمة.
�ييشييوون حمافظ  بيييارك وون  وعييرب 
�شعادته  عييييين  �ييييشيييييييييوؤول  ميييديييينييية 
اأبوظبي  جمييليي�ييس  ممييثييلييي  لييلييقيياء 
ان  ..مييوؤكييدا  العمراين  للتخطيط 
مثل هذه اللقاءات تتيح للجانبن 
اليييروؤى والييتييجييارب املتعلقة  تييبييادل 
والتعرف  احليي�ييشييري  بالتخطيط 

عن كثب عما مت حتقيقه.
واأبدى اإعجابه مبفهوم املجتمعات 
يعمل  التي  امل�شتدامة  احل�شرية 
للتخطيط  اأبييييوظييييبييييي  جميييلييي�يييس 
الييعييمييراين عييلييى تييطييويييرهييا بهدف 
لالأجيال  واعييييد  م�شتقبل  اإر�يييشييياء 
املرتكز  ال�شتدامة  تكون  القادمة 

الأ�شا�شي لها.

املركز  عييام  املن�شوري مدير  لحييج 
املركز  اأهييييييداف  ا�ييشييتييعيير�ييس  الييييذي 
تتمحور  الييتييي  وروؤيييتييه  الرئي�شية 
اإىل حكومة  الإميييارة  حييول حتويل 
رفيعة  خدمات  توفر  الأداء  عالية 
لييكييافيية قييطيياعييات العمل  امليي�ييشييتييوى 
اأو  الإمييييارة  �ييشييواء �شكان  والأفيييييراد 
زائييريييهييا. وقيييال مييدييير عيييام مركز 
الإلكرتونية  لييالأنييظييميية  اأبييوظييبييي 
واملعلومات جنحت كوريا اجلنوبية 
رائدة  كييدوليية  مكانتها  تر�شيخ  يف 
اليييعيييامل يف جمال  عييلييى ميي�ييشييتييوى 
التكنولوجيا  واعيييتيييمييياد  تييطييوييير 
وي�شهم   .. احلييديييثيية  والييتييقيينيييييات 
نقل اخلربات  امل�شرتك يف  تعاوننا 
م�شرية  يييييعييييزز  مبيييييا  واليييييتيييييجيييييارب 
اإىل جمتمع قائم  حتول الإميييارات 
بن  التعاون  ويعد   .. املعرفة  على 
للتعاون  وكوريا منوذجا  الإمييارات 
ال�شراكة  مييين  اإطييييييار  يف  الييييييدويل 
والتقنية  وال�شناعية  القت�شادية 

والعلمية والثقافية .
�ييشيييييوؤول ان  قييال عمدة  ميين جانبه 
اأ�ييشييبييحييت مييركييزا لتبادل  الإميييييارة 
املعرفة والتعاون يف جمال احلكومة 
املركز  بدور  ..م�شيدا  الإلكرتونية 
الراحة  وجييهييوده يف جمييال توفري 

اأبوظبي  مبييجيي�ييس  اليييوفيييد  وبيييحيييث 
لييلييتييخييطيييييط اليييعيييميييراين ميييع فالح 
املجل�س  عيييييام  ميييديييير  الأحييييبييييابييييي 
القوية  امليييرتيييكيييزات  تييعييزيييز  �ييشييبييل 
اأبوظبي  ميين  كييل  بها  تتمتع  الييتييي 
و�شيوؤول وال�شتفادة منها واغتنام 
اليييفييير�يييس امليييتييياحييية مييييع الأخيييييييذ يف 
العييتييبييار الييتييحييديييات الييتييي تواجه 
واآلية  احل�شري  التطوير  عملية 
مدن  اإر�ييشيياء  بهدف  معها  التعامل 
القرن  تلبي متطلبات  وجمتمعات 
اأكمل  عييلييى  والييعيي�ييشييرييين  احلييييييادي 

وجه.
اأن روؤيييية حكومة  واأكيييد الأحييبييابييي 
التخطيط  يف  اليير�ييشيييييدة  اأبييوظييبييي 
التحديات  وا�شت�شراف  للم�شتقبل 
من  ال�شتفادة  يف  ي�شهم  املحتملة 
اليييفييير�يييس امليييتييياحييية واليييتيييعييياميييل مع 
والتغلب  امل�شتقبلية  الييتييحييديييات 
التطوير  خييالل خطط  عليها من 
الإ�يييشيييرتاتيييييييجييييييية اليييتيييي تيي�ييشييع يف 
باملتطلبات  اليييييوفييييياء  العييييتييييبييييار 
القييييتيييي�ييييشييييادييييية والجييييتييييميييياعييييييييية 
حا�شرا  واليييبيييييييئييييييية  واليييثيييقيييافييييييية 

وم�شتقبال.
اللقاءات  هييذه  اأهمية  على  و�ييشييدد 
تلقي  الييييييتييييييي  والجييييييتييييييميييييياعييييييات 

الأ�شا�شات  و�شعت  انييهييا  ..ميييوؤكيييدا 
�شت�شكل  عمرانية  خطط  لإر�ييشيياء 
معيارا على �شعيد املنطقة خا�شة 
اخلطط  هييييييذه  عيييميييل  اأطييييييير  واأن 
تيياأخييذ يف العييتييبييار الييتيينييوع الثقايف 
والجتماعي والقت�شادي والبيئي 
لييالإمييارة واأهييمييييية احلييفيياظ عليها 

واإثرائها.
بن  ميييا  اليييتيييعييياون  اأن  اإىل  وليييفيييت 
يعود  �شيوؤول  والعا�شمة  اأبوظبي 
اجلانبن  عييلييى  عيييدييييدة  مبيينييافييع 
الييييتييييحييييديييييات  ظيييييييل  يف  خيييييا�يييييشييييية 
واليييظيييروف املييتيي�ييشييابييهيية الييتييي متيز 

جتربة املدينتن.
اهتماما  الييييزائيييير  اليييوفيييد  واأبيييييييدى 
كييبييريا بييربنييامييج اإ�ييشييتييداميية الذي 
اأبوظبي  جمل�س  ويييديييره  اأطييلييقييه 
وكذلك  اليييعيييميييراين  لييلييتييخييطيييييط 
اللوؤلوؤ  بيييدرجيييات  الييتييقييييييييم  نييظييام 
الرئي�شية  املحاور  اأحييد  يعد  الييذي 
لييييه حيييييييث تيييعيييرف عيييين كيييثيييب على 
اأبييوظييبييي يف هيييذا اجلانب  جتييربيية 
هذا  يف  حققتها  التي  والجنييييازات 

املجال.
اأبوظبي  مليييركيييز  زيييييارتييييه  وخييييييالل 
واملعلومات  الإلكرتونية  لالأنظمة 
الييتييقييى الييوفييد اليي�ييشيييييف مييع را�شد 

الييكييوري على بع�س  الوفد  واإطييلييع 
امليي�ييشيياريييع امليي�ييشييتييداميية الييتييي تقوم 
وكذلك  بتطويرها  اأبوظبي  اإمييارة 
مناق�شة وا�شتعرا�س ما مت حتقيقه 
اأعيييقييياب مييذكييرة الييتييفيياهييم التي  يف 
وقعها جمل�س اأبوظبي للتخطيط 
العمراين مع وزارة �شوؤون الأرا�شي 
والنقل والبحرية يف كوريا يف �شهر 

يونيو العام املا�شي.
ومت خالل الجتماع اأي�شا مناق�شة 
و�شع  واأهمية  ال�شتدامة  ق�شايا 
اخلطط والربامج الكفيلة بتعزيز 
مييفيياهيييييم ال�يييشيييتيييدامييية يف كيييل من 
اأبيييوظيييبيييي و�يييشيييييييوؤول واليييبيييحيييث يف 
خطط واأطر عمل اإقامة جمتمعات 

م�شتدامة يف كلتا املدينتن.
وتيييعيييرف اليييوفيييد اليييزائييير عييلييى دور 
احل�شري  اليييتيييخيييطيييييييط  عيييميييلييييييية 
التنوع  عملية  دعيييم  يف  واأهييميييييتييهييا 
حكومة  تتطلع  الييتييي  القييتيي�ييشييادي 
اأبوظبي اإىل حتقيقها وفقا لروؤية 
من   2030 القت�شادية  اأبوظبي 
اأبوظبي  اقييتيي�ييشيياد  تييعييزيييز  خييييالل 
بالحتياجات  للوفاء  والتخطيط 
كوون  �ييشييعييادة  واأ�يييشييياد  امل�شتقبلية. 
تييياه كيييييون اليي�ييشييفييري اليييكيييوري لدى 
اليييدولييية بيييروؤيييية اأبييوظييبييي 2030 

خالل  ميين  واملقيمن  للمواطنن 
ت�شهيل اخلدمات املقدمة من قبل 
احلكومة عن طريق تخفي�س زمن 
املييعيياجليية وتييوفييري اخلدمات  وقيييت 
بوابة  عييدة قنوات مثل  من خييالل 
ومركز  الإليييكيييرتونييييييية  اأبيييوظيييبيييي 
�شيوؤول  عييمييدة  واأبييييدى  التيي�ييشييال. 
الت�شال  مييركييز  بتجربة  اإعييجييابييه 
احلكومي 800555 كونها جتمع 
عييييددا كييبييريا ميين اخليييدميييات التي 
حتت  احلكومية  اجلييهييات  تقدمها 
اليييذي ي�شهل  الأمييير  مظلة واحيييدة 
ال�شتفادة من هذه  على اجلمهور 
اخلدمات على ال�شكل الأمثل ومبا 
ومتطلباتهم.  احتياجاتهم  يخدم 
املييركييز على  �ييشيييييوؤول  و�شكر عييمييدة 
املنظمة  اجيييتيييمييياع  خييييالل  تيييعييياونيييه 
الإلكرتونية  للحكومات  العاملية 
التابعة للمدن واحلكومات املحلية 
يف مدينة بر�شلونة الإ�شبانية اآمال 
التعاون  املزيد من  اأن يكون هناك 
الجتماع  خييييالل  اجليييانيييبييين  بييين 
كما  اليي�ييشيين  يف  للمنظمة  املييقييبييل 
يف  للم�شاركة  للمركز  دعيييوة  قيييدم 
�شيوؤول  تييقييدمييه  الييييذي  الييتييدريييب 
بخ�شو�س اأف�شل املمار�شات املتبعة 

يف احلكومة الإلكرتونية.

مركز حيوانات �سبه اجلزيرة العربية بال�سارقة يعر�س لأول مرة الطهر العربي
•• ال�صارقة-وام: 

واملحميات  الييبيييييئيية  هيييييئيية  اأعيييلييينيييت 
يف  جناحها  ال�شارقة  يف  الطبيعية 
اإكثار الطهر العربي كاإجناز جديد 
يف  جنيياحيياتييهييا  �شل�شلة  اإىل  ييي�ييشيياف 
احليوانات  واإكيييثيييار  حييميياييية  جميييال 

الربية املهددة بالنقرا�س.
ا�شتغرقت عملية الكثار عدة �شنوات 
بذلها  الييتييي  امل�شنية  اجلييهييود  ميين 
اخلرباء والباحثون يف مركز الكثار 
وعملوا وفق برامج علمية مدرو�شة 
�شيف  هنا  �شعادة  وقالت  ومتكاملة. 
البيئة  هيييييئيية  رئييييييي�يييس  الييي�يييشيييوييييدي 
ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملييحييميييييات 
العربي  الييطييهيير  عيير�ييس  عملية  ان 

اهميته  ييي�ييشييتييمييد  الإجنيييييياز  هيييذا  اأن 
احليوانات  من  الطهر  حيوان  كون 
بحيث  بالنقرا�س  املييهييددة  الييربييية 
 2500 باأقل من  عامليا  يقدرعدده 
ال�شناف  تييتيي�ييشييميين  ول  حيييييييييوان 
حيوان   250 مييين  اكيييير  الييبييالييغيية 
عدد  يف  م�شتمر  انخفا�س  مع  بالغ 
العربي  الطهر  ويعترب  البالغن. 
باملاعز  �شبيهة  حييوافيير  ذا  حيييييوانييا 
ويوجد  املتو�شط  بحجمة  ويتميز 
الييذكيير والأنثى  بيين  اخييتييالف كبري 
بقرنن  اجليينيي�ييشيين  كييييال  ويييتييمييتييع 
م�شطحن لكن قرون الذكر تتميز 
باأنها اأكر قوة ومتيل اىل النحناء 
اكيييرب ميين النييياث.  ب�شكل مييلييحييوظ 
العربي  الييطييهيير  ذكيييير  كييمييا ميييتييلييك 

اجلزيرة  �شبه  حيييييوانييات  مييركييز  يف 
التابع  ال�شحراء  متنزه  يف  العربية 
م�شتوى  على  الوىل  للمرة  للهيئة 
اإ�شافة مميزة لقت  تعترب  املنطقة 
اإ�شادة العلماء واخلرباء واملخت�شن 
الذين  اليييعيييامل  دول  خمييتييلييف  مييين 
الدولية  الييعييمييل  ور�ييشيية  �ييشيياركييوا يف 
ليييليييحيييفييياظ على  الييييرابييييعيييية عييي�يييشيييرة 
اجلزيرة  �شبه  يف  احليييييوي  الييتيينييوع 
الييهيييييئيية يف  الييتييي نظمتها  الييعييربييييية 
اأهمية تلك  واأكدت  املا�شي.  فرباير 
على  ال�شوء  ت�شليط  يف  الجنيييازات 
وم�شاهماتها  ال�شارقة  اإمييارة  جهود 
التنوع  عيييليييى  احلييييفيييياظ  جميييييال  يف 
الفطرية  احليييييوي و�ييشييون احلييييياة 
..موؤكدة  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف 

البني  اىل  ميييائيييال  حميييميييرا  �ييشييعييرا 
بال�شافة اىل خط داكن ميتد على 
طول الظهر ويالحظ عند الذكور 
وجييود لبدة طويلة جييدا متتد على 
كامل عنقها وت�شتمر بالنمو بتقدم 
بيياليي�ييشيين يف حييين متتلك  احليييييييوان 
الييذكييور الييطيياعيينيية يف اليي�ييشيين لبدات 
حوافره  وتتميز  لالعجاب  مييثييرية 
بييييوجييييود نيييعيييل ميييطييياط ميييكيينييه من 
اجليييييري والييتيي�ييشييلييق وميييين اليييتيييوازن 
العالية  ال�شخرية  املنحدرات  على 
كيييييان ي�شنف  قيييرييييب  وقيييييت  وحيييتيييى 
�شمن جن�س طهر الهيماليا ولكن 
الدليييية اجلييييينييييية اكيييدت اأنيييه ينتمي 
اىل جن�س الطهر العربي . ويعي�س 
الييطييهيير اليييعيييربيييي بيي�ييشييكييل انيييفيييرادي 

�شغرية  عييائييلييييية  جمييمييوعييات  يف  او 
تتكون من اثنن او ثالثة حيوانات 
باأنه  الييعييربييي  الييطييهيير  ذكييير  ويتميز 
اقليمي ويحدد مناطقه من خالل 
باحلوافر  الييرتبيية  يف  خييد�ييس  عييمييل 
المامية والقرون ويتحمل الطهر 
فرتات طويله دون �شراب قد متتد 
يف ال�شيف اىل يومن او ثالثة ايام 

اذا توفرت النباتات اجليدة.
وييي�ييشييتييوطيين الييطييهيير الييعييربييي جبال 
احلجر �شمال �شلطنة عمان و�شمال 
املنحدرات  ويف�شل  الميييارات  �شرق 
البحر  ل�شطح  املييواجييهيية  ال�شمالية 
ي�شل اىل ارتفاع 1800 مرت فوق 
�ييشييطييح الييبييحيير يف ظيييل وجييييود مياه 
دائيييمييية وميييرعيييى وييينييتيي�ييشيير يف جبال 

احلييجيير ويييوجييد اكيييرب عيييدد ميينييه يف 
�ييشييريييين ويف جييبييل قييهييوان يف  وادي 
ميكن  المييييارات  ويف  عمان  �شلطنة 
الييعييثييور عييلييى اعييييداد حمييييدودة منه 
موجودة يف وادي الوريعة بالفجرية 

وجبل حفيت بالعن.
ويتغذى الطهر العربي وهو حيوان 
وال�شجريات  الع�شب  عييلييى  متنقل 
ويتكاثر  والفاكهة  ال�شجر  واوراق 

بييولدة النيياث طهرا واحدا  الطهر 
170 يوما  بييعييد  الييربيييييع  اوائييييل  يف 
اإ�ييشييافيية مهمة  احلييمييل ويعترب  ميين 
اجلزيرة  �شبه  حيييييوانييات  ملجموعة 
اليييعيييربييييييية امليييييهيييييددة بيييالنيييقيييرا�يييس 
املييييعييييرو�ييييشيييية يف مييييركييييز حيييييييوانيييات 
وي�شاهم  الييعييربييييية  اجليييزييييرة  �ييشييبييه 
بييا�ييشييتييقييطيياب اأعيييييييداد اإ�ييشييافييييية من 

الزوار. 

مريزا ال�سايغ ووزير التعاون الدويل ال�سكتلندي يبحثان تعزيز التعاون الثقايف والقت�سادي

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�سن يكرم موظفي اخلدمات الأ�سا�سية العامة

•• دندي -وام:

اآل  بحث �شعادة مريزا ال�شايغ مدير مكتب �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
مكتوم رئي�س جمل�س اأمناء كلية اآل مكتوم للدرا�شات العليا خالل لقائه اأم�س 
ال�شكتلندي.. والتنمية  الييدويل  التعاون  وزير  يو�شف  الول معايل حمزة 
�شبل تعزيز التعاون الثقايف والقت�شادي بن الإمارات وا�شكتنلندا. واأعرب 
مدينة  يف  الكلية  مقر  يف  عقد  اليييذي  الييلييقيياء  خييالل  ال�شكتلندى  الييوزييير 
دندي..عن �شعادته مب�شاركة طالبات من جامعات دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف برنامج التعددية الثقافية والقيادة الذي تنظمه كلية اآل مكتوم 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  ووجييه  ا�شكتلندا.  يف 
التدريبية  اليييدورات  رعايته  على  املالية  وزييير  دبييي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
�شمن برنامج التعددية الثقافية التي بلغ عددها 15 دورة منذ اإنطالقة 
التعريف  اإىل  اإ�شافة  ا�شكتلندا  اقت�شاد  على  الإيجابي  لتاأثريها  الربنامج 
بها. واأعييرب معايل حمزة يو�شف عن رغبته يف زيييادة التعاون الثقايف بن 
دولة الإمارات وبالده ف�شال عن التعاون القت�شادي. وجانبه اقرتح �شعادة 
مريزا ال�شايغ عقد لقاء للطالبات وممثلي وم�شوؤويل اجلامعات الإماراتية 
اأنهن الدورة التدريبية الي  املتواجدين مبنا�شبة تخريج الطالبات الالتى 
15 �شمن برنامج التعددية الثقافية..منوها باأن الطالبات مت اختيارهن 
من قبل جامعاتهن لتفوقهن الدرا�شي والعلمي للم�شاركة يف هذه الدورة 

التي ا�شتمرت �شهرا. واأكد اهتمام دولة الإمارات بزيادة التعاون الثقافى مع 
ا�شكتلندا ووجه الدعوة للوزير حمزة يو�شف لزيارة الإمارات يف �شيافة هيئة 
اآل مكتوم اخلريية..لبحث زيادة التعاون القت�شادي والتجاري والتعليمي 
بن الإمارات وا�شكتلندا. واأ�شار ال�شايغ اإىل م�شاركة 12 �شركة ا�شكتلندية 
يف فعاليات معر�س جلف فود الذي اإ�شت�شافته دبي الأ�شبوع املا�شي وهو ما 
ميثل زيادة عدد ال�شركات ال�شكتلندية التي ت�شارك يف املعار�س التي تقام 
يف الإمييارات خا�شة دبي..منوها بوجود جامعة هاري وات الأ�شكتلندية يف 
الكلية من  اآل مكتوم يف  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  اهتمام  واأكييد  دبييي. 
خالل التو�شعة اجلارية فيها ل�شتقطاب اأعداد اأكرب من طالب الدرا�شات 
اأكرب من املدر�شن واملوظفن وي�شهم يف  العليا بها ما يعنى توظيف عدد 
دفع العجلة الإقت�شادية يف مدينة دندي. واأو�شح رئي�س جمل�س اأمناء كلية 
اآل مكتوم اأن م�شروع تو�شعة الكلية يهدف لأن تكون مركزا بحثيا للدرا�شات 
اأن  اإىل  واأ�ييشييار  الباحثن.  تخدم  مكتبة  اإىل  اإ�شافة  والإ�شالمية  العربية 
معايل األيك�س �شلموند الوزير الأول يف ا�شكتلندا التقى الطالبات امل�شاركات 
العائدة  �شادويل  برعاية  التخرج..منوها  التدريبية عقب حفل  الييدورة  يف 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم ل�شباقات اخليل يف ا�شكتلندا حيث 
اأ�شواط من ال�شباق الذي يقام خالل �شهر �شبتمرب  �شتقوم برعاية ثالثة 
القادم وقيمتها مائة األف جنيه ا�شرتلينى مقابل رعاية �شوط واحد ل�شباق 

خيل يف العام املا�شي. 

•• دبا احل�صن-وام:

اأميييور الطلبة  اأولييييياء  كييرم جمل�س 
والييطييالييبييات بييدبييا احليي�ييشيين فئات 
الأ�شا�شية  اخلييييدمييييات  ميييوظيييفيييي 
اليييعيييامييية بيياملييجييليي�ييس وبيييليييديييية دبيييا 
احلييييي�يييييشييييين مييييييين مييي�يييشيييتيييخيييدمييين 
وميييزارعييين وعييمييال نييظييافيية وذلك 
خالل احلفل الذي اقامه يف مبنى 
تقديرا  احل�شن  دبييا  بلدية  جييراج 
لإ�شهاماتهم وجهودهم يف م�شرية 
الييتيينييمييييية واليييرخييياء وجييهييودهييم يف 
اأعمالهم خلدمة مدينة دبا  اإجناز 

احل�شن.
تفاعال  احليييفيييل  تيينييظيييييم  وييييياأتييييي 
وتييوا�ييشييل ميييع ميييبيييادرة �ييشييكييرا لكم 
ال�شمو  �يييشييياحيييب  اطيييليييقيييهيييا  اليييتيييي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي.
حيي�ييشيير الييتييكييرمي الييييذي اأقيييييم بعد 

الطلبة  اأمييييييييور  اأولييييييييييياء  جمييليي�ييس 
اأهمية  احل�شن  بييدبييا  والييطييالييبييات 
الييييتييييكييييرمي كييييونييييه ييييتيييميييا�يييشيييى مع 
�شيا�شات القيادة الر�شيدة وروؤيتها 
ن�شر  عييلييى  احلييير�يييس  الييثيياقييبيية يف 
والتكاتف  الييرحييميية  قيم  وتر�شيخ 
للمنا�شب  النظر  دومنييا  الإن�شاين 
..م�شيدا  الييوظيييييفييييية  امليييراتيييب  اأو 
يف  العمال  يقدمها  التي  باجلهود 
مدينة دبا احل�شن والتي تقت�شي 
يوؤدي  ميين  لكل  والييتييقييدييير  ال�شكر 
يف  وي�شهم  وتييفييان  باخال�س  دوره 
النهو�س باملجتمع. ولفت الدكتور 
حممد احمد املطوع ع�شو املجل�س 
اإىل قيمة الحتفاء بالعمال وتقدير 
والح�شان  بييتييكييرميييهييم  جييهييدهييم 
اإليهم تقديرا من املجتمع وتعبريا 
الأ�شيلة  ال�ييشييالمييييية  الييقيييييم  عيين 
وامليييبيييادئ واحليي�ييشييارة الييتييي تدعو 
دائما لالإح�شان للجميع و�شكر من 

يقدم اخلدمات لالآخرين. 

البلدية  ليييعيييميييال  غيييييييذاء  مييييياأدبييييية 
ابييراهيييييم �شعيد  املييجييليي�ييس  وعيييميييال 
اأمور  اأولييييياء  جمل�س  رئي�س  بغداد 
الطلبة والطالبات يف دبا احل�شن 
حممد  الدكتور  املجل�س  واأعيي�ييشيياء 
احمد املطوع وحممد را�شد ر�شود 
بيين �شفر مدير  عييبييداهلل  وطييالييب 
ح�شن  و�شيف  احل�شن  دبييا  بلدية 
امل�شاندة  اخلدمات  مدير  �شليمان 

وحممد ح�شن �شليمان وعلي �شعيد 
القحطاين اأع�شاء املجل�س البلدي 
وموظفو بلدية مدينة دبا احل�شن 
وجميييميييوعييية مييين طييلييبيية امليييدار�يييس 
بيييهيييدف غييير�يييس الييقيييييم اليينييبيييييليية يف 
وما  املهن  كافة  واحييرتام  نفو�شهم 
كهدف  ا�شا�شية  خدمات  من  يقدم 

تربوي.
رئي�س  بغداد  �شعيد  ابراهيم  واأكييد 

الإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�ش الإدارة
الرت�شيح  باب  فتح  عن  امل�شاهمن  ال�شادة  باإعالم  الإدارة  جمل�س  يت�شرف 
لع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة وذلك خالل الفرتة من يوم الربعاء املوافق 
2013/3/6 اىل يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/4 ، ولكل �شخ�س توافرت 
لع�شوية  نف�شه  ير�شح  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  الرت�شيح  �شروط  فيه 
الرئي�شي  مقرها  يف  ال�شركة  اإدارة  اإىل  بييه  يتقدم  طلب  مبوجب  املجل�س 
الكائن يف منطقة القوز ، �شارع امليدان ، اإمارة دبي ، وعلى اأن يرفق بالطلب 
نف�شه  تر�شيح  التي يرغب يف  الع�شوية  تعريفية عن مقدمه و�شفه  نبذه 

على اأ�شا�شها )ع�شو تنفيذي - ع�شو غري تنفيذي - ع�شو م�شتقل(.
�شروط عامة:

1- �شيظل باب الرت�شيح لع�شوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة ل تقل عن 
�شهر من تاريخ الإعالن وذلك وفقا ملتطلبات املادة )12( من القرار الوزاري 
م ب�شاأن �شوابط احلوكمة ومعايري الن�شباط   2009 رقم )518( ل�شنة 

املوؤ�ش�شي.
تنطبق عليه  اأن  الإدارة  لع�شوية جمل�س  نف�شه  ير�شح  ي�شرتط فيمن   -2
1984 يف �شاأن  الييقييانييون الإحتييييادي رقييم )8( ل�شنة  الييييواردة يف  اليي�ييشييروط 
ال�شركات التجارية والقوانن املعدلة له والقرار الوزاري رقم )518( ل�شنة 
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حاكم عجمان ي�ستقبل وزير البيئة
وا�شتعر�س �شاحب ال�شمو حاكم عجمان مع معايل الوزير 
مراحل تنفيذ م�شروع اعادة وتدوير النفايات الذي �شتنفذه 
الوزارة . واأبدى �شموه حر�شه على تذليل جميع ال�شعاب 
التى قد تواجه امل�شروع الذى ياأتى �شمن مبادرات �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة. وا�شتعر�س �شموه مع معايل الوزير 
خطط الوزارة نحو الق�شاء على اآفة �شو�شة النخيل التى 
ت�شكل خطرا كبريا على ا�شجار النخل فى الدولة. واأو�شح 
معايل الوزير اأن الوزارة تبذل ق�شارى جهدها فى �شبيل 
الق�شاء على �شو�شة النخيل حيث �شتقدم خدمات مكافحة 

ال�شو�شة جمانا لكافة املزارع واملنازل يف الدولة.

البلدية  دائيييرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بيين  را�ييشييد  ال�شيخ 
بيين فهد وزير  احييمييد  را�ييشييد  الييدكييتييور  ملييعييايل  والتخطيط 
الرياي�شة  ابراهيم  يحيى  �شعادة  بح�شور  واملييييياه  البيئة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأ�ييشيياد  عجمان.  بلدية  عييام  مدير 
فى  واملييييياه  البيئة  وزارة  تبذلها  الييتييى  بيياجلييهييود  عجمان 
م�شتدامة  بيئة  على  يحافظ  ممييا  البيئة  حماية  جمييال 
خالية من التلوث . ودعا �شموه اىل التو�شع فى ا�شتخدام 
بجهود  ال�شدد  هييذا  فى  م�شيدا  الييرى  فى  املعاجلة  املياه 
دائرة البلدية والتخطيط التى تبذل ق�شارى جهدها فى 

اي�شال املياه املعاجلة اىل كافة مزارع المارة.

•• عجمان- وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان اأن القيادة الر�شيدة للدولة 
تويل قطاع البيئة واملياه اهتماما كبريا.. وقال �شموه ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة حفظه اهلل ي�شخر كافة الإمكانات املادية واملعنوية 
اأجييل راحيية املواطن ورفييع م�شتوى اخلدمات املقدمة  من 
له. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
بح�شو  ام�س  �شباح  بعجمان  المييريي  بالديوان  مبكتبه 

حميد النعيمي : الإرث احل�ساري ملك لكل بني الإن�سان وللجميع حق النهل من هذا املوروث

القيادة الر�سيدة تويل التعليم رعاية خا�سة وترفع �ساأن العلماء
ثقافة العلم والتعلم ثقافة تراكمية ، وعمل م�ستمر ومتوا�سل

�سمن الحتفالت با�سبوع الت�سجري 33

را�سد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للزراعة يف ن�سختها الأوىل
•• عجمان ـ حممد بدير 

برعاية وح�شور �شمو ال�شيخ را�شد 
دائرة  رئييييي�ييس  النعيمي  حميد  بيين 
بعجمان،  والييتييخييطيييييط  الييبييلييدييية 
واحلدائق  اليييزراعييية  اإدارة  نظمت 
العامة بدائرة البلدية والتخطيط 
الفائزين  لتكرمي  حفل  بعجمان 
بجائزة عجمان للزراعة يف دورتها 
الأوىل �شمن برناجمها الحتفايل 
وح�شر   ،33 الت�شجري  بيياأ�ييشييبييوع 
احلييفييل مييعييايل الييدكييتييور را�ييشييد بن 
و�شعادة  واملييييياه  البيئة  وزيييير  فهد 
اأحييمييد مييدييير عام  اإبييراهيييييم  يحيى 
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
وكبار امل�شئولن يف الإمييارة، وذلك 
بيييامليييركيييز اليييثيييقيييايف اليييتيييابيييع ليييييوزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 

يف منطقة اجلرف، �شباح اأم�س.
وبداأت الفعاليات بجولة للح�شور 
املعرو�شة  املنتجات  على  لالإطالع 
امل�شاحب  الييييزراعييييي  امليييعييير�يييس  يف 

مييييبييييادرات زراعييييييية اإنييتيياجييييية مثل 
ميييبيييادرة اإنيييتييياجيييي مييين بيييييتييي التي 
التناف�شية عن  اجلائزة  �شاركت يف 
فئة احلدائق املنزلية وكانت �شمن 
معايري جائزة عجمان للزراعة يف 

دورتها الأوىل. 
ال�شالم  بيييعيييزف  احليييفيييل  وا�ييشييتييهييل 
الييوطيينييي وتيييالوة اآييييات عييطييرة من 
الييذكيير احلييكيييييم، ثييم كييلييميية عريف 
را�شد  ال�شيخ  قييام  بعدها   ، احلييفييل 
الدكتور  معايل  يرافقه  النعيمي 
واملياه  البيئة  وزييير  فهد  بن  را�شد 
اأحمد  اإبيييراهيييييييم  يييحيييييى  و�يييشيييعيييادة 
عجمان  بجائزة  الفائزين  بتكرمي 
للزراعة بفئاتها ال�شت ، ثم و�شعوا 
اإن�شاء  ملييي�يييشيييروع  الأ�ييييشييييا�ييييس  حيييجييير 
جتارة  غييرفيية  با�شم  عيياميية  حديقة 
املركز  قيييييرب  عيييجيييميييان  و�يييشييينييياعييية 
واليييتيييي تخدم  بييعييجييمييان  اليييثيييقيييايف 
�شكان املنطقة وت�شم مرافق عامة 
اأطفال  واألييعيياب  ريا�شية  و�شاحات 
املتوقع  ومييييين  رييييا�يييشيييي  وممييي�يييشيييى 

بلدية ال�سارقة تنظم برناجما 
تدريبيا يف جمال التميز املوؤ�س�سي

•• ال�صارقة-وام:

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة دورة تدريبية يف التميز املوؤ�ش�شي وذلك �شمن 
على  حر�شها  ميين  وانطالقا   2013 احلييايل  للعام  التدريبي  برناجمها 
تطوير مواردها الب�شرية و�شول اإىل اأعلى معايري اجلودة يف الأداء ا�شتمرت 

ثالثة اأيام مب�شاركة 30 موظفا وموظفة من خمتلف ادارات البلدية.
وقال �شامل اجلروان م�شاعد مدير عام البلدية للدعم املوؤ�ش�شي اإن الدورة 
التميز  وا�شرتاتيجيات  بييرامييج  اأحيييداث  على  املوظفن  اإطيييالع  اإىل  تهدف 
املوؤ�ش�شي يف اإطار �شعى اإدارة املوارد الب�شرية يف البلدية لدعم وتطوير الكوادر 
اأف�شل  الوطنية مبا يتوافق مع ر�شالة وروؤية البلدية الرامية اإىل تقدمي 
برامج التميز جلميع العاملن. وذكر اأن امل�شاركن يف الدورة اطلعوا على 
منهجية مراقبة الأداء املتميز وتعرفوا على مفاهيمه ومعايريه واأ�شاليب 
الإ�شرتاتيجية  واخلييطييط  العلمية  الييربامييج  اأحيييدث  وفييق  املتبعة  التقييم 
القائمة على معايري التميز املوؤ�ش�شي. وتطرقت الدورة اأي�شا اإىل عدد من 
من  التي  والنظرية  العملية  والتطبيقات  والتنظيمية  الإداريييية  الربامج 

�شاأنها اإلقاء املزيد من ال�شوء على مفهوم التميز والتقييم الذاتي.
واأكد م�شاعد املدير العام اأن تنظيم هذا النوع من الدورات التدريبية يندرج 
يف اإطار اجلهود املتوا�شلة نحو التطوير والتميز والتعليم امل�شتمر يف �شبيل 
حتقيق اأهداف البلدية والرتقاء مب�شتوى خدمات املتعاملن القائمة على 
اأ�شا�س التميز يف الأداء. واأ�شار اىل ان الربنامج التدريبي متيز ب�شموليته 
العاملن  مييهييارات  تييري  التي  واملعلومات  الأفييكييار  من  جمموعة  وتقدمي 
اأجل  الب�شرية من  والييكييوادر  باملوارد  والرتييقيياء  والإدارات  الأق�شام  كافة  يف 
تييقييدمي خييدمييات جيييييدة وحتقيق اأعييلييى قييدر ميين ر�ييشييا الييعييمييالء على كافة 
امل�شتويات ..لفتا اإىل اأن الربنامج متيز مب�شاركة وا�شعة من قبل املوظفن 
بتقدمي  البلدية  عييام  مدير  م�شاعد  قييام  الربنامج  نهاية  ويف  البلدية.  يف 

ال�شهادات للم�شاركن يف الربنامج.

النفايات  تيييدويييير  اإعيييييييادة  اأهيييمييييييية 
الزراعية  املنتجات  من  واملخلفات 
ا�شتخدامها  واإعيييادة  النخيل  مثل 

مبا يفيد الإن�شان والبيئة.
جولته  خييييييالل  �يييشيييميييوه  اأ�يييييشييييياد  و 

املركز  اأقيم يف قاعة  الييذي  للحفل 
بالإ�شافة  10 مزارعن  مب�شاركة 
اإىل مركز عجمان لرعاية املعاقن 
الذي �شارك بعر�س منوذج م�شروع 
اإىل  تييهييدف  الييتييي  الإمييييييارات  نخلة 

مبنتجات  الييييزراعييييي  امليييعييير�يييس  يف 
وثمن  املعرو�شة  واملييييزارع  امل�شاتل 
ترجمة  يف  منهم  املبذولة  اجلهود 
زيادة  اليييدائيييرة يف  اإ�ييشييرتاتيييييجيييييات 
تنظيم  ويف  املييييزروعيييية  امليي�ييشيياحييات 

•• عجمان ـ الفجر

ال�شيخ  الييي�يييشيييميييو  �يييشييياحيييب  اأكييييييييد 
ع�شو  النعيمي  را�ييشييد  بيين  حميد 
امليييجيييلييي�يييس الأعيييييليييييى حييياكيييم اإمييييييارة 
والتعلم  العلم  ثقافة  اأن  عجمان 
م�شتمر  وعييمييل   ، تراكمية  ثقافة 
ذلييك عمل  قبل  وهييي   ، ومتوا�شل 
 ، العلم  باأهمية  الييوعييي  ن�شر  على 
النافع  العلم  بل   ، علم  كل  ولي�س 
املقرتن بالأخالق واملحافظة على 
الثوابت والقيم م�شريا �شموه اإىل 
التي  املتعاقبة  الأجيييييييال  هيييذه  اأن 
يوم  يف  الييتييتييويييج  ميينيي�ييشييات  ت�شعد 
حققت  مييا  ب�شبب   ، وغيييريه  العلم 
واإبيييداع مل تكن  وابتكار  من تفوق 
بجد  تعمل  مل  لو  املن�شة  لت�شعد 
اآخرون  بيدها  ياأخذ  ومل  واجتهاد 
امليييجيييال ، ممن  �ييشييبييقييوهييا يف هييييذا 
خا�شة  عيييقيييييييدة  ليييدييييهيييم  تيييكيييونيييت 
العلم  �يييشييياأن  ُتييعييلييي مييين  وثيييقيييافييية 
وتيي�ييشييعييى اليييييييه وحتيييفيييز الأجيييييييييال 
الذي  امليدان  هييذا  لرتياد  ال�شابة 

ُيَعُد من اأنبل واأف�شل امليادين.
واأ�ييييشيييياد �ييشييمييوه مبيييا تييوليييييه دولييية 
خا�شة  رعيييييايييييية  مييييين  المييييييييييييارات 
�شاأن  بيييرفيييع  واهيييتيييميييام   ، لييلييتييعييليييييم 
الر�شيدة  القيادة  ، يف ظل  العلماء 
الدولة  رئييييي�ييس  اليي�ييشييمييو  ليي�ييشيياحييب 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل ، واأخيه �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الييييييييييوزراء حييياكيييم دبيييييي رعيييييياه اهلل 

واإخوانهما حكام المارات.
واأثنى �شموه على جهود جمعية اأم 
فاطمة  ال�شيخة  برئا�شة  املوؤمنن 

النهل  وللجميع حق يف   ، الإن�شان 
اأما   . املييوروث احل�شاري  من هييذا 
فيما يتعلق بحر�شنا على �شرورة 
تيييالزم الييعييلييم مييع الأخييييالق ، فاإن 
قيمنا العربية والإ�شالمية حت�س 
عييلييى ذلييييك ، بيييل اأنيييهيييا حتييتييم هذا 
فائدة  ل  ، حيث  وتوجبه  الييتييالزم 
والأخالق  للقيم  يفتقر  علم  ميين 
والوقوع  الزلل  من  حت�شنه  التي 
اىل  الب�شرية  ودفيييع  املييحييظييور،  يف 
تثبت  امل�شاهدات  ولعل   . الييهييالك 
هييذه الأييييام �شحة ذلييك ، فالعامل 
الأخالق  وف�شائل  بقيم  املح�شن 
الب�شرية  خلدمة  بعلمه  �شي�شعى 
، وهو رقيب  ، ولي�س ال�شرار بها 
 ... الييقيييييم  هيييذه  وفيييق  عييلييى نف�شه 
هييذا هييو تييراثيينييا، وهيييذا مييا نحاول 
التاأكيد عليه يف كل عام من خالل 

يوم العلم يف عجمان.
واأكد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
اأهييمييييية الحييتييفييالييييية فييقييال : يوم 
، يوم  املييطيياف  نييهيياييية  لي�س  الييعييلييم 
�شل�شلة متوا�شلة  العلم حلقة من 
وخييطييوة يف طييريييق طييويييل ت�شاهم 
 ، فييرق كثرية وجلييان متعددة  فيه 
فاطمة  ال�شيخة  حرمنا  يرتاأ�شها 
بيينييت زايييييد بييين �ييشييقيير اآل نييهيييييان ، 
والفعاليات  العلم  يييوم  تييويل  التي 

واأ�شاتذتنا ويو�شيهم علينا ، حيث 
مل تخلو تلك الو�شايا من ال�شدة 
ب�شرورة  ليينييا  الأميييير  كيييان  بينما   ،
احرتام املعلم وتوقريه وال�شتفادة 
ثييانيييييا ؛ الذي  . ونييحييمييد اهلل  ميينييه 
وفيييقييينيييا لييليي�ييشييري عيييليييى خيييطيييى من 
 . احلميد  امل�شلك  هييذا  يف  �شبقونا 
نلقاه  اأن  اإىل  ونحمد اهلل ون�شكره 
لنا  واأ�ييشييلييح  ال�شبل  لنا  هييييياأ  اليييذي 
اأهل بيتنا واأولدنا وذرياتنا ، ومن 
العلماء  من  �شاحلة  برفقة  علينا 
اليييذيييين اأعيييانيييونيييا عييلييى اتيييبييياع نهج 
اأ�شالفنا ، وعملوا معنا على اكرام 
ذكراه  وتخليد  اهلل  رحمه  والييدنييا 
للعلوم  حميد  بن  را�شد  جائزة  يف 
والثقافة ، هذه اجلائزة التي نكرم 
واأهل  العلماء  ميين  املبدعن  فيها 
اخلييري واليي�ييشييعييراء والييبيياحييثيين كل 

عام.
واأ�شاف �شموه قائال: اأما احلديث 
عما حتقق ، فاإننا را�شون مبا ق�شم 
اهلل لنا ، ولكن طموحنا يبقى اأكرب 
بكثري ، ونعلم علم اليقن اأن لدى 
الكثري مما ميكن تقدميه  �شبابنا 
، ونيييحييين مييعييهييم منيييدهيييم بييكييل ما 
ي�شاعدهم على نيل املراتب العليا 
، ويف كييافيية امليييجيييالت وخييا�ييشيية يف 
والثقافة  والتعليم  العلم  جمييال 

حققت  مييا  ب�شبب   ، وغيييريه  العلم 
واإبيييداع مل تكن  وابتكار  من تفوق 
بجد  تعمل  مل  لو  املن�شة  لت�شعد 
اآخرون  بيدها  ياأخذ  ومل  واجتهاد 
امليييجيييال ، ممن  �ييشييبييقييوهييا يف هييييذا 
خا�شة  عيييقيييييييدة  ليييدييييهيييم  تيييكيييونيييت 
العلم  �يييشييياأن  ُتييعييلييي مييين  وثيييقيييافييية 
وت�شعى اليه وحتفز الأجيال ال�شابة 
لرتياد هذا امليدان الذي ُيَعُد من 
اأنييبييل واأفيي�ييشييل امليييييادييين ، يف عامل 
برزت فيه بع�س الظواهر ال�شلبية 
التي تلفت الأجيال وت�شغلهم عن 
الييعييلييم اليينييافييع لييهييم ولأوطييانييهييم ، 
وتوجههم اىل م�شامري وجمالت 
ل ت�شمن ول تغني من جوع . لهذا 
دولة  يف  الر�شيدة  القيادة  تييويل   ،
المارات العربية املتحدة ، بقيادة 
الدولة  رئييييي�ييس  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل ، واأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الييييييييييوزراء حييياكيييم دبيييييي رعيييييياه اهلل 
واإخوانهما حكام المارات ، يولون 
ويرفعون   ، خا�شة  رعاية  التعليم 
ميين �ييشيياأن الييعييلييميياء ، ولييييي�ييس ذلك 
بغريب عليهم ، لأن ذلك كما قلت 

من �شيمنا العربية والإ�شالمية.

بيينييت زايييييد بييين �ييشييقيير اآل نييهيييييان ، 
والفعاليات  العلم  يييوم  تييويل  التي 
امليي�ييشيياحييبيية ليييه اهييتييمييامييا كيييبيييريا ، 
عييييييدد من  ذلييييييك  ويييي�يييشييياعيييدهيييا يف 

املتطوعات واملوظفات.
�شحايف  تيي�ييشييريييح  يف  ذليييييك  جييييياء 
الإعيييالم  لو�شائل  �شموه  بييه  اأدىل 
عجمان  اإمييييارة  احييتييفييال  مبنا�شبة 
30 عاما على  بيوم العلم ومييرور 
انطالقة اأوىل فعالياته تزامنا مع 
اإطييييالق �ييشييمييوه جلييائييزة را�ييشييد بن 
حميد للعلوم والثقافة تعبريا عن 
الوفاء لوالده املغفور له باإذن اهلل 
 ، النعيمي  را�شد بن حميد  ال�شيخ 
الذي  ال�شديد  للنهج  وا�ييشييتييمييرارا 
�شار عليه يف رعاية العلماء وتقدير 
العلم واأهله وت�شجيع اأبنائه وبناته 
مييين املييواطيينيين وامليييواطييينيييات على 
اكت�شاب املعارف وحت�شيل العلوم.

وقال �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
يف ت�شريحه : نحمد اهلل على كل 
، لقد كييان والدنا رحمه اهلل  حييال 
وكان   ، اليييييه  وداعيييييا  للعلم  حمييبيياً 
ويكرمهم  ميينييه  الييعييلييميياء  ييييقيييرب 
 ، ووفييادتييهييم  �شيافتهم  ويييحيي�ييشيين 
والتعلم  بييالييعييلييم  يييو�ييشييييينييا  وكيييييان 
كييييان يراقب  بيييل   ، عييليييييه  ويييحييثيينييا 
مدر�شينا  ويختار  بنف�شه  �شلوكنا 

امليي�ييشيياحييبيية ليييه اهييتييمييامييا كيييبيييريا ، 
وي�شاعدها يف ذلك عدد من بناتنا 
واأخواتنا من املتطوعات واملوظفات 
، واأنا �شعيد مبا تقدم هذه الفرق 
اأجل  الييعييام ميين  التي تعمل طييوال 
 . امل�شتحقن  وتييكييرمي  الييعييلييم  ييييوم 
اأمييا عن تقييم النتائج ؛ فيياإن هذا 
من  وامل�شتفيدين  املخت�شن  دور 
العييييييالم دور  ، وعييليييييكييم يف  ذلييييك 
كبري لتقومي ما يقدم يف فعاليات 
يوم العلم ويف الحتفال الرئي�شي 
العلم  بيوم  النهائي  فالحتفال   ،
بل  فييقييط  احييتييفييالييييية  جل�شة  لي�س 
هو تتويج لهذه اجلهود املتوا�شلة 
طوال العام . واأنا يف هذا املنا�شبة ، 
احملكم اأمانة املتابعة احلثيثة ملثل 
هذه الفعاليات وامل�شاركة فيها من 
البحثية  وخا�شة   ، خمتلفة  زوايييا 

والنقدية منها.
ثقافة  اإن  قييائييال:  �شموه  واأ�ييشيياف 
الييعييلييم والييتييعييلييم ثييقييافيية تييراكييمييييية ، 
وهي   ، ومتوا�شل  م�شتمر  وعييمييل 
الوعي  ن�شر  على  عمل  ذلييك  قبل 
، ولي�س كل علم بل  العلم  باأهمية 
بالأخالق  املييقييرتن  اليينييافييع  الييعييلييم 
والقيم  الييثييوابييت  على  واملحافظة 
. وهيييذه الأجيييييييال املييتييعيياقييبيية التي 
يوم  يف  الييتييتييويييج  ميينيي�ييشييات  ت�شعد 

ذلك  وغيييري   ، والييعييمييران  والإدارة 
املجتمع  تخدم  التي  املجالت  من 
يف دولة المييارات العربية املتحدة 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  حتت   ،
اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س   ، نهيان 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  واأخيييييييه   ،
نائب  اآل مكتوم  را�ييشييد  بيين  حممد 
رئييييييي�يييس جمل�س  الييييدوليييية  رئييييييي�يييس 
واإخوانهما  دبييييي  حيياكييم  اليييييييوزراء 

حكام المارات.

اأمة اقراأ 
وقيييال �ييشييمييوه : نييحيين اأمييية حممد 
�شلى اهلل عليه و�شلم .. اأمة ؛ اإقرا 
وربييك الأكيييرم الييذي علم بالقلم ، 
واإذا   . يعلم..  مييامل  الإنيي�ييشييان  علم 
كنا تقاع�شنا بع�س ال�شيء يف بع�س 
الييعيي�ييشييور عيين نيييييل �ييشييرف املراتب 
الأوىل يف جمالت العلوم املختلفة 
، فيييياإنييييا نيي�ييشييتيي�ييشييرف ليييهيييذه الأمييييية 
مناهج  بيياإتييبيياع  والييتييقييدم  النهو�س 
والقتبا�س ممن   ، العلم احلديثة 
الن�شانية  فيياحليي�ييشييارة   . �شبقونا 
 . بعينها  اأميييية  عييلييى  حييكييرا  لي�شت 
ف�شل  لييهييم  اأجييييدادنييييا  اأن  �ييشييحيييييح 
ال�شبق يف كثري من العلوم ، ولكن 
هذا الإرث احل�شاري ملك لكل بني 

اأول ف�سل درا�سي عام 1958
اليي�ييشييمييو حاكم  واخيييتيييتيييم �ييشيياحييب 
عيييجيييميييان تييي�يييشيييرييييحيييه حييييييول ييييوم 
العلم 2013 بقوله : اإن رعايتنا 
يوم  تبداأ مع  واملتعلمن مل  للعلم 
العلم اأو منذ ثالثن �شنة ، فمنذ 
املن�شرم  الييقييرن  ميين  اخلم�شينات 
، ورمبييييا قييبييل ذليييك ؛ �ييشييعييييينييا اإىل 
ت�شجيع ال�شباب املواطنن ملوا�شلة 
اإىل  بع�شهم  وابييتييعيياث  تعليمهم 
اخلييارج ، وكييان املتاح ب�شيط جدا ، 
جنحنا  اهلل-  من  –بف�شل  ولكننا 
يف ذلييييك ، وتيييخيييرج بييعيي�ييس هييييوؤلء 
والكليات  واملييعيياهييد  امليييدار�يييس  ميين 
العربية والعاملية و�شغلوا منا�شب 
اأميييا يف بداية   . الييدوليية  كييبييرية يف 
فيييياإن لذلك   ، اليينييظييامييي  الييتييعييليييييم 
ل�شردها  املييجييال  يت�شع  ل  ق�ش�س 
اأن  اأننا بعد  ، ولكنا ن�شري هنا  هنا 
البعثات  على  احل�شول  يف  وفقنا 
العربية  الأقييطييار  ميين  التعليمية 
وعلى راأ�شها دولة الكويت ، �شرعنا 
يف  الرا�شدية  املدر�شة  تاأ�شي�س  يف 
املدر�شة  ناظر  مييع  وكنا   ، عجمان 
ال�شتاذ ابراهيم الربغوثي جنمع 
حييييييواري عجمان  مييين  الييتييالميييييذ 
وبييعيي�ييشييهييم كيييان يييلييعييب عييلييى �شيف 
البحر ، وفتحنا اأول ف�شل درا�شي 
حييييوايل  ميييين   1958 الييييعييييام  يف 
ثمانن تلميذا . هوؤلء الطلبة مع 
م�شاعل  حملة  هم   ، �شبقوهم  من 
العلم يف المارة والدولة وهم بناة 
اللبنات الوىل يف هيكل احل�شارة 
يف عجمان والدولة ، وهذا ما يثلج 
اأنتج  ف�شعينا   ، وي�شعدنا  �شدورنا 
هذه الثمار ، والف�شل اأول واأخريا 

لتوفيق اهلل.

احلدائق  اأفيي�ييشييل  وفييئيية  املييييدار�ييييس 
احلدائق  فئة  اىل  وق�شمة  املنزلية 
اخلارجية  احلدائق  فئة  الداخلية 
واأخريا  الإنتاجية  احلدائق  فئة  و 

فئة اأف�شل اأ�شحاب املبادرات.
بتاأ�شي�س  يييوجييه  اليينييعيييييمييي  را�يييشيييد 

جمعية للمزارعن يف عجمان
بن حميد  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وجه 
البلدية  دائيييييرة  رئييييي�ييس  اليينييعيييييمييي 
بتاأ�شي�س  بييعييجييمييان  والييتييخييطيييييط 
عجمان  يف  ليييليييميييزارعييين  جييمييعييييية 

افتتاحها ر�شميا �شمن الحتفالت 
يف  املقبل  العام  الت�شجري  باأ�شبوع 

دورته 34. 
 وقد �شملت جائزة عجمان للزراعة 
اأف�شل جهة  ، فئة  �شتة فئات وهي 
م�شت�شفى   ، بييهييا  وفييييياز  حييكييومييييية 
 ، بعجمان  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ 
ودائرة الأرا�شي والأمالك، و اإدارة 
الإقيييامييية و�يييشيييوؤون الأجييييانييييب، كما 
اأف�شل  فئة  اجلييائييزة  فييئييات  �شملت 
واأف�شل  امل�شاجد  وافيي�ييشييل  املييييزارع 

تخدمهم وتنقل معاناتهم وت�شهم 
وتطلعهم  منتجاتهم  تيي�ييشييويييق  يف 
تطراأ  الييتييي  امل�شتجدات  اآخييير  على 
اليييييزراعيييييي حمليا  اليييقيييطييياع  عيييليييى 
ب�شرورة  ،واأميييير  وعييامليييييا  واإقليميا 
اليييبيييدء يف ذليييك مبيي�ييشيياركيية ودعيييوة 
املييزارعيين واأ�ييشييحيياب املزارع  كييافيية 
وامليي�ييشيياريييع الييزراعييييية اإليييييهييا ليتم 
عام  نفع  كجمعية  ر�شميا  اإعالنها 
ت�شاعدهم على مواجهة التحديات 

التي تواجههم.

وفد من حمافظة �سرطة اإقليم كرد�ستان بجمهورية العراق يزور �سرطة عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

ا�شتقبل �شعادة العقيد عبيد حميد املطرو�شي مدير معهد 
رئي�س  هندي  بن  خلفان  خالد  والعقيد   ، ال�شرطة  تدريب 
حمافظة  �شرطة  من  وفد  عجمان  ب�شرطة  التدريب  ق�شم 
اآ�شو  الرائد  الوفد  العراق �شم  اإقليم كرد�شتان بجمهورية 
اأول  ح�شن اأحمد ، والنقيب حممد فايق رو�شتم ، واملييالزم 
الييعييالقييات وممثل مدير  قييادر مدير  اأحييمييد  الييدييين  �شالح 
قام  �شايل.  اإبراهيم  فر�شت  وال�شيد   ، باملحافظة  الإقيياميية 
خاللها مدير معهد تدريب ال�شرطة ورئي�س ق�شم التدريب 
مييعييهييد تدريب  اإىل  تييعييريييفييييية  اليييوفيييد يف جييوليية  مبييرافييقيية 
ال�شرطة اطلعوا خاللها على اخلطط والدورات التدريبية 
ملنت�شبي ال�شرطة ، واأق�شام واأفرع املعهد والقاعات التدريبية 

، وقاعات الإجتماعات ، واملكتبة وما حتتويه من مراجع يف 
العمليات  اإدارة  اإىل  بعدها  توجهوا  ثم  املييجييالت.  خمتلف 
رئي�س  املييدحيياين  علي  �شعيد  النقيب  ا�شتقبالهم  يف  وكييان 
احلو�شني  عبدالرحمن  حممد  والنقيب   ، العمليات  ق�شم 
مدير فرع العمليات حيث قاما بتقدمي �شرح عن الأنظمة 
احلديثة  والتقنيات   ، والأجهزة   ، والربامج   ، الإلكرتونية 
واخلا�شة مبراقبة حركة ال�شري واملرور بال�شوارع والبنوك 
وامل�شارف بالإمارة ، كما تعرفوا على اآلية العمل يف غرفة 
العمليات وكيفية تنظيم وتوزيع العمل وا�شتالم البالغات 
الييتييي يقدمونها  999 واخليييدميييات  اليي�ييشيياخيين  عييرب اخليييط 
املعلومات  تييبييادل  بييهييدف  اليييزييييارة  هيييذه  وتيياأتييي  للجمهور. 
واخليييييربات بيين اليي�ييشييرطيية الييعييراقييييية و�ييشييرطيية عييجييمييان يف 

خمتلف املجالت التدريبية واملهنية والتقنية.

موا�سلت ال�سارقة تنظم رحلة ترفيهية ملوظفاتها
•• ال�صارقة-الفجر:

املوؤ�ش�شي  التيي�ييشييال  اإدارة  نظمت 
الأ�شبوع  اليي�ييشييارقيية،  مييوا�ييشييالت  يف 
اأحد  اإىل  ترفيهية  رحييليية  املييا�ييشييي 
راأ�ييس اخليمة،  اإمييارة  املنتجعات يف 

ا�شتهدفت املوظفات واأبنائهن.
مدير  اهلل  عيييبيييد  �يييشيييعيييييييد  واأكيييييييييد 
موا�شالت  يف  املوؤ�ش�شي  الإتيي�ييشييال 
ال�شارقة اأن اليوم الرتفيهي يدعم 
املييوظييف بييعيييييداً عيين اأجييييواء العمل 
العطاء  قييدرتييه على  زييييادة  بييهييدف 
وم�شاعدته على التغيري لالأف�شل، 
ج�شور  متيييييد  اأنيييييهيييييا  جييييانييييب  اإىل 
العاملن  بن  والتوا�شل  التفاعل 
الفريق،  روح  وتنمية  املوؤ�ش�شة  يف 
بيئة  على  اإيجابياً  ينعك�س  ما  وهو 
الرحالت  اأن  اإىل  ميي�ييشييرياً  الييعييمييل، 
تيييعيييد اأحيييييييد فيييينييييون اليييتيييعييياميييل مع 
املوظفن من اإيجاد جو مميز لهم، 
تتطلب  التي  الوظائف  يف  خا�شة 
دوام  اأوقييييييات  اأو  �يييشيييدييييداً  تيييركيييييييزاً 
على  يعمل  ذلييك  اأن  كما  مت�شلة، 
فيما  والتقريب  الأوا�ييشيير  توطيد 
العالقات  ويييجييعييل  املييوظييفييات  بيين 
اأ�ييشييرييية، وهيييو الأميييير اليييذي ي�شب 
النهاية  يف  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  م�شلحة  يف 
اليينييجيياح مب�شاعدة  عييلييى  وقييدرتييهييا 
اأنهم  ييي�ييشييعييرون  الييذييين  موظفيها 

جزء منها وبالتايل �شيكونون اأكر 
اإخال�شاً. واأ�شار اإىل اإدارة النقل بن 
املدن وفرت حافلة لنقل املوظفات 
لت�شهيل  وذليييك  املنتجع  واإىل  ميين 
اأن  ،م�شيفا  الرحلة  اإىل  ذهابهن 
املوظفات  قيييييام  ت�شمنت  الييرحييليية 
الرتفيهية  الأن�شطة  من  بالعديد 
مييثييل ركييييوب اخليييييل واليي�ييشييبيياحيية و 
بجولة  والقيام  الييدراجييات،  ركييوب 
باملناظر  لييال�ييشييتييمييتيياع  امليينييتييجييع  يف 

ذات  اخلالبة  وال�شحراء  اجلميلة 
الرمال الذهبية وروؤية احليوانات 
الييربييية كييالييغييزلن والييظييبيياء ، كما 
تناولوا وجبتي الإفطار والغداء يف 
املييودة والألفة  اأ�شرية تلفها  اأجييواء 
،فيما اأعربن عن اإعجابهم ال�شديد 
املزيد  تنظيم  متمنيات  بالرحلة 
الييييرحييييالت التي  ميييين ميييثيييل هيييييذه 
�شهدت الكثري من الأجييواء املرحة 

والرائعة.



اأخبـار الإمـارات

05

الثالثاء -    5   مارس    2013 م    -    العـدد   10732
Tuesday   5    March    2013  -  Issue No   10732

مدينة دبي للإعلم تبحث التعاون مع ال�سني يف جمال تطوير �سناعة ال�سينما
•• دبي-وام:

دبي  ومدينة  لييالإعييالم  دبييي  مدينة  عييام  مييدييير  ال�شريف  جييمييال  بحث 
التعاون  ال�شن..اإمكانات  من  حكومي  اإعالمي  ووفد  لال�شتوديوهات 
يف جمال تطوير �شناعة ال�شينما. و�شم الوفد ال�شيني كال من ت�شانغ 
الدولة  اإدارة  ال�شينما يف  ونائب مدير عام مكتب  �شن م�شت�شار  هونغ 
ال�شينية لالإذاعة وال�شينما والتلفزيون وجياو هونغ فن رئي�س ال�شركة 
ال�شينية لالأفالم وت�شانغ جن م�شت�شار ونائب مدير عام �شعبة �شوؤون 
اإدارة  يف  الييدويل  التعاون  اإدارة  يف  الالتينية  واأمييريكييا  واإفريقيا  اأ�شيا 
الدولة ال�شينية لالإذاعة وال�شينما والتلفزيون و وانغ تي غانغ مدير 
ورئي�س حترير �شبكة تلفزيون ال�شن املركزي - ال�شرق الأو�شط . واأكد 

ال�شينية  الأفالم  زيادة حجم  وال�شينمائي بهدف  التلفزيوين  لالإنتاج 
الوجهة  كونها  �شجال حافال  دبي  اإمييارة  دبي حيث متتلك  امل�شورة يف 
املثالية لعر�س الأفالم ال�شينية. وخالل عام 2012 مت اختيار اإمارة 
دبي لت�شوير م�شاهد رئي�شية من فيلم م�شكن يف جبال فو�شون على اأن 
و ميالنو.. و طوكيو  ال�شن  امل�شاهد يف كل من  بقية  ت�شوير  يجري 
واإ�شافة اإىل املناظر اخلالبة التي متتاز بها الإمارة لإنتاج اأفالم عاملية 
الت�شوير  تراخي�س  وحييدة  تقدمها  التي  اخلييدمييات  تعترب  تاأثري  ذات 
اإ�شدار  اأهم نقاط اجلذب التي ت�شهل على �شركات الإنتاج مهمة  اأحد 
اأي تعقيدات تذكر. ول ينح�شر دور  تراخي�س لت�شوير افالمها دون 
اإمييارة دبي يف ا�شت�شافة الأفييالم العاملية بل تلعب دورا هاما يف توفري 
الكبرية  امليزانية  الفني الالزمة لت�شوير الأفالم ذات  الدعم  خدمات 

ال�شريف خالل ا�شتقباله الوفد اأن ال�شن تعترب اأحد الأ�شواق العاملية 
اإمكانات هائلة تتعلق بقطاع الإعالم والرتفيه  ال�شخمة التي متتلك 
منوذجا  لال�شتوديوهات  دبي  ومدينة  لالإعالم  دبي  مدينة  تعد  فيما 
الطويلة  واخلييطييط  الأ�شا�شية  الييقييواعييد  وو�ييشييع  لتطوير  بييه  يحتذى 
البنية  اإىل  وال�شينما..اإ�شافة  الأفييالم  �شناعة  بقطاع  للنهو�س  الأمييد 
�شناعة  ل�شركات  توفرها  الييتييي  الييدعييم  خييدمييات  تلعب  الييتييي  التحتية 
الأفالم العاملية وال�شركات الإعالمية دورا هاما يف تاأكيد قدرتنا على 
لعب دور ريادي وحيوي لتحريك عجلة �شناعة الأفالم يف دبي. واأ�شار 
الأعمال  جممعات  جنيياح  عوامل  ك�شف  يف  رغبتها  اإىل  اإ�شافة  اأنييه  اإىل 
اإدارة الدولة ال�شينية لالإذاعة  املتخ�ش�شة واملتواجدة يف دبي..اأعربت 
دبي  جلنة  مييع  ر�شمية  عييالقييات  اإقيياميية  نيتها  والييتييلييفييزيييون  وال�شينما 

وتقدمه  البلد  حداثة  خييالل  من  الرفاهية  عن�شر  توفر  اىل  اإ�شافة 
وعالوة على ذلك مت تاأمن ن�شف عدد الطاقم الفني لت�شوير الفيلم 
الذي تخطت تكلفته مالين الدولرات من فئات العاملن املرخ�شن 
من قبل مدينة دبي لالإعالم ومدينة دبي لال�شتديوهات. بدوره قال 
ت�شانغ هونغ �شن.. اإن مدينة دبي لالإعالم ومدينة دبي لال�شتديوهات 
منهما  كل  دور  اإىل  ا�شتنادا  وهييام  موؤثر  دور  لعب  على  قدرتهما  اأكدتا 
احت�شانهما  و ف�شال عن  والرتفيه  الإعييالم  وتنمية قطاع  يف تطوير 
اإمكانية لتخاذ من هذه املجمعات  اأن هناك  العديد من املواهب نرى 
وثيقة  هناك عالقة  اأن  اإىل  م�شريا  بييه..  يحتذى  املتخ�ش�شة منوذجا 
جتمع بن اإمارة دبي وال�شن ونحن نتطلع اإىل توطيد اأوا�شر التعاون 

فيما يتعلق بقطاع �شناعة الأفالم . 

�سهد ختام جائزة القراآن الكرمي وكرم الفائزين

�سعود بن �سقر: دعم الدولة عزز دورها يف جمال حتفيظ القراآن

مب�ساركة 12 رو�سة اأطفال 

�سرطة راأ�س اخليمة حتتفل باأوملبياد الطفل ال�سغري

بلدية راأ�س اخليمة تغلق كافترييا ب�سبب زيت القلي

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س 
راأ�س اخليمة، م�شاء  الأعلى حاكم 
اخلتامي  احليييفيييل  الأول،  اأمييي�يييس 
جائزة  من  ع�شرة  الثالثة  لييلييدورة 
الكرمي،  ليييليييقيييراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس 
الثقافة  وزارة  مييركييز  ميي�ييشييرح  يف 
براأ�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
اخليمة )املركز الثقايف(، بح�شور 

نحو األف �شخ�س.
ح�شر احلفل اخلتامي، املخ�ش�س 
للفائزين من الذكور، ال�شيخ عبد 
امللك بن كايد القا�شمي، امل�شت�شار 
اخلييا�ييس ليي�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو حاكم 
بن  �شقر  وال�شيخ  اخليييييميية،  راأ�يييس 
رئي�س  القا�شمي،  حميد  بن  خالد 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
لييلييقييراآن اليييكيييرمي وعييلييومييه، التي 
تنظم اجلائزة، وال�شيخ ارحمه بن 
املدير  القا�شمي،  خالد  بن  �شعود 
الإداري ل�شركة اأ�شمنت الحتاد يف 
راأ�س اخليمة، وال�شيخ �شلطان بن 
�شقر بن خالد القا�شمي، وال�شيخ 
عمر بن �شقر بن خالد القا�شمي، 
عام  ال�شحي، مدير  اأحمد  و�شعادة 
للقراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
الييكييرمي وعييلييومييه، رئييييي�ييس اللجنة 
واأحمد  للجائزة،  املنظمة  العليا 
اليييعيييام جلائزة  الأمييييين  �ييشييبيييييعييان، 
الكرمي،  ليييليييقيييراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس 
نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة، 
دائرة  رئي�س  ال�شام�شي،  ومييبييارك 
وامل�شت�شار  اخليييييميية،  راأ�ييييس  بييلييدييية 
اأحيييميييد اخلييياطيييري، رئييييي�ييس دائيييرة 

الكرمي،  القراآن  خدمة  يف  الدولة 
الدولة  اأبناء  من  حفظته  ورعاية 
العامل، وهييو ما  بييالد  و�شواها من 
يف  ملمو�شة  نوعية  نقلة  اإىل  اأدى 
الييكييرمي يف  الييقييراآن  حقل حتفيظ 
الإمييارات، وتطور م�شهود يف عمل 
الدولة  يف  الييقييراآنييييية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
املييا�ييشييييية، بجانب  املييرحييليية  خيييالل 

تكرمي اأهل القراآن وحفظته. 
واألقى �شعادة اأحمد ال�شحي، مدير 
عام موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن 
األقاها  كلمة  يف  وعلومه،  الييكييرمي 
احلفل،  خييييالل  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  بييا�ييشييم 
الكرمية  اليييرعيييايييية  عييلييى  اليي�ييشييوء 
ال�شمو  �شاحب  قبل  من  للجائزة 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
اخليييييميية، الأمييييير، الييييذي �ييشيياهييم يف 
جنييييياح اجليييييائيييييزة ومتيييييييز دورتيييهيييا 
خمتلف  عيييليييى  عييي�يييشيييرة  اليييثييياليييثييية 

ال�شعد.
واأكد ال�شحي اأن اجلائزة حملت يف 
جديدة،  روؤييية  العام  هييذا  ر�شالتها 
القيادة  مييين  �ييشييخييي  دعييييم  ظيييل  يف 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكيمة، 
نهيان،  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ 
نحو  اهلل،  حفظه  الييدوليية،  رئي�س 
حتيييقيييييييق روؤييييييييية قيييييييييادة الييييدوليييية، 
تييوجيييييهييات �شاحب  ميييع جتيي�ييشيييييد 
التي  اخليمة،  راأ�ييس  حاكم  ال�شمو 
اخليمة  راأ�ييييييس  ملييوؤ�ييشيي�ييشيية  ر�ييشييمييهييا 
اأن  اإىل  لفيييتيييا  الييييكييييرمي،  ليييليييقيييراآن 
اجلائزة ركزت يف دورتها اجلديدة 
عيييليييى تيييينييييوع املييي�يييشيييابيييقيييات وتيييعيييدد 
فئات  خمييتييلييف  لت�شمل  فييروعييهييا، 
من  فعالياتها،  تنوع  مع  املجتمع، 
وامللتقيات،  واليينييدوات  املحا�شرات 

وامل�شت�شار  اخليمة،  راأ�يييس  حماكم 
ح�شن حميييييمييد، اليينييائييب الييعييام يف 
اأحمد  راأ�ييييس اخليييييميية، واملييهيينييد�ييس 
احلمادي، مدير عام دائرة الأ�شغال 
ح�شد  بجانب  العامة،  واخلييدمييات 
وال�شخ�شيات  املييي�يييشيييوؤولييين  ميييين 
واملخت�شن واملت�شابقن، امل�شاركن 
يف ميي�ييشييابييقييات اجلييييائييييزة واأولييييييييياء 
اأمورهم، ممن غ�شت بهم القاعة.

اأقييييامييييت حفال  وكييييانييييت اجلييييائييييزة 
خييتيياميييييا خييا�ييشييا بييياليييفيييائيييزات من 
املا�شي،  اليي�ييشييبييت  ميي�ييشيياء  الإنييييييياث، 

للمرة الأوىل يف تاريخ اجلائزة.
اليي�ييشييمييو حاكم  �ييشيياحييب  واأعيييييييرب 
وتقديره  �شكره  راأ�ييس اخليمة عن 
بذلتها  الييتييي  اليييكيييبيييرية،  لييلييجييهييود 
للجائزة،  املنظمة  العليا  اللجنة 
عنها،  املنبثقة  الفرعية  واللجان 
اإطيييييارهيييييا  اليييعييياميييلييين يف  وكيييييافييييية 
فعاليات  جنيييياح  يف  وامليي�ييشيياهييميين 
اجلييائييزة هييذا الييعييام، وهييو مييا توج 
يف اليينييجيياح الييكييبييري، اليييذي حظيت 
تنظيميا  ع�شر،  الثالثة  الييدورة  به 
وخروجها  واإعالميا،  وجماهرييا 
جديدة  بييروؤييية  متميزة  ن�شخة  يف 
وحلة بهية، تن�شجم مع توجيهات 
الوطنية  وامل�شالح  الييدوليية  قيييييادة 

العليا.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
خدمة  اأن  الييقييا�ييشييمييي  �ييشييقيير  بييين 
و�شام  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل،  كتاب 
ليبقى  جييميييييعييا،  �يييشيييدورنيييا  عيييليييى 
نيييربا�يييشيييا ي�شي  اليييكيييرمي  الييييقييييراآن 
الإمارات،  اأبناء  الأجيال من  حياة 
وييينييري لييهييم الييطييريييق، لفييتييا اإىل 
تبذلها  اليييتيييي  اليييكيييبيييرية،  اجليييهيييود 

والوطنية  الدينية  املوا�شيع  ذات 
والجييتييميياعييييية والأدبييييييية، وخطب 
يف  املتخ�ش�شة  واليييدورات  اجلمعة 
اإدارة  وفن  الكرمي  القراآن  تف�شري 

احللقات.
راأ�س  موؤ�ش�شة  عييام  مدير  واأو�ييشييح 
وعلومه  الييكييرمي  لييلييقييراآن  اخليمة 
العام  هيييذا  ت�شمنت  اجليييائيييزة  اأن 
القراآن  الرئي�شية حلفظ  امل�شابقة 
اليييكيييرمي، لييلييذكييور والإنيييييييياث، من 
وامل�شابقة  واملييقيييييميين،  املييواطيينيين 
مبواطنات  اخلييا�ييشيية  اليينيي�ييشييائييييية، 
الأمييهييات فوق  راأ�يييس اخليمة، ميين 
اأجمل  وم�شابقة  عييامييا،  الثالثن 
تييييرتيييييييييل، الييييتييييي تييينيييوعيييت بييييين 3 
فئات  هي  للذكور،  جميعها  فئات، 
املدار�س  وطييييالب  امليي�ييشيياجييد  اأئييميية 
واأبييينييياء املييجييتييمييع، وميي�ييشييابييقيية ذوي 
الحتياجات اخلا�شة، من اأ�شحاب 
وال�شمعية  الييبيي�ييشييرييية  الإعيييياقيييية 

وامل�شابن بالتوحد وغريهم.
ونوه ال�شحي بدور موؤ�ش�س جائزة 
الكرمي،  ليييليييقيييراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس 
الذي اأر�شى اللبنة الأوىل ملوؤ�ش�شة 
الكرمي  ليييليييقيييراآن  اخليييييميية  راأ�ييييييس 
وعييلييومييه، املييغييفييور ليييه، بيييياإذن اهلل، 
تييعيياىل، اليي�ييشيييييخ �ييشييقيير بيين حممد 
الييييذي  اهلل،  رحييييمييييه  اليييقيييا�يييشيييميييي، 
غيييير�ييييس هييييييذا الييييغيييير�ييييس الييييقييييراآين 
املجتمع  حييفييظ  بييهييدف  اجلييميييييل، 
املحلي وتربيته على هدي القراآن 
الكرمي، معربا عن �شكره وتقديره 
لدور مكتب الهيئة العامة لل�شوؤون 
وجمعية  والأوقيييييياف  الإ�ييشييالمييييية 
يف  الجتماعية  للتنمية  الإميييارات 
اجلائزة،  تنظيم  يف  اخليمة  راأ�يييس 

مع  اإ�شرتاتيجية  �شراكة  اإطيييار  يف 
للقراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
اأي�شا  �ييشيياكييرا  وعيييليييوميييه،  اليييكيييرمي 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  الرعاة، 
املختلفة، ممن �شاهموا يف النجاح، 

الذي ح�شدته اجلائزة. 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وكييرم 
يرافقه  احلفل،  ختام  يف  اخليمة، 
حميد  بيين  خالد  بيين  �شقر  ال�شيخ 
اإدارة  رئييييي�ييس جمييليي�ييس  الييقييا�ييشييمييي، 
للقراآن  اخليييييميية  راأ�يييييس  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
اليييكيييرمي وعيييليييوميييه، الييفييائييزييين يف 
من  املختلفة،  اجلييائييزة  م�شابقات 
الييذكييور، الييذييين بلغ عييددهييم 67 

مت�شابقا.
 59 اجلييييائييييزة  كيييرميييت  اأن  و�ييشييبييق 
حيييافيييظييية ليييليييكيييتييياب الييييعييييزيييييز، من 
خالل  م�شابقاتها،  يف  امليي�ييشيياركييات 
احلييفييل اخلييتييامييي، اليييذي خ�ش�س 
بح�شور  املا�شي،  ال�شبت  للن�شاء، 
حرم �شاحب ال�شمو ع�شو املجل�س 
اخليمة،  راأ�ييييييييس  حيييياكييييم  الأعيييييليييييى 

ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد.

•• راأ�س اخليمة الفجر

�شهد العميد حممد النوبي حممد 
نائب قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
اأوملبياد  افتتاح  حفل  اأميي�ييس  �شباح 
الطفل ال�شغري لريا�س الأطفال، 
يييقييام للعام اخليياميي�ييس على  واليييذي 
راأ�س  منطقة  رعاية  حتت  التوايل 
ت�شت�شيفه  و  التعليمية،  اخليمة 
رو�ييشيية الإخيييياء مبيي�ييشيياركيية العديد 

من ريا�س الأطفال .

الأوملبياد املدر�شي يف األعاب القوى 
واجلمباز للعام اخلام�س ويخت�س 
عييلييى م�شتوى  الأطيييفيييال  بييريييا�ييس 
الإمارة ، حيث ت�شارك )12( رو�شة 
لييالأطييفييال هييي ) الإخيييياء- النجوم 
امل�شتقبل-  الغدير-  ال�شموع-   –
ال�شمو�س-  اليييعيييبيييري-  الييييروابييييي- 
الينابيع-  الييييعييييال-  اليييبييي�يييشيييائييير- 
ومدر�شة اليمامة للتعليم الأ�شا�س 
(. وا�شتمل احلفل على العديد من 
ا�شتعرا�شي  ن�شاط  الفعاليات مثل 

حيي�ييشيير احليييفيييل الييعييميييييد عييبييد اهلل 
خييمييييي�ييس احليييييدييييييدي مييييدييييير عيييام 
العميد  و  اليي�ييشييرطييييية،  الييعييمييليييييات 
غيييييامن اأحييييمييييد غيييييامن ميييديييير عام 
والعقيد  املييييركييييزييييية،  اليييعيييميييليييييييات 
مدير  احلميدي  حممد  الييدكييتييور 
و  ال�شاملة  ال�شرطة  مييراكييز  اإدارة 
عن  ممثلي  و  ال�شباط،  ميين  عييدد 
التعليمية  اخليمة  راأ�يييس  منطقة 
و رييييا�يييس الأطييييفييييال امليي�ييشيياركيية يف 
مهرجان  وييييييقيييييام  الحيييييتيييييفيييييال.  

الريا�س  كيييافييية  ميييين  لييييالأطييييفييييال 
امل�شاركة، و م�شابقات يف اجلييري و 
، وقفز احلواجز وغريها  اجلمباز 
مييين الألييييعيييياب الييتييي تييتيينييا�ييشييب من 
تييييوزيييييع عدد  كيييميييا مت  الأطيييييفيييييال، 
ميين اليييربو�يييشيييورات و اليييييورود على 

احل�شور .
ويف ختام الحتفال قام نائب قائد 
بتوزيع  اخليمة  راأ�يييس  �شرطة  عييام 
اجلوائز  و  امليييييداليييييات  و  الييهييدايييا 
على الفرق الفائزة و على الأطفال 

دور  املهرجان، مثمناً  امل�شاركن يف 
التعليمية  اخليمة  راأ�يييس  منطقة 
يف تعليم الن�شئ واملحافظة عليهم 
و تييوفييري كييل مييا هييو مفيد لهم يف 
جو من الهتمام و الرعاية التامة 
لرو�شة  بال�شكر  تييقييدم  كييمييا  لييهييم، 
املهرجان  هييذا  لحت�شانها  الإخيياء 
لييلييعييام اخليياميي�ييس عييلييى اليييتيييوايل و 
بيي�ييشييورة ميي�ييشييرفيية تعك�س  اإظيييهييياره 
مدى النجاح الذي حتقق من عام 

لآخر. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأم�س  اخليمة  راأ�ييس  بلدية  قييررت 
غرامة  وفر�شت  كافرتيا  اغييالق 
لرتكابه  �ييشيياحييبييهييا  عييلييى  كييبييرية 
ال�شارة  املييخييالييفييات  ميين  الييعييديييد 
بيياليي�ييشييحيية الييعيياميية وكيي�ييشييفييت عن 
التفتي�شية  الإجيييييييراءات  تيي�ييشييديييد 
ملنع  الغذائية  املن�شاآت  على جميع 
التي  املخالفات  هييذه  مثل  تييكييرار 
على �شحة  اليي�ييشيييء  تيياأثييريهييا  لها 
علي  مييبييارك  وقييييال  امل�شتهلكن. 
البلدية  دائيييرة  رئي�س  ال�شام�شي 
الدائرة لن تتهاون يف تطبيق  اإن 

من  الكافرتيات  احييدى  ترتكبها 
�ييشييميينييهييا اإعيييييييادة ا�يييشيييتيييخيييدام زيت 
ت�شفيته  بيييعيييد  الييييقييييدمي  اليييقيييليييي 
لأ�شياخ  ال�شالحية  تواريخ  ونييزع 
فواكه  �شبط  جييانييب  اإىل  الكباب 
كما  الع�شائر  يف  ت�شتخدم  تالفة 
املييفييتيي�ييشييون حليييوم مطهية  �ييشييبييط 
للزبائن  ت�شخينها  ويييعيياد  �شابقا 
على اأنييهييا طييازجيية واأ�ييشيياف: هذه 
العامة  بال�شحة  �شارة  املخالفات 
كبرية  م�شوؤولية  اجلمهور  وعلى 
الكافرتيات  يف مراقبة مثل هذه 
اأي خمييالييفييات يتم  والإبيييييالغ عيين 
الييييييييالزم كون  ر�يييشيييدهيييا لتييييخيييياذ 

املخالفن  لردع  العقوبات  اأق�شى 
ال�شحية  الييي�يييشيييروط  يف  خييا�ييشيية 
�شالمة  ت�شمن  الييتييي  والييقييوانيين 
املادة الغذائية حتى و�شولها ليد 
اأو  التالعب  حييال  ويف  امل�شتهلك، 
البلدية  فييياإن  والييتييدلييييي�ييس  الييغيي�ييس 
ملكافحة هذا  الالزم  الآلية  لديها 
التالعب حيث ت�شل العقوبة اإىل 
تكرار  حييال  يف  النهائي  الإغييييالق 

مثل هذه املخالفات.
حممد  خليفة  قيييال  جييهييتييه  ومييين 
ال�شحة  اإدارة  ميييديييير  امليييكيييتيييوم 
اليييعيييامييية والييبيييييئيية بييالييبييلييدييية اإن 
خمالفات  عدة  �شبطوا  املفت�شن 

هو  املخالفات  بتلك  دائما  املتاأثر 
يف  يكت�شف  ل  والييييذي  امل�شتهلك 
غالب الأمر هذه املخالفات نظراً 
عملية  اأثيينيياء  عليها  اليينييار  لتاأثري 
من  الكثري  اأن  اإىل  لفتاً  الطهي، 
ملتزمة  واملييطيياعييم  الييكييافييرتيييات 
ملتزم  غييري  وبع�شها  بييالييقييوانيين 
املكا�شب  حتقيق  ال�شا�شي  وهمه 
حييتييى ليييو كييييان ذلييييك عييلييى �شحة 
اأن  امل�شتهلك.واأكد  النا�س و�شحة 
ت�شديد  �شت�شهد  املقبلة  الييفييرتة 
جميع  عييلييى  التفتي�س  اإجييييييراءات 
منافذ بيع املواد الغذائية للتاأكيد 
الغذائية  املييييييييواد  �يييشيييالمييية  ميييين 

�شالحيتها  تيييييارييييييخ  و�ييييشييييالميييية 
تطبيق  يف  التهاون  عييدم  وكييذلييك 
ال�شحية. الإ�ييشييرتاطييات  قييوانيين 

اأغلق ال�شبوع  البلدية قد  وكانت 
املييا�ييشييي مييطييعييمييا وفيير�ييشييت علي 
ب�شبب  كيييبيييرية  غيييرامييية  �ييشيياحييبييه 
الرتخي�س  عييلييى  حيي�ييشييولييه  عيييدم 
اإىل جانب خمالفات اأخرى اأهمها 
عدم وجييود بطاقات �شحية لدى 
اإىل جانب عدم �شالحية  العمال 
املكان ليكون مطعما ب�شبب �شيق 
البلدية  اأن  اإىل  م�شرياً   ، امل�شاحة 
لييين تيي�ييشييمييح بيييياأي جتييييياوزات تكون 

على م�شلحة اجلمهور.

والرحمة  والأوقيييياف،  الإ�شالمية 
ليييالأعيييميييال اخليييرييييية، ميييع تكرمي 
�ييشييلييطييان خليفة  ملييوؤ�ييشيي�ييشيية  خييا�ييس 
كييان لها  الييتييي  احلبتور اخلييريييية، 
تعاون ودعم كبريين مع اجلائزة، 
وكرم  املنظمة.  العليا  للجنة  وفقا 
التحكيم  جلييينييية  كيييذليييك  �يييشيييميييوه 
ال�شيخ  برئا�شة  الييذكييور،  مل�شابقات 
وع�شوية  الدوبي،  �شامل  الدكتور 
وال�شيخ  مييو�ييشييى  اأحيييميييد  اليي�ييشيييييخ 
اأحمد فال. وكان احلفل بداأ بعزف 
الوطني، ثم تالوة عطرة  ال�شالم 
قراأها  وجييييل،  عييز  اهلل،  كييتيياب  ميين 
الهاجري،  الوليد  خالد  الطالب 
من امل�شاركن يف م�شابقات اجلائزة 

يف العام احلايل.
وعيير�ييس خيييالل فييعيياليييييات احلفل، 
اليييييييذي قييييدمييييه حميييميييد عيييبيييد اهلل 
مكتب  يف  وخطيب  اإميييام  �شبيعان، 
الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
والأوقيييييياف بيييراأ�يييس اخليييييميية، فيلم 
اجلائزة،  فعاليات  تيينيياول  ق�شري، 
ي�شتعر�س  وهييو  دقييائييق،   6 مييدتييه 

وكرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي، راعي اجلائزة، 
الداعمة  خيييالل احلييفييل، اجلييهييات 
دورتها  يف  لييلييجييائييزة  الييرئييييي�ييشييييية 
الثالثة ع�شرة، وهي �شركة اأ�شمنت 
الحتاد،  اأ�شمنت  و�شركة  اخلليج، 
وموؤ�ش�شة �شقر لالأعمال اخلريية، 
بجانب اجلهات الداعمة الفرعية، 
الإ�شالمية  دبييييي  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  وهييييي 
لالأعمال الإن�شانية، التابعة لبنك 
التنمية  الإ�ييشييالمييي، ودائييييرة  دبييي 
القت�شادية براأ�س اخليمة، و�شركة 
اخليييليييييييج لييليي�ييشيينيياعييات اليييدوائييييييية 
اأ�ييشييميينييت راأ�س  )جييلييفييار(، و�ييشييركيية 
اجلهات  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  اخليييييميية، 
بلدية  و�شملت  امل�شاهمة،  الداعمة 
راأ�س اخليمة، و�شركة راأ�س اخليمة 
ل�شناعة الأ�شمنت الأبي�س واملواد 
الإن�شائية، وموؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
ليييالأعيييميييال اخلييييريييييية، واجليييهيييات 
الداعمة املتعاونة، و�شمت جمعية 
الجتماعية،  للتنمية  الإمييييييارات 
والييييهيييييييييئيييية اليييييعيييييامييييية لييييليييي�ييييشييييوؤون 

للجائزة  امليييتييينيييوعييية  الأنييي�يييشيييطييية 
التي  اجلييييييديييييييدة،  واليييفيييعييياليييييييات 
الثالثة  اليييدورة  �شمن  ا�شتحدثت 
ال�شعر  ملتقى  بينها  ميين  عيي�ييشييرة، 
الن�شائية  وامليي�ييشييابييقيية  الييييقييييراآين 
امل�شاجد  باأئمة  اخلا�شة  والييفييروع 
والييييطييييالب واأبيييينيييياء املييجييتييمييع من 
للمرة  اأقيييييييميييت  الييييتييييي  اليييييذكيييييور، 
تفاعال  ولقييت  العام،  هييذا  الأوىل 
كبريا من قبل املجتمع املحلي، يف 

امل�شاركة واملناف�شة واحل�شور.
املنظمة  الييعييليييييا  الييلييجيينيية  واأ�يييشيييارت 
اجلائزة  من  ع�شر  الثالثة  للدورة 
لفيييت  جيييمييياهيييريي  حييي�يييشيييور  اإىل 
وحييا�ييشييد لييفييعيياليييييات اجليييائيييزة هذا 
نحو  اإىل  بع�شها  يف  و�ييشييل  الييعييام، 
اجلن�شن،  ميييين  �يييشيييخييي�يييس،  األيييييييف 
مبييييوازاة الييزيييادة الييكييبييرية يف عدد 
عددهم  و�ييشييل  اليييذي  املت�شابقن، 
الذكور  ميين  ميي�ييشيياركييا،   434 اإىل 
والإناث، وهو ما يفوق �شعف عدد 
ال�شابقة،  اليييييدورات  يف  امليي�ييشيياركيين 

بزيادة بن�شبة 119%.

ت�ستهدف طلبة املدار�ش

ال�سرطة املجتمعية تطلق حملة خماطر ال�سلح الأبي�س 
بيي�ييشييريييحيية اليي�ييشييبيياب واليينييا�ييشييئيية، وبيييين بييييياأن احلملة 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  بن  التعاون  تعميق  على  ركييزت 

والثقافية والأمنية .
اإدارة ال�شرطة املجتمعية ب�شرطة راأ�س  واعترب مدير 
اخليمة اأن ال�شتخدام غري امل�شروع لل�شالح الأبي�س 
يعد �شلوكاً غري عقالين غالباً ما يلجاأ اإليه الأ�شخا�س 
غري املتوافقن مع حميطهم اخلارجي، بحيث يكون 
يف  �شيما  ل  موقف،  اأي  جتيياه  وعنيفاً  قوياً  فعلهم  رد 
الأ�شخا�س.  اأبي�س يف حوزة مثل هوؤلء  وجود �شالح 
وعزا العقيد الزعابي جنوح بع�س ال�شباب ل�شتخدام 
ال�شالح الأبي�س، والتعّر�س اإىل زمالئهم، اإىل اإدمان 
الأجنبية  الأفيييالم  وم�شاهدة  الإلييكييرتونييييية،  الألييعيياب 
التي ي�شّجع كثري منها على ا�شتخدام العنف، واللجوء 

اإىل ال�شلوك غري ال�شوي يف عالقاتهم مع الآخرين.
وذكر اأن �شرطة راأ�س اخليمة عمدت منذ �شنوات اإىل 
تكثيف الدوريات الأمنية يف املناطق ال�شكنية ومراقبة 
تكون  من  و�شبط  املاألوفة  غري  ال�شبابية  التجمعات 
للت�شدي  منها  م�شعى  يف  بي�شاء  اأ�شلحة  بحوزتهم 
اإجرامي، وكذلك  اأي فعل  لهذه الفئات قبل ارتكابها 
عييلييى احليييد من  الييعيينييف والييعييمييل  بييحييثييت يف م�شببات 
انت�شاره عرب الو�شائل التوعوية ومد ج�شور التوا�شل 
مييع الأ�يييشيييرة واملييجييتييمييع ميين خيييالل الييربامييج الأمنية 

والتوعوية املختلفة.
من  اأبنائهم  مبنع  الأميييور  واأولييييياء  الأهيييايل  مطالباً 
حمل هذه الأ�شلحة، حتى ل تكون نقمة عليهم وعلى 
م�شتقبلهم، و�شرورة مراقبتهم ومعرفة اأ�شدقائهم، 
و�شوؤالهم عن وجهتهم، خ�شو�شاً اإذا كان ذلك يف اأوقات 
النحرافات  ميين  عليهم  حفاظاً  الليل،  ميين  متاأخرة 

ال�شلوكية وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�شمن خطط وا�شرتاتيجيات وزارة الداخلية الرامية 
اإىل احلفاظ على اأمن وا�شتقرار املجتمع، وبتوجيهات 
عام  قائد  القا�شمي،  �شقر  بيين  طالب  ال�شيخ  الييلييواء 
�ييشييرطيية راأ�يييييس اخليييييميية عييلييى �يييشيييرورة نيي�ييشيير الثقافة 
براأ�س  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  اأطييلييقييت   ، الأميينييييية 
اخليمة حملة توعوية �شاملة حول خماطر ا�شتخدام 
بالإمارة  املييدار�ييس  لطلبة  واملوجهة  الأبي�س  ال�شالح 

وت�شتمر ملدة �شهر.
اإدارة  مييدييير  الييزعييابييي،  العلكيم  �ييشييامل  العقيد  واأكيييد 
اىل  م�شريا  احلملة  اأهمية  املجتمعية،على  ال�شرطة 
التجهيزات التي �شبقت احلملة قائال : قبل احلملة 
الأفرع  تن�شيقية عديدة مع كافة  مت عقد اجتماعات 
اجلغرافية مبراكز ال�شرطة ال�شاملة بالإمارة، لو�شع 
خطة تييوعييوييية حييول خميياطيير اليي�ييشييالح الأبييييي�ييس كاًل 
اإقامة  خييالل  ميين  وذلييك  اخت�شا�شه،  منطقة  ح�شب 
الأمور،  واأولياء  املدار�س  طلبة  لتوعوية  املحا�شرات 
املركبات  �شائقي  على  التوعوية  الربو�شورات  وتوزيع 
وداخل املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية منها واخلا�شة، 
اإعيييييداد فيييييلييم تييوعييوي يييبيين خماطر  بييالإ�ييشييافيية اإىل 
الإر�شادات  بع�س  ون�شر  الأبي�س  ال�شالح  ا�شتخدام 
للحد من  اتباعها  والواجب  ال�شرورية  والتوجيهات 
حالت  بوقوع  يت�شبب  مما  لها  اخلاطىء  ال�شتخدام 

وفاة اأو اإ�شابات بليغة .
الأوىل  بييييالييييدرجيييية  تييييهييييدف  احليييميييلييية  اإن  واأو�ييييييشييييييح 
الإيجابية  القيم  وغر�س  ال�شباب،  بن  لن�شرالتوعية 
يف نفو�شهم، م�شرياً اإىل ان احلملة تاأتي �شمن اأهداف 
اليييييوزارة ال�ييشييرتاتيييييجييييية الييتييي تييركييز عييلييى الهتمام 

حاكم راأ�ش اخليمة يتو�سط الفائزين بجائزة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة 

جنم املن�شورة للمقاولت العامة
 رخ�شة رقم:CN 1135785 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ماوننت 

جت خلدمات التنظيف
 رخ�شة رقم:CN 1176204 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اجلوهرة 

البي�شاء لعمال البال�شرت وال�شرياميك
 رخ�شة رقم:CN 1148808 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/النزاع للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1229781 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل ابوبكر �شامل بن حمفوظ )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن عبداهلل ح�شن جا�شم احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/النزاع للمقاولت العامة
ALNAZAH GENERAL CONTRACTING

اىل/النزاع ل�شيانة اجهزة التكييف
ALNAZAH AIR CONDITIONER MAINTENANCE

حمد  اجلديدة  ال�شناعية  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املزروعي اىل ابوظبي م�شفح م 14 ق 16 م�شتودع رقم 22 املالك ورثة حممد هالل 

عبيد الظاهري
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/خمبز عبداهلل نور

رخ�شة رقم:CN 1016743 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد �شامل حممد عنيرب الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �شلطان حممد املرزوقي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري:من/خمبز عبداهلل نور
ABDULLA NOOR BAKERY
اىل/نور ال�شعبية للمالب�س والهدايا

NOOR ALSHAABIYA GARMENTS & GIFTS

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مغ�شلة نيو فابريك ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1171531 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمعه حممد عبيد اخلمريي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد علي ربيع هالل املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زبري حممد كوتي ثوتو�شري

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/مغ�شلة نيو فابريك ذ.م.م
NEW FABRIC LAUNDRY LLC

اىل/مغ�شلة نيو فابريك
NEW FABRIC LAUNDRY

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
واملقاولت  للنظافة  ال�شمال  ال�شيييييادة/درة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة والعقارات رخ�شة رقم:CN 1210436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذياب عي�شى فرج عي�شى الفالحي )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حميد حممد �شامل هويدن ال�شام�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حميد حممد �شامل هويدن ال�شام�شي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 20*40 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/درة ال�شمال للنظافة واملقاولت العامة والعقارات

DRAT ALSHAMAL OF CLEANLINESS AND GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE
اىل/درة ال�شمال للنظافة واملقاولت العامة والعقارات ذ.م.م

DRAT ALSHAMAL OF CLEANLINESS AND GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/حمل رمال ال�شحراء لكوي املالب�س 

رخ�شة رقم:CN 1034195 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل رمال ال�شحراء لكوي املالب�س
DESERT SAND DRESS IRONING SHOP

اىل/ م�شبغة رمال ال�شحراء
DESERT SAND LAUNDRY

حجي  بن  �شلطان  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
القبي�شي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع حمدان ح �س 10 املالك �شعيد حممد 

خلف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املالب�س )9601002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/النجوم اخلم�شة للتنجيد

رخ�شة رقم:CN 1077006 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/النجوم اخلم�شة للتنجيد
FIVE STAR UPHOLSTERY

اىل/ النجوم اخلم�شة لالثاث امل�شتعمل
FIVE STAR USED FURNITURE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية املالك �شيف مع�شد دين الكعبي م 
بناية  م 40 قطعة 59  ال�شناعية  امل�شفح  ابوظبي م�شفح  6 اىل  11 ق 164 خمزن 

النخوة لدارة العقارات وال�شيانة العامة
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الثاث امل�شتعمل - بالتجزئة )4774001(

تعديل ن�شاط/حذف تنجيد الثاث املنزيل )9524003(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بقالة �شمري

 رخ�شة رقم:CN 1031444 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2.50*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة �شمري
SAMEER GROCERY

اىل/ كافترييا ال�شاي الطازج
FRESH TEA CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بقالة عتيقة

 رخ�شة رقم:CN 1023513 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة عتيقة
ATEEQA GROCERY

اىل/ عتيقة مل�شتح�شرات التجميل
ATEEQA COSMETICS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع م�شتح�شرات وم�شتلزمات التجميل - بالتجزئة )4772008(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/نيون نك�شت

 رخ�شة رقم:CN 1039511 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/نيون نك�شت
NEON NEXT
اىل/ نك�شت نيون

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/امل�شتقبل �شوبر 

CN 1104489:ماركت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد ثاين حارب جمعه الظاهري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف معي�س حمد هادي عامر الحبابي 

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/العفراء لتجارة 

CN 1318416:الدوية البيطرية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شرقي �شنوح العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حممد الدحبه احل�شيني العفاري 

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ماجيك لالزياء 

والعطور رخ�شة رقم:CN 1428843 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شبيل �شيف البلو�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
امل�شاير لل�شيانة  التجاري  CN بال�شم   1065206 رقم 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة 

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة نور اليام لل�شيانة 

والنقليات العامة رخ�شة رقم:CN 1134428 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة نور اليام لل�شيانة والنقليات العامة
NOOR AL AYAM MAINTENANCE & GENERAL TRANSPORTING EST

اىل/ موؤ�ش�شة ج�شيورة للنقليات العامة
GESAORH GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة جمع ونقل مياه املجاري )3811002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/وادي القوع للخياطة والقم�شة

 رخ�شة رقم:CN 1167834 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/وادي القوع للخياطة والقم�شة

WADEY AL QOUA TEXTILES & TAILORING

اىل/ تنعم لتجارة الدوات املنزلية
TANNAM HOUSEHOLD TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات والواين املنزلية - بالتجزئة )4759007(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املن�شوجات والقم�شة - بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

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

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

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة �شعيد حممد �شعيد 

للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1010610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شعيد حممد �شعيد للمقاولت العامة
اىل/ موؤ�ش�شة �شعيد حممد �شعيد لل�شيانة العامة

SAEED MOHAMMED SAEED GEN. CONTRACTING EST

تعديل عنوان/من العن العن ال�شناعية بناية علي عمران م�شعود املعمري 
اىل العن العن الوقن بناية امينه عبدالرحمن حممد

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/دبي  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الوطنية لالن�شاءات - فرع - ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1182960 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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طالبات ماج�ستري علم النف�س ال�سريري يختتمن برنامج التدريب العملي يف املركز الوطني للتاأهيل
•• اأبوظبي-وام:

التدريبي  الربنامج  اأبوظبي  للتاأهيل يف مقره يف  الوطني  املركز  اختتم 
الإكلينيكي  ال�شريري  النف�س  علم  ماج�شتري  لطالبات  املخ�ش�س  الأول 
يف كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية يف جامعة الإمييارات. واأكد �شعادة 
حفل  خالل  للتاأهيل  الوطني  املركز  عام  مدير  الغافري  حمد  الدكتور 
املييتييدربييات.. للطالبات  املييركييز  اأقييامييه  الييذي  التدريبي  الربنامج  اختتام 

مل�شتوى  نتيجة  جيياء  املطلوبة  الأهييييداف  وحتقيقه  الييربنييامييج  جنيياح  اأن 
املجتمع  بيين جميع فئات  الإدمييييان  املييخييدرات وميير�ييس  الييوعييي مبخاطر 
من  مزيد  لتخريج  حقيقية  نييواة  التدريبية  الييربامييج  هييذه  تعترب  حيث 

واإلقاء  اليييالزم  الييتييدريييب  تييقييدمي  فييعييال يف  ب�شكل  �شاهموا  الييذييين  املييركييز 
املتدربات  الطالبات  واإىل  الإكلينيكي  الأداء  على  والإ�شراف  املحا�شرات 
املييتييوفييرة يف  ميين جميع اخليييربات  الهييتييمييام واحلييمييا�ييس لال�شتفادة  على 
املركز والطالع على النواحي العملية يف جمال علم النف�س الإكلينيكي 
والدعم املتوا�شل من جامعة الإمارات لدعم �شبل واأن�شطة حماربة اآفة 
املخدرات وعالج مر�شى الإدمان. من جانبهن اأ�شادت الطالبات املتدربات 
بامل�شتوى العلمي واملهني الذي و�شل اإليه املركز الوطني للتاأهيل ومدى 
ا�شتفادتهن من املمار�شات العملية والطالع املبا�شر على برامج وخطط 
يف  �شاهمت  التي  العمل  وور�ييس  واملحا�شرات  والتاأهيل  العالج  وجل�شات 

دعم و�شقل املنظومة الأكادميية لديهن.

وتاأهيل مر�شى  العمل يف جمال عالج  القادرين على  املواطنن  الطلبة 
وجامعة  املركز  بن  املثمر  التعاون  مب�شتوى  الغافري  واأ�ييشيياد  الإدميييان. 
الإمييارات يف تطوير مناهج تدريبية تتنا�شب مع برامج وخطط العالج 
الطالبات  اأبدته  الذي  املركز وم�شتوى احلما�س  التي يطبقها  والتاأهيل 
�شاعة   300 ا�شتمرت  التي  املختلفة  التدريب  مراحل  اأثيينيياء  املتدربات 
النتائج  النف�شية وا�شتخراج  اإكلينيكية تت�شمن تطبيق الختبارات  عمل 
وقراءات يف علم النف�س وحما�شرات علمية ومهنية واإ�شراف عملي على 
الأداء الإكلينيكي اإ�شافة ملهارات عديدة ت�شمل اأن�شطة وجل�شات عالجية 
وور�س عمل وبرامج عالج مر�س الإدمان والوقاية منه وغريها. وتقدم 
وموظفي  خييرباء  جميع  اإىل  بال�شكر  احلفل  ختام  يف  الغافري  الدكتور 

ال�سعفار يفتتح فعاليات الحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين
•• ابوظبي – فوؤاد علي

العاملي  باليوم  الحييتييفييال  اطييار  يف 
الدفاع  �شعار  حتت  املييدين  للدفاع 
املدين وحت�شري اجلمعيات املدنية 
للوقاية من الكوارث افتتح الفريق 
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
الحتفال  فيييعييياليييييييات  اليييداخيييلييييييية 
�شباح  وذليييييك  الييعييلييمييي  واملييلييتييقييى 

الأم�س بفندق يا�س يف ابوظبي .
اأن  ال�شعفار  �شيف  الييفييريييق  واأكييييد 
الدولة  يف  املييييدين  اليييدفييياع  جييهيياز 
يييحييظييى بيياإهييتييمييام بييياليييغ مييين قبل 
القيادة العليا بالدولة و تبذل وزارة 
الداخلية جهوداً كبرية بتوجيهات 
ال�شيخ �شيف بن  من الفريق �شمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأجل  ميين  الداخلية  وزييير  الييييوزراء 
اأجهزة  واأداء  مب�شتوى  النهو�س 
ملواكبة  ومنت�شبيها  املييدين  الدفاع 
املنجزات احل�شارية التي ت�شهدها 
اليييعيييميييراين  امليييييجيييييال  اليييييدولييييية يف 
منها  �شعياً  والإن�شائي  وال�شناعي 
لتبقى على جاهزية عالية والقيام 

بدورها على اأف�شل وجه.
للدفاع  الييعيياميية  الييقيييييادة  اإن  وقيييال 
املييييييدين بييياليييدولييية �يييشيييهيييدت خالل 
الأعوام املا�شية، تطوراً كبرياً عرب 
تاأهيل الكوادر الب�شرية وال�شتعانة 
م�شيفاً  واملعدات  الأجهزة  باأحدث 
اأن منت�شبي الدفاع املدين بالدولة 
كييبييرية ومتميزة  يييبييذلييون جييهييوداً 
ال�شالمة  ليييتيييوفيييري  �ييشييعيييييهييم  يف 
العامة وحماية الأرواح واملمتلكات 

والروات الوطنية.
الدفاع  جهاز  �شعي  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
امليييييييدين لييتييفييعيييييل الييي�يييشيييراكييية مع 
وموؤ�ش�شات  امليييدنييييييية  اجلييمييعيييييات 
اآليات  عييدة  عرب  املختلفة  املجتمع 
الفرق  ت�شكيل  عييلييى  الييعييمييل  منها 
عمليات  على  وتدريبها  التطوعية 
الدفاع  لفرق  رديفاً  لتكون  الإنقاذ 
املدين مما ي�شهم يف رفع م�شتوى 
وي�شكل  اجليييميييهيييور  لييييدى  اليييوعيييي 
لييديييهييم ثييقييافيية عييالييييية تييتيييييح لهم 
الييتيي�ييشييرف عيينييد وقيييييوع اليييكيييوارث 
والتعامل معها وبخا�شة ال�شتعداد 

لحتمال وقوعها.
ودعا الفريق ال�شعفار اإىل امل�شاركة 
الدفاع  جيييهيييود  دعييييم  يف  الييفيياعييليية 
عييلييى �شالمة  احليييفييياظ  املييييدين يف 
اأبناء الوطن من خالل ال�شتفادة 
من برامج الدفاع املدين التوعوية 
والإر�يييييشييييياديييييية لييتييجيينييب الييييكييييوارث 

واملخاطر الناجمة عنها.

بيياليييييوم الييعيياملييي للدفاع  الحييتييفييال 
املدين حيث تراأ�س املقدم الدكتور 
الييغييول مييدييير مركز  �ييشييالح عبيد 
دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي جل�شة العمل التي 
�شبع  ومناق�شة  عر�س  خاللها  مت 
الأجهزة  خمتلف  من  عمل  اأوراق 
املييدنييييية وقيييدم الييلييواء را�ييشييد ثاين 

املطرو�شي ورقة العمل الأوىل 
حول اإجراءات الدفاع املدين لإدارة 
الأزميييات والييكييوارث وهييى كثرية ل 
عن�شر  وهيينيياك  حت�شى  ل  و  تييعييد 
املييفيياجيياآت فيييييمييا يييخيي�ييس احلييييوادث 
الرئي�شية  التحديات  احييدى  وهييى 
الدفاع  يف  العاملن  تييواجييه  الييتييي 
امل�شاندة  واجلهات  والإنقاذ  املدين 

.
املطرو�شي  الييييلييييواء  وا�ييشييتييعيير�ييس 
تيي�ييشييكييل عماد  رئييييي�ييشييييية  نيييقييياط   5
احلماية  وهيييييى  امليييييييدين  اليييييدفييييياع 
والييييوقيييياييييية والإنيييييقييييياذ والإطييييفيييياء 
للخطة  وفييقيياً  وق�شمت  والإخييييالء 
الإ�يييشيييتيييرياتيييييييجييييييية امليينييبييثييقيية من 
اأن  الييييييييوزارة اليييداخيييلييييييية ميي�ييشيييييفيياً 
 3 اإىل  ق�شمت  بيييدورهيييا  اليييكيييوارث 
اأجييييييزاء ميييا قييبييل اليييكيييارثييية واأثييينييياء 
توؤخذ  وهى  الكارثة  وبعد  الكارثة 
يف  امليدانية  للقيادات  الإعتبار  يف 

اأعمالهم .
تعترب  اليييتيييوعييييييية  جميييييال  يف  اأمييييييا 
اأكان  عييمييل  اأي  يف  الأول  العن�شر 
مدنياً اأم ع�شكرياُ وهى اأحد اأجزاء 
امل�شتوى  عيييليييى  امليييخييياطييير  تييقييليييييل 
املبذول  اجلهد  تقليل  و  ال�شكاين 
يف التعامل مع الكوارث وبالتوعية 
اأرواح  عييلييى  املييحييافييظيية  نيي�ييشييتييطيييييع 
الأفراد وتقليل اخل�شائر  و�شالمة 
وترون يف البلدان الفقرية يف حالة 
اخل�شائر  جتيييد  اليييكيييوارث  حييييدوث 
البلدان  يف  بييييينييمييا  جييييييداً  كيييبيييرية 
املتحدة  اليييولييييات  املييتييقييدميية مييثييل 
ثقافة التنبوؤ قبل حدوث احلوادث 
قلل من اخل�شائر الب�شرية واملادية 
اأمت  يف  املييجييتييمييع  اأن  يييعيينييي  وهيييييذا 
الكوارث  مييع  للتعامل  الإ�ييشييتييعييداد 

الب�شرية والطبيعية .
اليييليييواء املييطييرو�ييشييي قائد  واأعيييلييين 
الييييييدفيييييياع املييييييييدين بيييييالإنيييييابييييية عن 
املدين  للدفاع  امل�شتقبلية  الييروؤييية 
حيث   2030 عيييام  يف  امل�شتقبلي 
لييدرا�ييشيية تطوير  فييرق  عييدة  ي�شكل 
الييييدفيييياع املييييييدين امليي�ييشييتييقييبييلييي مبا 
الدولة  الإ�شترياجتية  مع  يتوافق 
ويييتييم و�ييشييع هيييذه اليييييروؤى واليات 
من  تاأتي  التي  لالأجيال  التطوير 

نا�شر الري�شي مدير عام العمليات 
واللواء  اأبوظبي  ب�شرطة  املركزية 
عام  قائد  املطرو�شي،  ثيياين  را�ييشييد 
اليييدفييياع املييييدين بييالإنييابيية وحممد 
خلفان الرميثي مدير عام الهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
العايد  �شالح  والعميد  والييكييوارث 
ميييديييير الييييعييييالقييييات والإعييييييييييالم يف 
املييديييرييية الييعيياميية لييلييدفيياع املدين 
والييعييقيييييد �ييشييعييد الييدو�ييشييري مدير 
مييكييتييب مييدييير عيييام اليييدفييياع املدين 
ال�شعودية  الييعييربييييية  املييمييلييكيية  يف 
املدين  للدفاع  العامون  واملديرون 
جا�شم  الدكتور  والعقيد  بالدولة 
اللجنة  رئييييي�ييس  املييييظييييرب،  حمييمييد 

العليا املنظمة لالحتفال .
وقال اللواء را�شد املطرو�شي قائد 
العام للدفاع املدين بالإنابة نحتفل 
املختلفة  العامل  دول  ومعنا  اليوم 
باليوم العاملي للدفاع املدين حتت 
املدنية  اجلمعيات  حت�شري  �شعار 
عن  تعبرياً  الييكييوارث  من  للوقاية 
اأجهزة  لييييدور  املييجييتييمييعييات  تييقييدييير 

لعنا�شر  تيييقيييديييير  حتييييييية  ووجيييييييه 
الدفاع املدين على ما يبذلونه من 
جهود خمل�شة ومتميزة يف توفري 
الأرواح  وحماية  العامة،  ال�شالمة 
واملمتلكات والروات الوطنية وما 
ج�شام  م�شوؤوليات  من  يتحملونه 
يف مواجهة املخاطر حيث يعملون 
يف ظروف �شعبة تتطلب ال�شجاعة 
التعامل  عييلييى  واليييقيييدرة  والإقيييييدام 
باأق�شى درجات الكفاءة واجلاهزية 
اخل�شائر  وتقليل  الأرواح  لإنييقيياذ 
ال�شتجابة  �يييشيييرعييية  خيييييالل  ميييين 
وال�شيطرة على املواقف احلرجة. 

نا�شر  اليييييليييييواء  احلييييفييييل  وحييي�يييشييير 
العام  الأميين  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  �شمو  ملكتب 
واللواء  الييداخييلييييية  وزيييير  اليييييوزراء 
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
للموارد  امل�شاعد  الداخلية  وزارة 
واخليييييدميييييات املييي�يييشيييانيييدة والييييلييييواء 
خييمييييي�ييس �ييشيييييف بييين �ييشييويييف مدير 
الحتادية  اجلنائية  ال�شرطة  عييام 
بيييييوزارة الييداخييلييييية واليييليييواء اأحمد 

الأرواح  حماية  يف  امليييدين  الييدفيياع 
و�يييشيييالمييية املييمييتييلييكييات والييبيييييئيية يف 

خمتلف الظروف.
املييييدين  الييييدفيييياع  اأن جيييهييياز  واأكيييييييد 
ودعم  برعاية  حظي  ت�شكيله  منذ 
متوا�شلة  ومتابعة  العليا  قيادتنا 
من القيادة ال�شرطية مما اأ�شهم يف 

حتقيق اأف�شل املمار�شات.
واأ�شاد املطرو�شي باجلهود امل�شرتكة 
واجلمعيات  امليييييدين  اليييدفييياع  بييين 
تعزيز  يف  تيي�ييشيياهييم  حيييييث  املييدنييييية 
الثقافة الوقائية يف املجتمع وفتح 
الدفاع  للتن�شيق بن  اآفاق جديدة 
من  الكوارث  اإدارة  واأجهزة  املييدين 
من  املدنية  اجلمعيات  وبيين  جهة 
جييهيية اأخيييييرى وتيي�ييشييكييل الإجنيييييازات 
التي  النبيلة  والأهيييداف  املتحققة 
نيي�ييشييعييى لييتييحييقيييييقييهييا مييعييكييم جييييزءاً 
حيييييوييياً مييين روؤيييييية اليييدفييياع املدين 
دول  اأف�شل  اأحييد  الإمييييارات  جلعل 

العامل يف الأمن وال�شالمة.
الإحتفالية  من  الإنتهاء  بعد  بييداأ 
هام�س  عيييليييى  اليييعيييليييميييي  امليييليييتيييقيييى 

اجلهات  مييع  الأن  ونييدر�ييس  بييعييدنييا 
امليي�ييشيينييعيية ليييالأنيييظيييمييية والأجييييهييييزة 
اأكيييانيييت داخل  امليي�ييشييتييخييدميية لييدييينييا 

الدولة وخارجها .
واأ�ييييييشيييييياف �يييشيييتيييكيييون هيييينيييياك فيييرق 
تدر�س هذه املحاور ترتكز املحاور 
فرق  بييال  اإطييفيياء  حييول  امل�شتقبلية 
اإطفاء وحماية بيتك ومكتبك رهن 
اإ�شارتك اأينما تكون داخل الدولة و 
خارجها واملباين واملن�شاآت تبلغ عن 
احلوادث وحتمي نف�شها والتنفيذ 
يييكييون داخييلييي واأييي�ييشيياً نييحيين معك 
اأحلك واأحييرج الظروف  ننقذك يف 
وكذلك  بيييييتييك  نيييدخيييل  اأن  دون 
ن�شت�شعر  حييييوا�ييييس   5 ليييليييجيييدران 

اخلطر قبل وقوعه وتعاجله .
اأنييه مت  الييلييواء املطرو�شي  واأو�ييشييح 
تيييوزييييع خييطيية الإغيييياثيييية والإنيييقييياذ 
والييييوزارات  الييييوزراء  م�شتوى  على 
يف جمال خطط الدفاع املييدين يف 
والإ�شناد لدعم  والإييييواء  الإخييالء 
جهاز الدفاع املدين وهناك مذكرة 
احلكومية  اليييييييوزرات  ميييع  تييفيياهييم 
والتعليم  اليي�ييشييحيية  وزارة  خييا�ييشيية 
اأن  م�شيفاً  الإجتماعية  وال�شوؤون 
اجلهات  كييل  جمعت  متييرييين  اآخييير 
والييييييوزارات ونييفييذت يف اإمييييارة دبي 
حيييييث كييانييت اأكييييرب عييمييلييييية اإخيييالء 
لهذا  املقيمة  اجلييهيية  بها  واأ�ييشييادت 

التمرين وبالتعاون .
دور  الثانية  العمل  ورقيية  وتناولت 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والأزمات والكوارث يف الوقاية من 
عبداهلل  الدكتور  قدمها  الييكييوارث 
حميييميييد الييي�يييشيييييييبييية رئييييييي�يييس وحييييدة 
بالهيئة  الييتييخيي�ييشيي�ييشييي  اليييتيييدرييييب 
حتديد  يف  اليييهيييييييئييية  دور  تيييينيييياول 
بالكوارث  املييتييعييلييقيية  امليي�ييشييطييلييحييات 
مو�شحاً  اليييدولييية  مييتيي�ييشييوى  عييلييى 
�شنة   30 ا�شتغرقت  بريطانيا  اأن 

لإعداد قانون ين�شئ هيئة للكوارث 
الدولة  م�شتوى  على  واليييطيييوارئ 
من اعلى الهرم اإىل ادناه بينما يف 
ان�شئت  العربية  الإميييارات  الييدوليية 
قانون الهيئة يف غ�شون �شنتن من 
2007 وحتى 2011 ومت تدريب 
2009 وزاد  47 مييتييدرب يف عييام 
اإىل 241 متدرب يف عام 2010 
متدرب   341  2011 عيييام  ويف 
املدربن  عييدد   2012 كييان  بينما 
648 متدرب ون�شعى اأن ن�شل اإىل 
عام  يف  مييواطيين  مييتييدرب   1200
الييدورات بدًء  2016 وبلغت عدد 
من عام 2009 وحتى نهاية العام 

املا�شي 78 دورة .
مدير  طار�س  فوزية  وا�شتعر�شت 
بييييوزارة  الأ�يييشيييريييية  الييتيينييمييييية  اإدارة 
العمل  ورقيية  الجتماعية  ال�شوؤون 
الثالثة وتناولت دور وزارة ال�شوؤون 
اأما  الكوارث  اإدارة  يف  الجتماعية 
فتناولت  اليييرابيييعييية  الييعييمييل  ورقييييية 
املدنية  للجمعيات  امل�شاعد  الييدور 
حميد  قييدمييهييا  الييعيياميية  لل�شلطات 
اإدارة  ميييديييير  اليي�ييشيياميي�ييشييي  را�ييييشييييد 
الإغييياثييية واليييطيييوارئ بييالييوكيياليية يف 
الإماراتي  الحييميير  الييهييالل  هيئة 
حممد  امليييييييقيييييييدم  وا�يييييشيييييتيييييعييييير�يييييس 
عبداجلليل الأن�شاري رئي�س ق�شم 
والإنقاذ  للبحث  الإمييييارات  فييريييق 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
وتناولت  اخليياميي�ييشيية  الييعييمييل  ورقييية 
للبحث  الإميييييييييييييارات  فييييريييييق  دور 
مواجهة  يف  الإميييياراتييييي  والإنيييقييياذ 
ورقة  وتناولت  والأزمييات  الكوارث 
اجلمعيات  دور  اليي�ييشيياد�ييشيية  الييعييمييل 
املييهيينييييية الييطييبييييية يف الأزميييييييييات و 
�ييشييراكيية جمتمعية  نييحييو  اليييكيييوارث 
�شالح  اليييدكيييتيييور  قييدمييهييا  مميييييييزة 
�شيف �شامل اآل علي ا�شت�شاري طب 
يف  والييكييوارث  والإ�شعاف  الطوارئ 

امل�شلحة  لييلييقييوات  الييعيياميية  الييقيييييادة 
يييو�ييشييف احلو�شني  ميي�ييشييعييود  وقيييدم 
لتنمية  الإمييييييييارات  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  مييين 
ال�شباب برنامج �شاند عر�شاً حول 
روؤية ور�شالة واإجنييازات ون�شاطات 

برنامج �شاند .
للملتقى  العلمية  اللجنة  واأو�شت 
بييتييعييزيييز الييتييعيياون والييتيينيي�ييشيييييق بن 
واجلمعيات  املييدين  الدفاع  اأجهزة 
ال�شركاء  ميييع  الييعييمييل  و  امليييدنييييييية 
وتطبيقات  ثقافة  لن�شر  املعنين 
اليييتيييطيييوع يف املييجييتييمييع والرتييييقيييياء 
وتعزيز  امليييتيييطيييوعييين  مبيييييهيييييارات 
املدنية  اجلمعيات  بيين  الييتييوا�ييشييل 
املعنية بالعمل التطوعي يف الدولة 
ونظرياتها يف اخلارج للوقوف على 
وال�شخ�شيات  اليييرائيييدة  الييتييجييارب 
ت�شهم يف  اأن  الييتييي ميييكيين  املييلييهييميية 
وحتفيز  التطوعي  العمل  تعزيز 
نحو  الإمييياراتيييي  ال�شباب  وتييوجيييييه 
والإقبال  النيييخيييراط  مييين  امليييزييييد 
عييلييى هيييذا املييجييال ودعييييوة اجلهات 
تقدمي  اإىل  املخت�شة  احلييكييومييييية 
واملعنوي  املييادي  الدعم  من  املزيد 
مبا  الن�شطة  املييدنييييية  للجمعيات 
بفاعلية  الإ�ييييشييييهييييام  ميييين  ميييكيينييهييا 
وتطوير  امليييتيييطيييوعييين  اإعييييييييداد  يف 
من  والعملية،  النظرية  مهاراتهم 
عملية  ومتييييارييييين  بيييراميييج  خييييالل 
املمار�شات  لأف�شل  وفقاً  متطورة 

واملعايري العاملية يف هذا املجال.
يييتييم تنظيم  بييييياأن  اأيييي�يييشييياً  اأو�ييييشييييت 
زيييييييييييارات ميييتيييبيييادلييية بيييين اأجييييهييييزة 
املدنية  واجلمعيات  املييدين  الدفاع 
لييتييعييريييفييهييا بييخييدمييات واإجيييييييراءات 
الدفاع املدين يف خمتلف الظروف 
التعاون  واآليييييات  �شيا�شات  وتعزيز 
وغريها  اجلانبن  بن  والتن�شيق 
لالرتقاء  الهادفة  التو�شيات  من 
مب�شتويات التطوير اإىل الأف�شل.

اخلارجية تبحث العلقات 
الثنائية مع جنوب اأفريقيا

•• اأبوظبي-وام:
ا�شتقبل �شعادة عبداهلل �شليمان احلمادي مدير اإدارة ال�شوؤون 
مارتن  الييوزارة..�ييشييعييادة  عييام  دييييوان  يف  مكتبه  يف  الأفريقية 
�شالبر مدير اإدارة دول اخلليج يف وزارة اخلارجية يف جنوب 
ذات  املو�شوعات  اأهييم  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت  اأفريقيا. 
الإهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز التعاون بينهما على خمتلف 
لدى  امل�شرتكة  امل�شلحة  حتقيق  يف  ت�شهم  والييتييي  الأ�ييشييعييدة 
البلدين ال�شديقن. ح�شر املقابلة �شعادة كيفن اأو�شتويزن 

القائم بالأعمال يف �شفارة جنوب اأفريقيا لدى الدولة. 

العقيد جا�سم حممد املظرباللواء را�سد ثاين املطرو�سياللواء �سيف عبد اهلل ال�سعفار

وزير البيئة ي�سدر قرارا بتنظيم مرور وت�سدير �سحنات النفايات اخلطرة عرب حدود الدولة
•• دبي-وام:

اأ�شدر معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة 
�شحنات  وتيي�ييشييدييير  ميييرور  بيي�ييشيياأن تنظيم  قييييرارا  واملييييياه 
اليينييفييايييات اخليييطيييرة عيييرب حييييدود الييييدوليييية. وقييييد عرف 
القانون الحتادي رقم 24 ل�شنة 1999 ب�شاأن حماية 
خملفات  باأنها  اخلييطييرة  النفايات   .. وتنميتها  البيئة 
املحتفظة  رمييادهييا  اأو  املختلفة  والييعييمييليييييات  الأنيي�ييشييطيية 
املييييواد اخلييطييرة مييثييل..الييبييطيياريييات والزيوت  بييخييوا�ييس 
امل�شت�شفيات  خملفات  من  الطبية  والنفايات  امل�شتعملة 
اإنيييتييياج الأحيييبيييار والأ�شباغ  نييفييايييات  بييجييانييب  والييعيييييادات 
والدهانات والنفايات التي يدخل يف تركيبها الر�شا�س 
اإ�شدار  وييياأتييي  اليينييحييا�ييس.  اأو  الييزئييبييق  اأو  الييكييادميييييوم  اأو 
نقل  التحكم يف  ب�شاأن  بييازل  اتفاقية  القرار متا�شيا مع 
والتي  احلييدود  والتخل�س منها عرب  النفايات اخلطرة 
تعترب الدولة طرفا فيها منذ عام 1990..فيما تهدف 
الإتفاقية اإىل احلد من توليد النفايات اخلطرة وتعزيز 
الإدارة ال�شليمة بيئيا لها اأينما كان مكان التخل�س منها 
احلدود  عرب  اخلطرة  النفايات  نقل  من  احلييد  بجانب 
اأ�شرارها.  وذلك حلماية ال�شحة الب�شرية والبيئة من 
كتابي من  ت�شريح  بغري  اأنييه يحظر  على  القرار  ون�س 

اأو اجلوية  البحرية  الو�شائل  ت�شدير  اأو  الييوزارة مرور 
بهدف  وذلييك  اخلطرة  النفايات  حتمل  التي  اأوالييربييية 
احلد من الأ�شرار الناجمة عن عمليات مرور وت�شدير 
�شحنات النفايات اخلطرة عرب حدود الدولة. كما ن�س 
ت�شدير  يف  بييازل  اتفاقية  باأحكام  اللتزام  �شرورة  على 
اأحكام  تيي�ييشييري  اليينييفييايييات اخلييطييرة عييرب احلييييدود فيما 
�شمن  امل�شنفة  اخلييطييرة  النفايات  جميع  على  الييقييرار 
القرار. وتكمن خماطر هذه  اتفاقية بازل والييواردة يف 
اأنها عالية ال�شمية ع�شرية التحلل و يبقى  النفايات يف 
تاأثريها على املدى البعيد مما يعني اأنها تتحلل ببطء 
من  الغذائية  ال�شال�شل  تدخل  وهييي  البيئة  يف  �شديد 
اأو الرتبة مما يجعلها تنتقل من  خالل املياه اجلوفية 
نوع اىل اآخر وت�شبح اأكر تركيزا يف الطبيعة وهي اإذا 
اأغرقت يف البحر ت�شببت يف تلوث مياهه ونفوق اأ�شماكه 
واأحيائه ورمبا عادت هذه املواد ال�شامة اإىل الإن�شان مرة 
اأخرى من خالل ال�شال�شل الغذائية فتوؤدي اإىل اإ�شابته 
باأمرا�س فتاكة وتلحق به وبالبيئة اآثارا �شارة قد متتد 
لعدة �شنوات. يذكر الذكر اأن القانون الحتادي رقم 24 
حظر  قد  وتنميتها  البيئة  حماية  ب�شاأن   1999 ل�شنة 
ا�شترياد جميع اأنواع النفايات اخلطرة اأو التخل�س منها 

باأي �شكل يف بيئة الدولة. 

حتت �سعار )تفوق مع جا�سكو(

جا�سكو تنظم حفًل لتكرم الطلب واملعلمني مبدر�سة الغربية
•• املنطقة الغربية - الفجر:

ل�شناعات  ابوظبي  �شركة  كرمت 
الييييغيييياز جييا�ييشييكييو حييبيي�ييشييان جميع 
مبدر�شة  امليييتيييفيييوقييين  اليييطيييليييبييية 
ال�شا�شي  لييلييتييعييليييييم  اليييغيييربييييييية 
زايييييد وكافة  واليييثيييانيييوي مبييدييينيية 
واملعلمن  الطالب  املتميزين من 
تفوق  )بييرنييامييج  اطيييار  يف  املتميز 
التقدم  على  حلثهم  جا�شكو(  مع 
الدرا�شي  الييعييام  الييدرا�ييشييي خييالل 
احلييييايل وذلييييك يف احييتييفييال اقيم 
مر�شد  بح�شور  باملدر�شة  اليييييوم 
حييذيييلييي امليينيي�ييشييوري رئييييي�ييس ق�شم 
– جا�شكو  املييجييتييمييعييييية  الييي�يييشيييوؤون 

هو بناء الن�شان كما انها �شباقة يف 
يف دعم املجتمع يف كافة املجالت.  
والقى علي �شامل الهاملي من�شق 
جا�شكو  كييلييميية  املييجييتييمييع  الييي�يييشيييوؤن 
حب�شان ا�شاد فيها بجهود القيادة 
اليير�ييشيييييدة يف بيينيياء اجيييييييال قيييادرة 
خالل  من  امل�شوؤولية  حتمل  على 
له  والييذي  التعليم  على  الرتكيز 
وتقدم  املجتمع  تنمية  يف  الف�شل 
اع�شاء  جميع  عن  نيابة  بال�شكر 
الغاز  ل�شناعات  ابييوظييبييي  �شركة 
مدير  اىل  جيييا�يييشيييكيييو  امليييييحيييييدودة 
املدر�شة  ا�شرة  و  الغربية  مدر�شة 
ملا قدموه من تربية وتعليم وعلى 
جهودهم يف رفع م�شتوى الطلبة.  

املن�شوري  وعييبييدالييعييزيييز  حب�شان 
للتعليم  القيييييييميييي  امليييكيييتيييب  ميييين 
احلمادي  وعيييبيييداهلل  الييغييربييييية  يف 
مدير املدر�شة اىل جانب عدد من 
الطالب  امور  واولياء  امل�شوؤولن 
املن�شوري  حذيلي  مر�شد  واكييد   .
ان فييعيياليييييات جييا�ييشييكييو مييا�ييشييييية يف 
املتفوقن  الطالب  �شريحة  دعييم 
والذين احييرزوا التقدم يف املجال 
العلمي م�شريا اىل اهتمام جا�شكو 
مع  وتفعيلها  عالقتها  بتطوير 
املجتمع من خالل اقامة فعاليات 
متعددة ثقافية وريا�شية و�شحية 
للطالب  على  والييرتكيييييز  وبيئية 
احلقيقي  ال�شتثمار  ان  باعتبار 

كيييميييا الييييقييييى عييييبييييداهلل احلييييمييييادي 
اىل  ال�شكر  وجييه  املدر�شة  مييديييرة 
رائد  م�شروع  تبنيها  على  جا�شكو 
املتفوق  والطالب  التعليم  لدعم 
كييمييا كييييان لييهييا تييوا�ييشييل دائييييم مع 
وتقدم  الييتييعييليييييمييييية  مييوؤ�ييشيي�ييشيياتيينييا 
كيييل ميييا بييو�ييشييعييهييا لييدعييم وحتفيز 
العلمي  والييبييحييث  الييعييلييم  طييييالب 
املجالت  كافة  املهني يف  والبييداع 
املتفوقن  تيييكيييرمي  عيييليييى  عييييييالوة 
املتميز لفتا  من الطالب واملعلم 
ال�شريك  تعترب  جا�شكو  ان  اىل 
احلقيقي للمدر�شة طوال العوام 
ال�شابقة.  وقدم التهنئة للطالب 
واملييعييلييميين املييكييرميين ميي�ييشييريا اىل 

يغر�س  والييتييحييفيييييز  الييتييكييرمي  ان 
الطالب روح النتماء اىل الوطن 
وحب املثابرة والتناف�س من اجل 
احلفل  ختام  ويف  والرقي  التقدم 
مت تكرمي الطلبة وتوزيع �شهادات 
املكرمن  على  واجلوائز  التقدير 
املتميز  امليييعيييليييم  جييييائييييزة  وتييييوزيييييع 
التكرمي  املتفوق و�شمل  والطالب 
التعليم  مرحلة  من  111طالب 
ال�ييشييا�ييشييي واليييثيييانيييوي وعييييدد من 
و�شتوا�شل  املييتييميييييزييين.  املعلمن 
املتفوقن  الطلبة  تكرمي  جا�شكو 
وليوا  زاييييييد  مييدييينيية  مييين  كيييل  يف 
احلايل  الدرا�شي  العام  يف  واملرفا 

خالل اليام القادمة.

ق�سم الإ�سلح الأ�سري مبحاكم دبي يبحث �سبل تعزيز التعاون مع �سركائه ال�سرتاتيجيني
•• دبي-الفجر:

ال�شخ�شية  الأحييييوال  بيييياإدارة  الأ�ييشييري  قييام ق�شم ال�ييشييالح 
يف حميياكييم دبييييي بييعييقييد اجييتييميياعييات مييو�ييشييعيية ميييع كيييياًل من 
واإدارة  املجتمع،  تنمية  بهيئة  والرقابة  الرتاخي�س  اإدارة 
يف  وذليييك  الجتماعية  اليي�ييشييوؤون  بييييوزارة  الأ�ييشييرييية  التنمية 
اآلية  عملية  يف  التعاون  �شبل  وبحث  ال�شراكة  تعزيز  اإطييار 
الييتييقييييييييم واملييتييابييعيية والإ�ييييشييييراف عييلييى الييقييطيياع اخلييا�ييس يف 
فعالية  رفييع  يف  وا�شتثمارها  الأ�ييشييرييية  ال�شت�شارات  جمييال 
وكفاءة الأداء الداخلي واملتبعة لدى الهيئة ووزارة ال�شوؤون 

احلمادي  عبدالعزيز  الييدكييتييور  وا�شتعر�س  الجتماعية. 
دور ق�شم  دبييي  الأ�ييشييري يف حميياكييم  ال�ييشييالح  رئي�س ق�شم 
الإ�يييشيييالح الأ�يييشيييري يف حييل اخليييالفيييات الأ�ييشييرييية بالن�شح 
واملوعظة والإ�شالح بن املتخا�شمن وتوثيق نقاط التوافق 
بينهم مبوجب اتفاقيات موثقة قابلة للتنفيذ الفوري وفق 
بن�شر  املجتمعية  وامل�شاهمة  ال�شخ�شية،  الأحييييوال  قييانييون 
الثقافة الأ�شرية، والتوعية والتحذير من اأخطار واأ�شرار 
اخلييالفييات الأ�ييشييرييية والييطييالق على الأ�ييشييرة واملجتمع من 
خالل كافة الو�شائل التثقيفية والإعالمية املتاحة، واإعداد 

الدرا�شات والبحوث الجتماعية ذات ال�شلة.
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الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 مليون درهم + الفائدة القانونية    املطلوب 
اعالنه/جو�شيبي مارينو عن نف�شه وب�شفته مدير ا�شرت المارات لالعمال اللكرتوميكانيكية 
ذ.م.م اجلن�شية: ايطاليا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/13 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  اآل نهيان   �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر 
القل.  ايام على  الدعوى بثالثة  املحددة  لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  و�شورا 

�شدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/40  مد كل - م ر- ب- اأظ

مدعي/ عاي�س �شعد عاي�س حزام القحطاين اجلن�شية: المارات  مدعى عليه: 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  ال�شومال  اجلن�شية:  عبداهلل  حممد  عبدالكرمي 
اعالنه/عبدالكرمي حممد عبداهلل اجلن�شية:  املطلوب  درهم  مالية 725.000 
ال�شومال عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - البتدائية 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/03
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/840  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة فا�شت لتاجري ال�شيارات ل�شاحبها/ �شعيد عمر يو�شف املهريي 
اجلن�شية: المارات مدعى عليه: موؤ�ش�شة املجموعة التجارية العامة اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 9.699درهم    املطلوب اعالنه/

موؤ�ش�شة املجموعة التجارية العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/27
�شباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر األ 
نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/54 ت   عام- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ ا�شماعيل عمر واويه اجلن�شية: �شوريا  املنفذ �شده : حممد 
علي احلمد ال�شراحن اجلن�شية: �شوريا املطلوب اعالنه:  حممد علي احلمد 
ال�شراحن اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/154 مد جز-ب �س- ب- 
اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/3 ت   �سلح- م ر- ت  -اأظ(
 : �شده  املنفذ  لبنان  اجلن�شية:  قباين  عبداللطيف  امل  التنفيذ/  طالب 
حممود علي عبد ابوجرا�س اجلن�شية: الردن املطلوب اعالنه:  حممود علي 
عبد ابوجرا�س اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  قلم التوفيق وامل�ساحلة                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3380 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ علي عرفة علي مهدي اجلن�شية : م�شر املنفذ �شده : ليفار 
للمقاولت وال�شيانة العامة فرع ابوظبي اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:   
ليفار للمقاولت وال�شيانة العامة فرع ابوظبي اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  
جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2225 رقم  الدعوى  يف 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم 
العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2233 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
املنفذ  المارات   اجلن�شية:  واملقاولت  للتنمية  ظفري  �شركة  التنفيذ/  طالب 
حممد  اعالنهما:1-  املطلوب  كندا  اجلن�شية:  الدادا  ب�شري  حممد  �شده/  
ب�شري  الدادا اجلن�شية: كندا 2- لينا الدادا اجلن�شية: كندا   عنوانه: بالن�شر  
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/755 جتاري-م ت- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/3/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/399  مدين كلي                  
اىل املدعى عليه/1- عبدالودود احمد   جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ 
ماجد حامت مط�شر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
وقبل   - املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/2/25 بتاريخ  حكمت 
يف  الييدور  �شاحب  املخت�س  اخلبري  اىل  الييدعييوى  باحالة  املو�شوع-  يف  الف�شل 
تاريخ �شدور هذا احلكم-  ا�شبوع من  اجلييدول- ما مل ي�شمه الطييراف خالل 
لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم دونها 
من م�شتندات وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت  امانة قدرها  10.000 درهم الزمت 
يوم اخلمي�س  املحكمة جل�شة  لها  وحييددت  املحكمة.    بايداعها خزينة  املدعى  

    ch2. D.18 املوافق 2013/3/14 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
   ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/559  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/1- برو باينت�س العاملية جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ �شركة 
بييان املحكمة  اعيياله وعليه نعلنكم  املييذكييورة  الييدعييوى  اقييام  تييوب �شوليو�شنز ذ.م.م   قد 
الف�شل  وقبل   - املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/2/26 بتاريخ  حكمت 
يف املو�شوع- بندب اخلبري الهند�شي �شاحب الدور ما مل يتفق الطرفان على ت�شميته 
خالل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمتة مطالعة �شائر اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما 
ع�شى ان يقدمه  الية اخل�شوم من دونها والنتقال اىل مقر طريف الدعوى لالطالع 
لنظر   2013/3/12 جل�شة  وحيييددت  وم�شتنداتها  الييدعييوى  اوراق  ميين  لديهما  مييا  على 
الدعوى يف حالة عدم �شداد المانة وجل�شة 2013/3/26 يف حالة �شدادها وابقت الف�شل 
يف امل�شاريف. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�شاعة 

    ch1.C.15 9.30 �شباحا يف القاعة
   ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2012/643  عقاري كلي                  

�شركة   -2 ذ.م.م  لال�شتثمار  فورت�شن  جمموعة  �شركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
برج العامل هولدينجز ليمتد  جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ الربتو 
بان  اعيياله وعليه نعلنكم  املييذكييورة  الييدعييوى  اقييام  داهييبييورا قد  �شالومي  اميليو 
املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/24 احلكم التمهيدي التايل: با�شتجواب املدعى 
عليهما  املييدعييى  بيياعييالن  املييدعييى  وكلفت  لإجييرائيية   2013/4/14 وحيييددت جل�شة 
امل�شاريف.   وحييددت لها  الف�شل يف  بالن�شر- وابقت  باحلكم واجلل�شة املحددة 
القاعة  ال�شاعة 9.30 �شباحا يف  املوافق 2013/4/14  املحكمة جل�شة يوم الحد 

    ch1.A.1
   ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/2439
اىل املحكوم عليه / 1- كالفياليو كري�شتوفر جوكيم  ليكن معلوما لديك بان 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 30 
ابريل 2012 يف الق�شية رقم 2011/5501 كلي   بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
مارتي�س  له:  املحكوم  ل�شالح  وامل�شاريف   الر�شوم  �شامال  درهم   3489092
�شيدين برتي     وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل 
برقم امل�شار اليه اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

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

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/2439
اىل املحكوم عليه / 1- ابراهيم علي ابراهيم حب�س ليكن معلوما لديك بان 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 30 
ابريل 2012 يف الق�شية رقم 2011/5501 كلي   بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
مارتي�س  له:  املحكوم  ل�شالح  وامل�شاريف   الر�شوم  �شامال  درهم   3489092
�شيدين برتي وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل 
برقم امل�شار اليه اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

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

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2010/1769 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

بيينيياء عييلييى طييلييب حمكمة عييجييمييان الحتيياييية البييتييدائييييية اىل املييدعييى عييليييييه/ جولد 
كري�شت للعقارات �س م ح اقام املدعى/جو�شتن لويد كنت بول مريا توملن كنت 
خليفة  بييرج  دبييي-  القانونية  املجموعة  مكتب  عنوانه:  املتحدة  اململكة  جن�شيته: 
مكتب املجموعة القانونية دبي- برج خليفة.    الدعوى برقم 2010/1769 -مدين 
- كلي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة بتعين حمكم ونعلمكم بورود تقرير للمحكم 
واملطالبة بالت�شديق عليه.  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 17 
من �شهر مار�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/2/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/935  عمايل كلي  
بان  نعلنكم  القامة  )�يييس.ذ.م.م( جمهول حمل  كان ميد لينز  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف   2013/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
للمدعي مبلغ وقدره  تييوؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  ريا�س حميدان  ل�شالح/ فرا�س 
درهما  وت�شعون  الف وثالثمائة وخم�شة  )ت�شعة وثالثون  فل�س    7 و  درهييم(   39395(
و�شبعة فل�س( والفوائد القانونية عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف 2011/4/19 عدا مبلغ التعوي�س عن الف�شل التع�شفي فمن �شريورة احلكم نهائيا 
او قيمتها نقدا مامل  ال�شياحية  الدرجة  ال�شداد تذكرة عودة ملوطنه على  وحتى متام 
يلتحق بخدمة رب عمل اآخر وباملنا�شب من امل�شروفات وابقت املدعي من ن�شيبه منها 
ورف�شت ما عدا ذلك  من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  ثالثن يوما اعتبارا من 

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

ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1670  جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/1- �شركة ترافيل زون لل�شياحة ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/11/12 يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  فردية  موؤ�ش�شة  دبي  مر�شى  متاين-  موؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
وت�شعمائة  الفا  وثييالثييون  وثالثة  )مائة  درهييم   133.920.54 وقييدره  مبلغا  للمدعية 
من  تبداأ  �شنويا   %9 بواقع  تاخريية  وفائدة  فل�شا(  وخم�شون  واربعة  درهما  وع�شرون 
بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2011/9/25 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  ثالثن يوما اعتبارا من 

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

ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/1492   تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه/�شركة �شبيكرتوم للخدمات البرتولية عنوانه : بالن�شر 
 2012/70 رقييم  حكم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ميين  �شدك  �شدر  قييد 
ل�شالح/موؤ�ش�شة الباز العقارية  مطالبة مالية   ومبا ان املحكوم له قد 
لذا  لذلك،  املحدد  ر�شوم  ودفييع  الذكر  �شالف  تنفيذ احلكم  بطلب  تقدم 
عليك القيام  بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شرة يوما من تاريخ ن�شر هذا 
العالن. كما نخطركم بانه قد مت حتديد جل�شة 2013/3/20 حل�شورك 
احل�شور  عيين  تخلفك  حيياليية  ويف  �ييس   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ  بييييادارة 
ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. . �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/2/26.
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

  يف الدعوى رقم 2012/2126 جتاري كلي حمكمة ابوظبي البتدائية
اجتماع  جييروب يرجى ح�شور  اي دي  اي  ا�ييس  �شركة  عليها  املدعى   
ابوظبي  حمكمة  كلي  جتيياري   2012/2126 رقييم  بالدعوى  اخلييربة 
�شدكم  الفالحي  �شعدون  �شقر  بيين  حممد  املييدعييى/  ميين  املرفوعة 
الواحدة  ال�شاعة   2013 مار�س   10 املوافق  الحييد  يييوم  بتاريخ  وذلييك 
م�شاء مبقر ادارة خرباء دائرة الق�شاء بابوظبي الكائنة �شارع املرور 

منطقة الزعفرانة.
اخلبري الهند�سي/ خالد حممد خمي�س     
ادارة اخلرباء

اخطار مبوعد اجتماع اخلربة الول
وتكليف باعالن املدعى عليها بالن�سر 

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

  يف الدعوى رقم 2013/1213 جتاري كلي      
ب�شاأن   2013/2/26 بتاريخ  1312/اإخ/2013/8  رقييم  اليينييدب  قييرار  اىل  بييال�ييشييارة   
�شيخة  املرفوعة من  اعيياله.  بالدعوى  املطلوبة  تكليفنا لأداء مامورية  اخلربة 
م�شبح �شامل را�شد ال�شام�شي �شد �شركة اجلبل املميز للمقاولت العامة. نعلمكم 
بادارة  ظهرا  لييواحييدة  ا   1.00 ال�شاعة   2013/3/12 يييوم  اخلييربة  اجيييراءات  ببدء 
اخلرباء �شارع املرور منطقة الزعفرانة �شارع فرعي رقم 13 امام �شوق المارات 
العام، برجاء التكرم باحل�شور يف املكان واملوعد املحددان ويف حال عدم ح�شوركم 
�شوف ن�شتمر يف املاأمورية ح�شب املخول لنا قانونا واعداد ح�شب املتوفر لنا من 

معلومات.
اخلبري املنتدب يف الدعوى
 املهند�س/ ع�سام الدين احمد عبدالفتاح         

اعالن اجتماع خربة
العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/3081 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(

طالب التنفيذ/ حممد رم�شان طالب ح�شن اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : 
ارورا للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه:ارورا للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2048 عم جز-م ع- ب-  ال�شند  تنفيذ 
اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/17 موعدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  فانت مكلف باحل�شور  التنفيذ. 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم العمايل                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3018 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
بنغالدي�س     اجلن�شية:  خان  عبدالرزاق  خان  �شابي  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  الحمر  التفاح   : �شده  املنفذ 
اعالنه: التفاح الحمر لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/1713 عم جز-م ع- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/3/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
او بوا�شطة وكيل  العمالية �شخ�شيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ-  الثانية بادارة 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم العمايل                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/439   

املنذرة/مى للعقارات )�س.ذ.م.م( املنذر اليه: �شركة بوابة الرتاث للو�شاطة التجارية )ذ.م.م(
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل: اول:-ب�شرورة الوفاء بالقيمة اليجارية امل�شتحقة واملرت�شدة عليها والتي تبلغ 
مبلغ وقدره 7.668 �شعبة الف و�شتمائة وثمانية و�شتون درهم م�شتحق حتى تاريخ انتهاء عقد اليجار اخلا�س مبكتب 
رقم )404( من بناية فريج املرر وذلك بتاريخ 2012/11/14 بال�شافة اىل ماي�شتجد من القيمة اليجارية وذلك 
حتى تاريخ الخالء الفعلي للعن املوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ ن�شر هذا النذار. ثانيا: اخالء 
املقامة على قطعة الر�س رقم 117-648( ببناية  املرر  املكتب رقم )404( حمل عقد اليجار والكائن ببناية فريج 
فريج املرر- مبنطقة املرر- دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل وال�شخا�س وذلك باحلالة التي كان 
عليها وقت ال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا النذار. ثالثا: �شداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه 
املوؤجرة.  للعن  الفعلي  الخييالء  تاريخ  العن حتى  تكون م�شتحقة على  اخرى  ور�شوم حكومية  واية �شرائب  وغاز 
رابعا: �شداد مبلغ وقدره )4.000.00( اربعة الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم )12( 
من �شروط عقد اليجار. وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا النذار وال�شوف ت�شطر املنذرة 
بال�شداد والخييالء مع  املطالبة  القانونية الالزمة ل�شرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك  لتخاذ كافة الجييراءات 

حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف  الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/441   

املنذرة/مى للعقارات )�س.ذ.م.م( املنذر اليه: اندو �شور اجنادي الوي�س موثوكومار ار  
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل: اول:-ب�شرورة الوفاء بالقيمة اليجارية امل�شتحقة واملرت�شدة عليها والتي تبلغ 
مبلغ وقدره 7.250 �شعبة الف ومئتان وخم�شون درهم م�شتحق حتى تاريخ انتهاء عقد اليجار اخلا�س ب�شقة رقم 
)120( من بناية مى وذلك بتاريخ 2012/10/24  بال�شافة اىل ماي�شتجد من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ 
الخالء الفعلي للعن املوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ ن�شر هذا النذار. ثانيا: اخالء ال�شقة رقم 
)120( حمل عقد اليجار والكائنة ببناية مى املقامة على قطعة الر�س رقم )232-298( مبنطقة الق�شي�س- دبي 
وذلك  ال�شتالم  وقت  عليها  كان  التي  باحلالة  وذلك  وال�شخا�س  وال�شواغل  العيوب  للمنذرة خاليا من  وت�شليمها 
خالل املدة املحددة بهذا النييذار.  ثالثا: �شداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية �شرائب ور�شوم 
وقدره  مبلغ  �شداد  رابعا:  املييوؤجييرة.  للعن  الفعلي  الخييالء  تاريخ  العن حتى  على  م�شتحقة  تكون  اخييرى  حكومية 
)1.000.00( الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم )11( من �شروط عقد اليجار. وذلك 
خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا النذار وال�شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
الالزمة ل�شرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد والخييالء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف  

الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/440   
املنذرة/مى للعقارات )�س.ذ.م.م( املنذر اليه: �شركة نزز للمقاولت  )ذ.م.م(

تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل: اول:-ب�شرورة الوفاء بالقيمة اليجارية امل�شتحقة واملرت�شدة عليها منذ تاريخ 
امتناعها عن ال�شداد احلا�شل بتاريخ 2012/6/17  بال�شافة اىل ماي�شتجد من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ 
املييوؤجييرة وذلييك خييالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ ن�شر هييذا النيييذار. ثانيا: اخييالء املكتب  الخييالء الفعلي للعن 
ب�شارع  مييى-  بييربج  رقييم  )231-219(  الر�ييس  املقام على قطعة  بييربج مى  والكائن  رقييم )1113( حمل عقد اليجار 
التي كان عليه  العيوب وال�شواغل وال�شخا�س وذلك باحلالة  النهدة )1( دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من  عمان- 
وقت ال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهاذ النذار.  ثالثا: �شداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية 
�شرائب ور�شوم حكومية اخرى تكون م�شتحقة على العن حتى تاريخ الخالء الفعلي للعن املوؤجرة. رابعا: �شداد 
مبلغ وقدره )3.000.00( ثالثة الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم )13( من �شروط 
عقد اليجار. وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا النذار وال�شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية الالزمة ل�شرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد والخالء مع حتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف  الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإطار  يف  منازلهم  من  الأ�شخا�س  مئات  اليرلندية  ال�شرطة  اأخلت 
عملية اأمنية بعد العثور على قذائف هاون يف مقاطعة لندنديري.

على  اليرلندية عرت  ال�شرطة  اإن  ام�س  نيوز  �شكاي  �شبكة  وقالت 
اأُزيييل �شقفها  ثييالث قذائف هيياون يف �شاحنة �شغرية  ما ل يقل عن 
يف  اثيينييان  بينهم  اأ�شخا�س  ثالثة  واعتقلت  هييجييوم،  ل�شن  ا�ييشييتييعييداداً 
اأن  واأ�شافت  العمر.  من  والثالثن  واخلام�شة  والثالثن  ال�شابعة 
قذائف  على  العثور  بعد  املتفجرات  نييزع  خييرباء  ا�شتدعت  ال�شرطة 
�شكانها يف منطقة  ميين  ميينييزل   100 بيياإخييالء نحو  وقييامييت  الييهيياون 
اأن ال�شرطة  اإىل  لرتكيني مبقاطعة لندنديري واأ�شارت �شكاي نيوز 
متكنت من اإحباط حماولة جديدة ل�شن هجوم من قبل اجلمهورين 
قذائف  على  العثور  بعد  �شخمة  اأمنية  عملية  واأطلقت  املن�شقن، 
الهاون. ون�شبت اإىل متحدث با�شم �شرطة ايرلندا ال�شمالية قوله اإن 
الأخرية تتعامل حالياً مع حادث اأمني يف منطقة لرتكيني يف اأعقاب 

العثور على مواد م�شبوهة داخل �شاحنة.

قالت متحدثتان با�شم مطار �شخيبهول الدويل يف اأم�شرتدام ام�س 
ان طائرتن تواجهان م�شاكل فنية هبطتا ب�شالم يف املطار.

واأ�شافت متحدثة با�شم املطار تعر�شت طائرة تابعة ل�شركة طريان 
وعادت  فنية  مل�شاكل  �شخيبهول  ميين  اأقييلييعييت  والييتييي  ايييرلييينييز  دلييتييا 
ب�شالم اىل املطار. وتابعت متحدثة اأخرى اأن الطائرة الثانية تابعة 
ل�شركة الطريان الهولندية وواجهت اأي�شا م�شاكل فنية واأن كال من 
الطائرتن عادت اىل بوابتها. واأكد متحدث با�شم �شركة طريان دلتا 
ايرلينز ومقرها الوليات املتحدة اأن الرحلة دي.ال 604 املتجهة 

من اأم�شرتدام اىل مومباي قامت بهبوط ا�شطراري ب�شالم.

كني�شة  له  تعر�شت  الييذي  الهجوم  ر�شميا عن  اعييتييذارا  ليبيا  قدمت 
هاجمت  الييتييي  امل�شلحة  املجموعة  اأن  مييوؤكييدة  بيينييغييازي،  يف  م�شرية 
الكني�شة غري م�شوؤولة واأن عملها خمالف لتعاليم الدين الإ�شالمي 
واحلريات  الإنيي�ييشييان  بحقوق  املعنية  الدولية  واملييواثيييييق  ولييالأعييراف 
اخلارجية  وزارة  واأكييييدت  ال�شماوية.  العقائد  واحييييرتام  الأ�شا�شية 
على  ال�شلطات  عييزم  عنها  �شادر  بيان  يف  الليبية  الييدويل  والتعاون 
التعامل مع هذا احلدث بكل جدية ومهنية م�شرية اإىل اأن احلكومة 
�شكلت جلنة �شمت وزارة الداخلية والأركان وجهاز املخابرات برئا�شة 
اإن احلكومة اتخذت  الواقعة، وقالت  العدل للتحقيق يف هذه  وزارة 
وكانت  بداخلها.  والقاطنن  الكني�شة  لتاأمن  الالزمة  الإجيييراءات 
جمموعة م�شّلحة اقتحمت اخلمي�س املا�شي مبنى الكن�شية امل�شرية 
اإ�شحق  بييول  الق�س  الكني�شة  راعييي  على  وهجمت  بيينييغييازي،  مبدينة 

وم�شاعده، من دون اأن تعلن عن اأي اأهداف من خالل هذا العمل.
ويف دي�شمرب-كانون الأول املا�شي وقع انفجار يف مبنى تابع للكني�شة 
القبطية يف دفنية على مقربة من مدينة م�شراتة يف غرب البالد، 

مما اأ�شفر عن مقتل م�شريننْ واإ�شابة اثنن اآخرين بجروح.

 
مييا زال الييرئييييي�ييس الييرو�ييشييي فييالدميييري بييوتيين الييييذي احييتييفييل ام�س 
لدى  ب�شعبية  يحظى  الكرملن  يف  الثالثة  وليته  من  الول  بالعام 
بح�شب  مييذاك،  املعار�شة  حيال  ال�شلطة  ت�شدد  من  بالرغم  الرو�س 
ا�شتطالعات للراأي. وانتخب العميل ال�شابق للكي جي بي يف 4 اذار-
2012 ب%63،6 من ال�شوات لولية رئا�شية ثالثة بعد  مار�س 

توليه من�شب رئا�شة الوزراء بن 2008 و2012.
غييري م�شبوقة منذ  احييتييجيياجييات  حييركيية  الول  الييعييام  واجيييه يف  لكنه 
ب�شل�شلة  عليها  ال�شلطات  وردت   ،2000 عام  الرئا�شة  اىل  و�شوله 
املعار�شن  ا�شتهدف عدد من  املعار�شة قمعا. كما  اعتربتها  قوانن 

بتحقيقات ق�شائية قد توؤدي اىل عقوبات �شجن قا�شية.
بالرغم من ذلك يرى %65 من الرو�س ان بوتن اجنز ايجابيات 
اكر من ال�شلبيات منذ و�شوله اىل احلكم بح�شب ا�شتطالع اجراه 

معهد ليفادا امل�شتقل يف �شباط-فرباير.

عوا�صم

لندن 

بنغازي

مو�شكو

اأم�شرتدام

بلحاج يطالب باعتذار
 لندن ل�سحب ق�سيته

•• لندن-ا ف ب:

بلحاج  احلكيم  عبد  طرابل�س  يف  ال�شابق  الع�شكري  املجل�س  قائد  عر�س 
الراحل  العقيد  لنظام  وت�شليمه  اعتقاله  يف  بالتورط  لندن  يتهم  الييذي 
ال�شلطات  معمر القذايف، التخلي عن الدعوى الق�شائية التي رفعها �شد 
الربيطانية مقابل ح�شوله على تعوي�س رمزي واعتذار، كما افاد ان�شاره.
وبلحاج، الزعيم ال�شابق للجماعة ال�شالمية الليبية التي كانت تدعو اىل 
ال�شابقة  الربيطانية  احلكومة  اتهم  القذايف،  نظام  �شد  امل�شلحة  املقاومة 
برئا�شة توين بلري بانها �شمحت لجهزة ال�شتخبارات الربيطانية بتزويد 
يف  اتاحت  مبعلومات  �شي.اآي.ايه  المريكية  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة 
2004 اعتقاله مع زوجته يف مطار بانكوك وت�شليمهما اىل نظام القذايف. 
ملدة  و�شجن  للتعذيب  بلحاج  تعر�س  حيث  طرابل�س  اىل  الييزوجييان  ونقل 
 2010 اذار مار�س  يفرج عنه يف  ان  قبل  �شليم،  ابييو  �شجن  اعييوام يف  �شتة 
ال�شالم  �شيف  بها  قييام  مييبييادرة م�شاحلة  اطييار  اآخييرييين يف  ا�شالمين  مييع 
جنل الزعيم الراحل واظهرت وثائق عر عليها بعد الطاحة بالقذايف ان 

ال�شتخبارات الربيطانية قدمت معلومات �شاهمت يف اعتقاله.
ورفع بلحاج دعوى يف بريطانيا �شد كل من احلكومة الربيطانية ووزير 
جهاز  يف  الرهييياب  مكافحة  �شعبة  ومييدييير  �شرتو  جيياك  ال�شابق  اخلارجية 
ريربيف  منظمة  وقييالييت  اآلييين.  مييارك   6 اآي  ام  الييربيييطيياين  ال�شتخبارات 
للدفاع عن حقوق الن�شان التي تدعمه انه ار�شل ر�شالة اىل اجلهات الثالثة 
التي يالحقها ق�شائيا عر�س فيها ان ي�شقط دعاويه مقابل ح�شوله على 
تعوي�س مادي رمزي قدره جنيه واحد من كل من املدعى عليهم الثالثة 

واعتذار واقرار بالذنب.

ميار�سون التعذيب واخلداع لنتزاع العرتافات

الع�سافري.. اأخطر و�سيلة ا�ستجواب للأ�سرى الفل�سطينيني

اإقليم كرد�ستان العراق بعد الطالباين 
وم�شاريع  الأرا�شي  ا�شتغالل  على 

البناء اأفق العا�شمة اأربيل.
احلكومة  بييين  الييتييفيياهييم  و�ييشيياهييم 
الحتاد  بيين  املنق�شمة  الإقليمية 
الييوطيينييي الييكييرد�ييشييتيياين واحلييييزب 
اليييدمييييقيييراطيييي اليييكيييرد�يييشيييتييياين يف 
�شهده  الييييذي  اليي�ييشييريييع  الزدهيييييييار 
الإقليم، واعتاد احلزبان اأن يحكما 
اإدارتن منف�شلتن، وخا�شا حربا 
اأهلية عنيفة �شد بع�شهما البع�س 

منت�شف الت�شعينيات.

•• كرد�صتان-رويرتز:

تعلق �شورتان باملكاتب احلكومية 
كرد�شتان  اإقليم  يف  اجلييدران  على 
اليييييعيييييراق ليييرئييييييي�يييشييين: اإحيييداهيييميييا 
البارزاين  الإقليم م�شعود  لرئي�س 
الرئي�س  ملييينيييافييي�يييشيييه  والأخييييييييييييرى 
الذي  الطالباين  جييالل  العراقي 
حتول اإىل حليف له ويرقد حاليا 
اإ�شابته  بعد  باأملانيا  م�شت�شفى  يف 

بجلطة دماغية.
 )79( الطالباين  اأطييبيياء  ويييقييول 
لكن  تييتييحيي�ييشيين،  �ييشييحييتييه  اإن  عييامييا 
الكثريين بدوؤوا يتحدثون بالفعل 
ب�شيغة  املييخيي�ييشييرم  ال�شيا�شي  عيين 

املا�شي.
املنتقدين  اأ�يييييشيييييد  حييييتييييى  ويييييقيييير 
ليييليييطييياليييبييياين بييييياأنيييييه �يييشيييخييي�يييس ل 
للعراق  كرئي�س  تعوي�شه  ميييكيين 
الوطني  الحتييييياد  حلييييزب  وزعيييييييم 
ن�شف  يحكم  اليييذي  الييكييرد�ييشييتيياين 
تتمتع  اليييتيييي  كييرد�ييشييتييان  ميينييطييقيية 
�شمال  يف  ميي�ييشييتييقييل  �ييشييبييه  بييحييكييم 

العراق.
ل  التي  الطالباين  �شلطة  وبييدون 
خالف عليها، ويف ظل عدم وجود 
تيي�ييشييليي�ييشييل وا�يييشيييح لييلييخييالفيية، فييياإن 
ال�شكوك حتيط مب�شتقبل احلزب 
ميييع تيينييافيي�ييس اأكييييير مييين �ييشييتيية من 

الورثة املحتملن له على النفوذ.

هيومن ووت�س تطالب اليمن 
بوقف عقوبة الإعدام

•• �صنعاء-يو بي اأي:

طالبت منظمة هيومن رايت�س ووت�س احلكومة اليمنية بالكف عن تطبيق 
عقوبة الإعييدام، وخا�شة بحق الأحييداث، ودعت الرئي�س عبد ربه من�شور 

هادي اىل وقف اأحكام بالإعدام �شدرت بحق 3 �شبان.
ام�س  ب�شنعاء  �شحايف  مييوؤمتيير  خييالل  وزع  لها  تقرير  يف  املنظمة  ودعيييت 
على  الإعيييدام  عقوبة  تطبيق  اإىل  ال�شعي  عن  الكف  اىل  اليمنية  احلكومة 

املخالفن الأحداث .
ياأمر فوراً  اأن  الرئي�س عبد ربه من�شور هييادي،  التقرير ينبغي على  وقال 
مراحل  جميع  ا�شتنفدوا  اأحييداث،   3 بحق  ال�شادرة  الإعييدام  اأحكام  باإلغاء 

ال�شتئناف ويواجهون الإعدام رمياً بالر�شا�س يف اأي حلظة.
بالإعدام  الأقييل قد ُحكم عليهم  على  22 �شخ�شاً  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�شارت 
ُيحا�شبون  التي  اجلرائم  وقييوع  وقت  عاماً   18 �شن  حتت  كانوا  اأنهم  رغم 

عليها.
وطالبت )هيومن رايت�س ووت�س( بتخفيف جميع الأحكام التي تكون فيها 
اأدلة اأعمار املدعى عليهم غري حا�شمة اأو هناك خالف حولها، مبا اأن قانون 

العقوبات اليمني والقانون الدويل يحظر اإعدام املخالفن الأحداث.
العقوبات  قيييانيييون  اإن  اىل  ولييفييتييت 
اليييييميينييي يييحييظيير ميينييذ عيييام 1994، 
اإعييييدام املييخييالييفيين الأحيييييداث وين�س 
 10 بال�شجن  قيي�ييشييوى  عييقييوبيية  عييلييى 
عاماً   18 حتيييت  لييييالأفييييراد  �يييشييينيييوات 
عليها  ُيعاقب  جرائم  ارتكبوا  الذين 

بالإعدام.
بتاأ�شي�س  اليييييميين  حييكييوميية  وطييالييبييت 
جلنة مراجعة م�شتقلة منف�شلة عن 
ل  تتو�شّ لييكييي  الييعييام،  اليينييائييب  مكتب 
اإىل اإجراءات واأدلة اإجرائية وا�شحة 

لتحديد اأعمار املّدعى عليهم.

قلق  الغمو�س م�شدر  هذا  وميثل 
الدميقراطي  وحييزبييه  لييلييبييارزاين 
الن�شف  يحكم  الذي  الكرد�شتاين 
الآخيييير ميين امليينييطييقيية الييكييردييية، يف 
التوازن الطائفي  وقت ي�شهد فيه 
اله�س يف العراق حالة من التوتر 
ب�شبب الأزمة ال�شورية وفق وكالة 

رويرتز.
وقييييال ميي�ييشييدر قييريييب مييين �شناع 
الييقييرار يف احلييزبييننْ الييكييرديييننْ اإن 
بقلق  ي�شعرون  الييبييارزاين  اأنيي�ييشييار 

الطالباين،  غييييييياب  مييين  حييقيييييقييي 
وخ�شو�شا يف حال اتخذ خليفة له 
فيما  خمتلفا  نهجا  معروف  غري 
يتعلق بالعالقات الثنائية مما قد 
والو�شع  ال�شتقرار  حالة  يقو�س 

القائم .
واأدى التعاون بن الحتاد الوطني 
الإقليم  حتيييول  اإىل  الييكييرد�ييشييتيياين 
اإىل  منعزلة  جبلية  منطقة  ميين 
تيييخيييرتق فيها  ميينييطييقيية مييييزدهييييرة 
املتناف�شة  الدولية  النفط  �شركات 

ا�ستمرار اإغلق معرب كرم اأبو �سامل وزير الأوقاف الفل�سطيني ي�ستنكر العتداء على املقد�سات 

كريي يلتقي الرئي�س الفل�سطيني يف الريا�س 

امل�شتمر �شد الآمنن. وعلى  العاجل لرفع ال�شطهاد  والتدخل 
ام�س  املييبييارك  الأقيي�ييشييى  امل�شجد  حييرا�ييس  ت�شدى  ذاتيييه  ال�شعيد 
يف  والقيادي  املتطرف  الكني�شت  ع�شو  فيجلن  مو�شي  ملحاولة 
امل�شجد  ال�شخرة يف  قبة  وتدني�س م�شجد  اقتحام  الليكود  حزب 
وطلبة  وامل�شلون  الأقيي�ييشييى  حييرا�ييس  وت�شدى  املييبييارك.  الأقيي�ييشييى 
املعروف  فيجلن  قبل  من  اقتحامه  ملحاولة  الأق�شى  يف  العلم 
بدعوته لبناء الهيكل املزعوم على ح�شاب الأق�شى واأجربوه على 
اأجييواء التوتر والغ�شب يف  اخلييروج خارج حدود امل�شجد. وت�شود 
اأنحاء امل�شجد الأق�شى وتتعاىل التكبريات من امل�شلن فيما تاأتي 
حماولة القتحام بعد يوم من تدني�س �شابط �شرطة اإ�شرائيلي 

ن�شخة من القراآن الكرمي وركلها بقدمه يف باحات الأق�شى.

•• غزة-وام:

ا�ييشييتيينييكيير حمييمييود الييهييبييا�ييس وزييييير الأوقيييييياف والييي�يييشيييوؤون الدينية 
الفل�شطينيات  والييفييتيييييات  الن�شاء  لييه  تعر�شت  مييا  الفل�شطيني 
اللواتي يتعلمن القراآن الكرمي يف باحات امل�شجد الأق�شى. واأكد 
اأحييد �شباط جي�س الحتالل من  اأن ما قام به  يف بيان �شحفي 
اإلقاء للم�شحف ال�شريف والعتداء على ن�شائنا ما هو اإل حلقة 
يف م�شل�شل العتداءات التي متار�س ب�شكل يومي �شد مقد�شاتنا 
ورمييييوزنييييا الييدييينييييية وعييلييى راأ�يييشيييهيييا امليي�ييشييجييد الأقييي�يييشيييى. وطالب 
العن�شرية  اأمييام  بحزم  الوقوف  اإىل  الدولية  املوؤ�ش�شات  الهبا�س 
الإ�شرائيلية والتي متار�س �شد املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية 

الدارة المريكية اجلديدة ب�شان الق�شية ال�شرائيلية 
الفل�شطينية قبل زيارة الرئي�س باراك اوباما للمنطقة 

يف الع�شرين من اذار-مار�س احلايل.
وا�شاف لالذاعة الفل�شطينية ان عبا�س �شيوؤكد املطالب 
ال�شرائيلية  التجاوزات  ومدى  الفل�شطينية  والثوابت 
يف القد�س وال�شتيطان وق�شية املعتقلن امل�شربن عن 
الطعام الذين يعانون دون ان نرى ردة فعل امريكية او 

تدخل مب�شتوى اجلرمية ال�شرائيلية .
واكد ال�شوبكي ترتيب اللقاء يف الريا�س بعد الغاء لقاء 
احلكومة  ت�شكيل  عييدم  ب�شبب  املنطقة  يف  مييقييررا  كييان 

ال�شرائيلية اجلديدة .
تييطييرح الدارة  ان  الييلييقيياء  يييريييد مييين  وقييييال ان عييبييا�ييس 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حرية  يدعم  موقفا  المريكية 
كما  ال�شرائيلي  الحتالل  وينهي  وال�شتقالل  احلرية 

تدعم الدارة المريكية حرية ال�شعوب يف املنطقة .

•• الريا�س-ا ف ب:

وزييير اخلارجية جون كريي  ان  اعلن م�شوؤول امريكي 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  الريا�س  يف  ام�س  التقى 
اطار  يف  ال�شعودية  العا�شمة  اىل  و�ييشييل  اليييذي  عبا�س 
اول جولة يقوم بها يف عدد من دول العامل بعد توليه 

مهامه.
واو�شح امل�شدر الذي يرافق وزير اخلارجية المريكي 
ان كيييريي الييتييقييى عييبييا�ييس عييلييى الييغييداء وقيييد اكيييد كريي 
الجييتييميياع مييع عييبييا�ييس ميي�ييشييريا اىل ان رئييييي�ييس الييييوزراء 
ول  باللقاء  علم  على  نتانياهو  بنيامن  ال�ييشييرائيييييلييي 
ا�شرائيل  يف  الييتييوقييف  املنطقة  يف  كيييريي  جييوليية  ت�شمل 

والرا�شي الفل�شطينية.
الريا�س جمال  فل�شطن لدى  �شفري  اعلن  من جهته، 
موقف  كيييريي  مييع  �شي�شتعر�س  عييبييا�ييس  ان  اليي�ييشييوبييكييي 

الأ�شرى  ا�ييشييتييجييواب  منهجية  يف 
ميار�س  حيييييث  مييعييهييم،  والتحقيق 
الييي�يييشيييرب واليييتيييعيييذييييب والبييييتييييزاز 
دون  من  الأ�شرى  بحق  والتهديد 

رقابة .
ويييعييتييرب وفييييياة جييييييرادات عييلييى يد 
من  الأول  احليييييادث  الييعيي�ييشييافييري، 
نوعه داخل ال�شجون الإ�شرائيلية، 
تقارير  فيييييييه  اأظيييييهيييييرت  وقيييييت  يف 
الفل�شطينين  بالأ�شرى  متعلقة 
اأن %90 من اعرتافات املعتقلن 
يتم  الإ�ييشييرائيييييلييييية  اليي�ييشييجييون  يف 
انيييتيييزاعيييهيييا عييين طييريييقييهييم، حيث 
للح�شول  املييعييتييقييل؛  ييي�ييشييتييدرجييون 
يتم  اأن  بيييعيييد  امليييعيييليييوميييات،  عيييليييى 
اأي  دون  ميييين  مييييعييييه،  اليييتيييحيييقيييييييق 
اعيييييييييرتاف، فيييييييو�يييشيييع يف زنييييزانيييية 
اأو  فيها،  مييوجييوداً  العميل  يييكييون 
نزع  بييهدف  لحقييييياً  اإليييييهييا  ييياأتييي 

املعلومات .
ال�شجون  ال�شابق يف  الأ�شري  وقال 
الإ�ييييشييييرائيييييييييلييييييييية يييييا�ييييشيييير اأحييييمييييد 
اإن  انرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
على  اأطييلييق  الع�شافري  م�شطلح 
الإ�شرائيلي،  لل�شاباك  الييعييمييالء 
كاأ�شرى  ييييبيييدون  اأ�ييشييخييا�ييس  وهيييم 
ميييقييياومييين اأو ميييا �ييشييابييه وهييييم يف 
حقيقة الأمر م�شتنطقن يعملون 
بييياأوامييير وتييعييليييييمييات جييهيياز الأمييين 
املعلومات  لأخييييييذ  الإ�يييشيييرائيييييييليييي 
من  اليييرتهيييييييب  اأو  بييياليييرتغيييييييب 

الأ�شري داخل الغرف.
اإ�شرائيل  اأن  اإىل  اأحيييميييد  واأ�يييشيييار 
تعترب العمالء الذراع الأمين لها، 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

الأ�شرى  �شوؤون  اإعييالن وزارة  اأثييار 
واملييييحييييررييييين الييفييليي�ييشييطييييينييييية عن 
الفل�شطيني  الأ�يييشيييري  مييقييتييل  اأن 
عرفات جرادات مت على اأيدي من 
�شجن  داخل  بالع�شافري  ُيعرفون 
جمدو الإ�شرائيلي، ت�شاوؤلت عدة 
وعملهم،  الع�شافري  طبيعة  عيين 
وميييييدى العيييتيييمييياد عييليييييهييم داخيييل 

ال�شجون الإ�شرائيلية.
وقييييييييييال ميييييديييييير ميييييركيييييز اأحييييييييييرار 
ليييييدرا�يييييشيييييات الأ�ييييييشييييييرى وحيييقيييوق 
ليونايتد  اخلف�س،  فييوؤاد  الإن�شان 
اأ�شلوب  اإن   ، انييرتنييا�ييشييونييال  بيير�ييس 
الييعيي�ييشييافييري قييييدمي جيييدييييد، وهو 
اأخذ  يف  واخليييداع  الييقييوة  ي�شتخدم 
عليها  يييعييتييمييد  اليييتيييي  امليييعيييليييوميييات 
�شباط املخابرات ب�شكل م�شّلم به 

يف التحقيق .
يطلق  اليييعييي�يييشيييافيييري،  وميي�ييشييطييلييح 
املخابرات  ميييع  مييتييعيياونيين  عييلييى 
الإ�ييشييرائيييييلييييية، يييتييم حييجييزهييم مع 
اأجل  من  الفل�شطينين  الأ�ييشييرى 
انييييتييييزاع اعيييييرتافيييييات ميينييهييم حول 
اإ�شرائيل،  �شد  املقاومة  دورهم يف 
بيياأ�ييشيياليييييب تييييييرتاوح بييين اخلييييداع 

وممار�شة القوة.
ويرجع اعتماد هذا الأ�شلوب ح�شب 
فل�شطينين  حميييرريييين  اأ�ييييشييييرى 
القرن  �شبعينيات  منت�شف  اإىل 
املا�شي، وقد ا�شتطاعت املخابرات 
العديد  اإ�يييشيييقييياط  الإ�ييشييرائيييييلييييية 
مييين اليي�ييشييبيياب الييفييليي�ييشييطييييينييي، من 

يف  الع�شافري  مع  العالقة  خييالل 
اإن  ال�شجون. وقال اخلف�س  اأقبية 
املعلومات التي توؤخذ من الأ�شري 
الييعيي�ييشييافييري ل تدين  عييين طييريييق 
عندما  ت�شعفه  ولكنها  الأ�ييشييري، 
التحقيق  غييييرف  يف  بييهييا  ييييواجيييه 
ق�شية  اأن  مو�شحاً  وال�شتجواب، 
ف�شلها  مييييكييين  ل  اليييعييي�يييشيييافيييري 
ال�شجون  يف  الييييعييييام  اليييعيييميييل  عيييين 
تتحّمل  جييزء  فهي  الإ�ييشييرائيييييلييييية، 
اإ�شرائيل نتائجه حتى واإن و�شلت 

للقتل كحال الأ�شري جرادات .
الأ�شرى  �يييشيييوؤون  لييييييوزارة  ووفيييقييياً 
الأ�شري عرفات  فاإن  الفل�شطينية، 
ا�ييشييتيي�ييشييهييد داخيييييل ق�شم  جيييييييرادات 
لل�شاباك  اليييتيييابيييع  الييتييحييقيييييقييات 
11 والييييذي  الإ�يييشيييرائيييييييليييي قيي�ييشييم 
�شجن  يف  الع�شافري  عليه  يطلق 

جمدو.
وقييال تقرير اليييوزارة الييذي تلقت 
يونايتد بر�س انرتنا�شونال ن�شخة 
-18 يوم  اعتقل  اإن عرفات  منه، 

لتحقيقات  وخ�شع   ،2013-2
وعانى  اجللمة،  معتقل  يف  قا�شية 
وح�شية  تيييعيييذييييب  اأ�يييشييياليييييييب  ميييين 
ر�شق  بتهمة  نف�شية  و�ييشييغييوطييات 
احلجارة، وقد مت نقله ل�شتكمال 
التحقيق معه ب�شبب عدم اعرتافه 
ق�شم  اإىل  اإليييييه  املييوجييهيية  بييالييتييهييم 
غرف  جمييدو  �شجن  يف  التحقيق 
، ومّتت ت�شفيته ج�شدياً  العمالء 

بعد يومن من نقله .
ق�شم  اأن  الأ�يييشيييرى  وزارة  وتييقييول 
اليييعيييميييالء هييييو الييييييييذراع الأخيييطييير 

الأ�شرى  ميين  كييثييريا  واأن  خييا�ييشيية 
التعذيب  �شياط  حتت  يعرتف  ل 
وغييييرف الييتييحييقيييييق، و�يييشيييرعيييان ما 

ي�شقط اأمام اأ�شاليب الع�شافري .
اليييعييي�يييشيييافيييري  اأن  اإىل  ولييييييفييييييت 
يييي�يييشيييتيييخيييدميييون عييييييدة اأ�يييشييياليييييييب، 
ومن  م�شتمر،  ب�شكل  يييطييورونييهييا 
بالثورين  اأنف�شهم  اإظهار  اأبرزها 
الأ�ييييشييييري  واأن  الييفييليي�ييشييطييييينييييين، 
ليبوح  يييي�يييشيييطيييره  ميييييا  مييي�يييشيييبيييوه 
ب�شكل  له  ينظر  بيياأ�ييشييراره حتى ل 
اأ�شلوب  اىل  بييال�ييشييافيية  ميييرييييب، 
باإ�شعار  التهديد  واأ�شلوب  الن�شح، 
الأ�يييشيييري اأنييييه ميي�ييشييبييوه ويييجييب اأن 

ي�شمى  مبييييا  لييلييتييحييقيييييق  يييخيي�ييشييع 
اأن جرادات فارق  القرنة، مرجحاً 
احلياة بعد تعّر�شه لها النوع من 

التحقيق.
الباحث  طييييالييييب  نييياحيييييييتيييه،  ميييين 
املخت�شة  الييتيي�ييشيياميين  مبييوؤ�ييشيي�ييشيية 
بيييييي�ييييييشييييييوؤون الأ�ييييييييييشييييييييييرى، اأحيييييميييييد 
اإدارة  عييلييى  بال�شغط  الييبيييييتيياوي، 
الإ�شرائيلية  اليي�ييشييجييون  م�شلحة 
الإ�شرائيلي  اليي�ييشييابيياك  وحمييقييقييي 
توثيق  عييلييى  اإجيييبيييارهيييم  بييغيير�ييس 
الأ�شرى  ميييع  الييتييحييقيييييق  ميييراحيييل 
اأ�شوة  بييالييفيييييديييو،  الفل�شطينين 
يف  خا�شة  اجلنائين،  بال�شجناء 

ظيييل احليييدييييث عييين قييتييل جييييرادات 
حتت التعذيب على يد الع�شافري. 
وكييانييت الييكيياتييبيية الإ�ييشييرائيييييلييييية يف 
�ييشييحيييييفيية هييياآرتييي�يييس عييمييرية ه�س، 
ذكرت اأن التجارب ال�شابقة اأثبتت 
�شّتى  ي�شتعملون  الييعيي�ييشييافييري  اأن 
ل�شتخراج  والييتييهييديييدات  الييطييرق 

املعلومات من الأ�شرى.
ال�شاباك مينع  اأن جهاز  اإىل  ي�شار 
الإ�شرائيلية،  املحكمة  من  بغطاء 
الأ�شري الفل�شطيني خالل مكوثه 
زيارة  ميين   ، الع�شافري  اأقيي�ييشييام  يف 
اأي  اأو  الأحمر  وال�شليب  املحامي 

من املوؤ�ش�شات احلقوقية.

اجلانب  عيين  امليي�ييشييوؤوليية  الفل�شطينية  اليي�ييشييركيية  ان  وا�ييشيياف 
الفل�شطيني قررت عدم فتح املعرب ب�شبب حماولت حما�س 

ا�شتبدال ال�شركة باخرى من اختيارها .
واتهم البيان حما�س بانها حتاول طرد ال�شلطة الفل�شطينية 
�ييشييامل حتى يتمكنوا ميين جمع  ابييو  بييييادارة كييرم  والميي�ييشيياك 

اليرادات على الب�شائع التي تدخل غزة .
وقال م�شدر فل�شطيني م�شوؤول يف املعرب طالبا عدم الك�شف 
رف�شت  حما�س  حكومة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ا�شمه  عن 
عرب  وامل�شاعدات  بالب�شائع  املحملة  ال�شاحنات  مئات  دخول 
على  ر�شوم جديدة  فر�س  تريد  لنها  �شامل  ابييو  كييرم  معرب 

ال�شركة التي تنقل الب�شائع .

•• غزة-ا ف ب:

للب�شائع مع  الوحيد  املعرب  ابييو �شامل وهييو  كييرم  بقي معرب 
قطاع غزة، مغلقا ام�س على الرغم من قرار ا�شرائيل اعاده 
قطاع  على  ت�شيطر  التي  حما�س  حركة  رغبة  ب�شبب  فتحه 
اعلنت  كما  الب�شائع،  على  املفرو�شة  الر�شوم  بييزيييادة  غييزة 

م�شادر فل�شطينية وا�شرائيلية.
وقييييال اجلييييي�ييس ال�ييشييرائيييييلييي يف بيييييان ان اكييير ميين �شبعن 
حاليا  تنتظر  الخيييرى  والب�شائع  بالغذاء  حمملة  �شاحنة 
على اجلانب ال�شرائيلي من معرب كرم ابو �شامل لنظرائهم 

الفل�شطينين .
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اتهام اأممي للخرطوم بانتهاك حظر الأ�سلحة بدارفور
•• نيويورك-ا ف ب:

املتحدة  المم  يف  خيييييرباء  اتيييهيييم 
ال�شودانية  احلييكييوميية  تييقييرييير  يف 
بانها ت�شتخدم يف دارفور طائرات 
حييربييييية و�ييشييواريييخ ا�ييشييرتتييهييا من 
رو�يييشيييييييا وبيييييييالرو�يييشيييييييا مييييا ميثل 
انتهاكا حلظر ال�شلحة املفرو�س 
على هذا القليم الواقع يف غرب 

البالد.
العقوبات  جليينيية  تييقييرييير  وليييفيييت 
اقليم  يف  النزاع  حدة  ا�شتداد  اىل 
دارفيييييييور ول �ييشيييييمييا عيييرب غييييارات 
واقامة  قيييرى،  عييلييى  ت�شن  جييوييية 
مييعيي�ييشييكييرات يف جنوب  املييتييمييردييين 
وا�شتخدام  املييييجيييياور،  الييي�يييشيييودان 

التعذيب بحق معار�شن.
تقريرهم  يف  اخليييييييييرباء  وقييييييييال 
اجلوية  القوات  ان  لحظوا  انهم 
منظومة  تيي�ييشييتييخييدم  اليي�ييشييودانييييية 
جديدة من ال�شلحة هي �شواريخ 

جو-ار�س ا�س8 .
كييمييا ر�ييشييدوا مييقيياتييالت �شو25- 
ا�شرتتها اخلرطوم من بيالرو�شيا 
قتالية  وميييروحيييييييات   2008 يف 
ا�شرتتها من  من طييراز مي24- 
يف  العقوبات  تو�شيع  بعد  رو�شيا 

.2005
انهم  واكييد اخلييرباء يف تقريرهم 

بتزويد  اخلييرطييوم  اىل  ع�شكريا 
تعقب  اجييييهييييزة  ب  اليييعيييتييياد  هييييييذا 
هذه  ان  ميين  للتحقق  الكرتونية 
ت�شتخدم  ل  والييذخييائيير  ال�شلحة 
اهلية  الغارق يف حرب  يف القليم 

منذ 2003.
انييهييم ر�شدوا  اخليييييرباء  وا�يييشييياف 
وا�يييشييياءة معاملة  تييعييذيييب  حييييالت 
اجهزة  ارتكبتها  معار�شن  بحق 
ال�شودانية،  والمن  ال�شتخبارات 
موؤكدين ان هذه الجهزة توا�شل 
دارفور  يف  حما�شبة  بييدون  العمل 
واعتقالت  بتوقيفات  تقول  حيث 

اعتباطية.
حالة   15 اليييتيييقيييريييير  واحييي�يييشيييى 
تيييعيييذييييب ملييعييتييقييليين بييييين اييييليييول 
دي�شمرب،  الول  وكانون  �شبتمرب 
مييين بييييينييهييا حييالييتييان يف نييييياىل يف 
تعر�س  حيييييييث  دارفيييييييييور  جيييينييييوب 
معتقالن لل�شرب ال�شديد و�شكب 

ال�شيد على اذرعهما .
باملقابل اكد التقرير ان املتمردين 
يف دارفور باتوا ميتلكون راجمات 
107 مييلييم، وان  �ييشييورايييخ عيييييار 
حييركيية الييعييدل واملييي�يييشييياواة، احدى 
القليم،  يف  امليييتيييميييردة  احليييركيييات 
دولة  يف  ع�شكرية  قيياعييدة  لييديييهييا 
جييينيييوب اليييي�ييييشييييودان تيي�ييشييم 800 

مقاتل.

دارفور ول �شيما يف جبال مرة يف 
ان  التقرير  واكييد  القليم.  �شمال 
هذه الغارات يعقبها و�شول جنود 
يرتدون البزة الكاكية اىل القرى 
حيث يرتكبون انتهاكات للقوانن 

الن�شانية الدولية .
و�يييشيييدد اخليييييرباء يف تييقييرييير على 
يييعييمييد جمييليي�ييس المن  وجييييوب ان 
اىل الييزام الييدول التي تبيع عتادا 

تكون  ان  امييكييانييييية  يف  يييحييقييقييون 
القوات احلكومية ت�شتخدم اآليات 
نقل جند مدرعة ايرانية ال�شنع.

جمل�س  فييير�يييس   2004 ومييينيييذ 
حيييييظيييييرا على  اليييييييييييدويل  المييييييييين 
اقليم  اىل  املييير�يييشيييلييية  ال�يييشيييليييحييية 

دارفور..
 وقيييد حيي�ييشيير نييطيياق هيييذا احلظر 
انييييحيييياء  بيييقييييييية  دون  بييييالقييييليييييييييم 

الييي�يييشيييودان. ويف اليييعيييام اليييتيييايل مت 
ت�شديد هذا احلظر.

واكيييييييييييدت جليييينيييية الييييعييييقييييوبييييات يف 
انتهكت  اخليييرطيييوم  ان  تييقييريييرهييا 
عن  اليييي�ييييشييييادر   1591 اليييييقيييييرار 
بييا�ييشييتييخييدامييهييا يف  جمل�س المييين 
ا�شرتته  ع�شكريا  عييتييادا  دارفيييييور 
غيييييارات  وبيي�ييشيينييهييا   2005 بيييعيييد 
جوية وطلعات ترهيبية يف اجواء 

اجتماع ملن�سقني عن الأ�سد يف الدوحة
•• الدوحة-ا ف ب:

موؤ�ش�شات  يف  للعاملن  احلر  الوطني  التجمع  اعلن 
النظام  عيين  من�شقن  ي�شم  الييذي  ال�شورية  الييدوليية 
حجاب،  ريا�س  ال�شابق  الييوزراء  رئي�س  را�شهم  وعلى 
اجلمعة  العامة  لهيئته  الول  الجتماع  �شيعقد  انييه 

يف الدوحة.
العا�شمة  يف  واملييرا�ييشييليين  اليي�ييشييحييافييييين  اعييييالم  ومت 
القطرية مبوعد اجتماع هيئة التجمع الذي يراأ�شه 
عييدد من  على  دعييوة  بطاقات  توزيع  كما مت  حجاب، 
ال�شخ�شيات املهتمة بال�شان ال�شوري بح�شب ما افاد 

مرا�شل وكالة فران�س بر�س يف الدوحة.
وقال حممد العطري املتحدث با�شم حجاب لوكالة 
فران�س بر�س عرب الهاتف ان هذا هو الجتماع الول 
للهيئة العامة للتجمع الوطني احلر و�شت�شارك فيه 
حواىل �شبعن �شخ�شية من �شفراء ووزراء وم�شاعدي 

وزراء وق�شاة وغريهم .
وذكيييير الييعييطييري ان الجييتييميياع يييهييدف اىل اخليييروج 
الوطني،  الئتالف  اىل  تقدم  معينة  �شيا�شية  بروؤية 
خ�شو�شا حول امكانية حل �شيا�شي بخطوات معينة 
لب�شار  دور  اي  وجييدول زمني و�شمانات.. مع رف�س 

ال�شد يف اي حل �شيا�شي .

•• فيينا-ا ف ب:

الذرية  للطاقة  الييدولييييية  الييوكيياليية  الييعييام  المييين  طلب 
يوكيا امييانييو اميي�ييس ميين اييييران اتييخيياذ مييبييادرة ملمو�شة 
بدخول  للوكالة  ال�شماح  عييرب  الييتييعيياون  ارادتييهييا  تثبت 

موقع بارت�شن الع�شكري قرب طهران.
امييام جمل�س حكام  امانو كما ورد يف ن�س كلمته  وقييال 
فيينا  يف  مغلقا  اجتماعا  يعقد  اليييذي  الييذرييية  الييوكيياليية 
بارت�شن  بدخول موقع  بال�شماح  ايييران جمددا  اطالب 
مقاربة  حييول  اتفاق  اىل  التو�شل  مت  �شواء  تاخري،  بال 

ممنهجة ام ل .
وت�شتبه الوكالة يف ان ايران جتري يف هذا املوقع جتارب 
النووي،  املجال  يف  تطبيقها  ميكن  تقليدية  تفجريات 
الييوكيياليية ايران  اليييذي تنفيه طييهييران. واتييهييمييت  المييير 
املييوقييع م�شتندة اىل �شور  ميين  لييذلييك  اثييير  اي  بيياخييفيياء 

ماخوذة من اقمار �شناعية.
واكد امانو يف كلمته ان ال�شماح بدخول موقع بارت�شن 
خطوة ايجابية �شت�شاعد يف اثبات نية ايران التعاون مع 

الوكالة بخ�شو�س �شلب خماوفها .

وا�شاف اود ان اكون قادرا على التحدث عن تقدم حقيقي 
خالل اجتماع املجل�س التايل يف حزيران يونيو.

بييارتيي�ييشيين ميييدرجيييا يف  اليييدخيييول اىل  وحيييتيييى الن كييييان 
الوكالة  مفت�شي  امكانات  يو�شع  اتفاق  حول  املفاو�شات 
يف الو�شول اىل مواقع ووثائق وا�شخا�س قادرين على 
النووي  الييربنييامييج  طبيعة  حتييديييد  عييلييى  ميي�ييشيياعييدتييهييم 

اليراين.
يف تييقييرييير �ييشييدر يف تيي�ييشييرييين الييثيياين نييوفييمييرب 2011 
ذات م�شداقية  اعتربت  الوكالة لئحة عنا�شر  و�شعت 
ت�شري اىل ان ايييران عملت على �شنع �شالح نييووي قبل 

طهران. تنفيه  الذي  المر  ذلك،  بعد  ورمبا   2003
للوكالة  جتيز  خطة  لو�شع  حمييادثييات  الطرفان  وبيييداأ 
اي  يحرز  مل  لكن  التقرير.  ذكييرهييا  نقاط  يف  التدقيق 
تقدم يف عدة لقاءات منذ عام، بحيث يبدو على ما تلمح 

اقوال امانو ان الوكالة تعيد النظر يف ا�شرتاتيجيتها.
الوثيقة حول مقاربة منظمة  ان  او�شح  ان  اريييد  وقييال 
لي�شت هدفا بحد ذاتها وا�شاف علينا ال نن�شى الهدف 
بخ�شو�س  العالقة  امل�شائل  جميع  يحل  يق�شي  الييذي 

الربنامج النووي اليراين .

•• كرات�صي-ا ف ب:

عم احلداد ام�س كرات�شي العا�شمة القت�شادية لباك�شتان 
غييداة احييد العييتييداءات الكيير دموية يف تاريخها الذي 
الهجمات  فيي�ييشييول  اخييير  يف  �ييشييخيي�ييشييا،   45 بييحييييياة  اودى 
من  ا�شهر  ب�شعة  قبل  الييبييالد  يف  كييبييريا  قلقا  تثري  الييتييي 
النتخابات. واغلقت املدار�س واملتاجر واملكاتب وال�شواق 
ال�شباح  ال�شري خفيفة جدا يف  كانت حركة  فيما  ابوابها 
بييعييدمييا اعييليينييت احلييكييوميية املييحييلييييية الثييينييين يييييوم حييييداد، 
والطائفة ال�شيعية احلداد لثالثة ايام يف ذكرى ال�شحايا 
ووقع النفجار م�شاء ام�س الأول عند مدخل حي عبا�س 

املوؤمنون يخرجون  ال�شيعية فيما كان  الغالبية  تاون ذي 
من  اكيير  ا�شيب  فيما  �شخ�شا   45 وقييتييل  اليي�ييشييالة  ميين 
150 بجروح. واعلنت اجلمعيات املحلية للنقل والتجارة 
لوكالة فران�س بر�س عن يوم حداد الثنن. وقال رئي�س 
جمعية النقل يف كرات�شي ار�شاد بوخاري لن يكون هناك 
لكن  ر�شميا  ابوابها  فتحت  والبور�شة  عييام  نقل  و�شائل 
والن�شاط  حملي.  و�شيط  قال  كما  �شعيف  فيها  الن�شاط 
لالقت�شاد  حيويا  اميييرا  يعترب  كرات�شي  يف  القييتيي�ييشييادي 
الناجت  باملئة من اجمايل  البالد وي�شاهم ب42  العام يف 
ال�شريبة  ميين  باملئة   70 ميين  واكيير  الييبييالد  الداخلي يف 

على الدخل و62 باملئة من ال�شريبة على املبيعات.

•• لندن-يو بي اأي:

زيارة  اأول  يف  مييايل  اإىل  ام�س،  هيغ،  وليام  و�شل 
هناك،  اإىل  بريطاين  خارجية  لوزير  نوعها  من 
يف  ال�شيا�شية  العملية  �شري  على  الإطييالع  بهدف 
اجلماعات  �شد  الع�شكرية  احلملة  عقب  الييبييالد 

املت�شددة .
هيغ  اإن  الييربيييطييانييييية  اخلييارجييييية  وزارة  وقييياليييت 
�شيجري حمادثات يف العا�شمة باماكو مع رئي�س 
اليي�ييشييوؤون اخلارجية  ووزيييير  مييايل  وزراء  ورئييييي�ييس 

وممثلن عن املجتمعات املحلية.
وا�شافت اأن هيغ �شيلتقي اأي�شاً قائد قوة التدخل 
يف ميييايل، ونييائييب قييائييد بعثة الحتيييياد الأوروبيييييي 

بع�س  اإىل  ويييتييحييدث  امل�شلحة،  الييقييوات  لييتييدريييب 
القوات الإفريقية التي جرى نقلها اإىل مايل على 
بع�س  ويلتقي  بريطانية،  ع�شكرية  طائرت  منت 
تقدم  التي  الربيطانية  الع�شكرية  البعثة  اأفييراد 

الدعم لطائرات النقل.
اململكة  الييتييزام  على  تاأكيد  زيييارتييه  اإن  هيغ  وقيييال 
الدولين  ال�شركاء  مييع  بالعمل  الييقييوي  املييتييحييدة 
لدعم مايل ودول املنطقة على مكافحة الإرهاب 

وا�شتعادة الأمن يف البالد .
وا�شاف اأن مايل تقف الآن يف قلب جمموعة من 
املعقدة  والإمنائية  والأمنية  ال�شيا�شي  التحديات 
ولديها القدرة على التاأثري يف املنطقة على نطاق 
وا�شع، ومن الأهمية مبكان اأن نعمل معاً ملواجهة 

املتحدة  اململكة  اأن  على  م�شدداً   ، التحديات  هذه 
لتاأمن  �شعيه  يف  ميييايل  �ييشييعييب  جييانييب  اإىل  تييقييف 
املظامل  وحييل  معي�شته،  �شبل  بناء  واإعيييادة  بييالده، 

التي طال اأمدها .
دعمت  الييذي  الربيطاين،  اخلارجية  وزييير  وكييان 
بالده العملية الع�شكرية الفرن�شية يف مايل �شد 
 ، القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  امل�شلحة  اجلماعات 
حّذر من حتول مايل اإىل دولة فا�شلة، و�شدد على 

اأن حل م�شاكلها يجب اأن يكون بقيادة افريقية.
ودعا هيغ الغرب اإىل التعلم من درو�س ال�شومال 
باجلانبن  الع�شكري  دوره  مييوازنيية  �شبل  بيي�ييشيياأن 
ال�شيا�شي والإن�شاين، لعتقاده بعدم وجود و�شفة 

طبية �شيا�شية مثالية.

هيغ يناق�س يف مايل العملية ال�سيا�سية 

الذرية تطلب الدخول ملوقع بارت�سني الإيراين

•• بريوت-وكاالت:

للجي�س  امل�شرتكة  القيادة  طالبت 
املتحدة  الأمم  احلييييير  اليييي�ييييشييييوري 
جل�شة  بعقد  الييعييربييييية  واجلييامييعيية 
طييارئيية مليينييع انييفييجييار الييو�ييشييع على 
ودعت  اللبنانية،  ال�شورية  احلدود 
قييوات عربية  لإر�ييشييال  لها  بيان  يف 
ودولييييية حلفظ اأمييين احليييدود بن 

البلدين.
كما حذرت قيادة اجلي�س احلر يف 
بيييييان لييهييا ميين خميياطيير مييا �شمتها 
التي  الوا�شعة  الع�شكرية  احلملة 
يييعييد لييهييا حييييزب اهلل الييلييبيينيياين يف 
واملناطق  بعلبك-الهرمل  منطقة 

احلدودية مع �شوريا.
تهدف  احلملة  هييذه  اأن  واأو�شحت 
ي�شل  وا�ييشييع  ع�شكري  اجتياح  اإىل 
بريف  العا�شي  حييو�ييس  اإىل  ميييداه 
ال�شاحل  ميينيياطييق  وبييعيي�ييس  حيييمييياة 
قيييييييادة اجلي�س  الييي�يييشيييوري. وقييياليييت 
اإعييييالن حرب  احلييير اإن ذليييك يييعييد 
مفتوحة من ملي�شيا م�شلحة على 

ال�شعب ال�شوري.
اتهم  احلر  ال�شوري  اجلي�س  وكييان 
ب�شن هجمات  اأييييام حييزب اهلل  قبل 
وقال  �شورية،  حييدودييية  مناطق  يف 
رئييييي�ييس هيييييئيية الأركيييييان يف اجلي�س 
احليير �شليم اإدرييي�ييس يف وقييت �شابق 
مقاتلن  يييير�يييشيييل  اهلل  حيييييزب  اإن 
للقتال مع نظام ب�شار الأ�شد يف كل 
دم�شق وحم�س،  وريف  دم�شق  من 
على  اإثباتات  لدينا  قائال  واأ�شاف 

ذلك .

يف املقابل اتهم الأمن العام للحزب 
يوم  لييه  كلمة  يف  اهلل  ن�شر  ح�شن 

الأربعاء املا�شي املعار�شة ال�شورية 
مع  حييدودييية  قييرى  على  بالهجوم 
لبنان وقييال الييذي ح�شل ويح�شل 
يف الأيام القليلة املا�شية اأن هناك 
قبل  ميين  وا�ييشييعيية  ع�شكرية  حييمييليية 
اأهل هذه  امل�شلحن لتهجري  مئات 
وح�شم  عليها  وال�شيطرة  الييقييرى 

واإنهاء وجودهم .
نيي�ييشيير اهلل ميييا عييييده عدم  وانييتييقييد 
حتيييرك اليييدولييية الييلييبيينييانييييية لوقف 
الجتياح  وهييييييذا  العيييييتيييييداء  هيييييذا 
وهذا  الدميوغرايف  التغيري  وهييذا 
يح�شل  الييذي  اجلماعي  التطهري 

يف القرى احلدودية .
اأكتوبر  يف  اأعييليين  اهلل  ن�شر  وكيييان 
بع�س  اأن  املييا�ييشييي  الأول  تيي�ييشييرييين 
اللبنانين املقيمن يف تلك املناطق 

م�شادر التهديد حلياتهم هناك.
وهييينييياك نييقيي�ييس يف الييييوقييييود اليييذي 
لييتييعييمييل ويقول  املييخييابييز  حتييتيياجييه 
حتدث  م�شاجرات  هناك  ان  �شكان 
على الدقيق وان مقاتلي املعار�شة 
ييي�ييشييطييرون يف بييعيي�ييس اليييييييام اىل 
الهواء  يف  نييياريييية  اعيييييرية  اطيييييالق 

لوقف العراك.
ومييييازل خمييبييز يييعييمييل وييينييتييج نحو 
يوميا.  اخلبز  من  كيلوجرام  الييف 
وموقعه �شري لن املخابز حتولت 
للق�شف  اأهيييييداف  اىل  �ييشييبييق  فيييييمييا 

احلكومي.
وقيييييال اأحيييييد اليي�ييشييكييان طييلييب عدم 
ال�شوري  اجلي�س  ان  وجهه  اظهار 
منذ  املنطقة  عييلييى  ي�شيطر  احلييير 

ثمانية ا�شهر.

يقاتلون  اهلل  حييزب  اإىل  واملنتمن 
�شوريا  يف  امليي�ييشييلييحيية  امليييجيييميييوعيييات 
قيييرار  مبييييبييييادرة ميينييهييم وميييين دون 
حييزبييي، وذلييك بغر�س الييدفيياع عن 

النف�س .
يف غ�شون ذلك، ي�شيطر معار�شون 
عييلييى مييدييينيية حييلييب اليي�ييشييورييية لكن 
تقاتل  مييازالييت  احلكومية  الييقييوات 

يف اأجزاء من املدينة.
القتال  مييين  اليي�ييشييكييان  ييييعييياين  ول 
حاجتهم  تيييييييزداد  وامنييييييا  فييحيي�ييشييب 
ال�شوء  �شديدة  والو�ييشيياع  للغذاء 
اخل�شو�س  وجيييييه  عيييليييى  حيييليييب  يف 
حيث يواجه املدنيون ا�شتباكات ل 
تتوقف وغارات جوية على املناطق 
املعار�شة  عييليييييهييا  تيي�ييشيييييطيير  اليييتيييي 
وييييقيييوليييون ان اجليييييوع هيييو اأحييييدث 

ال�شوري  اجلي�س  �شيطر  واأ�ييشيياف 
احليييييير عيييليييى هييييييذه املييينيييطيييقييية منذ 
هذا  املخابز..  لكن  ا�شهر.  ثمانية 

املخبز مت ق�شفه.
وقال باجنليزية ركيكة ان اجلي�س 
اليي�ييشييوري احليير يييدفييع اميييوال الن 
العمل  املييييخييييابييييز  تييييوا�ييييشييييل  حيييتيييى 

ومل�شاعدة ال�شكان على البقاء.
واأ�يييشييياف اجلييييي�ييس احليييير. اجلي�س 
احلر ي�شاعد على البقاء ول يحمل 
كييل �ييشييكييان املييدييينيية الييرئييييي�ييس ب�شار 
معاناتهم.  عيين  امل�شوؤولية  ال�ييشييد 
كانت حلب تقليديا مدينة متباينة 
اليييييولءات وحييتييى يف امليينيياطييق التي 
املعار�شة  مقاتلو  عليها  ي�شيطر 
بالنق�س  ذرعييييييا  اليييبيييعييي�يييس  �يييشييياق 
اليومي يف املوؤن وينحون بالالئمة 

على معار�شي الرئي�س.
الدقيق  تيييدعيييم  الييييدوليييية  وكييييانييييت 
احلكومة  قيييييييادة  حتيييت  والييييوقييييود 
املييدعييميية ل  ال�شلع  لييكيين  اليي�ييشييورييية 
ت�شيطر  الييتييي  امليينيياطييق  اىل  تيي�ييشييل 
مناطق  او  املييييعييييار�ييييشيييية  عيييليييييييهيييا 

ال�شتباكات.
وتييييييقييييييول مييينيييظيييمييية امليييحيييتييياجييين 
�شمال  تييعييمييل يف  الييتييي  الييتيي�ييشيييييكييييية 
اذا  تتفاقم  قييد  الزميييية  ان  �ييشييوريييا 
دولية  اغاثة  جماعات  ت�شتطع  مل 
امليي�ييشيياعييدة ب�شورة  تييقييدمي  اأخييييرى 

متوا�شلة للمنطقة.
وتقدر املنظمة اأنه مل يتبق يف حلب 
مييليييييون ومليوين  بييين  ميييا  �يييشيييوى 
مالين.  اربييعيية  اأ�ييشييل  ميين  ن�شمة 
رمبا  اللف  مييئييات  اأن  واأ�يييشيييافيييت 
امليي�ييشيياعييدة يف  اىل  يييكييونييون بحاجة 
حلب وحدها وكانت حلب ذات يوم 

مركزا حيويا للتجارة وال�شناعة.

خمبز �سري لإطعام اأهايل حلب 

اجلي�س احلر يحذر من تفجر الو�سع بحدود لبنان 

بريطانيا حتث اجلامعات على م�ساعدة الطلب ال�سوريني 
•• لندن-يو بي اأي:

حّثت احلكومة الربيطانية، اجلامعات يف اململكة املتحدة، على بذل ما بو�شعها مل�شاعدة الطالب ال�شورين، نتيجة ال�شعوبات التي يواجهونها 
بالتكيف مع انقطاع التمويل جراء الأزمة الدائرة يف بالدهم منذ نحو عامن. وقالت �شحيفة الغارديان ام�س اإن وزير الأعمال، فين�س كيبل، 
الربيطانية  اجلامعات  اإىل  ويليت�س،  ديفيد  اجلامعات،  �شوؤون  وزير  ر�شالة م�شرتكة مع  وّجه  بريطانيا،  العايل يف  التعليم  وزارتييه  تدير  الذي 
تدعوها اإىل م�شاعدة الطالب ال�شورين من خالل تاأجيل دفع ر�شومهم الدرا�شية وتوفري اإمكانية ح�شولهم على اعانات مالية. وا�شافت اأن 
الر�شالة �شددت على �شرورة طماأنة الطالب ال�شورين يف بريطانيا، البالغ عددهم نحو 670 طالباً، باأن احلكومة تبذل مع اجلامعات كل ما يف 
و�شعهما مل�شاعدتهم وتوعيتهم ب�شاأن الدعم املتاح لهم، وتعمل مع الإحتاد الوطني لطلبة بريطانيا واملنظمة احلقوقية )اأفاز( لتحديد احتياجات 
الأكر طلباً للم�شاعدة منهم . وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن وزارتي الأعمال واجلامعات، وح�شب الر�شالة، تعمالن مع وزارات اخلارجية والداخلية 

واخلزانة )املالية( للنظر يف طرق تقدمي امل�شاعدة للطالب ال�شورين بو�شائل اأخرى بعد اأن تقطعت بهم �شبل العي�س.
وقالت اإن هناك نحو 250 طالباً �شورياً يدر�شون يف اجلامعات الربيطانية على نفقة احلكومة ال�شورية، يف حن يعيل بقية الطالب ال�شورين 

اأنف�شهم عن طريق عائالتهم اأو بو�شائل اأخرى.

حداد يف كرات�سي على �سحايا التفجري

اإقالة الناطق با�سم
 ال�سلطة الق�سائية يف العراق 

•• بغداد-يو بي اأي:

اإعفاء الناطق الر�شمي با�شم ال�شلطة الق�شائية بالعراق القا�شي عبد  مت 
ال�شتار البريقدار من من�شبه،وتعين الأمن العام ملجل�س الق�شاء الأعلى 
تقرر  الق�شائية  لل�شلطة  بيان  يف  وجيياء  مكانه.  الإميييام  ح�شن  حميد  علي 
با�شم  ر�شمي  كناطق  مهامه  ميين  الييبييريقييدار  ال�شتار  عبد  القا�شي  اإعييفيياء 
املحاكم  الق�شائي يف  للعمل  اىل متفرغ  الأعلى، وحتويله  الق�شاء  جمل�س 
اإعفاء البريقدار،مكتفيا بالت�شديد على �شرورة  اأ�شباب  ومل يو�شح البيان 
التعامل ب�شفافية مع و�شائل الإعالم. وكانت ال�شلطة الق�شائية اأعلنت يف 
ح�شن  حميد  علي  القا�شي  ت�شلم  املا�شي  ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شاد�س 

الإمام من�شب الأمن العام ملجل�س الق�شاء الأعلى.
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�سرطة بنغلد�س تنت�سر ملنع العنف
•• دكا-ا ف ب:

ن�شرت قوات كبرية لل�شرطة يف بنغالد�س ملنع عودة اعمال 
العنف ام�س يف ا�شراب عام اعلنه ال�شالميون احتجاجا 
على حكم بالعدام على احد قادتهم. وادت املواجهات التي 
تلت احلكم بالعدام على دلوار ح�شن �شيدي نائب زعيم 
املعار�شة  وجييوه  اهم  يعد من  الييذي  ال�شالمية  اجلماعة 
بارتكاب جرائم حييرب خييالل حييرب ال�شتقالل يف  وادييين 
ح�شب  اخلمي�س،  منذ  قتيال   61 �شقوط  اىل   ،1971
اآخر ح�شيلة ن�شرتها ال�شلطات. و�شدر احلكم عن املحكمة 
الدولية للجنايات املثرية اجلدل، لدانته بثماين اتهامات 
وخ�شو�شا القتل والغت�شاب واجبار هندو�س على اعتناق 
بنغالد�س  1971 بن  الدامية يف  اثناء احلرب  ال�شالم 
باك�شتان  م�شمى  حتييت  تتبعها  دكييا  كانت  التي  وباك�شتان 
ال�شرطة عن اعمال عنف جديدة  ال�شرقية. ومل تتحدث 

مهمة الثنن لكنها اكدت مقتل رجل يف اقليم �شاتخريا 
)جييينيييوب غيييييرب( بييعييد حيييييوادث جييييرت الحيييييد بييين حر�س 
احلدود وان�شار اجلماعة ال�شالمية. واعلن هذا احلزب 
عن ا�شراب عام ليومن يف حترك ي�شل جييزءا كبريا من 
والدارات  واملييدار�ييس  التجارية  املحالت  واغلقت  الييبييالد. 
بينما كان الطريق الرئي�شي الوا�شل بن دكا وثاين مدن 

البالد �شيتاغونغ �شبه مقفر الثنن.
ال�شرطة  مييين  كييبييرية  م�شلحة  قييييوات  اليي�ييشييرطيية  ونيي�ييشييرت 
حيث  دكييا  يف  وخ�شو�شا  البالد  انحاء  جميع  يف  واجلي�س 
القوات  ميين  وعيينييا�ييشيير  �ييشييرطييي  اآلف  عيي�ييشييرة  تعبئة  متييت 
اىل  ييييوؤدي  �شريعا  طريقا  ال�شالميون  واغييلييق  اخلا�شة. 
منطقة كييوكيي�ييس بييييازار اليي�ييشييييياحييييية حيييييث عييلييق مييئييات من 

ال�شخا�س الذين يق�شون عطال وبينهم اجانب .
مدن  اربييع  يف  والتجمعات  التظاهرات  احلكومة  ومنعت 

كبرية يف ال�شمال على القل لحتواء العنف.

•• اأبوجا-وكاالت:

رف�س زعيم جماعة بوكو حرام يف نيجرييا اأبو بكر �شيكو يف 
ت�شجيل م�شور اإجراء حمادثات �شالم مع احلكومة وناأى 
بنف�شه عن قائد من�شوب للجماعة اأعلن وقف اإطالق النار 
با�شمها يف يناير كانون الثاين املا�شي. وكان قائد من�شوب 
جلماعة بوكو حرام، يدعى �شيخ اأبو حممد بن عبد العزيز 
تقول  كما  النيجريية،  الأمييين  قيييوات  لييدى  مييعييروف  وهييو 

يناير كانون  نهاية  النار  اأعلن وقفا لإطييالق  رويييرتز، قد 
بالت�شجيل  �شيكو  قييال  ذلييك،  على  وتعليقا  املا�شي  الثاين 
مل  العزيز  عبد  الهو�شا  بلغة  فيه  حتييدث  الييذي  املقت�شب 
اأناأى بنف�شي عنه متاما . واأ�شاف  يتحدث نيابة عني واأنا 
بوكو حرام مل تعر�س يف اأي وقت وقفا لإطالق النار ونحن 
مل ندخل يف حوار مع احلكومة ولن نكون م�شتعدين لذلك 
حتى تتحقق ال�شروط التي و�شعناها . كما قال اإنه يجب 

على قوات الأمن التوقف عن قتل اأع�شاء اجلماعة .

هجوم اإلكرتوين على مواقع اإخبارية يف الت�سيك قنديل: م�سر لن جتوع اأو تفل�س
•• براج-رويرتز:

اىل  اأدى  ام�س مما  الت�شيك  اللكرتونية يف جمهورية  الخبارية  املواقع  عييددا من  مت�شللون  هاجم 
ابطاء او تعطيل �شفحاتها الرئي�شية يف اأحدث �شل�شلة من الهجمات اللكرتونية على مواقع اخبارية 

يف اأنحاء العامل.
ان  الت�شيك  جمهورية  يف  انت�شارا  الخبارية  املييواقييع  اأكيير  من  لثالثة  التنفيذيون  املييديييرون  وقييال 
مواقعهم تعطلت. ومل تتوفر على الفور معلومات عن من امل�شوؤول عن ذلك. واأغرق املت�شللون املواقع 
بطلبات رقمية فاقت قدرة اأنظمتها وهو تكتيك معروف للهجوم على اخلدمة. وقالت جلنة حماية 
ال�شحفين ال�شهر املا�شي ان الهجمات التي ت�شتهدف و�شائل العالم يف ت�شاعد وانه يتم ا�شتئجار 
اخبارية  ومواقع  مرا�شلن  لي�شتهدفوا  الخبار  على  رقابة  فر�س  تريد  جهات  قبل  من  املت�شللن 
الكرتونية. وقالت وول �شرتيت جورنال ونيويورك تاميز ان الهجمات اللكرتونية التي ا�شتهدفتهما 

يف يناير كانون الثاين انطلقت من ال�شن.

•• القاهرة-يو بي اأي:

ان  قنديل  ه�شام  امل�شري  اليييوزراء  رئي�س  اأعلن 
بييالده لن جتييوع وليين تفل�س اأبييدا وقييال قنديل 
ان  الأهيييرام ن�شرته ام�س  يف حييوار مع �شحيفة 
اأبدا ، وليين تفل�س، وليين حتدث  م�شر لن جتييوع 
بها م�شادمات . م�شيفا اأن اأمن م�شر و�شعبها 
خط اأحمر ل نقبل امل�شا�س به اأو امل�شاومة عليه  
وحذر قنديل من اأن العت�شامات والإ�شرابات 
عبئا  اأ�شبحت  فييرتة  منذ  م�شر  ت�شهدها  التي 

على كاهل القت�شاد القومي والإنتاج .

وو�يييشيييف اليييربنييياميييج املييييطييييروح لييلييتييفيياو�ييس مع 
�ييشيينييدوق اليينييقييد بييياأنيييه ميي�ييشييري بييالييكييامييل وان 
املرحلة  طييبيييييعيية  متييياميييا  يييتييفييهييم  الييي�يييشييينيييدوق 

ال�شيا�شية والقت�شادية التي متر بها م�شر .
وقال ان م�شر حتتاج اإىل 22 مليار دولر ل�شد 
الفجوة التمويلية يف العام املايل اجلديد وحذر 
ميين ان الأو�يييشييياع القييتيي�ييشييادييية تييرتاجييع وقال 
عن  ويتكلم  ال�شلبيات  اإل  يييرى  ل  الإعيييالم  ان 
واأ�شاف  الإيجابية  الأعمال  يذكر  ول  الأزمييات 
ان الييواقييع مييلييئ بييامليي�ييشييكييالت.. ومييعييركييتيينييا �شد 

الفقر واملر�س واجلهل .

ت�شجيع  عيييليييى  حييرييي�ييشيية  حييكييومييتييه  ان  وقييييييال 
ال�ييشييتييثييمييار، واأنيييهيييا جنييحييت يف تييقييدمي حلول 
مل�شكالت ا�شتثمارات ت�شل اإىل 60 مليار جنيه، 

الأمر الذي وفر150 األف فر�شة عمل .
�شندوق  مع  اتفاق  اإىل  التو�شل  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
النقد الدويل �شيقدم ر�شالة للمجتمع الدويل 
بيييياأن الإطيييييار القييتيي�ييشييادي مليي�ييشيير ميي�ييشييتييقيير، واأن 
املتبعة ت�شمن عودة تدفقات روؤو�س  ال�شيا�شات 
الأموال اإىل م�شر، وزيادة فر�س الت�شغيل، ويف 
الوقت نف�شه انخفا�س تكلفة التمويل احلكومي 

وتكلفة القرتا�س اأمام القطاع اخلا�س .

•• وا�صنطن-كابول-وكاالت:

انييتييقييد ميي�ييشييتيي�ييشييار �ييشييابييق بيييييوزارة 
اأ�شلوب  الأميييريكييييييية  اخليييارجييييييية 
اأوبييياميييا يف  بيييياراك  الييرئييييي�ييس  اإدارة 
تناول ق�شايا ال�شيا�شة اخلارجية، 
اإىل ما يعتمل داخلها من  م�شريا 
النفوذ  عييلييى  ميييدميييرة  �يييشيييراعيييات 
و�ييشييجييال حيييول اليي�ييشيييييا�ييشييات، وهو 
الأبي�س  البيت  مييزاعييم  ييد  ُيييَفيينِّ مييا 
ُتعد  الأفغانية  اإدارتييه للحرب  باأن 

اإجنازاً حيوياً.
بعنوان  كتاب  الهجوم يف  هذا  ورد 
بييلييد ميييكيين ال�ييشييتييغيينيياء عيينييه من 
عمل  اليييييذي  نيي�ييشيير  وايل  تييياأليييييييف 
بيييييييوزارة  الييي�يييشيييييييا�يييشيييات  خييييبييييريا يف 
ُين�شر  اأن  املييقييرر  اخلييارجييييية وميين 
يف  يتاألف  والكتاب  املقبل.  ال�شهر 
جزء منه من مذكرات دبلوما�شية 
مييين حتليل  الآخييييير  الييبييعيي�ييس  ويف 
�شيا�شي، وهو عبارة عن ر�شد عام 
اإدارة  عهد  يف  اخلارجية  لل�شوؤون 
نيي�ييشيير يف كتابه  وييي�ييشييف  اأوبييييامييييا. 
تعامل البيت الأبي�س فيما يتعلق 

النتخابات، و�شبط معايري تعين 
الهيئات الّتعديلية. 

املتعلقة  الت�شريبات  اآخيير  واأ�ييشييارت 
بيييرتكيييييييبييية احلييييكييييوميييية اجلييييديييييدة 
الدفاع  وزيييير  تغيري  اإمييكييانييييية  اإىل 
احلايل عبد الكرمي الزبيدي الذي 
يييعييتييرب اليييوزيييير الييوحيييييد الييييذي مل 
بنظام  الإطيياحيية  منذ  تغيريه  يتم 
الرئي�س الأ�شبق زين العابدين بن 
رغبة  الييزبيييييدي  اأبيييدى  بعدما  علي 
وفييياق كبري  يف تنحيه رغيييم وجيييود 
حوله. ومن املنتظر اأن يخلفه عبد 
املوؤ�ش�شة  ميين  وهيييو  الأ�يييشيييود  احليييق 

الع�شكرية.
 كما اأن الت�شكيلة الوزارية اجلديدة 
اأع�شاءها من  �شت�شهد تقل�س عدد 
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ع�شوا.
عقلّية الغنيمة �سبب الأزمة

تو�شيفه  ويف  اآخييييير  �ييشييعيييييد  عييلييى 
ليييالزمييية الييقييائييميية يف تييونيي�ييس اأّكييييد 

التم�شي التوافقي وباأهمية احلوار 
النتقالية  املرحلة  اإدارة  اأجييل  من 
املييقييبييليية فيييياإن ا�ييشييتييمييرار الييعييجييز يف 
احلارقة  املع�شالت  بع�س  معاجلة 
بييييات ييييهيييدد بيينيي�ييشييف كيييل حميييياولت 
التهدئة ويرتهن املبادرات الرامية 

اإىل عقلنة العالقات وماأ�ش�شتها. 
اليييعيييام لالحتاد  الأميييييين  واأ�ييييشيييياف 
الحتاد  اإّن  لل�شغل  التون�شي  العام 
اأهمية  عيييليييى  بيييا�يييشيييتيييميييرار  �يييييشيييييّدد 
ال�شيا�شين  الفاعلن  بن  احلييوار 
املجتمع  ومكونات  والجتماعين 
التوافقية،  احلييلييول  وبيييياأّن  امليييدين، 
الأقيييييدر  هيييي  اجلييميياعييييية  والإرادة 
وجتاوز  الييتييحييديييات  مييواجييهيية  على 
العبا�شي،  وابييييييييرز  الييي�يييشيييعيييوبيييات. 
اأكر  مييين  كيييان  الييعييمييال  احتيييياد  اأّن 
الفرقاء  دعييييوة  عييلييى  احلييرييي�ييشيين 
لييلييتييوافييق حول  وطيينييي  حييييوار  اإىل 
للمرحلة  الرئي�شية  ال�شتحقاقات 

النتقالية.

العام  الأميييييين  الييعييبييا�ييشييي  حيي�ييشيين 
لل�شغل  الييتييونيي�ييشييي  الييعييام  لييالحتيياد 
اكييييرب امليينييظييمييات اجلييميياهييريييية يف 
تون�س واأعرقها، اأّن عقلية الغنيمة 
ببع�س  ا�شتبدت  التي  واملحا�ش�شة 
اليييفيييرتة  الييي�يييشيييييييا�يييشييييييية يف  الييييقييييوى 
الأخرية خلقت واقعا جديدا ات�شم 
بالتغّول املفرط. واأ�شاف العبا�شي 
نييدوة حييول احليييوار الجتماعي  يف 
والنييتييقييال الييدميييقييراطييي اّنيييه من 
تييفيي�ييشييي منطق  اليييتيييغيييّول  ميييظييياهييير 
بالييييراأي  وال�يييشيييتيييبيييداد  الإقييي�يييشييياء 
بالراأي  والييقييبييول  احلييييوار  وغييييياب 
املخالف، وا�شتفحال ظاهرة العنف 
القيادي  باغتيال  اأق�شاه  بلغ  الذي 
احلقوقييييي  واملنا�شيييييل  ال�شيا�شي 

�شكيري بلعيد .
 واأ�يييشيييار اإىل اّنيييه وبييالييرغييم ميين اأّن 
الأيييييام الأخييييرية الييتييي تييلييت عملية 
منحى  اّتييخييذت  اجلبانة،  الغتيال 
بيييالإقيييرار بحتمية  يييوحييي  جييديييدا 

مفرط  باأنه  اخلارجية  بال�شيا�شة 
اأي  ِحييلٍّ من  يف احلييذر واأحيانا يف 
ُم�َشيَّ�س،  اأخييييرى  واأحيييييانييا  الييتييزام 
وهي مقاربة يوؤكد املوؤلف اأنها اأدت 
للنفوذ الأمريكي  اإىل تراجع عام 
�شحيفة  وتيييييرجيييييح  بييييييياخليييييييارج. 
نيويورك تاميز اأن حُتظى ف�شول 
باأفغان�شتان  املييتييعييلييقيية  اليييكيييتييياب 
لأنها  خييا�ييس  باهتمام  وباك�شتان 
التي متكن  العامن  فييرتة  تغطي 
فيهما ن�شر من الطالع عن كثب 
على اآليات ر�شم ال�شيا�شة يف اإدارة 
م�شت�شاري  كبري  بو�شفه  اأوبييامييا 
ريييييتيييي�ييييشييييارد هيييييييوليييييييربوك ميييوفيييد 
الرئي�س الأمريكي اخلا�س اآنذاك 

لأفغان�شتان وباك�شتان.
اأجل  ميين  اليي�ييشييراعييات  اأن  �شحيح 
النفوذ توجد يف كل الإدارات يقول 
اليييكيييتييياب لييكيين تييلييك اليييتيييي حتدث 
كتابه  يف  نيي�ييشيير  ي�شفهم  ميييا  بييين 
باملعاونن ذوي امليول ال�شيا�شية يف 
الداخلية،  ووزارة  الأبي�س  البيت 
خ�شو�شاً  ميييييوؤٍذ  طييابييع  ذات  ُتييعييد 
لأنها تركز على القرارات املتعلقة 

رحلة رئا�شية اإىل كابل مما زعزع 
وبعد  الأفييغييان.  لييدى  م�شداقيته 
اأكد   ،2010 وفاة هولربوك عام 
بو�شوح  الأبي�س  البيت  م�شوؤولو 
موظفي  كبري  بودي�شتا  جييون  اأن 
الرئي�س  عهد  يف  الأبييييي�ييس  البيت 
ال�شابق بيل كلينتون لي�س مقبول 
املوفد  ميينيي�ييشييب  ليييتيييويل  ليييدييييهيييم 
وباك�شتان  لأفييغييانيي�ييشييتييان  اخلييا�ييس 
فيييقيييد كييييانييييت وزيييييييييرة اخليييارجييييييية 

اأوباما عليه  اأطلق  اأفغاين  ب�شراع 
يوماً تعبري حرب ال�شرورة .

ال�شراعات  بييعيي�ييس  اأخييييييذت  وقييييد 
�شكل  اأوبييياميييا  اإدارة  يف  الييداخييلييييية 
امليييينيييياورات الييبييريوقييراطييييية. وقد 
اأبييعييد مييعيياونييو اأوبييياميييا كييمييا يقول 
نيي�ييشيير يف كييتييابييه هييييولييييربوك من 
الرئي�س  عقده  بالفيديو  اجتماع 
الأفغاين  نييظييريه  مييع  الأميييريكيييي 
حييامييد كيييييرزاي، كييمييا اأقيي�ييشييوه من 

•• الفجر – تون�س - خا�س

بييتيياأجيييييل اليييليييقييياء امليييزميييع اإجييييييراءه 
اأطراف الئتالف  اأم�س بن  ع�شية 
اليييييييوم  اإىل  اجلييييديييييد  احليييكيييوميييي 
بالتايل  تيييياأجييييل  فييييانييييه  الييييثييييالثيييياء 
النهائية  الييرتكيييييبيية  عيين  الإعيييييالن 
للحكومة التون�شية املرتقبة وتنهار 
كييل الييتييوقييعييات والييتيي�ييشييريييبييات التي 
اأ�شارت واأكدت على اأّن الإعالن عن 
احلكومة كان �شيتم اأم�س الثنن. 
املكلف  احليييكيييومييية  رئييييييي�يييس  وكييييييان 
عيييليييي اليييعيييريييي�يييس قييييد قيييييال الأحيييييد 
متوا�شلة  ميييازاليييت  املييي�يييشييياورات  اإن 
لييتييحييديييد تييركيييييبيية احليييكيييومييية  مع 
عن  عييرّبت  التي  ال�شيا�شية  القوى 
الئتالف  للم�شاركة يف  ا�شتعدادها 
اأمام  يبق  ومل  املييرتييقييب  احلييكييومييي 
عييلييي الييعييرييي�ييس �ييشييوى اأربيييعييية اأييييام 
لتقدمي ت�شكيلة حكومته اإىل رئي�س 
قبل  املرزوقي  املن�شف  اجلمهورية 
الييقيي�ييشييوى )15  املييييدة  تيينييتييهييي  اأن 
بييالييقييانييون املنظم  امليييحيييددة  ييييوميييا( 
لل�شلط العمومية وي�شبح الرئي�س 
ال�شخ�شية  لتعين  خمييول  املييوؤقييت 
الييتييي يييراهييا الأقيييييدر عييلييى ت�شكيل 
احلكومة من خارج احلزب الأغلبي 

)حركة النه�شة(.

حزب التكّتل وراء التاأجيل
تاأخري  �ييشييبييب  مييي�يييشيييادر  واأرجييييعييييت 
الإعيييييالن عيين احلييكييوميية اجلديدة 
اإىل توا�شل الت�شاور لإعداد برنامج 
�شيا�شي واقت�شادي للحكومة ولكن 
امليي�ييشيياأليية تييعييود حيي�ييشييب اآخيييريييين اإىل 
بزعامة  التكتل  حيييزب  ح�شم  عيييدم 
م�شطفى بن جعفر رئي�س املجل�س 
الوطني التاأ�شي�شي ملوقفه النهائي 

لييلييحييكييوميية ب�شبب  مييين النيي�ييشييمييام 
عيييدم التيييفييياق عييلييى بييرنييامييج عمل 
احلييكييوميية واحليييقيييائيييب الييييوزارييييية.  
التكتل  اأّن  امليي�ييشييادر  هيييذه  وذكييييرت 
الوقت  يتوفر  كييي  الييتيياأجيييييل  طلب 

ل�شت�شارة قياداته. 
اأن  اأكيييدت  مّطلعة  م�شادر  اأّن  غييري 
النه�شة  حييركيية  بيين  ن�شب  خييالفييا 
ت�شّبث  خلفية  على  التكتل  وحييزب 
حزب التكتل بوزارة املالية، يف حن 
رفيي�ييشييت ذلك  اليينييهيي�ييشيية  اأن حييركيية 
معتربة وزارة املالية �شمن وزارات 

ال�شيادة التي يجب حتييدها.
ال�شيا�شي  املييكييتييب  عيي�ييشييو  وقييياليييت 
حليييييييزب اليييتيييكيييتيييل الييييدميييييقييييراطييييي 
و�يييشيييع جمييمييوعيية من  حييزبييهييا  اأن 
الييي�يييشيييروط حييتييى ييييكيييون طيييرفيييا يف 

حكومة علي العري�س.
بن  ميييين  اأن  اجليييرييييبيييي  واأّكييييييييييدت 
التكتل  ييي�ييشييعييهييا  اليييتيييي  الييي�يييشيييروط 
رابطات  حل  للحكومة  لالن�شمام 
اأييي�ييشييا مراجعة  و  اليييثيييورة  حييميياييية 
العليا  املييينيييا�يييشيييب  يف  الييتيي�ييشييميييييات 
للدولة و اأي�شا اإر�شاء التوازن على 
ميي�ييشييتييوى تييركيييييبيية احليييكيييومييية بن 

كفاءات حزبية و غري حزبية .
�شمانات  هييييذه  اجلييريييبييي  وقييياليييت 
�شرورية لنجاح احلكومة اجلديدة 
النه�شة  مع  حولها  نتفق  مل  اإذا  و 

فلن نكون طرفا يف احلكومة.
ورغييييم عيييدم حيي�ييشييم الييتييكييتييل ملوقفه 
تفيد  الأولييييييييية  امليييوؤ�يييشيييرات  اأن  اإل 
بييياأن الئييتييالف احلييكييومييي اجلديد 
من  املوؤمتر  حزب  من  كال  �شي�شم 
اجيييل اجلييمييهييورييية وكييتييليية احلرية 
اجل  من  التكتل  وحييزب  والكرامة 
النه�شة  وحركة  واحلريات  العمل 
وحيييركييية )وفيييييييياء(.  وهييييو ميييا اأكييييده 

احلكومة  يف  ميي�ييشيياركييتييهييم  �ييشييروط 
كانت تتمثل يف حل رابطات حماية 
الييييثييييورة وحتييييديييييد بيييرنييياميييج عمل 
 31 يتجاوز  ل  املرتقبة  للحكومة 
اإىل  اإ�يييشيييافييية   ،  2013 دييي�ييشييمييرب 
مراجعة بع�س التعيينات وا�شتبعاد 
الف�شل يف احلكومة احلالية  رمييوز 

عن احلكومة املرتقبة.
قد  الييدميييقييراطييي  التحالف  وكيييان 
قاطع الجتماع الذي عقده رئي�س 
احلييكييوميية عييلييي الييعييرييي�ييس الأحييييد 
يف  بامل�شاركة  املعنية  الأحييييزاب  مييع 

احلكومة املقبلة.
ميييين جييهييتييه كيي�ييشييف اأميييي�ييييس حممد 
للتحالف  الييعييام  املن�شق  احلييامييدي 
اليييدمييييقيييراطيييي عييين اأ�يييشيييبييياب عدم 
حكومة  يف  اليييتيييحييياليييف  مييي�يييشييياركييية 
الييعييرييي�ييس اجليييدييييدة، ومنها  عييلييي 
بييحيي�ييشييب راأييييييييه، عييييدم اليييو�يييشيييوح يف 
العنف  م�شاألة  مع  التعامل  كيفية 
التعامل  كيفية  وخا�شة  ال�شيا�شي 

مع روابط حماية الثورة.
اإذاعي،  ت�شريح  احلامدي يف  وقال 
اليي�ييشيييييا�ييشييي غييائييب يف  اإّن الييو�ييشييوح 
تكوينها  املييزمييع  احلكومة  برنامج 
من بينها حتديد موعد النتخابات 
�شيا�شية،  طريق  وخارطة  القادمة 
اأبيييييرز  ميييين  ان  اإىل  الييينيييظييير  لفيييتيييا 
عمل  مييدة  حتديد  كانت  �شروطهم 

هذه احلكومة واللتزام بها.
ا�شتيائه من  وعييرّب احلييامييدي عيين 
اأ�شماء  قائمة  يف  الييكييفيياءات  نق�س 
العري�س  عييلييي  حييكييوميية  اأعييي�يييشييياء 
اأ�شباب عدم  ابييرز  معتربا ذلك من 
ت�شكيلة  يف  اليييتيييحييياليييف  مييي�يييشييياركييية 
حكومة  وقييال:اأغييلييبييييية  احلييكييوميية 
ويغلب  �شيا�شية  اأ�ييشييميياء  العري�س 
عليها منطق املحا�ش�شة ، على حّد 

القيادي يف حركة النه�شة والوزير 
يف حكومة ت�شريف الأعمال �شمري 
ديلو الذي �شرح اأن خم�شة اأطراف 
معنية بت�شكيل احلكومة  اجلديدة 
هييييي تيييروييييكيييا اليينييهيي�ييشيية واملييييوؤمتيييير 
والتكتل بالإ�شافة اإىل حركة وفاء 

وكتلة احلرية والكرامة.
اأنيييه �شيتم تعين  ديييلييو  كييمييا �ييشييرح 
وزارات  راأ�يييس  على  وطنية  كييفيياءات 
التجديد  ن�شبة  اإن  وقال   . ال�شيادة 
يف الرتكيبة احلكومية تعد الأكرب 

يف تاريخ حكومات تون�س.

التحالف الدميقراطي ميتنع
الييينيييائيييب واليييقيييييييادي بحزب  وكيييييان 
الدميقراطي،حممود  الييتييحييالييف 
الييبييارودي اأكيييد اأميي�ييس اإن حييزبييه لن 
ولن  القادمة  احلكومة  يف  ي�شارك 
باأن  بها،مرّبرا موقفه  يكون معنيا 
بعيدا  اأعمق  اإىل حّل  تون�س حتتاج 
اليي�ييشيييييقيية لبع�س  عييين احليي�ييشييابييات 

الأحزاب.
التحالف  اإن  الييييييبييييييارودي  وقيييييييال 
الدميقراطي قد مّد يده لإنقاذ ما 
ميكن اإنقاذه رغم حمالت الت�شويه 
الأ�شف  مع  لها،لكن  يتعّر�س  التي 
وب�شبب تعّنت حركة النه�شة واأي�شا 
ب�شبب الزاوية التي ح�شرت نف�شها 
فيها جراء �شيا�شتها اخلاطئة منذ 
توليها ال�شلطة، مل يجد  التحالف 

احلد الأدنى الذي يطمئنه.
واأكيييد  حممود الييبييارودي اأن حزبه 
قييييييرر نيييهيييائيييييييا عييييييدم املييي�يييشييياركييية يف 
احلكومة املرتقبة نتيجة اختالفات 
كييبييرية مييع رئييييي�ييس احلييكييوميية علي 
ال�شتجابة  رفيي�ييس  اليييذي  لعري�س 
التحالف  قييدمييهييا  الييتييي  لييليي�ييشييروط 
اإن  الييبييارودي  وقييال  الدميقراطي. 

تعبريه.
بييييييدوره نييفييى حييييزب الأميييييييان نيته 
امل�شاركة يف احلكومة املقبلة، وقال 
يييجييد نف�شه يف  انيييه ل  لييه  بيييييان  يف 
حكومة تقوم على اأ�شا�س املحا�ش�شة 
احلزبية ول حتظى باإجماع وطني 
اأنها  النييطييبيياع  تييعييطييي  ول  وا�يييشيييع 
حكومة كل التون�شين، حتى تكون 
عوامل  ميين  تخل�شت  قييد  بييالييتييايل 

ف�شل احلكومة املتخلية. 
واأ�ييشيياف حييزب الأمييان يف بيانه اإنه 
تعنيه  مييا  بقدر  املنا�شب  تعنيه  ل 
احل�شم  فيييياإن ّ وبييياليييّتيييايل  اليييرباميييج 
يف ميي�ييشيياأليية دخيييوليييه احلييكييوميية من 
بتوفر  اقيييتييينييياعيييه  رهيييييين  عييييدمييييه 
املعامل  وا�يييشيييح  حييكييومييي  بيييرنييياميييج 
تييتييكييامييل فيييييييه امليييعييياجليييات اجليييييادة 
القت�شادية  للم�شاكل  وامل�شتعجلة 
جانب  اإىل  وذلييييك  والجييتييميياعييييية، 

ال�شتحقاقات ال�شيا�شية.
وقييييال الييبيييييان اإن حيييزب الأميييييان ل 
بامل�شاركة  مييعيينيييييا  نييفيي�ييشييه  يييعييتييرب 
تبنت  اإذا  اإل  املقبلة  احلييكييوميية  يف 
ال�شيا�شية  الييييييقييييييوى  مييييطييييالييييب 
التحييد  واأهمها  املييدين،  واملجتمع 
الفعلي لوزارات ال�ّشيادة، ومراجعة 
مثارا  مييّثييلييت  الييتييي  التعيينات  كييل 
لييالإ�ييشييكييال. واّتيييخييياذ اإجيييييراءات حل 
وحتييد   ، الييثييورة  حماية  رابييطييات 
ال�ّشيا�شي،  التوظيف  عن  امل�شاجد 
قانون  مييي�يييشيييروع  عيييين  واليييّتيييخيييليييي 
حلوار  واليييدعيييوة  اليييثيييورة،  حت�شن 
ال�شيا�شين  ال�شركاء  ي�شم  وطني 
والجيييييتيييييمييييياعييييييييييين والييييفيييياعييييليييين 
القيييتييي�يييشييياديييين بيييال ا�ييشييتييثيينيياء ول 
اإقيييي�ييييشيييياء، هييييدفييييه و�ييييشييييع خيييارطييية 
طريق وا�شحة حتدد جدول زمنيا 
لإنيييهييياء كييتييابيية الييد�ييشييتييور، واإجييييراء 

تنظر  كلينتون  هيالري  ال�شابقة 
املنا�شب  اليييرجيييل  اأنيييييه  عييلييى  اإليييييييه 
اأمن  و�شل  ذلييك،  اىل  للمن�شب. 
الناتو  الأطل�شي  �شمال  حلف  عام 
، اأنييدر�ييس فييوغ را�ييشييمييو�ييشيين، ام�س 
زيييارة مفاجئة  اأفغان�شتان، يف  اإىل 
مل يييعييليين عيينييهييا مييين قيييبيييل، حيث 
م�شوؤولن  مع  مباحثات  �شيجري 
الأفغاين  الييرئييييي�ييس  بييييينييهييم  فيييييهييا 
حييامييد كييييرزاي. واأعييليين احلييلييف يف 
حالياً  يييزور  را�شمو�شن  اأن  بيييييان، 
مع  لقاءات  و�شيعقد  اأفغان�شتان.. 
اآخرين  واأع�شاء  كييرزاي  الرئي�س 
من احلكومة الأفغانية، وممثلن 
عيييين املييجييتييمييع املييييييدين الأفييييغيييياين 
باجهوك  اأنيييبييياء  وكيييالييية  ونييقييلييت   .
اأفغاين،  ميي�ييشييوؤول  عيين  الأفييغييانييييية 
الأمنية  الييقيييييادة  نييقييل  عملية  اأن 
�شتت�شّدر  الأفييغييانييييية  الييقييوات  اىل 
جدول اأعمال مباحثات را�شمو�شن 
املهمة  وكيييذليييك  اأفييغييانيي�ييشييتييان،  يف 
والإنتخابات  لييلييحييلييف  اجليييدييييدة 
العام  يف  �شتجري  التي  الرئا�شية 

.2014

كوريا ال�سمالية حت�سر 
لتدريبات ع�سكرية وا�سعة 

• �صيول-ا ف ب:

حت�شر  ال�شمالية  كوريا  ان  ام�س  اجلنوبية  الكورية  الدفاع  وزارة  اعلنت 
ملناورات ع�شكرية وا�شعة النطاق يف ما يبدو وكانه عر�س قوة ازاء املناورات 

الكورية اجلنوبية المريكية امل�شرتكة اجلارية حاليا.
انيييه يجري  اليييييوزارة كيييييم ميين-�ييشييوك لل�شحافين  بييا�ييشييم  املييتييحييدث  وقيييال 
التخطيط للمناورات التي �شت�شمل اجلي�س و�شالحي اجلو والبحرية بعد 
والعملية  املا�شي  ال�شهر  جييرت  التي  ال�شمالية  الكورية  النووية  التجربة 

الناجحة لطالق �شاروخ بعيد املدى يف كانون الول-دي�شمرب.
ع�شكرية  مليينيياورات  ال�شمال  حت�شريات  على  مييتييزايييدة  ادلييية  نييرى  وا�ييشيياف 
النووية  التجربتن  بعد  ال�شابق  ميين  او�ييشييع  نييطيياق  على  تنظم  تقليدية 
والكوري  المييريكييي  اجلي�شن  ميين  كييربى  اعيييداد  وجتييري   . وال�شاروخية 
نددت  والتي  وجوا  وبحرا  برا  امل�شرتكة  ال�شنوية  املناورات  اجلنوبي حاليا 

بها كوريا ال�شمالية على انها تدريبات ا�شتفزازية لجتياح.

بوكو حرام ترف�س املحادثات مع حكومة نيجرييا 

التحالف ميتنع و�سروط التكتل وراء التاأجيل

اليوم الإعلن عن ت�سكيل احلكومة التون�سية اجلديدة..؟
تقلي�ش عدد احلقائب الوزارية وحتييد وزارات ال�سيادة

را�سمو�سن يبداأ زيارة مفاجئة اإىل كابول

م�سوؤول �سابق يهاجم �سيا�سة اأوباما باأفغان�ستان 

 حتالف خما�سي يوؤّثث تركيبتها
حتوير مرتقب يف وزارة الدفاع

على العري�س رئي�س 
احلكومة املكلف
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العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/333  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ افرين اكا�شيو كالنو اجلن�شية: الفلبن  مدعى عليه: ال�شريع لتجميل 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الرا�شي 
اعالنه/ ال�شريع لتجميل الرا�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/12
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  بي حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/285  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  باك�شتان  اجلن�شية:  �شديق  حممد  عمران  حممد  مدعي/ 
عديل ا�شف لعمال الملنيوم واحلدادة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
واحلدادة  الملنيوم  لعمال  ا�شف  اعالنه/عديل  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/458  عم جز- م ع- ب- اأظ

الهند    بيديكايل اجلن�شية:  تارايل  بوتيابورايل حميد  باراكات  ريا�س  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  فور�س  بينتا  عليه:  مدعى 
العامة  للمقاولت  فور�س  اعالنه/بينتا  املطلوب  م�شتحقات عمالية  الدعوى: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة بي حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2313 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ نايف بن علي بن حميد اجل�شا�شي  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
اعيياله ل�شالح / بنك  بالرقم  املييذكييورة  الدعوى  هييذه احلكمة يف  2013/2/27  قد حكمت عليك 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الول  اخلليج 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعى مبلغ وقدره 46.830.41 درهم والفائدة التاخريية على 
هذا املبلغ بواقع 3.5% �شهريا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2012/11/4 ومبا ل يجاوز 
 2012/4492 عري�شة  رقم  عري�شة  على  بالمر  ال�شادر  التحفظي  احلجز  وب�شحة  الدين  ا�شل 
ال�شادر يف 2012/11/4 يف  حدود املبلغ املق�شي به والزمت املدعى عليه امل�شروفات ومائتي درهم 
حماماة ورف�شت ماعدا ذلك  من طلبات . �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3 

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي          
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1358 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ هزارا �شينغ �شوندهي   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/25  
قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / بنك اخلليج الول 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى 
عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره 42.619 درهم )اثنان واربعون الفا و�شتمائة وت�شعة ع�شر درهم( 
والفوائد التاخريية على ر�شيد الدين البالغ قدره 27.717 درهم بواقع 12% �شنويا من تاريخ 
والزمته كذلك  الدين  ا�شل  التام مبا ل يجاوز  ال�شداد  الدعوى يف 2012/10/15 وحتى  رفع 
بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات    �شدر بتوقيعي 
املوافق 2013/3/3 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من  وختم املحكمة بتاريخ 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين              
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الدعوى

 رقم 2012/188 مدين جزئي- بني يا�س
بالن�شر  العنوان  باك�شتان   يو�شف-  حممد  �شودري  عبا�س  مريد  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  هييذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/26 املييوافييق  بتاريخ  انييه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / احمد حممد عبداملوجود جوده- م�شري بالتايل: 
حكمت املحكمة ومبثابة ح�شوري: باثبات البيع بن الطرفن حول ال�شيارة مو�شوع 
هذه الدعوى حتت رقم 64125-6 من نوع �شني- 3، 1 موديل 2000 والزام املدعى عليه 
بنقل ملكيتها وت�شجيلها با�شم املدعى لدى ادارة املرور والرتخي�س وبتحميل املدعى 
عليه امل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/28 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى

قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية  

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

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1348 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الظاهري  �شعيد  �شطيط  حممد  التنفيذ/  طالب 
�شده : بيكات حممد عبدالقادر اجلن�شية: الهند املطلوب اعالنه:جوي الباتو 
تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر  مبا  الهند  عنوانه:  �شاكو اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/34 مد كل- م ر- ب- ع  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/3/20 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن 
التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/935 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري  المان  مكتب  التنفيذ/  طالب 
�شده : با�شم حممد ار�شيد ال�شناق اجلن�شية: الردن املطلوب اعالنه: با�شم 
حممد ار�شيد ال�شناق اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/766 جت جز- 
م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العن 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/798 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ احمد يارك احمد جا�شم البلو�شي  اجلن�شية: المارات املنفذ 
�شده : عبداهلل عو�س عبداهلل موؤن�س اجلن�شية: فل�شطن  املطلوب اعالنه: 
قا�شم علي حممد ح�شن نانو�س اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  يوم اخلمي�س  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  - ب-  ر  م  2012/104 جت كل- 
2013/3/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-العن الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/889 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ بنك الحتاد الوطني اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : �شامل 
عو�س �شعيد البادي اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  �شامل عو�س �شعيد 
البادي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/101 جت كل- م ر - ب- ع 
طلب  لنظر  موعدا   2013/3/27 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن 
التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1653 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احلق  علم حميد  التنفيذ/ حممد خور�شيد  طالب 
�شده : حممد م�شباح الدين �شودري جمال الدين �شودري اجلن�شية: بنغالدي�س 
اجلن�شية:  �شودري  الدين  جمال  �شودري  الدين  م�شباح  اعالنه:حممد  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  بنغالدي�س  
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/163 مد كل- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
الرئي�شي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
 + + 4400 درهم  ل�شداد مبلغ 1110.000 درهم  بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا 

600 درهم ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف منازعات ايجارية رقم 2012/310 بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة القد�س الزراعية/را�شد حممد حممد الرميثي   العنوان: 
يف  املحكمة  هييذه  عليك  حكمت  قد  2013/1/28م  املييوافييق  بتاريخ  انييه  نعلمك  بالن�شر- 
حكمت  جرب  للتجارة/فار�س  زمييزم  �شركة  ل�شالح/  اعيياله  بالرقم  املييذكييورة  الييدعييوى 
بت�شليمها للمدعية  والزامها  املوؤجرة  العن  املدعى عليها من  اللجنة غيابيا: باخالء 
اعييتييبييارا من  امل�شتحقة  اليها الجيييرة  تيييوؤدي  وبيييان  اليي�ييشييواغييل وال�ييشييخييا�ييس  خالية ميين 
2011/7/1 وحتى تاريخ الخالء التام بواقع الجرة ال�شهرية املتفق عليها ومقدارها 
واتعاب  وبامل�شاريف  والكهرباء  امليياء  ا�شتهالك  ذمة عن  بييراءة  وبتقدمي  )2666(درهيييم 
املحاماة. يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائياً اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف 

درهم   �شدر بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/2/28.
قلم املنازعات  اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/606  جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
بن  جهاد  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  الوطني  ابوظبي  بنك  مدعى/ 
الدعوى: مطالبة  �شلطنة عمان مو�شوع  النعيمي اجلن�شية:  �شامل  بن  �شرور 
النعيمي  �شامل  بن  �شرور  بن  جهاد  اعالنه  املطلوب  درهم   132.373.77 مببلغ 
اجلن�شية: �شلطنة عمان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/3/18 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بي حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  475/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

احمد  كمال  ال�شيد  وميثله/  املن�شوري  حرم�س  را�شد  حرم�س  عبداهلل   : امل�شتاأنف 
للمقاولت  اجلديدة  دمياط  عليه:موؤ�ش�شة  امل�شتاأنف  المارات   اجلن�شية:  العناين 
العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف :الغاء احلكم ال�شادر مببلغ 83000 درهم  
املطلوب اعالنه/عبدو عبدالقادر ال�شمادي اجلن�شية: �شوريا   العنوان: بالن�شر  مبا ان 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1244 جت جز- م ر-ب- ع ن  
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/17 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الداري  املركز  الكائنة-  العن  ا�شتئناف  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/452   

اليها:بنك  امليينييذر  �ييييس.ذ.م.م   العقارية  للو�شاطه  بروفينتو�س  امليينييذر/ارك 
اخلليج الول  )جمهول حمل القامة( فان املنذرة تنذركم ب�شرورة �شداد 
وذلك  عليها  املتفق  ومت�شامميم  مت�شامنن  العقارية  الو�شاطه  العموله 
عن العقارين خالل 15 يوما من تاريخ تبلغكم بهذا النييذار ويف حال عدم 
باتخاذ  بحقها  حتتفظ  املنذرة  فان  ال�شداد  عن  وامتناعكم  بذلك  التزامكم 
كافة الجييراءات القانونية للمطالبة بحقوقها ومنها اقامة الدعوى ايقاع 
احلجز وغريها من الجراءات وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية والعطل وال�شرر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/4111   

املنذر/احمدعلي ح�شن الزرعوين-بوكالة املحامى/ ابراهيم حممد القا�شم
املنذر اليها:حمقق للتجارة العامة �س.ذ.م.م )جمهول حمل القامة( ليكن 
معلوما لك بان املنذر قد تقدم للكاتب العدل بدبي بانذار عديل لخطاركم 
الرباحة  منطقة   )1( رقييم  الفيال  ايييجييار  بييدل  ميين  عليك  املرت�شد  ب�شداد 
ي�شتجد  درهييم  وقييدره 139000  الر�ييس رقم 98/3 مبلغ  املقامة على قطعة 
الفرتة من 2011/5/15 حتى 2012/9/14 وذلييك خالل )30( يوم من  عن 
تاريخ العالن وال فانه �شي�شطر لتخاذ الجراءات القانونية امام اللجنة 

الق�شائية اخلا�شة بالف�شل يف املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 يف الدعوىر قم 2012/244 مدين كلي عجمان

عجمان   57214 رقم  رخ�شة  )ذ.م.م(  ارمور  وان  اي  �شركة  عليها  املدعي  اىل 
ال�شحي- �شريك مواطن 2- بول  القيثي  وميثلها 1- احمد �شامل علي را�شد 
ايزوترك�س  �شركة  املدعية/  ان  حيث  امريكي-  ومدير  �شريك  راون-  كي 
مانفاكتورينغ )م.م.ح( اقامت عليكم الدعوى املذكورة اعاله ندعوكم لالجتماع 
اخلربة معكم يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبقر دار 
او من ينوب  املحامن وعليكم احل�شور  الدور الول غرفة  الق�شاء بعجمان 
عنكم قانونا يف املوعد املحدد، ويف حال تخلفكم عن احل�شور �شيتم مبا�شرة 

املهمة يف غيابكم على �شوء امل�شتندات التي توفرت لنا.
اخلبري احل�سابي احمد عطية املزيني
فاك�س : 7452944-06 متحرك: 0555379827

اعــالن اجتماع خربة
العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

 يف الدعوىر قم 2012/1482 جتاري كلي  
املدعى: علي ابراهيم حممد احلمادي- املدعى عليه: حبيب حمزة مرادي مت 
ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من املدعي علي ابراهيم 
اجتماع  حل�شور  ندعوكم  وعليه  مرادي  حمزة  حبيب  �شد  احلمادي  حممد 
اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح 
�شباحا   11.00 ال�شاعة  متام  يف   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  ادناه 
ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم 
 17B1 لالجتماع. دبي- مركز حمر عن بوابة رقم 4 الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 فاك�س 04-2681300
اخلبري املنتدب: يو�سف طاهر اخلاجة

اعــالن اجتماع خربة
العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

اعالن بيع عقار بالن�سر
  يف الدعوى  رقم )2010/434(   تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: نعمت غالم ح�شن بياوار   عنوانه: امارة دبي- ديرة- منطقة بور �شعيد- �شارع الحتاد- 
بناية بزن�س افنيو- الطابق اخلام�س 515   املنفذ �شده: علي ح�شن عبا�س حتاوي واخرون    عنوانه: امارة 
دبي- العوير- �شوق اخل�شار والفواكه - بلوك رقم 2- حمل رقم 61 موؤ�ش�شة علي ح�شن عبا�س حتاوي  انه 
يف يوم الربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة  6.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجري 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع ) �شركة المارات للمزادات على املوقع 
ايداع  الدولة  مواطني  من  ال�شراء  راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae اللكرتوين 
تاأمن ليقل  عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
التالية  ايام  قانون الجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 

جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف العقار: 
دبي ديرة املطينة رقم الر�س 13/20 امل�شاحة 1643 قدم مربع القيمة 657200 درهم

 مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/167  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/عدنان 
عبداهلل �شالح يو�شف احمد بنى حماد اجلن�شية : المارات وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )دي جي للتجارة العامة/ذ.م. م(   واملرخ�شة 
لدى  وامل�شجل   )56567( املييلييف  رقييم  حتييت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائيييرة  ميين 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل/ حمدان حممد حمدان �شامل املهري اجلن�شية: 
المييارات مبوافقة: مري وجاهت علي بن مري �شادت علي اجلن�شية: الهند كو�شا بيلى 
العدل بعجمان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الهند    �شاجان اجلن�شية:  جو�شيف 
ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/152  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

م�شطفى حممود دروي�س دروي�س اجلن�شية: م�شر وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )مطعم با�ستا / ذ.م.م (   واملرخ�شة من 
امللف )54118( وامل�شجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائييرة 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل/ عبداهلل ابراهيم احمد حممد البلو�شي 
اجلن�شية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

يف الدعوى : رقم 2010/563 جتاري كلي  
 اىل املحكوم عليه: الرا�شد للعقارات /�شارع ال�شيخ زايد - مبنى خا�س مقابل 
اليو�شف موتورز نحيطكم علما بانه بتاريخ 2012/2/13 قد حكمت عليكم هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله. ل�شالح حممد ابراهيم ح�شن �شربتلي 
بالتايل: حكمت املحكمة بف�شخ عقود البيع املوؤرخة 2008/3/27 وبالزام ال�شركة 
املدعى عليه ان توؤدي للمدعى مبلغ  1.922.223 درهم فقط مليون وت�شعمائة 
له  تييوؤدي  ان  والزمتها  درهما  وع�شرون  وثالثة  ومائتان  الفا  وع�شرون  واثنان 
فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2010/3/29 وحتى 
متام ال�شداد والزمت ال�شركة املدعى عليها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لعالنك بهذا التبليغ. حرر بتاريخ 2013/2/27
قلم كتاب املحكمة     

وزارة العدل

تبليغ حكم بالن�سر

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1001  مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- هوجنا ك�شيان دينج  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المييارات لالت�شالت املتكاملة )�ييس.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم(   4725( وقييدره 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  التام. وحييددت  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ 
2013/3/27 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  مييذكييرات  ميين  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/421  ا�ستئناف جتاري

ورثة  ميين  ب�شفته  اخ  حييمييادى  هييالل  �شامل  يو�شف  هييالل   -  1  / امل�شتاأنف �شدهم  اىل 
حمدة يو�شف �شامل هالل حمادي2- �شامل يو�شف �شامل هالل حمادى اخ -ب�شفته من 
ورثة حمدة يو�شف �شامل هالل حمادي 3- جميله يو�شف �شامل هالل حمادى اخت - 
ب�شفتها من ورثة حمدة يو�شف �شامل هالل حمادى 4- هنا يو�شف �شامل هالل حمادى 
اخييت- ب�شفتها من ورثيية حمدة يو�شف �شامل هالل حمادى  جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س م ع   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
يوم  لها جل�شه  وحييددت  بتاريخ 2011/5/23  2010/973 جتيياري جزئي  رقم  بالدعوى 
الثالثاء املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

جت�شيداً ل�شعيها الدائم يف اعطاء ال�شباب 
الإماراتي جل الرعاية والهتمام من حيث 
ات�شالت  ت�شارك   ، والتدريب  التوظيف 
من  اخلام�شة  اليييدورة  فعاليات  يف  اليييييوم 
والتدريب  للتعليم  راأ�ييس اخليمة  معر�س 
يييقييام حتت  اليييذي   ،  2013 والييتييوظيييييف 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعيياييية 
الأعلى  املييجييليي�ييس  ع�شو  الييقييا�ييشييمييي  �شقر 

حيياكييم راأ�يييييس اخليييييميية، يف خييطييوة تهدف 
جهودها  ملوا�شلة  خاللها  ميين  املوؤ�ش�شة 
وال�شواغر  العمل  فر�س  لتعزيز  الرامية 
الوظيفية املتاحة لديها، واغتنام الفر�شة 
واملهتمن  املواطنن  من  الباحثن  للقاء 
وتعريفهم  املوؤ�ش�شة  لدى  للعمل  بالتقدم 

بالوظائف والتخ�ش�شات التي تقدمها. 
التزام  عيين  تعبرياً  امل�شاركة  هييذه  وتيياأتييي 
التوظيف  معار�س  كافة  برفد  ات�شالت 
القطاعات  خمتلف  تغطي  عمل  بفر�س 

الرئي�شية يف قطاع تكنولوجيا الت�شالت، 
تنفيذ  املييوؤ�ييشيي�ييشيية يف  ا�ييشييتييمييرار  ولييتيياأكيييييد 
ات�شالت  بجعل  اخلا�شة  ا�شرتاتيجيتها 
التاأهيل  جمييال  يف  رائيييداً  اإقليمياً  مييركييزاً 
املهارات  بناء  �شيما  ل   ، املهني  والتطوير 
الوظيفي  بييييييالإداء  والرتييييقيييياء  الييقيييييادييية 
وتكنولوجيا  الت�شالت  واملهني يف قطاع 

املعلومات.
وعلى هام�س م�شاركة ات�شالت يف معر�س 
راأ�س اخليمة للتعليم والتدريب للتوظيف 

النمر  عبدالعزيز  يون�س  اأكد   ،  2013
اأن  الب�شرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س 
تييعييزيييز مكانتها  عييلييى  اتيي�ييشييالت  حيير�ييس 
اإىل  و�شعيها  العمل،  �ييشييوق  يف  الإقليمية 
تييوفييري كييل امليي�ييشييتييلييزمييات املييطييلييوبيية لدعم 
يف  تقام  التي  وبراجمها  الدولة  مبادرات 
�شياق  يف  ييياأتييي  الييدوليية،  مناطق  خمتلف 
اهتمام املوؤ�ش�شة الدائم بالعن�شر املواطن، 
وتوفري كافة ال�شبل له ليمتلك مقومات 
يف  وامل�شاركة  العمل،  جمتمع  يف  الييريييادة 

تنفيذ روؤية قادة دولة الإمارات يف نه�شة 
الدولة  ت�شهدها  التي  الإماراتي  املجتمع 

على كافة القطاعات وامل�شتويات. 
جناحها  بتجهيز  ات�شالت  و�شتقوم  كما 
اأجييهييزة احلييا�ييشييب الآيل، حتى  بييعييدد ميين 
الذاتية  �شريهم  تييقييدمي  لييلييزوار  يت�شنى 
بييحيييييث ميكن   ، اإليييكيييرتونييييييياً  وبييييينيياتييهييم 
ب�شكل  البيانات  هييذه  مراجعة  للموؤ�ش�شة 
التي  الكفاءات  اأ�شحاب  عن  بحثاً  دوري، 
تتنا�شب مع حاجة املوؤ�ش�شة وفقاً للفر�س 

املتاحة لديها.
واأ�يييشيييار يييونيي�ييس اليينييميير عييلييى اأن ميييا مييز 
التوطن عن غريها  م�شاألة  ات�شالت يف 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  اإميييان  هو  املوؤ�ش�شات،  من 
امل�شتويات  كافة  ي�شمل  الييذي  بالتوطن 
اأي  والفنية،  الإدارييييية  واملييهييام  الوظيفية 
الإميان ب�شرورة تواجد العن�شر املواطن 
اختالف  على  والإدارات  املييواقييع  كافة  يف 
عمدت  حيث  وم�شتوياتها،  تخ�ش�شاتها 
ات�شالت اإىل ا�شتقطاب الكفاءات لإ�شغال 

املنا�شب القيادية فيها حتى و�شلت ن�شبة 
الييقيييييادييية نحو  امليينييا�ييشييب  امليييواطييينييين يف 
الكفاءات اأنها  برهنت هذه  %90، حيث 

بحجم التحدى وعند ثقة املوؤ�ش�شة بها.

خالل م�ساركتها يف معر�ش راأ�ش اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2013

ات�سالت تقدم جمموعة من الفر�س الوظيفية والتدريبية 

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

مع  بالتعاون  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  اأطلق 
الييعيياملييييية الرائدة  �ييشييركيية ال�ييشييتيي�ييشييارات الإدارييييييية 
، تقريراً عاملياً جديداً حول منظومات  اأك�شنت�شر 
الطاقة وقدرة دول العامل على تاأمن احتياجاتها 
املمار�شات  اأفيي�ييشييل  على  واملييحييافييظيية  الييطيياقيية  ميين 
الكبري الذي  الدور  التقرير عن  البيئية. وك�شف 
تلعبه الدول ذات الدخل املرتفع يف قيادة م�شرية 
الطاقة احلديثة،  اعتماد منظومات  اإىل  التحول 
وحاجة هذه الدول اإىل بذل املزيد من اجلهود يف 
توفري معايري ال�شتدامة واملحافظة على البيئة.

منظومات  لأداء  الييعيياملييي  املييوؤ�ييشيير  تييقييرييير  ويييقييدم 
القوة  ليينييقيياط  �ييشيياميياًل  تقييماً   2013 الييطيياقيية 
واليي�ييشييعييف يف اأنييظييميية الييطيياقيية يف كيييل دوليييية من 
وهو  الييطيياقيية،  واأمييين  والبيئة  القت�شاد،  منظور 
اإدارة  يف  الييعييامل  حييول  الييبييلييدان  مل�شاعدة  م�شمم 
فرتة  خييالل  تعرت�شها  التي  التحديات  وجتييياوز 
طلباً  �شت�شهد  والتي  اليوم  نعي�شها  التي  التغيري 
الدولية  الييوكيياليية  تتوقع  اإذ  الييطيياقيية،  على  كييبييرياً 
للطاقة اأن ت�شل قيمة ال�شتثمارات الجمالية يف 
م�شاريع الطاقة اإىل اأكر من 38 تريليون دولر 
الطلب  لتلبية   2035 الييعييام  بييحييلييول  اأمييريكييي 

العاملي املتزايد. 
الييدول ذات  التقرير عن تفوق  وقد ك�شفت نتائج 
نحو  والجتييياه  التغيري  اإدارة  يف  املرتفع  الييدخييل 
اأنظمة الطاقة اجلديدة، فحلت الرنويج باملرتبة 
الأوىل ح�شب املوؤ�شر، اإذ اأ�شهمت �شالمة �شيا�شتها 

يف قطاع الطاقة وتعدد مواردها يف توفري طاقة 
مكا�شب  وحتييقيييييق  ن�شبياً  قليلة  بتكلفة  نظيفة 

كربى على م�شتوى الدولة. 
بالإ�شافة اإىل ذلك، حّلت نيوزلندا يف املرتبة )5( 
دول  �شبع  جانب  اإىل   )6( املرتبة  يف  وكولومبيا 
اأوروبية غري الرنويج يف املراتب الع�شرة الأوىل يف 
قائمة املوؤ�شر. ول توجد اأي دولة من دول منظمة 
الأوبك )منّظمة الدول امل�شدرة للبرتول( �شمن 
حن  يف  الت�شنيف،  يف  الأوىل  اخلم�شن  املييراتييب 
املرتبة  الأمييريييكييييية يف  املييتييحييدة  اليييولييييات  حييلييت 
 ، بريك�س  جمموعة  ليييدول  بالن�شبة  اأميييا  الي55. 
بالحتاد  متبوعًة  الي21  املرتبة  الربازيل  احتلت 
اأفريقيا )59(،  ثم جنوب  الرو�شي )27(، ومن 

والهند )62( وال�شن )74( على التوايل. 
وعلى الرغم من عدم تبوء الدول العربية ملراكز 
املرتبة  يف  تييونيي�ييس  جييياءت  املييوؤ�ييشيير،  عييلييى  متقدمة 
وفق  تيي�ييشيينيييييفيياً  الأعيييليييى  الييعييربييييية  ليييليييدول  الأوىل 
و�شلطنة  وم�شر،  وليبيا،  اجلزائر،  تليها  املوؤ�شر، 
ُعمان، واململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات 

العربية املتحدة. 
واأ�شار عمر بول�س، املدير التنفيذي لأك�شنت�شر يف 
ال�شرق الأو�شط، اإىل اأن املوؤ�شر ي�شكل معياراً عاملياً 
يتيح لدول ال�شرق الأو�شط ال�شتفادة منه ب�شكل 
العاملية  املييمييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل  على  والييتييعييرف  كبري 
واأ�شاد  ميي�ييشييتييدام.  ب�شكل  الييطيياقيية  اإدارة  جمييال  يف 
بييوليي�ييس بيياجلييهييود الييتييي تبذلها الييعييديييد ميين دول 
لتلبية  طموحة  اإيجابية  خطوات  لتخاذ  اخلليج 

احتياجاتها امل�شتقبلية من الطاقة. 

التي  املتاأخرة  املراتب  من  بالرغم  بول�س:  وقييال 
ت�شنيف  وفيييق  الأو�يييشيييط  اليي�ييشييرق  بييلييدان  احتلتها 
املوؤ�شر، اإنني اأرى تغيرياً يلوح يف الأفق م�شتقباًل، 
حيث بيييداأت احلييكييومييات واملييوؤ�ييشيي�ييشييات اخلييا�ييشيية يف 
خمتلف اأرجاء املنطقة با�شتثمار اأموال طائلة يف 
م�شاريع البنية التحتية للطاقة، واإعالن التزامها 
اجلدي مبجابهة حتديات موارد الطاقة وخا�شًة 

يف ما يتعلق بالطاقة املتجددة . 
افتتاح  املييقييرر  ميين  املييثييال،  �شبيل  عييلييى  واأ�يييشييياف: 
حمييطيية ميي�ييشييدر لييلييطيياقيية اليي�ييشييميي�ييشييييية املييكييثييفيية يف 
100 ميغاواط خالل  1 بطاقة  �شم�س  اأبوظبي 
�ييشييهيير مييار�ييس اجليييياري 2013، كييمييا يييتييم اإعييييداد 
اآل  را�ييشييد  بيين  ميي�ييشييروع جممع حممد  خمططات 
ال�شم�شية يف دبي. وكانت حكومة  مكتوم للطاقة 
عن  موؤخراً  اأعلنت  قد  ال�شعودية  العربية  اململكة 
م�شاريع  يف  دولر  مليار   109 ا�شتثمار  عزمها 
غيغاواط   41 بطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  لتوليد 
العام  بحلول  غيغاواط   9 بطاقة  الرياح  وطاقة 

.  2032
وتابع بول�س حديثه قائاًل: �شهدت فعاليات القمة 
اأبوظبي  اأقيمت يف  التي  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية 
م�شروعاً   30 من  اأكيير  م�شاركة  الفائت  ال�شهر 
ت�شعى  دولر  مليارات   8 بقيمة  املتجددة  للطاقة 
م�شروعاً  يت�شمن  مبييا  التمويل،  على  للح�شول 
األف   300 للطاقة ال�شم�شية يف الإمييارات بقيمة 
الأردن  يف  واآخيير  كيلوواط،   250 وبطاقة  دولر 
 130-65 وبطاقة  دولر  مليون   280 بقيمة 
ميييييغيياواط ويييبييدو اليينييمييو املييتيي�ييشييارع اليييذي ت�شهده 

اإذا  جلياً  الأو�ييشييط  ال�شرق  يف  الطاقة  منظومات 
التمويلية  الييدورة  مع  امل�شاريع  هذه  بجمع  قمنا 
مل�شاريع الطاقة النظيفة بقيمة 50 مليون دولر 
للطاقة  الييدولييييية  الييوكيياليية  قبل  ميين  عنها  املعلن 
املييتييجييددة الييتييي تييتييخييذ ميين اأبييوظييبييي مييقييراً لها، 

بالتعاون مع �شندوق اأبوظبي للتنمية . 
حكومات  تييتييخييذه  مييا  ي�شكل  بييوليي�ييس:  وا�ييشييتييطييرد 
الوقود  عييلييى  بيياعييتييمييادهييا  امليييعيييروفييية  امليينييطييقيية، 
الأحفوري كم�شدٍر للعائدات، من خطوات جدية 
يف هذا املجال اأمراً م�شجعاً ينم عن �شعيها للحاق 
بركب املجتمع العاملي يف جمابهة التحديات التي 
وير�شي  الييطيياقيية.  على  الطلب  تنامي  يفر�شها 
هذا التقرير، الذي �شاعدت اأك�شنت�شر يف اإعداده، 
الييتييي ينبغي على  الييوا�ييشييحيية  الييدولييييية  املييعييايييري 

منطقة ال�شرق الأو�شط حتقيقها . 
منظومات  لأداء  الييعيياملييي  املييوؤ�ييشيير  تقرير  وي�شري 
البلدان  مييين  الييعييديييد  اأن  اإىل   2013 الييطيياقيية 
النامية ل تزال تعاين يف تلبية احتياجات الطاقة 
الأ�شا�شية ملواطنيها، علماً باأن %12 من الدول 
 50% تتجاوز  لن�شبة ل  الطاقة  توفر  امل�شمولة 
اأييي�ييشيياً بعن  الييتييقييرييير  ميين �شكانها فييقييط وييياأخييذ 
احلكومي  بييالييدعييم  املتعلقة  الييقيي�ييشييايييا  العييتييبييار 
لييلييوقييود الأحيييفيييوري، وا�ييشييتييهييالك املييييياه يف توليد 
التي  والييروات  للموارد  الفعالة  والإدارة  الطاقة 
حتتاج جميعها اإىل املعاجلة على امل�شتوى العاملي. 
املييدييير التنفيذي الأول  اآرثييير هييانييا،  وبيييدوره قييال 
جمل�س  وعيي�ييشييو   ، اأك�شنت�شر  يف  الييطيياقيية  لييقييطيياع 
منظومات  لأجيينييدة  العاملي  القت�شادي  املنتدى 

الطاقة اجلديدة: يتطلب حجم وم�شتوى تعقيد 
قييطيياع الييطيياقيية الييعيياملييي اعييتييميياد مييقيياربيية لإدارة 
التغيري مبا يتنا�شب مع اإحتياجات كل دولة ب�شكل 
الطاقة  منظومات  اأداء  موؤ�شر  وي�شاعد  م�شتقل. 
العاملية الدول يف فهم حتديات منظومات الطاقة 
الرتكيز  يتوجب  التي  املييجييالت  وحتييديييد  لديها 
عليها، مع تقدمي الأمثلة النموذجية التي ميكن 

العتماد عليها يف اإدارة هذا التغيري . 
قطاع  لإدارة  الأول  الرئي�س  بوكا،  روبريتو  وقال 
الييطيياقيية يف امليينييتييدى القييتيي�ييشييادي الييعيياملييي: ميكن 
تب�شيط �شناعة القرار �شمن قطاع الطاقة عرب 
حتقيق الفهم امل�شرتك ملا تتطلبه من م�شاومات 
ويرتتب على �شناع القرار و�شع اأهداف وا�شحة 

وامل�شتدامة  املتوازنة  الطاقة  منظومات  لتقدمي 
حتفيز  على  وقدرتها  باأمنها  متتاز  والييتييي  بيئياً 
منهم  يتطلب  اليييذي  الأمييير  القييتيي�ييشييادي،  الأداء 
لييتييييي�ييشييري عملية  اليي�ييشيياميينيية  اتيييخييياذ الإجيييييييييراءات 
ويف  التكلفة.  يف  الكفاءة  ت�شمن  ب�شورة  التغيري 
ت�شاعد  اأداًة منوذجية  املوؤ�شر  ي�شكل  ال�شياق،  هذا 

يف الدفع قدماً بهذه العملية . 
اأك�شنت�شر  بذلتها  التي  اجلييهييود  اأن  بول�س  واأكيييد 
مليي�ييشيياعييدة امليينييتييدى القييتيي�ييشييادي الييعيياملييي يف اإعيييداد 
هذا التقرير الرائد تعك�س عمق اخلربة الدولية 
الطاقة،  قطاع  �شمن  متتلكها  التي  ال�شتثنائية 
وقال: متتلك اأك�شنت�شر �شجاًل حافاًل بالإجنازات 
يف م�شاعدة احلكومات والقطاع اخلا�س على تنفيذ 
لديها،  املعتمدة  الييطيياقيية  منظومات  خمططات 
الدعم  حالياً  ال�شركة  تقدم  املييثييال،  �شبيل  فعلى 
ال�شعودية  لل�شركة  والتيي�ييشييال  التغيري  اإدارة  يف 
اإطار  �شمن  للخ�شخ�شة  اعتمادها  يف  للكهرباء 
جتريها  الييتييي  املييوؤ�ييشيي�ييشييييية  الهيكلة  اإعييييادة  عملية 
دول  اإعييالن  مع  قائاًل:  بول�س حديثه  واختتم    .
العربية  اململكة  مثل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
اليي�ييشييعييودييية، والييكييويييت، و�ييشييلييطيينيية ُعيييميييان، وقطر 
املوارد  من  الطاقة  لإنتاج  �شعيها  عن  والإميييارات 
الوا�شحة  الأهييداف  من  جمموعة  وفق  املتجددة 
والقابلة للتطبيق، من املوؤكد اأن م�شتوى الن�شاط 
يف  ونحن  منييوه،  �شيوا�شل  الطاقة  قطاع  �شمن 
اأك�شنت�شر على اأهبة ال�شتعداد لتقدمي خربتنا يف 
هذا املجال للم�شاعدة يف املرحلة النتقالية التي 

ي�شهدها العامل اليوم . 

تقرير موؤ�سر الطاقة العاملي يوفر معيارًا جديدًا لإدارة الطاقة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

•• عجمان ـ الفجر: 

بغرفة  واليييتيييطيييويييير  الييييتييييدريييييب  قيي�ييشييم  نيييظيييم 
اإدارة  بييعيينييوان  دورة  عجمان  و�شناعة  جتيييارة 
برنامج  وا�ييشييتييخييدام  الحيييرتافييييييية  امليي�ييشيياريييع 
�شمن اإطار خطتها  وذلك   MS Project
ال�شرتاتيجية التي تهدف اإىل تعزيز وتطوير 
الدورة  هييذه  ا�شتهدفت  الوظيفية.  كييوادرهييا 
الييتييي قييدمييهييا املييهيينييد�ييس �ييشيياميير لييولييو الفئتن 
الييقيييييادييية والإ�ييشييرافييييية ميين مييوظييفييي الغرفة 
الغرفة  املييويييجييعييي مبييبيينييى  خييليييييفيية  قييياعييية  يف 
العلمية  الأ�شاليب  الييدورة  �شملت  الرئي�شي.  
والعملية املطبقة يف جمال اإدارة امل�شاريع من 
حيث التعريف مبفهوم اإدارة امل�شاريع واأهميتها 
وتاأثريها على جناحها، وحتدث عن الهيكلية 

الإدارية ملكتب اإدارة امل�شاريع ودورة حياتها من 
البدء بامل�شروع حتى اإقفاله وحتليل النتائج.

ويف نهاية الدورة قام املهند�س �شامر لولو ب�شرح 
برنامج MS Project وتطبيقه عملياً مع 
امل�شاركن، مما اأدى اإىل تفاعل امل�شاركن معه 
وتر�شيخها  مهاراتهم  تعزيز  �شاهم يف  والييذي 

ب�شكل اأكرب.
ال�شويدي  ويف ختام الدورة اثنى �شعادة �شامل 
املنظمن  بجهود  بالوكالة  الغرفة  عام  مدير 
يف عقد هذه الدورة التي ت�شهم يف حت�شن اأداء 
اإدارة  يف  مهاراتهم  وتطوير  الغرفة  موظفي 
امل�شاركن بهدف  اإملام  اإىل  يوؤدي  امل�شاريع مما 
من  يتمكنوا  حييتييى  الييذاتييييية  قييدراتييهييم  تنمية 
تنفيذ امل�شاريع اخلا�شة باإداراتهم، ومن ثم مت 

توزيع ال�شهادات على املحا�شر وامل�شاركن.

MS Project غرفة عجمان تنظم دورة اإدارة امل�ساريع الحرتافية وا�ستخدام برنامج

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تد�سن مكتب اأبوظبي للموؤمترات ليقود جهود الإمارة للعاملية

يف ملتقى الع�سوية ال�سنوي بدبي 

موارد للتمويل تعر�س حزمة من التمويلت 
على اأ�سحاب امل�ساريع مبنتدى رواد الأعمال

•• دبي –الفجر:

بدبي  الأعييييمييييال  قييرييية  ت�شت�شيف 
اأ�شحاب  لقاء   ، الأربييعيياء  غد  م�شاء 
واملتو�شطة  اليي�ييشييغييرية  املييي�يييشيييارييييع 
الأعمال  رواد  مبيينييتييدى  الأعيي�ييشيياء 
بييدبييي ، ويييتييوقييع حيي�ييشييور كييم كبري 
من الأع�شاء ، وفق ما مت ت�شجيلهم 
حتى يوم اأم�س ، ح�شبما ذكرت رحاب 
اإدارة  لييوتيياه نييائييب رئييييي�ييس جمييليي�ييس 
اأن ارتفاع كم  اإىل  املنتدى ، م�شرية 
احل�شور يرجع اإىل ما مت الإعالن 
لالأع�شاء  املييوجييهيية  بييالييدعييوة  عيينييه 
امل�شاريع  اأ�ييشييحيياب  ميين  املييواطيينيين 
موارد  �ييشييركييات  جمموعة  اأن  ميين   ،
متويلية  حييلييول  �شتطرح  للتمويل 
وتلبية   ، ميي�ييشييروع  كييل  تقييم  وفيييق 
حاجات اأ�شحاب امل�شاريع الت�شغيلية 
�شي�شتعر�س  كييمييا   ، والييي�يييشيييروريييية 
الدكتور اأحمد تهلك خبري الأعمال 
تنفيذ  يف  املييتييخيي�ييشيي�ييس  الإميييياراتييييي 
امل�شاريع الوطنية ، التحديات التي 
تواجه اأ�شحاب املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة وكيفية التغلب عليها.
اللقاء  هييذا  اأن  اإىل  لييوتيياه  واأ�ييشييارت 
ال�شنوي  اللقاء  لأنييه  بالأهمية  يعد 
جمل�س  اأعييييتيييياد  الييييييذي   ، الييييييييدوري 

الإدارة تنظيمه حتت م�شمى ملتقى 
الع�شوية ال�شنوي لأع�شاء املنتدى 
بداية كل عام، لالأخذ مبقرتحاتهم 
طموحاتهم،  حتقق  الييتييي  واآرائييهييم 
اأعمالهم  تييينيييمييييييية  عيييليييى  وتيييعيييميييل 

التجارية ، وا�شتعرا�س 
اأعييدتييهييا جمموعة  الييتييي  الييدرا�ييشيية 
لييلييتييمييويييل ، حول  �ييشييركييات مييييييوارد 
باملوؤ�ش�شات  الييينيييهيييو�يييس  كيييييييفييييييية 
اإىل  م�شرية   ، واملتو�شطة  ال�شغرية 
من  الييكييثييري  ت�شمنت  الييدرا�ييشيية  اأن 
اأ�شحاب  يعانيها  الييتييي  الييتييحييديييات 
واملتو�شطة  اليي�ييشييغييرية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
التمويل  جيييييوانيييييب  يف  خيييا�يييشييية   ،
حزمة  وطييرح   ، والإدارة  والت�شويق 
�ييشييتيي�ييشيياهييم يف ظهور  مييين احليييليييول 

طفرة جديدة من امل�شاريع املتنوعة، 
وتنمية امل�شاريع القائمة حاليا.

وفيما يخ�س الإجراءات احلكومية 
ميييين قيييبيييل الييييييييييييوزارات الحتييييادييييية 
لوتاه  فييتييوؤكييد   ، املحلية  واليييدوائييير 
العليا  الييييقيييييييييادات  تيييوجيييييييهيييات  اأن 
على  و�شالما  بييردا  كانت   ، بالدولة 
اأ�ييشييحيياب امليي�ييشيياريييع ، ملييا لقييياه كافة 
اأو   ، املنتدى  اأع�شاء  من  املواطنن 
والداعمة  الراعية  املوؤ�ش�شات  كافة 
ال�شغرية  املييي�يييشيييارييييع  لأ�ييييشييييحيييياب 
وتعاون  ت�شهيالت  ميين  واملتو�شطة 
كييافيية الأجيييهيييزة احلييكييومييييية ، لفتة 
باللقاء  اأيييي�يييشيييا  �ييشيييييتييم  اأنيييييييه  اإىل 
للعام  امليينييتييدى  ا�ييشييتييعييرا�ييس خييطيية 
اأهم  من  �شتكون  والتي   ،  2013
املنتدى  بفعاليات  اخلييروج  �شماتها 
معار�س  ميين  اأع�شائه  وميي�ييشيياركييات 
وت�شويق وترويج وعقد �شفقات اإىل 
الييعييامل اخلييارجييي ، وكيييذا فتح باب 
النقا�س لإثراء اللقاء باآراء اأ�شحاب 
امل�شاريع مواطنن ومواطنات ، ممن 
عقدوا �شفقات جتارية وا�شتثمارية 
موؤخرا مع م�شانع وجهات يف دول 
اأوروبييييية، ويرغبون يف حتقيق هذه 
ال�شفقات وال�شتثمارات على اأر�س 

الواقع.

اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  مكتب  ام�س  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  د�شنت 
قطاع  تطوير  �شتتوىل  التي  اجلديدة  اجلهة  ليكون  للموؤمترات 
بن  تكون  بيياأن  طموحها  وحتقيق  الإمييييارة  يف  الأعييمييال  فعاليات 
اأف�شل 50 وجهة عاملية للموؤمترات على قائمة اجلمعية الدولية 

للموؤمترات وامللتقيات خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة.
اأبوظبي  هيئة  مظلة  حتت  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  و�شيعمل 
تيينييمييييية املعار�س  لييليي�ييشييييياحيية والييثييقييافيية و�ييشيييييتييوىل مييهييميية دعييييم 
الدعم  التوا�شل وتوفري  تعزيز  اأبوظبي عرب  واملوؤمترات لإمييارة 

ملختلف ال�شركاء العاملن يف هذا القطاع.
اأبوظبي  لهيئة  العام  املدير  نائب  الدرمكي  جا�شم  �شعادة  واأكييد 
لل�شياحة والثقافة اأن الهيئة عازمة على تقدمي امل�شاندة والدعم 
احلوافز  وفعاليات  املييوؤمتييرات  تنظيم  يف  العاملة  ال�شركات  لكل 
التقدم لتنظيم  واملوؤ�ش�شات واملنظمات مبا ميكنها من  واملعار�س 
واجتماعات  وملتقيات  الييكييربى  الأعييمييال  وفييعيياليييييات  امليييوؤمتيييرات 

الأعمال يف اأبوظبي والفوز بها.
واأ�شاف ان اإطالق املكتب اليوم ياأتي ليكون موؤ�شرا وا�شحا على 
ن�شج �شناعة تنظيم الفعاليات على امل�شتوين املحلي والإقليمي 
بالتوازي مع نظريتها على امل�شتوى العاملي ولهذا تعمل اأبوظبي 
روؤية  يتوافق مع  ال�شناعة مبا  اأولييويييات هذه  ترتيب  اإعييادة  على 

اأبوظبي 2030. 
واأو�شح اأن تاأ�شي�س املكتب يوؤكد اإدراك الهيئة ملا تتمتع به املعار�س 
اإمكانيات لالإ�شهام يف حتقيق  الأعمال من  واملوؤمترات وفعاليات 
ال�شياحي عموما  الإمييارة على �شعيد تطوير قطاعها  طموحات 
ال�شياح ومعدلت  اأعييداد  زيييادة  اقت�شادي مهم عرب  اأثيير  وحتقيق 
اإ�ييشييغييال الييفيينييادق ورحييييالت الييطييريان وغييريهييا ميين اأوجييييه اإنفاق 
ال�شياح والعار�شن. واأ�شار اىل اأن مكتب اأبوظبي للموؤمترات هو 
اأداة للتمكن تهدف اىل توفري الدعم وامل�شاندة لتنمية وتطوير 
بييكييفيياءة وفاعلية  الإميييييارة  اأرجيييياء  الأعيييميييال يف خمتلف  فييعيياليييييات 
و�شفافية وبالتعاون مع جميع ال�شركاء املعنين موؤكدا اأن ر�شالة 
املكتب هي قيادة اجلهود لتكون اإمارة اأبوظبي مركزا عامليا رائدا 

يعتزم  املييكييتييب  ان  وقيييال  الأعيييميييال.  فييعيياليييييات  ل�شناعة  ومييتييقييدمييا 
ال�شتفادة من جمموعة من اخلربات لتقدمي جمموعة متكاملة 
امليي�ييشييانييدة حلييمييالت التقدم  الييقييطيياع ت�شمل  لييهييذا  ميين اخلييدمييات 
لتنظيم الفعاليات وتنظيم زيارات الوفود وتطوير التن�شيق بن 
امل�شورة  وتييقييدمي  لديهم  اخليييربات  وم�شتوى  املحلين  ال�شركاء 
للقطاع وم�شاندة  الدعم احلكومي  وتن�شيق  الوجهة  امليدانية يف 

خدمات الت�شويق.
اأن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  لهيئة  العام  املدير  نائب  واأو�شح 
الهيئة و�شعت على قائمة اأهدافها الفوز بتنظيم �شتة موؤمترات 
اإىل ع�شرة  الييرقييم  الييعييام املقبل ورفييع  اأخيييرى  الييعييام وثمانية  هييذا 
موؤمترات يف عام 2015. وقال ان ا�شرتاتيجية الهيئة ت�شتهدف 
الفر�س ال�شانحة يف اأ�شواق املنطقة بالتوازي مع تطوير عالقاتها 
العاملية. وا�شار ايل ان اإطالق مكتب اأبوظبي للموؤمترات ياأتي يف 
الفندقية  للغرف  مناف�شة  اأ�شعار  الآن  تتوفر  منا�شب حيث  وقت 
وهو ما ميكن اأن ي�شكل عامال حا�شما ل�شركات تنظيم الفعاليات 
اأن  ايل  لفييتييا  فعالياتهم  ل�شت�شافة  وجييهيية  اختيار  يف  الييراغييبيية 
كما  كييربى  فعاليات  ل�شت�شافة  فندقية  بطاقة  تتمتع  اأبوظبي 
املناف�شة  الأ�شعار  اأبوظبي مزايا تناف�شية متميزة ت�شمل  اأن لدي 

والقيمة امل�شافة واملنتجات املبتكرة.
234 عامليا  املرتبة  2011 على  اأبوظبي ح�شلت يف  اأن  واأو�شح 
بالن�شبة  وامللتقيات  للموؤمترات  الييدولييييية  اجلمعية  ت�شنيف  يف 
للفعاليات الكربى الثماين التي ت�شت�شيفها هذه الوجهة بل اإنها 
حققت قفزة نوعية كبرية على الت�شنيف مبا يزيد على ال�شعف 
مع  وجييهيية   150 اأف�شل  �شمن  تييكييون  اأن  ويتوقع  املا�شي  الييعييام 

اإعالن نتائج 2012 خالل ال�شهور القليلة املقبلة.
ييياأتييي بعد درا�ييشيية مو�شعة  اإطيييالق املكتب اجلييديييد  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
اأجرتها هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة وتو�شلت نتائجها اإىل اأن 
19 يف املائة من زوار فعاليات الأعمال الدولية القادمن لالإمارة 
اإنفاق  واأن معدل  فيها  ولي�شوا مقيمن  الدولة  ياأتون من خارج 
هوؤلء الزوار يبلغ ع�شرة اآلف درهم يف كل فعالية ومتو�شط اإنفاق 
الزائر من داخل الدولة هو 640 درهما. وقال اإنه يف 2010 بلغ 
اإجمايل الأثر القت�شادي لفعاليات الأعمال يف اأبوظبي 2.4 مليار 

درهم . واأكد نائب مدير عام هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة اأن 
هذا القطاع يتميز بالفوائد القت�شادية الجتماعية املهمة التي 
يوفرها مبا يف ذلك تطوير جودة التعليم التي مت�س كل القطاعات 
الوعي  ون�شر  البحثي  والتعاون  والتقنية  املعرفة  ونقل  الأخييرى 
مبكانة اأبوظبي والفر�س التي توفرها وترويج الإمارة باعتبارها 
الأجنبية  ال�شتثمارات  وحتفيز  واملعرفة  الفكر  عييامل  يف  رائيييدة 
الدرا�شات  اأي�شا بعد  ياأتي  املكتب  اإطييالق  اإن  واأ�شاف  الإمييارة.  يف 
اأبوظبي  و�شركة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  اأجرتها  التي 
لفعاليات  القت�شادي  الأثيير  اأن  اأكييدت  والتي  للمعار�س  الوطنية 
الأعمال يف اأبوظبي �شينمو مبعدل يقارب 7 يف املائة �شنويا حتى 
2020 وذلك بناء على اأداء ال�شنوات ال�شابقة. من جهته اأو�شح 
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  الظاهري  حرمل  بن  �شعيد  علي  �شعادة 
اليها هذه  تو�شلت  التي  النتائج  ان  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
مكتب  تاأ�شي�س  اإىل  بالنظر  ولكن  اإيجابية  كلها  كانت  الدرا�شة 
تكون  رمبييا  هييذه  النمو  معدلت  فيياإن  اليوم  للموؤمترات  اأبوظبي 
اأعلى بكثري وقد ت�شل مبعدل النمو الإجمايل ال�شنوي اإىل ع�شرة 
يف املائة على مدى ال�شنوات الع�شر املقبلة. وقال اإن تاأ�شي�س املكتب 
املوؤمترات  لعدد من  المييارة  ا�شت�شافة  اجلديد جاء متوازيا مع 
الأعمال  فعاليات  اىل  بال�شافة  املا�شية  ال�شنة  خييالل  الكربى 
الكربى والتي مت تنظيمها يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
مثل املوؤمتر العاملي لطب العيون وما تاله من حمالت تناف�شية 
ناجحة ل�شت�شافة املوؤمترات. واأو�شح مبارك النعيمي مدير ادارة 
الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
2012 كان تتويجا لطموحات  العيون  العاملي لطب  املوؤمتر  ان 
اإمارة اأبوظبي على �شعيد املوؤمترات العاملية اإذ ل يزال هو املوؤمتر 
الأكرب الذي ا�شت�شافته الإمارة حتى الآن حيث زاد عدد احل�شور 
اأبوظبي لأول مرة  زار  املائة منهم  80 يف  12 الف م�شارك  عن 
لالإمارة  مبا�شرة  اقت�شادية  منفعة  قييدم  املوؤمتر  اأن  اإيل  م�شريا 
واأكد اأن العائد الذي حققته الإمارة هو اأكرب بكثري اإذا ما اأ�شيف 
املتاجر  الإنفاق يف  املبا�شرة مثل  القت�شادية غري  اجلييدوى  اليه 
على اخلدمات و�شراء التذكارات ويف املرافق ال�شياحية واجلولت 

ال�شياحية.

اتفاقية �سراكة بني �سند وطريان برلني 
لتو�سيع عمليات متويل املحركات الحتياطية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركتا �شند حللول الطريان التابعة لوحدة مبادلة ل�شناعة الطريان و طريان برلن اتفاقية ب�شاأن اإ�شافة 
ثالثة حمركات جديدة من نوع �شي اإف اإم 56 اإىل اتفاقية بيع وتاأجري جمموعة املحركات الحتياطية احلالية 
اأكرب  ثاين  برلن  كفاءة عمليات طييريان  وتعزيز  زيييادة  التفاقية اجلديدة يف  وت�شهم  11 حمركا.  البالغ عددها 
والعمرة.  والإ�شالح  ال�شيانة  العاملية خلدمات  �شبكة مبادلة  و تقدمي خدمات متكاملة من جانب  اأمليياين  طريان 
وتتيح التفاقية لطريان برلن ح�شولها على جمموعة حمركات احتياطية متميزة لتلبية الحتياجات الت�شغيلية 
لل�شركة من حيث القدرة املحددة للمحركات الحتياطية التي تقدمها �شند و�شبكة مبادلة العاملية خلدمات ال�شيانة 
والإ�شالح والعمرة لدعم عمالء اآخرين. وتن�س التفاقية التي ت�شتمر 10 اأعوام على قيام �شركة اإ�س اآر تكنيك�س 
الع�شو يف �شبكة مبادلة العاملية خلدمات ال�شيانة والإ�شالح والعمرة بتقدمي خدمات �شيانة متكاملة لأكر من 
300 حمرك ل�شركة طريان برلن لأ�شطولها من طائرات اإيربا�س و بوينغ من اأنواع �شي اإف 56 7 بي و �شي اإف 
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•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن دولة الإمارات متتلك كل مقومات ا�شت�شافة 
ثييرييية وموقع  اقييتيي�ييشييادييية  وبيييييئيية  قييوييية  بنية حتتية  ميين   2020 اإكيي�ييشييبييو 
جغرايف متميز وذلك يف ظل اإرادة �شيا�شية قوية ل�شت�شافة املعر�س تعرب 
الدولة  حل�شول  الالحمدود  الر�شيدة  القيادة  بدعم  بو�شوح  نف�شها  عن 
عيينييوان مقومات  الكبري وحتييت  اليييدويل  ا�شت�شافة هييذا احلييدث  على حييق 
املتحدة  العربية  الإمييارات  دوليية  اأن  اإىل  اأ�شارت   2020 اإك�شبو  ا�شت�شافة 
ت�شعى ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل يف دورته لعام 2020 حتت �شعار 
توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل واختارت الدولة هذا ال�شعار لوعيها باأهمية 
التوا�شل بن ال�شعوب يف عاملنا املعا�شر الذي غدا بحاجة اإىل روؤية جديدة 
لتحقيق التنمية بالعتماد على مفاهيم التعاون واللتزام امل�شرتك والعمل 

خالل  من  وت�شعى  التقدم  لتحقيق  الأمييثييل  الطريق  هو  الييذي  اجلماعي 
ا�شت�شافة هذا احلدث املهم لتوفري من�شة توا�شل عاملية ت�شاعد يف تاأ�شي�س 
�شراكات جديدة ت�شمن الزدهار وال�شتدامة العاملية يف امل�شتقبل. وقالت 
الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية 
اإن وفدا من املكتب الدويل للمعار�س امل�شوؤول عن اختيار الدولة امل�شيفة 
قام بزيارة الدولة موؤخرا بهدف الطالع على درجة ا�شتعدادها ل�شت�شافة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقباله للوفد عرب �شاحب  اإطار  املعر�س ويف 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
املناف�س  الإماراتي  للملف  التام  ودعمها  ال�شيا�شية  القيادة  رغبة  عن  اهلل 
على ا�شت�شافة احلدث قائال اإن الدولة قيادة وحكومة احتادية وحكومات 
اأعلى  على  وتن�شق  بينها  فيما  تتفاعل  وخا�شة  ر�شمية  وموؤ�ش�شات  حملية 
بالتاأييد  الييفييوز  اأجييل  ميين  يلزم  مييا  كييل  الييتييام وجتهيز  لييالإعييداد  امل�شتويات 

اأنه  واأو�شحت   . العاملي  للمعر�س  م�شيفة  دبييي  باختيار  الدولية  والثقة 
امل�شتوى  الأكييرب والأهييم على  املعر�س  الييدويل هو  اإك�شبو  اإذا كان معر�س 
و�شلت  امل�شيف  للبلد  جمة  اقت�شادية  عوائد  ا�شت�شافته  وحتقق  العاملي 
مليار  ر7   4 نحو  اإىل  مبا�شرة  وغري  مبا�شرة  كعوائد  الإجمالية  قيمتها 
2000 واملتوقع  ا�شت�شافتها للمعر�س يف عام  اأملانيا لدى  دولر يف حالة 
اأن تت�شاعف يف حالة دولة الإمارات با�شت�شافتها املعر�س يف عام 2020 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بيين  اأحييمييد  ال�شيخ  �شمو  قييدرهييا  كما  لت�شل 
اإك�شبو  ل�شت�شافة  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�س  دبي  يف  املدين  الطريان 
اجلانب  على  باأنه  منوهة  دولر  مليار   37.7 نحو  اإىل   2020 الييدويل 
اآخر  بعدا  �شتعطيه  املعر�س  لهذا  الإمييييارات  دوليية  ا�شت�شافة  فيياإن  الآخييير 
منطقتي  يف  تنظيمه  فيها  يتم  التي  الأوىل  املييرة  هييي  هييذه  �شتكون  حيث 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا و جنوب اآ�شيا معا اللتن اأ�شبح لهما دور 

اقت�شادي متعاظم على امل�شتوى الدويل يف ال�شنوات الأخرية. وقالت اأخبار 
املعر�س  الإمييارات  دوليية  ا�شت�شافة  اإن  الإفتتاحي  ال�شاعة يف ختام مقالها 
التي باتت حتتلها  �شتك�شبه زخما كبريا نظرا للمكانة القت�شادية املهمة 
الدولة على امل�شتوين الإقليمي والعاملي م�شرية اإىل اأنه يف هذا الإطار اأكد 
اأن دولة الإمارات  اآل نهيان وزير اخلارجية  �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
حفظه اهلل حققت تطورات تنموية قيا�شية يف �شتى املجالت ما جعل منها 
مركزا رائدا ولعبا رئي�شا يف خريطة القت�شاد العاملي وارتبطت ب�شراكات 
الدول  معظم  مع  وعلمية  وتكنولوجية  وجتارية  اقت�شادية  ا�شرتاتيجية 
املا�شية بكفاءة  ال�شنوات  ا�شت�شافت خالل  واأنها  العامل  الكربى يف قارات 
عالية واقتدار املئات من املعار�س الدولية الكربى واأ�شبحت منارة عاملية 

يف �شناعة املعار�س املتخ�ش�شة . 

اأخبار ال�ساعة: الإمارات متتلك كل مقومات ا�ست�سافة اإك�سبو2020

يفتتح اليوم

 قرطا�سية فاروق العاملية يف مقدمة امل�ساركني يف معر�س عامل الورق بدبي
فاروق اأبوبكر:  نواكب التطور املحلي والعاملي ون�ستوعب التحولت

•• اأجرى املقابلة-حممود علياء:

تعترب قرطا�شية فاروق العاملية من الرواد 
العاملن البارزين يف هذا القطاع، �شواء 
يف جمال الت�شنيع اأو يف �شوق التوزيع، يف 

دولة المارات العربية املتحدة.
تاأ�ش�شت قرطا�شية فاروق العاملية يف العام 
1980 يف دبي بدولة المارات العربية 
تواكب  تاأ�شي�شها  منذ  تييزال  ول  املتحدة، 
التطور ال�شامل يف دولة المييارات، بقدر 
املتقدمة  العاملية  التحولت  ما ت�شتوعب 
باأطراد يف عامل القرطا�شية تقنيا واداريا 
اأو  اجلملة،  �شوق  يف  وت�شويقيا  وانتاجيا 
ولدى  �شواء  حد  على  التجزئة  �شوق  يف 
املييوؤ�ييشيي�ييشيية حيياليييييا ثيييالثييية ميي�ييشييانييع تبلغ 
قدم   180،000 الجمالية  م�شاحتها 
ال�شركة  خمييازن  م�شاحة  اأن  كما  مييربييع، 
موزعة  قييييدم،  األييييف   20،000 تييتييجيياوز 

على دبي وال�شارقة. 
ويييبييلييغ عيييدد املييعييار�ييس حيياليييييا اأحيييد ع�شر 
مييعيير�ييشييا يف خمييتييلييف اميييييييارات اليييدولييية، 
جناح  ق�شة  حقا  انها  عييمييان..  و�شلطنة 
بييييييداأت خييطييواتييهييا مبييحييل �ييشييغييري لبيع 
الييتييو�ييشييع خطوة  اليييتيييجيييزئييية، ووا�يييشيييليييت 
مدرو�س.  عمل  برنامج  �شوء  يف  خطوة، 
تقوم  عاملية،  �شركة  اليييييوم  غييدت  اأن  اىل 
بلدان  خمتلف  اىل  منتجاتها  بت�شدير 

العامل مبا فيها اوروبا كذلك.

روؤية مو�سوعية �ساملة
العاملية  فيياروق  ادارة قرطا�شية  روؤييية  ان 
والعاملية  املحلية  وم�شاركاتها  وان�شطتها 

هي ن�شيج جتربتها بدءا من النجاح اىل 
التميز اىل البداع مع ح�شابات الوقات، 
والقليمية  املحلية  واأملعار�س  واملوا�شم، 
الحتفاظ  على  احليير�ييس  مييع  والعاملية، 
باأ�شرار النجاح، �شواء يف الداء الت�شويقي، 
يواكب  الييذي  ال�شناعي،  التطوير  يف  اأو 
وجوده  ويييوؤكييد  التفا�شيل،  بكل  الع�شر 
�شواء يف املوا�شم العتيادية، اأو املنا�شبات 
امل�شتجدة  اليييظيييروف  اأو  ال�ييشييتييثيينييائييييية، 
وميي�ييشييوؤولييييية ح�شيفة  مييتييجييددة.  بييييروح 
بيياأ�ييشييمييائييهييا وجتييعييل من  ال�ييشييييياء  ت�شمي 
املنا�شب،  امليييكيييان  يف  امليينييا�ييشييب  املييي�يييشيييوؤول 
املالئم،  العمل  املالئم يف  الكادر  وكذلك 
مما يجعلهم جميعا على ا�شتعداد كامل 
اليي�ييشييوق، ومتطلبات  ودائيييم لحييتييييياجييات 
دائما  وتفوقه  بل  املنتج،  وجييودة  العمل، 
يف املقدمة، مبختلف املوا�شفات، واأف�شل 

امليزات. 

دبي مركز عاملي للتقدم
النجاح  مل�شرية  الوطيد  املدخل  هذا  من 
يييييرى �ييشييعييادة ال�يييشيييتييياذ فييييياروق اأبييييو بكر 
رئي�س جمل�س الدارة لقرطا�شية فاروق 
املقدمة  ويف  اليوم  ت�شارك  وهي  العاملية، 
لوجود  اأن  اليييييييورق  عيييييامل  ميييعييير�يييس  يف 
املوؤ�ش�شة يف دبي، التي تعترب مركزا عامليا 
الت�شدير،  ولتجارة  اأمنودجيا لالعمال، 
وال�ييشييتييرياد واعيييييادة الييتيي�ييشييدييير كذلك. 
مييوقييعييهييا الييرا�ييشييخ كييذلييك، حيييييث يجري 
م�شانع  منتجات  ميين   %  65 ت�شدير 
ال�شركة اىل خمتلف بلدان العامل. بينما 
مبعدل  النتاج  من  املتبقية  ن�شبته  تبلغ 
املحلي،  ال�شوق  يف  ت�شويقه  % يتم   35
فقارة اأفريقيا مثال، تعترب احد ال�شواق 

املهمة لل�شركة.

مميزات ال�سوق املحلية
ابوبكر  فيييييياروق  ال�يييشيييتييياذ  �يييشيييعيييادة  ونيييييوه 
باملنا�شبة اىل اأن مميزات ال�شوق املحلية، 
والت�شجيع  اليي�ييشييرائييب،  مييين  والعيييفييياء 
احلييكييومييي وخيي�ييشييائيي�ييس اليي�ييشييوق احليييرة، 
كييل هيييذه الييعييوامييل الييهيياميية، جييعييلييت من 
اليييدولييية مييوقييعييا عييامليييييا مييتييميييييزا وجاذبا، 
لفر�س  ومهيئا  الربييييع،  الييعييامل  جلييهييات 
الالفتة،  لييلييطييمييوحييات  واذكييييياء  اليينييجيياح، 
اخلدمات  حيييييث  امليييتيييوا�يييشيييل.  والبيييييييداع 
امليييتيييميييييييزة، واليييتييي�يييشيييهيييييييالت املييييدرو�ييييشيييية، 
الفندق،  من  بييدءا  املتوا�شلة،  واحلييوافييز 
حمالت  وجيييييود  اىل  امليييهيييرجيييانيييات،  اىل 
عمالقة تبيع بالتجزئة وغريه، وهذا ما 
للقرطا�شية  امل�شنعن  مقدمة  يف  جعلنا 

باجلملة  واملييوردييين  واملييدر�ييشييييية  املكتبية 
دائما  للقرطا�شية، ونخطو  وال�شا�شين 

اىل المام باإذن اهلل. 

توفري احللول
ابوبكر  فيييياروق  ال�ييشييتيياذ  �ييشييعييادة  واأردف 
يقول: وحتر�س الدارة دائما على توفري 
احللول، والتوازن بن الفر�س والطلب، 
كما ونوعا وارتقاءا، �شواء يف جمال انتاج 
واملدار�س،  املكاتب،  قرطا�شية  وت�شويق 
واملغلفات  الجندات  املفكرات  جانب  اىل 
املتنوعة، وامللفات املتنوعة كذلك، ا�شافة 
اىل امليينييتييوجييات اخلييا�ييشيية بييالييهييواييية مثل 

جمع الطوابع والعمالت. 
وتابع �شعادته: ومن مميزات هذا القطاع 
واملوجه،  الييكييامييل  بييالييدعييم  يييتييمييتييع  اأنييييه 
واملييدرو�ييس، من قبل احلكومة  والهادف، 
لتنويع القطاعات الخرى غري النفطية 
اىل جانب النفط، وهذا ما �شاعدنا على 
املوا�شفات  اأرقيييى  اىل  منتجاتنا  تطوير 
الوروبييييييية والييعيياملييييية املييتييميييييزة. كييمييا اأن 
ال�شركات املحلية امل�شتهلكة حتر�س على 
دعم ال�شركات املحلية املنتجة، مما يوفر 
الييتيينييا�ييشييب بييين اتيييقيييان الييعييار�ييس وجيييودة 

منتجه، ووعي امل�شتهلك، ومتييز م�شتوى 
متوا�شال  دعيييميييا  ييييوفييير  ممييييا  اجلييييييييودة، 
بييتييوجيييييهييات احلكومة  املييحييلييي،  لييالنييتيياج 
الر�شيدة، وهذا ما اأ�شاف امكانية تقدمي 
باأ�شعار  مقارنة  حمفزة  اأ�ييشييعييار  عييرو�ييس 
ال�ييشيينيياف امليي�ييشييتييوردة ميين اخليييارج. ونوه 
اأن�شط ال�شواق  اأن  �شعادته باملنا�شبة اىل 
اخلليجي،  ال�شوق  هو  حاليا  للموؤ�ش�شة 
ي�شهد  والييذي  عامة،  الفريقي  وال�شوق 

حاليا تطورا �شريعا، ومنوا لفتا.

زيادة مطردة
واأو�ييييشييييح ال�يييشيييتييياذ فيييييياروق اأبيييوبيييكييير بييياأن 
غدا  قد  العاملية،  فيياروق  قرطا�شية  ا�شم 
اليي�ييشييوق واحلييمييدهلل، ويوؤكد  مييعييروفييا يف 
هذا ما نلم�شه مبعدلت مبيعاتنا، خالل 
بن�شبة  ازدادت  حيييييث  املييا�ييشييييية،  العييييوام 
حجم  زييييادة  ب�شدد  الن  ونحن   20%
على  احلفاظ  مع  وتنويعها،  منتوجاتنا، 
امام  واملعهود،  املناف�س  اجلييودة  م�شتوى 
تتطلع  مييا  وهيييذا  الوروبييييييية،  مثيالتها 
اليه موؤ�ش�شتنا من خالل قواعد �شمان 
النوعية، واحلفاظ على ثقة امل�شتهلكن 

الرا�شخة.

اىل  اأبوبكر  فيياروق  ال�شتاذ  �شعادة  واأ�شار 
اأن دبي قد تاأثرت بالزمة املالية العاملية، 
واحلمدهلل  اأنييينيييا  ال   2008 اليييعيييام  يف 
المور  عييادت   ،2010 العام  بداية  منذ 
اأ�شرع،  وب�شكل  كييانييت،  ممييا  اأقيييوى  لتكون 
مما ح�شل يف اأوروبا وغريها من الدول 
النجاح،  هذا  يف  الف�شل  ويعود  الغربية، 
ال�شاملة،  والروؤية  احلكيمة،  الدارة  اىل 
لالمور،  والييدقيييييق  املو�شوعي  والتفهم 
والتحولت واملتغريات، التي مت احتوائها 
منتوجاتنا  وت�شل  هلل،  وال�شكر  باأقتدار 
حاليا اىل حوايل 94 بلدا حول العامل. 
وخل�س ال�شتاذ فاروق اأبوبكر اىل القول 
و�شنحافظ  بامل�شتقبل،  متفائلون  نحن 
والتوا�شل  والداء  والنتاج،  العمل  على 
وامل�شاركة، باعلى معايري اجلودة ل�شمان 
ر�شا العمالء وارتياحهم، ور�شوخ ثقتهم 
وال�شتجابة لطلباتهم، وتلبية رغباتهم، 
اللقاءات واحلييوارات، وتعزيز  من خالل 
�شبكة التوزيع لدينا، وعلى مدار الوقت. 
وباأخت�شار قال: بب�شاطة اذا كان منتجك 
�شتنجح يف  فاأنك  وب�شعر معقول،  جيدا، 
ولييكييل جمتهد ن�شيب،  دبييي والميييييارات، 

واهلل ويل التوفيق.

14

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
م�شت�شار الأمن الوطني ونائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي، يفتح معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س 
البطن للطريان اخلا�س  مبطار  اليوم  اأبوابه   2013
املنتجات  اأحييدث  ا  عار�شً مار�س   7 اإىل   5 الفرتة من  يف 
ت�شل  م�شاحة  على  العام  الطريان  قطاع  يف  واخلييدمييات 

اىل 80،000 مرت مربع.
2013 على  اأبوظبي للطريان اخلا�س  وُيعقد معر�س 
م�شاحة ت�شاوي �شعف امل�شاحة التي ُنظم عليها يف دورته 
الأوىل العام املا�شي، حيث �شي�شارك يف فعالياته اأكر من 
160 موؤ�ش�شة خا�شة بقطاع الطريان من جميع اأنحاء 
دولة الإمارات العربية املتحدة ومن اأكر من 70 دولة 
مبا يف ذلك: كندا والوليات املتحدة الأمريكية، واأملانيا 
وفرن�شا و�شوي�شرا وجمهورية الت�شيك وبلجيكا واململكة 
والأردن،  والبحرين  وقطر  والكويت  ال�شعودية  العربية 
مما ميثل زيادة مبقدار ال�شعف مقارنة بعدد اجلن�شيات 

التي �شاركت العام املا�شي.
و�شي�شهد املعر�س هذا العام عر�س اأكر من 100 طائرة 
من اأبرز ال�شركات العاملية الرائدة يف قطاع الطريان مبا 
يف ذلك: برومباردير، ودا�شولت اأفيا�شيون وبوينغ وجلف 
اإيركرافت  و�شاير�س  اإيركرافت  وبايرب  و�شين�شا  �شرتمي 
ا�شتك�شاف  املييعيير�ييس  زوار  �ييشيييييتييمييكيين  كييمييا  واإييييربيييا�يييس. 
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة 
اأبوظبي للطريان اخلا�س الأول  الدوارة. وُيعد معر�س 
يف  الأحييجييام  �شتى  من  طائرات  ي�شم  لكونه  نظًرا  عامليًّا 
 LSA مكان واحييد، بييدًءا من 100 كجم مثل طائرتي
كالإيربا�س  طييًنييا   150 اإىل  و�يييشيييوًل   GYRO اأو 

.300-A310
كما  للمطارات  اأبوظبي  �شركة  ويرعاه  املعر�س  وينظم 

الرئي�شة  اأبوظبي  موؤ�ش�شات  من  العديد  بدعم  يحظى 
)اأدنوك(،  الوطنية  اأبوظبي  بييرتول  �شركة  يف  واملتمثلة 
والقوات امل�شلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة، ودائرة 
النقل يف اأبوظبي، وجمموعة الفطيم، وفالكون خلدمات 
اأبوظبي، و�شركة مبادلة  الطريان ورويال جت وطريان 
وبريتلينغ  وجيتك�س  لييلييطييريان  والحتيييياد  جييت  وروتييانييا 
العامة  والييهيييييئيية  والييثييقييافيية  لل�شياحة  اأبييوظييبييي  وهيييييئيية 

للطريان املدين.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلييمييادي،  ح�شن  يو�شف  و�شرح 
ملييعيير�ييس اأبييوظييبييي لييلييطييريان اخلييا�ييس، مييدييير عيييام مطار 
اأبوظبي  �شركة  اإن  قييائيياًل:  اخلييا�ييس  لييلييطييريان  البطن 
الق�شوى  الإمكانات  ب�شاأن  احلما�س  ميلوؤها  للمطارات 
يف  اخلييا�ييس  للطريان  اأبوظبي  معر�س  بها  يتمتع  التي 
املُقام  للحدث  الوا�شع  النطاق  ويو�شح  الثانية.  دورتييه 
هي  اأبوظبي  اإمييارة  اأن  املا�شي  بالعام  مقارنة  العام  هييذا 
اإليه  تو�شل  ما  واأعييظييم  اأحييدث  لعر�س  املثالية  الوجهة 
اإىل  للمطارات  اأبوظبي  �شركة  وتتطلع  الطريان.  قطاع 
دعم �شركات الطريان الرائدة يف جميع اأنحاء العامل يف 
تنمية اأعمالها من خالل طرح هذه املن�شة التي متكنهم 

من اإقامة حوار م�شرتك مع �شركاء حمتملن.
للمطارات  اأبوظبي  �شركة  حتر�س  احلييمييادي:  واأ�ييشيياف 
املهتمن بقطاع الطريان  اأمييام  نييادرة  اإتاحة فر�شة  على 
يطرحها  التي  املنتجات  باأف�شل  لال�شتمتاع  املنطقة  يف 
هذا القطاع. و�شي�شتمتع اجلمهور و�شكان اإمارة اأبوظبي 
ُتييقييام فيما بن  اأن  املييقييرر  ميين  بييعييرو�ييس جييوييية متنوعة 

ال�شاعة 14:00 و ال�شاعة 16:00 .
لفريق  خا�شة  ييا  عييرو�ييشً اجلييوييية  الييعييرو�ييس  و�شتت�شمن 
الفر�شان لال�شتعرا�شات اجلوية وفريق الإمارات للقفز 
زولتان  العاملي  للطيار  املُذهل  الأداء  اإىل  اإ�شافة  احليير، 
مو�شوعة  يف  قيا�شية  اأرقييام  خم�س  على  احلائز  فريي�س، 

غيني�س .

و�شت�شرف �شركة اأبوظبي للمطارات على اإ�شدار العديد 
معر�س  فعاليات  �شمن  الييعييقييود  وتييوقيييييع  الييبيييييانييات  ميين 
اأبوظبي للطريان اخلا�س لهذا العام. اإ�شافة اإىل ذلك، 
�شي�شت�شيف املعر�س العديد املنتجات التي ُتعر�س لأول 
وتت�شمن:  الييطييريان،  وقييطيياع  املنطقة  يف  ح�شرًيا  مييرة 
عيير�ييس �ييشييركيية جييلييف �ييشييرتمي طيييائيييرة جيييي 650 التي 
و�شمال  الأو�ييشييط  ال�شرق  منطقة  يف  مييرة  لأول  ُتعر�س 
اأفريقيا، كما �شتطرح �شركة بومباردير اأحدث طائرة من 
طراز جلوبال 6000، اإ�شافة اإىل عر�س اأ�شطول متنوع 
من طائرات اإمرباير ايكزكيوتيف جيت بدًءا من طائرات 
فينوم 300 ذات املدى الق�شري و�شوًل اإىل طائرات لينيج 
املدى، ف�شاًل عن طائرات بي 2010  الطويلة   1000
وهي الطائرة الأحدث للم�شنع الإيطايل تيكنام، والتي 
تعد من اأن�شب الطائرات ملدار�س تعليم الطريان ملا تتميز 

به من تكاليف ت�شغيل منخف�شة.
كما �شي�شارك يف املعر�س هذا العام العديد من مدار�س 

اخلليج  مركز  ومنها  التدريب،  ومراكز  الطريان  تعليم 
ومركز  للطريان  الحتيياد  واأكادميية  الطريان  لدرا�شات 
والكلية  الإمييارات للطريان  واأكادميية  الإمييارات  طريان 
اإ�شافة  للتميز،  الييدويل  واملركز  الكويت،  يف  الأ�شرتالية 
والن  وكلية  الأردنييييييية،  امللكية  الييطييريان  اأكييادميييييية  اإىل 
واأكادميية  لييلييطييريان  الييفييجييرية  واأكييادميييييية  اليي�ييشييعييودييية، 

�شوبرلين باأ�شرتاليا.
لقد اأ�شبح تعليم ال�شباب ب�شاأن قطاع الطريان من �شمن 
اأولويات �شركة اأبوظبي للمطارات، ولقد ُخ�ش�س بالفعل 
اأحيييد اأيييييام املييعيير�ييس لييلييطييالب. ويف اليي�ييشييابييع ميين مار�س، 
�شيحظى املعر�س بزيارة اأكر من 800 طالب اإماراتي 
ميين املييرحييليية الييثييانييوييية لييتييتيياح اأمييامييهييم فيير�ييشيية اللتقاء 
بطالب مدار�س الطريان املوجودين ولتعلم املزيد حول 
الطريان واملالحة اجلوية. كما ندعو اجلميع  �شناعات 
ب�شعر  الثالثة  اأيييامييه  طييوال  املعر�س  فعاليات  حل�شور 

اإماراتي للتذكرة الواحدة. درهم   100

فعاليات معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س تبداأ ب�سعف �سعته ال�ستيعابية

املحلي % لل�سوق  و35  العاملي  ال�سوق  % اإىل   65 ••
على ت�سهيالتها وعلى دعمها املتوا�سل للمنتج املحلي احلكومة  •• ن�سكر 

والأفريقي يف املقدمة واخلليجي  الإماراتي  •• ال�سوق 
العامل حول  بلدًا   94 اإىل  منتوجاتنا  •• ت�سل 

ابوبكر فاروق•• فاروق  عبدهلل•• رامي  حممد  •• علي 

علياء حممود  اىل  يتحدث  ابوبكر  •• فاروق 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املوؤ�ش�شة  الأول،  اخلليج  بنك  �شدد 
الإميييارات  الييرائييدة يف دولييية  املالية 
اأميييييوال الدعم  املييتييحييدة،  الييعييربييييية 
والبالغة  املالية  ليييوزارة  احلكومي 
وذلك  درهيييم،  مليار   4.5 قيمتها 
والقوي  املتميز  املييايل  الأداء  عقب 
اليييييذي حييقييقييه الييبيينييك خييييالل عام 
على النتائج القوية  وبناء   2012
ال�شيولة،  جمييال  يف  �شجلها  الييتييي 
راأ�س  ميين  الأول  ال�شق  الر�شملة، 
املال،  راأ�يييس  كفاية  ومييعييدلت  امليييال 
الأول  اخليييليييييييج  بييينيييك  قييييييام  فيييقيييد 
بالرتتيب لعملية ال�شداد هذه يوم 
اأميي�ييس، وذليييك بييعييد احليي�ييشييول على 
املالية  وزارة  من  الالزمة  املوافقة 
وم�شرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي.
الرئي�س  اليي�ييشييايييغ،  اأنيييدرييييه  وقييييال 
الأول:  لييبيينييك اخلييليييييج  الييتيينييفيييييذي 
الذي  الييقييوي  امليييايل  املييوقييع  مكننا 
الأول،  اخلييليييييج  بيينييك  يف  بييه  نتمتع 
الدعم احلكومي  اأمييوال  �شداد  من 
لييييييييييييييوزارة امليييييالييييييييييية قييييبييييل ميييوعيييد 

ا�شتحقاقها بحوايل اأربع �شنوات. 
الفر�شة  اأنييتييهييز  اأن  اأود  واأ�يييشييياف: 

دولة  حكومة  اإىل  بال�شكر  لأتييقييدم 
وزارة  املييتييحييدة،  العربية  الإمييييارات 
العربية  الإمييارات  املالية وم�شرف 
دعمهم  عيييليييى  املييييركييييزي  امليييتيييحيييدة 
لالقت�شاد  وامليييتيييوا�يييشيييل  اليي�ييشييلييب 
والقطاع امل�شريف الإماراتي خالل 
ال�شنوات املا�شية، الأمر الذي مكن 
والزدهار  النمو  من  القطاع  هييذا 
القت�شادية  التحديات  ومواجهة 
الييتييي �ييشييهييدنيياهييا. كييمييا كييييان لتلك 
اتخذتها  الييتييي  املييهييميية  الييييقييييرارات 
كييبييرياً يف متكن  دوراً   ، احلييكييوميية 
احلفاظ  من  الإميياراتييي  القت�شاد 
على م�شتوى النمو يف الوقت الذي 
كان القت�شاد العاملي يواجه اأوقات 

�شعبة. 

بنك اخلليج الأول ي�سدد اأموال الدعم احلكومي 
البالغة قيمتها 4.5 مليار درهم لوزارة املالية 
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•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  اأكيييدت 
�شريكا  تعد  تركيا  اأن  اخلييارجييييية  الييتييجييارة  وزييييرة 
الزدهيييار  لتحقيق  الإمييييارات  دولييية  �شعي  يف  مهما 
اليييدائيييم . وقييالييت جتييمييع دوليييية الإمييييييارات وتركيا 
عالقات �شداقة متينة نحتفي بها اليوم بالإ�شافة 
اإىل الروابط التجارية والقت�شادية بن البلدين.

ال�شيخة  ملييعييايل  الفتتاحية  الكلمة  يف  ذلييك  جيياء 
تركيا  اأبوظبي  ملتقى  افتتاح  فى  القا�شمي  لبنى 
فندق  فييى  اميي�ييس  اأعييمييالييه  بيييداأ  والييييذي  لال�شتثمار 

جمريا اأبراج الحتاد باأبوظبي.
الييتييجييارة بن  ارتييفيياع حجم  اىل  واأ�ييشييارت معاليها 
 33.3 اأمييريييكييي  دولر  مليار   9.1 اإىل  البلدين 
مليار درهم اإماراتي خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل 
املائة  يف   288 ن�شبتها  بييزيييادة   2012 عييام  ميين 
بلغ حجم  2011 حيث  عييام  الفرتة من  ذات  عن 
التجارة اآنذاك 2.3 مليار دولر 8.6 مليار درهم 

اإماراتي.
به  قييامييت  اليييذي  املتميز  بالعمل  معاليها  ونييوهييت 
فعاليات  لتنظيم  اأبوظبي  و�شناعة  جتييارة  غرفة 
امللتقى لفتة اإىل ان القت�شاد الرتكي حقق منوا 
بن�شبة 3 يف املائة خالل العام املا�شي وم�شيه على 
يف   4 عن  يقل  ل  منو  لتحقيق  ال�شحيح  الطريق 
املائة هذا العام واأ�شارت اإىل اأن هناك حوايل 600 

�شركة تركية تعمل يف دولة الإمارات.

مثالية  من�شة  املنتدى  هييذا  يعترب  لذلك  وقييالييت 
هذه  منييو  وت�شريع  ا�شتيعاب  ميكننا  كيف  ملعرفة 
ال�شركات ومناق�شة كيفية موا�شلة تعزيز �شراكاتنا 

وحتقيق اأهدافنا امل�شرتكة .
واأ�شافت خماطبة الوفد الرتكي : اإنه ومنذ ثالث 
الإماراتين  الأعمال  رجال  بت�شجيع  قمنا  �شنوات 
عييلييى ال�ييشييتييثييمييار يف تييركيييييا ميين اأجييييل دعيييم جهود 
اخل�شخ�شة الطموحة يف بلدكم ومنذ ذلك احلن 
خالل  من  التجارية  حتالفاتنا  تعزيز  على  نعمل 
اللقاءات  واإجيييييراءات  امل�شرتكة  امليي�ييشيياريييع  خمتلف 
من  املييزيييد  ا�شتك�شاف  اإىل  تييهييدف  الييتييي  اليييدوريييية 
القائم منها ونتيجة  التعاون مع تطوير  جمالت 
وا�شارت اإىل اأن قيمة جتارة املناطق احلرة العاملة 
بييالييدوليية مييع تييركيييييا بييلييغييت خيييالل اليينيي�ييشييف الأول 
درهم  مليار   2.246 قيمته  ما   2012 عييام  من 
اإماراتي 660.3 مليون دولر حمققة منوا بن�شبة 
82 يف املائة مقارنة مع نف�س الفرتة من 2011 
اإماراتي  درهم  مليار   1.336 قيمته  ما  والبالغة 

. دولر  مليون   263.7
العربية  الإميييييارات  دولييية  حيير�ييس  معاليها  واأكييييدت 
الأهم  الييتييجيياري  ال�شريك  تبقى  اأن  على  املييتييحييدة 
ملتزمون  اأننا  وقالت  الأو�ييشييط  ال�شرق  يف  لرتكيا 
وال�شتثمارية  اليييتيييجييياريييية  قييطيياعيياتيينييا  بييتييطييوييير 

للمحافظة على هذه املكانة املتميزة .
املجالت  العديد من  اأن هناك  اأكييدت معاليها  كما 
التي نحتاج اإىل موا�شلة تركيز جهودنا امل�شرتكة 

تييعييزيييز �شراكاتنا  يييجييب  اليي�ييشييبييب  ولييهييذا   . عييليييييهييا. 
اأفريقيا  يف  بال�شتثمارات  الهتمام  مييع  الثنائية 
القت�شادية  الأو�يييشييياع  �ييشييوء  الييو�ييشييطييى يف  واآ�ييشيييييا 
املييتييغييرية  واأعيييربيييت مييعيياليييييهييا عيين اأمييلييهييا بيييياأن يتم 
املنطقة  التجارة احلرة بن  اتفاقية  التوقيع على 
وتركيا قريبا حيث يعد ذلك تطورا يتطلع جمتمع 

الأعمال لدينا اإىل حتقيقه.
واأعيييربيييت مييعييايل وزيييييرة الييتييجييارة اخلييارجييييية عن 
الرئي�س  فخامة  وجهها  الييتييي  لييلييدعييوة  تقديرها 
الرتكي عبد اهلل غول ل�شركاتنا من اأجل ا�شتك�شاف 
القت�شادية  الييقييطيياعييات  يف  ال�ييشييتييثييمييار  فييير�يييس 
الت�شنيع  قييطيياعييات  ل�شيما  تييركيييييا  يف  الرئي�شية 

والزراعة وال�شياحة والنقل واخلدمات املالية.
ودعت معايل ال�شيخة لبنى امل�شتثمرين وال�شركات 
ربوع  يف  وا�شتثماراتها  اأعمالها  لتو�شيع  الرتكية 
الييبيينيياءة يف تطوير قطاعات  وامليي�ييشيياركيية  الإميييييارات 
وال�شناعات  املييتييجييددة  الييطيياقيية  كقطاعات  واعيييدة 
واملتو�شطة.  ال�شغرية  وامل�شاريع  والغذاء  املتطورة 
واأعربت عن �شكرها وتقديرها للحكومة وجمتمع 
الأعمال وال�شعب يف تركيا على دعمهم و�شداقتهم. 
�شالح  اآل  عييبييداهلل  �شعادة  امللتقى  اأعييمييال  وح�شر 
املهند�شة  و�شعادة  اخلارجية  التجارة  وزارة  وكيل 
التنفيذية  الهيئة  رئي�شة  اجلييابيير  عبيد  فيياطييميية 
الدكتور  و�شعادة  اأبوظبي  اأعييمييال  �شيدات  ملجل�س 
جمل�س  اأع�شاء  علي  يو�شف  و�شعادة  العوم  قا�شم 
املهريي مدير  و�شعادة حممد هالل  الغرفة  اإدارة 

�شركة   200 اأكيير من  الغرفة وممثلون عن  عييام 
تركية واإماراتية و�شركات عاملة يف اإمارة اأبوظبي. 
مييين جييانييبييه اأكيييييد �ييشييعييادة خييلييفييان �ييشييعيييييد الكعبي 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
و�شناعة اأبوظبي اأهمية تاأ�شي�س �شراكة اقت�شادية 
وا�شتثمارية وا�شرتاتيجية مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
الرتكية. وقال �شعادته يف كلمة األقاها يف اجلل�شة 
الفتتاحية مللتقى اأبوظبي تركيا لال�شتثمار اإننا يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام واأبوظبي 
اأبرز  اأحييد  اأنها  تركيا على  اإىل  ننظر  ب�شكل خا�س 
تربطنا  حيث  والقت�شادين  التجارين  ال�شركاء 

منوا  �شهدت  وثيقة  و�شالت  وطيدة  عالقات  بها 
ال�شركات  عييدد  زيييادة  مع  املا�شية  ال�شنوات  خييالل 
اإىل  اأبوظبي  اإمييارة  يف  وامل�شجلة  العاملة  الرتكية 
التجارية بن  املييبييادلت  وارتييفيياع قيمة  �شركة   32
ب�شورة  وتييركيييييا  املييتييحييدة  العربية  الإميييييارات  دولييية 
اأن هذا يربز  ملحوظة خالل العام املا�شي موؤكدا 
ال�شركات الرتكية من قييدرات كبرية  ما تتمتع به 
وخربات متميزة ويلقي ال�شوء يف الوقت ذاته على 

مدى الثقة املتبادلة بن اجلانبن.
طرحت  اأبييوظييبييي  اإميييييارة  اأن  اإىل  الييكييعييبييي  واأ�يييشيييار 
و�شاملة  متكاملة  روؤيييية  املا�شية  ال�شنوات  خييالل 

ال�شعد  كييافيية  عييلييى  القييتيي�ييشييادي  الييتيينييوع  لتحقيق 
القطاع اخلا�س  دور  تفعيل  واملييجييالت من خييالل 
روؤية  جيياءت  وانييه من هنا  القت�شادية  التنمية  يف 
احلروف  عييلييى  اليينييقيياط  لت�شع   2030 اأبييوظييبييي 
قييوي ومتنوع  اقت�شاد  اإر�ييشيياء  اإىل  احليياجيية  وتييربز 
توفري  على  ويعمل  املعرفة  على  قييائييم  وم�شتدام 
تييقييدمي الييفيير�ييس املييتييميييييزة لييالأجيييييال املييقييبييليية من 
ال�شعد  اأبوظبي على كافة  الإرتقاء مبكانة  خالل 
الروؤية  هييذه  مييعييامل  اأن  واأو�ييشييح  وعييامليييييا.  اإقليميا 
امل�شاريع  من  العديد  اإطييالق  مع  بالو�شوح  تت�شم 
اأبوظبي  اإمييارة  واملييبييادرات على خمتلف ال�شعد يف 
املتجددة  للطاقة  اأول مدينة  تاأ�شي�س م�شدر  مثل 
عمالقة  حتتية  بنية  م�شاريع  واإقيياميية  الييعييامل  يف 
هي الأكرب على �شعيد املنطقة تتيح فر�شا هائلة 
يف  خا�شة  العاملية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ملختلف 

جمال امل�شاريع والبنية التحتية.
اأبعد  هو  ما  اإىل  تتطلع  اأبوظبي  اأن  الكعبي  واأكييد 
والتجارية  القييتيي�ييشييادييية  الييعييالقييات  تييعييزيييز  مييين 
واليي�ييشيينيياعييييية عييلييى اليييرغيييم مميييا لييهييا مييين اأهمية 
اإننا  وقييال  اجلانبن.  على  عييديييدة  ومنافع  كبرية 
وال�شركات  للموؤ�ش�شات  اأكييرب  م�شاركة  اإىل  نطمح 
املحلية  امليييهيييارات واخليييييربات  تييعييزيييز  الييرتكييييية يف 
اأكرب يف تطوير قطاعات حيوية  ب�شكل  وامل�شاهمة 
الثقيلة  وال�شناعات  التحتية  البنية  مهمة خا�شة 
الأهمية  ذات  الييقييطيياعييات  ميين  وغييريهييا  والييطيياقيية 

احليوية لقت�شاد اأبوظبي .

لبنى القا�سمي تفتتح اأعمال ملتقى اأبوظبي تركيا لل�ستثمار 
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•• ال�صارقة-وام:

دبي للطريان  رئي�س هيئة  اآل مكتوم  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ  �شمو  حل 
الثاين فى قائمة  املركز  الإمييارات يف  الرئي�س الأعلى ملجموعة طييريان 
لعام  العربي  العامل  وتاأثريا يف  نفوذا  والأكيير  الأقييوى  �شخ�شية  املائة 
كما جاء الإماراتي حممد العبار رئي�س �شركة اإعمار العقارية   2013
النقاب  بيزني�س  جلف  جملة  وك�شفت  القائمة.  فى  ال�شاد�س  املركز  فى 
العربي  العامل  وتيياأثييريا يف  نفوذا  والأكييير  الأقيييوى  �شخ�شية  املائة  عن 
والعقارات  التمويلية  القطاعات  خمتلف  غطت  والييتييي   2013 لعام 
الدكتور  واحتل  والتجارة.  واملجتمع  والثقافة  والتكنولوجيا  والعلوم 
عبد اهلل عبد العزيز النجار من المارات رئي�س املوؤ�ش�شة العربية للعلوم 

يف  نفوذا  الأكيير  العربية  ال�شخ�شيات  يف  الييرابييع  املركز  والتكنولوجيا 
العام احلايل مقارنة مبركز  42 يف قائمة  العلوم والتكنولوجيا ورقم 
التي  ال�شتثنائية  البحثية  الأن�شطة  لدعمه   2012 قائمة  يف   43
ال�شتثمارات من  العربية عن طريق جذب  املنطقة  اأجراها علماء من 
امل�شتدامة  والتنمية  القت�شاد  جعله  عن  ف�شال  العامل  اأنحاء  خمتلف 
الأول  املييركييز  واحييتييل  التكنولوجي.  والبييتييكييار  العلمي  للبحث  حميييورا 
الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز اآل �شعود رئي�س �شركة اململكة 
التون�شية  الثورة  البوعزيزي رمز  ال�شعودية بدل من حممد  القاب�شة 
والذي جاء يف املركز الأول العام املا�شي وجاء فى املركز الثالث ال�شعودي 
وزير  النعيمي  على  ال�شعودي  ثييم  اأرامييكييو  �شركة  رئي�س  الفالح  خالد 
البرتول ال�شعودي فى املركز الرابع وتبعه حممد املادي من ال�شعودية 

رئي�س �شركة �شابيك فى املركز اخلام�س.
وجاء امل�شري الأمريكي حممد العريان رئي�س �شركة بيمكو فى املركز 
ال�شابع والقطري اأحمد حممد ال�شيد رئي�س قطر القاب�شة فى املركز 
رئي�س  الأ�شل  اللبناين  اجلن�شية  الربازيلي  غ�شن  وكارلو�س  الثامن 
�شركة رينو ني�شان فى املركز التا�شع ورمي اأ�شعد ال�شعودية النا�شطة يف 

حقوق الإن�شان فى املركز العا�شر.
اأهمية وحيوية قطاع  التوايل  الثاين على  للعام  بيزني�س  واأكييدت جلف 
والعقارات  التمويل  قطاعات  من  بغريه  مقارنة  والتكنولوجيا  العلوم 
يعد من  والتكنولوجيا  العلوم  واأن جمال  وال�شتثمار خا�شة  والتجارة 
التي  خا�شة  العربية  املجتمعات  يف  تنمية  لأي  ال�شرتاتيجية  الأ�ش�س 
تعاين من ارتفاع معدلت البطالة واحلاجة املا�شة لدفع معدلت النمو 

القت�شادي وخلق فر�س عمل وزيادة معدلت الأجور يف املنطقة.
العلوم  جمييال  يف  نييفييوذا  الأكييير  العربية  ال�شخ�شيات  قائمة  يف  وجييياء 
والتكنولوجيا �شبع �شخ�شيات هذا العام مقارنة بخم�س �شخ�شيات عام 
اأمريكي اجلن�شية  ت�شارلز الع�شي لبناين الأ�شل  الدكتور  هم   2012
يف  الأول  املركز  احتل  والييذي  الف�شاء  تكنولوجيا  متخ�ش�س يف جمال 
ترتيب فئة العلوم والتكنولوجيا لعام 2013 ورقم 29 يف قائمة املائة 
ولأول مرة ياأتي الدكتور مر�شي عرب حرب من م�شر يف املركز الثاين 
لقائمة العلماء العرب ورقم 37 على قائمة املائة وهو اأبرز اخ�شائيي 
رئي�س  وي�شغل حاليا من�شب  الأو�شط  ال�شرق  والبنكريا�س يف  ال�شكري 
املتو�شط وتبعته  ال�شكري مبنطقة �شرق البحر  الييدويل ملر�س  الحتيياد 

الدكتورة حياة �شندي من ال�شعودية وهي باحثة يف جمال الطب.

اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم يف املركز الثاين فى قائمة املائة �سخ�سية الأقوى والأكرث تاأثريًا يف العامل العربي
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

بييي�يييشيييرورة الرتييييقيييياء بدورها  الييتييزامييهييا  مييين  انيييطيييالقييياً 
وعالقاتها على امل�شتويات املحلية والإقليمية والدولية، 
وامليزانية،  امليييوارد  بقطاع  ممثلة  املييالييييية،  وزارة  نظمت 
املخت�شن  املوظفن  مع  مفتوحاً  لقاء  دبييي؛  يف  موؤخراً 
�شركائها  لييدى  املالية  وال�شيا�شات  الإيييييرادات  جمييال  يف 
امل�شتقلة  الحتادية  واجلهات  الييوزارات  من  احلكومين 
امليييوارد وامليزانية من  بييدوليية الإميييييارات.  وهييدف قطاع 
خالل هذا اللقاء اإىل تعزيز قنوات الت�شاور مع خمتلف 
العمل  اآليييييييات  تييطييوييير  �شبيل  احلييكييومييييين يف  �ييشييركييائييه 
ا�شتغالل  اأف�شل  حتقيق  بدورها  ت�شمن  التي  امل�شرتكة 
ملوارد احلكومة الحتادية وتنميتها من خالل ما تعتمده 

من ادارة مالية فعالة و�شيا�شات ر�شيدة. 
را�شد  �شعيد  �ييشييعييادة  اأكيييد  الييلييقيياء،  هييذا  على  تعليقه  ويف 
على  وامليزانية؛  املييوارد  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  اليتيم، 
مع  التعاون  عالقات  بتوطيد  املتوا�شل  اليييوزارة  الييتييزام 
خمتلف ال�شركاء ال�شرتاتيجين، وتعزيز فر�س تبادل 
ت�شهده  مييا  مييع  الييطييرفيين، خا�شة  بيين  والأفييكييار  الآراء 

الوزارة من تطوير م�شتمر يف خمتلف جمالت عملها.

وقييييال �ييشييعييادتييه: ييي�ييشييع قييطيياع املييييييوارد وامليييييزانييييية على 
املالية  الأنظمة  خمتلف  تطوير  مهمة  اأولييوييياتييه  راأ�يييس 
اللكرتونية، مبا ميكنه من تقدمي الدعم الذي ي�شهم 
رائدة  تكون  اأن  يف  املالية  وزارة  روؤييية  حتقيق  يف  بييدوره 
عاملية يف جمالت اإدارة املوارد املالية، مبا يحقق التنمية 

امل�شتدامة واملتوازنة. 
بالوزارة  املالية  ال�شيا�شات  تن�شيق  اإدارة  ا�شتهلت  وقييد 
عمل  اآليييييات  بييّن  تو�شيحي  عر�س  بتقدمي  اللقاء  هييذا 
نظام بوابة الإمارات لتقارير اإح�شاءات مالية احلكومة، 
و�شبل  م�شتخدموه  بها  يقع  التي  ال�شائعة  والأخييطيياء 
الوزارات  ت�شليم  اآليييييات  ا�شتعرا�س  عن  ف�شاًل  جتنبها، 
واملواعيد  املالية  لبياناتها  امل�شتقلة  الحتادية  واجلهات 
توزيع  عييلييى  الإدارة  حيير�ييشييت  كييمييا  لييذلييك،  املخ�ش�شة 
ا�شتبيان خا�س لقيا�س مدى ر�شى �شركاء القطاع حول 
ولييالإطييالع على اقرتاحاتهم  اللييكييرتوين،  النظام  هييذا 

اخلا�شة بتطويره. 
ومن جهتها، قدمت اإدارة تنمية الإيرادات خالل اللقاء 
عر�شاً تو�شيحياً لالأ�ش�س واملعايري املتبعة يف وزارة املالية 
يف جمالت فر�س ر�شوم احلكومة الحتادية اأو تعديلها، 
مما اأتاح املجال اأمام �شركاء الوزارة ملناق�شة تلك الأ�ش�س 

واملعايري وال�شتف�شار عنها ب�شكل مّو�شع. 
قييد نظمت  كييانييت  املييالييييية  وزارة  اأن  اإىل  الإ�يييشيييارة  جتيييدر 
الإ�شرتاتيجين  �شركاءها  لتكرمي  حفاًل خا�شاً  موؤخراً 

الإميييارات،  حكومات  من   2012 عييام  عن  والرئي�شين 
ال�شرتاتيجين  الييي�يييشيييركييياء  عيييين  مميييثيييليييون  حييي�يييشيييره 

والرئي�شين من حكومات الإمارات املحلية.

وزارة املالية تنظم لقاًء مفتوحًا مع �سركاء قطاع املوارد وامليزانية 

م�سوؤولون ي�سيدون باأهمية مركز اأبوظبي للأعمال يف حتقيق اأهداف روؤية الإمارة القت�سادية 2030

وزارة البيئة تغلق ثلث ك�سارات 
خمالفة يف الفجرية ملدة ثلثة اأ�سهر

•• دبي -وام:

اأغلقت وزارة البيئة واملياه ثالث ك�شارات يف منطقة الطوين وحبحب يف اإمارة 
 20 رقم  الييوزراء  اأحكام قرار جمل�س  اأ�شهر ملخالفتهما  الفجرية مدة ثالثة 
ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم عمل الك�شارات واملحاجر ونقل منتجاتها والقرار 
الوزاري رقم 110 ل�شنة 2010 ب�شاأن اخلطوط الإر�شادية املنظمة اخلا�شة 
بتخطيط وت�شغيل وتنفيذ اأعمال املن�شاآت العاملة يف جمال الك�شارات واملقالع. 
ومت تنفيذ قرار اإغالق الك�شارات واإيقاف جميع عملياتها الت�شغيلية بالتن�شيق 
و�شرح  الطبيعية.  للموارد  الفجرية  وموؤ�ش�شة  الداخلية  وزارة  مع  والتعاون 
�شعادة �شلطان بن علوان وكيل الوزارة امل�شاعد للتدقيق اخلارجي اأنه مت �شبط 
الوزارة  يف  اخلارجي  التدقيق  قطاع  خمت�شي  قيام  اأثناء  املخالفة  الك�شارات 
بزيارة ليلية مفاجاأة وذلك �شمن برامج الرقابة الدورية التي تتم على اأعمال 
الك�شارات واملقالع يف الدولة للتاأكد من دقة تنفيذ اخلطوط الإر�شادية املنظمة 
لأعمال هذه ال�شناعات لتعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق الت�شريعات 
منتجاتها.  ونقل  واملقالع  الك�شارات  جمال  يف  العاملة  املن�شاآت  لعمل  املنظمة 
واأو�شح ابن علوان اأنه لوحظ انبعاثات كثيفة للغبار من الك�شارات الرئي�شية 
عدم  ب�شبب  الغربلة  ووحيييدات  الناقلة  والأحييزميية  الثانوية  الييكيي�ييشييارات  وميين 
اإجراء اأعمال ال�شيانة الالزمة لأنظمة التحكم بالغبار اإىل جانب عدم التزام 
الك�شارات بت�شغيل ر�شا�شات املياه اأثناء عمليات الت�شغيل يف الك�شارة الرئي�شية 
موؤكدا اأنه لن ي�شمح للك�شارات التي مت اإغالقها مبعاودة عملياتها بعد انق�شاء 

فرتة الإغالق اإل بعد التفتي�س عليها والتاأكد من ت�شحيح اأو�شاعها. 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ييشيياد عييدد ميين كييبييار امليي�ييشييوؤوليين ميين الدوائر 
والهيئات واملجال�س احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي  التنمية القت�شادية -  مببادرة دائرة 
اأنها  موؤكدين  لالأعمال  اأبوظبي  مركز  افتتاح 
اأبوظبي  روؤييية  اأهيييداف  لتحقيق  مهمة  خطوة 
ذلييك خييالل جولة  جيياء   .2030 القت�شادية 
احلكومية  اجلهات  من  عييدد  م�شوؤولو  به  قييام 
يف اأبوظبي يف مركز اأبوظبي لالأعمال رافقهم 
خيياللييهييا �ييشييعييادة حمييمييد عييميير عييبييد اهلل وكيل 
الييييدائييييرة حيييييث تييعييرفييوا عييلييى امليييقييير اجلديد 
العديد  تقدم  التي  املختلفة  واأق�شامه  للمركز 
من اخلدمات للعمالء اأبرزها ما يقدمه ق�شم 
لالإ�شراع  خدمات  من  الإلكرتونية  اخلدمات 
التجارية.  الرتاخي�س  معامالت  كييل  بيياجنيياز 
وقيييال مييعييايل نييا�ييشيير اأحييمييد اليي�ييشييويييدي رئي�س 

الدائرة يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة اإن مركز 
املهمة  املبادرات  اإحدى  يعد  لالأعمال  اأبوظبي 
لتاأ�شي�س  اأبوظبي  اإميييارة  حكومة  تبنتها  التي 
وذلك  دولية  معايري  وفق  مثالية  اأعمال  بيئة 
ت�شتهدف  �شاملة  ا�شرتاتيجية  خطة  �شمن 
القت�شادية  اليييقيييطييياعيييات  وتيينييمييييية  تيييطيييويييير 
مهما  جانبا  يحقق  املييركييز  اأن  واأكيييد  املختلفة. 
القت�شادية  اأبيييوظيييبيييي  روؤيييييية  ميييرتيييكيييزات  مييين 
اأعمال مثالية ت�شهم  بيئة  اإيجاد  وهو   2030
يف جعل اإمارة اأبوظبي مركزا مهما يف املنطقة 
وذلك من خالل تبني م�شاريع ومبادرات تلبي 
واأ�شاد   . وامل�شتثمرين  الأعمال  رجال  تطلعات 
والتوجيهات  بالدعم  ال�شويدي  نا�شر  معايل 
ال�شديدة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومن  زايد 
اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 

التنفيذي  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييس  امليي�ييشييلييحيية  لييلييقييوات 
اإميييارة  الأثييير يف حتقيق  لها كبري  كييان  والييتييي 
واملناخ  البيئة  توفري  يف  نوعية  نقلة  اأبوظبي 
املالئمن لالأن�شطة القت�شادية وال�شري بثبات 
نحو تنمية اقت�شادية م�شتدامة وفق حمددات 
اأن  واأكييد   .2030 القت�شادية  اأبوظبي  روؤييية 
اإمارة  يف  مثالية  اأعمال  بيئة  اإيجاد  م�شوؤولية 
لالأعمال  اأبوظبي  مركز  على  تقع  ل  اأبوظبي 
اجلهات  بكل  منوطة  امل�شوؤولية  اإن  بل  وحييده 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
التعاون  عييليييييهييم جييميييييعييا  ييي�ييشييتييوجييب  واليييذيييين 
على  تركز  التي  امل�شرتكة  الأهيييداف  لتحقيق 
م�شاهمة خمتلف القطاعات يف عملية التنمية 
. كما اأكد معايل نا�شر اأحمد ال�شويدي رئي�س 
حر�س  اأبييوظييبييي  القت�شادية  التنمية  دائيييرة 
اأبوظبي  روؤيييية  اأهييييداف  ترجمة  على  الييدائييرة 
حتقيق  اإىل  الييرامييييية   2030 القييتيي�ييشييادييية 

خطوات متكن اإمارة اأبوظبي من اأن تكون بيئة 
اأعمال منفتحة وفاعلة ومندجمة عامليا وذلك 
من خالل تبني اأف�شل املعايري واملوا�شفات مبا 
ميكنها من حتقيق اأف�شل املراكز يف موؤ�شرات 
وقال  الأعمال.  لبيئة  القت�شادية  التناف�شية 
اأبييوظييبييي لييالأعييمييال مع  اإن بييدء ت�شغيل مييركييز 
مطلع العام 2013 من �شاأنه اأن يحقق مراكز 
�ييشييميين ت�شنيفات  اأبييوظييبييي  مييتييقييدميية لإميييييارة 
الييبيينييك الييييييدويل لأفيي�ييشييل مييييدن اليييعيييامل على 
يف  الأعييمييال  اأن�شطة  ممييار�ييشيية  �شهولة  �شعيد 
الت�شهيالت  ظل �شعيه نحو توفري حزمة من 
والإجييراءات الفنية والقانونية والإجرائية يف 
ومنها  والأعييمييال  وال�شتثمار  التجارة  جمييال 
تطوير النظام الإلكرتوين اخلا�س باإنهاء كل 
التجارية.  الرتاخي�س  ومتطلبات  اإجييييراءات 
اخلطة  اأن  اإىل  ال�شويدي  نا�شر  معايل  واأ�شار 
 2015-2011 ليييليييدائيييرة  ال�ييشييرتاتيييييجييييية 

القت�شادي  التنوع  قاعدة  تو�شيع  نحو  تتجه 
وزيادة  وتوازنا  اإنتاجية  اأكر  واإن�شاء قطاعات 
التجارية  للقطاعات  الهيكلية  البنية  فعالية 
التعاون  امليييزييييد مييين  ا�ييشييتييدعييى  الييييذي  الأمييييير 
والييتيينيي�ييشيييييق امليي�ييشييرتك بيين اليييدائيييرة واجلهات 
مو�شحا  منها  واملحلية  الحتييادييية  احلكومية 
ال�شياق ويحقق  املركز ي�شب يف هذا  اإن�شاء  اأن 
الأهداف امل�شتقبلية التي ر�شمتها اخلطة التي 
تتوافق وتطلعات اأ�شحاب الأعمال. من جانبه 
اأكد معايل عبد اهلل را�شد العتيبه رئي�س دائرة 
لالأعمال  اأبوظبي  مركز  اأن  ظبي  النقل-اأبو 
التي  الإلكرتونية  اخلدمات  م�شتوى  �شياأخذ 
جديدة  اآفيييياق  اإىل  اأبييوظييبييي  حييكييوميية  تقدمها 
ويييرفييع كييفيياءة وفييعييالييييية هيييذه اخلييدمييات التي 
توفر الكثري ميين الييوقييت واجلييهييد وتييرفييع من 
اإليه  ت�شعى  ما  وهو  املقدمة  اخلدمة  م�شتوى 

كل اجلهات احلكومية الأخرى.
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 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1238 )تنفيذ جتاري (
اىل املنفذ �شده/ �شعود حممد عبدالعزيز يا�شن عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك من حمكمة 
والتجارة  لال�شتثمار  العربي  ل�شالح/امل�شرف   2011/2281 رقييم  حكم  البتدائية  ابوظبي 
اخلارجية. وق�شى حكم املحكمة بالزام املدعى عيه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 576.115.34 
درهم مع الفوائد التاخريية عن ر�شيد ا�شل الدين البالغ 394.985.25 درهم وذلك بواقع %11 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2011/11/29  وحتى ال�شداد التام مبا ل يجاوز ا�شل 
الدين وب�شحة احلجز التحفظي املتخذ بالمر على عري�شة رقم 2011/3745 وذلك يف حدود 
ورف�شت  اتعاب حماماة  درهم   200 ومبلغ  بامل�شاريف  عليه  املدعى  والزمت  اعاله  به  املق�شي 
ماعدا ذلك من طلبات . ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  احلكم  بتنفيذ  القيام  عليك  لذا  لذلك،  املحدد 
ال�شاعة  التنفيذ  بيييادارة  حل�شورك   2013/4/10 جل�شة  حتديد  بانه  نخطرك  كما  العيييالن. 
)8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات 

القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن بالن�سر

املنظورة  ايجارات   )2012/3451( رقم  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الوىل 
اعالن  وذلك  املو�شوي  حممد  �شيد  املدعى/  من  واملرفوعة 
املدعى عليه/جنم ال�شم�س لالأثاث امل�شتعمل ن�شرا وقد حتدد 
يف   2013/3/13 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  الدعوى  لنظر 
ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب 

العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

اعـــــالن تغيري ا�سم 
انا، توكاديا باراث بهيمجيبهاي بن توكاديا بهيمجيبهاي  راجميبهاي 
اأبوظبي  ال�شادر من  : جي 2693477  رقييم  �شفر هندي  احمل جييواز   ،
رقم  بنجالف  كارنافاتي  يف  دائمة  ب�شفة  املقيم   2008/7/27 بتاريخ 
25 مقابل �شريوماين بنجالف، بارودا ، ال�شارع ال�شريع ، احمد اآباد ، 
جوجرات واملقيم حاليا يف �س.ب. 27547 ، اأبوظبي، بهذا اغري ا�شمي 
بهيمجيبهاي توكاديا  باراث  اإىل  بهيمجيبهاي  بيياراث  توكاديا  من 

اعتبارا من اليوم  

فقدان جواز �سفرت
حممد  امليييييييدعيييييييو/  فيييييقيييييد  
عييييلييييي مييييونييييدامييييبيييييييييالكييييال 
-هيينييدي اجلن�شية  حمييمييد  
رقيييييم   �يييييشيييييفيييييره  جيييييييييييييواز   -
)3500139(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/9493230

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ اديتيا كري�شنا 
-هندي  كيييييوميييييار      ارون 
�شفره  جييييواز   - اجلن�شية 
  )1984787( رقيييييييم  
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم      التييي�يييشيييال 

 050/5610080

فقدان جواز �سفرت
�شمري  املييييييييدعييييييييو/  فييييييقييييييد  
بيييوثيييو فيييييييتيييييييل     -هندي 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
 )2968878( رقيييييييييم  
�شادر من الهند من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/7805058

فقدان جواز �سفرت
فييقييد  املييدعييو/ كييانيييييبيياه بت 
�شيجان ديرمان   -اندوني�شيا 
�شفرها  جييييواز   - اجلن�شية 
رقم  )350168(  �شادر 
يجده  ميين  اندوني�شيا  ميين 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/7933228
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة 

املا�س ال�شفراء للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1101579 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/مفنود  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائيييرة 

CN 1099536:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/بنوت  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الدار للخياطة الن�شائية - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1137462-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ج�شر ال�شغري 

CN 1398516:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/اجلمال املغربي للخياطة والتطريز 

رخ�شة رقم:CN 1100267 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60
تعديل ا�شم جتاري:من/اجلمال املغربي للخياطة والتطريز

اىل/ اجلمال املغربي للخياطة
AL JAMAL ALMAGRABI TAILORING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية )1410907.2(
تعديل ن�شاط/حذف تطريز املالب�س اجلاهزة )1410902(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية( )1410906(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
البحري(  النقل  )قطاع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  ادنــوك(   - الوطنية  ابوظبي  برتول  )�سركة  اإ�سناد   / بييان 

تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكوره بياناتها بعد وهي

مراجعة  ال�شفينة  ت�شجيل  على  اعييرتا�ييس  لييه  ميين  كييل  على 
مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة اق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد
جديد

جديد
  جديد

اإ�شناد 251
اإ�شناد 252

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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رميا�س متجر متنوع - ذ.م.م
 / ل�شركة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م   - متنوع  متجر  رميا�س 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. 
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10732 بتاريخ 2013/3/5   

ليمت ل�س لالجهزة المنية - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة / ليمت 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م   - المنية  لالجهزة  ل�س 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. 
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ :2011/07/05 املودعة حتت رقم : 159551  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : وال-مارت �شتورز، اإنك.
وعنوانه : 702 اإ�س دبليو 8 �شرتيت ، بنتون فيل ، اأركن�شا�س   0520-72716 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

الواقعة بالفئة : 25
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن احلرف والرقم G21  باللغة الجنليزية. 

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  مار�س 2013 العدد 10732

EAT 58170

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/52  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 - كلية كمربيدج الدولية جمهول حمل القامة 
�ييس ذ.م.م وميثله:  لييلييدعيياييية والعيييييالن   تيي�ييشييريي  امليي�ييشييتيياأنييف /  ان  مبييا 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  اجلرمن    ابراهيم  ا�شماعيل  علي 
لها  بتاريخ 2013/1/16 وحددت  كلي  رقم 2012/644 جتاري  بالدعوى 
جل�شه يوم الثنن املوافق 2013/4/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/968 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليهم/ 1-�شركة املنارة العالية للعقارات واملقاولت العامة 2( عبدالرحمن 
ا�شماعيل حممد عبدالعال 3( �شركة زهرة ال�شرق لدارة العقارات وال�شيانة العامة   
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/27  قد حكمت عليك هذه احلكمة 
الزعابي  عبداهلل  �شعيد  احمد  �شعيد   / ل�شالح  اعيياله  بالرقم  املييذكييورة  الييدعييوى  يف 
يييوؤدوا للمدعي مبلغ  بان  بالت�شامن  املدعى عليهم  بالزام  املحكمة:  بالتايل: حكمت 
درهم  واربعمائة  الفا  وخم�شن  اثنن  درهيييم(   52.400( ومبلغ   ) درهييم   402.679(
والزمت املدعى عليهم بالت�شليم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/3/3 املييوافييق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        



الفجر الريا�سي

1717

الثالثاء -    5   مارس    2013 م    -    العـدد   10732
Tuesday   5    March    2013  -  Issue No   10732

نهيان  اآل  زايييد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
الريا�شي،  اأبييوظييبييي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بفندق  اليييييوم  م�شاء  ميين  ال�شابعة  ال�شاعة  يف  يقام 
تكرمي  حفل  اأبوظبي،  بالعا�شمة  الإميييارات  ق�شر 
منتخب الإمارات للمعاقن امل�شارك بدورة الألعاب 
ال�شبه اأوملبية والتي اأقيمت بالعا�شمة الربيطانية 
والتي   2012-9-9 اإىل   8-23 الفرتة  لندن يف 
العرياين  �شلطان  عييبييداهلل  خاللها  ميين  اإ�ييشييتييطيياع 
الرماية  مناف�شات  يف  الذهبية  امليدالية  بيياإنييتييزاع 
الف�شية  بيييياإنييييتييييزاع  احليييييميييييادي  حميييميييد  واليييبيييطيييل 
واليييربونيييزيييية يف ميينييافيي�ييشييات األيييعييياب الييييقييييوى.  ومت 
الدولة  يف  امل�شوؤولن  من  عدد  اإىل  الدعوة  توجيه 
املجال�س  وروؤ�شاء  العامة،  الريا�شية  وال�شخ�شيات 
العامة  الييهيييييئيية  بييياليييدولييية،ومييي�يييشيييوؤويل  الييريييا�ييشييييية 
الوطنية.  الأوملييبييييية  واللجنة  والريا�شة،  لل�شباب 
ووجه حممد حممد فا�شل الهاملي رئي�س جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  املييعيياقيين  اإحتييياد  اإدارة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأ�شحاب ال�شمو  الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، واإىل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، واإىل الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبييوظييبييي نييائييب الييقييائييد الأعييلييى لييلييقييوات امل�شلحة، 
للريا�شة  والييالحمييدود  الدائم  �شموهم  دعييم  على 
واليييرييييا�يييشييييييين، وحيييير�ييييس �ييشييمييوهييم عيييليييى تكرمي 
ي�شتحقون  الإرادة  فر�شان  اأن  واأكد  املعاقن  اأبنائنا 
كل  وجيييوه  على  الب�شمة  ر�ييشييمييوا  كونهم  الييتييكييرمي، 
اإماراتي يف هذا املحفل الأوملبي ورفعوا علم الدولة 
املعاقن  اإحتيياد  اأن  الهاملي  واأكييد   . لندن  �شماء  يف 
اجلييديييد ليين ييياألييو جييهييدا يف تييوفييري كييافيية عوامل 
ملوا�شلة  باجتهاد  وال�شعى  ال�شريحة  لهذه  النجاح 
املزيد من الإجنازات بعد اأن تبواأت ريا�شة املعاقن 
مكانة مرموقة يف اخلريطة العاملية م�شرياً اإىل اأن 
املرحلة القادمة �شت�شهد م�شاركات عاملية واإقليمية 
وقال  املن�شود.    النجاح  لتحقيق  الإعاقات  ملختلف 
ان حر�س قيادتنا الر�شيدة على اإ�شتقبال منتخبنا 
الييوطيينييي مبييثييابيية و�ييشييام عييلييى �ييشييدر كييل مييعيياق مما 
يييوؤكييد الإهييتييمييام والييرعيياييية لييهييذه الييفييئيية وحر�س 
يف  الدولة  منتخبات  تواجد  على  الر�شيدة  قيادتنا 

حديثه  الهاملي  واختتم  الييدولييييية.   املحافل  كافة 
بقوله: ان فر�شان الرادة على قدر امل�شوؤولية امللقاة 
اأجل حتقيق اجناز جديدة  على عاتقهم دائما من 
لريا�شة املعاقن بالدولة كما عودونا دائما وال�شري 
لييرتك ب�شمة جييديييدة خالل  على درب الجنيييازات 

م�شاركاتهم اخلارجية املقبلة.

ت�ستحق  الإرادة  فر�سان  اإجنــازات  خادم  ابن 
الإ�سادة 

اإحتاد  رئي�س  نييائييب  خيييادم  بيين  �شلطان  وجييه طيييارق 
الإماراتية  الييبيياراملييبييييية  الييلييجيينيية  ورئييييي�ييس  املييعيياقيين 
زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  بال�شكر 
اأبوظبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل 
تييكييرمي منتخبنا  الييريييا�ييشييي عييلييى رعييايييتييه حلييفييل 
الكبري  الإهتمام  اأن  اإىل  خييادم  بن  واأ�ييشييار  الوطني 
له  �شيكون  بييالييدوليية  املييعيياقيين  ريييا�ييشيية  تلقاه  اليييذي 
انعكا�شاته اليجابية على �شعيد امل�شاركات املحلية 
وح�شد  الإجنيييازات  موا�شلة  اأجييل  من  واخلارجية 

املزيد من البطولت.
واأ�شاف بن خادم اأن ريا�شة املعاقن العاملية ت�شهد 
مناف�شة قوية و�شعبة مما يتطلب من اأبناء الوطن 
للمحافظة  املقبلة  الييفييرتة  خييالل  م�شاعفا  جهدا 
على الجنازات التي ظلت حتققها هذه ال�شريحة. 

واأكد اأن املرحلة املقبلة �شت�شهد مزيداً من الهتمام 
البطولت  يف  امل�شاركة  الوطنية  املنتخبات  بكافة 
العربية والقارية والعاملية وثقتنا كبرية يف اأبطالنا 

املعاقن الذين على قدر امل�شوؤولية والتحدي. 

حتملنا  الإرادة  فر�سان  اإجنـــازات  بالرقاد 
م�سئولية اأكرب 

الإحتاد  رئي�س  نييائييب  بييالييرقيياد  ثيياين جمعة  اأو�ييشييح 
اأ�شبحت اليوم مفخرة  اإجنييازات فر�شان الإرادة  اأن 
وحكومة  قيييييادة  متابعة  راأييينييا  حيث  اإميياراتييي  لكل 
الفئة  اأن هييذه  اأكييد  الإميييارات للبطولة مما  و�شعب 
الإجنازات  بعد  خا�س  بطابع  متتاز  اليوم  اأ�شحت 
والتي  املحافل  خمتلف  يف  يحققونها  اأ�شبح  التي 
عييلييى ت�شميم جميع  الييقييوي  اليييدافيييع  تييعييد مبييثييابيية 
الالعبن لتحقيق املزيد من الإجنازات. واأ�شار اأن 
املعاقن  اأبطالنا  حققها  التي  والإجنيييازات  النتائج 
خالل الفرتة ال�شابقة ثمرة دعم قيادتنا الر�شيدة 

لتوفري  حثيثا  �شعيا  ي�شعى  املييعيياقيين  اإحتيييياد  واأن 
درب  على  لل�شري  املنتخبات  جلميع  املييالئييم  امليينيياخ 
الجنييازات ورفع علم الدولة عاليا خفاقا يف كافة 

املحافل الدولية.
الع�سيمي : دعم قيادتنا الر�سيدة وال�سركاء 

�سر اإجنازاتنا 
العام  ال�شر  اأمييين  الع�شيمي  عييبييداهلل  ميياجييد  اأكيييد 
اأن قيادتنا الر�شيده دائما حتر�س  باإحتاد املعاقن 
اأبيينييائيينييا املييعيياقيين مييوجييهييا ال�شكر اإىل  عييلييى تييكييرمي 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل،  حفظه  الييدوليية  رئي�س 
رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم  اآل  را�ييشييد  بيين  ال�شيخ حمييمييد 
اليييدولييية رئييييي�ييس جمل�س اليييييوزراء حيياكييم دبيييي رعاه 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل، 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الييفييريييق  واإىل  الإمييييييارات،  حييكييام 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايييد 
�شموهم  وحر�س  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
مكارم  اأن  اإىل  واأ�شار  دائماً،  املتميزين  تكرمي  على 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ لفر�شان الإرادة خري دليل 
على ذلك، وجاءت لتوؤكد اأنهم يحر�شون دائماً على 
الهتمام باأبناء الوطن من اأ�شحاب الإجنازات، من 
اأجل ال�شعي نحو التميز، وحتقيق الإجنازات، ورفع 

علم الدولة خفاقاً دائماً.
واأن  اأن يتم تكرميه،  اأنييه من حق كل متميز  واأكييد 
التمثيل  بعد  التكرمي  ي�شتحقون  الإرادة  فر�شان 
اأوملبية واأن م�شرية  امل�شرف يف دورة الألعاب ال�شبه 
الكثري  لزال  واأنييييه  م�شتمرة  لزالييييت  الإجنييييييازات 
امل�شاركات  خييالل  ميين  ليقدموه  املعاقن  جعبة  يف 
الييقييادميية خييامتييا حييديييثييه بييتييوجيييييه اليي�ييشييكيير اإىل كل 
املييوؤ�ييشيي�ييشييات الييتييي قييدمييت الييدعييم لييرعيياييية منتخبنا 
كراعي  واإعمار  اإت�شالت  يف  متثلت  والتي  الوطني 
بالتيني وبنك اأبوظبي الوطني و�شركة اآر القاب�شة 
ومييبييادليية كييراعييي ذهييبييي و�ييشييركيية بيييرتول اأبوظبي 
الوطنية اأدنوك وموؤ�ش�شة الأوقاف و�شئون الق�شر 
الييدولييييية ودائيييييرة ال�شياحة  بييدبييي و�ييشييركيية رميياييية 
كييراعييي ف�شي وهيئة  بييدبييي  الييتييجيياري  والييتيي�ييشييويييق 
كهرباء ومياه دبي كراعي برونزي والناقل الر�شمي 
طريان الإمارات و�شركة بي بي البرتولية الراعي 
اإىل  وتقديره  �شكره  بخال�س  توجه  كما  الر�شمي 
اأنيييديييية املييعيياقيين الييتييي بيياتييت حييرييي�ييشيية عييلييى اإعييييداد 

الالعبن واأكد اأن التكرمي و�شام على �شدره .
 العرياين لن ان�ش كلمات رئي�ش الدولة 

وجه عبداهلل �شلطان العرياين احلائز على ذهبية 
الرماية يف دورة الألعاب �شبه الوملبية بلندن ال�شكر 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
الدولة  رئي�س  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد 
واإخوانهما  دبى رعاة  الييوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الإميييارات  حكام 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايييد  بن 
الالحمدود  دعييهييم  على  امل�شلحة  لييلييقييوات  الأعييلييى 
الجنييييازات  اأن  بييالييدوليية مبينا  املييعيياقيين  لييريييا�ييشيية 
قيادتنا  اهتمام  ثمرة  الإرادة  فر�شان  حققها  التي 

الر�شيدة بهذه ال�شريحة الفاعلة يف املجتمع.
وقال: لن ان�س تهنئة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
والييتييي تعد  ليينييدن  الييرميياييية يف  فيييوزي بذهبية  بعد 
و�ييشييامييا عييلييى �ييشييدر كييل مييعيياق لتحقيق املييزيييد من 
الفائزين  مييع  تييكييرميييي  اأن  اإىل  ميي�ييشييريا  الأليييقييياب 
بجائزة رئي�س الدولة التقديرية ميثل تقديرا من 
قيادتنا الر�شيدة لكل فار�س اإرادة واأكرب و�شام علي 
املعاقن  جتيياه  �شموه  كلمات  اأن  واأ�ييشيياف  �ييشييدري. 
اأجل  ميين  الإرادة  لفر�شان  دافيييع  اأكيييرب  متثل  ظلت 

ك�شر حاجز العزلة والتغلب على الإعاقة بالو�شول 
تعد  التي  الجنييازات  التتويج وح�شد  اإىل من�شات 
�شاحب  اأعيييد  وقييييال:  اليييدولييية.  لريا�شيي  مييفييخييرة 
اجلييهييد خالل  اليييدولييية مب�شاعفة  رئييييي�ييس  اليي�ييشييمييو 
الفرتة املقبلة من اأجل عدم التفريط يف املكت�شبات 
التي حتققت خالل الفرتة املا�شية حتى نرى علم 
الدولة يرفرف عاليا خفاقا يف كافة املحافل وخا�شة 
اأن املعاقن عودونا دائما على ر�شم �شورة طيبة عن 

فر�شان الإرادة يف املحافل القارية والدولية.

القايد: م�سوؤولية جديدة لفر�سان الإرادة 
الييقييايييد احلييائييز على  اأكييييد بطلنا الومليييبيييي حمييمييد 
اأن اهتمام قيادتنا  ميداليتن الف�شية والربونزية 
خلو�س  ليينييدن  اإىل  البعثة  و�ييشييول  منذ  اليير�ييشيييييدة 
وزيييارة �شاحب  الوملبية  �شبه  الألعاب  دورة  حتدي 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
البعثة  اإىل  ال�شارقة  حاكم  الأعييلييى  املجل�س  ع�شو 
بعد  الإرادة  فر�شان  ا�شتقبال  على  �شموه  وحر�س 
العودة من لندن وا�شتقبال الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايييد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة للبعثة بعد عودتها 
من لندن وزيارة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبى اإىل مقر منتخبنا قبل 
انطالق احلدث ب 24 �شاعة توؤكد مدى الهتمام 
الكبري الذي يحظى به فر�شان الإرادة من قيادتنا 
الر�شيدة والتي نعاهدها على بذل املزيد من اجلهد 
خالل الفرتة املقبلة للو�شول اإىل من�شات التتويج 

جمددا يف كافة املحافل القارية والدولية.
وقال اإن والده قال له قبل خو�س حتدي لندن ل 
الدولة  علم  رفييع  فكر يف  واإمنييا  فيما حولك  تفكر 
عاليا خفاقا يف هذا املحفل الوملبي املهم من اأجل 
ر�ييشييم �ييشييورة طيبة عيين املييعيياق الإمييياراتيييي. وتابع: 
املعاقن  احتيياد  اإىل  ال�شكر  كلمات  توجيه  لبد من 
ومتابعة  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  برئا�شة 
ثاين جمعة نائب رئي�س الحتاد وماجد الع�شيمي 
اأمن عام الحتاد ومدير وفدنا يف الوملبياد والذين 
املا�شية  الفرتة  الكبرية معي خالل  لوقفتهم  كان 
ما  كييل  تقدمي  اأجييل  ميين  نف�شي  ال�شحر يف  مفعول 
عندي لأحقق هذا الجناز الكبري. وقال: اإن فوزي 
بثنائية دورة الألعاب �شبه الوملبية م�شوؤولية جديدة 
منت�شب  لكل  واإمنييا  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  لي�س 
املحافظة  اأجييل  ميين  بييالييدوليية  املعاقن  ريا�شة  اإىل 
على املكت�شبات التي حتققت خالل الفرتة املا�شية 

اآخرها دورة الألعاب �شبه الوملبية بلندن.

حتت رعاية نهيان بن زايد اآل نهيان حفل تكرمي منتخب املعاقني اليوم

املواطنن  بلقب بطولة  يو�شف  الوطني خالد  املنتخب  فاز لعب 
والتي  نقطة   71 مبجموع  والنا�شئن  للرجال  للجولف  الثالثة 
واجلولف.  والرماية  للفرو�شية  العن  نادي  على مالعب  اأقيمت 
الرجال  م�شتوى  على  حفر   6 م�شابقة  الييرحمييي  اأ�شعد  وت�شدر 
الفئة  يف  الأول  املركز  يف  حل  فيما  بي  للفئة  نقطة   37 بر�شيد 
الأول على  باملركز  وفاز  32 نقطة.  دروي�س مبجموع  اإيه حممد 
وحل  نقطة   43 مبجموع  القبي�شي  اهلل  عبد  النا�شئن  م�شتوى 
النا�شئ  فييياز  بينما  نقطة   39 مبييجييمييوع  الييبييلييو�ييشييي  �شعيد  ثييانيييييا 
و�شالح   10 احلفر  بي  امللعب  يف  الأطيييول  بال�شربة  ال�شحي  عمر 
علي  وحيي�ييشييل ح�شن   .  3 احلييفيير  بييي  الأطييييول  بال�شربة  الأمييييريي 
الرجال  فئة  يف  الأول  املركز  على  نقطة   39 مبجموع  املييرزوقييي 
املركز  وجيياء يف  نقطة   38 الأميييريي مبجموع  �شالح  ثانيا  وحييل 

�شكيك  اأكييرم  رابعا  وحييل  الر�شيد  بنف�س  ال�شام�شي  خالد  الثالث 
الإدارة  را�شد اجلييروان ع�شو جمل�س  واأكييد  37 نقطة.  مبجموع 
تنفيذ خططه  الإميييارات للجولف حر�س الحتيياد على  يف احتيياد 
توجيهات  وفق  العمرية  الفئات  جميع  ت�شتهدف  والتي  ال�شنوية 
ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي واإخوانه  رئي�س الحتاد معايل 
اإطالق  اإىل حر�س الحتيياد على  الإدارة..اإ�ييشييافيية  اأع�شاء جمل�س 
املبادرات الهادفة والتي ت�شهم يف ن�شر اللعبة وتر�شيخ الوعي بن 
طبقات املجتمع مبمار�شة هذه الريا�شة والتي بداأناها يف اإطالق 
للجن�س  الييوطيينييي  امليي�ييشييروع  وتييالهييا  للنا�شئن  الييوطيينييي  امليي�ييشييروع 
البطولة  بنجاح  واأ�شاد   . الإمييارات  بنات  ي�شتهدف  الييذي  اللطيف 
مبختلف  املواطنن  الالعبن  م�شاركة  مثمنا  اأهدافها  وحتقيق 
فئاتهم العمرية ومواقعهم يف اللعبة .. منوها باأن البطولة تاأتي 

�شمن خطة الحتاد امل�شتوحاة من ا�شرتاتيجيته الطموحة والتي 
للنا�شئن  ومثلها  لييلييرجييال  بييطييولت  خم�س  الييعييام  هييذا  ت�شمنت 
اإ�شافة لالرتقاء  واخلارجي  املحلي  ت�شنيفهم  لت�شهم يف  والبنات 
اجليييروان  ورا�ييشييد  ال�شام�شي  خييالييد  وكيييرم  الفنية.  مب�شتوياتهم 
يف  الأوائيييل  الفائزين  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  القبي�شي  ودروييي�ييس 
جميع م�شابقات البطولة بالدروع والكوؤو�س التذكارية ومت تقدمي 
درع الحتاد لنادي العن للفرو�شية وال�شباق والرماية واجلولف 
م�شت�شيف فعاليات البطولة. �شارك يف البطولة حوايل 50 لعبا 
من الفئتن مب�شاركة اأع�شاء جمل�س الإدارة مب�شاركتهم الفاعلة 
يف هذه البطولة والتي خ�ش�شت للمواطنن �شمن ا�شرتاتيجية 
ال�شام�شي  مييبييارك  خييالييد  مقدمتهم  ويف  ال�شنوية  اللعبة  احتييياد 

ودروي�س القبي�شي وحممد امل�شرخ وحممد دروي�س.

خالد يو�سف يتوج بلقب البطولة الثالثة جلولف املواطنني

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ريت�شلور  املهرة  حققت 
ارن�شت  الدولة حفظه اهلل وباإ�شراف  اآل نهيان رئي�س  زايد 
اورتيل وبقيادة تاج او�شي فوزا بارعا يف حفل ال�شباق الثالث 
ال�شبت  يييوم  اأقيييييم  اليييذي  للفرو�شية  ابوظبي  ليينييادي  ع�شر 
العربية  للخيول  وخ�ش�س  للنادي  الع�شبي  امل�شمار  على 
الأ�شيلة واملهجنة الأ�شيلة. كما جنح اجلواد كنعان ل�شمو 
الوطني  الأمييين  م�شت�شار  نهيان  اآل  زايييد  بيين  هييزاع  ال�شيخ 
الثالث وفاز اجلواد  ال�شوط  العادة يف  يف حتقيق فوز فوق 
مزرعة  كيياأ�ييس  ل�شباق  ع�شرة  الثالثة  اجلييوليية  بلقب  لفييح 
بفوزه  ثائر  للجواد  بالن�شبة  احلييال  وكييذلييك  �شتد  الوثبة 
ابيين بطوطة  اليي�ييشييوط الفييتييتيياحييي .. واأعيييياد اجليييواد  بلقب 
الييثيياين وفاز  اليي�ييشييوط  تييوازنييه يف  لييرا�ييشييد مييهييران البلو�شي 
وين  كان  اجلييواد  املهجنة  للخيول  اخلتامي  ال�شوط  بلقب 
ل�شمو ال�شيخ احمد بن را�شد اآل مكتوم. و�شارك يف ال�شباق 
الذي اقيم على مدى �شتة اأ�شواط 94 خيال تناف�شوا على 
ال�شباق  ومتيز  درهييم.  األييف   350 اإجماليها  مالية  جوائز 
امل�شارك  ونتائج  عمر  ح�شب  اجلزيرة  �شباق  وهو  الرئي�شي 
املخ�ش�س للخيول العربية الأ�شيلة الذي اأقيم يف ال�شوط 
الرابع و�شارك فيه 16 خيال مل�شافة 1600 مرت بالإثارة 
املهرة  فيها  جنحت  التي  الأخييرية  الأمتار  حتى  والت�شويق 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ريت�شلور ل�شاحب 
بيياإ�ييشييراف ارنيي�ييشييت اورتيييييل وبييقيييييادة الييفييار�ييس تييياج او�ييشييي يف 
خطف اللقب من الفر�س �شجرة الدر الريف ل�شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة وبا�شراف ماجد اجلهوري وبقيادة الفار�س 
املييركييز الأول بزمن  بييفييارق را�ييس لتحقق  بييول هيياري بنتلي 
مونلو  جانيت  الييفيير�ييس  ثالثة  وحييلييت  دقيقة   1:43:66

ملزرعة عذبة وباإ�شراف جيليان دوفيلد وبقيادة تيد دوركان 
 . 20 مرتا  اآخيير  البداية حتى  ال�شدارة من  ت�شيدت  التي 
بن  �شلطان  بيين  خليفة  ال�شيخ  ت�شلم  ال�شباق  ختام  وعقب 
خليفة اآل نهيان اجلائزة من عدنان �شلطان النعيمي مدير 
ل�شمو  كنعان  اجلييواد  وكييان  للفرو�شية.  اأبوظبي  نييادي  عييام 
ال�شيخ هزاع بن زايد ال نهيان با�شراف جابر بيطار وبقيادة 
الأول  باملركز  بفوزه  مر�شحيه  ظن  ح�شن  عند  ادنهو  دارا 
واملخ�ش�س  امل�شارك  ونتائج  عمر  ح�شب  العجبان  �شباق  يف 
للخيول العربية الأ�شيلة تكافوؤ ت�شنيف 00- 55 والذي 
فيه  و�شارك  مرت   1600 مل�شافة  الثالث  ال�شوط  يف  اأقيم 
األيييف درهم.   55 املييالييييية  اإجييمييايل جييوائييزه  16خيال وبييلييغ 
تخطى  اأن  بعد  اخللفية  ال�شفوف  ميين  كنعان  فييوز  وجييياء 
زمنا وقدره  الآخيير وبجدارة حمققا  تلو  الواحد  مناف�شيه 
لإ�شطبالت  مو�شر  عيين  راأ�يييس  وبييفييارق  دقيقة   1:43:66
جريالد  وبييقيييييادة  ليمارتنيل  ايييريييك  بيياإ�ييشييراف  اليييييعييقييوب 

افران�س الذي حل ثانيا.
الثالث تريزور دو فاو�شت لعبداهلل مبارك  املركز  وجاء يف 
ادريان  وبقيادة  احل�شرمي  اإبييراهيييييم  وبيياإ�ييشييراف  حبوه  بيين 
نيكولز. وعقب ال�شباق قام عدنان �شلطان النعيمي بت�شليم 
جائزة الفوز اإىل مطر احلمادي م�شرف خيول �شمو ال�شيخ 

هزاع بن زايد اآل نهيان.
وباإ�شراف  املييزروعييي  حا�شر  ل�شعيد  ثييائيير  اجليييواد  ومتييكيين 
باملركز  الفوز  من  �شان�شيز  كارلو�س  وبقيادة  حييواء  �شمري 
الأول يف �شباق �شاطئ الراحة للمبتدئات للخيول العربية 
بدون ت�شنيف الذي اأقيم يف ال�شوط الول مل�شافة 1600 
املالية  اإجييمييايل جييوائييزه  16 خيال وبلغ  مرت و�ييشييارك فيه 
35 األيييف درهيييم. وتييفييوق اجليييواد البطل بييفييارق راأ�يييس عن 

وباإ�شراف خوليو بريومنجو  �شوغان ملحمد عبيد اخليال 
ليحتل املركز الثاين .. وجاء يف املركز الثالث اجلواد جايل 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ريت�س 
او�شي.  تاج  وبقيادة  ارن�شتاورتيل  وباإ�شراف  الدولة  رئي�س 
بت�شليم  النعيمي  �شلطان  عدنان  قييام  ال�شباق  ختام  وعقب 
كاأ�س  �شباق  اأخييرى حظي  املييالييك.  ومييرة  الفوز اىل  جائزة 
حن  باملفاجاآت  اخلا�شة  الإ�شطبالت  ملييالك  �شتد  الوثبة 
قلب اجلواد لفح خلالد خليفة النابودة وباإ�شراف جيليان 
اجلولة  �شباق  يف  التوقعات  هت�شكوت  �شام  وبقيادة  دوفيلد 
الثالثة ع�شرة لكاأ�س مزرعة الوثبة �شتد ملالك الإ�شطبالت 
اخلييا�ييشيية اليييذي اأقيييييم يف اليي�ييشييوط اخليياميي�ييس مب�شاركة 14 
خيال مل�شافة 1000 مرت وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 50 
املر�شحة  األف درهم وذلك بعد جناحه يف مفاجاأة اخليول 
 1:00:88 بزمن  ال�شباق  يف  الأول  املركز  الفوز  وخطفه 
دقيقة وبييفييارق طييول عن اجلييواد امفري دو لفييا لعلي بن 
وبقيادة  احل�شرمي  اإبييراهيييييم  وبيياإ�ييشييراف  الظاهري  �ييشييرور 
روي�شتون فرن�س الذي حل ثانيا .. وحل ثالثا املر�شح الأول 
اإبراهيم  وباإ�شراف  العوي�س  احمد  ملاجد  نور  قب�س  اجلييواد 
قام  ال�شباق  بنتلي. وعقب ختام  وبقيادة هاري  احل�شرمي 
وعدنان  نهيان  اآل  خليفة  بيين  �شلطان  بيين  خليفة  ال�شيخ 
ولرا  للفرو�شية  ابييوظييبييي  نيييادي  مييدييير  النعيمي  �شلطان 
اآل  زايييد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  مديرة  �شوايا 
الن�شائية  ال�شباقات  رئي�شة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
بالحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية و�شيف �شلطان 
وحممد  الييعييواين  �ييشييركييات  اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  الييعييواين 
احلربي ممثل جمعية الإمييارات للخيول العربية الأ�شيلة 
بتقدمي  لال�شتثمار  ابوظبي  �شركة  ممثل  بييوي  و�شتيفن 

�شباقات خالد  مييدييير  الييرحييومييي  اإىل خييالييد  الييفييوز  جييائييزة 
خليفة اليينييابييودة. وكيييان جنييم اليي�ييشييوط الييثيياين اجليييواد ابن 
وباإ�شراف  البلو�شي  مهران  حممد  لرا�شد  مونلو  بطوطة 
بعد  اأفران�س  جريالد  الفار�س  وبقيادة  مارتنيل  ايريكلي 
الطويلة  �شباق  يف  الأول  باملركز  الييفييوز  خطف  يف  جناحه 
للخيول العربية الأ�شيلة ح�شب عمر ونتائج امل�شارك تكافوؤ 
ت�شنيف 00-75 الذي اأقيم مل�شافة 2200 مرت و�شارك 
فيه 16 خيال وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 70 األف درهم.

دقيقة   2:27:87 بزمن  مونلو  بطوطة  ابيين  فييوز  وجيياء 
حداد  لعلي  ليييوب  دي  �شيمبار  اجلييييواد  عيين  طيييول  وبييفييارق 
وباإ�شراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة وين �شميث الذي حل 
ثانيا وجاء ثالثا اجلواد فورجيل �شيزاين ل�شاحب ال�شمو 
او�شي.  تاج  وبقيادة  ارن�شتاورتيل  وباإ�شراف  الدولة  رئي�س 
ال�شيخ  ل�شمو  ويييين  كيييان  فيييوز اجلييييواد  وكيييان م�شك اخلييتييام 
احمد بن را�شد اآل مكتوم با�شراف دروبا �شلفرتنام وبقيادة 
زايد  مدينة  �شباق  يف  الأول  باملركز  دويييل  جيم�س  الفار�س 
 100  -85 ت�شنيف  الأ�شيلة  املهجنة  للخيول  للتكافوؤ 
اأقيم يف ال�شوط ال�شاد�س والأخييري الييذي �شارك فيه  الييذي 
16 خيال مل�شافة 1600 مرت وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 
80 األييف درهيييم.. وتيياله يف املييركييز الييثيياين اجليييواد م�شافر 
دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  ل�شمو 
وزير املالية وباإ�شراف م�شبح املهريي وبقيادة الفار�س تيد 
وباإ�شراف  ل�شلطان علي  ان�شفري  ثالثا  دوركييان.. فيما جاء 
البطل  وقطع  مورجيا  انتوكيو  وبقيادة  حممد  اإ�شماعيل 
ختام  عقب  دقيييييقيية.   1:32:97 وقيييدره  زميين  يف  امل�شافة 
الفوز  بتقدمي جائزة  النعيمي  �شلطان  ال�شوط قام عدنان 

اإىل املدرب دروبا �شلفرتنام نيابة عن املالك.

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شباقات  مدير  الكتبي  �شامل  واأكيييد 
الدولة اأن الأ�شلوب الذي فازت به املهرة ريت�شلور يف ال�شوط 
كان  اخللفية  ال�شفوف  من  املقدمة  اىل  بالندفاع  الرابع 
ال�شفوف  اإىل  ال�شئي  بع�س  تيياأخيير  فار�شها  ولييكيين  مميييييزا 

اخللفية حيث كان يجب ان تكون يف املقدمة.
اخليول  عك�س  اليييييوم  جاهزيتها  اأكيييدت  ريت�شلور  ان  وقييال 
كل  ولكن  جيدة  نتائج  حتقق  اأن  نيياأمييل  كنا  التي  الأخيييرى 
�شباق له ظروفه الفنية و�شيتم درا�شة كل �شباق على حدة 

ومعرفة اأ�شباب الإخفاق ولكن لكل جواد كبوة.
من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  مديرة  �شوايا  لرا  واأكييدت 
بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة رئي�شة 
ل�شباقات  الييييدويل  الحتيييياد  يف  الن�شائي  الحتيييياد  �ييشييبيياقييات 
ذروتها  بلغت  ال�ييشييتييعييدادات  ان  الأ�شيلة  العربية  اخليييييول 
فاطمة  ال�شيخة  �ييشييمييو  او�ييشييكييار  جييوائييز  تييوزيييع  لنييطييالق 
مع  بالتزامن  �شيقام  اليييذي   - اوارد  داريل   - مييبييارك  بنت 
اآل  اجلولة الثانية من �شباق كا�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  وبطولة  نهيان 
ان  وقالت  باأمريكا.  تك�شا�س  يف  بييارك  هيو�شتون  مب�شمار 
�شوف  مييبييارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  او�ييشييكييار  جييوائييز 
يقام بفندق جي ماريوت يف هيو�شنت يف تك�شا�س مبنا�شبة 
واأكد  اوراد.  داريل  بجوائز  الحتفال  عاما على   26 مرور 
عدنان �شلطان النعيمي مدير عام نادي ابوظبي للفرو�شية 
ان مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد للخيول العربية 
كان له دور ايجابي يف زيادة اهتمام املالك باخليل العربي 
مما �شاعد ذلك على زيادة امل�شاركة من مالك الإ�شطبالت 
اخلا�شة يف �شباقات كاأ�س الوثبة والتي اأفرزت العديد من 

اخليول املحلية. 

املهرة ريت�سلور لل�سيخ خليفة بن زايد تفوز يف حفل ال�سباق الثالث ع�سر لنادي ابوظبي للفرو�سية
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تغلب فريق العن على ح�شاب �شيفه اجلزيرة 
ملعب  �شهدها  التي  املييبيياراة  يف  رد،  دون  بهدف 
من  اأول  م�شاء  بييالييقييطييارة  حممد  بيين  طحنون 
دوري  بطولة  ميين  الي18  اجلييوليية  �شمن  اأميي�ييس 

ات�شالت للمحرتفن.
وكان ال�شوط الأول قد انتهى بالتعادل ال�شلبي 
بدون اأهييداف، حتى اأحرز جيان اأ�شامواه هدف 
الفوز لفريقه يف ال�شوط الثاين من ركلة جزاء 

. 81
و جنح العن يف اإعادة الفارق بينه واجلزيرة اإىل 
ت�شع نقاط من جديد بعد اأن رفع ر�شيده اإىل 
43 نقطة، يف حن تدحرج اجلزيرة اإىل املركز 

الثالث بر�شيد 34 نقطة. 
ميين جانب  �شريعة  املييواجييهيية  انييطييالقيية  جييياءت 
الفريقن، غري اأن العن بدا الأف�شل ميدانياً، 
املناورات  ميينييطييقيية  عييلييى  �ييشيييييطييرتييه  مييين خيييالل 
اأن يحرز  اأ�ييشييامييواه  امليييييدان، وكيياد جيان  بو�شط 
تلقى  عندما  الأر�ييييس  لأ�ييشييحيياب  ال�شبق  هييدف 
عر�شية رائعة من كيمبو جريي�س، ليواجه من 
خاللها علي خ�شيف احلار�س اجلزراوي ولكن 
اأ�شار  امليييرزوقيييي،  �شالح  الأول  امل�شاعد  احلييكييم 
برايته اإىل تواجد جيان يف موقع الت�شلل، الأمر 

الذي اأثار حفيظة العيناوية 5 .
حماولة  عييلييى  �ييشييريييعيياً  اجلييييزراوييييية  رد  وجييييياء 
ا�شتغل مهاجم  العن الهجومية، وذلك عندما 
دفاعياً،  خييطيياأ  اأوليييييييفيييريا  رييييكييياردو  الييعيينييكييبييوت 
داوود  العن  مرمى  بحار�س  اإثييره  على  لينفرد 
اأوليفريا،  ميين  طييالييت  الييكييرة  اأن  غييري  �شليمان 

عن  اخلييطييورة  اإبييعيياد  يف  البنف�شج  دفييياع  لينجح 
مرماه 7 .

الزمن،  مييرور  مييع  يت�شاعد  اللعب  اإيييقيياع  وبييدا 
الييكييبييرية يف خطف  رغبتها  الييفييريييقييان  واأظييهيير 
من  الأول  اليي�ييشييوط  انييتييهيياء  قبل  ال�شبق،  هييدف 
ت�شديدة  خاطر  �شبيت  واأطييلييق  املييواجييهيية،  عمر 
بفدائية  لها  ت�شدى  بعيدة  م�شافة  ميين  قوية 
هالل �شعيد، الذي منع الكرة من الو�شول اإىل 

منطقة عمليات فريقه 18 .
يف  اجلزيرة  مرمى  حار�س  خ�شيف  علي  وتاألق 
الت�شدي لت�شديدة اأر�شية زاحفة مر�شلة بقدم 
حييدود منطقة اجلزاء  اأ�شامواه من على  جيان 
حولها  خ�شيف  اأن  غري  ال�شعبة،  الزاوية  نحو 
اإىل ركنية يف الوقت املنا�شب، منقذاً �شباكه من 

هدف اأول يف املباراة 27 .

رائعة  تكتيكية  جملة   40 الييدقيييييقيية  و�ييشييهييدت 
بيين عمر  مييا  �شريعة  مل�شات  ثييالث  ميين  تيياألييفييت 
على  وجيييييان،  برو�شكي  واأليك�س  عبدالرحمن 
اليييتيييوايل، وكييياد الأخييييري اأن يييوقييع ميين خاللها 
براعة  لييول  الييعييييينيياوييية،  الأ�شبقية  هييدف  على 
علي خ�شيف احلار�س اجلييزراوي.. ليعلن حكم 
ال�شاحة حممد عبداهلل عن نهاية �شوط اللعب 

الأول بالتعادل ال�شلبي بدون اأهداف.
منظمة  بهجمة  الثاين  ال�شوط  اجلزيرة  وبييدا 
رائعة  ببينية  دجلييادو  بداأها  العن  مرمى  على 
اأر�ييشييييية ذكية  اأر�ييشييل عر�شية  اليييذي  لأوليييييفييريا 
اأنه  غييري  العن  مرمى  اأميييام  املتواجد  لدياكيه 
اأر�شل ت�شديدة بعيدة، حتولت اإىل �شربة مرمى 

. 49
من  ت�شديدة  جريي�س  كيمبو  الفرن�شي  واأر�شل 

�شربة  العار�شة  اأعييلييى  مييرت  طائر  و�شع  على 
مرمى 53 .

وهييييياأ عمور كييرة رائييعيية لأ�ييشييامييواه جيان داخل 
ميينييطييقيية عييمييليييييات اليي�ييشيييييوف، قييابييلييهييا الأخييييري 
ال�شباك من اخلارج  بت�شديدة مبا�شرة راق�شت 
55 . وجنح داوود �شليمان حار�س مرمى العن 
ذكية مر�شلة من  راأ�شية  لت�شديدة  الت�شدي  يف 

اأوليفريا 57 .
من  خادعة  ت�شديدة  عبدالرحمن  عمر  واأر�شل 
اجلزاء،  منطقة  حيييدود  على  ثابتة  حييرة  ركييليية 
من  ال�شيف  الييفييريييق  و�ييشييبيياك  الييقييائييم  لم�شت 

اخلارج 65 .
لأ�شامواه  �شاحرة  بينية  �شعيد  هييالل  واأر�ييشييل 
جيييييان انييفييرد مبييوجييبييهييا الأخييييري غييري اأن دفاع 
اإىل ركنية مل  الييكييرة  اجلييزيييرة جنييح يف ت�شتيت 

ي�شتثمرها العن 74 .
ركلة  عييبييداهلل  حممد  ال�شاحة  حكم  واحت�شب 
جزاء �شحيحة للعن اإثر تعمد مدافع العنكبوت 
جمعة عبداهلل عرقلة حممد عبدالرحمن داخل 
املنطقة ، نفذها اأ�شامواه جيان بهدوء يف املرمى 

حمرزاً هدف الفوز للعن 81 .
الثاين  بالهدف  فييوزه  تعزيز  اإىل  العن  و�شعى 
اأعلنت عن نهاية  اأن �شافرة حكم ال�شاحة  غري 
املييواجييهيية بييفييوز الييعيين عييلييى اليي�ييشيييييوف بهدف 

نظيف.
ركلة  عييبييداهلل  حممد  ال�شاحة  حكم  واحت�شب 
جزاء �شحيحة للعن اإثر تعمد مدافع العنكبوت 
جمعة عبداهلل عرقلة حممد عبدالرحمن داخل 
املنطقة ، نفذها اأ�شامواه جيان بهدوء يف املرمى 

حمرزاً هدف الفوز للعن 81 .

تنتقل بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�س كات والتي 
الدولية  املييحييرتفيين  جمعية  تنظيمها  عييلييي  تيي�ييشييرف 
للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي اإيه حتت مظلة الحتاد 
الدويل للزوارق ال�شريعة يو اأي اأم وللمرة الأوىل اإىل 
جمهورية ال�شن والتي �شوف ت�شت�شيف جولت بطولة 

العامل ملدة ثالث �شنوات بداية من العام احلايل.
كيييبيييريا جلييمييعييييية املحرتفن  وتيييعيييد اخليييطيييوة جنييياحيييا 
الدولية للزوارق ال�شريعة اك�س كات التي وقعت اتفاقا 
جديدا مع املروج املحلي للبطولة يف ال�شن لو �شال هو 
والذي �شيقوم بدوره للرتويج للحدث الكبري واختيار 

املدن التي �شوف ت�شت�شيف احلدث العاملي الكبري.
وبييداأت جمعية املحرتفن الدولية يف حلتها اجلديدة 
برئا�شة �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي يف قطف ثمار 
العمل والعالقات الوا�شعة بالتوقيع مع عدد من املدن 
يف خمييتييلييف قييييارات الييعييامل لييلييرتويييج لييلييحييدث واليييذي 
لقلة  وذلييك  العريقة  الريا�شة  هذه  لع�شاق  هدفا  بات 
التكاليف القت�شادية مقارنة بباقي الفئات يف �شباقات 

الزوارق ال�شريعة.
اإمارة  وجرت مرا�شم التوقيع علي التفاق اجلديد يف 
الأكرب لالأ�شرة  التجمع  �شهدت موؤخرا  والتي  موناكو 
الريا�شات البحرية يف احلفل ال�شنوي لتكرمي اأبطال 
املييو�ييشييم الييريييا�ييشييي الييعيياملييي وذليييك مبقر نيييادي موناكو 
لليخوت حيث قام الدكتور خالد حممد الزاهد نائب 
ال�شريعة  لييلييزوارق  الدولية  املحرتفن  جمعية  رئي�س 
مرخان  بيين  �شيف  �شعادة  عيين  نيابة  اإييييه  بييي  بييي  دبليو 
ال�شراكة  عقد  علي  بالتوقيع  اجلمعية  رئي�س  الكتبي 

املحلي  املييروج  هو  �شال  لو  ال�شيني  فيما مثل اجلانب 
للحدث يف بالد التنن.

جمعية  رئي�س  الكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  وقييال 
التوقيع علي  اأن  ايه  بي  بي  دبليو  الدولية  املحرتفن 
التفاق اجلديد يربهن عن جدية جمعية املحرتفن 
حيي�ييشييري حلدث  كييمييروج  ال�شريعة  ليييليييزوارق  الييدولييييية 
م�شريا  كييات  اكيي�ييس  ال�شريعة  لييلييزوارق  الييعييامل  بطولة 
اإىل اأن جمل�س اإدارة اجلمعية ما�س يف الوفاء بالعهود 

وتطوير احلدث وال�شعود به اإىل اآفاق اأرحب.
ونوه اإىل اأن اجلمعية ت�شعي بكل قوة للخروج باحلدث 
جلميع قارات العامل والتعريف به لبطولة قوية جتمع 
الكبري  النجاح  بعد  خا�شة  العامل  اأبطال  من  النخبة 
الييييذي حتييقييق ميييوؤخيييرا بييعييد اإقيييامييية اجلييولييتيين الأوىل 
ال�شمعة  اأن  اإىل  ميي�ييشييريا  ودبيييي  ابييوظييبييي  يف  والييثييانييييية 
للتجاوب  مييهييدت  الييبييطييوليية  اكت�شبتها  الييتييي  الييكييبييرية 

الكبري واملوافقات الفورية التي ح�شلنا عليها.
كات  اك�س  ال�شريعة  لييلييزوارق  الييعييامل  بطولة  وحققت 
والتي تعترب اإماراتية الن�شاأة واملولد جناحا كبريا فاق 
الأبطال  اهتمام  حمل  جعلها  الييذي  الأميير  الت�شورات 
ريا�شة  اأبطال  جتمع  حيث  الكبرية  والفرق  العاملين 
اأبطال  خا�شة  الفئات  خمتلف  من  ال�شريعة  اليييزوارق 
الفئة الأويل والفورمول 1 ومن خمتلف قارات العامل 
املتحدة  الييوليييات  مثل:  بييلييدان  معظمهم  ميثل  حيث 
وال�شويد  و�شوي�شرا  وايطاليا  وبريطانيا  الأمريكية 
والرنويج وفرن�شا وموناكو والكويت وقطر اإ�شافة اإىل 

اأبطال الدولة وجنومها يف الإمارات.

اإنطالق  املا�شي  اجلمعة  يييوم  م�شاء  الييذيييد  مدينة  �شهدت 
�شباق الطريق الثالث ملجل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات 
من  من120ريا�شي  اأكييير  مب�شاركة  الو�شطى  باملنطقة 
خمتلف العمار ال�شنية وعدد من املعاقن مبدينة ال�شارقة 
لييلييخييدمييات الإنيي�ييشييانييييية فيييرع الييذيييد يف م�شهد ريييا�ييشييي عزز 

ملختلف القيم الريا�شة النبيلة.
ورفع املجل�س �شعاره خالل ال�شباق ) الأ�شرة الريا�شية اأ�شرة 
منتجة ( وذلك ترجمة ملا يود حتقيقه من اأهييداف عليا يف 

ال�شباق  واأن  خا�شة  الريا�شة  ممار�شة  من  املجتمع  متكن 
�شيحقق التكافوؤ لكافة الأعمار.

عبد  را�شد  مرت  كيلو   3 امتد  الييذي  ال�شباق  انطالق  �شهد 
والطالبات  الطلبة  اأمييور  اأولياء  رئي�س جمل�س  املحيان  اهلل 
رئي�س  نائب  الطنيجي  علي  والدكتور  الو�شطى  باملنطقة 
املنطقة  �شرطة  قائد  الندا�س  �شيف  علي  العقيد  و  املجل�س 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الو�شطى و خليفة عبداهلل بن هويدن 
وعدد  املجل�س  الطنيجي مدير  بالليث  و�شعيد  الذيد  نادي 

كبري من املواطنن وجمهور غفري من القاطنن يف املنطقة 
الريا�شي بعد  الثقايف  الذيد  اأمييام نادي  ال�شباق من  انطلق 
اأن مت تق�شيم امل�شاركن اىل م�شتويات من ع�شرة اأعوام اإىل 
عاما  ع�شر  �شتة  ميين  الييثيياين  وامل�شتوى  عييامييا  ع�شر  خم�شة 
واحد  لعام  ف�شيخ�ش�س  الثالث  امل�شتوى  اأمييا  ع�شرين  اإىل 
وع�شرون حتى الأربعن وامل�شتوى الرابع ما فوق الأربعن 
ليتم تكرمي الأوائل يف كل م�شتوى. وعند خط النهاية فاز 
و  هييالل  را�شد  و حمد  علي  �شعيد  بامل�شابقة كال من خالد 

15 ويف  10 اإىل  مطر �شامل حممد يف الفئة العمرية من 
ع�شرين كال من حمد خليفة  اإىل   16 العمرية من  الفئة 
�شعيد وعبدالرحمن كرمي خليف واحمد عبدالبا�شط حمد 
ويف فئة ال�شباب من 21-40 احمد ال�شيد حممد ويو�شف 
عي�شاوي و�شيف عبداهلل حممد ويف فئة الكبار من 41 فما 
اكر ف�شل علي حممد و �شيف حممد حمد وفكري عطية. 
بن هويدن  �شلطان  املحيان وحممد  قام  ال�شباق  نهاية  ويف 
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الذيد بت�شليم الع�شرة الأوائل 

. وعرب حممد  املالية  امليداليات واجلوائز  من كل م�شتوى 
�شلطان بن هويدن بعد التكرمي عن �شعادته بهذه امل�شاركة 
جاورها  ومييا  الذيد  مدينة  يف  القاطنن  قبل  من  الالفتة 
حقق  ال�شباق  اأن  واأكيييد  الريا�شة  ممار�شة  على  وحر�شهم 
العديد من الهداف العليا يف متكن اجلميع من ممار�شة 
والطالبات  الطلبة  اأميييور  اأولييييياء  جمل�س  و�شكر  الريا�شة 
الهتمام  الييكييبييري يف  جييهييدهييم  عييلييى  الييو�ييشييطييى  بييامليينييطييقيية 

بالريا�شة املجتمية .

بعد م�ساركة جمتمعية متميزة

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى يكرم الفائزين يف �سباق الطريق الثالث

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان �شهد 
ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي  معايل 
رئي�س ديوان �شاحب ال�شمو حاكم عجمان مباراة 
كرة الهدف للمكفوفن بن فريقي نادي عجمان 
لذوي العاقة ونادي الروز للمعاقن من اقليم 
كييرد�ييشييتييان اليييعيييراق الييييذى يييييزور اليييدولييية حاليا 

وانتهت بفوز الفريق العراقي 11-13.
ح�شر املباراة التي اأقيمت م�شاء اأم�س الول على 
م�شريف  منطقة  يف  عجمان  �شباب  مركز  ملعب 
�شعادة  والريا�شة  لل�شباب  العامة  للهيئة  التابع 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغمال�شي  اإبراهيم  اأحمد 
نيييادى عييجييمييان ليييذوي العيياقيية و�ييشييعييادة عبداهلل 

الإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  ال�شام�شي  �ييشييامل 
والييدكييتييور مييييروان عييبييداملييجيييييد اإبييراهيييييم املدير 
الييتيينييفيييييذي ليييلييينيييادي اىل جيييانيييب اليي�ييشيييييد نيييورى 
الربزجنى رئي�س نادي الروز للمعاقن واع�شاء 
جمل�س ادارة النادي ولعبيه وجمهور غفري من 

حمبي ريا�شات املعاقن.
واأ�شاد الغمال�شي بامل�شتوى الذي ظهر عليه فريق 
نادى عجمان للمعاقن رغم حداثة ان�شائه التي 
روز  نييادى  يعترب  فيما  اأ�شهر  ثمانية  تتجاوز  ل 
املنطقة ويتمتع  اأقييدم الندية يف  اأحييد  للمعاقن 

لعبوه باخلربة اجليدة.
وقال ان نادي عجمان لذوي العاقة مت تاأ�شي�شه يف 
2012 مببادرة من �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 

النادي  اإ�شهار  ليتم  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  قبل  من  ر�شميا 
والريا�شة يف اأبريل من العام املا�شي م�شريا اىل 
ان النادى يعترب �شرحا ريا�شيا تربويا ي�شاهم يف 
دمج املعاقن باملجتمع وذلك من خالل اأن�شطته 
ولكافة  والييثييقييافييييية  والجييتييميياعييييية  الييريييا�ييشييييية 
العاقات �شواء كانت حركية او ذهنية او ب�شرية 

او �شمعية وغريها من العاقات.
بييييالأداء اجليد  ال�شام�شي  �ييشييامل  عييبييداهلل  واأثيينييى 
يحقق  ان  متمنيا  عجمان  نيييادي  فييريييق  لالعبي 
الفريق اجنييازات اف�شل من خالل م�شاركاته يف 

البطولت املحلية او العاملية.
يييذكيير ان كيييرة اليييهيييدف لييلييمييكييفييوفيين عيييبيييارة عن 

تتكون  الب�شر  و�شعاف  للمكفوفن  كروية  لعبة 
مييبيياراتييهييا ميين فييريييقيين ييي�ييشييم كييل فييريييق ثالثة 

لعبن وله احلق يف ثالثة ا�شتبدالت.
تييييوؤدى مييبيياراة كيييرة الييهييدف عييلييى اأر�ييشييييية �شالة 
ريييا�ييشييييية عييلييى اأن تييكييون الييكييرة كيييرة جيير�ييس واأن 
منت�شفه  من  وينق�شم  م�شتطيال  ملعبها  يكون 
اإىل �شقن بخط الو�شط ..ويتم اإحراز الأهداف 
منتهى  اإىل  الييكييرة  اإييي�ييشييال  عيينييد  اللعبة  هيييذه  يف 
فيياإن مهمة كل  اأي من اجلهتن ولهذا  امللعب يف 
فريق من الفريقن تتمثل يف �شد الكرة ومنعها 
الفريق  بنف�س  اخلييا�ييس  للمرمى  الييو�ييشييول  ميين 
الآخر  الفريق  مرمى  �شوب  الييركييالت  وت�شديد 

من اأجل اإحراز الأهداف.

رئي�س ديوان حاكم عجمان ي�سهد مباراة كرة الهدف للمكفوفني

اأبوظبي  فييريييق  اأن  القا�شمي  خييالييد  ال�شيخ  اأكيييد 
�شرتوين توتال العاملي للراليات م�شتعد للم�شي 
العاملي  الراليات  بطل  م�شاركة  بييدون  قدما حتى 
الطريق  مييوا�ييشييليية  وميييكيينييه  ليييييووب،  �شيب�شتيان 
وحتييقيييييق لييقييب بييطييوليية اليييعيييامل لييلييراليييييات هذا 

املو�شم. 
وللمرة الأوىل منذ عام 2006، لن ي�شارك لووب 
وم�شاعده املالح دانيل اإيلينا يف جولة من جولت 
بطولة العامل للراليات، والتي تتوجه اإىل مدينة 
الثالثة  اجلييوليية  لييعييقييد  املك�شيكية  غييوانيياخييواتييو 

لل�شل�شلة م�شاء يوم اخلمي�س القادم. 
وميييثييل فييريييق �ييشييرتوييين اأبييوظييبييي تييوتييال العاملي 

ليييليييراليييييييات، اليييفيييرييييق املييتيي�ييشييدر لييفييئيية اليييفيييرق يف 
و  ميكو هريفينان  الفنلندين  كل من  البطولة، 
جريمو ليتنن، واللذان يناف�شان يف اجلولت 13 
للبطولة، والإ�شبانيان داين �شوردو وكارلو�س ديل 
باريو، اللذان يناف�شان بدل من لوب واإلينا للمرة 
الطاقمان  فيه  يواجه  الييذي  الوقت  الأوىل.  ويف 
القا�شمي،  اأن  اإل  لييقييدراتييهييم،  قا�شيا  اخييتييبييارات 
واثييق من  املك�شيك،  يناف�س يف جولة  ليين  واليييذي 
قيييدرة فييريييقييي اأبييوظييبييي الييعيياملييييين لييلييراليييييات من 
امل�شي قدما يف التحدي العاملي للراليات وحتقيق 

نتائج متقدمة. 
الفوز  ميين  �شيب�شتيان  متييكيين  الييقييا�ييشييمييي:  وقييييال 

بلقب بطولة العامل للراليات ت�شع مرات متتالية 
ومتكن من حتقيق تقدم كبري لفريق �شرتوين. 
اجلولة  يف  م�شاركته  عييدم  ميين  الييرغييم  على  لكن 
قدما  امل�شي  على  قيييادرا  الفريق  يبقى  الييقييادميية، 
وحتييقيييييق اليينييتييائييج نييظييرا لييلييخييربة الييكييبييرية التي 

ميتلكها ميكو و داين .
الربيطاين  املييالح  وم�شاعده  القا�شمي  وي�شارك 
العامل  ت�شع جولت من بطولة  �شكوت مارتن يف 
للراليات هذا العام مع الفريق الذي ت�شكل عرب 
احتاد فريقي اأبوظبي لل�شباقات و�شرتوين، حيث 
رايل  بطولة  يف  لهما  الييقييادميية  امل�شاركة  �شتكون 

الربتغال ال�شهر القادم.

ال�شائق  املك�شيك  رايل  يف  منهما  بدل  و�شي�شارك 
البلجيكي  واملييالح  اأتكين�شون  كري�س  الأ�ييشييرتايل 
القا�شمي  اختارهما  والييلييذان  بييريييفييوت،  �شتيفان 
العاملية  تييوتييال  �شرتوين  اأبييوظييبييي  �شيارة  لقيادة 

للراليات. 
للعام  املك�شيك  رايل  و�ييشيييييف  اأتييكييييينيي�ييشييون،  وعيييرب 
الفر�شة  هييذه  ملنحه  امتنانه  مييدى  عن   ،2008
قائال: اإنها فر�شة رائعة بالن�شبة يل ذلك لأنني 
العامل  بطولة  يف  للم�شاركة  خطط  اأي  اأ�شع  مل 
اأمتكن من حتقيق  اأن  اآمل  املو�شم.  للراليات هذا 
نتيجة بن اخلم�شة الأوائل. �شتكون هذه نتيجة 

جيدة .

الكاملة  التناف�شية  امل�شاركة  لييووب  اعتزال  وبعد 
لتعزيز  ال�شاعي  هريفينان  يتطلع  البطولت،  يف 
كارلو  مونتي  �شباق  يف  رابعا  حل  اأن  بعد  مركزه 
ال�شويد  لييرايل  الأول  اليييييوم  يف  حلييادث  وتعر�شه 
املك�شيك،  يف  الييييقييييادم  اليييتيييحيييدي  خليييو�يييس  قيييدميييا 

وموا�شلة ال�شدارة لفريقه. 
املو�شم بحق. لدينا  يبداأ  بالن�شبة يل، هنا  وقال: 
ال�شائققن  ميي�ييشييتييوى  حييييول  جيييييييدة  فيييكيييرة  الآن 
امليينييافيي�ييشيين. اأعييتييقييد اأنيينييا �ييشيينييحييارب ونييبييذل جهدا 
من  خاليا  اأداء  نقدم  ولأن  مرحلة  كييل  يف  كبريا 

الأخطاء حتى نتمكن من الفوز بالراليات .
واأ�يييييشييييياف: يف اليييعيييام امليييا�يييشيييي، كيينييت قييريييبييا من 

�شيب�شتيان لفرتة طويلة من هذا الرايل انا واثق 
الرايل  اأداء جيد يف هذا  من قدرتي على تقدمي 
واأنييييا اأحيييب امليينييافيي�ييشيية هيينييا. وظيييييفييتييي هييي حتقيق 
جميع  للفوز  �شرتوين  وم�شاعدة  نتيجة  اأف�شل 
�شعور  ليييذي  اأييي�ييشييا.  بييذلييك  يييرغييب  ميين يدعمني 
ال�شرب  بفارغ  واأتطلع  ال�شباق  هذا  جتاه  ايجابي 

لتقدمي اأف�شل اداء .
مناطق  من  كل  يف  املك�شيك  رايل  مراحل  وتييدور 
ليون، غواناخواتو و�شيالو، والالتي تعلن �شطح 
الرايل  ويختتم  ميييرت.   2600 بييحييوايل  الييبييحيير 
فييعييالييييياتييه يييييوم الأحيييييد 9 ميييار�يييس بييعييد قييطييع ما 

جمموعه 14،017 كم من املراحل اخلا�شة. 

القا�سمي :الفريق ميلك كافة املوؤهالت لتاأهيل اأبوظبي للقب العاملي

ال�سيخ خالد يوؤكد باأن فريق اأبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات قادر على حتقيق الإجنازات حتى مع عدم م�ساركة لووب 
توجه بطولة العامل للراليات ملحطتها القادمة يف املك�سيك

حافظ على ال�سدارة يف الدوري 

العني يعرب اجلزيرة بلم�سة جيان من علمة اجلزاء 
جمعية املحرتفني تربم اتفاقًا ملدة ثالث �سنوات

مونديال الزوارق ال�سريعة )اإك�س كات( ينتقل اإىل ال�سني
الكتبي: اأوىل اخلطوات نحو النت�سار العاملي وتاأكيد جناحاتنا
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العتيبي  دعيييييييج  املييهيينييد�ييس  الييكييويييتيييييان  فيييياز 
للرماية  الييعييربييي  رئييييي�ييس الحتييييياد  مبيينيي�ييشييب 
اأمن عام الحتاد  وعبيد الع�شيمي مبن�شب 
للمرة الثانية..بالتزكية يف انتخابات جمل�س 
الأربيييع  لييليي�ييشيينييوات  لييالحتيياد  اجلييديييد  الإدارة 
املقبلة 2013-2017 وذكرت وكالة الأنباء 
الكويتية كونا اأن اجلمعية العمومية لالحتاد 
الذي  الجتماع  خالل  زكت  للرماية  العربي 
عقد اأم�س الول يف العا�شمة الكويت..رئي�س 

الحتاد امل�شري للرماية العقيد حازم ح�شني 
الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب  ملن�شب  اأحمد 
احلايف  عبدالعظيم  الييدكييتييور  ح�شل  بينما 
املغربية  امللكية  للجامعة  امليينييتييدب  الرئي�س 
النائب  الييريييا�ييشييييية عييلييى ميينيي�ييشييب  لييلييرميياييية 
الثاين للرئي�س. وح�شل على ع�شوية الحتاد 
كل من العقيد ريا�س بن داود الر�شيد اأمن 
عام الحتاد ال�شعودي للرماية واأحمد نا�شر 
الماراتي  الحتيييياد  رئييييي�ييس  �شعبان  الييرييي�ييشييي 

وزاهد نوري رئي�س الحتاد العراقي للرماية 
وعبداهلل احلمادي اأمن ال�شر العام لالحتاد 
اأمن  القطري للرماية والعميد غ�شان فوؤاد 
عام الحتاد الأردين للرماية والدكتور �شيف 
ال�شوداين.  الحتيييياد  ع�شو  مييريغيينييي  الييدييين 
ال�شيخ  العمومية  اجلمعية  اجييتييميياع  ح�شر 
ال�شباح رئي�س  ال�شامل احلمود  �شلمان �شباح 
وعبدالعزيز  والكويتي  الآ�شيوي  الحتييادييين 
احتاد  عام  اأميين  العبدالعزيز  علي  بن  �شعود 

وقال   . العربية  الوطنية  الأوملييبييييية  الييلييجييان 
اإن  لكونا  ت�شريح  يف  ال�شباح  �شلمان  ال�شيخ 
خالل  نه�شة  �شهد  للعبة  الييعييربييي  الحتيييياد 
املرحلة املا�شية من خالل اخلطط وامللتقيات 
من  �ييشييواء  الييعييرب  اللعبة  ملنت�شبي  امل�شتمرة 
اأو اليييييدورات  خييييالل اليييبيييطيييولت الييريييا�ييشييييية 
يف  التدريبية  واملع�شكرات  والفنية  التدريبية 
والتعاون  الألفة  روح  �شادتها  ريا�شية  اأجييواء 
مييين جانبه  اليييعيييربيييي.  والييييرتابييييط  وامليييحيييبييية 

ا�ييشييتييعيير�ييس املييهيينييد�ييس دعيييييج الييعييتيييييبييي خالل 
خالل  العربي  الحتيياد  عمل  خطة  الإجتماع 
العالقات  تييعييزيييز  وميينييهييا  املييا�ييشييييية  املييرحييليية 
والييتييوا�ييشييل بيين الحتيييييادات الييعييربييييية لتعمل 
كجبهة واحدة لتطور الرماية العربية اإ�شافة 
اإىل تكثيف دعم وتنظيم امل�شابقات والبطولت 
الدورات  والنوعية وتنظيم  ال�شاملة  العربية 
ودعم  املتخ�ش�شة  واملييييوؤمتييييرات  الييتييدريييبييييية 
اجتماع اجلمعية  اأن  يذكر  النا�شئن.  الرماة 

العربي يقام على هام�س  العمومية لالحتاد 
البطولة العربية لأ�شلحة اخلرطو�س لفئتي 
الرجال وال�شيدات والتي تتزامن مع بطولة 
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح الدولية 
تقام  التي  للرماية  الثانية  الكربى  ال�شنوية 
ال�شيخ  ميادين  جممع  يف  حاليا  مناف�شاتها 
�شباح الأحمد الأوملبي للرماية مب�شاركة 45 
دولة ميثلها 600 رام ورامية و 200 اإداري 

وت�شتمر مناف�شاتها ثمانية اأيام.

تزكيـــة الكويتــي دعيـــج العتيبــــي رئيــــ�سًا للتـحــــاد العــربــــي للرمايــــــــة

�شهد ال�شيخ الدكتور هزاع بن �شلطان ال 
نهيان، وال�شيخ خالد بن �شلطان بن زايد 
فعاليات  الثنن  ام�س  ع�شر  نهيان  اآل 
اليييييييوم اخليييامييي�يييس مييين ميييهيييرجيييان �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان الدويل 
نادي  ينظمه  الييذي   ، للفرو�شية  ال�شابع 
تراث الإمارات يف قرية بوذيب الدولية 

للقدرة مبنطقة اخلتم.
وتييييابييييع �ييشييمييوهييمييا امليينييافيي�ييشيية الييييدورييييية 
الفرو�شية  واأليييعييياب  اخليييييل  لييرتوييي�ييس 
�ييشيينيية يف   13 ،ميييين عييميير دون  لييليي�ييشييغييار 
�شالة �شلطان بن زايد الكربي يف قرية 
بيييوذييييب، اإنيييطيييالقييياً مييين احلييير�يييس على 
ت�شجيع ريا�شة ركوب اخليل كجزء من 
والأ�ييشيييييل يف  الييعييريييق  الفرو�شية  تيييراث 
المارات بن خمتلف الأطياف والأعمار 

وخا�شة عند النا�شئة . 
حمدان  ال�شيخ  اميي�ييس  فعاليات  وح�شر 
بن حممد بن خليفة ال نهيان وال�شيخ 
نهيان  ال  خليفة  بيين  حمييمييد  بيين  زايييييد 

وت�شجيع  ترحيب  و�شط  العرو�س  يف  �شاركا  اللذين 
علي  �شعادة  الفعاليات  ح�شر  كما   . احلا�شرين  من 
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي لالأن�شطة يف نادي 
ادارة  املزروعي مدير  تراث المييارات، وحممد مهري 
احلميد  عبد  وعدنان  للقدرة،  الدولية  بوذيب  قرية 
احلو�شني، من�شق عام ال�شباقات وعدد من كبار مالك 
اخلليجية  التعاون  جمل�س  دول  من  اخليول  ومربي 

وجمهور كبري .  
�شلطان بن  بن  هييزاع  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  تييوج  وقييد 
الفائزين  زاييييد  بيين  �شلطان  بيين  خييالييد  وال�شيخ  زاييييد 

وفقاً  التي متت على مرحلتن حتددتا  املناف�شات  يف 
مل�شتوى املتناف�شن، حيث ا�شتملت املناف�شة الأوىل على 
جتريبي  �شوط  مب�شتوي  املحلية،  التجريبية  الفئة 
تاأهيلي تناف�س فيه 8 فر�شان وفار�شات، واأ�شفرت عن 
اآت  لوك  اجلييواد  املت�شابقة كري�شتينا كلن  على  فوز 
مي باملركز الأول ونالت لي�شاندي هريز املركز الثاين 

على �شهوة اجلواد فان�شي 
واخلبب  امل�شي  مهارات  ف�شملت  الثانية  املناف�شة  اأمييا 
ا�شتيوارد  الييفييار�ييشيية كييريييين  اأحييييرزت  واجلييييري، وقيييد 
املركز الأول على �شهوة اجلواد داو الكامر، ثم عادت 

�شهوة  على  الييثيياين  املييركييز  لتحتل  نف�شها  الييفييار�ييشيية 
اجلييييواد احلييالييك كييمييا ح�شل عييل املييركييز الييثييالييث بدر 
املركز  وعييلييي  �ييشيياليييييوت،  اجليييواد  �ييشييربي على �شهوة 
اجلواد  �شهوة  علي  ا�شتول  ليتيتايا  الفار�شة  الرابع 

ر�س مكتار.
تنظيم  على  حر�س  تييراث  نييادي  اإن  بالذكر  اجلييدييير 
هذه املناف�شة لت�شجيع ال�شغار وتهيئتهم لالإ�شرتاك 

يف مناف�شات حملية ودولية .
�شعادة علي عبد اهلل  ام�س �شرح  ويف ختام مناف�شات 
الرميثي املدير التنفيذي لالن�شطة يف نادي الرتاث، 

النادي  ينظمها  التي  املناف�شات  ميين  اليينييوع  هييذا  بيياأن 
تاأتي يف اإطار حر�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد ال 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي 
تراث المارات الدائم على ت�شجيع الأطفال ملمار�شة 
وتهيئتهم  مواهبهم  �شقل  و  اخليييييل  ركيييوب  ريييا�ييشيية 
على  ،حييفيياظييا  والييدولييييية  املحلية  املناف�شات  خلييو�ييس 
الأ�شيلة  العربية  اخليول  تربية  يف  الثقايف  املييوروث 
الفر�شان  واإعييييييداد  وتييطييويييرهييا،  عييليييييهييا  واملييحييافييظيية 
جمالت  كافة  يف  املناف�شة  على  القادرين  والفار�شات 

الفرو�شية . 

ومن جهتهم، عرب الفائزون عن �شعادتهم مبا حققوه 
وتنظيمها  البطولة  هييذه  بتميز  م�شيدين  فييوز  ميين 
ي�شعها  مييا  القيمة،  جييوائييزهييا  اإيل  اإ�ييشييافيية  الييدقيييييق، 
م�شتوى  على  �ييشييواء  الييدولييييية  الييبييطييولت  مقدمة  يف 
برنامج  تييوزيييع  م�شتوى  على  اأو  والتنظيم  العيييداد 
املحلية  القوانن  وفق  التحكيم  و�شفافية  املناف�شات 
والحتاد  وال�شباق  الفرو�شية  احتييادي  من  والدولية 

الدويل للفرو�شية.
واأ�شافوا: “نحن فخورون ب�شيوخنا اللذين ي�شجعون 
الريا�شات التي جتذب ال�شباب وحتببهم يف تراثهم، 

اجلهود  ونقدر  دولتنا،  �شمعة  على  جميعاً  ونحر�س 
الييتييي يييبييذلييهييا حييكيياميينييا، اأطييييال اهلل اأعييمييارهييم، لرفع 
اإن  وواأكييييييدوا  امليادين”.   جميع  يف  وعييلييمييهييا  ا�ييشييمييهييا 
مهرجان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد الدويل ال�شابع 
للفرو�شية متيز بالتح�شريات اجليدة عالية امل�شتوى، 
وبالكثري من فنون الفرو�شية من حتد ومناف�شة اىل 
جانب املناخ الحتفايل الذي ت�شيعه الأجواء الرتاثية 

واحل�شور ال�شبابي الريا�شي واجلوائز القيمة، 
وتبدا اليوم )الثالثاء( التجهيزات لربنامج املهرجان 
املقبلن حيث تنطلق بطولة  بومي اجلمعة وال�شبت 
قييفييز احليييواجيييز، وميي�ييشييابييقيية الييتييقيياط الوتييييياد �شمن 
�شوطن اأحدهما تاأهيلي والآخر نهائي، يف ما يت�شدر 
املهرجان مناف�شات كاأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان  الدويل للقدرة مل�شافة 240كم على ثالث 
مراحل ، وامل�شنف دوليا بثالث جنوم . وهو خم�ش�س 
،ويبداأ  فيييوق  فييمييا  �ييشيينييوات  �شبع  اأعييمييار  ميين  للخيول 
اللون  ذات  الوىل  باملرحلة  م�شاركتهم  املتناف�شون 
ال�شفر التي �شتنطلق فجر يوم اخلمي�س املقبل 14  
بقية  ي�شتكملون  ثييم  وميين   ، كييم   80 مل�شافة   مييار�ييس 
اجلولت والأ�شواط على مدار يومن اآخرين لإمتام 

امل�شافة كاملة .
كيياأ�ييس �شمو  �ييشييبيياق  امليينييافيي�ييشييات  بييرنييامييج  كييمييا يت�شمن 
للقدرة  اليييدويل  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  �شلطان  ال�شيخ 
للخيول ذات امللكية اخلا�شة مل�شافة 120 كم ، و�شباق 
120 كم،  القدرة الدويل لل�شباب والنا�شئن مل�شافة 
الن�شائي  الييقييدرة  و�ييشييبيياق  بنجمتن،  دوليييييا  امل�شنف 
املحلي املفتوح مل�شافة 120 كم �شمن خم�س مراحل، 
اىل  الطويلة،  امل�شافة  بهذه  مرة  لأول  ال�شباق  ويقام 
جانب جملة من ال�شباقات التاأهيلية مل�شافات ما بن 

40 كم و 80 كم  . 

هزاع وخالد بن �سلطان بن زايد ي�سهدان فعاليات اليوم اخلام�س ويتوجان الفائزين يف مهرجان �سلطان بن زايـد الدويل للفرو�سية يف قرية بوذيب 

م�شت�شار  نهيان  ال  زاييييد  بيين  هيييزاع  ال�شيخ  �شمو  اأكيييد 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي الرئي�س الفخري لحتاد الإمارات لكرة القدم 
اأن القيادة احلكيمة تكرم الإبداع وتقدر اأبناءها الذين 
ي�شعون اإىل حتقيق الإجنازات وبلوغ البطولت ونيلها 
ا�ييشييم الإميييييارات عيياليييييا يف جميع املحافل  بييهييدف رفيييع 

الإقليمية والعاملية.
ال�شمو  اأ�شحاب  مكارم  �شموه  توزيع  خالل  ذلك  جاء 
القدم  لييكييرة  الييوطيينييي  املنتخب  عييلييى لعييبييي  اليي�ييشيييييوخ 
التي    21 خليجي  اأبييطييال  والإداري  الفني  واجلييهيياز 
اأقيمت يف مملكة البحرين ال�شقيقة خالل الفرتة من 

5 اىل 18 يناير املا�شي.
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  الييقيييييادة  اإن  �ييشييمييوه  وقيييال 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الإمارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رعيياه 
نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
يييولييون اأبيينيياء الييوطيين الييرعيياييية والييدعييم الكبريين يف 
امل�شتويات كافة لأنهم اأ�شا�س البناء والتطور جم�شدين 
بذلك نهج املغفور له باإذن اهلل الراحل الكبري ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان.
واأ�يييشييياف �ييشييمييو الييرئييييي�ييس الييفييخييري لحتيييياد الييكييرة اإن 
خليجي  يف  الييوطيينييي  منتخبنا  حققه  اليييذي  الإجنيييياز 
21  جاء نتيجة الروؤية الوا�شحة والأهداف املحددة 
املمار�شات  لأف�شل  وفقا  لتحقيقها  اليييدوؤوب  وال�شعي 
املنجزة بتكاتف اجلهود وامل�شي قدما جلني البطولة 
املحافل  جميع  يف  الألييقيياب  وح�شد  التطور  وحتقيق 

الكروية.
واأ�شاد �شموه بالتالحم الوطني الكبري الذي اأظهرته 

جماهري الإمارات املخل�شة التي اآزرت املنتخب الوطني 
.. وثمن جهد الإعالمين الذي اأ�شهم اإ�شهاما فاعال 
مع جماهري الإمارات يف الو�شول اإىل من�شة التتويج 
وحولت البطولة اإىل عر�س وطني �شيبقى حا�شرا يف 
 2013 الثامن ع�شر من يناير  الذاكرة وجعلت يوم 

يوما ل ين�شى.
العمل  موا�شلة  اإىل  املوهوب  اجليل  هذا  �شموه  ودعييا 
ميين اأجيييل حتقيق املييزيييد ميين التقدم و الإجنييييازات يف 
الت�شفيات  يف  التوفيق  لهم  ومتنى  املقبلة  املناف�شات 
كاأ�س  وت�شفيات   2015 اآ�شيا  نهائيات  اإىل  املييوؤهييليية 

العامل 2018.
نهيان باجلهاز  اآل  زايييد  هييزاع بن  ال�شيخ  �شمو  واأ�ييشيياد 
مهدي  الوطني  املييدرب  يقوده  الييذي  والإداري  الفني 
اأجل  ميين  الييدعييم  كييل و�شائل  اإىل تهيئة  ..ووجيييه  علي 

موا�شلة النجاح والإجناز.
الكرة  احتييياد  اإدارتييييي  جمل�س  بعمل  �شموه  اأ�ييشيياد  كما 
املنا�شبة لعمل  البيئة  اأوجييدا  ال�شابق واحلييايل لأنهما 
املنتخبات والهتمام بالفئات العمرية التي تعد رافدا 
�شموه  ..مثمنا  الوطنية  ملنتخباتنا  وجوهريا  اأ�شا�شيا 

دعم الأندية لربامج املنتخبات املختلفة. 
وكان حفل توزيع مكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومكرمة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات ومكارم 
قد   21 خليجي  اأبطال  على  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
اأقيييييم ظييهيير اميي�ييس يف نيييادي �ييشييبيياط الييقييوات امل�شلحة 
والريا�شين  املهتمن  ميين  ح�شد  بح�شور  باأبوظبي 
والإعالمين. وبداأ احلفل بو�شول �شمو ال�شيخ هزاع 
بن زايد اآل نهيان حيث عزف ال�شالم الوطني ثم األقى 
�شعادة يو�شف يعقوب ال�شركال رئي�س احتاد الإمارات 

القيادة احلكيمة  اأ�شاد فيها مبكارم  القدم كلمة  لكرة 
يف  الييكييروي  اخلليجي  العر�س  يف  امل�شاركة  اأن  مييوؤكييدا 
البحرين كان قد انطلق من ر�شم هدف حمدد يتجلى 
يف امل�شاركة الإيجابية تلك التي تبقى را�شخة يف ذاكرة 

النا�س وتخلد يف �شجالت التاريخ الكروي.
وقال  اإميانا منا مبواهب اأبنائنا وحر�شهم على حتقيق 
املزيد من الإجنييازات مع الأخذ بعن العتبار الدعم 
الكبري الذي اأولته قيادتنا احلكيمة للريا�شة ب�شورة 
عامة وكرة القدم ب�شورة خا�شة ومنذ املرحلة الأوىل 

يف خليجي 21 حتولت املباريات التي خا�شها منتخبنا 
الوطني اإىل حالة من التالحم الوطني حيث عربت 
جماهرينا الغفرية التي تواجدت يف مملكة البحرين 
علم  فرفعت  الر�شيدة  لقيادتها  ولئها  عن  ال�شقيقة 

الإمارات عاليا خفاقا ورفعت �شور قادتنا الكرام .
بعدها كرم �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان ..معايل 
وال�شباب  الثقافة  وزير  العوي�س  حممد  عبدالرحمن 
ال�شويدي  �شلطان  حممد  و�ييشييعييادة  املجتمع  وتنمية 
�شفري الدولة لدى مملكة البحرين ..ثم كرم �شموه 

ويف  الالعبن.  ثم  للمنتخب  والإداري  الفني  اجلهاز 
ختام احلفل قدمت جمموعة بريد الإمارات القاب�شة 
جمموعة  ميين  مكونة  احلفل  لييراعييي  تييذكييارييية  هدية 
الإماراتي  امليينييتييخييب  فيييوز  مبنا�شبة  اأ�يييشيييدرت  طييوابييع 
21 كما قدم �شعادة يو�شف ال�شركال ل�شمو  بخليجي 
 21 اآل نهيان ميدالية خليجي  ال�شيخ هزاع بن زايد 
تثمينا وتقديرا لدعم �شموه امل�شتمر مل�شرية املنتخب 
لييلييمييواهييب والكوادر  الييقييدم ورعييايييتييه  لييكييرة  الييوطيينييي 

الوطنية الريا�شية.

اآل  زايييد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  التكرمي  ح�شر حفل 
�شلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية رئي�س جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
وال�شيخ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان 
عبد اهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
العمل  وزييير  غبا�س  �شقر  ومعايل  العن  نييادي  اإدارة 
املعايل وال�شعادة وروؤ�شاء جمال�س  اأ�شحاب  وعدد من 

الأندية واإداراتها وروؤ�شاء املجال�س الريا�شية. 

اأكد اأن القيادة احلكيمة تكرم الإبداع وتقدر اأبناءها الذين يرفعون ا�سم الإمارات عاليًا 

هزاع بن زايد يكرم اجلهاز الفني والإداري وفريق منتخبنا الوطني بطل خليجي 21



مقتل م�سرت ماجيك وزوجته 
قتل مغني الراب الأمريكي م�شرت ماجيك جون�شون وزوجته �شا�شت�شت�س 
فيما جنت ابنتهما البالغة من العمر 12 �شنة من حادث �شري يف مي�شي�شيبي 
الأمريكية. ونقلت �شحيفة ذي نيو اأوليانز تاميز بيكايون الأمريكية عن 
اأ�شفر عن مقتله  م�شوؤولن قولهم ان م�شرت ماجيك تعر�س حلادث �شري 
البالغة من  وايييز جون�شون  املغني تويال  ابنة  ان  اإىل  واأ�ييشيياروا  مع زوجته. 

العمر 12 �شنة هي الوحيدة التي جنت من احلادث.
ي�شار اإىل ان ا�شم املغني احلقيقي هو اأوود جون�شون ، وهو يبلغ من العمر 
واأول  الييعييديييدة،  بيياأغييانيييييه  املييا�ييشييي  الييقييرن  ت�شعينيات  يف  وا�شتهر  �شنة   44

األبوماته �شدر يف العام 1998 وهو ال�شماء هي احلدود .
عرب  ماديك  م�شرت  رحيل  على  حزنهم  عن  التعبري  اإىل  املعجبون  و�شارع 

موقع تويرت .

احلرب مع العمالقة يت�سدر الإيرادات 
ت�شدر فيلم الثارة واحلركة اجلديد احلرب مع العمالقة ايرادات ال�شينما 
باأمريكا ال�شمالية م�شجال 28 مليون دولر ،الفيلم بطولة نيكول�س هولت 
واليانور توملين�شون واخراج برايان �شينجر وتراجع من املركز الول الذي 
7ر9  بلغت  بايرادات  الل�شة  فيلم  الثاين  املركز  املا�شي اىل  ال�شبوع  احتله 
مليون دولر ويقوم ببطولة الفيلم جا�شون بتمان وميلي�شا مكارثي وجون 

ت�شو ويخرجه �شيث جوردون.
جون  للمخرجن  فيياأكيير  عييامييا   21 اجلييديييد  الييكييوميييييدي  الفيلم  واحييتييل 
ببطولة  ويقوم  دولر  مالين  بت�شعة  الثاين  املركز  مييور  و�شكوت  لوكا�س 
الفيلم مايلز تيلر وجا�شنت ت�شون و�شكايالر ا�شتن وح�شل اجلزء الثاين 
اجلديد لفيلم طرد الرواح ال�شريرة 
ثمانية  بت�شجيله  الرابع  املركز  على 

مالين دولر.
بيل  ا�شلي  الفيلم  بطولة  يف  ي�شارك 
جين�شن  ودييييفيييييييد  جيييارنييير  وجيييوليييييييا 

ويخرجه ادجا�س دونيلي.
وتيييراجيييع فيييييلييم الييوا�ييشييي مييين املركز 
ال�شبوع  يف  احيييتيييليييه  الييييييذي  الييييثيييياين 
املا�شي اىل املركز اخلام�س بايرادات 

قدرها 7ر7 مليون دولر.
جون�شون  دوايييييييين  بيييطيييولييية  الييفيييييلييم 
�ييشييارانييدون وجيييون برنثال  و�يييشيييوزان 

واخراج ريك رومان واو.
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ريهانا حتت احلرا�سة امل�سددة
بيييعيييد �ييشييليي�ييشييليية مييييين احليييييييييوادث، 
تعزيز  اإىل  ريهانا  النجمة  عمدت 
وا�شتخدمت  الأميينييييية  حرا�شتها 
جمييمييوعيية جييديييدة ميين احلرا�س 
يرافقونها  الييذييين  ال�شخ�شين 

اأينما ذهبت.
الأمريكي   17 اإك�س  موقع  واأفييياد 
حرا�س   5 ا�شتخدمت  ريييهييانييا  ان 
�يييشيييخييي�يييشييييييين جييييييييييدداً �ييييشييييوهييييدوا 
اأحد  اإىل  توجهها  عند  برفقتها 

النوادي الليلية بلو�س اأجنل�س.
القب�س على  بعد  انييه  اإىل  واأ�ييشييار 
يف  منزلها  اإىل  الت�شلل  اأراد  رجييل 
كاليفورنيا، وقيام �شخ�س برميها 
بييزجيياجيية جييرحييت ركييبييتييهييا يف ناد 
الربيطانية  بييالييعييا�ييشييميية  ليييييلييي 
ليييينييييدن مييييا تيييطيييليييب ذهيييابيييهيييا اإىل 
ل  ان  ريييهييانييا  وجيييدت  امل�شت�شفى، 
مفر من تعزيز حرا�شتها الأمنية 
حفاظاً على �شالمتها. ولفت اإىل 
انها اأم�شت وقتاً ممتعاً يف النادي 
كري�س  املييغيينييي  دون  مييين  الييليييييلييي 
ال�شخ�شيون  واحليييرا�يييس  بييييراون، 

الي5 على مقربة منها.

ادعى اختطافه ليتفادى حبيبته 
كان  اأنييه  ادعييى  رجييياًل،  نيييييويييورك  �شرطة مدينة  اعتقلت 

�شحية عملية خطف حتى يتفادى روؤية حبيبته.
وذكرت �شحيفة نيويورك بو�شت، اأن راهميل بيتواي 36 
اخلمي�س  يييوم  عليه  وعيير  اأ�شبوعن  ملييدة  اختفى  عيياميياً، 
وفمه  والقدمن  اليدين  مكبل  راآه  �شبيل  عابر  املا�شي، 

مغلق ب�شريط ل�شق، بن �شيارتن اإىل جانب الطريق.
اأنييييه اخييتييطييف واأن  وقييياليييت اليي�ييشييرطيية اإن بيييييتييواي ادعييييى 

اخلاطفن كانوا ينقلونه من مكان اإىل اآخر.
وبعد اأن �شكت ال�شرطة باأقواله، اعرتف اأنه اختلق ق�شة 
واأراد  روؤييييية حبيبته،  يييرغييب يف  يييكيين  لأنيييه مل  اخلييطييف، 

اختالق عذر لأنه خاف من مواجهتها.
وقال �شرطي اإن بيتواي اأحمق متاماً. واعتقلت ال�شرطة 

بيتواي بتهمة تقدمي بالغ كاذب.

 مات الوالدان وعا�س اجلنني
تعر�س زوجييان حلييادث �شري فيما كانا يف طريقهما اىل 
اأحد م�شت�شفيات نيويورك كي ت�شع املراأة مولودها الأول 
النور  يب�شر  اأن  للجنن  كتب  فيما  موتهما  اىل  اأدى   ،

ويحيا.
ان ناخمان  الأمريكية  واأفييادت �شحيفة نيويورك بو�شت 
ورايزا غلوبر، وكالهما يف الي21 من العمر، كانا يف �شيارة 
اأجرة يف طريقهما اإىل م�شت�شفى بيلفيو يف مانهاتن عندما 

�شدمتهما �شيارة من طراز بي اإم دبليو يف بروكلن.
نقلت  ،فيما  اإ�شرائيل  بيث  م�شت�شفى  اإىل  الييرجييل  ونقل 
املراأة اإىل م�شت�شفى بيلفيو ، ولكنهما توفيا ،بينما متكن 
يبقى على  اأن  الذكر، ويتوقع  اإنقاذ اجلنن  الأطباء من 
امل�شت�شفى،  اإىل  الأجيييرة  �شيارة  �شائق  ونقل  احلييييياة  قيد 
وتردد ان و�شعه ال�شحي م�شتقر، فيما فر �شائق ال�شيارة 
كان  اآخييير  �شخ�س  وعيين  عنه  ال�شرطة  وتبحث  الأخييييرى 

معه.

طفلة تنجو بعد حتطم طائرتها
قال م�شوؤول حملي ان طائرة ركاب �شغرية حتطمت يف 
منطقة �شكنية يف منطقة جبال اللب الفرن�شية بعد وقت 
ق�شري من اقالعها ام�س مما اأ�شفر عن مقتل �شخ�شن 

كانا على متنها وا�شابة طفلة كانت بن الركاب.
وعر رجال الطفاء على الطفلة و�شط احلطام على قيد 
تقارير  تييرد  ومل  م�شاعفة  بك�شور  م�شابة  لكنها  احلياة 

تفيد با�شابة اأي �شخ�س على الر�س.
وذكييير ميي�ييشييوؤولييون اأن الييطييائييرة ذات املييحييركيين ميين طراز 
من  ق�شري  وقييت  بعد  م�شاكل  تييواجييه  بيييداأت  بي.اأر.ام1 
البالد  ب�شرق  اأمنا�س  بلدة  القييالع من مطار �شغري يف 

الواقعة على بعد نحو خم�شة كيلومرتات من جنيف.
وقييييال بيييييري ميييولجييير اأحييييد ميي�ييشييوؤويل الييبييلييدة لرويرتز 
ارتطمت ب�شطح منزل قبل اأن تتحطم يف الفناء اخللفي 

ملنزل جماور.

دماغ املراأة اأكفاأ من دماغ الرجل 
لطاملا حتري العلماء من �شبب اأن الن�شاء ميكن اأن يظهرن نف�س قدر الذكاء الكبري الذي يف الرجل، على الرغم من 
%. لكن الدرا�شة اجلديدة التي ا�شرتكت فيها جامعة لو�س اأجنلو�س الأمريكية  اأن اأدمغتهن اأ�شغر حجما بن�شبة 8 
الدرا�شة  وهييذه  كفاءة  اأكيير  لأنهن  يهم  ل  للن�شاء  بالن�شبة  الدماغ  حجم  اأن  بينت  قد  الإ�شبانية  مدريد  وجامعة 
ُن�شرت يف جملة الذكاء، �شل�شلة  اأجرت الدرا�شة، التي  اأُجريت عن ذكاء ال�شخ�س. وقد  لها ت�شمينات لفرتا�شات 
اأف�شل يف  اإنهن كن  اإل  اأن دماغ املييراأة اأ�شغر من الرجل  من اختبارات الذكاء على الرجال والن�شاء. ورغم حقيقة 
ال�شتدلل ال�شتقرائي ويف بع�س املهارات العددية، وكن اأف�شل يف مراقبة ومتابعة املواقف املتغرية، مع اأن الرجال 
كانوا اأف�شل يف الذكاء املكاين. وخل�س الباحثون اإىل اأن دماغ املراأة قادر على اإمتام بل وحتى التفوق يف املهام املعقدة 
اأكرب  اأنه على هذا امل�شتوى الهيكلي، الإنيياث قد تظهرن كفاءة  اأقل. وجاء يف البحث  اأقل وبخاليا ع�شبية  بطاقة 
تتطلب مادة ع�شبية اأقل لإجناز نتائج �شلوكية على قدم امل�شاواة مع الذكور . وعلى النقي�س فاإن احُل�َشن الأكرب 
حجما، بنية ت�شريحية يف الدماغ يتم فيها معظم التفكري املنطقي، يف الرجال ميكن اأن يعني اأداء اأف�شل يف اختبارات 
اأن  تبن  الدرا�شة  نتائج  اإن  الربيطانية،  كامربيدج  بجامعة  الع�شبية  العلوم  اأ�شتاذ  روبينز،  تريفور  وقال  الذكاء 

احلجم ل يهم بالن�شبة للمراأة.
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قتلت زوجها دفاعًا عن.. قطة 
بعد تهديده قطتها.  �شيبريية على قتل زوجها  امييراأة  اأقدمت 
ونييقييلييت وكيياليية )نييوفييو�ييشييتييي( الييرو�ييشييييية لييالأنييبيياء عيين املحققن 
عاماً   56 العمر  من  البالغة  املييراأة  اأن  بورياتريا،  جمهورية  يف 
ت�شاجرت مع زوجها اأثناء �شربهما الكحول، عندما حاول الزوج 

ترهيب القطة وقتلها مب�شط زراعي.
وما كان من املراأة التي كانت قد جلبت القطة من مزرعة بعد 
وفاة �شاحبها، اإّل اأن اأخذت �شكيناً من على الطاولة، لتطعن بها 

زوجها 3 مرات يف �شدره، دفاعاً عن حياة قطتها.
حال  يف  عيياميياً   15 اإىل  ي�شل  بال�شجن  حييكييميياً  امليييييراأة  وتيييواجيييه 

اإدانتها.

 اأّم تقتل طفليها 
ب�سّم  الفئران وحتاول النتحار

التون�شّية  بييوزيييد  �شيدي  مبحافظة  الأمنية  ال�شلطات  قامت 
باإلقاء القب�س على اأّم �شّممت طفليها وحاولت النتحار وذلك 
ب�شبب النزاعات الزوجية بينها وبن زوجها حيث قامت بو�شع 
ما  و�شرعان  للطفلن  داخل قطع حلوى قدمتها  الفئران  �شّم 
اعرتفت بذلك لزوجها بعد اإدراك خطورة ما فعلت قامت اثر 

ذلك بابتالع ال�شّم اأي�شا.
على  وطفليها  الأّم  نقل  مت  انييه  اأميي�ييس  تون�شّية  �شحف  وذكيييرت 
جناح ال�شرعة اإىل امل�شت�شفى اأين اأجرى الأطّباء لها ولطفليها 
غ�شيل اأمعاء وهي الآن يف العناية املركزة يف حن فارق الطفلن 

احلياة.
وينتظر اأن يتّم و�شع الأّم حتت املراقبة النف�شية بعد خروجها 

من العناية املرّكزة اإىل حن ا�شتكمال التحقيقات.

احلمل يغري �سكل قدم املراأة 
اأكد باحثون اأمريكيون اأمراً ا�شتبهت به الن�شاء طوياًل، وهو ان 

احلمل يحدث تغيرياً دائماً يف �شكل وحجم قدم املراأة.
واأظيييهيييرت درا�ييشيية نيي�ييشييرت يف جمييليية الييطييب الييفيييييزيييائييي واإعييييادة 
يزيد خييالل فرتة  املييراأة ل  قييدم  ان حجم  الأمريكية،  التاأهيل 
احلمل فقط بل يتمدد القو�س فيها اأي�شاً ما يزيد من طولها 

وعر�شها ب�شكل دائم.
اأوهايو  وقال الربوفي�شور املتخ�ش�س يف طب القدم يف جامعة 
اأكييرب خييالل احلمل،  اأحييذييية  �ييشييراء  عيين  ن�شاء يتحدثن  �شمعت 
واملجالت  الطب  كتب  الأميير يف  �شيء عن  اأي  اأجييد  ولكنني مل 

الطبية.
اإىل  اأكييرب، عمدنا  انييه بغية درا�شة الأميير ب�شكل علمي  واأ�ييشيياف 
قيا�س حجم وطول اأقييدام ن�شاء يف بداية احلمل وبعد 5 اأ�شهر 

من الولدة وتبن لنا ان تغيريات دائمة تطراأ عليها بالفعل .
الن�شاء  % من   70 اإىل   60 حييوايل  اأقيييدام  ان  للباحثن  وتبن 
اإىل  بالإ�شافة  والعر�س  الطول  زادت يف  الدرا�شة  امل�شاركات يف 

متدد القو�س فيها وانخفا�شه.
وذكر الباحثون ان التاأثري الأكرب يف هذا املجال ي�شجل يف اأول 
حمل، فيما قد ل يحدث احلمل الثاين اأو الثالث اأو الرابع اأية 

تغيريات يف تركيبة القدم.
عر�س فني رائع خالل حفل افتتاح دورة األعاب اأمريكا الو�شطى 2013 يف �شان خو�شيه بكو�شتاريكا. )ا ف ب(

ت�ساريل يريد اإنقاذ ليند�ساي 
الأميييريكيييي ت�شاريل  املييمييثييل  يييبييدي 
النجمة  اإنيييييقييييياذ  يف  رغييييبيييية  �يييشييين 
من  لييوهييان  ليند�شاي  الأمييريكييييية 

الو�شع ال�شيء الذي تعي�شه.
وقال �شن ملوقع تي اأم زد الأمريكي 
اأنا اأهتم لأمر �شخ�س ليند�شاي من 
ين�شحها  مليين  حتتاج  انها  الوا�شح 
وميكنها  ل،  اأو  ذلييك  اأرادت  �ييشييواء 
اأ�ييشييدقييائييهييا يف  كييل  اأن مت�شي مييع 
لتح�شل  اإيل  تلجاأ  اأن  اأو  اليينييوادي 
الن�شائح من رجل مر  على بع�س 

يف هذا الطريق اأي�شا .
واأ�شاف اإذا ا�شتمعت اإيل �شتفوز اأما 
اإذا مل تفعل ذلك فهي من تتحمل 
لي�س  انه  واأ�شر �شن على  النتائج 
على عالقة بلوهان، بل هو يحبها 
يوماً  يييلييميي�ييشييهييا  ومل  ويييحييرتمييهييا 
بن  تربط  �شداقة  ان  اإىل  وي�شار 
فيلم  �شن ولوهان منذ مثال معاً 
اأعطاها  Scary Movie 5، وقد 
�شرائب  لت�شدد  دولر  األيييف   100
مييرتتييبيية عييليييييهييا، وهيييي تييطييل الآن 

�شيفة على م�شل�شله.

كلوم بلجنة حتكيم 
)اأمريكا متتلك املوهبة(

برنامج  حييظيييييت جليينيية حتييكيييييم 
بع�شو  املييوهييبيية  متتلك  اأمييريكييا 
جييييديييييد هييييو عيييار�يييشييية الأزييييييييياء 
الأملييانييييية هييايييدي كييلييوم. واأفيييياد 
موقع تي اأم زد الأمريكي ان كلوم 
وقعت على عقد لت�شبح احلكم 
اأمريكا  حتكيم  جلنة  يف  الرابع 
 America's( املوهبة  متتلك 
Got Talent( الواقعي. ونقل 
عن م�شادر مقربة من �شبكة اإن 
الربنامج  تعر�س  التي  �شي  بي 
قييولييهييا ان الييعييار�ييشيية جنييحييت يف 
اآخييير دقيقة ميين املييفيياو�ييشييات يف 
الفوز باملقعد يف جلنة التحكيم 
وتوجهت اإىل نيو اأورليانز حيث 
كلوم  وتن�شم  الت�شجيل.  �شيبداأ 
اإىل كل من هوي ماندل وهاورد 
�شترين وميالين بي، مع العلم 
اأو�يييشيييبيييورن غييييادرت  �يييشيييارون  ان 
املو�شم  نيييهيييايييية  يف  الييييربنييييامييييج 

املا�شي.

اأعييليين الييلييوفيير اأبييوظييبييي اميي�ييس عييزمييه عيير�ييس لييوحيية للفنان 
من  اجلمهور  اأميييام  عر�شها  ي�شبق  مل  بيكا�شو  بابلو  العاملي 
واحييدة من  تعد  التي   - امييراأة  لوحة �شورة  و�شتعر�س  قبل. 
اأبوظبي  اأهم املقتنيات الفنية الدائمة - يف جمموعة اللوفر 
الفرتة  �شيقام يف  الذي  ن�شاأة متحف  خالل فعاليات معر�س 
 - بيكا�شو  بابلو  و�شاهم  املقبلن.  يوليو  و20  اأبريل   22 بن 
اأ�شهر فناين العامل يف القرن الع�شرين بال منازع  الذي يعد 
- اإىل حد كبري يف تغيري الفن احلديث باأ�شلوبه الفريد الذي 
برع من خالله مبزج الفن التمثيلي وجتربة التقنيات واملواد 
م�شتفيدا من كل ما تقع عليه عينيه. وتعد لوحة �شورة امراأة 
كتاب حياة  اإل يف  يييرد ذكرها  التي مل  الفريدة  الأعييمييال  من 
الربيطاين  للموؤرخ   1932  1917 الن�شر  �شنوات   .. بيكا�شو 
لالإبداع  بيكا�شو  وا�شتخدم   .2007 عييام  ريت�شارد�شون  جييون 
حيث  املل�شقة  ال�شور  الييكييولج  فنون  ميين  نوعا  اللوحة  هييذه 
نتايل  هي  معروفة  اجتماعية  �شخ�شية  اللوحة  هييذه  جت�شد 
م�شمم  وزوجيية  الثاين  األك�شندر  رو�شيا  قي�شر  حفيدة  بييايل 
الأزياء لو�شن ليلونغ .. وكانت نتايل اإحدى عار�شات الأزياء 
ال�شهريات يف زمنها وواحدة ممن ارتبطن ب�شالت وثيقة مع 

النخبة يف جمتمع الأزياء الراقي يف باري�س.
هذا  لإبييداع  فوتوغرافية  �شورا  ا�شتخدم  بيكا�شو  اأن  ويعتقد 
العمل الفني متاما مثلما فعل يف عدد من الأعمال الأخرى 
بهدف جت�شيد وجهها البي�شوي ومالحمها الدقيقة وهيئتها 

النحيلة. و�شي�شم معر�س ن�شاأة متحف - الذي �شيقام يف منارة 
ال�شعديات الواقعة يف املنطقة الثقافية يف ال�شعديات - حوايل 
130 عمال فنيا �شتتيح الفر�شة للزوار للتعرف عن قرب على 
املفهوم ال�شردي للمتحف ومقتنياته قبيل افتتاحه ر�شميا يف 
عام 2015. و�شيعر�س "اللوفر اأبوظبي" - الذي جاء تتويجا 
فنية  اأعمال   - وفرن�شا  الإميييارات  حكومتي  بن  عقد  لتفاق 
التاريخية  الأهمية  ذات  املوا�شيع  من  وغريها  وخمطوطات 
املتحف  اأبوظبي  حكومة  ومتتلك  والجتماعية..  والثقافية 
معرو�شات  املتحف  وي�شم  الييدائييميية.  مقتنياته  وجمييمييوعيية 
اآلف  امتداد  على  العاملية  والثقافات  املجتمعات  خمتلف  من 
ال�شنن مع ت�شليط ال�شوء على املوا�شيع العاملية والتاأثريات 
امل�شرتكة لإظهار اأوجه القوا�شم امل�شرتكة للتجربة الإن�شانية 
هو  وكما  والييتيياريييخ.  والييعييرق  اجلغرافيا  حييدود  تتجاوز  التي 
الثقافية  املنطقة  ت�شت�شيفها  التي  املعار�س  جميع  يف  احلال 
يف اليي�ييشييعييديييات ا�ييشييتييعييدادا لفييتييتيياح املييتيياحييف الييعيياملييييية خالل 
الأعييييوام القليلة الييقييادميية ..�ييشييريافييق املييعيير�ييس الييثيياين الذي 
العديد  على  ي�شتمل  متنوع  برنامج  اأبوظبي  اللوفر  ينظمه 
من اللقاءات احلوارية واجلولت والور�شات الإبداعية ..كما 
�شين�شر كتاب ير�شد ب�شكل تف�شيلي اللوحات واملنحوتات التي 
اأ�شافها املتحف اإىل جمموعة مقتنياته الدائمة. و�شيقام اأول 
هذه اللقاءات يف 22 اأبريل املقبل يف منارة ال�شعديات بعنوان 

اللوفر اأبوظبي .

لوحة فريدة للفنان العاملي بيكا�سو تعر�س يف اللوفر اأبوظبي قريبا

باري�س يف بلد العجائب 
من  ق�شر  اإىل  اأجنل�س  لو�س  يف  الفخم  منزلها  هيلتون،  باري�س  الأمييريكييييية،  النجمة  حّولت 
الق�ش�س اخليالية، �شحب امل�شاركن يف حفل عيد ميالدها اإىل عامل األي�س يف بالد العجائب  

واحتفلت هيلتون التي بلغت الي32 من العمر يف 17 �شباط-فرباير املا�شي بعيد ميالدها يوم 
ال�شبت، حيث ارتدت زّياً باللون الأزرق والأبي�س م�شتوحًى من �شخ�شية األي�س يف حكاية األي�س 

موقع  وذكيير  كبرية  وفرا�شات  بال�شور وجم�شمات فطر �شخم  املنزل  وزينت  العجائب   بالد  يف 
كونتاكت ميوزيك ، اأن هيلتون ا�شتمتعت مع �شيوفها باأكر من 100 زجاجة �شامبانيا وقوالب 
ون�شرت  احلفل.  اإحييييياء  يف  تيي�شتو  املو�شيقي  واملن�شق  واييين،  ليل  اليييراب،  مغني  و�ييشييارك  حلوى 

هيلتون �شورها على �شفحتها على موقع )تويرت(، وا�شتخدمت عبارة باري�س يف بالد 
العجائب .

يذكر اأن هيلتون كانت ق�شت عيد ميالدها الفعلي ال�شهر املا�شي بامل�شت�شفى برفقة 
حبيبها الذي تعر�س لإ�شابة بالقدم خالل ممار�شة التزلج.


