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�سلطان بن زايد يتوج الفائزين يف اختتام 
فعاليات مهرجان �سموه ال�سابع للقدرة

عربي ودويل

اختتام فعاليات موؤمتر امرا�ص 
اجلهاز اله�سمي يف ابوظبي 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

حملة للدفاع عن القد�ص 
بجامعات بريطانيا 

•• وزير�ستان -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
و�لإمنائية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت  �ل��دع��م  ب��ت��ق��دمي  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت   .. �لإ�شالمية  باك�شتان  جلمهورية 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شارع  �إن�شاء  م�شروع  يف  �لإجن��از  ن�شبة  �أن  باك�شتان 
عبد�هلل  وق��ال  �ملائة.  يف   85 بلغت  وزير�شتان  جنوب  منطقة  يف  نهيان  �آل 
..�إن  و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  �مل�شروع  مدير  �لغفلي  خليفة 
تنفيذ م�شروع �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ياأتي �شمن توجيهات 
�لبنية �لتحتية  �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بالهتمام بتطوير وحتديث 
يف �ملناطق �لنائية و�لفقرية يف باك�شتان . وتبلغ تكلفة �مل�شروع �لإجمالية 
38.01 مليون دولر �أمريكي..ويعترب من �أكرب و�أهم �مل�شاريع �لتنموية 
�أهم  من  باعتباره  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف  تنفذ  �لتي  �حلديثة 

�لطرق �حليوية و�أول �شارع معبد يف منطقة جنوب وزير�شتان . كما تتمثل 
و�لربط  �ملو��شالت  �لإيجابي يف حت�شني طرق  و�أث��ره  �مل�شروع  هذ�  �أهمية 
�لرئي�شية  باملدن  �لت�شال  تعاين من �شعوبات يف  �لتي  و�لقرى  �ملدن  بني 
ب�شبب طبيعتها �جلغر�فية �لوعرة �لتي تعيق ��شتخد�م و�شائل �ملو��شالت 
باك�شتان  للمو��شالت بني  ��شرت�تيجيا  �شيمثل معرب�  فيها..كما  �حلديثة 
� وهو �لطريق �ل�شرت�تيجي  �أن �لعمل يف �مل�شروع  و�أفغان�شتان. و�أ�شار �إىل 
ي�شري   � وزي��ر���ش��ت��ان  بجنوب  �آد  �آجن���ور  مدينة  �إىل  و�ن���ا  مدينة  م��ن  �ملمتد 
فيها  ينفذ  �لتي  �جلغر�فية  �ملنطقة  �شعوبة  من  بالرغم  ممتازة  ب�شورة 
وق�شوة �لظروف �ملناخية خالل �لأ�شهر �ملا�شية . و�أ�شار �ىل �أن جميع فرق 
مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  لإد�رة  �لتابعة  و�ل�شت�شارية  �لهند�شية  �لعمل 
�ملو��شفات  وف��ق  �مل�شروع  يف  �لعمل  لجن��از  مكثفة  ب�شورة  تعمل  باك�شتان 
�لزمنية  �ل��ع��امل��ي��ة وح�����ش��ب �خل��ط��ة  �مل��ع��اي��ري  ب��اأف�����ش��ل  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �لفنية 
�إىل درجة �لنجاح و�لتميز و�جل��ودة يف تنفيذ هذ� �مل�شر �ملعتمدة للو�شول 

   

�سمن اإطار قرار جلنة مبادرات رئي�س الدولة مبنح 121 م�سكنا للمواطنني 
وزارة الأ�شغال تدعو الأ�شر امل�شمولة اىل مراجعة الوزارة  

 •• ابوظبي-وام:
دعت وز�رة �ل�شغال �لعامة �ل�شر �لتي �شملها قر�رجلنة مبادر�ت �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة وعددهم 121 �أ�شرة مو�طنة م�شتحقة للم�شاكن 
مع  �إم��ارت��ه  يف  ك��ل  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  �لخت�شا�س  مناطق  مر�جعة  �ىل 
�ح�شار �مل�شتند�ت �ملطلوبة: �جلو�ز �لأ�شلي ون�شخة �جلن�شية �لأ�شلية 
ون�شخة بطاقة �لهوية ون�شخة �شهادة �لر�تب �لأ�شلية �شهادة بالأمالك 
مديرة   - �لفندي  حممد  جميلة  �ملهند�شة  وحثت  �لتابعة  �لبلدية  من 
�شرعة  �شرورة  على  �مل�شتفيدين  �لعامة  �لأ�شغال  ب��وز�رة  �لإ�شكان  �إد�رة 

�لتو��شل لإ�شتكمال �مل�شتند�ت �لناق�شة                 . �لتفا�شيل )�س3(

يف ذكرى اغتيال بلعيد..اآلف التون�شيني 
يطالبون باإ�شقاط حكم ال�شالميني

•• تون�س -رويرتز:

خرج �آلف �لتون�شيني �أم�س �ل�شبت �ىل �ل�شو�رع مطالبني با�شقاط حكم 
�لعلماين  �ملعار�س  مقتل  على  يوما   40 م��رور  ذك��رى  يف  �ل�شالميني 
�لنه�شة  ح��رك��ة  تقودها  �ل��ت��ي  للحكومة  �ختبار  �ول  يف  بلعيد  �شكري 

�ل�شالمية يف مو�جهة �شغوط �ل�شارع.
�أزمة  �أك��رب  �ملا�شي  �شباط  فرب�ير  من  �ل�شاد�س  يف  بلعيد  مقتل  وفجر 
بن  �لعابدين  زي��ن  بنظام  �طاحت  �لتي  �لثورة  منذ  تون�س  يف  �شيا�شية 
�ل�شابق  رئي�س �حلكومة  ��شتقال  بلعيد  علي قبل عامني..وعقب مقتل 
ليخلفه  حزبية  غري  حكومة  تكوين  يف  ف�شل  �ن  بعد  �جلبايل  حمادي 
�لوز�ر�ت  �شكل حكومة جديدة ت�شم م�شتقلني يف  �لذي  �لعري�س  علي 
�ل�شيادية يف خطوة تهدف خلف�س �لتوتر..وهذه �كرب مظاهرة مناوئة 

لال�شالميني يف تون�س منذ �غتيال بلعيد قبل 40 يوما.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة بتطوير البنية التحتية باملناطق النائية والفقرية يف باك�ستان 

اإجناز 85 يف املائة من �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�شتان

الفجر........    05:08            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:34  
الع�صاء......   08:04

تحت رعاية

 تنظــم مؤسســات التعليــم العالــي حفــل تخريــج الدفعــة الثانيــة والثالثيــن مــن طالبــات جامعة االمــارات العربيــة المتحدة، 

والدفعــة الحاديــة عشــر مــن طالبــات جامعــة زايــد ، والدفعــة الثانيــة والعشــرين مــن طالبــات كليــات التقنيــة العليا .

وتدعــو خريجــات جامعــة االمــارات مــن حملــة درجــة البكالريــوس  والماجســتير الحاصــالت علــى تقديــر ممتــاز، وخريجــات 

كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ، وخريجــات جامعــة زايــد وكليــات التقنيــة العليــا  مــن حملــة درجــة البكالريوس  والماجســتير 

الحاصــالت علــى تقديــر ممتــاز.

الى التواجد في المسرح الوطني ( بمدينة أبوظبي )
يوم الثالثاء الموافق 16 ابريل 2013

لحضـــور حفـــل التخـــريج حسب الجـــدول المــوضح

 جامعة اإلمارات العربية الــوقــــتالتاريخالنشاط
كليات التقنية جامعة زايدالمتحدة

العليا

مبنى C5 غرفة 81031 صباحاً إىل 3 ظهراً 3/18 اىل 3/28 2013إستالم زي التخرج و بطاقات الدعوة
كليات جامعة 

زايد

قسم الخدمات 

الطالبية

10 صباحاً إىل 12:30ظهراًالثالثاء 16 / 4 / 2013بروفة حفل التخرج 
موقع الحفل باملرسح الوطني

الساعة السادسة و النصف مساًءالثالثاء 16 / 4 / 2013حفل التخرج 

علمًا بأن حضور البروفة هو شرط أساسي لدخول حفل التخريج 
للمزيد من المعلومات و المالحظات اآلخرى يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.uaeu.ac.ae/alumni
أو اإلتصال على األرقام التاليـــة: 

جامة اإلمارات : 6698 - 713 / 03      6697 - 713 / 03 
           جامعة زايـــد :   4021541 /04  - 5993178/ 02

كلية التقنية العليا : 2521 - 692 / 02                                
                

��شتمر�ر �ملو�جهات �ليومية بني �ملتظاهرين وقو�ت �لأمن �مل�شرية )رويرتز(

عن�شر من �جلي�س �شمن قو�ت حفظ �لنظام �ملنت�شرة يف �ملدن �ليمنية)� ف ب(

�لنري�ن تلتهم دبابة للنظام بعد �أن ��شتهدفها �جلي�س �حلر يف درعا)رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

�م�����س دم�شق  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  ع��ّم��ت 
�ل���زور ودرع���ا وحلب  وريفها ودي��ر 
وحم�س يف ق�شف �أوقع مزيد� من 

�لقتلى �ملدنيني وفقا لنا�شطني.
ففي دم�شق جتدد �لقتال يف خميم 
برزة  ح���ي  �ل���ريم���وك ويف حم��ي��ط 
�شام  �شبكة  م��ر����ش��ل  ق���ال  م��ا  وف���ق 

�شالم حممد للجزيرة.
�أح�����رز  �أن �جل���ي�������س �حل�����ر  وت����اب����ع 
م��زي��د� م��ن �ل��ت��ق��دم ب��اجت��اه �شاحة 
جوبر  حي  جبهة  على  �لعبا�شيني 
تكبيد  عن  وحت��دث  دم�شق  �شرقي 
هذه  يف  خ�شائر  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 

�ملنطقة.
ق�شف  �ل����ش���ت���ب���اك���ات  و�����ش����اح����ب 
ر�جمات �ل�شو�ريخ ومد�فع �لهاون 
لأحياء بينها �لقابون حيث قتل ما 
ل ي��ق��ل ع���ن ���ش��ت��ة �أ���ش��خ��ا���س وفق 

نا�شطني.
على  متز�منة  ��شتباكات  و�شجلت 
بلدة  ق��رب  �ل���دويل  ط��ري��ق دم�شق 
�شبعا وفقا ل�شبكة �شام �لتي حتدثت 
عن مقتل عن�شر من �جلي�س �حلر 
هناك يف حني وقع قتال يف حميط 

نظام الأ�سد يو�سع ا�ستخدام القنابل العنقودية 

الراجمات تقتل ع�شرات املدنيني وال�شكود يوا�شل تدمري مدن ال�شمال

•• القاهرة-وكاالت:

حمافظة  �أه��ايل  من  �لعديد  نظم 
�ل�شيا�شية  و�حل�����رك�����ات  ����ش���وه���اج 
�ل��ث��وري��ة، وق��ف��ة �ح��ت��ج��اج��ي��ة �شد 
مر�شي  حم���م���د  �ل���رئ���ي�������س  زي�������ارة 
من  �لعديد  وتظاهر  للمحافظة، 
�أهايل �شوهاج على كوبري �أخميم، 
للمطالبة برحيل مر�شي مرددين 
ه���ت���اف���ات ت��ط��ال��ب ب�����ش��ق��وط حكم 

�ملر�شد.
��شتباكات  ذل��ك  �إث���ر  ح�شلت  وق��د 
و�ملتظاهرين،  �ل�شرطة  ق��و�ت  بني 
و�لقنابل  �لع�شي  فيها  ��شتخدمت 
�مل�����ش��ي��ل��ة ل���ل���دم���وع، و�أ����ش���ف���رت عن 
�شقوط بع�س �مل�شابني بني جرحى 

وحالت �ختناق.
هتافات  رددو�  �مل��ت��ظ��اه��رون  وك���ان 
���ش��د �ل��رئ��ي�����س م��ر���ش��ي، مم���ا �أدى 
مل���ن���او����ش���ات ك��الم��ي��ة ب��ي��ن��ه��م وبني 
بامليد�ن،  �مل��ت��و�ج��دة  �لأم����ن  ق���و�ت 
�إىل  ت���دري���ج���ي���اً  و�ل����ت����ي حت����ول����ت 
و�لع�شي،  ب����الأي����دي  ����ش��ت��ب��اك��ات 
مم���ا ����ش��ط��ر ق����و�ت �ل�����ش��رط��ة �إىل 

للدموع  �مل�شيلة  �لقنابل  ��شتخد�م 
عدد  و�شقوط  �ملتظاهرين  لتفريق 
م��ن �جل��رح��ى وح���الت �خ��ت��ن��اق مت 
نقلها للم�شت�شفى لعمل �لإ�شعافات 
�لأول����ي����ة ل���ه���ا، ب��ح�����ش��ب م���ا �أف�����ادت 

�شحيفة �لأهر�م.
وكان مر�شي قد �فتتح خالل زيارته 
باملحافظة،  �مل�����ش��روع��ات  م��ن  ع���دد�ً 
كما تر�أ�س �جتماعاً وز�رياً م�شغر�ً 

بح�شور رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

�لنائب �لعام يغادر مكتبه
من جهة �أخرى، غادر �لنائب �لعام 
عبد�هلل  �إبر�هيم  طلعت  �مل�شت�شار 
�لعايل، بعد  �لق�شاء  د�ر  مكتبه يف 
حت�شباً  ذل��ك  �لأم���ن  منه  طلب  �أن 
لوقوع �أي �أعمال �شغب �أو عنف من 
�شباب �لألرت��س �لذين و�شلو� �إىل 
د�ر �لق�شاء �لعايل" للتظاهر �شد 
م��ن زمالئهم يف   38 ق��ر�ر حب�س 

�شبني �لكوم مبحافظة �ملنوفية.

�لفوج �ل�18 قرب بلدة �ملليحة ويف 
حميط �للو�ء �ل�39 يف عدر� وفق 

�مل�شدر نف�شه.
�لعامة  �لهيئة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
�ل����ق����و�ت  �إن  �ل�������ش���وري���ة  ل����ل����ث����ورة 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة �أر���ش��ل��ت ت��ع��زي��ز�ت �إىل 
و�آليات  دبابات  خم�س  ت�شمل  د�ري��ا 
وحافالت لنقل �جلنود عرب مطار 
�لع�شكري يف حماولة جديدة  �ملزة 
تتعر�س  �ل���ت���ي  �مل���دي���ن���ة  لج���ت���ي���اح 
ي��زي��د على  م��ا  ي��وم��ي منذ  لق�شف 

ثالثة �شهور.
�إن �شاروخا  �لتن�شيق  وقالت جلان 
نحو  �أطلق  �شكود  ن��وع  من  جديد� 
�أف��اد مر��شل  �شمال �لبالد يف حني 
�جل��زي��رة ب��وق��وع غ���ار�ت وهجمات 
من  خمتلفة  مدن  على  �شاروخية 
�لغوطة �ل�شرقية، بينها دوما وكفر 

بطنا.
ويف حم�س جتدد �لقتال يف حميط 
حّيي بابا عمرو و�خلالدية �للذين 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��م��ا �جل��ي�����س �حلر 

وكتائب �أخرى للثو�ر. 
�حلر  �جلي�س  ب��ات  �لتي  درع��ا  ويف 
�لطريق  م��ن  �أج���ز�ء  على  ي�شيطر 
بدم�شق  ت�����ش��ل��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�لع�شكري  �لأم��ن  قتال عند  �ندلع 
يف بلدة �ل�شجرة قرب مدينة نوى 
�أحدهما  ومدنيان  ثائر  قتل  حيث 
بلد�ت خربة  تعر�شت  بينما  �شيدة 
و�لغارية  و�لكتيبة  �شيد�  غ��ز�ل��ة 

�لغربية للق�شف وفقا لنا�شطني.
�لزور  دير  �أي�شا يف  �لقتال  وجتدد 
�لتاأمينات  حم��ي��ط  يف  وحت���دي���د� 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ع��د ����ش��ت��ه��د�ف��ه من 
�جل���ي�������س �حل�����ر �ل������ذي ف���ق���د �أح����د 

عنا�شره يف �ل�شتباك.  
ق���ال���ت منظمة  ث���ان���ي���ة  م����ن ج���ه���ة 
�ملعنية  ووت�������س  ر�ي���ت�������س  ه��ي��وم��ن 
�لنظام  �إن  �م�س  �لإن�شان  بحقوق 
�ل�شوري يو�شع ��شتخد�مه للذخائر 
�لتي  دول��ي��ا  �مل��ح��ظ��ورة  �لعنقودية 
ت�شتهدف �ملناطق �ل�شكنية، وحددت 
�جلماعة �لتي تتخذ من نيويورك 
مقر� لها 119 منطقة على �لأقل 
يف خمتلف �أنحاء �شورية نفذ فيها 
156 هجوما بقنابل عنقودية يف 

�لأ�شهر �ل�شتة �ملا�شية.

ال�������ش���در ي��ع��ل��ن دع��م��ه جرحى يف تظاهرات �شد زيارة مر�شي ل�شوهاج
املالكي �شد  الح��ت��ج��اج��ات 

•• بغداد-رويرتز:

جتمع ع�شر�ت �للف من موؤيدي 
رجل �لدين �ل�شيعي مقتدى �ل�شدر 
�لعر�قية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ج��ن��وب��ي  يف 
للقوة  ��شتعر��س  يف  �م�����س  ب��غ��د�د 
ويتظاهر  و�لظلم.  �لطائفية  �شد 
حم���ت���ج���ون يف حم���اف���ظ���ة �لن���ب���ار 
بغرب �لعر�ق وعدد من �ملناطق ذ�ت 
�لغلبية �ل�شنية للمطالبة بتنحي 
رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي ب�شبب 
لطائفتهم  تهمي�شها  يعتربونه  ما 
�لتي متثل �قلية يف �لبالد و��شاءة 
����ش��ت��خ��د�م ق���و�ن���ني �لره������اب �شد 
دعمه  ع��ن  �ل�شدر  و�ع���رب  �ل�شنة. 
و�ماكن  �لن��ب��ار  يف  لالحتجاجات 
�خرى �شد �حلكومة �لتي يقودها 
�مل����ال����ك����ي م�����ا د�م�������ت ت���ت���خ���ل���ى عن 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة ول متجد  �ل�����ش��ع��ار�ت 
�ل��ب��ع��ث. وجت��م��ع حمتجون  ح���زب 
من خمتلف �نحاء �لعر�ق وحملو� 
عبار�ت  ورددو�  �لعر�قية  �لع���الم 
م��ن��اه�����ش��ة ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة يف 

مدينة �لكوت.
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اأوباما:ال�شالم �شمان لأمن ا�شرائيل
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �لعام  �ل��ر�أي  �إىل  �أوباما  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  توجه 
قمة  ع��ل��ى  �لفل�شطينيني  م��ع  �ل�����ش��ر�ع  ت�شوية  و���ش��ع  �إىل  ب��ال��دع��وة 
ويف  �إ�شر�ئيل.  لأم��ن  �شمانة  �أك��رب  هو  �ل�شالم  �أن  م��وؤك��د�  �أجندتهم، 
�لنجاحات يف  �إب��ر�ز  �لإ�شر�ئيلية  فيه �حلكومة  �ل��ذي حت��اول  �لوقت 
من  يدعو  م��ب��ادرة  معوز  مو�شيه  �مل���وؤرخ  �أطلق  �لعالية،  �لتكنولوجيا 
�ل�شالم  م��ب��ادرة  ق��ب��ول  على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م�شاعدة  �إىل  �أوب��ام��ا  خاللها 
خالفات  وج��ود  م��وؤك��د�  لل�شر�ع..  �لأم��ث��ل  �حل��ل  بو�شفها  �لعربية، 
�أكد  ولكنه  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وب��ني  بينه 
�أن �لعالقات بني �لدولتني �أعمق من �أن تتاأثر بهذه �خلالفات، و�أن 

�إد�رته ملتزمة باأمن �إ�شر�ئيل بال حدود.

عدن تقاطع موؤمتر احلوار اليمني
•• �سنعاء-وكاالت:

�أ�شدر �لرئي�س �ليمني، عبد ربه من�شور هادي، �م�س، قر�ر�ً بت�شكيل موؤمتر 
565 مندوباً  �لبالغ عددهم  �مل�شاركني  �أع�شائه  �حلو�ر �لوطني، وت�شمية 
�ليمن،  يف  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�شيا�شية  و�لأط����ر�ف  �ل��ق��وى  خمتلف  ميثلون 
لدعوة  تلبية  عام  ��شر�ب  يف  �ل�شاحلية  عدن  مدينة  �شكان  �شارك  حني  يف 
�لوطني  للحو�ر  موؤمتر  �نطالق  على  �حتجاجا  �جلنوبيني  �لنف�شاليني 

يهدف �ىل �نهاء �لزمة �ل�شيا�شية يف �ليمن.
وخلت �لقائمة من �أ�شماء رجال �لدين ويف مقدمتهم عبد �ملجيد �لزند�ين،  
�ليمني غد� �لثنني يف  �لوطني  يلتئم موؤمتر �حل��و�ر  �ن  �ملقرر  حيث من 
�ملجموعات  ميثلون  م��ن��دوب��اً   565 ب���  �ل��ب��الد،  م�شتقبل  ملناق�شة  �شنعاء 

�ملختلفة وعلى مدى 6 �أ�شهر.
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�شرطة اأبوظبي تعتمد موا�شفة اإر�شادية للجودة كلية التقنية للطالب يف اأبوظبي تختتم اأ�شبوع ال�شالمة املرورية
�أخري� من �شياغة �لن�شخة �لأولية من م�شروع �إعد�د �ملو��شفة �لإر�شادية 
�لعاملية  �لآيزو  بناء على متطلبات مو��شفة  �ل�شرطي  بالعمل  و�لتي تعنى 
�مل�شتوى  على  نوعها  من  �لأوىل  �ملو��شفة  ه��ذه  وتعد   .  9001:2008
�لتطوير  م�شرية  لإجن��از�ت  ��شتمر�ر�  ..وتاتي  و�لعاملي  و�لإقليمي  �ملحلي 
بتحقيق  ثمارها  �لقيادة  و�لتي تقطف  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف 
�ل�شرطية  �لقيادة  دع��م  بف�شل  �ل�شرت�تيجية  للمبادر�ت  م�شرفة  نتائج 
لهذه �مل�شرية و�شول للعاملية يف جمال �جلودة. ويعد �مل�شروع من �مل�شاريع 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  تبني  من  �نطالقا  �لعامل  م�شتوى  على  �لريادية 
�أبوظبي لأنظمة �جلودة ..كما ياأتي �لإجناز خال�شة للجهود �لكبرية �لتي 
بذلتها �لقيادة يف جميع �مل�شتويات يف تطوير وتوثيق �لعمل �ل�شرطي �إد�ريا 
وميد�نيا فيما ي�شهم يف تعزيز م�شريتنا �لأمنية �شمن �إطار �أنظمة �جلودة 

�لعاملية.

••  اأبوظبي-وام:

�عتمدت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي �ملو��شفة �لإر�شادية لتطبيق نظام 
�ل�شرطي �ملحلي  �مل�شتوى  �ل�شرطية على  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة �جلودة �ليزو يف 
و�ملقايي�س.  للمو��شفات  �لإم���ار�ت  هيئة  لإع��ت��م��اد�ت  وفقا  مناق�شتها  بعد 
وذكر �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
مناق�شتها  �شيتم  �لإر�شادية  �ملو��شفة  �أن  �لد�خلية..  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
على م�شتوى دول �لتعاون �خلليجي يف ور�شة �لعمل �خلا�شة �لتي �شتعقدها 
وتناق�س   . بالعا�شمة  �لبحر  باب  فندق فريمونت  �أبوظبي غد� يف  �شرطة 
يف  �لآي���زو  �جل��ودة  �إد�رة  نظام  لتطبيق  �لإر���ش��ادي��ة  �ملو��شفة  دليل  �لور�شة 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شرطية و ت�شتمر ليومني. وكان فريق متميز من �لإد�رة �لعامة 
�نتهى  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لأد�ء  وتطوير  لال�شرت�تيجية 

�ل�شيار�ت �لعديد من �ملو�د يف �لثقافة �ملرورية ك�شيانة �ل�شيار�ت ب�شكل 
دوري وقو�عد �ملرور وم�شند �لر�أ�س و�لو�شادة �لهو�ئية وكيفية تخفي�س 
�لإمار�ت  �شركة  مب�شاركة  تقدميه  مت  برنامج  �شمن  �ملرورية  �لنقاط 
نقاط  ثماين  تخفي�س  لل�شائق  ميكن  حيث  �ل�شرطية  �ملتابعة  وق�شم 
مرورية بعد �جتياز دورة تقدمها �إد�رة �ملتابعة �ل�شرطية وحما�شرة عن 
كيفية �حل�شول على رخ�شة �لقيادة وما هي �خلطو�ت �ملتبعة لذلك. 
�ل�شيار�ت  زي���وت  �أن����و�ع  ع��ن  ل��ل��زي��وت عر�شا  ت��وت��ال  �شركة  ق��دم��ت  كما 
�مل�شتعملة و�شرورة �ختيار �لنوع �ملنا�شب لكل �شيارة ..كما قدمت �شركة 
�مل�شعود فح�شا جمانيا ل�شيار�ت �لطلبة ون�شائح عن �شالمة �لإطار�ت 
كليات  �إن  �لدكتور طيب كمايل  وقال  دوري.  ب�شكل  تدويرها  و�شرورة 
مثال  ليكونو�  و�مل���رور  �ل�شري  باأنظمة  �لطلبة  بتوعية  تقوم  �لتقنية 

للقيادة �ل�شليمة.

••  اأبوظبي-وام:

ياأتي  �ل��ذي  �مل���روري  �لأ�شبوع  فعالية  للطالب  �لتقنية  كلية  �ختتمت 
على  عاما   25 �ل���  فعاليات  �شمن  �خلليجي  �مل��رور  �أ�شبوع  مع  تز�منا 
�لعليا  �لتقنية  كليات  م��دي��ر  ك��م��ايل  طيب  �ل��دك��ت��ور  وتفقد  �ل��ع��ط��اء. 
�شركة  م��ع  بالتعاون  �لكلية  نظمته  �ل���ذي  �مل��روري��ة  �لتوعية  معر�س 
�لإمار�ت لقيادة �ل�شيار�ت وعمري بن يو�شف و�مل�شعود وكارمن. وتنظم 
لدى  �لوعي  لن�شر  �شنويا  �لفعالية  �أبوظبي  يف  للطالب  �لتقنية  كلية 
�لطالب ب�شاأن �ل�شالمة �ملرورية �إذ يتم عر�س فيلم وثائقي عن �أهمية 
عند  و�لذكية  �لنقالة  �لهو�تف  ��شتعمال  وعدم  �لأم��ان  ��شتعمال حز�م 
�ملرورية  �ملحا�شر�ت عن تفادي �حل��و�دث  �إىل عدد من  �إ�شافة  �لقيادة 
�لإم��ار�ت لتعليم قيادة  �ملرورية. وعر�شت �شركة  �ل�شالمة  ودرو���س يف 

حممد بن را�شد يح�شر حفال مبنا�شبة زفاف مواطن

حممد بن را�شد يح�شر حفل غداء ملنا�شبة زفاف مواطن 

•• دبي - وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر   

ر��شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �ل�شرقي 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال 
خلفان  �شاحي  �لفريق  ومعايل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير 
متيم �لقائد �لعام ل�شرطة دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي ..حفل �لغد�ء �لذى �قيم ظهر �أم�س 
فى قاعة �ل�شيخ �شعيد مبركز دبي �لتجاري �لعاملي ملنا�شبة زفاف �ملو�طن 
عبد�هلل زياد كلد�ري �ىل كرمية �ملو�طن عادل حممد �لزرعوين . وح�شر 
�مل�شوؤولني و�هل  و�ل��وزر�ء وكبار  �لبالد  �ل�شيوخ و�عيان  �حلفل عدد من 

•• دبي - وام:

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل �ل�شيخ نهيان بن 
و�ل�شباب وتنمية  �لثقافة  نهيان وزير  �آل  مبارك 
�ملجتمع ومعايل �شاحي خلفان متيم �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
حفل  ب��دب��ي  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �لت�شريفات  د�ئ����رة  ع���ام 
�ل�شيخ  ق��اع��ة  ف��ى  �ق��ي��م ظهر�أم�س  �ل���ذي  �ل��غ��د�ء 
�ل��ت��ج��اري �لعاملي  ب��ن ر����ش��د مب��رك��ز دب��ي  مكتوم 
ملنا�شبة زفاف �ملو�طن علي حممد �شيف �ل�شعفار 
�ىل كرمية �ملو�طن علي عبيد �ل�شبو�شي. وح�شر 
�ل�شيوخ و�عيان �لبالد و�لوزر�ء  �حلفل عدد من 

وكبار �مل�شوؤولني و�هل و�قارب �لعرو�شني. 

�شرطة دبي حتبط حماولة تهريب 24 كغ من خمدر الهريوين النقي
و�أم����ا �مل��ت��ه��م �ل��ث��اين ف��ق��د �أل��ق��ي ع��ل��ي��ه �ل��ق��ب�����س بحكم 
م�شاحبته وم�شاعدته لالأول يف توجيه �شائق �ل�شاحنة 
�لتي كانت حتمل �حلاوية للو�شول �إىل �لعنو�ن �ملحدد 
لها يف �إمارة �أبوظبي و�شروعه يف تفريغها �إثر و�شولها. 
�أعيدت  متلب�شني  �ملتهمني  على  �لقب�س  �إل��ق��اء  وب��ع��د 
�حلاوية بكامل حمتوياتها حتت حر��شة رجال مكافحة 
�ملخدر�ت �إىل �إمارة دبي ب�شحبة �ملتهمني �ل�شالعني يف 
�لعملية... ومت �إفر�غها من حمتوياتها يف قرية �ل�شحن 
مبطار دبي �لدويل بح�شور �ملتهمني فعرث رجال فريق 
مندو�س  خ�شبية  �شناديق  ع�شرة  على  د�خلها  �ملكافحة 
�أغطيتها م�شممة من طبقتني �لأوىل ظاهرية و�لأخرى 
�شرية حتتوي �لثانية يف د�خلها على كميات كبرية من 
خمدر �لهريوين بلغ وزنها �لإجمايل 24 كغ من خمدر 
�لهريوين �لنقي بقيمة مادية تزيد عن ثالثة ماليني 
�أم��ام رئي�س فريق �لعمل  درهم . و�ع��رتف �ملتهم �لأول 
�لتي مت �شبطها هي مادة �لهريوين �ملخدرة  �ملادة  باأن 
وباأنه حاول تهريبها �إىل �لدولة بق�شد �لجتار بها وقد 
�شبق له �أن �أجرى جميع �لرتتيبات �لالزمة ل�شتقد�م 
�أبو  يف  �ل��غ��رف  م��ن  ع��دد  با�شتئجار  فقام  �ل�شحنة  ه��ذه 
�لغرف  �إح��دى  �مل�شتورد وخ�ش�س  �لأث��اث  ظبي لعر�س 
�مل�شتوردة.  �ل�شناديق  م��ن  �مل��ه��رب��ة  �مل��خ��در�ت  لتفريغ 
و�أحيل �ملتهمان �إىل �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة لإنز�ل 
تهمة  ل��الأول  �أ�شندت  �أن  بعد  بحقهما  �ملنا�شبة  �لعقوبة 
حيازة و��شتري�د �ملو�د �ملخدرة و �ملوؤثر�ت �لعقلية بق�شد 
�لجتار وللثاين تهمة �مل�شاركة �لإجر�مية . من جانبه 
ثمن �للو�ء عبد �جلليل مهدي حممد �لع�شماوي مدير 
�لعملية  دبي  ب�شرطة  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
و����ش��ف��ا �إي��اه��ا ب��اإح��دى �ل��ث��م��ار �ل��ي��ان��ع��ة �ل��ت��ي قطفتها 
�ل��ع��ام مم��ا يوؤكد  �شرطة دب��ي يف �ل��رب��ع �لأول م��ن ه��ذ� 
عزم وت�شميم �لقائمني على مكافحة �ملخدر�ت يف دولة 
�لإمار�ت على ر�شد وتعقب ومالحقة كل من ت�شول له 
نف�شه �لإتيان باأي ن�شاط يت�شل بهذ� �ل�شاأن لأن خماطر 
�لإمار�ت  �أن  موؤكد�   .. �جلميع  ت�شمل  �ملخدر�ت  �نت�شار 
قلق  مبعث  غدت  عموما  �أمنها  على  �ل�شاهرين  بف�شل 
للع�شابات �لدولية �ملخت�شة بتهريب �ملخدر�ت وم�شدر 
رعب للمهربني �ملغامرين حني يتوجه �أحدهم �إىل دبي 
بال�شكر  �شعادته  وتوجه  �لدولة.  �أر���س  بقعة من  �أي  �أو 
يف  �لإد�رة  مع  تعاونت  �لتي  �جلهات  ملختلف  و�لتقدير 
�لعامة  ك���الإد�رة  وذل��ك  �شاهم يف جناحها  �لعملية مما 
و�إد�رة  �لد�خلية  ب���وز�رة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لحت��ادي��ة 
مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة �أبو ظبي بالإ�شافة جلمارك 
دب���ي و���ش��ل��ط��ة م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي. و�أث���ن���ى ���ش��ع��ادت��ه على 
بامل�شوؤولية  �لعايل  �شعورهم  فيهم  حمييا  �لعمل  فريق 
من  باملزيد  مطالبا  �ملتميز  و�أد�ئهم  �لطيبة  وجهودهم 

�حلر�س و�لتفاين يف �شبيل �أمن �لوطن ومو�طنيه.

••  دبي -وام:

�لع�شماوي  حممد  م��ه��دي  �جلليل  عبد  �ل��ل��و�ء  ك�شف   
مدير �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي عن 
�ملحلية  �ملكافحة  �إد�رة  من  فريق  نفذها  نوعية  عملية 
متيزت مب�شتوى متقدم وتعاون وتن�شيق و��شع �لطيف 
ملكافحة  �لحتادية  �لعامة  و�لإد�رة  دبي  �شرطة  بني  ما 
�ملخدر�ت  مكافحة  و�إد�رة  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملخدر�ت 
و�شلطة ميناء جبل علي وجمارك  �أب��و ظبي  �شرطة  يف 
�ملكلف بالعملية ملحاولة تهريب  �لفريق  دبي. وت�شدى 
عليها  �أق��دم  �لدولة  �إىل  للمخدر�ت  وكبرية  �حرت�فية 
�شخ�شان باك�شتانيان بو��شطة �شحنة بحرية قادمة من 
�إحدى �لدول �لآ�شيوية حتت م�شمى قطع �أثاث منزلية 
 31 و.���س.���س  �لعملية  ه��ذه  يف  �لأول  �ملتهم   . مندو�س 
نادل  ويعمل  وه��و متزوج  �أبوظبي  �إم��ارة  �شنة مقيم يف 
مدير  �شنة   35 م.خ.د  يدعى  و�لآخ���ر  �ملطاعم  �أح��د  يف 
وقال  باأبوظبي.  �لتجارية  �ملوؤ�ش�شات  �إحدى  يف  مبيعات 
�للو�ء عبد �جلليل �ن �لعملية بتاريخ 5 مار�س �جلاري 
�لدولية  �ملكافحة  �إد�رة  تلقتها  م��وؤك��دة  معلومات  �إث��ر 
قبل عدة �أ�شهر عن حاوية �شت�شل �إىل ميناء جبل علي 
حتتوي على كمية كبرية من �ملخدر�ت مل يحدد حينها 
�أو و�شولها.. مما �شاعف من جهود  �نطالقها  موعد� 
�أف����ر�د �ل��ف��ري��ق ورف���ع م��ن وت���رية �ل��رتق��ب و�ل�شتعد�د 
لديهم م�شري� �إىل �أن عمليات �لر�شد و�ملر�قبة من قبل 
من  �متدت  �حلاوية  و�شول  للحظة  �ملخت�شة  �جلهات 
وو�شلت  �جل���اري.  مار�س  وحتى  �ملا�شي  �لعام  نوفمرب 
�حلاوية فى 5 مار�س �إىل ميناء جبل علي وبعد �لتاأكد 
من �أنها �حلاوية �مل�شبوهة و�ملطلوبة بناء على �لبيانات 
لها  �ل�شماح  مت  دب��ي  �شرطة  ل��دى  �ملتوفرة  و�ملعلومات 
مر�قبة  حت��ت  ظبي  �أب��و  �إم���ارة  يف  وجهتها  �إىل  بامل�شي 
�إد�رة  م��ع  �لتن�شيق  بعد  لها  �ملكافحة  �أف����ر�د  ومتابعة 
مكافحة �ملخدر�ت و�شرطة �أبوظبي وذلك بهدف �لإيقاع 
�أثاث  قطع  �ل�شحنة  ب��اأن  زع��م  �ل��ذي   - متلب�شا  باملتهم 
للمندو�س- . و�ألقي �لقب�س على �ملتهم �لأول و.�س.�س 
مبوجب كمني كانت قد هياأته له �شرطة و�إد�رة مكافحة 
�ملخدر�ت باأبوظبي بالتعاون مع �شرطة دبي وذلك �أثناء 
��شتالمه ل�شحنة �لهريوين ..�إذ ت�شري �ملعلومات �لأمنية 
بع�شابة  �رت��ب��اط  على  ب��اأن��ه  �لأول  �ملتهم  ع��ن  �مل��ت��وف��رة 
�ملخدر�ت  �إجر�مية خارجية متخ�ش�شة بتهريب  دولية 
و�لإعد�د  �لتخطيط  يف  خطري  وجم��رم  نا�شط  زعيمها 
من  للعديد  وفقا  وذل��ك  للمخدر�ت  �لتهريب  لعمليات 
�شهاد�ت و�أقو�ل �ملتهمني �لذين مت �إلقاء �لقب�س عليهم 
يف عمليات �شابقة د�خل �لدولة �أو خارجها وهو يقيم يف 
باك�شتان ومعروف بن�شاطاته �لإجر�مية لدى �لأو�شاط 
�لأمنية �لدولية �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت يف �لعامل. 

برعاية �سيف بن زايد 
 موؤمتر الئتالف الدويل للموا�شفات ينطلق يف اأبوظبي اليوم

مدر�شة فل�شطينية ت�شيد بدعم دولة المارات
•• غزة-وام:

�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �أق���ام���ت م��در���ش��ة   
ز�يد �ل�شا�شية للبنات يف �شمال قطاع 
غزة موؤخر� حفال كبري� �شم �لعديد 
من �ل�شخ�شيات �لوطنية و�لرتبوية 

و�لتعليمة.
و�أ�شادت كرمية �بر�هيم �ملقيد مديرة 
مدر�شة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد بالدور 
�لكبري �ل���ذى ق��ام��ت وت��ق��وم ب��ه دولة 
�مل��غ��ف��ور له  ب��ن��اء مدينة  �لم����ار�ت يف 
نهيان  �آل  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن 
�ل�شمو  �شاحب  ودور  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
بناء  �هلل يف  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�ل�شا�شية  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  م��در���ش��ة 

للبنات.

�لن�شاين �لذى قام به �ملغفور له باذن 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه �لذي ترك ب�شماته فى 

من جانبه �أ�شار �ملهند�س حممود �بو 
ند� �ملدير �لتنفيذى ملوؤ�ش�شة �ل�شارقة 
�ل����دور  �إىل  �لن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

كافة �رجاء �ملعمورة و�شار على نهجه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت   
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
ي���ف���ت���ت���ح �ل����ف����ري����ق ����ش���ي���ف ع���ب���د�هلل 
�لد�خلية  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��ع��ف��ار 
�شباح �ليوم يف نادي �شباط �لقو�ت 
�مل�شلحة �جتماعات موؤمتر �لئتالف 
�جلغر�فية  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  �ل�����دويل 
ينظمه  �ل���ذي  �شي  ج��ي  �و  �ملفتوحة 
�جلغر�فية  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  م��رك��ز 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �لأم��ن��ي 
�أبوظبي بالتعاون مع مركز �بوظبي 

لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات.
ورحب �لفريق �شيف �ل�شعفار بالوفود 
�ملهم  �ل��دور  .. م�شدد� على  �مل�شاركة 
�جليومكانية  �حل��ل��ول  تلعبه  �ل���ذي 
�ملفتوحة  �ملكانية  �ملعلومات  و�حت��اد 
�لد�خلية  وز�رة  �لتز�مات  يف حتقيق 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة من 

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ه���ي���ئ���ة �لإم�����������ار�ت 
للمو��شفات و�ملقايي�س على �مل�شتوى 
للجودة  �أبوظبي  �لحتادي وجمل�س 
ممار�شتها  ع���ن  ف�����ش��ال  و�مل��ط��اب��ق��ة 
وتطبيقها يف م�شاريعنا �جليوتقنية.

�ملعلومات  ن��ظ��م  م��رك��ز  �أن  و�أو����ش���ح 
�لد�خلية  ب��وز�رة  �لأمني  �جلغر�فية 
ي��ن��درج يف حم���ور م���ب���ادرة �لإم�����ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذلك 
�ل��ه��دف .. م��وؤك��د� �لل��ت��ز�م بتوفري 
لتحقيق  �ل�شرورية  و�مل���و�رد  �لدعم 
ه���ذه �ل���روؤي���ة �ل��ع��امل��ي��ة وذل���ك بدعم 
�ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  وت��وج��ي��ه��ات 
حكومة  ل����روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق��ا  �ل��ع��ل��ي��ا 
�بوظبي  وروؤي�����ه   2030 �لم�����ار�ت 

.2021
وذك������ر �أن������ه ي���ت���م ب�����ذل �ل���ك���ث���ري من 
�جلهود �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية 
�شناعة  ع��رب  �ملقايي�س  ه��ذه  لتبني 
�ملجال وتركيز  �ملعرفة يف هذ�  ونقل 
�لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع���رب  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا 

�لعربية  �لإم����ار�ت  و�ل��ت��ز�م��ات  جهة 
�ملتحدة من جهة ثانية.

�لري�شي  نا�شر  �ح��م��د  �ل��ل��و�ء  وق���ال 
م����دي����ر ع������ام �ل���ع���م���ل���ي���ات �مل���رك���زي���ة 
�لجتماع  �إن  �أب����وظ����ب����ي  ب�����ش��رط��ة 
���ش��ي��ن��اق�����س ع��ل��ى م���دى خ��م�����ش��ة �أي���ام 
و�ملقايي�س  و�مل���و�����ش���ف���ات  �مل���ع���اي���ري 
�ل�شيغ  ذ�ت  �جليومكانية  �ل��دول��ي��ة 
�ملفتوحة و�لعمل �مل�شرتك لالأنظمة 
و�أف�شل  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  و�مل���ع���ل���وم���ات 
�مل��م��ار���ش��ات مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة كبرية 
و�ملحليني  �ل��دول��ي��ني  �خل����رب�ء  م��ن 
�ملو�شوعات  م���ن  ع����دد  ع���ن  ف�����ش��ال 
�ملعلومات  ب��ن��ظ��م  �مل��ت�����ش��ل��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
من  �ملكانية  و�ل��ب��ي��ان��ات  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
خ��الل �ج��ت��م��اع��ات جم��م��وع��ات عمل 

خمت�شة.
و�أكد �للو�ء �لري�شي على �أهمية هذه 
مهما  �شرحا  تعترب  �لتي  �لفعالية 
و�عتماد  ت��وح��ي��د  ع��م��ل��ي��ة  مل��و����ش��ل��ة 
�ملفتوحه  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �مل���ق���اي���ي�������س 

�لتعليم  ومناطق  وجمال�س  �ل��ع��ايل 
�لد�خلية  وز�ره  ج��ه��ود  �ىل  ����ش��اف��ه 
و�ملو��شفات  �لأ����ش�������س  ت��ب��ن��ي  ح����ول 
و�لكليات  �لأك���ادمي���ي���ات  خ���الل  م��ن 
للكو�در  مبا�شر  كاإ�شتثمار  �ل�شرطية 
وز�رة  �أول������وي������ة  ����ش���م���ن  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لجتماعية  وم�شوؤوليتها  �لد�خلية 
�لعلماء  ومب�������ش���اع���دة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

و�خلرب�ء و�ملخت�شني عامليا.
و�أكد على �أهمية �لتعاون مع مر�كز 
�ل��ن��ظ��م و�مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة يف 
�ملنطقة على غر�ر �لتن�شيق و�لتعاون 
�حلا�شل مع مركز �أبوظبي لالأنظمة 
�لإلكرتونية و�ملعلومات و�لذي ي�شهم 
�لدولة يف  تناف�شية  يف تعزيز موؤ�شر 
و�لبنية  �لرقمية  �ملعلومات  جم��ال 
موؤ�شر  وزي��ادة  �للكرتونية  �لتحتية 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �جل��ي��وم��ك��اين  �لن�شج 
و�ل�����دو�ئ�����ر �حل���ك���وم���ي���ة يف �ل���دول���ة 
�جليوتقنية  �لتكنولوجيا  وت��وط��ني 
مبا يعزز من جودة تبادل �ملعلومات 

�لكرتوين  ب�شكل  �ملكانية  و�خلدمات 
و�آم���ن. م��ن جانبه ذك��ر ر����ش��د لحج 
�أبوظبي  عام مركز  �ملن�شوري مدير 
لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات �أن 
�لقر�ر  �أ�شحاب  هذ� �لجتماع ي�شم 
م��ن حكومات  و�مل��ع��ن��ي��ني  و�خل�����رب�ء 
وم��وؤ���ش�����ش��ات وم��ن��ظ��م��ات ع��امل��ي��ة من 
�آخر  مل��و�ك��ب��ة  �ل���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
بتكنولوجيا  �ل�شلة  ذ�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 

ومعايري �لبيانات �ملكانية.
من  ي��ع��م��ل  �مل���رك���ز  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
خالل برنامج �لبيانات �ملكانية على 
روؤية  وحتقيق  �ل��ق��در�ت  بناء  تعزيز 
حكومة �أبوظبي نحو جمتمع نا�شج 
�حلكومة  �أن  م��وؤك��د�   .. جيومكانيا 
�ل��ت��م��ي��ز لتحقيق  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�����ش��ري 
�خلدمات  تطوير  يف  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
�لأد�ء  م�����ش��ت��وى  ورف�����ع  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لوطنية  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �حلكومي 
من خالل ��شتخد�م �أف�شل �لتقنيات 

و�ملعايري �لعاملية.

. و�أك���د �أب���و �ل��ن��د� �أن دول���ة �لم���ار�ت 
تتو�نى عن تقدمي  حكومة و�شعبا ل 
�لدعم و�مل�شاندة لل�شعب �لفل�شطيني 

من خالل �ملوؤ�ش�شات �لد�عمة.
مدير  قا�شم  مدحت  �شكر  جهته  من 
دولة  غ��زة  �شمال  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
م�شري�   .. و�شعبا  حكومة  �لم����ار�ت 
مديرية  مع  مت  �تفاقا  هناك  �ن  �إىل 
�مل���در����ش���ة وم��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��ارق��ة على 
�حدى  ب��ني  بالتو�أمة  �لقيام  فعالية 
�ملد�ر�س يف �لمار�ت ومدر�شة خليفة 

بن ز�يد �ل�شا�شية للبنات.
وعربت طالبات �ملدر�شة عن �شكرهن 
�لم����ار�ت يف ظل  ل��دول��ة  وتقديرهن 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل . 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جلنة املخت�شني من النيابات العامة وهيئات التحقيق 
والإدعاء العام لدول التعاون تعقد اجتماعها يف الريا�ض

••  الريا�س-وام:

جمل�س  دول  يف  �لعام  و�لإدع���اء  �لتحقيق  وهيئات  �لعامة  �لنيابات  من  �ملخت�شني  جلنة  تعقد   
ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  مقر  يف  �ليوم  ع�شر  �ل�شاد�س  �لعربية..�جتماعها  �خلليج  لدول  �لتعاون 
�لتعاون يف �لريا�س. وتبحث �للجنة خالل �جتماعها عدد� من �ملو��شيع �لتي مت تكليفها بها من 
قبل �أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة �لنو�ب �لعموم و�ملدعني �لعامني وروؤ�شاء هيئات �لتحقيق و�لإدعاء 
لأع�شاء  �خل���رب�ت  لتبادل  �تفاقية  م�شروع  �إع���د�د  �أهمها  وم��ن  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل��ع��ام 
�لنيابات �لعامة بني �أجهزة �لنيابات وهيئات �لتحقيق و�لإدعاء �لعام يف �لدول �لأع�شاء بجانب 
در��شة �إمكانية تبعية �لأجهزة �ملعاونة كالطب �ل�شرعي و�لأدلة �جلنائية لأجهزة �لنيابات �لعامة 

وهيئات �لتحقيق و�لإدعاء �لعام. 

ات�شالت توفر �شبال اإ�شافية للت�شجيل �شمن حملة رقمي .. هويتي 
�لعملية على  لت�شهيل  �شركاء جدد  وباإ�شافة  للت�شجيل  متعددة 
�لأهمية  غاية  يف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �ت�����ش��الت  وت��رى  م�شرتكينا 
حلماية �مل�شتهلكني وتقدمي �أعلى م�شتوى خدمة لهم مبا يلبي 

�حتياجاتهم ومتطلباتهم.
�ملطلوبة  �لوثائق  تقدمي  �ملتحركة  �لهو�تف  مل�شرتكي  وميكن 
دولة  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  و�ملنت�شرة  �ملعتمدة  �مل��و�ق��ع  م��ن  �أي  يف 
�لهوية  �لإم���ار�ت تقدمي  �لإم���ار�ت حيث يتوجب على مو�طني 
�لوطنية �أو جو�ز �ل�شفر بينما يطلب من مو�طني دول جمل�س 
تقدمي  يتعني  �جلن�شيات  ولبقية  �ل�شفر  ج��و�ز  تقدمي  �لتعاون 
بطاقة هوية �ملقيم �أو جو�ز �ل�شفر مع �إقامة �شارية �ملفعول �أما 
وز�رة  عن  �ل�شادرة  �ملن�شاأة  بطاقة  فتقدم  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 

�لد�خلية.

ت�شجيل �شر�ئح �لهاتف �ملتحرك وحتديث �لبيانات.
ووفرت �ت�شالت �أي�شا �إمكانية بدء عملية �لت�شجيل على موقعها 
�أو  �ت�شالت  �أي من مر�كز  ��شتكمالها يف  ثم  �لإل��ك��رتوين ومن 

مر�كز �ل�شركاء �ملعتمدين.
�ملقدمة  �لطلبات  حالة  عن  �ل�شتف�شار  �لت�شجيل  بعد  وميكن 
باللغات  �ملتوفرة   800  121 �مل��ج��اين  �ل��رق��م  على  بالت�شال 
مر�كز  ت�شتمر  كما   .. و�ملاليامل  و�لأوردو  و�لجنليزية  �لعربية 
�لر�غبني  �مل�����ش��رتك��ني  ��شتقبال  يف  �ملختلفة  �ت�����ش��الت  �أع��م��ال 

بتحديث بياناتهم وت�شجيل �شر�ئح هو�تفهم.
وقال �أمين �لد�شوقي �لرئي�س �لتنفيذي للمبيعات يف �ت�شالت 
تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  دع����م  ج���ه���د� يف  ت���دخ���ر  ل  �ت�������ش���الت  �إن 
�شبل  بتوفري  وذل��ك  .. هويتي  �لت�شالت �شمن حملتها رقمي 

••  اأبوظبي-وام:

 �أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت �ت�شالت �ليوم عن توفري 
�لهاتف  �شر�ئح  ت�شجيل  من  �مل�شرتكني  لتمكني  جديدة  قنو�ت 
�ملتحرك �شمن حملة رقمي .. هويتي �لتي �أطلقتها هيئة تنظيم 
�لت�شالت يف دولة �لإمار�ت و�مل�شتمرة منذ �شهر يوليو من �لعام 
�ملا�شي وذلك عن طريق �لتعاون مع خم�شة �شركاء لتوفري خدمة 
�لت�شجيل يف مو�قع جديدة و�إمكانية بدء �لعملية �إلكرتونيا عن 
طريق �لإنرتنت وبالإ�شافة �إىل ذلك تتيح �ت�شالت للم�شرتكني 

متابعة حالة �لطلب عن طريق رقم جماين.
وتتيح �ل�شر�كة بني �ت�شالت وكل من �إجناز�ت و وثائق �إ�شافة 
�أكرث من 40 موقعا يف خمتلف �أنحاء �لدولة لإجناز معامالت 

�سمن اإطار قرار جلنة مبادرات رئي�س الدولة مبنح 121 م�سكنا للمواطنني  

وزارة الأ�شغال تدعو الأ�شر امل�شمولة اىل مراجعة الوزارة واح�شار امل�شتندات املطلوبة

املجموعة العربية الدبلوما�شية تقيم حفال خرييا خ�ش�ض ريعه للالجئني ال�شوريني

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة بتطوير البنية التحتية باملناطق النائية والفقرية يف باك�ستان 

اإجناز 85 يف املائة من �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�شتان
•• وزير�ستان -وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
بتقدمي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لإن�شانية  و�مل���������ش����اع����د�ت  �ل����دع����م 
باك�شتان  جل��م��ه��وري��ة  و�لإمن���ائ���ي���ة 
�مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت   .. �لإ�شالمية 
�لإم����ار�ت����ي مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان �أن 
�إن�شاء  م�����ش��روع  يف  �لإجن������از  ن�����ش��ب��ة 
����ش���ارع �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
وزير�شتان  جنوب  منطقة  يف  نهيان 
عبد�هلل  وق���ال  �مل��ائ��ة.  يف   85 بلغت 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��غ��ف��ل��ي م��دي��ر �مل�����ش��روع يف 
و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح 
�ل�شيخ  ���ش��ارع  م�����ش��روع  تنفيذ  ..�إن 
ياأتي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��م��ن 
بتطوير  ب��اله��ت��م��ام  �ل��دول��ة  رئي�س 
وحتديث �لبنية �لتحتية يف �ملناطق 
�ل��ن��ائ��ي��ة و�ل���ف���ق���رية يف ب��اك�����ش��ت��ان . 
�لإجمالية  �مل�����ش��روع  ت��ك��ل��ف��ة  وت��ب��ل��غ 
�أم��ريك��ي.. دولر  م��ل��ي��ون   38.01

�مل�شاريع  و�أه�����م  �أك����رب  م���ن  وي��ع��ت��رب 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �حل��دي��ث��ة �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذ يف 
�لإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
�حليوية  �لطرق  �أه��م  من  باعتباره 
�شارع معبد يف منطقة جنوب  و�أول 
هذ�  �أهمية  تتمثل  كما   . وزير�شتان 
�مل�شروع و�أث��ره �لإيجابي يف حت�شني 
�ملدن  و�لربط بني  �ملو��شالت  طرق 
�شعوبات  م��ن  تعاين  �لتي  و�ل��ق��رى 

يف �لت�شال باملدن �لرئي�شية ب�شبب 
�لتي  �ل��وع��رة  �جلغر�فية  طبيعتها 
�ملو��شالت  و�شائل  ��شتخد�م  تعيق 
معرب�  �شيمثل  فيها..كما  �حلديثة 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ا ل���ل���م���و�����ش���الت بني 
�إىل  و�أ���ش��ار  و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان.  باك�شتان 
� وهو �لطريق  �أن �لعمل يف �مل�شروع 
�مل��م��ت��د م���ن مدينة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
بجنوب  �آد  �آجن���ور  مدينة  �إىل  و�ن���ا 
ممتازة  ب�����ش��ورة  ي�شري   � وزي��ر���ش��ت��ان 
�ملنطقة  ����ش���ع���وب���ة  م�����ن  ب����ال����رغ����م 
وق�شوة  فيها  ينفذ  �لتي  �جلغر�فية 
�لأ�شهر  خ���الل  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
�أن جميع فرق  �ىل  و�أ�شار   . �ملا�شية 
و�ل�شت�شارية  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل��ع��م��ل 

�ل�شديق  �لباك�شتاين  �ل�شعب  �أبناء 
�مل�شاريع  م��ن  ب��ع��دد  ترجمت  و�ل��ت��ي 
�حل�شارية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�إد�رة  �إن  وق����ال   . �مل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
م�شروعا   28 تنفذ  �ل��دول��ة  رئي�س 
جنوب  منطقة  يف  و�إن�شانيا  تنمويا 
 567 وق��دره��ا  وبتكلفة  وزير�شتان 
�أمريكي..حيث  دولر  مليون  ر54 
ت��ت��وزع ه���ذه �مل�����ش��اري��ع ع��ل��ى خم�شة 
جمالت كالآتي..�مل�شاريع �لتعليمية 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  تقوم  حيث 
و�لطالبات  للطالب  كليتني  ببناء 
وم��در���ش��ة من��وذج��ي��ة ح��دي��ث��ة قادرة 

�ل�شحية  �مل�شاريع  من  �مل�شتفيدين 
�ملياه  م�شاريع  �أم��ا  ن�شمة.  �أل��ف   35
فيبلغ عددها 20 م�شروعا خ�ش�شت 
لتوفري مياه �ل�شرب �لنقية لل�شكان 
م��ن خ��الل حفر  �لنائية  �ل��ق��رى  يف 
�ملياه  م�����ش��خ��ات  وت���رك���ي���ب  �لآب��������ار 
و�أج����ه����زة �ل��ت��ن��ق��ي��ة و�ل��ت��ع��ق��ي��م ومد 
�ل�شكان  م��ن��ازل  حتى  �مل��ي��اه  خطوط 
�ملنازل  ع��دد  يبلغ  حيث   .. �ملنتفعني 
�مل�شاريع  ه��ذ  م��ن  �شت�شتفيد  �ل��ت��ي 
هذه  تكلفة  ..وتبلغ  منزل   6500
�مل�شاريع مليونني و 116 �ألف دولر 
�شارع  �أن م�شروع  و�أو���ش��ح  �أم��ريك��ي. 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان يبلغ 
طوله 50 كيلومرت� وتتخلل م�شاره 

�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  لإد�رة  �لتابعة 
ب�شورة  ت��ع��م��ل  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�مل�شروع  يف  �ل��ع��م��ل  لجن����از  مكثفة 
و�لهند�شية  �لفنية  �ملو��شفات  وفق 
�ل��ع��امل��ي��ة وح�شب  �مل��ع��اي��ري  ب��اأف�����ش��ل 
للو�شول  �ملعتمدة  �لزمنية  �خلطة 
و�لتميز و�جلودة  �لنجاح  درجة  �إىل 
يف تنفيذ هذ� �مل�شروع. و�أكد �لغفلي 
�أن دولة �لإمار�ت وقيادتها �حلكيمة 
لحتياجات  وم��ل��ب��ي��ة  ���ش��ب��اق��ة  ك��ان��ت 
وزير�شتان  ج���ن���وب  م��ن��ط��ق��ة  �أب���ن���اء 
�شاحب  ت����وج����ي����ه����ات  خ�������الل  م�����ن 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
مل�شاعدة  �لكرمية  �شموه  وم��ب��ادر�ت 

طالب   200 و  �أل��ف  ��شتيعاب  على 
بتكلفة 5.18 مليون دولر �أمريكي 
�لتعليمية  �مل�شاعد�ت  �شملت  كما   .
حلو�يل  �ملدر�شية  �حلقائب  ت��وزي��ع 
يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب  �آلف  ث���الث���ة 
�مل�شاريع  �مل���ن���ط���ق���ة..�أم���ا  م����د�ر�����س 
م�شت�شفى  ب��ن��اء  فت�شمل  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للن�شاء 
و�لأط����ف����ال و�ل����ط����و�رئ ب�����ش��ع��ة 50 
�شرير� بتكلفة خم�شة ماليني دولر 
�أم���ريك���ي يف م��دي��ن��ة ���ش��ولم ك���وت..
و�شيانة  ب���ن���اء  �إع������ادة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
وتاأهيل ثالثة م�شت�شفيات ب�شعة 50 
�شرير� بتكلفة �أربعة ماليني و 310 
عدد  �أم��ريك��ي..وي��ب��ل��غ  دولر  �آلف 

ما  ي��رت�وح  و�رتفاعه  ج�شور  خم�شة 
وثمانية   600 و  �آلف  �أرب��ع��ة  ب��ني 
�أن  �ىل  قدم..م�شري�   600 و  �آلف 
�ل��ط��ري��ق م�شطح  �مل��ائ��ة م��ن  50 يف 
و�أ�شاف  �ملائة منه جبلي.  50 يف  و 
ويف  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ب�شاأن  �أن��ه 
على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  �إط��ار 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية لالأ�شر  تقدمي 
�إد�رة  و�مل��ح��ت��اج��ة..وزع��ت  �ل��ف��ق��رية 
�مل�����ش��روع �لإم���ار�ت���ي ح���و�يل خم�شة 
�لأ����ش���ر  ع���ل���ى  غ���ذ�ئ���ي���ة  ���ش��ل��ة  �آلف 
�لنازحة و�لفقرية يف منطقة جنوب 
وزي��ر���ش��ت��ان ب��ج��ان��ب ت��وزي��ع حو�يل 
كميات كبرية من �لتمور على �لأ�شر 

�لفقرية و�ملحتاجة.

•• اأبوظبي-وام:

�شم�شة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور   
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  حرم 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�ليازية  �ل�شيخة  و���ش��م��و  �ل��غ��رب��ي��ة 
نهيان  �آل  ب���ن حم��م��د  ���ش��ي��ف  ب��ن��ت 
حرم �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد 
نظمت  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�لدبلوما�شية  �لعربية  �ملجموعة 
م�شاء �خلمي�س �ملا�شي حتت رعاية 
�شيف  بنت  �ل��ي��ازي��ة  �ل�شيخة  �شمو 
عنو�ن  حت��ت  خ��ريي��ا  ثقافيا  حفال 
دولة   13 مب�شاركة  عربية  فرحة 
عن  ت��ر�ث��ي��ة  ع��رو���ش��ا  �شمل  عربية 
�شعيدة  وع��اد�ت ومنا�شبات  طقو�س 
�ل��������دول. �قيم  ب���ه���ا ه�����ذه  حت��ت��ف��ل 
�حل��ف��ل �خل����ريي �لن�����ش��اين �لذي 
خ�ش�س ريعه للالجئني �ل�شوريني 
�لن�شائي  �لحت��اد  م�شرح مقر  على 
�شعادة  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ع��ام 
�ل�������ش���وي���دي مديرة  خ��ل��ي��ف��ة  ن�����ورة 
و�شعادة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد 
�ل�شلك  وع�شو�ت  �ل�شفر�ء  زوج��ات 
�فتتح  �ل���دول���ة.  يف  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
للدولة  �ل��وط��ن��ي  بال�شالم  �حل��ف��ل 
ثم �لقت رئي�شة �ملجموعة �لعربية 
�لدبلوما�شية �ل�شيده ثناء �لعريدي 
كلمة  فل�شطني  دول���ة  �شفري  ح���رم 
�لكرمي  ب��احل�����ش��ور  ف��ي��ه��ا  رح���ب���ت 
�لعربية  �مل��ج��م��وع��ة  ع��ن  وحت��دث��ت 
�لعام  ت�شكلت  �ل��ت��ي  �لدبلوما�شية 
زوجات  يجمع  عمل  كاإطار  �ملا�شي 
�ل�شفر�ء �لعرب و�لدبلوما�شيات يف 
�ملجالت  �شمن  �لعربية  �ل�شفار�ت 
و�لن�شانية  و�لثقافية  �لجتماعية 
�ملطلوب  �لتو��شل  حتقيق  ب��ه��دف 

جميعهن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وح�شدن  �جلهد  كل  بذلن  �للو�تي 
�لطاقات من �جل �ن ن�شل �ىل هذ� 
�ليوم.. ثم كل �ل�شكر و�لتقدير �ىل 
�لن�شائي  �لحت����اد  �د�رة  �ل�����ش��ي��د�ت 
خليفة  ن���وره  ب�شعادة  ممثلة  �ل��ع��ام 
�لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحتاد 
�لخو�ت  من  �لطاقم  وكافة  �لعام 
�لعامالت يف �لحتاد �لن�شائي على 
�لر�ئع  و�أد�ئ��ه��ن  �جلميل  تعاونهن 
معنا بهدف �جناح هذ� �لعمل . كما 
توجهت بال�شكر �جلزيل �إىل �لفرق 
عرو�شا  ق���دم���ت  �ل���ت���ي  �مل�������ش���ارك���ة 
�ل�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ت��ق��ال��ي��د  م���ن 
���ش��و�ء ك��ن طالبات م��ن �مل��د�ر���س �و 
 .. �لعربية  �جل��ال��ي��ات  م��ن  �شيد�ت 
�مل�شاركني  �ل��رع��اة  �أي�����ش��ا  و���ش��ك��رت 
�شالون جو رعد �لذي توىل �عد�د 
�مل�������ش���ارك���ات وك����ذل����ك ف����ل����ور� بلال 
للزهور �لذي توىل تن�شيق �لزهور 
�ل�شيدة  وتقدمت  للت�شوير.  وروج 
لكل  �ل�شكر  بجزيل  �لعريدي  ثناء 
ت���ربع م��ن �جل��ال��ي��ات �لعربية  م��ن 
�لدخول  ت��ذ�ك��ر  ب�����ش��ر�ء  ���ش��اه��م  �و 
ل��ي�����ش��ارك يف ه���ذ� �حل��ف��ل �خلريي 

�لن�شاين.
نوره  ���ش��ع��ادة  ت��ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
�لحتاد  م��دي��رة  �ل�شويدي  خليفة 
�ل�شكر  �آيات  باأ�شمى  �لعام  �لن�شائي 
و�لتقدير �ىل �شمو �ل�شيخة �شم�شة 
نهيان  �ل  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  بنت 
بنت  �ل��ي��ازي��ة  �ل�شيخة  �شمو  و�إىل 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ب���ن حم��م��د  ���ش��ي��ف 
ح�شورها ورعايتها �لكرمية حلفل 
�أث���ن���ت على  ف��رح��ة ع��رب��ي��ة .. ك��م��ا 
�لعربية  �ملجموعة  ع�شو�ت  جهود 
�لتعاون  ه��ذ�  وعلى  �لدبلوما�شية 
قطافه  �أوىل  �أثمر  �ل��ذي  �مل�شرتك 

م�شتلزمات  وبقية  �لأث���اث  و���ش��ر�ء 
�لزو�ج وحتديد موعد �لزفاف وقد 
قدمت �جلالية �لعر�قية حفلة عقد 
�شهام  �ل�شيدة  بالتعاون مع  �لقر�ن 
قدمت  عمان  �شلطنة  وم��ن  مطر. 
ليلة  �ل�شارقة  جامعة  من  طالبات 
�لعر�س  طقو�س  م��ن  وه��ي  �حل��ن��اء 
فل�شطني  دول��ة  وقدمت   . �لعماين 
ل��ط��ال��ب��ات مدر�شة  �جل���اه���ة  ف��ق��رة 
�ل���رو�ف���د وه���ي ط��ل��ب ي��د �لعرو�س 
�أن �جل��اه��ة هي  ي��ذك��ر   . م��ن �هلها 
�لأ�شيله  �لكنعانية  �لعاد�ت  �أحدى 
من  �لفل�شطينيون  ت��و�رث��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل��ك��ن��ع��ان��ي��ة م��ن��ذ خم�شة  �أ���ش��ول��ه��م 
دولة  وق��دم��ت   . تقريبا  ع��ام  �آلف 
�ل��ق��رق��ي��ع��ان وه����و تقليد  �ل��ك��وي��ت 
���ش��ن��وي وم��ن��ا���ش��ب��ة ت��ر�ث��ي��ة يحتفل 
ب��ه��ا يف ب���ل���د�ن �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي يف 
م��ن��ت�����ش��ف ���ش��ه��ر رم�������ش���ان خالل 
 . م��ن��ه  و15  و14   13 �ل���ل���ي���ايل 
قدمت  �للبنانية  �جلمهورية  ومن 
�لعرو�س  �جل��ال��ي��ة ط��ق��و���س خ���روج 
�إىل منزل زوجها  ذويها  من منزل 
�لظفرة  مدر�شة  طالبات  مب�شاركة 
. وم��ن دول��ة ليبيا قدمت �جلالية 
جمهورية  �أم������ا   . �مل��ح�����ش��ر  ل��ي��ل��ة 
�لعربية فقد �شارك بتقدمي  م�شر 
�مل�����ش��ري طلبة  �ل�����ش��ب��وع  ط��ق��و���س 
م��د�ر���س �ل��ف��الح و�لإمي����ان ومركز 
�لح����ت����ي����اج����ات �خل���ا����ش���ة وف���رق���ة 
�لأهر�م للفنون �ل�شعبية . وقدمت 
�ملوريتانية  �لإ�شالمية  �جلمهورية 
�ملوريتاين  �ل�شعر  منوعة من  باقة 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة فقرة  . وق��دم��ت 
�أثناء �لعر�س �ملغربي  زفة �لعرو�س 
و�أثناء حفل �لزو�ج . و�ختتم حفل 
�لرت�ث  م��ن  باأغنية  عربية  فرحة 

�ل�شوري. 

و�حدة  عربية  كثقافة  بينهن  فيما 
وب�����ه�����دف �مل���������ش����ارك����ة �لي���ج���اب���ي���ة 
�لفعالة يف �ملجتمع �لمار�تي �لذي 
و�خال�س.  دف���ئ  ب��ك��ل  يحت�شنهن 
�ملجموعة  �ن  �ل���ع���ري���دي  وق���ال���ت 
حكيمة  توجيهات  بف�شل  �نطلقت 
م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�لن�شائي  �لحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لأع���ل���ى ل��الإم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �أم 
�لعطاء  رم��ز  �جلميع  �أم  �لم����ار�ت 
يقتدى  مثال  و�ملحبة خري  و�لكرم 
و�لن�شاين.  �خل��ريي  �لعمل  يف  ب��ه 
و������ش����اف����ت يف ه�����ذ� �ل����ي����وم وع���رب 
نخطو  مل��ج��م��وع��ت��ن��ا  �لأول  �حل��ف��ل 
�أهم  باجتاه حتقيق  �أوىل خطو�تنا 
�لهوية  على  �لتاأكيد  وهو  �أهد�فنا 
�لعربية �لو�حدة و�أ�شالتها ونفخر 
�آلف  م���ن���ذ  �مل���م���ت���دة  ب��ح�����ش��ارت��ن��ا 
�ل�شنني عرب نقل عاد�تنا وتقاليدنا 
ب��الدن��ا بكافة  �ل��ف��رح يف  وط��ق��و���س 
��شكالها .. فما �جمل �ن نفرح وما 
�حوجنا للفرح وما �نبل �ن نتمكن 
عرب فرحتنا هذه من �دخال �لفرح 
و�شيوخ  ون�����ش��اء  �ط��ف��ال  ق��ل��وب  �ىل 
�شرقت فرحتهم و�أبعدو� عن �هلهم 
و����ش���ردو� م��ن دي���اره���م ع��ل��ى �ثرما 
ي��ج��ري ه��ن��اك م���ن �ح�����د�ث موؤملة 
�نهم �خوتنا �للالجئون من �شوريا 
هذ�  ري��ع  لجلهم  خ�ش�س  و�ل���ذي 
�جلميل  �لن�شاين  �خلريي  �حلفل 
�ل�شيخة  �شمو  من  كرمية  برعاية 
�ل��ي��ازي��ة ب��ن��ت �شيف ب��ن حم��م��د �آل 
�أن  ����ش��م��ح��و� يل  . وق���ال���ت  ن��ه��ي��ان 
�توجه بجزيل �ل�شكر و�لمتنان لكل 
من �شاهم معنا يف هذ� �لعمل و�بد�أ 
م��ن زم��ي��الت��ي ع�����ش��و�ت �ملجموعة 

�ل��رتح��ي��ب وع���ر����س �ل���ذه���اب وهو 
بال�شافة  لعرو�شه  �لعري�س  هد�يا 
�ىل دخلة �لعرو�س �ىل قاعة �لعر�س 
ي�شاركنها  �ل��ل��و�ت��ي  �ل��ن�����ش��اء  و���ش��ط 
�جلمهورية  وق����دم����ت  �ل���ف���رح���ة. 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ع���ر����ش���ا م�����ش��غ��ر� عن 
يف  �لتون�شية  �ل��ع��رو���س  ح��م��ام  ي��وم 
فيه طالبات من  �شاركت  �لعا�شمة 
جامعة  وم���ن  �ليا�شمينة  م��در���ش��ة 
�ل�شوربون وهو يوم خا�س �إذ يعترب 
�أول �أيام �أ�شبوع �لعر�س حتتفل فيه 
�لعائلة  ن�شاء  جميع  م��ع  �ل��ع��رو���س 
هالة  يف  و�لأ����ش���ح���اب  و�جل�������ري�ن 
من �لزغاريد و�لأغ��اين �لتقليدية 
وقدمت   . �ل��ت��ع��ل��ي��ل��ة  �أه���م���ه���ا  م���ن 
�جلمهورية �جلز�ئرية ليلة �حلنة 
جامعة  م����ن  ط���ال���ب���ات  مب�������ش���ارك���ة 
وهي  �أبوظبي  وجامعة  �ل�شوربون 
م��ن ط��ق��و���س �ل��ع��ر���س �جل���ز�ئ���ري . 
فقرة  �ل�شود�ن  جمهورية  وقدمت 
طقو�س  �أح��������دى  وه�����ي  �جل����رت����ك 
مب�شاركة  �ل�����������ش�����ود�ين  �ل����ع����ر�����س 
وباإ�شر�ف  �ل�������ش���ود�ن���ي���ة  �جل���ال���ي���ة 
هدى يون�س و�ل�شيدة فدوى �ل�شر 
و��شلت  ع��ارم��ة  عربية  وب��ف��رح��ة   .
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ت�����ش��م��ي��د �جلرح 
�لنازف يف �ل�شام عن طريق تقدمي 
�لأغاين �ملنا�شبة لكل فقرة تر�ثية 
�لعر�ق  ج��م��ه��وري��ة  ق���دم���ت  ح��ي��ث 
بيوم  �لحتفال  طقو�س  من  جانبا 
بالعر�قي  �وما ي�شمى  �لقر�ن  عقد 
حفلة �مل��ه��ر وي��ع��د ه���ذ� �ل��ي��وم من 
�أه����م ح��ل��ق��ات ع��م��ل��ي��ة �ل�����زو�ج لأنه 
�لفعاليات  ج��م��ي��ع  ب��ال��ن��ج��اح  ي��ك��ل��ل 
مبا  �خلطوبة  ف��رتة  يف  �لتمهيدية 
يف ذلك �لتفاهم على �أدق �لتفا�شيل 
و�ملتطلبات ثم يبد�أ �لعرو�شان بعد 
بالتجهيز  �ليوم  ه��ذ�  من  �لنتهاء 

بتنظيم و�إعد�د حفل فرحة عربية 
. وقالت �شعادتها �أن �لدول �لعربية 
م�شرتكة  وثقافتها  و�حد  تاريخها 
�ل�����رت�ث  ب���اإح���ي���اء  �له���ت���م���ام  و�أن 
�ل�شوء  وت�شليط  �لأ�شيل  �لعربي 
عليه  �حل���ف���اظ  ي�����ش��اه��م يف  ع��ل��ي��ه 
�لن���دث���ار وتعريف  م��ن  وح��م��اي��ت��ه 
بالهوية  �ل���������ش����اع����دة  �لأج������ي������ال 
مو�شحة  �مل�������ش���رتك���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�شعادتها �أن هذه �لوقفة �لإن�شانية 
�جل��م��ي��ل��ة �إىل ج��ان��ب �لإخ�����وه من 
ت�شتحق  �ل�������ش���وري���ني  �ل���الج���ئ���ني 
 .. �جلميع  م��ن  و�لتقدير  �لإ���ش��ادة 
م�شيفة �أن �لبذل و�لعطاء و�إغاثة 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ن��ه��ج  ه���و  �مل��ل��ه��وف 
�ل��ذي حتر�س  بنت مبارك  فاطمة 
���ش��م��وه��ا ع��ل��ي��ه د�ئ���م���ا م���ن خالل 
و�أ�شافت  �ل���ك���رمي���ة.  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
�لعام  �لن�شائي  �أن �لإحتاد  �شعادتها 
�لعربية  �ملجموعة  ع�شو�ت  يهنئ 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى جن���اح �حلفل 
ويتقدم لهن بجزيل �ل�شكر على ما 
بذلنه من جهود كي ترى �لفرحة 
�شعادتها  ومت��ن��ت  �ل��ن��ور..  �لعربية 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  ي�شتمر  �أن 
�أجل �خلري و�ل�شالم. وقدمت  من 
حفل فرحة عربية كل من �ل�شيدة 
ف���رح �خل��ط��ي��ب م��ن ���ش��ف��ارة لبنان 
�شفارة  من  ح��رب  مي�شاء  و�ل�شيدة 
�لفقر�ت  �أوىل  وك���ان���ت  ف��ل�����ش��ط��ني 
�شاركت  �لإم�������ار�ت  م���ن  �ل���رت�ث���ي���ة 
�لرت�ثية  �ل�����ش��ن��اع��ات  �إد�رة  ف��ي��ه��ا 
�لعام  �لن�شائي  بالإحتاد  و�حلرفية 
وه�����ي ف���ق���رة �ل���ع���ر����س �لم����ار�ت����ي 
وطقو�شه �لتي حملت عبق �لرت�ث 
وعطر �ملا�شي �ل�شيل حيث �شاهد 
�ل���ع���رو����س قدميا  زف�����ة  �حل�������ش���ور 
من  �لعر�س  طقو�س  �ىل  وتعرفو� 

••  ابوظبي-وام:

�ل�شر  �لعامة  �ل�شغال  وز�رة  دعت 
مبادر�ت  ق��ر�رجل��ن��ة  �شملها  �ل��ت��ي 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
مو�طنة  �أ�����ش����رة   121 وع����دده����م 
مر�جعة  �ىل  للم�شاكن  م�شتحقة 
مناطق �لخت�شا�س �لتابعة للوز�رة 

�شرورة  على  �مل�شتفيدين  �ل��ع��ام��ة 
لإ�شتكمال  �ل����ت����و������ش����ل  ����ش���رع���ة 
مناطق  يف  �ل��ن��اق�����ش��ة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 
�لوز�رة �لتالية - �ملنطقة �ل�شمالية 
للم�شتفيدين   - �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س 
-هو�تف  خورخوبر  �جلري  ملنطقة 
 -  072332344: رق����������م 
�ملنطقة   -  072052924-

ت�شليم  عملية  �إج�����ر�ء�ت  بت�شهيل 
�مل�شاكن مل�شتحقيها . وكانت �للجنة 
قد ��شتندت يف قر�رها على در��شات 
�لفعلية  ب���الح���ت���ي���اج���ات  ت��ت��ع��ل��ق 
�مل�شتحقني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  و�مل��ل��ح��ة 
لهذه �مل�شاكن وذلك وفقا منظومة 
مرحلة  يف  خا�شة  �لدعم  متكاملة 
�ل��ت�����ش��ل��ي��م �لأخ�������رية ل��ت��ذل��ي��ل �أي���ة 

كل يف �إمارته مع �ح�شار �مل�شتند�ت 
ون�شخة  �لأ�شلي  �جل��و�ز  �ملطلوبة: 
بطاقة  ون�شخة  �لأ�شلية  �جلن�شية 
�لر�تب  ���ش��ه��ادة  ون�����ش��خ��ة  �ل��ه��وي��ة 
�لأ���ش��ل��ي��ة ���ش��ه��ادة ب����الأم����الك من 
�ملهند�شة  وح��ث��ت  �لتابعة  �لبلدية 
مديرة   - �ل��ف��ن��دي  حم��م��د  جميلة 
�لأ�شغال  ب������وز�رة  �لإ����ش���ك���ان  �إد�رة 

لعدد 61 و�جلري 30 ر�أ�س �خليمة 
و�أوح���ل���ة 30 �ل��ف��ج��رية  . و�أك���دت 
�ملهند�شة جميلة حممد �لفندي �ن 
عبد�هلل  �لدكتور  معايل  توجيهات 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
�لأ����ش���غ���ال �ل��ع��ام��ة وم���ع���ايل �حمد 
�شئون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  جمعة 
�ل��ل��ج��ن��ة تق�شي  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة 

�ل�شرقية بالفجرية - للم�شتفيدين 
مل���ن���ط���ق���ة �أوح������ل������ة - ه����ات����ف رق���م 
�لإ�شكان  �إد�رة   -  092058848
�ل���ع���ام���ة بدبي  �لأ����ش���غ���ال  ب�������وز�رة 
-للم�شتفيدين ملنطقة و�دي �لقور- 
 042125414  : رق���م  ه��و�ت��ف 
وت���ت���وزع   .  042125412  -
�لقور  و�دي  مناطق  على  �مل�شاكن 

ح�شول  ت���ع���ي���ق  ق������د  �����ش����ع����وب����ات 
وتاأتي   . �ملنحة  ه��ذه  من  �مل�شتفيد 
رو�بط  �إغفال  دون  �لت�شليم  عملية 
�شتحر�س  ح��ي��ث  و�جل����رية  �لأ����ش���ر 
هناك  ي���ك���ون  �أن  �ل��ت�����ش��ل��ي��م  جل����ان 
تو�فق لتحقيق رغبات �مل�شتفيدين 
بامل�شكن جنبا �إىل جنب مع �أهاليهم 

ومعارفهم وجري�نهم . 

اختتام م�شابقة اخلليج الثالثة 
للربجمة يف جامعة خليفة

••  اأبوظبي -وام:

�أ�شماء  ع��ن  خليفة  جامعة  �أع��ل��ن��ت   
�لفائزين يف م�شابقة �خلليج �لثالثة 
�خلمي�س  �ختتمت  �ل��ت��ي  للربجمة 
�مل�����ا������ش�����ي يف ح�������رم �جل�����ام�����ع�����ة يف 
�جلامعة  من  فريق  وف��از  �أبوظبي. 
�مل�شابقة  يف  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية 
�أ�شل  ���ش��ت م�����ش��ائ��ل م���ن  ب��ر���ش��ي��د 
عمر  �لطلبة  �ل��ف��ري��ق  ..و���ش��م   11
حارب وعبد �لرحيم حد�د وحممد 
�لثاين  �مل��رك��ز  ذه��ب  فيما   .. ع��ام��ر 
�ل���ذي �شم  ج��ام��ع��ة خليفة  ل��ف��ري��ق 
�لطلبة زيد �ملحمود وعبد �لرحمن 
�حل�����ش��رم��ي و�أح����م����د ���ش��ل��ي��م��ان .. 
وذهب �ملركز �لثالث لفريق جامعة 
ك��ارن��ي��ج��ي م��ي��ل��ون �ل��ق��ط��ري��ة �لذي 
�شينغ  وب���اجل���ي���ت  د�يف  ف���اه���م  ���ش��م 
وها�شم مو�شوي . �شارك يف �مل�شابقة 
بن�شختها �لثالثة للعام �حلايل 50 
طالب   200 من  �أك��رث  �شم  فريقا 
و�ل�شعودية  ق���ط���ر  م����ن  وط���ال���ب���ة 
و���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�مل�شابقة  يف  وت��ن��اف�����س  �لإم���������ار�ت. 
ث��الث��ة ط��ل��ب��ة جامعيني  ف����رق م���ن 
�مل�شائل  م����ن  �أك������رث  �أو   8 ح����ل  يف 
وذلك  �لتعقيد  ���ش��دي��دة  �حلقيقية 
��شتخدم  ���ش��اع��ات  خ��م�����س  ف���رتة  يف 
خ��الل��ه��ا ج��ه��از ك��م��ب��ي��وت��ر و�ح����د يف 
�لتحمل  على  �لقدرة  يخترب  �شباق 
�ل��ذي حل معظم  �لفريق  حيث فاز 
�ملحاولت  ع��دد من  �أق��ل  �مل�شائل يف 
و�أقل وقت تر�كمي. وتعترب �مل�شابقة 
�جلامعات  لطلبة  متميزة  فر�شة 
�لكمبيوتر  ع��ل��وم  يف  �ملتخ�ش�شني 
وهند�شة �لكمبيوتر ونظم �ملعلومات 
�أو  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لإد�ري���ة 
لإظهار  �شلة  ذ�ت  تخ�ش�شات  �أي���ة 
مهار�تهم يف �لربجمة وحل �مل�شائل 
و�للتقاء مع نظر�ئهم من خمتلف 

دول �خلليج. 
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افتتاح ق�شم للت�شجيل ال�شحي يف مركز م�شريف ال�شحي يف عجمان
حالتهم �ل�شحية وهناك �لفح�س �لدوري �لذي يتم تنفيذه يوم �لثنني من 
كل �أ�شبوع وهو موجه للمر�جعني من عمر 18 فما فوق ويتم �لرتكيز فيه 
بالن�شبة للن�شاء على �لأمر��س �خلبيثة مثل �شرطان �لثدي. كما �أن �ملركز 
لديه تو��شل مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية من خالل �لرب�مج �لتوعوية حيث مت 
�لبلدية و�لتخطيط عجمان فتم تنظيم  د�ئ��رة  برنامج م�شرتك مع  تنفيذ 
يف  م�شرقة  �بت�شامة  نحو  فعالية  وكذلك  �شحي  �إفطار  منها  فعاليات  عدة 
متنزه �حلليو . ونظم �ملركز حملة توعية مبر�س �ل�شكر ومت تنظيم فعالية 
دبي  �لتابعة لإم��ارة  �ل�شكري معا مبنطقة حتا  �ل�شكر فلنقاوم  زي��ارة حملة 
و�ل�شكر  �ل�شغط  يف  فحو�شات  وعمل  توعوية  تثقيفية  حما�شرة  ت�شمنت 
�ملركز  يف  �ل�شحي  و�لتثقيف  �لتغذية  ق�شم  وق��ام  للح�شور  �شحي  وتثقيف 
بزيارة د�ر لرعاية �لفتيان بال�شارقة ويف نف�س �ملجال �أي�شا نظم �ملركز فعالية 

حول �شالمة �لأغذية بالتعاون مع �إد�رة �لرقابة �لغذ�ئية ببلدية دبي .

وم�شائية  �شباحية  فرتتني  على  �لطبية  �خل��دم��ات  خمتلف  يقدم  �أ�شبح 
�لعديد  �جر�ء  للمركز حيث مت  �أجريت  �لتي  �ل�شاملة  �ل�شيانة  بعد  خا�شة 
من �لتغيري�ت من �أجل ترقية �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز للزو�ر وبلغت 
تكلفة �ل�شيانة نحو مليون ون�شف �ملليون درهم حيث قامت وز�رة �ل�شغال 
مر�جع  �آلف  �شتة  من  �أك��رث  ي�شتقبل  �ل��ذي  للمركز  �شاملة  �شيانة  باجر�ء 
�ألف مو�طن. من   35 �أكرث من  �أع��د�د �مل�شجلني باملركز  �شهريا..كما ي�شل 
جهتها قالت عائ�شة �لرياي�شة مديرة مركز م�شريف �ل�شحي �إن �ملركز يعد 
من �أكرب مر�كز �لرعاية �ل�شحية يف عجمان من حيث �لتنوع يف �خلدمات 
�أ�شبح  �ل�شحي  �لت�شجيل  ق�شم  �فتتاح  وم��ع  �مل�شجلني  وع��دد  يقدمها  �لتي 
مركز م�شرف �ل�شحي من �ملر�كز �لر�ئدة يف �لم��ار�ت �ل�شمالية حيث يتم 
طلب  طباعة  بالمكان  �أ�شبح  ..كما  �ل�شحية  �لبطاقات  وجتديد  ��شتخر�ج 
م�شريف  منطقتي  �شكان  م��ن  للمر�جعني  ت�شهيال  �لهوية  بطاقة  ����ش��د�ر 

�خلدمات  من  �لعديد  تفعيل  �شهد  �ملركز  �أن  �لرياي�شة  و�أ�شافت  و�جل��رف. 
و��شتقبال  باملركز  �ملو�عيد  نظام  تفعيل  مت  حيث  �ملر�جعون  يحتاجها  �لتي 
�ل�شباحية  �لفرتة  يف  �خلمي�س  �إىل  �لأح��د  من  �لأ�شبوع  ط��و�ل  �لتطعيمات 
..كما متت زيادة عدد �لأيام �ملخ�ش�شة لرعاية �حلو�مل حيث �أ�شبح ثالثة 
�أيام يف �لأ�شبوع �لأحد و�لثالثاء و�خلمي�س بدل عن يومني ومت تخ�شي�س 
يوم لأمر��س �لن�شاء ..كما مت �فتتاح عيادة �أ�شنان جديدة ت�شتقبل �ملر�جعني 
من �لرجال �إىل جانب عيادة �ل�شنان �ملخ�ش�شة للن�شاء وبعد متديد �شاعات 
و  ليال  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يقدم خدماته حتى  �ملركز  �أ�شبح  �ملركز  �ل��دو�م يف 
ي�شتقبل خ��الل �ل��ف��رتة ع��دد� �أك��رب م��ن �مل��ر�ج��ع��ني مم��ا ي���وؤدي �إىل تخفيف 
�شغط �ملو�عيد يف �لفرتة �ل�شباحية. وم�شت مديرة مركز م�شريف �ل�شحي 
من  �لأرب��ع��اء  ي��وم  تخ�شي�س  مت  �مل�شنني  رعاية  د�ر  مع  بالتعاون  �إن��ه  قائلة 
ومتابعة  للم�شنني  �ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي  �ملنزلية  للزيار�ت  �أ�شبوع  كل 

•• عجمان-وام:

�لت�شجيل  �لطبية ق�شم  �ل�شام�شي مدير منطقة عجمان  �فتتح حمد ترمي 
�إ�شد�ر  �ملركز  بامكان مر�جعي  �ل�شحي لي�شبح  �ل�شحي يف مركز م�شريف 
عناء  حتمل  دون  �ل�شحي  م�شريف  مركز  يف  �ل�شحية  بطاقاتهم  وجتديد 
�ل�شحي  �ملدينة  م��رك��ز  �أو  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  �إىل  �ل��ذه��اب 
هذه  �إن  �ل�شام�شي  وق���ال  ل��ه��م.  �ل�شحية  �ل��ب��ط��اق��ات  جت��دي��د  �أو  ل����ش���د�ر 
�خلدمات  بت�شهيل  �لطبية  عجمان  منطقة  �هتمام  �ط��ار  يف  تاأتي  �خلطوة 
يتم  �ل��ذي��ن  و�جل����رف  م�����ش��ريف  منطقتي  ���ش��ك��ان  يحتاجها  �ل��ت��ي  �ل�شحية 
تقدمي خمتلف �خلدمات �لعالجية لهم يف مركز م�شريف �ل�شحي �شباحا 
و�أ�شاف مدير طبية  �مل�شائية.  �لفرتة  و�شكان منطقة �حلميدية يف  وم�شاء 
�ل�شحي  م�شريف  م��رك��ز  يف  �ل�شحي  �لت�شجيل  ق�شم  بافتتاح  �أن  عجمان 

حاكم ال�شارقة يفتتح اليوم فعاليات الدورة الثالثة والع�شرين لالأيام امل�شرحية
و�لثالثاء  �لأثنني  يومي  م��د�ر  على  متتد  فكرية  ون��دوة  يومية  تطبيقية 
�ملهمة  �لت�شاوؤلت  �لإجابة على جملة من  �أبرز حماورها حماولة  �ملقبلني 
�ل�شوؤ�ل  ويعترب هذ�  �ل��ر�ه��ن...  �للحظة  �لعربي يف  للم�شرح  دور  �أي  منها 
يف �مللتقى ��شتكمال ملا طرح يف �مللتقيات و�ملنا�شبات �مل�شرحية �لتي �أقامتها 
�إد�رة �مل�شرح بد�ئرة �لثقافة و�لإعالم بحكومة �ل�شارقة. كما ينظم بالتو�زي 
جمموعة  وي�شم  �شنويا  ينظم  �ل��ذي  �مل�شرحي  �لكتاب  عر�س  �لأي���ام  م��ع 
�لن�شو�س  �لعناوين �جلديدة حملية وعربية وتغطي جمالت  كبرية من 
و�لكتابة �لنقدية و�ملتابعات و�شو�ها ولكتاب م�شرحيني مثل عبد �هلل �شالح 
و�شالح كر�مة وخالد �لبناي و �شامل �حلتاوي. ومن �لأن�شطة �لتي ينظمها 
�ل�شور  من  جمموعة  ي�شم  �مل�شرح  فوتوغر�فيا  معر�شا  �أي�شا  �ملهرجان 
�ملميزة �لتي برع يف �لتقاطها �مل�شور حممود بنيان �لعر�ق - خالل دور�ت 

�ملهرجان �ملا�شية .
ح�شن  �لدكتور  �ملغربي  �مل�شرحي  من  نقدية  مبد�خلة  �ملعر�س  وي�شتهل   .
�نها عالقة بني فن  باعتبار  بالفوتوغر�فيا  �مل�شرح  �ليو�شفي حول عالقة 
وقت  �إىل  وب��ني ممار�شة حديثة ظلت  �لإن�شاين  �لتاريخ  يف  �جل��ذور  ر��شخ 
من  متخذة  �لفنون  ع��امل  �إىل  �لنتماء  �شرعية  عن  لنف�شها  تبحث  قريب 
�ملهرجان  و�شي�شهد  �لعامل.  هذ�  نحو  للعبور  وج�شر�  مطية  نف�شه  �مل�شرح 
خا�شة  �ملحلية  �لثقافة  م��ن  مالمح  على  �شيوفه  تعرف  فلكورية  �شهرة 
�شو�ء  �مل�����ش��ارك��ة  للفرق  تكرميية  حفلة  ع��ن  ف�شال  �لتقليدية  �ملو�شيقى 
�ملحلية �أو �لعربية وملتقى لأو�ئل �مل�شرح �لعربي يف دورته �لثانية ي�شارك 
�مل�شرح يف ور�س يومية متخ�ش�شة ولقاء�ت مع  �أو�ئ��ل معاهد وكليات  فيه 
�أبرز و�أهم جنوم �مل�شرح �ملحليني و�لعرب. ووجهت �للجنة �ملنظمة �لدعوة 
لكبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لدولة 
�ل�شخ�شيات  كبار  من  �لعديد  �شيح�شره  �ل��ذي  �ملهرجان  �فتتاح  حل�شور 

�مل�شرحية �لعربية �ملهمة يف �مل�شهد �مل�شرحي �خلليجي و�لعربي.

بع�س  بكتابة  ق��ام  كما  �لكثري.  وغ��ريه��ا  ف��رع��ون  ي��ا  ه��ام��ان  وعلى  �ل�شاملية 
�أعماله �مل�شرحية و�لتلفزيونية بنف�شه منها �شيف �لعرب و فر�شان �ملناخ و 
عزوبي �ل�شاملية و 30 يوم حب و قا�شد خري وغريها.. و��شتهر بال�شخ�شية 
�ل�شاخرة �ملرحة �لتي تنتقد وت�شخر من �لأو�شاع �لعربية بقالب كوميدي 
وهو �أحد موؤ�ش�شي فرقة �مل�شرح �لعربي عام 1961 وفرقة �مل�شرح �لوطني 
خا�شة  كفرقة  �لفنون  م�شرح  بتاأ�شي�س   1984 عام  قام  كما   1976 عام 
وقدم  و�لتوزيع...  �لفني  لالإنتاج  �لفنون  مركز  �شركة  �أ�ش�س   1989 عام 
عبد�لر�شا �لعديد من �لثنائيات يف �لإذ�عة و�لتلفزيون. كما �ختارت �للجنة 
�لعليا �ملنظمة ملهرجان �أيام �ل�شارقة �مل�شرحية يف دورته �لثالثة و�لع�شرين 
ك�شخ�شية   -  1961- �حلليان  �لإم��ار�ت��ي مرعي  �مل�شرحي  �لفنان  تكرمي 
�ملحلي  �مل�شرح  �مللحوظة يف تطوير جتربة  تقدير� جلهوده  �ملحلية  �مل�شرح 
�ملوجه لالأطفال  �مل�شرح  �أو  �لكبار  كتابة و�إخر�جا ومتثيال �شو�ء يف م�شرح 
�ملا�شي  �لقرن  �لثاين من ثمانينات  �لن�شف  �لأوىل يف  بد�ياته  وذلك منذ 
و���ش��ول �إىل �ل��وق��ت �ل���ر�ه���ن ح��ي��ث غ���دت جت��رب��ت��ه �أك���رث ت��ط��ور� ون�شجا 
�أجزل �لعطاء ورفد  �لعليا لأنه  �للجنة  وجت��دد�. و��شتحق �حلليان �ختيار 
�مل�شرح �لإمار�تي بالعديد من �لن�شو�س �مل�شرحية �ملهمة و�شارك بالتمثيل 
يف ع�شر�ت �لعرو�س �لتي ي�شعب ن�شيانها ف�شال عن ح�شوره �حليوي يف 
�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�شائر �ملنا�شبات �مل�شرحية.. وكان لكل ما قدمه كبري 
�لرب�حة  باب  �إليه.. وتعترب جتربة  �لذي و�شلنا  �ملتقدم  �مل�شتوى  �لأثر يف 
من �أبرز �لتجارب �ملحلية ... كما �أن �حلليان يجمع بني �هتمامات �إبد�عية 
له  جتربة  �أول  �ن  كما   .. و�لت�شوير  و�مل�شرح  و�ل�شعر  �ل�شحافة  مثل  عدة 
مطر  جمال  و�إخ����ر�ج  تاأليف  م��ن  جميلة  م�شرحية  كانت  �لفنون  �أب��و  م��ع 
1988 ومع هذ� �لعر�س �شارك �حلليان للمرة �لأوىل يف مهرجان �لقاهرة 
بنت  م�شرحية  يف  بالتمثيل  م�شاركته  وتعترب  �لتجريبي.  للم�شرح  �لدويل 
عي�شى تاأليف و�إخر�ج ناجي �حلاي 1994 من �ملحطات �ملهمة يف �شريته 

�لفنية حيث فاز باأول جائزة م�شرحية... و�شقل �حلليان قدر�ته �لتمثيلية 
بالنخر�ط يف �لعديد من ور�س �لتدريب و�لقر�ءة وهو يعترب جتربته مع 
�أهمية  1999 �لأكرث  �لفنان �لعر�قي جو�د �لأ�شدي يف م�شرحية منديل 
يف هذ� �ل�شياق... وفاز �حلليان بالعديد من �جلو�ئز يف �لتاأليف و�لتمثيل 
�إد�رة �مل�شرح �حلديث ويت�شارك مع  و�لإخر�ج وهو ير�أ�س منذ �أربع �شنو�ت 
�إبر�هيم �شامل وح�شن رجب وجمال �ل�شليطي و�شو�هم يف �إنتاج �مل�شرحيات 
و�لإ�شر�ف على �لور�س. يذكر �أن �إد�رة �ملهرجان �أعدت كتيبا ي�شم �شرية كال 
من �ملكرمني يف هذه �لدورة توثيقا و�حتفاء� بالفنان �مل�شرحي. وت�شارك يف 
�ملهرجان �لعرو�س �لتالية.. �شهيد �لتني من م�شرح دبي �ل�شعبي وهي من 
تاأليف عبد �هلل �شالح و�خر�ج حممد �شعيد .. و ر�برت من م�شرح خورفكان 
من تاأليف و�خر�ج عبد �هلل زيد .. و زيت وورق من م�شرح حتا من �إخر�ج 
�إ�شماعيل عبد  تاأليف  �لرتيال من م�شرح عجمان  و  وتاأليف علي جمال.. 
مهرجان  عرو�س  من  رباعية  م�شاجرة  و  �حلمبلي..  حممد  و�إخ���ر�ج  �هلل 
�ل�شارقة للم�شرحيات �لق�شرية تاأليف وجني يون�شكو و�خر�ج بدر �لرئي�شي 
غلوم  حبيب  و�خ��ر�ج  علي  جمعة  تاأليف  يا�س  بني  م�شرح  �لقبو  �شيد  و   ..
�أبو �لعبا�س ..  �ل��ورد مل�شرح دبي �لهلي تاأليف و�خ��ر�ج حممود  .. و م�شاء 
و   .. فار�س ويخرجها �شابر رجب  كتبها حميد  �لفجرية  مل�شرح  و طوفان 
للم�شرحيات  �ل�شارقة  مهرجان  ع��رو���س  م��ن  م��اأ���ش��اة  م��ن  �لخ���ري  �مل�شهد 
ن��ه��ار�ت علول من   .. غ��امن  ن��ور  و�خ���ر�ج  بيكت  تاأليف �شموئيل  �لق�شرية 
�مل�شرح �حلديث تاليف مرعي �حلليان �خر�ج ح�شن رجب... و خلطة ورطة 
�إ�شماعيل عبد �هلل و�خ��ر�ج حممد �لعامري  من م�شرح �م �لقيوين تاأليف 
عارف  �خ��ر�ج  �ل�شبلي  حممد  تاأليف  كلباء  م�شرح  من  �ل�شموم  ن��دب  و   ...
�شلطان .. و تيكت من �لربنامج �لتدريبي لإد�رة �مل�شرح يف �ل�شارقة تاأليف 
�رجتال جماعي و�خر�ج خالد جالل .. و �أنت ل�شت كار� من م�شرح �ل�شارقة 
ندو�ت  �ملهرجان  ي�شاحب   . �لعامري  و�خ��ر�ج حممد  ني�شني  عزيز  تاأليف 

•• ال�سارقة -وام:

حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  رعاية  حتت   
�أيام  فعاليات  �ليوم  تنطلق  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو 
بعر�س  �لفعاليات  وتبد�أ  و�لع�شرين.  �لثالثة  دورتها  �مل�شرحية يف  �ل�شارقة 
�بي�س  لينا  للكاتب ع�شام حمفوظ و�خر�ج  �للبنانية  �لدكتاتور  م�شرحية 
لأف�شل  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  ب���  بتتويجها  �حتفاء 
�لتي  �لعربي  �مل�شرح  ملهرجان  �خلام�شة  �ل��دورة  يف  عربي  م�شرحي  عر�س 
نظمتها �لهيئة �لعربية للم�شرح يف قطر يف يناير من �لعام �ملا�شي. ويكرم 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف هذه �لدورة كال من �لفنان �لكويتي عبد 
�حل�شني عبد �لر�شا ك�شخ�شية عربية م�شرحية بجائزة �ل�شارقة لالإبد�ع 
 1939 2013 وهو من مو�ليد  �ل��دورة �ل�شابعة ل�شنة  �مل�شرحي �لعربي 
وذلك تقدير� لدوره �لكبري يف �إثر�ء حركة �مل�شرح �خلليجي و�لعربي عرب 
�لتي  �ل��ع��رو���س  تناولت  حيث  توقف  ب��ال  طويلة  ل�شنو�ت  �م��ت��دت  م�شرية 
�لفكري  و�ل��ت��ق��ارب  للحو�ر  رم��ز�  وك��ان  وق�شاياه  �ملجتمع  ظ��روف  قدمها 
من خالل �أعماله �لدر�مية و�مل�شرحية �لتي عربت عن �لر�أي �لعام وكانت 
نتاجا منه و�إليه. ويعترب �لفنان عبد �حل�شني عبد �لر�شا من عمالقة �لفن 
باخلليج ومن رو�د �حلركة �لفنية.. وبد�أ عبد �حل�شني عبد �لر�شا �ل�شتغال 
بامل�شرح يف �أو�ئل �شتينيات �لقرن �لع�شرين وحتديد� يف عام 1961 وذلك 
�لأعمال من  بعدها  وتو�لت  بالف�شحى  قري�س  من خالل م�شرحية �شقر 
و�ل�شهرة  �لإجن�����از�ت  معها  لتنطلق  وم�شرحيات  تلفزيونية  م�شل�شالت 
�لإط���الق حيث ل  على  �خلليجية  �مل�شل�شالت  �أ�شهر  ق��دم  كما  و�جل��و�ئ��ز.. 
�لعزيز  وعبد  �لنفي�شي  وخالد  �لفرج  �شعد  مع  �لزلق  درب  م�شل�شل  ي��ز�ل 
�لنم�س وعلي �ملفيدي �لأول باخلليج وكذلك م�شل�شل �لأقد�ر .. ويف �مل�شرح 
�أ�شهرها باي باي لندن و بني �شامت و عزوبي  كانت له م�شرحيات كثرية 

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر ت�شت�شيف ور�شة عمل للتعريف بنظام )بايل( العاملي

الإمارات ت�شارك يف اجتماع القيادة العاملية لديناميات ال�شكان يف دكا

روؤ�شاء الأجهزة املعنية مبكافحة الف�شاد وحماية النزاهة يف دول التعاون يعقدون اجتماعهم الأول

•• دكا-وام:

�جتماع  �أعمال  يف  �لدولة  �شاركت   
�لقيادة �لعاملية لديناميات �ل�شكان 
على  دك��ا  مدينة  ��شت�شافته  �ل��ذي 
مدى يومني. تر�أ�شت وفد �لدولة 
�لدكتورة  م��ع��ايل  �لإج���ت���م���اع  �إىل 
وزيرة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء 
بتال  �شعادة خلفان  دولة..بح�شور 
علي �ملن�شوري �شفري �لدولة لدى 
ويهدف  ب��ن��ج��الدي�����س.  ج��م��ه��وري��ة 
�لجتماع �إىل مر�جعة دور خمتلف 
�ل����ظ����و�ه����ر �حل����ي����وي����ة يف جم���ال 
وخا�شة  �ل�����ش��ك��ان��ي��ة  �ل��دي��ن��ام��ي��ة 
لل�شكان  �لتنموي  بالدور  �ملرتبطة 
و�مل�شنني  و�ل����ه����ج����رة  و�ل�������ش���ب���اب 
يف  �ل�شام�شي  ونقلت  و�لتح�شر. 
حتيات  �لجتماع  خ��الل  لها  كلمة 
حكومة دولة �لإمار�ت �إىل حكومتي 
بنغالد�س و�شوي�شر� على رعايتهما 
�لهام.. �لجتماع  هذ�  وتنظيمهما 

معربة عن تقدير �لدولة للجهود 
خارجيتي  وزي������ر�  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي 
وقيادته  �أعماله  �إد�رة  يف  �لبلدين 

�أبعادها  بكل  �لتنمية  حتقيق  نحو 
متفقون  �أن��ن��ا  �ل��ع��امل..م��وؤك��دة  يف 
كان  �شو�ء  �لإن�شان  �أن  جميعا على 
�لقوة  ي�����ش��ك��ل  جم��م��وع��ة  �أو  ف����رد� 
�ملوؤثرة و�ملتاأثرة �لتي ت�شكل �أجندة 
�لتنمية �لوطنية و�لدولية وحتدد 
حتقيقها.  وفر�س  تنفيذها  ط��رق 
�ملحركة  �ل��ق��وى  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�لعامل  يف  �ل�����ش��ك��ان��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ه��ات 
�شريعة  ب�����ش��ورة  وت��ت��ط��ور  ت������زد�د 
لهذه  �ل�شتجابة  و�أ�شبح لبد من 
بنف�س  و�ل����ت����ط����ور�ت  �ل����ت����غ����ري�ت 
�ل�شرعة وبالكفاءة �لالزمة ملو�كبة 
ومتطلبات  �حل��ا���ش��ر  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ل�شروري  من  وبالتايل  �مل�شتقبل 
بالعتبار  �ل���ت���ط���ور�ت  ه����ذه  �خ����ذ 
ملا  �لتنمية  �أج��ن��دة  مناق�شة  ح��ني 
�أهد�ف  ذل��ك  يف  مب��ا   2015 بعد 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة. و�أع����رب����ت 
ك��ل��م��ت��ه��ا عن  �ل�����وزي�����رة يف خ���ت���ام 
بفاعلية  �جلميع  ي�شهم  �أن  �أملها 
حول  دويل  �إج��م��اع  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
مقاربة �لتنمية �مل�شتد�مة وبر�مج 

�لتنمية ملا بعد 2015.

•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ت 
بالب�شر يف فندق  ملكافحة �لجتار 
�أبوظبي..ور�شة  يف  ف��ورت��ي  رك���و 
بايل  ن��ظ��ام  ح���ول  تعريفية  ع��م��ل 
و�لإجتار  تهريب  مكافحة  ب�شاأن 
�لأخرى  و�جل��ر�ئ��م  بالأ�شخا�س 
ذ�ت �لعالقة. وقال �شعادة �لدكتور 
�لغفلي  ع���ب���د�هلل  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د 
�ملجل�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لوطني �لحتادي يف وز�رة �لدولة 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  وم��ق��رر  ع�����ش��و 
يف  بالب�شر..�إنه  �لجت���ار  ملكافحة 
وخ�شو�شا  �ل��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  �إط�����ار 
ب�شاأن  �لر�بع  باملحور  يتعلق  فيما 
�للجنة  حتر�س  �ل��دويل  �لتعاون 

�لعمل  و  و�ل����ع����دل  و�خل����ارج����ي����ة 
و�ل�شحة  �لجتماعية  و�ل�����ش��وؤون 
�جلن�شية  و�إد�رة  دب����ي  و���ش��رط��ة 
و�لإق�����ام�����ة و�ل���ن���ي���اب���ة �لحت���ادي���ة 
جمعية  و  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي  ونيابتا 
�لإمار�ت حلقوق �لإن�شان ومر�كز 
لرعاية  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �إي�������و�ء 
�ل��ن�����ش��اء و�لأط����ف����ال. و����ش���ارك يف 
بريجارد  �شكوت  �لقن�شل  �لور�شة 
يف  و�ل��ه��ج��رة  �جلن�شية  �إد�رة  م��ن 
�لعامة  �ل���ش��رت�ل��ي��ة  �لقن�شلية 
�لذي �أكد �أن نظام بايل هو عبارة 
ع���ن جت��م��ع ت��ط��وع��ي غ���ري ملزم 
دولية  ومنظمة  دول���ة   47 ي�شم 
دول  ب����ني  �جل���م���ع  �إىل  وي����ه����دف 
ملكافحة  و�ملق�شد  و�ملعرب  �مل�شدر 
�أو  �ملت�شللني  �لكبرية من  �لأع��د�د 
�مل��ه��اج��ري��ن غ��ري �ل�����ش��رع��ي��ني عن 

�لجتماعات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لنظام 
�ل���دوري���ة ل��ل��ف��رق �ل��ع��ام��ل��ة وذلك 
تدريبية  دور�ت  عقد  خ��الل  م��ن 
وور���س عمل تعقد يف �أح��د �لدول 
ن��ظ��ام بايل  �أن  �لأع�������ش���اء. وذك����ر 
�ملعلومات  ت��ط��وي��ر  �إىل  ي���ه���دف 
وحت�شني  ف��اع��ل��ي��ة  �أك����رث  لت�شبح 
�لتعاون بني وكالت �إنفاذ �لقانون 
�لإقليمية لردع ومكافحة �شبكات 
ت��ه��ري��ب �ل��ب�����ش��ر و�لإجت��������ار غري 
�مل�������ش���روع وت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون على 
لك�شف  �لتاأ�شري�ت  ونظم  �حل��دود 
�مل�شروعة.  غري  �لتحركات  ومنع 
كما بينت ور�شة �لعمل �أن �لنظام 
يهدف �إىل زيادة �لوعي �لعام من 
�لأن�شطة  ه����ذه  م��ث��ل  م��ن��ع  �أج�����ل 
�لعر�شة  �لأ����ش���خ���ا����س  وحت���ذي���ر 
ل����ه����ذه �لأن���������ش����ط����ة �لإج����ر�م����ي����ة 

�لأجهزة  جميع  م��ع  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
�لدولية و�لإقليمية ملو�جهة جميع 
لالجتار  �لج���ر�م���ي���ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
بالب�شر. و�أو�شح �أن نظام بايل يعد 
�أحد هذه �لآليات �لتي تعمل على 
�لأع�شاء  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق 
و�لق�شاء  ملكافحة  �إليه  �ملنت�شبني 
ع���ل���ى ه�����ذ� �ل����ن����وع م����ن �جل���ر�ئ���م 
�للجنة  حر�شت  فقد  عليه  وبناء 
على ��شت�شافة ور�شة �لعمل �لتي 
�لتوعوية  �مل���ب���ادر�ت  �شمن  ت��اأت��ي 
و�جلهات  ب��امل��ن��ظ��م��ات  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
على  �لق�شاء  يف  �ملهتمة  �لدولية 
ه���ذه �ل��ظ��و�ه��ر وم���ا ي��رت��ب��ط بها 
دول�����ي�����ة. ح�شر  م����ن خم���ال���ف���ات 
ور�شة �لعمل ممثلو جميع �أع�شاء 
�لجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
�لد�خلية  وز�ر�ت  وه���ي  بالب�شر 

�لتي  �ملنافذ  م��ن  دخولهم  طريق 
تد�ر بو��شطة �أ�شخا�س يعملون يف 
�آ�شيا  منطقة  يف  �لتهريب  جم��ال 
و�ملحيط �لهادئ. و�أو�شح �أن نظام 
م�شتقبلية  عمل  خطة  �أن�شاأ  ب��ايل 
و�لتعاون  �لتعاوين  للعمل  و�إطار� 
فريقا  ه��ن��اك  �أن  ك��م��ا  �لتطبيقي 
حكومات  م���ن  ي��ت��األ��ف  ت��وج��ي��ه��ي��ا 
و�إندوني�شيا  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  م���ن  ك���ل 
و�ملنظمة  وت��اي��ل��ن��د  ون��ي��وزي��ل��ن��د� 
�لدولية للهجرة ومفو�شية �لأمم 
�لأن�شطة  وتنفيذ  لر�شد  �ملتحدة 
�أن  و�أك���د  �ل�شلة.  ذ�ت  و�مل���ب���ادر�ت 
نظام بايل يعمل من خالل �آليتني 
�ج��ت��م��اع وز�ري  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني ه��م��ا 
�لأع�شاء  للدول  �شنتني  يعقد كل 
�لتوجيهات  و�����ش����ع  �أج��������ل  م�����ن 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ف���رق �ل���ع���ام���ل���ة يف 

�لقادمة  ل��الأج��ي��ال  �لبيئة  حماية 
�ل��ع��ي�����س �لكرمي  وت���اأم���ني م�����ش��ادر 
�لإ�شرت�جتية  �أن  �إىل  و�أ�شارت  لها. 
 2011 ل������الأع������و�م  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لل���ت���ز�م  �ىل  ت���ه���دف   2013  -
�لتنموية  �لأه�����������د�ف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
م���وؤك���دة م��و����ش��ل��ة �ل��رتك��ي��ز على 
بنظرة م�شتقبلية  و�لعمل  �ملو�طن 
�أن  و�أك��������دت  ك����اف����ة.  �مل����ج����الت  يف 

و��شتعر�شت  �ملن�شود.  هدفه  نحو 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا �جل���ه���ود �لتي 
بالإن�شان  للنهو�س  �لدولة  تبذلها 
�إن�شائها  منذ  وتبنيها  �لإم���ار�ت  يف 
من  تنطلق  تنموية  ��شرت�تيجية 
�لرثوة  ه��ي  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل����رثوة  �أن 
للمجتمع  �ل���د�ئ���م���ة  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
عو�ئد  ��شتثمار  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
�لرثوة �لنفطية مع �حلر�س على 

�أهمية  يكت�شب  �لجتماع  مو�شوع 
ك����ب����رية خ���ا����ش���ة خ������الل �ل���ف���رتة 
منظمة  فيها  تكثف  �لتي  �حلالية 
حت�شري�  جهودها  �ملتحدة  �لأمم 
مل��ن��اق�����ش��ة �أج���ن���دة �ل��ت��ن��م��ي��ة لالأمم 
2015..حيث  ب��ع��د  مل���ا  �مل���ت���ح���دة 
وعالقتها  �ل�شكان  ديناميكية  �أن 
�لأ�شا�س  ح��ج��ر  ت��ع��ت��رب  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
�لعاملية  عليه �جلهود  ترتكز  �لذي 

•• الريا�س-وام:

�ملعنية  �لأج������ه������زة  روؤ�������ش������اء  ع���ق���د 
مبكافحة �لف�شاد وحماية �لنز�هة يف 
�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول 
يف  �لأول  �جتماعهم  �أم�س  �لعربية 
مقر �لإمانة �لعامة لدول �ملجل�س. 
ب���ن عبد�هلل  ودع�����ا م���ع���ايل حم��م��د 
�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ري��ف 
�لعربية  �ململكة  يف  �لف�شاد  ملكافحة 
�لإجتماع.. تر�أ�س  �ل��ذي  �ل�شعودية 
�إىل زيادة تفعيل �لتعاون و�لتن�شيق 
و�ل��ت�����ش��اور وت���ب���ادل �مل��ع��ل��وم��ات بني 

�لقت�شادية  �لأخ��������رى  �ل���ت���ع���اون 
و�لق�شائية  و�لمنية  و�لجتماعية 
�لعام  �لأم�����ني  و�أ����ش���اف   . وغ���ريه���ا 
يعك�س  �ل��ل��ق��اء  �إن  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س 
�هتمام دول جمل�س �لتعاون باأهمية 
�لأجهزة  ب��ه  ت�شطلع  �ل���ذي  �ل���دور 
�لوطني  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �مل��ع��ن��ي��ة 
ملكافحة  ج����ه����وده����ا  يف  و�ل����������دويل 
..موؤكد�  �ل��ن��ز�ه��ة  وحماية  �لف�شاد 
�أن مثل هذه �للقاء�ت جت�شد �أهمية 
�لتعاون يف �لت�شدي لظاهرة �لف�شاد 
على  نطاقها  �ت�شع  �لتي  �خلطرية 
م�����ش��ت��وى �ل����ع����امل ف���ه���ي ق���ائ���م���ة يف 

بغر�س  وذل��ك   2003 ع��ام  �لف�شاد 
�ملتعلقة  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  تن�شيق 
وتعزيز  وو���ش��ع  �ل��ف�����ش��اد  مبكافحة 
بذلك..  �لكفيلة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 
م�شري� �إىل �أن دول جمل�س �لتعاون 
�تخذت �لعديد من �خلطو�ت �لهامة 
للتجاوب مع �جلهود �لدولية وكان 
�إن�شاء  �خل���ط���و�ت  ه����ذه  �أوىل  م���ن 
للنز�هة  وط���ن���ي���ة  وجل������ان  ه���ي���ئ���ات 
�أن  على  دول��ن��ا  حتر�س  و�ل�شفافية 
توفر لها كافة �ملقومات �لتي ت�شمح 
مبو�شوعية  م��ه��م��ت��ه��ا  ب�������اأد�ء  ل��ه��ا 

و��شتقاللية كاملتني .

�لف�شاد  مبكافحة  �ملعنية  �لأج��ه��زة 
ب�����دول جمل�س  �ل���ن���ز�ه���ة  وح���م���اي���ة 
�ل���ت���ع���اون. م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د معايل 
ر��شد  ب���ن  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف  �ل���دك���ت���ور 
�لتعاون  جمل�س  عام  �أم��ني  �لزياين 
�لفتتاحية..�أن  �جلل�شة  كلمة  يف 
ل�شتكمال  ���ش��ع��ي��ا  ي���اأت���ي  �لج��ت��م��اع 
�مل�����ش��رتك م��ن خالل  رو�ف���د �لعمل 
تفعيل �لتعاون بني �لأجهزة �ملعنية 
�لنز�هة  وحماية  �لف�شاد  مبكافحة 
ب���ج���ان���ب �إي�����ج�����اد ق����ن����و�ت �إت�������ش���ال 
و�خلرب�ت  �ملعلومات  لتبادل  بينها 
و�ل���ت���ج���ارب �إت�������ش���اق���ا م���ع جم���الت 

و�ملتطورة  و�لفقرية  �لغنية  �ل��دول 
وغ��ريه��ا و�ل��ف�����ش��اد بحد ذ�ت���ه مينع 
�لتي  �ملعايري  يربك  �ن��ه  �ذ  �لتطور 
وي�شتبدل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  عليها  ت��ق��وم 
باملح�شوبية  و�ل����ك����ف����اءة  �له���ل���ي���ة 
وي�شتبدل �ل�شالح �لعام �لذي تقوم 
مب�شالح  �ل��ع��ام��ة  �مل�����ش��اري��ع  ع��ل��ي��ه 
خ��ا���ش��ة ت�����وؤدي �ىل �ت���خ���اذ ق����ر�ر�ت 
ت�شر بال�شالح �لعام . و�أكد �لدكتور 
�لزياين �أن �خلطر �ملتنامي للف�شاد 
على �مل�شتويني �لدويل و�ملحلي دفع 
و�شع  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمة 
ملكافحة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة 

••  العني-وام:

للعلوم  �لعني  جامعة  يف  �ختتمت   
�لتميز  م�����ش��اب��ق��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لعام  ل��ل��ج��ام��ع��ة  �لأوىل  �ل���ث���ق���ايف 
عدد  مب�شاركة   2013  -2012
يف  �ل�شرقية  �ملنطقة  م��د�ر���س  م��ن 
�مل�شابقة  وتعترب  �أب��وظ��ب��ي.  �إم����ارة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل 
ج���ام���ع���ات �ل����دول����ة وذل�����ك لإب�����ر�ز 
من  و�ملثقفني  �ملتميزين  �لطلبة 
و�أقيمت  �ل��ع��ام��ة.  �ل��ث��ان��وي��ة  طلبة 
�مل�������ش���اب���ق���ة يف م���ق���ر �جل���ام���ع���ة يف 
م��دي��ن��ة �ل���ع���ني ع��ل��ى م�����درج يا�س 
و����ش��ت��م��رت مل���دة ع�����ش��رة �أي����ام حيث 
ع�شرة  ثمانية  للم�شابقة  تقدمت 
بنظام  �مل�����ش��اب��ق��ة  م��در���ش��ة ومت����ت 
�مل��ج��م��وع��ات ح��ي��ث ي��ت��اأه��ل م��ن كل 
�لدور  �إىل  و�ح��د  فريق  جمموعة 
للدور  ث��م  وم��ن  �لنهائي  �لن�شف 
�لنهائي  �ل��دور  حتى  �لنهائي  رب��ع 
�لفائزين  حتديد  بعدها  من  ليتم 
وح�شلت  �لأوىل.  �لثالثة  باملر�كز 
�خلا�شة  �لثانوية  �خلليل  مدر�شة 

على �ملركز �لأول وجائزة مقد�رها 
20 �ألف درهم فيما نالت مدر�شة 
و  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �لثانوية  �خل��زن��ة 
�لثالث  �ملركز  �ألف درهم..�أما   15
�لرفعة  مدر�شة  ن�شيب  من  فكان 
على  وح�شلت  �خل��ا���ش��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
10 �آلف درهم. وقال �لدكتور نور 
�لدين عطاطرة �لرئي�س �مل�شت�شار 
تاأتي  �مل�شابقة  �إن  �ل��ع��ني  جلامعة 
�جلامعة  �إمي��������ان  م����ن  �ن���ط���الق���ا 
�ملجتمع  �ل��ت��ف��اع��ل م��ع  ب��دوره��ا يف 
ودوره���ا �لأك��ادمي��ي �ل���ذي يفر�س 
�ملتفوقني  �ل��ط��ل��ب��ة  دع�����م  ع��ل��ي��ه��ا 
�ملناف�شة  روح  و�إي���ج���اد  و�إب����ر�زه����م 
�ل�������ش���ري���ف���ة ب����ني ط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����س 
يف  �شاهمت  �مل�شابقة  �أن  ..م���وؤك���د� 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �لإب�������د�ع م���ن خالل 
و�ملتميزين  �مل���وه���وب���ني  �ك��ت�����ش��اف 
على  قدرتهم  و�إب����ر�ز  �لطلبة  م��ن 
و�لتخطيط  �ل����ت����ع����اوين  �ل���ع���م���ل 
و�مل�شاركة وحتمل �مل�شوؤولية و�إثر�ء 
نور  �لدكتور  و�أع��رب  معلوماتهم. 
عطاطرة عن �شكره لكل من �شاهم 
�مل�شابقة من ممثلي  يف جناح هذه 

وجمل�س  �لتعليمية  �لعني  منطقة 
ومن�شقني  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب����وظ����ب����ي 
ومد�ر�س  ط��ل��ب��ة  م���ن  وم�����ش��ارك��ني 
و��شع  �لإب�����د�ع  �إن جم���ال  ..وق�����ال 
وغ����ري حم�����دود و�مل���ب���دع ل ب���د له 
�إع��������د�د ج���ي���د وج���ه���د مكثف  م����ن 
يف �ل���ت���دري���ب و�ك��ت�����ش��اب �مل���ه���ار�ت 
�ل���الزم���ة ك���ي ي�����ش��ب��ح ق������ادر� على 
وحتقيقها  وت�شكيلها  �أفكاره  بلورة 
..م���������ش����ري� �ىل  يف جم�����ال م���ع���ني 
�لإيجابي  و�ل��ت��ف��ك��ري  �لإب������د�ع  �أن 
�لنجاح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�����ش����ائ����ل  ه�����م 
�ملدر�شة  يف  و�لإب���������د�ع  و�ل���ت���ف���وق 
�جلامعة.  يف  �لإب�������د�ع  ب���و�ب���ة  ه���و 
�لثقايف  �ل��ت��م��ي��ز  م�شابقة  وت��ع��ت��رب 
للعلوم  �ل���ع���ني  جل���ام���ع���ة  �لأوىل 
نوعها  م��ن  �لأوىل  و�لتكنولوجيا 
يف  �ل��دول��ة  جامعات  م�شتوى  على 
و�مل��خ�����ش�����ش��ة لطلبة  �مل���ج���ال  ه����ذ� 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة حيث 
�شارك يف �مل�شابقة 18 مدر�شة من 
لإمارة  �ل�شرقية  �ملنطقة  مد�ر�س 
ل��ه��ا جو�ئز  �أب���وظ���ب���ي وخ�����ش�����ش��ت 

مالية من �جلامعة. 

�لأ�شخا�س  �إرج��اع  عملية  وتعزيز 
باعتبارها  �لأ�����ش����ل  �ل���ب���ل���د  �إىل 
�لب�شر  تهريب  لردع  �إ�شرت�تيجية 
و�لإجتار من خالل �إبر�م ترتيبات 

�لتحقق من  و�لتعاون يف  منا�شبة 
غري  �مل��ه��اج��ري��ن  وجن�شية  ه��وي��ة 
�ل�����ش��رع��ي��ني و����ش���ح���اي���ا �لإجت������ار 
و�ل�����ت�����ع�����اون ل���ت���ع���زي���ز �ل���ه���ج���رة 

وم�شاعدة  �ل���دول  ب��ني  �لقانونية 
�أف�شل  �ع���ت���م���اد  ع���ل���ى  �ل����ب����ل����د�ن 
�للجوء  �إد�رة  �ملمار�شات يف جمال 

وفقا ملبادئ �تفاقية �لالجئني. 

جامعة العني تختتم م�شابقتها الثقافية الأوىل للتميز
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موانئ دبي العاملية حتتفل باليوم العاملي للمراأة 
••  دبي -وام:

للمر�أة  �لعاملي  باليوم  �لإم���ار�ت   � �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  �حتفلت 
من خالل عدد من �لأن�شطة �خلا�شة باملوظفات �لعامالت يف 
�ل�شركة لتجدد �لتاأكيد على �لتز�مها بتوفري بيئة عمل منا�شبة 
للمر�أة عرب ت�شجع تكافوؤ �لفر�س و�لتو�زن بني �حلياة �لعملية 
150 موظفة  �أكرث من  �شو�ء. و�شاركت  و�ل�شخ�شية على حد 
يف �حتفال �قيم موؤخر� و��شتمر يوما كامال بهذه �ملنا�شبة حتت 
�شعار �لتو�زن بني �حلياة �لعملية و�ل�شخ�شية يف فندق مدينة 
�لأول ومدير  �لرئي�س  نائب  �ملعلم  وق��ال حممد  دب��ي.   � جمري� 

عام مو�نئ دبي �لعاملية � �لإمار�ت �إن دعم مو�نئ دبي للمر�أة يف 
مكان �لعمل ياأتي من منطلق �لقناعة �لر��شخة و�لتي ن�شتمدها 
من �لتز�م قيادة دولة �لإمار�ت بتمكني �ملر�أة وتو�شيع دورها يف 

�ملجتمع وذلك منذ ت�شكيل دولة �لحتاد يف �لعام 1971.
�ل�شابات  ت�شاعد  �لتي  �لعمل  ثقافة  ن��وؤي��د  �ننا  �ملعلم  و�أ���ش��اف 
�لإمار�تيات على �كت�شاب �ملهار�ت لتويل منا�شب قيادية هامة 
جلمع  كفر�شة  ي��اأت��ي  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  �أن  �ىل  م�شري�   ..
�ملوظفات معا لتبادل �خلرب�ت ولتاأكيد �لتز�منا نحو تطورهن 
�لأد�ء  ق�شم  م��دي��رة  �مل��ه��ريي  علياء  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  �ملهني. 

�لإد�ري يف مو�نئ دبي �لعاملية -�لإمار�ت

�إن �ملر�أة �شاهمت ب�شكل كبري يف منو وتقدم مو�نئ دبي �لعاملية 
و�حتفالها باليوم �لعاملي للمر�أة منا�شبة للتاأكيد على دورها يف 

��شتمر�ر هذ� �لتطور.
يذكر �أن �لن�شاء حتتل 66 باملائة من وظائف �لقطاع �لعام يف 
�لقطاع  يف  �لعليا  �لقر�ر  �شنع  مو�قع  من  باملائة  و30  �لدولة 
�مل�شتوى يف  رفيعة  منا�شب  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  وت�شغل  �حلكومي 

جميع قطاعات �ملجتمع.
وتاأتي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملرتبة 38 بني 187 
بلد� يف موؤ�شر يف �لتنمية �ملرتبط بنوع �جلن�س �لتابع لربنامج 

.. �لأمم �ملتحدة �لإمنائي لعام 2011 

حاكم عجمان يح�شر حفل زفاف مواطن 
•• عجمان-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان ظهر �أم�س حفل 
�لغد�ء �لذي �أقامه �ملو�طن �أحمد حممد رحمه �لعامري �ل�شام�شي مبنا�شبة زفاف جنله حممد �إىل كرمية 
� معايل حممد  �أقيم يف فندق كمبن�شكي بعجمان  �ل��ذي   � �لنعيمي.  كما ح�شر �حلفل  نا�شر  نا�شر يو�شف 
�أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع و�ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شوؤون �ملالية و�لد�رية و�ل�شيخ عبد�لعزيز 
�لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد بن حميد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد 
�ل�شيوخ  �لم��ريي وعدد من  �لديو�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  �لدكتور ماجد  �ل�شيخ  و�لتخطيط ومعايل 

و�أعيان �لبالد و�مل�شوؤولني و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.

املركز الوطني لالإح�شاء ورابطة الإح�شائيني الدولية يبحثان التعاون

اختتام فعاليات الدورة الأوىل ل�)مهرجان اأبوظبي للحيوانات الأليفة( الذي نظمه )رفق(

•• اأبوظبي-وام:

�ملركز  عام  مدير  �ل�شويدي  خمي�س  ر��شد  �شعادة  بحث 
�أبوظبي  �لرئي�شي يف  �ملركز  �لوطني لالإح�شاء يف مقر 
�لح�شائيني  ر�ب��ط��ة  رئي�س  بينك  �شتيفان  و�ل��دك��ت��ور 
�شعادة  و�أك��د  �جلانبني.  بني  �لتعاون  �لدولية..�إمكانات 
�ل�شويدي خالل �للقاء �لذي ح�شره �ملدر�ء �لتنفيذيون 
وعدد من �خلرب�ء و�لفنيني يف �ملركز..�أهمية �لتو��شل 
�لح�شائية  و�ملوؤ�ش�شات  لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  بني 
لتوثيق  فر�شة  من  �لتو��شل  عملية  متثله  ملا  �لدولية 
�لتجارب  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  وت��ب��ادل �خل���رب�ت  �لعالقات 
دولة  يف  �لح�شائي  �لعمل  وتطوير  خلدمة  �لناجحة 
�لتجارب  م��ن  �ل�شتفادة  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار  �لم����ار�ت. 
و�ل�����ش��ري �ل��ذ�ت��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال��ك��و�در و�خل����رب�ء �لذين 
يعملون يف هذه �ملوؤ�ش�شات ول�شيما ر�بطة �لح�شائيني 
�ل���دول���ي���ة و�ل���ت���ي مت��ث��ل �ط�����ار� م��ه��ن��ي��ا م��ه��م��ا لتجميع 
و��شتعر�س  �لأجهزة �لح�شائية.  وتبادل �خلرب�ت بني 
�ملركز  �إن�����ش��اء  �ل��ل��ق��اء م�����ش��روع  �ل�شويدي خ��الل  ���ش��ع��ادة 
�لوطني لالإح�شاء و�لتعاون مع �شندوق �لنقد �لدويل 
و�ل�شعبة �لإح�شائية بالأمم �ملتحدة لإن�شاء هذ� �ل�شرح 
لتنظيم  �لع�شرة  �ل��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ا  �لإح�����ش��ائ��ي 

�لعمل �لإح�شائي للدول.
�شندوق  ت��ق��ي��ي��م  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  ���ش��ع��ادة  ت���ط���رق  ك��م��ا 
عام  يف  للدولة  زيارته  خالل  �لإح�شائي  للو�قع  �لنقد 
�ل�شعبة  بالتعاون مع  2003 ثم تقييم جلنة �خلرب�ء 
�لإح�شائية لالأمم �ملتحدة وكيف �أن ذلك تطلب ت�شريعا 
حديثا لتنظيم �لعمل �لإح�شائي بالدولة و�لذي جت�شد 
رقم  لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  �إن�شاء  قانون  من خالل 
�لتكامل  و�قع  ��شتعر��س  جانب  2009..�إىل  ل�شنة   9
�لوطني لالإح�شاء  �مل��رك��ز  ب��ني  �ل��دول��ة  �لإح�����ش��ائ��ي يف 
وخمتلف �جلهات �لحتادية وبينه وبني مر�كز �لإح�شاء 
�مل��ح��ل��ي��ة. وت���ن���اول �لج��ت��م��اع �جل���ه���ود �خل��ا���ش��ة ببناء 
حيث  �لإح�شائية  �ملعرفة  وتعزيز  �لإح�شائي  �ملجتمع 
لتدري�س  �جلامعات  مع  �لتعاون  �أهمية  مناق�شة  متت 
دبلوم  و�إع����د�د  �لبكالوريو�س  م�شتوى  على  �لإح�����ش��اء 
رفد  ب��ه��دف  �جل��ام��ع��ات  خمتلف  يف  ي��در���س  متخ�ش�س 

�لإح�شاء. كما مت  باملتخ�ش�شني يف جمال  �لعمل  �شوق 
�لتطرق �إىل �أهمية �لتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�ملعرفة  �لفهم  يعزز  لالإح�شاء  م�شتقل  منهج  لو�شع 
�لإح�شائية ويبني �ل�شورة �لإيجابية لت�شجيع �لأجيال 
لدر��شة هذ� �لتخ�ش�س �ملهم. من جانبه �أعرب �لدكتور 
على  وتعرفه  �لإم���ار�ت  دول��ة  بزيارة  �شعادته  عن  بينك 
�لعمل �لح�شائي يف �لدولة وم�شتوى �لتقدم و�لتطور 

�لذي حتقق يف خمتلف �ملجالت..
وتطوير  �لتعاون  عالقات  توثيق  على  حر�شه  موكد� 
عملية تبادل �ملعارف و�ملهار�ت �لح�شائية بني �جلهتني 
للدولة.  �إح�شائي ع�شري  نظام  بناء  مبا يخدم عملية 
و�أكد بينك �أهمية �ل�شتفادة من �لفر�س �لتي توفرها 
�لر�بطة يف جمال �مل�شابقات وبناء �خلرب�ت �ملو�طنة من 
�لتي  �جل��دد  لالإح�شائيني  �ملخ�ش�شة  �ل��رب�م��ج  خ��الل 
و�شملت  �ل���دوري.  �لر�بطة  برنامج  وف��ق  تنظيمها  يتم 
�لزيارة جولة نظمها �ملركز لل�شيف ت�شمنت زيارة �ىل 
تقدمي  مت  حيث  �لوطنية  �لح�شائية  �لبيانات  مركز 
خالل  من  �لوطني  �مل�شروع  ه��ذ�  ح��ول  تعريفي  عر�س 
�ملتكاملة عن  �ل�شورة �لإح�شائية  توفري مركز لعر�س 
�لإح�شائية  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  و�لظو�هر  �لإح�شائي  �ل��و�ق��ع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة و�ل���ت���ز�م���ات���ه���ا جت����اه خمتلف 
�لعالقة من  �لإقليمية و�لدولية ميكن ذوي  �ملوؤ�ش�شات 
وبناء  �لإح�����ش��ائ��ي  ل��ل��و�ق��ع  �ملبا�شرة  و�مل��ع��رف��ة  �لط���الع 
يف  �ل�شيا�شات  وبناء  حتليل  تخدم  �لتي  �ل�شيناريوهات 
�لتعرف  جانب  �إىل  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملجالت 
�لإح�شائية  للم�شوح  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �مل��ت��اب��ع��ة  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
و�لذي طوره �ملركز ملتابعة �شري �لعمل �مليد�ين للم�شوح 
يومي  ب�شكل  �مليد�ن  يف  �ل�شتمار�ت  وتتبع  �لإح�شائية 
و�ملتابعة  للعمل  ك��اأد�ة  �إ���س  �آي  �ل� جي  تقنية  و��شتخد�م 
لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  �أن  يذكر  �ملتطورة.  �مليد�نية 
ي�شعى لتوثيق عالقات �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لح�شائية 
�إح�شائي ع�شري  نظام  بناء  �لدولية مبا يخدم عملية 
�لنظام  �لتن�شيق بني مكونات  للدولة و�لإرتقاء بعملية 
�لعالقات  ه��ذه  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  ج��ان��ب  �إىل  �لح�شائي 
�لنظام  يف  �ل��دول��ة  وع�شوية  وم�شاركة  ب��دور  لالرتقاء 

�لإح�شائي �لدويل. 

••  اأبوظبي-وام:

فعاليات  �أم�������س  م�����ش��اء  �خ��ت��ت��م��ت 
م���ه���رج���ان  ل�������  �لأوىل  �ل�������������دورة 
�لذي  �لأليفة  للحيو�نات  �أبوظبي 
للرفق  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  نظمه 
ب���احل���ي���و�ن رف�����ق مل�����دة ي�����وم و�ح����د 
ز�ئر.  �أل��ف   15 ح��و�يل  م�شتقطبا 
�ل������ذي عقد   � �مل���ه���رج���ان  ت�����ش��م��ن 
جمتمع  بجعل  نفخر  �شعار  حت��ت 
و�هتماما  وع���ي���ا  �أك�����رث  �لإم��������ار�ت 
ب��ال��رف��ق ب��احل��ي��و�ن و����ش��ت��م��ر يوما 
ي���ا����س.. ج����زي����رة  يف  دو  ق���اع���ة  يف 

�لعديد من �لفعاليات �ملتنوعة من 
وم�شابقات  �لكالب  عرو�س  بينها 
على  و�أق���ي���م  ل��الط��ف��ال.  ترفيهية 
قدمت  معر�س  �مل��ه��رج��ان  هام�س 
و�لهد�يا  �ل��ك��ت��ي��ب��ات  خ���الل���ه  م���ن 
�ل���ت���ذك���اري���ة ل��ل��ج��م��ه��ور م����ن قبل 
�جلهات �مل�شاركة وهي وز�رة �لبيئه 
للرقابه  �أب��وظ��ب��ي  وج���ه���از  و�مل���ي���اه 
�أب��وظ��ب��ي لإد�رة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ه وم��رك��ز 
�إد�رة   - دب����ي  وب���ل���دي���ة  ل��ل��ن��ف��اي��ات 
�لبيئة  - وه��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�ل�شارقه  يف  �لطبيعية  و�ملحميات 
وجمعية �لإمار�ت للرفق باحليو�ن 
وم��ن��ت��ج��ع �ل��ف��ر���ش��ان �ل�����ش��ري��ك مع 
ب��رن��ام��ج رف���ق م��ن خ���الل �لإع���الن 
متخ�ش�س  ب��رن��ام��ج  �إط�����الق  ع���ن 
ب���ال���ت���ع���ري���ف ب���اأه���م���ي���ة �له���ت���م���ام 
ب���اخل���ي���ول. ك��م��ا ����ش���ارك ع����دد من 
�ملو�طنني �لذين ميتلكون حيو�نات 
�ملعر�س.  يف  م��ن��ازل��ه��م  يف  �ل��ي��ف��ة 

�أع��د�د� كبرية  و��شتقطب �ملهرجان 
م���ن �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني �ل���ذي 
�لأليفة خا�شة  ميلكون �حليو�نات 
و�حجامها  �ن��و�ع��ه  بكافة  �ل��ك��الب 
�ل�شكيلي  م���ب���ارك  ول���ي���د  وق�����ال   .
مديرعام �لربنامج �لوطني للرفق 
باحليو�ن رفق ..�إن �ملهرجان حقق 
�أهد�فه ب�شكل فاق �لتوقعات وذلك 
بجهود جميع �جلهات ذ�ت �ل�شله..

م�شيد� بدور�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ب��وظ��ب��ي �ل���ت���ي ���ش��اه��م��ت ب���ق���وة يف 
�ملجتمعية  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه��ذة  �جن���اح 
و�لتعليمي  �لإن�شاين  �لطابع  ذ�ت 
�لربنامج  �أن  و�أ�شاف   . و�لتوعوي 
لتوعية  �لر�مية  �شيو��شل خططه 
بتنظيم  �جل����م����ه����ور..و�����ش����ي����ق����وم 
�أبوظبي  مهرجان  �لثانية  �ل���دورة 
للحيو�نات �لأليفه يف �شهرفرب�ير 
2014 ..م�شري� �إىل �أن �لربنامج 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��رف��ق ب���احل���ي���و�ن رفق 
ي�شعى لن�شر ثقافة �لرفق باحليو�ن 

جلميع �شر�ئح �ملجتمع �إ�شافة �ىل 
�لتعامل  لكيفية  �ملتطوعني  تاأهيل 
بجانب  �حل����ي����و�ن����ات  م����ع  ب����رف����ق 
يف  �حلكومية  �جلهات  مع  �لتعاون 
�أن ح�شور  و�أو����ش���ح   . �مل��ج��ال  ه���ذ� 
ي��ع��د موؤ�شر�  ز�ئ���ر  �أل���ف   15 ن��ح��و 
�لتعرف  �جل��م��ه��ور يف  رغ��ب��ة  ع��ل��ى 
�أك���رث ع��ل��ى ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات ..كما 
و�هتمام  وع����ي  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي����دل 
باحليو�ن.  بالرفق  �أبوظبي  �شكان 
ن�شر  رفق يحاول  برنامج  �ن  وقال 
بال�شافة  باحليو�ن  �لرفق  ثقافة 
على  �ل����ق���������ش����اء  حم������اول������ة  �ىل 
�لظو�هر�ل�شلبية �لناجتة عن عدم 
�لتعامل  كيفية  يف  �لبع�س  معرفة 
م���ع �حل���ي���و�ن���ات ..م�������ش���ري��ىل �ن 
حملة �لتح�شني �لتي تقودها �إد�رة 
�لتفتي�س �لأمني يف �لقيادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي ق���د جن��ح��ت يف 
حت�شني �ألفني و 500 من �لكالب 

�خلا�شة باجلمهور. 

عجمان ت�شت�شيف فعاليات موؤمتر جودة احلياة يف الإمارات يوم الثالثاء املقبل

اأربعون عاما من البحث يف الأر�شيف العثماين للمركز الوطني للوثائق والبحوث

اتفاقية تعاون مللتقى العني للمعاقني بني زايد العليا وم�شت�شفى الواحة
•• اأبوظبي-وام:

للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  وقعت 
�لح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �لن�������ش���ان���ي���ة 
�خل���ا����ش���ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل����و�ح����ة يف 
ي�شهم  تعاون  �تفاقية  �لعني  مدينة 
توفري  يف  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  مب���وج���ب���ه���ا 
�لأولية  �ملجانية  �ل�شحية  �لرعاية 
ملتقى  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
�لعني �لدويل �ل�شابع لألعاب �لقوى 
2013 �لذي يقام يومي  للمعاقني 
نادي  يف  �حل���ايل  م��ار���س  و20   19
للموؤ�ش�شة.  �لتابع  للمعاقني  �لعني 
�شعادة  �ملوؤ�ش�شة  عن  �لتفاقية  وق��ع 
حممد حممد فا�شل �لهاملي نائب 
�لعام  �لم��ني  �لد�رة  جمل�س  رئي�س 
بروك�س  �ل��دك��ت��ور  �مل�شت�شفى  وع���ن 
جليت نائب �ملدير للعالقات �لعامة 

مدير نادي �لعني للمعاقني. وتهدف 
�ل���ت���ع���اون بني  دع����م  �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لطرفني لال�شتفادة من �لإمكانيات 
جمال  يف  �مل�شت�شفى  ل��دى  �مل��ت��وف��رة 
�لأولية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
مناف�شات  يف  للم�شاركني  �مل��ج��ان��ي��ة 

وح�شر �لتوقيع من جانب �ملوؤ�ش�شة 
رئي�س  �لقبي�شي  �شيف  مرمي  �شعادة 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
وحم���م���د خ��م��ي�����س �حل�������د�دي ع�شو 
�لعني  م��رك��ز  م��دي��ر  �لد�رة  جمل�س 
للرعاية و�لتاأهيل و�إ�شماعيل �ملر�زيق 

�مل�شت�شفى  �إد�رة  توفر  حيث  �مللتقى 
���ش��ي��ارة �إ���ش��ع��اف جم��ه��زة خ���الل �أيام 
�مللتقى بها طاقم متري�س مع طبيب 
طبيعيني  معاجلني  ل��وج��ود  �إ�شافة 
�لعالج  وت����وف����ري  �مل�������ش���م���ار  د�خ������ل 
�ملختلفة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ل���الإ����ش���اب���ات 
و�لنهاك  �لغ���م���اء  ح����الت  وع����الج 
وكذلك  �ل�شابة  مكان  يف  �حل��ر�ري 
ع�����الج ح������الت �ل���ك�������ش���ور و�جل������روح 
م����ك����ان �ل�����ش����اب����ة.  �ل���ب�������ش���ي���ط���ة يف 
لإد�رة  بال�شكر  �لعام  �لأم��ني  وتوجه 
م�شت�شفى �لو�حة مبدينة �لعني على 
�لرعاية  بتقدمي  �لطيبة  مبادرتهم 
ولكافة  للملتقى  �ملجانية  �ل�شحية 
للتعاون  ����ش��ت��م��ر�ر�  ف��ي��ه  �مل�����ش��ارك��ني 
نادي  يف  ممثلة  �ملوؤ�ش�شة  بني  �ملثمر 
�مل�شت�شفى.  و�إد�رة  للمعاقني  �لعني 
نرحب  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  يف  �إن��ن��ا  وق���ال 

•• عجمان -وام:

�أنهت حكومة عجمان ��شتعد�د�تها   
لن���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر جودة 
�لثالثاء  ي���وم  �لإم�����ار�ت  �حل��ي��اة يف 
م���رة يف  و�ل����ذي ينظم لأول  �مل��ق��ب��ل 
�لدولة..حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�����ش��ي��خ 
حاكم  �لأع������ل������ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
مببادرة  �مل���وؤمت���ر  ي��ع��ق��د  ع��ج��م��ان. 
م����ن �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
 250 م��ن  �أك��رث  مب�شاركة  عجمان 
و�شانعي  �خل�����رب�ء  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  م��ن  �ل���ق���ر�ر 
يت�شمن  �ل�����دول�����ة.  يف  و�خل���ا����ش���ة 
�لعرو�س  �ملوؤمتر عدد� من  برنامج 
لت�شليط  ح��و�ر  وجل�شة  �لتقدميية 
و�لإجن����از�ت  �مل��ب��ادر�ت  على  �ل�شوء 
�ل��ت��ي ب����ادرت ب��ه��ا �ل���دول���ة يف �شبيل 
�لرخاء  م�����ش��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ت���وف���ري 
دولة  ومقيمي  ملو�طني  و�لرفاهية 
�لإم���ار�ت من جهة و�ل��ت��ز�م وجهود 
حكومة �لدولة وموؤ�ش�شاتها يف رفع 
لدولة  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  م�شتوى 
�لإم�����ار�ت يف جم��ال ج���ودة �حلياة. 

�ل�شرت�تيجية  ل��ل��خ��ط��ة  ط��ب��ي��ع��ي 
منظومة  �شمن  وي��ن��درج  للحكومة 
�ملر�كز �ملتقدمة �لتي حققتها خالل 
�لفرتة �لأخرية على �شلم �لتناف�شية 
و�لعربي.  �لعاملي  �ل�شعيدين  على 
وقال �إن �ملوؤمتر �لذي يعقد يف فندق 
كمبن�شكي عجمان ي�شتعر�س �أف�شل 
�ملمار�شات وجتارب �لدول يف جمال 
وم�شاعي  ج���ه���ود  و  �حل���ي���اة  ج�����ودة 
�أرقى  توفري  يف  �ل��دول��ة  و�إ�شهامات 
و�لرفاهية  �ل�����رخ�����اء  م�������ش���ت���وي���ات 
�ل�شوء  ت�شليط  ..بجانب  ملو�طنيها 
ع��ل��ى م���ب���ادر�ت و�إجن������از�ت �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
ور�عية  د�ع��م��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��وة 
وحم��ف��زة ل��ل��ج��ودة و�ل��ت��م��ي��ز حمليا 
يناق�س  ك���م���ا  وع���امل���ي���ا.  و�إق���ل���ي���م���ي���ا 
�ملو�تية  �ل��ف��ر���س و�ل��ط��رق  �مل��وؤمت��ر 
دولة  يف  �ل�شعادة  مبوؤ�شر  لالرتقاء 
�أعلى  ت�شنيف  وحت��ق��ي��ق  �لإم������ار�ت 
يف  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتوى  على 
قال  جانبه  من   .. �ملقبلة  �ل�شنو�ت 
�ل��رم��ي��ث��ي من�شق  ف��ي�����ش��ل  ���ش��ل��ط��ان 
ع����ام ب��رن��ام��ج ع��ج��م��ان ل��ل��ت��م��ي��ز �إن 

وياأتي �ملوؤمتر �لذي يعقد بالتعاون 
للتناف�شية  �لإم������ار�ت  جم��ل�����س  م��ع 
�ملرتبة  �لإم���ار�ت يف  �أن �شنفت  بعد 
17 عامليا وفقا  و�ل�  �إقليميا  �لأوىل 
�لأمم  ن�شرته  �لذي  �ل�شعادة  تقرير 
جامعة  يف  �لأر����س  ومعهد  �ملتحدة 
كولومبيا..فيما يعترب هذ� �لإجناز 
�لتي  �ملتو��شلة  �جلهود  على  دليال 
لتحقيق  �ل���دول���ة  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
للمجتمع.  و�ل������رف������اه  �ل���������ش����ع����ادة 
�شهيد  �مل��ه��ن��د���س  ����ش���ع���ادة  و�أع�������رب 
�ملجل�س  عام  �أم��ني  �ملطرو�شي  �شيف 
�ع���ت���ز�زه بح�شول  ع���ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإم��ار�ت على �ملرتبة �لأوىل عربيا 
نتائج  �إن  �ل�شعادة..وقال  موؤ�شر  يف 
�لتقرير من�شفة ومل تكن مفاجئة 
ل���الإم���ار�ت���ي���ني ف�����ش��ع��ب �لإم��������ار�ت 
و��شتقر�ر  ورخ�����اء  �أم����ن  يف  ي��ع��ي�����س 
وما كان ذلك ليتحقق لول حر�س 
�لقيادة �حلكيمة و�شهرها �ملتو��شل 
ع��ل��ى ���ش��ع��ادة �أب��ن��ائ��ه��ا. و�أ����ش���اف �أن 
يبعث  لدولتنا  �ل��ري��ادي  �ملركز  ه��ذ� 
ع��ل��ى �ل��ف��خ��ر و�لع���ت���ز�ز وي��وؤك��د �أن 
�لإم��ار�ت و�حة �لأمن و�لأم��ان لكل 
م���ن ي��ق��ي��م ع��ل��ى �أر���ش��ه��ا وه���و نتاج 

�أي جانب من  �لدولة مل تغفل عن 
�جل����و�ن����ب �حل��ي��ات��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب من 
�لرفاهية  لتحقيق  �ل�شعي  خ���الل 
جل��م��ي��ع �لأف�������ر�د وط�����رح م���ب���ادر�ت 
�لإن�����ش��ان��ي��ة وتعزيز  ر�ئ����دة خل��دم��ة 
يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لتعليم  م�شتويات 
�ل���ك���و�در �مل��و�ط��ن��ة وت���وف���ري فر�س 
�لطبية  و�ل��رع��اي��ة  و�ل�شكن  �لعمل 
�إىل دعم  �إ���ش��اف��ة  �لأف������ر�د  جل��م��ي��ع 
يف  و�مل��ح��ت��اج��ة  �ل��ف��ق��رية  �ملجتمعات 
�لأ�شا�شية  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  ت��وف��ري 
و�أكد   . و�مل�شت�شفيات  �مل��د�ر���س  مثل 
�أن �لقيادة �لر�شيدة مل تدخر جهد� 
�ل�شرت�تيجية  �خلطط  تطوير  يف 
تعزيز  �شاأنها  من  �لتي  و�لت�شغيلية 
�قت�شادي  ك��م��رك��ز  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة 
�إقليميا  مهم  وخدماتي  ولوج�شتي 
وع���امل���ي���ا ي�����ش��ك��ل ق�������دوة ومن����وذج����ا 
يحتذى به من �شائر �لدول �ملجاورة 
�شعيها  م����ن  �ن���ط���الق���ا  و�ل���ع���امل���ي���ة 
 2021 �لإم������ار�ت  روؤي����ة  لتحقيق 
�أن نكون  ن��ري��د  ���ش��ع��ار  �ل��ت��ي حت��م��ل 
م��ن �أف�����ش��ل دول �ل��ع��امل ب��ن��اء على 
�حلكومية  للجهات  م��وح��دة  روؤي����ة 
و�خلا�شة لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة 

�ملحمود  حمد  وق��ال   .. و�مل�شتد�مة 
مدير �إد�رة �مل�شاريع بالأمانة �لعامة 
للمجل�س �لتنفيذي �إن �لناجت �ملحلي 
�نعكا�س  ه����و  ل���ل���دول���ة  �لج����م����ايل 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ن��وع��ي��ة �حل���ي���اة ف��ي��ه��ا..
�ل��دول��ة يف توفري  روؤي���ة  �أن  م�شيفا 
ملو�طنيها  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  نوعية 
�لدولية  �ملعايري  �أف�شل  تتو�فق مع 
�لطليعة  يف  �لإم����ار�ت  تعترب  حيث 
من حيث ت�شهيل �لو�شائل لتحقيق 
هذ� �لهدف. و�أكد �أن �إقامة موؤمتر 
حول جودة �حلياة يف �لمار�ت ياأتي 
للقيادة  �جل��ب��ارة  للجهود  تتويجا 
�لر�شيدة بالدولة �ملمثلة يف �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�لعامة  �مل�شلحة  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 
يف ���ش��ل��ب ق��ر�ر�ت��ه��ا وت��ب��ن��ي خطط 
تنموية تهدف �إىل حتقيق �لرفاهية 
�ملعي�شي  و�ل�����ش����ت����ق����ر�ر  و�لأم���������ن 
متطلباتهم  كافة  وتوفري  ل��الأف��ر�د 
�أن  �إىل  ..لف�����ت�����ا  و�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
�ملقيمني نالو� حظا كبري� من تطور 
�إخو�نهم  بجانب  وتنميتها  �ل��دول��ة 

�ملو�طنني..

•• اأبوظبي-وام:

للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  ي��ع��ت��رب 
�لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  يف  و�لبحوث 
�لتي  �لعربية  �ملوؤ�ش�شات  �أب���رز  م��ن 
وتوثيق  جمع  على  باهتمام  تعمل 
وح��ف��ظ ك��ل م��ال��ه ع��الق��ة بالتاريخ 
�لإمار�ت  لدولة  و�حلديث  �لقدمي 
�لعربية.  ج���زي���رة  ���ش��ب��ه  وم��ن��ط��ق��ة 
من  �نطالقا  �لهتمام  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل��ع��م��ي��ق��ة  �ل����روؤي����ة 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل������������وزر�ء وزي�����ر 
�ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س  �����ش����وؤون 
�إد�رة �ملركز يف فهم مكنون �لرت�ث 
�لولء  تنمية  ودورهما يف  و�لتاريخ 
�لدولة  ���ش��ي��ادة  وت��اأ���ش��ي��ل  �ل��وط��ن��ي 
على �أر���ش��ه��ا. وي��رتج��م �مل��رك��ز هذ� 
و�لتفاهم  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  �له��ت��م��ام 
لتزويده  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأر���ش��ي��ف��ات  م��ع 
مب��خ��ت��ل��ف �ل���وث���ائ���ق و�مل���ر�����ش���الت 
و�ل�شور  و�ملخطوطات  و�خل��ر�ئ��ط 
وغ���ريه���ا م���ن �مل��ق��ت��ن��ي��ات �لخ����رى 
ب���الم���ار�ت ع��ل��ى وجه  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
ب�شكل  �خل�شو�س ومنطقة �خلليج 
ع�����ام. و�أن�������ش���اأ �مل���رك���ز �ل���ع���دي���د من 
وثائقها  ت�شجل  �ل��ت��ي  �لأر���ش��ي��ف��ات 
�خلليج  م���ن���ط���ق���ة  ع������ن  �ل����ك����ث����ري 
�لإجنليزي  كالأر�شيف  ع��ام  ب�شكل 
و�لأمريكي  و�لفرن�شي  و�لربتغايل 
و�لأر���ش��ي��ف �ل��ي��اب��اين وغ��ريه��ا من 
�لأر�شيفات  ب��ني  وم���ن  �لأر����ش��ي��ف. 
�ملهمة يف �ملركز �لأر�شيف �لعثماين 
1972م  ع���ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  �ل����ذي مت 
حتت ��شم �لأر�شيف �لعثماين ويعد 
من �أكرب �لأر�شيفات �لعاملية ملا فيه 
لالمرب�طورية  ت����وؤرخ  وث��ائ��ق  م��ن 
�أطر�فها  ت��ر�م��ت  �ل��ت��ي  �لعثمانية 
ويعود  م�����ش��ت.  ق���دمي���ة  ق�����رون  يف 
�لأر�شيف  ب��اإن�����ش��اء  �له��ت��م��ام  �شبب 
وثائقه  �أن  �إىل  �ملركز  يف  �لعثماين 
تاريخ  تعترب مرجعا مهما لدر��شة 
تتحدث  لأن����ه����ا  �ل���ع���رب���ي  �خل���ل���ي���ج 
و�لإد�ري���ة  �ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع  عن 

�جلزيرة  ���ش��ب��ه  م��ن��اط��ق  �إىل  ب��ا���ش��ا 
�ل��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى و���ش��ول ق��و�ت��ه �إىل 
�جلزيرة  ل�شبه  �ل�شرقي  �ل�شاحل 
دون  لتحول  بريطانيا  وم�����ش��ارع��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه �ل��ت��و���ش��ع��ي��ة يف 
����ش���اح���ل �خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي وذل����ك 
بتاريخ  ل���ن���دن  م���ع���اه���دة  مب���وج���ب 
�لفرتة  ويف   .1840 15يوليو 
�لثانية �ملمتدة من 1997 حتى عام 
�لعثماين  �لأر�شيف  ت�شلم   2000
يف �مل�����رك�����ز م�����ن م����رك����ز �ل���وث���ائ���ق 
�ل���ب���ح���ري���ن وم���ن  �ل���ت���اري���خ���ي���ة يف 
�إ�شطنبول  يف  �لعثماين  �لأر���ش��ي��ف 
لوثائق  �ل�������ش���ور  م����ن  جم���م���وع���ة 
�لوثائق  ه���ذه  وت��ت��ن��اول  ع��ث��م��ان��ي��ة. 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع 
و�لجتماعية و�لع�شكرية و�لإد�رية 
جهات  يف  و�ملو��شالت  و�لت�شالت 
خمتلفة من �لعر�ق وجند و�حلجاز 
و�ليمن و�لكويت وقطر و�لبحرين 
وعمان  �ملت�شالح  �ل�شاحل  و�إم��ار�ت 
وم�شقط وعالقاتها مع بريطانيا. 
�خلالفات  ع��ن  �أي�شا  تتحدث  كما 
�لعثمانية  �لدولتني  �ل�شيا�شية بني 
�لفرتة  يف  وذل�����ك  و�ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
ومل  1917م  �إىل   1879 م���ن 
و�حلجاج  �حلج  �حلديث عن  تغفل 
�ل�����ق�����ادم�����ني م������ن خم���ت���ل���ف ب���ق���اع 
�ل��ت��ي و�جهتهم  �لأر�����س و�ل��ع��ق��ب��ات 

و�لت�شهيالت �لتي تقدم لهم. 
�أم���ا يف �ل��ف��رتة �ل��ث��ال��ث��ة ب��ني عامي 
2003 و 2004 فقد مت �حل�شول 
مرة �أخرى من �لأر�شيف �لعثماين 
يف ��شطنبول على جمموعة �أخرى 
عثمانية  ل����وث����ائ����ق  �ل���������ش����ور  م����ن 
ق�شايا  �أب���رز  مو�شوعاتها  تناولت 
�ل���ع���رب���ي عامة  �خل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة 
�ملت�شالح  �ل�شاحل  �إم��ار�ت  ول�شيما 
و�لعالقات  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�أو���ش��اع��ه��ا 
�ل���ق���ائ���م���ة ب�����ني دول�����ه�����ا م�����ن جهة 
وعالقاتها مع �لدولتني �لعثمانية 
و�لربيطانية. ول يحتوي �لأر�شيف 
�لعثماين يف �ملركز فقط على وثائق 
على  ب��ل  �خل��ل��ي��ج  مبنطقة  خ��ا���ش��ة 

و�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لتي  �خلليج  منطقة  يف  و�لدينية 
�أن  منذ  بها  �لعثمانيني  �هتمام  ز�د 
دخلو� �لعر�ق عام 1534 و�أوقفو� 
�لتدخل �لربتغايل يف �شوؤون �خلليج 
بناء على طلب حكام بع�س �ملناطق 
ف���ي���ه. و�����ش���ت���ط���اع ه�����ذ� �لأر����ش���ي���ف 
خ���الل ف���رت�ت ث���الث ج��م��ع �لكثري 
و�ملر��شالت  و�ل�����ش��ور  �ل��وث��ائ��ق  م��ن 
�لجتماعية  �لأو�شاع  تناولت  �لتي 
و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية يف �ملنطقة 
�لربيطانية  �ل���ع���الق���ات  ب���ج���ان���ب 
�لأوىل  �ل���ف���رتة  ف��ف��ي  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة. 
يف  �لعثماين  �لأر�شيف  �إن�شاء  فرتة 
�مل��رك��ز ع��ام 1972 وخ��الل ثالثة 
�لوثائق  د�ر  م����ن  ح�����ش��ل  �أع��������و�م 
�شبعة  �ل��ق��اه��رة..ع��ل��ى  يف  �لقومية 
�أف����الم م��ي��ك��روف��ي��ل��م مل��ج��م��وع��ة من 
���ش��ور وث��ائ��ق ح��م��الت حم��م��د علي 
�شبه  يف  ون�شاطه  م�شر  و�يل  با�شا 
�ل��ع��رب��ي��ة خ���الل �لفرتة  �جل���زي���رة 
�ل��زم��ن��ي��ة �ل��ت��ي �م��ت��دت ب��ني عامي 
هذه  وت���ع���رف  و1842.   1807
�لقلعة  وث���ائ���ق  ب��ا���ش��م  �مل��ج��م��وع��ة 
لأن���ه���ا حم��ف��وظ��ة يف ق��ل��ع��ة حممد 
وحتتوي  �ل���ق���اه���رة  يف  ب��ا���ش��ا  ع��ل��ي 
�لتي  �لأو�م��������ر  �ل���ف���رم���ان���ات  ع��ل��ى 
�أ����ش���دره���ا �ل�����ش��ل��ط��ان �ل��ع��ث��م��اين يف 
با�شا  ع��ل��ي  حم��م��د  �إىل  ����ش��ط��ن��ب��ول 
وع��ل��ى �ل��ر���ش��ائ��ل �مل��وج��ه��ة �إل��ي��ه من 
ق��ب��ل رج����ال �ل���دول���ة �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة يف 
حممد  مر��شالت  وعلى  �إ�شطنبول 
عملو�  �لذين  �لقادة  مع  با�شا  علي 
يف �شبه �جلزيرة �لعربية من جهة 
ومع �ملقيم �لربيطاين هنل وبع�س 
�لعربي  �خلليج  منطقة  يف  �ل�شيوخ 
�أخ��رى. كما حتتوي على  من جهة 
حكام  بع�س  حررها  عربية  ر�شائل 
�ل��ع��رب��ي و�شلطنة  �خل��ل��ي��ج  �إم�����ار�ت 
تقارير  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �آن�����ذ�ك  ع��م��ان 
�ملناطق  بع�س  �أح���و�ل  عن  مف�شلة 
و�خلليج  و�ليمن  يف �حلجاز وجند 
�لوثائق  ه����ذه  وت���ت���ن���اول  �ل���ع���رب���ي. 
علي  نفوذ حممد  بالتف�شيل متدد 

ت���وؤرخ  �ل��ت��ي  �ل��وث��ائ��ق �مل��ه��م��ة  �آلف 
�لعالقات  وتر�شد  ك��ربى  لأح��د�ث 
��شتمرت  �ل��ت��ي  �ل��رتك��ي��ة  �لعربية- 
ووثقتها  �لعثمانية  �لدولة  يف عهد 
ووثائقها.  �لعثمانية  �لدولة  دفاتر 
�لعثماين  �لأر�شيف  يعترب  ولذلك 
م��ن �أه���م م�����ش��ادر �ل��ت��اري��خ �لعربي 
�لعثمانية  ف��رتة �لم��رب�ط��وري��ة  يف 
�ل���ت���ي ظ��ل��ت ت���دي���ر �����ش����وؤون �ل����دول 
�لبالد  كانت  عام  �أربعمائة  �لعربية 
�أر��شيها  �أه��م  من  �أثناءها  �لعربية 
ما جعلها ت�شتحوذ على ق�شم كبري 
و�لأر�شيف  وثائقها.  م�شامني  من 
�ل��ع��ث��م��اين ل��ي�����س جم���رد خم���زن �و 
هو  و�إمن���ا  �ملا�شي  لأح���د�ث  متحف 
م��رج��ع ك��ب��ري وم��ه��م ل��ل��ب��اح��ث��ني يف 
�ملنطقة  يف  بلد�  ع�شر  ت�شعة  تاريخ 
�أحد�ثا  وثائقه  تك�شف  �إذ  �لعربية 
تاريخية غام�شة يف حقب تاريخية 
م��ه��م��ة وت����اأخ����ذ ب��ي��د �ل���ب���اح���ث �إىل 
ويعود  �لغائبة  �لتاريخية  �حلقائق 
�لدولة  �ه���ت���م���ام  �إىل  ذل����ك  ���ش��ب��ب 
�لعثمانية بتوثيق كل ما يحدث يف 
كل ولية من ولياتها خالل فرتة 
�لعربية.  للبالد  �لعثماين  �حلكم 
�لأر�شيف  �ن�شاء  �ملركز من  ويهدف 
�لعثماين �إىل توفري �ملادة �لتاريخية 
�جلزيرة  �شبه  ت��اري��خ  ع��ن  للباحث 
�لعربية ومنطقة �خلليج �لعربي يف 
�لفرتة �ملمتدة من منت�شف �لقرن 
�ل�شاد�س ع�شر �إىل �لربع �لأول من 
�ملعلومة  �لع�شرين وتو�شيل  �لقرن 
ب�شكل مرتجم من �للغة �لعثمانية 

�إىل �للغة �لعربية. 
�لعثماين  �لأر���ش��ي��ف  ق�����ش��م  وي��ق��وم 
ب��ط��ب��اع��ة �ل���وث���ائ���ق �مل��ح��ف��وظ��ة يف 
وت�شنيفها  �ل��ورق  على  ميكروفيلم 
نف�شه  ب��ال��ت�����ش��ن��ي��ف  جم����ل����د�ت  يف 
علي  حممد  قلعة  باأر�شيف  �ملعتمد 
�لوثائق  ����ش���ور  �أم�����ا  �ل���ق���اه���رة.  يف 
يف  �لعثماين  �لأر�شيف  من  �ملر�شلة 
�إ�شطنبول فت�شنف يف ملفات ح�شب 
�لت�شنيف  وه����و  ورق���م���ه���ا  ن��وع��ه��ا 
�ملعتمد يف �إ�شطنبول وبعد �لت�شنيف 

�ل���وث���ائ���ق م���ن �للغة  ي��ت��م ت��رج��م��ة 
لفك  �لعربية  �للغة  �إىل  �لعثمانية 
ومعرفة  �لعثمانية  �لوثيقة  رم��وز 
�ملرحلة  ت����اأت����ي  ث����م  م�������ش���م���ون���ه���ا. 
�لتي  �ل���ف���ه���ر����ش���ة  وه�����ي  �لأخ���������رية 
تر�شد �ول �ملعلومات �لتاريخية ثم 
فهر�شتها لتحديد حمتو�ها ومكان 
يف  �ملعتمد  �لنظام  ح�شب  وج��وده��ا 
�إىل  �لرجوع  لت�شهيل  وذل��ك  �ملركز 

�مللفات و�لبحث فيها.
 وق�������د ج��������اءت م���ع���ظ���م �ل����وث����ائ����ق 
�ملركز  يف  �مل��ح��ف��وظ��ة  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة 
�لرتكية  �لعثمانية  باللغة  مكتوبة 
باللغة  ب��ع�����ش��ه��ا  وج������اء  �ل���ق���دمي���ة 
وثائق  ك���ذل���ك  وت����وج����د  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�أخرى  �لإجنليزية  باللغة  مكتوبة 
ترجم  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة..وق��د  ب��ال��ل��غ��ة 
�ل��ق�����ش��م �لأك�����رب م���ن �ل��وث��ائ��ق �إىل 
�لعمل  ز�ل  وم����ا  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�لباقي.  �جلزء  ترجمة  يف  م�شتمر� 
�ملركز جهد� يف �حلفاظ  ول يدخر 
�إذ يهيئ لها  �لوثائق �لقدمية  على 
�لبيئة �ملنا�شبة لتعي�س عمر� �أطول 
فحول  �لإلكرتونية  �لأر�شفة  عرب 
من  �أر�شيفاته  مقتنيات  من  كثري� 
�لوثائق �لتاريخية �لهامة �إىل �شور 
�إتاحتها  ت�شهيل  �أج���ل  م��ن  رق��م��ي��ة 
و��شرتجاعها  �إل���ي���ه���ا  و�ل���و����ش���ول 
للمركز  ي���ت���ي���ح  مب�����ا  وت���خ���زي���ن���ه���ا 
و�إن�شاء  �ل��ت��خ��زي��ن  م�شاحة  ت��وف��ري 
ن�����ش��خ �ح��ت��ي��اط��ي��ة حل��ف��ظ��ه��ا على 
بهذه  �ملركز  ويقوم  �لطويل.  �ملدى 
�ل�شيخ  �شمو  لروؤية  تنفيذ�  �جلهود 
ن��ه��ي��ان �لتي  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
لالأجيال  �لوثائق  حفظ  �أن  ت��وؤك��د 
�ل��ق��ادم��ة ه��و �أح����د �مل��ظ��اه��ر �ملهمة 
ل�شيادة وتطور �لدولة و�أن �لنهو�س 
�حلفاظ  �إىل  ���ش��ب��ي��ل  ب���الأر����ش���ي���ف 
دولة  ملفهوم  تكري�س  و  تر�ثها  على 
�ملوؤ�ش�شات وتعزيز لالنتماء �لوطني 
وبثها  �لوطنية  للقيم  و��شتنها�س 
يف نفو�س �لأجيال �جلديدة باعتبار 
�لوطن و�شجله  ذ�ك��رة  �لأر�شيف  �ن 

�لتاريخي.

�ملوؤ�ش�شة  كافة  م��ع  �لبناء  بالتعاون 
و�ل��ه��ي��ئ��ات و�جل��ه��ات ب��ه��دف تقدمي 
�رقى �نو�ع �لرعاية و�لتاأهيل لفئات 
�إىل  بال�شكر  وت��وج��ه  �لإع���اق���ة  ذوي 
�لد�عمة  كافة  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
مع  تعاونها  على  للملتقى  و�لر�عية 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة لإجن����اح �حل����دث يف �إط���ار 
تربطها  �لتي  �ملجتمعية  �ل�شر�كات 
مع �ملوؤ�ش�شة. من جانبه قال �لدكتور 
�مل�شت�شفى  �د�رة  �إن  جليت  ب��روك�����س 
�لتفاقية  ت���ل���ك  ب�����اإب�����ر�م  ����ش���ع���ي���دة 
�ل��ع��ل��ي��ا للرعاية  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
مع  �مل�شتمر  وب��ال��ت��ع��اون  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�لتو�يل  على  �ل�شابع  للعام  �ملوؤ�ش�شة 
�ملجانية  �ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي 
ملتقى  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
�لعني �لدويل �ل�شابع لألعاب �لقوى 

للمعاقني .
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تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54770
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43833( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54771
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43834( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/تايلر وي�شينج
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 47554
با�ش��م:�س.يوروبكار �نرتنا�شيونال .

وعنو�نه:ليه كو�در�نت�س ، 3 �فبنبو ديو �شينرت  ، ليوديت �شانت كوينتني �ن ، �يفيالينز ، 
78180 ، مونتيجني لو بريتونيو ، فرن�شا. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)39100( بتاريخ:2002/5/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2012/5/11 وحتى تاريخ:2022/5/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54712
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43828( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/2 وحتى تاريخ:2023/8/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54769
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43832( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54711
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43827( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/2 وحتى تاريخ:2023/8/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54713
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43829( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/2 وحتى تاريخ:2023/8/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54714
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43830( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/2 وحتى تاريخ:2023/8/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54768
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43831( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54772
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43835( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54773
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�شارقة �س.ب:1145 . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43836( بتاريخ:2003/12/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/8/5 وحتى تاريخ:2023/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة

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

�ملودعة بالرقم: 54245
با�ش��م:م.�ل�شناعات �لدولية للم�شروبات و�لتعبئة .

وعنو�نه: �ل�شارقة �س.ب:5178 - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)43922( بتاريخ:2003/12/15

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/7/8 وحتى تاريخ:2023/7/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�شامل �جلابري
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 51099
با�ش��م:�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - 
�س.ب:49002 - هاتف:042266073 - فاك�س:042255165. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)40964( بتاريخ:2003/6/23
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/1/7 وحتى تاريخ:2023/1/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/تايلر وي�شينج
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 47555
با�ش��م:�س.يوروبكار �نرتنا�شيونال .

وعنو�نه:ليه كو�در�نت�س ، 3 �فبنبو ديو �شينرت  ، ليوديت �شانت كوينتني �ن ، �يفيالينز ، 
78180 ، مونتيجني لو بريتونيو ، فرن�شا. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)39101( بتاريخ:2002/5/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2012/5/11 وحتى تاريخ:2022/5/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/تايلر وي�شينج
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 47553
با�ش��م:�س.يوروبكار �نرتنا�شيونال .

وعنو�نه:ليه كو�در�نت�س ، 3 �فبنبو ديو �شينرت  ، ليوديت �شانت كوينتني �ن ، �يفيالينز ، 
78180 ، مونتيجني لو بريتونيو ، فرن�شا. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)39099( بتاريخ:2002/5/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2012/5/11 وحتى تاريخ:2022/5/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/تايلر وي�شينج
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 47552
با�ش��م:�س.يوروبكار �نرتنا�شيونال .

وعنو�نه:ليه كو�در�نت�س ، 3 �فبنبو ديو �شينرت  ، ليوديت �شانت كوينتني �ن ، �يفيالينز ، 
78180 ، مونتيجني لو بريتونيو ، فرن�شا. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)39098( بتاريخ:2002/5/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2012/5/11 وحتى تاريخ:2022/5/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�شامل �جلابري
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 52031
با�ش��م:�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - 
�س.ب:49002 - هاتف:042266073 - فاك�س:042255165. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)43457( بتاريخ:2003/11/16
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/3/15 وحتى تاريخ:2023/3/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�شامل �جلابري
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 52026
با�ش��م:�شركة زياد حممد ر�شول للتجارة �لعامة ذ.م.م .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - 
�س.ب:49002 - هاتف:042266073 - فاك�س:042255165. 

و�مل�شجلة حتت رقم:)42981( بتاريخ:2003/10/22
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/3/15 وحتى تاريخ:2023/3/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
بتاريخ : 1993/09/19  �ملودعة حتت رقم : 2113  
بتاريخ : 1995/01/25  �مل�شجلة حتت رقم : 1302  

با�شم : �أمريكان- �شيجاريت كومباين )�وفر�شيز( ليمتد
وعنو�نه : ز�يلروج 4 ، زوج 6300 ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )51( – )09 نوفمرب2005(
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : �ل�شجائر ، �لتبغ ومنتجات �لتبغ ، �لقد�حات ، �لكربيت )�لثقاب( و�شائر 

�أدو�ت �ملدخنني.
�لو�قعة بالفئة : 34

 �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : 
تنازل رقم : 1

��شم مالك �لعالمة : �شركة �لأمريكية لل�شجائر عرب �لبحار �ملحدودة
��شم �ملتنازل له : �أمريكان- �شيجاريت كومباين )�وفر�شيز( ليمتد

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : �شوي�شر� 

عنو�نه وحمل �إقامته : ز�يلروج 4 ، زوج 6300 ، �شوي�شر�.
تاريخ �نتقال �مللكية : 2002/08/01

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2013/03/14
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

EAT 69266

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2009/03/17 �ملودعة حتت رقم : 127098  
بتاريخ : 2011/02/14 �مل�شجلة حتت رقم : 132413  

با�ش��م: كوردي�س كوربوري�ش�ن
وعنو�نه: 430 روت 22 ، بريدج و�تر ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ن من مولد وم�شخة وجهاز حتكم عن بعد و�أنبوب وكبالت. نظام ��شتئ�شال قلبي ُمكوَّ

�لو�ق�عة بالفئة   : 10
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )95( – )2010/05/05(

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
مت تعديل �لعنو�ن من: 14201 �ن دبليو 60 �أفنيو ، ميامي ليك�س ، فلوريد� ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�إىل: 430 روت 22 ، بريدج و�تر ، نيو جري�شي ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
و

مت تعديل �ملنتجات من: معد�ت طبية حتديد�ً نظام تذرية �لقلب �مل�شتمل على م�شخة وق�شطرة.
ن من مولد وم�شخة وجهاز حتكم عن بعد و�أنبوب وكبالت. �إىل: نظام ��شتئ�شال قلبي ُمكوَّ

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

EAT 43498
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••  ابوظبي -وام:

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت   
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
ملوؤ�ش�شة  �لأع����ل����ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل����ع����ام 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأع����ل����ى ل���الأم���وم���ة و�ل���ط���ف���ول���ة �أم 
�لم�������ار�ت �ق��ي��م م�����ش��اء �م�����س �لول 
تكرمي  حفل  �لم����ار�ت  ق�شر  بفندق 
حديقة  �جمل  م�شابقة  يف  �لفائزين 
ح�شر   . مدينتي  حديقتي  منزلية 
�حلفل معايل حممد �أحمد �لبو�ردي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وع�شو  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�بوظبي  لم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملن�شوري رئي�س  ومعايل ماجد علي 
نورة  و�شعادة  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة 
�لن�شائي  �لحت���اد  م��دي��رة  �ل�شويدي 
وحرمهم..  �ل�شفر�ء  من  وعدد  �لعام 
كما ح�شر مديرو عموم بلدية مدينة 
و�ملنطقة  �ب��وظ��ب��ي  وم��دي��ن��ة  �ل��ع��ني 
�لغربية وممثلو �جلهات �لر�عية وهم 
و�شركة  �ل�شالمي  �بوظبي  م�شرف 
لل�شيار�ت  و�مل�شعود  للتوزيع  �دن���وك 
و�ل���ق���درة �ل��ق��اب�����ش��ة ت��ول��ي��ب ج���اردن 
بال�شافة �ىل �لفائزين على م�شتوى 
�مل�����دن يف �لم�������ارة و�ل���ف���ائ���زي���ن على 
باملركز  وفاز  �بوظبي.  �مارة  م�شتوى 
�بوظبي  �م����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى  �لول 
�شعيد  ر����ش��د  �لد�خلية  حديقته  ع��ن 
�لعرياين من مدينة �لعني بينما فاز 
باملركز �لول عن �حلديقة �خلارجية 
ن��ا���ش��ر ع��ب��ي��د �ل��ي��م��اح��ي م���ن مدينة 
�بوظبي وتاله عن حديقته �لد�خلية 
يف �ملركز �لثاين �شلطان �أحمد �شلمان 
�حلمادي من �ملنطقة �لغربية ور��شد 
���ش��ع��ي��د �ل����ع����ري����اين م����ن �ل���ع���ني عن 
�لثالث  �ملركز  ويف  �لد�خلية  حديقته 
�ملن�شوري  حمد  �شعيد  حديقة  ف��ازت 
عن �جمل حديقة د�خلية من مدينة 
يو�شف  علي  عي�شى  ونظريه  �بوظبي 
ومت  �لغربية.  �ملنطقة  من  �حل��م��ادي 
خالل �حلفل �لذي بد�أ بعر�س فيديو 
�لبيئي  �مل���ج���ال  يف  �ل���ق���ي���ادي  ل���ل���دور 

�لفائزين  ت��ك��رمي  �مل�شابقة  ومل��ر�ح��ل 
�حلد�ئق  ل��ف��ئ��ت��ي  �لأو�ئ�������ل  �ل��ث��الث��ة 
م�شتوى  على  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية 
�خلم�شة  و�ل��ف��ائ��زي��ن  �بوظبي  �إم���ارة 
�لد�خلية  �حل��د�ئ��ق  لفئتي  �لأو�ئ�����ل 
بلدية  ك��ل  م�شتوى  على  و�خل��ارج��ي��ة 
�ىل  �إ���ش��اف��ة  �لغربية  �ل��ع��ني  �بوظبي 
و�ملنظمة  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل���ه���ات  ت��ك��رمي 
منها بلدية �لفجرية وبلدية عجمان 
وبلدية  �ب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  وب���ل���دي���ة 
تكرمي  مت  ك���م���ا   .. �ل����ع����ني  م���دي���ن���ة 
�ف�شل  ع��ن  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  ب��ل��دي��ة 
و�ع��رب معايل ماجد  للتقييم.  فكرة 
�ل�شوؤون  د�ئرة  رئي�س  �ملن�شوري  علي 
ببلدياتها  �لد�ئرة  فخر  عن  �لبلدية 
�لثالث و�لمتنان ملا تقدمه �لقياد�ت 
رع����اي����ة وخ�س  و  دع�����م  م����ن  �ل��ع��ل��ي��ا 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بال�شكر 
هذه  لرعايتها  �لإم�����ار�ت  �أم  م��ب��ارك 
�لفائزين  م��ع��ال��ي��ه  وه���ن���اأ  �مل�����ش��اب��ق��ة. 
م�شيد� بدورهم يف �مل�شاركات �لفاعلة 
و تقيدهم ووعيهم مبفهوم �لزر�عات 
بدور  ��شاد  كما  �مل�شتد�مة..  �ملنزلية 
�أبوظبي ملا تقدمة من  �إم��ارة  بلديات 
�لتنمية  جم���ال  يف  ر�ئ�����دة  م���ب���ادر�ت 
�مل�شاحات  على  �ملحافظة  و  �لبيئية 
�خل�����ش��ر�ء وه��و �مل��ج��ال �ل���ذي جنينا 
ثماره مب�شاركة �شكان وجمتمع �إمارة 
مل��ا ك��ان لهم م��ن دور فاعل  �أب��وظ��ب��ي 
�لفائزون  ع���رب  ج��ان��ب��ه��م  م���ن  ف���ي���ه. 
موؤكدين  �ل��ف��وز  ب��ه��ذ�  فرحتهم  ع��ن 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  �ن 
مبارك لهذه �مل�شابقة و�شام يعتزون به 

ف�شال عما �أتاحته لهم هذه �مل�شابقة 
�هتماماتهم  لإب��������ر�ز  ف���ر����ش���ة  م����ن 
تن�شيق  جم����ال  يف  �ل��ب��ي��ئ��ي  ووع��ي��ه��م 
�حلد�ئق. يذكر �أن �إجمايل م�شاركات 
حد�ئق مدينة �بوظبي ومدينة �لعني 
حديقة   169 بلغ  �لغربية  و�ملنطقة 
د�خلية  حديقة   39 ب��و�ق��ع  منزلية 
�ملنطقة  يف  خ��ارج��ي��ة  ح��دي��ق��ة   36 و 
و20  د�خلية  حديقة  و35  �لغربية 
�لعني  ح��دي��ق��ة خ��ارج��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
حديقة  و14  د�خ��ل��ي��ة  حديقة  و25 
�ب��وظ��ب��ي وذلك  خ��ارج��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
�غلقت  �لتي  �لتقييم  �ح�شائية  وف��ق 
�بو�بها يف �لتا�شع من مار�س �جلاري. 
ومت تقييم �حلد�ئق �ملنزلية �مل�شاركة 
ق���ب���ل جل���ن���ة حتكيم  م�����ن  ب��ف��ئ��ت��ي��ه��ا 
�لثاين  م��ن  تقييمها  �م��ت��د  حم��اي��دة 
ح��ت��ى �ل�����ش��اب��ع م���ن م���ار����س �جل����اري 
بع�شوية �شبعة من ذوي �لخت�شا�س 
و�خلربة يف جمال �لزر�عة و�لتجميل 
�ملنزيل هم �ملهند�س �شالح �حلمريي 
ناهد  �ملهند�شة  و  �بوظبي  بلدية  من 
�لظاهري من بلدية �لعني و�ملهند�س 
م�شيعد �ملن�شوري من بلدية �لغربية 
وعائ�شة �ليماحي وموزة �لذباحي من 
�بر�هيم  و�ملهند�س  �لفجرية  بلدية 
من  ب�شري  على  و�ملهند�س  �لزرعوين 
�مل�شابقة  و�ث���م���رت  ع��ج��م��ان.  ب��ل��دي��ة 
�ىل  �مل��ح��اي��دة  �لتقييم  جل��ن��ة  ح�شب 
ن�����ش��ر �ل��وع��ي ب��ني �ل�����ش��ك��ان مبعايري 
�ل�شتد�مة و تر�شيد ��شتهالك مو�رد 
�لطبيعة كمياه �لري و�ل�شتفادة من 

�لطاقة �ل�شم�شية.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�ل�شيخ حممد بن �شعود   ح�شر �شمو 
ر�أ�س  ع��ه��د  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
�خل��ي��م��ة و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
حفل  �أم�س  م�شاء  �لقا�شمي  �شقر  بن 

�ل��ع�����ش��اء �ل����ذي �أق���ام���ه �ل�����ش��ي��د �حمد 
مبنطقة  م��ن��زل��ه  يف  �ل�����ش��ح��ي  ����ش���امل 
�جلري يف ر�أ�س �خليمة مبنا�شبة زفاف 
جنله علي �إىل كرمية �ملرحوم حممد 
�شعيد �شامل �ل�شحي وجنله حممد �إىل 
كرمية �ل�شيد ح�شن �شليمان حمدون 

من  ع��دد  �حلفل  ح�شر  كما  �ل�شحي. 
�ل��ق��ب��ائ��ل ولفيف  �مل�����ش��وؤول��ني و�أب���ن���اء 
�لعري�س. وقدمت  و�أ�شدقاء  �أهل  من 
�أهازيجها  و�ل�����رو�ح  �حل��رب��ي��ة  �ل��ف��رق 
وفنونها و�شالتها �لرت�ثية �لإمار�تية 

�بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

••  ال�سارقة -وام:

دعت هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة هيئات ودو�ئر 
�لعاملية  �لفعالية  للم�شاركة يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  وموؤ�ش�شات حكومة 
23 مار�س �جلاري  �شاعة �لأر�س �لتي تنظمها �لهيئة م�شاء يوم 
�شعادة  . وقالت  �لأر���س  �لنا�س حلماية كوكب  �شعار توحيد  حتت 
يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�شة  �ل�شويدي  �شيف  هنا 
�ل�شارقة �ل�شويدي �ن �حتفالت �ل�شارقة ب�شاعة �لأر�س بد�أت منذ 
�لتوعية  �أج��ل  من  �لقادمة  �ل�شنو�ت  خ��الل  وت�شتمر  �شنو�ت  ع��دة 
و�شع  �ىل  �لطاقة م�شرية  ��شتهالك  تر�شيد  و�حل��ث على  �لبيئية 

خطة بال�شر�كة مع هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة لتنظيم فعاليات 
�لحتفالت ب�شاعة �لأر�س ل�شتقطاب �أكرب عدد من �شكان �ل�شارقة 
للم�شاركة يف �شاعة �لأر�س �لتي يجري تنظيمها يف و�جهة �ملجاز 
�ملائية من �ل�شاعة �ل�شابعة �إىل �لتا�شعة و�لن�شف م�شاء يوم �ل�شبت 
يت�شمن  باملنا�شبة  �لإح��ت��ف��ال  �ن  و����ش��اف��ت  �جل���اري.  م��ار���س   23
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���رب�م���ج �مل��ت��ن��وع��ة ق��ب��ل �ط��ف��اء �لن���و�ر 
بيئية  وم�شابقات  ت��وع��وي  �إع��الم��ي  معر�س  تنظيم  �شيتم  حيث 
وور�س ومر�شم حر وتوزيع عدد من �جلو�ئز و�لهد�يا و�لقم�شان 
�مل�شيئة على �جلمهور بالإ�شافة �إىل توزيع جمموعة من �لكتيبات 

�لإر�شادية    لإبر�ز �أهمية �حلدث و�أهد�فه.

••  راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل �لقا�شمي   �فتتح 
�أم�س  ر�أ�س �خليمة  �ل�شمو حاكم  رئي�س مكتب �شاحب 
موؤمتر �لكلى و�لذي عقد بجامعة ر��س �خليمة للطب 
�ل�����ش��ي��خ حممد  ���ش��م��و  رع��اي��ة  �ل�شحية حت��ت  و�ل��ع��ل��وم 
ر�أ���س �خليمة.  �لقا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود  بن 
منطقة  م��دي��ر  �لنعيمي  عي�شي  يا�شر  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�أحدث  يناق�س  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �إن  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف ع���الج �أم���ر�����س �ل��ك��ل��ى، وي��ع��ق��د �شمن 
�لتوعية  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�شحة  وز�رة  ��شرت�تيجية 
بخطورة �لأمر��س �ملزمنة وجتنب �لوقاية منها خا�شة 

على  بالكلى  مر�شى  هناك  �أن  و�أو�شح  �لكلى.  �أمر��س 
م�شتوى �إمارة ر�أ�س �خليمة و�شلو� �إىل �ملر�حل �لنهائية 
من �ملر�س و�لتي تتوجب �إجر�ء �لغ�شيل ب�شورة دورية 
هذ�  م�شببات  وع����الج  �ل��وق��اي��ة  دور  �إىل  م�����ش��ري�  ل��ه��م 
�ملر�س يف تقليل ن�شبة �لإ�شابة به يف �مل�شتقبل. و��شاف 
على  �لكلى  زر�ع���ة  عمليات  يف  ك��ب��ري�  تقدما  ه��ن��اك  �أن 
�مل�شتوى �لعاملي �شاهم يف رفع ن�شبة جناح �لعمليات من 
60 باملائة يف �ل�شابق �إىل 95 باملائة حاليا وهي ن�شبة 
كبرية وتفوق معظم علميات �لنقل لالأع�شاء �لأخرى 
�ملعدل  �لنجاح عن  ن�شبة  �ملحلي ل تقل  �مل�شتوى  وعلى 
�أن  �لطبية  �خليمة  ر��س  منطقة  مدير  و��شار  �لعاملي. 
�نت�شار  ب�شبب  مرتفعة  �لكلى  باأمر��س  �لإ�شابة  ن�شبة 

بالن�شبة  �أمل جديد  وهناك  و�ل�شغط  �ل�شكري  مر�س 
�خل��الي��ا �جلذعية  زر�ع����ة  وه���و  �لأول  �مل��ر���س  ل��ع��الج 
و�لتي يف طور �لتجارب ومن �شاأن جناح هذه �لتجارب 
من  �لتقليل  �ل�شكرى  ع��الج  يف  �لو�شيلة  ه��ذه  و�عتماد 
�أعباء �ملر�شى  ن�شبة �لإ�شابة باأمر��س �لكلى وتخفيف 
وي�شارك  دوري���ة.  ب�شورة  �لن�شولني  يتناولون  �لذين 
�لمار�ت  �لعديد من �خل��رب�ء من كل من  �مل��وؤمت��ر  يف 
وم�شر و�أمريكا وفرن�شا يلقون �ل�شوء على �أهم طرق 
�لعالج �حلديثة ملر�شى �لف�شل �لكلوي وطرق �لتوعية 
�ل�شحية  �لرعاية  طبيب  من  بدء�  و�لأطباء  للمر�شى 
�لأولية ملعاجلة م�شببات هذ� �ملر�س قبل �لو�شول �إىل 

�ملر�حل �لأخرية. 

هيئة البيئة تدعو الهيئات والدوائر واجلمهور 
للم�شاركة يف فعالية �شاعة الر�ض 2013

انطالق فعاليات موؤمتر الكلى بجامعة راأ�ض اخليمة للطب والعلوم ال�شحية

••  راأ�س اخليمة-وام:

�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  �مل��ه��ن��د���س  ح�شر   
�لطري�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�ملدين بر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ حممد بن كايد 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
بر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �شقر بن عبد �هلل بن 
�شلطان  بن  ماجد  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  حميد 
�لغد�ء  �أم�س ماأدبة  �لقا�شمي ظهر  بن �شقر 
�ل��ت��ي �أق��ام��ه��ا �ل�����ش��ي��د ط����ارق ���ش��ال��ح حممد 
عبد  �مل���الزم  جنله  تخرج  مبنا�شبة  �لنعيمي 
�آل  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د  كلية  م��ن  �لنعيمي  �هلل 
م��ك��ت��وم �ل��ب��ح��ري��ة. ك��م��ا ح�����ش��ر �مل���اأدب���ة �لتي 
مبنطقة  ل��الأف��ر�ح  �أم��ا���ش��ي  �شالة  يف  �أقيمت 
من  ع��دد  �خليمة  ر�أ����س  يف  �جلنوبي  �لظيت 
�لقبائل  و�أب���ن���اء  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 

و�ملو�طنني و�لأهل و�لأ�شدقاء.

••  اأم القيوين-وام:

معايل  وح�شور  برعاية  �أم�����س  �شباح  �نطلقت   
�لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه 
�لهجن  �شباق  مبيد�ن  حاللنا  م��ب��ادرة  فعاليات 
باللب�شه يف �أم �لقيوين �لتي تنظمها وز�رة �لبيئة 
 .. �إر�شاد   .. عالج   .. حت�شني  �شعار  حتت  و�ملياه 
�إط���ار جهود  �إط���الق �مل��ب��ادرة يف  ترقيم . وي��اأت��ي 
�ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  بتنفيذ  �لبيئة  وز�رة 
وعلى ر�أ�شها رفع معدلت �لأمن �حليوي وتعزيز 
�لأمن �لغذ�ئي وتطوير خدماتها �ملقدمة ملربي 
وتطوير  وتعزيز  �ل��دول��ة  يف  �حليو�نية  �ل���رثوة 
فر�س �ل�شر�كة معهم وفق �لتوجيهات �ل�شديدة 
من  �ل�����وز�رة  ت�شعى  ح��ي��ث  �ل��ر���ش��ي��دة  حلكومتنا 
ت��ق��دمي خدماتها وفق  �إىل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل 

�أف�شل �ملعايري �ملعمول بها يف هذ� �ملجال.
وقال وزير �لبيئة و�ملياه يف كلمة له �أثناء �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لذي �شحب حفل �لإطالق �إن �إطالق 
�إطار �هتمام �لوز�رة للمحافظة  �ملبادرة ياأتي يف 
ع��ل��ى وت����رية �ل��ن��م��و يف �أع�����د�د �حل��ي��و�ن��ات �لتي 

وزي���ادة  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �ل��دول��ة  �شهدتها 
�ملقبلة وتعظيم دوره��ا يف  �ل�شنو�ت  معدلتها يف 

تعزيز �لأمن �لغذ�ئي �لوطني.
�أن �ل������رثوة �حل���ي���و�ن���ي���ة ط���و�ل  وب����ني م��ع��ال��ي��ه 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ من 
باعتبارها  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �جلهات  كافة  قبل 
�لوطني  �لقت�شاد  تعزيز  ثروة وطنية مهمة يف 
ولكونها  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  للعديد  رزق  وم�����ش��در 
نحو  �ل���وز�رة  م�شاعي  يف  �أ�شا�شيا  عن�شر�  متثل 

تعزيز �لأمن �لغذ�ئي.
�ل�����وز�رة  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �أن �جل���ه���ود  و�أ����ش���ار �ىل 
�لرثوة  �ملحافظة على  �جل��ه��ات يف  م��ن  وغ��ريه��ا 
�حليو�نية وتنميتها �أ�شفرت عن زيادة و��شحة يف 
�أعد�دها يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية يف �حلياز�ت 
�إىل  ت��ه��دف  �مل���ب���ادرة  �أن  م���وؤك���د�   .. �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�ملحافظة على �شحة و�شالمة �لرثوة �حليو�نية 
�إىل  بالإ�شافة  و�لأوب��ئ��ة  �لأم��ر����س  بالدولة من 
للمو�رد  �لأمثل  و�ل�شتغالل  �مل�شتهلكني  �شحة 
�لأمن  تعزيز  �إىل  �إ�شافة  �ملتوفرة  و�لإمكانيات 
زيادة  علي  �مل��رب��ني  ت�شجيع  خ��الل  م��ن  �لغذ�ئي 

�لن���ت���اج وب��ال��ت��ايل زي����ادة �ل����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة يف 
�لأم������ن �حليوي  رف����ع  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  �ل����دول����ة 
�ل�شابة  ن�شبة  خف�س  يف  �مل�شاهمة  خ��الل  م��ن 
�إىل  �مل��ب��ادرة  �ل��وب��ائ��ي��ة.. كما تهدف  ب��الأم��ر����س 
تعزيز �ل�شر�كة مع مربي �حليو�نات ورفع كفاءة 

خدمات �لإر�شاد �لزر�عي و�حليو�ين.
�ملبادرة  ه��ذه  �أن  كلمته  معاليه يف ختام  و�أو���ش��ح 
هي من مربي �لرثوة �حليو�نية ولهم .. موؤكد� 
�أن �لوز�رة على ثقة يف �أن حتظى مبادرة حاللنا 
على تعاونهم وم�شاركتهم يف تنفيذها مبا يحقق 
�إط��الق��ه��ا ويف مقدمتها  �مل��رج��وة م��ن  �لأه����د�ف 
�ملحافظة على �شحة و�شالمة �لرثوة �حليو�نية 
بالدولة من �لأمر��س و�لأوبئة وتعزيز دورها يف 

�لأمن و�ل�شالمة �لغذ�ئية.
وت��ع��ت��رب م���ب���ادرة  ح��الل��ن��ا  ه��ي �ح���دى مبادر�ت 
وز�رة �لبيئة و�ملياه لرفع معدلت �لأمن �حليوي 
�مل���ب���ادرة عدة  �ل��غ��ذ�ئ��ي وت�شمل  �لم���ن  وت��ع��زي��ز 
�ملعتمد  �لتح�شني  برنامج  تنفيذ  وه��ي  حم��اور 
يف �ل��وز�رة لرفع مناعة �حليو�ن �شد �لمر��س 
�ل��وب��ائ��ي��ة وت��ق��دمي �لر���ش��اد ل��زي��ادة وع��ي مربي 

�حليو�ن بالأ�شاليب �حلديثة لرتبية �حليو�نات 
من  للتخل�س  �ل���ع���الج  ت��ق��دمي  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 

�لطفيليات �لد�خلية و�خلارجية.
�ل����وز�رة  �شتقدمها  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  و�شت�شمل 
م���ن خ����الل م���ب���ادرة ح��الل��ن��ا خ���دم���ات �لإر����ش���اد 
و�لتح�شني و�لعالج وترقيم �حليو�نات وتطوير 
طريقة تقدمي �خلدمة وذلك عن طريق قو�فل 
�حليو�نات  تربية  مو�قع  �إىل  �أ�شبوعيا  �شتنتقل 
بدل من تقدمي تلقي تلك �خلدمات من خالل 

�لعياد�ت �لبيطرية.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر ب�����اأن �مل����ب����ادرة ���ش��ت�����ش��ت��م��ر حتى 
فريق  قبل  من  تنفيذها  ويتم   2013 دي�شمرب 
فني خمت�س ي�شم �أكرث من 30 طبيبا بيطريا 
�لدولة  م��ن  �ل�شمالية  �ملناطق  �مل��ب��ادرة  وتغطي 

�ملنطقة �لو�شطى و�ل�شمالية و�ل�شرقية  .
�لأبقار  م��ن  �مل��زرع��ة  ح��ي��و�ن��ات  حت�شني  و�شيتم 
و�مل���اع���ز و�ل�������ش���اأن و�لإب������ل ���ش��د م��ر���س �حلمى 
�ل�شغرية  �مل��ج��رت�ت  ط��اع��ون  وم��ر���س  �لقالعية 
و�لت�شمم �لدموي و�ملعوي و�شد مر�س �جلدري 

ومر�س �للتهاب �لرئوي �لبلوري �ملعدي. 

•• اأبوظبي -وام:

 �أكد �شعادة �لدكتور حممد بن م�شلم بن حم ع�شو �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي �أن دولة �لإمار�ت حباها �هلل بقيادة تتلم�س هموم �ل�شعب 
وتعمل على تذليل �أية عقبات تو�جه �أبناء �ملجتمع وتوفري �حلياة 

�لرغيدة �لهانئة لهم.
و�أو�شح يف حو�ر خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �أن دولة �لإمار�ت 
على   17 �ل���  و�ملرتبة  عربيا  �لأول  �ملركز  ت��ب��و�أت  �ملتحدة  �لعربية 
يف  �ل�شعوب  بني  و�لر�شا  �ل�شعادة  ملوؤ�شر�ت  �لعامل  �شعوب  م�شتوى 
�مل�شح �لأول �لذي �أجرته �لأمم �ملتحدة و�أعلنت نتائجه خالل �شهر 

�أبريل من عام 2012.
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن دولة �لإمار�ت رغم �أنها حققت �أعلى م�شتويات 
�أنها  �إل  �لعامل  م�شتوى  على  �لوطني  �لدخل  من  �لفرد  لن�شيب 
�لب�شرية  �لتنمية  جم��ال  يف  �أي�شا  م�شبوقة  غري  �إجن���از�ت  حققت 
�إ�شرت�تيجيتها  بف�شل  وذلك  و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعي  يف  خا�شة 

وروؤيتها �لناجحة يف �ل�شتثمار يف هذين �ملجالني.
�شهد  �ملجل�س  �أن  �شعادته  �أك���د  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  وع��ن 
�شعيد  ع��ل��ى   1972 ع���ام  خ���الل  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  ن��وع��ي��ة  ت��ط��ور�ت 
�مل�شاركة �ل�شيا�شية وتر�شيخ جتربته يف �حلياة �لربملانية و�ملمار�شة 
�لدميقر�طية باإجر�ء �لنتخابات �لثانية يف 24 �شبتمرب 2011 
من  �ملجل�س  �أع�شاء  ن�شف  ميثلون  ع�شو�   20 �نتخاب  فيها  ومت 
بينهم �مر�أة وذلك بعد �أن تو�شعت قاعدة �لهيئات �لنتخابية على 
274 ع�شو� وع�شوة  و  �ألفا   129 �أكرث من  �إىل  �لدولة  م�شتوى 
..فيما بلغ عدد �ملرت�شحني 468 مرت�شحا ومرت�شحة مما عك�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ربن��ام��ج  �ل��ك��ب��ري  �ل��ت��ج��اوب �جل��م��اه��ريي 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لتعزيز �مل�شاركة 

�ل�شعبية وتفعيل دور �ملجل�س �لوطني.
و��شاف �أن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أكد يف كلمته �لتي �ألقاها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف �فتتاح دور �لنعقاد �لثاين من 
�لف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر للمجل�س �لوطني �لحتادي يف 6 
نوفمرب 2012 عزمه على �مل�شي بثبات نحو �لو�شول بالتجربة 
�ل�شيا�شية �إىل مقا�شدها وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة وتو�شيع نطاق 

�مل�شاركة.
و�حتفل �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �شهر فرب�ير �ملا�شي بالذكرى 
�حلادية و�لأربعني لتاأ�شي�شه ليكون كيانا معرب� عن هموم وق�شايا 
بو�جباتها  �ل���ش��ط��الع  يف  للحكومة  وع��ون��ا  و�مل��و�ط��ن��ني  �ل��وط��ن 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �ل��وط��ن��ي  �لعمل  م�شئوليات  حتمل  يف  و�شريكا 
�إقر�ر �لت�شريعات  �إن�شائه يف  �أ�شهم منذ  �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�ملو�طنني  ق�شايا  ومناق�شة  �حلياة  مناحي  تنظم  �لتي  و�لقو�نني 
�لأجهزة  �أد�ء  وم��ت��اب��ع��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �خل��دم��ات  م��ن  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
�ملحافل  �لوطنية يف خمتلف  �لق�شايا  تبني  �إىل  �إ�شافة  �لتنفيذية 

و�لفعاليات �لربملانية �لإقليمية و�لدولية.
وقال �شعادته �إن �ملجل�س ي�شارك ب�شورة منتظمة وفاعلة يف جميع 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�للقاء�ت لالحتاد�ت �لربملانية �خلليجية 

و�لعربية و�لإ�شالمية و�لدولية.
و��شاف �أن �ملجل�س عمل عرب �عتماده منهجية ن�شطة للدبلوما�شية 
�لربملانية من خالل م�شاركاته �لربملانية �إقليميا ودوليا على �لقيام 
ب��دور فاعل لبناء �مل��زي��د م��ن ج�شور �ل��ت��ع��اون ب��ني دول��ة �لإم���ار�ت 
و�لتاأييد  �ل��دع��م  وك�شب  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  وخمتلف 
للمو�قف و�ل�شيا�شات �حلكيمة للدولة يف خمتلف �مليادين ون�شرة 

�لق�شايا �لعربية و�لإ�شالمية.
على  و��شعا  �نفتاحا  حققت  �لإم����ار�ت  دول��ة  دبلوما�شية  �إن  وق��ال 
�شيا�شية  �إ�شرت�تيجية  �شر�كات  �إقامة  عن  �أثمر  �خلارجي  �لعامل 

و�قت�شادية وجتارية وثقافية وعلمية وتربوية و�شحية مع �لعديد 
من �لدول يف خمتلف قار�ت �لعامل مبا عزز �ملكانة �ملرموقة �لتي 

تتبو�أها يف �ملجتمع �لدويل.
�لأخرية  �ل�شنو�ت  خ��الل  متيزت  �خلارجية  �ل�شيا�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل�شاحتني  على  ن�شط  وحت��رك  ثاقبة  بروؤية 
�ملتبادلة  �مل�شالح  م��ن  و��شعة  �شبكة  بناء  على  خالله  م��ن  عملت 
وتبادل �خلرب�ت  �لتنمية  �ملختلفة خلدمة ق�شايا  �لعامل  دول  مع 
ت�شب يف  �لتي  �لآليات  �لتكنولوجيا وغريها من  ونقل  و�لتجارب 

خدمة �لتنمية و�لقت�شاد �لوطني.
وق��ال �شعادته �إن دول��ة �لإم��ار�ت و�ح��ة �أم��ان للمقيمني فيها حيث 
 200 نحو  م��ن  �لعاملني  م��ن  �مل��الي��ني  �أر��شيها  على  ت�شت�شيف 
جن�شية من خمتلف قار�ت �لعامل ينعمون مع عائالتهم مب�شتوى 
ج��ي��د م���ن �لإق���ام���ة و�مل��ع��ي�����ش��ة وب���الأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر ويتمتعون 
�لعمل  لعالقات  �شارمة  ق��و�ن��ني  تنظمها  �لتي  كاملة  بحقوقهم 
�لدينية  و�شعائرهم  معتقد�تهم  ممار�شة  يف  حريتهم  �إىل  �إ�شافة 
بحرية و�أمان ..م�شري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت �أ�شبحت ت�شكل عن�شر 

جذب ملختلف �جلن�شيات للعمل فيها.
وقال �إن �أو�شاع �لعمالة يف �شوق �لعمل حتكمها ت�شريعات و �شيا�شات 
�مل�شروعة  �مل�شالح  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  وت�شمن  للعمال  �حلماية  توفر 

لأ�شحاب �لعمل.
ب��دور حم��وري وريادي  �لإم����ار�ت ت�شطلع  دول��ة  �أن  �شعادته  و�أك���د 
هذ�  حظي  وقد  �لتنموية  و�مل�شاعد�ت  �لإن�شاين  �لعمل  �شاحات  يف 
�لإن�شانية  ومنظماتها  �ملتحدة  �لأمم  قبل  م��ن  بالتقدير  �ل���دور 
�لإم��ار�ت حمطة رئي�شية لقيادة عملياتها  دول��ة  �تخذت من  �لتي 
�لإن�شانية  للق�شايا  و�مل�شاندة  �لدعم  وح�شد  �لعامل  عرب  �لإغاثية 
و�ل��ن��ز�ع��ات و�لعنف و�حلروب  و�مل��ح��ن  �ل��ك��و�رث  خا�شة يف ح��الت 

للحد من وطاأة �ملعاناة �لب�شرية و�شون �لكر�مة �لإن�شانية.
وقال �شعادته �إن دولة �لإمار�ت حققت �لزدهار �لقت�شادي و�لرخاء 
�لجتماعي للوطن و�ملو�طنني وعززت مكانتها كالعب رئي�شي يف 
�لأزمات  �لعاملية بح�شور قوي متميز رغم  �لقت�شادية  �خلريطة 

و�لتقلبات و�ل�شغوط �ملالية �لتي ي�شهدها �لعامل.
يف  عامليا  ع�شرة  و�لتا�شعة  عربيا  �لأوىل  �ملرتبة  �لإم��ار�ت  و�شجلت 
تقرير متكني �لتجارة �لعاملية للعام 2012 �لذي �أ�شدره �ملنتدى 
�لقت�شادي �لعاملي و�شمل 132 دولة و�شنفت فيه دولة �لإمار�ت 
�أي�����ش��ا م��ن ب��ني �ل���دول �لع�شر �لأو�ئ����ل يف جم��ال ك��ف��اءة �إج����ر�ء�ت 

�ل�شتري�د و�لت�شدير و�لأمن �ملادي.
�إ�شادة �لبنك �لدويل يف تقرير �لتنمية يف �لعامل للعام  �إىل  و��شار 
وتقليل  �لق��ت�����ش��ادي  �لتنويع  يف  �ل��دول��ة  باإ�شرت�تيجية   2012
�لع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط ك��م�����ش��در رئ��ي�����ش��ي ل��ل��دخ��ل ..م��ع��ت��رب� هذه 
�ل�شيا�شات هي �لأف�شل بني �لبلد�ن �لنفطية ملا توفره من فر�س 

عمل عديدة.
�إن ��شت�شافة دولة �لإم��ار�ت لقمة جمال�س �لأجندة �لعاملية  وقال 
يف  م��رة  لأول  �لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  ينظمها  �لتي   2011
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�لتي �شارك فيها �أكرث من 800 �شخ�شية 

عاملية من �خلرب�ء ورجال �لأعمال و�ملهتمني بال�شاأن �لقت�شادي 
للمعرفة.  عاملي  كمركز  للدولة  �مل��رم��وق��ة  �ملكانة  عك�شت  �لعاملي 
�لوطنية  �ل�����ش��ادر�ت  م��ن  �ل�شلعية  �ل��ت��دف��ق��ات  �لإم�����ار�ت  وت��ت��ب��ادل 
و�إع��ادة �لت�شدير و�ل��و�رد�ت مع �أكرث من 202 دولة وجهة حول 
�لعامل و�أبرمت قر�بة مائة �تفاقية مع دول �لعامل لتجنب �لزدو�ج 

�ل�شريبي وحماية ت�شجيع �ل�شتثمار�ت. 
وعن �لتطور �ل�شناعي يف �لدولة �كد �شعادته �ن �لقطاع �ل�شناعي 
يف دول����ة �لإم�������ار�ت ���ش��ه��د من���و� م�����ش��ط��رد� مت��ث��ل يف زي�����ادة حجم 
�لعديد  و�إقامة  �لدولة  �إمار�ت  �ل�شناعية يف خمتلف  �ل�شتثمار�ت 
�ل�شتثمار�ت  ه��ذه  ج��ذب  يف  �أ�شهمت  �لتي  �ل�شناعية  �ملناطق  من 
�لقطاع  �شهد  و��شرت�تيجية جديدة حيث  ثقيلة  و�فتتاح �شناعات 
�ل�شناعي يف �ل�شنو�ت �لأخرية �إقامة �شناعات ��شرت�تيجية متطورة 
جذبت ��شتثمار�ت عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل �شناعة �لطاقة 

و�لطري�ن و�لأملونيوم و�لزجاج �ملعماري و�ل�شيار�ت �مل�شفحة 
و�حلديد و�لأدوية و�ل�شناعات �ملعدنية �لأ�شا�شية .. وقال �ن دولة 
�لإم��ار�ت ر�شخت مكانتها كمركز عاملي ر�ئد يف مبادر�ت وم�شاريع 
�لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة حيث يتجلى ذلك يف �ختيار �لعا�شمة 
�يرينا  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  للوكالة  د�ئ��م��ا  م��ق��ر�  �أب��وظ��ب��ي 
وتنظيمها  �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  �شنويا  و��شت�شافتها 
جائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل وقيمتها �لإجمالية 2.2 مليون دولر 
لتحفيز وت�شجيع �لإبد�عات و�لبتكار�ت يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
بان  باأبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  توقعات  �ىل  م�شري�   ..
ت�شل ��شتثمار�ت دولة �لإمار�ت يف م�شروعات �لطاقة �لنظيفة �إىل 
50 مليار دولر بحلول  �أي نحو  183 مليار� و75 مليون درهم 

عام 2015.
وعن �لتطور �لذي ت�شهدة �لدولة يف �ملجال �ل�شياحي �أكد �أن دولة 
�لإمار�ت تتمتع بكل �ملقومات �لتي تكفل جناح �ل�شناعة �ل�شياحية 
فيها ويف مقدمتها �لأمن و�ل�شتقر�ر و�ملوقع �جلغر�يف �لذي يربط 
�أك��رث من �شتة  �ملتميز ط��و�ل  بني خمتلف ق��ار�ت �لعامل و�لطق�س 
و�أمن  بحرية  و�لت�شوق  و�ل��ت��ج��و�ل  �لتنزه  ومتعة  �ل��ع��ام  يف  �أ�شهر 
وطماأنينة بالإ�شافة �إىل �لبنية �لأ�شا�شية �حلديثة و�ملتطورة �لتي 
ومو�نئ  مطار�ت  من  و�لز�ئرين  لل�شائحني  ر�قية  خدمات  تكفل 
ت�����ش��وق عاملية  �ت�����ش��الت وف��ن��ادق وم��ر�ك��ز  و�شبكة ط���رق وو���ش��ائ��ل 

وغريها من �خلدمات �لر�قية.
�لإ����ش���د�ر �خل��ام�����س م��ن تقرير  �أن  ب��ن ح��م  ���ش��ع��ادة م�شلم  و�أك����د 
7مار�س �حلايل  �ل�شفر و�ل�شياحة و�لذي �شدر يوم  �لتناف�شية يف 
عن �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي و�لذي �شنف دولة �لإمار�ت �أف�شل 
دولة من ناحية تناف�شية قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة يف منطقة �ل�شرق 
تو��شل  �لإم����ار�ت  �أن  على  �شاهد  خ��ري  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�لكبري  و�لعدد  �لثقافية  باملو�رد  ثر�ئها  بف�شل  للمنطقة  ريادتها 
�أن  �لإم��ار�ت  و��شتطاعت  فيها  تقام  �لتي  و�لفعاليات  �ملعار�س  من 

تكون حمور� عامليا للنقل �جلوي.
و�أكد �أن مدينة �لعني تتمتع مبقومات �شياحية و�عدة جعلتها حتتل 
دولة  يف  لي�س  �ل�شياحية  �خلريطة  على  ب���ارز�  موقعا  زم��ن  ومنذ 
�لتعاون �خلليجي  �لإم��ار�ت بح�شب بل على م�شتوى دول جمل�س 
حيث �إن مدينة �لعني �لتي حتتل موقعا جغر�فيا بعيد� عن �شاطئ 
�لبحر ما �أعطاها نوعا من �لتميز على �شعيد �ملناخ خا�شة خالل 

ف�شل �ل�شيف.
وعن �خلدمات �ل�شحية �أكد �أن دولة �لإم��ار�ت عملت منذ قيامها 
نوعية  خ��دم��ات  تقدمي  و  �ل�شحية  �خل��دم��ات  �أف�شل  توفري  على 
�شملت �خلدمات  و�لتي  �لعاملية  �ملعايري  �إىل  ترقى  �مل�شتوى  عالية 
ت��ن��ف��ي��ذ بر�مج  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل��ت��ع��زي��زي��ة  و�ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 
�إ�شرت�تيجية ملكافحة �لأمر��س �ملزمنة و�ل�شارية ورعاية �لطفولة 

و�لأمومة.

�شيوخ القوا�شم يف راأ�ض اخليمة يح�شرون ماأدبة غداء

وزير البيئة يطلق مبادرة )حاللنا( للمحافظة على �شحة و�شالمة الرثوة احليوانية بالدولة 

حممد م�شلم بن حم : الإمارات حباها اهلل بقيادة تتلم�ض هموم ال�شعب وتعمل على تذليل اأي عقبات تواجه اأبناءها

ويل عهد راأ�ض اخليمة يح�شر افراح ال�شحوح

في�شل بن �شقر و�شقر بن �شعود يح�شران حفل زفاف مواطن

مدينة اأبوظبي تت�شدر املركز الأول على م�شتوى المارة 
يف احلدائق الداخلية.. والعني احلدائق اخلارجية

••  راأ�س اخليمة-وام:

 ح�شر �ل�شيخ في�شل بن �شقر �لقا�شمي رئي�س �لد�ئرة 
�ملالية يف ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي م�شاء �أم�س..حفل �لع�شاء �لذي �أقامه �ل�شيد 
�ملزروعي مبنا�شبة زفاف جنله علي  �ل��و�يل  نا�شر علي 

كما ح�شر  �ملزروعي.  �شعيد  �ل�شيد عبد�هلل  �إىل كرمية 
�حلفل �لذي �أقيم يف �شالة �لكورني�س لالأفر�ح يف مدينة 
ر�أ�س �خليمة عدد من �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات ووجهاء 
و�أع���ي���ان �ل��ب��الد و�أب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل و�مل��دع��وي��ن. وقدمت 
�ل��ف��رق��ة �حل��رب��ي��ة خ���الل �حل��ف��ل �لأه����ازي����ج و�لفنون 

�لإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة.
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العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/24  مدين  كلي                               
�بائي زهيك�شينوف 2- تيمور ��شكاكوف جمهويل حمل �لقامة  �ىل �ملدعى عليهما/1- 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �رجى �ر للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلها مديرها/ ري�شكولوف جليل 
وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان      قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامم بان يوؤديا للمدعية �لوىل مببلغ وقدره )150.000 درهم( 
وللمدعية �لثانية مبلغ وقدره )100.390 ( وت�شمني �ملدعي عليها �لر�شوم و�مل�شاريف 
�لتام. وحددت لها  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  تاريخ رفع  �ملحاماة و�لفائدة 9% من  و�تعاب 
لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/4/8 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل، ويف حالة  تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/722  جتاري  كلي                               

�س.ذ.م.م  �لتجارية  للو�شاطة  �مل��ك��ر�ين  ط��ارق  �شركة   -1/ �مل��دخ��ل  �خل�شم  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /موزة �حمد عبد�هلل علي وميثله: من�شور 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لزرعوين  �حمد  حممد  عبد�هلل 
�ملدعي عليه مببلغ وق��دره )270500دره���م( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2010/12/10 وحتى �ل�شد�د 
�ل�شاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/3/24  ي��وم �لح��د  �ل��ت��ام.   وح���ددت لها جل�شة 
بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل، 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/352  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )4( �ملحدودة جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي  / بنك �بوظبي �لتجاري قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب خبري م�شريف- �شاحب �لدور باجلدول- ما مل 
يتفق  طريف �خل�شومة على ت�شمية خبري� �آخر ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- 
وذلك  م�شتند�ت  ��شول  من  له  يقدم  �ن  ع�شى  وم��ا  �لور�ق  مطالعة  بعد  مهته  تكون 
خزينة  �يد�عها  �ملدعية  �لزمت  دره��م   20.000 قدرها  �مانة  وق��درت  �ملامورية  لتنفيذ 
 9.30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/4/11  يوم �خلمي�س  �ملحكمة جل�شة  لها  �ملحكمة. وحددت 

ch2E.21 . شباحا يف �لقاعة رقم�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/351  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )2( �ملحدودة جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي  / بنك �بوظبي �لتجاري قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب خبري م�شريف- �شاحب �لدور باجلدول- ما مل 
يتفق  طريف �خل�شومة على ت�شمية خبري� �آخر ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- 
وذلك  م�شتند�ت  ��شول  من  له  يقدم  �ن  ع�شى  وم��ا  �لور�ق  مطالعة  بعد  مهته  تكون 
خزينة  �يد�عها  �ملدعية  �لزمت  دره��م   20.000 قدرها  �مانة  وق��درت  �ملامورية  لتنفيذ 
 9.30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/4/11  يوم �خلمي�س  �ملحكمة جل�شة  لها  �ملحكمة. وحددت 

ch2E.21 . شباحا يف �لقاعة رقم�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/581 تنفيذ عقاري
طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  �نرتبر�ي�شز  ي��ر�  �شركة  ���ش��ده/  �ملنفذ  �ىل 
يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  كنعان  حليم  �شمري  وميثله:  ج��رب�ن  �شوقي  ب�شار  �لتنفيذ/ 
رقم  و�ل�شتئناف   2012/3/28 بتاريخ  �لربعاء  يوم  كلي  عقاري   2012/126 رقم  �لدعوى 
�ملوؤرخ  )من���وذج  �لتعاقد  بف�شخ   -1  : وذل���ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  ع��ق��اري   2012/267
2008/5/10( حمل �لتد�عي. 2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )490007( درهم و�لفو�ئد 
�لقانونية بو�قع 9% �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2012/2/7 وحتى متام �ل�شد�د 
وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.      
و عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/111 تنفيذ جتاري
�ملنفذ �شده/1- �شيد حممد مهدي  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/ نز�م �لدين عالء �لدينوف وميثله: يو�شف �حمد 
عبد�هلل عبد�لرحيم  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )7405878(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2656 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ل�شاحات �حلديثة لالر�شيات- ���س.ذ.م.م  جمهول 
�لتنفيذ/ جمال حممد عبد�لكرمي عو�س  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
وميثله: جمال علي �ل�شيد حممد �ل�شنقيطي   قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )593632( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 29165 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  عليه  �ملحكمة.و  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/419 تنفيذ ايجارات
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  منديل   عبد�لكرمي  �شعيد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لبفته �لعقارية وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد 
بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  �لزرعوين 
�ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د   -1 ب��الآت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين 
به وقدره )65799 درهم( على �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لع���الن.  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/812  مدين جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1- منري رمزي  بعلبكي   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى/ 
عزب  حجاج  حممود  وميثله:  )����س.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �شركة 
�بوجريدة   �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )3621  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة   2013/3/27 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/844  مدين جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1- حمد �شعيد حربي �شامل �لعامري    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  �بوجريدة  عزب  حجاج 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(    15.792.08( وقدره  عليها مببلغ 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1009  مدين جزئي                                      
�ملدعى عليه/1- حممد ز�فور مريدها عبد�لقادر مريدها  جمهول حمل �لقامة  �ىل 
مبا �ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي 
تاريخ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة   ) )7.707.12دره������م  وق���دره  مبلغ  للمتنازع 
�ملحاماة.   وحددت  �تعاب  �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �ل�شتحقاق وحتى متام 
لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1232  مدين جزئي                                      
�لقامة  �ل��درع��ى  جمهول حمل  �شامل حمد حميد  عليه/1- حمد�ن حمد  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )6066.23 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.    وحددت لها جل�شة يوم 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 
م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
�شيكون  �لق��ل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/672  مدين جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1- �شعيد حممد �شعيد خمي�س �ملرزوقي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  �بوجريدة  عزب  حجاج 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )8.904.49 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف  بان  عليه 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د 
�لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1236  مدين جزئي                                      
�لق��ام��ة مبا  �لكيالين   جمهول حمل  زي��د  غ�شان حلمي حممد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  �بوجريدة 
)4481.38 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/509   

�ملنذر/نيكولي كر�بيفني - بوكالة �ملحامي/حممد �ملازمي- �ملنذر �ليهما: 1- لت�س در�يف لتاجري �ل�شيار�ت 
ذ.م.م Lets drive rent a car - يعلنا على �لعنو�ن �لتايل:�مارة دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- �شارع 5�أ  
- بني �جل�شرين �لثاين و�لثالث- بناية �ل�شعفار لال�شتثمار بجو�ر وكالة �لنابودة لل�شيار�ت 2- مر�د�حمد 
حممد �لطاهر )�ردين ياجلن�شية( ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شريك - موقع على �ل�شيكات عن �ملطلوب 
�لمر �شدها �لوىل ) مكتب رقم 140 هاتف 3383433-04 - 3393944-04  بوكالتنا عن نيكولي كر�بيفني 
�شيكا  و�شتون  �ثنان  على  �لول  �ليها  �ملخطر  عن  وق��ع  قد  �لثاين  �ليه  �ملخطر  �ن  مبا  يلي:  مبا  نخطركم 
لأمر �ملخطر مببلغ �جمايل )1.028.000 درهم( ومبا �نه لدى عر�س هذه �ل�شيكات على �مل�شارف �مل�شحوبة 
عليها فقد �عيدت جميعها بدون �شرف لعدم وجود ر�شيد ولغلق �حل�شاب. لذلك: جئنا مبوجب هذ� �لكتاب 
ننذركم بوجوب ت�شديد قيمة �ل�شيكات �عاله �لبالغ جمموعها )1.028.000( درهم للمخطر وذلك خالل 
خم�شة �يام من تاريخه- و�ل �شوف ن�شطر �آ�شفني لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى م�شوؤوليتكم 

حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/493   

�ملنذرة/مى للعقار�ت )�س.ذ.م.م( �ملنذر �ليه: �شركة د�يفر ديجيتال تكنولوجيز   )ذ.م.م(
و�لتي  و�ملرت�شدة عليها  �مل�شتحقة  �ليجارية  بالقيمة  �لوفاء  �ول:-ب�شرورة  بالتايل:  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة على  تنبه 
عقد  �نتهاء  تاريخ  حتى  م�شتحق  دره��م  وخم�شون  وثالثة  و�شتمائة  �ل��ف  ع�شر  �ح��د   11.653.00 وق��دره  مبلغ  تبلغ 
�ليجار �خلا�س مبكتب رقم )1213( �حلا�شل بتاريخ 2012/12/31  بال�شافة �ىل ماي�شتجد من �لقيمة �ليجارية 
وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر. ثانيا: 
�خالء �ملكتب رقم )1213( حمل عقد �ليجار و�لكائن  بربج مى �ملقام على قطعة �لر�س رقم )219- 231( ب�شارع 
عمان- �لنهدة )1( دبي وت�شليمه  للمنذرة خالياً من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ل�شخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليها 
وقت �ل�شتالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لن��ذ�ر. ثالثا: �شد�د كافة فو�تري �خلدمات من كهرباء ومياه وغاز 
و�ية �شر�ئب ور�شوم حكومية �خرى تكون م�شتحقة على �لعني حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. ر�بعا: 
�شد�د مبلغ وقدره )1.000.00( �لف درهم وذلك عن غر�مة رجوع �ل�شيكات وذلك طبقا للبند رقم )11( من �شروط 
عقد �ليجار. وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر و�ل�شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ل�شرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�لخالء مع حتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف  �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الطلب رقم 2013/1 تف�سري 2012/1034 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

حممود  ورثة  �شد:  �شوريا   �جلن�شية:  �لبيطار  م�شلم  �شحر  �لتف�شري/  طالب 
�جلن�شية:  و�خرون  �هلل  وهبة  وعمر  و��شر  �دهم  �ملتويف  �ولد  وهم  عمر  فهمي 
�هلل  وهبة  و�أ�شر  �عالنه/�آدم  �ملطلوب  �حلكم  تف�شري  �لطلب:  مو�شوع  م�شر 
بالن�شر)�شحيفتني  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  عمر  فهمي  حممود  �ولد  وعمر 
و��شعتي �لنت�شار( حيث �ن طالب �لتف�شري �قام �لطلب �ملذكور �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لطب،  لذ� فانت مكلف 
د�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور ً 
�لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�يام على  �لطلب بثالثة  �ملحددة  لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/04
الحوال ال�سخ�سية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 396 /2013   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

�شعد  �لفلبني مدعي عليه: روجيه مي�شال  د�ى �جلن�شية:  نور هايفا  مدعي/ 
�لعدة  ونفقة  لل�شرر  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:  م�شطفى 
م�شطفى  �شعد  مي�شال  �عالنه/روجيه  �ملطلوب  �حل�شانة  و�ثبات  و�ملتعة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  فل�شطني  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/14
الحوال ال�سخ�سية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 130 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني   �جلن�شية:  ري�س  تابينج  د�نتي 
�جلن�شية:  �لقبي�شي  غامن  علي  مبارك  �عالنه/موزة  �ملطلوب  درهم   7.000
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 91 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
�شم�س �لدين نو�شاد �جلن�شية: �لهند مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�جلن�شية:  �لقبي�شي  غامن  علي  مبارك  �عالنه/موزة  �ملطلوب  درهم   10.000
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
بو��شطة  �و  �آل نهيان �شخ�شيا  �لتجارية مع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 122 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
�لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س   �جلن�شية:  هولدير  مياه  �شان  �شليم  حممد 
غامن  علي  مبارك  �عالنه/موزة  �ملطلوب  درهم   9.000 مببلغ  مالية  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقبي�شي 
لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 
قلم القيد                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 92 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �شوريا   �جلن�شية:  �لعرنه  حممد  �بر�هيم 
مببلغ 40533 درهم �ملطلوب �عالنه/موزة مبارك علي غامن �لقبي�شي �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 249 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ 

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
فرج  بالل  د�وود  فهد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لول  �خلليج  بنك  مدعي/ 
�لرميثي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: دعوى �شحة حجز وثبوت �حلق مببلغ 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لرميثي  فرج  بالل  د�وود  فهد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   323.208
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً  �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2394 /2012   جت  كل - م ت- ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �مليكانيكية  لالجهزة  مرتو  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  للمقاولت  �شاير  �شركة  عليه: 
�شاير  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  درهم   107.403 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/31 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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دخول ف�شل الربيع لهذا العام يوم 20 مار�ض
�لزر�عية ح�شب مو�عيد �لبذر و�لزرع و�حل�شاد و�حلرث و�لف�شول �لفلكية 
ف�شل  �أن  و�أو���ش��خ  �ل�شم�س.  ر�أ�شها  وعلى  �ل�شماوية  �لج���ر�م  مو�قع  ح�شب 
يف  �حل���ر�رة  معدل  ويكون  �لف�شل  بد�ية  عند  �جل��و  باعتد�ل  ميتاز  �لربيع 
30 درجة يف �حلد �لأق�شى ثم  16 درجة يف �حلد �لأدين و  بد�ية �لف�شل 
35 درجة يف منت�شف �لف�شل  تزد�د حر�رة �جلو حتى ت�شل �حلر�رة �إىل 20 
42 درجة ..وتكون �لرياح  ويكون حار� لت�شل �حلر�رة عند نهايته �إىل 25 
ن�شطة وتهب فيه بع�س �لعو��شف ويتكرر قدوم رياح �لطوز �ملحملة بالأتربة 
و�لغبار ..�أما معدل �لأمطار فيبلغ حو�يل 25 مم �أي ما يعادل 20 يف �ملائة 
�لثاين  �لن�شف  ..وميتاز  �شنويا  �لدولة  على  �لهاطلة  �لأمطار  جمموع  من 
من �لف�شل بجفاف �جلو و�شدة �حلر�رة نهار�. و�أ�شار �جلرو�ن �إىل �أن ف�شل 
�لربيع يتميز بكونه فرتة �نتقالية من برد ثم �عتد�ل �ل�شتاء �ىل دفء فحر 
�لرت�بية  للعو��شف  �مل�شببة  �ل��ري��اح  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل  ..وتتز�يد  �ل�شيف 

••  ال�سارقة-وام:

عند  فلكيا  �لربيع  ف�شل  وب��د�ي��ة  مار�س  �أو�ع��ت��د�ل  �لربيعي  �لع��ت��د�ل  يحل 
حلول �ل�شم�س يف ر�أ�س برج �حلمل �أول �لربوج �ل�شم�شية.. ويبد�أ جنما ر�أ�س 
وبرج �حلمل بالطلوع قبيل �ل�شبح بعد �شهر ون�شف من حلول �ل�شم�س به.. 
20 مار�س  وت�شميهما �لعرب �ل�شرطني وهما جنمان على قرين �حلمل يف 
عند  �لعاملي  بالتوقيت  فلكيا  �لربيع  ف�شل  يدخل  �لعام  وه��ذ�   . عام  كل  من 
يونيو   22 لغاية  �شهر مار�س �جل��اري  20 من  ي��وم  ر11 من   02 �ل�شاعة 
�إبر�هيم �جل��رو�ن �لباحث يف علوم  �ملقبل حيث يدخل ف�شل �ل�شيف. وقال 
�لثقافة  ب��د�ئ��رة  �ل�شماوية  بالقبة  �لعام  �مل�شرف  �جلوية  و�لأر���ش��اد  �لفلك 
�لف�شول  منها  دللت  بعدة  تعرف  �لعام  ف�شول  �ل�شارقة..�إن  يف  و�لإع���الم 
و�لف�شول  �ملو�شم  �ل�شائدة خالل  �ملناخية  �لعنا�شر  �ملناخية ح�شب معدلت 

�لناجتة من عبور منخف�شات جوية و�مل�شحوبة باجلبهات �لهو�ئية �لباردة 
�أو �لد�فئة �لقادمة من �شمال �إفريقيا  �لقادمة من �شمال �جلزيرة �لعربية 
عرب �جلزيرة �لعربية و�لتي توؤثر على دولة �لإمار�ت ..وتت�شبب هذه �لرياح 
�حتجاب  �لأحيان  بع�س  ويف  �لروؤية  م�شتوى  �نخفا�س  يف  بالتربة  �ملحملة 
�ل�شم�س ويطلق على هذه �لرياح رياح �لطوز ويكون م�شدرها �شحر�ء �لنفوذ 
بد�ية  م��ن  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��الل  وتتكرر   .. �لعربية  �جل��زي��رة  �شرق  �شمال 
�إبريل �إىل منت�شف مايو حدوث �لزو�بع �لرت�بية بالإ�شافة �إىل تكرر تكوين 
�ل�شباب يف �ل�شباح �لباكر . و�أو�شح �مل�شرف �لعام بالقبة �ل�شماوية بال�شارقة 
�نه �شيحدث خ�شوف جزئي للقمر بتاريخ 25 �إبريل �ملقبل بن�شبة ل تتعدى 
5 ر1 يف �ملائة..وبالتايل ل مييز ب�شهولة �شت�شهده �جلزيرة �لعربية ..ويتبعه 
�لهادي ويعقبه خ�شوف  �ملقبل يف �ملحيط  10 مايو  ك�شوف كلي لل�شم�س يف 

قمري من نوع �شبه �لظل يف 25 مايو لن ت�شهده �جلزيرة �لعربية.

وزيرة ال�شكان والت�شالت الفنلندية ت�شيد با�شرتاتيجية الهوية

م�شت�شفيات الغربية تنظم م�شرية للتعريف باأمرا�ض الكلى 

امل�ساركون ي�سيدون بجهود هيئة ال�سحة يف ابوظبي يف تنفيذ برنامج الك�سف املبكر عن �سرطان القولون 

اختتام فعاليات موؤمتر امرا�ض اجلهاز اله�شمي يف ابوظبي 

•• ابوظبي - الفجر

�أ�شادت معايل كري�شتيا كيورو وزيرة 
�لفنلندية  و�لت�����ش��الت  �لإ���ش��ك��ان 
لهيئة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ب��اخل��ط��ة 
�لتي  وبالنتائج  للهوية  �لإم����ار�ت 
و�لتي  �شوئها  يف  �لهيئة  حققتها 
ع��امل��ي��اً يف جمال  ت�����ش��ك��ل من���وذج���اً 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  �إع�������د�د 

و�لآليات �ملتبعة يف تنفيذها.
�شعادة  ��شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 
�لإمار�ت  �خل��وري مدير عام هيئة 
فنلندياً  ر���ش��م��ي��اً  وف������د�ً  ل��ل��ه��وي��ة 
�لفنلندية  �ل������وزي������رة  ب���رئ���ا����ش���ة 

�لذكية  ف�شاًل عن  �لهوية  بطاقة 
ت�شليطه �ل�شوء على �أبرز �مل�شاريع 
و�ملبادر�ت �لتي تنفذها �لهيئة وعلى 
�لرقمية  �ل��ه��وي��ة  م�����ش��روع  ر�أ���ش��ه��ا 
وم���رك���ز �ل��ت�����ش��دي��ق �لإل���ك���رتوين. 
�شرحاً  �خل������وري  �ل���دك���ت���ور  وق������ّدم 
ل��روؤي��ة �لهيئة ودوره���ا �مل��ح��وري يف 
من  لال�شتفادة  �لدولة  توجه  دعم 
و�أنظمة  �ل�����ش��ك��اين  �ل�����ش��ج��ل  ن��ظ��ام 
م�شاريع  دع��م  يف  �ملتقدمة  �لهوية 
�لحتادية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حلكومة 
وتطوير عمل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
يف �ل����دول����ة وت�����ش��ه��ي��ل �خل���دم���ات 
�لهيئة  ر���ش��ال��ة  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  يف 
تعزيز  يف  مل�����ش��اه��م��ة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 

وم�شاريع �حلكومة �لإلكرتونية.
�لوزيرة  �أ�شارت معايل  من جانبها 
من  تعترب  �لهيئة  جت��رب��ة  �أن  �إىل 
�حلكومية  �ل��ت��ج��ارب  �أف�����ش��ل  ب��ني 
�إىل  بالنظر  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
م�شاهمتها يف دعم منظومة �لعمل 
�ملحلي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي 
ل���دول���ة �لإم��������ار�ت م�����ش��ت��ف��ي��دة من 

م�شروع �لهوية �لرقمية.
وزيرة  ملعايل  �مل��ر�ف��ق  �ل��وف��د  و�شم 
�لفنلندية  و�لت�����ش��الت  �لإ���ش��ك��ان 
�شومينني  عي�شى  �ل�شيد  م��ن  ك��اًل 
م�������ش���ت�������ش���ار وزي����������ر �مل�����و�������ش�����الت 
و�لت�������������ش������الت و�ل���������ش����ي����د ج����وين 
�لبيئة  وزي����ر  م�شت�شار  ب��ارك��ون��ني 

وتبادل  �لتعاون  �شبل  بحث  بهدف 
�لأن����ظ����م����ة  �خل����������رب�ت يف جم�������ال 
و�لتعرف  �لهوية  ببطاقة  �ملتعلقة 
لالرتقاء  �مل��ب��ذول��ة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى 
�حلكومّية  �خل����دم����ات  مب�����ش��ت��وى 

�ملقّدمة للمتعاملني.
و�����ش���ت���ع���ر����س �ل����دك����ت����ور �خل�����وري 
خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ع��ق��د يف مقر 
�خلطة  باأبوظبي  �لرئي�س  �لهيئة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ه��ي��ئ��ة �لإم������ار�ت 
 2013-2010 ل�����ل�����ه�����وي�����ة 
وم�شاهمتها يف �إجناز نظام �ل�شجل 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �ل�شكاين 
جميع  ت�شجيل  خ��الل  من  �ملتحدة 
م�شروع  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 

وتطوير  و�لفردي  �لوطني  �لأم��ن 
�شجل �شكاين دقيق و�شامل.

�إن هيئة  �ل��دك��ت��ور �خل����وري  وق���ال 
�لإم�������ار�ت ل��ل��ه��وي��ة ح��ري�����ش��ة على 
�مل�شاهمة يف �لتنمية �ل�شاملة �لتي 
�إجناز  �إىل  �لدولة م�شري�ً  ت�شهدها 
نظام �ل�شجل �ل�شكاين �لذي يعترب 
مب��ث��اب��ة ح��ج��ر �لأ����ش���ا����س يف �إط����ار 

حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021. 
و�أ�شاف �لدكتور �خلوري �أن تركيز 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب����ات �ل���ي���وم م��ن�����ش��ّب��اً على 
يف  �لهوية  �إد�رة  منظومة  تطوير 
�لدولة، نحو تعزيز �أمنها ومكانتها 
�لتناف�شية عاملياً ومبا يدعم �شّناع 
�ل�شرت�تيجي  و�لتخطيط  �لقر�ر 

•• املنطقة الغربية - الفجر:

�لغربية  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ن���ظ���م���ت 
�لتابعة ل�شركة �بوظبي للخدمات 
مبنا�شبة  م�شرية  �شحة  �ل�شحية 
 2013 ل��ل��ك��ل��ى  �ل���ع���امل���ي  �ل����ي����وم 
�ل�شائعة  �لكلى  باأمر��س  للتعريف 
باملر�س  �لإ�شابة  و�أ�شباب  و�ملزمنة 
�لإ�شابة  خطر  خف�س  و�إم��ك��ان��ي��ة 
�نطلقت  ح���ي���ث  �ل���ك���ل���ى  مب����ر�����س 
�أم������ام وح�����دة �لكلى  �مل�������ش���رية م���ن 
مدينة  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل���غ���رب���ي���ة حتى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ز�ي�������د 

بر�مج �لتوعية وت�شتمر �لفعاليات 
متنوعة  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ن��ظ��م غياثي  �أ����ش���ب���وع ح��ي��ث  مل����دة 
�لأ�شبوع  �فتتاح  مبنا�شبة  م�شرية 
وم�شابقات مب�شت�شفى �ملرفاأ يف كل 

م�شت�شفيات �ملنطقة �لغربية. 
����ش���امل عي�شى  �أك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
م�شت�شفيات  م����دي����ر  �مل������زروع������ي 
�لحتفال  �همية  �لغربية  �ملنطقة 
باعتباره من  للكلى  �لعاملي  باليوم 
�لأح�����د�ث �ل��ت��ي ي��ه��ت��م ب��ه��ا �لعامل 
�ل��ك��ل��ى باتت  �أم���ر�����س  ب��اع��ت��ب��ار �ن 
و�ل�شائعة  �ملنت�شرة  �لأم��ر����س  من 

�أمر��س  وم��ع��اجل��ة  �ل��ك��ل��ى  غ�شيل 
�لكلى �لأخرى لفتا �ىل �ن �لوحدة 
�لكلى  لغ�شيل  �آل��ي��ات  ع�شر  ت�شم 
�نقطاع  دون  �لأ�شبوع  م��د�ر  تعمل 
كما مت �إن�شاء وحد�ت لغ�شيل �لكلى 
�لغربية يف كل من  يف م�شت�شفيات 

�ل�شلع و�ملرفاأ ودملا وغياثي.
ويبلغ عدد �ملر�جعني لغ�شيل �لكلى 
مري�س   35 �ل��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
م�شاب بف�شل كلوى مزمن يجرى 
ل���ه���م �ل���غ�������ش���ي���ل �ل�����دم�����وي ث���الث 
�لكلى  وح���د�ت  يف  ��شبوعيا  م���ر�ت 

مب�شت�شفيات �لغربية.

�ل�شارع �لعام يتقدمها غامن �شعيد 
مدينة  م�شت�شفى  مدير  �مل��زروع��ي 
وع����دد م���ن �مل�����ش��ئ��ول��ني و�لأط���ب���اء 
و�لأخ�����ش��ائ��ي��ني م��ن وح����دة �لكلى 
وموظفي �مل�شت�شفى يحملون �شعار 

�ليوم �لعاملي للكلى 2013.
برنامج  على  �لحتفال  ويت�شمن 
�لكلى  �أم��ر����س  ع��ن  �ل��وع��ي  لن�شر 
�ل�شكري  ويعترب  �مل��زم��ن  وخا�شة 
و�رت����ف����اع ت��غ��ط �ل����دم و�ل���ت���ق���دم يف 
�ملوؤدية  �أه���م �لأ���ش��ب��اب  �ل�����ش��ن م��ن 
�ىل �لإ�شابة مبر�س �لكلى �ملزمن 
�أعر��شه وعالجه و�أ�شبابه و �شملت 

على م�شتوى �لعامل و�أ�شاف ومن 
و�جبنا �لحتياط بتفعيل �لتوعية 
�يل  �لأ�شا�شية  �لأمر��س  مبخاطر 
�لكلوي  و�ل��ف�����ش��ل  �ل��ك��ل��ى  ت�����ش��ي��ب 
�لإ�شابة  وجتنب  عالجها  وط��رق 

بها.
وق����������ال ق����م����ن����ا ب�����اإن�����������ش�����اء وح������دة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��غ�����ش��ي��ل �ل���ك���ل���ى يف 
وتعمل  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ملعايري  �ح�������دث  وف������ق  �ل�����وح�����دة 
�لتقنيات  �ح���دث  وت�شم  �ل��دول��ي��ة 
�ىل  بالإ�شافة  �حلديثة  و�لأجهزة 
عمليات  يف  متخ�ش�س  طبي  ك��ادر 

و�ل���������ش����ي����دة ل��������ور� ف���ي���ك���ون���ني من 
وز�رة  يف  �لت�����ش��ال  �شيا�شات  �إد�رة 
ختام  ويف  و�لت�شالت.  �ملو��شالت 

�ل���ق���اء ت���ب���ادل �جل���ان���ب���ان �ل�����دروع 
م�شبح  �ل�شيد  بح�شور  �لتذكارية 
�مل�����ش��م��اري م��دي��ر ق��ط��اع �خلدمات 

عامر  و�ل�شيد  و�مل�شاندة  �ملوؤ�ش�شية 
�لت�شال  �إد�رة  م����دي����ر  �مل����ه����ري 

�حلكومي و�ملجتمعي يف �لهيئة.

توجه لإجراء عمليات حتويل جمرى املعدة لعالج بع�ض حالت ال�شكري

�و�شى �مل�شاركون يف موؤمتر �جلديد 
يف �مر��س �جلهاز �له�شمي �لذي 
عقد يف �بوظبي حتت رعاية معايل 
�ل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
ب�������ش���رورة ع����الج حالت  �مل��ج��ت��م��ع 
با�شتخد�م  �ل�������ش���دي���دة  �ل�����ش��م��ن��ة 
�مل��ن��ظ��ار �جل��ر�ح��ي م��ن قبل فريق 
طبي ي�شم عدة تخ�ش�شات بحيث 
يتم تقييم �حلالة ب�شكل دقيق قبل 
�لهتمام  م��ع  �جل���ر�ح���ي  �ل��ت��دخ��ل 
ق��د متتد  و�ل��ت��ي  �حل��ال��ة  مبتابعة 

�ىل 5 �شنو�ت بعد �لعملية . 
ب�شرورة  �مل�����ش��ارك��ون  �و���ش��ى  ك��م��ا 
ع���دم �ج����ر�ء ع��م��ل��ي��ات ق�����س �ملعدة 
برنامج  �شمن  �جل��ر�ح��ي  باملنظار 
نظر�  �ل�����و�ح�����د  �ل����ي����وم  ع���م���ل���ي���ات 
حل���اج���ة �مل���ري�������س �ىل �ل���ب���ق���اء يف 
���ش��اع��ة على   48 مل����دة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لقل بعد �لعملية للمتابعة جتنبا 
يف  وللتدخل  م�شاعفات  حل���دوث 
�مل��ن��ا���ش��ب يف ح����ال حدوث  �ل���وق���ت 
�مل�شاركون  و�ك��د    . م�شاعفات  �ي 
بالتو�شيات  �لهتمام  على �شرورة 
عمليات  �ج�����ر�ء  ���ش��ان  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
للحالت  �مل���ع���دة  جم����رى  حت���وي���ل 
�ملر�شية �لتي تعاين من �ملتالزمة 
ثبت  �ن  ب��ع��د  وذل���ك  �ل�شتقالبية 
جناح هذه �لعمليات يف عالج مثل 
هذه �حلالت ، و�لخذ يف �لعتبار 
�شرورة �جر�ء عمليات ق�س �ملعدة 
�لتي  للحالت  �جل��ر�ح��ي  باملنظار 
ت����ع����اين م����ن م����ر�����س �ل�������ش���ك���ري و 
�ل�شمنة �ملفرطة يف �ملر�حل �لوىل 
من �ل�شابة ل�شمان نتائج �ف�شل 
�ل�شكري  على �شعيد عالج مر�س 

�ملرت�فق مع  �ل�شمنة �ملفرطة . 
و�����ش���اد �حل�����ش��ور م���ن �لط���ب���اء يف 
مببادر�ت  �لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف 

�ب��وظ��ب��ي فيما  �ل�����ش��ح��ة يف  ه��ي��ئ��ة 
�لور�م  عن  �ملبكر  بالك�شف  يت�شل 
�لتي  �لتوعية  وبر�مج  �ل�شرطانية 
يتم تنظيمها م�شريين يف ذلك �ىل 
�ور�م  ع��ن  �مل��ب��ك��ر  �لك�شف  ب��رن��ام��ج 
تنفذه  �ل���ذي  و�ل��ق��ول��ون  �مل�شتقيم 
هيئة �ل�شحة يف �بوظبي بالتعاون 
�ل�شحية  �مل���ن�������ش���ات  خم��ت��ل��ف  م����ع 
�ن  موؤكدين  و�خلا�شة  �حلكومية 
مثل هذه �لرب�مج �لوقائية ت�شاعد 
ك���ث���ري� يف �ك���ت�������ش���اف �حل�������الت يف 
�لوقت �ملبكر و�لو�شول �ىل �ل�شفاء 

�لتام دون حدوث م�شاعفات . 
نظمته  �ل������ذي  �مل����وؤمت����ر  ون���اق�������س 
جم��م��وع��ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل���ن���ور يف 
�ب���وظ���ب���ي خ������الل �ل����ي����وم �ل���ث���اين 
�لعديد من �ملو�شوعات �لتي ركزت 
�لكبدي و�لكت�شاف  على �للتهاب 
عمليات  و  �ل��ق��ول��ون  لور�م  �ملبكر 
�جلر�حي  باملنظار  �ل�شمنة  ع��الج 
و حالت �لتقيوؤ عند �لطفال بعد 

�جر�ء �لعمليا ت �جلر�حية . 
�لعوم  ق��ا���ش��م  �ل���دك���ت���ور  ت���وج���ه  و 

ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
بال�شكر  �ل�����ن�����ور  م�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات 
�ل�شيخ  م���ع���ايل  �ىل   و�ل����ع����رف����ان 
نهيان مبارك �ل نهيان على �فتتاح 
برنامج   و متابعة  �ملوؤمتر  فعاليات 
�جناحه  يف  �����ش���ه���م  م����ا  �مل�����وؤمت�����ر  
وحتقيق �لهد�ف �ملن�شودة م�شري� 
جل�شات  خ���الل  �مل��ن��اق�����ش��ات  �ن  �ىل 
م�شاركة  من  ت�شمنته  مبا  �ملوؤمتر 
يف  �حل�شور  �لط��ب��اء  من  �يجابية 
يف  ��شهمت  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
�مل�شاركني و�لطالع  �شقل خرب�ت 
على �لجتاهات �حلديثة يف جمال 
�م��ر����س �جلهاز  وع��الج  ت�شخي�س 

�له�شمي .  
تو�شل  �ل��ت��ي  �لتو�شيات  �ن  و�ك���د 
مناق�شتها  ���ش��ت��ت��م  �مل���وؤمت���ر  �ل��ي��ه��ا 

ثبت  �ن��ه  �ل  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
�ل�شكري  مر�س  ع��الج  يف  جناحها 
�لتي  �حل������الت  م���ن   60% ع��ن��د 
�لعمليات  من  �لنوع  لهذ�  خ�شعت 
. و قدم  �لدكتور �أمني �جلوهري 
جر�حة  ق�شم  ورئ��ي�����س  ����ش��ت�����ش��اري 
ورقة  �لنور  م�شت�شفى  يف  �لطفال 
ع��م��ل ع��ن ح���الت �ل��ت��ق��ي��وؤ، ملر�شى 
بعد  لالأطفال،  �لعمرية  �ملجموعة 
�لعمليات �جلر�حية  حيث  �إج��ر�ء 
ركز على  تو�شيح م�شببات �لتقيوؤ 
و �لتمييز بني �لدلئل و�لأعر��س 

�ملر�شية. 
�لرحمن  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  و حت���دث 
�لُب�َشيالت �لورمية يف  عثمان عن 
عو�مل  وخماطر  �لقولون   غ�شاء 

�لورم �ل�شرطاين يف 

و قدم �لدكتور علي �ل�شيد ��شت�شاري 
و�لكبد  �له�شمي  �جلهاز  �مر��س 
�لإل��ت��ه��اب �لكبدي  حم��ا���ش��رة ع��ن 
�ىل  وت��ط��رق  �لبطني  بالتجويف 
��الت �ل��ك��ب��د �ملُ��زم��ن��ة  و�آلية  ُم��ْع�����شِ
ذلك  ُي�شاحبه  وم��ا  �لكبد  �إ���ش��اب��ة 
 ، �لبطني  بالتجويف  م��ر���ٍس  م��ن 
َتاأْثري  �إ�شتك�شاف  �ىل  ت��ط��رق  كما 
م�شتقات  م����ن  �خل�������ايل  �ل�����غ�����ذ�ء 
�جل��ل��وت��ني �لأم��ي��ن��ي��ة و�أث�����ره على 

نتائج مع�شالت �لكبد. 
��د �لأطر�س  ُم��َه��نَّ �ل��دك��ت��ور  �ل��ق��ى  و 
عن  حم��ا���ش��رة  �ل���ش��ع��ة  ��شت�شاري 
�لعملي  و�لإ���ش��ت��ك�����ش��اف  �ل��ف��ح�����س 
�ملنظار  بو��شطة  للقولون  �لفعلي 
، و حت��دث �ل��دك��ت��ور  ط��ه �إبر�هيم 
�����ش���ت�������ش���اري �جل������ر�ح������ة وم���دي���ر 

�ل�شحية  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ع 
�لتطبيق  �لية  يف  للت�شاور  �ملعنية 
بالتن�شيق  و  �لم��ك��ان��ي��ات  وف��ق  ك��ل 
هيئة  �مل��خ��ت�����ش��ة يف  �جل���ه���ات  م���ع 

�ل�شحة يف �بوظبي . 
م��ن ج��ان��ب��ه ك�����ش��ف �ل��دك��ت��ور فو�ز 
����ش���ي���خ ت�������ر�ب ������ش����ت����اذ م���������ش����ارك و 
جامعة  يف  �جل����ر�ح����ة  ����ش��ت�����ش��اري 
�لمار�ت و م�شت�شفى تو�م �ن هناك 
توجه يف �جلامعة وم�شت�شفى تو�م 
حتويل  عمليات  �ج����ر�ء  يف  ل��ل��ب��دء 
جم�����رى �مل����ع����دة ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 
مر�س �ل�شكري عند �حلالت �لتي 
تعاين م��ن زي���ادة يف �ل���وزن و ذلك 
�خذ مو�فقة جلنة �خالقيات  بعد 
هذ�  �ن  باعتبار  �ل�شحية  �لبحوث 
�لنوع من �لعمليات حتت �لتجربة 

على  م��وؤك��د�  و�مل�شتقيم  �ل��ق��ول��ون 
و��شتئ�شال  �ملبكر  �لك�شف  �أهمية 
م���ن غ�شاء  �ل���ورم���ي���ة  �ل��ب�����ش��ي��الت 
�ل�����ق�����وق�����ون، ك�����ج�����زٍء م�����ن ن���ظ���ام 
�ل�شامل  �لطبي  و�لفح�س  �لك�شف 
ل��ل��ق��ول��ون.    كما حت��دث  �لدكتور 
�شفو�ن طه ��ش�شاري ورئي�س ق�شم 
�جلر�حة يف م�شت�شفى �لنور �شارع 
�مل��ط��ار  ع��ن خربته يف  �شق باطن 
�ملنظار )لتخ�شي�س  بو��شطة  �ملعدة 
�لوزن( ، و�إبر�ز �ل�شفات و�خلو��س 
ْمَنِة  �ل�شُّ ملر�شى  �ملميزة  �ل�شكانية 
�ن ح��الت مر�شية عديدة  م��وؤك��د� 
�ل�شمنة  و  �ل�����ش��ك��ري  م���ن  ت���ع���اين 
�ملعدة  ق�س  عمليات  �ج���ر�ء  وب��ع��د 
لها باملنظار �جلر�حي توقفت عن 

تناول �دوية �ل�شكري .  

�لفحو�شات  ع��ن   �لنور  م�شت�شفى 
�ل�������ش���ام���ل���ة و�لإ����ش���ت���ك�������ش���اف���ي���ة عن 
�لقولون  يف  �ل�����ش��رط��ان��ي��ة  �لأور�م 
، وقدم  �أب����و ظ��ب��ي  و�مل�����ش��ت��ق��ي��م، يف 
��شت�شاري  ع��و���س  ���ش��امل  �ل��دك��ت��ور 
و�لكبد  �له�شمي  �جلهاز  �مر��س 
�بوظبي حما�شرة عن معاجلة  يف 
�مل�����ش��ب��ب��ات �مل��ر���ش��ي��ة �ل��ن��اج��م��ة عن 
�ل�شفر�وية   �مل�����ر�رة  ق��ن��اة  �إ���ش��اب��ة 
وتطرق  �جل��ر�ح��ي��ة   �لعملية  �إث���ر 
لعمليات  �مل��ق��ارن��ات �حل��دي��ث��ة  �ىل  
�شق وفتح �لبطن �جلر�حية  �لتي 
�ملر�رة  ��شتئ�شال  �أو  ل�شق  جُت���رى 
�لو�جب  و�لإج���ر�ء�آت  �ل�شفر�وية  
�لأذى  �إحل�����اق  ل��ت��ف��ادي  �ت���خ���اذه���ا 
�ل�شفر�وية ومناق�شة  �ملر�رة  بقناة 

عو�مل �خلطورة . 

اخلدمات العالجية اخلارجية تنظم برناجما 
للتوعية ال�شحية ملر�شى ال�شكري 

�ل�شحي لدى  �لوعي  �لنمط وذلك لرفع م�شتوى  هذ� 
مزودي �خلدمات �ل�شحية و�مل�شتفيدين منها.

�إبالغ  �ل�شكري  ملر�شى  �ل��ت��وع��وي  �ل��ربن��ام��ج  ويت�شمن 
متو�زن  غذ�ئي  نظام  على  �ملحافظة  بفو�ئد  �مل�شابني 
بع�س  ومم��ار���ش��ة  بالب�شرة  و�ل��ع��ن��اي��ة  �لأدوي�����ة  وت��ن��اول 
على  �ملر�شى  حث  �ىل  بالإ�شافة  �لريا�شية  �لن�شاطات 
مر�قبة م�شتويات �جللوكوز و�ل�شعر�ت �حلر�رية وذلك 

ل�شبط جرعات �لن�شولني بال�شكل �ل�شحيح.
�مل�����ش��ري م���دي���ر �خلدمات  �ل���دك���ت���ور ف���ار����س  و�أو�����ش����ح 
�ل�����ش��ي��دلن��ي��ة يف �خل���دم���ات �ل��ع��الج��ي��ة �خل��ارج��ي��ة �أن 
حول  توعوية  ون�شر�ت  كتيبات  توزيع  �شت�شمل  �حلملة 
مدى  ملعرفة  وذل��ك  �ل�شتبيانات  توزيع  و�شيتم  �ملر�س 
ك��ي نعمل على م�شح  �مل��ر���س وذل���ك  �لنا�س جت��اه  وع��ي 

�ملفاهيم �خلاطئة �ملرتبطة بهذ� �ملر�س.
�خلارجية  �لعالجية  �خل��دم��ات  �أن  �ىل  �مل�شري  و����ش��ار 
تركز على تقدمي �لرعاية �لكاملة للمر�شى ومتكينهم 
من �لو�شول ب�شهولة �إىل �خلدمات �لطبية �ملتخ�ش�شة 
و�ملتطورة مع توفري خمترب�ت حديثة ومر�فق متكاملة 
خدمات  �ملقدمة  خدماتها  تت�شمن  كما   .. للت�شخي�س 
�لوقائية  و�ل�شحة  �لفح�س  ومر�كز  �ملدر�شية  �ل�شحة 

وحلول �لعياد�ت �ملتنقلة ومر�كز �لعناية �لإ�شعافية.

••  اأبوظبي -وام:

�ملن�شاآت  �إح���دى  �خلارجية  �لعالجية  �خل��دم��ات  تنظم 
�شحة  �ل�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة 
من  �ب��ت��د�ء  �ل�شكري  ملر�شى  �شحيا  ت��وع��وي��ا  ب��رن��اجم��ا 

�لثالثاء �ملقبل.
�إط��ار جهود و�ل��ت��ز�م �خلدمات  وت��اأت��ي ه��ذه �خلطوة يف 
�ل�شحي  �ل��وع��ي  م�شتوى  ب��رف��ع  �خل��ارج��ي��ة  �لعالجية 

ملر�شى �ل�شكري يف �إمارة �أبوظبي.
�ملويجعي  مبركز  �لتوعوي  �لربنامج  فعاليات  وتنطلق 
يف مدينة �لعني حيث �شيقوم فريق مكون من �ثنني من 
�لتغذية  �أخ�شائية  �إىل  بالإ�شافة  وممر�شة  �ل�شيادلة 

بزيارة �ملركز.
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل  �ل����زي����ارة  وت���ه���دف 
�ل�شكري  للوقاية من مر�س  �عتماد منط حياة �شحي 
وخ�شو�شا طب �لطفال و�ل�شيخوخة وذلك عن طريق 

�لتو��شل �لد�ئم و�ملنتظم بني �ملر�كز.
�لن�شاء  �ح��ت��ي��اج��ات  م��ع��اجل��ة  �أي�����ش��ا  �ل��ربن��ام��ج  وي�شمل 

�حلو�مل �لذين يعانون من مر�س �ل�شكري.
هذ�  جعل  �إىل  �خلارجية  �لعالجية  �خل��دم��ات  وت�شعى 
�لربنامج من�شة تعليمية للمر�شى للتكيف �لذ�تي مع 
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ا�ستمرار الع�سيان املدين يف عدن وح�سرموت 

احلراك ي�شعد رف�شه للحوار الوطني باليمن
•• �سنعاء-وكاالت:

�حل�����ر�ك �جلنوبي  ق���وى  ���ش��ع��دت 
�ملنادي بانف�شال جنوبي �ليمن عن 
�شماليه من خطو�ت رف�س �مل�شاركة 
يف موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�شامل 
�ملزمع تد�شينه غد� �لثنني، و�شط 
خماوف من �ندلع �أعمال عنف يف 
�ملتجددة  �ملو�جهات  ��شتمر�ر  ظل 
�لقو�ت �حلكومية  يف �جلنوب بني 

ونا�شطني يف �حلر�ك.
�مل��ج��ل�����س �لأعلى  ���ش��ر  �أم����ني  وق����ال 
فوؤ�د  �ل�شلمي  �جل��ن��وب��ي  ل��ل��ح��ر�ك 
�إن �حل����ر�ك �جل��ن��وب��ي قرر  ر����ش��د 
فعاليات  ب���ت���د����ش���ني  �ل���ت�������ش���ع���ي���د 
وي�شتمر  �ل�شامل  �مل��دين  �لع�شيان 
مبختلف  �لث������ن������ني  ي�������وم  ح����ت����ى 
وتتخلله  �جل����ن����وب  حم����اف����ظ����ات 
م��ل��ي��ون��ي��ة حت���ت �شعار  م��ظ��اه��ر�ت 
�ل����ق����ر�ر ق����ر�رن����ا مب��دي��ن��ت��ي عدن 
و�مل����ك����ال رف�������ش���ا مل����وؤمت����ر �حل�����و�ر 

�ليمني.
�تخذ  �حل������ر�ك  �أن  ر�����ش���د  و�أك������د 
م��وق��ف��ا و����ش��ح��ا م��ن �حل����و�ر ودعا 
جمل�س  ودول  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
�جلهتان  وهما  �خلليجي  �لتعاون 
�ل�شلطة  �نتقال  لتفاق  �لر�عيتان 
�شليمة  �آل����ي����ات  ل��و���ش��ع  و�حل�������و�ر 
حلل �لق�شية �جلنوبية من خالل 
جديدة  خليجية  م���ب���ادرة  ت��ق��دمي 

�لذهاب �إىل �أعمالهم.
عطلت  مك�شر،  خ��ور  م��دي��ري��ة  ويف 
�حلركة  و�شلت  �حلكومية  �مل�شالح 
�ل�شو�رع  وظهرت  فيها،  �لتجارية 
�شوهدت  بينما  �مل����ارة،  م��ن  خالية 
منت�شرة  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �لأم������ن  ق�����و�ت 
خ��ا���ش��ة يف ���ش��اح��ة �ل��ع��رو���س �لتي 

تتو�شط �ملدينة.
و�ل�شيخ  ك����ري����رت،  م����دري����ات  ويف 
عدن،  مبدينة  �شعد،  ود�ر  عثمان، 
�أغلقت  �ليمن،  كربى مدن جنوب 
�ملحال �لتجارية و�متنع �ملوظفون 
تنفيذ�  �أعمالهم  �ىل  �ل��ذه��اب  عن 

للع�شيان.
ويف  ح�������ش���رم���وت  حم���اف���ظ���ة  ويف 
و�شيئون،  و�ل�����ش��ح��ر،  �مل��ك��ال،  م���دن 
وم���رك���ز حم��اف��ظ��ة حل���ج �حلوطة 
�شباح  منذ  مدنياً  ع�شياناً  ب���د�أت 
�ليوم، ومت �غالق جلميع �ملحالت 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل���د�ر����س  �ل��ت��ج��اري��ة 

�حلكومية.
وت�����ش��ه��د ع�����دن وم������دن �أخ�������رى يف 
فرب�ير-�شباط   21 منذ  �جلنوب 
�لقو�ت  ب���ني  م���و�ج���ه���ات  �مل���ا����ش���ي 
�حل���ك���وم���ي���ة وع���ن���ا����ش���ر �حل������ر�ك 
لنف�شال  ي��دع��و  �ل����ذي  �جل��ن��وب��ي 
ج��ن��وب �ل��ي��م��ن ع��ن ���ش��م��ال��ه، فيما 
�شقوط  ع���ن  �مل���و�ج���ه���ات  �أ����ش���ف���رت 
عنا�شر  من  غالبيتهم  قتيال   12

�حلر�ك.

عنا�شر  ب����اجت����اه  �ل����ن����ار  �أط���ل���ق���ت 
�إ�شابات  ت�شجيل  �حلر�ك من دون 

.
م�شفحات  �إن  �لعيان  �شهود  وق��ال 
�مل���ع���ال، قامت  �لآم������ن مب���دي���ري���ة 
تقام  �ل��ذي  �لإم���ام  بتحطيم منرب 
علية خطبة �جلمعة من كل �أ�شبوع 
باملن�شورة،  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�����ش��ارع  يف 
�لتجارية  �مل��ح��الت  ظ��ه��رت  بينما 
م��غ��ل��ق��ة و�م���ت���ن���ع �ل���ع���ام���ل���ون عن 

ت��ت��ي��ح ح����و�ر� م��ت��ك��اف��ئ��ا ون��دي��ا بني 
�ل�شمال و�جلنوب.

مكونات  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�حلر�ك ترى �أنه ل حل ول ��شتقر�ر 
دول���ة  ب��ا���ش��ت��ع��ادة  �إل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�لدميقر�طية  �ل��ي��م��ن  ج��م��ه��وري��ة 
�لتي دخلت يف وحدة  �لدولة  وهي 
�ل�شمايل  �ل�شطر  م��ع   1990 �ل��ع��ام 
�ليمنية  �ل���ع���رب���ي���ة  �جل���م���ه���وري���ة 

)�شابقاً(.

وتو��شل �لع�شيان �ملدين �ل�شامل، 
يف  وح�شرموت  ع��دن  مبحافظتي 
�شهود  و�أف��اد  �ل�شبت،  �م�س  �ليمن، 
عيان ليونايتد بر�س �نرتنا�شونال، 
و�ملد�ر�س  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��الت  �ن 
و�مل���ر�ف���ق �حل��ك��وم��ي��ة �أغ��ل��ق��ت ومل 
�قفلت  كما  ع��دن،  يف  �أبو�بها  تفتح 
من  �ملن�شورة  مديرية  يف  �ل��ط��رق 
�أن  �ىل  م�شريين   ، حمتجني  قبل 
و�جلي�س  �لأم���ن  ق��و�ت  م�شفحات 

اأمريكا تفر�ض عقوبات على �شركتني اإيرانيتني 
•• وا�سنطن-رويرتز:

�وباما  ب��ار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  �د�رة  فر�شت 
�نهما  ت��ق��ول  �ي��ر�ن��ي��ن  �شركتني  على  ع��ق��وب��ات 
�لرئي�شية  ل��ل�����ش��رك��ة  ت���اأم���ني  خ���دم���ات  ت���وف���ر�ن 
ل�شحن �لبرتول يف �ير�ن يف �طار �حدث جهود 
�مريكية ملنع متويل �لربنامج �لنووي �لير�ين 

�ملتنازع عليه.
�نها  �لم���ري���ك���ي���ة  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  وق����ال����ت 
للحماية  كي�س  جمموعة  على  عقوبات  فر�شت 
و�ل��ت��ع��وي�����س و�مل���ع���روف���ة ب��ا���ش��م ك��ي�����س ب���ي �ند 

للتاأمني  �لي��ر�ن��ي��ة  م��رك��زي  بيمة  و���ش��رك��ة  �ي 
كي�س  وت���وف���ر  �ي.  �ي  ���ش��ي  ب��ا���ش��م  و�مل���ع���روف���ة 
لناقالت  �لي��ر�ن��ي��ة  �لوطنية  لل�شركة  �لتاأمني 
�لنفط وتوفر �شي �ي �ي لل�شركة �عادة �لتاأمني. 
وفر�شت وز�رة �خلارجية �ي�شا حظر� على منح 

تاأ�شري�ت ل�شتة من م�شوؤويل �ل�شركتني.
وتعد هذه �لجر�ء�ت جزء� من حتركات ذكرتها 
�خلارجية  وز�رت�������ا  خ��الل��ه��ا  ف��ر���ش��ت  روي������رتز 
و�خل����ز�ن����ة �لم��ري��ك��ي��ت��ان ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رجل 
قائلة  �ل�شحن  جم��ال  يف  يعمل  ي��ون��اين  �ع��م��ال 
ن��اق��الت نفط نيابة  ب���اد�رة �شبكة  ���ش��ر�  �ن��ه ق��ام 

عن �حلكومة �لير�نية لللتغلب على �لعقوبات 
�لدولية �ملفرو�شة على مبيعات �ير�ن �لنفطية.
�لنووي  �ل��ربن��ام��ج  �ن  �لغربية  �ل���دول  وتعتقد 
�لي�����ر�ين ي�����ش��ن��ع ����ش��ل��ح��ة. وت���ق���ول ط���ه���ر�ن �ن 

�لربنامج لغر��س مدنية متاما.
�لوليات  ف��ر���ش��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات  وق��ل�����ش��ت 
�ل��ع��ام �ملا�شي  �مل��ت��ح��دة و�لحت�����اد �لوروب������ي يف 
�شادر�ت �لنفط �لير�نية �ىل �لن�شف �ىل نحو 
مليون برميل يوميا. و�شاعدت �لعقوبات �ي�شا 
على خف�س قيمة �لعملة �لير�نية �لريال و�دت 

�ىل �رتفاع �لت�شخم �ىل نحو 25 يف �ملئة.

•• وا�سنطن-وكاالت:

قال �أحد نو�ب �لكونغر�س �جلمهوريني �إن جمرد نو�يا 
�لأ�شلحة  با�شتخد�م  �لأ���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س 
تكون  �أن  يجب  �لفعلي  ��شتخد�مها  �أو  �لكيمياوية 
خطا �أحمر على �لوليات �أن تكون م�شتعدة لتحديده 
�إىل  دع��ا  كما  �لتحديد،  ه��ذ�  على  يرتتب  م��ا  وتنفيذ 

تقدمي م�شاعد�ت ملمو�شة للمعار�شة �مل�شلحة.
�أن  �لنائب عن ولية ميت�شغان مايك روجرز  و�أو�شح 
�لعامل على و�شك �أن ي�شهد كارثة كيمياوية يف �شوريا.

و�أ�شاف �أنه وعندما يتعلق �لأمر بالأ�شلحة �لكيمياوية 
يجب على �أمريكا �أن تكون و��شحة متاما وتعلن �لآتي: 
�إذ� ح�شلنا على معلومات موثوقة باأن �لنظام �ل�شوري 
�شد  ل��ذل��ك  ي�شتعد  �أو  ك��ي��م��ي��اوي��ة  �أ���ش��ل��ح��ة  ي�شتخدم 
�ل�شعب �ل�شوري، �شرند بقوة ع�شكرية �شريعة ومدمرة 
ومب�شاندة  ظ��ل،  �لأ���ش��د  نظام  �إن  قائال  و��شتطرد     .
�إي��ر�ن وحزب �هلل �للبناين، مطلق �ليدين خالل  من 
�لآخر  ور�ء  �أح��م��ر  خطا  يتخطى  �ملا�شيني  �لعامني 
دون  �ل�شوريني  م��ن  �لآلف  ع�شر�ت  و�إ�شابته  بقتله 
�لقيادة  ينتظر  ظ��ل  �ل��ع��امل  و�أن  و��شنطن،  م��ن  ر�دع 

�ل��ق��ادرة على وق��ف �أع��م��ال �لأ���ش��د �ل��وح�����ش��ي��ة.   ودعا 
روجرز �إىل دعم �لدعوة �لأمريكية لإنهاء نظام �لأ�شد 
مب�شاعد�ت ملمو�شة لالعبني �لرئي�شيني مبا يف ذلك 
و�لت�شليح  �ملعار�شة  �لأف�شل بني جمموعات  �لتن�شيق 
�مل���درب���ني يف  �مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة  �لن��ت��ق��ائ��ي لأع�����ش��اء 

�لوليات �ملتحدة.
لإن�شاء  �أمريكا  �لتعاون مع حلفاء  �إىل �شرورة  و�أ�شار 
�لتعرف  ميكننا  حيث  �شوريا  �شمايل  يف  �آمنة  منطقة 
 ، وتنظيمها  �ملعار�شة  جمموعات  على  �أف�شل  ب�شكل 
وتوفري �لأمن لالجئني ومتكني �ملعار�شني �مل�شلحني 

من �لبقاء يف بالدهم بتدريبهم وتزويدهم باملعد�ت.
و�أ����ش���اف �أن���ه ي��ج��ب �أي�����ش��ا م��و�ج��ه��ة ت��ه��دي��د �لق�شف 
�ل�شوريني  على  خ��ط��ر�  ميثل  �ل���ذي  �شكود  ب�شو�ريخ 
و�لبلد�ن �ملجاورة، مبا يف ذلك ن�شر وحد�ت باتريوت 

�مل�شادة للطائر�ت يف تركيا.
�ملتحدة،  للوليات  �لقيادي  �ل���دور  وبغياب  �إن��ه  وق��ال 
و�أ�شلحة من  �ل��ف��ر�غ وق��دم��و� م�شاعد�ت  �آخ���رون  م��الأ 
�أمريكا  �أن تقع �لآن يف �لأي��دي �خلطاأ وُتفقد  �ملرجح 
يهدد قدرتنا  للتغيري غيابنا  �إر�دة ح�شنة  �أو  نفوذ  �أي 

على �لتاأثري من �أجل �لتغيري �لإيجابي يف �شوريا .

•• لندن-وكاالت:

غزو  �إن  �لربيطانية  تلغر�ف  ديلي  ذي  �شحيفة  قالت 
�لعر�ق �أ�شفر عن مقتل �أكرث من 116 �ألفا من �ملدنيني 
�لعر�قيني يف غ�شون ثماين �شنو�ت، و�أ�شافت �أن �لغزو 
كلف �لوليات �ملتحدة ما يزيد على 801 مليار دولر. 
لن�شيت  ذي  جم��ل��ة  در�����ش���ة  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�����ش����ارت 
�لربيطانية �لطبية، وذلك ب�شاأن �لتكلفة �لتي تكبدها 
�لغزو �لأمريكي �لربيطاين للعر�ق قبل ع�شر �شنو�ت، 
وتفيد �لدر��شة باأن �ملدنيني �لعر�قيني بدوؤو� مبو�جهة 
�ملوت منذ �للحظة �لتي بد�أت فيها �أول غارة جوية على 
�ل�شحيفة  ون�شبت   .2003 19 مار�س-�آذ�ر  �لبالد يف 
�ألفا   116 �إن  �لقول  �أمريكيني  طبيني  م�شوؤولني  �إىل 
و903 مدنيني عر�قيني لقو� حتفهم يف �حلرب على 
�لعر� ق، وذلك يف فرتة �لغزو وحتى �ن�شحاب �آخر جندي 

و�أ�شافت   .2011 �لأول  دي�شمرب-كانون  يف  �أم��ريك��ي 
�أربعة  مقتل  ع��ن  �أي�شا  �أ�شفر  �ل��غ��زو  �أن  تلغر�ف  ديلي 
�آلف و487 جنديا �أمريكيا و179 ع�شكريا بريطانيا 
تعترب  �لتقدير�ت  ه��ذه  �أن  مو�شحة  تقدير،  �أق��ل  على 
�لقتلى  ب�شاأن  �أخ��رى، وخا�شة  �أقل بكثري من تقدير�ت 
�لعر�قيني. ون�شرت جملة لن�شيت در��شة  �ملدنيني  من 
يف 2006 قارنت فيها بني معدلت �لنمو �ل�شكاين يف 
�لعر�قي يف مرحلتي ما قبل �لغزو وما بعده، وخل�شت 
�إىل �لقول �إن هناك 655 �ألف حالة وفاة �إ�شافية منذ 
�نتقاد�ت  و���ش��ط   ،2003 �ل��ع��ر�ق يف  �حل���رب على  ب��دء 
�أن  �إىل  تلغر�ف  ديلي  و�أ���ش��ارت  �مل�شح.  لطريقة  متعددة 
للتكلفة  بالن�شبة  حتفظات  ت��ب��دي  �جل��دي��دة  �ل��در����ش��ة 
�ملالية للغزو، م�شيفة �أنه لو �أن �لدر��شة �أ�شافت �لفو�ئد 
�ملرتفعة �ملرتتبة على �لديون �لأمريكية ب�شبب �حلرب، 
فاإن فاتورة �لغزو قد تزيد على ثالثة ترليونات دولر.

•• الفاتيكان-ا ف ب:

يبلغ  �ل��ذي  فرن�شي�س  للبابا  �ل�شحي  �لو�شع  يثري 
�لت�شاوؤلت ول�شيما  �ل�شاد�شة و�ل�شبعني من عمره، 
خم�شني  ق��ب��ل  رئ��ت��ه  م��ن  ج���زء  با�شتئ�شال  �ملتعلقة 
�شلفه  �ل��ه��و�ج�����س لأن  ه���ذه  ت��ف��اق��م��ت  ع���ام���ا. وق���د 
برت�جع  ��شتقالته  ب��رر  ع�شر  �ل�شاد�س  بنديكتو�س 
�جل�شيمة  �لع��ب��اء  مو�جهة  على  �جل�شدية  ق��درت��ه 
 17 �مل��ول��ود يف  �ل��ب��اب��ا فرن�شي�س  حل��ربي��ت��ه. وي��ب��دو 
باملقارنة  م�����ش��ن��ا   ،1936 دي�����ش��م��رب  �لول  ك���ان���ون 
مالحمها  تكونت  �لتي  للبابا  �ملثالية  �ل�شورة  م��ع 
�لن  ر�أوه حتى  �لنا�س  لكن  �ملفاجىء.  �نتخابه  قبل 

خالل  و�لعافية  بال�شحة  وين�شح  باحليوية  مليئا 
�وىل �مل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا. وك�شف 
على  �ل�شحي  و�شعه  ح��ول  للقلق  �ل�شا�شي  �مل�شدر 
من  و�لع�شرين  �حل��ادي��ة  ففي  �ل�شحف.  �شفحات 
جر�حية  عملية  برغوليو  خلورخي  �جريت  عمره، 
��شتوؤ�شل خاللها جزء من رئته. ويف �شريته �لذ�تية 
�لتي حتمل عنو�ن �لي�شوعي ، قال �ملوؤلفان �شرجيو 
قامو�  �لطباء  �ن  �مربوغيتي،  وفرن�شي�شكا  روب��ني 
بت�شخي�س �كدو� فيه �ن �حدى رئتيه غري �شليمة. 
و�جريت له عملية ��شتئ�شال جزء من �لرئة �ليمنى 
ل��ك��ن �ملتحدث   . ث��الث��ة دم��ام��ل  �ل��ت��ي وج����دو� فيها 
با�شم �لفاتيكان �لب فدريكو لومباردي طماأن غد�ة 

�نتخابه بالقول �ن هذه �لعملية مل ت�شكل عائقا يف 
حياته �ليومية. و��شاف �ن �لذين يعرفونه د�ئما ما 
�لذين  �لخت�شا�شيون  ويوؤكد   . جيدة  ب�شحة  ر�أوه 
و�عترب  �لتحليل.  بر�س هذ�  فر�ن�س  وكالة  �لتقتهم 
�لرئة  باأمر��س  �ملخت�س  مارتيني  �يف  �لربوف�شور 
فلي�س  �شليمة،  �ل��رئ��ة  ون�شف  �ل��رئ��ة  ه��ذه  كانت  �ذ� 
طبيعية  ب�����ش��ورة  �لعي�س  ت��و�ج��ه  م�شكلة  �ي  ه��ن��اك 
زميله  �لت�شخي�س  ه��ذ�  و�ك���د   . ع��م��ره  يف  ل�شخ�س 
ن�شتطيع  ق��ال  �ل��ذي  دوت��زن��ربغ  برتر�ن  �لربوف�شور 
فعال �ن نعي�س حياة طبيعية برئة و�ح��دة، وهذ� ل 
يغري �شيئا. وقليلة هي �لمور �لتي تثري قلقنا، ويف 

�لمكان �ن ن�شبح ون�شافر بالطائرة .

الو�شع ال�شحي للبابا يثري الت�شاوؤلت 

وا�شنطن بو�شت: كيمياوي الأ�شد خط اأحمر! 

•• وا�سنطن-بريوت-ا ف ب:

جتمع وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية 
حول  م���ع���ل���وم���ات  �أي(  �آي  )����ش���ي 
�شوريا  يف  �ملتطرفني  �لإ�شالميني 
�إليهم  ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ات  لإم��ك��ان��ي��ة 
ب���دون ط��ي��ار يف مرحلة  ب��ط��ائ��ر�ت 
لح��ق��ة، وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �شحيفة 

لو�س �أجنلو�س تاميز.
م�شوؤولني  ع��ن  �ل�شحيفة  ونقلت 
�أمريكيني حاليني و�شابقني قولهم 
�إن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما 
يف  �شربات  �أي  بتوجيه  ي�شمح  مل 

�شوريا، و�لأمر لي�س مطروحا.
على  �مل�����ش��رف��ة  �أي  �آي  �ل�����ش��ي  ل��ك��ن 
ب����دون  �ل����ط����ائ����ر�ت  ب����ر�م����ج  �إد�رة 
�لنا�شطني  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  ط��ي��ار 
بباك�شتان و�ليمن، قامت بتغيري�ت 
يف �شفوف �ل�شباط �مل�شوؤولني عن 
جمع  لتح�شني  �ل�شربات،  توجيه 
�ملعلومات حول �لنا�شطني يف �شوريا 
و�شكل هوؤلء �ل�شباط وحد�ت مع 
زمالء لهم كانو� يطاردون نا�شطي 

�لقاعدة يف �لعر�ق.
�لنا�شطني  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
على  �نتقلو�  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ق��د�م��ى 
و�لتحقو�  ����ش���وري���ا،  �إىل  �لأرج������ح 
بامللي�شيات �لتي تقاتل �حلكومة يف 

هذ� �لبلد.
�ملكلفون  �ل�������ش���ب���اط  وي���ت���م���رك���ز 
بالرتكيز على �شوريا يف مقر وكالة 
لنغلي  يف  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت 
كما  �لأم��ريك��ي��ة،  فرجينيا  ب��ولي��ة 

قالت �ل�شحيفة.
ب�شكل  تعمل  �ل��وك��ال��ة  �أن  وت��اب��ع��ت 

�ل�شعودية  �ل�شتخبار�ت  مع  وثيق 
�أجهزة  م���ن  وغ���ريه���ا  و�لأردن�����ي�����ة 
يف  �لنا�شطة  �ملنطقة  ��شتخبار�ت 
�أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت  ���ش��وري��ا. 
تز�يد  مع  تاأتي  �ل�شتعد�د�ت  هذه 
�لإ�شالميني  �ملقاتلني  �ن��ت�����ش��ار�ت 

�ملتطرفني يف �شوريا .
�لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  �أن  و�أك����دت 
�أق������وى  م�����ن  و�ح���������دة  �أن  ت���ع���ت���ق���د 
وهي  �ل�شورية  �ملعار�شة  ملي�شيات 
جبهة �لن�شرة.. منظمة �إرهابية ل 
ميكن متييزها عن تنظيم �لقاعدة 

يف �لعر�ق .
�لرئي�س  �ك����د  �أخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
�ل��ل��ب��ن��اين م��ي�����ش��ال ���ش��ل��ي��م��ان على 

�مل������وزع ب��ع��د م��ن��ت�����ش��ف �ل���ل���ي���ل، �ن 
لبنان  يف  �ل�شتقر�ر  على  �حلفاظ 
نر�شل  �ل  جميعا  علينا  يفرت�س 
م�شلحني �ىل �شوريا ول ن�شتقبلهم. 

يجب علينا �ن نلتزم �حلياد .
�جلي�س  ت��ك��ل��ي��ف  �ن����ه مت  و�����ش���اف 
م�شلح  �ي  وتوقيف  قمع  �للبناين 
م��وج��ود ب��ه��دف �مل��ح��ارب��ة، �ن كان 
من �ملعار�شة �ل�شورية �و من غري 

�ملعار�شة .
�جلانب  م��ن  طلبت  دم�شق  وك��ان��ت 
للم�شلحني  ي�����ش��م��ح  �ل  �ل��ل��ب��ن��اين 

با�شتخد�م �حلدود ممر� لهم .
وقالت �لر�شالة �ن �لقو�ت �لعربية 
تقوم  ت���ز�ل  ل  �مل�شلحة  �ل�����ش��وري��ة 

وج���وب �ل��ت��ز�م �حل��ي��اد م��ن �لنز�ع 
�ر���ش��ال م�شلحني  �ل�����ش��وري وع���دم 
�ىل ���ش��وري��ا وع�����دم ����ش��ت��ق��ب��ال��ه��م ، 
ب���ي���ان �شادر  ج����اء يف  م���ا  ب��ح�����ش��ب 
لرئا�شة  �لع����الم����ي  �مل��ك��ت��ب  ع���ن 
�جلمهورية �م�س. جاء ذلك عقب 
من  م��ذك��رة  لبنان  دم�شق  ت�شليم 
وز�رة �خلارجية تهدد فيها بق�شف 
�لر��شي  يف  م�����ش��ل��ح��ني  جت��م��ع��ات 
�للبنانية �ذ� ��شتمر ت�شلل �مل�شلحني 

من لبنان �ىل �لر��شي �ل�شورية.
وق����ال ���ش��ل��ي��م��ان يف خ��ط��اب خالل 
�شاحل  يف  �للبنانية  �جلالية  لقائه 
جولة  �ط��ار  يف  يزورها  �لتي  �لعاج 
�لبيان  ذك��ر  م��ا  بح�شب  �ف��ري��ق��ي��ة، 

ب�شبط �لنف�س بعدم رمي جتمعات 
�لع�شابات �مل�شلحة د�خل �لر��شي 
�ل��ع��ب��ور �ىل  م��ن  ملنعها  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�ل���د�خ���ل �ل�����ش��وري، ل��ك��ن ذل���ك لن 

ي�شتمر �ىل ما ل نهاية .
لبناين  ح���ك���وم���ي  م�������ش���در  و�ك������د 
�حلكومة  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
تنظر بجدية تامة �ىل هذ� �لنذ�ر 
، و�ن هناك م�شاور�ت مكثفة جارية 
�لطريقة �لف�شل  �يجاد  من �جل 

ل�شبط �حلدود .
وتطالب �ملعار�شة �للبنانية )قوى 
14 �آذ�ر( �ملناه�شة للنظام �ل�شوري 
ب��ن�����ش��ر �جل��ي�����س ع��ل��ى ك���ل �حل����دود 
�لتهريب  ح���رك���ة  مل��ن��ع  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
�مل�شلحني،  فيها  مب��ا  �ن��و�ع��ه  ب��ك��ل 
من  �للبنانية  �لر����ش��ي  وحلماية 
�جلي�س  بها  ي��ق��وم  ت��وغ��ل  عمليات 
�ل�شوري ومن جت��اوز �ط��الق �لنار 
�ىل  �ل�شورية  �لر����ش��ي  و�لق�شف 

لبنان.
�ل�����ش��اب��ق م��ث��ل هذه  وح�����ش��ل��ت يف 
�لتجاوز�ت و�خلروقات وقد �وقعت 
��شبوع،  وم���ن���ذ  وج����رح����ى.  ق��ت��ل��ى 
تتعر�س مناطق حدودية يف �شمال 
لبنان ب�شكل يومي ل�شقوط قذ�ئف 
ر�شا�شة  ��شلحة  م��ن  ن��ار  ولط���الق 
م�����ش��دره��ا �جل���ان���ب �ل�������ش���وري ما 

ت�شبب با�شر�ر يف منازل عدة.

�سليمان يوؤكد عدم اإر�سال م�سلحني اإىل �سوريا 

اأمريكا تدر�ض ا�شتهداف مت�شددين �شوريني

حلبجة تدعو للت�شامح بذكرى ق�شفها بالكيماوي
•• حلبجة-ا ف ب:

�ل��ذك��رى �خل��ام�����ش��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن لتعر�شها للق�شف  �م�����س  �ل��ك��ردي��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ح��ي��ت م��دي��ن��ة حلبة 
�لكيميائي، بدعوة �ىل تر�شيخ مبد�أ �لت�شامح بدل �لكر�هية . و�حت�شد يف و�شط حلبجة �لو�قعة �شمال 
�شرق بغد�د مئات من �شكان �ملدينة و�لقرى �ملحيطة بها، وبد�أو� يجولون منذ �ل�شباح �شو�رعها وهم 
�ل�شهد�ء يف  ن�شب  و�م��ام  �لق�شف.  لبع�س �شحايا  �شور�  �خ��رون  رفع  فيما  كردية،  �عالما  يرفعون 
يف   1988 وقع  �ل��ذي  �لكيميائي  �لق�شف  ل�شحايا  �شور  علقت  �لير�نية،  للحدود  �ملحاذية  �ملدينة 
�لفرتة �لخرية من �حلرب �لعر�قية �لير�نية. و�دى �لق�شف �لذي �شنته طائر�ت حربية �ىل مقتل 
�لن�شاء و�لطفال يف ق�شف مبختلف �نو�ع �ل�شلحة  بني �ربعة �ىل �شبعة �لف �شخ�س عظمهم من 
�لكيميائية مثل غاز �خلردل و�ل�شارين وخليط �خر ي�شل �لع�شاب بح�شب تقدير�ت كردية م�شتقلة. 
ويتهم �لكر�د نظام �شد�م ح�شني بق�شف �ملدينة �لتي كانت حمتلة من قبل �لقو�ت �لير�نية علما �ن 

�لنظام �ل�شابق كان �تهم �ير�ن بالق�شف.

خ�شائر فادحة لغزو اأمريكا العراق 

املعار�شة الرو�شية تنظم مظاهرة يف 6 مايو 
•• مو�سكو-يو بي اأي:

تخطط �ملعار�شة �لرو�شية لتنظيم مظاهرة يف مو�شكو يف 6 �أيار مايو �ملقبل 
يف ذكرى �مل�شرية �لحتجاجية �لتي نظمتها يف �ليوم نف�شه من �لعام 2012 
جمل�س  �جتماع  يف  �مل�شاركني  �غلب  �أن  �ل��ي��وم  رو�شيا  قناة  و�أف���ادت  �لفائت 
�ملذكور.  �ملوعد  تنظيم ح�شد يف  و�فقو� على  �لرو�شية،  للمعار�شة  �لتن�شيق 
�شلطات مدينة مو�شكو  �إىل  �ل�شاأن  بهذ�  �ملعار�شة طلباً  تقدم  �ن  ويفرت�س 
خالل �لفرتة �لقانونية �لالزمة، لتنظيم هذه �ملظاهرة حتت �شعار من �جل 
مبو�فقة  ٌنّظمت  �لتي  �ملعار�شة  فعالية  وكانت  بالوتنايا.  �شاحة  يف  �حلرية 
�شلطات مو�شكو يف 6 مايو �يار من �ل�شنة �ملن�شرمة، تطورت �ىل مو�جهات 
متظاهر   400 من  �ك��رث  �عتقل  حيث  و�ملتظاهرين،  �ل�شرطة  رج��ال  بني 
مكان  نحو  �مل�شرية  تقدم  بعرقلة  �ل�شرطة  رج��ال  حينها  �ملعار�شة  و�تهمت 

�لتجّمع، يف حني �تهمت �ل�شرطة �ملتظاهرين بالقيام باأعمال ��شتفز�زية.
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قالت �شحيفة �جلارديان �لربيطانية �ن �ل�شرطة حتقق فيما يقدر 
�شحيفة  �شد  �لهو�تف  على  بالتن�شت  جديدة  �شكوى   600 بنحو 

نيوز �أوف ذ� وورلد �ململوكة لروبرت مردوخ و�ملتوقفة حاليا.
ل��و���ش��ائ��ل �لع���الم  وت���اأت���ي ه���ذه �لن���ب���اء يف وق���ت ح�����ش��ا���س بالن�شبة 
�لربيطانية حيث من �ملقرر �أن يجري �لربملان يوم �لثنني ت�شويتا 
�لربيطانية  �ل�شحف  تنظيم  كيفية  ب�����ش��اأن  خ��الف��ي��ة  ق�شية  ع��ل��ى 
و�لتعدي  �ل����ر�أي  ح��ري��ة  ب��ني  �لفا�شل  �خل��ط  ب��ت��ج��اوز  ت�شتهر  �ل��ت��ي 
�ل��وزر�ء �لربيطاين ديفيد  �ل�شخ�شية. وي�شعى رئي�س  على �حلقوق 
كامريون �ىل نوع من �لتنظيم �لذ�تي بينما تريد �ملعار�شة و�شريكه 
يف �لئتالف حزب �لدميقر�طيني �لحر�ر �أن يكون �لطار �لتنظيمي 
�أم�س  �جلديد له ت�شريع جديد يدعمه. وقالت �شحيفة �جلارديان 
معلومات  على  �حل�شول  مت  �ن��ه  ت�شمها  مل  م�شادر  عن  نقال  �لأول 
د�خل  م��ن  ل�شخ�س  �لهاتفية  �لت�شجيالت  م��ن  �جل��دي��دة  �لتن�شت 
�لك�شف  �شيتم  �أن���ه  م�شيفة  �ث��ب��ات  ���ش��اه��د  �لن  �أ���ش��ب��ح  �ل�شحيفة 
على  يت�شن  �لثنني. ومل  ي��وم  �ملحكمة  �لتفا�شيل يف  مزيد من  عن 
�لفور �حل�شول على تعليق من نيوز �نرتنا�شونال �لذر�ع �ل�شحفية 
�لربيطانية لمرب�طورية نيوز كورب �لعالمية. و�أقام �لع�شر�ت من 
�مل�شاهري و�ل�شا�شة و�شحايا �جلر�ئم وغريهم دعاوى ق�شائية �شد 
نيوز �نرتنا�شونال �أو طالبوها بالتعوي�س منذ �لك�شف عن ف�شيحة 

�لتن�شت قبل عامني.

ق����ررت �حل��ك��وم��ة �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن ف��ك��رة حت��ن��ي��ط جثمان 
�لع��الم و�لت�شال  �علن وزير  ت�شافيز، كما  �لر�حل هوغو  �لرئي�س 

�رن�شتو فيليغا�س .
58 عاما  �آذ�ر-م���ار����س ع��ن  وت���ويف ه��وغ��و ت�شافيز يف �خل��ام�����س م��ن 

ب�شرطان يف منطقة �حلو�س مل تك�شف �ي تفا�شيل عنه حتى �لآن.
وك��ت��ب �ل��وزي��ر �ل��ف��ن��زوي��ل��ي ع��ل��ى ح�شابه ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت طلبت 
للجنة  تقرير  بعد  ت�شافيز  �لقائد  جثمان  حتنيط  ف��ك��رة  ��شتبعاد 

�لطبية �لرو�شية .
و�و�شح �ن هذ� �لتقرير �ظهر �ن �لتحنيط يتطلب �ر�شال �جلثمان 
�ىل رو�شيا وبقائه هناك مدة �شبعة ��شهر على �لقل لجناز عملية 

حتنيطه.
�لربعاء  �علن  م��ادورو  نيكول�س  بالوكالة  �لفنزويلي  �لرئي�س  وكان 
�نه �شيكون من �ل�شعب جد� حتنيط جثمان ت�شافيز لن �لجر�ء�ت 

�ل�شرورية كان يجب �ن تبد�أ قبل �ليوم بكثري .
م�شتوى  على  علماء  ��شتقبلنا  �لر�شمي  للتلفزيون  ت�شريح  يف  وقال 
رفيع جد� وهم �لف�شل يف �لعامل، من رو�شيا و�ملانيا �كدت �ملذكر�ت 
و�لر�ء �لعلمية �نه �شيكون من �ل�شعب جد� حتنيطه لن �ل�شتعد�د�ت 

كان يجب �ن تبد�أ و�ن يتخذ �لقر�ر قبل �ليوم بكثري .
�ن  ت�شافيز  وف���اة  �ي���ام على  ث��الث��ة  بعد  بنف�شه  �ع��ل��ن  م����ادورو  وك���ان 
�مام  ت�شافيز  جثمان  ونقل  �لب��د  �ىل  يحنط  �شوف  �لقائد  جثمان 
�لتي  �لكني�شة  من  ح��م��ر�ء،  ثيابا  �رت���دو�  �لذين  �لفنزويليني  �لف 
�شجي فيها منذ �ل�شاد�س من �ذ�ر-مار�س، يف م�شرية �خرية نحو ثكنة 

تنطوي على �همية رمزية حتولت متحفا.

�ل�شي�شان،  جمهورية  يف  مي8-  ط��ر�ز  من  رو�شية  مروحية  �شقطت 
�م�س، ما �أدى �إىل مقتل 3 من �أفر�د طاقمها وجرح �لر�بع.

ونقلت قناة رو�شيا �ليوم عن م�شدر يف �لأجهزة �لأمنية �ل�شي�شانية، 
�أن �مل��روح��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة وه��ي م��ن ط���ر�ز م��ي 8-  �شقطت ف��ج��ر�ً يف 
�أن  �إىل  و�أ�شار  خانكال  مطار  من  بالقرب  غ��روزين  مدينة  �شو�حي 

�ل�شباب �لكثيف يف �ملنطقة يبدو �أنه ت�شبب يف �شقوط �ملروحية.
�ل���ر�ب���ع �إىل  3 م���ن ط��اق��م��ه��ا ون��ق��ل  �أدت �حل���ادث���ة �ىل م��ق��ت��ل  وق���د 
�مل�شت�شفى و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن فرقة �لإنقاذ �لتي و�شلت �إىل مكان 
�مل��ح��رتق ومتكنت م��ن �شحب  �مل��روح��ي��ة  �حل��ادث��ة ع��رثت على هيكل 
�أ�شر�ر  �أية  �ملروحية  �شقوط  ينتج عن  ، ومل  �لهدف  �أجهزة مر�قبة 

�أو �إ�شابات على �لأر�س.

عوا�سم

لندن

مو�سكو

كراكا�ص

حكم بوقف مراقبة الإنرتنت يف اأمريكا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

بوقف  �آي  ب��ي  �إف  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  �لأم��ريك��ي  �لق�شاء  �أم���ر 
�أو�مر �شرية ملر�قبة �لإنرتنت با�شم مكافحة �لإرهاب باعتبارها  ��شتخد�م 

خمالفة للد�شتور.
و�أ�شدرت �لقا�شية �شوز�ن �إيل�شتون يف حمكمة �شان فر�ن�شي�شكو بكاليفورنيا 
غربي �لوليات �ملتحدة حكما قالت فيه �إن �ل�شتخد�م �ملعمم لأو�مر �شرية 
�آي بعدم ن�شر مو�د على �لإنرتنت يظهر خطر� على حرية  �إف بي  �ل�  من 

�لتعبري يف حني �أن هذ� �حلظر لي�س �شروريا.
عن  للدفاع  جمموعة   2011 يف  بها  تقدمت  �شكوى  بعد  �حلكم  و���ش��در 
جمموعة  با�شم   ، فاوندي�شن  فرونتيري  �إلكرتونيك  هي  �لإن��رتن��ت،  حرية 

�ت�شالت بقيت جمهولة �ل�شم.
يت�شنى  �شهور حتى  �لتطبيق يف غ�شون ثالثة  �حلكم حيز  هذ�  و�شيدخل 
للم�شرعني �لأمريكيني �لطعن يف �حلكم �لق�شائي وي�شمح قانون باتريوت 
�أكت �لذي مت تبنيه بعد هجمات �حلادي ع�شر من �شبتمرب �أيلول 2001 
ملكتب �لتحقيقات �لفدر�يل باإر�شال مثل هذه �لأو�مر �ل�شرية، وهي عبارة 
عن ر�شائل، �إىل جمموعات خا�شة للح�شول منها على �ملعلومات �ل�شرورية 

ملر�قبة ح�شابات �إنرتنت.
ويف �لوقت نف�شه، فاإن هذ� �لقانون مينع تلك �ملجموعات من ك�شف ح�شول 
مثل هذه �لطلبات و�أ�شارت �لقا�شية يف حيثيات �حلكم �ل�شادر �أم�س �لأول 
�أُر�شلت يف �لعامني �ملا�شيني،  �إىل �أن �آلف �لطلبات بحظر ح�شابات معينة 
و�أنها �أُرفقت يف %97 من �حلالت بحظر �لإ�شارة �إىل تلك �لطلبات. وقد 
�أعلنت موؤخر� �شركة غوغل �لأمريكية �أن �آلف �لطلبات �ملتعلقة مبر�قبة 

ح�شابات وردت عليها دون �أن حتدد عددها بدقة بناء على طلب �ل�شلطات.

حملة للدفاع عن القد�ض بجامعات بريطانيا 

كاتب: زيارة اأوباما لإ�شرائيل لن تاأتي بجديد 
مل  و�إذ�   . �ل���دول���ت���ني  ح���ل  ف���ر����س 
لل�شغط على  �أوباما م�شتعد�  يكن 
نتنياهو �أو معاقبته، و�إذ� مل يوقف 
بناء �مل�شتوطنات، فلي�س من فائدة 
من �أي مباحثات يف هذه �لق�شية. 
مهما  �إ�شر�ئيلي  �شيا�شي  �أي  لكن 
وقف  على  يو�فق  لن  معتدل  ك��ان 

تو�شيع �مل�شتوطنات .
�لو�قع  ل��ي��ك��ث��ف  م��ي��ل��ر  و����ش��ت��ط��رد 
�أوباما فقد  �أن  �ملعقد ، م�شري� �إىل 
و�شيفقد بجعله جتميد �مل�شتوطنات 
�ملباحثات  يف  منهجه  ج��و�ن��ب  �أه��م 
و�إذ�  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل.  ل��دى  م�شد�قيته 
ف�شيفقدها مع  ذل���ك،  ع��ن  ت��ر�ج��ع 

�لفل�شطينيني و�لعرب.

•• وا�سنطن-وكاالت:

�إن  ميلر  دي��ف��د  �آرون  �ل��ك��ات��ب  ق��ال 
زي����ارة �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي بار�ك 
�لأ�شبوع  ه���ذ�  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أوب���ام���ا 
ل����ن ت���ك���ف���ي ل���ت�������ش���وي���ة �ل���ع���الق���ات 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �مل���ت���وت���رة ب��ي��ن��ه وبني 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني 
�ملتوقع  نتنياهو. وكذلك من غري 
�أن حترز تقدما يف �أي من �لق�شايا 
�لرئي�شية بال�شرق �لأو�شط، خا�شة 

عملية �ل�شالم.
وقال يف مقال له ن�شرته و��شنطن 
�ل���ع���الق���ات بني  �إن  �م�������س  ب��و���ش��ت 
�لثنني غري �ملتو�ئمني هي �لأكرث 
و�إ�شر�ئيل،  �أم����ريك����ا  ب���ني  ت���وت���ر� 
�أوباما  �أن  �لبد�ية  يبدو منذ  وكان 
ونتنياهو لن ي�شتطيعا �لعمل معا. 
�إز�ء دور  نتنياهو ممتلئ بال�شكوك 
ب�شكل  �ل�����ش��الم  عملية  يف  �أم��ريك��ا 
غري طبيعي، وخا�شة �إذ� لعب هذ� 
�لذي  �أوب��ام��ا  مثل  �شخ�س  �ل���دور 

يطمح لتحقيق �إجناز�ت كبرية.
و�أو�شح �أن �أوباما من جيل خمتلف 
عن جيل بيل كلينتون وجورج دبليو 
بو�س. فقد كان عمره �شت �شنو�ت 
�إبان حرب يونيو حزير�ن 1967، 
ون�شج مع نتائجها �حتالل �ل�شفة 
مع  ولي�س   ، غ��زة  وق��ط��اع  �لغربية 
و�مل�شتهدفة  �ل�شعيفة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

�لتي كانت قبل تلك �حلرب.
�ل�شاذج  �أوب���ام���ا  ���ش��غ��ط  �أن  وذك����ر 
م���ن �أج�����ل جت��م��ي��د ع��م��ل��ي��ات بناء 
لالرتباط  �فتقاره  و  �مل�شتوطنات، 

جنود بريطانيون عر�شة لرتكاب جرائم
•• لندن-رويرتز:

ذك��ر بحث �ن �ح��ت��م��الت �رت��ك��اب �جل��ن��ود �لربيطانيني �ل��ذي��ن خ��دم��و� يف 
�ل�شبان و�لذين �شهدو� معارك فعلية جر�ئم  �لعر�ق و�فغان�شتان ول�شيما 

عنيفة تزيد باملقارنة مع �قر�نهم من �ملدنيني .
ب��ري��ط��اين �ر���ش��ل��و� �ىل �لعر�ق  14 �ل���ف ج��ن��دي  ل��ن��ح��و  وه����ذه �ل��در����ش��ة 
و�فغان�شتان هي �ول در��شة تدر�س �ل�شلة بني �خلدمة �لع�شكرية و�جلرمية 

�لعنيفة من خالل ��شتخد�م �شجالت جنائية ر�شمية.
�لع�شكريني يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ت�����ش��اع��د  �ن  �ل��ن��ت��ائ��ج مي��ك��ن  �ن  ب��اح��ث��ون  وق���ال 
حت�شني تقييم ملخاطر �لعنف فيما بني �لع�شكريني �حلاليني و�لع�شكريني 

�ل�شابقني.
و�شددو� على �نه على �لرغم من �ن هذه �لدر��شة ت�شري �ىل وجود م�شكلة 
�ل�شابقني  �جل��ن��ود  ك��ل  �ن  تعني  ل  ف��ان��ه��ا  �شملتهم  مل��ن  بالن�شبة  خ��ط��رية 

�شي�شبحون مرتكبي جر�ئم عنف.
�ل�شحة  �بحاث  ملركز  �مل�شارك  �ملدير  وي�شيلي  �شيمون  �لربوفي�شور  وق��ال 
�لدر��شة متاما  رئا�شة  �شارك يف  �لذي  لندن  كوليدج  كينجز  �لع�شكرية يف 
م��ث��ل خ��ل��ل ���ش��غ��وط م��ا ب��ع��د �ل�����ش��دم��ة ف���ان ه���ذه لي�شت نتيجة ع��ام��ة بني 

�لع�شكريني.
 50 بن�شبة  لديهم  تزيد  قتالية  ب��اأدو�ر  قامو�  �لذين  �ن  �لدر��شة  ووج��دت 
�لعودة باملقارنة  �لتهديد بالعنف بعد  �و  �رتكاب �عتد�ء�ت  �ملئة �حتمال  يف 

باجلنود �لذين مل يقومو� باأدو�ر قتالية.
من  �ك��رث  و�دي���ن  �ل�شبان.  ب��ني  خا�س  ب�شكل  للنظر  لفتة  �مل�شكلة  وك��ان��ت 
تقل  جندي  �لف  ثالثة  نحو  بني  من  عنف  جر�ئم  بارتكاب  �ملئة  يف   20
�عمارهم عن 30 عاما باملقارنة مع 7ر6 يف �ملئة فقط من �ملدنيني يف نف�س 
�ي�شا على  �ل�شوء  ت�شلط  �لدر��شة  �ن  �لباحثون  �لعمرية. وقال  �ملجموعة 
�ملو�د  تناول  �لف��ر�ط يف  �لنف�شية يف �جلي�س وم�شكالت  �ل�شحة  م�شكالت 

�لكحولية وخلل �شغوط ما بعد �ل�شدمة و�ل�شلوك �لعدو�ين.
�لعمل  ر�أ�شت  و�لتي  لندن  كوليدج  كينجز  من  ماكمانو�س  دي��ردر�  وقالت 
وقدمت �لنتائج خالل لقاء يف لندن �ن �جلر�ئم �لعنيفة كانت �كرث �نت�شار� 

بني �ل�شبان من �لرتب �لقل يف �جلي�س .
�رتكاب جر�ئم عنف  بتاريخ  ب�شكل قوي  �ل�شلوك مرتبط  و��شافت �ن هذ� 
قبل �لن�شمام للجي�س وياأتي ن�شر هذه �لدر��شة يف دورية لن�شيت �لطبية 
يف �لوقت �لذي يقول فيه �لقادة �لع�شكريون يف �لوليات �ملتحدة �نه يجب 
16 مدنيا يف �فغان�شتان �لعام �ملا�شي لفح�س  �خ�شاع جندي متهم بقتل 

لقو�ه �لعقلية.

�شاهما  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م���ع  �مل��ت��ع��اط��ف 
تعيينه  �إن  وق��ال  �لتوتر.  زي��ادة  يف 
لل�شالم  ك��م��ب��ع��وث  ميت�شل  ج���ورج 
�لأول  تن�شيبه  م���ن  ي��وم��ني  ب��ع��د 
�ملتكررة  ودعو�ته  لأمريكا،  رئي�شا 
�ل�شتيطان،  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ج��م��ي��د 
و حم����اول����ة ت���ق���رب���ه م����ن �ل���ع���رب 
و�مل�شلمني يف خطابه بالقاهرة عام 
2009، �أقنعت نتنياهو باأن �أوباما 

�شي�شغط عليه بقوة. 
ورغ��م ذل��ك، ف��اإن �لكاتب يقول �إن 
�ل�شغوط �ملتز�يدة للتعامل �لناجح 
م���ع م��و���ش��وع �ل���ن���ووي �لإي������ر�ين، 
نتنياهو  وحاجة  �ل�شالم،  وعملية 
رمبا  �حلالية،  حكومته  ل�شتمر�ر 

�ل�شقة  ت�����ش��ي��ي��ق  يف  ك��ل��ه��ا  ت�����ش��اه��م 
�إىل  �لكاتب  وتطرق  �لثنني.  بني 
تكتنف  �لتي  �ل�شديدة  �لتعقيد�ت 
�لذي  �لوقت  ففي  �ل�شالم.  عملية 
�أمريكي  و���ش��ي��ط  �أي  �إن  ف��ي��ه  ق���ال 
جانب  �إىل  ي��ق��ف  �أن  ي��ج��ب  ن��اج��ح 
من  ذلك  �أن  �إىل  و�أ�شار   ، �إ�شر�ئيل 
للو�شيط  �لوظيفي  �لو�شف  قبيل 
�لوقوف  باأن  ��شتدرك   ، �لأمريكي 
مع �إ�شر�ئيل يجب �أن يكون جمديا 
عملية  تقدم  يف  وي�شاهم  ومنتجا 

�ل�شالم ولي�س جتميدها.
ي��ج��ب �ل�شغط  ذل����ك،  ي��ت��م  ول��ك��ي 
لأنها  �ل���ش��ت��ي��ط��ان  عملية  ل��وق��ف 
وتدمر  ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني،  م��ه��ي��ن��ة 

•• مو�سكو-يو بي اأي:

�لرو�شية  ل��ل��ق��و�ت  خا�شة  عملية  يف  م�شلحني   5 قتل 
و�أنغو�شيا  �ل�����ش��ي�����ش��ان  ج��م��ه��وري��ت��ي  ب���ني  �حل�����دود  ع��ن��د 
�ل�شحفي  للمكتب  بيان  وذكر  �لرو�شي.  �لقوقاز  �شمال 
�لد�خلية  ق��و�ت  �أن  �لإره���اب  ملكافحة  �لوطنية  للجنة 
و�لهيئة �لفيدر�لية لالأمن �لقومي �شنت عملية خا�شة 
�شمال  يف  �لعاملة  �مل�شلحة  �لع�شابات  �أف���ر�د  لكت�شاف 
�لقوقاز، فعرثت على جمموعة تتكون من 15 م�شلحاً 

�ل�شي�شان  ب��ني  �حل��دودي��ة  �جلبلية  �لغابات  منطقة  يف 
�ملنطقة  حما�شرة  �إىل  �لقو�ت  هذه  دفع  ما  و�أنغو�شيا، 
�مل�����ش��ل��ح��ني حاولو�  م��ن   5 �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أو����ش���ح   . ف����ور�ً 
�خرت�ق �حل�شار با�شتخد�م بنادق �آلية وقاذفات قنابل، 
مقتلهم،  �إىل  �أدى  ما  باملثل،  عليهم  �ل��ق��و�ت  ردت  حيث 
�لتعرف  �لأثناء، عملية  �أنه جتري، يف هذه  �إىل  م�شري�ً 
4 بنادق  على هوياتهم. وعرث يف موقع �ل�شتباك على 
وكميات  يدوية،  قنابل  وعلى  قنابل،  قاذفات  و3  �آلية، 

كبرية من �لذخرية.

مر�شي يرتاأ�ض وفدًا رفيعًا اإىل باك�شتان 
�ختيار  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  ق���ر�ر  �إن  �ل��ب��ي��ان  وق���ال   . و�مل��ه��م��ني  �لكبريين 
باك�شتان كاأول بلد يزوره يف جنوب �آ�شيا يظهر رغبة م�شر باإ�شافة ف�شل 

جيد يف عالقاتها �لثنائية مع باك�شتان.
زيارته  خ��الل  �شيلتقي  مر�شي  �أن  �إىل  �لباك�شتانية  �خلارجية  و����ش��ارت 

بنظريه �لباك�شتاين، وبعدها �شتجري حمادثات على م�شتوى �لوفود.
وقالت �إن من �ملتوقع �أن يجري �لرئي�شان حمادثات مكثفة يف كل �ملجالت 
ذ�ت �ل�شلة بالعالقات �لثنائية مبا فيها �مل�شائل �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك ..
�إن  قائلة  �لبلدين،  ب��ني  �لتفاقيات  م��ن  ع��دد  توقيع  �شيتم  �أن��ه  وذك���رت 
على  �آب���اد  و�إ���ش��الم  �لقاهرة  ب��ني  �لعالقات  تقوي  �أن  �شاأنها  م��ن  �ل��زي��ارة 

خمتلف �لأ�شعدة.

•• اإ�سالم اباد-يو بي اأي:

ر�أ�س  على  �لإثنني  غد�  باك�شتان،  مر�شي  حممد  �مل�شري  �لرئي�س  ي��زور 
�م�س  بيان  يف  �لباك�شتانية  �خلارجية  وز�رة  و�أعلنت  �مل�شتوى  رفيع  وفد 
�أن مر�شي �شيجري يف 18 �آذ�ر-مار�س )�جلاري( زيارة ر�شمية لباك�شتان 

بدعوة من �لرئي�س �لباك�شتاين )�آ�شف علي ز�رد�ري( .
وقالت �لوز�رة �إن مر�شي �شيكون �أول رئي�س م�شري منتخب دميقر�طياً 
يزور باك�شتان ، لفتة �إىل �أن �آخر زيارة لرئي�س م�شري لباك�شتان �أجر�ها 

جمال عبد �لنا�شر يف �شتينات �لقرن �لفائت.
حتّول  كنقطة  �إليها  ينظر  �آب���اد  لإ���ش��الم  مر�شي  زي���ارة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لإ�شالميني  �لبلدين  و�ل�شديقة بني  �لتقليدية  �لعالقات  وتاريخية يف 

قتل 5 م�شلحني بني ال�شي�شان واأنغو�شيا 

و�أعلن �ملنظمون �أن فعاليات حملة 
يوم �لقد�س �شوف تقام يف معظم 
بهدف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �جل���ام���ع���ات 
�لربيطاين  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي  توعية 
�ل�شباب-  ���ش��ري��ح��ة  -وخ�����ش��و���ش��ا 
�لإ�شر�ئيلية  �لن��ت��ه��اك��ات  ب�����ش��اأن 
�ملتو��شلة �شد �ل�شعب �لفل�شطيني 

ومدينة �لقد�س.
�شتكون  �ل���ت���ي  �حل��م��ل��ة  وت���ه���دف 
كنجز  ج��ام��ع��ة  �ل��ت��ال��ي��ة  حمطتها 
لنقلها  ويخطط  �ل�شهرية  كولج 
�لربيطانية،  �جل��ام��ع��ات  ك��ل  �إىل 
ل������زي������ادة وع�������ي �ل���ربي���ط���ان���ي���ني 
مبمار�شات �لحتالل �شد �لقد�س 
و�أهلها، ولكي حتدث و�شيلة �شغط 
�لربيطانيني  خ���الل  م��ن  ف��اع��ل��ة 
بدورهم  لل�شغط  على حكومتهم 
ع���ل���ى �لح�����ت�����الل �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ل��ي��وق��ف �جل��ر�ئ��م �ل��ي��وم��ي��ة بحق 

�ملقد�شيني.
�ل�شوء  �لفعاليات  ه��ذه  وت�شلط 
�لق�شية  ت�����ط�����ور�ت  �آخ�������ر  ع���ل���ى 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ن���ظ���م ط���ل���ب���ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف 
يوم  بعنو�ن  مهرجانا  بريطانيا 
�نطلق  عليها  لنحافظ  �ل��ق��د���س 
ملدة  وي�شتمر  �لأول  �أم�����س  م�شاء 
لندن-كلية  ج��ام��ع��ة  يف  �أ����ش���ب���وع 
�ل�شيا�شية.  و�ل��ع��ل��وم  �لق��ت�����ش��اد 
�إط����ار حملة د�خل  ذل���ك يف  ي��اأت��ي 
للدفاع  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 

عن �لقد�س و�ملقد�شات.
فعاليات  �ن�����ط�����الق  وي����ت����ز�م����ن 
�ل�شفري  ح�شره  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان 
�ملتحدة  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
مانو�يل ح�شا�شينيات و�أكادمييون 
وطلبة �جلامعة، مع يوم �لثقافة 

�لفل�شطيني.
وت�شمن �لعر�س �لأول للمهرجان 
متعددة  وثقافية  فنية  فعاليات 
�لفل�شطيني  ب����ال����رت�ث  حت��ت��ف��ي 
بالقد�س  �لتم�شك  ع��ل��ى  وت���وؤك���د 
�لعا�شمة �لأبدية لدولة فل�شطني 

، و���ش��ون �ل���رت�ث �ل��ث��ق��ايف ملدينة 
و�إنكار�حلق  �لتهويد  من  �لقد�س 
و�شلب  و�ل��رت�ث  �لتاريخ  وطم�س 

�لأر�س وم�شادرة �ملمتلكات.
و�أقيمت  حم��ا���ش��ر�ت  �أل��ق��ي��ت  كما 
معار�س لل�شور عن �لقد�س تظهر 
�لعن�شرية  �لح��ت��الل  مم��ار���ش��ات 
�لفل�شطينيني  �لقد�س  �أه��ل  �شد 
���ش��ك��ان��ه��ا �لأ���ش��ل��ي��ني، يف ح���ني مت 
يحكي  وث����ائ����ق����ي  ف���ي���ل���م  ع����ر�����س 
�لقد�س  �مل���ري���ر مب��دي��ن��ة  �ل���و�ق���ع 
�لتهجري  عمليات  ويظهر  �ملحتلة 
�ملقد�شيني  �ل�شكان  �شد  �لق�شري 
�لإبعاد  و�شيا�شات  �لفل�شطينيني 
�ل��ق�����ش��ري ���ش��د �أ���ش��ح��اب �لأر�����س 
�لدويل  للقانون  خمالفة  وتعترب 

�لإن�شاين.
عدة  �لزيتونة  فرقة  قدمت  وق��د 
تفاعل  �لدبكة  وو�شالت  عرو�س 
م��ع��ه��ا �جل���م���ه���ور ب���ق���وة، و�أك�����دت 
�أبنائها  قلوب  يف  �لقد�س  ح�شور 

�ملغرتبني.

ق�شية  وت���ت���ن���اول  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
طلبة  ي�����وؤك�����د  ح���ي���ث  �ل����ق����د�����س، 
بالعمل  م��ا���ش��ون  �أن��ه��م  فل�شطني 
لف�شح  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 
�لإ�شر�ئيلية  و�جلر�ئم  �ملمار�شات 

و�ملقد�شات  و�ل�شعب  �لأر���س  �شد 
بالقد�س.

وق�����ال �ل�����ش��ف��ري �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
بريطانيا للجزيرة نت �إن �نطالق 
جامعة  من  �لقد�س  يوم  فعاليات 

و�لعلوم  �لق��ت�����ش��اد  ل��ن��دن-ك��ل��ي��ة 
ي��ع��ت��رب ح��دث��ا مهما،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
كون هذه �جلامعة �شبة حمافظة 
وخ�شو�شا خماطبة �لطلبة فيها 

عن ق�شية �لقد�س.

الإنرتبول يبقي مالحقة متهمي تفجري بوينو�ض اآير�ض 
•• بوينو�س اير�س-ا ف ب:

ي�شتبه  �ير�نيني  بحق  �ل�شادرة  �لتوقيف  مذكر�ت  تلغ  مل  �نها  �لنرتبول  �لدولية  �ل�شرطة  �علنت 
بتورطهم يف تفجري مركز يهودي يف بوينو�س �آير�س يف 1994 على �لرغم من رغبة �ير�ن يف �لتعاون 
تيمرمان يف موؤمتر �شحايف فقر�ت من  �يكتور  �لرجنتيني  وزير �خلارجية  �لق�شية. وتال  يف هذه 
ر�شالة تعلن قر�ر �لنرتبول هذ�. وقال �ن �لتفاق بني �ير�ن و�لرجنتني ين�س على ت�شكيل جلنة 
�لرجنتينيون  �لنو�ب  وكان  �لتوقيف.  مذكر�ت  �لغاء  يعني  ل  لكنه   ، �يجابي  �لتفجري  يف  للتحقيق 
حول  �حلقيقة  لك�شف  جلنة  ت�شكيل  على  ين�س  �ل��ذي  �لت��ف��اق  ه��ذ�  �شباط-فرب�ير  منت�شف  ق��ارو� 
�ليهودية  و�جلالية  ��شر�ئيل  و�نتقدت  جريح.  و300  قتيال   85 �شقوط  عن  ��شفر  �ل��ذي  �لهجوم 
�لرجنتينية و�ملعار�شة يف �لرجنتني ب�شدة �لتفاق �لذي �قر ب�شكل قانون ويتهم �لق�شاء �لرجنتيني 
طهر�ن بال�شلوع يف �لهجوم �لد�مي على �ملركز �ليهودي يف بوينو�س �ير�س يف 1994 �لذي جاء بعد 

عامني من هجوم مماثل تعر�شت له �ل�شفارة �ل�شر�ئيلية. ونفت طهر�ن �ي تورط لها فيه.

اخلارجية ال�شودانية تدعو الأمم املتحدة 
لتعزيز الثقة بني اخلرطوم وجوبا

••  اخلرطوم - وام:

دعا وزير �خلارجية �ل�شود�نية علي �أحمد كرتي �لمم �ملتحدة �ىل �لعمل 
على تعزيز �لثقة بني دولتي �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن و�لقيام بو�جبها مبا 
�لفاقد  �ل�شود�ن وم�شاعدته يف تعوي�س  �لديون عن  يتعلق برتتيبات رفع 
�لتعاون  �تفاقية  توقيع  عقب  �جلنوب  �نف�شال  عن  نتج  �ل��ذي  �لنفط  من 
يف  �أم�س  له  ت�شريحات  يف  كرتي  وطالب  موؤخر�.  �لدولتني  بني  �مل�شرتك 
�ملو�شوعات  وت��ن��اول  �أول  �لتفاقية  ه��ذه  بتنفيذ  �ملتحدة  �لمم  �خل��رط��وم 

ب�شدق مع �لطرفني. 

التفاق على اإعالن اأممي معدل حول املراأة
•• نيويورك-ا ف ب:

على  لالتفاق  خالفاتها  جت��اوز  على  و�لغربية  �ل�شالمية  �ل��دول  �تفقت 
�عالن تاريخي لالمم �ملتحدة يت�شمن مدونة �شلوك ملكافحة �لعنف �شد 
�لن�شاء. ويف ختام مفاو�شات ��شتمرت ��شبوعني يف نيويورك، و�فقت �ير�ن 
�در�ج  على  ج��د�،  متحفظة  كانت  �خ��رى  ��شالمية  ودول  و�ل�شود�ن  وليبيا 
فقرة يف �لعالن تن�س على �ن �لعنف �شد �لن�شاء و�لبنات ل ميكن تربيره 
باي عاد�ت �و تقاليد �و �عتبار�ت دينية . وقدمت �لدول �لغربية وخ�شو�شا 
�لبلد�ن �ل�شكندينافية �لتي كانت تدفع باجتاه تبني ن�س �شارم، تنازلت 
ف�شل من �لإتفاق. و�شارك �كرث من �شتة �آلف مندوب من �ملجتمع �ملدين 
يف هذه �لدورة �ل�شابعة و�خلم�شني للجنة �لمم �ملتحدة للو�شع �ملر�أة، �لتي 
بد�أت يف �لر�بع من �آذ�ر-مار�س. وو�شفت رئي�شة هيئة �لمم �ملتحدة للن�شاء 
مي�شال با�شليه �لجتماع بالتاريخي و�علن عن �لتفاق بعد ك�شفت با�شليه 

�نها �شت�شتقيل من رئا�شة هذه �لهيئة و�شتعود �ىل بلدها ت�شيلي.

النواب ال�شينيون ي�شادقون 
على جمل�ض الوزراء

•• بكني-يو بي اأي:

�ل�شينيون،  �مل���������ش����رع����ون  �ق��������رتع 
جمل�س  �أع���������ش����اء  م���ر����ش���ح���ي  ع���ل���ى 
�ل���دورة  �ل����وزر�ء يف  �ل��دول��ة جمل�س 
�لت�شريعية �لوطنية �جلارية، �م�س. 
و�أفادت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة 
�شينخو� �أن �لربملان عنّي يف �حلكومة 
�جل����دي����دة �ل���ت���ي ي���رت�أ����ش���ه���ا، يل كه 
�لرحالت  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ت�����ش��ي��ان��غ، 
�ل��ف�����ش��ائ��ي��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �مل����اأه����ول����ة، 
�جل�����رن�ل ت�����ش��ان��غ و�ن����ك����و�ن، وزي�����ر�ً 
للدفاع بدًل عن ليانغ غو�نغلي، كما 
عنّي و�نغ يي، وزير�ً للخارجية بدًل 
�أن و�نغ يي  من يانغ جيت�شي. يذكر 
�خلارجية  وزي��ر  نائب  من�شب  �شغل 
يف �حل���ك���وم���ة �ل�����ش��اب��ق��ة. وع�����نّي لو 
�شيه  ب��دًل من  للمال  وزي���ر�ً  جيوي، 
�شورن، وغاو هو�شينغ وزير�ً للتجارة 
بدًل من �شني دميينغ و�أعيد تعيني 
ت�����ش��و ���ش��ي��او ت�����ش��و�ن ح��اك��م��اً للبنك 
�ملركزي �ل�شيني وعنّي جانغ غاويل، 
وليو ياندونغ، وو�ن��غ يانغ، وما كاي 
عنّي  كما  �حلكومة،  لرئي�س  ك��ن��و�ب 
يانغ جينغ �أمني عام ملجل�س �لدولة.
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العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1178  ا�ستئناف  مدين
حمل  جم��ه��ول  ع��ب��د�هلل  حممد  عبد�لعزيز   -  1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة ونزر للمقاولت ���س.ذ.م.م- وميثلها/
قد  خ��وري  حممد  ك��رم  علي  �بر�هيم  وميثله:  حممد  م�شطفى  فار�س 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1111 مدين  كلي 
بتاريخ 2012/12/30 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/25 
�ل�شاعة 10.00 �شباحابالقاعة ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/725  مدين  كلي                               
�ىل �خل�شم �ملدخل /1- متاليف �ليكو جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعية يف �لطلب 
�لعار�س /لوتورنو تكنولوجيز ميدل �ي�شت م م ح وميثله: يو�شف خليفة �حمد بن حماد 
من  به  يق�شى  �ن  ماع�شى  ب��اد�ء  بالز�مكم  ومو�شوعه  �لعار�س  �لطلب  عليكم  �ق��ام  قد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  ب��ان  علما  عليهما  �ملدعى  حق  يف  تعوي�س 
�لتعوي�س  �شبيل  على   ) دره��م   8000000( وق��دره  مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/3 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/104  جتاري جزئي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- يا�شر �شمري ��شماعيل �لنحا�س جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى/ طارق حممود �حمد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم   ) )25000دره������م  وق����دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
 8.30 �ل�شاعة   2013/4/1 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  
�س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/899  عقاري كلي                                    
�ملدعى/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م  جمهول حم��ل  �جل��وي لال�شتثمار  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
ن�شري غفار خان غفار عبد�لعزيز خان وميثله: بدر حممد علي �لقرق   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة �شحه ونفاذ عقد بيع و�شر�ء برج �ي كون �ملقام علي قطعة �لر�س رقم 18 
مبنطقة �لثنية �لوىل )383( �ملكون من )64( مكتب وعدد 2( حمل جتاري و�لز�م �ملدعي عليها 
�ملدعي  ��شم  �ىل  ��شمها  من  لذلك  �ملخ�ش�س  �ل�شجل  يف  ملكيتها  وحتويل  �ملدعى   �ىل  بت�شليمه 
لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك مع �لز�م �ملدعي عليها بتعوي�س �ملدعي عن �ل�شر�ر �لتي ��شابته 
و�ملتمثلة يف �نخفا�س ��شعار �لعقار�ت وذلك نتيجة مبا�شر لتاخر �ملدعي عليها يف تنفيذ بالز�مها 
�لعقدي �ملتمثل يف ت�شليم �ملدعي �لربج وحتويل �مللكية �ىل ��شمه لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك 
مببلغ وق��دره )100.000.000 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1017  عقاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه/1- �شيفيني �لد�ر �شتاروفا )�شت�شو�رز �شفارتز(    جمهول حمل �لقامة 
عبد�لرحمن  عبد�للطيف  ح�شني  ط���ارق  وميثله:  �شت�شو�رز  توما�س  �مل��دع��ى/  �ن  مب��ا 
�ل�������ش���رك���ال     �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �حل��ك��م بف�شخ ع��ق��د �ل��ه��ب��ة �مل�����وؤرخ يف 
2012/11/12 �ل�شادر من �ملدعى �ىل �ملدعي عليها و�لز�م � ملدعى عليها بت�شليم �ل�شقة 
و�لر�شوم  �ملدعىخالية  �ىل  ج��اردن  �لدي�شكفري  علي  بناية102 مبنطقة جبل   110 رقم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/27 �ل�شاعة 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/583  مدين جزئي                                      
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- رز�ي��ف��ا زمي��ف��ري� رز�ي��ف��ا   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   3408.14( وقدره  مببلغ 
�لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/3/20 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/652  مدين جزئي                                      
�لقامة  حمل  جمهول  خليل   �لنبي  ح�شب  �شمري  �حمد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعى/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة   �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3034.15 دره��م(   و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شاعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/3/27  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  �ل��ت��ام. وح��ددت 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1673 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�شاء�ت  رو�شن  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتجارية  و�ملزروعي  �لبحري  �شركة  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا 
ومي��ث��ل��ه: �ح��م��د �شيف م��اج��د ب��ن ���ش��امل �مل��ط��رو���ش��ي  ق��د �أق����ام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )78219( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3140 تنفيذ عمايل
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- �ل�����ش��اب��ق��ون ل��ت��ج��ارة ل����و�زم �لط���ف���ال  جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ ع��م��اد فهمي �ل��ر���ش��و�ن  قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )11176( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.بال�شافة �ىل  مبلغ 569 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/47 تنفيذ عقاري
�ن طالب  �لق��ام��ة مبا  �ن��ك  جمهول حمل  �م 150  ب��امل هاو�س  �شركة  �ملنفذ �شده/  �ىل 
�ملطرو�شي    �شامل  بن  ماجد  �شيف  �حمد  وميثله:  �حل�شن  �شعيد  حممد  جمال  �لتنفيذ/ 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/1058 عقاري كلي و�ملعدل يف حكم �ل�شتئناف 
رقم 2012/460 عقاري يوم �لثالثاء بتاريخ 2012/11/13 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك :     
�و خزينة  �لتنفيذ  وت�شليمه �ىل طالب  دره��م  وق��دره )43521(  ب�شد�د مبلغ  بالز�مكم   -1
�ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.  2- حكمت �ملحكمة برف�س �لت�شديق 
على �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية �لتحكيمية 2011/125 و�مل�شجلة لدى مركز دبي للتحكيم 
�لدويل . و عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1322 تنفيذ ايجارات
���س.ذ.م.م( مديرها-خالد متويل  �ملنفذ �شده/1- بي�شت كليرنز للخدمات )  �ىل 
عبد�لفتاح �لزعبالوي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ علي غامن 
ومبوجب  �ملطرو�شي   �شامل  ب��ن  ماجد  �شيف  �حمد  وميثله:  �لفال�شي  ع��ب��د�هلل 
�لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين 
ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )151702 درهم( 
على �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
يف الق�سية رقم 2012/1743 جتاري كلي

 �ملدعى: بنك �لحتاد �لوطني  بوكالة : �ملحامية منى �ل�شباغ    �ملدعى عليهم: �شركة �ملهريي 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ل�شادر  �لتمهيدي  حكمها  مبوجب  و�آخ����رون   �لعامة  للمقاولت 
2013/1/21 كلفتنا حمكمة �بوظبي �لتجارية باعد�د تقرير �خلربة �مل�شرفية يف �لق�شية �مل�شار 
�لتالية:  للتفا�شيل  �لول وفقا  �جتماع �خلربة  تفا�شيل  وبناء عليه فقد حددنا  بعاليه  �ليها 
�لبنك  وكيل  مكتب  �ملكان:   2013/3/20 �لتاريخ  �لربعاء  �ليوم  �شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة 
�ملدعى �لكائن يف �شارع حمد�ن بناية جموهر�ت �ملنارة- وز�رة �لقت�شاد- �لطابق �لثامن هاتف 
رقم 6277748     ب�شفتكم �ملدعى عليهم يف �لق�شية �ملذكورة يرجى �لرتتيب حل�شور �لجتماع  
يف �ملوعد و�ملكان �ملحددين لتقدمي كافة ما لديكم من م�شتند�ت ثبوتية وبينات توؤكد دفاعكم 
�مام �خلربة. ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شتمر �خلبري يف ��شتكمال �ج��ر�ء�ت �خلربة 

وتقدمي تقريره �ىل �ملحكمة يف غيابكم.
د.عبدالكرمي الزرعوين
اخلبري امل�سريف املكلف
موبايل 050-6422289

اجتماع خربة امل�سرفية الول

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
يف الدعوى رقم 2012/1679 مدين جزئي  

�مل��ح��ك��م��ة �لتجارية  ل��ق��ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�  �ي��وث��ي��ل /�مل���دع���ي عليه  ����ش��ك��ار  �ل�����ش��ي��د/   
مدين   2012/1679 �لدعوى  م�شرفيا  خبري�  بتعييني  بابوظبي  �لبتد�ئية 
جزئي جتاري �ملرفوعة من بنك �خلليج �لول �شد: ��شكار �يوثيل قد تقرر 
�لجتماع �خلربة �مل�شريف يف يوم �ل�شبت �ملو�فق 2013/3/23 �لر�بعة و�لن�شف 
وذل��ك يف مكتب  �لجتماع  باحل�شور  �لل��ت��ز�م  �ل��دع��وى  �ط��ر�ف  على  ع�شر�ً 
�خلبري �بر�ج �لوحدة )�لوحدة مول( بناية بنك �لمار�ت دبي �لوطني �لدور 
�لع�شرين مكتب 46 م�شطحبني معكم كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى رقم 
2012/1679 ويف حال عدم �حل�شور �شوف ي�شري �خلبري  يف �جر�ء�ت �خلربة 

ح�شب حكم �ملحكمة �ملوقر.
اخلبري امل�سريف
ظافر حممد كنان

اعــــــــالن بالن�سر

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/513   

�ملنذر/عبري عدنان ر�و�س  �ملنذر �ليه:�ف �ت�س ��س بروبرتي- مقرها مكتب رقم 212 مبلك )في�شل 
�شلهري-  �هلل  حميد  �شلهري  حميد  وميثلها/في�شل  �لوىل-  �لرب�شاء  بردبي-  في�شل-  خمتار  علي 
باك�شتاين �جلن�شية- هاتف رقم 0555102745 )جمهول حمل �لقامة( حيث �نه مبوجب عقد �يجار 
�لينابيع-  �ملنذرة فيال ملدة عام و�حد كائنة يف منطقة  �ليها من  �ملنذر  ��شتاجر  م��وؤرخ يف 2012/7/5 
دبي- رقم 26 مقابل �يجار �شنوي قدره 110.000 درهم على �ق�شاط ب�شيكات م�شحوبة على بنك ر��س 
�خليمة، وبحلول �لق�شط �لثاين �غلق ح�شاب �ملنذر �ليها ومت �لتعميم على ممثل �ملنذر �ليها وقامت 
�ملنذرة بتحرير بالغ رقم 2012/30877 مركز �شرطة دبي، و�ي�شا قد �غلقت �ل�شركة �ملنذر �ليها، ومت 
تاجري �لفيال �ملذكورة من �لباطن للمدعو )نادر جرج�س با�شليو�س �شليب( بقيمة 75.000 درهم مما 
يظهر �شوء �لنية من �ملنذر �ليها حيث �ن �لقيمة �قل بكثري من قيمة �ليجار �حلقيقية ومن ثمة فان 
�ملنذرة تطلب: 1 -�لز�م �ملنذر �ليها بان توؤدي باقي �لقيمة �ليجارية )73.3430 درهم( 2- �لز�م �ملنذر 

�ليها و�مل�شتاأجر من �لباطن باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شخا�س.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/502   

وود لند  �ل��ي��ه��ا:  �مل��ن��ذر  م��ال��ك  �مل��ح��ام��ي��ة/ب��دري��ة  ب��وك��ال��ة  بوج�شيم-  �شعيد  �مل��ن��ذر/ع��ل��ي حممد 
كاربنرتي     )جمهول حمل �لقامة( ��شتاأجر �ملنذر �ليه من �ملنذر �ل�شقة رقم )513( �لكائنة 
�ملنذر  بتاريخ 2013/2/29 تر�شد بذمة  �يجار ينتهي  ببناية )�شكاي كورت�س بي( مبوجب عقد 
قيمة م�شتحقات   ) دره��م  �ل��ف  �ثنان وثالثون   ( دره��م   32.000 وق��دره  �ملنذر مبلغ  �ليه �شالح 

�يجارية متاأخرة عن �لفرتة من 2012/1/30 حتى 2013/2/29.
درهم  �لف  �ثنان وثالثون   ( دره��م   32.000 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  لذلك: 
�لتعاقد  قبل  عليها  كانت  �لتي  باحلالة  �ل�شو�غل  وت�شليمها خالة من  �ملوؤجرة  �لعني  و�خ��الء   )
وت�شوية ح�شاب �ملادة و�لكهرباء عن مدة �شغله للعني و�شد�د ما ي�شتجد من م�شتحقات �يجارية 
حتى تاريخ �لخالء �لتام وذلك خالل موعد �ق�شاه ثالثون يوم من تاريخ ��شتالم هذه �لنذ�ر 
و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لق�شائية حتميل �ملنذر �ليه بر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة.

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1172 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة �شايا �لتجارية �شاتكو �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: ه�شام 
حممد �شالح �لدين حممد مو�شى �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 40.791 درهم �ملطلوب �عالنه/ه�شام حممد �شالح �لدين حممد مو�شى 
با�شتجو�ب  متهيدي  حكم  ب�شدور  بالن�شر)�عالن  عنو�نه:  م�شر   �جلن�شية: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ملدعية( 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3303 /2012   عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�شية:  �بدين  جوينال  حممد  ها�شمي  مور�د  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للديكور  �ملا�شي  �لق�شر  عليه:  مدعي 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �لق�شر �ملا�شي للديكور �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر)جتديد من �ل�شطب ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد- مزيد مول   �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1490 جتاري جزئي    

�ىل �ملحكوم عليه/�شركة ��شود �لنيل للمقاولت �لعامة ذ.م.م . �لعنو�ن بالن�شر 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/2/27م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
لأعمال  حم��م��ود  ف���ر�ج  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع���اله  ب��ال��رق��م  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�لطابوق و�لبال�شرت بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
�لف  �شتة وع�شرون  دره��م  وق��دره 26.011.22  للمدعية  مبلغ  ت��وؤدي  �ن  عليها 
ومبلغ  بامل�شاريف  كذلك  و�لزمتها  فل�شا،  وع�شرون  و�ثنان  درهما  ع�شر  و�حد 
مائتي درهم �تعاب �ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/3/13 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي /علي را�سد احل�ساين

 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/219 جتاري جزئي    

�ىل �ملحكوم عليه/�شركة ماك �ير ذ.م.م �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2013/2/28م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / �شركة ر��شد �لزعابي �لتجارية ذ.م.م  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38.561.22  �ن  �ملدعى عليها  بالز�م  �حل�شوري: 
درهم( ثمانية وثالثون �لفا وخم�شمائة وو�حد و�شتون درهما، و�لزمتها كذلك 
بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم �تعاب �ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. 
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/1 حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي /علي را�سد احل�ساين
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1506 جتاري جزئي    

�ىل �ملحكوم عليهما/1- �شركة ركن �لو�دي ملو�د �لبناء ذ.م.م 2- حممد حبيب    �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/1/9م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  �ل�شادي  بالرقم �عاله ل�شالح / فهد �شالح  �ملذكورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )15.759.00 درهم(  �ن  �ملدعى عليها  بالز�م  �حل�شوري: 
�ملبلغ  على  تعوي�شية  وف��ائ��دة  دره��م��ا  وخم�شون  وت�شعة  و�شبعمائة  �لفا  ع�شر  خم�شة 
�ملق�شي به  بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى  يف 2012/11/19 وحتى 
�شدر  �ملحاماة.  �تعاب  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  كذلك  و�لزمتها  �لتام،  �ل�شد�د 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/14 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي /ه�سام  توفيق عبدالغني    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / 1- �شركة د�نا �شتايل للمفرو�شات 2- بدر عبد�هلل �حمد 
/27 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
دي�شمرب/2011 برقم 121-134 /2010 قد مت �لطعن  فيه بالنق�س �شدك من طرف 
�لطاعن/لوؤي حممد فائق �لعبه جي بوكالة �ملحامي/ �شاكر معتوق  وقيد له �لطعن 
رقم 2012/153 نق�س جتاري، لدى حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي.   لذ� عليك �يد�ع 
قلم �لكتاب  مبحكمة �لنق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل 
عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن وذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 من �لقانون �لحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن 

�لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�س للدائرة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
         حمكمة النق�س

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/1708 مدين كلي  
�ىل �ملدعى عليه/ح�شن جا�شم دروي�س حيث �ن �ملدعي: �شلمان جا�شم دروي�س   
قد  �أقام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ويعلنك فيها بندب 
بال�شافة  �خلبري،  تقرير  عنه  ي�شفر  مبا  للمدعيني  و�حلكم  ح�شابي  خبري 
لذلك  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لقانونية  للفائدة 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي 
يوم 2013/3/31   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/587  ا�ستئناف  عقاري
جمهول  ليمتد  ج��روب  �نرتنا�شيونال  ��شيت   -  1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
ليمتد  وميثله:  �ن��ك  ف��ايل  �نديجو   / �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2010/195 عقاري كلي بتاريخ 2012/10/22 وحددت لها 
�شباحابالقاعة   10.00 �ل�شاعة   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شه 
ch1C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

    مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1196  مدين  جزئي                               

�ىل �ملدعى عليه/1- ي�شري توفيق �شعودي �حمد  جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /مم���دوح ج���ودة ع��ب��د�ل��رح��م��ن   ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
درهم(   20400( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/20 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل،  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ا�شتفتاء يف زميبابوي على وقع العنف 

وا�شنطن تعزز دفاعاتها ملواجهة كوريا ال�شمالية 

•• هراري-وكاالت:

�ل�����ش��ب��ت �لإدلء  �م�����س  �ل��ن��اخ��ب��ون يف زمي���ب���اب���وي  ب����د�أ 
باأ�شو�تهم يف ��شتفتاء على �لد�شتور �جلديد للبلد �لذي 
يحكمه �لرئي�س روبرت موغابي )89 عاما( منذ �أكرث 
�ندلعت يف  توتر  و�شط موجة  وذل��ك  من ثالثة عقود، 

�إحدى �لبلد�ت �مل�شطربة غرب �لعا�شمة هر�ري.
وقد طبعت نحو 12 مليون بطاقة ت�شويت لال�شتفتاء 
�أكرث من خم�شة ماليني ناخب وزعت  �إليه  �لذي دعي 
قليال من  ع��دد�  لكن  م��رك��ز�،  و456  �آلف  ت�شعة  على 
تتناقلها  �لتي  �لوثيقة  ق��روؤو�  �إنهم  يقولون  �لناخبني 

�لإذ�عة و�لتلفزيون وتدعو�ن �إىل �مل�شادقة عليها.
م�شودة  على  �لأوىل  �ملرحلة  �شمن  �ل�شتفتاء  ويجرى 
�ل��د���ش��ت��ور و�ل���ت���ي ق���د ت��ق��ل��ل م���ن ���ش��الح��ي��ات �لرئي�س 
�لبالد بفرتتني فقط  �لرئا�شة يف  ف��رتة ولي��ة  وحت��دد 

ومدة �لولية �لرئا�شية بع�شر �شنو�ت دون حتديد �شن 
�جلديد  �لد�شتور  م�شودة  تن�س  كما  للرئي�س.  قانونية 
ومنح  مهامه،  �نتهاء  بعد  �لرئي�س  ح�شانة  �إل��غ��اء  على 
�حلايل  �لرئي�س  منع  دون  لكن  للربملان،  �أك��رب  �شلطات 
من خو�س �لنتخابات مرة �أخرى.  و�شيتمكن موغابي 
�لذي يتوىل �ل�شلطة منذ ��شتقالل �لبالد عن بريطانيا 
يف 1980 من �لرت�شح لأن ولياته �لرئا�شية �ل�شابقة 
للبقاء  �شاقة  يو�جه مهمة  لكنه  �لعتبار،  توؤخذ يف  لن 
�قت�شادي  �نهيار  من  للتعايف  يكافح  بلد  يف  �ل�شلطة  يف 
م�شوؤوليته.  ك��ث��ريون  ويحمله  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  قبل  ب���د�أ 
ويوؤيد م�شودة �لد�شتور حزب موغابي �لحتاد �لوطني 
�لأفريقي �لزميبابوي �جلبهة �لوطنية وحزب �حلركة 
م���ن �أج����ل �ل��ت��غ��ي��ري �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل����ذي ي��ن��ت��م��ي �إليه 
ت�شفانغري�ي  مورغان  �حل��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  مناف�شه 

وكان يقود �ملعار�شة.

•• وا�سنطن-ا ف ب:

�شربة  �ي  ملو�جهة  دفاعها  بتعزيز  �شتقوم  �نها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �علنت 
هددت  �لتي  �ل�شمالية  كوريا  قبل  من  حمتملة  �شاروخية 

قبل ��شبوع ب�شن هجوم نووي وقائي �شد عدوها �للدود.
و�كد وزير �لدفاع �لمريكي ت�شاك هيغل �نه �شيتم ن�شر 
�لثالثني  �ل�شو�ريخ  ��شافة �ىل  14 �شاروخا �عرت��شيا 
�ملتمركزة ��شال على �شو�حل كاليفورنيا و�ل�شكا، بحلول 

.2017
ثانية  كورية  ح��رب  ب�شن  ه��ددت  �ل�شمالية  كوريا  وكانت 
مدعومة با�شلحة نووية رد� على عقوبات فر�شتها �لمم 
�شباط-فرب�ير  يف  �لثالثة  �لذرية  جتربتها  بعد  �ملتحدة 
�ملا�شي، وعلى مناور�ت ع�شكرية �مريكية كورية جنوبية 

م�شرتكة.
ويف �وج �لتوتر، �طلقت كوريا �ل�شمالية �شو�ريخ ق�شرية 
�ملدى باجتاه �لبحر �ل�شرقي )بحر �ليابان( �جلمعة، كما 

�لزعيم  ��شر�ف  �عقبت  )يونهاب(،  �جلنوبية  �لكورية  �لنباء  وكالة  �ك��دت 
كيم جونغ �ون على متارين �طالق نار بالذخرية �حلية قرب حدود �لبحر 

�ل�شفر �ملتنازع عليها مع كوريا �جلنوبية.
وق���ال هيغل �ن �ل��ت��ع��زي��ز �ل��دف��اع��ي ي��ه��دف �ىل �ل��ب��ق��اء يف 
�ل�شمايل  �ل��ك��وري  �ل��ن��ظ��ام  تهديد  على  متقدم  م�شتوى 
�ل��ذي يقول �ن��ه ميتلك ق��وة �شاروخية ق��ادرة على حمل 

روؤو�س نووية �ىل �لوليات �ملتحدة.
دفاعية  �جهزة  �ملتحدة متتلك  �ل��ولي��ات  �ن  هيغل  وق��ال 
�ملحدودة  �لهجمات  م��ن  حلمايتنا  منت�شرة  ���ش��اروخ��ي��ة 

لل�شو�ريخ �لبال�شتية �لعابرة للقار�ت .
و��شاف لكن كوريا �ل�شمالية ب�شكل خا�س، حققت موؤخر� 
تقدما يف قدر�تها وتقوم حاليا ب�شل�شلة من �ل�شتفز�ز�ت 

غري �مل�شوؤولة و�ملتهورة .
و��شافة �ىل حتريك �ل�شور�يخ �لعرت��شية �ل�شافية يف 
فورت غريلي بال�شكا، �كد هيغل �عالنا �لعام �ملا�شي عن 

عزم �لوليات �ملتحدة ن�شر ر�د�ر ثان متقدم يف �ليابان.

•• اجلزائر-يو بي اأي:

�م�س  �مللك �شالل،  �ل��وزر�ء �جلز�ئري، عبد  رئي�س  بد�أ 
�لبالد  غ��رب  جنوب  �أق�شى  يف  ب�شار،  ولي��ة  �إىل  زي���ارة 
ل���الإع���الن ع���ن م�����ش��اري��ع ����ش��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة بهدف 
بد�أت  �لتي  �ل�شعبية  �لإحتجاجات  وطاأة  �لتخفيف من 

ت�شهدها بع�س وليات �جلنوب �ل�شحر�وي.
ودفع هذ� �لو�شع �حلكومة �جلز�ئرية �إىل عقد �جتماع 
مل�شلحة  �لإج����ر�ء�ت  من  �شل�شلة  لتخاذ  ط��ارئ  وز�ري 
منطقة �جل��ن��وب ب��ال�����ش��ح��ر�ء و�ل��ت��ي ت��ت��األ��ف م��ن 13 
ولي���ة م��ن �أ���ش��ل 48 ولي���ة ج��ز�ئ��ري��ة، ت�شكل 80% 
نفطية  للجز�ئر، وهي ولي��ات  �لإجمالية  �مل�شاحة  من 
بامتياز �إل �أنها متاأخرة من حيث �لتنمية على نظريتها 
يف �ل�شمال. وتاأتي زيارة �شالل �إىل ب�شار، بعد يوم فقط 

من جتمع �حتجاجي نظمه عاطلون عن �لعمل بولية 
���ش��ارك فيه �لآلف، ودع���و� فيه  �ل��ب��الد  ورق��ل��ة ج��ن��وب 
من  �شعار�ت  ر�ف��ع��ني  و�لعمل  �لتنمية  يف  �مل�����ش��او�ة  �إىل 
�لبالد  ، نريد حقنا يف خري�ت  قبيل �جلز�ئر للجميع 
،للالإق�شاء  �ل���ك���رمي  �ل��ع��ي�����س  يف  ،ن���رغ���ب  و�ل���ب���رتول 
و�لتهمي�س طو�ل ن�شف قرن من �لزمن و دو�م �حلال 

من �ملحال .
و�ع��ت��رب وزي��ر �لد�خلية �جل��ز�ئ��ري، دح��و ول��د قابلية، 
وليات  يف  �مل��ط��روح  �لرئي�شي  �مل�شكل  تعد  �لبطالة  �أن 
�جلنوب، د�عيا �إىل تكوين كامل و�شريع ل�شالح �ل�شباب 
�لعاطل �لذي لي�س له موؤهالت. و�ع��رتف ولد قابلية 
تن�شط  ورق��ل��ة  ولي��ة  يف  �قت�شادية  �شركات  هناك  ب��اأن 
دون  وم��ن  ملتوية  ب��ط��رق  بالتوظيف  ت��ق��وم  باملنطقة 

مو�فقة من وكالة �لت�شغيل بالولية .

اجلزائر تفكك �شبكة لتهريب الأ�شلحةرئي�شة ت�شيلي ال�شابقة ت�شتقيل من الأمم املتحدة 
•• نيويورك-رويرتز:

�ل�شابقة مي�شيل  ت�شيلي  �علنت رئي�شة 
من�شب  من  �شت�شتقيل  �نها  با�شيليت 
توقعات  و�شط  �ملتحدة  بالمم  رئي�شي 
نف�شها من  ���ش��رت���ش��ح  ب��ان��ه��ا  م��ت��ز�ي��دة 
�لتي  �ل��رئ��ا���ش��ة  �ن��ت��خ��اب��ات  ج��دي��د يف 
ت�شرين  نوفمرب  يف  ت�شيلي  يف  جت��ري 

�لثاين.
وقالت با�شيليت يف ختام موؤمتر لالمم 
ب�شاأن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ل��ت��ح��دي��د  �مل��ت��ح��دة 

من  ب��ي��ن��ري�  �شيبا�شتيان  �ل��رئ��ي�����س  ب��ه 
�حلكم �لذي ��شتمر 20 عاما �ن تعود 
با�شيليت لل�شلطة. وينتمي بينري� �ىل 

حزب �لتجديد �لوطني �ليميني .
على  يحظر  �لت�شيلي  للقانون  ووفقا 
ب��ي��ن��ري� ت��ر���ش��ي��ح ن��ف�����ش��ه ل��ف��رتة ثانية 
على �لتو�يل. ويتناف�س وزير �ل�شغال 
جولبورن  ل��ور�ن�����س  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��ام��ة 
ووزير �لدفاع �ل�شابق �ندري�س �لماند 
على �لفوز برت�شيح �جلناح �ليميني يف 

�نتخابات �لرئا�شة.

حقوق �ملر�أة �نها �شترتك دورها كمدير 
�جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  لهيئة  تنفيذي 

بالمم �ملتحدة و�لعودة لبالدي.
لت�شيلي  با�شيليت  حكم  ف��رتة  وك��ان��ت 
 2006 ع�������ام  م�����ن  �ل�����ف�����رتة  خ�������الل 
ف���رت�ت  �ك����رث  م���ن   2010 ع����ام  �ىل 
��شلوبها  ب��ف�����ش��ل  ���ش��ع��ب��ي��ة  �ل���رئ���ا����ش���ة 
و�لنمو  �لجتماعية  و�شيا�شتها  �ل��ودي 
�لقت�شادي �ملطرد يف و�حدة من �كرث 
�لئتالف  وي��اأم��ل  من��و�.  �ملنطقة  دول 
�لي�شاري �ملق�شم يف ت�شيلي و�لذي �طاح 

•• نيويورك-وكاالت: 

هجمات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �شجبت 
ط���ي���ار  دون  م������ن  �ل������ط������ائ������ر�ت 
�لأمريكية يف باك�شتان قائلة �إنها 
وتعد  �ل��دول��ة  ه��ذه  �شيادة  تنتهك 
�ن��ت��ه��اك��ا ل��ل��ق��ان��ون �ل������دويل، كما 
�أم��ريك��ي��ة وكالة  �أم�����رت حم��ك��م��ة 
�مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة ب��ت��ق��دمي رد 
و�ف على دعوى ق�شائية تطالبها 
ب�شاأن  ���ش��ج��الت��ه��ا  ع���ن  ب��ال��ك�����ش��ف 

هجمات هذه �لطائر�ت.
وق������ال �مل����ق����رر �خل����ا�����س �لأمم�����ي 
ومكافحة  �لإن�شان  بحقوق  �ملعني 
�لإره�����اب ب��ن �إمي��ر���ش��ون يف بيان 
�إن موقف  لباك�شتان  زي��ارة  بختام 
و��شح  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
على  ت�����و�ف�����ق  ل  �إن�����ه�����ا  مت�����ام�����ا. 
����ش��ت��خ��د�م ه���ذه �ل���ط���ائ���ر�ت على 
�أر��شيها وتعد هذ� �نتهاكا ل�شيادة 

ووحدة �أر��شيها.
�لوقت  ف����اإن  �إمي���ر����ش���ون  وح�����ش��ب 
ح�������ان ل���ل���م���ج���ت���م���ع �ل����������دويل كي 
باك�شتان  خم�����اوف  �إىل  ي�����ش��ت��م��ع 
�لفر�شة  ح��ك��وم��ت��ه��ا  و�إع�����ط�����اء 
�لتي  و�مل�شاعدة  و�ل��دع��م  �لكافية 
�لد�ئم  �ل�شالم  لإحالل  حتتاجها 
�أي تدخل  دون  �أر��شيها من  على 

ع�شكري ق�شري من دول �أخرى.
و�أك���د �مل�����ش��وؤول �لأمم���ي �أن قبائل 

•• كينيا-يو بي اأي:

�لكيني  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س  ت����ق����ّدم 
�أودينغا،  ر�ي���ال  ولي��ت��ه،  �ملنتهية 
ب��ط��ع��ن �أم�����ام �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
بيالده، بنتائج �نتخابات �لرئا�شة 

�لأخرية.
عن  كينية  �إع���الم  و�شائل  ونقلت 
�لرئي�شي  �ملحامي  �أورور�،  ج��ورج 
حل����زب �أودي���ن���غ���ا، �ل��ت��ح��ال��ف من 
 ، و�لدميقر�طية  �لإ���ش��الح  �أج��ل 
قوله �إن لدينا ق�شية قوية، ونثق 
حماولة  قلب  من  �شنتمكن  باأننا 
م��ف��و���ش��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ات لإع����الن 
�ملنتهية  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  )ن���ائ���ب 
فائز�ً  ك��ي��ن��ي��ات��ا  �أوه������ورو  ولي���ت���ه( 
�ملفو�شية  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار   . فيها 
�لتي  �ملعلومات  كافة  له  تقّدم  مل 
كان بحاجة �إليها، غي������ر �أنه �أك�����ّد 
لت�شكيل  ك��اف��ي��ة  �أدل������ة  �م��ت��الك��ه 

ق�شية �شلبة.
�ملتقدم  هو  �أودينغا  �أن  �إىل  ولفت 
�جلهات  �أن  �إىل  لف��ت��اً  ب��ال��ط��ع��ن، 
�لتالعب  ب��ت��ه��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا  �مل���دع���ى 
مفو�شية  ه����ي  �لن���ت���خ���اب���ات  يف 
�إ�شحق  ورئ��ي�����ش��ه��ا  �لن���ت���خ���اب���ات، 
�لرئي�س  ونائب  وكينياتا،  ح�شن، 

�ملنتخب، ويليام روتو.
ب�5  ����ش��ت��ع��ان  �ل��ت��ح��ال��ف  �إن  وق���ال 
ق�شيته  ع����ن  ل���ل���دف���اع  حم���ام���ني 

متمردون من الكوجنو 
ي�شلمون اأنف�شهم 

•• كين�سا�سا-رويرتز:

متمردي  م��ن  ع���دد�  �ن  ق��ال��ت م�شادر 
�ملتمرد  ل��ل��زع��ي��م  �مل���و�ل���ني  �ل��ك��وجن��و 
ب��و���ش��ك��و ن��ت��اج��ان��د� ف����رو� �ىل رو�ن����د� 
لقو�ت  �أن��ف�����ش��ه��م  ���ش��ل��م��و�  �أو  �مل���ج���اورة 
�ملتحدة  �لتابعة لالمم  �ل�شالم  حفظ 
يد ف�شيل متمرد  بعد هزميتهم على 
م���ن���اف�������س. وق�������ال ف����ي����اين ك�����از�ر�م�����ا 
�ملتمردين لرويرتز �ن  با�شم  �ملتحدث 
�ملتمردة  م��ار���س   23 ح��رك��ة  مقاتلي 
�شيطرو�  ماكينجا  ل�شلطاين  �ملو�لني 
على بلدة كيبومبا �لتي تتمتع باأهمية 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وت��ب��ع��د م�����ش��اف��ة 30 
كيلومرت� �شمايل جوما يف �شاعة مبكرة 
�أن  و�أ���ش��اف  �ل�شبت.  �م�س  �شباح  من 
نتاجاند� وما يقدر بنحو 200 مقاتل 
ف��رو� �ىل غابات جم��اورة بينما توجه 
�خرون �ىل رو�ند� وقال كاز�ر�ما نقوم 
بتم�شيط �ملنطقة ونن�شر جنودنا عند 
�ملتحدث  وق����ال  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ن��ق��اط 
�لربيجادير  رو�ن��������د�  ج��ي�����س  ب���ا����ش���م 
بع�س  �ن  نز�بامويتا  جوزيف  ج��رن�ل 
�مل��ق��ات��ل��ني دخ���ل���و� رو�ن�������د� م���ن �شرق 
�لدميقر�طية  �ل��ك��وجن��و  ج��م��ه��وري��ة 
هوياتهم.  ت��اأك��ي��د  ي�شتطع  مل  ول��ك��ن��ه 
عربو�  �ملقاتلني  بع�س  هناك  و�أ�شاف 
وقال  للغاية  م��ائ��ع  �ل��و���ش��ع  �حل����دود. 
�ن ع�شر�ت  �ملتحدة  �لمم  م�شدر من 
من مقاتلي حركة 23 مار�س �ملو�لني 
�ملحكمة  ل����دى  �مل��ط��ل��وب  ل��ن��ت��اج��ان��د� 
بارتكاب  لتهامات  �لدولية  �جلنائية 
�لن�شانية  �شد  و�أخ��رى  ح��رب  جر�ئم 
�ل�شالم  حفظ  لقو�ت  �أنف�شهم  �شلمو� 

يف �ليام �ملا�شية.

�شمال  ت��ق��ط��ن  �ل���ت���ي  �ل��ب�����ش��ت��ون 
ب�شدة  ت�����ش��ررت  ب��اك�����ش��ت��ان  غ���رب 
�لإره����اب،  مكافحة  عمليات  م��ن 
�لع�شكرية  �حل��م��ل��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
من  �ل��ط��ائ��ر�ت  ��شتخد�م  خا�شة 
�لقبلية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ط��ي��ار  دون 
لهذه  �لقبلية  �ل��ه��ي��اك��ل  حطمت 

�لقبائل.
وج��������اءت زي��������ارة ب����ن �إمي���ر����ش���ون 
ثالثة  ��شتمرت  �ل��ت��ي  لباك�شتان 

�أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  �لفل�شطينية، 
ي��ع��ر���س ت��ق��ري��ره �ل��ن��ه��ائ��ي على 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 

يف �أكتوبر ت�شرين �لأول.
ومل تعلق �لوليات �ملتحدة ب�شورة 
�إمير�شون،  بيان  على  م�شتفي�شة 
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث��ة  و�ك��ت��ف��ت 
فيكتوريا  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
حو�ر  لدين��ا  بالق�������ول  ن��ولن��د 
مكافحة  ب�����ش��اأن  وم�����ش��ت��م��ر  ق���وي 

يجري�����ه  حت��ق��ي��ق  �إط�����ار  يف  �أي�����ام 
�لطائ�����ر�ت  ��ش������تخد�م  �أثر  ب�شاأن 
من  ذلك  وغ�����ري  طي����ار  دون  من 
�أ����ش���ك���ال �ل��ق��ت��ل �مل�����ش��ت��ه��دف على 

�ملدنيني.
�إمير�شون قد قال يف يناير  وك��ان 
كانون �لثاين �إنه �شيحقق يف 25 
ب��ط��ائ��ر�ت م��ن دون طيار  ���ش��رب��ة 
و�ل�شومال  و�ليمن  باك�شتان  يف 
و�أف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان و�لأر�����������ش���������ي 

�أن  مو�شحاً  �لعليا،  �ملحكمة  �أم��ام 
طريقة  عن  ر����ٍس  غري  �لتحالف 

فرز �لأ�شو�ت.
��شتعد�ده  �أع��ل��ن  �أودي��ن��غ��ا،  وك���ان 
لتقدمي طعن �أمام �ملحكمة �لعليا 
�لنتخابات  ن���ت���ائ���ج  يف  ل����ب����الده 
�أت����ت بخ�شمه  و�ل��ت��ي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
رئ��ي�����ش��ا للبالد  ك��ي��ن��ي��ات��ا  �أوه������ورو 
�شكك  �أن  بعد   ،50.7% بن�شبة 

وت��ق��ل��ي�����س �ل���ف�������ش���اد. ي�������ش���ار �إىل 
��شتباكات عرقية تلت �لنتخابات 
�لرئا�شية �لتي جرت عام 2007 
كيباكي،  م����و�ي  ف����وز،  �إىل  و�أدت 
�مل����ث����ري ل����ل����ج����دل، م�����ا دف������ع �إىل 

�حتجاجات و��شعة.
و�أ�شعل �خلالف �ل�شيا�شي نز�عات 
�أثنية على �لأر��شي تعود �إىل زمن 

��شتقالل �لبالد عام 1963.

�أودينغا بح�شول جتاوز�ت و��شعة 
يف �لن��ت��خ��اب��ات. وم���ن �مل��ق��رر �أن 
بعد  �ل��ط��ع��ن  يف  �مل��ح��ك��م��ة  تف�شل 
14 يوماً من �لتقدم به، وبعدئٍذ، 
رئي�شاً  ك��ي��ن��ي��ات��ا  �إع�������الن  مي���ك���ن 

للبالد، يف حال رف�شت �لطعن.
وكانت كينيا �شّنت د�شتور�ً جديد�ً 
ي�شاهم  �أن  يوؤمل يف   2010 ع��ام 
�لإن�شاف  م���ن  �مل���زي���د  ب����اإح����الل 

�لإرهاب مع باك�شتان، وهذ� �شوف 
ي�شتمر .

م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أم����رت حمكمة 
��شتئناف �حتادية �أمريكية وكالة 
�مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة ب��ت��ق��دمي رد 
ت�شعى  ق�شائية  دع��وى  على  و�ف 
�لوكالة  ���ش��ج��الت  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف 
�لطائر�ت  ه��ج��م��������������������������ات  ب�������ش���اأن 
�نتقاد  وذل���ك يف  ط��ي��ار،  دون  م��ن 
بها  حت�����ي�����ط  �ل������ت������ي  ل����ل���������ش����ري����ة 
�حلكومة �لربنامج �خلا�س بهذه 

�لطائر�ت.
وجاء �لقر�ر �لذي �أ�شدره �لقا�شي 
مرييك غارلند يف و��شنطن بعد 
�ملنادية  �ل����دع����و�ت  م���ن  �أ����ش���ب���وع 
بالك�شف عن مزيد من �ملعلومات 
ع���ن ه���ذه �ل��ه��ج��م��ات وي���زي���د من 
�لرئي�س  �لتي يو�جهها  �ل�شغوط 
بالفعل من زمالئه  �أوباما  بار�ك 

�لدميقر�طيني.
هجمات  ع����ن  �لإد�رة  وت����د�ف����ع 
�لطائر�ت من دون طيار باعتبارها 
�لقاعدة  تنظيم  ملحاربة  �شرورية 
�مل�شلحة  �جل��م��اع��ات  م��ن  وغ���ريه 
و�ليمن  ب��اك�����ش��ت��ان  م��ث��ل  دول  يف 
و�أ�شفرت هذه �لهجمات يف بع�س 
مدنيني،  م��ق��ت��ل  ع����ن  �لأح�����ي�����ان 
�أث��ار غ�شبا على �مل�شتوى  وهو ما 
�ملحلي وت�شبب يف توتر �لعالقات 

�لدبلوما�شية.

رئي�ض الوزراء اجلزائري يبداأ زيارة اإىل ولية جنوبية

•• اجلزائر-يو بي اأي:

�لأمن  ق���و�ت  م��ع  وبالتن�شيق  �جل��ز�ئ��ري��ة  �لأم���ن  ق���و�ت  متكنت 
�لتون�شية �شمن خطة تاأمني �حلدود بني �لبلدين من �لإطاحة 
ب�شبكة لتهريب �لأ�شلحة �لليبية وت�شويقها بالأ�شو�ق �جلز�ئرية 
�ل�شروق  �شحيفة  ونقلت  جز�ئريني.   6 بينهم  ف��رد�   16 ت�شم 
�إن �لعملية متت �ثر  �أمني، قوله  �جلز�ئرية، �م�س، عن م�شدر 
توقيف  �إىل  �أف�شى  وم�شلحني  �لتون�شي  �جلي�س  ب��ني  ��شتباك 
ل��ق��و�ت �جلي�س  �ع��رت�ف��ات��ه  �شمحت  ليبية  م��ن جن�شية  م��و�ط��ن 
�لتون�شي من �شبط �شحنة �أ�شلحة ليبية يف �إحدى �ملدن �لتون�شية 
من  �أ�شخا�س   10 وتوقيف  �جلز�ئرية  تب�شة  لولية  �ملتاخمة 

�أفر�د  بقية  ع��ن  �ع��رتف��و�  �ث��ن��ني  وج��ز�ئ��ري��ني  تون�شية  جن�شية 
�أحيلت  �لق�شية  �أن  �مل�شدر  و�أو�شح  بتب�شة.  �ملتو�جدين  �ل�شبكة 
�إىل �لتحقيق �لأمني لدى ف�شيلة �لأبحاث �لتابعة لقو�ت �لدرك 
�جلز�ئرية بولية عنابة )500 كيلومرت� �شمال �شرق �لعا�شمة( 
�لتي تو��شل حترياتها وحتقيقاتها يف �لق�شية قبل �إحالتها على 
�جلهات �لق�شائية. و�أ�شار �إىل �أن �ل�شبكة تهرب �لأ�شلحة �خلفيفة 
مثل �مل�شد�شات �لآلية و�لكامتة لل�شوت �لتي ت�شوق للمجرمني 
حيث  �ل��ع��ادي��ني،  �ملو�طنني  وحتى  �مل��خ��در�ت  تهريب  وع�شابات 
يتم تهريب �لأ�شلحة و�قتناوؤها من �لأر��شي �لليبية عن طريق 
�شبكة خمت�شة ت�شم ليبيني وتون�شيني وجز�ئريني، لت�شوق يف 

�لأخري يف �جلز�ئر مرور� بالأر��شي �لتون�شية.

الق�ساء يطالب املخابرات املركزية بك�سف �سجالتها 

�شجب اأممي للهجمات اجلوية الأمريكية بباك�شتان 

رئي�ض الوزراء الكيني يطعن بنتائج النتخابات 

مفو�شية الالجئني تعرب عن قلقها اإزاء اإطالق النار على قوارب الفارين الروهينجيا
••  جنيف -وام:

ل�شوؤون  �لعليا  �ملفو�شية  �أع��رب��ت   
�طالق  �إز�ء  قلقها  ع��ن  �لالجئني 
ي�شتقلها  ق���و�رب  رك���اب  على  �ل��ن��ار 
من  فارين  م�شلمون  روهينجيون 
�لعنف يف ميامنار من قبل حر�س 
�ل�شو�حل بعد �شحبهم من �ملياه يف 
�لدولية  �ملنظمة  وقالت  تايالند. 
يف ب���ي���ان ل��ه��ا �ل��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة �إن 
من  بالتحقق  قام  لها  تابعا  فريقا 
�حلادث ومقارنة �شهاد�ت �لناجني 
من �لقارب �ملبلغ عنه يف باجن جناه 
�أخرى  م�شادر  مع  تايالند  جنوب 
كانو� و�شلو�  �حل��ادث  ل�شهود على 
�ت�شيه  �إقليم  �إىل  ق��ارب  من  على 
فرب�ير   26 ي���وم  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  يف 
�لذين  �ل�شهود  �أن  وذكرت  �ملا�شي. 
تركو�  �أن��ه��م  �ىل  �أ����ش���ارو�  قابلتهم 
�شمال  ر�خ����ني  ق��ري��ت��ه��م يف ولي����ة 
فرب�ير  م��ن  �خلام�س  يف  ميامنار 

�ملا�شي و�أنه بعد نفاذ �ملاء و�لغذ�ء 
منهم بعد ثالثة �أ�شابيع �عرت�شهم 
يف  �لتايالنديون  �ل�شو�حل  حر�س 
�مل�شاعده  بع�س  لهم  ووف��رو�  �ملياه 
ث�����م مت ���ش��ح��ب��ه��م م�����ن �ل���ب���ح���ر..
�إىل  �لدولية  �ملنظمة  �أ�شارت  فيما 

للبحث  رحلتهم  يف  �أخ���رى  حمنة 
عن �لأم��ان.. م�شرية �إىل جهودها 
�لتي  ل��ل��ق��و�رب  ت�شهيالت  لي��ج��اد 
�لبحار.  �أع��ايل  يف  �عرت��شها  يتم 
�آلف  �شبعة  ح����و�يل  ب����اأن  ون��وه��ت 
�ملهربني  ق���و�رب  ��شتقلو�  �شخ�س 
�لعام  خ�����الل  �ل���ب���ن���غ���ال  خ��ل��ي��ج  يف 
�لأمان  �لتما�س  �أج���ل  م��ن  �ملا�شي 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف �جل���ن���وب وذل���ك 
�لروهينجيا  ���ش��د  �ل��ع��ن��ف  ب�شبب 
م���ي���امن���ار.. ر�خ������ني يف  يف ولي������ة 
�خلطرة  �ل��رح��الت  �أن  �إىل  لف��ت��ة 
خالل �ل�شهرين �لأولني من �لعام 
ي��ت��م م��ع��رف��ة حجمها  �جل����اري مل 
�ل�شرية  طبيعتها  ب�شبب  �حلقيقي 
800 فار  �أل���ف و  �أن ح���و�يل  رغ��م 
ع��ل��ى ت��ل��ك �ل����ق����و�رب و���ش��ل��و� �ىل 
تايالند منذ يناير �ملا�شي �أغلبهم 
�ل��روه��ي��ن��ج��ي��ا ح��ي��ث منحتهم  م��ن 
�أ���ش��ه��ر من  ت��اي��الن��د �شتة  ح��ك��وم��ة 

�حلماية �ملوؤقتة.

�إف�����ادة ���ش��ي��ادي��ن ب��ان��ت�����ش��ال جثتني 
�إن  يت�شح  مل  �أن���ه  �إل  �ل��ب��ح��ر  م��ن 
�لنار  �إط��الق  �لوفاة هو  �شبب  كان 
هوؤلء  �أن  و�أو���ش��ح��ت   . �ل��غ��رق  �أو 
�لفارين �لروهينجيني يهربون من 
�لعنف ليجدو� �أنف�شهم يف مو�جهة 
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اعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ملرجان لعمال �ل�شباغ و�ملقاولت 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1041281  قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري: من/�شركة �ملرجان لعمال �ل�شباغ و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م   
ALMARJAN PAINTING & GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�شركة �ملرجان لعمال �ل�شباغ ذ.م.م
ALMARJAN PAINTING COMPANY LLC

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� - �ملنطقة �لغربية - د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة 
مكتب  يثي  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  �ىل  �جلبانة  حم�شر  �لر�س)14(  رقم  �ل�شناعية 

رقم46 قطعة رقم 32
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   

اعــــــــــالن
�لغربية  �ل�ش�����ادة/رمال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1141506:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عائ�شة ن�شيب خمي�س �ملزروعي)100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عي�شى حبيب �شامل �ملزروعي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   

اعــــــــــالن
�ل�شحية   للتمديد�ت  �لبي�س  �ل�ش�����ادة/�ل�شك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1456103  قد تقدمو� �لينا بطلب:

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري: من/�ل�شك �لبي�س للتمديد�ت �ل�شحية   

AL SAK AL ABYATHE SINTORY WORKS

�ىل/�ل�شك �لبي�س للتمديد�ت �ل�شحية و�لكهربائية وتكييف �لهو�ء

ALSAK ALABYATHE WORKS AND ELECTRICAL AND AIR CONDITIONING

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح نظم �لتدفئة وتكييف �لهو�ء )4322005(

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لتميديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   

اعــــــــــالن
للكتابة  �لعثمانية  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لت�شوير  رخ�شة رقم:CN 1320177  قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري: من/مكتب �لعثمانية للكتابة و�لت�شوير   
AL OSMANIA TYPE WRITING AND PHOTO COPYING OFFICE

�ىل/طيبة خلدمات �لطباعة و�لوف�شت
TYBA PRINTING PRESS & TYPING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري  �لقت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ز�ندو للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1179027 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ز�ندو للمقاولت �لعامة 
XANADU GEN CONTRACTING

�ىل/زنادو لل�شيانة �لعامة
ZANADU GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   
تعلن موؤ�ش�شة �لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة- حما�شبون 
قانونيون �نه مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري 
عادية �ملنعقدة يف تاريخ 2013/3/13�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل يف �أبوظبي بحل وت�شفية كوريان مارت لتجارة 

�ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م .
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026349400 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شتقالل   �شارع  �بوظبي   46765 ب  026349416�س 
 1 رقم  مكتب   � ميز�ن  �ملزروعي  فا�شل  موزة  بناية 
و�ح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مدة �أق�شاها 

45يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

اإعـــالن ت�سـفية

العدد 10742 بتاريخ 2013/3/17   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  قرطبة  تالل  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1157370 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة تالل قرطبة للمقاولت �لعامة 
QURTOBA HILLS ELECTRICAL CONTRACTING

�ىل/موؤ�ش�شة تالل قرطبة للتمديد�ت �لكهربائية
QURTOBA HILLS ELECTRICAL INSTALLATIONS EST

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية �لفئة �خلام�شة )4220904.6(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 25/ 2011/10 �ملودعة حتت رقم :  164314 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �للومينوم �نكوربريتد ليمتد
وعنو�نه: 41 دوفر �شرتيت، لندن، دبليو1 ��س 4ن ��س – �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لعطور ، ماء �لتوليت )عطور( ؛ �لكلونيا ؛ �لزيوت �لعطرية 
؛ م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ �ل�شابون ؛ مو�د �لتجميل ؛ كرميات �مل�شاء ؛ بدرة للج�شم )م�شتح�شر�ت جتميل( ؛ 
م�شاد�ت للتعرق ؛ مزيالت لر�ئحة �لعرق ؛ م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر وبفروة �لر�أ�س و�لب�شرة و�لأظافر ؛ 
�ل�شامبوهات ؛ مرطبات �ل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعناية باجل�شم ؛ عطور لل�شعر ؛ لو�شنات لليدين 
و�جل�شم ؛ منظفات �لأ�شنان ؛ م�شتح�شر�ت حالقة ؛ �أ�شباغ جتميل لل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت �ل�شتحمام ؛ �شرب�ي 

للج�شم ؛ م�شتح�شر�ت ما بعد �حلالقة ؛ م�شتح�شر�ت جتميل لتجهيز �لب�شرة قبل �حلالقة بالكهرباء. 
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة: �لكلمة   ILLUMINUM بالحرف �لالتينية 
�ل�شرت�طات: 0

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 25/ 2011/10 �ملودعة حتت رقم :  164315 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

وعنو�نه: با�ش��م: �للومينوم �نكوربريتد ليمتد
وعنو�نه: 41 دوفر �شرتيت، لندن، دبليو1 ��س 4ن ��س – �ململكة �ملتحدة

�ملعطرة وفتائل  �ل�شموع و�ل�شموع  �إ�شاءة مبا يف ذلك  : مو�د  �ملنتجات  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
�لإ�شاءة.

�لو�ق�عة بالفئة: 04
و�شف �لعالمة: �لكلمة   ILLUMINUM بالحرف �لالتينية 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 2012/09/24 �ملودعة حتت رقم :  179712 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �شركة عمان للكيماويات �س.م.م.
وعنو�نه: �س. ب. 54 �لرمز �لربيدي 113 م�شقط، �شلطنة عمان

لمت�شا�س  تركيبات  مزلقات،  �شناعية؛  و�شحوم  زي��وت   : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت �لغبار؛ وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( ومو�د �إ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.

�لو�ق�عة بالفئة: 04
و�شف �لعالمة: �لكلمة LOOZEN بالأحرف �لالتينية باللون �لأ�شفر و�حلرفني LN و�لرقمني 04 
باللون �لأ�شفر على خلفية زرقاء مربعة. �ملربع �لأزرق فوقه م�شتطيل برتقايل �للون . د�خل �ملربع �لأزرق من 
جهة �ليمني م�شتطيل باللون �لأ�شفر . �مل�شتطيل �لأزرق يف د�خله من ناحية �لأعلى خم�شة مربعات �شغرية 
 Oman Chemical Company جميعها باللون �لأ�شفر ، ويف نهاية �مل�شتطيل �لأ�شفر �لكلمات 
�لأحرف  د�خلها  ويف  ر�أ�شية  خطوط  �رب��ع  وبها  �لأع��ل��ى  من  مفتوحة  ل��د�ئ��رة  ر�شم  ي�شارها  وعلى   LLC
�لالتينية OCC.  و �لكلمة LOOZEN و�حلروف و�لأرقام ل معنى لها . �لأ�شكال �لهند�شية يف �شكل 

مربعات وم�شتطيالت مبتكرة من حيث �شكلها وو�شع �ألو�نها . 
Oman ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف�

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   31/ 2011/07 �ملودعة حتت رقم :  160528 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: يي �شي كونغ
وعنو�نه: رقم 17 ، جالن 9/8  تي  �آر – تروبيكانا غولف & كونرتي ري�شورت – 47410 - بيتالينج جايا – 

�شيالنغور د�ر �لح�شان ، ماليزيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �جللد �لطبيعى و�جللد �ملقلد و�ل�شلع �مل�شنوعة منهما وغري 
�لو�ردة فى �لأ�شناف �لأخرى – �حلقائب – حقائب لل�شاطيء – �شناديق وحقائب �ل�شفر – �ل�شم�شيات - 

حقائب �لت�شوق – �حلقائب يف �شكل �أكيا�س – �حلقائب �ملدر�شية وجميعها يف �لفئة 18
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة: nose   بالأحرف �لالتينية و�لعربية .
�ل�شرت�طات: 0

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742 العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/17  عقاري جزئي                                      

�ىل �ملدعى عليهم/1- عبد�لعزيز عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفته من ورثة �ملرحومة مرمي علي 2-جعفر 
 - �ل��زرع��وين  م��رمي علي  3-فاطمة عبد�هلل جعفر  �ملرحومة  ورث��ة  ب�شفته من   - �ل��زرع��وين  عبد�هلل جعفر 
ب�شفتها من ورثة �ملرحومة مرمي علي 4-�آمنة عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفتها من ورثة �ملرحومة مرمي 
 -6 علي  م��رمي  �ملرحومة  قبل  من  لها  مو�شى  ب�شفتها   - �ل��زرع��وين  جعفر  عبد�هلل  �بر�هيم  5-�شوفيا  علي 
�شابرين �بر�هيم عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفتها مو�شى لها من قبل �ملرحومة مرمي علي 7- �نور �حمد 
عبد�هلل جعفر �لزرعوين- ب�شفته مو�شى له  من قبل �ملرحومة مرمي علي 8- عبد�لرز�ق �حمد عبد�هلل جعفر 
�لزرعوين - ب�شفته مو�شى له من قبل �ملرحومة مرمي علي 9 - �قبال �حمد عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفته 
مو�شى له من قبل �ملرحومة مرمي علي 10- بدر �حمد عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفته مو�شى لها من 
قبل �ملرحومة مرمي علي   11- �شميم �حمد عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفته مو�شى له من قبل �ملرحومة 
�ملرحومة مرمي علي  لها من قبل  ب�شفته مو�شى   - �لزرعوين  �حمد عبد�هلل جعفر  ن�شيم  مرمي علي  12- 
13-ماجدة �حمد عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفتها مو�شى لها من قبل �ملرحومة مرمي علي  14- جنالء 
�حمد عبد�هلل جعفر �لزرعوين - ب�شفتها مو�شى لها من قبل �ملرحومة مرمي علي 15-نائلة �حمد عبد�هلل 
جعفر �لزرعوين - ب�شفتها مو�شى لها من قبل �ملرحومة مرمي علي    جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى/ 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  �لزرعوين  �حمد  عبد�هلل حممد  من�شور  �خل��وري وميثله:  علي  عبد�هلل ح�شني  حممد 
ومو�شوعها �لق�شاء ببيع �لعقار بالرقم 499 منطقة �لكر�مة باملز�د �لعلني، وتق�شيم ح�شيلة �لبيع على �ملالك 
بح�شب ن�شبة ملكهم وت�شليم كل من �ملدعيني ن�شيبة  من ح�شيلة �لبيع نقد�. ت�شمني �ملدعى عليهم �لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ 2013/3/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1752  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- بر�يت هور�يزن للزجاج و�لملنيوم )���س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي  
ب��ان �ملحكمة  �ع��اله وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ق��ام �لدعوى  �����س.ذ.م.م(   قد  / فاريتي �نرتن�شنال للتجارة ) 
يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/2/28 بتاريخ  حكمت 
ملف  على  �لط��الع  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول-  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�س  �حل�شابي  �خلبري  بندب   - �ملو�شوع 
�لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجالت و�لد�فاتر �لتجارية �لورقية 
�ملعامالت  ب�شاأن   2006 ل�شنة   1 �لقانون  من  وتطبيقاتها  �خلام�شة  للمادة  )وفقا   �ملنتظمة  و�للكرتونية 
و�لتجارة �للكرتونية( و�ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت لبيان ما �ذ� كان هناك معامالت جتارية 
قد متت بني طريف �لدعوى من عدمه ويف �حلالة �لوىل بيان �لتي: عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى. -نوع 
�ملعامالت �لتي ربطت طريف �لدعوى و�شندها و�شببها وما ترتب عليها. ما �ذ� كان طريف �لدعوى قد �وفيا 
بالتز�ماتهما فيها من  عدمه. ماقامت �ملدعية بتوريده للمدعى عليها ومدى تو�فقها مع �شروط �لتعاقد 
مع بيان �لقيمة �مل�شتحقة عليها وفقا لتفاقهما. - ما �ذ� كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة �ملدعى عليها 

ل�شالح �ملدعية من عدم . وحددت �مانة خربة وقدرها �شبعة �لف درهم و�لزمت �ملدعي ب�شد�دها.
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10742 بتاريخ   2013/3/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2735 /2012   جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة �لد�ء �لعاملي للنقليات  مدعي عليهما: 1- �شركة �بل �ل�شرق 
�لو�شط للمقاولت ذ.م.م 2- لر�شني �ند تربو   مو�شوع �لدعوى: �شحة حجز 
ومطالبة �ملطلوب �عالنه/لر�شني �ند تربو  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/18 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل 
نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت��وج 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لمار�ت �أم�س بح�شور 
و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  بن  ه��ز�ع  �لدكتور  �ل�شيخ 
د�ن��ة حممد  �لفار�شة   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  بن  خالد 
�شريف �ملطوع من �إ�شطبالت �شيح �ل�شلم بطلة ملناف�شات كاأ�س 
�ل��دويل للقدرة  �آل نهيان  ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شباق �شمو 
مل�شافة 240 كم بعد �أن �جتازت ت�شع جولت على مد�ر ثالثة 
�لفائزة  �لبطلة  . وت�شلمت  باك  ر�زو  �أيام على �شهوة جو�دها 
�لم���ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  �إد�رة  ر�شدتها  �ل��ت��ي  �لقيمة  جائزتها 
كما  دره��م.  �أل��ف   300 بقيمة  نقدية  عبارة عن جائزة  وه��ي 
ل�شباق  بطال  �خلييلي  م��ب��ارك  �هلل  عبد  �ل��ف��ار���س  �شموه  ت��وج 
للخيول  للقدرة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كاأ�س 
�شهيب  �إ�شطبالت  من  كم   120 مل�شافة  �خلا�شة  �مللكية  ذ�ت 
بن مغري �لعميمي ونال جائزة نقدية بقيمة 250 �ألف درهم. 
وتوج �شموه �لفار�س خليفة علي خلفان من �إ�شطبالت �لوثبة 
على �شهوة �جلو�د ناي�س �آمور بطال ل�شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ 
و�لنا�شئني  لل�شباب  للقدرة  �لدويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان 
�ألف دره��م... كما توج �شموه   150 ونال جائزة نقدية بقيمة 
�شيح  �إ�شطبالت  م��ن  ح��ر  حممد  �شريين  �ل��دك��ت��ورة  �لفار�شة 
مل�شافة  �ملفتوح  �ملحلي  �لن�شائي  �ل��ق��درة  ل�شباق  بطلة  �ل�شلم 
�ألف دره��م. وقام   100 120 كم ونالت جائزة نقدية بقيمة 
�لف�شائية  �لقنو�ت  يف  �لعاملني  �لإع��الم��ي��ني  بتكرمي  �شموه 
و�لدولية..  و�لعربية  �ملحلية  �ملتخ�ش�شة  و�ملجالت  و�ل�شحف 
تر�ث  ن���ادي  م��ن  �مل�شكلة  �لإع��الم��ي��ة  �للجنة  �شموه  ك��رم  كما 
تقدير�  و�لإع���الم  للثقافة  ز�ي��د  بن  �شلطان  ومركز  �لإم���ار�ت 
مل�شاهمتهم يف �لتغطية �لإعالمية ب�شورة عالية مهنية عالية 
حفظ  يف  �لإع��الم  ودور  �أهمية  على  �شموه  م�شدد�  �مل�شتوى... 
�ل��ت��ك��رمي��ات عقب ختام  �ل����رت�ث. وت��اأت��ي ه��ذه  وت��وث��ي��ق ون�شر 
فعاليات مهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �ل�شابع 
للفرو�شية �لتي نظمها نادي تر�ث �لمار�ت بالتعاون و�لتن�شيق 
للخيول  �لم�����ار�ت  وجمعية  للفرو�شية  �لم�����ار�ت  �إحت����اد  م��ع 
�إىل  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر   28 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  �لأ�شيلة يف  �لعربية 
16 مار�س �جلاري مب�شاركة حملية وخليجية وعربية ودولية 
�لتنوع يف حمتويات  �لتوجه نحو  �إط��ار  على م�شتوى و��شع يف 
هذه �لريا�شة وتطويرها تقنيا وعلى م�شتوى �ملهار�ت �لفردية 
و�إ�شتقطاب �لكو�در �لمار�تية و�ل�شطبالت �ملحلية للم�شاركة 
حفل  ختام  وعقب  �لتقليدية.  مفرد�تها  على  و�ملحافظة  بها 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ه��ن��اأ  �للتويج 
�لفائزين  �لم��ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
ب�شباقات �ملهرجان متمنيا لهم �لنجاح و�لتو��شل مع بطولت 

لريا�شة  �ملخ�ش�س  �ل��ك��ب��ري  �حل���دث  ه���ذ�  و����ش��ت��م��ر�ر  �ل��ق��درة 
�لم��ار�ت وكل حمبي هذه  و�لقدرة مب�شاركة فر�شان  �لتحمل 
�لريا�شة. ومت خالل �حلفل �لذي ح�شره �ل�شيخ جا�شم بن عيد 
�آل ثاين من دولة قطر �ل�شقيقة و�شعادة ر��شد بن حمد �ملري 
من دولة �لكويت �ل�شقيقة و�شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير 
�ملدير  �ملحريبي  و�شعادة عبد �هلل حممد  �لتنفيذي لالن�شطة 
�ملهريي  ظاهر  وطالب  بالنابة  �مل�شندة  للخدمات  �لتنفيذي 
�أمني �ل�شر �لعام لحتاد �لمار�ت للفرو�شية وعدد من �شيوف 
�ملهرجان وكبار مالك ومربي �خليول و�لعالميني وجمهور 
�ف�شل  بجو�ئز  �لفائزين  �لفر�شان  م��ن  �لعديد  تكرمي  كبري 
حالت خيل بعد �نتهاء جولت �ل�شباق. ور�شدت للفائزين يف 
 40 �ل�شباقات �خلم�شة من بينها �ل�شباقان �لتاأهيليان مل�شافة 
�ل��دويل و�ملحلي جو�ئز ت�شجيعية قيمة تقدير�  80 كم  و  كم 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  و�لتقى  ومت��ي��زه��م.  مل�شاركتهم 
�ل�شفر�ء  �ليوم يف قرية بوذيب وف��د� �شم ع��دد� من  �آل نهيان 
�ملعتمدة  بلد�نهم  �شفار�ت  يف  �لعاملني  �لع�شكريني  و�مللحقني 
لدى �لدولة.. وح�شر �لوفد خ�شي�شا لل�شالم على �شموه �لذي 
ونظمت  �مل��ه��رج��ان..  لفعاليات  ومتابعتهم  بح�شورهم  رح��ب 
يف  �لوفد  �أع�شاء  وعرب  بوذيب.  قرية  مر�فق  يف  جولة  للوفد 
ختام زيارتهم عن تقديرهم جلهود �شمو رئي�س �لنادي وح�شن 
قرية  يف  م��ر�ف��ق  م��ن  �شاهدوه  م��ا  �أن  موؤكدين  لهم  �إ�شتقباله 
�لم��ار�ت و�جلهود  يعك�س �شورة م�شرقة عن فرو�شية  بوذيب 

�لر�شمية �ملبذولة لتطويرها مبو��شفات عاملية.
ح�شرو�  �لذين  وذوي��ه��م  ورفاقهم  �لفائزين  �لبهجة  وغمرت 
لت�شجيعهم يف بادرة ت�شكل بعد� �ن�شانيا مهما يف بوذيب وكذلك 
ح�شور نخبة من مالك ومربي �خليول و��شحاب �ل�شطبالت 
م�شاركة  �شهد  �ل��ذي  �ملهرجان  يف  �مل�شاركة  و�خلا�شة  �لعامة 
و�أجنبية  عربية  دول  من  �ل�شيوف  من  ع��دد  بح�شور  و��شعة 
و�عالميني من �لرب�زيل ودول عربية و�جنبية بال�شافة �ىل 
وتغطية  متابعة  �أك��د ح�شور� مميز� يف  �ل��ذي  �ملحلي  �لع��الم 
�ملهرجان متز�منا مع  �ملهرجان مبهنية عالية. وجاء  فعاليات 
�ن�شائها مطلع  على  �شنو�ت  ت�شع  بوذيب مبرور  قرية  �حتفال 
عام 2004 .. وودعت �لقرية فر�شانها بجميع فئاتهم بعد �أن 
من  قاعدة  لبناء  مركز�  لتكون  بتا�شي�شها  �لحتفال  �شاركوها 
�لدولية.  و�لقو�نني  �ل�شاليب  �ح��دث  وف��ق  �لم���ار�ت  فر�شان 
�لدكتور  �ل�شيخ  �مل��ه��رج��ان  �شباقات  متابعي  ر�أ����س  على  وك���ان 
�شلطان  �آل نهيان و�ل�شيخ خالد بن  ز�يد  �شلطان بن  هز�ع بن 
كبرية  �شباقات  خم�شة  �ملهرجان  و�شهد  نهيان...  �آل  ز�ي��د  بن 
ونحو 33 جولة وم�شاركة من خمتلف �ل�شطبالت يف �لدولة 
�لتي حر�شت على �لدفع باأف�شل ما لديها من خيول وفر�شان 

�لعام ل�شباقات  �مل�شتوى  �نعك�س �يجابيا على  وهو �لمر �لذي 
و�لتحدي  �لقوية  و�ملناف�شات  ب��الث��ارة  متيزت  �لتي  �ملهرجان 
م��ت��ن��وع��ة. ويف خ��ت��ام حفل  ع��م��ري��ة خمتلفة وخ����رب�ت  ل��ف��ئ��ات 
رئي�س  �شمو  مع  للفائزين  �لتذكارية  �ل�شور  �لتقطت  �لتتويج 
�لنادي. وكان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان قام يف وقت 
مبكر من �ليوم بجولة تفقدية �إىل كافة مر�فق قرية بوذيب 
�لفح�س  �إج���ر�ء�ت  �شاحة  يف  جولته  وبخا�شة  للقدرة  �لعاملية 
حول  تف�شيليا  �شرحا  كيغبول  فر�ن�شو�  ل��ه  وق���دم  �لبيطري 
لنظام  �إدخالها حديثا  �لتي مت  �للكرتوين  �لت�شجيل  عمليات 
كما  قيا�شية..  ب�شرعة  �لنتائج  و�إ�شتخر�ج  �لبيطري  �لفح�س 
قدم عدد من روؤ�شاء �للجان �لفنية و�لتحكيمية معلومات حول 
ذ�ت  م�شائل  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  �مل�شاركة  وحجم  �ل�شباقات  �شري 
�شلة باجناح �حلدث. و�لتقى �شموه بعدد من فر�شان وفار�شات 
�إ�شتعد�د�تهم وم�شاركاتهم حيث  �ل�شباقات مطمئنا منهم عن 
عربو� ل�شموه عن تقديرهم لدعمه و�إهتمامه بهم وبريا�شتهم 
�لتي تلقى كل �لدعم و�لتطوير من جانب �شموه.. كما �إلتقى 
وكبار  �ل�شطبالت  ��شحاب  م��ن  بعدد  جولته  ختام  يف  �شموه 
�أن �ملهرجان  ل�����ش��م��وه  �أك�����دو�  �ل��ذي��ن  م���الك وم��رب��ي �خل��ي��ول 
�ل�شابع للفرو�شية وجميع فعالياته و�شباقاته كانت مميزة على 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  عرب  �جلولة  نهاية  ويف  �مل�شتويات.  كافة 
وجهودهم  �مل�شاركني  جلميع  تقديره  ع��ن  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
مب�شتوى  تليق  ب�����ش��ورة  و�إخ���ر�ج���ه  �حل���دث  �إجن���اح  يف  �لطيبة 
فرو�شية �لمار�ت �لتي تلقى كل �لدعم و�لتوجيه من �لقيادة 
�حلكيمة. وكانت �جلولة �لوىل من �شباق �ل�240 كم مل�شافة 
�خلام�شة  �ل�شاعة  يف  �نطلقت  �ل�شفر  باللون  كيلومرت�   30
5.40 دقيقة من فجر �ليوم �ل�شبت رغم �لجو�ء �لغائمة �إل 
�أن ��شر�ر فر�شان �ل�شباق كان �قوى من كل �لعو�ئق وقد ح�شم 
بزمن  �لبلو�شي  �هلل  عبد  ح�شني  عمري  �لفار�س  �جلولة  ه��ذه 
�إجمايل لاليام �لثالثة من �ل�شباق قدره 41.30 ر7 �شاعة . 
�أما �جلولة �لثانية مل�شافة 30 كم باللون �لزرق فعك�شت تو�زنا 
للقوى بني ��شحاب �ملثلث �لذهبي وبعد �شر�ع مرير يف �جلولة 
�ملتناف�شني  �شر�ع  �إ�شتد  كم   30 مل�شافة  �لأزرق  باللون  �لثانية 
يف �ملثلث �لذهبي ليح�شم كل ذلك يف �جلولة �لثالثة و�لخرية 
من هذ� �ل�شباق باللون �لخ�شر مل�شافة 20 كم و�لتي طوعت 
مل�شلحة �لفار�شة د�نا حممد �شريف �ملطوع من �إ�شطبالت �شيح 
�لأيام  جل��ولت  بزمن  ل�شاحلها  �ل�شباق  ح�شمت  �لتي  �ل�شلم 
�لقوي  �جل��و�د  �شهوة  على  �شاعة   9.28 38ر  ق��دره  �لثالثة 
�إ�شمها بحروف من ذهب على رمال بوذيب  ر�زو باك و�شجلت 
ليكون �ل�شم م�شيئا يف قائمة �ل�شرف وح�شولها على �لكاأ�س 
بجد�رة و��شر�ر وكفاءة عالية. و��شبحت �لفار�شة �ملطوع �أول 

فار�شة تتنزع هذ� �للقب �لكبري بجد�رة. 
ون���ال �مل��رك��ز �ل��ث��اين �ل��ف��ار���ش��ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة كاميليا ك���ارت من 
�إ�شطبالت �لمار�ت للقدرة وحلت ثالثة �لفار�شة فاطمة جا�شم 
�شعيد �ملري من ��شطبالت �شيح �ل�شلم لتكون �لبطولة �لنهائية 
لل�شباق �لرئي�شي ن�شائية بالكامل. وقالت �لفار�شة د�نة �ملطوع 
�حلائزة على �ملركز �لول ل�شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ز�يد �آل نهيان �لدويل مل�شافة 240 كم �أن مهرجان �لفرو�شية 
�ل�شابع و�شباقاته �ملتنوعة �مل�شافات يجمع بني �لتجربة و�ملتعة 
و�كت�شاف �ملهار�ت نظر� لتنوع �خلرب�ت �مل�شاركة يف هذ� �حلدث 
�لريا�شي �لرت�ثي �لكبري. وعربت �ملطوع عن �شعادتها �لبالغة 
ذلك  معتربة  ثانيا  �لكبري  وبالفوز  �ول  �حل��دث  يف  بامل�شاركة 
خطوة على طريق �شل�شلة من �لنجاحات مل�شافات �أكرب تخطط 
�ل��دويل. ووجهت �ملطوع  لها منذ �لآن وبخا�شة على �مل�شتوى 
�ل�شكر �ىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لم��ار�ت على رعايته 
وفر�شان  ف��رو���ش��ي��ة  ب��دع��م  �ل�����ش��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  للمهرجان 
�أ�شهمو�  من  وكافة  �ملهرجان  منظمي  �شكرت  كما   .. �لم��ار�ت 
يف جن��اح��ه��ا وب��خ��ا���ش��ة �أول��ئ��ك �جل��ن��ود �مل��ج��ول��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
مر�فق بوذيب ومدربها و�أ�شرتها �لتي ت�شجعها وتقدم لها كل 
من  �مل��ري  خلفان  علي  خليفة  �لفار�س  وع��رب  �ل��دع��م.  و�شائل 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كا�س  �شباق  بطل  �لوثبة  �إ�شطبالت 
كم   120 مل�شافة  و�لنا�شئني  لل�شباب  �ل��دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لعليا  عن �شعادته بالفوز وحمل �للقب ..وق��دم �ل�شكر للجنة 
�ملقدمة  �لت�شهيالت  على  �لم��ار�ت  تر�ث  نادي  و�إد�رة  �ملنظمة 
للفر�شان يف �طار مناخات مريحة م�شري� �ىل �ن فوزه ومتكنه 
�لغلى  �ل��ذي هو  �ل�شباق يف هذ� مهرجان  لهذ�  �ل�شد�رة  من 
بالن�شبة لفر�شان �لمار�ت كونه يحمل ��شم �شمو رئي�س �لنادي 
وحتقيق  وفر�شانها  �ل��ق��درة  ريا�شة  دع��م  على  دوم��ا  �حلري�س 
�أعلى درجات �لتطور �لتي �أو�شلتها �ىل �لعاملية ب�شورة مثالية. 
على  �حل��ائ��زة  ح��ر  �شريين حممد  �ل��دك��ت��ورة  �لفار�شة  وق��ال��ت 
بطولة ولقب �ل�شباق �لن�شائي �ملحلي �ملفتوح مل�شافة 120 كم 
�ن �ملناف�شة كانت �شديدة و�شاخنة نظر� لتنويعات �خلرب�ت يف 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لعرفان  �ل�شكر  وقدمت  �مليادين.. 
�آل نهيان لهتمامه بفار�شات �لمار�ت وتخ�شي�س �شباق  ز�يد 
�لقدرة بوجه  ريا�شة  �شموه بتطوير  �إهتمام  كبري لهن كذلك 
عام و�لريا�شة �لن�شائية بوجه خا�س. وعقب ختام حفل تكرمي 
�لفائزين يف �شباقات �ملهرجان رفع �مل�شاركون و�ل�شيوف و�بطال 
و�أ�شحاب �ل�شطبالت  �ل�شباقات وكبار مالك ومربي �خليول 
�مل�شاركة ر�شالة حمبة �ىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لمار�ت 

موؤكدين فيها تقديرهم ل�شخ�س �شموه وجهوده ودور �شموه يف 
دعم وتطوير فرو�شية �لمار�ت.. مهنئني �شموه بالنجاح �لذي 
لقيه �ملهرجان بكل تفا�شيله و�إحتفالياته. وعربو� يف ر�شالتهم 
عن �عتز�زهم بالتو�جد و�مل�شاركة يف هذ� �ملهرجان حيث لقو� 
�شموه يف  �هتمام وح�شن �شيافة وتقدير م�شيدين بجهود  كل 
ن�شاطات  خالل  من  �لوطنية  و�لهوية  �ل��رت�ث  على  �ملحافظة 
وربطها  �جلديدة  لالجيال  �ملوجهة  �لنادي  وم�شاريع  وبر�مج 
برت�ث �لباء و�لجد�د كذلك �لهتمام بريا�شة �لقدرة وبر�مج 
بوذيب وم�شاريعها نحو غد جميل لريا�شة �لقدرة. وبعد حفل 
�أن  �لفائزين ودعت قرية بوذيب فر�شانها بعد  �خلتام وتتويج 
للقدرة  �لأخ���ري  مو�شمها  م��دة  ه��ي  �أ�شهر  خم�شة  ع��رب  �رت���دت 
�أبهى حلة وجاهزية وبدت عرو�شا تتهياأ من   2013  2012
�لآن للمو�شم �لقادم �آخذة يف �لعتبار �لتوجيهات �لتي �أ�شدى 
�ل��ي��وم��ي للمهرجان  �ث��ن��اء ح�����ش��وره  �ل��ن��ادي  ب��ه��ا �شمو رئ��ي�����س 
وقو�نني  و�ل��ف��ر���ش��ان  �ل�شباقات  مل�شلحة  ���ش��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات 
�لريا�شة  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  ع��و�م��ل  م��ن  �مل��زي��د  لتحقيق  �ل���ق���درة 
قدمت  �ن  بعد  مقوماته  بكل  �لفر�شان  �أخ��الق  �شعار  وحتقيق 
بوذيب منذ �ن�شائها �أكرث من 100 �شباق وبطولة ومهرجان 
�لفر�شان  من  مميزة  نخبة  �لم���ار�ت  لفرو�شية  وقدمت  كبري 
وع��م��ال��ق��ة �ل���ق���درة و�ل��ن��ج��وم �ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ار���ش��ات �لبطالت 
�ملتميز�ت. وبختام �ل�شباق �لتاأهيلي مل�شافة 80 كم وجملة من 
�ل�شباقات �لتاأهيلية من بينها �ل�شباق �لتاأهيلي �لدويل مل�شافة 
 200 80 كم جنمة و�ح��دة تنجح بوذيب يف تاهيل �أكرث من 
و�خلا�شة  �لعامة  �لدولة  �إ�شطبالت  كافة  من  وفار�شة  فار�س 
وعديد �ندية �لفرو�شية يف �طار م�شروع �لنادي باعد�د كو�در 
ويف  �بو�بها  �أو�شع  من  �لقدرة  ريا�شة  ملمار�شة  موؤهلة  وطنية 
�لفائزين  تتويج  حفل  وعقب  �ملتبعة.  و�للو�ئح  �لقو�نني  �طار 
�لعليا  �للجنة  ع��ربت  �مل��ه��رج��ان  لقيه  �ل���ذي  �لكبري  و�ل��ن��ج��اح 
جهوده  على  �ل��ن��ادي  رئي�س  ل�شمو  �شكرها  عميق  عن  �ملنظمة 
�لمار�ت..  بفرو�شية  تليق  ب�شورة  و�جناحه  �ملهرجان  دعم  يف 
و���ش��ك��رت يف ت�����ش��ري��ح خ��ا���س ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �حت����اد �لم����ار�ت 
للفرو�شية وجمعية �لمار�ت للخيول �لعربية �لأ�شيلة وكافة 
�ملجهولني  �جل��ن��ود  وك��اف��ة  �ملحلي  و�لع����الم  �لعاملة  �ل��ل��ج��ان 
�لذين كانو� ور�ء هذ� �لنجاح �ملبهر ل�شخم �حتفالية للقدرة 
بد�أنا  �للجنة  وقالت  �لقدرة.  مو�شم  خالل  بوذيب  �حت�شنتها 
منذ �لآن بتطبيق وتنفيذ توجيهات �شمو رئي�س �لنادي ملو�شمنا 
على  �إي��ج��اب��ي��ا  �جل��دي��دة  خططنا  و�شتنعك�س  ل��ل��ق��درة  �ل��ق��ادم 
وجهود  مت�شارعة  بوترية  و�شنعمل  �لقدرة  وريا�شة  �لفر�شان 
جماعية مكثفة من �أجل �ن تبقى فرو�شية وقدرة �لمار�ت يف 

�ملقدمة على كافة �مل�شتويات.

�شلطان بن زايد يتوج الفائزين يف اختتام فعاليات مهرجان �شموه ال�شابع للقدرة

للحول  خ�ش�شت  �لتي  �مل�شائية  �لأ���ش��و�ط  �أل��ق��اب  على  �لرئا�شة  هجن  �شيطرت 
فعاليات  �شمن  كلم   6 مل�شافة  )طفح(  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  لهجن  و�لزمول 

�ملهرجان �ل�شنوي �خلتامي ل�شباقات �لهجن يف يومه �ل�شابع بالوثبة.
14 �شوطا ويف  �إجمايل  �أ�شو�ط من   10 وف��ازت هجن �لرئا�شة باملركز �لأول يف 

بع�شها �حتكرت �ملر�كز �لثالثة �لأوىل.
�شهد �ل�شباق �ل�شيخ �ملر بن مكتوم �آل مكتوم و�ل�شيخ ذياب بن �شيف بن حممد �آل 
نهيان. وبد�أت هجن �لرئا�شة م�شو�رها بالظفر بلقب �ل�شوط �لأول حول حمليات 
م�شافة  وقطعت  �لوهيبي  جميل  علي  �مل�شمر  ب��ق��ي��ادة  �ل�شاهينية  ط��ري��ق  ع��ن 
�ل�شباق يف 9:09:03 دقيقة لترتك �ملركز �لثاين ل� �لوجبة لل�شيخ �لقعقاع بن 
زمنا قدره  �مل��ري وحققت  ف��ار�ن  �شامل جابر  و�مل�شمر  ث��اين  �آل  بن خليفة  حمد 
�شلطان  �مل�شمر  بقيادة  �ل�شعاين  مطيته  كذلك  وحلت   .. 9:12:02دقيقة 

حممد �لوهيبي يف �ملركز �لثالث بزمن 9:12:02دقيقة.
عن  �لثانية  �لنقطة  �لرئا�شة  هجن  �أ�شافت  مهجنات  ح��ول  �لثاين  �ل�شوط  ويف 
طريق دها مع �مل�شمر �شعيد حمد دري �لفالحي بعد �أن قطعت م�شافة �ل�شباق 
�لقعقاع  لل�شيخ  ولء  �لثاين  �ملركز  يف  وج��اءت  9:09:04دقيقة  ق��دره  زم��ن  يف 
قدره  بزمن  �لوهيبي  حممد  �شلطان  �مل�شمر  مع  ث��اين  �آل  خليفة  بن  حمد  بن 
�مل�شمر علي جميل  �لرئا�شة مع  �شو�هني لهجن  ثالثا  دقيقة وحل   9:10:01
�لوهيبي بزمن قدره 9:15:03دقيقة. وقدمت هجن �لرئا�شة لوحة ر�ئعة يف 
�إىل خط �لنهاية �شويا  �لثالث و�لر�بع عندما ظفرت باللقبني ودخل  �ل�شوطني 
بقيادة  م�شرع  طريق  عن  �لثالثة  و�لنقطة  �لهاتريك  لتحقق  وم�شرع  �ل�شامي 
�أول  �لنهاية  خط  �إىل  و�شل  �ل��ذي  �خلييلي  ماجد  مطر  �أحمد  مبارك  �مل�شمر 
وحقق زمنا قدره 9:36:41 دقيقة ليرتك �ملركز �لثاين ل� �ل�شامي مع �مل�شمر 
ر��شد حممد ر��شد بال�شم �ملن�شوري بزمن 9:37:0 دقيقة �أعقبه جيا�س ل�شمو 

�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم بزمن قدره 9:43:9 دقيقة.
زمول  �ل��ر�ب��ع  �ل�����ش��وط  يف  ه��ات��ري��ك  �ل�شوبر  �حل��م��ر�ء  �لقبيلة  هجن  و�أ���ش��اف��ت 
مهجنات بنف�س �ل�شيناريو عندما ناف�س �لناوي �لعابر على �للقب لينتزعه �لأول 
بقيادة مبارك �أحمد مطر ماجد �خلييلي وحقق زمنا قدره 9:43:9 وحل ثانيا 
�لعابر مع �مل�شمر علي جميل �لوهيبي بزمن قدره9:44:0 دقيقة وجاء ثالثا 

�شعاع لهجن �لرئا�شة بقيادة �مل�شمر حممد مبارك �ملهريي.
�ل�شوط  لقب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شاهينية  وك�شبت 
�خلام�س حول حمليات بقيادة �مل�شمر �أحمد �شلطان بالر�شيد وحققت زمنا قدره 
9:11:09 دقيقة وجاءت بنت �شوغان ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 

يف �ملركز �لثاين مع �مل�شمر عبيد �شينان �ملري وحلت ثالثة مزيار لل�شيخ ز�يد بن 
�ملر بن مكتوم �آل مكتوم مع �مل�شمر �أحمد علي �لعوي�شي يف �ملركز �لثالث.

�ل�شاد�س  �ل�شوط  �لنقطة �خلام�شة عن طريق ملوح يف  �لرئا�شة  و�أ�شافت هجن 
حول مهجنات بقيادة �مل�شمر علي جميل �لوهيبي بعد �أن قطع �مل�شافة يف زمن 
�ملركز  يف  �لرئا�شة  لهجن  �ل�شاهينية  وج���اءت  دقيقة.   9:09:07 ق��دره  ق��دره 
ل�شاحب  �ل�شاهينية  ثم  �لظاهري  �مل�شمر خلفان حممد خ�شيبة  بقيادة  �لثاين 
�شيف  و�مل�شمر مطر  �لثالث  �ملركز  �آل مكتوم يف  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
لحج �لهاجري يف �ملركز �لثالث. وعادت هجن �لرئا�شة لتك�شب �للقب �ل�شاد�س 
يف �ل�شوط �ل�شابع �ملخ�ش�س لفئة زمول حمليات وحتقق �ملر�كز �لثالثة �لأوىل 
حيث ظفر �شر�ب مع �مل�شمر مبارك �أحمد ماجد �خلييلي بالنامو�س وحقق زمنا 
قدره 9:14:6دقيقة وجاء يف �ملركز �لثاين �لأ�شد مع �مل�شمر ر��شد حممد ر��شد 

بال�شم �ملن�شوري وحل ثالثا هملول مع �مل�شمر علي جميل �لوهيبي.
و�أ�شافت هجن �لرئا�شة �لنامو�س �ل�شابع يف �ل�شوط �لثامن �ملخ�ش�س لفئة زمول 
مهجنات عن طريق مليح بقيادة �مل�شمر مبارك �أحمد مطر ماجد �خلييلي وحل 
ر��شد غدير وجاء  �مل�شمر حمد  بقيادة  �لعا�شفة  لهجن  ميا�س  �لثاين  �ملركز  يف 
ثالثا �شاهني لل�شيخ خالد بن �شلطان بن ز�يد مع �مل�شمر �أحمد خلفان �ملزروعي 
�لأوىل  �لثالثة  �ملر�كز  �شيطرتها باحل�شول على  ب�شط  �لرئا�شة  وو��شلت هجن 
لتظفر بالنامو�س �لثامن يف �ل�شوط �لتا�شع حول حمليات مبعرفة �لطيارة مع 
�مل�شمر مبارك �أحمد مطر ماجد �خلييلي فيما جات ثانية �ملا�شية مع �مل�شمر علي 

جميل �لوهيبي ويف �ملركز �لثالث حلت منيعة مع �مل�شمر �شعيد دري �لفالحي.
يف  �لأول  باملركز  ث��اين  �آل  خليفة  ب��ن  حمد  ب��ن  �لقعقاع  لل�شيخ  �شديدة  وت��وج��ت 
�لوهيبي  �شامل  حممد  �شلطان  �مل�شمر  بقيادة  مهجنات  ح��ول  �لعا�شر  �ل�شوط 
وجاءت �لدوحة لنف�س �ملالك ومع �مل�شمر �شامل جابر فار�ن �ملري يف �ملركز �لثاين 
�آل �شعود يف �ملركز �لثالث مع �مل�شمر ر��شد  �أ�شا�س لالمري تكري بن حممد  ثم 
عبيد بعري�ن. وظفرت �لرئا�شة بتا�شع �لنو�مي�س يف ليلة �للقاب باحل�شول على 
�ملر�كز �لثالثة �لأوىل يف �ل�شوط �حلادي ع�شر زمول حمليات عن طريق قا�شد 
�شاهني  ثانيا  �ل�شد�رة وج��اء  �ل��ذي حاز  �لفالحي  �أحمد دري  �شهيل  �مل�شمر  مع 
علي  �مل�شمر  مع  �شوغان  ثالثا  وج��اء  �خلييلي  عي�شى  �شعيد  عي�شى  �مل�شمر  مع 
جميل �لوهيبي. وتوج عجالن لل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان باملركز 
�مل�شمر في�شل طالب  زم��ول مهجنات عن طريق  �لثاين ع�شر  �ل�شوط  �لأول يف 
�شرمي وجاء يف �ملركز �لثاين �شمر�ن ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم يف 
�ملركز �لثاين مع �مل�شمر في�شل طالب �شريف وحل ثالثا غريب لل�شيخ ز�يد بن 

�شيف بن حممد �آل نهيان مع �مل�شمر �أحمد علي �لعجب ويف �ل�شوط �لثالث ع�شر 
حول حمليات حققت هجن �لرئا�شة نامو�شها �لعا�شر باحتاللها �ملر�كز �لثالثة 
�لأوىل عن طريق �لوثبة مع �مل�شمر مبارك �أحمد مطر ماجد �خلييلي ما يخاف 
و�مل�شمر عي�شى �شعيد عي�شى �خلييلي و بينونة مع �مل�شمر علي جميل �لوهيبي 
وك�شبت �لقارية لل�شيخ �لقعقاع بن حمد �آل ثاين �آخر �ل�شو�ط حول مهجنات مع 
�مل�شمر �شامل جابر فار�ن �ملري.وجاءت �لروية ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم يف �ملركز �لثاين. وقد �إحتفى معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن 
بن حممد �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد �شباقات 
�لهجن ببع�س كبار مالك �لهجن يف �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف 
عذبة معاليه بالوثبة �ليوم.  و�أقيمت يف �لفرتة �ل�شباحية 18 �شوطا خ�ش�شت 
�ل�شمو  لأ�شحاب  �شود�نيات  �أ���ش��و�ط   4 منها  طفح  للجماعة  و�ل��زم��ول  للحول 
�ل�شيوخ و�أبناء �لقبائل وح�شل �لفائزون يف كل �لأ�شو�ط على �شيار�ت يف �ل�شوط 
فميا  �ملن�شوري  ز�ي��د خلفان  ملحمد  �لغربية  ل�  �للقب  ذهب  �لأول حول حمليات 
حلت ثانية �شوق لأحمد �شعيد منانة �لكتبي ويف �ملرتبة �لثالثة جاءت رموز ل�شيف 
جعفر �شهيل مرخان �لكتبي وحازت �ملز�حمية ملبارك حممد ز�يد �ملطوع على لقب 
�ل�شوط �لثاين حول مهجنات �أعقبتها رهف ملحمد �شهيل عوي�شان �لعامري ثم 
�لنيادي  حممد  مطر  ل�شيف  �شر�ب  وت�شدر  �لكتبي.  منانة  �شعيد  لر��شد  ر�هية 
�ملري  م�شيط  نا�شر  ل�شعيد  طوفان  ثانيا  وح��ل  حمليات  زم��ول  �لثالث  �ل�شوط 
وجاء ثالثا �لعا�شف ملحمد عبد�هلل بن �شميل �لكتبي وتقدم هيا�س حلفيظ �شامل 
حفيظ �لنابت على مناف�شيه يف �ل�شوط �لر�بع زمول مهجنات �أعقبه ر�شيد ل�شعد 
حمد �شليمان �جلربين ثم ظبيان ل�شعد م�شعود علي �ملري. وكانت م�شهورة ل�شعيد 
عبيد حممد �ملزروعي على موعد مع لقب �ل�شوط �خلام�س حول حمليات وجاءت 
ثانية هملولة لعبد�هلل مبارك �ل�شام�شي ثم هملولة ل�شعيد نا�شر حممد �ملري 
وك�شبت �شر�بة ملحمد عبد�هلل �حلمريي نامو�س �ل�شوط �ل�شاد�س حول مهجنات 
فيما جاءت بر�قة لعلي حمد هز�ع �أبو �شريدة ثانية ثم مهمة �لتي �كتفت باملركز 
�لثالث ملالكها �شالح حمد �لقمر� �لنابت. وتوج هملول لبخيت علي باخل�شو�ين 
�ملن�شوري بلقب �ل�شوط �ل�شابع زمول حمليات ويف �ملركز �لثاين جاء �شاهني لعلي 
فار�ن علي �ملري و�شيفا ثم �شلهود ل�شعيد قبع �لعامري على �ملركز �لثالث وك�شب 
�ل�شيف  �أعقبه  �لثامن  �ل�شوط  �ل�شد�رة يف  �لعامري  بوثم  ل�شامل حمد  حمبوب 

ل�شالح م�شعود علي �ملري ثانيا ثم �ل�شر�س ملحمد علي حمد �ملري و�شيفا.
حول  �لتا�شع  �ل�شوط  يف  باللقب  �شفيع  علي  حممد  طالب  ملتعب  نقوة  وط��ارت 
حمليات لترتك �ملركز �لثاين ل� دكتورة حلمد بن علي بن دغميل �جلحايف و�شيفة 

ثم �لعزرة لنا�شر عبيد يزرب �لعامري ثالثة وحازت �شر�بة لعبيد حممد �شاملني 
�ملن�شوري على �ل�شد�رة يف �ل�شوط �لعا�شر ثم جاءت لطامة ل�شعيد منانة غدير 
�لكتبي ثانية ثم �لظبي لعلي حمودة �لظاهري ثالثة وك�شب �شوغان لعبد�لهادي 
�شيف  �ل�شوط �حل��ادي ع�شر ثم ج��اء ميا�س لرقيط  ���ش��د�رة  �مل��ري  حمد حممد 
رقيط �لغفلي ثانيا فيما جاء �شوغان ملتعب عبد�هلل ر��شد �لفهيد�ن �ملري ثالثا 
وكان �لهبوب حلمد حممد جهويل على �ل�شد�رة يف �ل�شوط �لثاين ع�شر زمول 
مهجنات ويف �ملرتبة �لثانية جاء ريا�س حلمد متعب حمد �ملري ثم ريا�س ل�شالح 
حمد علي ر��شد مقارح ثالثا.  وت�شدرت �ل�شيلية جلار �هلل حممد طالب �لنابت 
�ل�شوط �لثالث ع�شر حول حمليات �عقبتها رعود ل�شعيد منانة غدير �لكتبي ثم 
�لحتاد حلمد �شعيف حمد غدير �لكتبي ثالثة وظفرت �أ�شياد لعلي حلي�س �شعيد 
�لعفاري بالنامو�س يف �ل�شوط �لر�بع ع�شر حول مهجنات �عقبتها �شديدة ل�شالح 

حمد علي ر��شد مقارح ثم ند �ل�شبا ملن�شور �أحمد علي �ل�شبو�شي.
لكل  روف��ر  رجن  �شيارتي  �لعامري  حممد  وقنا�س  �لكتبي  م�شبح  خليفة  وك�شب 
لأ�شحاب  �لإي���ذ�ع  و  �للقايا  �ل��رم��وز  �أ���ش��و�ط  ملناف�شات  �لرت�شيحات  عرب  منهما 

�ل�شمو �ل�شيوخ يف مهرجان ختامي �لوثية2013.
�أن �لكتبي �لفائز يف تر�شيحات مناف�شات �شن �للقايا قام باإر�شال  ومن �ملفارقات 
ر�شالة ن�شية و�حدة وك�شب بها �جلائزة يف حني �أن �لعامري يف مناف�شات �لإيذ�ع 

�أر�شل ما يقارب 450 ر�شالة ن�شية.
يذكر �أن عدد �ل�شيار�ت �ملقدمة من �للجنة �ملنظمة 4 �شيار�ت رجن روفر ملناف�شات 
�للقايا و �لإيذ�ع و �لثنايا وحول وزمول لأ�شو�ط �لرموز لأ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
ويكون �ل�شحب عليها �شمن �لأ�شتوديو �خلا�س باملهرجان عا�شمة �مليادين و�لذي 

يقدمه �ملذيع �أ�شامه �لأمريي عرب قناة �أبو ظبي �لريا�شية.
وتنطلق �شباح غد مناف�شات �ليوم �لثامن ملهرجان ختامي �لوثبة 2013 ل�شن 
.. وتقام على  �لوثبة  �لغربي مليد�ن  �مليد�ن  8كم وذلك يف  حول وزم��ول ومل�شافة 
�مل�شائية  للفرتة  �شوطا  �لقبائل و16  لأبناء  �ل�شباحية  للفرتة  17�شوطا  مدى 
لأ���ش��ح��اب �ل�شمو �ل�����ش��ي��وخ وت��ب��ل��غ �لإث�����ارة ذروت��ه��ا م��ع �ن��ط��الق �ل�����ش��وط �لأول 
باملر�كز  للفائزين  3�شيار�ت  تخ�شي�س  و�مل�شائية حيث مت  �ل�شباحية  للفرتتني 
جيب  مر�شيد�س  �شيارة  على  �لأول  �ملركز  �شاحب  يح�شل  حيث  �لأوىل  �لثالثة 
�ل�شيارة  �إىل  �أ�شتي�شن بالإ�شافة  �أ�شتي�شن و�لثالث فورد  و�لثاين على لندكروزر 
�لرجن روفر ل�شاحب �ملركز �لأول يف �ل�شوطني �لثاين و�لثالث للفرتتني ويح�شل 
بقية �لفائزين على �شيار�ت وجو�ئز نقدية قيمة وينتظر �أن تكون �ملناف�شة قوية 

بني �مل�شاركني.

هجن الرئا�شة ت�شتاأثر باألقاب �شباق احلول والزمول للطفح باملهرجان اخلتامي ل�شباقات الهجن بالوثبة

�لأحد  �ليوم  �للناين  �لقدم نظريه  لكرة  �لبحريني  �ملنتخب  ي�شت�شيف 
�طار  يف  دولية،  ودي��ة  جتربة  يف  بالرفاع  �لوطني  �لبحرين  ��شتاد  على 
�لت�شفيات  �لثانية من  �ملرحلة  �ملنتخبني خلو�س مناف�شات  ��شتعد�د�ت 

�ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �آ�شيا �ملقررة يف �أ�شرت�ليا عام 2015.
�شمن  �ملقبل  �جلمعة  �لقطري  نظريه  �لبحريني  �ملنتخب  وي�شت�شيف 
منتخبي  �ملجموعة  وت�شم  �ل�����ش��ر�ك��ة،  ف��ك  ل��ق��اء  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملجموعة 
�ليمن وماليزيا، بينما ي�شت�شيف لبنان منتخب تايلند يف بريوت �شمن 

�ملجموعة �لثانية �لتي ت�شم �أي�شا منتخبي �ير�ن و�لكويت.
يف  ك��ال��دي��رون  غابرييل  �لأرجنتيني  �لبحرين  منتخب  م��درب  وي��اأم��ل 
�لالعبني  من  عدد  �أك��رب  ل�شر�ك  �لودية  �لتجربة  هذه  من  �ل�شتفادة 
�ملحليني �لذين ��شتدعاهم للقائمة �لأخرية، وخا�شة يف ظل عدم وجود 

�أنديتهم خارج �لبحرين و�أبرزهم  �لالعبني �ملحرتفني لرتباطهم مع 
عبد�للطيف  و��شماعيل  عمر  وعبد�هلل  �لكويتي(  )�لكويت  بابا  ح�شني 
)�لأهلي �لقطري(. ومن �ملتوقع �أن يعول كالديرون على حار�شه �شيد 
حممد جعفر �لعائد من �ل�شابة و�ملد�فع حممد ح�شني لعب �لن�شر 
و�شامي  �شعيد  �شياء  و�شيد  وعبد�لوهاب علي  عاي�س  وفوزي  �ل�شعودي 
�حل�شيني وجمموعة من �لالعبني �ل�شباب �لذين ��شتدعاهم كالديرون 
بعد مناف�شات خليجي 21 لكرة �لقدم �لتي �أقيمت يف �لبحرين ومنهم 
�لرميحي  وحم��م��د  �لعجيمي  وحم��م��ود  قمرب  وم�شعود  �ل��ع��ام��ر  �شعد 

وعبد�هلل �أمان و�شيد علي عي�شى وهاين �لبدر�ين وحممد مكي.
ومن جهته �ملنتخب �للبناين بقيادة �لأملاين ثيو بوكري، فهو يبحث عن 
حتقيق فوز معنوي يعيد �لفريق �إىل و�شعه �ل�شحيح قبل �أن يعود �إىل 

بريوت جمدد� وي�شتعد ملو�جهة تايلند وتعوي�س �لهزمية �لقا�شية �لتي 
تعر�س لها يف طهر�ن �أمام �ير�ن بخما�شية نظيفة يف �ملبار�ة �لفتتاحية. 
وكان �ملنتخب �للبناين و�شل �إىل �لبحرين بوفد ي�شم 21 لعبا، يفتقد 
وبالل  حيدر  وع��دن��ان  �ل�شيني  �شاندونغ  لع��ب  عنرت  ر�شا  جهود  فيه 

جنارين بد�عي �ل�شابة و�حلار�س عبا�س ح�شن.
و�شمت ت�شكيلة لبنان �حلار�شني لري مهنا ومهدي خليل، ويف �لدفاع 
��شماعيل  ووليد  �شاهر  وح�شن  �جلنيدي  ب��اهلل  ومعتز  حممد  يو�شف 
عطوي  وعبا�س  ف��اع��ور  هيثم  �لو�شط  ويف  من�شور،  ون��ور  حمام  وعلي 
وعبا�س عطوي �ونيكا وحممد �شم�س ونادر مطر وح�شن �شعيتو وعامر 
خان، ويف �لهجوم ح�شن معتوق وفايز �شم�شني وح�شني عو��شة وحممد 

حيدر وحممود كجك و�لك�شي�س خز�قة.

جتارب اأ�شرتاليا الر�شمية تنطلق اليوم البحرين ت�شت�شيف لبنان وديًا اليوم
عكرت �لمطار و�لعو��شف �لتجارب �لر�شمية جلائزة ��شرت�ليا �لكربى، �ملرحلة 
�لوىل من بطولة �لعامل ل�شباقات فورمول و�حد، �م�س �ل�شبت على حلبة ملبورن 

بارك، ما دفع �ملنظمني لتاأجيل �لفرتتني �لثانية و�لثالثة �ىل �ليوم �لحد.
وتنطلق �لتجارب جمدد� �ل�شاعة �لثانية ع�شرة بتوقيت غرينيت�س منت�شف ليل 

�ل�شبت-�لحد.
ونظر�  �لظالم  هبوط  بعد  �ملنظمون  فقرر  دقيقة،   15 �لثانية  �لفرتة  وتاأجلت 

لل�شماء �ملبلدة بالغيوم تاأجيل �لفرتتني �لثانية و�لثالثة.
 30 وعكرت �لمطار م�شاركة �ل�شائقني يف �لفرتة �لوىل �لتي تاأخر �نطالقها 

دقيقة، و�شهدت عدة حو�دث �ن�شحب على �ثرها 6 �شائقني من ��شل 22.
يذكر �ن تاأجيل �لتجارب �لر�شمية �ىل يوم �ل�شباق �شبق وح�شل يف جائزة �ليابان 

�لكربى 2010 لال�شباب عينها.
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تابع ميامي هيت حامل �للقب �شل�شلة �نت�شار�ته ورفعها 
�ىل 21 على �لتو�يل، بفوزه على م�شيفه ميلووكي باك�س 

107-94 يف دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرتفني.
و��شبح هيت على بعد فوز و�حد من ثاين �ف�شل �شل�شلة 
مو�شم  يف  روك��ت�����س  ه��ي��و���ش��ن  حققها   )22( �ل��ت��اري��خ  يف 
2007-2008 وذلك عندما يحل على تورونتو ر�بتورز 
�ليوم �لحد، لكنه ل يز�ل بعيد� عن �لرقم �لقيا�شي للو�س 

�جنلي�س ليكرز )33 فوز�( يف مو�شم 1972-1971.
ف���از ع��ل��ى ج��م��ي��ع فرق  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  ومل يخ�شر ه��ي��ت، 
�نديانا  �م��ام  �خرها  ��شابيع،   6 �ملو�شم، منذ  �ل��دوري هذ� 

بي�شرز يف 1 �شباط-فرب�ير �ملا�شي.
لفريقنا  �له��م  �ن  �عتقد  و�ي���د:  دو�ي���ن  وعلق جن��م هيت 

ك���ان م�����ش��اه��دة م���ب���ار�ة �ل�����ش��وب��ر ب���ول، و�لب��ت��ع��اد ع��ن كرة 
�خلطاب  �ىل  ��شتمعنا  ببع�شنا.  �ل�شتمتاع  مبعنى  �ل�شلة 
�لنطالقة  وك��ان��ت  ب��ات��ري  �شاين  )�ل��زم��ي��ل(  م��ن  �ل�شهري 
�لثنائي ليربون جامي�س وكري�س  وتاألق   . �لوقت  م��ذذ�ك 
بو�س ف�شجل �لول 28 نقطة و10 متابعات و7 مترير�ت 
حا�شمة و�لثاين 28 نقطة و7 متابعات، كما برز و�يد مع 

20 نقطة و9 مترير�ت حا�شمة و7 متابعات.
بعد خ�شارته  فيه  �ل��ذي مير  �لكبري  �لتطور  و�ظهر هيت 
�لول-دي�شمرب  ك���ان���ون  يف   85-104 م��ي��ل��ووك��ي  �م����ام 

�ملا�شي.
ذل��ك: نحن فريق خمتلف �لن. لقد  وعلق جامي�س على 
حت�شننا كثري� وهذ� �مر و�جب. يجب �ن نكون �ف�شل من 

�شهر كانون �لول-دي�شمرب .
على ملعب بي �أم �أو هاري�س بر�ديل �شنرت و�مام 18717 
عندما  �مل��ب��ار�ة  يف  �شعبة  حلظات  ميامي  عا�س  متفرجا، 
�شقط و�يد بقوة على �لر���س يف �ل�شوط �لول، لكنه عاد 
وح�شم  �ل�شرت�حة،  على   41-52 هيت  تقدم  يف  و�شارك 
�لتو�يل  �نت�شار على  تا�شع  �مل��ب��ار�ة يف وق��ت لح��ق ليحقق 

خارج �ر�شه.
ولدى ميلووكي �لذي خ�شر مبار�ته �لثالثة على �لتو�يل، 
كان �لرتكي �ر�شان �يليا�شوفا �ف�شل م�شجل مع 26 نقطة 
و17 متابعة و��شاف �ملوزع بر�ندون جينينغز 21 نقطة.

ب��ر�ي��ن��ت جن��م ل��و���س �جن��ل��ي ليكرز با�شابته  وت��اأث��ر ك��وب��ي 
ي�شجل  مل  فقط  دقيقة   12 وخ��ا���س  كاحله  يف  �لخ���رية 

بي�شرز  �نديانا  على  فريقه  ف��وز  خ��الل  نقطة  �ي  خاللها 
ف���ي���ل���ده���او����س يف  ب���ان���ك���رز لي�����ف  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى   93-99

�نديانابولي�س �مام 18165 متفرجا.
وجنح ليكرز �لذي يتناف�س مع يوتا جاز على �ملركز �لثامن 
�ملوؤهل �ىل �لبالي �وف يف �ملنطقة �لغربية، يف فر�س فوزه 
بف�شل تاألق �لعمالق دو�يت هاورد �شاحب 20 نقطة و12 
متابعة، و��شاف ميتا وورلد بي�س 19 نقطة و�ملوزع �شتيف 
جامي�شون  و�نطاون  ثالثيات   5 بينها  نقطة   18 باليك 
�مل��وزع ج��ورج هيل  4 ثالثيات، فيما كان  17 نقطة بينها 
�لف�شل لدى �خلا�شر مع 27 نقطة، و��شاف بول جورج 

20 نقطة و9 متابعات.
�لثو�ين �لخ��رية خالل  وكان بر�ينت تعر�س ل�شابته يف 

�للعب  ق��رر  لكنه  �لرب��ع��اء،  �م�س  من  �ول  �تالنتا  خ�شارة 
يف �للقاء وخا�س �لربع �لول حيث مل ي�شجل �ي �شلة يف 
�رب��ع حم��اولت. وه��ذه �مل��رة �لوىل يف 15 عاما يف دوري 

�ملحرتفني ل ي�شجل فيها بر�ينت �ي نقطة يف ربع و�حد.
ت�شارلوت  على  ر�ب��ت��ورز  تورونتو  ف��از  �مل��ب��اري��ات،  باقي  ويف 
�ورليانز  نيو  على  وي��ز�ردز  و��شنطن   ،78-92 بوبكات�س 
�شنز  فينيك�س  على  هوك�س  �تالنتا   ،87-96 هورنت�س 
107-94، هيو�شن روكت�س على ميني�شوتا متربوولفز 
ماجيك  �ورلن���دو  على  �شيتي  �وك��اله��وم��ا   ،100-108
117-104، د�ل�س مافريك�س على كليفالند كافاليريز 
96-86، دنفر ناغت�س على ممفي�س غريزليز 80-87، 

�شيكاغو بولز على غولدن �شتايت ووريرز 95-113.

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حرم  رعاية  حتت 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل ���ش��م��و �لأم�����رية هيا 
للفرو�شية  �ل����دويل  �لحت����اد  رئي�شة  �حل�����ش��ني  ب��ن��ت 
منطقة  نظمت  �ل��دول��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ع�����ش��وة 
و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  م�شرح  على  �لتعليمية  دب��ي 
يف دب���ي ح��ف��ل ت��ك��رمي �ل�����ش��رك��اء �ل��د�ع��م��ني ملبادرة 
و�لبدنية  �ل�شحية  �لرتبية  لتطوير  هيا  �لأم���رية 
وطالبات  ط��الب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملدر�شية  و�ل��ري��ا���ش��ة 
مد�ر�س �ملنطقة �أ�شحاب �لإجناز�ت �لتي حتققت يف 
�ملحافل �لريا�شية على كافة �مل�شتويات. �شهد �حلفل 
�ل�شحة  وزير  �لعوي�س  �لرحمن حممد  معايل عبد 
و�ل���دك���ت���ور �أح���م���د ع��ي��د �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر منطقة 
�لرتبية  �إد�رة  مدير  ل��وت��اه  وح�شن  �لتعليمية  دب��ي 
هيا  و�لدكتورة  و�لتعليم  �لرتبية  ب��وز�رة  �لريا�شية 
و�لأن�شطة  �لبيئة  ق�شم  رئي�شة  �شيفان  بن  �إبر�هيم 
�أح��م��د مدير  مبنطقة دب���ي و�أح��م��د ع��ب��د �ل��رح��م��ن 

م���ب���ادرة �لأم�����رية ه��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر �ل��رتب��ي��ة �ل�شحية 
و�لبدنية و�لريا�شة �ملدر�شية ومطر �شلبوخ من�شق 
عام �ملبادرة وعدد من �مل�شوؤولني يف �لقطاع �لرتبوي 
عر�س  تخلله  �ل���ذي  �حل��ف��ل  خ��الل  ومت  �لتعليمي. 
للجمباز لطالبات مدر�شة �لإبد�ع �لنموذجية تكرمي 
�ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لر�عية و�ملتعاونة �لتي �شاهمت 
يف دعم وتعزيز بر�مج �ملبادرة �ملطبقة يف مد�ر�س دبي 
يف كافة �ملجالت �لريا�شية و�ل�شحية و�ملجتمعية... 
ك���م���ا مت ت����ك����رمي �ل����ط����الب �أ�����ش����ح����اب �لإجن���������از�ت 
�لدولية.  �مل�شتويات  على  حتققت  �لتي  �لريا�شية 
و�شمل �لتكرمي منتخب �لإمار�ت �ملدر�شي للبولينج 
للبنات �لفائز بلقب بطل �لعرب يف بطولة �لبولينج 
 2012 �لكويت  �ملدر�شية -  �لعربية  �لألعاب  بدورة 
�مل��ك��ون م��ن ���ش��ارة علي ���ش��امل ورو���ش��ة ب��الل مبارك 
و�إد�ري����ة  �ملجيد  عبد  وح��م��ده  م���ر�ح  عبا�س  وم���رمي 
مارتني  �ل�شي  و�مل��درب��ة  �مل��الح  هاله ح�شني  �ملنتخب 
مار�شال ومنتخب �لإمار�ت �ملدر�شي للمبارزة للبنات 

 2012 �خلليج  ببطولة  �لفرق  ف�شية  حقق  �ل��ذي 
�مل��رر ومرمي  م��ال �هلل  و�مل��ك��ون من �لالعبات علياء 
�شالح جمعة ومرية �أحمد �لكتبي ومدربة �ملنتخب 
نيفني �شعيد �خلويل ولعبة منتخب �لإمار�ت لرفع 
�لتاأهل  ف��ه��د عبيد لإجن���ازه���ا يف  خ��دي��ج��ة  �لأث���ق���ال 
 2012 لندن   « �لأوملبية  �لأل��ع��اب  ب��دورة  و�مل�شاركة 
�لعوي�س  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  م��ع��ايل  وق���ال   .«
�أن �ملبادرة لها بعد�ن ريا�شي و�شحي  وزير �ل�شحة 
مما ي�شاهم يف تكوين جمتمع �شحي و�شليم م�شيد� 
�ملهاري للطالبات يف فقرة �جلمباز  �لأد�ء  مب�شتوى 
�ملو�هب  وم��از�ل��ت منبع  ك��ان��ت  �مل��د�ر���س  �أن  م��وؤك��د� 
و�لد�عم �لرئي�شي لريا�شة �لقطاع �لأهلي. و��شاف 
�أن  على  دليل  لل�شركاء  �لكبرية  �مل�شاركة  �إن  معاليه 
�ملبادرة ت�شري على �لطريق �ل�شحيح يف ظل �لدعم 
�لذي تلقاه من �شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شني حرم 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب 
�لوزر�ء حاكم دبي .. متوجها معاليه بال�شكر ل�شموها 

جانبه  من  و�ملثمرة.  �لبناءة  �شموها  م��ب��ادر�ت  على 
منطقة  مدير  �ملن�شوري  عيد  �أح��م��د  �لدكتور  ق��ال 
دبي �لتعليمية �أن �لتكرمي ياأتي تقدير� للموؤ�ش�شات 
�ل��د�ع��م��ة لأن�����ش��ط��ة وب��ر�م��ج م��ب��ادرة �شمو �لأم���رية 
و�لريا�شة  و�لبدنية  �ل�شحية  �لرتبية  لتطوير  هيا 
كافة  على  بر�جمها  �إجن���اح  يف  مل�شاهمتها  �ملدر�شية 
مد�ر�س  وطالبات  طالب  جلهود  وتثمينا  �مل�شتويات 
يف  �إجن���از�ت  �شطرو�  �لذين  ريا�شيا  �ملتميزين  دب��ي 
�ملحافل �ملحلية و�لدولية حتفيز� لهم على مو��شلة 
و�أ�شاد  �ل�شريف.  �لتناف�س  �شاحة  و�لعطاء يف  �لبذل 
�ملن�شوري مب�شتوى بر�مج و�أن�شطة �ملبادرة �ملطبقة 
�أهمية دورها �حليوي يف  يف مد�ر�س �ملنطقة موؤكد� 
�لطلبة  ب�شحة  و�لعناية  �ملدر�شية  �لريا�شة  تعزيز 
و�مل�شاهمة يف مكافحة �أمر��س �لع�شر �لناجمة عن 
وتعزيز  دفع  يف  م�شاهمتها  �إىل  �إ�شافة  �حلركة  قلة 
�لدولة  يف  �مل�شتد�مة  �لريا�شية  �لتنمية  م�شرية 
عموما ويف �إمارة دبي على وجه �خل�شو�س. و�شمل 

�لر�ئد  لدورها  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة   .. �لتكرمي 
�لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  �ملبادرة وهيئة  �إطالق  يف 
و�لأن�شطة  �ل���رب�م���ج  تنفيذ  يف  ل��ل��م��ب��ادرة  ل��دع��م��ه��ا 
ل�شر�كتها  بدبي  �ل�شحة  وهيئة  كافة  �ل�شعد  على 
�ل�شحي  �لوعي  لرفع  بر�مج  تنفيذ  يف  �مل��ب��ادرة  مع 
لتطبيقها  دب��ي  �شرطة  ت��ك��رمي  يتم  كما   .. للطلبة 
برنامج �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للريا�شة 
و�للياقة �لبدنية يف مد�ر�س دبي ومنظمة يوني�شيف 
تهدف  ب��ر�م��ج  تنفيذ  يف  للمبادرة  �ل��د�ئ��م  �ل�شريك 
خ�شو�شا  �لطلبة  �أو���ش��اط  يف  �ل�شحي  �لوعي  لرفع 
�إ�شافة  و�لإ�شابات  �حل��و�دث  من  بالوقاية  �ملتعلقة 
من  ع����دد  ت��ك��رمي  ومت  �حل��ق��ي��ق��ة.  وزن  ح��م��ل��ة  �إىل 
مع  �لبناءة  ل�شر�كتها  بالدولة  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل��ب��ادرة وه��ي.. �حت��اد رف��ع �لأث��ق��ال لتاأ�شي�شه مركز 
�لهوكي لدعمه  للبنات و�حتاد  �لأثقال  رفع  تدريب 
�لفني ملر�كز �لهوكي يف مد�ر�س دبي و�حتاد �ملبارزة 
لتاأ�شي�شه مركز تدريب �للعبة للبنات و�حتاد �لرجبي 

و�حتاد  دبي  �لريا�شة مبد�ر�س  تلك  ن�شر  ل��دوره يف 
�لبنات  �للعبة يف مد�ر�س  ل��دوره يف ن�شر  كرة �لقدم 
وتعزيز  لن�شر  �لوطني  �مل�شروع  �شمن  دب��ي  ب��اإم��ارة 
�أي�شا  كرة �لقدم باملد�ر�س. و�شملت قائمة �ملكرمني 
و�لأهلي  و�لثقافة  لل�شطرجن  ودب��ي  �ل�شباب  �أن��دي��ة 
�خلا�شة  للريا�شات  ودب��ي  ودب��ي  و�لو�شل  و�لن�شر 
لتعاونها يف ��شت�شافة وتنظيم فعاليات �ملبادرة.. كما 
يتم تكرمي عدد من �ملوؤ�ش�شات �ملتعاونة و�ل�شريكة يف 
تنفيذ بر�مج �شحية وفعاليات ريا�شية �شمن بر�مج 
و�شانويف  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ن�شتلة  وه����ي..  �مل���ب���ادرة 
دبيبالي  �شكي   - للت�شلية  �لفطيم  وماجد  و�ع��م��ار 
�ل�شوق  تكرمي  كما مت   .- �شريك�س  �شوكر  ن  نيت�شن 
�حلرة دبي ومو�نئ دبي �لعاملية لرعايتهما �لر�شمية 
لكافة بر�مج �ملبادرة �إ�شافة �إىل جمموعة لندمارك 
وم�شرف  �لقدم  لكرة  دبي  مد�ر�س  دوري  لرعايتها 
�أبو ظبي �لإ�شالمي لرعايته مللتقى معلمي �لرتبية 

�لريا�شية. 

���ش��رح �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن �شليم، 
�ل����ع����رب جناحا  �ل�����ش��ائ��ق��ني  �أك������رث 
حمالت  يف  و�مل���������ش����رتك  و�����ش����ه����رة 
�أكرث  منذ  �لطرقات  على  �ل�شالمة 
�ملبادرة �جلديدة  �أن  25 عاما،  من 
جلعل  و�ل��ه��ادف��ة  ع��م��ان  �شلطنة  يف 
�لطرقات �أكرث �أمنا �شت�شاهم ب�شكل 
كبري يف وقت لحق يف �حلفاظ على 
�ل�شلطنة فقط بل  �لأرو�ح لي�س يف 

يف �أنحاء �ملنطقة. 
ويرى بن �شليم، نائب رئي�س �لحتاد 
�لدولية  �جلهة  لل�شيار�ت،  �ل��دويل 
�مل�شرفة على ريا�شة �ل�شيار�ت، باأن 
حمد �لوهيبي يقدم مثال يحتذى 

ب��ه يف منطقة �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط يف 
كاأ�س  �إط��الق  مع  �لقادمة  �ل�شنو�ت 

�شباب عمان للر�ليات. 
وك����ان �ل��وه��ي��ب��ي، �أح����د �أب����رز جنوم 
�أطلق  ق���د  �ل��ع��م��ان��ي��ني،  �ل���ر�ل���ي���ات 
للر�ليات  �شباب عمان  كاأ�س  بطولة 
م�شتقبلي  ج���ي���ل  ت��ن�����ش��ئ��ة  ب���ه���دف 
م��ت��م��ك��ن يف ري��ا���ش��ة �ل���ر�ل���ي���ات ويف 
�لوقت ذ�ته تقدمي �شفر�ء لل�شالمة 

على �لطرق. 
�ل�  �لعمانيون  �ل�شباب  و�شيتناف�س 
عمان  �شباب  ك��اأ���س  مت�شابقي   32
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�أي�شا  و�شي�شاركون  �جلاري،  �ل�شهر 
يف �شل�شلة من �لفعاليات �ملجتمعية 
�لتي تقام على مد�ر �لعام و�مل�شممة 
باأهمية  �لعماين  �ملجتمع  لتوعية 

�ل�شالمة على �لطرقات.
عمان،  �شلطنة  يف  �شليم:  بن  وق��ال 
�لأو�شط،  �ل�شرق  و�لعديد من دول 
يقوم �لعديد من �ل�شباب بتعري�س 
للخطر  �لآخ��ري��ن  وح��ي��اة  حياتهم 
�لطرقات،  ع��ل��ى  �لإ������ش�����ر�ع  ج�����ر�ء 
�لذين  �ل�����ش��ب��اب  ن�شبة  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
ف����ق����دو� يف �ل�������ش���اب���ق ج�������ر�ء ه���ذه 

�لظاهرة.
جاهدين  نعمل  �أن  علينا  و�أ���ش��اف: 

�ل�����ش��ب��اب ح����ول خماطر  ل��ت��ث��ق��ي��ف 
�إقناع  وحم����اول����ة  �لأع�����م�����ال،  ه����ذه 
ملمار�شة  بالتوجه  �ل�شرعة  حمبي 
وخا�شة  حمكمة  بيئة  يف  هو�ياتهم 
�لربنامج  �إن  �ل�����ش��رع��ة.  ب��ري��ا���ش��ة 
�شلطنة  يف  �لآن  ي��ط��ب��ق��ون��ه  �ل����ذي 
عمان ميكن �أن ي�شبح مثال وقدوة 
�إي���ج���اب���ي يف دول  ت��غ��ي��ري  لإح������د�ث 

�جلو�ر يف �مل�شتقبل.
ويرغب بن �شليم، �لذي لطاملا دعم 
حمالت �ل�شالمة على �لطرقات يف 
�لإمار�ت ومناطق �أخرى يف �خلليج 
با�شتقطاب   ،1985 �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
�ملزيد من �ل�شباب �لعرب للم�شاركة 

لإنعا�س  �ل����ر�ل����ي����ات  ����ش���ب���اق���ات  يف 
ريا�شة  �أول  تعترب  �لتي  �لريا�شة 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل�������ش���ي���ار�ت 
�لوفيات  �أع���د�د  وخف�س  �لأو���ش��ط، 

�لناجمة عن حو�دث �لطرق.
ومتكن بن �شليم من �إقناع �لحتاد 
�ل�����دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت ب��اإ���ش��اف��ة فئة 
خ���ا����ش���ة ب��ال�����ش��ائ��ق��ني �ل�������ش���ب���اب يف 
للر�ليات  �لو���ش��ط  �ل�شرق  بطولة 
�لعام كجزء من خطط هادفة  هذ� 
للر�ليات،  �ل�شباب  من  �ملزيد  ل�شم 
�أط��رى على قيام �شلطنة  وك��ان قد 
لتوعيتها  ب��الإ���ش��اف��ة  باملثل،  ع��م��ان 

باأهمية �شالمة �لطرق. 

كاأ�س  �مل�شاركون يف  �ل�شباب  و�ختري 
عملية  عرب  للر�ليات  عمان  �شباب 
�ن���ت���ق���اء ���ش��ع��ب��ة ودق���ي���ق���ة ك���م���ا مت 
برنامج  يف  للم�شاركة  �خ�شاعهم 

تدريب مكثف. 
نوعية  م�����ن  ����ش���ل���ي���م  ب�����ن  وده�����������س 
�لتدريبات �لتي مت تلقينها لل�شباب، 
�ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا بح�ش�س  و�أب����دى 
�لتنف�س  �لأولية،  �لإ�شعافات  تعليم 
�حلر�ئق.  ومكافحة  �ل�شطناعي 
ففي �لعام 2001، و�أثناء �ملناف�شة 
�شليم  ب��ن  ن��ق��ل  ل��ب��ن��ان، مت  ر�يل  يف 
ومالحه رونان مورغان للم�شت�شفى 
لعالج �أثار �حلريق �لذي تعر�شا له 

بعد �ن ��شتعلت �لنار يف �شيارتهما. 
وقال بن �شليم: كان حادثا خميفا، 
وج��ع��ل��ن��ي �أك����رث ح��ي��ط��ة وح�����ذر� يف 
كافة م�شاركاتي �لالحقة يف ريا�شة 
�ل�������ش���ي���ار�ت. وب���ا����ش���ت���خ���د�م من����اذج 
يار�س  تويوتا  ���ش��ي��ار�ت  م��ن  خا�شة 
و�ل��ت��ي مت ت��ع��دي��ل��ه��ا و�خ��ت��ب��اره��ا يف 
�لر�ليات،  يف  للم�شاركة  �ل�شلطنة 

يف  �ملناف�شة  �لأرب��ع��ة  �لفرق  ت�شارك 
و�شيتم  للر�ليات  �شباب عمان  كاأ�س 
حتديد �لفائز يف كاأ�س �شباب عمان 
يجمع  نقطي  نظام  ع��رب  للر�ليات 
يف  و�لأد�ء  �ل���ر�ل���ي���ات  ن��ت��ائ��ج  ب���ني 
�ملجتمعية  �لفعاليات  م��ن  �شل�شلة 
بال�شالمة  ل���ل���ت���وع���ي���ة  �ل����ه����ادف����ة 

�ملرورية. 

•• اأبوظبي – الفجر:

لدور  �مل��ت��اأه��ل��ة  �ل��ف��رق  عقد  �كتمل 
�لربع نهائي لبطولة �لعني لالأحياء 
�ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم �لتي 
تو��شل رحلتها �ىل �لدو�ر �لنهائية 
للفرق  كبري  وتفاعل  بنجاح ومتيز 
�ل�شبابية �مل�شاركة يف �لبطولة �لتي 
��شر�ف وتنظيم جمل�س  تقام حتت 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملدينة  و���ش��ط  ق��ط��اع  �ل��ع��ني  بلدية 

ونادي �لعني �لريا�شي .

وجن����ح ف��ري��ق��ا �خل��ب��ي�����ش��ي وردي����ف 
�ل��ي��ح��ر م��ن �ل��ل��ح��اق ب��رك��ب �لفرق 
�ل��رب��ع نهائي من  ل���دور  �ل�����ش��اع��دة 
�لبطولة ، �ثر فوزهما يف مناف�شات 
دور �ل� 16 وعبورهما بنجاح، حيث 
ف���از ف��ري��ق �خل��ب��ي�����ش��ي ع��ل��ى فريق 
�����ش���ود �مل��ن��ا���ش��ري ب��خ��م�����ش��ة �ه����د�ف 
دون رد ، يف حني متكن فريق رديف 
�ل���ف���وز ع��ل��ى �لبطني  �ل��ي��ح��ر م���ن 

بثالثة �هد�ف مقابل هدفني.
�ليحر  وردي���ف  �خلبي�شي  و�ن�����ش��م 
�ىل مركب �ملتاأهلني لدور �لثمانية 

�ليحر  ،����ش��ود  �ملقام   ( ف��رق  بجانب 
قلعة   ، �ل�شخر  �شعاب   ، �لظاهر   ،
�جلاهلي ، فلج هز�ع ( ، كما �شهدت 
من  مفاجاأة   �ل16  دور  مناف�شات 
�لعيار �لثقيل بخروج حامل �للقب 
ب���ن طحنون  �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د  ف���ري���ق 
و�لذي كان من �برز �لفرق �ملر�شحة 
ن�شختها  �ل��ب��ط��ول��ة يف  ك��اأ���س  ل��ن��ي��ل 

�لثانية .
رئي�س  �جلابري  جابر  ��شاد  ب��دوره 
�مل��ج��ت��م��ع يف جمل�س  �ن���دي���ة  ق�����ش��م 
بالتفاعل  �ل���ري���ا����ش���ي  �ب���وظ���ب���ي 

�شجلته  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل�����ش��ب��اب��ي 
�نطالقها  منذ  �لبطولة  مناف�شات 
�لثمانية  ل������دور  ب��ل��وغ��ه��ا  وح���ت���ى 
�نطباعات  ت�����رك  �ل������ذي  �لم������ر   ،
بتعزيز  ��شهمت   ، �يجابية  و��شد�ء 
�ملر�شومة من  و�خل��ط��ط  �له���د�ف 
�قامة �لبطولة ، موؤكد� �ن �ل�شبوع 
دور  ق��رع��ة  ع��ق��د  �شي�شهد  �جل����اري 
�ملتاأهلة  �ل����ف����رق  ب����ني  �ل���ث���م���ان���ي���ة 
وبح�شور  �ل���ع���ني  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  يف 
لتحديد   ، �ل�شاعدة  �لفرق  ممثلي 
�لربع  دور  وم���ب���اري���ات  م���و�ج���ه���ات 

نهائي �لذي �شيكون على موعد مع 
�لثارة �لكبرية و�لتناف�س �ل�شريف 
�لتاأهل  ب��ط��اق��ات  �ج���ل ح�����ش��د  م��ن 
م�شيد�   ، ن���ه���ائ���ي  �ل��ن�����ش��ف  ل������دور 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  ب���اجل���ه���ود 
�ملنظمة  �للجنة  يف  �لعاملة  �للجان 
�ل���ذي  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي  �جل���ان���ب  ودور 
�شاعد على حتقيق عالمات �لتميز 
�ي�شا  مو�شول  و�ل�شكر   ، للبطولة 
جلميع �لفريق �مل�شاركة �لتي �ثرت 
و��شهمت برفع وترية �ملناف�شة على 

لقب �لن�شخة �لثانية .

•• اأبوظبي – الفجر:

�لعا�شرة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  تنطلق 
و�ل���ن�������ش���ف ����ش���ب���اح �ل����ي����وم �لأح�����د 
لأكادميية  �لفنية  �ل��ور���س  حم��اور 
�ملخ�ش�شة  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي 
لناديي  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  مل��درب��ي 
�لرب�مج  �شمن  و�لوحدة  �جلزيرة 
�لهادفة من �لتفاقية �ملربمة بني 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي و�لنادي 

�لجنليزي.
وي�����اأت�����ي ذل�����ك ����ش���م���ن �خل����ط����و�ت 
ي��ول��ي��ه��ا جمل�س  �ل���ت���ي  �ل���ف���اع���ل���ة 
�ب�����وظ�����ب�����ي �ل�����ري�����ا������ش�����ي ل����دع����م  
�أندية  يف  �ل��ك��روي��ة  �لأك���ادمي���ي���ات 
�ب���وظ���ب���ي، دع���م���ا ل���ك���رة �لم������ار�ت 
متميزة  ق���اع���دة  ت�����ش��ك��ي��ل  ،ب���ه���دف 
و�لكو�در  و�ل��ط��اق��ات  �مل��و�ه��ب  م��ن 
قادرة  لتكون  �لوطنية   �لتدريبية 
على مو�كبة �لتجارب �لعاملية �لتي 
�أ�شافية  ق��وة  ت�شكل  �أن  �شانها  من 
ور�فد� حيويا مل�شرية قطاع �لكرة.

للمان  �لفنية  �لور�شة  وت�شتهدف 

���ش��ي��ت��ي م����درب����ي �ك���ادمي���ي���ة ن����ادي 
�جل���زي���رة ل��ف��رتة ث��الث��ة �ي�����ام، يف 
ح����ني خ�����ش�����س ي����وم����ي �لرب����ع����اء 
و�خل����م����ي���������س ل���ت�������ش���م���ل م����درب����ي 
ن����ادي �ل���وح���دة ، حيث  �ك���ادمي���ي���ة 
�لفنية  �ل���ور����س  ب��رن��ام��ج  ���ش��ي��ك��ون 
وم�شائية  �شباحية  ف��رتت��ني  على 
نظرية  حم�����ا������ش�����ر�ت  وت�������ش���م���ل 
مدربي  ����ش��ر�ف  حت��ت   ، وميد�نية 
وت�شتعر�س   ، مان�ش�شرت  �كادميية 
م��ن خ��الل��ه��ا �أه���م �ل��ت��ج��ارب و�هم 
�ملمار�شات لتحقيق �لتقدم و�لتميز 
�لفئات  ملدربي  �لعمل  منظومة  يف 
�ل��ع��م��ري��ة وك��ي��ف��ي��ة �ل���و����ش���ول �إىل 
منوذج موحد معتمدة على تخريج 
ع�����اًل من  م�����ش��ت��وى  ذ�ت  لع���ب���ني 
و�للياقة  و�ملهارة  �لحرت�يف  �لفكر 
�ل��ب��دن��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه �ك���د طالل 
�ل�شوؤون  �د�رة  م��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لفنية يف جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
ب���ان �ل���ور����س �ل��ف��ن��ي��ة ت��ق��ام �شمن 
�لتي جتمعنا مع  بر�مج �لتفاقية 
�لجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  نادي 

و�لتطوير  �لرت����ق����اء  وت�����ش��ت��ه��دف 
بخرب�ت �لكو�در �لتدريبية ملدربي 
�بوظبي  �ندية  �لعمرية يف  �لفئات 
لطالعهم  �مل��ج��ل�����س  م����ن  ���ش��ع��ي��ا 
و�لتطبيقات  �لنماذج  مو�كبة  على 

�ملعمول بها يف �لكادمييات �لكروية 
�ملجل�س  و�ن  ل���ش��ي��م��ا  �لوروب����ي����ة 
ي��رت��ب��ط ب��ات��ف��اق��ي��ات م�����ش��رتك��ة مع 
�ن����دي����ة �ن������رت م����ي����الن �لي����ط����ايل 
ومان�ش�شرت  �ل���ش��ب��اين  وفالن�شيا 

على  م�����ش��دد�   ، �لجن��ل��ي��زي  �شيتي 
ت�شتهدف دعم  �لتفاقيات  �ن هذه 
�ندية  يف  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  م�شرية 
�بوظبي و�لو�شول بها �ىل م�شاف 

�لكادمييات �لعاملية.

21 ف������وزًا عل������ى الت�������وال������ي ملي��������ام��������ي هي������������ت

تكرمي �شركاء مبادرة الأمرية هيا لتطوير الرتبية ال�شحية والبدنية والريا�شة املدر�شية واأ�شحاب الإجنازات الريا�شية

يدعم مبادرة تهدف جلعل الطرقات اأكرث اأمنا ولتن�سئة جيل من جنوم الراليات

بن �شليم يثمن مبادرة الوهيبي يف الوقت الذي ي�شتعد فيه كاأ�ض �شباب عمان للراليات لالنطالق

بتاأهل اخلبي�سي ورديف اليحر  

اكتمال عقد الفرق املتاأهلة لدور الثمانية يف بطولة العني لالأحياء ال�شكنية

�سمن برامج جمل�س ابوظبي الريا�سي لتطوير اكادمييات الكرة 

اليوم انطالق ور�ض مان�ش�شرت �شيتي الفنية ملدربي اجلزيرة والوحدة 
نهائي ال�سيدات بني �سارابوفا وفوزنياكي 

دل بوترو يق�شي موراي وتاأهل ديوكوفيت�ض يف اإنديان ويلز  
�مل�شنف  ب���وت���رو  م���ارت���ن دل  �ق�����ش��ى �لرج��ن��ت��ي��ن��ي خ����و�ن 
�شابعا �ل��ربي��ط��اين �ن���دي م���ور�ي �ل��ث��ال��ث م��ن �ل���دور ربع 
�ن���دي���ان وي��ل��ز �لم��ريك��ي��ة، �وىل دور�ت  ل����دورة  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لبالغة جو�ئزها  �مل�شرب  للما�شرتز يف كرة  �للف نقطة 
408ر030ر5 ماليني دولر، بفوزه عليه 7-6 )7-5( 

و6-3 و1-6.
نوفاك  �ل�شربي  مع  �لنهائي  ن�شف  يف  بوترو  دل  ويلتقي 
�لفرن�شي  على  و�لفائز  عامليا  �ول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س 

جو-ويلفريد ت�شونغا �لثامن 6-3 و1-6.
فال�شينغ  بطل  ب��وت��رو،  دل  ي��و�ج��ه  مل  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  يف 
�ملجموعة  لغاية  �ر�شاله  لك�شر  خطر  �ي   ،2009 ميدوز 
مور�ي  �ر���ش��ال  على  م��زدوج��ة  �خ��ط��اء   8 و��شتغل  �لثالثة 

�خرها يف نقطة �لفوز باملبار�ة.
وي�شعى دل بوترو �ىل ك�شر �شل�شلة �نت�شار�ت ديوكوفيت�س 
�لر�ئعة �لتي بد�أت منذ 31 ت�شرين �لول-�كتوبر �ملا�شي، 

فاز خاللها يف 22 مبار�ة متتالية.
برونزية  م��ب��ار�ة  �ل�شربي يف  على  تغلب  ب��وت��رو  دل  وك��ان 
2012، لكن  �لوملبية  �لعاب لندن  �لرجال �شمن  فردي 
دورة  �خرها يف  م��ر�ت  �رب��ع  ذل��ك  بعد  ديوكوفيت�س هزمه 

دبي.
وعن �حتمال فوزه على ديوكوفيت�س، قال �لالعب �لفارع 
�لطول: يجب �ن �لعب �ف�شل ، لكنه �عترب �ن �د�ءه �مام 
مور�ي كان �لف�شل يف �لدورة: لعبت مبار�تي. كنت �شر�شا 
طو�ل �لوقت، �شربت �لكرة بقوة من �جلهة �لمامية ومل 

�لعب �لكثري من �لكر�ت �جلانبية و�لقريبة من �ل�شبكة .
يقدر  ومل   ، حمرتمة  بانها  مبار�ته  فو�شف  م���ور�ي  �م��ا 
على خرق �ر�شال دل بوترو. وعن �ر�شالته �خلاطئة قال: 

لعبنا مبادلت طويلة.. �حيانا تكون �لقد�م ثقيلة وتهدر 
بالتايل �لر�شالت .

ليتخل�س  دقيقة فقط   54 �ىل  ديوكوفيت�س، فاحتاج  �ما 
��شو�ط على   4 �ي نقطة يف  ت�شونغا، وهو مل يخ�شر  من 

�ر�شاله �شمن �ملجموعة �لثانية.
�ف�شل  ق��دم  جو  �ن  �عتقد  ل  �للقاء:  بعد  �ل�شربي  وعلق 
مبارياته. �ر�شاله مل يكن جيد� ما �شهل علي �لمور على 

�مللعب .
ويف ن�شف �لنهائي �لخر �شيلتقي �ل�شباين ر�فايل ناد�ل 
ولدى  �ل�شاد�س  برديت�س  توما�س  �لت�شيكي  مع  �خلام�س 
�لنهائي  �ىل  �شار�بوفا  ماريا  �لرو�شية  تاأهلت  �ل�شيد�ت، 
بفوزها على �لرو�شية ماريا كرييلنكو �لثالثة ع�شرة 4-6 
�لثامنة  فوزنياكي  ك��ارول��ني  �لدمناركية  لتلتقي  و3-6، 
و�لفائزة على �لملانية �جنليك كريبر �لر�بعة 2-6 و4-6 

و5-7.
�ملركز  �ىل  بعودتها  حتتقل  �ن  ل�شار�بوفا  متاحا  و�شيكون 
يف  �لثانية  للمرة  بتتويجها  �لعاملي  �لت�شنيف  يف  �لثاين 

�نديان ويلز وذلك بعد 7 �شنو�ت من لقبها �لول.
و�شمنت �لرو�شية �لعودة �ىل �لو�شافة �لعاملية حيث �نهت 
�ز�رنكا،  فيكتوريا  �لبيالرو�شية  2012، على ح�شاب  عام 
علما بانها �شتخو�س �ول نهائي لها هذه �ل�شنة بعد بلوغها 
�مام  خ�شرت  حيث  و�ل��دوح��ة  ��شرت�ليا  يف  �لنهائي  ن�شف 

�ل�شينية يل نا و�شريينا وليام�س.
وتعترب �شار�بوفا )27 لقبا( فوزنياكي )20 لقبا( �لكرث 
تتويجا بني �لالعبات ر�هنا بعد �ل�شقيقتني �لمريكيتني 
بانهما  علما  وليام�س،   )44( وفينو�س   )47( �شريينا 

�حتلتا �ملركز �لول �شابقا يف �لت�شنيف �لعاملي.
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جن���ح ف��ري��ق��ا ب��ن��ي ي��ا���س ول���ي���و� من 
�ملجموعتني  ����ش���د�رة  ع��ل��ى  �ل��رتب��ع 
مو��شلتهما  �ث��ر   ، و�لثانية  �لوىل 

ب���ن���ج���اح ل���رح���ل���ة �لن����ت���������ش����ار�ت يف 
ملناف�شات  �ل��ث��اين  �ل����دور  م��و�ج��ه��ات 
�لذي  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  دوري 
و�لن�شطة  �ل����رب�م����ج  ���ش��م��ن  ي���ق���ام 
بني  �لتعاون  �تفاقية  يف  �لريا�شية 

�لوز�رة وجمل�س �بوظبي �لريا�شي.
وطغت على مباريات �جلولة �لوىل 
وز�رة  ل�������دوري  �ل����ث����اين  �ل�������دور  يف 
�لفوز يف ثالث  لغة  �لرئا�شة  �شوؤون 
ل���ق���اء�ت ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء م���ب���ار�ة و�ح����دة 

�شهدت  ح��ي��ث   ، ب���ال���ت���ع���ادل  �ن��ت��ه��ت 
بني  ف��ري��ق  ف���وز  �لوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
ي��ا���س ع��ل��ى ب��ي��ن��ون��ة ب��ث��الث��ة �ه���د�ف 
�لتي  �مل�����ب�����ار�ة  يف  ه���دف���ني  م���ق���اب���ل 
�حلمادي  ي��ع��ق��وب  حتكيميا  �د�ره����ا 
مب�����ش��اع��دة ع����ادل �ل��ن��ق��ب��ي، وج���اءت 
�ه����د�ف �ل��ف��ائ��ز ع��ن ط��ري��ق في�شل 
وكون�شانتني   ) هدفني   ( �حل��م��ادي 
�حمد  لبينونة  �شجل  فيما   ، �دري��ان 
كما   ، �لكرم�شتجي  وخ��ل��ي��ف��ة  ع���زت 
ح��ق��ق ف��ري��ق �خل��ال��دي��ة ف����وز� هاما 
يا�س  بني  �شري  ف��ري��ق  ح�شاب  على 
، �حرزها كل  بثالثة �ه��د�ف لهدف 
من من�شور �ملن�شوري و�شالح عبيد 
هدف  ج��اء  بينما   ، �لنقبي  و�ح��م��د 
�شري بني يا�س �لوحيد بقدم يو�شف 

�حلمادي.
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  م��و�ج��ه��ات  ويف 
م�����ن حتقيق  ل����ي����و�  ف����ري����ق  مت���ك���ن 
�لنت�شار بثالثية نظيفة على فريق 
قادها يف  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف   ، �ليا�شات 

�لنقبي  �هلل  عبد  لتحكيمي  �جلانب 
، و�حرز  �ملرزوقي  وي�شاعده �شلطان 
هدفني(   ( �لعامري  علي  �له���د�ف 
مبار�ة  و�ن��ت��ه��ت   ، �ل��ع��ربي  وفي�شل 
�ليجابي  بالتعادل  ود�����س  �لبطني 
�شجل  ح��ي��ث   ، ل��ك��ل منهما  ب��ه��دف��ني 
و�شلطان  خ�����ش��ي��ب  ج��م��ع��ة  ل������الأول 
حممد  للثاين  �ح��رز  فيما   ، �لنوبي 

م�شعود ونا�شر �ملزروعي .
للدور  �لوىل  �جل���ول���ة  خ���ت���ام  ويف 
�لثاين من مناف�شات �لدوري ، ت�شدر 
فريق بني يا�س �لرتتيب �لعام لفرق 
�ملجموعة �لوىل بر�شيد 12 نقطة 
يا�س  بني  �شري  فريق  بعده  وح��ل   ،
�خلالدية  ثالثا  وج���اء  ن��ق��اط  ب�شتة 
باملركز  �خ��ري�  ووق��ف  نقاط  باأربعة 

�لر�بع بينونة بنقطة وحيدة .
باملقابل ت�شدر فريق ليو� �ملجموعة 
�لثانية بر�شيد 7 نقاط وجاء ثانيا 
وبنف�س   ، ن��ق��اط  ب5  د������س  ف��ري��ق 
�لر�شيد وقف �لبطني باملركز �لثالث 

، وح��ل �خ���ري� ف��ري��ق �ل��ي��ا���ش��ات ب 4 
نقاط ، لتبقي �لفو�رق �لب�شيطة يف 
�لثانية  �ملجموعة  فرق  بني  �لنقاط 
بطاقتي  ع���ل���ى  م��ف��ت��وح��ا  �ل�������ش���ر�ع 

�لتاأهل للمربع �لذهبي .

ت��ق��ام م�����ش��اء �ليوم  �مل���وؤم���ل �ن  وم���ن 
يف  �لثانية  �جلولة  مو�جهات  �لحد 
�ل����دور �ل��ث��اين ع��ل��ى م��الع��ب فندق 
ق�����ش��ر �لم���������ار�ت، ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي يف 
و�خلالدية  بينونة  ف��ري��ق��ي  �لوىل 

، و���ش��ري ب��ن��ي ي��ا���س م���ع ب��ن��ي يا�س 
�ملجموعة  ت�شهد  بينما   ، �مل��ت�����ش��در 
�لعيار  م����ن  م���و�ج���ه���ت���ني  �ل���ث���ان���ي���ة 
�لثقيل بني �لبطني وليو� و�ليا�شات 

مع د��س .

•• دبي - الفجر:

�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  ينظم 
جائزة  فعاليات  �ملقبل  �خلمي�س  يوم  من  �عتبار� 
دب���ي �ل���ك���ربي ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة )�ك�������س كات( 
�جلولة �لثالثة من بطولة �لعامل 2013 و�لتي 
باإ�شر�ف جمعية �ملحرتفني �لدولية )دبليو بي بي 

�أيه( وحتت مظلة �لحتاد �لدويل )يو �أي �أم(.
ويعود �حلدث �إىل �مليناء �ل�شياحي للمرة �لثانية 
هذ� �لعام بعدما جنح نادي دبي �لدويل للريا�شات 

�لكربي  دبي  جائزة  فعاليات  تنظيم  يف  �لبحرية 
بطولة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  �ل�شريعة  ل���ل���زو�رق 
�شمن  وذل��ك  �ملا�شي  يناير  �شهر  خ��الل   2013
�ملو�شم  ي��ف  ينظمها  �ل��ت��ي  و�لأح�����د�ث  �لأن�����ش��ط��ة 

�لريا�شي �لبحري 2013-2012
وب�������د�أت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ب���ن���ادي دب����ي �ل����دويل 
لنطالقة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�حل����دث �ل��ك��ب��ري و�ل��رتت��ي��ب لن��ط��الق��ة �حلدث 
�أي��ام جتري خاللها �لعديد من  علي مد�ر ثالث 
�لذي  �لأم��ر  �لبطولة  فعاليات  �شمن  �ل�شباقات 

�لكبري  �لعاملي  �لإث���ارة حا�شرة يف �حل��دث  يجعل 
�أ�شبح من  �آخ��ر حتى  �إىل  و�ل��ذي يتطور من عام 
�ك���رب �لأج���ن���دة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف روزن���ام���ة �لحت���اد 

�لدويل.
�ل��ربن��ام��ج �لزمني  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ع��ت��م��دت 
�ل��ك��ام��ل لأح�����د�ث ج��ائ��زة دب���ي �ل��ك��ربي للزو�رق 
يوم  �لفعاليات  تبد�أ  حيث  ك��ات(  )�ك�س  �ل�شريعة 
و�لفح�س  �لت�شجيل  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملقبل  �خلمي�س 
�ملنظمة  للجنة  �ل��ت��ن��وي��ري  �لج��ت��م��اع  ث��م  �ل��ف��ن��ي 
�ل�شباق  م�شار  �شرح  فيه  يتم  و�ل��ذي  و�ملت�شابقني 

بينما  قبلهم  من  عليه  �ملهمة  �ملالحظات  و�إب���د�ء 
�ملحرتفني  جلمعية  خا�شة  �جتماع  ذل��ك  يعقب 
�ل��دول��ي��ة )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي �أي����ه( م��ع م����در�ء �لفرق 

�مل�شاركة لبحث هموم وم�شتقبل �حلدث.
مياه  عر�س  �إىل  �لثالثة  �جلولة  �أح��د�ث  وتنتقل 
حيث  �ملقبل  )�جل��م��ع��ة(  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف  �لبحر 
خالل  من  جاهزيتها  �مل�شاركة  �ل��زو�رق  �شتخترب 
�لتجارب �لر�شمية عند �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف 
�مل�����ش��ائ��ي��ة وحت����دي����د� عند  �ل���ف���رتة  ���ش��ب��اح��ا ويف 
موعد  علي  �مل�شاركون  �شيكون  و�لن�شف  �لثالثة 

)�شبيد  �ل�شرعة  �ملناف�شة �جلديدة يف بطولة  مع 
كات ر�ن( و�لتي تعتمد علي �ملو�جهة �لثنائية بني 

زورق و�آخر علي مر�حل بنظام خروج �ملغلوب
وتدق �شاعة �حلقيقة يوم �ل�شبت �ملقبل من خالل 
�إق���ام���ة ���ش��ب��اق �أف�����ش��ل زم���ن ب��ني ج��م��ي��ع �ل����زو�رق 
�لرئي�شي  �ل�شباق  يف  �ملنطلقني  لتحديد  �مل�شاركة 
–�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ك��ربي  دب��ي  جل��ائ��زة 
كات- وذلك يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة وملدة �شاعة 
�لرئي�شي  �ل�شباق  �أن تكون �نطالقة  ون�شف علي 

عند �ل�شاعة �لثالثة و�لن�شف ع�شر�

للزو�رق  �لعامل  لبطولة  �لعام  �لرتتيب  ويت�شدر 
 3 ف���ز�ع  زورق   2013 ك���ات-  –�ك�س  �ل�شريعة 
ب��ق��ي��ادة �ل��ث��ن��ائ��ي �ل��ع��امل��ي ع���ارف �ل��زف��ني وحممد 
من  ح�شدها  نقطة   800 بر�شيد  �مل���ري  �شيف 
يف  و�لثانية  �لأويل  �جل��ول��ت��ني  ل�شباقي  ت�����ش��دره 
�لبطولة ،علما �أن �لفريق يت�شدر �أي�شا �لرتتيب 
بر�شيد  جولتني  بعد  زم��ن  �أف�شل  ل�شباق  �ل��ع��ام 
�ل�����ش��د�رة يف  �أي�����ش��ا م��وق��ع  800 نقطة وي��ح��ت��ل 
مناف�شات �شباق �ل�شرعة )�شبيد كات ر�ن( بر�شيد 

20 نقطة.

•• اأبوظبي –الفجر:

�لقدم  كرة  �ندية  �ملرمى يف  ��شاد مدربو حر��س 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة ب���ال���دور �ل���ر�ئ���د ملجل�س 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي  �بوظبي 
�آل نهيان ، وحر�شه �لكبري على تاأهيل  بن ز�يد 
�ل���ك���و�در �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة و�ط��الع��ه��م على 
جمال  يف  �لدولية  و�لتطبيقات  �لتجارب  �حدث 

�لتطويرية  و�ل��رب�م��ج  �ل��ور���ش��ات  ع��رب  �لتدريب 
و�لدور�ت �ملكثفة �لتي متكنهم من �د�ء �دو�رهم 

ومهامهم بنجاحات كبرية .
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام �ل�����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة ملدربي 
�قيمت  �لتي   ) �لثاين  �مل�شتوى   ( �ملرمى  حر��س 
ع��ل��ى م����دى �����ش���ب���وع يف ن�����ادي �جل����زي����رة ، حتت 
�ل��ري��ا���ش��ي وبتنظيم  �ب��وظ��ب��ي  �����ش���ر�ف جم��ل�����س 
مع  بالتعاون  وذلك  �لريا�شية،  �لرعاية  برنامج 

�لآ�شيوي،  �لحت���اد  م��ع  وبالتن�شيق  �ل��ك��رة  �حت��اد 
ومب�شاركة 27 مدربا ميثلون خمتلف �ندية كرة 
�لقدم يف �لدولة بجانب م�شاركة خليجية متثلت 

مبدرب و�حد من �لبحرين.
�شهد ختام �لدورة عارف �لعو�ين مدير برنامج 
�بوظبي  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��اب��ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
�لريا�شي وطالل �لها�شمي مدير �د�رة �ل�شوؤون 
وح�شن   ، �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �ل��ف��ن��ي��ة 
حلر��س  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  م����درب  ����ش��م��اع��ي��ل 
�مل��رم��ى ، و�ل��ع��م��اين ه���ارون �ل��ده��م��اين �ملحا�شر 
�ل�شيوي �ملعتمد لدور�ت مدربي حر��س �ملرمى.

�ل��ع��و�ين �شكره جلميع  وق���دم يف �خل��ت��ام ع���ارف 
�مل�����ش��ارك��ني وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى جن���اح �ل����دورة �لتي 
مدربي  م�شتوى  على  نوعها  من  �لوىل  تعترب  
�ملحا�شرين  ب�����دور  م�����ش��ي��د�   ، �مل���رم���ى  ح���ر�����س 
وحما�شر�تهم �لنظرية و�مليد�نية و�لتي ت�شمنت 
لتكري�س  و�ل�شاعية  �ملتقدمة  �ملحاور  �لكثري من 
لت�شهم يف حتقيق   ، �مل��م��ي��زة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارب 
�لدعم �لفني للكو�در �لتدريبية �مل�شاركة باأحدث 
�إيجابا  ين�شب  �لذي  �لأمر  و�لتجارب،  �خلرب�ت 
�ل�شعي  خ���الل  م��ن  �لم������ار�ت  ك���رة  م�شلحة  يف 
و�أ�شحاب  �ملقتدرين  لتخريج �حلر��س  �ملتو��شل 
�بوظبي  �ن جمل�س  ، م�شري�  �ملميزة  �لإمكانيات 

يولون  �لريا�شية  �لرعاية  وبرنامج  �لريا�شي 
من  �ملحرتفني  �لريا�شيني  لدعم  كبرية  �أهمية 
مدربني ولعبني و�إد�ريني ، �نطالقا من دورهما 
ويف  �لأل��ع��اب  لكافة  �لنجاحات  لتحقيق  �لفاعل 

جميع �مل�شتويات. 
هارون  �ملحا�شرين  �لها�شمي  ط��الل  �شكر  كما 
يف  جهودهم  على  ��شماعيل  وح�شن  �ل��ده��م��اين 
ختام �لدورة �لتي �شكلت فر�شة منا�شبة لتبادل 
�لعلمية  �ملحا�شر�ت  بجانب  و�خل���رب�ت  �لف��ك��ار 
و�لتطبيقات �لعملية �لتي �شهدتها �جندة �لدورة 
، مثنيا على دور مدربي �حلر��س وحر�شهم على 
�ل��دورة بتفاعل  حتقيق �ل�شتفادة من مكت�شبات 

كبري.
حر��س  م��درب  ��شماعيل  ح�شن  ق��دم  �ملقابل  يف   
مرمى منتخبنا �لوطني �شكره وتقديره ملجل�س 
�لريا�شية  �لرعاية  وبرنامج  �لريا�شي  �بوظبي 
و�لرب�مج  �ل����دور�ت  ت��ق��دمي  يف  �لكبري  ودوره����م 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة بكافة  �ل����ك����و�در  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ث��ال��ي��ة 
�خت�شا�شاتهم ، منوها �ن �لدورة جاءت باأهد�ف 
من   ، �ل���و�ق���ع  �ر����س  �ىل  ترجمتها  يف  وجن��ح��ت 
�لذي  �ل��ر�ئ��ع  و�لتفاعل  �لكبري  �ل�شدى  خ��الل 
�مل�����ش��ارك��ني و�لذي  م��درب��ي �حل��ر����س  مل�شناه م��ن 
وح�شورهم  لتفرغهم  �ل�شكر  جزيل  لهم  نقدم 

من �جل مو�كبة �حدث �خلرب�ت .
ويف �خلتام تبادل عارف �لعو�ين وطالل �لها�شمي 
�لدهماين  ه���ارون  و�ملحا�شر  ��شماعيل  وح�شن 
ملجل�س  �لتذكارية  �ل���دروع  �مل�شاركني  و�مل��درب��ني 
�لريا�شية  �لرعاية  وبرنامج  �لريا�شي  �بوظبي 
�جلميع  جلهود  وتقدير�  تثمينا  �ل��ك��رة،  و�حت��اد 
و�دو�رهم يف حتقيق عالمات �لنجاح ملحاور دورة 

مدربي حر��س �ملرمى . 

�تفاقية  ب��ر�م��ج  �شمن  �قيمت  �ل����دورة  �ن  علما 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �حت���اد �لم�����ار�ت لكرة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �لهادفة  �ل��رع��اي��ة  �ل��ق��دم وب��رن��ام��ج 
دور�ت  عرب  و�لفنية  �لتدريبية  �لكو�در  لتطوير 
و�لتجارب  ب����اخل����رب�ت  ت����زوده����م  ع��م��ل  وور�������س 
ورخ�س  �ل�����ش��ه��اد�ت  منحهم  ب��ج��ان��ب  �حل��دي��ث��ة 
مع  بالتن�شيق  �خت�شا�شهم  جم���الت  يف  �لعمل 

�لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم .

)دبي البحري( ينظم اجلولة الثالثة للزوارق ال�سريعة

مون���دي���ال )اك����ض ك���ات( يع�����ود اإل������ى املي�ن�������اء ال�شياح������ي ال�شب����������ت
اللجنة املنظمة تعتمد الربنامج الزمني للحدث والبداية اخلمي�س

املدربون ي�سيدون بدور جمل�س اأبوظبي الريا�سي  

جناحات كبرية يف ختام الدورة التدريبية ملدربي حرا�ض املرمى

 ناق�س جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي خالل �جتماعه 
�هلل  �مل�شت�شار عبد  برئا�شة  باأبوظبي  �لحت��اد  �ل��دوري مبقر 
�لأن�شطة  تطوير  �لحت��اد  رئي�س  �لعامري  ن�شرة  بن  �شامل 

و�لفعاليات �لريا�شية لل�شرطة.
ومت خالل �لجتماع � �لذي ح�شره �أع�شاء �ملجل�س � مناق�شة 
�أهمها م��ا يتعلق  �أع��م��ال��ه  �مل��درج��ة على ج���دول  �مل��و���ش��وع��ات 

بالن�شاط �لريا�شي �لد�خلي.
و�لتي  �لفنية  �للجنة  �جتماع  حم�شر  �ملجل�س  و��شتعر�س 
و�لرتخي�س  �مل���رور  ب���اإد�رة  �ملا�شي  �لأح���د  �جتماعها  عقدت 
ببطولت  �خلا�شة  و�مل��و���ش��وع��ات  �لتقارير  لبحث  بعجمان 
من  �ل�شابقة  �لفرتة  خالل  �نتهت  و�لتي  �لحت��اد  وفعاليات 

�ملو�شم 2013-2012.

�لد�خلي  �لن�شاط  ب�شاأن  �ملجل�س  ق��ر�ر�ت  �أهم  ��شتعر�س  كما 
�لتفوق  درع  نقاط  �شمن  لل�شباحة  �ل�شرطة  بطولة  ب���اإدر�ج 
�لريا�شي �لعام بدء� من �ملو�شم �لريا�شي 2015-2014 
وتاأهيل �ملدربني و�حلكام �ملتخ�ش�شني فنيا وعلميا يف ريا�شة 
�ل�شباحة من منت�شبي �ل�شرطة بالتعاون و�لتن�شيق مع �حتاد 

�لإمار�ت لل�شباحة.
�ل�شنوية  �لريا�شية  �ملجتمعية  بالفعاليات  يتعلق  ما  وناق�س 
من  �ملزيد  �إي��ج��اد  علي  �حلر�س  وتاأكيد  و�ملجتمع  �ل�شرطة 
بالدولة  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  �ملجتمعية مع  �لتو��شل  قنو�ت 

خ�شو�شا �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
وكلف �ملجل�س �للجنة �لفنية بدر��شة �إمكانية �إدخال م�شابقة 
كرة �لقدم و�لطائرة و�شد �حلبل �ل�شاطئية �شمن مناف�شات 

خا�شة لطالب �ملد�ر�س مع �شرورة مر�عاة مو�عيد �متحانات 
�ملد�ر�س عند و�شع برنامج �لفعاليات و�لإعالن عن �لفعاليات 
بوقت مبكر حتى ميكن �لرتويج وت�شويق �لفعاليات و�شمان 
زيادة حجم �مل�شاركات من جميع فئات و�شر�ئح �ملجتمع من 

خمتلف �جلن�شيات و�جلاليات.
�مللحوظ  وجناحها  �ملجتمعية  �لفعاليات  هذه  لتميز  ونظر� 
م��ن ع���ام �إىل �آخ����ر ك��ل��ف �مل��ج��ل�����س �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ب��ن دملوج 
�لظاهري ع�شو �ملجل�س بناء علي مقرتحه بدر��شة �إمكانية 
�شر�كة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لفعاليات  ه���ذه  لتفعيل  م�����ش��رتك  ع��م��ل  ف��ري��ق  خ���الل  م��ن 
�لتميز �شمن  بها لأحد جو�ئز  �لتقدم  �لذي ميكن  بال�شكل 

فعاليات �ل�شرطة �ملجتمعية.

للفائزين مب�شابقات  �ملجل�س تخ�شي�س حو�فز مادية  وقرر 
�لفردي يف بطولة �ل�شرطة للتجديف �لوملبي �حلديث و�لتي 
��شتحدثها �لحتاد هذ� �ملو�شم �لأول 3000 درهم و�لثاين 
1000 درهم وم�شابقات �لزوجي :  2000 درهم و�لثالث 
2000 درهم و�إدر�ج �مل�شابقة  4000 درهم و�لثاين  �لأول 
�ملو�شم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل��ع��ام  �لريا�شي  �ل��ت��ف��وق  درع  ن��ق��اط  يف 
2014-2015 مع توجيه خطاب �شكر وتقدير �إىل �حتاد 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�شر�ع و�لتجديف �حلديث.
�لطريق  ل�شباق  �ل�شرطة  لبطولة  بالن�شبة  �ملجل�س  وو�ف��ق 
على زيادة �مل�شافة ح�شب ما هو معمول فيه يف ��شرت�تيجية 

تطوير م�شافة �شباق �لطريق للو�شول �إىل ن�شف مار�ثون.
و�أثنى �ملجل�س خالل �لجتماع على �جلهود �ملخل�شة لكافة 

�لعاملني يف جلان بطولة �ل�شرطة للرماية رقم 31 و�لتي 
�أقيمت موؤخر� بال�شارقة.

�إ�شافة  �إم��ك��ان��ي��ة  ب��در����ش��ة  ب��الحت��اد  �لفنية  �للجنة  وك��ل��ف 
و�لنو�ب و�ملديرين  �ل�شرطة  �مل�شد�س لقادة  م�شابقة لرماية 
�لعامني خالل �لبطولة �لقادمة بناء علي توجيهات �لقيادة 

�ل�شرطية.
و�شع  يف  �لبدء  ب�شرورة  بالحتاد  �لأن�شطة  ق�شم  كلف  كما 
�ل��ربن��ام��ج �مل��ق��رتح خل��ط��ة �ل��ن�����ش��اط �ل��ري��ا���ش��ي �ل�����ش��ن��وي يف 
نهاية �شهر مار�س �شنويا باأق�شى تقدير للعر�س على �للجنة 
�لفنية وجمل�س �إد�رة �لحتاد خالل �شهر �أبريل من كل عام 
حتى تتمكن �لقياد�ت �لعامة من �لإعد�د و�لتح�شري �جليد 

و�ملبكر للم�شاركة فيه.

احتاد ال�شرطة الريا�شي يناق�ض تطوير الأن�شطة والفعاليات 

يف دوري وزارة �سوؤون الرئا�سة الكروي 

بن���ي ي�����ا�ض يت�ش������در الأول������ى ولي�������وا يف طليع�������ة ف�������رق الثاني���������ة
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رمادا داون تاون تدعم موؤ�ش�شة الثقة للتوحد
�مل�شوؤولية  �لثاين كجزء من مبادر�ت  �ملفتوح للموؤ�ش�شة يف يومه  �ليوم  �لثقة للتوحد، وي�شارك يف ن�شاط  ملوؤ�ش�شة  �لدعم  �لو�قع يف �كرث مناطق دبي رقي وحيوية، يقدم  فندق رماد� د�ون تاون، 

�لإجتماعية �لتي يقوم بها �لفندق للعام 2013.  وح�شر �حلدث �أكرث من 200 م�شاركا مع 
عدد كبري من �أطفال �ملوؤ�ش�شة �لتي تعمل على رعايتهم، و�لذي نظم يف ديزرت بامل ريزورت، مع 
�لعديد من �لأن�شطة و�لألعاب، مبا يف ذلك �لر�شم على �لوجه وعرو�س خا�شة �دخلت �لبهجة 
بكل جد وحمبة وقدمو�  ت��اون  د�ون  رم��اد�  �شارك موظفي  �لطفال و�حل�شور، وقد  �ىل قلوب 
�حللويات لالأطفال. وقال و�ئل �لباهي، مدير عام رماد� د�ون تاون دبي،  نحن �شعد�ء جد� لروؤية 
بالفرحة  ي�شعرنا  �لعمل  فهذ�  للتوحد،  �لثقة  موؤ�ش�شة  وبدعم  �لأطفال  وجوه  على  �لبت�شامة 
�لكبرية ويحقق هدفنا عرب �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شة مب�شاعدة �لأطفال و�أ�شرهم للتعامل باإيجابية 
مع �حلالة، ونحن م�شتمرون بالعمل على تنظيم و�مل�شاركة يف �ملزيد من �لن�شاطات �ملجتمعية 

كجزء من �إ�شرت�جتية �مل�شوؤولية �لإجتماعية لدينا .
وقال مارك جاك ب�شاياين، رئي�س ق�شم �لت�شويق، موؤ�ش�شة �لثقة للتوحد، بالنيابة عن موؤ�ش�شتنا، 
نود �أن ن�شكر رماد� د�ون تاون للدعم �لذي تقدمه لوؤ�ش�شة �لثقة للتحد، ولإعطاء �لوقت لهوؤلء 
�لأطفال ورعايتهم و�إدخال �لبهجة �ىل قلوبهم، ونحن ناأمل �أن يلهم هذ� �لعمل موؤ�ش�شات �أخرى 

للم�شاركة .

ف�شل اأبريل الدرا�شي يف مركز دبي العاملي للفنون
 20 �ل�شبت  يوم  للفنون  �لعاملي  دبي  مركز  يف  �جلديد  �لدر��شي  �لف�شل  يبد�أ 
�أبريل 2013 وم�شتفيد� من جمموعته من �لفنانني و�ملدر�شني، يقدم مركز 
ور�س  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  من  تقليدي  غري  كبري�  ع��دد�  للفنون  �لعاملي  دب��ي 
�لعمل و�لندو�ت يف جمالت متنوعة. �شوف تكون �لف�شول �لقادمة متاحة يف 
�ل�شباح و�مل�شاء وميكن �لت�شجيل يف �أي وقت خالل �شهر �أبريل. ومع ذلك، ومن 

�أجل �شمان مكان، ين�شح �لطالب بالت�شجيل قبل 20 �أبريل.
تقول �آي�شا ت�شني ماكيفر، رئي�س �ملركز، �إن: مركز دبي �لعاملي للفنون مدر�شة 
فنون �شاملة ل ت�شعى للربح متنح ف�شول در��شية يف �لعديد من �ملجالت مبا يف 
ذلك �لر�شم، �خلزف، �لت�شوير، ت�شميم �لأزياء، �لت�شميم �لد�خلي، �لبا�شتيل 
�لناعم وغريها �لكثري. منذ حلظة تاأ�شي�شه وهو يعد و�حد� من �أكرث موؤ�ش�شات 
�لإم���ارة ج��د�رة و�ح��رت�م��ا نظر� لأن��ه يخدم جمتمع �لفنون يف دب��ي منذ عام 
1976 موفر� مكانا للتعليم، �لتدريب و�لعر�س ملجموعة كبرية من �لفنون. 

��شتقبل مهرجان �أبوظبي 2013 م�شاء 
�أم�س على م�شرح �أبوظبي جياًل جديد�ً 
�شمن  وذل��ك  �ل�شباب،  �ملو�شيقيني  م��ن 
فعاليات  �أب��رز  �أح��د  �ل�شابة  �ملو�هب  ي��وم 
�لتي  للمهرجان،  �لتعليمي  �ل��ربن��ام��ج 
جانب  �إىل  �لنا�شئة  �ملو�شيقيني  جتمع 
مو�شيقيني حمرتفني عامليني يف عر�س 
�أمام جمهور �لعا�شمة  مو�شيقى مبا�شر 

�أبوظبي. 
مهار�تهم  �ل��ط��ل��ب��ة  ����ش��ت��ع��ر���س  وق�����د 
�ملو�شيقية بح�شور معايل �لدكتور مغري 
�أبوظبي  جمل�س  ع���ام  م��دي��ر  �خل��ي��ي��ل��ي، 
غلين�شون،  ك���الي���ف  �ل�����ش��ري  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�ملدير �لفني و�لتنفيذي لكارنيغي هول، 
موؤ�ش�س  ك��ان��و،  �خلمي�س  ه��دى  و���ش��ع��ادة 
و�ملدير  �مل��وؤ���ش�����س  �أب���وظ���ب���ي،  جم��م��وع��ة 
كبري  وح�شد  �أب��وظ��ب��ي،  ملهرجان  �لفني 
�ل��ط��ل��ب��ة ومعلميهم  �أم����ور  �أول���ي���اء  ���ش��م 
و�شائل  ومم���ث���ل���ي  �مل��و���ش��ي��ق��ى  وحم���ب���ي 
�لإعالم، وذلك قبل �ل�شعود على خ�شبة 
م�شرح �أبوظبي �لذي �شهد م�شاركة 18 
�أبوظبي  م���د�ر����س  م��ن خم��ت��ل��ف  ط��ال��ب��اً 
�ملكونة  كال�شيفايد  دي  فرقة  تر�فقهم 
خريجي  �ملو�شيقيني  من  جمموعة  من 
�لأكادميية وهو برنامج مرموق لتعليم 
�ملو�شيقى تديره قاعة كارنيغي يف مدينة 
ومدر�شة  �ملتحدة،  بالوليات  نيويورك 
للمو�شيقى  وي�����ل  وم���ع���ه���د  ج����ول����ي����ارد، 
نيويورك  مدينة  منطقة  مع  بالتعاون 

�لتعليمية. 

بح�ش�����ور العائل�������ة 
والأق��ارب والأ�شدقاء

اأطف���اأت لن���ا ماه���ر 
علي���اء ال�شمعة الثالثة

•• ال�سارقة – الفجر:

و�شقيقها  وو�لدتها  و�لدها  بح�شور 
�أطفاأت لنا  بالل وجديها وجدتيها و�عمامها و�خو�لها وعمتاها وخالتها 
ماهر علياء م�شاء يوم �لإثنني �ملا�شي �ل�شمعة �لثالثة خالل �لإحتفال �لذي 
�أقيم مبنزل �لعائلة يف �ل�شارقة على �أنغام �شنة حلوة يا حلوة يا لنا و�ألف 

مربوك وعقبال مئة عام . 

مركز ورزيدن�ض الب�شتان ي�شت�شيف الريا�شيني امل�شاركني 
يف بطولة فزاع الدولية 5 لرفع الأثقال للمعاقني

ورجال  �ل�شياح  بني  �ملعروفة  �لفندقية  �ل�شقق  �لب�شتان،  ورزيدن�س  مركز 
�لدولية  �مل�شاركني يف بطولة فز�ع  �لريا�شيني  �إ�شت�شاف موؤخر�  �لأعمال، 

�خلام�شة لرفع �لأثقال يف �لفرتة 21 �ىل 28 فرب�ير 2013.
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
ويل عهد دبي ورئي�س �إد�رة جمل�س دبي �لريا�شي، قام مكتب بطولة فز�ع 
�أكرث  بها  �شارك  و�لتي  �لبطولة  بتنظيم  �خلا�شة  للريا�شات  دب��ي  ون��ادي 
من 137 ريا�شيا من 21 بلد�، عمل مركز دبي للريا�شات �خلا�شة على 
م�شاركة جميع �لفئات من ذوي �لإعاقات �جل�شدية، �إن هدف �للجنة �ملنظمة 
للبطولة هو تفعيل دور هذه �لفئات وتنمية دورها يف �ملجتمع من �لنو�حي 
�لريا�شية و�لإجتماعية و�لثقافية. وقال مو�شى �حلايك، رئي�س �لعمليات 
مركزنا  �إختيار  يتم  �أن  ي�شرفنا  �لب�شتان،  ورزيدن�س  مركز  يف  �لتنفيذي 
�لدورة  هذه  �إن  �لأثقال،  لرفع  �لدولية  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  لإ�شت�شافة 
�خلا�شة،  �لإحتياجات  ل��ذوي  كبري  ودع��م  وتعطي حمفز قوي  مهمة جد� 
ون�شيد مببادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

يف �إطالق �لبطولة �لتي �أ�شبحت �لآن معلما هاما لريا�شة �ملعاقني .

فندق »�شافوي« يف فلورن�شا 
يعيد اإحياء �شخ�شية بينوكيو

�لتابع  »�����ش����اف����وي«  ف����ن����دق  ي�������درك 
�شر  �أن  ف���ورت���ي���ه«  »روك�����و  مل��ج��م��وع��ة 
�حل�شول على عطلة عائلية ناجحة 
�لوجهة  �إ����ش���ر�ك �جل��م��ي��ع يف  ه��و يف 
�مل���ق�������ش���ودة، ومم����ا ل ���ش��ك ف��ي��ه �أن 
ملا  �لأمثل لذلك  �ملكان  فلورن�شا هي 
وبالرغم  ك��ب��ري.  �إق��ب��ال  م��ن  ت�شهده 
من �أن �ملدينة تقدم لليافعني �أماكن 
تاريخية  ثقافية  وم�شاهد  للت�شوق 
ول��ل��ك��ب��ار م��ط��اع��م ف��ائ��ق��ة و�أج������و�ء 
من  �لآب��اء  �شي�شهد  لكن  رومان�شية، 
�أن��ه من  �أن��ح��اء �لعامل كيف  خمتلف 
�لرتفيهية  �لأج���و�ء  توفري  �ل�شعب 
�لوجهة  ك���ان���ت  ل���و  ل��ل�����ش��غ��ار، ح��ت��ى 
بينوكيو  ر�أ�����س  م�شقط  ه��ي  �ملعنية 
�لأدب  يف  �ل�شهرية  �ل�شخ�شية   –

�لكال�شيكي �خلا�س بالأطفال. 

موظفو و�شيوف مرييديان دبي ي�شاركون 
يف احتفالية �شاعة الأر�ض لعام 2013

عرب ق�شاء مدة �شاعة يف �لظالم، �شين�شم مرييديان دبي للماليني عرب 
�لعامل لإ�شال ر�شالة قوية من �أجل م�شتقبل �أف�شل لكوكب �لأر�س.

�شتطفاأ �لأنو�ر يف مرييديان دبي بالتز�من مع �شاعة �لأر�س، وهي �ملبادرة 
�لبيئية �لعاملية لن�شر �لوعي �لبيئي و �لتي �أطلقها �ل�شندوق �لعاملي للحياة 
�ل�شهرية من  و�لأبنية  �لعمر�نية  �ملعامل  �لكثري من   .)WWF( لربية�
�آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبة �إىل �لأمرييكيتني �شتطفئ �أنو�رها يف م�شعى لتوفري 
�لطاقة. �لكثري من �لنا�س من كل �لعامل �شيجتمعون باحتفالية يف تاأمل 

�شيء و�حد م�شرتك – كوكبنا.

مهرجان اأبوظبي يقّدم يوم املواهب ال�شابة تعزيزًا لالإبداع الفني واملو�شيقي لدى النا�شئة 

بنك الإمارات دبي الوطني ينّظم زيارة خا�شة اإىل متحف 
اللوؤلوؤ للم�شاركات يف مهرجان طريان الإمارات لالآداب 2013

عر�ض جماعي لأبناء 
النيادي واحل�شاين والر�شيدي

�لنيادي  �مل��ر  ر��شد  حميد  حممد  وه��م  �أبنائها  من  �أربعة  بزفاف  �لنيادي  قبيلة  �حتفلت 
�إىل كرمية فا�شل ر��شد �ملر �لنيادي، ومبارك فا�شل �ملر �لنيادي �إىل كرمية �شيف مطر 
�لنيادي، وخليفة حميد �ملر �لنيادي �إىل كرمية �شعيد حمود �لر�شيدي، وفهد حميد �ملر 
�لنيادي �إىل كرمية ر��شد �شامل �حل�شاين، ح�شر �حلفل �لذي �أقيم مبيد�ن �لحتفالت يف 
ز�خر مبدينة �لعني،�شعادة حمد ر��شد �لنيادي ع�شو �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �أبوظبي، 
و�ل�شيخ يو�شف بن �شهيل �لبادي معرف قبيلة �لبد�ة، و�ل�شيخ �شامل بن �شاعن �لر��شدي 
معرف قبيلة �لرو��شد، وحممد مطر بن عمري �لنيادي، وحممد عامر �لنيادي، ونهيان 
بن مفتاح وعبد�هلل بن مفتاح �لنيادي وعدد من �مل�شوؤولني ووجهاء �لقبائل وح�شد كبري 
من �ملدعوين و�لأهل و�لأ�شدقاء، وت�شمن �حلفل ماأدبة ع�شاء وم�شاركة فرقة �حلربية 

بعرو�س و�أهازيج متنوعة من �لرت�ث �لمار�تي.

�ل��وط��ن��ي ل��ل��وؤل��وؤ ه��دي��ة م��ن �لر�حل 
دبي  بنك  موؤ�ش�س  �لعوي�س،  �شلطان 
�لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��ع��ب  �إىل   ، �ل��وط��ن��ي 
برت�ثهم  ب���اإ����ش���ت���م���ر�ر  ل���ت���ذك���ريه���م 
�إكت�شاف  ف������رتة  ق���ب���ل  وث���ق���اف���ت���ه���م 
�لإمار�ت  بنك  تنظيم  ياأتي  �لنفط. 
�خلا�شة  �لزيارة  لهذه  �لوطني  دبي 

�لتايالندية،  اجات  �مل�شَّ تقاليد  من  م�شتوحاة  وهي  فائقة،  بعناية  �أُختريت 
وذلك  و�ل�ُشَوْيِدّيون،  بايل  �لأندوني�شيون يف جزيرة  يتبعها  �لتي  و�لتقاليد 

من �أجل �لو�شول �إىل منتهى �ل�شعادة و�لنعيم �خلال�س. 
�ل�شيف ج��وين، كبري طهاة  ي��د  �ل��ت��ذوق على  ب��ر�ع��م  ب��ريوت يقدم  ومطعم 
�ملاأكولت �لعربية �حلديثة ، باأجو�ئه �لد�خلية �لفخمة و�ملرتفة، و�ملو�شيقى 
لالأزو�ج  ُتْعَزْف  �لتي  �لغر�مية  و�لأحل��ان  باحلياة،  �لناب�شة  �حَلّيِة  �لعربية 

وَتْخُطَب ِودَُّهم وم�شاعرهم �حلاملة.
و�ل�شمات �ملوحدة يف جميع �لماكن �لتى تزروها هو �لرتحيب و�لحرت�فية 
جمري�  فندق  د�خ��ل  و�ل�شتمتاع  بالرفاهية  ت�شعر  لكي  �لعمل  يف  و�لتفاين 

�بر�ج �لحتاد.

�إطار دعم �لبنك ملهرجان طري�ن  يف 
قام  �إذ   ،2013 ل�����الآد�ب  �لإم������ار�ت 
�ل���ب���ن���ك ب���رع���اي���ة حم���ا����ش���رة ج����ورج 
�أوروي������ل �ل�����ش��ن��وي��ة �مل��رم��وق��ة �شمن 
�إطار فعاليات �ملهرجان، �لتي �أقيمت 
فندق  يف   ،2013 م���ار����س   9 ي����وم 
في�شتفال  دب���ي  يف  �إن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 

الطالب يختربون احلياة دون 
ماأوى يف اجلامعة الكندية بدبي

�جلامعة  من  ط��الب  �شبعة  تعرف 
�حلياة  طبيعة  على  دب��ي،  �لكندية 
�لتي يحياها �مل�شردون دون ماأوى، 
�لتربعات  ج���م���ع  ب���ه���دف  وذل������ك 
للفقر�ء ون�شر �لوعي جتاه �أحو�ل 
�لعديد  يف  �لأ����ش���خ���ا����س  ه�������وؤلء 
م��ن دول �ل���ع���امل. وق�����ش��ى ه���وؤلء 
ب��ل��ي��ال��ه��ا يف  �أي����ام  �ل��ط��الب خم�شة 
�حلرم �جلامعي معتمدين على ما 
يقدمه لهم زمالوؤهم يف �جلامعة. 
و�شارك كل من كرمي فهمي وع�شام 
ق�شابية وتيو� �أومبي وجافان و�د� 
وم�شدق  فورنيت�شرو�ل  و���ش��اب��ري 
ح�شان و�أحمد �لقرجويل يف �ملبادرة 
خم�شة  ��شم  حتمل  �لتي  �خلريية 
�أيام من �أجل �مل�شردين بهدف ن�شر 
للفقر�ء  �لتربعات  وجمع  �ل��وع��ي 
على  يعي�شون  �ل��ذي��ن  و�مل�����ش��ردي��ن 
�لطرقات يف ظروف قا�شية للغاية، 
يجمعها  �لتي  �لأم����و�ل  و�شرت�شل 
دبي لرعاية  �إىل موؤ�ش�شة  �لطالب 

�لن�شاء و�لأطفال.

••  ابوظبي رم�سان عطا

عند زيارتك لفندق �جلمري� �بر�ج �لحتاد جتد هناك �لعديد من �خلدمات 
�لتى تدعو �ىل �لرفاهية و�جلمال ، وعندما تتاأهب لأوىل خطو�تك متجها 
�ىل �لفندق حتظى برتحيب خا�س من �لعاملني ت�شعر من خاللة بر�حة 
نف�شية ، وجتد �جر�ء�ت �حلجز ب�شيطة و�شل�شة يتخللها �شيافة خا�شة حتى 
ت�شل �ىل �لغرفه �لتى تتمتع باطاللة �نيقة وبر�قة ت�شتطيع من خاللها 
�لقاء نظرة على �مارة �بوظبي باكملها من �على ناطحات �ل�شحاب وتتميز 

�لغرفة بكل ما حتتاجة لقامة �شعيدة ينفرد بها �جلمري� �بر�ج �لحتاد .
وق�شاء ��شعد �لوق��ات يف مطعم �لنهام �لذي يحوز على �عجاب �لكثريون 
�شيل و جريل  �لنهام مو�ئد  و�وربية ويقدم  ملا يقدمة من ماكولت عربية 
ام �ل�شهري وتركز  �خلا�شة باإفطار وغد�ء يوم �جلمعة، حيث ُتقاُم يف مطعم نهَّ
على تقدمي جتارب تذوق جديدة يف �أجو�ء �أنيقة بل وهادئة، وتوفري خيار�ت 
�أو يف �لهو�ء �لطلق؛ بالإ�شافة  �شاملة لل�شيوف لتناول �لطعام يف �لد�خل 

�إىل وجود وفرٍة يف عدد حمطات �لطهو �لتفاعلية �لناب�شة باحلياة.
�شبا  تالي�س  �ل�شحي  �مل��رك��ز  �ىل  ت��ت��وج��ه  �ن  فعليك  حم��ظ��وظ��ا  ك��ن��ت  و�ذ� 
Talise Spa وهو مكان ت�شتطيع �ن جتدد ن�شاطتك بزيوت متخ�ش�شة 
 ، �ز�ل��ة �عباء �لعمل من كاهلك  يف �لعالجات و�لتدليك بايادي خبرية  يف 
�لهد�يا و�لعرو�س للعرو�شني و��شتعد�د�ت خا�شة لهم  �لعديد من  و يقدم 
�لفاخر،  و�حلليب  �ل��ورد  مغط�س  مع  ون�شاط  بحيوية  �لعمر  ليلة  لق�شاء 
مية �ملرت�شبة فيه، �إىل جانب  َيْعُقبه َتْدِثري �جل�شد، للتخل�س من �لآثار �ل�شُّ
بارعة،  �أ�شاليب  لذلك  رين  ُم�شخِّ  ، بها  يتميز  �لتي  �لتالي�س،  م�شاج  جل�شة 

�لر�مية  �إ�شرت�تيجيته  من  �نطالقاً 
تر�ث  ت��ربز  �لتي  �لأن�شطة  دع��م  �إىل 
وثقافة �لإم��ار�ت، قام بنك �لإمار�ت 
دب�����ي �ل���وط���ن���ي، �ل���ب���ن���ك �ل����ر�ئ����د يف 
بتنظيم  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  منطقة 
زيارة خا�شة للوفد �لن�شوي �مل�شارك 
يف مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب 
2013 �إىل متحف �للوؤلوؤ �لكائن يف 
ريك  ورح��ب  للبنك.  �لرئي�شي  �ملقر 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��دن��ر، 
بالوفد   ، �ل���وط���ن���ي  دب����ي  �لإم��������ار�ت 
�لذي  �ملهرجان،  يف  �مل�شارك  �لن�شوي 
�شرح  �إىل  �ل����زي����ارة  خ����الل  �إ���ش��ت��م��ع 
قدمه �ملر�شد عن تاريخ متحف بنك 
�لذي  للوؤلوؤ،  �لوطني  دبي  �لإم���ار�ت 
�ملنطقة،  يف  ن��وع��ه  م���ن  �لأول  ي��ع��د 
و�ل�����ذي ي�����ش��م �أك�����رب جم��م��وع��ة من 
�لطبيعي يف منطقة �خلليج.  �للوؤلوؤ 
وك�����ان م��ت��ح��ف ب��ن��ك �لإم��������ار�ت دبي 

ام ، وتالي�ض �شبا« تكرم جتربة فندقية فاخرة مع »بريوت ، نهَّ



ف�شتان زفاف غاغا باملاليني
�شتتاألق �لنجمة �لأمريكية، ليدي غاغا، بف�شتان من ت�شميم فري�شات�شي يف 

حفل زفافها من حبيبها �ملمثل، تايلور كيني، �ملزمع عقده �ل�شيف �ملقبل.
�شتنفق  غاغا  �أن  مطلع  م�شدر  عن  �لربيطانية  )�ل�شن(  �شحيفة  ونقلت 

�ملاليني على زفافها من تايلور كيني ، م�شري�ً �إىل 
�أن م�شممة �لأزياء �ل�شهرية دوناتيال فري�شات�شي 

�شت�شمم لها ف�شتاناً �شيكلف �ملاليني مبفرده .
و�أ�شاف �مل�شدر �أن غاغا تعتقد �أن �لأبي�س عادي، 

وترغب بف�شتان من �حلرير �لأ�شود و�لذهبي .
�أن ت�شمم لها تنورة  �أن �لنجمة طلبت  و�أ�شار �إىل 
وذياًل للف�شتان ميكن �إز�لتهما، لتتمكن من تغيري 

منظرها حلفل �لزفاف.
ويذكر �أن غاغا وكيني �شيتزوجان �ل�شيف �ملقبل 
يف نيويورك، لتتمكن جدتها، �أجنلينا جريمانوتا، 

من ح�شور حفل �لزفاف.
ل��ي��دى غاغا  �ملغنية  �أن  �لأ���ش��ب��وع،  ه���ذ�  ك�شفت  �إع��الم��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
�لدماء  م�شا�س  مذكر�ت  م�شل�شل  بطل  كيني،  تايلور  من  للزو�ج  ت�شتعد 

)Vampire Diaries( هذ� �ل�شيف.
ويذكر �أن �حلبيبني بد�آ يتو�عد�ن يف �أيلول/�شبتمرب 2011، عندما �ختارته 
 You And( غاغا لي�شاركها يف �لتمثيل يف �شريط م�شور لأغنيتها �أنت و�أنا

.)I

تع�اين من ع�دم توق�ف منو قدميها
تع�اين ماندي �شيلرز )38 عاما(، من مر�س نادر �لذي ب�شببه ل تتوقف 
 .  DNA �ل���  حتديد  بعد  بع��الج  وعدوها  �لطباء  لكن  �لنمو،  عن  قدمها 
وحتى بعد �ن برتت قدمها �لي�شرى قبل عدة �شنو�ت بعدما ��شيبت بت�شمم 
�لتي  �لعملية  تفيدها  ومل  جم��دد�  للنمو  ع��ادت  ما  �شرعان  �نه��ا  �ل  �ل��دم 

قطعت قدمها ب��ها.
وبعد فح���س �جلينات �كت�شف �ن ماندي هي �حلالة �لوحيدة لهذ� �ملر�س 
�حلياة  م��ع  و�لتاأقلم  ع��ادي  ب�شكل  �لتجول  م��ان��دي  على  وي�شعب  �ل��ن��ادر، 
�ليومية. و�شمم ملاندي كر�ش��ي من مقعدين خ�شي�شا ليتنا�شب مع حاجتها 

�جل�شدية �ل�شعبة و�لتي ل ميكن معاجلت��ها. 
وتقول مان��دي �لطباء مل يهتمو� يل عندما ولدت مع قدم كبرية جد�، ومل 
يقيمو� حالتي �ل�شحية وحتى مل يلفتو� �نتباه �مي لكي تر�قب منو قدماي 

ومل تفكر بتاتا �نني �شاعاين من مر�س نادر مع تقدمي يف �ل�ش��ن.
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ليل واين 
يف العناية املركزة 

�ل�������ر�ب  م���غ���ن���ي  ع�����ان�����ى  �أن  ب����ع����د 
�شل�شلة  و�ي������ن،  ل��ي��ل  �لأم�����ريك�����ي، 
وهو  حالته  �شاءت  متتالية،  نوبات 
�لآن يف وحدة �لعناية �ملركزة وقد 

مت و�شعه يف غيبوبة مفتعلة.
وذكر موقع )تي �إم زي( �لأمريكي 
�أن ل��ي��ل و�ي����ن، م��وج��ود ح��ال��ي��اً يف 
مب�شت�شفى  �مل��رك��زة  �لعناية  ق�شم 
من  عانى  �أن  بعد  �شيناي،  �شيد�رز 
�ملغني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �أخ��رى.  نوبة 
�إىل  �ملا�شي  �لثالثاء  م�شاء  �أدخ���ل 
�شل�شة  ع��ان��ى  �أن  ب��ع��د  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و�أخ��������رج منها  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ن����وب����ات 
�لأرب����ع����اء �مل���ا����ش���ي، غ���ري �أن����ه بعد 
���ش��اع��ات م��ن خ���روج���ه، عرث  ب�شع 
فاقد�ً  �ل�����ش��خ�����ش��ي  ح��ار���ش��ه  ع��ل��ي��ه 
جمدد�ً  فنقل  غ��رف��ت��ه.  يف  ل��ل��وع��ي 
�إىل �مل�شت�شفى غري �أن و�شعه هذه 
باآلة  و�شله  يتح�شن. ومت  �مل��رة مل 
ب�شكل  يرجتف  ك��ان  لأن��ه  �لتنف�س 
حالته،  ت��ده��ور  وب�شبب  م�شتمر. 
مت و�شعه يف غيبوبة مفتعلة، وهو 

�لآن يتنف�س من خالل �لآلة.

يطلب البيتزا لإطالق رهائن
�أ�شخا�س كرهائن ملدة �شاعات يف   4 �حتجز رجل رو�شي، 
مدر�شة يف جنوب رو�شيا، مطالباً بقطعة بيتز� وم�شروباً 

غازياً مقابل �لإفر�ج عنهم، ح�شب ما �أعلنت �ل�شرطة. 
وكان �لرجل �لذي يبدو �أنه م�شلح مب�شد�س ومتفجر�ت 
جنوب  كيلومرت   1500 ����ش��رت�خ��ان  يف  م��در���ش��ة  �قتحم 
�أمن  وعن�شر  و�أ���ش��ت��اذ�ً  تلميذين  و�أحتجز  مو�شكو  �شرق 
غري م�شلح.  وقال متحدث با�شم �ل�شرطة لوكالة فر�ن�س 
غازياً  وم�شروبا  بيتز�  قطعة  ك��ان  �لوحيد  طلبه  ب��ر���س 
قاعات  �إح��دى  يف  رهائنه  �حتجز  �خلاطف  �أن  ، مو�شحاً 
�أمنياً حول �ملدر�شة،  �لتدري�س.  وفر�شت �ل�شرطة طوقاً 
وبعد  نف�شه.   �مل�����ش��در  بح�شب  �خل��اط��ف،  طلبات  ول��ب��ت 
دون  �لرهائن  ك��ل  حترير  ج��رى  �لتفاو�س،  م��ن  �شاعات 
وقال  �ل�شرطة �خلاطف.   �أوقفت  فيما  �شوء،  �أن مي�شهم 
�لأ�شتاذ �لذي كان يف عد�د �ملخطوفني �أنه �شاهد م�شد�شاً 
ق��در عمره بنحو ثالثني عاماً،  �ل��ذي  ب��ح��وزة �خل��اط��ف 

لكنه مل ي�شتطع معرفة ما �إذ� كان �مل�شد�س حقيقياً.

�شريك يتحّول ملاأ�شاة 
�لبالغ  كري�شتوفر  كارو  �لأ�شل،  �لكيني  �لبهلو�ن  �أ�شيب 
وجروح  ظهره  يف  خطرية  بك�شور  ع��ام��اً،   22 �لعمر  م��ن 
ب��ل��ي��غ��ة، �أث���ن���اء ق��ف��زه ع���ن �حل���ب���ال، يف ع��ر���س ���ش��ريك يف 
م��و���ش��ك��و. و�ل��ت��ق��ط��ت حل��ظ��ة �ل�����ش��ق��وط ك��ام��ري� ه���اٍو كان 
ي�شاهد عر�س �جليمنا�شتيك �لهو�ئي، �لذي ي�شارك فيه 
�أ�شارت  �لع�شر�ت من �ملوؤدين �إىل جانب كارو، بح�شب ما 
�شحيفة �ل� ديلي ميل �لربيطانية. فبينما كان كالو يقفز 
عن علو مرتفع، لي�شقط كما �لعادة على �شبكة �حلماية 
�ل��ت��ي ت��و���ش��ع ع���ادة حت�����ش��ب��اً ل��ل��ظ��روف �ل��ط��ارئ��ة، �رتطم 
ثقبت  �أن  بعد  مبا�شرة،  ب��الأر���س  م���دٍوّ  ب�شكل  �لبهلو�ن 
�ل�شبكة، فما كان من �جلمهور �لذي كان ي�شفق بانتظار 
باإطالق هتافات �ل�شتهجان  �أن بد�أ  �إل  �لعظيم،  �لإجناز 
و�ل�شدمة، فيما �شارع زمالوؤه �إىل م�شاعدته. من جهتها، 
�أعلنت �إد�رة �شريك مو�شكو �لعظيم، �أن �لالعب نقل �إىل 
�مل�شت�شفى وهو يف كامل وعيه، يف حني �أعلن مدير �لعر�س 

�أن كارو �أ�شيب بك�شر يف �إحدى فقر�ت ظهره.

كلب متوّجه لأريزونا ي�شل اإيرلندا
بلغ  حيث  �لأط��ل�����ش��ي  م��ن  �لآخ���ر  �ملقلب  �إىل  كلب  و���ش��ل 
كان  بعدما  �خلطاأ،  طريق  عن  بايرلند�،  �شانون  مدينة 
من �ملفرت�س �أن يتوجه على من رحلة من نيويورك �إىل 
مدينة فينيك�س بولية �أريزونا �لأمريكية. ونقلت و�شائل 
نيويورك،  �لبا�س، من مدينة  �إديث  �إعالم �مريكية عن، 
من  ع��ل��ى  هيندريك�س  كلبها  �أر���ش��ل��ت  ب��اأن��ه��ا  ظ��ّن��ت  �أن��ه��ا 
و�بنتها  زوجها  وك��ان  فينيك�س،  �إىل  نيويورك  من  رحلة 
ينتظر�نه يف فينيك�س، لكنه يف �لو�قع مل يكن على من 
�شركة �خلطوط  �ت�شاًل من  �مل��ر�أة  وتلّقت  �لرحلة.  هذه 
�جلوية قبيل هبوط �لطائرة بدقائق قليلة، لإبالغها �أن 

كلبها على من رحلة �أخرى متوّجهة �إىل �شانون.

بال�شني  اإجها�ض  حالة  مليون   330
ك�شفت معطيات ن�شرتها وز�رة �ل�شحة �ل�شينية عن �إجر�ء حو�ىل 330 مليون عملية �إجها�س يف �ل�شني بني عامي 1971 
و2010، على خلفية �إجر�ء�ت حكومية وقانونية للحد من �لزيادة �ل�شكانية وحتديد �لن�شل. وح�شب �لأرقام �ملعلنة، فقد 
بلغت عمليات �لإجها�س ذروتها بني عامي 1982 و1992، مع معدل ع�شرة ماليني عملية يف �ل�شنة �لو�حدة و�أكرث من 
14 مليون بني �لعامني 1983 و1991. وقد �شمحت �شيا�شة �لطفل �لو�حد �لتي �عتمدت منذ بد�ية �لثمانينيات بتفادي 
حو�ىل 400 مليون ولدة �إ�شافية يف �ل�شني �لبلد �لأكرب من حيث �لتعد�د �ل�شكاين يف �لعامل و�لذي كان يعد حتى نهاية 
�لعام �ملا�شي 1.354 مليار ن�شمة. وقد �شاهمت عمليات �لإجها�س �أي�شا يف زيادة حالت �لتخل�س من �لأجنة �لإناث، ما 
�أ�شفر عن نق�س يف عدد �لن�شاء يف �ل�شني يقدر بع�شر�ت �ملاليني. يذكر �أن �شيا�شة حتديد �لن�شل ت�شببت بارتفاع معدل 
عمليات �لإجها�س �لق�شرية �لتي باتت �ليوم حمظورة من حيث �ملبد�أ، غري �أن هذه �ملمار�شة ل تز�ل �شائدة يف عدة مناطق. 
ي�شار �إىل �أن ق�شية �مر�أة �أجربت على �لإجها�س يف �ل�شهر �ل�شابع من حملها قد �أثارت يف يونيو حزير�ن �ملا�شي ف�شيحة 
تت�شاهل يف  �أن  �ل�شني  على  ينبغي  �أنه  �ملحللون  ويعترب  �لعتذ�ر.  �إىل  �ملحلية  �ل�شلطات  �إثرها  ��شطرت  بال�شني، حيث 
�شيا�شة �حلد من �لولد�ت على �ملدى �لطويل، نظر� لتقدم �ل�شكان يف �لعمر بوترية �شريعة وت�شاوؤل �لقوة �لعاملة. وكانت 
وز�رة �ل�شحة �ل�شينية قد قدمت يف يناير كانون �لثاين �إح�شاء�ت مف�شلة عن عمليات �لتعقيم و�لإجها�س، قبل �لإعالن 

عن �ندماجها يف �للجنة �لوطنية لل�شكان وتنظيم �لأ�شرة �لأ�شبوع �ملا�شي.
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العني  اإرهاق  تعالج  ثانية   20
مل�شكلة  ���ش��اق  وغ��ري  ب�شيط  ح��ل  �إي��ج��اد  �لعلماء  م��ن  ع��دد  ��شتطاع 
�أجهزة  ي�شتخدمون  �لذين  �أغلب  منها  يعاين  �لتي  �لعني،  �إره��اق 
عالجية  ط��ري��ق��ة  يف  �حل���ل  ويتمثل  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رت�ت  �لكمبيوتر 
20 . وتتلخ�س هذه   -  20  - 20  - 20 خا�شة �أطلقو� عليها ��شم 
بالغمز  �مل�شتخدم  قيام  ���ش��رورة  يف  �جل��دي��دة  �لعالجية  �لطريقة 
بعينه �ملرهقة 20 مرة متتالية كل 20 دقيقة، على �أن يكون ذلك 
م�شحوباً بالبتعاد عن �ل�شا�شة ملدة 20 ثانية مع تركيز �لنظر على 
�أي �شيء يبعد عنه 20 قدما، ح�شب ما ن�شرته جريدة  د�يلي ميل ، 
�لربيطانية. وقال �أحد �مل�شاركني يف و�شع �لطريقة �جلديدة، وهو 
�إدو�رد ميندل�شون من جامعة تك�شا�س، �إن هذه �لطريقة  �لدكتور 
وميكنها  جمدية  �أنها  �إل  �ل�شيء  بع�س  وغر�بتها  ب�شاطتها  رغ��م 
�أن  �إىل  ي�شار  �لعادي.  �مل�شتخدم  به  ي�شعر  ملمو�شاً  �أن حتقق فارقاً 
�لنظر  متالزمة  من  يعانون  ملن  خ�شي�شاً  �شممت  �لطريقة  هذه 
ممن  منها  يعاين  و�ل��ت��ي   CVS ب���  �خت�شار�ً  �ملعروفة  للكمبيوتر 
�أو حتى  ل�شاعات طويلة  �لكمبيوتر  �شا�شات  �أمام  �أعماًل  ميار�شون 
�أعر��س هذه �ملتالزمة �ملر�شية يف  �ألعاب �لفيديو. وتتمثل  ع�شاق 
�آلم يف  حدوث جفاف، و�إره��اق للعني، و�ل�شعور بال�شد�ع، وكذلك 
، ورغم كونها  نيوز  �أورد موقع فوك�س  ما  و�ملفا�شل، ح�شب  �لعنق 
�إىل طلب  �مل�شتخدم  ي��دف��ع  ق��د  �إه��م��ال��ه��ا  �أن  �إل  م��وؤق��ت��ة،  �أع��ر����ش��ا 

�مل�شاعدة �لطبية يف مرحلة من �ملر�حل.

النارية بالألعاب  �شحية   13
قتل 13 �شخ�شا على �لقل و��شيب 154 �آخرون بجروح يف �نفجار 
ناتيفيتا�س يف  نارية �ىل مدينة  �لعابا  تنقل  كانت  �شاحنة �شغرية 
�ل�شلطات.  �ف��ادت  كما  دينية،  مبنا�شبة  لالحتفال  �ملك�شيك  و�شط 
و�و�شح حاكم ولية تالخكال حيث تقع مدينة ناتيفيتا�س �ن 13 
�شخ�شا قتلو� وجرح 154 �آخرون بينهم ثمانون متكنو� من مغادرة 
�مل�شت�شفى . وعرب �لرئي�س �ملك�شيكي �نريكي بينا نييتو على ح�شابه 
 . �لرهيب �لذي وقع يف تالخطال  ��شفه للحادث  على تويرت عن 
وقتل ثمانية رجال و�مر�أة فور وقوع �لنفجار بينما تويف �لآخرون 
خالل نقلهم �ىل �مل�شت�شفى �و عند حماولة ��شعافهم. وقال �شكان 
يف �لبلدة �لتي ت�شم حو�ىل �لف �شخ�س �ن بني �ل�شحايا ر�شيعا. 
�ل�شلطات تفا�شيل عن حو�ىل �شبعني �شخ�شا ما ز�لو�  ومل تذكر 
بحروق  م�شابون  منهم  �رب��ع��ة  �ن  قالت  �نها  �ل  �ل��ع��الج،  يتلقون 
خطرية . ونقل �جلرحى بر� �و مبروحيات �ىل م�شت�شفيي تال�شكال 
�لنفجار يف منت�شف  �ل�شعاف. ووقع  �جهزة  وبويبال، كما ذكرت 
لناتيفيتا�س  �لتابعة  تيباكتيبيك  دي  خي�شو�س  منطقة  يف  �لنهار 

و�لو�قعة على بعد 125 كلم �شرق �لعا�شمة �لفدر�لية مك�شيكو.

مريكل: الرثثرة اأف�شل طريقة لال�شرتخاء
رغم �حل�شول على لقب »�أقوى �مر�أة يف �لعامل« على قائمة جملة 
»فورب�س« �لأمريكية، تبدو �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال مريكل مثل �أي 
�مر�أة عادية عندما يتعلق �لأمر بال�شرتخاء وق�شاء �أوقات �لفر�غ. 
وك�شفت مريكل يف ت�شريحات ل�شحيفة »بيلد دير فر�و �لأملانية �أنها 
تف�شل عندما تريد �ل�شرتخاء من �ل�شغوط �ل�شيا�شية، �لرثثرة 
مع زوجها و�لذهاب حلفالت �ملو�شيقى �أو �مل�شرح وزر�عة �لنباتات.  
وذكرت مريكل �أنها تزرع �لقرنبيط يف حديقتها مبنطقة �أوكرمارك 
�شرقي �أملانيا، وقالت: »حتتاج هذه �لنباتات لرعاية كبرية، ويوجد 

يف مزرعتي �أي�شا �أنو�ع �لبطاطا و�لفر�ولة«.
جماهري تتابع �لعر�س �ملثري لالعب من فريق �شريك نيرتو على در�جته وذلك قبيل �نطالق �لدورة �لثانية ل�شباق جائزة ��شرت�ليا �لكربى 

ببطولة �لعامل للفورمول 1 لل�شيار�ت يف ملبورن )� ف ب(

بريتني �شبريز
 �شقراء جمددًا 

يبدو �أن �لنجمة �لأمريكية، بريتني 
�شبريز، مل ت�شتطع �لبتعاد مطوًل 
�أن  فبعد  �ملعهود،  �شعرها  لون  عن 
يف  ب��اإط��الل��ت��ه��ا  معجبيها  �أذه���ل���ت 
حفل توزيع جو�ئز �لأو�شكار ب�شعر 
ب��ن��ي، ق����ررت �ل��ن��ج��م��ة �ل���ع���ودة �إىل 

�لأ�شقر �لذي طاملا ��شتهرت به.
�أن  �أمريكية  �إع��الم  وذك��رت و�شائل 
���ش��وه��دت وه���ي ت�شطحب  ���ش��ب��ريز 
ل��ل��ري��ا���ش��ة يف  �أولده�������ا �إىل ���ش��ف 
�شعرها  ظ��ه��ر  وق����د  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

�لأ�شقر من جديد.
�أن �شبريز ح�شرت حفل  �إىل  ي�شار 
ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز �لأو���ش��ك��ار يف نهاية 
متّيزت  وق�����د  �مل���ن�������ش���رم،  �ل�����ش��ه��ر 
�لذي  �شعرها  بلون  فيه  �إطاللتها 

حتول من �لأ�شقر �إىل �لبني.

املر�ض يلغي
 حفالت ملوري�شي

من  موري�شي،  �لربيطاين،  �ملغني  ��شطر 
تبقى من حفالته �شمن جولته  ما  �إلغاء 
�ملو�شيقية يف �شمال �أمريكا، جر�ء �إ�شابته 
ب�شل�شلة من �لوعكات خالل �لعام �جلاري. 
عن  �لربيطاين  �أون��الي��ن  �إي  موقع  ونقل 
�ل�شابق  �لع�شو  موري�شي،  با�شم  متحدث 
بذله  رغم  �إنه  �ملو�شيقية،  �شميث  يف فرقة 
��شطر  ج��ول��ت��ه..  ملتابعة  �جل��ه��ود  �أف�����ش��ل 
ولن  �ل��ر�ح��ة،  م��ن  ق�شط  لأخ���ذ  موري�شي 

يتمكن من متابعة ما تبقى من جولته.
ي�شكر  م��وري�����ش��ي  �أن  �مل���ت���ح���دث  و�أ�����ش����اف 
�لطيبة  و�أفكارهم  �أمنياتهم  معجبيه على 
�أ�شعار تذ�كر  �أنه ميكن ��شرتجاع  ، موؤكد�أ 
�إىل  ي�شار  �شر�ئها.  �أم��اك��ن  م��ن  �حل��ف��الت 
كانون  يف  �أدخ�����ل،  ع��ام��اً   53 م��وري�����ش��ي  �أن 
�لثاين يناير �ملا�شي، �إىل �مل�شت�شفى نتيجة 
�إىل  �أدى  م���ا  ق��رح��ت��ه،  ب��ن��زف يف  �إ���ش��اب��ت��ه 
3 حفالت، و�أ�شيب، بعدئٍذ، بذ�ت  تاأجيله 
م��وع��د حفل يف  �إىل تغيري  �أدى  م��ا  �ل��رئ��ة 
بد�ية  يف  بكاليفورنيا  فر�ن�شي�شكو  ���ش��ان 

�شهر �آذ�ر مار�س �جلاري.

على بعد دقائق �شري�ً على �لأقد�م من و�شط مدينة 
 ، �لعلوم  حديقة  متحف  يقع  �لأندل�شية،  غرناطة 
م�شاحته  وتبلغ  �حلديثة،  �لإ�شبانية  �ملتاحف  �أح��د 
�أك���رث م��ن �شبعني �أل���ف م��رت م��رب��ع. وي��ت��م��ي��ز هذ� 
�ملتحف باأنه متحف تفاعلي يتيح للز�ئر �لقرت�ب 
من معرو�شاته ومل�شها يف بع�س �لأحيان، و�ل�شغط 
يريد  �لتي  �ملعرو�شات  ج��و�ن��ب  ت�شيء  �أزر�ر  على 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا. وي�����ش��م �مل��ت��ح��ف �أج��ن��ح��ة د�ئمة 
و�أخرى موؤقتة، ليتيح لز�ئره روؤية �شيء جديد عند 
كل زيارة. وتفخر حديقة �لعلوم باأن �أحد �أجنحتها 
�لد�ئمة ي�شمى �لأندل�س و�لعلم ، وتقدم مقتنياته 
روؤية للرت�ث �لعلمي �لعربي �لإ�شالمي وم�شاهماته 
�لثامن  �لقرنني  ب��ني  �لعلوم  جم��الت  يف  �ملختلفة 
تطور�ت  �أ�شا�س  كانت  �أنها  ويبني  ع�شر،  و�خلام�س 
متحف  وي�شهد  �حلديثة.  �لكت�شافات  من  �لكثري 
�إقبال   1995 ع���ام  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  �ل��ع��ل��وم  ح��دي��ق��ة 
كبري� من �جلمهورْين �ملحلي و�لأجنبي، وقد ز�ره 
لي�شبح  �فتتاحه،  منذ  �شخ�س  ماليني  �أربعة  نحو 

ب��ذل��ك �أح���د �أك���رب �مل��ت��اح��ف �لأن��دل�����ش��ي��ة م��ن حيث 
�ملكون من  �لأندل�س و�لعلم  �أما جناح  �ل��زو�ر.  عدد 
على  د�ئما  معر�شا  �لأول  طابقه  في�شم  طابقني، 
خمتلف  وحتليل  ل��در����ش��ة  خم�ش�س  متحف  �شكل 
ب��الأن��دل�����س و�ل��ع��ل��وم �لعربية  �مل��رت��ب��ط��ة  �جل��و�ن��ب 
تعليمية  ور�شات  فيحوي  �ل�شفلي  �أم��ا  �لإ�شالمية، 
وقاعة بحث، وقاعة �لوثائق �لإلكرتونية، و�ملكتبة، 
و�ملكاتب  �لأغ��ر����س،  �ملتعددة  �ل�شتعمالت  وقاعة 
�لإد�رية. وت�شمل �أق�شام �ملعر�س كافة �أوجه �لعلوم 
ور�شم  و�ملالحة  �لفلك  بينها  �لإ�شالمية،  �لعربية 
�خل��ر�ئ��ط و�ل��ط��ب و�ل��زر�ع��ة و�ل��ع��م��ارة و�ل�شيدلة 

و�ملعادن و�لريا�شيات و�ملو�شيقى وغريها.
وت��ق��ول م��اري��ن��ا م��ارت��ني م��دي��رة م��وؤ���ش�����ش��ة �لرت�ث 
�لإقليمية  �لأن��دل�����س  حلكومة  �لتابعة  �لأن��دل�����ش��ي 
�ملتمتعة باحلكم �لذ�تي، �إن فكرة موؤ�ش�شتها عندما 
�ف��ت��ت��ح للجمهور عام  �أق��ام��ت ه���ذ� �جل��ن��اح -�ل����ذي 
تاريخ  يعر�س  خطاب  تقدمي  يف  تلخ�شت   2008-

�لأندل�س وعالقتها بالعامل �لعربي.

الأندل�ض والعلم يزين حديقة العلوم الغرناطية

و�شم جديد ملايلي �شاير�ض 
مع  للتعامل  �مل��م��ي��زة  طريقتها  لديها  �شاير�س،  مايلي  �لأم��ريك��ي��ة،  �لنجمة  �أن  ي��ب��دو 

�ل�شائعات حول �نف�شالها عن خطيبها �ملمثل �لأ�شرت�يل، ليام هيم�شورث، فقد ح�شلت 
�لإيطايل  �لر�شام  ر�شومات  �أحد  م�شتوحى من  �ليمنى،  يدها  على  و�شم جديد  على 

�ل�شهري �لر�حل، ليوناردو د�فن�شي، لت�شريح �لقلب.
ون�شرت فنانة �لو�شوم �لأمريكية، كيت فون دي، �شورة لو�شم �شاير�س، على تطبيق 
�إن�شتاغر�م ، مرفقة �إياها بعبارة قمت للتو بو�شم ل� مايلي �شاير�س، م�شتوحى من 

�أحد ت�شريحات �لقلب �لتي ر�شمها د�فن�شي .
وح�شلت �شاير�س على �لو�شم باجلهة �لد�خلية ليدها �ليمنى، �أ�شفل و�شم �شابق 

باحلروف �لرومانية.
�أن و�شائل �لإعالم �لأمريكية تناقلت موؤخر�ً خرب �نف�شال �شاير�س عن  ويذكر 

هيم�شورث، وهي �أخبار مل تعّلق عليها �لنجمة.


