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النم�ساوية مانويال تك�سب اجلولة الثالثة 
لبطولة العامل لل�سيخة فاطمة لل�سيدات اإفهار 

عربي ودويل

�رشطة عجمان تقب�ص على متهم اعتدى على 
موظفي �رشكة بال�سالح الأبي�ص بعد اإنهاء خدماته 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

•• باك�ستان-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  واملبادرات  للتوجيهات  تنفيذا 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بدعم وم�شاعدة جمهورية باك�شتان 
الإ�شالمية وتنفيذ عدد من امل�شاريع الإن�شانية والتنموية فيها د�شن �شعادة 
باك�شتان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  النعيمي  البا�شه  عبداهلل  عي�شى 
اإن�شاءه على  ال��ذي مت  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الإ�شالمية ج�شر 
نهر �شوات بتكلفة وقدرها 10 مليون و510 األف دولر اأمريكي بح�شور 
�شعادة الفريق الأول اإ�شفاق برويز كياين رئي�س اأركان اجلي�س الباك�شتاين 
يرافقه عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان. 
الذي  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  افتتاح م�شروع ج�شر  ح�شر حفل 
اأقيم باقليم خيرب بحتونخوا يوم اأم�س الول عدد من امل�شوؤولني يف الإقليم 

واملحلية  احلكومية  ال��دوائ��ر  وممثلي  الباك�شتاين  اجلي�س  �شباط  وكبار 
واأع�شاء  بختونخوا  خيرب  باقليم  وامل��واط��ن��ني  القبائل  �شيوخ  م��ن  وع���دد 

الفريق امليداين للم�شروع.
ب����داأت م��را���ش��م ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��ع��زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات 
روح  لفيلم  عر�س  ت��اله  الإ�شالمية  باك�شتان  وجمهورية  املتحدة  العربية 
وتنمية  م�شاعدة  يف  الدولة  رئي�س  ومبادرات  جهود  يوثق  الذي  الت�شامن 
باك�شتان على اأثر الفيا�شات املدمرة التي تعر�شت لها يف عام 2010 بعد 
اأن  اإىل  فيها  اأ�شار  املنا�شبة  بهذه  كلمة  الغفلي  خليفة  عبداهلل  األقى  ذل��ك 
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية باك�شتان 
الإ�شالمية تت�شم بطابع خا�س مو�شح باإطار من الروح الأخوية والت�شامن 
وال�شعبني  القيادتني  بني  امل�شرتكة  والروؤية  والح��رتام  بالتقدير  ويتميز 

ال�شديقني.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وجه �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل بتنظيم جمل�س اإعالمي ب�شفة دورية بهدف تو�شعة 
املحلي  الإع��الم��ي  املجتمع  م��ع  البناء  التوا�شل  دائ���رة 
املنت�شبني  اأم��ام  املجال  يتيح  ومب��ا  وال���دويل  والإقليمي 
�شموه  مع  املبا�شر  التوا�شل  احليوي  القطاع  ه��ذا  اإىل 

واأو�شحت  ر�شمي.  غري  طابع  ذات  ودي��ة  لقاءات  �شمن 
�شعادة منى غامن املري املدير العام للمكتب الإعالمي 
رئي�س  نائب  ال�شمو  اأن توجيهات �شاحب  دبي  حلكومة 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بتنظيم جمل�س 
اهتمام  من  انطالقا  تاأتي  الإع��الم��ي  را�شد  بن  حممد 
العاملني  واأفكار ومقرتحات  اآراء  اإىل  بال�شتماع  �شموه 
العرب  اأو  الإماراتيني منهم  امليدان الإعالمي �شواء  يف 

وكذلك الأجانب.                            )التفا�شيل �س2(

   

اأكدت توريد اجلزء الأول من الكتب �شهري يونيو ويوليو
خلود القا�سمي: تطوير 5 مواد 

درا�سية �سمن خطة تطوير املناهج 
•• دبي- حم�سن را�سد

اأكدت ال�شيخة خلود القا�شمي مديرة اإدارة املناهج يف وزارة الرتبية، اأن 
املناهج،  اإدارة  ا�شتعدادات  5 مواد درا�شية، �شمن  ال��وزارة تعتزم تطوير 
ل�شتقبال العام الدرا�شي املقبل، و�شيتم توريد كتب الأجزاء الأوىل اإىل 

املدار�س خالل �شهري يونيو ويوليو 2013.
الزمنية  للجدولة  وف��ق��ا  تطويرها  �شيتم  ال��ت��ي  الكتب  اأن  واأو���ش��ح��ت   
امل����واد الدرا�شية  ت��ط��وي��ر ك��ت��ب  ي��ت��م  اأن  امل��ن��اه��ج، ع��ل��ي  ت��ط��وي��ر  خل��ط��ة 
لل�شف  العربية  واللغة   ،6،5،4 لل�شفوف  الإ���ش��الم��ي��ة  الرتبية  مل���ادة 
2،3،8،9، والريا�شيات )1،2،3( والعلوم )1،2،3(، والرتبية الفنية 
مناهج  لتطوير  م�شابقة  طرحت  ال���وزارة  اأن  اإيل  م�شرية   ،)7( لل�شف 
يتم   ، واح���دة  ن�شر  دار  لخ��ت��ي��ار  الإ���ش��الم��ي��ة  وال��رتب��ي��ة  العربية  اللغة 
ملادتي  مناق�شة  طرحت  كما  ل��ل��وزارة،  املقدمة  العرو�س  درا���ش��ة  حاليا 
العاملية لختيارها.                       ال�شال�شل  اأف�شل  العلوم والريا�شيات للتعرف علي 

)التفا�شيل �س3(

يف ق�شية غريبة 
رجل وامراأة ي�سكالن عائلة  »مزيفة« لالجتار بالب�سر 

•• راأ�س اخليمة -الفجر    

مكافحة  بفرع  ممثلة  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �شبطت 
الإجتار بالب�شر باإدارة التحريات واملباحث اجلنائية اأبا و اأما) مزيفني( 
من جن�شية عربية ميار�شان الإجتار بالب�شر حيث قاما باإجبار جمموعة 
من الفتيات على ممار�شة البغاء بالإكراه حتت طائلة التهديد وال�شرب 

نفذ بتوجيهات رئي�س الدولة 

افتتاح ج�سر ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان بباك�ستان

اإطالق جمل�س حممد بن را�سد الإعالمي 
تاأ�سيال ملبداأ التفاعل البناء مع الإعالميني

احتجاج فل�سطيني على زيارة اخلارجية الكندية للقد�س ال�سرقية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ل��ق��اء اخلارجية  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ر���ش��م��ي��ا ع��ل��ى  اح��ت��ج 
القد�س  يف  ال�شرائيلية  احلكومة  يف  بع�شو  الكندية 

ال�شرقية املحتلة منذ العام 1967.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  واإع���ت���رب 
الفل�شطينية، �شائب عريقات، اأن لقاء وزارة اخلارجية 
ال�شرقية  ال��ق��د���س  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ب��اجل��ان��ب  الكندية 
كندا  ال��دويل، وللتزامات  للقانون  فا�شحاً  يعد خرقاً 

مبيثاق جنيف الرابع لعام 1949.
وقال عريقات يف بيان �شادر عن مكتبه، ام�س اإن ما قام 
به وزير خارجية كندا يعترب خرقاً لقرارات وتو�شيات 
جمل�س الأمن وحمكمة العدل الدولية ذات العالقة.. 
وم��ث��ل ه���ذه الج��ت��م��اع��ات ق���د ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا حماولة 

الإ�شرائيلية  احلكومة  ق���رارات  على  �شرعية  لإ���ش��ف��اء 
ال�شرقية  القد�س  �شم  جتاه  قانوناً  والالغية  الباطلة 
احرتام  اإىل  العامل  دول  وجميع  كندا  ودع��ا  املحتلة". 
جمل�س  وق���رارات  الدولية  وامل��واث��ي��ق  ال���دويل  القانون 
القد�س  ب�����ش��م  اإ���ش��رائ��ي��ل  ق��ي��ام  ت��ع��ت��رب  "التي  الأم�����ن 

ال�شرقية املحتلة عماًل باطاًل ولغياً.
وكان عريقات بعث بر�شالة خطية اىل وزير اخلارجية 
الكندي اأعرب فيها عن القلق البالغ والعميق من قيام 
يف  اإ�شرائيليني  م�شوؤولني  بلقاء  ك��ن��دا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

القد�س ال�شرقية املحتلة.
وقام وزير اخلارجية الكندي املوؤيد ل�شرائيل باخلروج 
عن ال�شيا�شة التي يتبعها معظم نظرائه الغربيني من 
ال�شرائيلية  العدل  وزي��رة  ال�شبوع  ه��ذا  لقائه  خ��الل 

ت�شيبي ليفني يف مكتبها يف القد�س ال�شرقية.

الفجر........    04:38            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:47  
الع�صاء......   08:17

مبارك يدخل مقر املحاكمة على �شرير طبي  )رويرتز(

الطائرة الندوني�شية عقب �شقوطها يف البحر )رويرتز(

هجوم بالغاز يف حلب واأدلة قاطعة على ا�شتخدام الكيماوي يف �شوريا

ع�سرات القتلى واجلرحى يف ق�سف جوي وا�ستباكات عنيفة

•• القاهرة-وكاالت:

حماكمة  اإع���������ادة  ق���ا����ش���ي  ت��ن��ح��ى 
ح�شني  امل��خ��ل��وع  امل�����ش��ري  الرئي�س 
القاهرة  يف  ب������داأت  ال���ت���ي  م���ب���ارك 
الق�شية  ن��ظ��ر  ال�����ش��ب��ت ع��ن  ام�����س 
اإحالتها  وق��رر  احل��رج،  ل�شت�شعاره 
القاهرة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  اإىل 
لإعادة تعيني دائرة ق�شائية اأخرى 

لنظر الق�شية.
وك��ان��ت امل��ح��اك��م��ة ق��د ب����داأت اأوىل 
مبارك  حماكمة  لإع���ادة  جل�شاتها 
وجن��ل��ي��ه ووزي�����ر داخ��ل��ي��ت��ه حبيب 
م�شاعدي  كبار  من  و�شتة  العاديل 
متظاهرين  ق��ت��ل  ب��ت��ه��م��ة  ال���وزي���ر 
خ���الل ث���ورة ي��ن��اي��ر ك��ان��ون الثاين 
يف  غيابيا  ي��ح��اك��م  ك��م��ا   ،2011
الأعمال  رج����ُل  نف�شها  امل��ح��اك��م��ة 

ح�شني �شامل.
الق�شية  يف  املتهمني  كافة  وو�شل 

ال�شرطة  اأك����ادمي����ي����ة  م���ق���ر  اإىل 
القاهرة  يف  اخل���ام�������س  ب��ال��ت��ج��م��ع 
اجل�����دي�����دة، ودخ������ل م����ب����ارك مقر 
امل��ح��اك��م��ة ع��ل��ى ���ش��ري��ر ط��ب��ي نقال 
ب�شحبة  �شم�شية  ن��ظ��ارة  م��رت��دي��ا 

جنيله عالء وجمال.

باإجراء  تقوم  حماكمة  اأول  وه��ذه 
التي  ال��ث��ورة  نيابة  فيها  التحقيق 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي  ���ش��ك��ل��ه��ا 
كهيئة ق�شائية خا�شة للتحقيق يف 

اجلرائم �شد الثورة.
لقطات  امل�شري  التليفزيون  ونقل 

•• عوا�سم-وكاالت:

���ش��ق��ط ال��ع�����ش��رات ب���ني ق��ت��ي��ل وج���ري���ح ال�����ش��ب��ت يف غ����ارة جوية 
وا�شتباكات عنيفة تدور بني قوات نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار 
ال�شد ومقاتلني معار�شني له يف حمافظة ادلب يف �شمال غرب 

البالد، بح�شب ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.
12 مواطنا منهم اأربعة  وقال املر�شد ا�شت�شهد ما ل يقل عن 
من عائلة واحدة بينهم ن�شاء واطفال وا�شيب الع�شرات بجراح 
املنطقة  ل��ه  تعر�شت  ال��ذي  احل��رب��ي  بالطريان  الق�شف  ج��راء 
مقاتلي  �شيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة  �شراقب  مدينة  يف  ال�شناعية 

املعار�شة.
ونقل املر�شد عن نا�شطني ان املدينة ق�شفت بعد الغارة اجلوية 
النظامية يف  القوات  قنبلة عنقودية م�شدرها جتمع  بع�شرين 

معمل القرميد الواقع بني مدينتي اريحا و�شراقب.
ويف املحافظة نف�شها، افاد املر�شد عن ا�شت�شهاد ما ل يقل عن 

قرب  وا�شتباكات  ق�شف  اثر  املقاتلة  الكتائب  من  مقاتال   12
قرية بابولني.

اىل ذلك قتلت ام��راأة وطفالن وا�شيب 16 �شخ�شا اخرين يف 
املر�شد  و�شفه  فيما  ال�شبت  ام�س  �شوريا  ب�شمال  حلب  مدينة 
ال�شوري حلقوق الن�شان املعار�س بانه هجوم بالغاز �شنته قوات 

احلكومة ال�شورية.
�شهود  ع��ن  ال�شوري  املر�شد  رئي�س  الرحمن  عبد  رام��ي  ونقل 

قولهم ان طائرة هليكوبرت ع�شكرية ا�شقطت قنبلتي غاز.
القوات  �شن  احتمال  من  قلقه  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س  واأب���دى 
عن  اخل��ارج��ة  املناطق  ل�شتعادة  كيمياويا  هجوما  النظامية 
�شيطرتها يف ريف دم�شق حيث جتدد القتال ام�س ال�شبت على 
عدة حماور، بالتزامن مع ا�شتباكات على جبهات اأخرى يف درعا 

واإدلب ومناطق اأخرى.
يف  الثوري  الع�شكري  املجل�س  اإن  ال�شامي  م��راد  النا�شط  وق��ال 
ريف دم�شق تلقى معلومات باأن اجلي�س النظامي رمبا ي�شتخدم 

والغربية  ال�شرقية  الغوطتني  ل�شتعادة  الكيمياوية  الأ�شلحة 
منهما،  ك��ب��رية  اأج����زاء  على  امل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو  ي�شيطر  اللتني 

وتدور فيهما منذ �شهور معارك دامية.
للقوات  هجوما  �شد  احل��ر  اأن  ���ش��ام  �شبكة  اأك���دت  جهتها،  م��ن 

النظامية على بلدة العتيبة، وكبدها خ�شائر بالأرواح والعتاد.
على �شعيد اخر تاأكد بالدليل القاطع، ولأول مرة، باأن ال�شالح 
من  ن��وع  على  العثور  ع��رب  �شوريا  يف  ا�شتخدامه  مت  الكيماوي 
اآثاره يف عينات من تربة منطقة خان الع�شل بريف حلب �شبق 
املعروفة  ال�شرية،  الع�شكرية  ال�شتخبارات  بتهريبها  قامت  اأن 
لفح�شها يف جمّمع  املا�شي  ال�شهر  بريطانيا،  MI6 يف  با�شم 

بورتون داون للبحث العلمي الع�شكري التابع لوزارة الدفاع.
التاميز  �شحيفة  اىل  الأول  اأم�����س  ت�����ش��رب��ت  ال��ف��ح�����س  ن��ت��ائ��ج 
ال�شبت عن م�شادر ع�شكرية، طلبت  ام�س  الربيطانية، فنقلت 
امل��خ��ت�����ش��ني بال�شالح  امل��ج��ّم��ع  اأن خ����رباء  ال��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا،  ع���دم 
علنيا  عنه  يف�شحوا  مل  ما  اكت�شفوا  والبيولوجي،  الكيماوي 

معار�شون ينظمون وقفة ت�شامنية مع �شيخ الأزهر 

قا�سي حماكمة مبارك يتنحى ل�سعوره باحلرج 
بالعمل  تتعهدان  ووا�سنطن  بكني 
على نزع ال�سالح النووي يف كوريا 

•• بكني-ا.ف.ب:

ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����را  تعهد 
والمريكي ال�شبت بالعمل معا من 
اج��ل ح��ل الأزم���ة ال��ن��ووي��ة يف �شبه 
يت�شاعد  حيث  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة 
يانغ  بيونغ  ه��ددت  اأن  بعد  التوتر 
ب�شن حرب. وقال وزير اخلارجية 
ال�شيني ان معاجلة امل�شالة النووية 
امل�شرتكة  امل�شالح  تخدم  الكورية 
جلميع الطراف. وا�شاف كما انها 
الطراف  لكل  م�شرتكة  م�شوؤولية 
الطراف  م��ع  ال�شني  و�شتعمل   ..
بينها  وم�������ن  الخ����������رى  امل���ع���ن���ي���ة 
بناء.  دور  للعب  املتحدة  ال��ولي��ات 
ومل يك�شف امل�شوؤولن تفا�شيل اية 

اجراءات ملمو�شة اتفقا عليها.

ال�سلطات التون�سية تن�سر �سور خم�سة 
بلعيد  اغتيال  يف  بتورطهم  م�ستبه 

•• تون�س-ا.ف.ب:

�شور  التون�شية  ال�شلطات  ن�شرت 
بتورطهم  ت�شتبه  ا�شخا�س  خم�شة 
يف اغتيال املعار�س �شكري بلعيد يف 
ال�شاد�س من �شباط فرباير املا�شي، 
ودعت كل من ميلك معلومات عنهم 
الداخلية.  وزارة  اىل  تقدميها  اىل 
التون�شية  الداخلية  وزارة  ون�شرت 
على �شفحتها على في�شبوك �شورا 
للمتهم الرئي�شي يف الق�شية كمال 
هم  اخ��ري��ن  وارب���ع���ة  الق�شقا�شي 
املراك�شي  و�شلمان  الروي�شي  احمد 
وم�������روان ب���ن احل�����اج ���ش��ال��ح وعز 

الدين عبد الالوي.

مالب�س  مرتديا  املخلوع  للرئي�س 
ب��ي�����ش��اء وي���ل���ّوح ب��ي��دي��ه م��ن داخل 
يحيي  وك�����اأن�����ه  الت�����ه�����ام  ق���ف�������س 
اأثناء  اجل��م��اه��ري ك��م��ا ك���ان ي��ف��ع��ل 

وجوده يف ال�شلطة.
وقالت م�شادر �شحفية يف القاهرة 
اإن املزاج العام خمتلف خارج قاعة 
الأوىل  امل���ح���اك���م���ة  ع����ن  امل��ح��ك��م��ة 
نظامه،  ورم���وز  امل��خ��ل��وع  للرئي�س 
ال�شيا�شي  الأداء  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
بعد ال��ث��ورة واأح��ك��ام ال���رباءة التي 
�شدرت بحق عدد كبري من رموز 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��اب��ق ���ش��اه��م��ت يف هذا 

امل�شهد.
معار�شون  م  نظَّ اخ��ر  �شعيد  على 
ت�شامنية  وقفة  ام�س،  م�شريون، 
اأم��ام م�شيخة الأزه��ر ت�شامناً مع 
�شد  الطيب،  اأح��م��د  الأزه���ر  �شيخ 
هجوم يتعّر�س له من جانب عدد 

من قوى الإ�شالم ال�شيا�شي.
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الهالل الأحمر يعزز اخلدمات ال�سحية مل�ست�سفى 
الأق�سى مبخيم عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان

•• ابوظبي-وام:

الأق�شى  م�شت�شفى  اإم��داد  يف  الأحمر  الهالل  هيئة  �شرعت 
لبنان  يف  الفل�شطينيني  ل��الج��ئ��ني  احل���ل���وة  ع���ني  مب��خ��ي��م 
 500 و  ماليني   5 بقيمة  الطبية  والتجهيزات  ب��الأدوي��ة 
األ������ف دره������م وذل������ك ���ش��م��ن ج���ه���وده���ا ل��ت��ع��زي��ز اخل���دم���ات 
املخيمات  الطبي يف  الواقع  للم�شت�شفى و حت�شني  ال�شحية 
املقدمة  الطبية  امل��واد  وتت�شمن  ال�شتات.  يف  الفل�شطينية 
ال�شحية  وامل�شتلزمات  للحياة  املنقذة  الأدوي���ة  للم�شت�شفى 
امل��خ��ت��رب وغرف  ل��ت��اأه��ي��ل  اأج���ه���زة  اإىل ج��ان��ب  ال�����ش��روري��ة 

�سرطة اأبوظبي حتذر من ال�سقوط �سحية 
عمليات احتيال مايل عرب الإنرتنت

•• اأبوظبي-وام:

واملقيمني  املواطنني  اأبوظبي  �شرطة  حذرت 
من مغبة ال�شقوط �شحية لعمليات الحتيال 
املايل عرب الإنرتنت عن طريق تلقي ر�شائل 
اإلكرتونية تفيد باأن اأجهزتهم مقفلة وذلك 
وحتتوي  والن�شر  الطبع  حقوق  لنتهاكهم 
على قوانني اخرتاق امللكية واإنذار باملالحقة 
معينة  مبالغ  بتحويل  وتطالبهم  اجلنائية 
)التفا�شيل  م���ع���روف���ة.   غ���ري  ج���ه���ات  اإىل 

طائرة اأندوني�سية ت�سقط يف البحر وجناة ركابها
•• جاكرتا-وكاالت:

يف حادثة غريبة من نوعها �شقطت طائرة نقل ركاب يف البحر، اإل اأن املفارقة 
كمنت يف جناة 130 �شخ�شاً كانوا على متنها. واأعلن م�شوؤول يف وزارة النقل 
الإندوني�شية اأن طائرة تقل اأكرث من 130 �شخ�شا جتاوزت ال�شبت مدرج 
البحر لكن جميع من  ت�شقط يف  اأن  ال��دويل، قبل  ب��ايل  الهبوط يف مطار 
كانوا على متنها جنوا. وقال مدير عام دائرة النقل اجلوي يف الوزارة هاري 
بهاكتي اإن كل الركاب على منت طائرة البوينغ 737 التابعة ل�شركة ليون 
التي  الطائرة  اأن  واأ�شاف  جنوا.  قد  التعرفة،  املنخف�شة  الإندوني�شية  اإير 
امل��درج عند هبوطها يف مطار  130 �شخ�شا جت��اوزت  اأك��رث من  كانت تقل 

دينبا�شار الدويل يف جزيرة بايل الإندوني�شية قبل اأن ت�شقط يف البحر.

احتجاجات ا�ستقبلته يف باري�ص 
الرئي�ص التون�سي على �سفيح �ساخن..!
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عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية بلجيكا
•• بروك�سل -وام:

اإل��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
معايل  ب��روك�����ش��ل  يف  الول  ام�����س 
رئي�س  ن���ائ���ب  راي�����ن�����درز  دي���دي���ي���ه 
ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر 
ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة وال�������ش���وؤون 
اطار  يف  بلجيكا  مبملكة  الورب��ي��ة 
ب��ه��ا �شموه  ي���ق���وم  ال���ت���ي  ال����زي����ارة 
ل��ع��دد م��ن دول الحت���اد الأوروب����ي 
اللقاء بحث �شبل  . وج��رى خ��الل 
دولة  بني  الثنائية  العالقات  دع��م 
خا�شة  بلجيكا  ومملكة  الإم����ارات 
وال�شتثماري  التجاري  امل��ج��ال  يف 
ح��ي��ث ا���ش��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان اأب���رز 
ال��ف��ر���س واحل��واف��ز ال��ت��ي توفرها 
ح��ك��وم��ت��ا ال��ب��ل��دي��ن ب���ه���دف جذب 
وتو�شيع  ال�شتثمارات  م��ن  امل��زي��د 
وتعزيز  بينهما  التجاري  الن�شاط 
القطاع  ب�����ني  ال����ت����ع����اون  ف����ر�����س 
اخل����ا�����س يف ال���ب���ل���دي���ن. ك���م���ا مت 
يف  الراهنة  التطورات  ا�شتعرا�س 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����ش����ط وعدد 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من 
ذات الهتمام امل�شرتك التي تتعلق 

حتقيقا  وت���ط���وي���ره���ا  امل�����ج�����الت 
للبلدين  امل�������ش���رتك���ة  ل�����الأه�����داف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  واأك�����د  ال�����ش��دي��ق��ني. 
ن��ه��ي��ان ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني دولة 
تطورا  ت�شهد  وبلجيكا  الإم�����ارات 
البلدين  رغ��ب��ة  يعك�س  م��ت�����ش��ارع��ا 
اإ�شرتاتيجية  ���ش��راك��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
والأن�شطة  امل���ج���الت  ك��اف��ة  مت�����س 
�شموه  ..م���������ش����ريا  الق���ت�������ش���ادي���ة 
حاليا  يتمتعان  ال��ب��ل��دي��ن  ان  اىل 
والعوامل  امل��ق��وم��ات  م��ن  بالعديد 
ب����دء مرحلة  ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م��ا م���ن 
القت�شادية  ال�شراكة  من  جديدة 
وال���ت���ج���اري���ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة من 
�شاأنها اأن حتدث نقلة نوعية وزيادة 
التجاري  التبادل  حجم  يف  كبرية 
بني اجلانبني وكذلك زي��ادة ن�شبة 
العديد  يف  امل�شرتكة  ال�شتثمارات 
واأو�شح  ال��ت��ن��م��وي��ة.  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ان  �شموه 
ترتبطان  بلجيكا  ومملكة  املتحدة 
منذ  مميزة  دبلوما�شية  بعالقات 
بلجيكا  تعترب  حيث  الحت���اد  قيام 
التي اعرتفت  ال��دول الأوائ���ل  من 
با�شتقالل دولة الإم��ارات و�شوتت 

ال�����ش��ي��اف��ة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى منت 
رحالت �شركة الحتاد للطريان”. 
واأك��د �شموه ان الم���ارات حتت�شن 
30 �شركة بلجيكية وما  اأكرث من 
يزيد على 3 اآلف مواطن بلجيكي 
يعي�شون على اأر�شها كما يتوجه ما 
ي��ق��ارب م��ن األ��ف م��واط��ن اإماراتي 
الرعاية  لتلقي  �شنويا  بلجيكا  اإىل 
بلجيكا  تعد  حيث  فيها  ال�شحية 
بالن�شبة  رئي�شية  اأوروب���ي���ة  وج��ه��ة 
ل��دول��ة الإم�����ارات ..م�����ش��ريا �شموه 
اىل ان قيمة التجارة وال�شتثمارات 
العام  بلغت  البلدين  بني  املتبادلة 
4 مليارات يورو وهو  املا�شي نحو 
وقال  لبلدينا.  بالن�شبة  كبري  رقم 
اأهمية  الأك���رث  اجل��ان��ب  ان  �شموه  
املتبادلة  ال�����ش��داق��ة  ع���الق���ات  يف 
ي��ت��م��ث��ل يف ت�����ش��ه��ي��ل احل���رك���ة بني 
البلجيكيون  فاملواطنون  بلدينا.. 
مثلهم مثل معظم مواطني الدول 
على  احل�شول  ميكنهم  الأوروب��ي��ة 
يوما   30 مل�����دة  دخ������ول  ت���اأ����ش���رية 
الإم��������ارات  اإىل  و����ش���ول���ه���م  ل�����دى 
باأن  ب��دوره��ا  تطالب  ..والإم�����ارات 
ي��ع��ام��ل م���واط���ن���وه���ا ب��امل��ث��ل لدى 
دخولهم دول منطقة �شنغن وذلك 

ب��اأم��ن ال�����ش��رق الأو����ش���ط واأوروب�����ا. 
�شليمان  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 
�شفري  امل������زروع������ي  �����ش����امل  ح����ام����د 
البلجيكية.  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة 
بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وقع  وقد 
البلجيكي مذك���رتي  زايد ونظريه 
بامل�شاورات  الأوىل  تتعلق  تفاهم 
اخلارجي��ة  وزارت��ي  بني  ال�شيا�شية 
واخل������دم������ة ال����ع����ام����ة الحت�����ادي�����ة 
والتجارة  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
للمملكة  وال����ت����ع����اون  اخل���ارج���ي���ة 
يف  منهما  رغبة  وذل��ك  البلجيكية 
تعزيز العالقات الثنائية والتعاون 
ال��ق��ائ��م ب��ني ال��ط��رف��ني م��ن خالل 
ال�شيا�شي  للت�شاور  اآل��ي��ة  تاأ�شي�س 
واإدراكا منهما لأهمية التن�شيق بني 
الثنائية  العالقات  ح��ول  البلدين 
والق�شايا الإقليمية والدولية ذات 
الهتمام امل�شرتك. وتتعلق مذكرة 
ال��ت��ف��اه��م ال��ث��ان��ي��ة ب��اإن�����ش��اء جلنة 
ب���ني حكومة  ل��ل��ت��ع��اون  م�����ش��رتك��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
اإميانا  البلجيكية  اململكة  وحكومة 
القائمة  ال���رواب���ط  ب��دع��م  م��ن��ه��م��ا 
ب���ني ب��ل��دي��ه��م��ا ورغ���ب���ة م��ن��ه��م��ا يف 
كافة  يف  الثنائية  العالقات  تعزيز 

منظمة  اىل  ان�����ش��م��ام��ه��ا  ل�����ش��ال��ح 
الأمم املتحدة وازده��رت العالقات 
ب������ني ال����ب����ل����دي����ن ح����ت����ى حت���ول���ت 
ال����ع����الق����ات ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة اىل 
اوا�شر �شداقة تربط بني قيادتي 
اقت�شادية  عالقات  واىل  البلدين 
..م�شريا  ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��ا  ت��ت��ق��وى 
النمو  ال�����ش��دد اىل  ���ش��م��وه يف ه���ذا 
التجارية  امل��ب��ادلت  حلجم  املطرد 
هناك  �شموه   وق��ال  البلدين.  بني 
ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن ت���ب���ادل ال�����زوار 
�شركة  ت�شري  ح��ي��ث  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
الوطني  الناقل  للطريان  الحت��اد 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
على  يوميا  واح��دة  مبا�شرة  رحلة 
الأق�������ل ب����ني اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ي تعد 
الرئي�شي  والأع��م��ال  ال�شفر  مركز 
يف منطقة اخلليج العربي ومدينة 
بروك�شل عا�شمة الحتاد الأوروبي 
اأك���رث  ي�����ش��اف��ر  اأ����ش���ب���وع  ك���ل  .. ويف 
ك��ل مدينة  األ��ف��ي م�شافر م��ن  م��ن 
التي  اجلوية  ال��رح��الت  على منت 
�شاعات  ���ش��ت  منها  كلها  ت�شتغرق 
املتو�شط  الأب���ي�������س  ع���رب  ون�����ش��ف 
اأو  وذلك لأه��داف تتعلق بالأعمال 
بكرم  جميعا  وينعمون  ال�شتجمام 

ت��ق��دي��را ل��ل��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
وللم�شاهمات  واأوروب�����ا  الإم�����ارات 
لالأن�شطة  امل��ه��م��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
جدير   . اأوروب��������ا  يف  الإم����ارات����ي����ة 
اأن العالقات الدبلوما�شية  بالذكر 
بني دولة الإمارات ومملكة بلجيكا 
بافتتاح   1973 ع�����ام  يف  ب�������داأت 
م��ك��ت��ب ل��ل�����ش��ف��ارة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة يف 
الإمارات ومن ثم تعيني اأول �شفري 
 1975 الإم���ارات عام  لبلجيكا يف 
..ك��م��ا قامت دول��ة الإم����ارات بفتح 
�شفارة لها يف العا�شمة البلجيكية 
على  و�شاعد   .1976 �شبتمرب  يف 

القت�شادية  ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز 
الإمارات  دول��ة  بني  وال�شتثمارية 
القت�شاد  م���ق���وم���ات  وب���ل���ج���ي���ك���ا 
والقوانني  والت�شريعات  الإماراتي 
الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��رن��ة ال��ت��ي تتمتع 
بها دول��ة الإم��ارات عامة واملناطق 
احلرة على وجه اخل�شو�س واملناخ 
املالئم  وال���ش��ت��ث��م��اري  ال��ت��ج��اري 
وم�شاريع  ال��دول��ة  به  تتمتع  ال��ذي 
الإمارات  وخطط  التحتية  البنية 
التنويع  يف  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
الق��ت�����ش��ادي وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف 
ا�شتفادة  اىل  ا�شافة  امل��ج��الت  ك��ل 

املوقع  م��ن  البلجيكية  ال�����ش��رك��ات 
واخلدمات  واجل���غ���رايف  ال��ت��ج��اري 
الدولة.  توفرها  التي  اللوج�شتية 
كما ان بروز دولة الإمارات كوجهة 
ال�شعيد  ع��ل��ى  مم���ي���زة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ال��ع��امل��ي ج��ع��ل ع����ددا م��ت��زاي��دا من 
يختارونها  البلجيكيني  املواطنني 
كوجهة �شياحية وهو عامل م�شاعد 
من  لي�س  ال��ع��الق��ات  توطيد  على 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ت��ن��م��ي��ة  ح��ي��ث 
تقوية  اأي�شا من حيث  بل  فح�شب 
العالقات الن�شانية والثقافية بني 

ال�شعبني الإماراتي والبلجيكي.

األف طالبا وطالبة ي�ستاأنفون الف�سل الدرا�سي الثالث اليوم  728
••  دبي- حم�س را�سد

ي�شتاأنف اليوم 728 األفاً و918 من الطلبة، يف دوامهم املدر�شي للف�شل الدرا�شي الثالث للعام الدرا�شي 2012-
بيانات  وف��ق  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  الدرا�شية،  امل��راح��ل  ملختلف  وخا�شة  حكومية  مدر�شة   1276 يف  2013م، 
واإح�شاءات الوزارة، وتبداأ اأمتحانات الف�شل الثالث، يف التا�شع من يونيو وتنتهي يف 18 يونيو للعلمي، و20 يونيو 

لالأدبي، على اأن يتم اإعالن النتائج النهائية يف 25 يونيو. 
ويبلغ عدد طلبة املدار�س احلكومية للعام الدرا�شي اجلاري 269 األفاً و412 من الطلبة، ت�شمهم 785 مدر�شة، 

مقابل 458 األفاً و508 يف مدار�س التعليم اخلا�س، ت�شمهم 491 مدر�شة.
وقالت وزارة الرتبية والتعليم اأنه مت التوا�شل ب�شكل مبا�شر مع جميع م�شوؤويل الوزارة، والإدارات والأق�شام املعنية، 
واملناطق واملجال�س واملكاتب التعليمية، لالطمئنان على اكتمال التجهيزات وال�شتعدادات كافة ل�شتقبال الطلبة، 
جاهزيتهم،  املدار�س  مديري  من  عدد  اأك��د  فيما  املحدد،  املوعد  يف  والفنية  والتعليمية  الإداري���ة  الهيئات  وانتظام 

ل�شتقبال الطلبة وت�شليمهم كتبهم الدرا�شية للف�شل اجلديد. 

برنامج الوقاية من ال�سمنة لدى الأطفال يطلق ور�س عمل لل�سحة النف�سية املدر�سية
بالوحدة الع�شبية واحلزن. واأ�شافت اإن ور�س العمل تتناول 
الطلبة  ال��ذات عند  اح��رتام  بينها رفع  مو�شوعات عدة من 
والكتئاب والقلق وا�شطرابات الأكل حيث ت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن الأطفال الذين يعانون من ال�شمنة هم اأكرث عر�شة 
لإنخفا�س اإحرتام الذات بن�شبة اأربع مرات مقارنة مع غري 
البدناء.  جدير بالذكر اأن برنامج الوقاية من ال�شمنة لدى 
جدا  عالية  جن��اح  بن�شبة  اأه��داف��ه  حتقيق  يوا�شل  الأط��ف��ال 
بنت عبداهلل  الثانية يف مدر�شتي عائ�شة  وينفذ يف مرحلته 
ام  وم��در���ش��ت��ي  عجمان  اإم����ارة  يف  حميد  ب��ن  ورا���ش��د  للبنات 
القيوين للتعليم ال�شا�شي للبنات وعثمان بن عفان للبنني 

يف اإمارة اأم القيوين. 

اأبوظبي . ويهدف  للخدمات العالجية اخلارجية �شحة يف 
الن�شائي  ب��ال��ت��ع��اون م���ع الإحت������اد  ي��ن��ف��ذ  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج 
للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية  ووزارة  العام 
واأبوظبي للخدمات العالجية اخلارجية �شحة اإىل مكافحة 
ال�شحي  ال��وع��ي  تعزيز  خ��الل  م��ن  الأط��ف��ال  ل��دى  ال�شمنة 
وت�شجيع  التدري�شي  وال��ك��ادر  الأم���ور  اأول��ي��اء  الطالب  ل��دى 
اأمناط  واإت��ب��اع  البدين  ن�شاطهم  م�شتوى  رف��ع  على  الطلبة 
يعترب  غ��ادة ع�شاف جن��ار  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  �شليمة.  تغذية 
عر�شة  اأك��رث  املفرطة  ال�شمنة  من  يعانون  الذين  الأط��ف��ال 
حيث  البلوغ  ملرحلة  ت�شاحبهم  والتي  العاطفية  للم�شاكل 
تعزز ال�شمنة لديهم تدين احرتام الذات واحتمال ا�شابتهم 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق برنامج  الوقاية من ال�شمنة لدى الأطفال يف مرحلته 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ���ش��ن��دوق  ي��ن��ف��ذه  ال����ذي  ال��ث��ان��ي��ة 
يوني�شف ويحظى برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة 
الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
والطفولة �شل�شلة ور�س عمل ت�شتهدف الكادر التعليمي حول 

ال�شحة النف�شية لدى الأطفال.
م�شوؤولة  جن��ار  ع�شاف  غ��ادة  الدكتورة  ال��ور���س  على  ي�شرف 
التابعة  امل��در���ش��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  ادارة  يف  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع و�شعادة الفريق م�شبح 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  الفتان  را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد 
بن  احمد  خالد  ال�شيد  اقامه  ال��ذى  الغداء  حفل  بدبي 
ال�شيد  ك��رمي��ة  اىل  م��ان��ع  جن��ل��ه  زف���اف  مبنا�شبة  �شليم 

�شلطان �شقر ال�شويدي .
 وح�شر احلفل الذي اقيم مبركز دبي التجاري العاملي 
وامل�شوؤولني  البالد  ال�شيوخ واعيان  اليوم عدد من  ظهر 

واهل واقارب العرو�شني.

اإطالق جمل�س حممد بن را�سد الإعالمي تاأ�سيال ملبداأ التفاعل البناء مع الإعالميني

�سرطة اأبوظبي حتذر من ال�سقوط �سحية عمليات احتيال مايل عرب الإنرتنت

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
جمل�س  بتنظيم  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اإعالمي ب�شفة دورية بهدف تو�شعة دائرة التوا�شل البناء مع املجتمع 
املنت�شبني  اأمام  الإعالمي املحلي والإقليمي وال��دويل ومبا يتيح املجال 
لقاءات  �شمن  �شموه  م��ع  املبا�شر  التوا�شل  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  اإىل 
املدير  امل��ري  غ��امن  �شعادة منى  واأو�شحت  ر�شمي.  ذات طابع غري  ودي��ة 
العام للمكتب الإعالمي حلكومة دبي اأن توجيهات �شاحب ال�شمو نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بتنظيم جمل�س حممد 
بن را�شد الإعالمي تاأتي انطالقا من اهتمام �شموه بال�شتماع اإىل اآراء 
الإماراتيني  ���ش��واء  الإع��الم��ي  امل��ي��دان  يف  العاملني  ومقرتحات  واأف��ك��ار 
منهم اأو العرب وكذلك الأجانب ما يعك�س م�شتوى التقدير الذي يكنه 
املراآة  اإىل القطاع كونه ميثل  �شموه لالإعالميني والعناية التي يوليها 

املوؤ�ش�شات الإعالمية املحلية يف اإمارة دبي ..وجرى اللقاء يف مقر املكتب 
ا�شتمع  املا�شي حيث  ال�شهر  �شابق من  دبي يف وقت  الإعالمي حلكومة 
�شموه اإىل ما طرحه خرباء ال�شناعة من اأفكار واقرتاحات حول العديد 
من املو�شوعات التي تعنى يف جمملها بال�شاأن الداخلي وتتعلق بق�شايا 
حتظى باهتمام �شرائح وا�شعة من املجتمع. وتاأتي هذه اخلطوة كاإ�شافة 
باهتمام ورعاية  ال��ت��ي حتظى  امل��ت��ع��ددة  الإع��الم��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرات  ج��دي��دة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
ومن بينها نادي دبي لل�شحافة الذي تاأ�ش�س يف العام 1999 بناء على 
توجيهات �شموه لإيجاد مركز يعنى بتوفري خدمات الدعم الحرتافية 
مبكانة  يتمتع  اأ�شبح  ال��ذي  العربي  الإع���الم  و”منتدى  لالإعالميني 
مرموقة كاأبرز حمفل اإعالمي للقاء قيادات ورموز �شناعة الإعالم يف 
املنطقة العربية واأحد اأهم املنتديات املتخ�ش�شة على خارطة الفعاليات 
التي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�شحافة  و”جائزة  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى  الإع��الم��ي��ة 
اأبناء املهنة من �شتى ربوع املنطقة العربية و�شمن  يتناف�س الآلف من 

التي تعك�س اآمال وطموحات واحتياجات املجتمع واأحد الروافد املوؤثرة 
يف ت�شكيل وجدانه وثقافته.

�شيتم تنظيمه  الإع��الم��ي  املجل�س  اإن  امل��ري  انعقاده قالت   وع��ن دوري��ة 
ب�شفة ربع �شنوية حيث �شي�شم اللقاء يف كل مرة جمموعة متنوعة من 
ملبداأ  اإق��رارا  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  قيادات  يف  ينح�شر  ولن  الإعالميني 
توازي الفر�س اأمام اجلميع واإتاحة املجال لإبداء اآرائهم واأفكارهم رغبة 
الإعالمي  املنتج  �شنع  يف  امل�شاركة  ال��ك��وادر  خمتلف  لقاء  يف  �شموه  من 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  �شواء �شمن  اأكرب عدد ممكن منهم  والتحاور مع 
املحلية اأو العربية وكذلك العاملية العاملة يف الدولة حيث من املنتظر اأن 
ي�شم كل لقاء جمموعة جديدة من الإعالميني ومن خمتلف املوؤ�ش�شات 
العرب  املرا�شلني  الإم��ارات وكذلك  بقية  املنت�شرة يف  اأو  دبي  العاملة يف 

والأجانب. 
ا�شتهل  ق��د  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك���ان 
لقاءاته الإعالمية لهذا العام باجتماع �شم جمموعة من قيادات وكوادر 

خمتلف فئاتها �شنويا للفوز بالتكرمي الذي يعد الأرفع والأهم عربيا يف 
هذا املجال و”مدينة دبي لالإعالم التي اأ�شبحت متثل اأحد اأكرب املناطق 
وت�شت�شيف  العامل  م�شتوى  على  الإع���الم  لقطاعات  املخ�ش�شة  احل��رة 
عالوة  والعاملية  العربية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  لأك��رب  الإقليمية  املقار 
على مئات ال�شركات املتخ�ش�شة يف خمتلف جمالت الإعالم. ي�شار اإىل 
العناية اخلا�شة التي يوليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الإم���ارات يف  دول��ة  �شببا مبا�شرا يف جن��اح  الإع���الم كانت  مكتوم لقطاع 
اإر�شاء قاعدة �شناعة اإعالمية مزدهرة ومتنامية ت�شم جمموعة متميزة 
من املوؤ�ش�شات الوطنية �شاحبة الب�شمة الوا�شحة على �شفحة الإعالم 
اأ�شبحت  التي  احل��رة  الإعالمية  املناطق  من  وع��دد  والعربي  اخلليجي 
الإقليمية  العرب والأجانب ونقاط جذب للمقار  مقا�شد لالإعالميني 
لأكرب موؤ�ش�شات الإعالم يف املنطقة والعامل حيث وجدت تلك املوؤ�ش�شات 
ن�شاطها  ملمار�شة  رحبة  �شاحة  الدولة  توفرها  التي  ال�شحية  البيئة  يف 

ور�شالتها باأريحية كاملة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شقوط �شحية  املواطنني واملقيمني من مغبة  اأبوظبي  حذرت �شرطة 
ل��ع��م��ل��ي��ات الح��ت��ي��ال امل����ايل ع���رب الإن���رتن���ت ع���ن ط��ري��ق ت��ل��ق��ي ر�شائل 
الطبع  حقوق  لنتهاكهم  وذل��ك  مقفلة  اأجهزتهم  ب��اأن  تفيد  اإلكرتونية 
والن�شر وحتتوي على قوانني اخرتاق امللكية واإنذار باملالحقة اجلنائية 
طريق  عن  معروفة  غري  جهات  اإىل  معينة  مبالغ  بتحويل  وتطالبهم 
وجتنب  الكمبيوتر  جهاز  قفل  لفتح  ي��و  كا�س  بطاقة  بوا�شطة  ال��دف��ع 
الإنرتنت  م�شتخدمي  على  يتعني  اإنه  وقالت  املعنية.  للجهات  اإحالتهم 
اإياهم  مطالبة  ال��ر���ش��ائ��ل  تلك  مثل  تلقيهم  عند  ال��ت��ام  احل���ذر  ت��وخ��ي 
معتمدة  برامج  با�شتخدام  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  يف  احلماية  درج��ة  برفع 
ملكافحة الفريو�شات حتدث تلقائيا وعدم الدخول اإىل مواقع حمظورة 
من  ات�����ش��الت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  العمليات  غرفة  وتلقت  وم�شبوهة. 
تفيد  اخلا�شة  اأجهزتهم  على  ر�شالة  ظهور  من  فيها  ي�شكون  اأ�شخا�س 
باأنها مقفلة وتطلب منهم حتويل مبالغ مالية عن طريق كا�س يو اإىل 

واأو�شح اأن م�شمون الر�شالة التي وردت اإىل اأجهزة الكمبيوتر تخاطب 
امل�شتخدم ب�  لقد قمت بانتهاك حقوق الطبع والن�شر الفيديو املو�شيقى 
الطبع  حقوق  حمتويات  توزيع  اأو  قانوين  غري  وا�شتخدام  الربجميات 
والن�شر وخداعهم باأنهم خالفوا بع�س املواد يف القانون اجلنائي لدولة 
الإمارات العربية املتحدة والطلب منهم دفع الغرامات املالية يف غ�شون 
72 �شاعة واأن��ه يف حال انتهاء هذه الفرتة الزمنية وعدم الدفع تفتح 

ق�شية جنائية تلقائيا يف غ�شون 72 �شاعة.
عند دفع الغرامة �شوف يتم فتح قفل  وورد يف تلك الر�شالة املخادعة”.. 
جهاز الكمبيوتر اخلا�س بك يف فرتة زمنية تراوح مابني �شاعة واحدة 
اإىل 72 �شاعة بعد اإيداع املال يف احل�شاب«. و�شنف العقيد الزعابي ذلك 
�شمن جرائم الحتيال عرب الإنرتنت للح�شول على اأموال بطرق غري 
التي  الإ�شكالية  هذه  تعاين  العامل  دول  اأغلب  اأن  اإىل  م�شريا  م�شروعة 
لتلك  الت�شدي  يجب  واأ���ش��اف  العنكبوتية  ال�شبكة  م�شتخدمي  طالت 
كيفية حماية  الأف��راد  بتعريف  التوعية  املمار�شات اخلاطئة عن طريق 
اأجهزتهم واجلرائم الإلكرتونية لتجنيبهم الوقوع �شحايا لها. وطالب 

الأمانة  يف  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة  كانت  معلومة.  غ��ري  خارجية  جهات 
العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية قد بثت 
بل�س  جوجل  تويرت  ب��وك  ال�”في�س  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب 
ن�شائح واإر�شادات لالأفراد حتثهم على حماية اأجهزة الكمبيوتر اخلا�شة 
التي  امل��واق��ع  وجتنب  تلقائيا  وحت��دث  معتمدة  ب��رام��ج  با�شتخدام  بهم 
الزعابي  �شلطان  اإبراهيم  العقيد  وق��ال  املقر�شنة.  امل��واد  تنزيل  ت�شهل 
نائب مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية يف القيادة العامة ل�شرطة 
قبل  من  اأبوظبي  �شرطة  اإىل  وردت  التي  ال�شكاوى  فحوى  اإن  اأبوظبي 
الكمبيوتر اخلا�شة  اأجهزة  الر�شالة على  الأف��راد هو ظهور تلك  بع�س 
رابطا  اأن��ه يتم عن طريق فتحهم  ..  مو�شحا  باأنها مقفلة  بهم وتفيد 
مل�شتخدم  الفريو�س �شورة  ويلتقط  اخ��رتاق اجلهاز مبا�شرة  اإىل  ي��وؤدي 

اجلهاز حال كان مو�شول بالكامريا اخلا�شة الكمبيوتر.
واأ�شاف وتظهر هذه ال�شورة يف جزء من الر�شالة وحتتوي على قوانني 
مايل  مبلغ  دف��ع  بعد  الر�شالة  ب��اإزال��ة  امل�شتخدم  توهم  امللكية  اخ���رتاق 

خمالفة عن طريق خدمة كا�س يو«.

الإلكرتونية  الر�شائل  بالتعامل بحذر �شديد مع  الإنرتنت  م�شتخدمي 
التي تطلب منهم حتويل مبالغ مالية اإىل جهات غري معروفة وتفعيل 
برامج مر�شحات الربيد الإلكرتوين واحلماية ل�شمان كفاءة اقتنا�شها 

للر�شائل غري املرغوب فيها والتخل�س منها.
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اإ���ش��اب��ة  فر�س  بتقليل  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ون�شح 
اخلا�شة بهم بالفريو�شات با�شتخدام برنامج معتمد للمكافحة واإجراء 
عملية التحديث با�شتمرار وحتديث نظام الويندوز خ�شو�شا التحديثات 
املهمة ب�شكل دوري وبرامج ت�شفح الإنرتنت وجتنب ا�شتخدام بلج _اأن 
اأو معتمدة من  الربامج الإ�شافية للمت�شفح  من جهات غري معروفة 
�شركة املت�شفح. وحثهم على حتديث جميع الربامج على اجلهاز ب�شكل 
الربامج  تنزيل  وجتنب  وادوب��ي  والفال�س  اجلافا  برامج  خا�شة  دوري 
واملواد املقر�شنة وذلك لحتواء غالبيتها برامج خبيثة يف ما يجب جتنب 
زيارة املواقع الإلكرتونية التي ت�شهل تنزيل املواد املقر�شنة مو�شحا اأن 
علم  دون  اخلبيثة من  ال��ربام��ج  تنزيل  اإىل  ت��وؤدي  �شفرات  على  حتتوي 

امل�شتخدم .

حممد بن را�سد يح�سر حفل غداء اقامه خالد احمد بن �سليم مبنا�سبة زفاف جنله لكرمية �سلطان �سقر ال�سويدي



03

اأخبـار الإمـارات
األحد -  14   أبريل    2013 م    -    العـدد   10766
Sunday   14    April     2013  -  Issue No   10766

نفذ بتوجيهات رئي�س الدولة 

افتتاح ج�سر ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان بباك�ستان

اأكدت توريد اجلزء الأول من الكتب �شهري يونيو ويوليو

خلود القا�سمي: تطوير 5 مواد درا�سية �سمن خطة تطوير املناهج 

الهالل الأحمر يعزز اخلدمات ال�سحية مل�ست�سفى الأق�سى مبخيم عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
•• ابوظبي-وام:

عني  مبخيم  الأق�����ش��ى  م�شت�شفى  اإم�����داد  يف  الأح���م���ر  ال��ه��الل  هيئة  ���ش��رع��ت 
الطبية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ب���الأدوي���ة  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�شطينيني  ل��الج��ئ��ني  احل��ل��وة 
بقيمة 5 ماليني و 500 األف درهم وذلك �شمن جهودها لتعزيز اخلدمات 
يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الطبي  الواقع  حت�شني  و  للم�شت�شفى  ال�شحية 
للحياة  املنقذة  الأدوي��ة  للم�شت�شفى  املقدمة  الطبية  امل��واد  وتت�شمن  ال�شتات. 
وغرف  املخترب  لتاأهيل  اأجهزة  جانب  اإىل  ال�شرورية  ال�شحية  وامل�شتلزمات 
العمليات و الطوارئ والبنيات الأ�شا�شية للم�شت�شفى الذي يخدم �شكان املخيم 
البالغ عددهم 80 األف ن�شمة . ويقول الدكتور حممد عتيق الفالحي المني 
والإن�شانية  الإغاثية  جهودها  تكثف  الهيئة  ان  الحمر  الهالل  لهيئة  العام 
يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وخميمات  عموما  الفل�شطينية  ال�شاحة  على 

الفل�شطينية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  ال�شرورية  بالأدوية  واخل��ارج 
�شمن جهودها الإن�شانية امل�شتمرة ل�شالح تخفيف وطاأة املعاناة ال�شحية عن 
اجلانب  ت��ويل  الهيئة  اأن  ..م��وؤك��دا  اخل��ارج  و  الداخل  الفل�شطينيني يف  كاهل 
التي  الكبرية  التحديات  حلجم  ن�شبة  كبريا  اهتماما  الفل�شطيني  ال�شحي 
تعاونها مع  تعزز  الهيئة  باأن  ..منوها  الهام  و  القطاع احليوي  يواجهها هذا 
اأو�شاع  وحت�شني  ال�شحية  الفل�شطينيني  معاناة  من  للحد  املخت�شة  اجلهات 
القطاع ال�شحي الذي يرزح حتت وطاأة �شح الإمكانات وندرة الأدوي��ة واملواد 
الطبية نتيجة لظروف احل�شار املحكم على ال�شعب الفل�شطيني الذي طالت 
اأن�شاأت  الأحمر  الهالل  هيئة  ان  الفالحي  وقال   . ماأ�شاته  وتفاقمت  معاناته 
الفل�شطينية  امل���دن  خمتلف  يف  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
منها على �شبيل املثال م�شت�شفى ال�شيخ زايد اجلراحي يف رام اهلل وم�شت�شفى 
الأردين  الإم��ارات��ي  وامل�شت�شفى  نابل�س  يف  للعيون  بطي  بنت  �شالمة  ال�شيخة 

ت�شهده  ال���ذي  امل��ري��ع  ال��ت��ده��ور  وق��ف  يف  للم�شاهمة  خا�شة  ب�����ش��ورة  ال�شتات 
جمالت احلياة الأ�شا�شية خا�شة يف اجلانب ال�شحي ..وتراقب الهيئة الو�شع 
الإن�شاين على ال�شاحة الفل�شطينية بقلق �شديد وتعمل بقوة لتح�شينه و احلد 
التي  الإن�شانية  النداءات  تلبية  على  دائما  الهيئة  ..كما حتر�س  تفاقمه  من 
ت�شلها من داخل فل�شطني ومن اجلهات امل�شرفة على خميمات الالجئني يف 
امل�شتمرة وبراجمها  الهالل الحمر  بالرغم من جهود  انه  . واو�شح  اخل��ارج 
الإن�شانية املوجهة لل�شاحة الفل�شطينية يف الداخل اإل اأنها مل تغفل متطلبات 
خميمات الفل�شطينيني يف لبنان و�شوريا والأردن وهي على توا�شل دائم مع 
احتياجاتها الإن�شانية يف املجالت كافة .. وتعمل الهيئة بقوة لتح�شني واقع 
احلياة داخل تلك املخيمات من خالل تاأهيل مرافقها احليوية واإعمار بنيتها 
التحتية يف جمالت الإ�شكان و ال�شحة و التعليم . وذكر الدكتور حممد عتيق 
الداخل  الفل�شطينية يف  امل�شت�شفيات  اإمداد  الهيئة تنفذ برنامج  اأن  الفالحي 

يف رام اهلل وم�شت�شفى رفح اخلريي ومركز الندى الطبي يف غزة اإىل جانب 
تقدمي الع�شرات من �شيارات الإ�شعاف جلمعية الهالل الأحمر ووزارة ال�شحة 
و عدد من امل�شت�شفيات و املوؤ�ش�شات ال�شحية الفل�شطينية. يذكر اأن خميم عني 
احللوة لالجئني الفل�شطينيني يعترب اأكرب املخيمات يف لبنان من حيث عدد 
ال�شاحلية  �شرق مدينة �شيدا  ويقع جنوب   1948 العام  اأن�شئ يف  و  ال�شكان 
وتبلغ م�شاحته 1.2 كيلو مرتا مربعا ويقطنه حوايل 80 األف ن�شمة ويواجه 
املوؤ�ش�شات  ال�شحي حيث ل ت�شتطيع  املجال  املخيم حتديات كبرية خا�شة يف 
ال�شحية القائمة حاليا تلبية احتياجات املر�شى املتزايدة اإىل جانب ظروف 
املخيم الأمنية والجتماعية و البيئية التي تنعك�س �شلبا على �شحة ال�شكان 
وحياتهم وينت�شر الفقر و احلرمان على نحو وا�شع بني اأحياء املخيم و تتف�شى 
اأمرا�س  مثل  والعمرانية  القت�شادية  بال�شغوط  عالقة  لها  التي  الأمرا�س 
القلب و ال�شكري و �شغط الدم و الربو و الروماتيزم وغريها من الأمرا�س .

•• دبي- حم�سن را�سد

القا�شمي  خ���ل���ود  ال�����ش��ي��خ��ة  اأك�����دت 
وزارة  يف  امل���ن���اه���ج  اإدارة  م����دي����رة 
تطوير  تعتزم  ال��وزارة  اأن  الرتبية، 
ا�شتعدادات  درا�شية، �شمن  5 مواد 
العام  ل���ش��ت��ق��ب��ال  امل���ن���اه���ج،  اإدارة 
الدرا�شي املقبل، و�شيتم توريد كتب 
الأج��زاء الأوىل اإىل املدار�س خالل 

�شهري يونيو ويوليو 2013.
�شيتم  ال��ت��ي  الكتب  اأن  واأو���ش��ح��ت   
الزمنية  للجدولة  وفقا  تطويرها 
خل��ط��ة ت��ط��وي��ر امل���ن���اه���ج، ع��ل��ي اأن 
الدرا�شية  امل���واد  كتب  تطوير  يتم 
لل�شفوف  الإ�شالمية  الرتبية  ملادة 
لل�شف  العربية  واللغة   ،”6،5،4
وال����ري����ا�����ش����ي����ات   ،”2،3،8،9
 ،)1،2،3( وال���ع���ل���وم   )1،2،3(
ل��ل�����ش��ف )7(،  ال��ف��ن��ي��ة  وال���رتب���ي���ة 
طرحت  ال�������وزارة  اأن  اإيل  م�����ش��رية 
اللغة  م��ن��اه��ج  ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��اب��ق��ة 

يقوم من�شق جلنة التاأليف بتجميع 
ه���ذه احل��ق��ي��ب��ة وجت��ه��ي��زه��ا، وعقد 
ور�شات عمل لأع�شاء جلان التاأليف 
واآليات  الوثائق  مكونات  لتعريف 
الوثائق  التاأليف وخطوات ترجمة 
ت�شميم  وكيفية  تعليمية  مواد  اإيل 

الأن�شطة، تنفذها اإدارة املناهج.
وذكرت، اأنه يتم و�شع جدول زمنى 
املادة  بجمع  ب���داأ  امل���راح���ل،  جلميع 
املخطوطة  ت�شليم  وانتهاء  الأولية 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة وف���ق ال��ت��اري��خ امل��ح��دد يف 
ال���ت���األ���ي���ف، ك��م��ا مت���ر عملية  ق�����رار 
اإج����������راءات منها  ب���ع���ده  ال���ت���األ���ي���ف 
م��ن��اق�����ش��ة حم���ت���وى وث���ي���ق���ة امل�����ادة 
التاأليف  امل�����راد  ب��ال�����ش��ف  اخل���ا����س 
العلمية  امل���ادة  ل��ه، وحت��دي��د حجم 
وتوزيع  املقررة  احل�ش�س  �شوء  يف 
املوؤلفني  ال��وح��دات وال��درو���س على 
ح�����ش��ب ال���رغ���ب���ات وال����ق����درات وما 
ي��ق��ت�����ش��ي��ه اإجن�����از ال��ع��م��ل، واإع�����داد 
ف�شل  اأو  ل��در���س  تطبيقي  من���وذج 

جديد  واح��د  كتاب  تاأليف  و  كتابا، 
وتاأليف  ال��ع��ام،  التعليم  يف  وذل���ك 

دليل واحد فقط.
كميات  احت�شبت  الإدارة  اأن  وذك��رت 
وفقا  التعليمية  للمناطق  ال��ك��ت��ب 
لعتماد اإج��م��ايل ع��دد ال��ط��الب يف 
كل �شف مبوجب اإح�شائية الوزارة 
ال�شادرة عن برنامج ISIS التابع 
اإدارة نظم املعلومات، واإ�شافة ن�شبة 
%10 على جمموع عدد الطالب 
يف كل �شف على م�شتوى كل منطقة 
تعليمية على حدة، مو�شحة اأنه مت 
بذلك  التعليمية  امل��ن��اط��ق  اأخ��ط��ار 
اإدارة  ع����ن  ����ش���در  ر����ش���م���ي  ب���ك���ت���اب 
يف  املتبقية  الأر�شدة  واأخذ  املناهج، 
املناطق بعني العتبار عند احت�شاب 
اإذا  منطقة،  ل��ك��ل  امل��ح��ددة  الكمية 
للعام  معتمدة  الكتاب  طبعة  كانت 
الدرا�شي القادم، واحت�شاب الكميات 
املطلوبة للمراكز واجلمعيات وفقاً 
احل�شول  مت  ال��ت��ي  ل��الإح�����ش��ائ��ي��ات 

والتوريد من قبل الوزارة، و الفئة 
الثالثة هي املدار�س الأجنبية التي 
لغري  العربية  اللغة  منهاج  تطبيق 
ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا )اأح�����ب ال��ع��رب��ي��ة ( 
لغري  الإ���ش��الم��ي��ة  الرتبية  ومنهج 
توريد  وي��ت��م  بالعربية  ال��ن��اط��ق��ني 
املعنية  امل���دار����س  اإىل  ال��ك��ت��ب  ه���ذه 
ن�شرها  عرب نقاط  دور  من خالل 

توزيع معتمدة من قبل الوزارة. 
م�شميات  ح�شر  ي��ت��م  اأن���ه  واأف�����ادت 
املراد  املعلم  واأدلة  الدرا�شية  الكتب 
طباعتها يف كل عام   مع اعتماد �شنة 
املناهج،  اخت�شا�شي  م��ن  الطبعة 
العام  للتعليم  الكتب  دل��ي��ل  وع��م��ل 
املوا�شفات  وار���ش��ال��ة م��ع  واخل��ا���س 
اإدارة  اإىل  ال��ك��ت��ب  لطباعة  الفنية 
امل�شرتيات واملخازن ليتم الأخذ به 
عند تر�شية املناق�شة على املطبعة، 
و اإر�شال تعميم اإىل مدار�س التعليم 
الرقابة  اإدارة  خ��الل  م��ن  اخل��ا���س 
واجل��ودة يف ال��وزارة وق�شم التعليم 

الإ�شالمية  وال���رتب���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
لختيار دار ن�شر واحدة ، يتم حاليا 
للوزارة،  املقدمة  العرو�س  درا���ش��ة 
كما طرحت مناق�شة ملادتي العلوم 
اأف�شل  علي  للتعرف  والريا�شيات 

ال�شال�شل العاملية لختيارها.
�شيتم  اأن��ه  القا�شمي،  واأف��ادت خلود 
اأنواع  لكافة  ع��ن��وان   542 طباعة 
التعليم، بواقع209 عنوان للتعليم 
و38  الكبار  للتعليم  و27  ال��ع��ام، 
لريا�س  و16  ال��دي��ن��ي��ة،  للمعاهد 
لأدل����ة  و252عنوانا  الأط�����ف�����ال، 
اأن الأدلة ل تطبع  املعلم، مو�شحة 
التاأليف  ولكن يطبع منها  عام  كل 
الر�شيد  كان  اإذا  اأو  فقط،  اجلديد 

املتوفر يف املخازن غري كاف.
وقالت: اإن الكتب اجلديدة ترجمت 
للوثائق  وف����ق����اً  امل���ن���اه���ج  م���ع���اي���ري 
امل���ط���ورة، ح��ي��ث ي��ت��م اإع����ادة طباعة 
الأويل  الأج���������زاء  ك���ت���ب  م����ن   94
والثانية والثالثة، ومت �شراء 113 

بنائية  منهجية  لتو�شيح  وح��دة  اأو 
الدر�س ومنطية الكتابة والعر�س.

التعليم اخلا�س 
اأن امل��دار���س اخلا�شة  التي  وذك��رت 
اإيل  تنق�شم  ال���وزارة  مناهج  تطبق 
املدار�س  ه��ي  الأوىل   ف��ئ��ات،  ث��الث 
بكافة  ال����وزارة  منهاج  تطبق  ال��ت��ي 
املدار�س  وهذه  الدرا�شية  مقرراتها 
احلكومية  املدار�س  معاملة  تعامل 
يف توريد الكتب اإليها بذات الطبعات 
التي  املدار�س  هي  الثانية  والفئة   ،
الإ�شالمية  ال��رتب��ي��ة  م���واد  تطبق 
وال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة وال�����درا������ش�����ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن م��ن��اه��ج ال����وزارة 
الجتماعية  ال���درا����ش���ات  وم��ن��ه��ج 
للقانون  التنفيذية  لالئحة  وفقا 
ل�شنة   )38( رق�������م  الحت������������ادي 
اخلا�س،  التعليم  ب�����ش��اأن   1999
من  اإليها  الكتب  ه��ذه  توريد  ويتم 
امل��ع��ت��م��دة للطباعة  امل��ط��اب��ع  خ���الل 

عليها من الربنامج.

 حقيبة التاأليف
وقالت اأن الكتب متر مبراحل منها 
وتت�شمن  ال��ت��األ��ي��ف  حقيبة  اإع����داد 
التعليمية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  وث���ي���ق���ة   (
الوثيقة   – ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط   –
الوطنية للمادة العلمية – والدلة 
الإر�شادي  الدليل  وه��م  الإر���ش��ادي��ة 
ودليل  املنهجية،  ال��وث��ائ��ق  لإع����داد 
والفنية  ال���رتب���وي���ة،  امل���وا����ش���ف���ات 
للكتب املدر�شية والأوعية التعليمية 
والدليل الإر�شادي لتجريب املناهج 
نواجت  ودل��ي��ل  وتعديلها  اجل��دي��دة 
الطلبة  اأداء  وم���وؤ����ش���رات  ال��ت��ع��ل��م 
وبناء  ت�شميم  اإيل  املوؤلفني  ودليل 
التعليمية ودليل الإر�شاد  الأن�شطة 
لتقومي املناهج، بالإ�شافة اإيل دليل 
من  املتوقعة  التعليمية  املخرجات 
املراحل  اج��ت��ي��ازه��م  بعد  املتعلمني 
حيث  ال��ع��ام،  التعليم  يف  التعليمية 

التعليمية  امل���ن���اط���ق  يف  اخل����ا�����س 
حمدًدا فيه اأ�شعار الكتب الدرا�شية 
وط��ل��ب ن�����ش��ر الأ���ش��ع��ار ع��ل��ى موقع 
الطباعة  و متابعة عملية  ال��وزارة، 
والتوريد ملدار�س التعليم واخلا�س 
امل�شرتيات  اإدارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

واملخازن.
املخولة  امل��ط��ب��ع��ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
اخلا�شة  امل����دار�����س  ك��ت��ب  ب��ط��ب��اع��ة 
اأ�شماء  م��ن  ن�شخة  ا���ش��ت��الم  ت��ت��ويل 
املدار�س اخلا�شة مو�شح بها قاعدة 
– رقم  م���ن ال��ب��ي��ان��ات )ال���ع���ن���وان 
– الربيد  – رقم الفاك�س  الهاتف 
اللكرتوين ( لكل مدر�شة، و ا�شتالم 
اأ�شول الكتب مع  قر�س مدمج من 
مبخاطبة  املطبعة  تقوم  و  الإدارة، 
واإر�شال  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  جميع 
مطالبة  م��ع  ال��ك��ت��ب  اأ���ش��ع��ار  ك�شف 
من  احتياجاتها  بتحديد  امل��دار���س 
ك��م��ي��ات ال��ك��ت��ب ال���درا����ش���ي���ة امل����راد 

طباعتها، وعمل قوائم بها.

•• باك�ستان-وام:

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات وامل����ب����ادرات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ك��رمي��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل بدعم وم�شاعدة 
الإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وتنفيذ عدد من امل�شاريع الإن�شانية 
والتنموية فيها د�شن �شعادة عي�شى 
ع��ب��داهلل ال��ب��ا���ش��ه ال��ن��ع��ي��م��ي �شفري 
باك�شتان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ج�شر  الإ�شالمية 
اإن�شاوؤه  الذي مت  اآل نهيان  �شلطان 
على نهر �شوات بتكلفة وقدرها 10 
اأمريكي  األف دولر  مليون و510 
الأول  ال���ف���ري���ق  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
اأركان  رئي�س  كياين  برويز  اإ�شفاق 
اجلي�س الباك�شتاين يرافقه عبداهلل 
امل�شروع  م���دي���ر  ال��غ��ف��ل��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان. ح�شر 
ال�شيخ  ج�شر  م�شروع  افتتاح  حفل 
الذي  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
يوم  بحتونخوا  خيرب  باقليم  اأقيم 
امل�شوؤولني  م��ن  ع���دد  الول  اأم�����س 
اجلي�س  �شباط  وك��ب��ار  الإق��ل��ي��م  يف 
ال��ب��اك�����ش��ت��اين ومم���ث���ل���ي ال����دوائ����ر 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة وع�����دد من 
باقليم  واملواطنني  القبائل  �شيوخ 
الفريق  واأع�شاء  بختونخوا  خيرب 

امليداين للم�شروع.
بداأت مرا�شم حفل الفتتاح بعزف 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�شالم 
وجمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
عر�س  ت��اله  الإ�شالمية  باك�شتان 
يوثق  ال��ذي  الت�شامن  روح  لفيلم 
الدولة  رئ��ي�����س  وم����ب����ادرات  ج��ه��ود 
باك�شتان  وت��ن��م��ي��ة  م�������ش���اع���دة  يف 
التي  امل��دم��رة  الفيا�شات  اأث��ر  على 
بعد   2010 ع��ام  يف  لها  تعر�شت 
الغفلي  خليفة  عبداهلل  األقى  ذلك 
ك��ل��م��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأ����ش���ار فيها 
بني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  اأن  اإىل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
الإ�شالمية  باك�شتان  وج��م��ه��وري��ة 
باإطار  مو�شح  خا�س  بطابع  تت�شم 
والت�شامن  الأخ���وي���ة  ال�����روح  م���ن 
وي���ت���م���ي���ز ب���ال���ت���ق���دي���ر والح�������رتام 
القيادتني  بني  امل�شرتكة  وال��روؤي��ة 

مبينا   .. ال�����ش��دي��ق��ني  وال�����ش��ع��ب��ني 
احليوي  اجل�����ش��ر  ه���ذا  اف��ت��ت��اح  اأن 
طويل  ل���ت���اري���خ  ن���ت���اج  اإل  ه����و  م����ا 
والتالحم  وال��ت��ك��ات��ف  امل��ح��ب��ة  م��ن 
ب��ني ق��ي��ادة و�شعب دول���ة الإم����ارات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
باك�شتان  جمهورية  يف  واإخ��وان��ه��م 
الغفلي  وا�شتعر�س   . الإ���ش��الم��ي��ة 
ومبادرات �شاحب  كلمته جهود  يف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل 
التنموية  امل�شاعدات  تقدمي  يف   “
خمتلف  يف  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  لل�شعب 
وال�شحية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����ج����الت 
وجمال  واجل�شور  الطرق  وجم��ال 
م�شاريع املياه بال�شافة اإىل تقدمي 
املتوا�شلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
لكل الفئات من العائالت الفقرية 
الكوارث  من  والنازحة  واملحتاجة 
الغفلي  ع��ب��داهلل  ا���ش��ت��ع��ر���س  ث��م   .
ال�شيخ  اأهمية اجناز م�شروع ج�شر 
زايد بن �شلطان اآل نهيان ومراحل 
العمل التي متت فيه وختم كلمته 
لكل من  والتقدير  ال�شكر  بتقدمي 
�شاهم دع��م واجن��از ه��ذا امل�شروع . 
بعد ذلك توجة راعي احلفل يرافقه 
امل�شروع  وم���دي���ر  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة 
التذكاري  الن�شب  اإىل  الإم��ارات��ي 
حيث مت ازاحة ال�شتار عن اللوحة 
..وتال  املنا�شبة  ل��ه��ذه  ال��ت��ذك��اري��ة 
لراعي احلفل  تفقدية  ذلك جولة 
واختتمت  اجل�شر  على  وال�شيوف 
تذكارية  ���ش��ورة  بالتقاط  اجل��ول��ة 
لفرق العمل واملهند�شني امل�شاركني 
امل�������ش���روع وت���ق���دمي درع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اإدارة  م��ن  املنا�شبة  ل��ه��ذه  ت��ذك��اري 
الفريق  ل�شعادة  الماراتي  امل�شروع 
رئي�س  كياين  برويز  اإ�شفاق  الأول 
اأرك���������ان اجل���ي�������س ال���ب���اك�������ش���ت���اين . 
واأك�����د م��دي��ر امل�����ش��روع الإم���ارات���ي 
املنا�شبة  هذه  اأن  باك�شتان  مل�شاعدة 
ج�شر  بافتتاح  املتمثلة  التاريخية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
للتوجيهات  عمليا  اجن����ازا  مت��ث��ل 
اأطلقها  ال��ت��ي  الكرمية  وامل���ب���ادرات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  اهلل  ح��ف��ظ��ه   “

الإن�شانية  ب��امل�����ش��اري��ع  وت��دع��م��ه��م 
والتنموية ب�شكل م�شتمر للنهو�س 
وم�شتقبل  ح���ي���ات���ه���م  مب�������ش���ت���وى 
اأجيالهم ووطنهم “. وقال �شعادته 
الدائمة  الإ�����ش����ادة  ب��ج��ان��ب  ان���ه   “
م��ن ق��ب��ل الإخ����وة امل�����ش��وؤول��ني على 
وعلى  باك�شتان  يف  امل�شتويات  كافة 
اآ�شف  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  راأ����ش���ه���م 
اإعجاب  امل�شروع  ن��ال  زرداري  علي 
الزائرين  الأج����ان����ب  امل�������ش���وؤول���ني 
وال�����ش��ف��راء امل��ع��ت��م��دي��ن م���ن حيث 
الزمنية  وامل���دة  واأه���داف���ه  نوعيته 
التي مت تنفيذه من خاللها وهذا 
الإمارات  اأبناء  نحن  به  نفتخر  ما 
العون هي  يد  امل�شاعدات ومد  لأن 
ل�شيا�شتنا  الأ�شا�شية  الركائز  من 
اخلارجية جتاه الإخوة والأ�شدقاء 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإمي����ان  منبعها 
ال�����ش��م��و رئي�س  مم��ث��ل��ة يف ���ش��اح��ب 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  ال���دول���ة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي واأ����ش���ح���اب 
�شمو  اأول  والفريق  احلكام  ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
حفظهم  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
بالقيم  ورع������اه������م  ج���م���ي���ع���ا  اهلل 
احلنيف  لديننا  الأ�شيلة  وامل��ب��ادئ 
 . العربية”  ال�شخ�شية  و���ش��م��ائ��ل 
وقال الغفلي “ تتمثل اأهمية اإعادة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  بناء ج�شر 
والذي  ���ش��وات  نهر  على  نهيان  اآل 
ب�شبب  وال��دم��ار  لالنهيار  تعر�س 
ال��ف��ي�����ش��ان��ات مم���ا ت�����ش��ب��ب يف عزل 
الواقعة  القرى  �شكان  من  الكثري 
هذا  اأن  ح��ي��ث  ال��ن��ه��ر  �شفتي  ع��ل��ى 
اجل�������ش���ر ي��ع��ت��رب م����ن اأك������رب واأه�����م 
اجل�شور يف اإقليم خيرب بختونخوا 
حيويا  م����ع����ربا  مي���ث���ل  اأن��������ه  ك���م���ا 
ورابطا  املنطقة  ل�شكان  ورئي�شيا 
لالإقليم  الرئي�شي  بالطريق  مهما 
ن�شمة  مليون   2 يقارب  ما  ويخدم 
كيلومرت   1235 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
الغفلي  وا����ش���ت���ع���ر����س   .“ م���رب���ع 
ال�شيخ  جل�شر  الفنية  امل��وا���ش��ف��ات 
الذي  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
وعر�شه  م��رتا   448 ط��ول��ه  يبلغ 

امتار يف   7 وارتفاعه  10.7 مرتا 
حني ان ال�شعة ال�شتيعابية للحركة 
من خالله تبلغ اأكرث من 4 اآلف 
م�����ش��ريا اىل ان   .. ي��وم��ي��ا  م��رك��ب��ة 
من  خا�شة  بنوعية  يتميز  اجل�شر 
املوا�شفات الفنية والهند�شية التي 
وت�شييده  �شناعته  يف  تطبيقها  مت 
واملعايري  امل��ق��اي��ي�����س  اأح�����دث  وف���ق 
بقدرته  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ت����اأث����ريات ال����زلزل 
من  املائية  الفي�شانات  وم��ق��اوم��ة 
بحائط  ج���وان���ب���ه  ت��دع��ي��م  خ����الل 
كا�شر لتيارات املياه بطول 1300 
ا�شتخدام  مت  ان���ه  واأو����ش���ح   . م��رت 
لعوامل  مقاومة  خا�شة  خر�شانية 
ال��ت��ع��ري��ة وال�������ش���داأ وال���رط���وب���ة يف 
بناء اجل�شر وتزويده بنظام اإ�شاءة 
ال�شم�شية  بالطاقة  يعمل  ح��دي��ث 
وبناء جميع املرافق اخلا�شة باإدارة 
على  وال�شيطرة  اجل�شر  وت�شغيل 
خ�ش�س  حيث  خالله  من  احلركة 
ملعرب  م���وازي  بامل�شاة  خا�س  معرب 
ال�شيخ  ج�شر  ان  وق���ال   . الآل���ي���ات 
يعترب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
م��ع��ل��م��ا م��ع��م��اري��ا ج���دي���دا يف قلب 
ب��خ��ت��ون��خ��وا ويتميز  اإق��ل��ي��م خ��ي��رب 
نهر  مبوقعه احليوي على �شفاف 
من  رئي�شيا  ج���زءا  لي�شبح  ���ش��وات 
�شبكة الطرق الرئي�شية يف الإقليم 
ومق�شدا �شياحيا بف�شل ت�شميمه 
ن��وع��ه حيث  الفريد م��ن  اجل��م��ايل 
اجلاهلي  ل��ق��ل��ع��ة  من�����وذج  ب���ن���اء  مت 
ع��ل��ى مدخله  ت�����ش��رف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
تروي  ال��ت��ي  الآث���ار  م��ن  باعتبارها 
ب�شمودها تاريخ حقبة زمنية هامة 
يف ح��ي��اة الآب����اء والأج�����داد وتعترب 
لدولة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���ع���امل  اأح�����د 
واحل�شون  ف���ال���ق���الع  الإم����������ارات 
وامل���ب���اين الأث���ري���ة ال��ق��دمي��ة كلها 
ل�شعب  عريق  ما�شي  على  �شواهد 
اجلاهلي  قلعة  اأن  ..كما  الإم���ارات 
له  املغفور  با�شم  تاريخيا  ترتبط 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ فهي 
يف  منها  بالقرب  ن�شاأ  التي  القلعة 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ح��ي��ث ك��ان��ت هناك 
البداية يف م�شرية القيادة واحلكم 
ال����ذي ت��وج��ت ب��ق��ي��ام احت����اد دولة 

الإم��ارات العربية املتحدة واإلتحام 
الإماراتي  ال�شعب  اأط��ي��اف  جميع 
له  املغفور  احلكيمة  القيادة  حت��ت 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل 
التالحم  وي���ت���وا����ش���ل  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شمو  �شاحب  خلليفته  وال����ولء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل . وا�شاف 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت�شطلع 
الإن�شانية بدور مميز يف  لالأعمال 
دعم وتبني متويل م�شاريع الطرق 
من  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  واجل�����ش��ور 
مل�شاعدة  الإم���ارات���ي  امل�����ش��روع  ق��ب��ل 
باك�شتان حيث ميثل م�شروع اإعادة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  بناء ج�شر 
م�شاهمة  م��ظ��اه��ر  اأح���د  ن��ه��ي��ان  اآل 
املوؤ�ش�شة يف هذا املجال .. كما مولت 
املوؤ�ش�شة كذلك م�شروع بناء ج�شر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
على نهر �شوات والذي مت افتتاحه 
العام املا�شي ومتول كذلك م�شروع 
بناء �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان يف منطقة جنوب وزير�شتان 
الذي  التمويل  جمموع  يبلغ  حيث 
الطرق  مل�شاريع  املوؤ�ش�شة  قدمته 
باك�شتان  ب��ج��م��ه��وري��ة  واجل�������ش���ور 
مليون   60 م��ب��ل��غ  الإ����ش���الم���ي���ة 
اأم����ري����ك����ي.  دولر  األ�������ف  و980 
اجلاهلي  قلعة  ان  بالذكر  اجلدير 
الإم��ارات تتمتع  تاريخ  التي تروي 
باأهمية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
الإمارات  بتاريخ  لرتباطها  كبرية 
ن��ه��ي��ان وتعد  اآل  واأ����ش���رة  احل��دي��ث 
التاريخية  امل���ع���امل  اأه�����م  اإح������دى 
ال���ق���الع مبدينة  واأك�����رب  الأث����ري����ة 
ال���ع���ني وت�����ش��ن��ف ك��اأف�����ش��ل منوذج 
 . املحلية  الع�شكرية  العمارة  لفن 
وميثل منوذج قلعة اجلاهلي الذي 
مت بناءه بجانب ج�شر ال�شيخ زايد 
�شوات  على  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
يتم  للقلعة  م�شتن�شخ  من��وذج  اأول 
ت�شييده خارج الإمارات ليمثل قوة 
التاريخي بني  والرتباط  العالقة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
الإ�شالمية  باك�شتان  وج��م��ه��وري��ة 
ول���ريم���ز ل���رواب���ط م�����ش��رتك��ة بني 
احل�����ش��ارت��ني ال��ق��وة والأم����ن واملاء 

والزراعة والإ�شتقرار وال�شالم. 

والإمنائية  الإن�شانية  وامل�شاعدات 
الإ�شالمية  باك�شتان  جل��م��ه��وري��ة 
هذا  اأن  ك��م��ا  ال�����ش��دي��ق..  و�شعبها 
الإن�شاين  ال��ن��ه��ج  يعك�س  الف��ت��ت��اح 
الإمارات  لدولة  الر�شيدة  للقيادة 
وي����رتج����م ت���وج���ي���ه���ات وم����ب����ادرات 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
العامل  �شعوب  خمتلف  مب�شاعدة 
الب�شرية  التنمية  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
الأم������ن  وامل�������ش���اه���م���ة يف حت���ق���ي���ق 
احل�شاري  وال��ت��ط��ور  وال���ش��ت��ق��رار 
لالإن�شان . واأ�شار مدير امل�شروع اإىل 
اأن الغر�س الإن�شاين خلليفة اخلري 
وتقديرا  حم��ب��ة  اأث���م���ر  وال���ع���ط���اء 
و�شعبها يف  الإم��ارات  لقيادة  كبريا 
الباك�شتاين  ال�شعب  اأب��ن��اء  نفو�س 
حيث اأ�شبح علم الإم��ارات و�شورة 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وا�����ش����م 
الدولة حمفوظة اأمام عيونهم ويف 
بالدعاء  تبتهل  واأي��دي��ه��م  قلوبهم 
وطول  باخلري  ل�شموه  ي��وم  ك��ل  يف 
ال��ع��م��ر ع���رف���ان���ا و����ش���ك���را ع��ل��ى ما 
للتخفيف  البي�شاء  اأياديه  قدمته 
من معاناتهم وفقرهم واحلد من 
 . عليهم  الطبيعية  الكوارث  تاأثري 
وقال الغفلي “ لقد مت اإطالق ا�شم 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
على هذا اجل�شر الهام واحليوي يف 
اإطار المتنان والتقدير والعرفان 
البي�شاء  الأي�����������ادي  ق���دم���ت���ه  مل����ا 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اإن�شانية  م���ك���ارم  م���ن  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شخية  ت���ن���م���وي���ة  وج����ه����ود  ه����ام����ة 
الباك�شتاين  ال�شعب  اأبناء  مل�شاعدة 
امل��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث كان  ال�����ش��ن��وات  يف 
دائما  وحري�شا  داع��م��ا  اهلل  رح��م��ه 
باك�شتان  جمهورية  م�شاعدة  على 
الرقي  ع��ل��ى  و�شعبها  الإ���ش��الم��ي��ة 
جميع  يف  وال����ت����ط����ور  وال����ت����ق����دم 
والتنموية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ج���الت 
امل�شروع  واأ�شاد مدير  واحل�شارية. 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان بالدعم 
بها  يحظى  التي  الدائمة  واملتابعة 
امل�شروع الإماراتي من قبل الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اأن  موؤكدا   .. الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
ر�شمت  ل�شموهما  واملتابعة  الدعم 
التخطيط  ل��ن��ه��ج  ����ش���دي���دة  روؤي������ة 
والتنموي  الإن���������ش����اين  وال���ع���م���ل 
املتميز  الإجن�������از  م�����ش��ار  وح������ددت 
وامل��ت��ط��ور ل��ل��م�����ش��اري��ع وال����ذي كان 
الأ�شا�شي  وال��دور  الكبري  الأث��ر  له 
ل���ن���ج���اح ت��ن��ف��ي��ذ اأك������رث م����ن 127 
م�شروعا تنمويا ب�شورة متميزة يف 

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية.
ث��م ال��ق��ى بعد ذل��ك ���ش��ع��ادة عي�شى 
ع��ب��داهلل ال��ب��ا���ش��ه ال��ن��ع��ي��م��ي �شفري 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
اإن  فيها  اك��د  كلمة  باك�شتان  ل��دى 

افتتاح هذا امل�شروع احليوي للبنية 
�شوات  وادي  منطقة  يف  التحتية 
ال�شمو  اأن توجيهات �شاحب  يوؤكد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ب�شاأن   - اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
التخطيط  مت  باك�شتان  م�شاعدة 
مع  يتوافق  ومب�شتوى  باإحكام  لها 
اأعلى املعايري لإحداث نقلة نوعية 
ال�شمالية  امل��ن��اط��ق  اأه�����ايل  حل��ي��اة 
من  ك��ل  يف  باك�شتان  م��ن  الغربية 
الذين  وب��اج��ور  بختونخوا  خيرب 
في�شانات  ب��ع��د  مناطقهم  ت��اأث��رت 
اإ����ش���اف���ة  ي���ع���ت���رب  وه������و   2010
التي  امل�����ش��اع��دات  ل�شجل  ج��دي��دة 
ال�شديق  للبلد  ال���دول���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
على م��دى اأك��رث من اأرب��ع��ة عقود. 
ا�شتطاعت  “ لقد  �شعادته  وا�شاف 
ال����ق����ي����ادة ال����ر�����ش����ي����دة م�����ن خ���الل 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  تنفيذ 
باك�شتان والذي �شم حوايل 127 
اخلدمات  بتوفري  يتعلق  م�شروعا 
ال�شحية والتعليمية ومياه ال�شرب 
البنية  م�����ش��اري��ع  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
اجل�شر  ه��ذا  اإجن���از  مثل  التحتية 
والذي يحمل ا�شم املغفور له باإذن 
وج�شر  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ت���ع���اىل  اهلل 
املا�شي  ال���ع���ام  اف��ت��ت��اح��ه  مت  اآخ�����ر 
ويحمل ا�شم �شاحب ال�شمو رئي�س 
�شدت  ر���ش��ال��ة  ت��و���ش��ل  اأن  ال���دول���ة 
الباك�شتاين  ال�شعب  اأف���راد  انتباه 
ال�شديق مفادها اإن دولة الإمارات 
معهم  دائما  تقف  املتحدة  العربية 
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حملة اأ�سرتي اأمانتي تنطلق يف اأبوظبي اليوم
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  الرئي�شية  اأولوياتها  �شمن  و�شعت  اأبوظبي 

للو�شول اإىل جمتمع اأكرث اأمانا و �شالمة.
الو�شول  على  املعنية حتر�س  امل��دين  والدفاع  ال�شرطة  فرق  اإن  وق��ال 
اإىل ال��ق��ط��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة ك��اف��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وى ال�����ش��الم��ة ع��ن طريق 
الزيارات امليدانية وتوعية اجلمهور وتاأهيلهم عن طريق طرح الربامج 

التدريبية لإعداد فرق موؤهلة ملواجهة احلالت الطارئة.
والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  امل�شتمر  اأبوظبي  �شرطة  �شعي  واأك��د 
املعنية اإىل حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية لوزارة الداخلية يف ا�شتدامة 
الأمن وال�شالمة لفتا اإىل اجلهود وامل�شاعي املبذولة من قبل العاملني 
بالدفاع املدين واجلهات ال�شرطية املعنية والتي تتوا�شل ب�شورة مقننة 
كما  الحرتازية.  والو�شائل  بالحتياطات  املعرفة  �شبل  وتعميم  لن�شر 
اأكد احلر�س على تكثيف العمل التوعوي للمواطنني واملقيمني ف�شال 

عن تنفيذ الربامج واحلمالت التثقيفة املختلفة والتي من بينها هذه 
اجلماهريي  الوعي  زي��ادة  يف  جناحها  على  كثريا  نعول  التي  احلملة 
وخا�شة الأ�شر. وتعمل اجلهات امل�شاركة يف تنفيذ احلملة التوعوية على 
زيادة جرعات التوعية والتثقيف والتاأكيد على دور الأهل يف الهتمام 
املنزل بعيدة عن احلوادث  اآمنة يف  اأج��واء  والرعاية واملراقبة وتوفري 
التي تاأتي يف الغالب نتيجة عدم اللتزام والتقيد با�شرتاطات ال�شالمة 
العامة والوقاية خا�شة من قبل الأطفال باعتبارهم ال�شريحة الأكرث 

عر�شة للحوادث كونهم ل يدركون حجم اخلطر الذي قد يقعون به.
املراكز  اإقامة معار�س تثقيفية يف عدد من  ويت�شمن برنامج احلملة 
اأب��وظ��ب��ي وزي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ع��دد م��ن املوؤ�ش�شات  ال��ت��ج��اري��ة ب���اإم���ارة 
احلكومية اجلامعات والكليات واملدار�س وجمال�س املواطنني يف الأحياء 

ال�شكنية بالإمارة .

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�س  حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
حملة  فعاليات  ال��ي��وم  �شباح  تنطلق  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
العامة  ال��ق��ي��ادة  تنفذها  التي  والتثقيفية  التوعوية  اأم��ان��ت��ي  اأ���ش��رت��ي 
الإماراتية وذلك يف  التمري�س  بالتعاون مع جمعية  اأبوظبي  ل�شرطة 

مركز املارينا مول باأبوظبي والبوادي مول يف العني.
واأكد اللواء اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام العمليات املركزية ب�شرطة 
اإدارة الطوارئ وال�شالمة العامة  اأبوظبي اأهمية احلملة التي تتابعها 
بالإدارة العامة للعمليات املركزية بالتعاون مع ال�شركاء لتعزيز الوعي 
اجلماهريي وتثقيف الآباء والأمهات والأطفال بالوقاية من احلوادث 
�شرطة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وق��وع��ه��ا  ح��ني  معها  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  امل��ن��زل��ي��ة 

�سفري الدولة لدى دولة الكويت يلتقي وزيرة كويتية 
•• الكويت-وام:

التقى �شعادة علي اأحمد بن �شكر الزعابي �شفري الدولة لدى دولة الكويت 
مع معايل الدكتورة رول د�شتي وزيرة الدولة ل�شوؤون التخطيط والتنمية 
اللقاء عمق  خ��الل  �شعادته  واأك���د  الم���ة.  ل�شوؤون جمل�س  ال��دول��ة  ووزي���رة 
كافة  وتنمية  امل�شرتك  والعمل  الكويتي  الإم��ارات��ي  القت�شادي  التعاون 
املجالت وتوقع ان ت�شهد دفعا قويا على �شوء برنامج امل�شاورات واللقاءات 
املرتقبة بني كبار م�شئويل البلدين وذلك انعكا�شا على عمق العالقة بني 
قيادتي الدولتني ال�شقيقتني . من جانبها اأ�شادت معايل الوزيرة رول د�شتي 
ودولة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  بني  واملتميزة  الأخ��وي��ة  بالعالقات 
بها  وترتقي  تطورها  اأن  على  الكويتية  احلكومة  ..موؤكدة حر�س  الكويت 

اإىل اأف�شل امل�شتويات. 

�سامل بن �سلطان القا�سمي ي�سهد فعاليات املهرجان الرتاثي الثاين براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأ����ش���اد امل��ه��ن��د���س ال�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان 
دائ�������رة ال����ط����ريان امل������دين ب���راأ����س 
اخليمة الرئي�س الفخري جلمعية 
راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ل��ف��ن��ون وال����رتاث 
الكبري  ال�شعبي بالدعم والهتمام 
الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل   ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
اأول �شمو  حكام الم��ارات والفريق 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لربامج  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى 
ال�شعبي  ال���رتاث  اإح��ي��اء  وفعاليات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

الطريان  دائ��رة  برعاية  باجلمعية 
و�شركة  اخل���ي���م���ة  ب����را�����س  امل������دين 
اخل���ل���ي���ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة  

جلفار .
ال�����ش��ي��خ ماجد  امل���ه���رج���ان  ح�����ش��ر 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
وال�شيخ ارحمه بن �شعود بن �شقر 
الداري  املدير  القا�شمي  خالد  بن 
براأ�س  الحت�����اد  ا���ش��م��ن��ت  ب�����ش��رك��ة 
البقي�شي  مو�شى  وجمعة  اخليمة 
راأ�س  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شعبي  وال��رتاث  للفنون  اخليمة 
ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 
وامل�������ش���ئ���ول���ني وم���������دراء ال����دوائ����ر 
وال�شركات واأع�شاء جمل�س الدارة 
اجل���م���ع���ي���ة وامل���ه���ت���م���ني ب����ال����رتاث 
برامج  وت�شمنت  غفري.  وجمهور 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ه��رج��ان 
الرتاثية املتنوعة وعرو�شا لفرقة 
مو�شيقى �شرطة راأ�س اخليمة اىل 
وم�شاركة  ال��ع��ي��ال��ة  ف��ن��ون  ج��ان��ب 

ال�شعبية  للفنون  الرم�س  جمعية 
اىل  ا�شافة  والليوه  احلربية  وفن 
���ش��ع��ري��ة قدمها  ق�����ش��ائ��د  ت���ق���دمي 

ال�شاعر هزاع املن�شوري.
وكرم ال�شيخ �شامل القا�شمي خالل 
�شعود  بن  ارحمه  ال�شيخ  الحتفال 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع���ن �شركة  ب���ن خ���ال���د 
اجلابر  و���ش��ع��د  الحت������اد  ا���ش��م��ن��ت 
امل��دي��ر الق��ل��ي��م��ي ل�����ش��رك��ة طريان 
اإ�شافة  الناقلة  ع��ن  اخليمة  راأ����س 
م�����ن اجل���ه���ات  ع������دد  ت����ك����رمي  اىل 

وامل�شاركني يف املهرجان.

اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��امل  ال�شيخ  واأك����د 
ال�����رتاث الإم�����ارات�����ي اأ���ش��ي��ل لأن���ه 
غني مبفرداته وتنوعه الذي يعود 
مو�شحا  ال��دول��ة  بيئات  ت��ن��وع  اإىل 
ك��ب��ريا يف  دورا  ي��ل��ع��ب  ال�����رتاث  اأن 
احلفاظ على بقاء الهوية الثقافية 
وميثل هوية ال�شعوب والأمم ومن 
هذا املفهوم كان لبد من التم�شك 
باأ�شالته وعراقته واملحافظة عليه 
الإن�شان  ع��الق��ة  اأن  م��و���ش��ح��ا   ..
ب���ال���رتاث ع���الق���ة ع�����ش��وي��ة متثل 

هويته وجذوره الثقافية.

ب���ن �شلطان  ���ش��امل  ال�����ش��ي��خ  وق����ال 
اجلمعية  اح��ت��ف��ال  ان  ال��ق��ا���ش��م��ي 
م�شيئة  ن����اف����ذة  مي���ث���ل  ال�������ش���ن���وي 
ل����ل����رتاث ال���وط���ن���ي ت���ت���ف���اع���ل من 
املجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  خ��الل��ه��ا 
لغر�س روح النتماء بهدف احلفاظ 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى 
بهيج  احتفايل  اإط��ار  يف  مقوماتها 
التي  الحتفاليات  اأهمية  م��وؤك��دا 
ن�شيجا  ت��ق��دم  ثابتة  حقيقة  ب��ات��ت 
م��رتاب��ط��ا ف��ري��دا ع��ن ح��ي��اة الآباء 

والأجداد.

واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا م����ن الن����دث����ار 
وحت��ق��ي��ق ت��ن��اق��ل��ه��ا ال�����ش��ح��ي��ح بني 

الأجيال.
القا�شمي على  �شامل  ال�شيخ  واأثنى 
امل��ج��ه��ود ال��رتاث��ي امل��م��ي��ز جلمعية 
راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ل��ف��ن��ون وال����رتاث 
ب��رئ��ا���ش��ة ج��م��ع��ة مو�شى  ال�����ش��ع��ب��ي 

ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ب��ق��ي�����ش��ي 
اجل��م��ع��ي��ة وال�����دور ال���ذي ت��ق��وم به 
يف اإحياء ال��رتاث وامل��ورث ال�شعبي 
ل���ل���دول���ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي���ه من 
الندثار ما يعك�س الروؤية الناجحة 
املحافظة على  ل��دور اجلمعيات يف 
ال������رتاث ال�����ش��ع��ب��ي م���ن الن���دث���ار 

وتو�شيله اىل عقول �شباب الوطن 
لكي ينهلوا منه.

ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور ال�شيخ 
م�شاء  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  الول  ام�������س 
اأقامته  ال�����ذي  ال���ث���اين  ال����رتاث����ي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والإع���الم���ي���ة 

يف ق�شية غريبة 

رجل وامراأة ي�سكالن عائلة ) مزيفة ( لالجتار بالب�سر 
�سرطة عجمان تقب�س على متهم اعتدى على موظفي �سركة بال�سالح الأبي�س بعد اإنهاء خدماته منها

دورة اإ�سعافات اأولية لأ�سر ذوي متالزمة داون
جمل�س اأولياء اأمور الو�سطى والطب الوقائي يف الذيد ينفذان حما�سرة عن خماطر املخدات

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

�شبطت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة ممثلة بفرع مكافحة الإجتار 
بالب�شر باإدارة التحريات واملباحث اجلنائية اأبا و اأما ) مزيفان ( من جن�شية 
الفتيات  باإجبار جمموعة من  عربية ميار�شان الإجتار بالب�شر حيث قاما 
على ممار�شة البغاء بالإكراه حتت طائلة التهديد وال�شرب بالإ�شافة اإىل 

اخلدمة ق�شراً لإحداهن .
ويف التفا�شيل التي ك�شف عنها العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي مدير عام 
اىل فرع مكافحة  وردت  براأ�س اخليمة  ال�شرطية  للعمليات  العامة  الإدارة 
الجتار بالب�شر معلومة من م�شدر �شري  تفيد بوجود عائلة عربية تقيم 
يف امارة اأخرى ومكونة من الأب )ف.ي 44 عاماً( والأم )خ.ه� 45 عاماً( 
 27 )���س.ف  و  20 عاماً(  بناتهن وهن )ب.ف  باإجبار ثالث من  يقومان 
عاماً( و )ر.ف 17 عاماً( بالإ�شافة لزوجة اأخيهن )م.غ 23 عاماً( و اإبنة 
خالتهن )اأ.ف 12 عاماً ( على الذهاب للحفالت اخلا�شة للرق�س وممار�شة 
اجلن�س مقابل احل�شول على مبالغ ماليه ت�شلم للوالدين ، و ي�شاعدهما يف 
ذلك اإبنهم املدعو ) ب.ف 25�شنة ( ، يف حني كما يجربان اإحدى الأخوات 
و هى ) �س.ف 23 �شنة( على اأ�شا�س اإنها خادمة يقت�شر دورها على القيام 
اأو التوا�شل  بجميع اأعمال املنزل و تربية الأطفال ول ي�شمح لها اخلروج 

مع العامل اخلارجي .
عام  ق��ائ��د  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ط��ال��ب  ال�شيخ  ال��ل��واء  لتوجيهات  ونتيجة   
�شرطة راأ�س اخليمة ببذل املزيد من التحريات باأ�شرع وقت نظراً خلطورة 
اجلرمية و �شحاياها من الفتيات �شغار ال�شن مت ت�شكيل فريق للبحث و 
النيابة  اأمر من  اإ�شت�شدار  اأخر ل�شبط اجلناة بعدما مت  التحري و فريق 
العامة ل�شبطهم يف كمني حمكم مت اإع��داده لهذا الغر�س و بناًء عليه مت 

�شبط املتهمني جميعا متلب�شني وبحوزتهم املبلغ املتفق عليه .
اأن��ه و مب�شاعدة  رب��ة منزل  الأم وه��ي  اع��رتف��ت  الأول��ي��ة  التحقيقات    ويف 
والدهن وهو موظف باأحد ال�شركات اخلا�شة باإجبار البنات على ممار�شة 
للرق�س  باإر�شالهن  وذل��ك  بالدولة،  اإقامتهم  قبل  حتى  اأع��وام  منذ  البغاء 

باحلفالت اخلا�شة و ممار�شة اجلن�س مقابل مبالغ مالية .
 وقال احلديدي : مبوا�شلة اإجراءات الإ�شتدلل يف الق�شية ونظراً لل�شكوك 
التى راودت رجال ال�شرطة  مت م�شاهاة احلم�س النووي للجميع حيث مت 
باملخترب اجلنائي  الوراثية  الب�شمة  ال�شحايا على خبري  و  عر�س اجلناة 

النتيجة  ف��ج��اءت  للمتهمني  الفتيات  ن�شب  لبيان  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
�شلبية ل��الأب و الأم حيث تبني ان لديهم فقط بنت و اح��ده و هي ) ر.ف 
و  �شفرهم  ج��وازات  تزوير  مت  الالتي  الفتيات  جميع  اأ�شل  من   ) 17�شنة 
لي�شهل  املتهمني  بنات  اإنهن  اأ�شا�س  �شنوات على  للدولة قبل عدة  اإدخالهم 
و  الفتيات  ب��اأن  ،علماً  الأ�شرة  الإجرامي حتت غطاء  املتهمني عملهم  على 
حتى اللحظة ل يعلمون حقيقة الأم��ر ، و ما زال البحث و التحري قائم 

ملعرفة احلقائق.
 و ب�شوؤال ال�شحايا ك�شفن عن تعر�شهن لل�شرب من قبل والدهن و اأخيهن 
عند امتناعهن عن الذهاب لهذه الأماكن و التي يتم فيها التحر�س فيهن 
جن�شياً، ويتم تهديدهن باإر�شالهن لأخيهن يف موطنهم الأ�شلي ليجربهن 
على ممار�شات منافية لالآداب مع الرجال يف ظل عدم وجود قانون يحميهم 
يف بلدهن ، واأردفن قائالت اأنهن ل يرون يف ال�شحية ال�شاد�شة اأي مظهر 
يدل على انها اأخت لهن حيث انها تعمل كاخلادمة يف املنزل و ل ي�شمح لها 

للخروج برفقتهن  .
   وقال احلديدي باأنه متت اإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة بتهمة الجتار 
يف الب�شر، فيما اأحيلت ال�شحايا اإىل مركز الإيواء لرعاية الن�شاء والأطفال، 

اإذ ح�شلن على الرعاية القانونية والنف�شية الالزمة .
اأن رج��ال ق�شم اجل��رائ��م املنظمة  اإىل     ولفت العميد ع��ب��داهلل احل��دي��دي 
املتورطني  كبرية ل�شبط  الب�شر يبذلون جهوداً  وفرع مكافحة الجتار يف 
يف ق�شايا الجتار يف الب�شر و ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان واإح��رتام اأدميته 
وذلك بالتن�شيق والتعاون مع كافة اجلهات ذات ال�شلة، مطالباً جميع اأفراد 
املجتمع ب�شرورة التعاون مع رجال ال�شرطة، والإبالغ عن اأية خمالفات اأو 

جتاوزات قد ت�شر باملجتمع اأو تعكر اأمنه وا�شتقراره .
   وا���ش��ت��ن��ك��ر احل���دي���دي ال��واق��ع��ة ال��غ��ري��ب��ة ب��اع��ت��ب��ار ال��ط��رف الآخ����ر وهما 
)الوالدان( من الأطراف الأ�شا�شية يف حياة الأبناء واللذان من املفرت�س 
الن�شح  وتقدمي  ومراقبتهم  لهم  واحلماية  الرعاية  كل  يقدمان  اأن  بهما 
والإر�شاد لهم، بدًل من الإيقاع بهم واإجبارهم لإرتكاب اجلرائم وال�شلوكيات 
اأوًل،  وامل��ذاه��ب  الأدي���ان  وكافة  الإ�شالمي  الدين  يرف�شها  التي  اخلاطئة 
ال�شكوك  راودتنا  املنطلق  هذا  و من  اأن��ه  ، حيث  ثانياً  والتقاليد  وال��ع��ادات 
حول حقيقة عالقة الأبوة و المومة املفرت�شة مما دفعنا اىل اإخ�شاعهن 
لفح�س الب�شمة الوراثية و التي اأماطت اللثام عن هذا الإ�شتغالل الب�شع 

لطفولة البنات و اإ�شتغالل اأدميتهن و اإهانة كرامتهن حتت �شتار الأ�شرة.

الو�شطى  باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  ا�شت�شاف 
مبقره يف مدينة الذيد فعاليات حما�شرة خماطر املخدرات التي ملركز 
الطب الوقائي يف الذيد والتي اأقيمت حتت �شعار اإم��ارات بال خمدرات 

�شمن فعالية ل�شغط دم �شليم.
املدير  بالليث  عبيد  و�شعيد  املجل�س  رئ��ي�����س  امل��ح��ي��ان  را���ش��د  بح�شور 
الو�شطى  املنطقة  واأه���ايل  اأع��ي��ان  م��ن  كبري  وع��دد  للمجل�س  التنفيذي 

ولفيف كبري من املدعوين
وقدم املحا�شرة ها�شم الوايل من اإدارة مكافحة املخدرات من �شرطة دبي 
حيث تناول اآليات تدريب امل�شاركني على اأف�شل الطرق الكفيلة للتعرف 
لذلك  امل��وؤدي��ة  والنف�شية  الجتماعية  وال��ظ��روف  املتعاطني  �شلوك  اإىل 
وتزويد  املبكر  وبالتدخل  التعاطي  م�شكلة  ازدي���اد  من  احل��د  وحم��اول��ة 
امل�شاركني باملعارف واملهارات الالزمة لالإملام بق�شية التعاطي والإدمان 
وتناول اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات يف احلد من م�شكلة املخدرات 
والإدمان وطرق الوقاية من هذه الآفة اخلطرة، والإ�شرتاتيجية املتبعة 

يف مكافحة املخدرات .
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  رئ��ي�����س جمل�س  امل��ح��ي��ان  را���ش��د  اأ����ش���ار  م��ن جهته 

الوقائي  والطب  املجل�س  حر�س  اإىل  الو�شطى  املنطقة  يف  والطالبات 
كل  وب��ذل  الوقائية  التوعية  جهود  تكثيف  اإىل  الفعاليات  من  وغريها 
اجلهود والإمكانات لتحقيق اأهدافها وبالتعاون مع جميع اجلهات �شواء 
املوؤ�ش�شات الجتماعية والتعليمية للتوعية باأ�شرار  اأو  الأجهزة الأمنية 
تندرج  املحا�شرة  ه��ذه  يف  املقدمة  ال��ربام��ج  اأن  اإىل  م�شرياً  امل��خ��درات، 
اجلهات  من  وغريها  الوقائي  الطب  اإدارة  تنتهجها  حديثة  اآلية  حتت 
اأي خطر يهدد  اإىل تكاتف اجلهود ملواجهة  للتوجيهات الداعية  تنفيذاً 
اإطار  يف  تاأتي  كما  ال�شباب،  فئة  وه��ي  املجتمعات  ث��روات  اأه��م  م�شتقبل 
م�شكلة  ملكافحة  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 
الإدمان على املخدرات والتي تهتم مب�شاركة ال�شرائح الرتبوية والنخبة 
�شبيل تفعيل خمتلف  املجتمع يف  والإعالمية يف  والفكرية  الجتماعية 
الأدوار ملواجهة هذه الظاهرة على كافة الأ�شعدة واإمياناً بدورهم يف نقل 

الر�شالة التوعوية للمجتمع.
ويف نهاية املحا�شرة قام املحيان يرافقه �شعيد بالليث بتكرمي املحا�شرة 
وتوجيه التقدير لإدارة الطب الوقائي و�شرطة دبي على التعاون لتنظيم 

هذه املحا�شرة وما مت تناوله من حماور توعوية هامة .

•• عجمان ـ الفجر 

واملباحث  التحريات  اإدارة  متكنت 
اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان من 
اآ�شيوي  )خ.خ.ه��������(  امل���دع���و  ���ش��ب��ط 
بده�س  ق���ي���ام���ه  ب���ع���د  اجل��ن�����ش��ي��ة، 
ال�شركة  �شيارات  و�شدم  �شخ�شان 
داخل  والتخريب  بها،  يعمل  التي 
بالعتداء  قام  كما  ال�شركة،  مبنى 
الأبي�س  بال�شالح  موظفيها  على 
)ال�����ش��ك��ني(. و���ش��رح ���ش��ع��ادة املقدم 
ع��ب��داهلل ���ش��ي��ف امل��ط��رو���ش��ي مدير 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية، 
اأن تفا�شيل الواقعة تعود اإىل ورود 
�شخ�س  ب��ق��ي��ام  ت��ف��ي��د  م��ع��ل��وم��ات 
على  ب��الع��ت��داء  اجلن�شية  اآ���ش��ي��وي 
موظفي اإحدى ال�شركات بال�شالح 
الأبي�س )ال�شكني(، وعليه حتركت 
دوري���������ات ال���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
اجلنائية فوراً اإىل موقع احلادثة، 
حيث �شوهد جمموعة من موظفي 
وب�شوؤالهم  امل��ب��ن��ى  خ���ارج  ال�����ش��رك��ة 
اأفادوا باأن املدعو )خ.خ.ه�( اآ�شيوي 
اجلن�شية كان يعمل ك�شائق تاك�شي 
بال�شركة وقد اأنهيت خدماته وهو 
على  ي��ع��ت��دي  امل��ب��ن��ى  ب���داخ���ل  الآن 
ال�شرطة  رج��ال  فتوجه  املوظفني، 
للدخول اإىل املبنى فوجدوا املتهم 
املذكور يف حالة ع�شبية ويحمل يف 
يديه  اأن  كما  �شكيناً،  اليمنى  ي��ده 

ملتالزمة  الإم����ارات  جمعية  نّظمت 
داون ممثلة يف اللجنة الطبية دورة 
اإ�شعافات اأولية لأ�شر ذوي متالزمة 
دبي  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  داون 
خلدمات الإ�شعاف. و�شملت الدورة 
التى اأقيمت مبقر اجلمعية ال�شبت 
ال�شاعة  م�����ن   2013-4-13
وح�شرها  م  �س-2:00   9:00
داون  اأ�شرة من ذوي متالزمة   12
حما�شرات   ، باجلمعية  امل�شجلني 
ن��ظ��ري��ة و ت���دري���ب���ات ع��م��ل��ي��ة حول 
احلوادث  يف  امل�شابني  مع  التعامل 
والغرق  الإغماء  والكوارث وحالت 
واحل����������روق وال���ك�������ش���ور واجل�������روح 
الكهربائية  وال�شدمات  والت�شمم 
وح�����الت الخ���ت���ن���اق، وغ���ريه���ا من 
احلالت الطارئة التي يتعر�س لها 
الأف��راد اإ�شافة اإىل ما قد يعرت�س 

واإ�شابات  ح�����وادث  م���ن  الأط����ف����ال 
واأعربت  م��ع��ه��ا.  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
الدكتورة منال جعرور، نائب رئي�س 
العميق  الإدارة عن �شكرها  جمل�س 
ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف على 
ال�شاد�شة  لل�شنة  املتوا�شل  تعاونها 
التوايل يف عقد تلك الدورات  على 
معربه  داون  متالزمة  ذوي  لأ���ش��ر 
الأ�شر  ت�شتفيد  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا  ع���ن 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��دري��ب��ات التي 
ال���دورة مبا ي�شهم  تلقينها يف ه��ذه 
التقليل من الأخطار وامل�شاعدة  يف 

يف حالة وقوع احلوادث والكوارث.
الأولية  الإ���ش��ع��اف��ات  ف��ك��رة  وت��ق��وم 
ع��ل��ى م��ب��داأ م�����ش��اع��دة الأف�����راد على 
حماية اأنف�شهم و�شحتهم ومواجهة 
امل���واق���ف ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل خ��ط��را على 
ح��ي��ات��ه��م وح���ي���اة الآخ�����ري�����ن. قدم 

املدرب  ذكي،  الأ�شتاذ فوزي  ال��دورة 
خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف  املخت�س 

الإ�شعاف ، والأ�شتاذة مرمي خمي�س 
�شعيد.

ومالب�شه ملطخة بالدماء، فطلب 
ال�شكني  ترك  منه  ال�شرطة  رج��ال 
ف��رف�����س ن��ه��ائ��ي��ا يف ب��داي��ة الأم����ر، 
وبعد التفاو�س معه و�شع ال�شكني 
ال�شيارات  اإح�����دى  ���ش��ن��دوق  ع��ل��ى 
نف�شه،  و�شلم  امل��وق��ع  يف  امل��ت��واج��دة 
بحوزته  ���ش��ب��ط��ت  تفتي�شه  وب��ع��د 
�شكينا اأخرى كان يخبوؤها بتثبيتها 

اأ�شفل �شاقه الي�شرى.
وب�������ش���وؤال اأح�����د امل��ت�����ش��رري��ن اأف����اد 
ب��اأن امل��دع��و )خ.خ.ه�����( ق��ام بده�شه 
و�شوله  ع��ن��د  اخل��ا���ش��ة  ب�����ش��ي��ارت��ه 
ت���وج���ه ل�شدم  ث���م  ال�����ش��رك��ة  مل��ق��ر 

املركبات اخلا�شة بال�شركة، بعدها 
اأجهزة  اأح���د  واأت��ل��ف  للمبنى  دخ��ل 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وح��ط��م زج����اج نافذة 
امل��ك��ت��ب. وب�������ش���وؤال امل��ت��ه��م اإع���رتف 
اعرتف  كما  اإليه،  املن�شوبة  بالتهم 
ب��اأن��ه ق���ام ب��ده�����س �شخ�س اآخ���ر يف 
ق��ب��ل قدومه  ال��را���ش��دي��ة  م��ن��ط��ق��ة 
لل�شركة، وعلى اأثره حتركت دورية 
اأخ��رى اإىل مكان احل��ادث فوجدوا 
بقايا من بقع الدم واأ�شنان امل�شاب، 
ومع التحري عرث رجال ال�شرطة 
متواجداً  املدهو�س  ال�شخ�س  على 
يف منزله وقد تعر�س لعدة اإ�شابات 

فورا  ب���ادروا  حيث  وفكه  ظهره  يف 
اإ���ش��ع��اف لنقله  ب��ا���ش��ت��دع��اء ���ش��ي��ارة 
املتهم  اأف����اد  وق���د  امل�شت�شفى،  اإىل 
ب�شوؤاله عن اأ�شباب فعلته اأنه توجه 
مبديرها  ل��ي��ل��ت��ق��ي  ال�����ش��رك��ة  اإىل 
اإلغاء  ب�شبب  منه  كان غا�شباً  لأنه 
م�شتحقاته  ت�شليمه  دون  اإق��ام��ت��ه 
 )25000( ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي 
خم�شة وع�شرون األف درهم، وعليه 
مت ا���ش��ت��ك��م��ال ك���اف���ة الج��������راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واإح���ال���ة امل��ت��ه��م وملف 
الق�شية اإىل النيابة العامة ليتخذ 

القانون جمراه.
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ال�سوؤون الجتماعية والهوية يتفقان على تب�سيط الجراءات للم�ستفيدين من امل�ساعدات الجتماعية
•• دبي-وام:

الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  حممد  م��رمي  معايل  بحثت 
للهوية  الم��ارات  �شعادة علي خ��وري مدير عام هيئة  اجتماعها مع  خالل 
من  ال�شتفادة  واإمكانية  التعاون  �شبل  الطرفني  من  م�شئولني  بح�شور 
من  امل�شتفيدين  بيانات  على  للح�شول  فيها  الهوية  هيئة  بيانات  قاعدة 
امل�����ش��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ربام��ج الإلكرتونية 
لل�شمان الجتماعي واإجراء اأي تعديالت مقرتحة من اجلانبني مبا ي�شهل 

الإجراءات املتبعة ويخف�س عددها والوقت امل�شتغرق لكل اإجراء.
وقد زودت هيئة الهوية وزارة ال�شوؤون الجتماعية باأجهزة القارئ الإلكرتوين 
وعددها مائة جهاز ل�شتعمالها من قبل الباحثني الجتماعيني للح�شول 
على البيانات اخلا�شة بامل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي واإعتماد بطاقة  

و�شائل اأكرث مرونه للح�شول على البيانات والثبوتيات عن امل�شتفيدين من 
امل�شاعدات الجتماعية بالتوا�شل املبا�شر مع كل اجلهات ذات العالقة دون 

تكليف امل�شتفيدين باإ�شتيفاء تلك الثبوتيات املطلوبة.
الإم���ارات للهوية  به هيئة  ال��ذي ت�شطلع  بالدور  ال��وزي��رة  واأ���ش��ادت معايل 
واجنازتها يف �شنوات حمدودة بتوفري قاعدة بيانات متكاملة عن مواطني 
اأر�شها تعترب الأو�شع والأهم خا�شة واأن بياناتها  الإم��ارات واملقيمني على 

يتم حتديثها با�شتمرار مما يعطيها قيمة اإ�شافية.
واأكدت حر�س الوزارة على الإفادة من تلك البيانات فيما يتعلق بامل�شتفيدين 
من امل�شاعدات الجتماعية والذين يفوق عددهم 80 األف مواطن. و�شيتم 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ش��ة ب��الأ���ش��خ��ا���س م��ن ذوي الإع���اق���ة الذين 
بيانات  توفر  ويعترب  لهم  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي  على  ال���وزارة  حتر�س 
�شوء  يف  احتياجاتهم  و�شمن  لهم  النوعية  اخلدمة  لتوفري  اأ�شا�شيا  عنهم 

الهوية كمرجعية رئي�شية للحالت امل�شجلة يف قاعدة بيانات وزارة ال�شوؤون 
الأدوار بني موؤ�ش�شات احلكومة الحتادية  تكاملية  الجتماعية. ويف �شوء 
�شتقوم الوزارة وهيئة الهوية بتوقيع اإتفاقية تعاون بينهما بهدف الرتقاء 
باخلدمات احلكومية املقرتحة للم�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي من 
اإجراء  لكل  امل�شتغرق  والوقت  عددها  واإخت�شار  الإج���راءات  ت�شهيل  خ��الل 
وي�شعى كال الطرفني لالإفادة من قواعد البيانات املتوفرة لدى كل منهما 

كما مت بحث مدى اإمكانية الربط ال�شبكي يف امل�شتقبل.
بع�س  ت��وف��ري  ال��ه��وي��ة  هيئة  م��ن  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  طلبت  وق��د 
الح�����ش��ائ��ي��ات اخل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ن��ني وف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب وذل����ك ل��و���ش��ع خطط 

ا�شرتاتيجية ت�شتهدف هذه الفئات �شمن برامج ومبادرات الوزارة.
واتفق الطرفان على اأن يقوم املخت�شون من الطرفني بو�شع اآليات التعاون 
باإيجاد  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  و�شتقوم  الجتماع.  يف  ماجاء  لتنفيذ 

نوع الإعاقة وعمر املعاق واملوؤهالت واملهارات التي ميلكها. وقدمت الوزارة 
امل�شاعدات  من  بامل�شتفيدين  اخلا�شة  البيانات  عن  عر�شا  الجتماع  اأثناء 
الجتماعية وتوزيعهم اجلغرايف فيما قدمت هيئة الهوية عر�شا خلدماتها 
معايل  واأك���دت   . الدميغرافية  واملعلومات  البيانات  جم��ال  يف  واإجن��ازات��ه��ا 
منها  لالإفادة  بامل�شنني  خا�شة  بيانات  توفري  على  ال��وزارة  حر�س  الوزيرة 
�شنوات  تنفيذها على مدى خم�س  يتم  التي  للم�شنني  الوطنية  يف اخلطة 
يف  للم�شنني  متميزة  خ��دم��ات  بتقدمي  ال����وزراء  جمل�س  توجيه  على  ب��ن��اء 
جمال الرعاية ال�شحية وال�شكان وال�شيخوخة الن�شطة والتعليم والرعاية 
والبيئة املوؤهلة واإن توفري البيانات �شي�شهم يف حتقيق اأهداف تلك اخلطة 
املخت�شني يف  املطلوبة بني  التعاون  اأوجه  ا�شتكمال  الطرفان على  واتفق   .
التعاون وتطوير فر�شه وو�شع الإطار العام  اآليات  الوزارة والهيئة لو�شع 

امل�شتقبلي له .

يف دورتها ال�شاد�شة باأبوظبي

من�سور بن زايد ي�سهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الرتبوية
اأمل العفيفي: حفل التكرمي للفائزين ميثل منا�سبة تتحقق من خاللها ر�سالة اجلائزة

اأنور قرقا�س يفتتح فعاليات اليوم الثالث ملوؤمتر ومعر�س منظمة اجلمارك العاملية 2013

امل العفيفي

•• الفجر -رم�سان عطا:

ي�����ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 
الرتبوية غداً الثنني حفل تكرمي 
دورتها  يف  ب���اجل���ائ���زة  ال���ف���ائ���زي���ن 
 ،  2013-2012 ال�������ش���اد����ش���ة 
التعليم  قيادات  من  ع��دد  بح�شور 
ذات  الدولية  واملنظمات   ، بالدولة 
باوليني(  )اآنا  بينها  العالقة ومن 
لليون�شكو  الإقليمي  املكتب  رئي�س 
باململكة الأردنية الها�شمية ، �شعادة 
الدكتور )عز الدين كتخدا( رئي�س 
امللكة  جائزة  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الأردنية  باململكة  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا 
والعاملني  واملكرمني   ، الها�شمية 
يف قطاع الرتبية والتعليم بالدولة 

والوطن العربي.
واأكدت �شعادة اأمل العفيفي الأمني 
العام للجائزة اأن ما يزيد اجلائزة 

•• دبي-وام:

فعاليات  ع��ن  دب��ي  ج��م��ارك  اأعلنت 
ال��ي��وم��ني ال��ث��اين وال��ث��ال��ث ملوؤمتر 
ومعر�س منظمة اجلمارك العاملية 
احل���دود  اإدارة  ل��ت��ق��ن��ي��ات   2013
وامل��ن��اف��ذ ال����ذي ي��ق��ام حت��ت رعاية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الفريق  فيه  وي�����ش��ارك  دب��ي  ح��اك��م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية والذي يت�شمن 19 
فعالية خمتلفة تتمحور حول �شبل 
وحماية  امل�شروعة  التجارة  تي�شري 
والتن�شيق  وامل��ن��اف��ذ  احل����دود  اأم���ن 
اجل��م��رك��ي ب��ني ال����دول وع����دد من 

املوا�شيع الأخرى ذات ال�شلة.
لليوم  فعالياته  امل��وؤمت��ر  وي�شتهل 
لل�شيد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ب��ك��ل��م��ة  ال���ث���اين 

جوناثان  اجل��ل�����ش��ة  ي���دي���ر  ف��ي��م��ا 
لت�شهيل  التميز  مركز  مدير  ك��وه 

التجارة
حما�شرة  احلوارية  اجلل�شة  وتلي 
بعنوان تي�شري الأعمال من خالل 
تعامل  اإمكانية  وتناق�س  التكامل 
موؤ�ش�شات  م��ع  اخلا�شة  ال�شركات 
التي  ال��ط��ري��ق��ة  بنف�س  اجل���م���ارك 
تتعامل بها مع الوكالت احلدودية 

الأخرى.
كري�شبو  رودري��غ��و  اجلل�شة  ي��دي��ر 
�شركة  يف  الأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر 
خاللها  وي�شت�شيف  فونتني  وي��ب 
ال�شرايرة  ق��ا���ش��م  غ���ال���ب  ال���ل���واء 
م���دي���ر ع�����ام اجل����م����ارك الأردن����ي����ة 
�شيا�شة  م���دي���ر  ب��ي�����ش��ي��ك  وج������ون 
التجارة العاملية واملعايري يف �شركة 
مايكرو�شوفت وويلي �شومبا كبري 
موظفي برامج اجلمارك والتجارة 
وال�شتثمار  وامل��ال��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
اأفريقيا  ج���ن���وب  م��ن��ظ��م��ة  ل�����دى 

وت�شت�شيف كال  الدولية  التجاري 
املهندي  اأحمد بن علي  �شعادة  من 
العامة  ل����������الإدارة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
ل��ل��ج��م��ارك يف دول���ة ق��ط��ر و�شمري 
مبارك مدير تطوير الأعمال لدى 
اللوج�شتية  للخدمات  نافذ  �شركة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���ارن���ز  وت����وم 
ل�شركة اإنتيجري�شن بوينت واإركان 
النووية  ال���ت���ج���ارة  حم���ل���ل  ����ش���اك���ا 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ل����دى 
نائب  اأف����زي����ك  دي��ف��ي��د  و  ال����ذري����ة 
الربيد  تكنولوجيا  م��رك��ز  م��دي��ر 
العاملي للربيد فيما  لدى الحت��اد 
تافانو  روب���رت���و  امل��ح��ا���ش��رة  ي��دي��ر 
ملبيعات  ال���ع���امل���ي  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�شركة  ل��دى  والتكنولوجيا  الأم��ن 

يوني�شي�س.
وي��ق��ام م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س منظمة 
ال����ذي تنظمه  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���م���ارك 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  دب�����ي  ج����م����ارك 
م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط حتت 

املنتدب  ال��ع�����ش��و  م������وران  ب���راي���ان 
لل�شيد  وكلمة  اأك�شنت�شر  ل�شركة 
ال��رئ��ي�����س العاملي  دي�����س ف��ريت��ان�����س 
ل��ل�����ش��ح��ن ل����دى الحت������اد ال����دويل 
تتبعها جل�شة  اياتا   للنقل اجلوي 
حوارية بعنوان نظرة حملية تقدم 
واملنافذ  اجل��م��ارك  موؤ�ش�شات  فيه 
اإدارة  ح�����ول  روؤي���ت���ه���ا  احل�����دودي�����ة 
كال  وت�شت�شيف  وامل��ن��اف��ذ  احل���دود 
املدير  نائب  كا�شتيلفي  بابلو  م��ن 
العام للتخطيط ومدير اليرادات 
الأرجنتني  يف  الحت���ادي���ة  ال��ع��ام��ة 
وحممد الهيف مدير اإدارة الحتاد 
العامة  الأم�����ان�����ة  يف  اجل���م���رك���ي 
ال���ت���ع���اون وفريك  ل�����دول جم��ل�����س 
ف���ان زوري�����ن ن��ائ��ب امل��ف��ت�����س العام 
الغذائية  امل��واد  �شالمة  لدى هيئة 
وال�شيد  هولندا  يف  وال�شتهالكية 
الأول  ال�����ش��ك��رت��ري  ت�����ش��امب��ان  ت��ي��م 
وم�شايد  ال��زراع��ة  ل��وزارة  امل�شاعد 
اأ�شرتاليا  يف  وال��غ��اب��ات  الأ���ش��م��اك 

دعم التعاون القت�شادي الإقليمي 
وال�شيد جودوين بونوجنوي مدير 
لدى  ال���ت���ج���اري  ال��ت�����ش��ه��ي��ل  اإدارة 
املركز التجاري للوكالة الأمريكية 
جنوب  ملنطقة  ال��دول��ي��ة  للتنمية 
ال�شريك  مريمان  روب  و  اأفريقيا 
امل�������ش���اع���د ل���ل���ق���ط���اع ال����ع����ام ب����دول 
اإم  ب��ي  اآي  �شركة  ل��دى  البنلوك�س 
اأخ�شائيي  ك��ب��ري  �شيفا  رام��ي�����س  و 
وم�شت�شار  الإلكرتونية  احلكومة 
لدى  للجمارك  التقنية  ال�����ش��وؤون 
ال�����دويل وال�����ش��ي��دة جوليا  ال��ب��ن��ك 
والتنمية  ال�شراكات  فيدما مديرة 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ل���دى  ال��دول��ي��ة 

لل�شرطة اجلنائية - النرتبول.
منظمة  ومعر�س  موؤمتر  ويختتم 
اجلمارك العاملية 2013 فعالياته 
لهذا العام مبحا�شرة بعنوان كيف 
والقطاعني  ل���ل���ج���م���ارك  مي���ك���ن 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س ال��ع��م��ل معا 
التوريد  ���ش��ال���ش��ل  وت���اأم���ني  ل��دم��ج 

�شي�شي  خمتار  حممدو  و  لالإمناء 
ال�شنغال  جل���م���ارك  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
جمل�س  ع�شو  الب�شتكي  وحم��م��ود 
لدبي  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
املوؤمتر  يختتم  اأن  قبل  التجارية 
خالل  من  الثاين  لليوم  فعالياته 

ندوات تقنية متخ�ش�شة.
الثالث  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ف��ت��ت��ح 
املوؤمتر بكلمة ملعايل  والأخ��ري من 
الدكتور اأنور حممد قرقا�س وزير 
تعقبها  لل�شوؤون اخلارجية  الدولة 
العامل  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  ج��ل�����ش��ة 
حول  اأ�شئلة  عدة  وتطرح  الب�شري 
على  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق���درة 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  امل�����ش��اع��دة 
التن�شيق عن قرب بني  الكامنة يف 
ال��وك��الت احل��دودي��ة وم��ن �شمنها 

اجلمارك.
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف اجل���ل�������ش���ة ك����ال من 
رئي�س  ر����ش���ول���وف  خ�����ش��ن��ي��دج��ون 
م�شروع  ل��دى  طاجيك�شتان  فريق 

لإدارة  ال���ف���ع���ال���ة  احل����ل����ول  ����ش���ع���ار 
الفرتة  واملنافذ يف  تن�شيق احلدود 
من 14 اإىل 16 مايواملقبل بفندق 
اأتالنت�س النخلة بدبي ويركز على 
اأم��ن احلدود  وك��الء  التن�شيق بني 
والبيئة  اجلمركية  الدارات  مثل 
والهجرة  وال�����ش��ح��ة  وال���ب���ل���دي���ات 
تكنولوجيا  م��ع��ر���س  ي���ق���دم  ك��م��ا 
للمنتدى  امل�����راف�����ق  امل����ع����ل����وم����ات 
واأف�شل  واحللول  التقنيات  اأحدث 
عمليات  لإدارة  الداعمة  املمار�شات 
اأمن احلدود واملنافذ. ومن املنتظر 
وا�شعة  م�شاركة  املوؤمتر  ي�شهد  اأن 
عاملية  �شخ�شية   800 من  لأك��رث 
متخ�ش�شة  وحم��ل��ي��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة 
والتقنية  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ج��الت  يف 
املعلومات  وتكنولوجيا  والأم��ن��ي��ة 
العاملية  اجلمارك  منظمة  ميثلون 
اجلمركية  والإدارات  وال����دوائ����ر 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة لأك����رث من 

100 دولة.

الفريق  اختيار  ه��و  وف��خ��راً  مت��ي��زاً 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س 
اعتبارية،  تربوية  �شخ�شية  ك��اأول 
�شمن جمال ال�شخ�شية العتبارية 
الرتبوية الذي طرح لأول مرة يف 

دورتها احلالية ، حيث يعد اختيار 
غري  اه��ت��م��ام  م��ن  يوليه  مل��ا  �شموه 
حمدود بتطوير منظومة التعليم 
ب��ن��اء الأج���ي���ال الواعية،  اأج���ل  م��ن 
م�شوؤولياتها  حتمل  على  ال��ق��ادرة 
والتقدم  البناء  م�شرية  تعزيز  يف 

والنه�شة ال�شاملة التي يقودها.
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شموه  وام������ت������الك  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
للروؤية الع�شرية يف دعم املبادرات 
الرتقاء  ت�شتهدف  التي  التعليمية 
املختلفة  ال���ت���ع���ل���ي���م  ب���ق���ط���اع���ات 
ي�شتطيع  ج��ي��ل  ل��ب��ن��اء  وت���ط���وي���ره 
التعامل مع متغريات الع�شر وفق 
ما تقت�شيه امل�شلحة العليا للوطن 

واحلفاظ على هويته ومقدراته .
اأن حفل  ع��ل��ى  ال��ع��ف��ي��ف��ي  وع����ربت 
منا�شبة  ميثل  للفائزين  التكرمي 
تتحقق من خاللها ر�شالة اجلائزة 
بالعملية  ال��ن��ه��و���س  يف  واأه��داف��ه��ا 
من  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً  التعليمية 
تر�شيخ  نحو  اجلائزة  �شعي  خ��الل 
الرتبوي  امليدان  يف  التميز  ثقافة 

اإذ تطرح اجلائزة اأحد ع�شر جماًل 
املعلم  فئة   ( ال��ع��ام  التعليم   : ه��ي 
التقني واملهني،  املعلم  ، فئة  املبدع 
 ،) املوؤ�ش�شي  التعليمي  الأداء  فئة 
التعليم العايل ، ذوي الحتياجات 
املعرفة،  ���ش��ب��ك��ات  ب��ن��اء  اخل���ا����ش���ة، 
الإعالم  املجتمع،  وخدمة  التعليم 
اجلديد والتعليم، التعليم والبيئة 
الرتبوية،  ال��ب��ح��وث  امل�����ش��ت��دام��ة، 

التاأليف  ال����رتب����وي����ة،  امل�������ش���اري���ع 
ال�����رتب�����وي ل���ل���ط���ف���ل، ب���الإ����ش���اف���ة 
الرتبوية  ال�شخ�شية  جم���ال  اإىل 

الإعتبارية الذي مت طرحه 
ال����دورة بهدف  لأول م��رة يف ه��ذه 
ال�شخ�شيات  اإح����������دى  ت�����ك�����رمي 
ال���ت���ي قدمت  ال����رائ����دة  ال��وط��ن��ي��ة 
اإ�شهامات متميزة يف جمال التعليم 

على م�شتوى الدولة . 

�سقر غبا�س يرتاأ�س وفد الدولة يف اجتماعات موؤمتر العمل العربي باجلزائر غدا
•• اأبوظبي-وام:

العمل  ملوؤمتر   40 ال�  ال��دورة  اأعمال  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  ت�شارك 
اأبريل   22 حتى  وت�شتمر  اجل��زائ��ر  يف  الثنني  غد  ي��وم  تبداأ  التي  العربي 
اجل����اري مب�����ش��ارك��ة ممثلني ع��ن احل��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة واأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل و 

العمال.
ويراأ�س معايل �شقر غبا�س وزير العمل وفد الدولة الذي ي�شم يف ع�شويته 
ادارة  مدير  الن�شي  حم�شن  و  العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  مبارك  �شعادة 
التفتي�س و قا�شم جميل مدير ادارة عالقات العمل و وليد احلو�شني نائب 

مدير املكتب الفني ملعايل وزير العمل.
غرفة  ادارة  جمل�س  رئي�س  خما�س  �شعيد  الوفد  يف  العمل  اأ�شحاب  وميثل 
يف  القت�شادية  الدارة  م��دي��ر  القيزي  واأح��م��د  الفجرية  و�شناعة  جت���ارة 
المانة العامة لحتاد غرف التجارة و ال�شناعة و خليفة مطر ع�شو احتاد 

غرف التجارة و ال�شناعة و ع�شو جمل�س ادارة منظمة العمل الدولية عن 
ا�شحاب العمل.

ادارة  كما ي�شارك يف الوفد الدكتور حممد ثاين ال�شام�شي رئي�س جمل�س 
تقارير  املوؤمتر  ويناق�س  ال��دول��ة.  يف  العمال  عن  كممثل  التن�شيق  جمعية 
العمل  فر�س  لتاأمني  العربي  ال�شباب  تطلعات  و  املتوازنة  التنمية  ح��ول 
الالئق و م�شتقبل الت�شغيل يف �شوء املتغريات القت�شادية و الجتماعية يف 

الوطن العربي ا�شافة اىل تقرير حول التاأمني �شد التعطل.
اتفاقية عمل عربية  ا�شتعرا�س م�شروع  املوؤمتر  اأن يتم خالل  املقرر  ومن 
ب�شاأن احلماية الجتماعية للعاملني يف القطاع غري املنظم و اختيار جلنة 

اخلرباء القانونيني لالعوام 2013_2016.
و  املالية  امل�شائل  ويناق�س  املالية  الرقابة  هيئة  ت�شكيل  املوؤمتر  وي�شتكمل 
جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  من  غريها  و  باملنظمة  املتعلقة  الداري���ة 

العمال.
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 املنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )���س.ذ.م.م( ، املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )ذ.م.م(   بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد عمران   ) ح�شب العقد(
حممدعمران خان حممد طفيل  )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�شدة  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم 
النذار العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 رقم 2013/928 
املنذرة : عقارات احلثبور )�س.ذ.م.م( واململوكة ملجموعة احلثبور )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامية/ 

بدرية مالك    املنذر اليه: عطية احمد عطية ابو ها�شم   جمهول حمل القامة 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة ب�شداد قيمة ال�شيكني املرجتعني الآتي بيانهما: 

التعاقد  كانت عليها قبل  التي  باحلالة  ال�شواغل  وت�شليمها خالية من  املوؤجرة  العني  واإخ��الء   
وت�شوية ح�شاب املادة والكهرباء عن مدة �شغله للعني و�شداد ما ي�شتجد من م�شتحقات ايجارية 
ا�شتالم هذه  تاريخ  اق�شاها ثالثون يوما من  التام وذل��ك خ��الل مو عد  تاريخ الخ��الء   حتى 
الن��ذار وال �شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الج��راءات الق�شائية حتميل املنذر اليه بر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل      

البنك امل�شحوب عليه مبلغ ال�شيك رقم ال�شيك
بنك �شتاندرد ت�شاترد   
بنك �شتاندرد ت�شاترد  

8.750 درهم 
8.750 درهم

تاريخ     
2011/6/15
2011/8/15

448746
448745

م
1
2

ǰǾǮǪǖǮǩƗ ƞǾǖǮƩ
دولة الإمارات العربية املتحدة

TEACHERS
ASSOCIATION
UNITED ARAB EMIRATES

جمعية املعلمني
ل�شروط  امل�شتوفيني  العاملني  الأع�شاء  بدعوة  املعلمني  جمعية  اإدارة  جمل�س  يت�شرف 
وواجبات الع�شوية حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية وذلك يف متام ال�شاعة 
يف  الثقافة  ق�شر  مقر  يف  املوافق30 /2013/04م،  الثالثاء  ي��وم  م�شاء  من  اخلام�شة 

ال�شارقة وذلك ملناق�شة والنظر يف جدول الأعمال التايل:
   جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية  :

1- الت�شديق على حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية ال�شابق  .

2- املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن اأعماله يف ال�شنة املنتهية يف 31 / دي�شمرب/ 

2012م، وبرامج الن�شاط وخطة العمل لعام 2013م.

2013م، و مناق�شة واعتماد احل�شاب اخلتامي لل�شنة  امليزانية لعام  3- اعتماد م�شروع 

املالية املنتهية يف 31 / دي�شمرب/ 2012م.
4- اختيار مدقق احل�شابات وحتديد مكافاأته .

5- افتتاح فروع اجلمعية يف العني و اأبوظبي.

6- تغيري �شعار جمعية املعلمني.

7- ما ي�شتجد من اأعمال.

واهلل ويل التوفيق
جمل�س الإدارة
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قائد �سرطة دبي يزور خميم ربيع وطني يف مدر�سة دبي احلديثة
رقعة انت�شاره ودعم براجمه املتنوعة .. مو�شحا اأن خميم ربيع وطني 
ياأتي خالل فرتة العطلة الن�شف ف�شلية للطلبة وي�شتمر ملدة 3 اأ�شابيع 
وي�شتهدف الطلبة من عمر 9 اإىل 13 �شنة وي�شم جمموعة متنوعة من 
الربامج الهادفة وامل�شوقة فيما �شيتم تنظيم برنامج �شيف وطني وعلى 
نطاق اأو�شع خالل الإجازة ال�شيفية القادمة. ويف معر�س اإجابة معايل 
الفريق �شاحي خلفان متيم على اأ�شئلة الطلبة حول كيف من املمكن اأن 
نكون اأف�شل اأكد اأن التفاين بالعمل دون التقيد ب�شاعات الدوام الر�شمي 
ال�شبيل  ه��و  لالإنتاجية  اأ�شا�شي  كمقيا�س  امل���ادي  املعيار  م��ن  وال��ت��ح��رر 
الأف�شل لالرتقاء بالنف�س وتطور الأداء الأمر الذي ينعك�س على الفرد 
حتر�س  اأن  القادمة  لالأجيال  لبد  اأنه  مو�شحا  ووطنه  واأ�شرته  نف�شه 

على مزاولة خمتلف الأعمال والولوج اإىل خمتلف التخ�ش�شات.

لديهم وا�شتثمارها بكل ما هو مفيد هو واجب وطني وم�شوؤولية كبرية 
نت�شاطرها جميعا. واأثنى معاليه على فعاليات املخيم واأن�شطته املتعددة 
كبرية  جمموعة  توجه  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
من الربامج الرتبوية والتثقيفية لهذه الفئات بالإ�شافة اإىل حمالت 
خمتلف  يف  ال��ن�����سء  لتوعية  ال��ع��ام  م���دار  على  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التوعية 
املجالت لت�شاند جميع اجلهود املبذولة من خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين يف حماربة الظواهر ال�شلبية وحماية اأبنائنا من النحراف.
واإطلع معايل القائد العام ل�شرطة دبي من �شعادة �شرار بالهول مدير 
والبنات  الأولد  من  الطلبة  جمموعات  على  وطني  ربيع  برنامج  ع��ام 
التي �شملت خم�س جمموعات رئي�شية وهي مبدعو وطني وجتار وطني 

و�شحفيو وطني وخمرتعو وطني وم�شرحيو وطني ومتطوعو وطني.

التي  الرئي�شية  واملو�شوعات  املجموعات  ت�شنيفات  على  معاليه  واأثنى 
ثقتهم  يعزز  بالهتمام  واحاطتهم  الن�سء  رعاية  اأن  اإىل  لفتا  تغطيها 
بنف�شهم وي�شعرهم بقيمة العمل الذي يقومون به على ب�شاطته فتنمية 
مهارات الطلبة يف هذه ال�شن املبكرة واكت�شاف ميولهم من الأمور املهمة 
التي تلتفت اإليها كربيات املوؤ�ش�شات الرتبوية يف العامل وهو الأمر الذي 
نحن بحاجة اإليه .. متمنيا اأن يوؤدي املخيم اأهدافه الأ�شا�شية ويكت�شف 
اأبنائنا الطلبة ل �شيما يف جمالت  جمموعة من املهارات املتميزة عند 
الخرتاعات العلمية والتقنية. من جانبه اأكد �شرار بالهول مدير عام 
مقدمتها  ويف  الوطنية  ال�شخ�شيات  م�شاركة  اأن  وطني   ربيع  برنامج  
معايل القائد العام ل�شرطة دبي من اأهم ال�شيا�شات التي يتبعها الربنامج 
من اأجل الإعالن عن نف�شه وتكثيف تواجده باملجتمع من اأجل تو�شعة 

•• دبى-وام:

زار معايل الفريق �شاحي خلفان متيم القائد العام ل�شرطة دبي طالب 
ينظمها  التي  املخيم  وفعاليات  اأن�شطة  على  واإطلع  وطني  ربيع  خميم 
برنامج املخيم للفئات العمرية من 9 اإىل 13 �شنة ومن خمتلف اإمارات 

الدولة وذلك يف مدر�شة دبي احلديثة.
وعرب معايل القائد العام ل�شرطة دبي عن �شعادته لهذه الدعوة من قبل 
اأبنائه وبناته من املنت�شبني  القائمني على الربنامج من اجل م�شاركة 
تكفل  التي  ال��ربام��ج  ه��ذه  ممثل  وج��ود  اأن  م��وؤك��دا  بالفعاليات  باملخيم 
اأمر  اأمنا هو  اأبناءنا بالرعاية والهتمام يف فرتات الإج��ازات الدرا�شية 
الفراغ  اأوق��ات  م��لء  على  والعمل  الن�سء  واع��ت��زاز فحماية  مبعث فخر 

لتعزيز اأمن و�شالمة الأطفال يف الإمارات

برنامج �ساند يدرب 220 م�سرفًا و�سائق حافلة على ال�سعافات الأولية والإنعا�س الرئوي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد م���ن اخل���رباء 
ال�شتجابة  جم��ال  يف  واملخت�شني 
�شاند،  ب��رن��ام��ج  ع��ق��د  ل���ل���ط���وارئ، 
التطوعي  ال���وط���ن���ي  ال����ربن����ام����ج 
الطوارئ  ح����الت  يف  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
لتنمية  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع 
الهيئة  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال�����ش��ب��اب 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث برناجماً تدريبياً لأكرث 
حافلة  و�شائق  م�شرفاً   220 م��ن 
م����ن ك��������وادر ����ش���رك���ة م���وا����ش���الت 
الإمارات يف اأبوظبي، حول معايري 
التعامل  وكيفية  وال�شالمة  الأمن 

مع احلالت الطارئة. 
التدريبي  الربنامج  ه��ذا  وي��ه��دف 
م��ق��ر  موا�شالت  يعقد يف  وال���ذي 
الإم������ارات يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى مدى 
خ��م�����س ج��ل�����ش��ات ت���دري���ب���ي���ة،  اإىل 
اإعداد موظفي و�شائقي احلافالت 
يف ���ش��رك��ة م���وا����ش���الت الإم�������ارات 
وت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م يف جم���ال 
الناجمة  ل���ل���ط���وارئ  ال���ش��ت��ج��اب��ة 

الأمن وال�شالمة يف الدولة. 
وك�شفت احلب�شي عن وجود خطة 
على  تقوم  القادمة  لالأ�شهر  عمل 
�شائق،   500 تدريب ما يزيد عن 
150 م�شرفاً و40 موظفاً من  و 
الإمارات  موا�شالت  �شركة  ك��وادر 
تدريب  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  ب���اأب���وظ���ب���ي. 
����ش���ائ���ق���ي وم���������ش����ريف وم�������ش���رف���ات 
التعامل  م���ه���ارات  ع��ل��ى  ال��ب��ا���ش��ات 
والك�شور  وال��ن��زي��ف  اجل�����روح  م���ع 
احلرارية  والإ����ش���اب���ات  واحل�����روق 
وحالت الرعاف، كما يتم تدريبهم 
واأنواع  احل��ري��ق  م��ع  التعامل  على 
احلريق وكيفية ا�شتخدام طفايات 
احلريق املختلفة املنا�شبة لكل نوع 
م��ن اأن����واع احل��ري��ق، وذل���ك جلعل 
اآمناً  ال��ب��ا���ش��ات  يف  ال���ط���الب  ن��ق��ل 
ب��وج��ود ك���وادر م��درب��ة وم��وؤه��ل��ة يف 
مع  للتعامل  الإم���ارات  موا�شالت 
على  للحفاظ  ال��ط��ارئ��ة  احل����الت 
التدريب  وي��رك��ز  ال���ط���الب.  ح��ي��اة 
على   80% وب��ن�����ش��ب��ة  مب��ع��ظ��م��ه 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  العملي  ال��ت��دري��ب 
لالإ�شعافات  ال��ط��ارئ��ة  الأ���ش��ال��ي��ب 

التعامل مع  وال�شالمة يف  الأولية 
احلريق. 

الهدف  ب�����اأن  واأ����ش���اف���ت احل��ب�����ش��ي 
ال����ن����ه����ائ����ي م������ن ه��������ذه اخل���ط���ط 
وال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ي��ت��م��ث��ل يف 
طالب  وخا�شة  الأط��ف��ال،  حماية 
امل��دار���س، م��ن الأ���ش��اب��ات الناجمة 
ومبختلف  ال���ط���رق،  ح�����وادث  ع���ن 
اأن���واع���ه���ا، وذل����ك م���ن خ����الل رفع 
م�����ش��ت��وي��ات الأم�����ن وال�����ش��الم��ة يف 
فرق  واإع���داد  املدر�شية،  احلافالت 
وموؤهلة  م����درب����ة  وك��������وادر  ع���م���ل 
الطارئة،  احل�����الت  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
الر�شمية  الأح�شائيات  واأن  خا�شة 
الطرق  ح�������وادث  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
عنها متثل  ال��ن��اج��م��ة  وال���ش��اب��ات 

�شبباً رئي�شياً لوفيات الأطفال. 
التدريبية  ���ش��ان��د  ب���رام���ج  وت��ع��ق��د 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
والأزم������������ات  ال�������ط�������وارئ  لإدارة 
بدورها  ت��ق��وم  وال��ت��ي  وال����ك����وارث، 
الدعم  اأ����ش���ك���ال  ب��ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف 
جمال  يف  املختلفة  �شاند  لأن�شطة 
ال��ت��وع��ي��ة وال���ت���دري���ب ع��ل��ى كيفية 

ال����ش���ت���ج���اب���ة مل����واق����ف ال����ط����وارئ 
والأزمات املحتملة.   

الوطني  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
حالت  يف  لال�شتجابة  التطوعي 
الطوارئ )�شاند( هو برنامج فريد 
من نوعه يف دولة الإمارات العربية 
مع  بالتعاون  اإطالقه  مت  املتحدة، 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والأزم����ات وال��ك��وارث، وي��ق��وم على 
ال���ب���ن���اء ع��ل��ى ن���ق���اط ال���ق���وة لدى 
على  املعروفة  التطوعية  النماذج 
امل�����ش��ت��وى ال����دويل، وخ��ا���ش��ة هيئة 
ال��دف��اع امل���دين ال�����ش��وي��دي��ة، وفرق 

للطوارئ يف  املجتمعية  ال�شتجابة 
اأمريكا.

وي����ع����م����ل �����ش����ان����د ع����ل����ى ت���وح���ي���د 
دولة  اأن��ح��اء  جميع  يف  املتطوعني 
الذين  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
بامل�شوؤولية  واح���داً  ح�شاً  ميتلكون 
الج���ت���م���اع���ي���ة وامل����دن����ي����ة. وي����ِع����دٌّ 
ملواجهة  امل���ت���ط���وع���ني  ال���ربن���ام���ج 
حالت الطوارئ الوطنية واملحلية، 
مما ي�شهم يف رفع جاهزية الدولة 

لإدارة حالت الأزمات.
وي�������دع�������م ������ش�����ان�����د ال�����ش����ت����ج����اب����ة 
ل����الإغ����اث����ة يف ح����الت  ال���وط���ن���ي���ة 

ال������ط������وارئ ع���ل���ى ن����ط����اق وا�����ش����ع، 
خ��الل ح��الت الأزم���ات والكوارث، 
وي��وف��ر م��ت��ط��وع��ني م��درب��ني على 
حلالت  لال�شتجابة  ع��اٍل  م�شتوى 
قادرين  يكونون  بحيث  ال��ط��وارئ، 
املحلية  ال��ه��ي��ئ��ات  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 
وال��وط��ن��ي��ة يف ح���الت الأزم�����ات اأو 
الربنامج  ي�����زود  ك��م��ا  ال����ط����وارئ. 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة، باملعارف 
للم�شاركة  ال����الزم����ة،  وامل����ه����ارات 
يف  وامل�شاهمة  الأزم����ات  ح���الت  يف 
تاأمني �شالمة اإخوانهم املواطنني.

امل����روري����ة، خا�شة  احل�������وادث  ع���ن 
الأولية  ال���ش��ع��اف��ات  جم����الت  يف 
لالأطفال،  ال����رئ����وي  والإن����ع����ا�����س 
واأمثلة  تدريبات  وذل��ك من خالل 
مواقف  حتاكي  خمتلفة  تطبيقية 
احلقيقية  واحل�������وادث  ال����ط����وارئ 
تقع  ان  املمكن  م��ن  التي  املحتملة 
وم�شاعديهم  ال�شائقني  تواجه  اأو 
اأثناء قيامهم بواجباتهم واأعمالهم 

اليومية. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، ق��ال��ت ميثاء 

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل���ب�������ش���ي، 
ل��ل��ربام��ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات 
تنظيم  اإن  ال�������ش���ب���اب:   ل��ت��ن��م��ي��ة 
م��ث��ل ه���ذه ال���ربام���ج ي���اأت���ي بهدف 
ال�شائقني  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  رف���ع 
و�شع  يف  يكونون  الذين  والأف���راد 
ميكنهم من التعامل واإدارة مواقف 
الأزمات والطوارئ املحتملة، ورفع 
تقدمي  على  وقدرتهم  جاهزيتهم 
املنا�شب،  الوقت  يف  املنا�شب  العون 
م�شتويات  حت�����ش��ني  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا 

م�ساندة تبداأ تنفيذ م�سروع اإعادة مطبعة املركز الوطني للوثائق والبحوث خيال الرقمية والإبداع 
تاأهيل 8 مدار�س يف اأبوظبي والعني •• ابوظبي-وام:

يف  ت�شتطيع  حديثة  مطبعة  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ميتلك 
�شفحات  من  �شفحة   2777.8 طباعة  زر  وبلم�شة  ال��واح��دة  ال�شاعة 
ايه فور اي اكرث من مليوين ن�شخة تقريبا يف ال�شهر الواحد. وا�شتفاد 
املركز من هذه التقنية املتطورة فاجنز مئات الن�شخ من اإ�شداره اجلديد 
ع��ل��ى اجل���زر الثالث  الإي�����راين  الإم���ارات���ي  ل��ل��ن��زاع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شوية 
للكتاب2013  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  يف  للم�شاركة  منه  ا�شتعدادا 
وذلك اإىل جانب اإجناز املطبعةعلى اكمل وجه مهامها اليومية املتمثلة 
التعريفية  الكتيبات  مثل:  الأخ��رى  املطبوعات  من  املركز  يحتاجه  مبا 
واللوحات  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  وال��ب��ط��اق��ات  وامل���ظ���اري���ف  ال��ت��ق��دي��ر  و����ش���ه���ادات 
الإعالنية... وغريها وكل ذلك يجري اإجنازه على اأكمل وجه ومبنتهى 
مدير  الري�س  اهلل  عبد  الدكتور  �شعادة  وق��ال  قيا�شي.  زم��ن  ويف  الدقة 
املركز انه رغم هذه الطاقة الهائلة للمطبعة فان ن�شبة التالف فيها يكاد 

يكون �شفرا لأنها ل حتتاج اإىل جتارب ل�شبط الألوان ..
 م�شريا اىل ان باملطبعة جهاز لطباعة ال�شفحات ايه 3 و ايه 4  بغر�س 
طباعة الكتيبات وغريها باأعداد حمددة. وا�شاف يف حديث لوكالة انباء 
واح��دة من  ن�شخة  اأن تطبع  ت�شتطيع  باأنها  املطبعة متتاز  ان  الم��ارات 
الكتاب- على �شبيل املثال- اأو مئات الن�شخ ح�شب الأمر الذي ي�شلها من 
حتتاج  ول  اإلكرتونية  فيها  الطباعة  لأن  واح��دة  زر  ب�شغطة  احلا�شوب 
كلفة  ان  يعني  ذل��ك  ان  وق��ال  للت�شوير.  معدنية  و�شفائح  اأف���الم  اإىل 
ع��دد كبري من  كانت مع  اإذا  كلفتها  اأك��رث من  لي�شت  ال��واح��دة  الن�شخة 
الن�شخ .. موؤكدا ان يف جهاز الطباعة الرقمي فيلما ي�شتوعب اأكرث من 
خم�شة ماليني ورقة جاهزة للطباعة وان خط الطباعة يبداأ من جهاز 
الأجهزة  اأح��دث  يعد من  ال��ذي  الرقمي  ايجن3   اإىل جهاز  الكمبيوتر 
األوان وينفذ الطباعة على وجهي  يف عامل الطباعة كونه يعمل باأربعة 
الورقة وينهي كل ن�شخة من الكتاب على حدة. وا�شاف ان جهاز البلوتر 
ويطبع  الإعالنية  واللوحات  واملل�شقات  الالفتات  طباعة  مهمة  يتوىل 

على م�شاحة ي�شل عر�شها حتى 2.25 م واأما طولها فيمكن التحكم به 
ح�شب موا�شفات املطبوع ويقوم البلوتر بدمج الألوان ويجفف الأحبار 
ويثبتها حراريا لتزداد مقاومتها وتدوم فرتة اأطول وت�شعى املطبعة من 
اأجل التحول اإىل احلرب �شديق البيئة وفق نظام �شخ احلرب ذي احلبيبات 
املتجان�شة و�شريعة الذوبان والقادرة على طباعة جميع الألوان ب�شرعة 
عالية حاملا يتم الت�شغيل. وجاء تاأ�شي�س املطبعة يف اإطار التحول الكبري 
الذي �شهده املركز والتطور الذي واكب انتقاله اإىل مبناه اجلديد عام 
املتخ�ش�شة  اإ�شداراته  وم�شاعفة  العلمي  للبحث  وت�شجيعه  2005م 
كما   . واخلارجية  الداخلية  الفعاليات  وم�شاركاته يف  اأن�شطته  تنامي  و 
الوقت  اأهمية  وعلى  اإجنازاته  تكامل  على  املركز  ذلك حر�شا من  ياأتي 
طبيعة  ولأن  التاريخية  الوثائق  يف  اأحيانا  املطلوبة  ال�شرية  و���ش��رورة 
العمل يف املركز ت�شتدعي وجود املطبعة اخلا�شة ب�شوؤونه والتي يعتمد 
عليها يف اإجناز اإ�شداراته ومطبوعاته . وقد �شهدت املطبعة تو�شعا كبريا 
وحتديثا جوهريا يف خمتلف مراحل الإنتاج فيها وا�شبحت تعتمد على 
الذي  الهائل  التطور  يكن  رقمية متطورة ومل  واأجهزة  تقنيات حديثة 
حدث عليها يف زيادة ال�شرعة والدقة واخت�شار املراحل فح�شب واإمنا يف 
والدوريات  البيانية  والر�شوم  ال�شور  تطبع  فاأخذت  املتنوعة  اإجنازاتها 
وبطاقات الدعوات والتهنئة واملل�شقات والكتيبات واللوحات الإعالنية 
تعمل  كما  اجل���ودة.  عالية  ووف��ق موا�شفات  بدقة  وغ��ريه��ا  وال��الف��ت��ات 
لتعي�س  وتنظفها  اغلفتها  فتدعم  القدمية  الكتب  ترميم  على  املطبعة 
ال�شعى  اىل  ا�شافة  الرتميم  يف  املنا�شبة  الو�شائل  وتعتمد  اأط��ول  عمرا 
ووثائقه  امل��رك��ز  مقتنيات  حتتاجه  مب��ا  لتفي  الرتميم  وح��دة  لتطوير 

التاريخية.
بجهاز  ف��ت��ب��داأ  للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  مبطبعة  التجليد  مرحلة  ام��ا 
�شكل  للخياطة على  املطبوعة فتكون جاهزة  ال�شفحات  حديث جتتازه 
ثم  ال��ورق  نوعية  على  بناء  والإب���ر  اخليط  نوعية  ويتم حتديد  م��الزم 
متطور  رقمي  جهاز  وه��و  اخلياطة  جهاز  اإىل  املطبوعة  امل��الزم  تتحول 
بدقة  وين�شدها  اإل���ك���رتوين  ���ش��ري  خ��ط  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  امل����الزم  ي�شحب 
برمتها  العملية  ه��ذه  وت��ت��م  للتجليد.  ج��اه��زا  خميطا  الكتاب  ليخرج 
باحلا�شوب  امللحقة  الإلكرتونية  والكامريات  احل�شا�شات  مراقبة  حتت 
اأي خلل  باإيقاف عمل اجلهاز لدى حدوث  واخلا�شة باجلهاز والكفيلة 
وهذه املرحلة ل حتتاج اأكرث من ثوان قليلة لأن اجلهاز قادر على تنفيذ 
اآخر  واإىل جانب جهاز اخلياطة هناك جهاز  الدقيقة.  غ��رزة يف  مائتي 
لربط مالزم الكتاب اإىل بع�شها بالأ�شالك املعدنية وجهاز ثالث ل�شمها 
املحددة  باملقا�شات  املطبوع  ق�س  عملية  تتم  ثم  الغراء  ال�شمغية  باملادة 

عرب جهاز اإلكرتوين رقمي دقيق . ويوجد يف املطبعة اأي�شا جهاز خا�س 
لميني�شن  ج���دا   و�شفافة  رقيقة  بال�شتيكية  بطبقة  ال��غ��الف  يغطي 
الأيدي  تناوب  اآث��ار  من  وحتفظه  حمببا  ملعانا  لتمنحه  حراريا  يثبتها 
اإىل جتليد فني  املطبوع بحاجة  ام��ااإذا كان  الرطوبة  اأ�شباب  عليه ومن 
التي  للكتب  التجليد  وي�شتخدم هذا  اإىل جهاز خا�س  فاإنه يحول  مقو 
يتفاوت حجم الواحد منها بني 17 �شم و66 �شم. ولدى املطبعة طاقة 
للتجليد  م��ع��دات  وت��وج��د  يوميا  ن�شخة   500 م��ن  اأك��رث  لتجليد  اإن��ت��اج 
على  املطبعة  وحت��ت��وي  قليلة  جتليدها  امل���راد  الن�شخ  كانت  اإذا  ال��ي��دوي 
جهاز خا�س بت�شنيع كعب الكتاب ليكون دائريا اأو بزوايا. وتتعدد اأ�شكال 
ال�شلك  جتليد  اإىل  العادي  التجليد  من  املطبعة  يف  التجليد  واأ�شاليب 
والورق  بالدبو�س  والتجليد  احل��راري  وامل�شمار  اللولبي  البال�شتيك  او 
جهاز  اأي�شا  املطبعة  ويف  ال��ف��اخ��ر.  الفني  التجليد  اإىل  و���ش��ول  امل��ق��وى 
لتثقيب املجموعات الورقية وفق املطلوب ابتداء من ثقبني ولغاية 21 
ثقبا ل�شمها يف ملفات ذات حلقات معدنية قابلة للفتح والإغ��الق وقد 
اأعدت مفكرات العام اجلديد 2013على هذا اجلهاز. وللمطبعة ق�شم 
التي  الالزمة  والربجميات  باحلوا�شيب  امل��زود  الت�شميم  ق�شم  اآخر هو 
اأي�شا  تتبعها  كما  للمطبوعات  املنا�شب  الت�شميم  اإع��داد  اأجل  تعمل من 
مزودة  اأق�شامها  جميع  باأن  ومنتجاتهاومتتاز  ملعداتها  الالزمة  املخازن 
باخلربات واملوارد الب�شرية املوؤهلة القادرة على اإجناز املطلوب على اأكمل 
الكميات  تنجز  مطبعته  ان  للمركز  ويح�شب  وكلفة.  وق��ت  وباأقل  وج��ه 
ال�شتعدادات  مواعيد  حت��دده  حم��دد  وق��ت  يف  املطبوعات  م��ن  امل��ح��ددة 
التي  الطلبات  لت�شليم  املحددة  واملواعيد  املتوالية  والأن�شطة  للفعاليات 
يتلقاها املركز من متخذي القرار وب�شرية تامة تقت�شيها �شرورة عدم 
التي  املعلومات  و�شرية  امل��رك��ز  م��ن  واخل��ا���ش��ة  ال�شرية  ال��وث��ائ��ق  اإخ���راج 
يقدمها ملتخذي القرار ويكون اإنتاجها بكلفة اأقل من املطابع اخلارجية. 
واإدارات  العليا  الإدارة  اإىل  الأق��رب  املركز يجعلها  ووج��ود املطبعة داخل 
وتقوم  وجودتها  املطبوعة  امل��ادة  جاهزية  على  املبا�شر  لالإ�شراف  املركز 
وبطاقات  وال���دوري���ات  ال��ك��ت��ب  م��ن  امل��رك��ز  اإ����ش���دارات  بتجهيز  املطبعة 
الدعوات والتهنئة واملل�شقات والكتيبات واللوحات الإعالنية والالفتات 
وال�شهادات  الر�شمية  وال��ر���ش��ائ��ل  التعريفية  وال��ب��ط��اق��ات  وامل��ظ��اري��ف 
وغريها مما يحتاجه املركز يف كافة م�شاريعه. كماتوؤدي مطبعة املركز 
الكثري من  ودعم  رعاية  الرقمية خدمات جمتمعية مثل  الأجهزة  ذات 
الإ�شدارات اخلا�شة باجلهات احلكومية يف الدولة وقد �شهدت العديد 
اإنتاجها  وبجودة  الكبرية  الإنتاجية  بطاقتها  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 

ودقتها يف الإجناز. 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
ال���ع���ام���ة م�������ش���ان���دة وب���ال���ن���ي���اب���ة عن 
جمل�س اأبوظبي للتعليم اأربعة عقود 
للقيام  مع �شركات مقاولت حملية 
اإعادة التاأهيل ملجموعة من  باأعمال 
اأبوظبي ومدينة  املدار�س يف مدينة 

العني.
ال���ذي تبلغ مدته  امل�����ش��روع  وي��ه��دف 
اإج�������راء  اإىل  ي����وم����ا   172 ق����راب����ة 
حت�������ش���ي���ن���ات ع���ل���ى ال����و�����ش����ع ال���ع���ام 
وت�شميمها  امل�����ش��م��ول��ة  ل��ل��م��دار���س 
الداخلي لكي تتنا�شب مع متطلبات 
التعليمية  وامل����ع����اي����ري  ال���و����ش���ائ���ل 
خطط  م��ع  تتما�شى  التي  اجل��دي��دة 
الطموحة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
التعليمية  امل���ن���ظ���وم���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
والرت���������ق���������اء مب���������ش����ت����وى امل����ب����اين 

املدر�شية.
ويت�شمن نطاق الأعمال التي بداأت 
خالل �شهر اأبريل اجلاري وتنتهي يف 
�شهر يوليو القادم ا�شتبدال وجتديد 
والإ�شاءة  التكييف  اأنظمة  م��ن  ك��ل 
ال�شحي  وال�����ش��رف  امل���ي���اه  ودورات 
لتكنولوجيا  ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
خمتربات  اإىل  بالإ�شافة  املعلومات 
متعددة  وق����اع����ات  ج���دي���دة  ع��ل��م��ي��ة 
الأغرا�س ومكاتب اإدارية وم�شاحات 
تعليمية جديدة وا�شتحداث مناطق 
كل  بني  املجتمعي  للتوا�شل  مكيفة 
ان�شجاما  ال�شفوف  م��ن  جمموعة 
الذي  املجتمعي  التعليم  مفهوم  مع 
للتعليم.  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ي��ت��ب��ن��اه 
للمدار�س  الت�شميم اجلديد  ويويل 
ال�شتدامة  مل��ب��ادئ  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
وت�������وف�������ري ا������ش�����ت�����ه�����الك ال����ط����اق����ة 
اأنظمة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��رب  الكهربائية 

تكييف واإ�شاءة �شديقة للبيئة.
خا�شة  اأه���م���ي���ة  امل�������ش���روع  وي��ع��ط��ي 
لتحديث منظومة الأمن وال�شالمة 
اخلا�شة  امل����راف����ق  ج��م��ي��ع  وت���وف���ري 
الحتياجات  ذوي  م����ن  ب��ال��ط��ل��ب��ة 
الكهربائية  امل�شاعد  مثل  اخلا�شة 
واحل����م����ام����ات اخل���ا����ش���ة وامل����داخ����ل 
التعليمية  وال�������ش���ف���وف  امل���ج���ه���زة 
م�����ن ذوي  ل���ل���ت���الم���ي���ذ  امل���ن���ا����ش���ب���ة 
ويراعي  اخل���ا����ش���ة.  الح���ت���ي���اج���ات 

امل�شروع كذلك مواءمة ال�شكل العام 
واملظهر اخلارجي للمباين املدر�شية 
وتطويرها مبا يتنا�شق مع مدار�س 
التطور  ي��ع��ك�����س  ب�����ش��ك��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
متا�شيا  اأبوظبي  لإم���ارة  احل�شاري 
حلكومة  ال��ت��ن��م��وي��ة  اخل���ط���ط  م���ع 

اأبوظبي 2030.
القبي�شي  م��ن��ى  امل��ه��ن��د���ش��ة  واأك������دت 
يف  امل���ب���اين  م�����ش��اري��ع  اإدارة  م���دي���ر 
اإجناز  م�شاندة حر�س م�شاندة على 
هذا امل�شروع يف الوقت املحدد مثلما 

اأجنزت م�شاريع مماثلة يف املا�شي.
ك���ادر فني  اإن���ه مت تعيني  واأ���ش��اف��ت 
للو�شول  امل�������ش���روع  لإدارة  م���وؤه���ل 
هدفنا  اأن  ح��ي��ث  ال��ن��ت��ائ��ج  لأف�����ش��ل 
دائما اللتزام بتقدمي الدعم الفني 
للجهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي  جم���ل�������س  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن 
اخلا�شة  امل�شاريع  لتنفيذ  للتعليم 
و�شمان  امل��در���ش��ي��ة  امل��ب��اين  بتطوير 
املمتازة لالأعمال واللتزام  النوعية 
�شمن  للمباين  العامة  باملتطلبات 
امليزانيات املحددة وخدمة املواطنني 
ا�شرتاتيجية  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب����ا 

حكومة اأبوظبي 2030.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح امل��ه��ن��د���س خالد 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  الأن�������ش���اري 
اأب���وظ���ب���ي  امل����در�����ش����ي����ة يف جم���ل�������س 
�شمن  ي��ع��م��ل  امل��ج��ل�����س  اأن  للتعليم 
توفري  على  ال�شرتاتيجية  خططه 
للطلبة  امل��ث��ال��ي��ة  امل��در���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
القدرات  تطوير  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي 
الإبداعية لديهم موؤكدا اأن امل�شروع 
على  التح�شينات  اإدخ��ال  اإىل  يهدف 
مع  يتما�شى  مب��ا  الإم�����ارة  م��دار���س 
ويخدم  امل�شتقبلية  امل��ج��ل�����س  روؤى 
احتياجات النموذج املدر�شي اجلديد 
واملن�شاآت  امل���راف���ق  ب��ت��وف��ري  وذل�����ك 
امل���در����ش���ي���ة امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ط��ل��ب��ة وفق 
وتزويد  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل 
و�شائل  ب��اأح��دث  التعليمية  البيئة 
واأ�شاليب التكنولوجيا واإجراء كافة 
ال�شتعدادات الالزمة ل�شمان �شحة 
و���ش��الم��ة ال��ط��ل��ب��ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
توفري املالعب والقاعات الريا�شية 
وامل�شاحات  والثقافية  والجتماعية 
امل��در���ش��ة وخارجها  داخ���ل  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
مبا ي�شمح بتطوير املهارات البدنية 

والجتماعية لدى الطلبة.
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة م�����ش��ان��دة قامت 
لإعادة  مماثلني  م�شروعني  بت�شليم 
م���دار����س يف مدينة  ث��م��اين  ت��اأه��ي��ل 
الأعوام  يف  العني  ومدينة  اأبوظبي 
افتتاح  مت  وق���د  و2011   2010
املحدد  ال����وق����ت  يف  امل�����دار������س  ت���ل���ك 
الكبري  الأع��م��ال  حجم  من  بالرغم 
وق�شر الوقت املحدد لجناز امل�شروع 
اإن���ه���اء جميع الأع���م���ال يف  ح��ي��ث مت 
خم�شة  ع��ن  ت��زي��د  ل  قيا�شية  ف��رتة 

وثمانني يوما.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد اف�شل 
كونامبارامبيل      -هندي 
اجلن�شية  جواز �شفره رقم     
)2480846( من يجده 
اقرب  اىل  ت�شلميه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

الهندية م�شكوراً.
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•• العني - الفجر:

نظمت اإدارة الإقامة و�شوؤون الأجانب العني وبالتزامن مع 
يوم ال�شحة العاملي الذي ي�شادف ال�شابع من اإبريل من كل 
عام وبالتعاون مع م�شت�شفي النور،يوماً �شحياً اإ�شتمل على 
عدد من الأن�شطة التوعوية التي اإ�شتهدفت جميع �شرائح 
املجتمع من املتعاملني واملوظفني ،حيث ت�شمن حما�شرة 
الدم(  ال�شوء على مر�س )ارتفاع �شغط  �شلطت  تثقيفية 
وكيفية التعامل والتعاي�س معه ب�شكل �شحي و�شليم و�شبل 
الوقاية من م�شاعفاته وذلك اإن�شجاماً مع تركيز منظمة 
ال���دم ه���ذا العام،  مل��ر���س ارت���ف���اع �شغط  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
احلياة  الناجمة عن منط  لالأمرا�س  املحا�شرة  وتطرقت 
توؤدي  وال��ت��ي  ال�شحي  غ��ري  احل��ي��اة  واأ���ش��ل��وب  التوتر  مثل 

مل�شاعفات خطرية يف غياب الوقاية. 
من  امل�شتهدفة  للفئات  طبية  اإ���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي  مت  كما 
بقيا�س  قام  خمت�س  فريق  قبل  من  واملتعاملني  املوظفني 
لطرح  لتنظيم  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ده��ون،  ون�شبة  ال���دم  �شغط 

م�شابقة ثقافية للح�شور .
واأكد �شعادة العقيد خليفة مطر بالقوبع احلمريي مدير 
ان�شجاماً مع مبادرات  تاأتي  الفعالية  اأن هذه  اإقامة العني 
اإطار  ويف  العني  لإقامة  املوؤ�ش�شية  الجتماعية  امل�شوؤولية 
برنامج الرتقاء ب�شحة املوظفني ووعيهم، وحر�س الإدارة 
لتعزيز  ال�شحية  املنا�شبات  ه��ذه  يف  امل�شاركة  على  ال��دائ��م 
بني  التوعيه  ون�شر  للمجتمع  ال�شحية  املفاهيم  وتنمية 
اأفراده باأهمية الفحو�شات الطبية الوقائية لبناء جمتمع 

معايف.

•• ال�سارقة-وام:

ا�شتقطبت فعاليات برنامج ربيع منتزه ال�شحراء 
الذي نظمته هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف 
�شتة  نحو  ال�شحراء  منتزه  م��راك��ز  يف  ال�شارقة 
اطار  يف  وذل��ك  وم�شاركة  م�شاركا  و550  اآلف 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف اأف�����راد املجتمع 
ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ربي��ة و�شون 

تنوعها احليوي من نباتات وحيوانات.
الذي  ال�����ش��ح��راء  م��ن��ت��زه  رب��ي��ع  ب��رن��ام��ج  ت�شمن 
التثقيفية  الأن�شطة  من  العديد  موؤخرا  اختتم 
الأ�شر  ا�شتهدفت  التي  والرتفيهية  والتوعوية 
م��ن اأج���ل تنمية ودع���م ال���رتاب���ط الأ����ش���ري بني 
الب��ن��اء والآب����اء والأم��ه��ات م��ن خ��الل ا�شراكهم 

بالأن�شطة البيئية التي تربز اجلهود التي تبذلها 
الطبيعية  البيئة  م��وارد  حماية  يف  البيئة  هيئة 

وحفظ تنوعها احليوي.
ك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج ق��د ب����داأت يف متحف 
رواد  ���ش��ارك  ح��ي��ث  وال��ن��ب��ات��ي  الطبيعي  ال��ت��اري��خ 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة وغر�س  ال��ت�����ش��ج��ري  اي�����ام  امل��ت��ح��ف يف 
اعجابهم  واأب������دوا  اط��ف��ال��ه��م  ب��رف��ق��ة  ال�����ش��ت��الت 
مب�شابقة الكنز النباتي التي قدمت لهم معلومات 
حتت�شنها  التي  الربية  النباتات  ان��واع  اه��م  عن 
اخلارجي  ف�شائها  يف  النباتي  املتحف  حديقة 
ال�شماد  ور�شة  يف  وال�شغار  الكبار  تعلم  حني  يف 
املنزلية  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر  اع����ادة  كيفية  امل��ن��زيل 
�شماد  على  للح�شول  وفعالة  ب�شيطة  بطريقة 
ع�شوي ي�شتخدم يف الزراعة . و�شارك رواد مركز 

حيوانات �شبه اجلزيرة العربية خالل الفعاليات 
مب�شابقات عن احليوانات الربية وم�شرح للدمى 
الأليفة  احليوانات  عن  وثائقي  فيلم  وم�شاهدة 
من  البيئي  التدهور  منع  ق��ان��ون  على  وتعرفوا 
خالل حما�شرة توعوية رافقها توزيع مطويات 
جولت  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ون�شو�شه  ال��ق��ان��ون  ع��ن 
اجلزيرة  �شبه  حيوانات  على  للتعرف  ميدانية 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ن ق����رب. و���ش��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات مزرعة 
من  كبريا  اق��ب��ال  خ�شو�شيتها  ب�شبب  الط��ف��ال 
ق��ب��ل الط���ف���ال وع��ائ��الت��ه��م ال���ذي���ن ���ش��ارك��وا يف 
الرتكيب  ولعبة  الطبيعية  ال��ورود  ت�شكيل  ور�شة 
التي من خاللها تعرف اجلميع على ال�شلوكيات 
املناطق  ملرتادي  واخلاطئة  ال�شليمة  واملمار�شات 

الربية . 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
200 من موظفيها  احتفال لتكرمي 
تقديرا لإجنازاتهم املميزة خالل عام 

.2012
���ش��ع��ادة �شعيد  ك��ل م��ن  ح�شر احل��ف��ل 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  الطاير  حممد 
لهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ون����واب الرئي�س 
التنفيذيني ونواب الرئي�س وعدد من 

م�شوؤويل الهيئة وموظفيها.
املبنى  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  وت�شمن 
منطقة  يف  للهيئة  ال��ت��اب��ع  امل�����ش��ت��دام 
القوز كلمة النائب التنفيذي للرئي�س 
املدنية  وال���ه���ن���د����ش���ة  امل����ي����اه  ل���ق���ط���اع 
ع��ب��ي��داهلل وم��ن ثم  ع��ب��داهلل  املهند�س 

توزيع اجلوائز.
���ش��ع��ي��د حم��م��د الطاير  ���ش��ع��ادة  وق����ام 
ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب والرئي�س 

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
ب���ت���ك���رمي امل���وظ���ف���ني امل��ت��م��ي��زي��ن من 
الهيئة من عمال  الأق�شام يف  خمتلف 
وت��ق��ن��ي��ني وم��ه��ن��د���ش��ني وم�������ش���وؤويل 

م�شاريع.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال ���ش��ع��ادة �شعيد 
اإننا نهدف من خالل  الطاير  حممد 

اإىل تر�شيخ دعم التميز  هذا التكرمي 
اإيجابا  ي��ن��ع��ك�����س  ب�����ش��ك��ل  وامل��ت��م��ي��زي��ن 
حث  على  وي�شاعد  العمل  بيئة  على 
امل���وظ���ف���ني ع��ل��ى ت���ق���دمي امل���زي���د مما 
التي  اخل��دم��ات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 
تقدمها الهيئة ككل وميثل ا�شتمرارية 
ق�شة جناح الهيئة وخطوة اإىل الأمام 

اأه���داف���ه���ا يف رفع  ���ش��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق  يف 
م�شتوى الهيئة على �شعيد اإمارة دبي 

والدولة ككل.
�شاهمت  الهيئة  اإن  �شعادته  واأ���ش��اف 
يف  واملياه  الكهرباء  خدمات  ارتقاء  يف 
اإىل م�شتويات متقدمة عززت  الدولة 
تناف�شيتها ومتكنت الهيئة من خف�س 
42 يف  م��ن  امل��ي��اه  �شبكات  ال��ف��اق��د يف 
املائة اإىل 10.8 يف املائة خالل فرتة 
معدلت  ب���ذل���ك  حم��ق��ق��ة  ع���ام���ا   15
اإ�شافة  ال���ف���اق���د  خ��ف�����س  يف  ع���امل���ي���ة 
اإنتاج  ا���ش��ت��خ��دام جت��ه��ي��زات  ذل���ك  اإىل 

الكهرباء وحتلية املياه الأعلى كفاءة.
الإدارة  ع�شو  ق��ام  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
الهيئة  العمل يف  ب�شكر فريق  املنتدب 
و����ش���ج���ع���ه���م ع���ل���ى امل�������ش���ي ق����دم����ا يف 
اإيجابا  ي��وؤث��ر  الإجن����ازات مب��ا  حتقيق 
ع��ل��ى اإجن�������ازات ال��ه��ي��ئ��ة وي�����ش��ع��ه��ا يف 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  ق���ي���ادي  م��و���ش��ع 

وا�شرتاتيجيتها.

•• دبي-وام:

ل�شندوق  العمومية  اجلمعية  عقدت 
جمعية  لأع�شاء  الجتماعي  التكافل 
اخلمي�س  اإج���ت���م���اع���ه���ا  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
املا�شى بعد اإكتمال الن�شاب القانوين 
ال��الزم بح�شور حممد يو�شف رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية ومنى بو�شمرة 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق واأع�شاء 
اجلمعية العمومية لل�شندوق بفندق 

�شانغريال دبي.
جمل�س  رئي�س  بو�شمرة  منى  وق��ال��ت 
عدد  اإن  ال���ت���ك���اف���ل  ����ش���ن���دوق  اإدارة 
ع�شوا   38 بلغ  احلا�شرين  الأع�شاء 
اإج���م���اىل ع����دد الأع�������ش���اء املقرر  ه���م 
ح�����ش��وره��م ح��ي��ث اأق���ر م��ن��دوب��ا وزارة 
اإنعقاد  �شحة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
الأعمال  ج��دول  ومناق�شة  الإج��ت��م��اع 
اأع�شاء  ك��اف��ة  اإىل  اإر���ش��ال��ه  مت  ال����ذي 
اجلمعية العمومية مرفقا به حم�شر 
ال�شابق  العمومية  اجلمعية  اإجتماع 
عام  عن  وامل��ايل  الدارى  والتقريران 
عن  ال��ت��ق��دي��ري��ة  وامل��ي��زان��ي��ة   2012

العام احلايل.
وا�شتعر�شت بو�شمرة خالل الإجتماع 
اأن�شطة ال�شندوق خالل العام املا�شي 
ومنها اإن�شمام 37 ع�شوا جديدا اإىل 
الأع�شاء  اإج��م��اىل  ليكون  ال�شندوق 
ع�شوا   113 م��ن��ه��م  ع�����ش��وا   449

عامال و336 ع�شوا منت�شبا.
وافق  الإدارة  اأن جمل�س  اإىل  واأ���ش��ارت 
بالقرو�س  ع�شوا   32 اإ�شتفادة  على 
امل�شروفة  القرو�س  اإجماىل  لي�شبح 
ك��م��ا قرر  دره�����م  ال����ف  م��ل��ي��ون��ا و45 
املمنوح  القر�س  م��ن  املتبقى  اإ�شقاط 
للزميل املرحوم حممد رفيق ال�شحفي 

الف  �شبعة  وق���دره  اخلليج  ب��ج��ري��دة 
دره���م و���ش��رف اإع��ان��ة لأب��ن��اء املرحوم 
درهم  األ���ف   50 بقيمة  ال����درة  ط���ارق 
اإ�شتنادا للباب اخلام�س من املادة 53 
اخلا�س  لل�شندوق  ال�شا�شي  للنظام 
ال�شندوق  يقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
وهو  الع�شو  وف��اة  حالة  يف  لأع�شائه 
اأو  ي��ع��ول��ه��م  ك����ان  م���ن  اإىل  ال�������ش���رف 
الع�شوية.  اإ�شتمارة  يف  ذكرهم  الذين 
الإدارة  جمل�س  اأن  بو�شمرة  واأ�شافت 
لديه 80 طلبا من الزمالء للح�شول 
ع��ل��ى ق��رو���س �شيتم ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا يف 
الفرتة  ال�شندوق خالل  م��وارد  �شوء 
القادمة حيث اأن اأهداف ال�شندوق هى 
اأع�شاء  الروابط الأخوية بني  تدعيم 
التعاون  وحتقيق  ال�شحفيني  جمعية 
املالية  الأع��ب��اء  تخفيف  بهدف  بينهم 
الرعاية  وت��ق��دمي  ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ى 

اأو لأ�شرهم وتقدمي  الإجتماعية لهم 
اخلدمات املمكنة حاليا وم�شتقبال فى 
اطار التعاون الإجتماعى مما يخفف 
على الأع�شاء الأعباء التى يواجهونها 

فى ت�شريف اأمور معي�شتهم.
 2012 اأن���ه خ���الل ع���ام  ول��ف��ت��ت اإىل 
ال�شيكات  ع�����دد  اإن���خ���ف���ا����س  ل���وح���ظ 
بال�شداد  الأع�����ش��اء  واإل��ت��زام  املرجتعة 
فى املواعيد املحددة ومعاودة الأع�شاء 

املتع�شرين دفع اأق�شاطهم.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ب��ن��ود ج����دول الأع���م���ال ح��ي��ث اعتمد 
ال�شابق  الإج��ت��م��اع  حم�شر  الأع�����ش��اء 
عام  عن  والإدارى  امل��ايل  والتقريرين 
للعام  التقديرية  وامليزانية   2012
احل�شابات  م��دق��ق  واإخ���ت���ي���ار  احل����ايل 
ملجل�س  امل���ال���ي���ة  ال����ذم����ة  اإب��������راء  ومت 
م��ك��ون��ة من  ت��ول��ت جل��ن��ة  ث��م  الإدارة 

مندوبي  ال�شريف  وزك��ى  عطا  عاطف 
اإدارة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ش���وؤون  وزارة 
الرت�شيح  طلب  ط��رح  ومت  الج��ت��م��اع 
للدورة  الإدارة  جم��ل�����س  ل��ع�����ش��وي��ة 
احلا�شرين  الأع�����ش��اء  على  اجل��دي��دة 
خم�شة  الرت�شيح  باإ�شتمارات  وت��ق��دم 
وم�شطفى  بو�شمرة  منى  هم  اأع�شاء 
اجلابر  اإ�شماعيل  وحممد  الزرعونى 
خليفة  حم����م����د  خ���م���ي�������س  وحم����م����د 

ويعقوب العو�شى.
املر�شحني  ع���دد  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
الإدارة  اأع�����ش��اء جم��ل�����س  ع���دد  ن��ف�����س 
الإدارة  ملجل�س  املر�شحني  فوز  واأق��رت 
للدورة  ب��ال��ت��زك��ي��ة  املجل�س  بع�شوية 
طبقا  �شنوات  ث��الث  مدتها  و  املقبلة 
النظام  م�����ن   21 امل���������ادة  ل���ت���ع���دي���ل 
الأ�شا�شى لل�شندوق ولي�س �شنتني كما 

كان متبعا فى الإنتخابات ال�شابقة . 

•• دبى-وام:

مبا  العليا  للدرا�شات  مكتوم  اآل  كلية  م�شت�شار  ايلدر  اللورد  اأ�شاد 
الكلية  تنظمه  ال��ذى  والقيادة  الثقافية  التعددية  برنامج  حققه 
م�شتوى  تطور  على  كبري  ايجابى  ت��اأث��ري  م��ن  �شنوات  ع�شر  منذ 
�شخ�شياتهن  وتنمية  الربنامج  دورات  ف��ى  امل�شاركات  الطالبات 
املدارك  وتو�شيع  اجلماعى  الفريق  وروح  القيادة  مفاهيم  وغر�س 

وقبول الخر والتوا�شل معه باأرقى ال�شاليب املمكنة.
مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  الثاقبة  بالروؤية  ون��وه 
للدرا�شات  مكتوم  اآل  كلية  راع���ى  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ى  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
العليا وتوجيه �شموه للكلية بتنفيذ الربنامج الذى بداأ منذ 10 

�شنوات.
ال��دورة اخلام�شة ع�شرة تغيريا  اأن��ه مل�س عن قرب فى ختام  واأك��د 
الدفعة  بني  كبريا  اختالفا  ولح��ظ  للطالبات  بالن�شبة  ايجابيا 
ل��ل��ربن��ام��ج وال��دف��ع��ة الأخ����رية م��ن ح��ي��ث ت��ط��ور م�شتوى  الوىل 

الطالبات ب�شكل متميز وراق.
واأ�شار دايلدر اىل التطور امللحوظ فى ا�شتفادة الطالبات الكبرية 
والتح�شن الكبري فى اللغة الجنليزية لدى الطالبات امل�شاركات 
والقدرة على احلوار مع نهاية الدورة .. منوها اإىل اأن مثل هذه 
فى  الأوروب��ى  باملجتمع  املثالية لالحتكاك  الفر�شة  تتيح  ال��دورة 
ا�شكتلندا وتقبل الآخر من حيث الثقافة واللغة والدين والطالع 
على ثقافة وفكر جديدين مما يك�شبهن خربات ومهارات ثقافية 

وحياتية جديدة ت�شقل �شخ�شيتهن.
الأول م��ن �شهر  الأ���ش��ب��وع  اأختتمت خ��الل  ال��ت��ى  ال����دورة  وو���ش��ف 
مار�س املا�شى وا�شتمرت �شهرا وت�شمنت برناجما تدريبيا مكثفا 
باأنها التجربة الكبرية فى احلياة  جتربة تغيري حياة  وقال  لقد 
قدمت الطالبات �شورة جيدة عن الثقافة العربية فى املجتمعات 
ال�شالمية و�شورة ايجابية للمراأة اخلليجية امل�شلمة وخالل فرتة 
تواجدهن اأ�شبحن ماألوفات بزيهن الوطنى فى ال�شواق وخمتلف 

العتماد  .. وتعلمن  املحلى فى دندى  املجتمع  نواحى احلياة فى 
على النف�س من خالل جتربة ال�شفر مبفردهن وتعاي�س املجموعة 
كفريق واحد وا�شتمتعن بهذا التطور امللحوظ فى منو ال�شخ�شية 
معهما  تعاي�شن  ج��دي��دة  وث��ق��اف��ة  ج��دي��د  جمتمع  على  وال��ت��ع��رف 
الرتحيب  كل  لقني  الطالبات  ان  اىل  م�شريا   .. تدريبهن  خ��الل 
طوال فرتة تواجدهن من املجتمع املحلى والقائمني على الكلية.

كان �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم قد ا�شتقبل الأ�شبوع 
ال14  ال��دورة  خريجات  الطالبات  بزعبيل  �شموه  بق�شر  املا�شى 

وال15 من برنامج التعددية الثقافية والقيادة.
ال�شيخ  ل�شمو  تقديرهن  امل�شاركة عن  اجلامعات  واأعربت طالبات 
اأتاح  ال��ذي  الربنامج  لهذا  لرعايته  مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان 
ثقافات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  و  فعالياته  يف  للم�شاركة  ل��ه��ن  ال��ف��ر���ش��ة 
اكت�شاب  ج��ان��ب  اىل  واأف��ك��اره��ن  ادائ��ه��ن  ع��ن  التعبري  و  ال�شعوب 
اخل���ربات م��ن خ��الل احل��دي��ث و احل���وار م��ع امل�شوؤولني وغريهم 
املبادرة  روح  وغر�س  عديدة  مهارات  واكت�شنب  ا�شكتلندا  اأبناء  من 

والتحدى.
نيابة  بدبى  الربيطانية  اجلامعة  على من  ب��دور  الطالبة  وقالت 
نهلنا منه  الرحلة كانت مبثابة بحر علم  اإن هذه  عن زميالتها  
على  فيها  وتعرفنا  والجتماعية  والثقافية  العلمية  اخل���ربات 
وقدراتنا  القيادية  مهاراتنا  فيها  وطورنا  الثقافات  من  العديد 
للم�شاهمة يف اإمناء وتطوير دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك 

لندعم الدور القيادي للمراأة داخل الدولة وخارجها«.
نكون  ب��اأن  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو  قيادتنا  نعد  واأ�شافت  
الثقافية  امل�����ش��رية  دع��م  يف  خطاهم  على  ن�شري  واأن  للثقة  اأه���ال 
الإماراتية  للمراأة  مثال  نكون  واأن  الإ�شالمية  الوطنية  والهوية 
القيادية التي دائما ما تت�شلح بالعلم وترتقي اأعلى درجات التميو 

والريادة .
الهند�شة  كلية  يون�س اخل��ورى  الطالبة عائ�شة  من جانبها قالت 
جامعة المارات العربيةاملتحدة  كان لنا ال�شرف اأن منثل دولتنا 

العوملة  ه���دف  حتقيق  عينيه  ن�شب  ي�شع  ب��رن��ام��ج  ف��ى  احلبيبة 
والتعددية الثقافية واملراأة فى ال�شالم وحوار الديان م�شرية اإىل 

حر�شهن على املثابرة وال�شتزادة من برنامج الدورة.
ووجهت ال�شكر نيابة عن زميالتها ملعاىل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
الروحى  الأب  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  وزيرالثقافة  نهيان  ال 
للم�شرية العلمية ملا له من ب�شمة فى �شميم اأحالمهن املتحققة.

واأ�شادت الطالبة نورا عبدالرحيم احلو�شنى من جامعة ابوظبى 
مببادرة �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ورعاية �شموه لبناء الوطن 
لدولة  املوؤ�ش�شني  الب���اء  روؤي���ة  م��ع  تناغما  الم����ارات  ابنة  خا�شة 
الإحتاد م�شت�شهدة مبقولة للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
نهيان فى اأحد املحافل عندما قال  لبد اأن متثل املراأة بالدها فى 
لنا وملجتمعنا  وتكون �شورة م�شرفة  باخلارج  الن�شائية  املوؤمترات 

وديننا الذى اأعطاها كافة هذه احلقوق .
الدرا�شات  كلية  م��ن  امل��ح��م��ودى  ن��ادي��ة حم��م��د  ال��ط��ال��ب��ة  واأك����دت 
التدريبية  ال���دورة  برنامج  وف��ائ��دة  اأهمية  والعربية  ال�شالمية 
دور  من  وماله  الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  قيمة  ادراك  خا�شة 
حمورى فى نه�شة ال�شعوب وتقدمها وقالت  نتمنى اأن نكون عند 
ح�شن ظن القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ  ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س  اآل 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 

الوزراء حاكم دبى رعاه اهلل.
وق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ي��اء امل��ن�����ش��ورى ن��ي��اب��ة ع��ن ط��ال��ب��ات اجلامعة 
اأ���ش��ا���ش��ا علميا حول  الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة  و���ش��ع لنا ال��ربن��ام��ج 
جتربتنا اليومية يف التعاي�س يف بيئة متعددة الثقافات اإىل جانب 
ال�شفات  الواقع مبا فيه  نقا�شات مت�س  املحا�شرات من  ما حوته 

القيادية و تقبل اختالف الآخرين و متكني املراأة.
واأو����ش���ح���ت ال��ط��ال��ب��ة رمي���ا ال��ف��الح��ى م���ن ك��ل��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة العليا 
الأخرين  مع  التوا�شل  على  �شاعدتنا  ال��دورة  اأن  بدبى  للطالبات 

وتقبل الخر .

•• اأبوظبي-وام:

نائب  الكتبي  �شامل  احل��ريي  عبيد  الركن  اللواء  التقى 
العامة  بالقيادة  مبكتبه  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد 
�شفري  ب��ال���ش��وري��ا  م��اه��ي��ن��دا  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  لل�شرطة 
اللقاء  خ��الل  مت   . ال��دول��ة  ل��دى  �شريالنكا  جمهورية 
بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك وتعزيز 
العمل  جم��الت  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  العالقات 
بفعالية  ماهيندا  الدكتور  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  ال�شرطي. 
وقدم  الإم���ارات.  يف  ال�شرطي  اجلهاز  وكفاءة  وجاهزية 
بح�شور  ال�شرييالنكي  لل�شفري  تذكارية  هدية  الكتبي 

عدد من كبار ال�شباط.

•• برلني-وام:

�شعادة  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة  �شعادة  التقى 
هارالد براون وكيل وزارة اخلارجية الأملانية مبقر وزارة اخلارجية يف برلني.

مت خالل اللقاء مناق�شة العالقات الثنائية والقت�شادية بني البلدين والتح�شري لجتماعات 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ب��ني  وال��ف��ن��ي  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����ش��ادي  للتعاون  امل�شرتكة  اللجنة 
ويفتتحها  اجل��اري  اإبريل  و19   18 يومي  برلني  تعقد يف  التي  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 
معايل �شلطان �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد ومعايل فيليب رو�شلر وزير القت�شاد الأملاين.

�سفري الدولة يلتقي وكيل احلريي الكتبي يلتقي ال�سفري ال�سرييالنكي
اخلارجية الأملانية يف برلني

اإدارة الإقامة و�سوؤون الأجانب العني تنظم ليوم ال�سحة العاملي

فعاليات ربيع منتزه ال�سحراء يف ال�سارقة ت�ستقطب اآلف امل�ساركني

كهرباء دبي تنظم حفاًل لتكرمي فريق خف�س الفاقد من املياه

عمومية �سندوق التكافل الجتماعي بال�سحفيني تعتمد جمل�س اإدارتها اجلديد بالتزكية

م�ست�سار كلية اآل مكتوم با�سكتلندا ي�سيد بتطور م�ستوى الطالبات امل�ساركات فى برنامج التعددية الثقافية والقيادة

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/58 مدين  جزئي           
م��ب��ارك اخل��ت��ال جم��ه��ول حمل  ف���ريوز  ا�شماعيل  ع��ل��ي��ه/1- �شعيد  امل��دع��ى  اىل 
املتكاملة)�س.م.ع(     ل��الت�����ش��الت  الم�����ارات  ���ش��رك��ة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3489.10درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/45 مدين  جزئي           
وميثلها  ����س.ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  العجايب  ار���س  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
ق��ان��ون��ا حم��م��د ع��دن��ان حم��م��د ا���ش��ل��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �شركة 
قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله:  املتكاملة)�س.م.ع(  لالت�شالت  الم���ارات 
املدعي مببلغ  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�شوعها احلكم  اق��ام عليك 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   98.287.93( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

يعلن مكتب /.د/حممد عبد املنعم ماهر لتدقيق احل�شابات   
العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  قانوين  كم�شفي 
الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 2013/3/26املوثق لدى كاتب 
العدل يف اأبو ظبي بحل وت�شفية راي وايت انرتنا�شيونال 
للعقارات - ذ م م  فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
 026268223 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
فاك�س 0266265422 حممول 0506417108 �س ب 4229ابو 
ظبي �شارع خليفة بناية ال�شوكة الذهبية الطابق العا�شر  
مكتب رقم 1004واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــالن ت�سفية
العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

يعلن مكتب /.د/حممد عبد املنعم ماهر لتدقيق احل�شابات   

العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  قانوين  كم�شفي 

لدى  2013/3/10املوثق  تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري 

لعمال  روتينج  وت�شفية  بحل  ظبي  اأبو  يف  العدل  كاتب 

اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى  م   م  ذ  الكرتوميكانيكال  - 

رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 

026268223 فاك�س 0266265422 حممول 0506417108 �س 

ب 4229ابو ظبي �شارع خليفة بناية ال�شوكة الذهبية الطابق 

العا�شر  مكتب رقم 1004واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعــــالن ت�سفية
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/10 املودعة حتت رقم : 171852  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
بال�شعر  العناية   ، منتجات  العرق  الكريهة وم�شادات  الروائح  ، مزيالت  ، زيوت عطرية  العطور   ، ال�شابون 
 ، ال�شامبوهات   ، ال�شعر  جتعيد  م�شتح�شرات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شولت   ، ال�شعر  اأ�شباغ   ، لل�شعر  ملونات   ،
الكوندي�شرنز ، رذاذ )�شرباي( لل�شعر ، بودرة ال�شعر ، زينة لل�شعر ، طالءات ال�شعر ، مو�س لل�شعر ، ملعة لل�شعر ، 
جل لل�شعر ، ترطيب ال�شعر ، �شوائل لل�شعر ، م�شتح�شرات املحافظة على ال�شعر ، م�شتح�شرات جتفيف ال�شعر 
، تونك لل�شعر ، كرميات لل�شعر ، م�شتح�شرات لالإ�شتحمام ، م�شتح�شرات زينة غري طبية ،  ، زيوت لل�شعر 

م�شتح�شرات العناية بالب�شرة ، م�شتح�شرات التجميل.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ELASTICATE مكتوبة باللغة الالتينية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

EAT 66678

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ :2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171805  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : كومانتي فن�شر جيه ال تي

وعنوانه :311/310  لوب 17 ، �س. ب. 18405 ، جبل علي املنطقة احلرة ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 غ�شالت ، مولدات الكهرباء. 
الواقعة بالفئة : 7

Scanfrost باللغة الإجنليزية باللون الأزرق داخل م�شتطيل  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
حمدد بخط اأزرق وحتته ثالث نقاط والكلمات … keeps on keeping on باللغة الإجنليزية وعلى 
ميني امل�شتطيل مربع باللون الأحمر يق�شمه خطني متعامدين اىل اأربعة اأق�شام وحتتهم نف�س العالمة باللون 

الأبي�س والأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/02 املودعة حتت رقم :172927  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : زيلتك اي�شثيتك�س، انك.

وعنوانه : 4698 ويلو رود ، �شويت  100، بلي�شانتون ، كاليفورنيا 94588 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأجهزة طبية م�شتخدمة لإبادة   ، ال�شيلوليت  اأجهزة لتربيد الأن�شجة وكفاف وحت�شني  اأجهزة طبية حتديداً 
اخلاليا الدهنية.

الواقعة بالفئة : 10
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة COOLSCULPTING باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171784  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : كابيتل انك

وعنوانه : 4968 يوجن �شرتيت ، بي ات�س301 نورث يورك ، اونتاريو ام2ان 7جي9 ، كندا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات غري طبية للعناية بالب�شرة ، منظفات للب�شرة حتديداً هالم لتنظيف الب�شرة ورغوات لتنظيف الب�شرة ، عالجات 
للوجه حتديدا لو�شن للوجه وكرميات للوجه وم�شتح�شرات فرك للوجه ، م�شتح�شرات غري طبية للعناية بالب�شرة حتديداً 
للج�شم وهالم  وغ�شولت  للج�شم  وكرميات  للج�شم  لو�شن  باجل�شم حتديداً  للعناية  منتجات   ، لل�شيخوخة  اأم�شال م�شادة 
حالقة للج�شم وم�شادات للعرق وكرميات لليدين ولو�شن لليدين ، منتجات للعناية بب�شرة الوجه حتديداً منظفات للوجه 
ومناديل جتميلية مبللة م�شبقا للوجه واأ�شرطة جتميلية مبللة م�شبقا للوجه وكرميات للعيون وهالم للعيون ولو�شن للعيون 
، م�شتح�شرات غري طبية للعناية بالب�شرة حتديداً كرميات لعالج الوجه وهالم لعالج الوجه ولو�شن لعالج الوجه وكرميات 
م�شادة لل�شيخوخة وهالم م�شاد لل�شيخوخة ولو�شن م�شاد لل�شيخوخة وكرميات مرطبة وهالم مرطب ولو�شن مرطب.- 

الواقعة بالفئة : 3
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة YOUVA باللغة الإجنليزية بخط كبري ومميز باللون الرمادي فوق احلرف 
يوجد ر�شم مكَون من ثالثة اأقوا�س منحنية على �شكل نافورة باللونني الأزرق الداكن والفاحت وحتت الكلمة يوجد خط   V

باللون الأزرق حتته الكلمات FRESH FROM THE FOUNTAIN باللغة الجنيزية باللون الأزرق.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/26 املودعة حتت رقم : 172743  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : داريل �شتد ماجنمينت كومباين ليمتد
وعنوانه : دالهام هول �شتد ، دات�شي�س درايف ، نيوماركت ، �شوفولك �شي بي8 9ات�س ئي ، اإجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 خدمات مزارع اخليول ، تربية اخليول الأ�شيلة. 

الواقعة بالفئة : 44
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة DARLEY باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

EAT 58435 EAT 61442 EAT 62416 EAT 62938

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171774  

تاريخ اإيداع الأولوية : 9 فرباير 2012
با�شم : جاكوار كارز ليمتد

وعنوانه : اآبي رود ، وايتلي ، كوفنرتي ، �شي يف3 4اإل اإف ، اململكة املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

مركبات برية وقطعها وم�شتلزماتها الواقعة يف الفئة 12 وغري املدرجة يف فئات اأخرى.  
الواقعة بالفئة : 12

بينهما  الإجنليزية بخط حمدد ومميزتف�شل  باللغة   R-S الأح��رف   عبارة عن  العالمة   : العالمة  و�شف 
�شرطة واحلرف R على دائرة حمددة بخطني بها وتر.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172437  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : ميجا �شن لوجن

وعنوانه : حمل رقم 12 ، الطابق الر�شي ، البيزن�س ت��اورز ، مدينة دبي لالعالم ، ���س.ب. 487374 ، دبي ، 
الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات   ، واحليوانات  الب�شرية  الكائنات  وجمال  ب�شحة  العناية  خدمات   ، بيطرية  خدمات   ، طبية  خدمات 
العالج بالعطور ، �شالونات التجميل ، �شالونات ت�شريح ال�شعر ، خدمات املنتجعات ال�شحية ، العناية باأظافر 
خدمات   ، العالج  خدمات   ، )���ش��ولرمي(  الت�شمي�س  خدمات   ، ال�شاونا  خدمات   ، )التدليك(  امل�شاج   ، اليدين 
ت�شمري الب�شرة بالفرا�شي الهوائية لغايات جتميلية ، توفري ت�شهيالت الت�شمي�س )�شولرمي( )ت�شمري �شم�شي( 

، خدمات ت�شمري الب�شرة للكائنات الب�شرية لغايات جتميلية ، خدمات �شالونات ت�شمري �شم�شي.
الواقعة بالفئة : 44

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة megaSun باللون الرمادي اما احلرف S باللون الأ�شفر حتتها 
كلمة Lounge باللون الأ�شفر جميعهم باللغة الإجنليزية بخط مميز.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171829  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات تنظيف الأ�شنان ، غ�شولت الفم الغري طبية ، ملمعات الأ�شنان وبودرة الأ�شنان.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة " زينديوم" مكتوبة باللغة العربية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171830  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اأقرا�س وم�شتح�شرات لك�شف طبقة البالك التي تتكون على الأ�شنان ، ِجل الُلعاب )ُلعاب �شناعي لأغرا�س 

طبية(.
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة " زينديوم" مكتوبة باللغة العربية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

EAT 63042 EAT 63244 EAT 66672 EAT 66673

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171831  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
فر�شاة الأ�شنان ، اأوعية واأدوات لنظافة الأ�شنان والعناية بالأ�شنان والل�شان واللثة ، خالية الأ�شنان ، حاملة 
لفر�شاة الأ�شنان وخالية الأ�شنان )غري امل�شنوعة من املعادن النفي�شة( ، اخليوط اخلا�شة بتنظيف الأ�شنان 

، اأوعية اأدوات التجميل.
الواقعة بالفئة : 21

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة " زينديوم" مكتوبة باللغة العربية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171832  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات تنظيف الأ�شنان ، غ�شولت الفم الغري طبية ، ملمعات الأ�شنان وبودرة الأ�شنان.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة ZENDIUM مكتوبة باللغة الالتينية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171833  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأقرا�س وم�شتح�شرات لك�شف طبقة البالك التي تتكون على الأ�شنان ، ِجل الُلعاب )ُلعاب �شناعي لأغرا�س 
طبية(.

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة ZENDIUM مكتوبة باللغة الالتينية باللون الأ�شود.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/09 املودعة حتت رقم : 171834  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

فر�شاة الأ�شنان ، اأوعية واأدوات لنظافة الأ�شنان والعناية بالأ�شنان والل�شان واللثة ، خالية الأ�شنان ، حاملة 
لفر�شاة الأ�شنان وخالية الأ�شنان )غري امل�شنوعة من املعادن النفي�شة( ، اخليوط اخلا�شة بتنظيف الأ�شنان 

، اأوعية اأدوات التجميل.
الواقعة بالفئة : 21

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة ZENDIUM مكتوبة باللغة الالتينية باللون الأ�شود.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

EAT 66674 EAT 66675 EAT 66676 EAT 66677

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2012/12/23 م املودعة حتت رقم: 184020 
با�ش��م:انوار الفاق لتجارة الجهزة الكهربائية

وعنوانه:دبي ، ديرة ، �س.ب:66517 ، هاتف:5638157-06 ، فاك�س:06-5638159 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية .
الواق�عة بالفئة:9 

 ADMORE و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل م�شتطيل حدوده باللون الحمر وداخل ال�شكل
بخط كبري باللون الحمر وال�شكل على خلفية بي�شاء  .  

ال�ش��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
AJ ARABIA:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ:2013/3/25 م املودعة حتت رقم: 189034 
با�ش��م:علي طالب عبداهلل منيف اجلابري

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب:8818 ، المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

العطور وم�شتح�شرات التجميل .
الواق�عة بالفئة:3 

  .  ARABIA متبوعة بكلمة AJ و�شف العالمة:زخرفة ب�شكل دائري يتو�شطها احلروف الالتينية
ال�ش��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  اأبريل 2013 العدد 10766

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

اإعــــــــــالن
الدوات  لت�شليح  العامل  نور  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1022856 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل نور العامل لت�شليح الدوات الكهربائية
NOOR AL ALAM ELECTRIC REPAIR SHOP

اىل/نور العامل ل�شيانة التمديدات الكهربائية 
NOOR AL ALAM ELECTRICAL INSTALLATONS MAINTENANCE

اىل   81 رقم  مكتب   33 رقم  ار�س  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية حم�شر يثي  املنطقة  املالك بلدية  الغربية ليوا  املنطقة  الغربية  املنطقة 

ق 27 مكتب 240
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات الكهربائية)4329904(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املواقد واملربدات والغ�شالت)9522001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الور�شة الدقيقة للخراطة

 رخ�شة رقم:CN 1068836 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الور�شة الدقيقة للخراطة
ACCURATE TURNING WORKSHOP

اىل/حتويل الطرق لل�شيانة العامة 
TURN WAY GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية دكان 5+6 م 9 ق 47 بناية �شلطان 
بن حجي القبي�شي اىل املنطقة الغربية ليوا جفن م B7 ق 2

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة خراطة )2592007(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

اإعــــــــــالن
غزوين  ال�ش�����ادة/بحر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1474488:لالأملنيوم رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�س را�شد حممد حمو�س املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عي�شه حممد را�شد املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رمال ليوا الذهبية للمقاولت 

وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1174356 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شيف مكتوم احمد هارون القبي�شي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيف مكتوم احمد هارون القبي�شي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن ح�شن ابو العز
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10766 بتاريخ 2013/4/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوليدير للطباعة والت�شوير 

رخ�شة رقم:CN 1402397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 1*3.90

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوليدير للطباعة والت�شوير
SOLIDAIRE PRINTING & IMAGING

اىل/�شوليدير لكوي املالب�س 
SOLIDAIRE DRESS IRONING

تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س)9601001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات)8219001(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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من  مت�شلاًل   681 على  القب�س  ام�س  ال�شعودية،  ال�شلطات  اأعلنت 
ال�����ش��ع��ودي��ة على  غ���رب  ال��ه��وي��ة يف منطقة ع�شري ج��ن��وب  جم��ه��ويل 
واأو�شحت  املا�شية.  �شاعة  ال�48  خ��الل  وذل��ك  اليمن،  مع  احل��دود 
مالحقة  عمليات  اأن  بيان  يف  ع�شري  منطقة  باإمارة  الأمنية  اللجنة 
اأمري  م��ن  مبا�شرة  مبتابعة  لها  خمطط  اآل��ي��ة  وف��ق  تتم  املجهولني 
منطقة ع�شري. وكانت اجلهات الأمنية يف ع�شري اأعلنت يف ال�شاد�س 
ال�48 �شاعة، كما  207 مت�شّللني خالل  من ال�شهر احلايل، �شبط 
اإلقاء  من  يومني  خ��الل  متكنت  اأنها  احل��ايل،  ال�شهر  بداية  اأعلنت 
القب�س على 806 مت�شّللني من جمهويل الهوية يف منطقة ع�شري ، 
واأعلنت يف الثالث والع�شرين من ال�شهر املا�شي، القب�س على 627 
مت�شلاًل معظمهم يحمل اجلن�شية الأفريقية، على احلدود مع اليمن 
اأي�شاً. واأعلنت ال�شلطات الأمنية يف ع�شري، يف احلادي والع�شرين من 
ال�شهر املا�شي، القب�س على 1470 مت�شلاًل خالل 48 �شاعة، فيما 
ال�شعودية، على احل��دود مع  اأعلن حر�س احل��دود يف جن��ران جنوب 
 4360 على  القب�س  املا�شي،  ال�شهر  من  ع�شر  ال�شابع  يف  اليمن، 

مت�شلاًل خالل �شهر واحد.

ال��ذي يعد قاعدة مهمة  اأب��اد  3 �شواريخ على مطار جالل  �شقطت 
اإىل  اأدى  ما  ام�س،  )اإي�شاف(،  افغان�شتان  يف  الدولية  امل�شاعدة  لقوة 
ت�شرر مروحية مدنية. ونقلت وكالة اأنباء )باجهوك( الأفغانية، عن 
حار�س اأفغاين يف القاعدة، طلب عدم الك�شف عن هويته، اأن املروحية 
اجلوية  القاعدة  داخ��ل  �شواريخ   3 �شقطت  اأن  بعد  ت�شررت  املدنية 
)اإي�شاف(.  اأفغان�شتان  يف  العاملة  الدولية  القوة  ت�شتخدمها  التي 
الدخان غطت جو  اإن �شحابة من  املنطقة، ط��ارق،  �شكان  اأحد  وقال 
املطار ملدة �شاعة بعد الهجوم ال�شاروخي. واأكد بيان �شادر عن املكتب 
اإي�شاف يف كابول على تعر�س القاعدة اجلوية لهجوم.  الإعالمي ل� 
 ، مدنية  مروحية  ت�شررت  اأولية،  لتقارير  وفقاً  اأنه  البيان  واأ�شاف 
موؤكداً اأنه مل يتم الإبالغ عن ت�شرر اأي من الطائرات التابعة للقوة  
اآخ��رون، يف عمليات   4 يف الثناء قتل م�شلحان من طالبان، وج��رح 
م�شرتكة نفذتها القوات الأمنية الأفغانية وقوات امل�شاعدة الدولية 
الأخ��رية يف مناطق   24 ال�  ال�شاعات  )اإي�شاف( خالل  اأفغان�شتان  يف 
اإن  بيان  يف  الأفغانية،  الداخلية  وزارة  وقالت  البالد.  من  خمتلفة 
قواتها نّفذت مع )اإي�شاف( عدة عمليات م�شرتكة مبناطق خمتلفة 
اث��ن��ني م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، وجرحت  ال��ب��الد، وقتلت م�شلحني  م��ن 
ُنّفذت  العمليات  هذه  اأن  البيان  واأ�شاف  اآخر.  م�شلحاً  واعتقلت   ،4
وخو�شت.  وغ��زين،  وقندهار،  وباغالن،  ونانغارهار،  كونار،  بوليات 
ال��وزارة عن  و�شبط يف العمليات كميات من الأ�شلحة. ومل تتحدث 

خ�شائر يف �شفوف القوى الأمنية.

قتل  حماكمة  تاأجيل  ب��ع��دم  اأمل��ان��ي��ا  مل�شلمي  امل��رك��زي  املجل�س  ط��ال��ب 
وذلك  املقبل،  الأرب��ع��اء  لها  املقرر  املهاجرين  من  لعدد  جدد  نازيني 
اأ�شدرت املحكمة الد�شتورية حكما بتوفري عدد منا�شب من  اأن  بعد 
املقاعد داخل حمكمة ميونيخ املخت�شة بنظر الق�شية لتخ�شي�شها 
با�شم  املعروفة  اخللية  اأع�شاء  وك��ان  ويونانيني.  اأت��راك  ل�شحفيني 
)ثمانية  مهاجرين  ت�شعة  عن�شرية  بدوافع  قتلوا  ت�شفيكاو(  )خلية 
�شرطية  اإىل  بالإ�شافة  يوناين(  اأ�شل  من  واآخ��ر  تركية  اأ�شول  من 
2000 و2007، وذلك يف �شل�شلة  اأملانية خالل الفرتة بني عامي 
�شحيفة  مع  مقابلة  ويف  بعد.  فيما  اأ���ش��راره��ا  تك�شفت  منظمة  قتل 
مازيك  اأمي��ن  املجل�س  رئي�س  قال  ال�شادرة  الأملانية  بو�شت  رايني�شه 
الق�شية مطالبا  نظر  ب��دء  تاأجيل  اإىل  ال��ق��رار  ه��ذا  ي��وؤدي  األ  ناأمل 
الأوىل  اجلل�شة  بدء  قبل  الد�شتورية  املحكمة  ق��رار  تطبيق  ب�شرعة 
يف هذه الق�شية. وجاء قرار الد�شتورية بناء على دعوى م�شتعجلة 
تقدمت بها �شحيفة �شباح الرتكية التي قالت يف دعواها اإن ممثلي 
و�شائل الإعالم الرتكية لها م�شلحة خا�شة يف متابعة املحاكمة، اإذ 
اأن عددا كبريا من املجني عليهم لهم اأ�شول تركية . وجاءت الدعوى 
بعد اأن مت توزيع خم�شني مقعدا داخل حمكمة ميونيخ على ممثلي 
و�شائل الإعالم دون اأن يح�شل اأي من ممثلي ال�شحافة الرتكية اأو 

اليونانية على مقعد من هذه املقاعد.

عوا�سم

الريا�ص

برلني

كابول

قلق اأمريكي من تقييد 
املنظمات املدنية يف م�سر

•• القاهرة-يو بي اآي:

قانون  م�شروع  من  العميق  قلقها  عن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ع��ربت 
ميكنه اأن يحد قدرة املنظمات غري احلكومية على العمل يف م�شر.

فنرتيل  باتريك  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  نائب  وق��ال 
خالل موؤمتر �شحايف انه اطلع على م�شروع قانون م�شري ب�شاأن املنظمات 
القانون  ب�شدة من م�شروع  وا�شنطن قلقة  ان  اإىل  غري احلكومية، م�شرياً 

الذي �شيقيد ب�شدة قدرة هذه املنظمات على العمل يف م�شر .
ال�شاحة  على  م�شر  ب�شورة  ال�شرر  �شيلحق  القانون  ان  فنرتيل  واأ���ش��اف 
الدولية ولن ي�شاعد على بناء توافق اأكرب يف الآراء حتتاجه م�شر للتعامل 

مع حتدياتها ال�شيا�شية والقت�شادية .
و�شدد على ان املنظمات غري احلكومية لعبت دوراً هاماً واإيجابياً يف الثورة 
املنتخبة  احلكومة،  تلبية  �شمان  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب  تزال  ول  امل�شرية، 

دميقراطياً، لتطلعات ال�شعب امل�شري.
امل��دين، وفيما  املجتمع  العمل  �شت�شتمر يف  املتحدة  الوليات  وقال فنرتيل 
نراجع م�شروع القانون هذا، نحن نحث جمل�س ال�شورى على الت�شاور مع 
منظمات املجتمع املدين امل�شرية وتعديل القانون بطريقة تنظم عمل هذه 

املنظمات دون قمع ن�شاطها .
امل�شرية  احلكومة  م��ع  امل��و���ش��وع  ط��رح��ت  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  اإىل  ول��ف��ت 

واأعربت عن قلقها، و�شت�شتمر يف القيام بذلك.

حتذيرات من خطر تفكيك الدولة حال ات�شاعها

الأحداث الطائفية تعّمق معاناة امل�سريني

مبارك يظهر مبظهر الواثق يف املحكمة 
ولي�س  جال�شا  اجلل�شة  مبارك  وح�شر  ا�شقطته.  التي  الثورة 
مم���ددا ع��ل��ى ���ش��ري��ر ط��ب��ي ك��م��ا يف ظ��ه��ر يف امل��ح��اك��م��ة الوىل، 
وارت�����ش��م��ت ع��ل��ى وج��ه��ه اب��ت�����ش��ام��ة ول����وح ب��ي��ده حم��ي��ي��ا بع�س 
احلا�شرين. ورغم انه جل�س خلف القب�شان كما يف املحاكمة 
الذي  ابنه جمال  ه��ادئ��ا م��ع  ب��دا  ت��ب��ادل حديثا  ان��ه  ال  الوىل 

يحاكم يف الق�شية نف�شها.
ومنذ بدء حماكمته الوىل يف اآب اغ�شط�س 2011 كانت �شحة 
والثمانني  املقبل اخلام�شة  ايار مايو  �شيبلغ يف  الذي  مبارك، 
من عمره، مثار تكهنات و�شائعات عديدة راوحت بني ا�شابته 
او م�شكالت يف  قلبية  ازم��ات  �شديد وبني  واكتئاب  بال�شرطان 
ال�شرق الو�شط  انباء  املرات قالت وكالة  التنف�س. ويف احدى 

الر�شمية العام املا�شي انه تويف �شريريا . ويقيم مبارك حاليا 
اع��ادة حماكمته.  انتظار  القاهرة يف  يف م�شت�شفى ع�شكري يف 
م�شنا  ي��ب��دو  وه���و  الق�شبان  خ��ل��ف  املنك�شرة  ���ش��ورت��ه  وك��ان��ت 

ومري�شا بقيت يف الذهان حتى اليوم.
ولدى و�شوله اىل ال�شلطة يف العام 1981 بعد اغتيال انور 
الرجل  ل��ه��ذا  ك��ب��ريا  م�شتقبال  يتوقع  اح��د  يكن  مل  ال�����ش��ادات 
اي��ار مايو عام   4 الكاريزما. ول��د مبارك يف  ال��ذي يفتقد اىل 
دلتا  الريفية يف  ال�شغرية  البورجوازية  ا�شرة من  1928 يف 
النيل. واثبت كفاءته يف اجلي�س حتى و�شل اىل من�شب قائد 
�شالح الطريان ثم ا�شبح رئي�شا لركان اجلي�س قبل ان يعينه 

ال�شادات نائبا للرئي�س يف ني�شان ابريل 1975.

•• القاهرة-ا.ف.ب:

الذي  مبارك،  ح�شني  ظهر  حماكمته،  اع��ادة  جل�شات  اوىل  يف 
ثورة  تطيحه  ان  قبل  ع��ام��ا   30 مل��دة  م��ن��ازع  ب��ال  م�شر  حكم 
عن  بعيدا  الواثق  مبظهر   ،2011 فرباير  �شباط  يف  �شعبية 
�شورة الرجل املنك�شر امل�شت�شلم التي علقت يف الذهان خالل 

حماكمته الوىل.
واعلن رئي�س املحكمة فور بدء اجلل�شة الوىل لعادة املحاكمة 
ام�س تنحيه، ما ي�شتوجب اختيار دائرة اخرى للنظر يف ق�شية 
�شابق �شده  بالغاء حكم  النق�س  الذي ق�شت حمكمة  مبارك 
ابان  املتظاهرين  قتل  يف  بالتورط  ادانته  بعد  املوؤبد  بال�شجن 

موؤمتر احلوار الوطني اليمني ي�ستاأنف اأعماله

امل���ن���اط���ق  ك���ب���اق���ي  و اخل�������ش���و����س 
فقدت  بالقاهرة  املحيطة  الزراعية 
البنايات  م��ن  غ��اب��ة  بفعل  ه��دوئ��ه��ا 
التي  ال���ع�������ش���وائ���ي���ة  اخل���ر����ش���ان���ي���ة 
طوال  لت�شييدها  �شاكنوها  اأ�شطر 
ال���ع���ق���دي���ن الأخ�����ريي�����ن ه����رب����اً من 
الزحام  فالحقهم  العا�شمة  زح��ام 
�شكانها  ع��دد  يفوق  ب��ات  حتى  فيها 
املليون، باتوا نهباً  مليونني ون�شف 
لأخالقيات الزحام و�شوء اخلدمات 
ر مرتعاً  التعليمية وال�شحية ما وفَّ
اأودى  الأف��ق  و�شيق  د  للت�شدُّ خ�شباً 
وع�شرات  اأ���ش��خ��ا���س  ثمانية  بحياة 

امل�شابني.
والحتقان  الأف�����ق  ���ش��ي��ق  اأن  وب����دا 
و�شط  اإىل  د  مت������دَّ ق����د  ال���ط���ائ���ف���ي 
املوت؛  هيبة  على  اأ  ليتجرَّ القاهرة 
ف���ه���اج���م م����ت���������ش����ددون وخ�����ارج�����ون 
جثامني  م�����ش��ي��ع��ي  ال���ق���ان���ون  ع��ل��ى 
ق�شوا  ال��ذي��ن  امل�شيحيني  ال��ق��ت��ل��ى 
�شالة  اأداء  ب���ع���د  اخل�������ش���و����س  يف 
اجلنازة عليهم يف مقر الكاتدرائية 
الأرثوذوك�س  ل��الأق��ب��اط  املرق�شية 
، ور�شقوا باحلجارة  العبا�شية  بحي 
البابوي  املقر  املولوتوف  وزجاجات 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  ب���ال���ك���ات���درائ���ي���ة 
التاريخ، ما اأدى اإىل �شقوط قتيلني 

جديدين و89 م�شاباً.
ال��دك��ت��ور �شامح ف��وزي ع�شو  وق��ال 
الثانية  )الغرفة  ال�شورى  جمل�س 
ليونايتد  امل�����ش��ري(  ال���ربمل���ان  م���ن 
مهاجمة  ان  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
ال��ك��ات��درائ��ي��ة امل��رتاف��ق م��ع تق�شري 
اأمني وا�شح يف حمايتها ميثِّل ر�شالة 
للم�شيحيني مفادها عودوا اأدراجكم 
اإىل الكني�شة وابتعدوا عن ال�شيا�شة 
كما كنتم قبل ثورة 25 يناير )التي 

اأطاحت بالنظام ال�شابق( .
الطائفي  الحتقان  اأن  ف��وزي  واأك��د 

ع��دة اأه���داف يف وق��ت واح���د، اأهمها 
اإب���ع���اد امل�����ش��ري��ني ب��ع��ي��داً ع���ن ف�شل 
عزل  يف  امل�شلمني  الإخ���وان  جماعة 
���ش��ي��خ الزه������ر وع�����دم مت��ك��ن��ه��ا من 
وبخا�شة   ، الأزه���ر  موؤ�ش�شة  اأخ��ون��ة 
بعد اللتفاف ال�شعبي حول الأزهر 

من جانب م�شيحيني وم�شلمني.
وكان مئات من امل�شلمني وامل�شيحيني 
م�شيخة  مبحيط  اأي��ام  قبل  موا،  نظَّ
الأزه����ر ب��ال��ق��اه��رة ال��ق��دمي��ة، وقفة 
الدكتور  الأزهر  �شيخ  ت�شامنية مع 
اأح��م��د ال��ط��ي��ب يف م��واج��ه��ة هجوم 
يتعر�س ل��ه م��ن ج��ان��ب ق��ي��ادات يف 
وتيارات  امل�شلمني  الإخ��وان  جماعة 
اإ����ش���الم���ي���ة م��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا على 
خ��ل��ف��ي��ة ح�����ادث اإ����ش���اب���ة م���ئ���ات من 
بت�شمم  الأزه���������ر  ج���ام���ع���ة  ط�����الب 
وقوفهم  املت�شامنون  واأك��د  غذائي. 

ال�شراع  م���ن  ج����زء  ه���و  ال���ب���الد  يف 
اأن  م��ن  راً  حم����ذِّ ال��دائ��ر،  ال�شيا�شي 
ات�����ش��اع ن��ط��اق ذل���ك ال�����ش��راع الذي 
الدولة،بخا�شة  تفكيك  �شاأنه  م��ن 
الطائفية  امل��و���ش��وع��ات  ت�شوية  اأن 
تتم الآن كما كانت يف عهد الرئي�س 
خالل  م��ن  م��ب��ارك  ح�شني  ال�شابق 
ما  ُعرفية، وهو  عقد جل�شات �شلح 
ي�شتفيد منه اجلاين مرتني الأوىل 
بينه  وبامل�شاواة  العقاب  بهروبه من 

وبني ال�شحية.
��اي من�شق  ال��ع�����شَّ ���ش��م��وئ��ي��ل  وق�����ال 
اجلبهة الثورية )اإحدى التجمعات 
ال��ت��ي ن�����ش��اأت خ���الل وب��ع��د اأح����داث 
بر�س  ليونايتد  ي��ن��اي��ر(،   25 ث���ورة 
ال�شتباكات  ان����رتن����ا�����ش����ون����ال،ااأن 
تعترب  وق����ع����ت  ال����ت����ي  ال���ط���ائ���ف���ي���ة 
لإ�شابة  اأُط��ل��ق  �شيا�شي  خ��رط��و���س 

ب���ق���وة م���ع ال��ط��ي��ب ���ش��د حم����اولت 
اأخونة الأزهر .

بني  م����ن  اأن  ���اي  ال���ع�������شَّ واأ�������ش������اف 
الأهداف �شل حركات املعار�شة التي 
امل�شلمني،  الإخ������وان  ���ش��د  ت��وح��دت 
واإب���ع���اد الأن���ظ���ار ع��ن اأزم����ة النائب 
اأن طلب جمل�س الق�شاء  العام بعد 
الأعلى من النائب العام احلايل اإىل 
اإىل من�شة  ال��ع��ودة  اإب���داء رغبته يف 
الأهم  الهدف  جانب  اإىل   ، الق�شاء 
ال��داخ��ل��ي��ة فى  وزارة  ت��وري��ط  وه���و 
اإظهارها  ع��رب  واإ���ش��ق��اط��ه��ا،  امل�شهد 
امل�شيل  ال���غ���از  ق��ن��اب��ل  ت��ل��ق��ي  ب��اأن��ه��ا 
للمرة  ال��ب��اب��وي  املقر  على  للدموع 
يتبعه  م���ا  و  ال���ت���اري���خ،  يف  الأوىل 
م��ن زي���ادة ح��دة الح��ت��ق��ان متهيداً 
ال�����ش��رط��ة، فتقوم  لإ���ش��ق��اط ج��ه��از 
بحفظ  امل�شلمني  الإخ����وان  جماعة 

الأم�����ن ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه��ا م���ن خالل 
ميلي�شيات م�شلحة .

من جهته اأكد احلقوقي اإبرام لوي�س 
الختطاف  ���ش��ح��اي��ا  راب��ط��ة  م��دي��ر 
والختفاء الق�شري ، ليونايتد بر�س 
انرتنا�شونال اأن الحتقان الطائفي 
الأ����ش���ب���اب  م����ن  ج���م���ل���ة  اإىل  ي����ع����ود 
عدم  اأه��م��ه��ا  ���ش��ن��وات  منذ  م�شتمرة 
وجتاهل  امل��واط��ن��ة  بقيم  الع���ت���داد 
على  الأك���ف���اء  امل�شيحيني  ح�����ش��ول 
م��ن��ا���ش��ب قيادية  ب��ت��ويل  ح��ق��وق��ه��م 
وعدم  الدولة،  قطاعات  خمتلف  يف 
وج����ود ق���ان���ون ل����دور ال���ع���ب���ادة، اإىل 
الُن�شح  جل�شات  عقد  وق��ف  ج��ان��ب 
بعد   2004 ع����ام  م��ن��ذ  والإر�����ش����اد 
منت�شف  منذ  بها  معموًل  ظ��ل  اأن 
وتتلخ�س  ع�����ش��ر،  ال��ت��ا���ش��ع  ال���ق���رن 
يف ع��ر���س ال��راغ��ب يف ال��ت��ح��ول اإىل 
اإىل  التحول  يريد  م��ن  اأو  الإ���ش��الم 
امل�����ش��ي��ح��ي��ة ع��ل��ى جل��ن��ة م���ن رج���ال 
اأ�شباب  يف  يناق�شونه  الذين  الدين 
اأن  اإىل  م�شرياً   ، التحول  يف  رغبته 
وقف تلك اجلل�شات �شبب م�شكالت 

طائفية عديدة.
اأحداث العنف �شد  اأن  وراأى لوي�س 
ر�شالة  اإر���ش��ال  اإىل  َهدفت  الأق��ب��اط 
الأوىل  ل��ل��م�����ش��ي��ح��ي��ني،  م����زدوج����ة 
�شيخ  مع  الت�شامن  على  معاقبتهم 
اإخوانهم  بجانب  وال��وق��وف  الأزه��ر 
الأزهر  اأخ��ون��ة  رف�����س  يف  امل�شلمني 
املعروفة،  و���ش��ط��ي��ت��ه  ع���ن  وت��خ��ل��ي��ه 
اختبار  يف  تتمثل  الثانية  والر�شالة 
الثاين  ت��وا���ش��رو���س  اجل��دي��د  البابا 
بابا الأ�شكندرية وبطريرك الكرازة 
كر�شي  ت������وىل  ال��������ذي  امل���رق�������ش���ي���ة 

الباباوية منذ �شهور قليلة.
وال���ب���اب���ا املُ���خ���ت���رب، ح�����ش��ب��م��ا يرى 
لوي�س، مل يغادر اإىل الدير ا�شتنكاراً 
ل���ل���ح���ادث، ول���ك���ن���ه ع�����ربَّ ع����ن بالغ 
�شت  تعرَّ ال��ذي  الهجوم  غ�شبه من 
ل��ه ال��ك��ات��درائ��ي��ة ك���دار ع��ب��ادة ورمز 
وطني، موؤكداً اأن احلادث تعدى كل 
اإهمال  وَعك�س  احلمراء،  اخلطوط 
من  تقدير  و�شوء  اأمناي  وتق�شريا 

جانب الأجهزة الأمنية .

ا�سابة �سابط عراقي يف هجوم 
•• بغداد-يو بي اأي:

اأ�شيب �شابط يف وزارة الداخلية العراقية، بجروح خطرية، 
�شنه م�شلحون جمهولون  لل�شوت  كامتة  با�شلحة  يف هجوم 

على �شيارته اخلا�شة ب�شرق بغداد ام�س ال�شبت.
اإن م�شلحني جمهولني ي�شتقلون �شيارة  اأمني،  وقال م�شدر 
باجتاه  لل�شوت  كامتة  م�شد�شات  م��ن  ال��ن��ار  اأطلقوا  مدنية 
الداخلية  وزارة  يف  اول  م��الزم  برتبة  �شابط  يقودها  �شيارة 
ب�شرق  ال�شريع  القا�شم  حممد  ط��ري��ق  على  م��روره��ا  ل��دى 
بغداد، ما اأ�شفرعن اإ�شابته بجروح خطرية . واأ�شاف اأن قوة 
امنية �شارعت اىل اغالق منطقة احلادثة وفتحت حتقيقاً يف 

مالب�شاته ونقلت اجلريح اإىل امل�شت�شفى.

•• �سنعاء-وام:

ا�شتاأنف موؤمتر احلوار الوطني اليمني اأعماله بتقدمي 
ثالثة عرو�س لفرق العمل من قبل عدد من املخت�شني 
لإطار  طرحا  العرو�س  وت�شمنت  العامليني.  واخل��رباء 
يف  اخلبري  اآري��ا  اآرون  قدمه  الر�شيد  للحكم  مفاهيمي 
املتحدة  الأمم  يف  اخل��ب��ري  ق��دم  فيما  ال����دويل..  البنك 
وهيكل  ال�شلطة  ت���داول  ح��ول  اأن��در���ش��ون عر�شا  ج��ورج 
الثالث  ال��ع��ر���س  اأم���ا  ال�شيا�شية.   الأن��ظ��م��ة  يف  ال��دول��ة 
فقدمه مدير مكتب املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان يف 

اليمن عبد ال�شالم �شيد اأحمد حول احلقوق واحلريات 
مب�شاعدة اخلبري ن�شال جردي من مكتب املفو�شية يف 
اأ�شدره  اآخر ك�شف تقرير  ال�شرق الأو�شط.  من جانب 
الأطفال  ثلث  اأن  املتحدة  ل���الأمم  الإمن��ائ��ي  ال��ربن��ام��ج 
التعليم  فر�س  على  احل�شول  ي�شتطيعون  ل  اليمن  يف 
والإل��ت��ح��اق ب��امل��دار���س يف ال��وق��ت احل���ايل .  واأو���ش��ح اأن 
يعي�شون  م��الي��ني  �شتة  اأ���ش��ل  م��ن  ميني  طفل  مليوين 
التي يعانيها  دون تعليم ب�شبب ما و�شفه بالختاللت 
ونق�س  امل��در���ش��ي  بالت�شرب  وتتعلق  التعليمي  القطاع 

اخلدمات التعليمية يف البالد. 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأحداث  اأي��ام  قبل  م�شر  يف  اندلعت 
قت من جراح امل�شريني  طائفية عمَّ
واملعي�شية  القت�شادية  ومعاناتهم 
البالد  فيه  ت�شهد  دقيق  توقيت  يف 
وا�شتقطابات  ف��ك��ري��ة  ا���ش��ط��ف��اف��ات 
�شيا�شية، وكاأن امل�شهد املرتدي الذي 
تعانيه م�شر مل يكن ينق�شه �شوى 
وقعت مبدينة  التي  العنف  اأح��داث 
القليوبية  مب��ح��اف��ظ��ة  اخل�����ش��و���س 
ومبحيط  ال������ق������اه������رة(  )�����ش����م����ال 
بالقاهرة  امل��رق�����ش��ي��ة  ال��ك��ات��درائ��ي��ة 
واأ������ش�����ف�����رت ع�����ن ق���ت���ل���ى وع�������ش���رات 

امل�شابني.
م�شهد  ف�������ش���ل  ب����ح����ال  مي���ك���ن  ول 
ت�شابكات  ع��ن  ال��ط��ائ��ف��ي  الح��ت��ق��ان 
الو�شع ال�شيا�شي وحالة ال�شتقطاب 
احل��اد يف البالد بني ق��وى الإ�شالم 
ال�شيا�شي التي متثِّل النظام احلاكم 
وبني املعار�شة املدنية، فيما امل�شكلة 
تبدو  الآخ����ر  جانبها  يف  الطائفية 
وب���داأت تتخذ طابعاً  اأع��م��ق ج���ذوراً 
امل�شري  املجتمع  ياألفه  مل  ج��دي��داً 

عنوانه، العنف امل�شلح.
ر  ال��ت��ي ت�شدَّ وم��دي��ن��ة اخل�����ش��و���س 
الرئي�شية  ال�������ش���ف���ح���ات  ا����ش���م���ه���ا 
يف ال�����ش��ح��ف ال���ع���امل���ي���ة وت���داول���ت���ه 
طوال  وا�شع  نحو  على  الف�شائيات 
ال��ف��ائ��ت��ة، مقرتناً  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي������ام 
بثمانية قتلى ن�شفهم من امل�شلمني 
ون�����ش��ف��ه��م م���ن امل�����ش��ي��ح��ي��ني راح����وا 
ب�شبب  طائفية  ا���ش��ت��ب��اك��ات  �شحية 
�شبيان  ر����ش���م���ه  م���ع���ق���وف  ���ش��ل��ي��ب 
م�شلمان على جدار املعهد الأزهري 

باملدينة.
دين  وقد اأثار هذا حنق بع�س املت�شدِّ
بني  التفريق  ي�شتطيعوا  مل  الذين 
وبني  مقد�س  ديني  كرمز  ال�شليب 
النازية،وما  رمز  املعقوف  ال�شليب 
مل  �شيا�شية  م�شامني  م��ن  يحمله 
يعرف حتى من ر�شمه معنى له غري 
اأنهم اأرادوا حماكاة �شورة �شاهدوها 
فيلم هوليودي  م�شهد من  رمبا يف 

قدمي، فاندلعت ال�شتباكات .

اإرجاء لقاء عبا�س وفيا�س لت�شوية خالفهما 

الحتالل يرف�س عر�سا لإطالق �سراح العي�ساوي
•• القد�س-غزة-وكاالت:

اعلن وزير ال�شرى الفل�شطينيني 
ا�شرائيل  ان  ام�س  ق��راق��ع  عي�شى 
لالفراج  ع����دة  ع��رو���ش��ا  رف�����ش��ت 
�شجونها  يف  فل�شطيني  ا�شري  عن 
مهدد باملوت جراء تنفيذه ا�شرابا 
اغ�شط�س  اب  م��ن��ذ  ال��ط��ع��ام  ع���ن 

الفائت.
وق���ال ق��راق��ع ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان 
ابلغوه  ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني 
عاما(   33( العي�شاوي  �شامر  ان 
مبمار�شة  ا�شرائيل  تتهمه  ال��ذي 
حاليا  وال��راق��د  اره��اب��ي��ة  ان�شطة 
ابيب  ت����ل  ق������رب  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
يعاين و�شعا �شحيا ل يطاق وهو 

معر�س للموت يف اي حلظة .
واو�شح ان الفل�شطينيني اقرتحوا 
لوقت  اهلل  رام  اىل  ع��ن��ه  الف����راج 
ال�شرائيلي  اجل��ان��ب  لكن  معني 
رف�س كافة العرو�س اليجابية .

وا�شاف قراقع وافقنا على ان يتم 
ا�شهر  لب�شعة  اوروب��ا  اىل  ار�شاله 
يعود،  ان  على  طبي  ع��الج  لتلقي 

لكنهم رف�شوا اي�شا.
واع���ل���ن م�������ش���وؤول ا���ش��رائ��ي��ل��ي انه 
العي�شاوي  ���ش��راح  اط����الق  مي��ك��ن 
ع��ل��ى ال���ف���ور يف ح����ال واف�����ق على 
غزة،  قطاع  يف  لالقامة  النتقال 
عر�شت  ا���ش��رائ��ي��ل  ان  اىل  لف��ت��ا 
ع��ل��ى الحت�����اد الوروب������ي والمم 

املتحدة ا�شتقبال العي�شاوي.
ل��ك��ن حم��ام��ي ال��ع��ي�����ش��اوي جواد 
رف�س  الخ�����ري  ان  ق����ال  ب��ول�����س 

انف�شهم خالل احلملة .
اآخ����ر، ذك����رت م�شادر  م��ن ج��ان��ب 
ر�شمية يف رام اهلل ان اللقاء الذي 
الرئي�س  ب���ني  ام�����س  م���ق���ررا  ك���ان 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
فيا�س  ����ش���الم  وزرائ�������ه  ورئ���ي�������س 
من  ارج����ىء  خ��الف��ه��م��ا،  لت�شوية 
جديد. وقد ارجىء اللقاء اىل ما 
الثنني  املقررة  عبا�س  زي��ارة  بعد 
للكويت، كما او�شح م�شوؤول طلب 
عدم ك�شف هويته من دون حتديد 

موعد لهذا الجتماع.

اكد  ، يف حني  ب�شدة  العر�س  هذا 
الوروبي  الحت��اد  با�شم  متحدث 
ع����دم ت��ل��ق��ي اق������رتاح ر���ش��م��ي من 

ا�شرائيل يف هذا ال�شدد.
العام  اع��ت��ق��ل  ال��ع��ي�����ش��اوي  وك�����ان 
بال�شجن  ع��ل��ي��ه  وح��ك��م   2002
الع�شكرية  لن�شاطاته  �شنة   26
لتحرير  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة  يف 
العام  ���ش��راح��ه  واط��ل��ق  فل�شطني 
تبادل  �شفقة  اط���ار  يف   2011
اجلندي  مع  فل�شطينيني  ا�شرى 

ال�شرائيلي جلعاد �شاليط.
اع��ت��ق��ل جم����ددا يف متوز  ان����ه  ال 
من  خ����رج  لن����ه   2012 ي��ول��ي��و 
ال�شفة  اىل  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��ق��د���س 
الغربية. وهو يوؤكد انه توجه اىل 
ال�شفة ل�شالح �شيارته يف حني ان 
ال�شلطات ال�شرائيلية تتهمه بانه 
 . ارهابية  كان يعد لن�شاء خاليا 
حكمه  ي�شتكمل  بان  تطالب  وهي 

ال�شابق يف ال�شجن.
اىل ذلك، اكد الناطق با�شم وزارة 
ان  حما�س  حكومة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
ع��ددا من  اعتقلت  وزارت���ه  اجهزة 
املتعاونني مع ا�شرائيل بعد انتهاء 

حملة التخابر يف قطاع غزة.
لوكالة  ����ش���ه���وان  ا�����ش����الم  وق������ال 
ب��ر���س ان اج��ه��زة المن  ف��ران�����س 
باعتقال  الأول   ام�س  منذ  قامت 
ع��دد م��ن ال��ع��م��الء م��ع الحتالل 
انتهاء  ب��ع��د  وذل����ك  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
احلملة �شد التخابر من دون ان 
عددا  ان  مو�شحا  عددهم،  يحدد 
من املتعاونني مع ا�شرائيل �شلموا 

فل�شطينية  م���������ش����ادر  واك���������دت 
كان  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  ان  ر���ش��م��ي��ة 
م����ق����ررا اخل���م���ي�������س وال�������ذي كان 
ا�شتقالته  خالله  �شيقدم  فيا�س 
بعدما  ارج���ىء،  قد  الرئي�س،  اىل 
ا�شتقالة  وا���ش��ن��ط��ن  ا���ش��ت��ب��ع��دت 
رئي�س الوزراء الذي يحظى بدعم 

الوليات املتحدة.
وات�شل وزير اخلارجية المريكي 
اجلمعة  م���������ش����اء  ك�������ريي  ج�������ون 
بالرئي�س الفل�شطيني وطلب منه 
تطويق ازمة ا�شتقالة فيا�س من 

من�شبه وحل ال�شكال.
وثار اخلالف بني الرجلني حول 
ا�شتقالة وزير املالية نبيل ق�شي�س 
التي  م��ار���س  اآذار  م��ن  ال��ث��اين  يف 
قبلها فيا�س لكن الرئي�س عبا�س 

رف�شها.
الثوري  للمجل�س  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
حل��رك��ة ف��ت��ح اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي ان 
الفل�شطينية  احلكومة  �شيا�شات 
احل��ال��ي��ة م��رجت��ل��ة وم��رت��ب��ك��ة يف 
املالية  ال���ق�������ش���اي���ا  م����ن  ال���ك���ث���ري 

والقت�شادية .

غالبية ت�ستبعد فوز مناف�س 
مريكل يف النتخابات

•• برلني-د ب اأ:

اأظهرت اأحدث ا�شتطالعات الراأي 
غالبية  اأن  اأملانيا  يف  اأج��ري��ت  التي 
ك���ب���رية م���ن الأمل������ان ل ت��ع��ت��ق��د اأن 
احلزب  مر�شح  �شتاينربوك  بيري 
ملن�شب  الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي 
اخلريف  انتخابات  يف  امل�شت�شارية 
على  التغلب  م��ن  �شيتمكن  املقبل 
امل�شت�شارة احلالية اأجنيال مريكل.
الذي  ال�شتطالع  نتائج  وك�شفت 
الراأي  لقيا�س  اإمنيد  اأج��راه معهد 
ال�شادرة  ف��وك��و���س  جم��ل��ة  ل�شالح 
فقط   12% اأن  الث����ن����ني،  غ����دا 
من الأملان يعتقدون باإمكانية فوز 
املزمع  ب��الن��ت��خ��اب��ات  �شتاينربوك 
اإجراوؤها يف �شبتمرب اأيلول املقبل. 

اأن  اأو����ش���ح���ت ال��ن��ت��ائ��ج  يف امل��ق��اب��ل 
اأن  الأملان ل يعتقدون  %79 من 
من  �شيتمكن  ال�شابق  املالية  وزي��ر 

الفوز مبن�شب امل�شت�شارية. 
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي 
لال�شرتاكيني  ال��ربمل��ان��ي��ة  للكتلة 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة راي��ن��ي�����ش��ي��ه ب��و���ش��ت اإن 
و�شع احلزب ال�شرتاكي يف الوقت 
اأربعة  اأف�����ش��ل م��ن��ه ق��ب��ل  ال���راه���ن 
الربملانية  النتخابات  اإب��ان  اأع���وام 

ال�شابقة. 
واأو�شح توما�س اأوبرمان اأن فر�س 
احل��ك��وم��ة يف هذه  لتغيري  احل���زب 
النتخابات اأف�شل ب�شكل وا�شح من 

فر�شه يف انتخابات عام 2009. 
 ، ال�شتطالع  نتيجة  على  وتعليقا 
قال اأوبرمان اإن نتيجة النتخابات 
والغالبية  م���ف���ت���وح���ة،  ت�������زال  ل 
الكبرية مل تقرر بعد ملن �شت�شوت 

يف النتخابات .
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تركيا وم�سر تعار�سان اإحياء اإرجاء حماكمة م�سرف يف ق�سية بينظري بوتو 
جمموعة احلوار املتو�سطي

•• انقرة-د.ب.اأ:

قال م�شدر دبلوما�شي غربي ان تركيا وم�شر رف�شتا مبادرة حلف �شمال 
ا�شرائيل و�شت دول عربية  الطل�شي )ناتو( لعقد اجتماع لوزراء خارجية 

للمرة الوىل منذ عام 2008.
"حريت"  ل�شحيفة  ت�شريحات  ا�شمه يف  ذكر  رف�س  الذي  امل�شدر  وا�شاف 
الرتكية ال�شادرة ام�س ال�شبت ان تركيا وم�شر قالتا اإن الوقت لي�س منا�شبا 

لعقد مثل هذا الجتماع.
وتابع: المني العام للناتو كان يعتزم دعوة وزراء خارجية احلوار املتو�شطي 
لعقد لقاء على هام�س اجتماع وزراء خارجية الناتو املقرر عقده يف الثالث 

والع�شرين من ال�شهر احلايل ولكن تركيا اعرت�شت على الفكرة.
وا�شرائيل  م�شر   2004 ع��ام  يف  تاأ�ش�س  ال��ذي  املتو�شطي  احل���وار  وي�شم 
حتقيق  يف  ال�شهام  بهدف  والردن  واجلزائر  وموريتانيا  وتون�س  واملغرب 
المن وال�شتقرار القليمي. وكانت اول مرة اجتمعت فيه املجموعة على 
بني  القائم  ال��ن��زاع  يعك�س  مما   ،2008 ع��ام  يف  اخلارجية  وزراء  م�شتوى 
ان م�شر  الغربي  الدبلوما�شي  امل�شدر  العربي.وا�شتطرد  والعامل  ا�شرائيل 

وتون�س لترغبان يف عقد مثل هذا الجتماع يف هذه املرحلة اي�شا.
غري ان م�شوؤول تركيا ارجع اعرتا�س بالده فقط اىل عدم جدوى الجتماع 
حيث قال لل�شحيفة: لي�س �شحيحا اننا اعرت�شنا. هذا النوع من الجتماع 
والدول  ا�شرائيل  بني  ال�شيا�شية  امل�شاكل  ب�شبب  عام2008  يعقد منذ  مل 

العربية. ويف هذه املرحلة مثل هذا الجتماع لن يكون مفيدا.
وجود  ب�شبب  الفكرة  على  اعرت�شت  تركيا  ب��ان  امل��زاع��م  امل�����ش��وؤول  ورف�����س 
ب����داأت يف ال�شماح  ا���ش��رائ��ي��ل يف امل��ج��م��وع��ة، م��ع��ي��دا ل��الذه��ان ان احل��ك��وم��ة 
الول  كانون  �شهر  للناتو يف  ال�شيا�شية  الجتماعات  ا�شرائيل يف  ل�شرتاك 

)دي�شمرب( عام 2012.
وعقب اعتذار ا�شرائيل الخري لرتكيا، مما خلق مناخا ايجابيا يف املنطقة 
واثار احتمالت اطالق عملية �شالم جديدة بني ا�شرائيل وفل�شطني ، كانت 
املتو�شطي على م�شتوى  اجتماعات احلوار  ا�شتئناف  تريد  الغربية  القوى 
قيام  عن  لرتكيا  املا�شي  ال�شهر  يف  اعتذرت  ا�شرائيل  ان  اىل  ي�شار  وزاري. 
كانت  ال��ت��ي  م��رم��رة  م��ايف  الرتكية  ال�شفينة  ظهر  اىل  بال�شعود  جنودها 
متوجهة اىل قطاع غزة لك�شر احل�شار حول القطاع عام 2010 ما ا�شفر 

عن مقتل ت�شعة اتراك.

وا�سنطن: دم�سق لي�ست جدية للتحقيق بالكيماوي

•• عوا�سم-وكاالت:

ب��داأ حمادثات  ال��دويل  اإن جمل�س الأم��ن  قالت فرن�شا 
غ���ري ر���ش��م��ي��ة ب�������ش���اأن ف���ر����س ع���ق���وب���ات ع��ل��ى جماعة 
اأعلنت ولءه��ا لأمين  اأن  بعد  ال�شورية  الن�شرة  جبهة 
الأ�شبوع، ونفى  القاعدة هذا  تنظيم  الظواهري زعيم 

اأن تكون �شوريا قد تقدمت ر�شميا بطلب للمجل�س.   
وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الفرن�شية فيليب 
اأبو  اأع��ل��ن��ه  م��ا  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  اإن����ه  لل�شحفيني  لل��ي��و 
"فمن  حممد اجلولين زعيم جبهة الن�شرة الأربعاء 
اجلماعة  ه���ذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ب��ح��ث  املنطقي" 

ال�شورية يف اإطار ما اأ�شماه احلرب على الإرهاب.
ب��اأن احلكومة  اإن��ه اطلع على تقرير يفيد  وق��ال لليو 
القاعدة  ع��ق��وب��ات  جلنة  اإىل  بر�شالة  بعثت  ال�شورية 
اخلمي�س للمطالبة باإ�شافة جبهة الن�شرة اإىل القائمة، 

•• اإ�سالم اباد-وكاالت:

الرئي�س  حماكمة  ام�����س  باك�شتانية  حمكمة  اأرج����اأت 
الأ�شبق برويز م�شرف يف ق�شية اغتيال رئي�شة الوزراء 
ال�شابقة بينظري بوتو اإىل وقت لحق هذا ال�شهر، بعد 
اأن كانت حمكمة اأخرى مددت مدة الإفراج عنه بكفالة 
يف ق�شية منف�شلة. وقال و�شائل اإعالم باك�شتانية اإن 
حمكمة مكافحة الإرهاب يف مدينة راولبندي القريبة 
ال�23 من هذا  اإىل  اأرج���اأت  اآب��اد  اإ�شالم  العا�شمة  من 
ال�شهر جل�شة ا�شتماع كان مقررا اأن يح�شرها م�شرف. 
واأ�شافت اأن غياب م�شرف عن جل�شة ام�س بعد غيابه 
اإ�شدار مذكرة  اإىل  املحكمة  ا�شطر  �شابقة  عن جل�شة 
ق�شية  يف  الآخ��ري��ن  املتهمني  وبحق  بحقه  ا�شتدعاء 
كانون  دي�شمرب   27 ي��وم  راول��ب��ن��دي  يف  بوتو  اغتيال 
الأول 2007. وكانت حمكمة اإ�شالم اآباد العليا ق�شت 

اأن  اإن هذا الطلب مل يقدم ر�شميا. واأ�شاف  لكنه قال 
واأكد  �شوريون.  م�شوؤولون  ي�شدرها  ت�شريحات  ه��ذه 
اأي  فرن�شا  �شرتف�س  ر�شميا  الطلب  ُيقدم  عندما  اأن��ه 
حماولة من النظام ال�شوري ل�شتغالل املو�شوع لو�شم 
املعار�شني ال�شوريني كلهم باأنهم اإرهابيون. واأو�شح اأن 
اأحد اخليارات هو التحرك يف جمل�س الأمن الدويل من 
خالل جلنة العقوبات املفرو�شة على القاعدة مبوجب 
بدرا�شة  يقومون  اأنهم  واأ���ش��اف   .1267 رق��م  القرار 
هذا اخليار ومناق�شته ب�شكل غري ر�شمي مع �شركائهم 
ال��دويل وحلفائهم الأوروب��ي��ني واأن  يف جمل�س الأم��ن 
ذلك ل يزال يف مراحل مبكرة جدا. وكانت جمموعة 
للجي�س  التابعة  الإ���ش��الم��ي��ة  والأل���وي���ة  الكتائب  م��ن 
ال�شوري احلر قد اأعلنت رف�شها لإعالن جبهة الن�شرة 
التن�شيق  جل��ان  ن��اأت  فيما  القاعدة،  لتنظيم  مبايعتها 

املحلية يف �شوريا بنف�شها عن التنظيم.

بكفالة يف ق�شية  برويز م�شرف  الإف��راج عن  بتمديد 
و�شع قا�س قيد الإقامة اجلربية خالل فرتة حكمه 
للبالد ملدة �شتة اأيام. وقال متحدث با�شم حزب رابطة 
اإن  م�شرف،  اإليه  ينتمي  ال��ذي   ، امل�شلمة  باك�شتان  كل 
املحكمة قدرت قيمة متديد الكفالة مببلغ 500 األف 
روبية )5090 دولرا(، واأمرته باأن ميثل اأمامها مرة 
اأخرى اخلمي�س القادم. ويواجه م�شرف ثالث ق�شايا، 
الق�شايا  ه���ذه  ب��ال��ك��ف��ال��ة يف  الإف������راج  ف���رتة  وت��ن��ت��ه��ي 
الأ�شبوع القادم، و�شبق له اأن ح�شل على حكم بكفالة 
موؤقتة يف ق�شية اغتيال بينظري بوتو. وكانت املحكمة 
العليا الباك�شتانية اأّجلت الثالثاء املا�شي جل�شة النظر 

يف اتهام م�شّرف باخليانة العظمى اإىل غد الثنني.
و�شط  العليا  اآب��اد  اإ���ش��الم  اأم��ام حمكمة  ومثل م�شرف 
بالقتل من  اأم��ن م�شددة بعد تلقيه تهديدا  اإج��راءات 

حركة طالبان باك�شتان.

•• بكني-رويرتز:

كريي  جون  المريكي  اخلارجية  وزي��ر  اإجتمع 
ام�������س يف حماولة  ال�����ش��ني  ك���ب���ار زع���م���اء  م���ع 
لقناعهم مبمار�شة �شغط على كوريا ال�شمالية 
لتقلي�س لهجتها التي متيل للقتال وعودتها يف 

نهاية المر للمحادثات النووية.
ومل يخف كريي رغبته خالل اول زي��ارة يقوم 
بها لل�شني كوزير خلارجية الوليات املتحدة يف 
ان تتخذ ال�شني موقفا اكرث فعالية جتاه كوريا 
ال�شمالية التي هددت يف ال�شابيع اليخرة ب�شن 

حرب نووية �شد الوليات املتحدة.
اجلنوبية  كوريا  عا�شمة  �شول  يف  ك��ريي  وق��ال 
التجاري  ال�شريك  بو�شفها  متلك  ال�شني  ان 

الرئي�شي والداعم املايل لكوريا ال�شمالية قدرة 
ف��ري��دة ل���ش��ت��خ��دام ن��ف��وذه��ا ���ش��د ت��ل��ك الدولة 

الفقرية املعزولة .
وق����ال ك����ريي ل���روؤ����ش���اء ���ش��رك��ات ام��ري��ك��ي��ني ل 
توجد جمموعة من الزعماء على وجه الر�س 
ميلكون قدرة اكرب على احدث فرق يف هذا اكرث 
من ال�شينيني واجلميع يعرف ذلك مبا يف ذلك 

هم على ما اعتقد.
توقفا  تت�شمن  وال���ت���ي  ل���ش��ي��ا  زي���ارت���ه  وت���اأت���ي 
يف ط��وك��ي��و ال��ي�����������������وم الح��������د ب��ع��د ا���ش��اب��ي��ع من 
بحرب  احل���ادة  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
عقوبات  امل��ت��ح��دة  المم  ف��ر���س  م��ن��ذ  و���ش��ي��ك��ة 
جديدة ردا على ثالث جتربة نووية اجرتها يف 

فرباير �شباط.

وقالت كوريا ال�شمالية مرارا انها لن تتخلى عن 
ال�شامن  باأنها  التي و�شفتها  النووية  اأ�شلحتها 

الثمني لمنها.
وحت����ج����م ب���ك���ني ع�����ن مم����ار�����ش����ة ����ش���غ���ط على 
قد  ال���ذي  ال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  خ�شية  بيوجنياجن 
وتدفق  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ان���ه���ارت  اذا  ي��ن��ج��م 

الالجئون على ال�شني.
ولكن امل�شوؤولني المريكيني يعتقدون ان لهجة 
ال�����ش��ني ب�����ش��اأن ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ب����داأت تتغري 
�شي  ال�شني  الزعيم  القاها  كلمة  اىل  م�شريين 
ج��ني بينغ يف الون���ة الخ���رية وق���ال فيها دون 
ال�شارة �شراحة اىل بيوجنياجن انه يجب عدم 
بل  املنطقة  الفو�شى يف  بن�شر  بلد  ال�شماح لي 

والعامل ملك�شب اناين.

كريي يف ال�سني لل�سغط على كوريا ال�سمالية 

اإطالق لبنانيني و 4 �سحافيني ايطاليني ب�سوريا
•• بريوت-روما-اأ.ف.ب:

اع��ل��ن رئي�س ال����وزراء الي��ط��ايل م��اري��و مونتي ام�����س ان��ه مت الف����راج عن 
ال�شحافيني اليطاليني الربعة الذين كانوا خطفوا يف �شوريا. ويف بيان، 
�شكر مونتي الذي يتوىل اي�شا وزارة اخلارجية بالوكالة للهيئات التابعة له 
العمل الذي قامت به والذي اتاح نهاية ايجابية لهذه الق�شية التي ا�شفى 
وال�شحافيون   . التعقيد  من  مزيدا  �شوريا(  )يف  اخلطري  الو�شع  عليها 
الربعة هم مرا�شل قناة راي العامة اميديو ريكوت�شي واملرا�شل امل�شور ايليو 
كولفولبي ومعد الفالم الوثائقية اندريا فينيايل وال�شحافية اليطالية 
من ا�شل �شوري �شوزان دبو�س، وقد خطفوا يف بداية ني�شان ابريل يف �شمال 
�شوريا. ونقلت و�شائل العالم اليطالية عن م�شادر حملية ان ال�شحافيني 
انتقلوا اىل تركيا. هذا واف��رج فجر ام�س عن لبناين خطف على  الربعة 
�شوريا، ولبنانيني وقعوا  املا�شي ونقل اىل  ال�شهر  يد م�شلحني جمهولني 
بالعملية  على خلفيات مذهبية مرتبطة  لبنان  عمليات خطف يف  �شحية 
امل�شدر  وق��ال  بر�س.  فران�س  وكالة  امني  م�شدر  اف��اد  ما  بح�شب  الوىل، 
ان وفدا من اهايل عر�شال يف �شرق لبنان على احلدود مع �شوريا عاد اىل 
ال��ذي كان قد خطفه  ت�شلم ح�شني كامل جعفر  �شوريا، بعدما  البلدة من 
املا�شي، ونقلوه اىل  اآذار مار�س   24 م�شلحون جمهولون قرب عر�شال يف 

بلدة يربود يف ريف دم�شق. 
فدية  دفع  الوفد  ان  امل�شدر  وا�شاف 
لالفراج  دولر  ال���ف   150 ق���دره���ا 
املوؤ�ش�شة  قناة  وعر�شت   . جعفر  عن 
جلعفر  لقطات  ل��الر���ش��ال  اللبنانية 
الثانية  ال�شاعة  ق��راب��ة  و�شوله  بعد 
ف��ج��ر ام�����س اىل ع��ر���ش��ال ال��واق��ع��ة يف 
حمافظة البقاع، حيث كان يف ا�شتقباله 
وقال  وامنيون.  حمليون  م�شوؤولون 
ج��ع��ف��ر ان����ه ت��ع��ر���س ل��ل��خ��ط��ف على 
ي���د ق��ط��اع ط����رق ول�����ش��و���س، ولي�س 
ال��ذي ي�شكل  ال�����ش��وري احل��ر  اجلي�س 
املعار�شني  املقاتلني  لغالبية  مظلة 
لنظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد.  

مع  حدودية  بلدة  وعر�شال   . وعذبوين  �شربوين  امل�شلحني  ان  اىل  وا�شار 
�شوريا تقطنها غالبية متعاطفة مع املعار�شة ال�شورية، وتعر�شت اطرافها 
مرتني خالل ال�شهر املا�شي لق�شف من الطريان ال�شوري. وتفيد تقارير 
امنية عن ت�شلل م�شلحني من واىل �شوريا عرب منطقة عر�شال وغريها من 
النقاط احلدودية يف ال�شرق وال�شمال. وت�شببت حركة الت�شلل هذه بحوادث 

امنية بني جانبي احلدود اوقعت قتلى وجرحى.

وا�سنطن توؤكد التزامها حماية اليابان
•• وا�سنطن-ا.ف.ب:

امل��ت��ح��دة ال��ت��اأك��ي��د على ال��ت��زام��ه��ا حماية ال��ي��اب��ان بف�شل  ج���ددت ال��ولي��ات 
و�شائلها الردعية النووية وذلك بعد ثالثة ايام على لقاء بني دبلوما�شيني 
من  تهديدات  يواجهان  اللذان  البلدين  بكال  الدفاع  وزارة  يف  وم�شوؤولني 
تناولت  الثنائية  املحادثات  ان  للبنتاغون  بيان  يف  وج��اء  ال�شمالية.  كوريا 
و�شيلة البقاء على و�شعية ردعية ذات �شدقية يف جو متغري من الناحية 
المنية ولكنه مل ي�شر علنا اىل كوريا ال�شمالية. وا�شاف ان هدف املحادثات 
كان القول بو�شوح حللفائنا ان حماية الردع المريكي ما زال ذات �شدقية 
وفعال ودائم . وجرت اللقاء يف قاعدة كيت�شاب-بانغور المريكية يف ولية 
اليابانيون  امل�����ش��وؤول��ون  وتفقد   . املتحدة  ال��ولي��ات  �شرق  �شمال  وا�شنطن 

خ�شو�شا غوا�شة نووية ومن�شاآت توجد فيها �شواريخ من طراز تريدنت.

•• وا�سنطن-وكاالت:

يف �شوريا تتطور الأحداث ب�شرعة 
العاملي  الإع���الم  ب��دا  حتى  مذهلة 
ملواكبة  متوا�شل  ل��ه��اث  يف  وك��اأن��ه 
الدولية،  ال�شاحة  امل�شتجدات على 
وعلى راأ�س تلك الأجهزة ال�شحافة 

يف الوليات املتحدة.
فقد غلبت على ال�شحف الأمريكية 
ال�شراع يف  اأخ��ب��ار  ام�س  ال�����ش��ادرة 
وا�شنطن  �شحيفة  فهذه   . �شوريا 
�شنع  دوائ���ر  م��ن  القريبة  بو�شت، 
وجودها  بحكم  وال�شيا�شة  القرار 
رجحت  الأم��ريك��ي��ة،  العا�شمة  يف 
ا�شتخباري  م�������ش���وؤول  ع���ن  ن��ق��ال 
كبري اإمكانية ا�شتمرار ما و�شفته 
حتى  �شوريا  يف  الطائفي  بالعنف 
الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  �شقوط  بعد 
النق�شامات  لأن  ط���وي���ل  ب���وق���ت 

و�شط جماعات املعار�شة تتفاقم.
ال�����ش��ح��ي��ف��ة مبدير  وا���ش��ت�����ش��ه��دت 
جيم�س  الوطنية  املخابرات  جهاز 
ال�شيناريو  اإن  ق���ال  ال���ذي  ك��الب��ر 
ن����راه ه��و احتمال  ال����ذي  الأرج�����ح 
حدوث مزيد من الت�شدعات -اإذا 
التعبري-  ه��ذا  ا�شتخدام  لنا  ج��از 
وطائفية  ج��غ��راف��ي��ة  اأ���ش�����س  ع��ل��ى 
اأو عام  ع��ام  مل��دة  ال��وق��ت..  لبع�س 
اأق����ل تقدير،  ال���ع���ام ع��ل��ى  ون�����ش��ف 

حتى بعد �شقوط الأ�شد.
اجلماعات  اأن  ك���الب���ر  واأ������ش�����اف 
اأقوى  تظل  املعار�شة  يف  املت�شددة  

وهي  احلقيقي،  عددها  من  كثرياً 
حا�شرة يف 13 من 14 حمافظة 

يف �شوريا.
وام��ت��ن��ع ك��الب��ر ع��ن الإج��اب��ة على 
���ش��وؤال ع��ن م���دى ق���درة الوليات 
تاأمني  ع��ل��ى  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
الكيماوية  الأ����ش���ل���ح���ة  ت���ر����ش���ان���ة 
الأ�شد،  �شقوط  ح��ال  يف  ال�شورية 
اإن  تفا�شيل  اإعطاء  دون  لكنه قال 
ك��ب��ريا على  اع��ت��م��ادا  يعتمد  ذل���ك 

الظرف يف حينه.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  واأدل����ت 

يفيد  لن  و�شيا�شي  اأخ��الق��ي  خطاأ 
�شوى العدو امل�شرتك ب�شار الأ�شد.
النتقاد  هذا  ال�شحيفة  واعتربت 
�شل�شلة  يف  ن���وع���ه  م����ن  الأق�������ش���ى 
جانب  من  ال�شالبة  الأف��ع��ال  ردود 
ف�شائل املعار�شة امل�شلحة الأخرى 
الحتاد  الن�شرة  جبهة  ق��رار  على 
اأن  وراأت  ال�����ع�����راق.  ق����اع����دة  م����ع 
اأن يزيد  ����ش���اأن ه���ذا الحت�����اد  م���ن 
تعقيداً،  �شوريا  الأهلية يف  احلرب 
ت�شميها  ما  لأن��ه يقوي من ع�شد 
نيويورك تاميز مبكونات املعار�شة 

بدلوها يف ال�شاأن ال�شوري بتقرير 
اإخ��ب��اري م��ن ب���ريوت ج��اء فيه اأن 
املعار�شة  و���ش��ط  رائ������داً  ائ���ت���الف���اً 
عرى  ف�شم  ال�شورية  الإ�شالمية 
العالقة التي كانت تربطه بجبهة 
ال���ن�������ش���رة ب���ع���د اإع�������الن الأخ������رية 
القاعدة  تنظيم  فرع  مع  حتالفها 

يف العراق.
ال���ت���ح���ري���ر  ج���ب���ه���ة  اإن  وق������ال������ت 
انتقدت  ال�������ش���وري���ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
اجلمعة،  اأ�شدرته  بيان  يف  ب�شدة، 
التحالف اجلديد وا�شفة اإياه باأنه 

م�شاعي  ي��ق��و���س  مم���ا  امل���ت�������ش���ددة 
ج����م����اع����ات امل����ع����ار�����ش����ة الأخ��������رى 
اأ�شلحة من القوى  للح�شول على 
الأ�شد  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  الغربية. 
ط��امل��ا ج���ادل ب���اأن اأع�����داءه يتلقون 
اإىل  منت�شبني  اإرهابيني  من  دعما 
كالقاعدة.  م��ت�����ش��ددة  جم��م��وع��ات 
اأن خ��رب احت��اد القاعدة  واأ���ش��اف��ت 
والن�شرة مع بع�شهما بدا يف جانب 
منه وكاأنه ي�شفي م�شداقية ملزاعم 
الأ�شد ويعك�س كذلك مدى تباعد 

م�شارات التمرد �شد حكمه.
احلكومة  رئ��ي�����س  دع���ا  ذل����ك،  اىل 
ال�����ش��وري��ة امل��وؤق��ت��ة املُ��ك��ل��ف، غ�شان 
ه���ي���ت���و، ام���������س ك����ل م����ن ي���ج���د يف 
�شمن  العمل  على  الكفاءة  نف�شه 
احلكومة املعار�شة تزويده �شريته 
اأق�����ش��اه الثالثاء  ال��ذات��ي��ة مب��وع��د 

املقبل.
املوقع  ر�شالة عرب  هيتو، يف  وق��ال 
الوطني  لالئتالف  الإل��ك��رتوين، 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 
ال����ذي ي��ت��خ��ذ م��ن ال��ق��اه��رة مقراً 
بت�شكيل  تكليفي  م��ن��ذ  ب����داأت  ل���ه، 
احل���ك���وم���ة ال�������ش���وري���ة امل���وؤق���ت���ة يف 
ال���ب���ح���ث ع����ن اأف�������ش���ل ال���ك���ف���اءات 
ر من جديد الدعوة  ال�شورية، واأكرِّ
ل��ت�����ش��ارك��وا يف  ل��ك��م  اأطلقتها  ال��ت��ي 

دعم هذه املهمة .
اأف�شل  بناء  على  حر�شاً  واأ���ش��اف 
الكفاءة  بكامل  يتمتع  عمل  فريق 
والوطنية والإخال�س، �شاأ�شتمر يف 

يتم  التي  الذاتية  ال�شري  ا�شتقبال 
منا�شب  خمتلف  ل�شغل  تقدميها 
احلقائب  م����ن  ب������دًء  احل����ك����وم����ة، 
املنا�شب  اإىل  و����ش���وًل  ال����وزاري����ة، 
الأخ���رى، حتى  امل�شاعدة  الإداري���ة 
ني�شان   17 الثالثاء  يوم  انق�شاء 

.  2013
ال�شروط  م��ن  جملة  هيتو  د  وح���دَّ
ي��ج��ب ت��واف��ره��ا يف امل��ت��ق��دم ل�شغل 
اأهمها  اإداري  اأو  وزاري  من�شب 
اجلن�شية،  �شوري  املر�شح  يكون  اأن 
 35 ع���ن  امل���ر����ش���ح  ع��م��ر  ي��ق��ل  األ 
يكون  واأل  ونوابهم،  ل��ل��وزراء  �شنة 
اأو ممن ارتكب  اأرك��ان النظام  اأحد 
اأو  ال�����ش��وري  ال�شعب  ���ش��د  ج��رائ��م 
واأن  ال�شعب،  اأم���وال  على  ا�شتوىل 
ال�شورية  ل��ل��ث��ورة  م��ن��ا���ش��راً  ي��ك��ون 
داخل  يف  للعمل  م�شتعداً  وي��ك��ون 

�شوريا.
لقوى  ال����وط����ن����ي  امل���ج���ل�������س  ك������ان 
)اأكرب  ال�شورية  واملعار�شة  الثورة 
اختار  م���ع���ار����س(،  ����ش���وري  جت��م��ع 
ال�������ش���وري غ�شان  الأع����م����ال  رج����ل 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  امل��ق��ي��م  ه��ي��ت��و 
تعمل  حكومة  لت�شكيل  الأمريكية 

�شمن الأرا�شي ال�شورية.

وا�شنطن بو�شت: العنف الطائفي �شي�شتمر يف �شوريا 

هيتو يدعو ال�سوريني الأكفاء للعمل يف حكومته

•• وا�سنطن-يو بي اأي:

اعترب املتحدث با�شم البيت الأبي�س جاي كارين ان منع نظام الرئي�س 
ال�شوري ب�شار الأ�شد من بدء التحقيق يف ا�شتخدام اأ�شلحة كيميائية 
التحقيق  لإج��راء  اأ�شا�شاً  دعوته  للجدية يف  افتقاراً  �شوريا يظهر  يف 

والإيحاء با�شتخدام املعار�شة ال�شورية ملثل هذه الأ�شلحة.
وقال كارين خالل موؤمتر �شحايف لقد دعمنا وندعم حتقيقاً بقيادة 

الأمم املتحدة يف املزاعم ب�شاأن ا�شتخدام اأ�شلحة كيميائية يف �شوريا.
ب���دء هذا  الآن  ح��ت��ى  م��ن��ع  الأ���ش��د  ن��ظ��ام  ان  ان حقيقة  اأ���ش��اف  لكنه 
التحقيق يعك�س افتقاراً للجدية يف دعوته الأ�شا�شية لإجراء حتقيق 
اأ�شلحة  ا�شتخدمت  املعار�شة  ب��اأن  النظام  قدمها  التي  والإي��ح��اءات 

كيميائية . واأكد كارين انه اإذا كان نظام ال�شد مهتماً حقاً بالتحقيق 
فما كان لي�شده.

وكان الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون عني العامل ال�شويدي 
اآكي �شيل�شرتوم لرئا�شة البعثة الفنية امل�شتقلة التي �شتتوىل مهمة 

التحقيق حول تقارير عن ا�شتخدام �شالح كيميائي يف �شوريا.
اأ�شلحة  ا�شتخدام  ع��ن  تقارير  ح��ول  دويل  اإج���راء حتقيق  ب��ان  وق��رر 
كيميائية يف �شوريا، بعد اأن تلّقى طلباً مكتوباً من ال�شلطات ال�شورية 

لت�شكيل بعثة للتحقيق يف ا�شتخدام ال�شالح الكيميائي يف حلب.
ب��اإط��الق �شاروخ  امل��ع��ار���ش��ة  ال�����ش��وري��ة مقاتلي  ال�����ش��ل��ط��ات  وات��ه��م��ت 
�شخ�شاً   25 مقتل  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  ح��ل��ب،  يف  املدنيني  �شد  كيميائي 

واإ�شابة الع�شرات بجروح، وهو ما نفته املعار�شة.

�سكوى اإ�سرائيلية لالأمم املتحدة بعد اإطالق نار باجلولن 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلنت اإ�شرائيل ام�س اأنها تقدمت ب�شكوى ر�شمية اإىل الأمم املتحدة بعد تعر�س اإحدى دورياتها يف اجلولن ال�شوري 
اإنه  الإ�شرائيلي  وقال اجلي�س  املحتلة.  لله�شبة  املتاخمة  املحررة  ال�شورية  الأرا�شي  داخل  نار من  املحتل لإطالق 
اأبلغ قيادة القوة الأممية التي تراقب الهدنة بني �شوريا واإ�شرائيل باحلادثة التي �شبقتها حوادث مماثلة الأ�شابيع 
القليلة املا�شية مع احتدام القتال مبحافظة القنيطرة بني القوات ال�شورية النظامية واجلي�س ال�شوري احلر. وكان 
جي�س الحتالل قال اإن قذائف مدفعية وعيارات نارية اأطلقت على اجلنود الإ�شرائيليني على طول ال�شياج الأمني 
واأ�شاف  اأي من جنوده.  باأ�شرار طفيفة، لكن مل ي�شب  اأ�شيبت  اأن عربة ع�شكرية  اإ�شرائيل و�شوريا، م�شيفا  بني 
اأنه رد باإطالق قذائف مدفعية باجتاه م�شدر النريان، قائال اإن الرد اأ�شاب الهدف. وقالت متحدثة با�شم جي�س 
الحتالل اإنها ل تعلم ما اإذا كان اإطالق النريان من داخل �شوريا ع�شوائيا اأم مق�شودا. يف وقت �شابق من هذا ال�شهر، 
قال وزير احلرب الإ�شرائيلي مو�شيه يعالون اإن اإ�شرائيل �شرتد على اأي هجوم على اأرا�شيها، ولن ت�شمح بعمليات 

اإطالق نار ع�شوائي ب�شكل منتظم على املدنيني اأو الع�شكريني الإ�شرائيليني.

بحث عقوبة جلبهة الن�سرة لبيعتها للقاعدة



11

عربي ودويل
األحد -  14   أبريل    2013 م    -    العـدد   10766
Sunday   14    April     2013  -  Issue No   10766

حريق ي�سرد مئات امل�سلمني يف ميامنار زعيمة املعار�سة امليامنارية تزور اليابان 
•• طوكيو-يو بي اأي:

و�شلت زعيمة املعار�شة امليامنارية اأونغ 
�شان �شو كيي ام�س اإىل اليابان يف زيارة 

هي الأوىل لها منذ 27 �شنة.
كيودو  اليابانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف���ادت 
اأ�شبوعاً  ب��داأت زي��ارة ت�شتمر  ان �شو كيي 
كاماًل اإىل اليابان، وهي الأوىل لها اإىل 
البالد منذ 27 �شنة، لطلب دعم طوكيو 
لعملية الدميقراطية اجلارية يف بلدها. 
ون��ق��ل��ت ع���ن م�����ش��وؤول��ني ي��اب��ان��ي��ني ان اإ 

البالغة  الوطنية  الرابطة  حزب  زعيمة 
اليابان  اإىل  ت��اأت��ي  �شنة   67 العمر  م��ن 
اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ب��دع��وة 
روابطها  لتعزيز  ط��وك��ي��و  ت�شعى  فيما 
نوبل  على جائزة  احل��ائ��زة  كيي  �شو  مع 
لل�شالم. ي�شار اإىل انه بعد قيام حكومة 
�شابقاً(  )بورما  ميامنار  يف  دميقراطية 
اليابان  ع��ززت   ،2011 م��ار���س  اآذار  يف 
عملية  يف  البلد  ذاك  مل�شاعدة  جهودها 
والنمو  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ن��ح��و  ال�����ش��ري 

القت�شادي.

ملعرفته.
وت�شاعدت املخاوف بعدما لقي 13 طفال حتفهم يف حريق 

مبدر�شة اإ�شالمية يف 2 اأبريل ني�شان اجلاري.
ثالثة  ب�شجن  بيانغون  حمكمة  ق�شت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
باملتجر  وزوجته وعامل  الذهب  اأحد جتار  م�شلمني، وهم 
يف  م�شادة  اأن  ال�شلطات  زع��م��ت  اأن  بعد  ع��ام��ا،   14 ع��م��ره 
املتجر اأثارت اأعمال �شغب �شد امل�شلمني واأ�شفرت عن مقتل 

املا�شي. ال�شهر  الأقل  على  �شخ�شا   43
املحكمة  اإن  الدولة  تديرها  التي  كيمون  �شحيفة  وقالت 
اأ�شدرت حكمها اخلمي�س ب�شجن الثالثة بتهمتي العتداء 

وال�شرقة بعد م�شادة مع عميلة تطورت اإىل اأعمال عنف.

•• يانغي-وكاالت:

نتيجة  ل��ل��ن��زوح  م��ي��امن��ار  امل�شلمني يف  م��ن  م��ئ��ات  ا���ش��ط��ر 
ال���ن���ريان ال���ت���ي اج��ت��اح��ت م���ئ���ات م���ن امل���ن���ازل يف منطقة 
وقت  يف  ي��ان��غ��ون،  العا�شمة  م��ن  ال�����ش��م��ال  اإىل  م���ان���دالي 
بال�شجن  م�شلمني  ثالثة  على  هناك  حمكمة  فيه  حكمت 
اأ�شفرت عن مقتل  اأحداث �شغب وا�شعة �شد امل�شلمني  بعد 

ع�شرات منهم ال�شهر املا�شي.
يتمكنوا  الأدي���رة واخليام لأنهم مل  اإىل  ال�شكان  وق��د جل��اأ 
اإن  ال�شلطات يف ميامنار  وقالت  منازلهم.  اإىل  العودة  من 
�شبب احلرائق غري معروف حتى الآن واإنها فتحت حتقيقا 

ال�شيا�شية  الإ���ش��الح��ات  بعرقلة  الطائفي  العنف  وي��ه��دد 
ع�شكرية  اأنظمة  حكمتها  التي  ميامنار  يف  والقت�شادية 

قمعت املعار�شة لعقود.
و���ش��م��ح ت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري باحلوار 
امل�شلمني  �شد  عدائيا  خطابا  اأي�شا  اأطلق  لكنه  ال�شيا�شي، 
من جانب رهبان بوذيني متطرفني يلقون خطابات توزع 

لحقا على اأ�شطوانات مدجمة.
وذكر تقرير لوكالة رويرتز اأن مذهبا بوذيا �شديد التطرف 
العا�شمة  يف  من��ا  العن�شري  التمييز  ح��رك��ات  غ���رار  على 
اإليه يف تاأجيج موجة  يانغون بعدما �شاهم رهبان ينتمون 

من اأعمال العنف �شد امل�شلمني يف و�شط البالد.

ا�شت�شافته  خ��الل  من�شر  ع��دن��ان 
القناة  ع��ل��ى  ح�����واري  ب��رن��ام��ج  يف 
الرئي�س  اأن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
امل���رزوق���ي ي��ت��ع��ر���س م��ن م���دة اإىل 
حمالت ثلب وت�شويه غري مربرة 
وخم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون وي��ف�����ش��ل اأن 

ي�شكت ول يرد عنها.
ه��ن��ا ف�شاعدا  م���ن  م��ن�����ش��ر  وق����ال 
يثلب  اأو  ي�شتم  م��ن  ك��ل  �شنقا�شي 
رغم  م�شيفا  اجلمهورية،  رئي�س 
امل���رزوق���ي  ال��رئ��ي�����س  م���ا روج ع���ن 
اأك���اذي���ب واإ����ش���اع���ات مل يرفع  م��ن 
ول��و م��رة ق�شية ب���اأّي اإع��الم��ي اأو 

�شيا�شي ولقد طفح الكيل.
التون�شي  الرئي�س  م�شت�شار  اأّن  اإل 
امل������وؤق������ت ����ش���م���ري ب�����ن ع���م���ر نفى 
الناطق  ت�شريحات  ال�شبت  اأم�س 

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ�����ر اأع���ل���ن اأع�����وان 
التون�شية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ا����ش���ة 
احتجاجية  وقفة  �شينفذون  اأنهم 
املركزية  الإدارة  اأم���ام  �شاعة  مل��دة 
اجلاري  اأف��ري��ل   17 ي��وم  بقرطاج 
اأن��ه جتاهل  ق��ال��وا  م��ا  على خلفية 
اإىل  ملطالبهم،م�شريين  الرئا�شة 
اأنه اإن مل تتم ال�شتجابة ملطالبهم 
ن�شالهم  اأ���ش��ك��ال  يف  ���ش��ي�����ش��ع��دون 

و�شول اإىل الإ�شراب العام
وُي���ع���ّد ه���ذا ال��ت��ح��رك ال��ث��اين من 
نوعه لعمال الق�شر الرئا�شي حيث 
ال�شنة  م���رة  اأول  ه����وؤلء  ان��ت��ف�����س 
الو�شعية  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة 
التي كانوا يعانون منها. ويذكر اأن 
اأث��م��رت بع�س  تلك الح��ت��ج��اج��ات 

املكا�شب.

اجلمهورية  رئا�شة  با�شم  الر�شمي 
ب�شاأن خطة رئا�شة الدولة ملالحقة 
الرئي�س  ث��ل��ب  ب��ت��ه��م  ���ش��ح��اف��ي��ني 
اأخبار  ون�����ش��ر  امل����رزوق����ي  م��ن�����ش��ف 
ك�����اذب�����ة. وق�������ال ����ش���م���ري ب����ن عمر 
يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ح��ف��ّي��ة اإن�����ه ل 
�شحافيني  ملالحقة  خطة  ت��وج��د 
تداعيات  اإىل  ملمحا  واإعالميني، 
من�شف  ع��ل��ى  الأم����ر  ل��ه��ذا  �شلبية 
تر�شحه  ������ش�����ورة  يف  امل������رزوق������ي 

لالنتخابات املقبلة.
اأّن  واأو�����ش����ح م�����ش��ت�����ش��ار امل����رزوق����ي 
�شابقة  ان��ت��خ��اب��ّي��ة  ح��م��ل��ة  ه���ن���اك 
الدعاية  فيها  ا�شتعملت  لأوان��ه��ا 
���ش��ّد اخل�����ش��وم وه��و م��ا ي��ح��دث يف 
رئي�س  �شّد  املوجهة  احلملة  ه��ذه 

اجلمهورّية على حّد تعبريه.

•• الفجر – تون�س - خا�س

املوؤقت  التون�شي  الرئي�س  ي��واج��ه 
م��ن�����ش��ف امل�����رزوق�����ي م����وج����ة من 
الن�������ت�������ق�������ادات والح�����ت�����ج�����اج�����ات 
خارطة  ون��وّزع��ت  اأ�شبابها  تنّوعت 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا وال���داع���ني اإل��ي��ه��ا اإىل 
نواب  درج��ة تقدمي جمموعة من 
املجل�س التاأ�شي�شي عري�شة لإعفاء 

الرئي�س املوؤقت من مهامه.
با�شم  الر�شمي  الناطق  ق��ال  وق��د 
الجتماعي  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����ش��ار 
وال�����ن�����ائ�����ب ب���امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
التاأ�شي�شي �شمري الطيب اأن لئحة 
املوؤقت  اجلمهورية  رئي�س  اإع��ف��اء 
جاهزة  امل��رزوق��ي  املن�شف  حممد 
الأ�شبوع  مطلع  تقدميها  و�شيتم 
القادم اإىل مكتب املجل�س الوطني 
التاأ�شي�شي بعد اأن ا�شتوفت الن�شاب 

القانوين من عدد الإم�شاءات.
كان  امل��رزوق�����ي  املن�شف  اأن  ُي��ذك�����ر 
اأن  له  �شابق  ت�شريح  اعترب يف  قد 
لئ��ح��ة ���ش��ح��ب ال��ث��ق��ة م��ن��ه والتي 
النواب  ع�������ش���رات  ع��ل��ي��ه��ا  اأم�������ش���ى 
ُتعد  التاأ�شي�شي  الوطني  باملجل�س 

تهريجا.
املجل�س  داخ��ل  من  م�شدر  و�شّرح 
لئحة  اأّن  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال��وط��ن��ي 

متمردو دارفور يفرجون 
عن جنود �سودانيني 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  اعلنت 
امل��ت��م��ردي��ن يف منطقة  ان  الح��م��ر 
امل�شطربة  ال�������ش���ودان���ي���ة  دارف�������ور 
�شودانيا  جنديا   14 ع��ن  اف��رج��وا 
ك���ان���وا حم��ت��ج��زي��ن ل���دي���ه���م. ومل 
ي��و���ش��ح ال�����ش��ل��ي��ب الح���م���ر فرتة 
ف�شائل  احد  لكن  اجلنود  احتجاز 
بزعامة  ال�����ش��ودان  ج��ي�����س حت��ري��ر 
ني�شان   6 ق���ال يف  م��ي��ن��اوي  م��ي��ن��ي 
وقال  جنديا.   16 ا�شر  ان��ه  ابريل 
ا����ش���روا اجلنود  ان���ه���م  امل���ت���م���ردون 
�شيطرة  خ����الل  اخ���ري���ن  وق���ت���ل���وا 
املتمردين على منطقتي املهاجرية 
ولبدو على 100 كلم �شرق نياىل، 

عا�شمة ولية جنوب دارفور.
 14 ال�����ش��ل��ي��ب الح���م���ر ان  وق����ال 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  م�����ن  ج���ن���دي���ا 
ال�شودانية افرج عنهم اأم�س جي�س 
ال�������ش���ودان ف�����ش��ي��ل ميني  حت���ري���ر 
الحمر  ال�شليب  وق���ام  م��ي��ن��اوي. 
لل�شلطات  ت�����ش��ل��ي��م��ه��م  ب��ت�����ش��ه��ي��ل 
طلبت  ان  ب����ع����د  ال�شودانية" 
ال�شلطات واملتمردون امل�شاعدة من 
ال�شليب الحمر. ورافق مندوبون 
من ال�شليب الحمر اجلنود املفرج 
اىل  مبروحية  نقلوا  الذين  عنهم 
والربعاء  ال��ب��ي��ان.  بح�شب  ن��ي��اىل، 
ال���دف���اع ع��ب��د الرحيم  ق���ال وزي����ر 
تتواجد  ق��وات��ه  ان  ح�شني  حم��م��د 
املهاجرية  ع��ن  كلم   25 بعد  على 
وت�شتعد ملواجهة املتمردين هناك.

رو�سيا حتظر دخول 
م�سوؤولني اأمريكيني اأرا�سيها 

 •• مو�سكو-يو بي اأي:

ن�شر  ع���ل���ى  ام���������س،  رو�����ش����ي����ا،  ردت 
الوليات املتحدة قائمة ماغنيت�شكي 
رو�س  مواطنني  اأ�شماء  ت�شّم  التي 
بفر�س  ع��ق��وب��ات،  عليهم  ف��ر���ش��ت 
عقوبات على 18 م�شوؤول اأمريكياً. 
وزارة  اأن  اإنرتفاك�س  وكالة  وذك��رت 
قائمة  ن�شرت  الرو�شية  اخلارجية 
اأمريكياً  م�������ش���وؤول   18 ب���اأ����ش���م���اء 
يحظر دخولهم الأرا�شي الرو�شية، 
م��ن��ه��م م���ن ت��ع��ت��ربه��م ع��ل��ى �شلة 
ب��ارت��ك��اب اأع��م��ال ت��ع��ذي��ب يف �شجن 
انتهاك  اإىل  بالإ�شافة  غوانتامنو، 
حقوق مواطنني رو�س. وكانت وزارة 
اخل���زان���ة الأم���ريك���ي���ة، اأع��ل��ن��ت عن 
�شخ�شية   18 على  عقوبات  فر�س 
انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  متهمة  رو���ش��ي��ة 
حل��ق��وق الإن�������ش���ان، م��ع��ظ��م��ه��م من 
امل�شتبه يف �شلوعهم مبقتل اخلبري 
ماغنيت�شكي،  ���ش��ريغ��ي  ال��ق��ان��وين، 
الوليات  دخ��ول  من  منعهم  �شيتم 

املتحدة وجتّمد اأ�شولهم فيها.
وي�شتبه ب� 16 من الأ�شماء املدرجة، 
ماغنيت�شكي،  مبقتل  ب��ارت��ب��اط��ه��م 
وقد تفادت الإدارة الأمريكية اإدراج 
الإدارة  يف  امل�شتوى  رفيعة  ا���ش��م��اء 
ال��رو���ش��ي��ة. وك��ان��ت رو���ش��ي��ا انتقدت 
املتحدة  ال����ولي����ات  ا����ش���دار  ب�����ش��دة 
لتلك العقوبات، ولوحت بالرّد من 
خالل اإعالن قائمة �شوداء ملواطني 
ينتهكون  ال��ذي��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 

حقوق الرو�س .

املرزوقي  املن�شف  الرئي�س  اإع��ف��اء 
من مهامه حملت اإىل حد ال�شاعة 

اأكرث من 75 توقيعا.
من جهته اأفاد اأم�س حممد الطاهر 
الوطني  املجل�س  اأّن نواب  اللهي 
التاأ�شي�شي ا�شتبدلوا مكتوب �شحب 
الثقة من املن�شف املرزوقي رئي�س 
اجلمهورية مبكتوب اإعفاء باعتبار 
اأّن النظام املوؤقت لل�شلط يف تون�س 
الرئي�س  اإعفاء  من  النواب  ميّكن 
ول��ي�����س م���ن ���ش��ح��ب ال��ث��ق��ة منه، 
الد�شتور  من   13 الف�شل  ح�شب 

ال�شغري.
واأ�شاف اللهي اأّن الن�شاب اكتمل 
75 نائبا ام�شوا على لئحة  واّن 
الإعفاء وانه �شيتم اإيداع الالئحة 
مبكتب رئي�س املجل�س يوم الأربعاء 
القادم لن يوم الثالثاء �شيخ�ش�س 

مل�شاءلة وزيرة املراأة �شهام بادي.
ونقلت و�شائل اإعالم تون�شية اأم�س، 
عن م�شادر مقربة من املجل�س اأّن 
املرزوقي  املن�شف  اإع��ف��اء  اإمكانية 
من مهامه واردة لن اإعفاءه �شيتم 
واأ�شافت  ال�����ش��ري.  ع��رب الق���رتاع 
النواب  من  ع��ددا  اأّن  امل�شادر  تلك 
يف املجل�س م�شتاءون من املرزوقي 
حركة  م����ن  ن�������واب  ذل������ك  يف  مب����ا 
الت�شويت  �شيتم  حني  يف  النه�شة 

فيها العلمانيني واملعار�شة بن�شب 
امل��ق��ا���ش��ل وامل�������ش���ان���ق و����ش���ّن ث���ورة 
املحتجون  واعترب  �شّدهم،  ثانية 
ال�شعب  مي���ث���ل  ل  امل�����رزوق�����ي  اأن 
كما  للبالد  رئي�شا  انتخبه  ال���ذي 
امل��داف��ع عن  ل��ق��ب  ي�شتحّق  ان���ه ل 
الوحيد  واأن هّمه  الإن�شان،  حقوق 
الكر�شي وال�شلطة، ورّدد احل�شور 
ع������ّدة �����ش����ع����ارات ت��ت��ه��م��ه ب���ال���ولء 

لالإخوان امل�شلمني.
امل�����رزوق�����ي  ا����ش���ت���ق���ب���ال  وق�������د مت 
باجلوارب وباملالب�س الداخلية كما 
اأّن نا�شطات يف منظمة فيمن قمن 
العامل  مبعهد  �شدورهن  بتعرية 
ال��ع��رب��ي ب��ف��رن�����ش��ا اح��ت��ج��اج��ا على 
ق��دوم��ه ورف��ع��ن ���ش��ع��ارات مطالبة 
ال��ن��ا���ش��ط��ة يف  م��ك��ان  ع��ن  بالك�شف 
فيمن تون�س. كما و�شع املحتجون 
م�شنقة  ورف���ع���وا  مل��ق�����ش��ل��ة  مت��ث��ال 
غ�شبهم  م����دى  ت����ربز  اإ�����ش����ارة  يف 
املرزوقي  املن�شف  على  و�شخطهم 
ت�شريحاته  موؤخرا  تواترت  الذي 
من  انطالقا  للمعار�شة  امل��ع��ادي��ة 

خارج تون�س.
قامت  الح��ت��ج��اج��ات  ه���ذه  واإزاء 
�شاحة  ب��ع��زل  الفرن�شية  ال�شرطة 
ودفعت  ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل  م��ع��ه��د 
ك����ب����رية ملنع  اأم����ن����ي����ة  ب���ت���ع���زي���زات 

على �شهام بادي الكرتونيا.
�شارك  حملة  تتوا�شل  الأث��ن��اء  يف 
األ����ف����ا من   25 اأك������رث م����ن  ف��ي��ه��ا 
ت�شريحات  �شّد  في�شبوك  ن�شطاء 
�شفحات  واغ����رق����وا  ل���ل���م���رزوق���ي 

في�شبوك بتعاليق �شاخرة.
للرئي�س  امل���ن���اه�������ش���ة  احل����م����ل����ة 
امل���وؤق���ت و���ش��ل��ت �شوارع  ال��ت��ون�����ش��ي 
نّفذ  ح���ي���ث  ب���اري�������س  ال���ع���ا����ش���م���ة 
اجل����م����ع����ة ، ع�������دد م�����ن اجل���ال���ي���ة 
وقفة  بفرن�شا  املقيمة  التون�شية 
العامل  م��ع��ه��د  اأم�����ام  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
للتنديد  وذل���ك  بفرن�شا،  ال��ع��رب��ي 
رئي�س  امل���رزوق���ي  من�شف  ب���زي���ارة 
اجل��م��ه��وري��ة امل���وؤق���ت، ال��ت��ي اأّداه����ا 

اأم�س الول اإىل باري�س.
الحتجاجية  الوقفة  هذه  وجاءت 
تلبية لدعوة بع�س الن�شطاء التي 
التوا�شل  م���واق���ع  ع���رب  وّج��ه��وه��ا 
���ش��ع��ار م�شرية  الج��ت��م��اع��ي حت���ت 
املن�شف املرزوقي:الخرتاع املخادع 
وق��ال��وا اإن امل��رزوق��ي ي���رّوج لنجاح 
الوقت  يف  الدميقراطية  التجربة 
اأن��ه��ا جت��رب��ة فا�شلة  ال����ذي ي����رون 
على  �شلبية  انعكا�شات  لها  وكانت 
اإىل  دع���وا  و  التون�شي،  الق��ت�����ش��اد 
وذلك  وط���رده  امل��رزوق��ي  مقاطعة 
على خلفّية ت�شريحاته التي هّدد 

امل���ت���ظ���اه���ري���ن ال���ت���ون�������ش���ي���ني من 
املحا�شرة  م���ك���ان  م���ن  الق������رتاب 

التي يتواجد فيها املرزوقي.
املوؤقت  ال��رئ��ي�����س  زي�����ارة  وت���ن���درج 
اإىل  امل���رزوق���ي  املن�شف  ال��ت��ون�����ش��ي 
خا�شة  زي������ارة  اط�����ار  يف  ب���اري�������س، 
ا�شتغلها  فكرية  ن��دوة  هام�س  على 
لالإعالن عن ن�شر كتابه يف الأ�شواق 
بعنوان "ابتكار دميقراطية، درو�س 
وال�����ذي  التون�شية"،  ال���ت���ج���رب���ة 
اأث���ار ج��دل ح��ول حم��ت��واه وب�شبب 
الفرن�شية  ال��ن�����ش��ر  ب����دار  ط��ب��اع��ت��ه 
اإح��دى دور  لديكوفريت بدل من 

الن�شر التون�شية.
واأمام حّدة الهجوم على املرزوقي، 
با�شم  ال���ر����ش���م���ي  ال����ن����اط����ق  ق������ال 
التون�شية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ا����ش���ة 

احتجاجات ا�شتقبلته يف باري�س

الرئي�س التون�سي املرزوقي على �سفيح �ساخن..! 
لئحة اإعفاء الرئي�س من مهامه ت�شتويف الن�شاب القانوين

تون�شيون فى باري�س يحتجون على املرزوقي

فنزويال حتبط موؤامرة لتعطيل النتخابات 
•• كراكا�س-وكاالت:

اأن��ه��ا اأح��ب��ط��ت موؤامرة  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
الأحد،  اليوم  جت��ري  التي  الرئا�شة  انتخابات  لتعطيل 
اأنظار  وترى املعار�شة يف املو�شوع جمرد ادعاء ل�شرف 
انتهاء حملة  البالد، وذلك مع  الناخبني عن م�شكالت 
الراحل  الرئي�س  ح�شور  عليها  طغا  �شريعة  انتخابية 
الرئي�س يف  نائب  اأري��ازا  واأعلن خورخي  �شافيز.  هوغو 
التلفزيون الوطني اأن قوات الأمن اعتقلت كولومبيني 
كانا متنكرين يف �شكل م�شوؤولني ع�شكريني فنزويليني، 
وقال اإنهما كانا يخططان لتعطيل النتخابات ، ولكنه مل 
يو�شح كيف كانا �شيفعالن ذلك. وعر�س اأريازا �شورتي 
الكولومبيني امل�شتبه بهما وعر�س اأي�شا نحو 50 خزنة 
جمموعة  تخ�س  اإنها  قال  ومتفجرات  لبنادق  ر�شا�س 
اأن اتهمتهم احلكومة  ال�شلفادوريني �شبق  من املرتزقة 
الفنزويلي  ال��رئ��ي�����س  ل��ق��ت��ل  بالتخطيط  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
بالإنابة نيكول�س مادورو املر�شح الأوفر حظا بالفوز يف 
النتخابات. وقال اأريازا زوج ابنة الرئي�س الراحل هوغو 

ت�شافيز متكنا من اإحباط خطة كانت �شتحاول التاأثري 
على النتخابات اأو الفرتة التالية لالنتخابات . واأ�شاف 
من  جميعا  �شنتمكن  اأننا  تعني  لأنها  رائعة  اأن��ب��اء  ه��ذه 
الت�شويت ب�شالم اليوم . ي�شار اإىل اأن احلكومة ادعت يف 
اأن م�شوؤولني اأمريكيني ين�شقون موؤامرة لقتل  ال�شابق 
مر�شح املعار�شة هرنيك كابريلي�س لإثارة انقالب، وهو 
املر�شحان  وك���ان   ق��اط��ع.  ب�شكل  وا�شنطن  نفته  ات��ه��ام 
الرئي�س  وه��م��ا  ف��ن��زوي��ال  ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
هرنيكي  املعار�شة  وزع��ي��م  م���ادورو  نيكول�س  بالوكالة 
�شريعة  انتخابية  حملة  اخلمي�س  اأنهيا  قد  كابريلي�س 
�شافيز.  ه��وغ��و  ال��راح��ل  الرئي�س  ح�شور  عليها  طغى 
وب�شعوبة متكن مادورو -الذي عينه �شافيز يف من�شبه 
قبل وفاته يف 5 مار�س اآذار املا�شي اإثر �شراع طويل مع 
ع�شرات  من  ح�شد  اأم��ام  دموعه  حب�س  من  ال�شرطان- 
العا�شمة  يف  ج���ادة  اأك���رب  يف  جتمعوا  الأ���ش��خ��ا���س  اآلف 
كراكا�س وحيث عر�س ت�شجيل فيديو للرئي�س الراحل. 
وهتف مادورو وقد التف بعلم بالده �شاأكون مبثابة الأب 

والرئي�س والرئي�س بالنيابة عن الفقراء .

للرئي�س  �شابق  زميل  وهو  الكرملني،  مبا�شرة  يتبع  وامني  ق�شائي  هيكل 
الرو�شي فالدميري بوتني.

اإ�شافة اإىل ذلك، عاقبت وا�شنطن القاتل املزعوم لنا�شط �شيا�شي معار�س 
تاميز،  نيويورك  ل�شحيفة  وفقا  ق��دي��روف،  رم�شان  ال�شي�شاين  للرئي�س 
وهذا الأخري يعترب اأي�شا غري مرغوب فيه من قبل ال�شلطات الأمريكية 
غرار  على  ولكنه،  الغتيالت.  ببع�س  للقيام  اأوام��ر  ا�شدر  باأّنه  لال�شتباه 
كبار امل�شوؤولني الرو�س الآخرين، مت اإدراج ا�شمه على قائمة �شرّية حتى ل 
تثار حفيظة مو�شكو. وقد قال م�شدر دبلوما�شي يف وا�شنطن، اأّن القائمة 

قد تتو�ّشع م�شتقبال لت�شمل اأ�شماء جديدة
مل  ه���وؤلء  اأن  مو�شكو  اأع��ل��ن��ت  حتى  ع�شر،  الثمانية  ه��وي��ة  ُع��رف��ت  اإن  وم��ا 
يعودوا ميار�شون الوظائف التي من خاللها متت مالحقتهم، وهذا، ح�شب 

مالحظني، اعرتاف �شمني بالتهم املن�شوبة اإليهم.
ورغم الإ�شارة اإىل حر�س الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما على عدم تفاقم 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

مرة اأخرى تنخرط الوليات املتحدة 
ورو�شيا يف مواجهة بعطر زمن خاله 
اأ�شدرت  ف��ق��د   . وىّل  ق��د  ان���ه  ال��ع��امل 
اجلمعة  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ت�شتبه  رو�شّيا  م�شوؤول   18 ل  قائمة 
وا�شنطن بانتهاكهم حلقوق الإن�شان، 
و���ش��ي��ح��رم ه����وؤلء م��ن الإق���ام���ة على 
ال������رتاب الأم���ري���ك���ي و����ش���وف جتّمد  

اأموالهم .
حا�شمة  خ��ط��وة  ال��ق��رار  ه��ذا  ويعترب 
القائمة بني  الدبلوما�شية  يف احلرب 
�شريغي  املحامي  وف��اة  منذ  البلدين 
ماغنيت�شكي، يف �شجن رو�شي نوفمرب 
2009 . وقد وجهت اإىل هذا الأخري 
انه  ويبدو  ال�شريبي،  التهّرب  تهمة 
اإىل  اأّدت  �شّيئة  معاملة  اإىل  تعّر�س 
وف���ات���ه، يف ال��وق��ت ال����ذي ك�����ش��ف فيه 
عن خطة ف�شاد كربى قيمتها 230 
اإدارة  ف��ي��ه��ا  ت���وّرط���ت  دولر،  م��ل��ي��ون 
ال�����ش��رائ��ب ال��رو���ش��ي��ة وع��ن��ا���ش��ر من 

الأجهزة الأمنية الداخلية، وقد بّراأتهم املحاكم الرو�شية.
�شغط  وحت��ت  الأمريكية،  احلكومة  ت�شعى  ما  هو  الق�شائي،  اخلطاأ  ه��ذا 
قد  الت�شريعية  ال�شلطة  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة،  يف  اإ���ش��الح��ه.  اإىل  ال��ك��ون��غ��ر���س، 
بينهم  من  ا�شما،   280 ل  �شوداء  قائمة  الأمريكية  الإدارة  على  اقرتحت 
بع�س كبار امل�شوؤولني الرو�س، ولكن حر�شا منها على عدم ت�شميم العالقات 
مع الكرملني، اعتمدت وزارة اخلارجية الأمريكية قائمة حمدودة تت�شمن 
بافل  و  كوزنيت�شوف  ارت��ي��م  هما  الرو�شية  الداخلية  ب����وزارة  �شخ�شيتني 
�شريغي  �شد  كيدّية  �شريبّية  ق�شية  واختالق  بتلفيق  اتهمتهما  كاربوف، 

ماغنيت�شكي للّت�شرّت على ف�شاد زمالئهم املتهمون بالختال�س.
اأولغا  ال�����ش��رائ��ب،  اإدارة  م�����ش��وؤول��ة يف  امل��ع��اق��ب��ني، جن��د  ه����وؤلء  ب��ني  وم���ن 
املقابل،  يف  وال��ت��ح��ّي��ل.  ال��ت��زوي��ر  عملية  قلب  يف  باأنها  املتهمة  �شتيبانوفا، 
ا�شتبعد من القائمة الك�شندر با�شرتيكني، رئي�س جلنة التحقيق الرو�شية، 

فقد  مو�شكو،  مع  ال�شيا�شية  الأزم���ة 
اأعلن رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
يف جمل�س الّدوما اليك�شي بو�شكوف، 
ويف رّد فعل على اخلطوة الأمريكية، 
ال��ق��ادم��ة،  ن�شر  الأي����ام  ان��ه �شيتّم يف 
اأمريكيني  مل��واط��ن��ني  م�����ش��ادة  قائمة 
حلقوق  انتهاكهم  يف  اأي�شا  ي�شتبه   ،
الإن�����ش��ان، وغ��ري م��رغ��وب فيهم على 
جمل�س  واأو�شح  الرو�شية.  الأرا���ش��ي 
الدوما، الذي يريد اأن يكون يف طليعة 
�شتكون  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  اأّن  امل��ع��رك��ة، 

متنا�شبة والهجوم الأمريكي.
وي���رّج���ح ح�����ش��ب ب��ع�����س امل�������ش���ادر اأن 
ق�شاة  ال��رو���ش��ّي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  تت�شّمن 
اأم��ري��ك��ان ع��ل��ى ارتباط   وم�����ش��وؤول��ني 
املثري  غ���وان���ت���ان���ام���و  ���ش��ج��ن  ب��������اإدارة 
ال�ّشالح  ت��اج��ر  ب�����ش��ج��ن  اأو  ل��ل��ج��دل، 
ال��رو���ش��ي ال�����ش��اب��ق ف��ي��ك��ت��ور ب����وت، يف 

الوليات املتحدة.
وقد حّذر دميرتي بي�شكوف، املتحدث 
ن�شر  اأّن  بوتني، من  با�شم فالدميري 
اأي قائمة �شيكون له بال �شك تاأثريه 
ال�شلبي على العالقات الثنائية"، موؤكدا يف الوقت نف�شه اأّن لهذه العالقات 

فر�س كثرية واإمكانيات كبرية للتطّور.
 14 �شيزور مو�شكو  دونيلون،  توم  القومي،  الأم��ن  اأّن م�شت�شار   ، واملفارقة 
اأوباما تدعو مو�شكو ملوا�شلة  و15  افريل اجلاري، حامال ر�شالة لباراك 
�شيا�شة اإعادة تفعيل احلوار التي ر�شمها رئي�س البيت الأبي�س عام 2009 . 
كما �شيلتقي املبعوث الأمريكي على وجه اخل�شو�س �شكرتري جمل�س الأمن 

الرو�شي، نيكولي باترو�شيف. 
على  ما جاء  الرزنامة،  فر�شتها  التي  املفارقة  على هذه  تعليق  ابلغ  ولعل 
اإّن  اأ�شفه،  يعرّب عن  الرو�شي �شريغي لف��روف وهو  ل�شان وزير اخلارجية 
التوقيت غري مالئم باملّرة..!  ولكن يف ال�شيا�شة، كثريا ما جرت الأحداث 
الكرملني  بني  ي��دور  ال��ذي  ه��ذا  اأولي�س يف  املعاك�س..  ال��ّزم��ن  ي�شتهيه  مبا 

والبيت الأبي�س بع�س من عطر احلرب الباردة..؟

قوائم �سوداء تخّيم يف �سماء العالقات بني مو�سكو ووا�سنطن..!

�سنعاء تنفي وجود خالفات مع 
الريا�س ب�سبب العمالة اليمنية

•• �سنعاء-وام: 

اليمنية  املغرتبني  وزارة  ب��ني  خ��الف��ات  اأي��ة  وج��ود  اليمنية  احلكومة  نفت 
العربية  اململكة  اليمنية يف  العمالة  ال�شعودية حول ملف  ووزارة اخلارجية 
ال�شعودية. واأكد وزير �شوؤون املغرتبني اليمني جماهد القهايل اأن ما تناقلته 
بع�س و�شائل الإعالم حول هذا املو�شوع ل اأ�شا�س له من ال�شحة ..معتربا 
بني  املتميزة  العالقات  اإىل  لالإ�شاءة  حماولة  الأنباء  هذه  ملثل  الرتويج  اأن 
تتخذها  التي  الإج���راءات  من  والتقليل  ال�شعودية  العربية  واململكة  ب��الده 
وزارته باجتاه حت�شني اأو�شاع املغرتبني اليمنيني حول العامل . ونقلت وكالة 
اتفاقيات مع  اأية  ال��وزارة مل تربم  اأن  التاأكيد  القهايل  اليمنية عن  الأنباء 
�شركات �شعودية اأو مينية فيما يخ�س ت�شحيح اأو�شاع املغرتبني املقيمني يف 
اململكة العربية ال�شعودية ..م�شريا اإىل اأنها نفذت عددا من الأن�شطة على 
اأن�شئت  التي  ال�شتقدام  �شركات  مع  وتوا�شلت  الر�شمية  الأ�شعدة  خمتلف 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  طبيعة  على  التعرف  بهدف  ال�شعودية  يف  م��وؤخ��را 
لتنظيم العمالة اجلديدة على اأ�ش�س مهنية ومبا ي�شمن احلقوق والواجبات 

للمغرتب اليمني وفق الأ�ش�س املتعارف عليها بني الدول. 
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/845  عقاري كلي    
اىل املحكوم عليهما/1- نيو وورلد انفي�شتمنت ليمتد �س م ح 2- املا�شه انرتنا�شيونال للعقارات   
يف   2013/2/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ عيد فهمي ال�شبان بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بف�شخ 
عقد بيع ال�شقة رقم A715 بامل�شروع امل�شمى جوري 4- بقطعة ار�س جوري 4 جيه يف �شي 16 بي 
املدعى  وبالزام  جنوب،  اجلمريا  قرية   )JOUR14- JVC16BMRHH300(  300 ات�س  ار  ام 
عليها الوىل بان ترد للمدعى مبلغ وقدره 287.055 درهم ) مائتان و�شبعه وثمانون الفا وخم�شة 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  ت�شري  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  وبالفائدة  درهما  وخم�شون 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  الدعوى  ومب�شروفات  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2012/9/20 يف  احلا�س 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.    من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  حماماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013   ح نف�س- ب �س  ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ابراهيم  يو�شف  حممد  مدعي/ا�شماء 
نفقه-  الدعوى:  مو�شوع  ايران  اجلن�شية:  زنكنه  امني  حممد  عبداحلميد 
امني  حممد  اعالنه/عبداحلميد  املطلوب  م�شكن  طالق-  ح�شانه-  طلب 
يف  ن�شرا  اعالنه  اعادة  بالن�شر)وتقرر  عنوانه:  ايران    اجلن�شية:  زنكنه 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) النت�شار  وا�شعتي  جريدتني 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باح�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني 
يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  263/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  املعامل   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد جمال الدين دين حممد اجلن�شية: بنغالدي�س   مو�شوع 
ال�شتئناف : ا�شتئناف على كامل مبلغ احلكم  املطلوب اعالنه/حممد 
بالن�شر  مبا  العنوان:  الدين دين حممد اجلن�شية: بنغالدي�س  جمال 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/263 عمايل - م ع- �س- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة-  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30
بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1  ا�ستئناف اأمر على عري�سة مدين   
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -عارف بن ا�شماعيل بن عبداهلل   جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /كانيميل اونونغ ماثيو كوتي وميثله : حممد 
احمد �شعيد ال�شعدي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2011/48 امر على عري�شة مدين بتاريخ 2013/1/8 و حددت لها جل�شه 
رقم   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/4/17 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch.1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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يف الدعوى رقم 2012/1074 ا�ستئناف جتاري

 بناء على احلكم التمهيدي ال�شادر عن عدالة حمكمة دبي ال�شتئنافية بتاريخ 
2013/1/21 يتعني على امل�شتاأنف �شدها �شركة ام اي اي للمقاولت �س .ذ.م.م 
ح�شور اجتماعات اخلربة يف الدعوى املذكورة  اعاله واملقرر عقد اجتماع خربة 
�شاعات  او احل�شور خالل  ال�شاعة 12 ظهرا  املوافق 2013/4/17  الربعاء  يوم 
الدوام الر�شمي ملكتب ت�شارترد دبي  الكائن دبي- ديرة- �شارع املطينة- بناية 
�شل�شبيل- مكتب رقم 109 هاتف 2727123-04-  2727112-04 فاك�س 2727101-
04 ملقابلة اخلبري املحا�شبي املذكور واح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد 
موقفهما يف الدعوى رقم )2012/1074( ا�شتئناف جتاري دبي وذلك خالل مدة 

ا�شبوع من تاريخ ن�شر العالن.

اعالن اجتماع خربة
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/الوهاب للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�شاعة  املوافق 2013/4/17  اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الربعاء 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
710/2013/13
709/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
كبري احمد رفيق احمد

�شهيدول مفي�س الدين اكون      

مبلغ املطالبة
16500 درهم �شامل تذكرة العودة
16500 درهم �شامل تذكرة العودة
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انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/920   
 املنذر/حممد نورى عايد  

املنذر اليه: مارك�س فالكون للعقارات  
درهم   105.000 مبلغ   اليجار  ب��دل  م�شتحقات  �شداد  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شالح  م��ع  عليها   ت�شلمها  التي  باحلالة  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  واخ���الء 
ي�شتجد من  ما  و�شداد  تلف  بها من  يكون حلق  قد  ما  ا�شالح  نفقات  وحتمل 
م�شتحقات ايجارية حتى تاريخ الخالء التام وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء عن 
مدة �شغله للعني وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم وال �شوف ن�شطر لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/921   
 املنذر/حممد نورى عايد  

املنذر اليه: مارك�س فالكون للعقارات  
درهم   105.000 مبلغ   اليجار  ب��دل  م�شتحقات  �شداد  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
واخالء العني املوؤجرة وت�شليمها باحلالة التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح وحتمل 
نفقات ا�شالح ما قد يكون حلق بها من تلف و�شداد ما ي�شتجد من م�شتحقات 
مدة  عن  والكهرباء  امل��اء  ح�شاب  وت�شوية  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  ايجارية 
�شغله للعني وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم وال �شوف ن�شطر لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/880   
 املنذر/ البنك التجاري الدويل 

املنذر اليه: في�شل افتخار خان احمد ) جمهول حمل القامة(
ل�شداد  اخطاركم  بغر�س  الن��ذار  بهذا  ال��دويل  التجاري  البنك  املنذر/  يتقدم 
مع   2012/7/15 يف  دره��م(ك��م��ا   3.685.765( البالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ 
الفائدة وحتى ال�شداد التام حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع العقار اململوك 
الثالثة  الم��ارات  والكائن يف منطقة تالل   65/64 رقم  للمنذر  واملرهون  لكم 
مبوجب عقد الرهن رقم 2008/5783 بتاريخ 2008/9/7 ك�شمان للت�شهيالت 

املذكورة وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذا الخطار.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر  

   رقم 2013/881   
 املنذر/ البنك التجاري الدويل 

املنذر اليه: حممد عبداهلل حممد العلي ) جمهول حمل القامة(
ل�شداد  اخطاركم  بغر�س  الن��ذار  بهذا  ال��دويل  التجاري  البنك  املنذر/  يتقدم 
املبلغ املرت�شد بذمتكم البالغ )39.543.463.41 درهم(عن ر�شيد الت�شهيالت 
املمنوحة لكم من املنذر كما يف 2012/5/3 مع الفائدة وحتى ال�شداد التام حتت 
العقارات املرهونة للمنذر مبوجب �شند الرهن  طائلة اتخاذ الج��راءات لبيع 
301و  300و  )298و  ارق��ام  بدبي  الروية  مبنطقة  والكائنة   2008/3/25 امل��وؤرخ 
302و 303و 304و 305و 306( وذلك ك�شمان للت�شهيالت املذكورة وذلك خالل 

)30( يوما من تاريخ هذاالخطار.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر  
   رقم 2013/882   

 املنذر/ امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية
املنذر اليه: �شركة احلظا للتجارة ومديرها حم�شن ح�شني قا�شم احلظاء

 ) جمهول حمل القامة(  يتقدم املنذر/ امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة 
اخلارجية بهذا النذار بغر�س اخطاركم ل�شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم البالغ 
املنذر كما يف  املمنوحة لكم من  الت�شهيالت  55.228.113.70 درهم عن ر�شيد 
الجراءات  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  الفائدة  م��ع   2012/4/30
لبيع ا ملبنى العائد لل�شركة رقم ام او 0616 والكائن يف يف املنطقة احلرة بجبل 
علي مبوجب �شند الرهن رقم 0162 بتاريخ 2007/10/24 ك�شمان للت�شهيالت 

املذكورة وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذا الخطار.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2011/886 تنفيذ جتاري
البناء- عنوانه: امارة دبي- �شارع خالد بن الوليد- امل�شلي- بناية  التنفيذ: موؤ�ش�شة امتو�شت ملواد  طالب 
دبي-  بر  دب��ي-  ام��ارة  عنوانه:  واآخ���رون  ذ.م.م  للمقاولت  رو�شن  �شركة  �شده:  املنفذ  القرق  �شالح  عي�شى 
الكرامة- �شارع ام هرير- بالقرب من الربيد املركزي بالكرامة- بناية الو�شل- نف�س بناية خمبز الطاحونة- 
طابق الرابع- مكتب رقم 403و402و406 انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام 
الثالث الثالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع 
www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى  )�شركة المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين 
ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف العقار. �شقة �شكنية يف دبي الثنية 5 رقم الر�س: 957 امل�شاحة 

82.68 مرت مربع رقم العقار: 206 ال�شراع القيمة 650000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/956 جتاري  جزئي           
حيث  اجلن�شية-  ام��ارات��ي  الزعابي-  �شامل  مبارك  دروي�س  احمد  عليه/1-  املدعى  اىل 
عليك  اق��ام��ت  ع(  م  )�ــس  املتكاملة  لالت�شالت  المـــارات  �شركة  امل��دع��ي��ة:  ان 
) وق��دره )83642.07  اع��اله، تطالبك فيها مببلغ  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدىهذه 
ثالثة وثمانون الف و�شتمائة واثنان واربعون درهما و�شبعة فلو�س، بال�شافة للفائدة 
القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب 
الثانية( يف  املحكمة )الدائرة اجلزئية  امام هذه  املحاماة.    وعليه يقت�شى ح�شورك 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/4/23 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان  املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/10
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1022 جتاري  جزئي           
ان  اماراتية اجلن�شية   حيث  امل�شرخ-  �شامل حممد  املدعى عليه/1- اميان حممد  اىل 
املدعية: موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدىهذه 
(�شبعة الف  وق��دره )7514.15  اع��اله، تطالبك فيها مببلغ  املذكورة  الدعوى  املحكمة 
القانونية %12  للفائدة  بال�شافة  فل�شا،  واربعة ع�شر درهما وخم�شة ع�شر  وخم�شمائة 
من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.     وعليه 
يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من �شباح يوم 2013/4/28 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان  

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/11
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
    اعالن مدعى عليه بالطلبات املعدلة بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/168 جتاري  جزئي           
ان  حيث  اجلن�شية    �شعودي  القحطاين  حممد  بن  ق�شعان  بن  عبداملجيد  عليه/1-  املدعى  اىل 
املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدىهذه  عليك  اقامت  ال�شيارات  لتاأجري  امالك  �شركة  املدعية: 
درهما  وخم�شون  و�شبعمائة  الفا  ع�شر  درهم(اثنا   12.750( وق��دره  مببلغ  فيها  تطالبك  اع��اله، 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام، بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وقد مت تعديل الطلبات ليت�شمن انهاء عقد اليجار وت�شليم ال�شيارة للمدعي. 
الثامنة  ال�شاعة  الثانية( يف متام  )الدائرة اجلزئية  املحكمة  امام هذه  وعليه يقت�شى ح�شورك 
والن�شف من �شباح يوم 2013/4/24 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان  املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/11

 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1018 جتاري  جزئي           
ان  حيث  اجلن�شية   ام��ارات��ي  الم���ريي-  على  دادي  حممد  نا�شر  عليه/1-  املدعى  اىل 
اقامت عليك لدىهذه  �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع(  املدعية: 
املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )8907.86 (ثمانية الف 
القانونية 12% من  للفائدة  بال�شافة  فل�شا.   و�شتة وثمانون  دراهم  و�شبعة  وت�شعمائة 
وعليه  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  حتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ 
يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من �شباح يوم 2013/4/28 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان  

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/10
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/830 جتاري  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  عثمان علي عبداهلل حممد- اماراتي اجلن�شية  حيث ان املدعية: 
املحكمة  لدىهذه  عليك  اقامت  م ع(  املتكاملة )�س  المارات لالت�شالت  �شركة 
الفا  ع�شر  (ثمانية   18407.18( وق��دره  مببلغ  فيها  تطالبك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  الدعوى 
واربعمائة و�شبعة دراهم وثمانية ع�شر فل�شا والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�شداد بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وعليه يقت�شى ح�شورك 
امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
يوم 2013/4/28 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات وي حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان  املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/10
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
     اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/751 جتاري  جزئي           
اجلن�شية      ام��ارات��ي  الها�شمي-  احمد  ال�شيد  عبدالرحمن  احمد  عليه/1-   املدعى  اىل 
عليك  اقامت  ع(  م  )�س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  املدعية:  ان  حيث 
لدىهذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )16777.83 (�شتة 
ع�شر الفا و�شبعمائة و�شبعة و�شبعون درهما وثالثة وثمانون فل�شا (  بال�شافة للفائدة 
القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة. وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام 
الدعوى  على  لالجابة  وذل��ك   2013/4/24 ي��وم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان  املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/10
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
     اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/912 جتاري  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  �شامل �شعيد احمد الع�شريي- اماراتي اجلن�شية حيث ان املدعية: 
املحكمة  لدىهذه  عليك  اقامت  م ع(  املتكاملة )�س  المارات لالت�شالت  �شركة 
ومائة  الف  (ثالثة   3101.04( وق��دره  فيها مببلغ  تطالبك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  الدعوى 
وواحد درهم واربعة فلو�س، بال�شافة للفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى 
حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك امام 
�شباح  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الثانية( يف متام  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه 
يوم 2013/4/22 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات وي حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان  املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/4
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
     اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/911 جتاري  جزئي           
اىل املدعى عليه/1-  عي�شى حمد خليفة �شلطان ال�شام�شي- اماراتي اجلن�شية   
�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( اقامت  حيث ان املدعية: 
وقدره  فيها مببلغ  اع��اله، تطالبك  املذكورة  الدعوى  املحكمة  عليك لدىهذه 
فلو�س  وع�شرة  دره��م��ا،  وت�شعون  وارب��ع��ة  و�شبعمائة  الف  (ث��الث��ة   3794.10(
امام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة 
هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من 
م��ا لديك من  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  وذل��ك لالجابة على  ي��وم 2013/4/22  �شباح 
بيانات وي حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان  املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/4/3
 قلم الكتاب                                                                                                                              

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رقم  الفنية )�ــس.ذ.م.م(-  ماي�شون ديرتي لالعمال  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  نايف  كرم�شتجي-  حممد  �شلطان  ملك   106 رقم  مكتب  عنوانها:   659339
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1082737 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/37923(  
بتاريخ )2013/2/28( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
ماي�شون ديرتي لالعمال الفنية)�س.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 106 ملك 
اجلمعية  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك  ن��اي��ف  كرم�شتجي-  حممد  �شلطان 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/37923(. 
بتاريخ )2013/2/28( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: تك برو للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 663488 
ال�شكل  ال�شناعية  القوز  دب��ي-  بر  العقارية-  دب��ي  ملك   -4 رق��م  م�شتودع  عنوانها: 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1087591 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/12799(  
بتاريخ )2013/1/22( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
دبي  4- ملك  رقم  م�شتودع  وعنوانها:   الفنية)�س.ذ.م.م(  للخدمات  تك برو 
ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذل��ك مبوجب  ال�شناعية   القوز  دب��ي-  بر  العقارية- 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/12799(. 
بتاريخ )2013/1/22( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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•• هانوفر-وام:

اإبرام  يف  ب��ال��دول��ة  ال�شناعة  قطاع  يف  العاملة  ال�شركات  م��ن  ع��دد  جن��ح 
�شراكات واتفاقات مع عدد من كربى ال�شركات الأملانية والدولية بهدف 
م�شاركتها  ختام  مع  وذلك  والتكنولوجي  ال�شناعي  املجالني  يف  التعاون 
فعالياته  اختتم  ال���ذي   2013 ال���دويل  ال�شناعي  هانوفر  معر�س  يف 
ام�س. وبالتعاون مع وزارة القت�شاد حتت�شن دائرة التنمية القت�شادية 
القطاعني احلكومي واخلا�س  اإماراتية من  24 جهة  اأبوظبي م�شاركة 
هذا  يف  م�شاركتها  �شمن  وذل���ك  وامل�����ش��دري��ن  ال�شناعية  ال�شركات  م��ن 
امل�شاركة  التوايل. وعقدت اجلهات  على  ال�شاد�شة  للمرة  العاملي  املعر�س 
�شمن جناح دولة الإمارات العربية املتحدة يف معر�س هانوفر العديد من 

ال�شفقات التجارية حيث ا�شتقطب اجلناح على مدى ايام املعر�س اأكرث 
من 2800 زائر غالبيتهم من ممثلي كربى �شركات ال�شناعة الملانية 
والعاملية ورجال العمال وامل�شتثمرين الجانب. وقال �شعادة عبداهلل اآل 
يعد  ال�شناعي  هانوفر  معر�س  اإن  القت�شاد  وزي��ر  معايل  ممثل  �شالح 
من اأهم املعار�س التي تنظم على م�شتوى العامل وميثل من�شة مثالية 
لالطالع على كل جديد يف عامل التكنولوجيا والتقنية العلمية الرقمية 
يف جمال ال�شناعة والتكنولوجيا لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف ظل ما 

ي�شهده العامل من تطور كبري يف هذا املجال. 
جميع  ل��دى  ملحة  حاجة  اأ�شبح  ال�شناعي  القطاع  تطوير  اأن  واأ���ش��اف 
الدول يف العامل وذلك للمكانة الكبرية التي حتتلها ال�شناعة يف جمال 
دعم القت�شاد املحلي للدول وبالتايل فاإن املعار�س التي تهتم باملجالت 

ال�شناعية اأ�شبحت ت�شهد ح�شورا كبريا من جميع الدول يف العامل التي 
حتر�س على ا�شتقطاب كل ما هو جديد يف املجال ال�شناعي ومبا ي�شهم 
يف حتقيق التطور امللحوظ ملجتمعاتها. واأكد اآل �شالح اأن م�شاركة الدولة 
يف هذا املعر�س ال�شناعي املهم ين�شجم مع توجهاتها واأهدافها امل�شتقبلية 
حول التنويع القت�شادي والعتماد التدريجي علي قطاع ال�شناعة كرافد 
اأ�شا�شي لالقت�شاد الوطني مبا ي�شاهم يف ا�شتدامة منوه وتناف�شيته وفقا 
لروؤية الإمارات 2021. كما اأكد اآل �شالح حر�س وزارة القت�شاد على 
امل�شاركة يف هذه الفعالية وغريها من الفعاليات والأن�شطة العاملية التي 
املعارف واخلربات  العامل لال�شتفادة من  تنظم يف مناطق خمتلفة من 

التي تقدم يف هذه الفعاليات الدولية. 
اإن معر�س  ال��دائ��رة  �شعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل  ق��ال  من جانبه 

ورجال  احلكوميني  للم�شئولني  مثالية  من�شة  وف��ر   2013 هانوفر 
به  امل��رت��ب��ط��ة  وامل���ج���الت  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  وامل�شتثمرين  الأع���م���ال 
اإ�شرتاتيجية  �شراكات  وبناء  وم�شتدامة  وثيقة  عالقات  ون�شج  للتعارف 
على  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�شاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
اجلميع. واأ�شار اإىل اإن الدائرة وحر�شا منها على حتقيق كافة اجلهات 
اىل  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وج���ذب  ا�شتقطاب  يف  اأه��داف��ه��ا  امل��ع��ر���س  يف  امل�شاركة 
الدولة وخا�شة املرتبطة بتنمية وتطوير قطاع ال�شناعة فاإن م�شاركتها 
هذا العام كانت ناجحة وكبرية �شمن جناح بلغت م�شاحته 650 مرتا 
6000 جهة  اأكرث من  املعر�س الذي �شارك فيه  مربعا يتو�شط مركز 
عار�شة من جميع اأنحاء العامل وزاره حوايل 200 000 �شخ�س خالل 

اأيامه اخلم�شة. 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س احتاد 
جمل�س  رئي�س  ب��ال��دول��ة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف 
اهتمام  تزايد  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
املغربية  اململكة  يف  بال�شتثمار  املحلية  ال�����ش��رك��ات 
ال�شركات  ب��ه  وت��ق��وم  تنفذه  مب��ا  م�شيدا  ال�شقيقة.. 
الإماراتية من ا�شتثمارات يف قطاعات حيوية ت�شاهم 
يف دعم عملية التنمية القت�شادية ال�شاملة يف املغرب 
ال�شقيق. وقال الرميثي خالل الجتماع املو�شع الذي 
اأخنو�س  عزيز  معايل  م��ع  ام�س  الغرفة  مبقر  عقد 
والوفد  امل��غ��رب��ي  ال��ب��ح��ري  وال�شيد  ال��ف��الح��ة  وزي���ر 
املرافق اإن عالقات التعاون القت�شادي وال�شتثماري 
بني البلدين ال�شقيقني اأثمرت وبرعاية م�شتمرة من 
لل�شركات  وا�شعة  اآفاق  القيادتني احلكيمتني يف فتح 

م�شاريع  تنفيذ  يف  تعاونها  م��ن  لتعزز  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
..م�شريا  ال�شقيق  املغرب  يف  وا�شتثمارية  اقت�شادية 
ارتفاعا  �شهدت  املا�شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  اأن  اإىل 
اململكة  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  تواجد  يف  ملحوظا 
ا�شتثمارات  قيمة  يف  ارت��ف��اع  ذل��ك  و�شاحب  املغربية 
التنمية  عملية  يف  امل�شاهمة  ب��ه��دف  ال�شركات  ه��ذه 
الق��ت�����ش��ادي��ة وت��ط��وي��ر ع����دد م���ن امل�����ش��اري��ع املهمة 

مبختلف القطاعات واملجالت.
اآي���ت وع��ل��ي �شفري  ���ش��ع��ادة حممد  وح�شر الج��ت��م��اع 
�شعيد  خلفان  و�شعادة  الدولة  ل��دى  املغربية  اململكة 
و�شعادة هالل  الغرفة  لرئي�س  الأول  النائب  الكعبي 
حم��م��د ال��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة وممثلو 
اأبوظبي.  اإم����ارة  يف  العاملة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
املغرب  بني  التجارية  املبادلت  اأن  الرميثي  واأ�شاف 
اإىل بذل  اأبوظبي حتديدا حتتاج  واإم���ارة  والإم���ارات 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��ت��ط��وي��ره��ا والرت���ق���اء ب��ه��ا اإىل 
اأن  جميعا  علينا  يتعني  ول��ذل��ك  اأف�����ش��ل  م�شتويات 
املنا�شبة  وال��و���ش��ائ��ل  ال��ط��رق  ع��ن  ج��دي��ة  بكل  نبحث 
لتعزيز وتطوير حجم املبادلت التجارية بني بلدينا 
ال�����ش��ق��ي��ق��ني ح��ي��ث مل ت��ت��ج��اوز ق��ي��م��ة امل���ب���ادلت بني 
البلدين ال 4.7 مليار درهم يف نهاية العام 2011. 
املغرب  الإماراتية يف  ال�شتثمارات  اأن  الرميثي  واأكد 
التنمية يف  التي تخدم خطط  القطاعات  تركز على 
اململكة املغربية وهذه ال�شتثمارات موجهة لقطاعات 
مثل ال�شياحة والعقار والطاقة حيث تعزز التعاون يف 

جمال الطاقة بني البلدين.
يف  ي�شهم  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
متويل عدد من امل�شاريع الإمنائية يف املغرب والذي 
اأن�شاأ لهذا الغر�س ال�شركة املغربية الإماراتية للتنمية 
البحار  ب��اأع��ايل  ال�شيد  ق��ط��اع��ات  يف  ت�شتثمر  ال��ت��ي 

والفنادق وال�شياحة واملوانئ وبناء ال�شدود والإ�شمنت 
تتعلق  مهمة  م�شاريع  متويل  ال�شندوق  ويدعم  كما 
اأهمية  باإجناز الطرق وقطاع العقار. واأكد الرميثي 
زيادة ال�شتثمارات امل�شرتكة بني �شركات وموؤ�ش�شات 
اإنتاج وتوفري  البلدين يف جمال  القطاع اخلا�س يف 
واملنتجات  الزراعية  واملحا�شيل  الغذائية  املنتجات 
الأمن  لتحقيق  امل�����ش��اه��م��ة  ب��ه��دف  وذل���ك  ال��ب��ح��ري��ة 
املغرب  يف  املتوفرة  الفر�س  وال�شتفادة من  الغذائي 
اأمله  عن  الرميثي  واأع��رب   . املجالت  بهذه  ال�شقيق 
يف اأن ي�شهم هذا اللقاء يف تفعيل العمل القت�شادي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل�شرتك  وال�شتثماري 
املتحدة واململكة املغربية ملا يجمعه اللقاء من قيادات 
ال��ف��اع��ل��ة والرغبة  ال��ع��م��ل الق��ت�����ش��ادي واخل�����ربات 
التعاون بني الأ�شقاء. من جانبه  الأكيدة يف تطوير 
املغربي  البحري  وال�شيد  الفالحة  دعا معايل وزير 

ال�شركات الإماراتية ورجال الأعمال وامل�شتثمرين يف 
الإمارات لتوجيه وتعزيز ا�شتثماراتهم اإىل قطاعات 
الزراعة وال�شيد البحري .. م�شريا اإىل توفر فر�س 
هذه  يف  الإماراتيني  للم�شتثمرين  وكبرية  حقيقية 
كل  لتقدمي  وزارت���ه  ا�شتعداد  ع��ن  ..معربا  امل��ج��الت 
اململكة  �شتثمارات يف  ال  ه��ذه  اإجن���اح  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا 

املغربية. وقال الوزير املغربي اأن حكومة بالده تقدم 
دعم كبري يف اإطار خططها لتعزيز م�شاهمة القطاع 
الفالحي والزراعي للناجت املحلي الإجمايل املغربي 
ال�شكان  م��ن  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   ..
البحري  وال�����ش��ي��د  ال��ف��الح��ي  ال��ق��ط��اع  ي��ع��م��ل��ون يف 

والن�شاطات ذات ال�شلة .

ختام ناجح مل�ساركة المارات يف معر�س هانوفر ال�سناعي الدويل 2013 

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز ال�ستثمارات امل�سرتكة مع ال�سركات املغربية 

املال والأعمال

�سعود القا�سمي يد�سن امل�سروع ال�ستثماري الثاين ل�سركة فرانكي يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

د���ش��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س 
اخليمة يف املنطقة ال�شناعية يف اجلزيرة احلمراء 
ل�����ش��رك��ة فرانكي  ال���ث���اين  امل�����ش��روع ال���ش��ت��ث��م��اري 
للمطابخ  الذكية  الأنظمة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
املرافق  وجتهيزات  الغذائية  واخل��دم��ات  املنزلية 
مليون   30 اىل  ت�شل  اجمالية  بقيمة  ال�شحية 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب   . دره��م 
�شقر القا�شمي يف كلمته بال�شيد ولرت ديبالز�س 
القن�شل العام ال�شوي�شري يف دبي وعائلة فرانكي 

واأعرب عن اإعجابه باملن�شاأة اجلديدة.
وق����ال ���ش��م��وه راأ�����س اخل��ي��م��ة وف��ران��ك��ي يتمتعان 

املن�شاأة  واإن هذه  ال�شتدامة  بعامل م�شرتك وهو 
اجل���دي���ده جت�����ش��د من���وذج���ا ح��ي��ا ل��ل��وع��ي البيئي 
الإمارة  داخل  وال�شناعية يف  الت�شغيلية  والكفاءة 
ملمار�شة  البيئية  التكلفة  ت�شبح  و�شوف  وخارجها 
املقبلة  العقود  يف  اأهمية  اأكرث  التجارية  الأعمال 
ونحن حري�شون على اإظهار هذة املن�شاأة يف راأ�س 

اخليمة لتكون مثال للنجاح .
وتفقد �شموه املن�شاأة اجلديدة ومرافقها املتعددة 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  احمد  ال�شيخ  يرافقه 
اخليمة  ب���راأ����س  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ادارة  جم��ل�����س 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن  م��اج��د  وال�شيخ 
يف  ال�شوي�شري  العام  القن�شل  ديبالز�س  ول��رت  و 
�شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��ره��ان  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  دب��ي 
ال�شمو حاكم را�س اخليمة ومايكل بيرب الرئي�س 

اآرمت�س  فرانكي  جمموعة  ل�  التنفيذي  والرئي�س 
وعدد من روؤو�شاء ومدراء الدوائر املحلية.

و�شاركت جمموعة من ال�شركات والهيئات املحلية 
اأجنحة  خ��الل  احل��دث من  ه��ذا  وال�شوي�شرية يف 
لعر�س منتجاتها واأعمالها منها جمل�س الأعمال 
ال�شوي�شري و هيئة  ال�شوي�شري و مركز الأعمال 
و  بال�س  �شوي�س  و�شركة  ال�شوي�شرية  ال�شياحة 
جينوك�س وم�شت�شفى راأ�س اخليمة و�شركة فوربو 

لأنظمة الأر�شيات و�شركة جيبرييت .
�شركة  ع��ام  مدير  بيرب  األك�شندر  ق��ال  جانبه  من 
هو  اجل��دي��دة  املن�شاأة  افتتاح  اإن   : ذ.م.م  فرانكي 
تتويج لنجاحاتنا يف الإمارات واملنطقة ب�شكل عام 
املحرتف  العمل  فريق  نتيجة جهود  وال��ذي جاء 

الذي �شاهم يف تاأ�شي�س وتنمية وتطوير ال�شركة.

خدماتنا  بتقدمي  املن�شاأة  هذه  لنا  ت�شمح  واأ�شاف 
يف  وال�شتمرار  العالية  بجودتها  عامليا  املعروفة 
دعم م�شرية التقدم والتو�شع يف نطاق اأعمالنا يف 
املنطقة من خالل بوابة الإمارات ال�شرتاتيجية 
والتي �شتمكننا من حتقيق طموحات عمالئنا يف 

احل�شول على منتجات وخدمات راقية .
وتتميز املن�شاأة بتجهيزاتها التقنية احلديثة التي 
ت�شهم يف تقدمي اأرقى اخلدمات واملنتجات �شمن 
وهي  اجل���ودة  والعالية  العاملية  فرانكي  معايري 
واخلربات  املتنوعة  الثقافات  من  متكامل  مزيج 
التزام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ح��رتف��ة  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة 
امل���ب���اين اخل�شراء  و����ش���روط  ال�����ش��رك��ة مب��ع��اي��ري 
بهدف احلفاظ على بيئة م�شتدامة يف دولة تتبنى 
ذلك مكانة  الأخ�شر وحتتل يف  القت�شاد  مبادئ 

متقدمة بني دول العامل. بدوره قال مايكل بيرب 
الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل� جمموعة فرانكي 
اآرمت�س ما هو مثري لالإعجاب حقا هو اأننا متكنا 
من النتهاء من امل�شنع يف ع�شرة اأ�شهر فقط من 
رائع وياأتي ذلك  اإجن��از  النهاية وهو  اإىل  البداية 
بف�شل املوارد املتاحة يف اإمارة راأ�س اخليمة ونحن 
املن�شاأة اجلديدة �شرنى  افتتاح  باأنه مع  على ثقة 
مبيعات ال�شركة ت�شل اإىل 400 و 600 مليون 
امل��دى الطويل  دره��م خ��الل خم�س �شنوات وعلى 

�شرتتفع الأرقام اىل اأكرث من مليار درهم.
وكانت ال�شركة قد افتتحت يف وقت �شابق م�شروعا 
ا�شتثماريا بقيمة 50 مليون درهم بهدف تاأ�شي�س 
اإم������ارة راأ����س  ل���� ف��ران��ك��ي ذ.م.م يف  م��ق��ر رئ��ي�����ش��ي 
فرانكي  الأم  املجموعة  اخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ت��ي  اخليمة 

اآرمت�����س ل��ت��ك��ون م��رك��ز ان��ط��الق��ه��ا ن��ح��و الأ�شواق 
عمان  و�شلطنة  وال�شعودية  والقطرية  الإماراتية 
العاملية.  التو�شعية  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  وذل��ك 
والتطوير  النمو  م�شرية  ذ.م.م  فرانكي  وتوا�شل 
وذلك من خالل زيادة القوى العاملة يف ال�شركة 
والتي و�شلت اإىل 80 موظفا وتو�شيع حمفظتها 
ال�شتثمارية من خالل م�شاريع حيوية يف املنطقة 
و  ب��ارك  ووت��ر  يا�س  و  الغد  ت�شمل مدار�س  والتي 
ال�شدرة  م��رك��ز  و  اأب��وظ��ب��ي  يف  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات 
الطبية يف قطر  و مدينة حمد  والبحوث  للطب 
و اأمان كامب و احلر�س امللكي يف �شلطنة عمان و 
جامعة الأمرية نورة يف ال�شعودية و 360 ديغري 
مول يف الكويت و امل�شت�شفى الإيراين اجلديد يف 

دبي و فندق ق�شر احلمراء يف الإمارات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للدورة  ���ش��رف  �شيفة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  حلت 
الذي  العربي-ال�شوي�شري  الق��ت�����ش��ادي  امل��ن��ت��دى  ل���  الأوىل  
اإدارة  ع��ن��وان  حت��ت  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة  جنيف  م��دي��ن��ة  ت�شت�شيفه 
بالتعاون  والأعمال  القت�شاد  بتنظيم من جمموعة  الرثوات 
ومركز  وال�شناعة  للتجارة  ال�شوي�شرية  العربية  الغرفة  مع 

جنيف املايل. 
القت�شاد  وزي��ر  معايل  ممثل  �شالح  اآل  عبداهلل  �شعادة  وق��ال 
ورئ��ي�����س وف���د ال��دول��ة امل�����ش��ارك يف امل��ن��ت��دى وب��ح�����ش��ور �شعادة 
الإمارات  لدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �شامل  عبيد  ال�شفري 
ملتانة  انعكا�شاً  متثل  امل�شاركة  ه��ذه  اأن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ل��دى 
بالتقدم  منوهاً  ال��دول��ت��ني،  ب��ني  الثنائي  وال��ت��ع��اون  العالقات 
والتجارية  القت�شادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اح��رزت��اه  ال��ذي 
مع  العالقات  تطوير  موا�شلة  اأهمية  موؤكداً  وال�شتثمارية، 
�شوي�شرا مبا يعود باخلري والفائدة على ال�شعبني ال�شديقني. 
الإم���ارات  ب��ني  النفطية  غ��ري  ال��ت��ج��ارة  اأن  اآل �شالح  واأ���ش��اف 
و�شوي�شرا بلغت 19.5 مليار دولر خالل العام 2012 وهو 
ما ميثل زي��ادة  ت�شل اإىل %100 عن عام 2011، لفتاً اإىل 
اأن �شوي�شرا تعترب من بني اأهم خم�شة �شركاء جتاريني لدولة 

الإمارات. 
واأ�شار �شعادته اإىل اأن العالقات الإماراتية ال�شوي�شرية �شت�شهد 
مزيداً من التطور خالل الفرتة املقبلة عرب و�شع مزيد من 
املعلومات يف  اإ�شافية وتبادل  �شراكات  واإقامة  الإطار  اتفاقات 
العايل وت�شجيع تطوير  جمالت البتكار والبحوث والتعليم 
التكنولوجيا  جمالت  يف  املتاحة  والفر�س  اجلديدة  الأعمال 
اإحدى احللقات  و�شلطت  التحتية.   والبنية  والبيئة  النظيفة 
الإمارات  دول��ة  على  ال�شوء  املنتدى  فقرات  �شمن  النقا�شية 

اأنها  �شيما  رائ��دة،  عاملية  ا�شتثمارية  كوجهة  املتحدة  العربية 
وامل�شتثمرين  الأم��وال  لروؤو�س  اقت�شادية جاذبة  ببيئة  تتمتع 
بالفر�س  ال��ت��ع��ري��ف  ج���ان���ب  اإىل  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ���ش��ت��ى  م���ن 
ال�شتثمارية املتاحة داخل الدولة، ف�شاًل عن التنمية ال�شاملة 
الدولة  اإم�����ارات  ك��اف��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة  وال��ن��ه�����ش��ة 

وبالأخ�س العا�شمة اأبوظبي.  
قادة  م��ن  م�����ش��ارك   200 ح���وايل  ا�شتقطب  امل��ن��ت��دى  اأن  ي��ذك��ر 
والعاملية،  وال�شوي�شرية  العربية  امل�شارف  ك��ربي��ات  وممثلي 
و�شركات ال�شتثمار ومكاتب اإدارة والبنوك امل�شرفية اخلا�شة، 

وغريهم من املهتمني بقطاع اإدارة الأموال والرثوات. 
وا�شتعر�س املنتدى �شبل تعزيز العالقات القت�شادية واملالية 
كمركز  جنيف  م��دي��ن��ة  ودور  ال��ع��رب��ي  وال��ع��امل  �شوي�شرا  ب��ني 
عرب  ت��ن��اول  كما  اخل��ا���ش��ة.  وال�شريفة  ال���رثوات  لإدارة  دويل 

ومنها:  الرئي�شية  املوا�شيع  م��ن  جمموعة  الأرب��ع��ة  جل�شاته 
اآفاق القت�شاد العاملي، مناخ ال�شتثمار يف املنطقة وانعكا�شات 
الأحداث ال�شيا�شية والأمنية على الن�شاط القت�شادي واملايل، 
فر�س الأعمال وال�شتثمار يف الأ�شواق النا�شئة، ا�شرتاتيجيات 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال�����ش��ن��دات وامل��ح��اف��ظ والأ����ش���واق امل��ال��ي��ة واأهم 
ال�شريفة  وميزات  الأ�شول،  اإدارة  ن�شاط  التي حتكم  ال�شمات 
امللتقى  وت�شمن  ال�شلة.  ذات  املوا�شيع  من  وغريها  اخلا�شة 
تلعبه  ال��ذي  الرائد  ال��دور  على  ال�شوء  �شلطت  جل�شة خا�شة 
والأعمال  لال�شتثمار  اإقليمي  مركز  بو�شفها  الم��ارات  دول��ة 
بالإ�شافة  املنتدى  يف  امل�شارك  الدولة  وف��د  و�شم  التجارية.  
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  عن  ممثلني  القت�شاد  وزارة  اإىل 
لال�شتثمار  ال�شارقة  وهيئة  للتنمية،  وم��ب��ادل��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

والتطوير �شروق، و�شعاع كابيتال، وبنك اأبوظبي الوطني. 

ينعقد يف جنيف بح�شور حوايل 200 م�شارك من �شوي�شرا والعامل العربي 

الإمارات �سيف �سرف الدورة الأوىل لـ »املنتدى القت�سادي العربي - ال�سوي�سري«  
دبي ورلد �سنرتال ي�ستعر�س جمموعة من التقنيات احلديثة 

والت�ساميم املتطورة ال�سديقة للبيئة يف ويتك�س 2013
يعتزم دبي ورلد �شنرتال، امل�شروع املُ�شمم خ�شي�شاً ليكون 
م�شاركته  خ��الل  ال��ع��امل،  يف  متكاملة  م��ط��ار  مدينة  اأول 
ويتك�س  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  معر�س  يف 
واملمار�شات  التقنيات  م��ن  �شل�شلة  ا�شتعرا�س   ،2013
م��ن��ذ مراحل  امل�����ش��روع  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة 
الدورة  وت��ق��ام  تطويره.  م��راح��ل  خمتلف  و�شمن  اإن�شائه 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  امل��ع��ر���س،  م��ن  ع�شرة  اخلام�شة 
اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير املالية  حمدان بن را�شد 
كهرباء  هيئة  ورئي�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مركز  يف  دب��ي،  ومياه 
بني 15 و17 ابريل ني�شان اجلاري. ويوا�شل م�شروع دبي 
ورلد �شنرتال الإ�شتثمار يف التقنيات احلديثة والت�شاميم 
وحماية  الطبيعية  امل���وارد  على  احل��ف��اظ  بهدف  املتطورة 
البيئة وتخفي�س النبعاثات الكربونية. و�شممت حمطات 
ونظام التربيد املركزي ملباين دبي ورلد �شنرتال وغرفها 
امليكانيكية املركزية ب�شكل هند�شي من اأجل العمل بكفاءة 
ق�شوى وتخفي�س متطلبات ال�شيانة. ويتم معاجلة مياه 
�شنرتال  ورل��د  دب��ي  مباين  عن  الناجتة  ال�شحي  ال�شرف 
ب�شكل كامل لت�شتخدم يف ري امل�شاحات اخل�شراء ومكافحة 
احلرائق، كما ت�شتخدم ب�شكل متكرر �شمن حمطات التربيد 
جتميعها  ويتم  الأمطار  مياه  ا�شتغالل  يتم  كما  املركزي. 
يف  املياه  متطلبات  خمتلف  يف  وت�شتخدم  خا�شة،  ب��رك  يف 
ورلد  دب��ي  يف  الكربوين  النبعاث  حجم  ويقا�س  امل�شروع. 
اإط��ار روؤي��ة لقيا�س حجم التلوث  �شنرتال ب�شكل �شنوي يف 
الناجت عن العمليات الت�شغيلية يف امل�شروع وتخفي�شها اإىل 
احلد الأدن��ى.  وقال را�شد بوقراعه، الرئي�س الت�شغيلي ل� 
موؤ�ش�شة مدينة دبي للطريان: يعد دبي ورلد �شنرتال من 
امل�شاريع ال�شديقة للبيئة ب�شكل كامل، وطاملا كان احلد من 

الب�شمة البيئية يف �شدارة جدول اأعمالنا، وحموراً رئي�شيا 
ينطلق  ال���ذي  امل�����ش��ت��دام  امل�شتقبلي  الق��ت�����ش��اد  م��ف��ه��وم  يف 
�شنرتال،  ورل��د  دب��ي  ي�شاهم  اأن  املقرر  وم��ن  امل�شروع.  منه 
متكاملة  مطار  مدينة  اأول  ليكون  خ�شي�شاً  مم  �شُ ال��ذي 
والتنمية  النمو  عجلة  دف��ع  يف  حم��وري،  ب�شكل  العامل،  يف 
بقطاع الطريان على امل�شتوى الإقليمي. واأ�شاف: ي�شعدنا 
امل�شاركة يف معر�س ويتك�س هذا العام، احلدث الذي ي�شكل 
من�شة مثالية للتعرف على اأحدث التقنيات واملمار�شات يف 
جمال حماية البيئة مبا يخدم روؤيتنا الرامية اإىل توفري 
زوار  باإمكان  و�شيكون  مرافق وخدمات لقت�شاد م�شتدام. 
امل��ع��ر���س الط����الع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى مم��ار���ش��ات��ن��ا ال�شديقة 
للبيئة وخمتلف التقنيات املعتمدة لدى دبي ورلد �شنرتال 
وامل�شاهمة  الكربونية  النبعاثات  تخفي�س  اإىل  والرامية 
اإىل  امل�شاركة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ون��ه��دف  البيئة.  حماية  يف 
الطاقة  على  احل��ف��اظ  يف  التقنيات  اأح���دث  على  الط���الع 
اأج��ل تبني مفاهيم �شديقة  الطبيعية وذل��ك من  وامل��وارد 
ورلد  دبي  للبيئة يف خمتلف مرافقنا وخدماتنا." وُيعنى 
ممار�شات  وتبني  البيئية  احلياة  على  باملحافظة  �شنرتال 
ب��ي��ئ��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة م��ن��ذ م���راح���ل ت�����ش��ي��ي��ده وع���رب خمتلف 
مراحل تطوير امل�شروع. و�شهدت مرحلة ت�شوية الأرا�شي 
قبل الإن�شاء اأول مبادرة للحفاظ على احلياة الربية، حيث 
الربية  والنباتات  مت نقل جمموعة كبرية من احليوانات 
اإىل حمميات طبيعية بهدف احلفاظ عليها ليتم بعد ذلك 
والناجحة  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ومتثل  امل�شروع.  تطوير 
التي اأطلقها م�شروع دبي ورلد �شنرتال خطوة رئي�شية يف 
�شبيل اإر�شاء معايري جديدة ورفيعة يف جمال �شون احلياة 
اأنحاء  وجميع  الإم���ارات  يف  والنباتية،  احليوانية  الربية، 

العامل. 
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العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1379 جتاري كلي                        
ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل القامة  ال��ف��الح  امل��دع��ى عليه /���ش��رك��ة  اىل 
�شمري  ذ.م.م وميثله:  برودكت�س  كونكريت  بويل  ميلز  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
حليم كنعان قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  وقدره )145640دره���م(  مببلغ 
بعدل12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/21 امل��واف��ق  الح��د 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/182 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليهم /�شركة الحمد للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م 2- ال�شيخ �شلطان 
علي را�شد النعيمي 3- �شركة  الحمد لتاجري ال�شيارات ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
فندي  م�شتت  عبا�س  وميثله:  ع  م  ���س  الوطني  دب��ي  الم����ارات  بنك   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املالكي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   7.675.673.72( مببلغ  
من تاريخ ال�شتحقاق يف 2012/1/4 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1044 جتاري كلي                        
اىل اخل�شم املدخل /ابوذر برات اهلل ابراهيمي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية وميثله: را�شد حممد 
املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم  �شعيد 
والر�شوم  دره���م(   2523464.04( وق���دره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهما 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بن�شبة 9% من 2012/5/1 وحتى ال�شداد 
9:30 �س  ال�شاعة  املوافق 2013/5/6  الثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.  
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/892 جتاري كلي                        
ح�شني  حم�شن   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  احلظاء  �شركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
قا�شم احلظاء جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / البنك التجاري الدويل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  بوج�شيم  �شعيد  حممد  را���ش��د  وميثله: 
درهم(   169959( وق���دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 2012/4/4 وحتى ال�شداد 
�س   9:30 ال�شاعة   2013/5/2 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام. 
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1914 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه/1- �شركة ام .ئي. اند .ايه انف�شتمنت ليمتد  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / فرهاد قهرمان بختيار بختياري وميثله: عبدالرحمن 
بتعيني  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  خم��ري   ع��ب��داهلل  عمر 
ح�شة  وبيان  ترخي�شها  والغاء  ال�شركة  وت�شفية  حل  ليتوىل  ح�شابي  م�شفي 
كل من ال�شركاء فيها والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 ch1C.15 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/148 مدين كلي                        
القامة  حم��ل  جمهول  ك��الن��رتى  مهدي  حممد  �شعيد  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
احمد  ع��ب��داهلل ح�شن  ومي��ث��ل��ه:  ح��ائ��رى  عبدالرحيم  / ح�شن  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بامدهاف   
مببلغ )310.957 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ 
2011/10/1 حتى ال�شداد التام يف الدعوى والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/21 جتاري كلي                        
)ذ.م.م(  الكهروميكانيكية  املعدات  تركيب  لعمال  قباء  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / الفق ل�شناعة معدات التهوية )ذ.م.م( وميثله: 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
الب�شاعة  املدعى عليها مببلغ وقدره )119649.69 درهم( املرت�شد بذمتها عن قيمة 
التي ت�شلمتها والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
 2013/4/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/27 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه /ايان الك�شندر �شافرد- ب�شفته �شريك ب�شركة بويرتو انرتنا�شيونال 
بن احمد  �شايع  ال�شيخ   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للحفالت 
اآل حامد وميثله: �شاكر معتوق مرزوق املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ال�شركة وحالها  املطالبة بندب م�شفي ق�شائي تكون مهمته الطالع على م�شتندات 
يف  حمكم  ال�شركاء  ك��اف��ة  م��ن  امل�شدد  ب��ي��ان  م��ع  ال�شركاء  ب��ني  فيما  كاملة  وت�شفيتها 
لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  ال��دع��وى 
لذا   ch1C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/4/23  الثالثاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/507 عقاري كلي                        
اىل املدعى عليه /ار.كي.ام العقارية ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جون 
ياجن    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد املوؤرخ 2008/5/3 املربم 
بني املدعي واملدعي عليها الثانية واعادة احلال اىل ماكان عليه بالزام املدعي عليهما 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2418678( وق���دره  مببلغ  بالت�شامن 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/851 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- موبايل اك�شت�شينج جرنال ترايدينج ذ.م.م جمهول حمل 
بلدكو/  البناء-  ملواد  الوطنية  ابوظبي  التنفيذ/ �شركة  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  قد  حديجان   بخيت  ح�شني  عبدالقادر  وميثله:  ادوارد  ال�شيد/  وميثلها 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )442315(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/507 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- كانو لالعمال املعدنية ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ جتارة علم ) �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( وميثله: حبيب 
حممد �شريف عبداهلل املال  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1476469( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
التنفيذية بحقك  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  عليه   . املحكمة  او خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1581 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  التجارية   ال�شراف  عبداللطيف  موؤ�ش�شة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط وميثله: 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47812560.14( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�شتاأنف �شده /1 -ال ام اأ�س لوجي�شتيك ميدل اي�شت �شريفي�شي�س �س م 
ح    جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /الحتاد الوطني )�شركة ال�شمان 
العامة لل�شرق الدنى( وميثله: �شمري حليم كنعان   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
وحددت   2012/7/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1565 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها 
رقم  ch.2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/125  ا�ستئناف جتاري  
تي�شري  منذر   -2 ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شالون  -م��اه   1/ �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
عبدالقادر هندي  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك دبي التجاري- 
ال��ق��رار/ احلكم  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  �شعيد بوج�شيم  را���ش��د حممد  م ع ومي��ث��ل��ه:  ���س 
وحددت   2013/1/27 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/1253 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
لها جل�شه يوم الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch.2.D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1806  جتاري كلي    
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ش�شة قلب ال�شد للخدمات املطبعية ل�شاحبها ابراهيم ح�شن 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  البلو�شي   علي 
للحلول  م��ارث��ون  �شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/11/29 بتاريخ 
درهم   107.500 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ذ.م.م  البيئية 
مائة و�شبعة الف وخم�شمائة درهم والفائدة بواقع  9% �شنويا من تاريخ 2011/10/18 
اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�شروفات  الر�شوم  الزامها  ال�شداد، مع  وحتى متام 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/386 تظلم جتاري                            
ان  القامة مبا  ذ.م.م   جمهول حمل  ال��وم  املتظلم �شده /�شركة جال�س  اىل 
�شعيد  حممد  را���ش��د  ومي��ث��ل��ه:  ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  احل�شيبة  �شركة   / املتظلم 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اق��ام  قد  بوج�شيم 
لها  والر�شوم وامل�شاريف  وح��ددت  التنفيذ رقم 2010/564 جتاري  ال�شادر يف 
 ch1B.6 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/4/21 املوافق  الح��د  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/708 عمايل جزئي                          
اىل املدعى عليه/1- الرباع للنقل العام �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شيخ حممد عبا�س �شيخ حممد ح�شني  قد اقام عليك 
 16.730( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وحددت    )2013/137720( ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2013/4/24 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1248 عمايل جزئي                          
اىل املدعى عليه/1- موؤ�ش�شة ايبال للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / نا�شر جوده امني علي عمرو قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  )54800دره������م(  وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
املطالبة  م��ن   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/138917( وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/403 جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه/1- فريالند لالن�شاءات والديكور ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
ات�����س ك��ي ف���ورم وورك �شي�شتم�س ���س م ح  امل��دع��ي / ميفا ك��ي  الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
التفاقية  والفائدة  درهم(   134.950.69( مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  منذ   %18 بواقع 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  والت��ع��اب 
الثالثاء املوافق 2013/4/30 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/419 تنفيذ عمايل
امليكانيكية  جمهول  للهند�شة  و موهن  تركيه  بن  �شركة  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأقام  ق��د  ح�شني  حاجي  احمد  ري��ا���س  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 62 اىل مبلغ  .بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )6198(
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة ومبلغ 320 درهم ر�شوم الدعوى البتدائية.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1453  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده /1 -ف����زان اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
امل�شتاأنف /�شركة امالك للتمويل �س م ع وميثله: عمر ال�شيخ �شيد احمد 
 2011/62 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  ال�شيخ   
جتاري كلي بتاريخ 2012/12/16 وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 
2013/5/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  ch.2.D.16 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1172  ا�ستئناف جتاري  
القامة  التجارية جمهول حمل  دلتا  -موؤ�ش�شة   1/ �شده  امل�شتاأنف  اىل 
عبدالرحمن  وميثله:  بريرا  فيليب  كري�شانتا  /م��ارك  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ال�����ش��ادر بالدعوى  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  امل��ط��وع ق��د  ح�شن حممد 
جل�شه  لها  وح���ددت   2012/10/9 بتاريخ  كلي  جت���اري   2011/383 رق��م 
رقم   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/7 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
ch.2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1163  ا�ستئناف مدين  
اىل امل�شتاأنف �شدهما /1 -عبدالعزيز فايز ال�شايغ 2- ا�شماعيل عبداهلل 
جمهويل  الهاجري  مذكر  نا�شر  مذكر  وميثله:  جمايل  عبداهلل  ح�شن 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /نوال م�شطفى حممد �شالح املرباطي   قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/64 مدين كلي بتاريخ 
ال�شاعة   2013/5/5 املوافق  الح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/12/27
ch.2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او  10.00 �شباحا بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10766 بتاريخ 2013/4/14     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2111  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- بيكون لالن�شاءات  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / الديب ملقاولت البناء )�س.ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن 
املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم  املطوع  حممد  ح�شن 
بتاريخ 2013/4/9 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير 
ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثالثاء 
 ch1B.8 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   9.30 ال�����ش��اع��ة   2013/4/23 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• يا�س-وام: 

يف  للمتداولني  الإم�����ارات  جمعية  نظمتها  ن���دوة  يف  بنكيون  خ���رباء  ات��ف��ق 
دب��ي مت��ر مبرحلة جادة  اأن  ب��اإم��ارة على  ي��ا���س  املالية يف ج��زي��رة  الأ���ش��واق 
الإقت�شادية خ�شو�شا يف  وحقيقية لالإنطالق بقوة يف خمتلف القطاعات 
جمايل العقارات وال�شياحة. و�شارك يف الندوة مانورج ماهاديف رئي�س ق�شم 
التداول يف بنك الإمارات دبي الوطني ومري اآ�شف علي رئي�س اخلزينة يف 
بنك الإحتاد الوطني واأندرو تور�شيا �شحايف يف جمال ال�شوؤون الإقت�شادية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�شمي  حممد  بح�شور  لالأنباء  روي��رتز  وكالة  يف 
جمعية الإمارات للمتداولني يف الأ�شواق املالية ونبيل اآل رحمة نائب رئي�س 
اجلمعية و�شلمان حممود هادي اأمني �شر عام اجلمعية. وقال ماهاديف اأن 

اأحدا من امل�شتثمرين من املتعاملني مع البنوك يف دبي مل يعد ي�شاأل عما 
يحدث بالن�شبة لديون ال�شركات �شبه احلكومية يف الإمارة بعد اأن كان هذا 
اأن القطاع  العليا. و�شدد على  اأي حوار مع الإدارة  اأ�شا�شيا من  الأمر جزء 
املالية  امل�شريف بالدولة يف و�شع قوي جدا فالبنوك تعلمت درو�س الأزمة 
العاملية..موؤكدا اأن القطاع قادر على حتمل اأي �شدمات يف املرحلة املقبلة. 
ملا  العقارية  الرهونات  منو  م�شتقبل  جت��اه  تفاوؤله  عن  ماهاديف  واأع���رب 
ت�شهده من منو قوي يف الطلب على الرهونات العقارية ولأغرا�س ال�شكن 
ولي�س للم�شاربة كما كان احلال قبل الأزمة. واأو�شح اأن حت�شن اأداء القطاع 
العقاري ا�شتمر خالل العام املا�شي لتبداأ كربى �شركات التطوير العقاري 
يف اإطالق امل�شاريع اجلديدة كليا يف اإ�شارة وا�شحة اإىل اأن ال�شوق العقارية 
جتاوزت التحديات التي فر�شتها الأزمة املالية العاملية ب�شكل نهائي. واأ�شار 

ماهاديف اإىل ان الناجت املحلي الجمايل للدولة �شجل منوا حقيقيا بن�شبة 
يف املائة يف العام املا�شي. ولفت علي   4.9 و   2011 عام  يف  املائة  يف   4.9
لال�شتثمارات  اآم��ن  كمالذ  طبيعتها  من  كبري  ب�شكل  ا�شتفادت  دبي  اأن  اإىل 
التدفقات  زي��ادة  اىل  اأدى  اأفريقيا مما  و�شمال  الو�شط  ال�شرق  يف منطقة 
الراأ�شمالية اىل الدولة وتعزيز ثقة امل�شتثمر..اإل اأنه توقع ان يتباطاأ النتاج 
النفطي ب�شبب ظروف ال�شوق العاملية لكن هذا التباطوؤ �شيتم تعوي�شه من 
خالل التو�شع يف عدد من القطاعات غري النفطية يف دبي وارتفاع النقاق 
العقار يف دبي  النتعا�س احلا�شل يف قطاع  اأن  واأك��د  الدولة.  احلكومي يف 
التطورات مما  �شي�شهم يف دعم هذه  الإم���ارات عموما  دول��ة  خ�شو�شا ويف 
�شيتيح لالمارات ان حتقق منوا حقيقيا مبقدار 3.3 يف املائة خالل العام 
احلايل على الرغم من ا�شتمرار تباطوؤ القرا�س امل�شريف. وقال اأن النمو 

يف العام احلايل بالن�شبة لدبي �شيكون معظمه يف القطاعات غري النفطية 
القطاع  اأن  م��وؤك��دا  امل��ائ��ة..  4.1 يف  ت�شجل من��وا مب��ق��دار  اأن  يتوقع  ال��ت��ي 
العقاري يف دبي ا�شتطاع اأن يدخل مرحلة جديدة من النمو يف اإطار قاعدة 
ت�شريعية ومعطيات �شوقية اأقوى واأف�شل ما يتيح املجال ا�شتدامة الطفرة 
القائمة. و�شدد تور�شي على اأن دبي بداأت متر بفورة عقارية حقيقية ولي�س 
وقتية اإذ اأعلنت �شركات تطوير عقاري عن طرح م�شاريع جديدة يف الإمارة 
خالل الربع الأول من العام احلايل تقدر قيمتها بنحو 8.3 مليار درهم. 
واأ�شاف اأن �شركات التطوير الوطنية ويف مقدمتها اإعمار ونخيل وميدان 
التي  اجل��دي��دة  العقارية  امل�شاريع  اإط���الق  عملية  تقود  التي  ه��ي  ودام���اك 
و�شط  مناطق  يف  الفاخرة  والفلل  املخدومة  الفندقية  ال�شقق  بني  تنوعت 

مدينة دبي ونخلة جمريا. 

خرباء م�سرفيون يوؤكون اأن دبي متر مبرحلة انتعا�س حقيقي وجاد
املال والأعمال

ت�سليط ال�سوء على اأنظمة الطاقة املتطورة خالل معر�س تكنولوجيا الطاقة واملياه والبيئة 2013

•• اأبوظبي-وام:

اعلن معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
وزير القت�شاد ان زيارته التي تبداأ غدا للمملكة 
ال�شويد تاأتي يف اإطار ا�شتك�شاف جمالت وفر�س 
مزدهر  باقت�شاد  تتمتع  ح��ي��ث  معها  ال��ت��ع��اون 
ما  يف  خ�شو�شا  متميزة  اقت�شادية  ومبقومات 
يتعلق بتعزيز قدرات واإمكانات الدولة يف جمال 
ال�شناعات املبنية على العلم واملعرفة والبتكار 
والبحث العلمي وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
جهود  دع��م  يف  ي�شاهم  مب��ا  ال�����ش��ادرات  وتنمية 
ال��دول��ة يف الن��ت��ق��ال ب��الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي اىل 
مرحلة القت�شاد املعريف والإطالع على الفر�س 
ال�شتثمارية املتاحة يف �شمال القارة الأوروبية. 
راأ�س  على  لل�شويد  زي��ارت��ه  ان  معاليه  وا���ش��اف 
ثالثة  ت�شتمر  وال��ت��ي  وجت���اري  اقت�شادي  وف��د 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  اي����ام 
ال��ت��ج��اري بني  ال��ت��ب��ادل  وال���ش��ت��ث��م��اري وتنمية 
دولة المارات العربية املتحدة وال�شويد والتي 
جت��م��ع��ه��م��ا ع���الق���ات ث��ن��ائ��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف �شتى 
امل��ج��الت. وي�شم وف��د ال��دول��ة ال��زائ��ر ك��ال من 
القا�شمي  �شامل  حممد  جن��الء  ال�شيخة  �شعادة 
���ش��ف��رية ال���دول���ة ل���دى مم��ل��ك��ة ال�����ش��وي��د وعبيد 

لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ال��ظ��اه��ري  �شعيد 
ال���دول���ي���ة وع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��رك��ال م��دي��ر عام 
مدير  القبايل  وط���ارق  لال�شتثمار  دب��ي  �شركة 
لطاقة  اأبوظبي  ب�شركة  املوؤ�ش�شي  الداء  ادارة 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  وع����دد  م�����ش��در  امل�شتقبل 
من  ن��خ��ب��ة  ج���ان���ب  اىل  الق���ت�������ش���اد  وزارة  يف 
من  الدولة  يف  والتجارية  القت�شادية  اجلهات 
مع  �شتبحث  والتي  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
نظرائهم يف اجلانب ال�شويدي فر�س وجمالت 
اقت�شادية  م�����ش��اري��ع  واإق���ام���ة  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
الزيارة  ان  املن�شوري  م��ع��ايل  وق���ال  م�شرتكة. 
املناخ  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  ف��ر���ش��ة  �شت�شكل 
ال�شتثماري اجلاذب يف الدولة والتعريف ببيئة 
الع��م��ال احليوية يف الم���ارات وم��ا توفره من 
ا�شتثمارية واعدة ومغرية للم�شتثمرين  فر�س 
ال�شتثمارية  املحفزات  ظل  يف  العمال  ورج��ال 
والت�شهيالت الدارية والإجرائية غري املحدودة 
اإ�شافة  وم��ت��ط��ورة  حديثة  حتتية  بنية  ووج���ود 
ت�شريعية  بيئة  م��ن  ال��دول��ة  ب��ه  تتمتع  م��ا  اىل 
اأن  مالئمة للم�شتثمرين. ولفت املن�شوري اإىل 
اإىل  الدخول  اأم��ام  املجال  تف�شح  ال�شويد  زي��ارة 
اإىل  والتعرف  اأوروب���ا  �شمال  اأ���ش��واق ج��دي��دة يف 
طبيعة البيئة ال�شتثمارية يف تلك املنطقة التي 

الوقت  يف  ال�شتثمارية  الوجهات  اأه��م  من  تعد 
الراهن اإىل جانب تقوية وتعزيز الروابط بني 
والتباحث  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ال  يف  الأع���م���ال  جمتمع 
ح����ول اإم���ك���ان���ي���ات وف���ر����س ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف 
وجمايل  والنقل  وال�شياحة  ال�شناعة  قطاعات 
امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار وه��ي امل��ج��الت ال��ت��ي حققت 
اأدل  ول  نوعية  اإجن����ازات  ال�شويد  مملكة  فيها 
نوبل  جلائزة  مهدا  كونها  من  اأك��رث  ذل��ك  على 
ال�شهرية ذات ال�شمعة واحل�شور العاملي الكبري. 
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
�شيا�شة  �شتوا�شل  احلكيمة  ق��ي��ادت��ه��ا  ظ��ل  ويف 
النفتاح على كافة دول العامل مما يوفر فر�شا 
واخلارجيني  امل��ح��ل��ي��ني  للم�شتثمرين  ك��ب��رية 
ومنهم امل�شتثمرين ورجال العمال ال�شويديني 
ب��اأن جناح الم��ارات يتجاوز تداعيات  .. منوها 
الأزمة املالية العاملية باأقل اخل�شائر وحمافظة 
القت�شاد الوطني على قوته ومتا�شكه وحتقيقه 
معدلت منو معقولة وموا�شلة تنفيذ امل�شاريع 
احليوية يف خمتلف القطاعات خا�شة ما يتعلق 
من  ع���زز  ال���ذي  الأم����ر  التحتية  بالبنية  منها 
اأمنا  ا�شتثماريا  مالذا  باعتبارها  الدولة  �شمعة 
معايل  و���ش��دد  وال��ع��امل.  املنطقة  م�شتوى  على 
على  �شرتكز  ال�شويد  زي��ارة  ان  على  املن�شوري 

���ش��رورة زي���ادة م��ع��دلت ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
فعالة  تن�شيق  اآل��ي��ات  تبني  خ��الل  من  البلدين 
اللجان  وعقد  القت�شادية  املنتديات  واإط���الق 
التن�شيق  وت���رية  ورف���ع  امل�شرتكة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
تطوير  ملتابعة  م�شرتكة  ع��م��ل  ف���رق  وت�شكيل 
العالقات القت�شادية بني البلدين وعقد لقاءات 
وال�شويدية  الإماراتية  ال�شركات  بني  تفاعلية 
بينهم  فيما  امل�شرتك  التعاون  �شبل  ل�شتك�شاف 
والتباحث يف اآليات تبادل ال�شتثمارات واخلربات 
يف �شتى املجالت والخت�شا�شات. واأ�شار معاليه 
احل�����ايل ل  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  اأن  اإىل 
الدولتان من مقومات  به  تتمتع  ما  اإىل  يرقى 
اقت�شادية هائلة .. موؤكدا اأهمية ال�شتفادة من 
البلدين  امل�شهودة يف  والتنمية  النه�شة  م�شرية 
رف��ع معدل  الثنائية يف  العالقات  وم��ن تطوير 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ال���ذي ب��ل��غ ح��ي��ث ب��ل��غ حجم 
اأمريكي  دولر  مليون   609 التجاري  التبادل 
اأمريكي  2010 و725 مليون دولر  العام  يف 
19باملائة. وركز معايل  بنمو   2011 العام  يف 
املن�شوري على اأهمية بناء عالقات ا�شرتاتيجية 
م���ع مم��ل��ك��ة ال�����ش��وي��د يف ���ش��ت��ى امل����ج����الت مثل 
النظيفة  وال���ط���اق���ة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
وامل�شاريع  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

التجربة  من  وال�شتفادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ال�شويدية يف جمال البحث العلمي والبتكار.. 
التجارة  بحجم  الرتقاء  على  العمل  اإىل  داعيا 
�شوء  يف  ا�شتثمارية  م�شروعات  واإقامة  البينية 
القطاع  وحفز  اجلانبني  ل��دى  املتاحة  الفر�س 
اخلا�س على لعب دور اأف�شل جلهة تنمية هذه 
العالقات مبا يخدم امل�شالح الثنائية. واأو�شح اأن 
الفر�س ال�شتثمارية القائمة يف البلدين تفتح 
ال��ب��اب اأم���ام ت��ع��اون اأو���ش��ع ب��ني القطاع اخلا�س 
يف  ي�شاهم  مب��ا  الأع��م��ال  ورج���ال  وامل�شتثمرين 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري والق��ت�����ش��ادي بني 
الإمارات وال�شويد. ويحفل جدول اأعمال الزيارة 

بالعديد من الجتماعات واللقاءات مع الوزراء 
بالإ�شافة  ال�شويد  مملكة  يف  امل�شوؤولني  وكبار 
الفعاليات القت�شادية وزيارات  اإىل لقاءات مع 
وجامعات.  اأب��ح��اث  وم��راك��ز  مل�شانع  م��ي��دان��ي��ة 
ال���زي���ارة الج��ت��م��اع مع  امل��ق��رر ان يتخلل  وم���ن 
�شيتم  حيث  والتعليم  وامل�شاريع  التجارة  وزراء 
على  العالقات  بتقوية  املتعلقة  امل�شائل  تناول 
وامل�شاريع  وال�شتثمار  والتجارة  البتكار  �شعيد 
ال�شغرية واملتو�شطة وامللكية الفكرية والأبحاث 
..كما �شيزور الوفد مركز البتكار يف العا�شمة 
ال�����ش��وي��دي��ة ���ش��ت��وك��ه��ومل وي��ل��ت��ق��ي م���ع منظمة 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ال�شويدية.

املن�سوري يرتاأ�س وفد الدولة يف زيارة لل�سويد

•• اأبوظبي -الفجر:

���ش��ارك امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ش��اء يف ف��ع��ال��ي��ات امللتقى 
الأمانة  نظمته  الذي  ال�شياحي  الإح�شاء  حول  العربي 
ال��ع��رب��ي��ة واجل���ه���از املركزي  ال�����دول  ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة 
البحرين،  مملكة  يف  الثقافة  وزارة  برعاية  للمعلومات 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال��ث��ام��ن وح��ت��ى ال��ع��ا���ش��ر م��ن اأبريل 
2013 يف العا�شمة البحرينية املنامة، بح�شور معايل 
الثقافة  وزي���رة  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  بنت  م��ي  ال�شيخة 
يف  املهتمني  م��ن  العديد  وبح�شور  البحرين،  مبملكة 

جمال ال�شياحة وامل�شوؤولني عن هذا القطاع. 
العامة  الأم��ان��ة  ممثلي  مب�شاركة  امللتقى  وانعقد  ه��ذا 
العاملية  ال�����ش��ي��اح��ة  منظمة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  جل��ام��ع��ة 
وم��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة، ومم��ث��ل��ني ع���ن وزارات 
ال��ع��رب��ي��ة، ونخبة  ال�����ش��ي��اح��ة والأج����ه����زة الإح�����ش��ائ��ي��ة 
ال�شياحي  احل��ق��ل  يف  والخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني  اخل�����رباء  م���ن 
ال�شياحة  بق�شايا  واملهتمني  وامل�شتثمرين  والإح�شائي 
ودوره������ا الق���ت�������ش���ادي، اإىل ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة ع����دد من 
والفندقة  ال�شفر  ب�����ش��وؤون  املعنية  واجل��ه��ات  الباحثني 
ال�شياحية،  بالأن�شطة  ال�شلة  وذات  امل�شاندة  واخلدمات 
هذا  ودور  ال�شياحي  النمو  م��وؤ���ش��رات  ا�شتنباط  بهدف 
كما  والب�شرية،  القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  القطاع 
اإطار للحوار والنقا�س وتبادل  اإىل تكوين  امللتقى  هَدف 
يبحث  تفاعلي  ملتقى  خ��الل  من  والتجارب  للخربات 
املخت�شون فيه اخلطط والقواعد التطويرية اإىل جانب 
الأن�شطة  واأهمية  دور  تعزيز  باإمكانها  التي  التطبيقات 

ال�شياحية يف القت�شاد الوطني ب�شفة عامة.
ويف معر�س تعليقه على امل�شاركة اأكد الأ�شتاذ علي �شامل 
– يف  اإدارة الإح�شاءات القت�شادية  – مدير  بو هارون 
اأن  امل�شارك،  الوفد  -ورئي�س  لالإح�شاء  الوطني  املركز 
والت�شاور  للتن�شيق  مهمة  خطوة  ميثل  امللتقى  انعقاد 
وتبادل املعرفة واخلربة بني املخت�شني واملعنيني بق�شايا 

العربية،  املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ي  الإح�����ش��اء 
بقيا�س  املعنية  والدولية  الإقليمية  املوؤ�ش�شات  وم�شاركة 
واجلهات  ال�شياحية،  لالأن�شطة  القت�شادية  الأه��م��ي��ة 
على  ال�شياحية  واخلطط  ال�شيا�شات  ر�شم  عن  امل�شوؤولة 
م�شتوى كل دولة، حيث مت التطرق على مدى ثالثة اأيام 
اإىل عدة حماور �شملت ال�شرتاتيجية العربية لل�شياحة، 
ب��رن��ام��ج املعلومات  ا���ش��ت��ع��را���س  وال��ت��ي مت م��ن خ��الل��ه��ا 
العربية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ال�شياحية  والإح�������ش���اءات 
لل�شياحة، وعر�س لتقرير املوؤ�شرات التناف�شية لل�شياحة 
2012، واملحور الثاين والذي خ�ش�س لتجارب الدول 
العربية يف اإعداد ون�شر اإح�شاءات ال�شياحة، وال�شعوبات 
الثالث والذي خ�ش�س  ملفاهيم  التي تواجهها، واملحور 

ومتطلبات احل�شاب الفرعي لل�شياحة.  
دولة  م�����ش��ارك��ة  اأن  ه����ارون  ب��و  اأك����د  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
الوطني  امل��رك��ز  ميثل  بوفد  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
تاأتي  والآث����ار،  لل�شياحة  الوطني  واملجل�س  لالإح�شاء 
يف اإط�����ار الط�����الع ع��ل��ى جت�����ارب ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف 
بناء  وكذلك جت��ارب  ال�شياحة،  اإح�شاءات  اإع��داد  جم��ال 
احل�شابات الفرعية لل�شياحة، والتي باتت من الأولويات 
امل��ه��م��ة ل��ت��ق��دي��ر ال��ق��ي��م��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة على 
م�شتوى الإنتاج والت�شغيل، وم�شاهمتها يف الناجت املحلي 
الإجمايل، م�شرياً اإىل اأن ال�شياحة متثل جماًل مهماً يف 
ا�شتيعاب القوى العاملة، من خالل خلق فر�س العمل يف 
العديد من املجالت، لأن ال�شياحة ترتبط بالعديد من 
التجارة  اإىل  وال�شفر  النقل  من  القت�شادية،  الأن�شطة 
ال��داخ��ل��ي��ة واأن�����ش��ط��ة اخل���دم���ات وال�����ش��ن��اع��ات املرتبطة 

بتوفري املنتجات املوجهة للرتويج ال�شياحي.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن امللتقى �شهد نقا�شاً مطوًل حول 
جتارب الدول العربية يف جمال اإعداد ون�شر اإح�شاءات 
القطاع الإح�شائي،  النهو�س بهذا  ال�شياحة ومتطلبات 
الفنية  وامل�����ش��اع��دات  ال��ربام��ج  الط���الع على  اإىل جانب 
والدولية  الإقليمية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي 

يف جمال م�شاعدة الدول الأع�شاء على تطوير قدراتها 
الفنية والتقنية يف جمال عمليات جمع وت�شنيف ون�شر 
وحت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات واإح�������ش���اءات ال�����ش��ي��اح��ة، وق���د تركزت 
املفاهيم  على  التوافق  اأهمية  على  اخل��رباء  م��داخ��الت 
لالإح�شاءات،  املنتجني  ب��ني  الإح�����ش��ائ��ي��ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
واملقارنات  لال�شتخدام  قابلة  اإح�����ش��اءات  اإن��ت��اج  ب��ه��دف 

داخلياً وبني الدول.
انعقاده  ف���رتة  امل��ل��ت��ق��ى خ���الل  ت��ن��اول  ذل���ك  اإىل ج��ان��ب 
الفرعي  احل�شاب  ج���داول  لبناء  العمل  منهجيات  اأه��م 
والتحديات  احل�شاب،  هذا  اإع��داد  ومتطلبات  لل�شياحة، 
وال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال����دول يف اإع�����داد اجل����داول 
وامل�شاركني  اخل��رباء  تاأكيد  مع  احل�شاب،  بهذا  اخلا�شة 
على اأهمية وارتباط هذا احل�شاب بنظام اإعداد احل�شابات 
القومية، باعتباره ح�شاب تكميلي وتابع لهذه احل�شابات، 
�شواًء من جانب حت�شري املكونات الإح�شائية للح�شاب، 
وات�شاق  دق��ة  م��ن  والتحقق  الحت�شابات  ج��ان��ب  م��ن  اأو 
ون�شره، مما  اإع��داده  كافة مراحل  بيانات احل�شاب على 
يتطلب تن�شيقاً وتكاماًل بني اجلهات ذات العالقة على 

ذات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع  والتن�شيق  ال���دول  م�شتوى 
العالقة باإعداد هذا احل�شاب.

الإح�شائية  امل��وؤ���ش��رات  امللتقى  ت��ن��اول  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
اخلا�شة بال�شياحة البينية على م�شتوى الدول العربية، 
ال�شياحية،  الإح�شائية  املوؤ�شرات  وم�شتويات  واجتاهات 
ال�شتمارات  ا���ش��ت��ي��ف��اء  جم����ال  يف  ال���ت���ع���اون  وجم�����الت 
الدول  يف  ال�شياحة  اإح�����ش��اءات  اأو���ش��اع  بقيا�س  املتعلقة 
م�شتوى  على  البيانات  ت��دف��ق  ر���ش��د  وك��ذل��ك  العربية، 
العربية،  ال�شياحة  ومنظمة  واجلامعة  العربية  ال��دول 
وذل�����ك ب���ه���دف ت��ن��اق��ل اخل������ربات والط������الع ع��ل��ى اآخ���ر 
والتوثيق،  واملتابعة  بالر�شد  اخلا�شة  ال�شرتاتيجيات 
املعلومات  املتبعة يف حتويل هذه  التطبيقات  اإىل جانب 
واملنظومات اإىل دلئل تتلّم�س احللول وتعالج الإ�شكالت 
بكل  اخلا�شة  اجل��واذب  وتعّزز  والقت�شادية،  ال�شياحية 
منطقة، من جانب اآخر، قامت وزارة الثقافة يف مملكة 
للم�شاركني  الفعاليات  م��ن  العديد  بتنظيم  البحرين 
ال�شياحة  ع��ا���ش��م��ة  ب��امل��ن��ام��ة  ب���رام���ج الح��ت��ف��ال  ���ش��م��ن 

العربية لعام 2013.

 الوطني لالإح�ساء ي�سارك يف امللتقى العربي حول الإح�ساء ال�سياحي بالبحرين

•• اأبوظبي-وام:

اطلع جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي يف اجتماع عقده موؤخرا على تقرير 
حول اآخر امل�شتجدات املتعلقة بنظام قرو�س الرهن العقاري وما مت اتخاذه 
من خطوات ب�شاأن النظام حتى الأن . وقد عقد املجل�س اجتماعه الثالث 
رئي�س  الكندي  حممد  خليفة  معايل  برئا�شة  اأبوظبي  يف   2013 ل�شنة 
املاجد نائب رئي�س جمل�س  الإدارة وح�شور معال�ي خالد جمعة  جمل�س 
املركزي  امل�شرف  حمافظ  ال�شويدي  نا�شر  بن  �شلطان  ومعايل  الإدارة 
وكل من �شعادة خالد حممد �شامل بالعمى وخالد اأحمد الطاير اأع�شاء 
جمل�س الإدارة و�ش�عادة �ش�عيد عبد اهلل احلامز م�شاعد املحافظ ل�شوؤون 
 . امل��رك��زي  امل�شرف  موظفي  كبار  من  وجمموعة  البنوك  على  الرقابة 
وقال امل�شرف املركزي يف بيان �شحفي ام�س اإن املجل�س اطلع على نتائج 
التعديل  ب�شاأن  ال��دول��ة  يف  العاملة  البنوك  كافة  اإىل  املوجه  ال�شتبيان 
اخلا�س  ال�شتبيان  ونتائج  البنوك  ل��دى  ال�شيولة  ن��ظ��ام  على  امل��ق��رتح 
باحلدود التي ت�شكل تركزات ائتمائية ووجه املجل�س ب�شرعة النتهاء من 
النهائية  امل�شودة  ورفع  اإليهما  امل�شار  ال�شتبيانني  نتائج  وحتليل  جتميع 
تركزات  ت�شكل  التي  واحل��دود  ال�شيولة  نظام  على  املقرتحة  للتعديالت 
ائتمانية اإىل جمل�س الإدارة لعتمادها واإ�شدارها ح�شب اجلدول الزمني 
 � الربعي  الداخلي  التدقيق  دائ��رة  تقرير  على  املجل�س  واطلع   . املعتمد 
دي�ش�مرب 2012 ومقت�رح اإع�ادة تعيي�ن �ش�ركة تدقي�ق خارج�ي للتدقيق 
ا�شتعر�س  كما   2013 املالي�ة  لل�ش�نة  امل��رك��زي  امل�شرف  ح�ش�ابات  على 
الإطاري  الحت��ادي  القانون  م�شروع  م�شودة  م��واد  اأه��م  املجل�س  وناق�س 
ل�شنة 2013 يف �شاأن اخلدمات املالية وراأي هيئة الأوراق املالية وال�شلع 
وامل�شرف املركزي ووزارة املالية ومالحظاتهم حول بع�س املوا�شيع واملواد 
الرئي�شية. واطلع املجل�س على نتائج ومداولت اجتماعات الفريق الفني 
املكلف مبراجعة وتعديل القوانني املالية .. موؤكدا �شرورة اأن تعك�س هذه 
القوانني ا�شتقاللية امل�شرف املركزي وا�شتقاللية ال�شيا�شة النقدية وفقا 
املدرجة  املو�شوع�ات  املجل�س مناق�ش��ة باقي  الدولية وا�ش�تكمل  للمعايري 

على جدول اأعماله واتخذ القرارات املنا�شبة ب�ش���اأنها .

جمل�س اإدارة امل�سرف املركزي يبحث جمموعة من 
م�سروعات القوانني والأنظمة املالية يف الدولة

•• دبي-الفجر: 

تعتزم �شركة كافوتيك، التي تعد من كربيات املجموعات الهند�شية العاملية، 
اأنظمة وحلول تزويد  تلعبه  الذي  الهام  املحوري  ال��دور  ال�شوء على  ت�شليط 
الطاقة يف دعم وترية احلياة املت�شارعة للمدن، يف ظل تزايد اإعتماد املجتمع 
اإىل توفري  اأهمية احلاجة  اليومية، ما تربز معه  املهام  التقنية لإجن��از  على 
حلول ٌمتطورة لكفاءة اإدارة وتوفري الطاقة ب�شكل متوا�شل، ويف نف�س الوقت 
البيئية. و�شتقوم كافوتيك خالل م�شاركتها بفعاليات الدورة  الآثار  تقلي�س 
والذي   ،2013 والبيئية  واملياه  الطاقة  تكنولوجيا  ملعر�س  ع�شر  اخلام�شة 
تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي يف الفرتة من 17-20 اأبريل اجلاري، بعر�س 
التدفق  ت�شمن  وال��ت��ي  الطاقة،  لتزويد  املٌبتكرة  املجموعة  وتقنيات  حلول 
الدائم للطاقة الكهربائية من حمطات توليد الكهرباء اإىل املنازل واملكاتب 
اأخ�شر لبيئة  اإقت�شاد  املدينة. ومتا�شيا مع �شعار  اأنحاء  وال�شركات، مبختلف 
�شتقوم  حيث   ،2013 والبيئة  واملياه  الطاقة  تكنولوجيا  ملعر�س  ٌم�شتدامة 
البيئية،  الإ�شتدامة  وتقنيات  بعر�س جمموعة من حلول  امل�شاركة  ال�شركات 
Aura لالإ�شاءة ذات العمر الطويل،  اأي�شا بعر�س حلول  �شتقوم كافوتيك 
حيث ٌت�شهم م�شابيح الإ�شاءة Aura Eco  Saver، والتي ت�شتخدم اأكرث 
تقنيات اإ�شاءة الفلورو�شنت حماية للبيئة، يف توفري حتى %12 من الطاقة 
الت�شغيلي  العمر  من  وتعزز  العادية،  الفلورو�شنت  اإ�شاءة  مب�شابيح  مقارنة 

العمل  م��ن  عاما   13 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  �شاعة،  األ��ف   60 م��ن  ب��اأك��رث  للم�شباح 
يف بيئة مكتبية عادية، كما ت�شهم هذه التقنية املٌتطورة، والتي حتقق توفريا 
األ��ف م�شباح  اإمتداد دورة حياة كل  األ��ف دره��م على   21 للم�شتهلكني بقيمة 
اأو  الثلثني،  بنحو  الكربون  اإنبعاثات  تقلي�س  يف   ،Aura Eco Saver
اأ�شا�شيا يف  ٌم�شاهما  ٌيعد  الكربون، وهو ما  األ��ف كيلو ج��رام من   52 يبلغ  ما 
حتقيق الإ�شتدامة البيئية. وقال ال�شيد يورجني �شرتومر، املدير التنفيذي 
جمعت  التي  الناجحة  ال�شراكة  عالقة  ع��رب   : الأو���ش��ط  ال�شرق  لكافوتيك 
كافوتيك مع هيئة كهرباء ومياه دبي على مدار الع�شرين عاما املا�شية، قمنا 
وهى  الطاقة،  تزويد  حلول  مبجال  رائ��دة  ك�شركة  �شمعتما  وتر�شيخ  بتعزيز 
حيث  واملتانة،  الإعتمادية  هما  اأ�شا�شيتني  قاعدتني  على  ترتكز  التي  الريادة 
نف�س  نطاق  تو�شيع  بهدف  املعر�س،  خالل  املتطورة  تقنياتنا  بعر�س  �شنقوم 
ب�شكل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  منها  اإ�شتفادت  التي  املتطورة،  حلولنا  مزايا 
مو�شع، لت�شمل هيئات الكهرباء الأخرى بعموم منطقة ال�شرق الأو�شط، كما 
ن�شعى اأي�شا، عرب م�شاركتنا باملعر�س، اإىل التعبري عن مدى اإلتزامنا املتوا�شل 

بالعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي خالل ال�شنوات املٌقبلة .
العديد من  وقد عملت كافوتيك عن كثب مع هيئة كهرباء ومياه دبي على 
�شنايدر  اأنظمة  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  املا�شية،  عاما  ال�20  خ��الل  امل�شروعات 
وتوزيع  توليد  ملحطات  الكابالت  لإدارة  فايب  واأنظمة  الكهربائية  اإلكرتيك 
الطاقة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، اإىل جانب املقاب�س واملاآخذ الكهربائية 

ملحطات توزيع الكهرباء طاقة 132 كيلو فولت و400 كيلو فولت، التابعة 
للهيئة. جتدر الإ�شارة اإىل اأن مو�شالت كافوتيك الكهربائية تتواجد مبجال 
تزويد وتوفري الكهرباء ال�شناعية لأكرث من 20 عاما، حيث عملت يف البداية 
باملناجم والأنفاق الكهرومائية يف املنطقة الإ�شكندنافية ذات البيئة القا�شية. 
مو�شالت  بها  تت�شم  التي  وامل��ت��ان��ة  الإع��ت��م��ادي��ة  م��دى  على  دليل  خ��ري  ولعل 
كافوتيك الكهربائية للتطبيقات عالية وٌمنخف�شة الفولتية، يتج�شد اإ�شتمال 
، وم�شتوى قيا�شي لتحمل   66 بي  اآي  القوى على نظام احلماية  ت�شميمها 
اأ���ش��ح��ت ج��وان��ب اجلودة  ه���ذا،  م��ئ��وي��ة، ويف يومنا  80 درج���ة  احل����رارة يبلغ 
الكهربائية،  كافوتيك  مو�شالت  بها  تتمتع  التي  وال�شالمة  والقوة  العالية 
معيارا قيا�شيا فيما يتعلق بحلول تزويد الطاقة عالية وٌمنخف�شة الفولتية، 
لأنواع متعددة من املٌعدات. ويركز معر�س تكنولوجيا الطاقة واملياه والبيئة 
مبنطقة  واملياه  الطاقة  اإدارة  مبجالت  املتطورة  التقنيات  على   ،2013
ال�شرق الأ�و�شط، ويتج�شد تركيز دوره هذا العام للمعر�س على جمموعة من 
تد�شينها  التي جاء   ،SmarTech للبيئة حتت مظلة  ال�شديقة  املبادرات 
البيئي، وتوفر  املتحدة للتطوير  العربية  الإم��ارات  دعما لإ�شرتاتيجية دولة 
اإلتزام دبي جتاه تقلي�س النفايات وحماية  فر�شة عظيمة لإ�شتعرا�س مدى 
اإ�شرتاتيجية هيئة  املبادرات جميعا من  التلوث، حيث تدعم تلك  البيئة من 
اأن تكون هيئة ٌم�شتدامة عاملية امل�شتوى، ويف  كهرباء ومياه دبي الرامية اإىل 

نف�س الوقت تدعم اأهداف اإ�شرتاتيجية دبي املٌتكاملة للطاقة 2030.
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ت��وج ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب اب��وظ��ب��ي ب��ك��اأ���س الفتيات، 
ومركز تدريب دبي بكاأ�س النا�شئات لكرة القدم التي 
 16 ا�شبوع مب�شاركة  اقيمت مناف�شاتهما على مدى 
للمراحل  الكروية  التدريبية  املراكز  ميثلون  فريقا، 
بتنظيم  وذل��ك  ال��دول��ة،  ام���ارات  العمرية يف خمتلف 
ابوظبي  ملجل�س  التابعة  لل�شيدات  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة 
مع  وبالتن�شيق  الكرة  احتاد  مع  وبالتعاون  الريا�شي 

وزارة الرتبية والتعليم واحتاد الريا�شة املدر�شية .
كاأ�س  بطولتي  ختام  ال�شارقة  ن��ادي  مالعب  و�شهدت 
ع�شو  احلو�شني  علياء  بح�شور  والنا�شئات   الفتيات 
جلنة كرة القدم لل�شيدات ، وجمال املدفع من الداراة 
العامة للرتبية الريا�شية يف وزارة الرتبية والتعليم 

بجانب اع�شاء اللجنة العلمية الدكتور حممد بالل 
البطولتني  اقيمت  حيث   ، حلوي�س  ع��الء  وال��دك��ت��ور 
لتفعيل  لل�شيدات،  القدم  كرة  يف �شوء  خطط جلنة 
الكروية  التدريبية  املراكز  بني  وامل�شابقات  الن�شطة 
املراكز،  تلك  فرق  جلميع  الحتكاك  جت��ارب  وتوفري 
ب��ج��ان��ب دع���م وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة ال��ك��روي��ة يف �شفوف 
العمرية  املراحل  قاعدة  وتو�شيع  والنا�شئات  الفتيات 

، دعما مل�شرية املنتخبات الوطنية .
وجنح فريق مركز تدريب ابوظبي من الظفر بكاأ�س 
ال�شارقة  ت��دري��ب  م��رك��ز  ف��ري��ق  على  ب��ف��وزه  الفتيات 
ال�شرقية بفارق ركالت الرتجيح بنتيجة ) 5-3( بعد 
لكل  بهدفني  بالتعادل  ال�شلي  بوقتها  املباراة  نهاية 

منهما ، يف املباراة التي ادارها حتكيميا كوادر وطنية 
ن�شائية بقيادة �شيخة حممد ومرمي ال�شحي ومرمي 
النقبي وهنادي اآل علي ، فيما �شهدت مباراة حتديد 
ام  والرابع فوز فريق مركز تدريب  الثالث  املركزين 
القيوين على مركز تدريب را�س اخليمة بهدفني دون 
الرحمن  عبد  ومها  عائ�شة ح�شني  �شجلهما   ، مقابل 
، يف املباراة التي اقيمت حتت قيادة حتكيمية وطنية 
ب��ق��ي��ادة م���رمي اب��راه��ي��م وب�����ش��اي��ر حم��م��د ورن����ا ربيع 

ورحمة الكمايل .
مركز  �شباك  دب��ي  فريق  اكت�شح  النا�شئات  ك��اأ���س  ويف 
تدريب ابوظبي بثمانية اهداف مقابل ل�شي ، تناوب 
على ت�شجيلها كل من جواهر نبيل ) �شوبر هاتريك( 

، وهند خمي�س ) هدفني( وهدف لكل من نوف جرب 
وخ��ول��ة ب���در ، يف م��واج��ه��ة مت��ي��زت م��ن ط���رف واحد 
ب����اداء لع��ب��ات��ه امل���اه���رات وم�����ش��ت��واه��ن ال��ف��ن��ي العايل 
التي  امل��ب��اراة  تهديفي كبري يف  ملهرجان  ال��ذي ترجم 
و�شيماء  حممد  وحنيفة  �شامل  ر�شا  حتكيميا  ق��اده��ا 
ف��ري��ق مركز  ح��ني متكن  ، يف  �شعيد  وب�����ش��رى  جمعة 
تدريب الفجرية من حتقيق الفوز على مركز تدريب 
�شجل   ، ه���دف  م��ق��اب��ل  اه����داف  بخم�شة  ال��ق��ي��وي��ن  ام 
اله��داف للفجرية �شيخة �شعيد ) هدفني( ، وهدف 
لكل من �شدغة خلفان ومرمي حممد جمعة ومهرة 
خدوم  خلود  بقيادة   حتكيمي  ا���ش��راف  حت��ت  حممد، 

وح�شة ال�شحي وهنادي عبد اهلل وميثة حمد .

برعاية ماجد بن حممد

افتتاح رائع ملهرجـان دبي البحري الرتاثي
)براق 33( يظفر بنامو�س �شباق ال�شراعية 43 قدمًا
)الو�شف 127( يحل يف املركز الثاين و)داح�س 170( ثالثًا
العيايل ي�شيد مب�شتوى امل�شاركة وتعاون املوؤ�ش�شات الوطنية

عاد ثالثي ميامي الكبري لأول مرة يف 6 مباريات وقاد 
�شلتيك�س  بو�شطن  الفوز على �شيفه  اىل  اللقب  حامل 
109-101، ام�س الأول يف دوري كرة ال�شلة المريكي 

للمحرتفني.
 19990 وام��ام  ارينا  ايرلينز  امرييكان  ملعب  على 
م��ت��ف��رج��ا، ���ش��ج��ل ل���ي���ربون ج��امي�����س 20 ن��ق��ط��ة و9 
 17 ب��و���س  الرت��ك��از كري�س  مت��ري��رات حا�شمة ولع���ب 
نقطة و7 متابعات ودواين وايد 11 نقطة و7 متابعات 
�شمن  ال���ذي  م��ي��ام��ي،  ليحقق  حا�شمة،  مت��ري��رات  و6 
�شدارة ترتيب الدوري واف�شلية الر�س طوال البالي 

اوف، فوزه اخلام�س على التوايل.
املباريات  يف  راح���ة  على  هيت  ا�شا�شيي  بع�س  وح�شل 

الخرية، و�شاركوا يف اوقات قليلة امام بو�شطن، كما ان 
جامي�س كان غاب اربع مرات عن مباريات فريقه ال�شت 
6 مباريات  الخرية ل�شابة يف ركبته، وغاب وايد عن 
ل�شابة يف كاحله وبو�س عن اخر 3 مباريات مل�شكلة يف 

ركبته وب�شبب املر�س.
وا�شاف را�شارد لوي�س 19 نقطة لهيت وراي الن، جنم 

بو�شطن ال�شابق، 17 نقطة بينها 3 ثالثيات.
كيفن  غ��اب عنه جنماه  ال��ذي  الخ�شر  الفريق  ول��دى 
غارنيت وبول بري�س ل�شابات يف الكاحل، �شجل جيف 

غرين 25 نقطة وجوردان كروفورد 20 نقطة.
وتاأخر هيت 13 نقطة يف الربع الول، لكنه حقق ربعا 
بعدها  وا�شتطاع  نقطة،   41 فيه  �شجل  خ��ارق��ا  ثانيا 

ال�شيطرة على املباراة. وعلق جامي�س: �شعرت بالراحة 
لال�شتمرارية  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ال��ك��ب��ريي��ن  م���ع  ل��ل��ع��ب 

واملحافظة على قوتنا البدنية.
واح��د كي ي�شمن  ف��وز  بو�شطن اىل  من جهته، يحتاج 
ويرتك  ال�شرقية،  املنطقة  يف  ال�شابع  امل��رك��ز  اح��ت��الل 
م��ي��ل��ووك��ي ب��اك�����س ي��ت��واج��ه م��ع م��ي��ام��ي ه��ي��ت يف الدور 
نتائجه  نت�س  بروكلني  وتابع  اوف.  البالي  من  الول 
الول  ال��دور  يف  الر���س  اف�شلية  على  وح�شل  اجليدة 
من البالي اوف بعد فوزه على م�شيفه انديانا بي�شرز 
117-109 على ملعب بانكرز ليف فيلدهاو�س امام 

18165 متفرجا.
يف  ال���راب���ع  امل��رك��ز  اح��ت��الل   )32-47( نت�س  و���ش��م��ن 

املنطقة ال�شرقية، وا�شبح على بعد مباراتني من بي�شرز 
)49-30( �شاحب املركز الثالث.

وقال ديرون وليام�س �شاحب 33 نقطة و14 متريرة 
ان  ن��اأم��ل  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  نيل  ميكننا  للفائز:  حا�شمة 

يخ�شر انديانا بع�س املباريات .
وا����ش���اف ك���ل م���ن لع���ب الرت���ك���از ب����روك ل��وب��ي��ز وجو 
و�شت  دي��ف��ي��د  ك���ان  فيما  لنت�س،  نقطة   24 ج��ون�����ش��ون 
26 نقطة، وا���ش��اف بول  الف�����ش��ل ل��دى اخل��ا���ش��ر م��ع 
 18 21 نقطة ولع���ب الرت���ك���از روي ه��ي��ربت  ج���ورج 
نقطة   17 هيل  ج���ورج  وامل����وزع  متابعات  و10  نقطة 
غريزليز  ممفي�س  واوق����ف  ح��ا���ش��م��ة.  مت��ري��رات  و10 
على  خ�شارة   13 من  �شل�شلة  الغربية  املنطقة  خام�س 

ملعبه  على   78-82 وهزمه  روكت�س  هيو�شنت  ار���س 
الفوز  وه���ذا  متفرجا.   18163 ام���ام  �شنرت  ت��وي��وت��ا 

الول ملمفي�س يف هيو�شنت منذ ني�شان ابريل 2006.
وق���اد ال���ش��ب��اين م���ارك غ��ا���ش��ول ف��ري��ق��ه اىل ال��ف��وز مع 
 15 ران��دول��ف  زاك  وا���ش��اف  متابعة  و12  نقطة   15
نقطة و8 متابعات، فيما كان جامي�س هاردن الف�شل 
و11  ثالثيات   5 بينها  نقطة   30 م��ع  روكت�س  ل��دى 
التعادل قبل حلظات على  �شلة  اه��در  رمية ح��رة، لكنه 
وتاي�شون  ال��ن  ط��وين  ممفي�س  ثنائي  وق���دم  ال��ن��ه��اي��ة. 
ه��اردن خام�س هدايف  لعبا دفاعيا �شارما على  برين�س 
الدوري، فاجرباه على اهدار ت�شديداته ال�شبع يف الربع 

الخري.

ميــــامـــي يهــــزم بو�سطــــن واأوكـــالهـــومــــا يت�ســــدر جممــــوعتـــــــه 

•• العني- الفجر 

اآل نهيان،  حتت رعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
النائب الأول لرئي�س نادي العني و هيئة ال�شرف، 
العني  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  احتفلت 
من  2013،اأول  لل�شباب  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة 
اأم�س بالرعاة واجلهات الداعمة والفرق امل�شاركة 
يف البطولة ،ف�شال عن ممثلي ال�شركات الراعية، 

وروؤ�شاء واأع�شاء اللجان العاملة بالبطولة.
واأكد �شليمان اأن امل�شتوى الفني للبطولة يف الن�شخة 
ال�شاد�شة اأكرث تطوراً من �شابقاتها، قيا�شاً مبردود 
اإىل  الأر���س، م�شرياً  واملتقارب على  القوي  الفرق 
اأن العني ل ي�شعى اإىل احل�شول على اللقب، بقدر 
ما يتطلع اإىل جتهيز لعبي الأكادميية على نحو 
جاء  الفريق  جلميع  الختيار  اأن  مو�شحاً  جيد، 
بالتفاق مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي، بناء على 
الفنية  بالفائدة  تعود  معينة  ومعايري  موا�شفات 

على جميع امل�شاركني يف البطولة.
احل�شور  معدل  من  را���ٍس  غري  �شخ�شياً  واأكمل: 
ت�شتمتع  اأن  اأمتنى  وكنت  للبطولة،  اجلماهريي 
اجلماهري العيناوية مبتابعة املردود الفني الرائع 
للمدار�س الكروية املختلفة يف ملعب العني، وبع�س 
الذين تابعوا البطولة عرب �شا�شات التلفزة اأ�شادوا 

مبردود البطولة.
تنظيم رحالت  الأف�����ش��ل  م��ن  ك��ان  �شليمان  وق���ال 
���ش��ف��اري ���ش��ي��اح��ي��ة جل��م��ي��ع ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف 
البطولة حتى نعزز اجلوانب الثقافية وال�شياحية، 
اإىل دع���م ك��ون��ه��ا مكلفة،  ول��الأ���ش��ف ك��ان��ت حت��ت��اج 
الذي  الراعي  اأن جند  املقبلة  الن�شخة  ونتمنى يف 

ميكننا من و�شع تلك الفقرة �شمن الربامج.

م�شتوى متطور
قناة  اإىل  تقديره  بالغ  عن  �شليمان  خليفة  وع��رب 
مبا�شرة  ب�شورة  اأ�شهمت  التي  الريا�شية  اأبوظبي 
اأن الت�شالت  يف حتقيق اأهداف البطولة، موؤكداً 

عادت  ال��ربام��ج،  اإدارة  م��ع  البطولة  �شبقت  ال��ت��ي 
جدول  �شغط  ظل  يف  خ�شو�شاً  اإيجابية،  بنتائج 
املهمني  ال��رع��اة  م��ن  اع��ت��ربه��م  و�شخ�شياً  ال��ب��ث، 
ال��ت��ل��ف��زي��وين يحفز  ال��ب��ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة، وذل����ك لأن 
لديهم  م��ا  اأف�شل  اإظ��ه��ار  على  ال�شباب  الالعبني 
خالل املناف�شة، وما علمته باأنهم كانوا ينتظرون 
تلك البطولة لت�شويق اأنف�شهم وهذا حق م�شروع 
لكل لعب، كما اأن البث التلفزيوين �شاعدنا كثرياً 

يف ا�شتقدام الرعاة للبطولة«.
وت�شمنت فقرات احلفل نقا�شاً راقياً مع م�شوؤويل 
الفرق ال�شت املتناف�شة على لقب الن�شخة ال�شاد�شة 
واأبرز  والإيجابيات  ال�شلبيات  حول  البطولة  من 
انطباعهم  جانب  اإىل  بها  خ��رج��وا  التي  الفوائد 
احلوار  واأدار  والفنية،  التنظيمية  النواحي  ع��ن 
الريا�شية  اأبوظبي  بقناة  املتاألق  امل��ذي��ع  باقتدار 
لغات  وال��ذي يجد نحو اخلم�س  الإبراهيم،  حمد 
واإ�شادة  كبري  باهتمام  الفقرة  وحظيت  خمتلفة، 

من احل�شور.

حتية ا�شكتلندية
وب�������دوره ف�����ش��ل ال�����ش��ي��د ب���راي���ن م���اه���ني، املدير 
الت�شغيلي لأكادميية �شيلتك، اأن يرحب باحل�شور 
عندما  اجلميع  ففاجاأ  العربية  باللغة  احل��وار  يف 
ق��ال ل��ه��م، م��رح��ب��اً و���ش��ك��راً وم��ع ال�����ش��الم��ة، ثالث 
وا�شتيعابها قبل فرتة  مفردات اجتهد يف حفظها 
وجيزة من �شعوده اإىل املن�شة لالإجابة على اأ�شئلة 
الأم قائاًل ن�شكر نادي  بلغته  اأكمل  الإبراهيم، ثم 
ع��ل��ى دع��وت��ن��ا للبطولة، وه���ذه هي  ك��ث��رياً  ال��ع��ني 
كان  �شيء  وك��ل  ال��ع��ني،  دول��ي��ة  الأوىل يف  جتربتنا 
رائعاً، ولقد ا�شتفدنا كثرياً خ�شو�شاً واأن التنظيم 
على  وح�شلنا  عالياً،  الفني  وامل�شتوى  جيداً  ج��اء 

العديد من الأ�شدقاء يف هذه البطولة.

جتهيزات مده�شة
اأكادميية  م��دي��ر  م�شاعد  ال��ف��ي�����س،  فيليبي  واأك����د 
ع���دة دعوات  ا���ش��ت��ل��م��وا  اأن��ه��م  ال��ق��دم  ل��ك��رة  بنفكيا 
اأن  ق��دم خمتلفة غري  ك��رة  للم�شاركة يف بطولت 

خيارهم  جعلتها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة  �شمعة 
الأول، مو�شحاً اأن«كل �شيء يف البطولة كان رائعاً 
وا�شتقبال و�شيافة ومالعب، ويف  من حت�شريات 
بداية  �شتكون  البطولة  يف  م�شاركتنا  اأن  اعتقادي 
نادي  م��ع  امل�شتقبل  يف  ال��ت��وا���ش��ل  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ي��دة 

العني. 
ورداً على �شوؤال حول ال�شلبيات التي والإيجابيات 
التي عاي�شها خالل البطولة قال: مل اأر اأي �شيء 
�شلبي يف دولية العني، ولكنني اأعتقد اأن البطولة 
كانت  للبطولة  والتجهيزات  بالإيجابيات  مليئة 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأ�شكر  واأود  مده�شة، 
فالبطولة  ال���رائ���ع،  التنظيم  ع��ل��ى  ال��ع��ني  ون����ادي 

م�شروع رائع لبناء جيل كروي جديد.
تنظيم جيد 

ال���ق���دم بدينامو  اأك���ادمي���ي���ة ك���رة  ���ش��ك��رت��ري  وع���رب 
تقديره  ب��ال��غ  ع��ن  بافولفي�س  ان��ط��ون��ي��و  زغ����رب، 
الريا�شي وخليفة  اأبوظبي  العني وجمل�س  لنادي 

�شاهد  اأن��ه  م��وؤك��داً  اجليد،  التنظيم  على  �شليمان 
العديد من املواهب مبختلف الفرق، معترباً فرتة 
ك��ان��ت خ���ربة عملية  ال��ع��ني  دول��ي��ة  �شهدتها  ال��ت��ي 
لالعبني الأمر الذي يعزز من رغبتهم يف امل�شاركة 
وامتدح  العني.  بنادي  القادمة  البطولت  خ��الل 
بافلوفيت�س م�شتويات الفرق امل�شاركة يف البطولة، 
بني  امل�شتوى  وت��ق��ارب  املناف�شة  ق��وة  على  م��وؤك��داً 

الفرق.
واختتم حيدثه قائاًل: �شنحمل معنا اإىل كرواتيا 
املدينة  العني  عن  الرائعة  الذكريات  من  العديد 
اجلميلة والإم��ارات الدولة امل�شيافة واأكرر �شكراً 

نادي العني فلقد كان عماًل رائعاً.

جتربة يابانية
الفريق  م��دي��ر  ي��و���ش��ي��دا،  تات�شوما  ال�شيد  وق���ال 
كانت  جتربتنا  اإن  ري�شول  كا�شيوا  لنادي  الإداري 
مفيدة وخرجنا بجملة من املكا�شب من م�شاركتنا 

امل�شاركة  ال��ف��رق  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
قدمت م�شتويات قوية، وهي فر�شة جيدة لتبادل 

اخلربات فيما بني املدار�س الكروية املختلفة.
 

حفل رائع
البدنية  اللياقة  م��درب  كوربيلني،  لوكا  وو�شف 
بنادي انرت ميالن حفل التكرمي بالرائع، موؤكداً 
اأن ت��ل��ك ه��ي امل���رة ال��ث��ال��ث��ة ل��ه يف دول���ة الإم����ارات 
والثانية يف مدينة العني، ويف اعتقادي اأن جتربتنا 
واحلالية  املا�شية  الن�شختني  خ��الل  رائعة  كانت 
فر�شة  تعترب  والبطولة  الدولية،  البطولة  من 
جيدة لتبادل اخلربات الفنية والثقافية، وندرك 
من  تعلمنا  م��ا  ننقل  اأن  علينا  ينبغي  اأن���ه  ج��ي��داً 

خربة وثقافة اإىل ديارنا. 
وع����ن م�����ش��ت��وى ال���ف���رق ق�����ال: ك���ل ال���ف���رق جيدا 
وخ�شو�شا العني ودينا زغراب الوا�شلني للنهائي. 
�شد  �شنلعب  وغ��دا  بنفيكا  �شد  نلعب  لال�شف مل 

�شيلتك.
 

تقدير وامتنان 
�شباب  ال��رم��ال، م��درب فريق  الرحمن  وق��ال عبد 
ابوظبي  ملجل�س  ال�شكر  ك��ل  ال��ق��دم:  ل��ك��رة  ال��ع��ني 
يف  �شاهم  الذي  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  الريا�شي 
بذل  م��ن  وك��ل  الالعبني  واأ���ش��ك��ر  البطولة،  جن��اح 
دائماً  يبداأ  امل�شتقبل  اأن  حيث  البطولة  يف  جهداً 
هذه البطولة. و�شاركت يف العديد من البطولت 
يل،  بالن�شبة  الأم��ي��ز  تبقى  ال��ع��ني  دول��ي��ة  اأن  ال 
نادي  خ��ل��ف  ي��ق��ف  ال���ذي  بالفكر  منده�س  لأن��ن��ي 
والفكر  بالثقافة  تهتم  رائدة  العني فهناك عقول 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��خ��ربة ال��ع��م��ل��ي��ة.���ش��ك��را ل��ك��ل الفرق 
امل�����ش��ارك��ة و���ش��ك��ر خ���ا����س ل��ل��ع��ني ال�����ذي اأت������اح لنا 
وامل��راق��ب��ة يف  امل�����ش��ارك��ة  التعلم م��ن خ��الل  فر�شة 
هذه البطولة ومباراتنا �شد كا�شيوا كانت رائعة. 
ومنظمة  جيدة  كانت  الفرق  وكل  احل��ال  بطبيعة 

وقد ا�شتمتعنا وتعلمنا من اجلميع و�شكراً لكم. 

برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون، 
اأقيم  البحرية،  للريا�شات  الدويل  دبي  نادي  رئي�س 
�شباق   2013 اب��ري��ل   13 ال�شبت  اأم�����س  ي��وم  ظهر 
ق��دم��اً )اجلولة   43 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��راع��ي��ة  ال���ق���وارب 
للمو�شم  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  واخل���ت���ام���ي���ة  ال��ث��ال��ث��ة 
ا�شتهالل  يف   )2013-2012 البحري  الريا�شي 
البحري  دب���ي  مل��ه��رج��ان  الأوىل  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ياأتي بتنظيم من هيئة دبي للثقافة  الذي  الرتاثي 
والفنون وبالتعاون مع نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية.  وحقق احلدث الأول يف املهرجان جناحا 
�شهده  ال���ذي  الكبري  الإق��ب��ال  يف  متثل  م��ن  متميزا 
والذي  قدما   43 املحلية  ال�شراعية  القوارب  �شباق 
1300 بحارا ج�شدوا  اإىل  �شهد م�شاركة ما يقارب 
ملحمة امل��ا���ش��ي واأع�����ادوا ذك��ري��ات الأج����داد والآب���اء 
خالل ال�شباق املثري والذي انطلق من عايل احلو�س 
اجل���اف يف دب��ي ب��اجت��اه م��وق��ع ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة يف 
�شاطئ اأم �شقيم حيث ج�شد و�شول طالئع القوارب 
امل�شاركة ما يحدث يف املا�شي لرحالت الأجداد وهم 

يعودون من رحلة ال�شيد والبحث عن اللوؤلوؤ.

ابريل   20 حتى  ي�شتمر  ال��ذي  املهرجان  ويت�شمن 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  اجل����اري 
الرتاث البحري العريق للدولة �شل�شلة من �شباقات 
القوارب ال�شراعية وقوارب التجديف املحلية، واأكرث 
يف  متنوعة  وت��راث��ي��ة  ثقافية  فعالية  ع�شرين  م��ن 
من  يومياً   2 �شقيم  اأم  مبنطقة  ال��رتاث��ي��ة  القرية 
ال�شاعة اخلام�شة وحتى العا�شرة م�شاًء فيما �شتقام 
املهرجان حيث  هام�س  علي  بحرية  تراثية  �شباقات 
مع  موعد  على  الث��ن��ني  غ��د  ي��وم  اجلمهور  �شيكون 
من  اخلتامية  وقبل  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  �شباق  اإق��ام��ة 

بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما.
وظفر بنامو�س ال�شباق القارب براق 33 ملالكه احمد 
حممد را�شد الرميثي وبقيادة النوخذة را�شد حممد 
را�شد الرميثي بعد ملحمة تناف�شية �شاخنة امتدت 
حتى الأم��ت��ار الأخ����رية م��ع ال��ق��ارب ال��و���ش��ف 127 
النوخذة  ابنه  وبقيادة  الغ�شي�س  م�شبح  حمد  ملالكه 
الفوز  ان��ت��زاع  ك��ان قريبا م��ن  وال���ذي  ال�شاب حممد 
امل�شاركني  جميع  ع��ل��ى  ت��ق��دم��ه  ب��ع��د  الأول  وامل��رك��ز 
لكن خربة ودراية طاقم براق بقيادة النوخذة را�شد 
اأم��ت��ار قليلة  الأول مب��ه��ارة وقبل  امل��رك��ز  اإىل  ق��ادت��ه 

املفاجاأة  ك��ان مبثابة  ال��ذي  الأم��ر  النهاية  من خط 
مناف�شات  وج��رت   .127 الو�شف  ال��ق��ارب  ملناف�شه 
اأك��رث من رائعة حيث  اأم�س يف ظ��روف  ي��وم  ال�شباق 
ج���اءت الن��ط��الق��ة يف م��وع��ده��ا م��ن نقطة التجمع 
وخ��ط ال��ب��داي��ة قبالة احل��و���س اجل���اف وح��ت��ى خط 
املحامل  �شقيم حيث رفعت  اأم  �شاطي  النهاية قبالة 
والتي و�شل عددها اإيل 90 قاربا اأ�شرعتها البي�شاء 
م�شافة  قاطعة  النهاية  خ��ط  نحو  ب��اأم��ان  واأب��ح��رت 
منا�شب  ري��اح  �شرعة  ومب��ع��دل  بحريا  ميال   11.3
ذلك  بعد  وذادت  عقد   8-7 اإيل  ال��ب��داي��ة  يف  و���ش��ل 
الفني  النجاح  اأ�شالع  لتكتمل  عقدة   12-10 اإيل 
والتنظيمي خا�شة وان التظاهرة �شجلت م�شاركة ما 
يقارب اإىل 1300 بحارا. ولعبت اخلربة والتمر�س 
الفوز  اأم��ر  ح�شم  يف  دوره���ا  ال�شباقات  ه��ذه  مثل  يف 
خا�شة وان القوارب مل ت�شلك طريقا واحدا واختار 
كل واحد م�شاره الذي يو�شله باأ�شرع وقت اإيل خط 
النهاية فاكتفي البع�س مب�شار ال�شافل وذهب الآخر 
اإيل العايل حيث و�شل الأول من العايل بينما و�شل 
ال�شباق  يف  الدلئل  كل  وكانت  ال�شافل.  من  الثاين 
اإيل  127 يف طريقه  اأن القارب الو�شف  اإيل  ت�شري 
املركز الأول ب�شهولة لكن الأمور تغريت يف اللحظات 
وكان  اجلميع  ب��ه  ا�شتمتع  وال���ذي  لل�شباق  الأخ���رية 
ال���ق���وارب م��ن على  م��ت��اح��ا للجمهور روؤي����ة ط��الئ��ع 
القوارب  وو�شول  ال�شباق  مراحل  ومتابعة  ال�شاحل 
ق��ب��ال��ة منطقة  ال��ن��ه��اي��ة  ع���وام���ات خ���ط  اإيل  ت��ب��اع��ا 

القارب  حقق  حيث  �شقيم  اأم  منطقة  يف  امل��ه��رج��ان 
براق 33 الفوز باملركز الأول وجاء القارب الو�شف 

127 يف املركز الثاين.
ال���ع���ام ل�شباق  امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف ال��رتت��ي��ب  واأح�����رز 
170 ملالكه النوخذة مروان  الأم�س القارب داح�س 
عبد اهلل املرزوقي والذي تقدم منذ املراحل الأوىل 
الثاين  امل��رك��ز  ال��ت��ف��وق على �شاحب  م���رارا  وح���اول 
ال�شاحلي  امل�����ش��ار  معا  �شلكا  بعدما   127 ال��و���ش��ف 
املركز  اح��ت��ل  بينما  امل��ق��دم��ة  ث��الث��ي  �شمن  لي�شال 
الرابع القارب دملا مارين 19 بقيادة مالكه النوخذة 
القارب  املراكز احتل  خادم را�شد املهريي. ويف باقي 
املركز  املهريي  بقيادة مالكه احمد خ��ادم   17 ع��زام 
القارب  طاقم  اإيل  ال�شاد�س  املركز  وذه��ب  اخلام�س 
�شديد 156 بقيادة النوخذة حممد بطي الغ�شي�س 
فيما احتل املركز ال�شابع القارب �شردال 83 بقيادة 
النوخذة احمد ثاين الرميثي وجاء يف املركز الثامن 
النوخذة خالد حممد  73 بقيادة  القارب مق�ش�س 
بقيادة   12 اأطل�س  ال��ق��ارب  واح��ت��ل  الرميثي  را���ش��د 
ونال  التا�شع  املركز  ال�شويدي  را�شد  النوخذة احمد 
�شعيد  احمد  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة   80 ط��وف��ان  ال��ق��ارب 

الرميثي املركز العا�شر.

فرحتان لطاقم براق
وعا�س طاقم املحمل براق 33 فرحتان يف �شباق يوم 
الأول  باملركز  ال��ف��وز  الكبري  تفوقه  منحه  اإذ  اأم�����س 
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نقاط ليفوز بنامو�س املو�شم بعدما ابلي بالء جيدا 
الأويل  اجل��ول��ت��ني  �شباقي  يف  الأول  امل��رك��ز  ب��اإح��راز 

والثالثة واملركز الثاين يف اجلولة الثانية.
اإ�شادة و�شكر

اإدارة  جمل�س  ع�شو  العيايل  �شهيل  حممد  وحر�س 
توجيه  البحرية علي  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي 
ال�شكر اجلزيل اإيل �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
البحرية علي  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س 
بدور  اأي�شا  م�شيدا  للحدث  ورعايته  الكبري  دعمه 
اجلهة  للثقافة(  )دب��ي  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��رج��ان دب���ي ال��ب��ح��ري ال���رتاث���ي وال���ذي 
يف  متثل  كبريا  جناحا  اأم�س  ي��وم  انطالقته  حققت 
التي  املحامل  البحارة وعدد  القيا�شية من  امل�شاركة 
و���ش��ل ع��دده��ا اإيل 90 حم��م��ال. وق���ال ال��ع��ي��ايل اأن 
املتعاونة والتي �شاهمت  اأي�شا للجهات  ال�شكر ميتد 
يف تنظيم واإجناح ال�شباق وعلى راأ�شها القيادة العامة 
ل�شرطة دبي مبختلف اإدارتها وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم 

ممثلة يف قناة امل�شاهري دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة دبي 
خلدمات الإ�شعاف وقيادة حر�س ال�شواحل )ال�شرب 
اأكرث من  اأقيم يف ظروف  ال�شباق  اأن  الرابع(. واأك��د 
منا�شبة واحلمد هلل مر باأمان ليواكب هذه املنا�شبة 
الرتاثي  البحري  دبي  اأيام مهرجان  العظيمة وهي 
اأن  متمنيا  الناجحة  الفعاليات  م��ن  واح���دة  لتكون 
والبحارة خالل  النواخذة  قبل  التعاون من  ي�شتمر 

الأحداث املرتقبة والتي ينظمها يف الأيام املقبلة.
الرتتيب العام ل�شباق ال�شراعية 43 قدما

1- براق 33 النوخذة را�شد حممد را�شد الرميثي 
2- الو�شف 127 النوخذة حممد حمد الغ�شي�س

3- داح�س 170 النوخذة مروان عبد اهلل املرزوقي
4- دملا مارين 19 النوخذة خادم را�شد املهريي

5- عزام 17 احمد خادم املهريي
6- �شديد 156 النوخذة حممد بطي الغ�شي�س

7- �شردال 83 النوخذة احمد ثاين الرميثي
را�شد  حم��م��د  خ��ال��د  ال��ن��وخ��ذة   73 مق�ش�س   -8

الرميثي
9- اأطل�س 12 النوخذة احمد را�شد ال�شويدي

10- طوفان 80 النوخذة احمد �شعيد الرميثي

حتت رعاية هزاع بن زايد

اللجنة املنظمة لدولية العني حتتفي بالوفود والرعاة والداعمني لدولية ال�سباب 
خليفة �شليمان:نتطلع اإىل جتهيز لعبي الأكادميية وامل�شتوى الفني تطور كثريا يف ال�شاد�شة

تتويج مركز ابوظبي بكاأ�س الفتيات ودبي بكاأ�س النا�سئات 
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اجلولة  الول  ام�����س  م�شاء  اختتمت 
ال���ع���امل ل�شمو  ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيدات 
والبالغ  م��رت   1900 مل�شافة  اإف��ه��ار 
األف   20 امل��ال��ي��ة  اإج���م���ايل ج��وائ��زه��ا 
الدار  مب�شمار  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  ي���ورو 
فعاليات  �شمن  العريق  اأنفا  البي�شاء 
الن�شخة اخلام�شة من مهرجان �شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
العاملي للخيول العربية الأ�شيلة. وقد 
مانويال  النم�شاوية  الفار�شة  توجت 
�شالمينج على �شهوة اجلواد تدجان 
ر�شي حديوي  ملحمد  العائد  معمورة 
وبتدريب املالك بطلة لل�شباق وجاءت 
الفرن�شية  الفار�شة  الثاين  املركز  يف 
جمد  �شهوة  على  بوا�شنونتي  بولني 
فيما  امل��الك..  باجووبتدريب  لر�شيد 
الفار�شة  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  يف  ج�����اءت 
ال���ش��ب��ان��ي��ة ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا ب��وي�����ش��ا على 
�شهوة و�شيم لبالد لبو�شعيب خالدي 
ال�شباق  ومت���ي���ز  امل�����الك.  وب���اإ����ش���راف 
القوي  والتناف�س  ال��ك��ب��رية  ب���الإث���ارة 
يف ظ��ل م�شاركة ف��ار���ش��ات ق��وي��ات من 
وا�شبانيا  والرنويج  وهولندا  ايرلندا 
وفرن�شا  والنم�شا  و�شوي�شرا  وال�شويد 
 . وايطاليا  واأمل��ان��ي��ا  املتحدة  واململكة 
وكانت الفار�شة مانويال قادت ال�شباق 
ب�������ش���ورة اح���رتاف���ي���ة ح���ي���ث ظ���ل���ت يف 
املركز الثاين طوال جمريات ال�شباق 
يف  القوية  انطالقتها  حتقق  ان  قبل 
مناف�شاتها وحتقق  لتتجاوز  امل�شتقيم 
اإىل نهائي البطولة  اجنازها بالتاأهل 
املقبل  نوفمرب  �شهر  يف  �شيقام  ال��ذي 
للفرو�شية  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  مب�شمار 
ل�شباقات  الإم��ارات��ي  املو�شم  بداية  يف 
اخل���ي���ول. وع��ق��ب خ��ت��ام ال�����ش��وط قام 
ب��ت��ت��وي��ج الأب���ط���ال ال��ف��ائ��زي��ن ك��ل من 
الظاهري  ���ش��ع��ي��د  ال��ع�����ش��ري  ���ش��ع��ادة 
املغربية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
ولرا����ش���واي���ا م��دي��رة م��ه��رج��ان �شمو 

اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
رئي�شة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���ع���امل���ي 
الدويل  بالحتاد  الن�شائية  ال�شباقات 
افهار  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ي���ول  ل�����ش��ب��اق��ات 
م�شت�شارة  ب������دران  ودودة  ودك����ت����ورة 
العربية  امل��راأة  املجل�س الأعلى ملنظمة 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ي��راف��ق��ه��م م���ب���ارك 
لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  يف  ال��رتوي��ج 
العار�شة  ول���ي���د  ورا�����ش����د  وال���ث���ق���اف���ة 
لطريان  ال��ت��ج��اري��ة  العمليات  م��دي��ر 
العواين  و�شيف  امل��غ��رب  يف  الإم�����ارات 
العو�شي  ولولوة  املن�شوري  ومن�شور 
ال�������ش���وري يف مملكة  ع�����ش��و جم��ل�����س 
�شركة  ممثل  و�شتيفنبوي  البحرين 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وع��م��ر �شكايل  اب��وظ��ب��ي 
لت�شجيع  امل��ل��ك��ي��ة  ���ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
الثالثة  اجل��ول��ة  وح��ظ��ي��ت   . ال��ف��ر���س 
ل�شموال�شيخة  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
افهار  لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
حقق  كما  ك��ب��ري..  جماهريي  باإقبال 
ال�����ش��ب�����اق جن�����اح��ا ب���اه���را ورائ���ع���ا من 
لل�شحف  الإع��الم��ي  الهتمام  ناحية 
التي  اخل��ي��ل  �شباقات  يف  املتخ�ش�شة 
للحديث  وا�شعة  م�شاحات  له  اأف��ردت 
عن اخليول العربية واهتمام الإمارات 
وياأتي  اخل��ي��ول.  من  ال�شريحة  بهذه 
ت��ن��ظ��ي��م امل��ه��رج��ان ب��ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
م��ه��رج��ان ���ش��م��وه ع��ل��ى ك��اأ���س املغفور 
زاي���د بن  ال�شيخ  ت��ع��اىل  ب����اإذن اهلل  ل��ه 
العامل  وب��ط��ول��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
العاملي  وامل����وؤمت����ر  اف���ه���ار  ل��ل�����ش��ي��دات 
العربية  اخل���ي���ول  ل�����ش��ب��اق��ات  ال���راب���ع 
�شتد.  الوثبة  وك��اأ���س   2013 ت��ول��وز 
ويقوم بتنظيم املهرجان هيئة اأبوظبي 
مع  وبالتن�شيق  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 

م���ع ه��ي��ئ��ة الإم��������ارات ل�����ش��ب��اق اخليل 
ال�شباق  خل���ي���ول  ال������دويل  والحت�������اد 
اخليول  وج��م��ع��ي��ة  اإف����ه����ار  ال��ع��رب��ي��ة 
الهيئة  وب���دع���م  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والريا�شة  ال�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
وط����ريان الإم������ارات وب��رع��اي��ة �شركة 
اأبوظبي لال�شتثمار واأرابتك القاب�شة 
لال�شتثمار  والرا�شد  الأمريات  واأريج 
الن�شائي  والحت����اد  ال��ع��واين  و���ش��رك��ة 
واأكادميية  امل��راأة  ريا�شة  العام وجلنة 
للريا�شة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
وكابال  لال�شتثمار  و�شا�س  الن�شائية 
�شتد  الوثبة  ن��ادر �شعب ومزرعة  ود. 
والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  واملعر�س 
وتزامنت  للفرو�شية.  اأبوظبي  ون��ادي 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة مع 
ال��دويل للجائزة الكربى لويل  اليوم 
العهد املغربي الأمري مولي احل�شن 
ن�شف  املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ 
مليون درهم مغربي ..ويعد من اأ�شهر 
وخ�ش�س  املغرب  يف  ال�شباقات  واأغنى 
ال�شوط للفئة الثالثة مل�شافة 2100 
مرت للخيول املهجنة الأ�شيلة يف �شن 
اأرب��ع �شنوات فما ف��وق ..وت��األ��ف حفل 
وتنظمه  ا�شواط  ثمانية  من  ال�شباق 

ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س . 
�شعيد  الع�شري  ال�شفي  �شعادة  واأ�شاد 
ل�شاحب  الكبري  بالهتمام  الظاهري 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�شاد�س  حممد  امللك  جاللة  واأخ��ي��ه 
لهتمامهما  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
ودعمهما  ع�����ام  ب�����ش��ك��ل  ب���ال���ري���ا����ش���ة 
العربية  واخليول  للفرو�شية  امل�شتمر 
اأ�شاد  ك��م��ا   . خ��ا���ش��ة  ب�شفة  الأ���ش��ي��ل��ة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  بجهود �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  رع��اه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الريا�شة  دع��م  يف  ل��دوره��م��ا  امل�شلحة 
توجه  كما   . وع��امل��ي��ا  حمليا  ب��ال��دول��ة 
ال�شيخة  �شمو  اإىل  بال�شكر  الظاهري 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
الالحمدود  دعمها  على  الإم���ارات  اأم 
املجالت  �شتى  يف  الن�شائية  للريا�شة 
والهتمام البالغ الذي توليه �شموها 
عام  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  امل���راأة  لريا�شة 
وحر�شها على دعم وموؤازرة وم�شاندة 
���ش��م��وه��ا ل��ل��ف��ت��اة الإم���ارات���ي���ة لإب����راز 
املجتمع  يف  ف��ع��ال  كعن�شر  ن�����ش��اط��ه��ا 
امل�شرتكة  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه  اأن  واأك����د   .
تعزز  املغربية  واململكة  الإم���ارات  بني 
وتعك�س العالقات التاريخية الوطيدة 
وال���ق���وي���ة يف ك��اف��ة امل���ج���الت وال����ذي 
باإذن اهلل  املغفور لهما  اأر�شىقواعدها 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
اهلل  رحمهما  ال��ث��اين  احل�شن  وامل��ل��ك 
القيادة  به  الذي تقوم  بالدور  م�شيدا 
الر�شيدة يف الإم��ارات واملغرب . وقال 
اأث��م��ر عن  اإن اله��ت��م��ام ب��ال��ف��رو���ش��ي��ة 
الإم���ارات  اأن  باعتبار  اإيجابية  نتائج 
تتبواأ مركزا قياديا يف �شناعة اخليل 
تنت�شر يف  امل��الك  وخيول  واإ�شطبالت 
خمتلف قارات العامل وهذا ما يعك�س 
اخليل  �شباقات  الذي جتده  الهتمام 
يف الإمارات خا�شة . من جهتها اأكدت 
لرا �شوايا ان فوز فار�شة جديدة من 
النم�شا وتاأهلها اإيل نهائي البطولة يف 
الن�شائية  ال�شباقات  عا�شمة  اأبوظبي 
اث��ري البطولة م��ن خالل  ال��ع��امل  يف 
الفائزات يف اجلولت  الفار�شات  تنوع 
يف  �شباقات   9 لدينا  ولزال  ال�شابقة 
اإيل  ال��ع��دد  ليكتمل  اأب��ط��ال��ه��ا  ان��ت��ظ��ار 
�شعار  ال��ن��ه��ائ��ي حت��ت  ف��ار���ش��ة يف   12
للم�شاركة يف  ال�شيدات  ت�شجيع  واحد 

البطولة. ومن جهتها قالت الدكتورة 
امل��ه��رج��ان يعرب عن  ان  ب���دران  ودودة 
معاين تتعلق باملحافظة على الرتاث 
من  �شل�شلة  ومي��ث��ل  الأ���ش��ي��ل  العربي 
املبادرات يف جمال الريا�شة الن�شائية 
املراأة.  ق��درات  نوعية يف  نقلة  وحتقق 
وا�شاد مبارك النعيمي والثقافة بنجاح 
اجلولة الثالثة من البطولة يف املغرب 
وباحل�شور الكبري للجماهري الغفرية 
لل�شباق وهو ما يعك�س الهتمام الذي 
وج��دت��ه ال��ب��ط��ول��ة يف امل���غ���رب.. فيما 
اأ����ش���اد را���ش��د ول��ي��د ال��ع��ار���ش��ة بنجاح 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
على ار�س املغرب بعد النجاح الكبري 
البطولة  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ه  ح��ظ��ي��ت  ال����ذي 
اأكدت  جهتها  وم��ن   . املا�شي  العام  يف 
البطولة  ان  العو�شي  املحامية لولوة 
على  ال�شيدات  ام��ام  الفر�شة  اأت��اح��ت 
تنمية وتقدم هذه  العامل يف  م�شتوي 
يف  امل�����راأة  ودع���م  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة 
�شريتها الرائدة ومتثل احد احللقات 
ل�شتمرارية  اأج���ن���دة  تت�شمن  ال��ت��ي 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
ال������رتاث.. ف��ي��م��ا اأع����رب ع��م��ر �شكايل 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
كا�س  مع  بالتزامن  البطولة  �شاحب 
عهد  ويل  احل�������ش���ن  الم������ريم������ولي 
الفر�شة  اجل���م���ه���ور  وم���ن���ح  امل����غ����رب 
ال���ث���ان���ي���ة مل�������ش���اه���دة ال���ف���ار����ش���ات من 
هذه  يخو�شون  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
كذلك   . اململكة  ار���س  على  التجربة 
جنح  ال�����ش��ب��اق  ان  ب���وي  �شتيفن  ق���ال 
امل�شاركة  ن��اح��ي��ة  م��ن  امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل 
اجلماهريي  احل�����ش��ور  او  ال���ع���ددي���ة 
اما  ال�شباق.  فاكهة  كان  الذي  الكبري 
�شالمينج  مانويال  البطلة  الفار�شة 
فقد اعربت عن �شعادتها بالفوز الذي 
حققته وتاأهلها اإيل نهائي البطولة يف 
ابوظبي حيث انه حلم لكل الفار�شات 

امل�شاركات . ويعد �شباق بطولة العامل 
اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ل�شموال�شيخة 
اأكرث  م��ن  اإف��ه��ار  لل�شيدات  الإم�����ارات 
�شهرة  لل�شيدات  تقام  التي  ال�شباقات 
12 من  فيه  ت�شارك  العامل حيث  يف 
نخبة الفار�شات من الإمارات والدول 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ةوخم��ت��ل��ف دول 
البطولة  �شل�شلة  وت��ت��األ��ف  ال���ع���امل. 
ال���ت���ي ���ش��رب��ت ���ش��ه��رت��ه��ا الآف������اق من 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ت��ق��ام  ���ش��ب��اق��ا   12
اإيل  �شباق  ك��ل  بطلة  وت��ت��اأه��ل  ال��ع��امل 
نهائيات البطولة يف اأبوظبي عا�شمة 
ال�����ش��ب��اق��ات ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ال���ع���امل يف 
ل�شباقات  الإم����ارات����ي  امل��و���ش��م  ب��داي��ة 
اخليول من كل عام. واأقيمت اجلولة 
بالعا�شمة  الفليج  م��ي��دان  يف  الأوىل 
الفار�شة  وت��وج��ت  م�شقط  العمانية 
ن��ي��ك��ي��ت��ا م���اك���ني على  الأ�����ش����رتال����ي����ة 
اخليالة  ملالكه  قب�س  اجل���واد  �شهوة 
ال�����ش��ل��ط��ان��ي��ة ب��اإ���ش��راف امل����درب �شامل 
من  الأوىل  للجولة  بطلة  احلكماين 

بطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة 
مل�شافة  اأف��ه��ار  لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت 
بالتزامن  وال��ت��ي ج��رت  1600 م��رت 
ال��دي��رب��ي العماين  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق  م���ع 
و�شط ح�شور جماهريي غفري. فيما 
تك�شا�س  ولي���ة  يف  هيو�شتون  �شهدت 
الثانية  اجل���ول���ة  ف��ع��ال��ي��ات  ب��اأم��ريك��ا 
�شارة  ال�شوي�شرية  الفار�شة  وت��وج��ت 
دي�شي  اجل����واد  ���ش��ه��وة  ع��ل��ى  ليتويلر 
بزمن  للجولة  بطلة  ���ش��وجن  ويلي�س 
وبفارق طول عن  دقيقة   1.35.99
اأونفاير بقيادة الفار�شة  اجلواد �شاند 
بياأر  اجل���واد  ثالثا  وح��ل  وي��ث��اك  لينو 
بيتل  دي  �شاندي  بقيادة  م��وين  ف��اين 
وج��اء يف املركز الرابع اجل��واد تي تي 
الفار�س  ب��ق��ي��ادة  داي��ام��ون��د  دارك  ت��ي 
البطولة  ه���ذه  وت��ق��ام   . ب���ار  ف��ي��ك��ت��ور 
الن�شخة  �شمن  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة 
ال�شيخ  �شمو  مهرجان  من  اخلام�شة 
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 
 2013 الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  للخيول 

م��ن بطولة  الرابعة  وت��ق��ام اجل��ول��ة   .
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو  ال��ع��امل 
مب�شمار  اف���ه���ار  ل��ل�����ش��ي��دات  م���ب���ارك 
ه��وب��ج��ارت��ني ب���ربل���ني ب��اأمل��ان��ي��ا يف 5 
نيوبري  م�شمار  وي�شهد  القادم  مايو 
الجنليزي فعاليات اجلولة اخلام�شة 
يف 10 مايو وم�شمار تولوزالفرن�شي 
اجلولة ال�شاد�شة يف 9 يونيو وم�شمار 
اجلولة  فعاليات  الهولندي  دوندخت 
وم�شمار  ي��ون��ي��و   23 يف  ال�����ش��اب��ع��ة 
فعاليات  كاليفورنيا  يف  بلي�شانتون 
اجلولة الثامنة يف 6 يوليو فيما تقام 
اجلولة التا�شعة يف كولفيلد با�شرتاليا 
يوم 13 يوليو وم�شمار �شلوزويفي�س 
العا�شرة  اجلولة  يحت�شن  البولندي 
تايبيه  وم�����ش��م��ار  اأغ�����ش��ط�����س   25 يف 
احلادية  اجل��ول��ة  فعاليات  ال�شويدي 
يقام  ف��ي��م��ا  ���ش��ب��ت��م��رب   15 يف  ع�����ش��رة 
الثانية  واجل���ول���ة  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
 10 اأب���وظ���ب���ي يف  ع�������ش���رة مب�����ش��م��ار 

نوفمرب 2013 .

•• العني - الفجر

اآل نهيان رئي�س  حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  حتت�شن  والإن�شانية  اخل��ريي��ة 
امل��ت��ح��دة ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل ل��رم��اي��ة الأط���ب���اق خالل 
والع�شرين من  الرابع  ع�شر وحتى  الفرتة من اخلام�س 
والرماية  للفرو�شية  العني  ب��ن��ادي  اجل���اري  اأب��ري��ل  �شهر 

واجلولف .

حممد  ال�شيخ  �شمو  م��ن  كبري  بدعم  البطولة  وحتظى   
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ب��ن 
رئي�س نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف وت�شهد 
 50 اأكرث من  350 م�شاركا وم�شاركة ميثلون  م�شاركة 
والكويت  الم����ارات  ه��ي  عربية  دول  ع�شرة  منهم  دول���ة 
وق��ط��ر وال��ب��ح��ري��ن و���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان واجل���زائ���ر ولبنان 
منتخبنا  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  وم�شر   و�شوريا  واملغرب 
وميثلنا  الأط��ب��اق  لرماية  ال��ث��الث  امل�شابقات  يف  ي�شارك 
فيها 15 رامياً بواقع خم�شة رماة يف كل م�شابقة »تراب 

ودبل تراب وا�شكيت » وقد اأعلن رماتنا جاهزيتهم الكاملة 
اآل مكتوم و�شيف  را�شد  ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن  وهم 
بن فطي�س وحممد ح�شن و�شعيد الظريف وعبد اهلل بن 
مكتوم  اآل  دمل��وك  ب��ن  جمعه  وال�شيخ  ال�شكيت  يف  �شاحي 
�شاحي  واأحمد  �شاحي  وحممد  ال�شام�شي  مانع  و�شيف 
ت��راب وحمد بن  الدبل  الكندي يف  وعبد اهلل بن جم��رن 
جمرن الكندي وظاهر العرياين ووليد العرياين واأحمد 

يحيى احلمادي ويحيى املهريي يف رماية الرتاب .
الطباق من  رماية  فان منتخب  البطولة  ج��دول  ووف��ق 

ي��وم بعد  الر�شمي �شباح  ال��ت��دري��ب  ي��ب��داأ  ���ش��وف  احل��ف��رة 
املناف�شة ذاتها يومي الأربعاء  غد الثالثاء فيما يخو�س 
واخلمي�س و�شيكون موعد بطولة الدبل تراب يوم ال�شبت 
املقبل .اأما ال�شكيت ف�شوف تقام مناف�شاته يومي الأثنني 
والثالثاء ويخ�ش�س لكل م�شابقة يوم للتدريب الر�شمي 
الفني  امل��دي��ر  باتكاركا  ب��ون��اغ  و���ش��ل  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
وعدد  البطولة  م��دي��ر  كريت�شي�س  وب��ي��رتو���س  للبطولة 
اىل  بالإ�شافة  التقييم.  هيئة  واأع�شاء  احلكام  من  كبري 
اأملانيا،  اإيطاليا،  اأ�شرتاليا،  التي و�شلت من  الفرق  بع�س 

الهند،  اأزرب��ي��ج��ان،  رو�شيا،  �شلوفاكيا،  ال�شويد،  قرب�س، 
م�شر، فرن�شا، كندا، كوريا، رو�شيا، اإيرلندا وتايالند.

املوؤ�ش�شات والهيئات وال�شركات   ويدعم احلدث عدد من 
ال�شريك احلكومي  الريا�شي  ابوظبي  بينها جمل�س  من 
الإحتاد  وبنك  الرئي�شي  ال��راع��ي  النقل  ودائ���رة  ال��داع��م 
الوطني الراعي البالتيني وبوادي مول الراعي الذهبي 
ليفينج  واأوا�شي�س  الر�شمي  الناقل  لل�شيارات  وال�شرقية 
بالإ�شافة  والعطالت  لل�شفر  والأم��ان  الإعالمي  الراعي 

اىل كوكاكول. 

النم�ساوية مانويال تك�سب اجلولة الثالثة لبطولة العامل لل�سيخة فاطمة لل�سيدات اإفهار 

عقد الفرق امل�شاركة يكتمل اليوم

منـــاف�ســـات كـــاأ�س الــعــالـــم للرمايـــة تنطلــق �سبــــاح الأربعـــــاء بالعـــــــــني

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأكد الدكتور اأمين �شاحلي الرئي�س التنفيذي 
ل�����ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة – 
وت�شجيع  دع��م  على  ال�شركة  حر�س  جلفار- 
املناف�شات الريا�شة مبختلف اأ�شكالها ل �شيما 
يف  الرغبة  م��ن  انطالقا  البحرية  الريا�شة 
ال��رتاث الوطني حيا يف  املحافظة على ابقاء 

املجتمع .
لفريق  اأم�س  ا�شتقباله  خ��الل  �شاحلي  وق��ال 
الفائز باملركز الأول  �شركة جلفار للتجديف 

نتطلع   : للموؤ�ش�شات  اخليمة  راأ���س  �شباق  يف 
بقوة بان تكون الريا�شة على �شلم الأولويات 
على  تتق�شر  ل  اأي  املمار�شات  وت�شمل جميع 
جانب واحد اأو اأثنني ليجد كل من يعمل يف 
الريا�شة  ان  مفادها  لقناعة  مبتغاه  جلفار 
النفو�س  يف  وتغر�س  للتوا�شل  مهما  طريقا 
ال�شعور بتحقيق الجناز اىل جانب منافعها 
وتلك  للموؤ�ش�شة  وال��ولء  والنف�شية  البدنية 
ج���ل���ف���ار ك�شركة  ج���ه���ود  ���ش��م��ي��م  م����ن  ك��ل��ه��ا 
امل�شوؤوليات  يف  م�شهودا  دورا  تلعب  وطنية 
يف  امل��رم��وق��ة  مكانتها  ج��ان��ب  اىل  املجتمعية 

للتجديف  جلفار  وفريق   . الدوائية  ال�شاحة 
الذي �شارك يف مناف�شات �شباق راأ�س اخليمة 
جلفار  برعاية  البحري  النادي  نظمها  التي 
تقريبا  كيلومرتات  ث��الث  مل�شافة  ال��دوائ��ي��ة 
راأ����س اخليمة متتد م��ن اجل�شر  مب��ي��اه خ��ور 
ال��ب��ح��ري ���ش��ع��د اىل من�شة  ال���ن���ادي  وح��ت��ى 
التتويج مرتني ففي ال�شوط الأول املخ�ش�س 
على  متغلبا  الأول  امل��رك��ز  ن���ال  للموؤ�ش�شات 
خم�س قوارب مناف�شة واأما يف ال�شوط الثاين 
املخ�ش�س للمحرتفني يف ال�شباقات البحرية 
 ) مزاحم   ( فريق  بعد  اأي  ثانيا  الفريق  حل 

الذي نال املركز الأول .
اأول  مدير  نايع  فاطمة  اأ�شادت  جانبها  ومن 
 : قائلة  الريا�شي  بالجناز  الب�شرية  امل��وارد 
البحرية  الريا�شة  ال�شاحة  يف  حتقق  م��ا  ان 
ال�شركة  دور  ي���ع���زز  امل���الع���ب  م���ن  وغ���ريه���ا 
والنتماء  ال�����ولء  روح  غ��ر���س  يف  وي�����ش��اه��م 
ل��ل��م��و���ش�����ش��ة ال���ت���ي ي��ع��م��ل��ون ف��ي��ه��ا م���وؤك���د ان 
وجود جلفار على من�شة التتويج ياأتي ثمرة 
لهتمام ودعم الدارة وحر�شها على الريادة 
يف  ب��ل  فح�شب  ال���دوائ���ي  الت�شنيع  يف  لي�س 

جميع جمالت التناف�س .

خرج ثنائي فريق �شكاي دايف دبي للراليات، 
كارينا  الأمل���ان���ي���ة  وم���الح���ت���ه  ال��ك��ت��ب��ي  را����ش���د 
ه��ي��ربيل، اأم�����س م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة لرايل 
الربتغال فودافون اجلولة الرابعة من بطولة 

العامل للراليات لهذا املو�شم.  
وب���ع���د اإن����ه����اء م��رح��ل��ت��ني م����ن م����راح����ل رايل 
ال��ربت��غ��ال، ان��ط��ل��ق ال��ب��ط��ل الم���ارات���ي را�شد 
الكتبي لجتياز مرحلة »مو« اخلا�شة الثالثة 
وم�شافتها 20.32 كم، عندما فقد ال�شيطرة 
على �شيارته ال�شكودا فابيا اأ�س 2000 لتخرج 

عن امل�شار نزوًل على �شفح جبل.
وا�شتقرت �شيارة الكتبي على بعد م�شافة 230 
لأ�شرار  وتعر�شت  اجلبل  منحدر  على  م��رتاً 

ومالحته  الكتبي  را���ش��د  بطلنا  وخ��رج  بالغة، 
كارينا هيربيل �شاملني بحمد اهلل تعاىل.

يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ع��ّل��ق ال��ك��ت��ب��ي ع��ل��ى احلادث 
قائاًل: »هذه هي الراليات. لقد كانت املناف�شة 
عالياً  ال�شرعة  وم��ع��دل  ج���داً  ���ش��دي��دة  اأم��ام��ن��ا 
وا�شطررت لل�شغط بقوة بعد اأول مرحلتني. 
�شاملني،  خ��روج��ن��ا  ع��ل��ى  وج���ل  ع��ز  اهلل  ون�شكر 
لكن �شيارتنا ت�شررت حيث ا�شتقرت على بعد 
على  املرحلة  م�شار  م��ن  م���رتاً   230 م�شافة 

منحدر اجلبل«. 
يف  للراليات  دبي  داي��ف  �شكاي  فريق  وي�شارك 
بطولة العامل للراليات 2013 برعاية �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي. 
ويحمل فريق �شكاي دايف دبي للراليات خالل 
م�شاركته العاملية �شعار )اك�شبو 2020 دبي- 
وطنية  مبادرة  يف  املتحدة(  العربية  الإم���ارات 
للم�شاهمة يف الرتويج مللف لوؤلوؤة اخلليج التي 
تناف�س عددا من املدن للفوز ب�شرف ا�شت�شافة 

احلدث العاملي الكبري.
وك����ان ال��ك��ت��ب��ي وق���ت وق����وع احل�����ادث يخو�س 
الثانية  الفئة  يف  التفّوق  على  �شديداً  �شراعاً 
لبطولة العامل للراليات مع ال�شائق الفنلندي 
و�شائق  �شيب ويجارد  والأمل��اين  اإ�شابيكا لب��ي، 
ال��ف��ورم��ول واح���د ���ش��اب��ق��اً ال��ب��ول��ن��دي روبرت 
العزيز  ع��ب��د  ال���ق���ط���ري  وي�������ش���ارك  ك��وب��ي��ك��ا. 

الكواري والردين عالء ر�شيد يف الفئة الثانية 
الربتغال  رايل  يف  للراليات  ال��ع��امل  لبطولة 
اأيام وينتهي بعد  ي�شتمر ثالثة  اأي�شاً، والذي 
ظهر الأحد يف �شتاد اجلرف جنوب الربتغال.

وت�����ش��م م��ن��اف�����ش��ات الأح�����د م��رح��ل��ت��ني يتكرر 
بتحدياتهما  وت��ت��م��ي��زان  م��رت��ني  اج��ت��ي��ازه��م��ا 
وم�شافتها  �شيلفي�س  مرحلة  وه��م��ا  اخلا�شة 
م���رت���ني يف  اج��ت��ي��ازه��ا  و���ش��ي��ت��م  ك���م   21.52
قبل   ،21.31 وال�����ش��اع��ة    8:06 ال�����ش��اع��ة 
ال��ك��ربى املودوفار  امل��رح��ل��ة  ال��ت��وج��ه لج��ت��ي��از 
�شيتكرر  وال����ت����ي  ك����م   52،30 وم�����ش��اف��ت��ه��ا 
 09.06 ال�شاعة  يف  اأي�شاً  مرتني  اجتيازها 

وال�شاعة 13.38.

د.اأمين �شاحلي : الريا�شة على �شلم الأولويات 

جلفار الدوائية تفوز باملركز الأول يف جتديف املوؤ�س�سات 

خروج فريق �شكاي دايف من رايل الربتغال

حتطم �سيارة الكتبي يف املرحلة الثالثة وخروجه ومالحته �ساملني

موؤمتر �سحفي اليوم لالإعالن عن رعاة موؤمتر 
اأبوظبي الدويل الثاين لريا�سة املراأة

 تعقد اليوم الحد اللجنة املنظمة ملوؤمتر ابوظبي الدويل 
الثاين لريا�شة املراأة موؤمترا �شحفيا يف مقر اأكادميية 
عن  ل��الإع��الن  الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
رعاة احلدث العاملي الكبري الذي يومي 21 و22 اأبريل 

اجلاري بفندق ق�شر المارات باأبوظبي.
املوؤمتر  بعقد  الن�شائية  للريا�شة  املنت�شبات  ورح��ب��ت 
العاملي لريا�شة املراأة بدورته الثانية حتت �شعار ريا�شة 
�شمو  الإم����ارات  اأم  برعاية  عاملية  ب��اإجن��ازات   .. ن�شائية 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام 
واهتمام  ودع���م  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
م��ب��ا���ش��ر م��ن ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه����زاع ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�شة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 

للريا�شة الن�شائية.
اأن  الن�شائية  الريا�شية  احل��رك��ة  رم���وز  م��ن  ع��دد  واأك���د 
اإ�شافة  يعترب  الثانية  ب��دورت��ه  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد 
على  امل���راأة  ولعطاء  باأ�شرها  الريا�شية  لل�شاحة  مهمة 

وجه اخل�شو�س.
وق���ال���ت اأم����ل ح�����ش��ن ب��و���ش��الخ ع�����ش��وة احت����اد الإم�����ارات 
نائبة  الن�شائية  الريا�شة  م�شئولة  واجل��ودو  للم�شارعة 
اأن انعقاد  اأ�شيا لكرة القدم الن�شائية  رئي�شة جلنة غرب 
امل��وؤمت��ر ي��وؤك��د الكثري م��ن الأه����داف ال��ت��ي اأ���ش��ه��رت من 
الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اأجلها 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م امل���وؤمت���ر يف ع��ام��ه ال��ث��اين ..وق����د اأح�شنت 
ت�شتقطب  وه��ي  امل��وؤمت��ر  �شعار  باختيار  املنظمة  اللجنة 
والعاملية  والإقليمية  العربية  ال�شخ�شيات  من  العديد 
الن�شائية  الريا�شة  جم��ال  يف  والعاملني  املهتمني  م��ن 
اللقاءات  ه���ذه  م��ث��ل  اإن  واأ���ش��اف��ت  اأن���واع���ه���ا.  مبختلف 
اإعالمية  ر�شالة  لها  والفنية  الثقافية  اأهدافها  بجانب 
من �شاأنها اأن تعك�س الدور الرائع الذي تلعبه الريا�شة 
بعيدة يف هذا  التي خطت خطوات  الإماراتية  الن�شائية 
�شمو  واهتمام  الر�شيدة  القيادة  لدعم  ا�شتثمارا  املجال 
اأم الإم��ارات التي �شخرت كافة متطلبات الإبداع للمراأة 
الإماراتية لتنطلق يف كافة املجالت ا�شتثمارا لتلك الثقة 
اأربع جل�شات تناق�س  وذلك الهتمام لياأتي املوؤمتر على 
اأوراق  وت�شتعر�س جمموعة من املحاور من خالل عدة 
يف  م�شاركتها  وف��وائ��د  ل��ل��م��راأة  الريا�شة  اأهمية  تتناول 
الأندية الريا�شية املتخ�ش�شة ودور اجلمعيات والهيئات 
الريا�شة  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  ت�شجيع  يف  الن�شائية 

وكذلك دور الإعالم يف تعريفهن باأهمية الريا�شة.
اأكادميية  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  اأن نحيي  وق��ال��ت لب��د 
فاطمة بنت مبارك التي تراأ�س جمل�س اإدارتها ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه���زاع ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وال��ت��ي اأ�شاءت 
لي�س  ال�شحيح  مبفهومها  الن�شائية  للريا�شة  الطريق 
الكبري  العربي  والوطن  واملنطقة  الدولة  م�شتوى  على 
ف��ق��ط ل��ي��اأت��ي م��وؤمت��ر ال��ث��اين ك��ج��زء م��ن ه���ذا الهتمام 
كانت  حيث  الن�شائية  الريا�شة  تعي�شها  التي  والطفرة 

���ش��ب��اق��ة يف ك��ث��ري م��ن املبادرات  الإم������ارات واأب�����دا دائ��م��ا 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جائزة  مقدمتها  ويف  واملنا�شبات 
اأفرزت  والتي  املختلفة  مبعايرها  للريا�شة  مبارك  بنت 
الكثري من النتائج اليجابية التي عك�شت ب�شدق هوية 
التاألق  م�شرية  نهج  على  واإ���ش��راره��ا  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
الريا�شية  املجالت  يف  املناف�شة  على  وقدرتها  والتميز 
املتوا�شل  ال���دع���م  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة  وخ���ارج���ي���ا  حم��ل��ي��ا 
فتيات  لقيادة  الإم���ارات  اأم  �شمو  من  الكبري  والهتمام 
والإبداع  التفوق  مراتب  اأعلى  ملعانقة  الوطن  و�شيدات 

ويف كافه املجالت.
اإن انعقاد املوؤمتر الثاين يف عا�شمتنا احلبيبة  واأ�شافت 
اأبو ظبي له ما بعده من تو�شيات �شت�شهم يف دعم ريا�شة 
احلبيبة  دول��ت��ن��ا  اأ���ش��ب��ح��ت  ب��ع��دم��ا  الن�شائية  الإم������ارات 
اأن  علينا  لذلك  العاملية  الفعاليات  م��ن  للكثري  ملتقى 
نعمل ب��اإخ��ال���س م��ن اأج���ل غ��د اأك���رث ا���ش��ت��ق��رارا يف كافه 

املجالت الريا�شية.
احتاد  ادارة  جمل�س  ع�����ش��وة  امل��ط��رو���ش��ي  ه���دى  واأك�����دت 
المارات للمبارزة رئي�شة جلنة املبارزة الن�شائية اأن انعقاد 
موؤمتر اأبو ظبي الثاين لريا�شة املراأة يعد من الأحداث 
بها  وتفخر  الدولة  ت�شت�شيفها  التي  الهامة  الريا�شية 
لالزدهار  حقيقية  ترجمة  يعد  وه��و  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
الذي تعي�شه الريا�شة الن�شائية يف وطننا والذي يتحقق 
اأم المارات  ي��وم بف�شل دع��م ورع��اي��ة  وي���زداد يوما بعد 
�شمو ال�شيخة فاطمه بنت مبارك والذي تخطى عطاوؤها 
حدود وطننا ومنطقتنا العربية حتى غدت اأم المارات 
بالعامل.  الن�شائية  القيادات  منوذجا يحتذى به جلميع 
واأعربت عن ثقتها يف جناح املوؤمتر كونه يحظى مبتابعة 
اآل  زاي��د  ال�شيخة فاطمة بنت ه��زاع بن  حثيثة من قبل 
نهيان والهيئات واملوؤ�ش�شات الريا�شية العاملة يف الدولة 
املراأة  التي حققتها  الريا�شية  الجن��ازات  اإن  ..واأ�شافت 
والقليمية  الدولية  ال�شعدة  خمتلف  على  الماراتية 
يعد موؤ�شرا هاما على ما و�شلت اليه ريا�شة املراأة بدولة 
اآخ��ره��ا ح�شول  ك��ان  امل��ت��ح��دة وال��ت��ي  الم����ارات العربية 
ف�شية  على  اليبيه  ل�شالح  للمبارزة  الوطني  منتخبنا 
البطولة العربية بالبطولة التي ا�شت�شافتها البحرين.

من جهتها اأو�شحت �شمرية الرميثي ع�شوة جمل�س اإدارة 
احتاد اجلو جيت�شو اأن موؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�شة 
الريا�شية  لل�شاحة  ومهمة  ق��وي��ة  اإ���ش��اف��ة  ميثل  امل����راأة 
كافة  و�شكر  �شكرها  بالغ  احلالية معربة عن  الفرتة  يف 
املنت�شبات لحتاد اجلو جيت�شو وللريا�شة عموما ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها املوؤمتر وحر�شها 
املراأة  م�شرية  دع��م  �شاأنه  من  ما  كل  توفري  على  الدائم 
تاأتي  املوؤمتر  الثانية من  الن�شخة  اإن  الريا�شية. وقالت 
جناحا  حققت  التي  الأوىل  الن�شخة  �شهدته  ملا  تعزيزا 
الإمكان  ال�شتفادة قدر  اإىل  الإم��ارات  بنات  لفتا ودعت 
اأم  املعنيات  من  كن  �شواء  جل�شاته  وح�شور  املوؤمتر  من 

ل.
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•• ال�سارقة _ الفجر:

توج نادي احلمرية الثقايف الريا�شي الفائزين يف حفل كبري 
باملهرجان  الفائزة  الفرق  لتكرمي  اخلارجية  باملالعب  اأقامه 
2013 والتي  11 �شنة لعام  الأول لرباعم كرة القدم حتت 
مواهب  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة  م��ب��ادرات��ه  �شل�شلة  اإىل  ت�����ش��اف 
لفرقه  املقبلة  ال��ن��واة  ت�شكل  ال��ق��دم  ك���رة  واع����دة يف  ري��ا���ش��ي��ة 

ال�شنية .
وحظي املهرجان مب�شاركة خم�شة اأندية هي اجلزيرة احلمراء 
، فلج املعال ، العربي ، عجمان ، احلمرية وتبارت كافة الفرق 

واخلامات  املواهب  من  العديد  اأب��رزت  ريا�شية  م�شتويات  يف 
خمتلف  يف  منها  ال�شتفادة  وبالتايل  القدم  ك��رة  يف  ال��واع��دة 
الفرق كما ومتيز املهرجان باإ�شادة اجلميع ومبطالبة الفرق 

بتوا�شل التنظيم ال�شنوي للمهرجان .
بنادي احلمرية  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  الكتبي  اأحمد  واأكد 
جمال  يف  امل��ه��رج��ان  تنظيم  ف��ك��رة  اأن  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
عبيد  ث��اين  برئا�شة  الإدارة  جمل�س  اأر�شاها  فكرة  القدم  ك��رة 
ال�شام�شي بهدف حتقيق التقارب وتبادل اخلربات والحتكاك 
على  وتعويدهم  عاما   11 عمر  م��ن  النا�شئني  خمتلف  ب��ني 
املهرجان  اأن  اإىل  الكتبي  واأ���ش��ار  ومتيز  بحرفية  اللعب  فنون 

ومن خالل م�شتوى امل�شاركات والأداء العايل يب�شر مبوا�شلة 
تنظيمه �شنويا ليكون �شمن اأحداث نادي احلمرية املقبلة .

جمل�س  ع�شو  ال�شام�شي  عبيد  مع�شد  املهرجان  نهاية  ويف 
بن  ن��ور  ح�شن  و  والتخطيط  التطوير  جلنة  رئي�س  الإدارة 
ني�شر مدير الكرة بتتويج الفرق الثالث الفائزة حيث حل يف 
فريق احلمرية  الثاين  املركز  ويف  ن��ادي عجمان  الأول  املركز 
وثالثا نادي اجلزيرة احلمراء فيما ح�شل النادي العربي على 
الفريق املثايل كما وفاز باأح�شن لعب يف البطولة عبدالرحمن 
ب��در جا�شم م��ن نادي  ن���ادي احل��م��ري��ة وال��ه��داف  عي�شى م��ن 

عجمان واأح�شن حار�س �شيف جا�شم من نادي عجمان .

نادي احلمرية يختتم املهرجان الأول لرباعم كرة القدم ويتوج الفائزين

•• دبي-  الفجر:

حمتدمة  مناف�شة  يف  توري�س  داين  ال���ش��ب��اين  ف��از   
بني جنوم م�شابقة ريد ُبل اإك�س فايرتز العاملية لعام 
ولقد  )اجلمعة(.  الأول  اأم�س  يوم  دبي  يف    2013
البطل  على  ب�شعوبة   2011 ع��ام  لقب  حامل  ف��از 
النيوزليندي ليفي �شريوود بفارق �شئيل جدا بلغ 3 
مقابل 2 يف مناف�شة �شعبة دارت بالقرب من اأعلى 
 828 ال��ذي يبلغ طوله  العامل، برج خليفة  برج يف 

مرتا. بينما فاز طوما�س باجيه بجائزة اأف�شل لقطة 
من »Swatch” عن لقطة ذي فولت والتي اأذهلت 
احل�شور بعد التفافه يف الهواء حول دراجته م�شعال 
األف متفرجا. ونظم هذا احلدث على   13 حما�شة 
را�شد بو�شط مدينة دبي حتت  بوليفارد حممد بن 
اآل  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية 
مكتوم ويل عهد دبي ورئي�س جمل�س دبي الريا�شي، 
اآل  را���ش��د  حممد  ب��ن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
ومت  وال��ف��ن��ون.  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم، 

بدعم  فايرتز  اإك�س  ُب��ل  ري��د  دب��ي من  تنظيم جولة 
من دو عرب من�شتنها دو على هواك وبالتعاون مع 

اإعمار وفورد.
يف  م�شّوقة  بلقطات  ا�شتثنائياً  اأداءاً  توري�س  وق��دم 
ارتفاع  و�شل  حيث  املناف�شة  م��ن  ال��ث��الث  اجل���ولت 
ويعد  م���رتاً.   30 وم�شافة  م���رتاً   15 اىل   قفزاته 
ال�  �شل�شلة  �شمن  عاملياً  لتوري�س  الأول  ال��ف��وز  ه��ذا 
اإف اإم اإك�س الأبرز عاملياً منذ جولة مدريد يف العام 
اأداء مميزا تغلب  الذي قدم  2011. وقال توري�س 
م�شتوى  اإن  النهائية:  اجل��ول��ة  ���ش��ريوود يف  على  ب��ه 
الدّراجني متقارب جداً هذا العام، فاإذا ارتكبت خطاأ 
توقع  ال�شعب  ان��ه من  امل�شابقة.  خ��ارج  فاإنك  واح��د 

من �شيفوز بامل�شابقة هذا العام. 
 ،2011 ال����ذي ف���از يف دب���ي يف  ومت��ك��ن ال���ش��ب��اين 
 2013 العام  الأوىل من م�شابقة  وهزم يف اجلولة 
يف املك�شيك ال�شهر، من قلب املوازين هذه املرة على 
ح�شاب الفرن�شي الطائر باجيه �شمن مبارزة مميزة 

ات�شمت بالتناف�شية يف اجلولة ن�شف النهائية. 
التاأّهل حيث  باجيه على جولت  الفرن�شي  و�شيطر 
وال�شتدارة  ف��ول��ت  ذي  ل��ق��ط��ات  يف  وج�����وده  اأث���ب���ت 
اخللفية والتي ت�شتدعي منه القفز اىل قبالة مقعده 
يف حني اأن الدراجة معّلقة جوا، وقفزة فلري والتي 

يلتف بها حول نف�شه ب� 540 درجة.
وقد ا�شعل باجيه حما�شة اجلماهري بتنفيذه ثالثة 
من اكرث اللقطات �شعوبة يف تاريخ الريا�شة ولكنه 
مل يوّفق بهبوطه الخري مما اّثر على ت�شنيفه مع 

اأقّدم  اأن  لقد حاولت  قائاًل:  بعدها  و�شرح  احلكام. 
كل ما ل��دي يف ه��ذه اللقطة الأخ���رية. قد اأك��ون قد 

اأخطاأت التقدير، واأنا حمبط بع�س ال�شيئ. 
وك���ان م��ن ب��ني احل�����ش��ور جن��م ك���رة ال��ق��دم العاملي، 
ق��اد منتخب بالده  ال��ذي  كانافارو  فابيو  الإي��ط��ايل 

للفوز بكاأ�س العامل عام 2006. 
مت تنظيم جولة ريد بل اإك�س فايرتز 2013 يف دبي 
و�شوات�س  وف��ورد  اإعمار  وبالتعاون مع  دو  بدعم من 
مول  ودبي  الريا�شي،  دبي  وجمل�س  وبريدج�شتون، 

واأم بي �شي اأك�شن.
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  هيلني  غلني  وت�شت�شيف  ذل��ك 

الأمريكية اجلولة املقبلة يف 11 مايو 2013.

واأتت نتائج امل�شابقة كما يلي: 

•املركز الأول – الإ�شباين داين توري�س. 
ليفاي  – النيوزيلندي  ال��ث��اين  امل��رك��ز   •

�شريوود
•املركز الثالث – الفرن�شي توم باجيه

•املركز الرابع – الأ�شرتايل روب اأدلربغ 
•املركز اخلام�س – الفرن�شي دايفيد رينالدو

•املركز ال�شاد�س – الت�شيكي ليبور بودمول
•املركز ال�شابع – الفرن�شي مات ريبو

•املركز الثامن – ال�شوي�شري مايكل ميلريو
•املركز التا�شع – الأ�شرتايل جو�س �شيهان 

•املركز العا�شر– الياباين داي�شوكي �شوزوكي

ويف ما يلي ترتيب البطولة: 
 180 – ت��وري�����س  – الإ���ش��ب��اين داين  الأول  امل��رك��ز 

نقطة
امل��رك��ز ال��ث��اين – ال��ف��رن�����ش��ي ت���وم ب��اج��ي��ه – 180 

نقطة
 – ���ش��ريوود  ليفاي  النيوزيلندي   – الثالث  امل��رك��ز 

145 نقطة
 110 – اأديلربغ  – الأ���ش��رتايل روب  الرابع  املركز 

نقطة

 65 – الأ�شرتايل جو�س �شيهان  املركز اخلام�س– 
نقطة

املركز ال�شاد�س – ال�شوي�شري مايكل ميلريو – 60 
نقطة

 45 – رينالدو  دايفيد  – الفرن�شي  ال�شابع  املركز 
نقطة 

املركز الثامن – الأمريكي تود بوتر – 40 نقطة  
املركز التا�شع – الت�شيكي ليبور بودمول – 35 

املركز العا�شر – الفرن�شي مات ريبو – 30 نقطة

يف الوقت الذي يوا�شل فيه رايل الربتغال يف اأرباك 
الآخر،  بعد  واح��دا  بهم  والإطاحة  ال�شائقني  اأف�شل 
ي��وا���ش��ل ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي ���ش��ع��ي��ه لتحقيق 
هدفه وحجز مقعد له بني الع�شرة الأوائ��ل يف رايل 
من  الأوىل  الثالثة  املراحل  انهاء  وبعد  الربتغال.  
الثاين  ال��ي��وم  �شباقات  ت�شهدها  م��راح��ل  �شتة  اأ���ش��ل 
ل����رايل ال��ربت��غ��ال )ال�����ش��ب��ت(، وا���ش��ل ال�����ش��ي��خ خالد 
القا�شمي ومالحه امل�شاعد الربيطاين �شكوت مارتن 
حفاظهما على املركز 11 ب�شيارة اأبوظبي �شرتوين 

توتال العاملية للراليات.

القاب�س  دوا���ش��ة  مع  امل�شاكل  بع�س  اخترب  ان  وبعد 
ال��ي��وم الأول )اجل��م��ع��ة(، مل  ���ش��ب��اق��ات  ال��ك��ل��ت�����س يف 
واجه  الذي  الوحيد  لل�شباقات  ابوظبي  رئي�س  يكن 
ال����ذي ي�شتهر  ال�����رايل  ال��ت��ع��ام��ل م���ع  امل�����ش��اع��ب يف 
ب�����ش��رع��ة و���ش��ي��ق م��راح��ل��ه، وذل����ك ب��خ��روج �شائقني 
اآخ��ري��ن يف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ال����رايل. فقد تعر�س 
ال�شائق الإ�شباين داين �شوردو، ع�شو فريق �شرتوين 
املراحل  للراليات، حلادث يف  العاملي  ابوظبي  توتال 
الثاين ا�شطره للخروج من  اليوم  الأوىل ل�شباقات 
البلجيكي تريي  ال�����ش��ائ��ق  ت��ع��ر���س  ك��م��ا  امل��ن��اف�����ش��ات. 

املناف�شات  م��ن  اث��ر  على  خ��رج  اآخ���ر  نوفيل، حل���ادث 
اأي�شا. ويخو�س القا�شمي اختبارا �شعبا اآخرا اليوم، 
للقيادة  با�شطراره  ال��رايل،  يف  الأ�شعب  يكون  وقد 
على طريق جبلي مفرو�س باحل�شى ومتقلب ب�شكل 
كبري.  وعلق القا�شمي: مل يكن من ال�شهل التكيف 
مع ار�شية ال�شباق، خا�شة يف الأجزاء الغري مت�شاوية 
مع  نتعامل  اأن  اأي�شا  علينا  ك��ان  بال�شخور  واملليئة 
كبري  تاأثري  ذات  م�شكلة  تكن  مل   . الكلت�س  م�شكلة 
البارحة، لكنها �شعبت علينا املهمة بالتاأكيد. حل�شن 
. و���ش��رح مبا�شرة  ال���رايل  ن�شابق يف  زل��ن��ا  احل��ظ ل 

الطارات  باختيار  �شعيدا  يكن  مل  بانه  املرحلة  بعد 
التي كانت تنزلق بع�س ال�شيء، مما ي�شيف حتديا 
اآخرا يف الرايل الذي اأجرب ال�شائق الرنويجي، مادز 
اأو�شتبريغ، للخروج من املناف�شات يف اليوم الأول بعد 
اأن كان مت�شدرا لل�شائقني.  ويختتم رايل الربتغال 
فعالياته يوم غد )الأحد( باأربع مراحل خا�شة مبا 
فيها املرحلة الأ�شعب، التي يبلغ طولها 52.3كم، 
والتي تعترب من اأطول املراحل اخلا�شة يف البطولة 
بالقرب من ملعب  ال��رايل  – والتي تختتم  العاملية 

الغاريف القريب من مدينة فارو. 

برعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
الداخلية وحتت  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س 
اللواء  �شهد  متوحد  والبيت  عالية  املعنوية  �شعار 
الداخلية  الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة 
ختام  حفل  امل�����ش��ان��دة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد  امل�شاعد 
لوزارة  ال�شاد�شة  والثقافية  الريا�شية  الفعاليات 
ن����ادي ���ش��ب��اط ال�شرطة  اأق���ي���م يف  ال����ذي  ال��داخ��ل��ي��ة 

باأبوظبي.
ملنت�شبي  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد  الفعاليات  نظم 
31 مار�س  ال���ف���رتة م���ن  ال������وزارة خ���الل  ق��ط��اع��ات 
كلية  ت��ت��وي��ج  خ��الل��ه  اجل����اري ومت  اأب��ري��ل  حتى11 

ال�شرطة بدرع التميز الريا�شي.
ك��ل��م��ة نقل  ال���ل���واء خليفة ح����ارب اخل��ي��ي��ل��ي  واأل���ق���ى 
خاللها حتيات وتربيكات القيادة ال�شرطية جلميع 
التي خلقت  الريا�شية  الفعاليات  امل�شاركني يف هذه 
جوا من الألفة واملحبة بينهم والعمل بروح الفريق 

الواحد.
وقال اإن الفعاليات الريا�شية كان لها وقع كبري يف 
ال�شريفة  املناف�شة  من  جوا  وخلقت  جميعا  نفو�شنا 
بني  للتناف�س  ال��ق��وي  واحل��اف��ز  العالية  واملعنويات 

جميع امل�شاركني موؤكدا اأن المارات العربية املتحدة 
اأن  على  دائما  حري�شة  العليا  القيادة  دعم  وبف�شل 
الأوىل  املراكز  وحتقق  الطليعة  يف  با�شتمرار  تكون 

يف املحافل كافة.
القدم  كرة  �شباعيات  م�شابقات  الأن�شطة  وت�شمنت 

وال��رم��اي��ة ل��ل��رج��ال وال�����ش��ي��دات وك��ب��ار ال�����ش��ب��اط و 
الطائرة  الكرة  و  وال�شباحة  احلبل  �شد  و  ال�شنوكر 
امل�����ش��ي و كرة  ال��ب��ول��ي��ن��ج و اجل����ري و  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة و 
اإىل  بالإ�شافة  الطاولة  وتن�س  الإلكرتونية  القدم 
امل�شابقات الثقافية والتي �شارك فيها 857 م�شاركا 

واملدنيني  والأف����راد  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  م��ن 
الداخلية  ب�����وزارة  ال��ن�����ش��ائ��ي  وال��ع��ن�����ش��ر  وال��ع��ام��ل��ني 

واإداراتها املختلفة.
بن  �شامل  امل�شت�شارعبداهلل  اخلتامي  احلفل  ح�شر 
الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد  رئي�س  ال��ع��ام��ري  ن�شرة 
واللواء خمي�س �شيف بن �شويف مدير عام ال�شرطة 
ب���ال���وزارة وال��ع��م��ي��د عبدامللك  اجل��ن��ائ��ي��ة الحت���ادي���ة 
جاين مدير اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي والعقيد 
�شيف علي الكتبي مدير عام كلية ال�شرطة وعدد من 
احلفل  نهاية  ويف  الداخلية.  ب���وزارة  ال�شباط  كبار 
�شامل  عبداهلل  امل�شت�شار  يرافقه  اخلييلي  اللواء  قام 
بن ن�شرة العامري رئي�س احتاد ال�شرطة الريا�شي 
والعميد عبد امللك جاين بتكرمي القطاعات امل�شاركة 
ا�شت�شافت  التي  واجلهات  الريا�شية  الفعاليات  يف 
امل�����ش��اب��ق��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة واإجن��اح��ه��ا ك��م��ا ق���ام بتوزيع 
الفائزة  ال��ف��رق  على  التذكارية  وال��ه��داي��ا  ال��ك��وؤو���س 
يف  الفائزين  واملت�شابقني  الأوىل  الثالثة  ب��امل��راك��ز 

جميع املناف�شات الريا�شية.
وامل�شابقات  القدم  وك��رة  الرماية  حكام  تكرمي  ومت 
م�شابقة  يف  ال��ف��ائ��زات  امل�شاركات  ك��رم  كما  الأخ���رى 

امل�شي لفردي ال�شيدات والتي تقام لأول مرة �شمن 
الفعاليات الريا�شية.

و�شلم اللواء اخلييلي درع التميز الريا�شي للفعاليات 
الكتبي مدير عام  العقيد �شيف علي  اإىل  الريا�شية 
ال�شرطة  كلية  ق��ط��اع  ح�شل  ح��ي��ث  ال�����ش��رط��ة  كلية 
على املركز الأول بر�شيد 370 نقطة وحل باملركز 

368 نقطة  امل���دين بر�شيد  ال��دف��اع  ق��ط��اع  ال��ث��اين 
قطاع  نقطة   362 بر�شيد  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  وج���اء 

الوكيل امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاندة.
بتقدمي  العامري  ن�شرة  بن  عبداهلل  امل�شت�شار  وقام 
للموارد  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  اإىل  تذكارية  هدية 

واخلدمات امل�شاندة.

افتتح املهند�س امين عبد الوهاب الرئي�س القليمى 
ال�شالح  نا�شر  والدكتور  ال��دوىل  اخلا�س  لالوملبياد 
رئي�س املجل�س ال�شت�شارى القليمى اعمال الجتماع 
القليمى  ال���ش��ت�����ش��ارى  للمجل�س  الول  ال�����ش��ن��وى 
حممد  حممد  بح�شور  ال���دوىل  اخل��ا���س  لالوملبياد 
الدولية  ال�شت�شارية  اللجنه  ع�شو  الهاملى  فا�شل 
واع�شاء املجل�س ، و�شهدت اجلل�شة الفتتاحية ح�شور 
الوملبياد  ورئي�س  الأمناء  كبري  زيد  بن  رعد  الم��ري 
حتت  الجتماعات  اقيمت  وال��ذى  الردن���ى  اخلال�س 
دعيج  ال�شيخ  الجتماعات  ف��ى  ���ش��ارك  وق��د   . رعايته 
املجل�س  رئ��ي�����س  م�شت�شار   ) ال��ب��ح��ري��ن   ( خليفة  ال 
ت��رك��ي ) عمان  ب��ن  ���ش��م��و في�شل  امل��ج��ل�����س  واع�����ش��اء 
( ،م���اج���د ال��ع�����ش��ي��م��ي )الم�������ارات( ،ال���دك���ت���ور ح�شن 
ود.   ) يا�شني)العراق  عبد  �شعد   ، )قطر(  الأن�شاري 
ال�����ش��واه��ني ) الأردن ( حم��م��د جن���دت ع��م��ر )  ع��ل��ي 
�شوريا( ،وتوفيق ال�شريف ) تون�س( ، و�شالح ال�شمار 
،والع�شاء  ل��ي��ب��ي��ا(   ( ال��رق��ي��ب��ي  خ��ال��د   ،) امل���غ���رب   (
اخل����رباء امل��ه��ن��د���س ه���اين حم��م��ود وزي���ر الت�شالت 

امل�شري ال�شابق)م�شر( فا�شل املن�شوري ) المارات 
(، واإبراهيم ال�شويلم )ال�شعودية (، امري املال )قطر( 
و اأع��رب الأم��ري رعد بن زي��د  فى بداية اجلل�شه عن 
اعمال  اجن��اح  يف  املتميزة  امل�شاركني  جلهود  تقديره 
وب���رام���ج وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ج��ل�����س ك��م��ا ن��ق��ل حتيات 
احل�شني  اب��ن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ومباركة 
م�شريا اىل ان الردن منذ عام 1986 كان اول دول 
من دول املنطقة تنظم اىل الوملبياد اخلا�س الدويل 
بثمانية لعبني لي�شل عددهم هذا العام خم�شة اآلف 
لعب ولعبة  وبني �شموه ان الردن ا�شتقطب خرية 
املدربني لتنفيذ الربامج والأن�شطة ا�شتنادا حلقوقهم 
يف امل�شاواة والفر�س املتكافئة التي كفلتها لهم املواثيق 
التواجد يف جميع  لتمكينهم من  والدولية  الوطنية 
والعاملية  والإقليمية  الوطنية  وامل�شابقات  الل��ع��اب 
للمهند�س امين  الكبري  بالدور  ا�شيد  ان  واود  �شواء  
اخلا�س  لالوملبياد  القليمي  الرئي�س  ال��وه��اب  عبد 
و�شعت  التي  احلكيمة  وادارت����ه  املميزة  ج��ه��وده  على 
ان�����ش��ط��ة م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ع��ل��ى اخل���ارط���ة ال��ع��امل��ي��ة والتي 

ح��ظ��ي��ت ب��ت��ق��دي��ر واع���ج���اب م��ن��اط��ق ال��ع��امل الخ���رى 
.   واب��دى �شموه اعجابه باملجل�س ال�شت�شاري الذي 
م�شى على تاأ�شي�شه 15 عاما وما يقدمه من واجهة 
م�شرقة لهذا العمل الن�شاين يف كافة دول منطقتنا 
واملجال�س  اللجان  كافة  تكون  ان  نتمنى  يجعلنا  مما 
ت�شود  التي  والن��دف��اع  ال��روح  بنف�س  تعمل  القليمية 
ن�شتذكر  باننا  �شموه  وا���ش��اف   ، املجل�س  اع�شاء  بني 
اجلهود العظيمة التي �شاهمت يف تقدم عمل الوملبياد 
اخلا�س وحت�شني معي�شة ال�شخا�س املعاقني لبع�س 
من قيادات برامج املنطقة واخ�س بال�شادة كال من 
اململكة  م��ن   « امينه  ل��ال   « الم���رية  �شمو  امل��رح��وم��ة 
املغربية واملرحومة ماجدة مو�شى من م�شر فجزاهن 
اهلل ك��ل اخل���ري ع��ل��ى م��ا ق��دم��ن��ه م��ن اع��م��ال جليلة ، 
على  ا�شمها  نق�شت  ال��ت��ي  ال�شيدة  نن�شى  ل��ن  ك��ذل��ك 
�شفحات العمل الن�شاين اخلالد املرحومة » يوني�س 
التغيري  اح��داث  على  التي عملت   « �شرايفر  كينيدي 
العامل   ح��ول  املعاقني  ال�شخا�س  حياة  يف  اليجابي 
الكبرية  باجلهود  الوهاب  عبد  امين  املهند�س  وا�شاد 

التي يبذلها �شمو المري رعد بن زيد يف تطوير عمل 
املحلي  م�شتوى  ع��ل��ى  الول  يعترب  ال���ذي  الومل��ب��ي��اد 
والقليمي والدويل وما مت من اجنازات فى خمتلف 
برامج املنطقة ، الأمر الذى يتطلب موا�شلة احلفاظ 
اأج���ل جذب  العمل م��ن  على تلك الجن����ازات وزي����ادة 
الفكرية لنخراطهم  اعداد اخرى من ذوى العاقة 
�شواء  اخلا�س  الوملبياد  يقدمها  التى  الن�شطه  فى 
الريا�شية او الجتماعية او ال�شحية.  وقال انه ملن 
�شمو  برعاية  الجتماع  ه��ذا  ان يحظى  احل��ظ  ح�شن 
وا���ش��ح��ة يف تطوير  ل��ه ب�شمات  ال���ذي  رع���د  الم���ري 
امل�شاركني  ، ورح��ب بكافة  ب��رام��ج الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
بالجتماع وا�شاد بدور الدول التي �شاهمت يف تن�شيط 
ا�شت�شافة  على  عملت  التي  وتلك  الومل��ب��ي��اد  ب��رام��ج 
يعترب  الجتماع  ان هذا  وق��ال   ، ال�شخمة  البطولت 
الق�شايا  العديد من  بحث  فيه  يتم  هاما جدا حيث 
التي تهم دول املنطقة ، وكذلك و�شع برامج الن�شطة 
القادمة  ال��ف��رتة  ت�شهد  ان  ومت��ن��ى   ، املقبلة  للفرتة 
اللجنة  ع�����ش��و  وق����ال   . الردن  ه���ام يف  ح���دث  اق��ام��ة 

الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  الدولية  ال�شت�شارية 
ان اجلهود الردنية �شاهمت يف دعم الوملبياد اخلا�س 
مثمنا دور جاللة امللك يف دعم وم�شاندة هذه اجلهود 
. وعرب رئي�س املجل�س ال�شت�شاري القليمي الدكتور 
نا�شر ال�شالح عن تقديره لالوملبياد اخلا�س الردين 
الذي ا�شت�شاف الجتماع الذي �شتنعك�س فوائده على 
الجتماع  ان  وب��ني   ، برمتها  املنطقة  ب��رام��ج  جميع 
القليمية  ال�شيفية  الل��ع��اب  مناق�شة  على  �شريكز 
�شت�شت�شيفها  وال��ت��ي  اخل��ا���س  ل��الومل��ب��ي��اد  ال��ث��ام��ن��ة 
الدكتور  واو���ش��ح   . ال��ق��ادم  العام  ال�شقيقة  قطر  دول 

خمت�س  الردين  اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد  ان  �شاهني  علي 
ينت�شب  وال���ذي  ذهنيا  املعاقني  ال�شخا�س  بريا�شة 
4800 لع��ب��ا م��ن اجلن�شني موزعني  اك��رث م��ن  ل��ه 
على الربنامج الرئي�شي يف عمان والربامج الفرعية 
وال�شلط و�شحاب  واملفرق  والكرك  العقبة  يف كل من 
والبقعة وي�شرف على تدريبهم 320 مدربا و430 
اجتماع  اع��م��ال  امل�����ش��ارك��ون يف  رف��ع   ، املتطوعني  م��ن 
جاللة  اىل  وتقدير  �شكر  برقية  ال�شت�شاري  املجل�س 
اجناح  يف  الردن  دور  مثمنني  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

اعمال الجتماع.

حتت رعاية ويل عهد دبي وبح�شور ماجد بن حممد 

الإ�سباين داين توري�س يتّوج بطل جولة دبي من ريد ُبل اإك�س فايرتز 2013 يف ظالل برج خليفة

القا�شمي يوا�شل مطاردته ملقعد بني الع�شرة الأوائل يف رايل الربتغال

جنم الراليات الإماراتي يف الطريق ال�سحيح مع فريق اأبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات

كلية ال�سرطة تتوج بدرع التميز الريا�سي للفعاليات الريا�سية بـ»الداخلية« 

مب�شاركه اماراتية مميزة  للهاملي والع�شيمى واملن�شورى  

انطالق اأعمال املجل�س ال�ست�سارى القليمى لالوملبياد بالعا�سمة الردنية عمان مب�ساركة 12 دوله عربية
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جافزا ت�ستقبل وفدًا �سينيًا رفيع امل�ستوى 
�شمن  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شة  )ج��اف��زا(،  علي  جلبل  احل���رة  املنطقة  ا�شتقبلت 
جمموعة املناطق القت�شادية العاملية موؤخراً، وفداً يتكون من 45 �شخ�شاً 
كربيات  وم�����ش��وؤويل  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  جمتمع  �شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 
دولة  يف  املتوفرة  ال�شتثمارية  الفر�س  على  لالطالع  ال�شينية،  ال�شركات 

الإمارات واملنطقة، وكيفية دخول ال�شوق الإقليمية عرب جافزا. 
ا�شتقبل الوفد ابراهيم حممد اجلناحي، نائب املدير التنفيذي للمنطقة 
احلرة واملدير التنفيذي لل�شوؤون التجارية يف جمموعة املناطق القت�شادية 
العاملية، وحممد املعلم، نائب الرئي�س الأول ومدير عام موانئ دبي العاملية 

جافزا.  يف  امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  – الإمارات، 

ا�شتقطب املطبخ الإماراتي ح�شوراً لفتاً يف فعاليات الدورة 
ماأكولته  وح��ازت  للماأكولت،  الق�شباء  ملهرجان  ال�شابعة 
املتنوعة التي قام الطهاة باإعدادها على اإعجاب احلا�شرين 
من  ال�شابقة  الأي����ام  ام��ت��داد  على  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 

املهرجان الذي اختتم فعالياته يف الق�شباء يوم اأم�س.
الذين  والعائالت  واملهتمني  الزائرين  من  العديد  واأك��د   
ي�شري  الذي  املتميز  الإجت��اه  اأن  املهرجان  ح�شروا فعاليات 
فيه املطبخ الإماراتي مكنه من احل�شور واملناف�شة، ل�شيما 
اأن ال��ط��ه��اة ا���ش��ت��ط��اع��وا م���زج امل���اأك���ولت ال��رتاث��ي��ة يف اإطار 
ت�شتهر  التي  امل��اأك��ولت  طبيعة  على  حافظ  مثري،  ع�شري 
اأ�شاليب  يف الو�شط ال�شعبي الإماراتي من جهة، وا�شتخدم 

ع�شرية بنكهاتها وجتهيزها وعر�شها من جهة اأخرى.
الق�شباء:  مدير  �شطاف،  �شلطان  ق��ال  املنا�شبة  ه��ذه  ويف   
للماأكولت  الق�شباء  مهرجان  من  العام  هذا  دورة  متيزت 
ب��اإب��داع��ات امل��ط��ب��خ الإم���ارات���ي ال��ت��ي ح��ر���ش��ن��ا م��ن خاللها 
القدمية  الإماراتية  امل��اأك��ولت  اأ�شناف  خمتلف  اب��راز  على 

م��ن ثقافة  ه��ام  ت�شكل ج���زءاً  دول���ة  اأي  امل���اأك���ولت يف  اأن  واحل��دي��ث��ة، حيث 
ال�شعوب ولقد جنحنا هذا العام يف اأن نحتفي بعراقة تراثنا من املاأكولت 
الإماراتية الغنية والأ�شيلة، واأن نعر�س هذا الرتاث اأمام النا�س من كافة 

اأنحاء العامل. 
وامل�شاركني،  ال���زوار  من  كبرية  اأع���داد  ا�شتقطاب  املهرجان  ا�شتطاع  ولقد 

 . ال�شيقة  الرتفيهية  الفعاليات  اإىل جانب  والطهي  املناف�شات  �شاركونا يف 
واأ�شاف ا�شتطاع املطبخ الإماراتي خالل املهرجان اأن ي�شتعر�س العديد من 
اأ�شناف املاأكولت املختلفة ومكوناتها وطريقة اعدادها، وجذب العديد من 
الزوار املقيمني والأجانب واأثبت اأن له القدرة على تخطي جمرد امل�شاركة 
اأكرث  اإىل م�شتوى املناف�شة، و�شتكون الأي��ام القادمة  يف مثل هذا املهرجان 

متيزاً وت�شويقاً

طلبة اأمريكية دبي يحتفلون بفعاليات الليلة العاملية
نظمت اجلامعة الأمريكية يف دبي بالت�شامن مع ق�شم خدمات الطلبة واحتاد طلبة اجلامعة فعاليات الليلة العاملية 2013، وهي من الأن�شطة التي تقام �شنويا ويتخللها عرو�شات فنية وم�شرحية 
ا من اأع�شاء الهيئتني الدارية والتدري�شية واأولياء اأمور الطلبة وا�شدقاوؤهم. خالل  يتناف�س من خاللها طلبة الأندية الثقافية يف اجلامعة على املراكز الوىل وح�شر احلفل حوايل 1500 �شخ�شً

ق�شم خدمة  بالدوين، عميد  رايت�شل  ال�شيدة  للعامل، علقت  فيه اجلامعة اىل خريطة م�شغرة  الذي حتولت  احلفل 
الطلبة يف اأمريكية دبي: ي�شرين كثرياً باأن اأكون جزء من الليلة العاملية 2013. هذه املنا�شبة هي فر�شة رائعة ملجتمع 
اأنا فخورة للغاية وممتنة  اجلامعة الأمريكية يف دبي لاللتقاء والتعرف على الثقافات املتعددة مما يجعلها فريدة. 

لأع�شاء ق�شم خدمات الطالب وكل من �شارك يف اجناح هذا احلدث الكبري. 
ال�شعبية من خمتلف  واملاأكولت  والأزي��اء  ال�شعبي  الفلكلور  وتناف�س طلبة اجلامعة من جميع اجلن�شيات يف تقدمي 
بلدان العامل وتخلل احلفل عرو�شا فردية قدمها الطلبة من جن�شيات خمتلفة. تناف�س الطلبة يف كل ركن لظهار 
ثقافاتهم وح�شاراتهم من خالل الأزياء واللوحات الرتاثية وال�شياحية والأك�شاك الأثرية التي تعرب عن ح�شارات 

عريقة.
ت�شمن الأ�شبوع الذي �شبق الليلة العاملية مبهرجان املاأكولت حتت عنوان مذاق اأمريكية دبي  الذي ا�شتقطب اأع�شاء 
الهيئتني الدارية والتدري�شية والطلبة الذين تذوقوا الأطباق ال�شعبية من خمتلف دول العامل. بع�س طلبة الأندية 
اأطباقهم  اأمام احلا�شرين، كما ا�شتعان غريهم مبطاعم لتقدمي  املاأكولت  اأعدوا  اأذربيدجان وال�شني  الثقافية مثل 
املف�شلة. كما احتفل الطلبة باليوم الأوملبي للجامعة الأمريكية يف دبي و�شاركوا يف الأن�شطة الريا�شية �شمن الفرق 

التي نظموها.

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل خميم 
ربيع وطني 2013 يف رحلة علمية

يف  امل�شاركني  الطلبة  م��ن  ع���دداً  وال��ب��ح��وث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  ا�شتقبل 
 2013 وطني  ربيع  مبخيم  وطني  متطوعني  و  وطني  مبدعني  جمموعتي 
وال��ولء والنتماء للوطن، والتن�شئة  الهوية  ت�شتهدف تعزيز  يف رحلة علمية 
العلمية  ال��رح��ل��ة  ه��ذه  تنظيم  مّت  وق��د  الطلبة،  ل��دى  والتاريخية  الوطنية 

بالتن�شيق مع برنامج وطني الذي يقوم برعاية املخيم الربيعي لهذا العام.
والتعرف  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  لقاعة  بزيارة  املركز  الطلبة يف  برنامج  بداأ 
على اأهمية الوثيقة بالطالع على ما حتتويه القاعة من الوثائق التاريخية 
ال�شيدة  األقتها  حما�شرة  الطلبة  وتابع  املكتوبة،  كالوثيقة  اأ�شكالها  مبختلف 
زايد  ال��وال��د..  )زاي��د  بعنوان:  التعليمية  الربامج  ق�شم  من  الزعابي  عائ�شة 
القائد(. و�شارك الطلبة يف ور�شة عمل بعنوان فلرن�شم خريطة الوطن حيث 

اأبدعوا يف ر�شم خريطة دولة الإمارات العربية املتحدة.

»اإدارة ريا�سة املراأة « تنظم احلفل ال�سنوي لالعباتها
ال�شيخ  ح���رم  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  م��ن  مب��ك��رم��ة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
ورئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة ورئي�شة جمل�س اإدارة نادي �شيدات 
ال�شارقة تنظمت اإدارة ريا�شة املراة بنادى �شيدات ال�شارقة احلفل ال�شنوي 
التكرميي، لكل اأ�شحاب الإجنازات الريا�شية واملوظفات املثاليات و كل من 
ال�شارقة  نادي  ،وبرعابة  الريا�شية  ال�شاحة  ب�شمة على  له  كانت  اأو  �شاهم 
النقبي  Sal y Limon ومطعم متوين حيث قامت ندي  و  لفرو�شية 
مدير اإدارة ريا�شة املراة بنادي �شيدات ال�شارقة بتكرمي لعبات وموظفات 
واملوظفات  الالعبات  على  ت�شجيعية  وج��وائ��ز  تقديرية  �شهادات  وت��وزي��ع 
النادي  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رق  وج��م��ي��ع  الأدارة  م��وظ��ف��ات  جميع  بح�شور 

الرئي�شي واملنطقة ال�شرقية والو�شطي.
قد بداأ حفل التكرمي ال�شنوي بعر�س فيلم وثائقي عن اأهم اإجنازات الأدارة 
لعام 2012 ثم األقت ال�شتاذة ندي النقبي مدير اإدارة ريا�شة املراة بنادي 
ال�شيخة  �شمو  اىل  والتقدير  ال�شكر  فيها  كلمتها ووجهت  ال�شارقة  �شيدات 
جواهر بنت حممد القا�شمي على دعم �شموها للحركة الريا�شية والن�شائية 
واأ�شادت بالدور الكبري ل�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي لدورها 
يف دعم املراأة الريا�شية بالدولة و طالب الالعبات مبوا�شلة العطاء والتقدم 
دائماً اإىل الأمام ..موؤكدا ان هذا التكرمي ت�شتحقه الأعبات املتميزات الذين 

ي�شعون دائما لالأف�شل.

فنادق كارل�سون ريزدور تعني 
مديرا جديدا للعالقات العامة 

والت�سالت الت�سويقية 
اأع��ل��ن��ت ف��ن��ادق ك��ارل�����ش��ون ري����زدور، 
املجموعات  اأ�����ش����رع  م����ن  واح�������دة 
الفندقية منواً يف العامل، عن تعيني 
مدير  من�شب  يف  نيتليتون  اإل���ني 
والت�شالت  ال���ع���ام���ة  ال���ع���الق���ات 
الت�شويقية ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
اإلني  و�شت�شلم  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
م��ه��ام��ه��ا ف��ع��ل��ي��اً اع���ت���ب���اراً م���ن 31 

اأبريل 2013. 
بريطانية  وه����ي  اإل������ني،  وت��ت��م��ت��ع 
اجل��ن�����ش��ي��ة، ب��خ��ربة ط��وي��ل��ة متتد 
16 م����ن ال���ع���م���ل يف  لأك�������رث م����ن 
العديد  ���ش��غ��ل��ت  ح��ي��ث  الإم��������ارات، 
الت�شويق  امل��ن��ا���ش��ب يف جم���ال  م��ن 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ���ش��م��ن قطاع 

ال�شياحة وال�شيافة.

ينظفون  واأفريدا  اإلكرتيك  جرنال  من  متطوعًا   90
اأرا�سي زراعية يف �سحراء ال�سمحة ال�سرقية

ان�شم 60 موظفاً من �شركة جرنال اإلكرتيك )املدرجة يف بور�شة نيويورك 
حتت الرمز GE( اإىل متطوعني من �شركة اأفريدا ، اأكرب مزودي احللول 
البيئية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ومتطوعني من �شركة 
مبادرة  يف  للم�شاركة  وذل��ك  )جا�شكو(،  املحدودة  الغاز  ل�شناعات  اأبوظبي 

مميزة لتنظيف ال�شحراء.
موقع  يف  منهم  لكل  ���ش��اع��ات   3 م��دى  على  املتطوعني  ج��ه��ود  وت�شافرت 
ملنطقة  الزراعية  الأرا���ش��ي  و�شط  الربحية  غري  املنظمات  اإح��دى  اختارته 
 930 بجمع  امل�شاركون  ق��ام  حيث  واأبوظبي،  دب��ي  بني  ال�شرقية  ال�شمحة 

كيلوجرام من النفايات ليرتك اأثراً كبرياً على املجتمع املحلي هناك.

املاأكولت الإماراتية تتاألق يف مهرجان الق�سباء للماأكولت

حفل عائلى مبنتزه ال�سكندرية ابتهاجا باملولود اجلديد كرمي

افراح الغزال والقي�سي
الغزال حفل ع�شاء ب�شالة جلفار لالفراح براأ�س  اقام �شامل جمعه مبارك 
القي�شي  را�شد  �شعيد  كرمية  على  عبداهلل  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  اخليمة 
الرا�شي  دائ���رة  م��دي��ر  ابوليلة  علي  �شلطان  الح��ت��ف��ال  و�شهد   . ال�شحي 
براأ�س  الم����ارات  م��وا���ش��الت  ف��رع  م��دي��ر  را���ش��د بريكي  والم����الك وعبيد 

اخليمة ووالد العرو�شني .
ك��م��ا ح�شر احل��ف��ل ���ش��الح ���ش��امل ال��غ��زال وع��ب��دال��رح��م��ن اح��م��د العو�شي 
وابراهيم يو�شف املو�شى وا�شماعيل حممد العو�شي وعلي حممد الهرنكي 
البزي  البزي وعلي  ال�شكار وعبداهلل  الطابور وحممد جا�شم  �شامل  وعلي 
حممد  وعبدالرحيم  البقي�شي  جمعه  ومو�شى  الظفري  احمد  واب��راه��ي��م 
ابراهيم الحمد وحممد نا�شر النعيمي وعادل ابراهيم املطوع وحممد بن 

دروي�س والعالمي عبدالرحمن نقي وجمع كبري من الهل وال�شدقاء. 

 ، الغر�س  لنف�س  ليموزين   2 ع��دد 
الرحالت  ه��ذه  ك��اف��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
جمانية بالكامل، حر�شا منها على 
اأف�شل اخلدمات للجمهور،  تقدمي 
على  والتاأكيد  الفعاليات،  واإجن���اح 
املعنى الأ�شيل الذي يرعاه �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة يف املحافظة 
للمجتمع  ال��ث��ق��ايف  امل������وروث  ع��ل��ى 
واإبراز  مفرداته  واإحياء  الإماراتي، 
عاداته وتقاليده لتتناقلها الأجيال 
وللم�شاهمة  املقبلة،  الع�شور  عرب 

يف تر�شيخ الثقافة ال�شعبية.

رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد امل�سري للغرف 
ال�سياحية يف زيارة لفندق ميلينيوم اأبوظبي

رحبت نيفني عزت مدير ادارة العالقات العامة والأعالم بفندق ميلينيوم اأبو ظبي 
باخلبري ال�شياحي ال�شيد الهامي الزيات رئي�س جمل�س ادارة الحتاد امل�شري للغرف 
ال�شياحية، ورئي�س جمل�س ادارة و الع�شو املنتدب ل�شركة اأمكو ترافل احلا�شلة على 
ال�شرق  منطقة  على  احلوافز  �شياحة  تنظيم  يف  �شركة  اأف�شل  منها  عديدة  جوائز 
اأعربت  اأبوظبي و  اأخر زي��ارة له ملدينة  اأفريقيا وذلك من خالل  الأو�شط و �شمال 
نيفني عن تفاوؤلها بعودة احلياة ال�شياحية اىل م�شر بعد ان متر املرحلة احلرجة 
وناق�شت مع ال�شيد الهامي يف اجتماع مثمر بالفندق عن �شبل التعاون بني الطرفني 
كن�شر املواد الدعائية على �شبيل املثال والوقوف جنبا اىل جنب للنهو�س بالقطاع 

خا�شة يف ظل عمق العالقات التى جتمع بني المارات وم�شر.

ال�شارقة  موا�شالت  مكتب  ���ش��ارك 
يف  والو�شطى  ال�شرقية  املنطقة  يف 
رع��اي��ة اأي����ام ال�����ش��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة يف 
دورت��ه��ا احل��ادي��ة ع�شرة حتت �شعار 
الرتاث  ع��م��اد  التقليدية  امل��ع��ارف 
م��ن خ���الل ت��وف��ري م��رك��ب��ات اأج���رة 
وليموزين لنقل اجلمهور من مقر 
احل�شن  دب��ا  مدينة  يف  الحتفالت 

اإىل وجهاتهم من دون مقابل.
واأو�����ش����ح اإب���راه���ي���م اأح���م���د حممد 
والو�شطى  ال�شرقية  مكتب  مدير 
عدد  وف��رت  املوؤ�ش�شة  اأن  بالتكليف، 
من مركبات الأجرة لنقل اجلمهور 
نظمتها  التي  الفعاليات  موقع  من 
الأي��ام يف دبا احل�شن بالتعاون مع 
بلدية دبا احل�شن ، اإىل مقر اإقامتهم 
موا�شالت  اأن  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة   ،
اأحد  مع  بالتن�شيق  قامت  ال�شارقة 
بتوفري  ال�شرتاتيجيني  �شركائها 

مبنا�ش�بة  والأ����ش���دق�������اء  الأه������ل 
ق�������دوم امل���ول���ود اجل��دي�����������د كرمي 
املنت���زه  ب��ف��ن��دق  وذل���ك  يو�ش�����ف 

بالإ�شكندرية .
عميدالعائلة  احل����ف����ل  ح�������ش���ر 
جانب  اىل  ح�شني  �شامي  احل���اج 

واحلاجة  ح�شني  جم��دي  احل���اج 
الكبرية  واحل��اج��ة  ح�شني  ميمي 
فايزه حيث ت�شمن احلفل ماأدبة 
ترفيهية  ف��ق��رات  تخللتها  ع�شاء 
ا�شتح�شان  ن���ال���ت  وم��و���ش��ي��ق��ي��ة 

احل�شور .  

•• العني - الفجر

اأق���ام���ا امل��ه��ن��د���س ي��و���ش��ف حممد 
ي����و�����ش����ف وامل����ه����ن����د�����ش����ة جن����وى 
حف�����ال  فائ��������ق  ح�ش�������ني  ع��ل��ي 
ع��ائ��ل��ي��ا دع���ي���ا اإل����ي����ه ل��ف��ي��ف��ا من 

موا�سالت ال�سارقة توفر مركبات اأجرة  
جمانية جلمهور الأيام يف دبا احل�سن



ارباح اأوباما 600 األف دولر يف 2012
املداخيل  األ��ف دولر من   600 اأوباما عن  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  �شرح 
املئة،  18،4يف  ن�شبتها  ل�شريبة  وخ�شع   2012 العام  عن  ال�شرائب  لهيئة 
وفق ما اأعلن البيت الأبي�س. وياأتي مبلغ 608 اآلف و611 دولراً امل�شرح 
اأوباما  رات��ب  م��ن  الثلثني  بن�شبة  مي�شال  وزوج��ت��ه  اأوب��ام��ا  جانب  م��ن  عنه 
الأموال  الباقي فم�شدره  اأم��ا  �شنوياً،  دولر  األ��ف   400 عند  قانوناً  املحدد 
ي�شجل تراجعاً  املبلغ  املوؤلف. وهذا  التي يجنيها من كتبه مبوجب حقوق 
وا�شحاً باملقارنة مع العام 2011، عندما �شرح الثنائي الرئا�شي عن زهاء 
800 األف دولر من املداخيل. واأو�شح املتحدث با�شم البيت الأبي�س جاي 
ال�شرائب  األف دولر من   30 اأي�شاً  دفعا  اللذين  اأوباما  الثنائي  اأن  كارين 
األف   150 قدما  م��ن��زًل،  ميلكان  حيث  )�شمال(  ايلينوي  ولي��ة  يف  املحلية 
دولر اأي ربع مداخيلهما لأعمال خريية العام املا�شي. وحتدث كارين عن 
ن�شبة ال�شريبة الفدرالية لأوباما واملحددة عند 18،4 يف املئة، م�شرياً اإىل 
ال�شرائب  املئة من  ب�30يف  اأدن��ى  يدعم حتديد حد  الأمريكي  الرئي�س  اأن 
�شرح  جانبهما  من  �شنوياً.  دولر  األ��ف   250 دخلها  يتخطى  التي  لالأ�شر 
نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل التي متار�س خالفاً ملي�شال 
ودفعا  دولراً  و72  األفاً   385 عن  جامعية،  كاأ�شتاذة  مدفوعاً  عماًل  اأوباما 

87،851 دولراً من ال�شرائب الفدرالية، بح�شب البيت الأبي�س.

تويرت ي�سرتي موقع وي اآر هانتد
هانتد  اآر  وي  موقع  ���ش��راء  ع��ن  تويرت  الجتماعي  التوا�شل  موقع  اأع��ل��ن 

املو�شيقي، متهيدا لإطالق تطبيق مو�شيقي جديد.
وجاء يف تغريدة ن�شرتها املجموعة م�شاء اخلمي�س ما مفاده : اأهال مبوقع 

وي اآر هانتد يف تويرت .
ويتخذ   2007 عام  ا�شرتاليا  يف  اأطلق  ال��ذي  املو�شيقي  املوقع  هذا  وي�شمح 
له  م��ق��راً  املتحدة  ال��ولي��ات  غ��رب  كاليفورنيا  ولي��ة  فران�شي�شكو  �شان  يف 
حتدث  برجمية  بوا�شطة  املو�شيقية  ال�شيحات  اآخ���ر  بتتبع  مل�شتخدميه 

بانتظام امل�شتجدات املو�شيقية يف العامل اأجمع.
من  مو�شيقياً،  تطبيقاً  ق��ري��ب  عما  يطلق  ق��د  ت��وي��رت  اأن  اإىل  امل��وق��ع  ومل��ح 
يف  املتخ�ش�س  اأولثينغزد  موقع  واأف��اد  امل�شروع.  تفا�شيل  عن  الك�شف  دون 
التكنولوجيات املتطورة باأن تطبيق »تويرت« املو�شيقي قد يعر�س يف عطلة 
يف  يعقد  ال��ذي  املو�شيقي  كوت�شيال  مهرجان  خ��الل  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  نهاية 
اآذار مار�س عن م�شدر  كاليفورنيا وكان موقع �شنيت قد نقل يف منت�شف 
ميوزيك«  »ت��وي��رت  ا���ش��م  �شيحمل  التطبيق  اأن  امل�����ش��األ��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  مطلع 

و�شي�شمح بالإ�شتماع اإىل املو�شيقى بوا�شطة تقنية البث التدفقي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كري�س همفريز يغ�سب القا�سي 
اأغ�شب لعب كرة ال�شلة الأمريكي، 
بتغيبه  القا�شي،  همفريز،  كري�س 
التي  امل��ح��ك��م��ة  ج��ل�����ش��ات  اأول  ع���ن 
النجمة  م�����ن  ط����الق����ه  يف  ت���ن���ظ���ر 
الأم�����ريك�����ي�����ة، ك���ي���م ك����ارد�����ش����ي����ان. 
اإع��الم اأمريكية، ان  واأف��ادت و�شائل 
مل�شلحتها  نقطة  اأحرزت  كارد�شيان 
م��ن همفريز،  م��ع��رك��ة ط��الق��ه��ا  يف 
التي  اجلل�شة  اإىل  ح�شرت  عندما 
خاللها  ي�����ش��ع��ى  اأن  ي��ف��رت���س  ك���ان 
ل���و����س اأجن���ل�������س حل  ال���ق���ا����ش���ي يف 
وب��ني همفريز حبياً،  بينها  الأم��ور 
يف  يظهر  ومل  تغيب  الأخ����ري  ل��ك��ن 
ان  اإىل  واأ�����ش����ارت  امل��ح��ك��م��ة.  ق��اع��ة 
اجل��ل�����ش��ة ك��ان��ت اإج��ب��اري��ة ل��ك��ل من 
منه  والهدف  وهمفريز،  كارد�شيان 
التو�شل اإىل ت�شوية بني اجلانبني، 
 6 قبل موعد املحاكمة الر�شمي يف 
اأيار-مايو املقبل. وكانت كارد�شيان 
تقدمت بطلب الطالق من همفريز 
يف ت�شرين الأول-اأكتوبراملا�شي بعد 
72 يوماً من زواجهما فقط، وهي 
كايني  ب��امل��غ��ن��ي،  الآن  ع��الق��ة  ع��ل��ى 
يتوقع  الذي  وي�شت، وحتمل طفله 

اأن يولد يف متوز-يوليو املقبل.

تقتل اأطفالها وت�سعهم يف الثالجة
اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة اأن��ه��ا اأوقفت 
اخلمي�س املا�شي �شيدة يف الثانية والأربعني من عمرها، 
ال���ولدة،  ال��ث��الث��ة حديثي  اأولده����ا  قتل  لق��دام��ه��ا على 

واإخفاء جثامينهم يف ثالجة.
وتواجه ال�شيدة لو�شينها د، عقوبة قد ت�شل اإىل ال�شجن 
مدى احلياة. ورف�شت ال�شلطات ن�شر ا�شمها كاماًل قبل 
بالتحقيق  املكلف  القا�شي  وق��ال  التحقيق  من  النتهاء 
لل�شحافيني: »وجهت لل�شيدة تهمة ارتكاب ثالث جرائم 
قتل، ومن املمكن اأن تتغري التهمة يف حال اأكد اخلرباء اأن 

ال�شيدة كانت تعاين من حالة �شدمة بعد الولدة«.
و6  و15  و19   22 اأع��م��اره��م  اأولد  لأرب��ع��ة  اأم  وال�����ش��ي��دة 
���ش��ن��وات. واع���رتف���ت ب��ال��ت��ه��م امل��ن�����ش��وب��ة اإل��ي��ه��ا. وداهمت 
ال�شرطة منزلها ، وعرثت على ثالجة فيها جثث الأطفال 
الثالثة القتلى، وهم جميعهم ذكور. ويجري ت�شريح هذه 
اجلثث للوقوف على مالب�شات وفاتهم، بح�شب ما اأعلنت 

ال�شرطة.

مر�سد �سياحي ي�سارع ثعبان 
بولية  اإيفرغاليد�س  منطقة  ي��زور  �شياحي  فوج  فوجئ 
الذي  املركب  من  يقفز  مبر�شدهم  الأمريكية،  فلوريدا 
اأمتار،  كانوا ي�شتقلونه ليت�شارع مع ثعبان بطول ثالثة 
املنطقة  ه��ذه  يف  تعي�س  ال��ت��ي  الثعابني  وت��ه��دد  ويقتله. 
توازن  تعي�س يف  ب��الن��ق��را���س  م��ه��ددة  اأخ����رى  ح��ي��وان��ات 
ال�شلطات هناك على تعقب هذه  ول��ذا تعمل  بيئي فيها، 

الثعابني وا�شطيادها.

ابن الـ6 يقتل �سديقه بر�سا�سة
اأط��ل��ق ط��ف��ل اأم��ري��ك��ي يف ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ره الر�شا�س 
ع��ل��ى راأ�����س �شديقه )6 ���ش��ن��وات( مب��دي��ن��ة ت���وم ري��ف��ر يف 
�شرطة  قائد  ما�شرتوناردي،  مايكل  وق��ال  نيوجري�شي. 
تومز ريفر اإن الطفل براندون هولت، 6 اأعوام، كان يلعب 
حول منزل رفيقه، الذي دخل ملنزله وخرج حاماًل بندقية 
اأو�شح  الراأ�س.  يف  هولت  اأ�شابت  ر�شا�شة  منها  انطلقت 
مكتب املدعي العام يف مقاطعة اأتالنتيك اأن اأي قرار مل 
يتخذ حول مالحقات ق�شائية حمتملة يف احلادثة، التي 
اآخري م�شابهة، وقعت الثنني، بطلها طفل يف  اإثر  تاأتي 
الرابعة اأي�شاً وفقا ملا ن�شرته �شي اإن اإن وياأتي هذا احلادث 
بعد اأقل من اأ�شبوع على حادثة مماثلة، ت�شبب بها طفل 
اآخ����ر يف ال��راب��ع��ة مب��ق��ت��ل زوج����ة ن��ائ��ب ال�����ش��ري��ف بولية 
ال�شريف  الطفل مبقتل زوجة م�شاعد  وت�شبب  تيني�شي. 
عائلي،  ع�شاء  حفلة  خالل  تيني�شي،  يف  ليبانون  مبدينة 
وكان ال�شرطي يعر�س جمموعته من الأ�شلحة على اأحد 

اأقاربه عندما ح�شر الطفل، على ما اأفادت ال�شرطة.
وقالت الناطقة با�شم مكتب التحقيقات بتن�شي، كري�شتني 
هيلم: دخل الطفل اإىل الغرفة من دون اأن يلحظ وجوده، 
واأخذ ال�شالح وانطلقت الر�شا�شة ، التي قتلت ال�شحية، 

جوزفني فانينغ، 47 عاماً، على الفور.

مزاد لبيع اأغلى كتاب فى التاريخ بـ 30 مليون دولر
قالت دار مزادات �شوثبى اإنها تعتزم عر�س واحدة من بني 11 ن�شخة متبقية لأول كتاب يطبع فى اأمريكا فى مزاد 
علنى فى وقت لحق العام احلاىل، حيث يتوقع اأن ي�شل �شعرها اإىل 30 مليون دولر، مما يجعلها اأغلى كتاب فى 

التاريخ. وجرى طبع كتاب )مزامري اخلليج( عام 1640 فى كامربيدج بولية ما�شات�شو�شت�س.
والرتميمات  الإ���ش��الح��ات  بع�س  لتمويل  الكتاب  ه��ذا  بو�شطن  فى  القدمية  ت�شري�س  �شاوث  اأول��د  كني�شة  وتبيع 
للمبنى، ودعم ق�شاو�شتها. ومتتلك الكني�شة ن�شخة ثانية من الكتاب، بينما متتلك جامعتا هارفارد وييل وغريهما 

من املوؤ�ش�شات ن�شخا اأخرى.
وهذه اأول ن�شخة من الكتاب تعر�س للبيع منذ عام 1947 عندما �شجل �شعرا قيا�شيا للكتب بلغ 151 األف دولر، 
15 مليونا و30 مليون دولر فى مزادها، الذى تقيمه  اأن تباع ن�شخة الكتاب مبا يرتاوح بني  وقدرت دار �شوثبى 
فى نيويورك يوم 26 نوفمرب . وو�شف ديفيد ريدين رئي�س ق�شم الكتب فى �شوثبى هذا الكتاب باأنه اأ�شطورى نادر 
قائال اإنه يج�شد القيم التى ن�شاأت عليها اأمتنا وهى احلرية ال�شيا�شية واحلرية الدينية. ومن املقرر عر�س الكتاب 
اأجنلو�س  ولو�س  و�شيكاغو  الأح��د قبل عر�شه فى فيالدلفيا  اليوم  بنيويورك من اجلمعة، وحتى  �شوثبى  دار  فى 

ودال�س خالل الأ�شهر املقبلة. 
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لعبة فيديو تقتل مراهق
بنوبة  رو�شي  ا�شابة مراهق  اىل  والره��اق  املفرط  التوتر  اأدى 
قلبية بعد اأن ا�شتمر يف لعب لعبة فيديو كاونرت �شرتايك ملدة 
5 �شاعات متتالية، مما ت�شبب يف وفاته. وافاد موقع ليف نيوز 
اىل  عاد  ان  بعد  األيك�شي )14 عاما(  ا�شمه  ب��اأن �شبيا  الرو�شي 
�شاعات   5 م��ن  اأك���رث  ام�شى  امل��در���ش��ة  م��ن  ا�شحابه  م��ع  امل��ن��زل 
الأك�شن  األ��ع��اب  اح���دى  ���ش��رتاي��ك، وه��ي  ك��اون��رت  يف لعب لعبة 

املعروفة. 
ان  بعد  األيك�شي  ان  ك��ان��وا معه،  ال��ذي��ن  ال�شبي  اأ���ش��دق��اء  وق��ال 
وذهب  ال�شحية  بتدهور حاد يف حالته  �شعر  اللعب  توقف عن 
فا�شتدعوا   ، اأن��ه فقد وعيه هناك  ال  امل��اء،  لي�شرب  املطبخ  اىل 
ال����ش���ع���اف وح����اول����وا اإع����ادت����ه اىل ال���وع���ي ب��اأن��ف�����ش��ه��م، ب��ي��د اأن 

حماولتهم باءت كلها بالف�شل. 
ا�شابته  م��ات ج��راء  ال�شبي قد  ك��ان  ال�شعاف  ومل��ا و�شل فريق 
اأمرا�س القلب  األيك�شي كان يعاين من  اأن  بنوبة قلبية. وتبني 
املزمنة. وفتح التحقيق ملعرفة مالب�شات احلادث وحتديد ما اذا 
ال�شحية وتو�شيات  ابنهما  ال�شبي يتجاهالن حالة  والدا  كان 

الأطباء ب�شاأن عالجه. 

ي�سرق 27 �سيارة للتفحيط
ب��اإدارة التحريات والبحث  متكنت �شرطة منطقة تبوك ممثله 
لقيامه  )18عاماً(  �شعودي  ���ش��اب  على  القب�س  م��ن  اجلنائي 

ب�شرقة 27 �شيارة، لغر�س التفحيط.
�شعيد  بن  معتوق  ال��ل��واء  تبوك  منطقة  �شرطة  مدير  واأو���ش��ح 
الزهراين باأن اجلهود م�شتمرة من كافة من�شوبي الأمن العام 
باملنطقة ملكافحة اجلرمية ب�شفه عامه والق�شاء على الظواهر 
�شرائح  لكافة  الأم��ن  درج��ات  اأق�شى  لتحقيق  �شعياً  الإجرامية 

املجتمع.

فتاتــان ترفعــان جــرارا
وزنــــــه 1360 كجــــم   

بطلتني  اإىل  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف  مراهقتان  فتاتان  حتولت 
خ��ارق��ت��ني ف��ج��اأة، ح��ني متكنتا م��ن رف��ع ج���رار وزن���ه اأك���رث من 

1000 كيلوغرام باأيديهما لإنقاذ والدهما الذي علق حتته.
هانا )16 عاما( وهايلي )14 عاما( �شميث، وهما فتاتان ذات 
ولية  يف  منزلهما  ق���رب  كلبهما  ت��ن��زه��ان  ك��ان��ت��ا  ���ش��غ��رية  بنية 
اإىل  الفتاتان  وع���ادت  وال��ده��م��ا،  ���ش��راخ  �شمعتا  اأوري��غ��ون ح��ني 
الزراعي  اجل��رار  على �شدره  �شقط  وق��د  ال��وال��د  لتجدا  البيت 
ليتمكن  احلفر  البداية  يف  الأختان  وحاولت  الوحل.  ويغطيه 
اإىل اخلارج وحني ف�شلتا بذلك، حاولتا  والدهما من الن��زلق 

رفع اجلرار.
كيلوغراما،   1360 يبلغ  اجل��رار  وزن  "نورت" اإن  موقع  وق��ال 
القوة  جاءتهما  اأي��ن  من  بعد  تعرفا  مل  اإنهما  الفتاتان  وتقول 
لرفع اجلرار قليال حتى متكن والدهما جيف من اخلروج من 

حتته من دون اأن ي�شاب اإل بك�شر يف مع�شمه. 
ن�شاء املانيات يرتدين الزي املحلي خالل منا�شبة �شنوية تقام يف اأملانيا مع تفتح زهور الربيع. )ا ف ب(

�سيمور تنف�سل عن زوجها الرابع 
للممثلة  م��ك��ت��وب��اً  لي�س  ان���ه  ي��ب��دو 
الإنكليزية، جاين �شيمور، اأن تكون 
زوجها  انف�شلت  اأن  بعد  متزوجة، 
الأمريكي،  واملخرج  املمثل  الرابع 

جيم�س كي�س.
اأون�����الي�����ن  رادار  م����وق����ع  ون����ق����ل 
با�شم  امل���ت���ح���دث  ع����ن  الأم�����ريك�����ي 
بدورها  ا���ش��ت��ه��رت  ال��ت��ي  ���ش��ي��م��ور، 
ان جاين  ق��ول��ه  ك��وي��ن،  دك��ت��ور  يف 
يوؤكدان  ك��ي�����س  وج��ي��م�����س  ���ش��ي��م��ور 

انف�شالهما قبل اأ�شهر عدة.
واأ�����ش����اف ان��ه��م��ا ي��ع��م��الن يف هذه 
ب�شاأن  ال���ت���ف���او����س  ع��ل��ى  امل���رح���ل���ة 
و�شيم�شيان  ط��الق��ه��م��ا،  ����ش���روط 
ك���وال���دي���ن حمبني  ع��الق��ت��ه��م��ا  يف 
العمل  يف  وك�����ش��رك��اء  لأولده����م����ا، 
اأعمالهما  ع��ل��ى  يحافظا  اأن  ع��ل��ى 
اخلريية التي �شبق وبداآ بها خالل 

زواجهما .
ي�شار اإىل ان �شيمور تزوجت كي�س، 
وهو زوجها الرابع، يف العام 1993 
ولديهما ول��دان، وي��رتدد ان �شبب 
النجمة  خ���ي���ان���ة  ه����و  الن���ف�������ش���ال 

الأمريكية لزوجها.

زاك اإيفرون
 م�ساب يف مع�سمه 

ت��ع��ر���س ال��ن��ج��م الأم����ريك����ي، زاك 
مع�شمه  يف  لإ����ش���اب���ة  اإي�����ف�����رون، 
خ����الل ت�����ش��وي��ر اأح������دث اأف���الم���ه 
الأمريكي،  زي  اإم  تي  واأف��اد موقع 
ان دور اإيفرون ال�شينمائي اجلديد 
ي�شور  ال��ذي   Townies فيلم  يف 
باأمل  ل��ه  اأجن��ل�����س، ت�شبب  ل��و���س  يف 

�شديد جراء اإ�شابته يف مع�شمه.
ال��ب��ال��غ من  امل��م��ث��ل  ان  اإىل  واأ����ش���ار 
ا�شتهر  وال�����ذي  ���ش��ن��ة،   25 ال��ع��م��ر 
 High School باأدواره يف اأفالم
يلف  وه����و  ���ش��وه��د   ،  Musical

مع�شمه الأمين برباط اأبي�س.
عن  ر�شمي  اإع���الن  اأي  ي�شدر  ومل 
كيفية  اأو  ب��ال��ت��ح��دي��د  الإ����ش���اب���ة 

تعر�س املمثل ال�شاب لها.

الذعر يف  الريا�شي  الطب  اأث��ار طبيب متخ�ش�س يف 
عندما  الن�شائية  باملالب�س  بولعها  امل��ع��روف��ة  فرن�شا 
اأك��رث من  على �شدور  اأج��راه��ا  التي  درا�شته  ان  اأعلن 
16 عاما خل�شت اإىل �شرورة  مدى  على  امراأة   300

التخلي عن حمالت ال�شدر.
روليون  ديني  ج��ان  الطبيب  على  الأ���ش��واء  و�شلطت 
)62 عاما( بعد اأن قال ملحطة اإذاعية طالبية اإن بحثه 
الع�شالت  ي�شعف  ال�����ش��در  حمالة  ارت����داء  اأن  اأظ��ه��ر 
على  ينبغي  اأن��ه  م�شيفا  للثديني  احلاملة  الطبيعية 

الن�شاء التفكري يف عدم ارتدائها.
ما  و�شرعان  الوطنية  الإذاع���ة  اإىل  النباأ  ه��ذا  وو���ش��ل 
لحقت ال�شحف والقنوات التلفزيونية روليون الذي 
ي��ع��م��ل يف ج��ام��ع��ة ف��ران�����س ك��وم��ت��ي��ه ال�����ش��غ��رية ببلدة 

بيزان�شون �شرق البالد.
واأجرت اإذاعة فران�س اإنفو مقابلة مع اإحدى املتطوعات 
قالت  كابو�شني )28 عاما( حيث  الدرا�شة وتدعى  يف 

اإن خلعها حمالة ال�شدر �شاعدها على التحرر يف اأكرث 
من ناحية وحت�شني تنف�شها وا�شتقامة ج�شدها.

وقالت كابو�شني للمحطة الإذاعية الإخبارية ميكنك 
التنف�س ب�شكل اأف�شل والوقوف ب�شورة اأكرث ا�شتقامة 

ويقل اح�شا�شك بالآم الظهر. 
اأي�شا  ال�شهرية  اليومية  لوموند  �شحيفة  واهتمت 
يوؤرخ لأ�شول حمالة  تقريرا  ن�شرت  اإذ  الدرا�شة  بهذه 

ال�شدر التي يرجع تاريخها اإىل القرن الرابع ع�شر.
وقال روليون لرويرتز اإن هذه الدرا�شة التي مل تن�شر 
بعد ما زالت يف مراحلها الأوىل واإنه يرى من ال�شابق 
رغم  الن�شاء  جلميع  قاطعة  ن�شيحة  اإ���ش��داء  لأوان����ه 

ال�شجة الإعالمية التي اأثارها بحثه.
على  اأجراها  التي  لدرا�شته  الأولية  النتائج  واأظهرت 
اأن  و35 عاما   18 اأعمارهن بني  ت��رتاوح  ام���راأة   330
ارتداء حمالة ال�شدر يف �شن مبكرة غري مفيد للثدي 

وال�شتغناء عنها ميكن اأن يزيد من ق�شاوته.

تو�سية بالتخل�س من حمالت ال�سدر

هدية غريبة من ديجيرني�س اإىل كلوم
اإىل عار�شة  اإيلني ديجينريي�س، هدية غريبة من نوعها  قّدمت جنمة الكوميديا الأمريكية، 

اق��رتب موعده، وهي  ال��ذي   40 ال�  الأملانية، هايدي كلوم، مبنا�شبة ذك��رى مولدها  الأزي��ارة 
حلقة  يف  ديجيرني�س،  ا�شت�شافت  وق��د  للنجاة.  ط��وق  من  م�شنوعة  حمراء  قبعة  عن  عبارة 
قالت  التي  كلوم،   ،  the Ellen Degeneres Show برناجمها  من  املا�شية  قبل  الليلة 
لذكرى  لها حفاًل  �شتجري   ،  America's Got Talent برنامج  تان�شي، يف  زميلتها  اإن 

جميع  من  �شيطلب  اأن��ه  اإىل  م�شرية  املقبل،  يونيو  حزيران  من  الأول  يف   40 ال���  ميالدها 
احلا�شرين اعتمار قبعة عند قدومهم.

للنجاة،  ط��وق  عن  عبارة  هي  قبعة،  ل�شيفتها  قّدمت  اأن  اإل  ديجينريي�س  من  ك��ان  فما 
وحماطة ب�شباك وباأع�شاب البحر. وقالت كلوم ممازحة اإنني ل اأكرتث ل�شني ، م�شرية اإىل 

اأنها ت�شعر بال�شعادة كلما حتني ذكرى مولدها فهذا يعني اأننا ل نزال اأحياء ومن�شي وقتاً 
ممتعاً . وعن مو�شوع حفلة عيد مولدها، قالت كلوم اإن اجلميع عليه احل�شور وهو يعتمر 
اأن كل املدعوين عليهم ارتداء قبعة غريبة. وعلقت على القبعة التي  قبعة ، م�شرية اإىل 

اأهدتها اإياها ديجينري�س، قائلة اإنه ميكن ا�شتخدامها لإنقاذ الأ�شخا�س واأ�شافت 
ممازحة اأنه ميكن اأن اأنزعها عن راأ�شي واأرميها يف املياه .


