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28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 05 

�ص 12

�ص 19

�لفيكتوري 3 و�أبوظبي 5 
جاهز�ن لتحدي �لزمن يف �ل�صني

عربي ودويل

�إطالق جمموعة من �لغزالن يف 
حممية �أ�صجار �لقرم و�حلفية بكلباء

�لفجر �لريا�صي

�خبار �المار�ت

جرن�ل �أمريكي يك�صف ..  تنظيم �لقاعدة 
ي�صعى �إىل موطئ قدم له يف تون�ص؟!

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  يقوم �شاحب 
للمملكة  ر���ش��م��ي��ة  ب���زي���ارة  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�لأول من  �إىل  �أب��ري��ل   30 �لفرتة من  خ��ال  �ملتحدة 
�مللكة  م��ن ج��ال��ة  ل��دع��وة  تلبية  �ملقبلني وذل���ك  م��اي��و 

�إليز�بيث �لثانية ملكة بريطانيا.
بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لر�شمية  �ل��زي��ارة  ه��ذه  وت��ع��د 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للملكة �ملتحدة منذ زيارة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�لثانية  �إليز�بيث  �مللكة  وكانت   .1989 �لعام  ثر�ه يف 
وزوجها دوق �أدنربة قد قاما بزيارتني ر�شميتني لدولة 

�لعام  يف  و�لثانية   1979 �ل��ع��ام  يف  �لأوىل  �لإم����ار�ت 
 .2010

وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وق���ال 
�خلارجية �إن �لزيارة �لر�شمية ل�شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة، و�لتي تاأتي تلبية لدعوة جالة �مللكة �إليز�بيث 
�لثانية، تعد �شاهد� على �لعاقات �لعميقة و�لتاريخية 
بني �لإم��ار�ت و�ململكة �ملتحدة وعلى �لفر�س �لكبرية 

للتعاون �مل�شتمر بني �لبلدين.
و�أكد �شموه �لتز�م �لإمار�ت حتت قيادة �شاحب �ل�شمو 
�لثنائية  �ل��ع��اق��ات  بتوطيد  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
مع �ململكة �ملتحدة على جميع �لأ�شعدة، مع �لرتكيز 
�لإقليمي  �لتجارة و�لتعليم و�لأمن  ب�شكل خا�س على 

   

 وزارة اخلارجية تدعو مواطني 
الدولة عدم ال�سفر اإىل العراق 

•• اأبوظبي-وام:

دعت وز�رة �خلارجية مو�طني �لدولة عدم �ل�شفر �إىل جمهورية �لعر�ق 
وذل��ك نظر�  �حل��ايل  �لوقت  �لقن�س يف  بغر�س ممار�شة هو�ية  �ل�شقيقة 
بن  ع��ب��د�هلل  �شعادة  ب��ذل��ك  ���ش��رح  و�لأم��ن��ي��ة.  �ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع  لتوتر 
حممد بن بطي �آل حامد وكيل وز�رة �خلارجية ..وقال باأن هذ� �لإجر�ء 
ياأتي �نطاقا من حر�س �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على رعاية و�شامة 
بالتعليمات  و�لتقيد  �لل��ت��ز�م  �شرورة  على  و�أك��د  �لدولة  مو�طني  كافة 
�لتي تهدف �إىل �شامتهم. و�أكد �شعادته على مو�طني �لدولة ب�شرورة 
توفرها  و�ل��ت��ي  �خل���ارج  �إىل  �شفرهم  ح��ال  ت��و�ج��دي  �لت�شجيل يف خدمة 
للتو��شل  وذل��ك  ل��ل��وز�رة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شفحة  على  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�لتايل  �لرقم  على  �لتو��شل  �أو  �لطو�رئ  �لدولة يف حالت  مع مو�طني 

.  80044444

النيابة العامة يف اأبوظبي حتيل �سائق ال�ساحنة 
املت�سبب يف حادث العني اإىل حمكمة اجلنح

•• اأبوظبي-وام:

�أحالت �لنيابة �لعامة يف �أبوظبي �شائق �شاحنة �آ�شيويا �إىل حمكمة �جلنح 
بتهمة �لت�شبب يف حادث �شيح �شربة يف مدينة �لعني �لذي وقع خال �شهر 
فرب�ير �ملا�شي و�أودى بحياة 21 عاما بالإ�شافة �إىل �إ�شابة 23 �آخرين. 
�ملحملة  �شاحنته  يقود  ك��ان  �ملتهم  �أن  �أو�شحت  �لنيابة  حتقيقات  وكانت 
بخم�شة و�شبعني طنا من مادة �لكنكري �شالكا �مل�شار �لأمين بطريق معبد 
ذي �جتاهني مت�شادين يت�شمن م�شار� و�حد� فقط لكل �جتاه وذلك دون 
�أن يتخذ �لحتياطات �لازمة من حيث �لتقيد بال�شرعة �ملطلوبة وترك 
م�شافة كافية بينه وبني �ملركبة �لتي كانت ت�شري �أمامه على نف�س �مل�شار 
لتفادي  �شاحنته  �إي��ق��اف  على  �ملتهم  ق��درة  ع��دم  �إىل  �أدى  مم��ا  و�لجت���اه 
�لت�شادم مع �حلافلة �لتي كانت تقل �ملجني عليهم وبالتايل �شري �ملركبة 
ب�شكل عر�شي ثم ��شطد�مها بحافلة �ملجني عليهم ثم �لت�شاق �ملركبتني 
و�نزلقهما و��شطد�مهما باحلاجز �حلديدي وبعد ذلك �شقوط �حلافلة 
يف منحدر جانبي على جانبها �لأمين ثم �شقوط �شاحنة �ملتهم عليها مما  حممد بن ر��شد ي�شهد �لحتفال مبرور ربع قرن على �ن�شاء كليات �لتقنية �لعليا  )و�م(

خليفة يزور بريطانيا 30 اأبريل 
املقبل بدعوة من ملكة بريطانيا

اأمر باإعفاء 14 مواطنا من �سداد قرو�ض الإ�سكان

حممد بن را�سد ي�سهد احتفاال مبنا�سبة 
مرور  ربع قرن على اإن�ساء كليات التقنية العليا 

•• دبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�هلل  رع��اه  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
من  مو�طنا   14 ب��اإع��ف��اء  دب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته 
لتعرث  نظر�  عليهم  �ملتبقية  �لإ���ش��ك��ان  ق��رو���س  ���ش��د�د 
و�لعجز  �ل��وف��اة  مثل  قهرية  ل��ظ��روف  نتيجة  �ل�����ش��د�د 
�ل�شحي و�نخفا�س �لدخل ب�شورة يتعذر معها �لوفاء 

باأق�شاط �لقر�س.

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد  �خ��رى  جهة  م��ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ملا�شية  ق��ب��ل  �ل��ل��ي��ل��ة  دب���ي رع����اه �هلل  �ل������وزر�ء ح��اك��م 
�لإح��ت��ف��ال �ل��ك��ب��ري �ل���ذي �أق��ي��م يف �ل��ف�����ش��اء �خلارجي 
دبي  يف  ج��م��ري�  نخلة  ���ش��اط��ئ  ع��ل��ى  ريك�شو�س  ل��ف��ن��دق 
كليات  �إن�شاء  على  �لتميز  من  قرن  ربع  م��رور  ملنا�شبة 
 1988 ع��ام  �أ�ش�شت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  يف  �لعليا  �لتقنية 
مبوجب مر�شوم �إحتادي �شادر عن �ملغفور له باإذن �هلل 
تعاىل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ث��ر�ه.            )�لتفا�شيل 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�شّن �لرئي�س �لتون�شي �ملوؤقت �ملن�شف �ملرزوقي هجوما 
�ألقاها  خ��ال حما�شرة  ب��اده  �ملعار�شة يف  على  ح��اّد� 
�لدوحة،  �لقطرية  �لعا�شمة  فنادق  باأحد  –�لثاثاء- 
جتاوز  بع�شها  و�أن  ب��رن��اجم��ا  مت��ت��ل��ك  ل  �إن��ه��ا  ق��ائ��ا 

�خلطوط �حلمر للق�شوة و�خلبث و�شوء �لنية.
ودعا �ملرزوقي �إىل �ل�شرب حتى متر �لباد ب�شام �إىل 
بّر �لأمان، م�شري� �إىل �أّن �ل�شعب هو �لذي �شيحكم يف 
�لأخري على كل �لأطر�ف لأنه يعرف من يريد �لهدوء 

ومن يريد �لوحدة �لوطنية ومن يريد �حلرب �لأهلية 
وم���ن ي��ري��د ���ش��ب �ل��زي��ت ع��ل��ى �ل��ن��ار وم���ن مي�شي كل 
�لوقت يف �إطفاء �حلر�ئق، م�شري� �إىل �أنه وزمائه )يف 
يف  وقتهم  كل  مي�شون  �لذين  هم  �حلاكمة(  �لرتويكا 
�إطفاء �حلر�ئق و�ن هناك �أنا�س يق�شون كل وقتهم يف 

�شب �لزيت على �لنار، يف �إ�شارة �شمنية �إىل �ملعار�شة.
وكان �ملن�شف �ملرزوقي قد �أّكد خال حو�ر �أدىل به لقناة 
�جلزيرة �نه لو �تفق �أن ��شتحوذ �لعلمانيون �ملتطرفون 
�أو  ب��الن��ق��اب  ���ش��و�ء  ك��ان��ت  و�شيلة  ب���اأّي  �ل�شلطة  على 
�مل��ظ��اه��ر�ت .                                     )�لتفا�شيل 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�ق��ت��ح��م ع�����ش��ر�ت �مل�����ش��ت��وط��ن��ني �م�����س ب���اح���ات �مل�شجد 
�لأق�شى �ملبارك، بحر��شة م�شددة من قو�ت �لحتال 
نائب  �لح��ت��ال  �شرطة  منعت  ح��ني  يف  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 

رئي�س �لكني�شت مو�شيه فيجلن من �قتحامه.
�لكني�شت مو�شيه فيجلن قد دعا لقتحام  وكان ع�شو 
�مل�شجد �لق�شى �لربعاء �حتفاء ببدء عيد �لف�شح على 

�ل�شعب �ليهودي.
ويف ذ�ت �ل�شياق، �أفاد �ل�شيخ عز�م �خلطيب مدير د�ئرة 
��شر�ئيليا  م�شتوطنا   112 �ن  �لإ�شامية   �لأوق���اف 
�ل�شابعة  �ل�شاعة  �لأق�شى من  �مل�شجد  باحات  �قتحمو� 
عرب  �شباحا،  �لعا�شرة  �ل�شاعة  حتى  فجر�  و�لن�شف 

بو�بة باب �ملغاربة، و�أ�شار �ىل �نت�شار �شرطي يف �شاحات 
�ل�شرطة منعت فيجلن  �ن  و�أو�شح �خلطيب  �لأق�شى. 
، وذلك بعد �ت�شالت مكثفة من  من �قتحام �لأق�شى 
�لأردنية  و�ل�����ش��ف��ارة  �لإ���ش��ام��ي��ة  �لأوق����اف  د�ئ���رة  قبل 
له  �ل�شماح  لعدم  �لثاثاء،  منذ  �لحتال  �شرطة  مع 

بدخول �لأق�شى، حمذرين من �لأمر.
و�أ�شاف �ل�شيخ �خلطيب �ن قو�ت �لحتال قامت بطرد 
�لأق�شى،  �شاحات  من  و�ملر�بطني  �ل�شبان  من  �لعديد 
�شهود  و�ف��اد  �ليه.  �لدخول  �لعديد من  ومنعت كذلك 
عيان �ن تد�فعا بالأيدي ح�شل بني �ل�شبان و�ملتطرفني 
بعد  منه  خروجهم  �أث��ن��اء  �ل�شل�شلة  ب��اب  قبالة  �ليهود 
و�لهتافات  �لتكبري�ت  تعلو  حني  يف  �ملعتادة،  جولتهم 

خال �لقتحامات من قبل طاب م�شاطب �لعلم.

الفجر........    04:56            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:38  
الع�صاء......   08:08

�لنائب �لعام �ل�شابق�لنائب �لعام �ملعني من قبل مر�شي 

معاذ �خلطيب يلقي كلمة خال تد�شينه �أول �شفارة يف �لعامل للمعار�شة �ل�شورية بقطر  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت �لهيئة �لعامة للثورة �ل�شورية 
�إن قو�ت �لنظام ��شتخدمت �لغاز�ت 
يف  �لكيميائية  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �ل�شامة 
ريف  يف  �ل��ذي��اب��ي��ة  ل��ب��ل��دة  ق�شفها 
دم�شق �م�س ، يف غ�شون ذلك تدور 
م��ع��ارك ���ش��اري��ة ب��ني �جلي�س �حلر 
بالعا�شمة  �أحياء  �لنظام يف  وق��و�ت 

ومدن وبلد�ت بريف دم�شق. 
ك��م��ا �ن��دل��ع��ت ����ش��ت��ب��اك��ات يف حلب 
ودير �لزور و�شط ��شتمر�ر �لق�شف 
دهم  على حم�س وحماة، وحمات 
و�عتقالت يف درع��ا، وحت��دث �حتاد 
تن�شيقات �لثورة عن �ن�شقاق مائتي 
ج���ن���دي يف ري����ف دم�����ش��ق و�إط�����اق 
�شمال  ����ش���ك���ود  �����ش����و�ري����خ  ث����اث����ة 

�لباد.
وقد وثقت �ل�شبكة �ل�شورية حلقوق 
�شوريا  يف  �لع�شر�ت  مقتل  �لإن�شان 
ودير  وح��م�����س  درع����ا  يف  معظمهم 
�ل�����زور، وب���ني �ل��ق��ت��ل��ى ث��م��ان��ي��ة من 
يف  �شقطو�  �حل���ر  �جل��ي�����س  عنا�شر 

��شتباكات مع قو�ت �لنظام.
�شباح  منذ  عنيفة  م��ع��ارك  وت���دور 
بدم�شق  �ل��ت�����ش��ام��ن  ح���ي  يف  �م�����س 

و�لثاثني بعد �ملائة.
وق������ال �حت������اد ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات �ل���ث���ورة 
بلدة  يف  ت����دور  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  �إن 
وج��رح��ى، يف  قتلى  �أوق��ع��ت  �لعتيبة 
للثورة  �لعامة   �لهيئة  �أ�شارت  حني 
�إىل �شن قو�ت �لنظام حمات دهم 
�أدت  �لعتيبة  يف  و��شعة  و�ع��ت��ق��الت 

لنزوح عدد من �لأهايل.
تن�شيقيات  �حت����اد  حت���دث  و���ش��م��ال 
�إط��اق ثاثة  �ل�شورية عن  �لثورة 
�ملا�شية  قبل  �لليلة  �شكود  �شو�ريخ 
�شقطت يف حمافظة �لرقة، يف حني 
ق��ال م��ر����ش��ل �جل��زي��رة يف حلب �إن 
�شاروخني من نوع �شكود �شقطا يف 

ريف حلب �ل�شمايل.
�لئ����ت����اف  �ف���ت���ت���ح  �ل�����دوح�����ة  ويف 
�ل��وط��ن��ي �ل�����ش��وري �مل��ع��ار���س �م�س 
�ول �شفارة له يف �لعامل لدى قطر، 
وذل��ك غ��د�ة �شغله مقعد دم�شق يف 
�ملمثل  و�ع��ت��ب��اره  �لعربية  �جلامعة 
لل�شوريني،  و�ل���وح���ي���د  �ل�����ش��رع��ي 

بح�شب مر��شل لفر�ن�س بر�س.
�ملعار�شة  �ئ���ت���اف  رئ��ي�����س  ود����ش���ن 
�شفارة  مقر  �خلطيب  م��ع��اذ  �ح��م��د 
�لئتاف �لوطني �ل�شوري وتقع يف 

�حلي �لدبلوما�شي.

افتتاح اأول �سفارة للمعار�سة ال�سورية يف قطر

ق�سف بالكيمياوي ومعارك يف دم�سق وريفها و�سكود على حلب

جناة م�سوؤول يف ال�سلطة املحلية بح�سرموت من حماولة اغتيال 
ع�سيان �سامل يف عدن وعتق جنوب اليمن

•• �صنعاء-وكاالت:

فيما  �ليمن،  جنوب  وعتق  عدن  مدينتي  �م�س  �شامل،  مدين  ع�شيان  �شّل 
�شقط جريح خال مو�جهات بني رجال �لأمن وحمتجني، ونّفذت �ل�شلطات 

�لأمنية حملة �عتقالت طالت 4 من عنا�شر �حلر�ك �جلنوبي.
وقال م�شدر ميني حملي ليونايتد بر�س �إنرتنا�شونال، �إن ع�شياناً مدنياً 
�شبوة(  حمافظة  )عا�شمة  وعتق  ع��دن  م��دي��ري��ات  جميع  يف  �حل��رك��ة  �شّل 
وحركة  و�مل��د�ر���س  و�جلامعات  �حليوية  �ملر�فق  �أي�شاً  و�شّل  �لباد،  جنوب 
�ملاحة و�شركات �لطري�ن. و�أ�شار �إىل �أن قو�ت �لأمن �أطلقت �لنار وقنابل 
م�شيلة �لدموع باجتاه �ملحتجني من عنا�شر �حلر�ك، ما ت�شّبب يف �شقوط 
جريح حالته خطرية يدعى عمر مدي، فيما �قتحمت �ملدرعات مديريات 

�ملعا وكريرت و�ملن�شورة.
ح�شني  ح�شرموت  مبحافظة  �ل�شحر  ملديرية  �لعام  �ملدير  جنا  ذل��ك  �ىل 
حممد باد�هية �لعمودي من حماولة �غتيال بتفجري عبوة نا�شفة و�شعت 
يف �شيارته. ونقلت وكالة �لأنباء �ليمنية عن م�شدر �أمني يف �ملديرية قوله 
بعد  �نفجرت  �ليمني  �مل�شوؤول  �شيارة  يف  جمهولون  زرعها  �لتي  �لعبوة  �إن 
�إىل  ب��الإد�رة �ملحلية يف �ملديرية.. م�شري�  خروجه مبا�شرة من مقر عمله 

�أنه �أ�شيب بجروح طفيفة.

�لذي  �لثورة  تن�شيقيات  �حتاد  وفق 
�أ����ش���ار �أي�����ش��ا �إىل ���ش��ق��وط ق��ت��ل��ى يف 
و�ن�شاق  �ل��ق��اب��ون  ح��ي  ع��ل��ى  ق�شف 
�لنظام  ق���و�ت  م��ن  ع�شكري  مائتي 
و�ن�شمامهم للجي�س �حلر يف ريف 
دم�شق، يف حني ذكرت �لهيئة �لعامة 
للثورة �أن �لق�شف �ملكثف بالطري�ن 

�حل����رب����ي و�مل���دف���ع���ي���ة ع���ل���ى خميم 
و�لقابون  جوبر  و�أح��ي��اء  �ل��ريم��وك 
و�شط  وجرحى  قتلى  �أوق��ع  وبرنية 

��شتباكات يف حميط تلك �ملناطق.
يف غ�شون ذلك تعر�شت مدن د�ريا 
وبلد�ت  �ل�����ش��ام  ومع�شمية  وزم��ل��ك��ا 
وم�شايا  و�لذيابية  و�لعتيبة  ببيا 

مناطق  وع������دة  م����ق����د�د  و����ش���ي���دي 
عنيف  لق�شف  �ل�����ش��رق��ة  ب��ال��غ��وط��ة 
و�ملدفعية  �ل�����ش��و�ري��خ  ب���ر�ج���م���ات 
�لثقيلة، ��شتهدف �ملناطق �ل�شكنية 
و����ش���ط ق���ت���ال ����ش���ار يف د�ري������ا �لتي 
��شتعادتها  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  حت����اول 
�خلام�س  لليوم  �حل��ر  �جلي�س  م��ن 

مقتل جندي للناتو يف اأفغان�ستان
•• كابول-يو بي اأي:

�مل�شاعدة  ل��ق��وة  ت��اب��ع  ق��ت��ل ج��ن��دي 
�لدولية يف �أفغان�شتان �إي�شاف �م�س 

بهجوم م�شّلح ب�شرق �لباد.
�إن  ب�����ي�����ان  يف  �إي�����������ش�����اف  وق�����ال�����ت 
هجوم  بعد  قتل  لها  تابعاً  عن�شر�ً 

للمتمردين �شرق �أفغان�شتان .
�جلندي  جن�شية  �لقوة  تذكر  ومل 

�لقتيل �أو �ملكان �ملحدد ملقتله.
وقد قتل منذ بد�ية �لعام 2013 
لإي�شاف  ج���ن���دي���اً   23 �جل�������اري، 
ب�����اأرج�����اء  ح����������و�دث خم���ت���ل���ف���ة  يف 

�أفغان�شتان.
وقتل �م�س 52 م�شلحاً من طالبان، 
يف عمليات م�شرتكة نفذتها �لقو�ت 
�لأمنية �لأفغانية وقو�ت �مل�شاعدة 
)�إي�شاف(  �أفغان�شتان  يف  �لدولية 
و�لع�شرين  �لأرب��ع  �ل�شاعات  خال 
م��ن��اط��ق خمتلفة من  �لأخ����رية يف 

�لباد.

ترف�ض  ال�سودانية  املعار�سة 
دعوة نائب الرئي�ض اىل احلوار 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

�ل�شيا�شية  �مل���ع���ار����ش���ة  رف�������ش���ت 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ة �لرب���ع���اء دع����وة نائب 
�ل�����ش��ود�ين ع��ل��ي عثمان  �ل��رئ��ي�����س 
�عد�د  يف  للم�شاركة  �لثاثاء  ط��ه 

د�شتور جديد للباد.
وتاأتي دعوة طه �ملوجهة �ي�شا �ىل 
�جلي�س  يقاتلون  �لذين  �ملتمردين 
�لزرق،  و�لنيل  ك��ردف��ان  جنوب  يف 
بعد حت�شن يف �لعاقات مع جنوب 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  وك����ان  �ل�������ش���ود�ن. 
�لتح�شن  هذ�  �ن  �عترب  �ل�شود�ين 
ي��وف��ر م��ن��اخ��ا ���ش��ي��ا���ش��ي��ا �ف�����ش��ل يف 
�ل�شود�ن حيث مت �شجن �شخ�شيات 
من �ملعار�شة مر�ت عدة. وقد دعا 
و�ملتمردين  �ملعار�شة  �لثاثاء  طه 
�ول موؤمتر  وذل���ك يف  �ىل �حل���و�ر 

�شحايف يعقده منذ �شنتني. 

اّتهمها ب�سّب الّزيت على الّنار:

م�سانق املرزوقي تثري �سخط املعار�سة التون�سّية..!

م�ستوطنون يقتحمون االأق�سى بتحري�ض من برملاين ا�سرائيلي 
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ليبيا  وزراء  رئ��ي�����ض 
ال���دول���ة  اىل  ي�����س��ل 

•• ابوظبي-وام:

و�شل �ىل �لباد م�شاء �م�س 
زيد�ن  �ل��دك��ت��ور علي  م��ع��ايل 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل��ل��ي��ب��ي يف 
ي��ج��ري خالها  زي����ارة ع��م��ل 
�مل�شئولني  كبار  مباحثات مع 
��شتقباله  يف  وك��ان  بالدولة. 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  باملطار 
ن���ه���ي���ان وزي����ر  ب����ن ز�ي������د �ل 
�شعيد  و����ش���ع���ادة  �خل���ارج���ي���ة 
�شفري  �لكعبي  حممد  عبيد 
و�شعادة  ليبيا  ل���دى  �ل��دول��ة 
�لناي�س  �لدكتور عارف علي 

�شفري ليبيا لدى �لدولة.

الق�ساء يلغي قرار مر�سي عزل النائب العام ال�سابق
•• القاهرة-وكاالت:

قر�ر  �لغت  �ل��ق��اه��رة  ��شتئناف  حمكمة  �ن  �م�س  �مل�شري  �لتلفزيون  ق��ال 
�لرئي�س �مل�شري �ل�شامي بعزل �لنائب �لعام �ل�شابق �مل�شت�شار عبد �ملجيد 

حممود من من�شبه وق�شت باعادته �ىل من�شبه.
وكان مر�شي قرر عزل عبد �ملجيد من من�شبه وعني �لنائب �لعام �حلايل 
طلعت عبد �هلل بدل منه، وذلك يف �عان د�شتوري ��شدره يف نهاية ت�شرين 
يف  �لق�شائية  �لو���ش��اط  يف  و����ش��ع��ا  غ�شبا  و�ث���ار   2012 نوفمرب  �ل��ث��اين 

م�شر و�شط �تهامات للرئي�س بالتدخل يف �عمال �لق�شاء.
ورف�شت �لنيابة �لعامة يف م�شر، �م�س �حلكم وقال �لناطق �لر�شمي با�شم 
�لنيابة �لعامة يف م�شر �مل�شت�شار م�شطفى دويد�ر، لل�شحافيني م�شاء �أم�س 
�إن �حلكم �ل�شادر من د�ئرة رجال �لق�شاء بعودة �لنائب �لعام �مل�شت�شار عبد 

�ملجيد حممود، حكم غري قابل للتنفيذ ول �شند له لأنه غري نهائي.
�أن يتم  �ل��ق��ر�ر ��شرتط لكي يكون �حلكم نهائي لب��د  �أن  و�أ���ش��اف دوي���د�ر 
للنق�س،  قابل  �حلكم  �أن  طاملا  �شدوره  من  يوماً   40 خال  عليه  �لطعن 
�لعدل هما من لهما �حلق فى  �أن هيئة ق�شايا �لدولة ووز�رة  �إىل  م�شري�ً 

�لطعن على �حلكم.
فوجئ  �إن��ه  قوله  �ل�شابق  �لعام  �لنائب  �ىل  م�شرية  �إع��ام  و�شائل  ون�شبت 

بقر�ر �إعادته �ىل من�شبه، و�إنه يدر�س �لقر�ر.

لوكالة  للمحامني،  �ل���دويل  �لحت���اد  ع�شو  بكر،  �ب��و  خالد  �ملحامي  وق��ال 
فر�ن�س بر�س �حلكم �شادر من د�ئرة تعينات �لق�شاة يف حمكمة �ل�شتئناف 
بعد طعن �لنائب �لعام �ل�شابق يف قر�ر عزله، و��شاف �ملحكمة ر�أت �ن قر�ر 
مر�شي ل يتفق مع �شميم قانون �ل�شلطة �لق�شائية ولذلك حكمت بعودة 
�مل�شت�شار عبد �ملجيد ملن�شبه. و�و�شح �بو بكر نحن �مام عقبة كبرية.. حكم 

حمكمة و�جب �لنفاذ و�عان د�شتوري حم�شن.



اأخبـار الإمـارات

02

اخلميس -    28   مارس    2013 م    -    العـدد   10752
Thursday   28    March    2013  -  Issue No   10752

�سيف بن زايد يطلق لعبة �سباق البداير على اأبل �ستور وجوجل بالي

رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة يلتقي رئي�ض قوات الدفاع املاليزي ويزور معر�ض ليما 2013

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �أطلق 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�شباق  لعبة  �أب��وظ��ب��ي  يف  م��وؤخ��ر� 
�لإلكرتونية  �لتوعوية  �ل��ب��د�ي��ر 
جوجل  و  �شتور  �أب��ل  �شوقي  على 
�لأن�شطة  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ب����اي 
و�لفعاليات �لتي ينظمها برنامج 
�لتابع  �ل��ط��اب  لتمكني  خليفة 
لديو�ن �شمو نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.
�ل�شيخة  م���ن  ���ش��م��وه  ت�����ش��ل��م  ك��م��ا 
رئي�شة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  خ���ل���ود 
خليفة  لربنامج  �لعلمية  �للجنة 
لتمكني �لطاب �لوثيقة �لعلمية 
للربنامج و�لتي تعد �لإطار �لعام 

للمناهج �خلا�شة بالربنامج.
وثمن �شموه جهود �لفرق �لعاملة 
يف برنامج خليفة لتمكني �لطاب 
وز�رة   50 ن���ح���و  ت�����ش��م  و�ل����ت����ي 

طار�س  و�ل��ل��و�ء  �لطاب  لتمكني 
�لإد�رة  م���دي���ر  �مل��ن�����ش��وري  ع��ي��د 
�لعامة للمو�رد �لب�شرية ب�شرطة 
دب���ي �مل�����ش��رف �ل���ع���ام ع��ل��ى مركز 
من  وع��دد  �لفرت��شي  �لتدريب 

�مل�شوؤولني.
خلريباين  ن��ا���ش��ر  �ل���ل���و�ء  وق����ال 
�لأل����ع����اب  �إط�������اق  �إن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
نائب  �شمو  بح�شور  �لإلكرتونية 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
حققته  ما  مدى  يوؤكد  �لد�خلية 
ه���ذه �لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة من 
�أنها  خا�شة  �شموه  ل��دى  �هتمام 
لوجود  ����ش���روري���ة  ح���اج���ة  ل���ب���ت 

�ألعاب �إلكرتونية حملية.
و�شع  �أن  �لنعيمي  �للو�ء  و�أو�شح 
لعبة جتريبية �شباق �لبد�ير على 
كمرحلة  �شتور  �آب��ل  �شركة  موقع 
�لتغذية  ل����در������ش����ة  جت���ري���ب���ي���ة 
�لر�جعة لها ومدى قدرتها على 
�ل�شتجابة للتحديات من �لألعاب 
�إطار در��شة مدى  �ملماثلة لها يف 

وهيئة �حتادية وحملية .. موؤكد� 
�إليها  �مل�����ش��ار  �لأل���ع���اب  �أن  ���ش��م��وه 
�لو�شائل جذبا وتاأثري�  �أكرث  من 
م�شامني  وحتتوي  �لنا�شئة  على 

تربوية ووطنية متعددة.
وبارك �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان �لوثيقة �لعلمية 
ل���ل���ربن���ام���ج وم�����ا ت��ت�����ش��م��ن��ه من 
ت�شمينها  ميكن  و�أف��ك��ار  حم���اور 

باملناهج �لدر��شية.
ح�����ش��ر �إط�������اق �ل��ل��ع��ب��ة �ل���ل���و�ء 
رئي�س  �لنعيمي  نا�شر خلريباين 
رئي�س جمل�س  نائب  �شمو  دي��و�ن 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة رئي�س 
خليفة  ل��ربن��ام��ج  �لعليا  �للجنة 
�لركن  و�ل��ل��و�ء  �لطاب  لتمكني 
خ��ل��ي��ف��ة ح������ارب �خل��ي��ي��ل��ي وكيل 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�خل�����دم�����ات �مل�������ش���ان���دة و�ل����ل����و�ء 
خمي�س مطر �ملزينة نائب �لقائد 
�للجنة  �لعام ل�شرطة دبي رئي�س 
خليفة  ل���ربن���ام���ج  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

�لأل���ع���اب وجتاوبها  ه���ذه  ج���دوى 
مع تطلعات �أفر�د �ملجتمع ل�شيما 
�إىل  .. لفتا  �لطابية  �ل�شريحة 
�أن ماحققته �للعبة فاق �لتوقعات 
دون �أن يكون هناك �إعان لها �أو 

ن�شر �أو توزيع.
در��شة  و����ش���ع  ���ش��ي��ت��م  �أن�����ه  وذك�����ر 
ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة م���ن���ف���ردة ح����ول هذه 
�ل����ف����رتة �ل���ت���ج���ري���ب���ي���ة �ل����ت����ي مل 
تتجاوز �أ�شبوعني وح�شلت �للعبة 
على �ملركز �لأول يف 32 دولة يف 
�شوق �لآي باد وكذلك �ملركز �لأول 
يف 23 يف �شوق �لآي فون يف فئة 

�لألعاب �لتعليمية �ملجانية.
و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذ� �لإجن��از يعرب 
�إىل  �لفعلية  �حل��اج��ة  م���دى  ع��ن 
تهدف  وتعليمية  تثقيفية  �ألعاب 
وحتتوي  �ل���ط���اب  خ���دم���ة  �إىل 
م�����ش��ام��ني ت��رب��وي��ة ج���ي���دة ومن 
هذ� �ملنطلق جاء ت�شميم �لألعاب 
خليفة  ل��ربن��ام��ج  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�لنحو  ع���ل���ى  �ل����ط����اب  ل��ت��م��ك��ني 

�لأه����د�ف  و���ش��ول  �ل���ذي ي�شمن 
و�لأخاقية  و�لقيمية  �لرتبوية 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز حب 
�ل��وط��ن م��ن خ���ال �ل��ت��ع��رف �إىل 
ومنجز�ته  وموؤ�ش�شاته  ت��اري��خ��ه 
على  �حلفاظ  وكيفية  ومقدر�ته 

هذه �ملكت�شبات.
ولفت �إىل �أن فكرة برنامج خليفة 
مببادرة  ج��اءت  �لطاب  لتمكني 
ن���ائ���ب رئي�س  ���ش��م��و  دي������و�ن  م���ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ب��رن��ام��ج وط��ن��ي للتوعية  ب��اإع��د�د 
�ملر�حل  جميع  يغطي  �لطابية 
�لتي  �مل�شكات  ويعالج  �لدر��شية 
ت�شارك  �ل���ط���اب  م��ن��ه��ا  ي���ع���اين 
�لدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه 
و�خلا�شة  و�لأه��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
من خال �لتن�شيق مع بر�جمها 

�لتوعوية �لقائمة حاليا.
م�����ن ج���ان���ب���ه �أو������ش�����ح �ل���دك���ت���ور 
�ملن�شق  �ل��دب��ل  �إب��ر�ه��ي��م  �خل��ب��ري 
لتمكني  خليفة  ل��ربن��ام��ج  �ل��ع��ام 

•• كواالملبور-وام:

حمد  �لركن  �لفريق  �شعادة  �لتقى 
حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان 
�لزيارة  خ���ال  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت 
�لر�شمية �لتي يقوم بها حاليا �إىل 
ذي  �شري  د�ت��و  �شري  ت��ان  ماليزيا 
رئي�س  زي��ن  ب��ن  حممد  ب��ن  �لكفل 

قو�ت �لدفاع �ملاليزي.
�للقاء  خ����ال  �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�لذي ح�شره �أع�شاء �لوفد �ملر�فق 
ل�������ش���ع���ادة رئ���ي�������س �لأرك���������ان وع����دد 
�لدفاع  ق�����و�ت  ���ش��ب��اط  ك���ب���ار  م���ن 
�ملاليزية عدد� من �ملو�شوعات ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك و�ل�شبل �لكفيلة 
وتنميتها  �ل��ت��ع��اون  �أوج����ه  بتعزيز 
خمتلف  يف  �ف�شل  م�شتويات  �ىل 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ���ا����ش���ة  �مل����ج����الت 
�لع�شكري  �لتن�شيق  مبجال  منها 

فعاليات  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك����ان 
�ل�����دويل   2013 ل��ي��م��ا  م���ع���ر����س 
للماحة �لبحرية و�جلوية و�ملقام 

يف ماليزيا.
�مل�شلحة  �أركان �لقو�ت  وقام رئي�س 

و�لتعاون �لدفاعي وتبادل �خلرب�ت 
�ملو�شوعات  كما مت بحث عدد من 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لركن  �لفريق  �شعادة  ح�شر  كما 
حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 

�مل��ع��ر���س �لذى  �أرج�����اء  ب��ج��ول��ة يف 
�����ش���ت���م���ل ع���ل���ى ع������دد م�����ن من�����اذج 
�ملهام  ذ�ت  �حل���دي���ث���ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 

�ملتعددة �لع�شكرية منها و�ملدنية.
و�ط����ل����ع ����ش���ع���ادت���ه ع���ل���ى ع�����دد من 

�حلربية  و�ل�شفن  �ل��ق��و�رب  من��اذج 
و�لت�شوير  �ل�شتطاع  وط��ائ��ر�ت 
�جل����وي و���ش��اه��د �ل��ع��ر���س �جلوي 

�حلي للطائر�ت �مل�شاركة.
�لقائمني  م��ن  ���ش��رح  �إىل  و��شتمع 
�ملعر�س حول طبيعة  �أجنحة  على 
م��ن��ت��ج��ات��ه��م �ل���ت���ي ����ش��ت��م��ل��ت على 
ينتجها  متطورة  ع�شكرية  معد�ت 
خا�شة  و�مل��ط��وري��ن  �ملنتجني  �أك��رب 
�لبحرية  �مل����اح����ة  جم�������الت  يف 
���ش��ع��ادة رئي�س  و�جل���وي���ة. و�أب�����دى 
�لأرك��������ان ���ش��ك��ره ل��ل��ق��ائ��م��ني على 

�ملعر�س و�مل�شاركني فيه .
و�لتميز  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  متمنيا   .
�لتنظيم  بح�شن  ..و����ش��اد  �مل�شتمر 
لكربى  �ل����و������ش����ع����ة  و�مل���������ش����ارك����ة 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات 
�مل��اح��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�جل���وي���ة على 

م�شتوى �لعامل.

�لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  �أن  �ل���ط���اب 
مدينة  لعبة  تت�شمن  ل��األ��ع��اب 
�لدر�جات  ريا�شة  ولعبة  �ملعرفة 
و�ل�شيار�ت ولعبة مدينة �ملاهي 
من  وع���دد�  �لهجن  �شباق  ولعبة 
�ملعارف و�ملعلومات و�ملهار�ت �لتي 
عدة  تربوية  م�شامني  توؤطرها 
تعمل على تعزيز �لوعي �لوطني 
و�ل����وق����اي����ة م����ن �جل����رمي����ة مثل 

و�لوقاية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �جل��ر�ئ��م 
و�أ�شر�ر  �جلن�شي  �لتحر�س  م��ن 
�مل�����خ�����در�ت وخم����اط����ر �لأل����ع����اب 
�لنارية �إ�شافة �إىل تنمية �ملهار�ت 
�ل�شحية  و�مل���ع���ارف  �ل�شخ�شية 
عن  ومعلومات  �لنظافة  كاأهمية 
�إت�س 1 �إن 1 و�ل�شرطان وغريها 
وكذلك  �خلطرية  �لأمر��س  من 
و�حلماية  �لأول���ي���ة  �لإ���ش��ع��اف��ات 

يف �مل��ن��زل. ون���وه �ل��دك��ت��ور �لدبل 
عام  ب�شكل  �لأل��ع��اب  ه��ذه  �أن  �إىل 
تعمل على تعزيز مهار�ت �ملعرفة 
و�لتعامل  و�ل��رتك��ي��ز  و�لن���ت���ب���اه 
�لو�شائل  م��ع  �ل��ف��اع��ل  �لإي��ج��اب��ي 
ومهار�ت  �ل���ذ�ت  وتنمية  �مل��رئ��ي��ة 
�لجتماعي  و�لتو��شل  �لتفاعل 
وفن  و�لبيئة  �لدر��شي  و�لتفوق 

�إد�رة �لوقت. 

حممد بن را�سد ي�سهد احتفااًل مبنا�سبة مرور ربع قرن على اإن�ساء كليات التقنية العليا يف الدولة

حممد بن را�سد ياأمر باإعفاء 14 مواطنا من �سداد قرو�ض االإ�سكان
عن مورثهم يف �ملدى �لقريب.

و�أو�شح �أن �للجنة قامت بالتو�شية باملو�فقة لعدد 14 طلبا بالإعفاء 
بينما �أو�شت بتجميد �ل�شتقطاع لعدد 6 و�عتذرت عن �لباقي لعدم 
�نطباق معايري �لإعفاء عليهم وتبلغ قيمة �لقرو�س �ملعفاة خم�شة 
�ملوؤ�ش�شة  تتحملها  فل�شا  و80  درهما   934 و  �ألفا  و679  مايني 

وفقا لتوجيهات �ل�شادرة.
ع�شرة  ق��ر�ب��ة  بلغ  �ملوؤ�ش�شة  م��ن  �ملقرت�شني  ع��دد  �أن  بالذكر  جدير 
ح�شب  عليها  ح�شلو�  �لتي  �لقرو�س  جمموع  ويبلغ  مقرت�س  �آلف 
�مل�شتفيدون  ي��ق��وم  حيث  دره���م  مليار   5.2 نحو  �حل���ايل  ر�شيدها 
ت��رت�وح بني خم�شة  �شهرية على فرت�ت  �أق�شاط  ب�شد�دها يف �شورة 
�أعو�م وخم�شة وع�شرين عاما ح�شب �لدخل ويبلغ جمموع �لتح�شيل 

�ل�شهري للقرو�س 25 مليون درهم تقريبا .

لاإن�شان �لإمار�تي ب�شكل عام و�هتمام �شموه برفع �ملعاناة عن كاهل 
�إر�دته  عن  خارجة  لظروف  نتيجة  �شعوبات  �أي��ة  منهم  يو�جه  من 
بكافة  �لإن�شانية  �حل��الت  �أ�شحاب  ومعاونة  لدعم  �ل��د�ئ��م  و�شعيه 

�ل�شبل �ملمكنة.
و�أفاد قرقا�س باأن جلنة در��شة طلبات �لإعفاء�ت من قرو�س �لإ�شكان 
باملوؤ�ش�شة قامت بدر��شة عدد 32 طلبا من طلبات �لإعفاء �ملقدمة 
من �مل�شتفيدين من قرو�س بناء �مل�شاكن وقرو�س �مل�شاكن �جلاهزة 
و�نخفا�س  �لعجز  �أو  �لوفاة  لأ�شباب  وذل��ك  ورثتهم  من  �ملقدمة  �أو 
�لدخل بحيث ل يتمكن �مل�شتفيد من �شد�د �أق�شاط �لقرو�س �ملتبقية 
ومعايري �أخرى من بينها �أل يكون للم�شتفيد �أ�شول �أو ممتلكات �أو 
م�شدر دخل �آخر يكفي ل�شد�د �لقر�س مع �أخذ عدد �أفر�د �لأ�شرة يف 
�لت�شديد  عليهم  �ل�شعب  �شيكون من  �لذين  �لق�شر  وعدد  �لعتبار 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أم��ر �شاحب 
�ل��وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
باإعفاء 14 مو�طنا من �شد�د قرو�س �لإ�شكان �ملتبقية عليهم نظر� 
�ل�شحي  و�لعجز  �لوفاة  مثل  قهرية  لظروف  نتيجة  �ل�شد�د  لتعرث 

و�نخفا�س �لدخل ب�شورة يتعذر معها �لوفاء باأق�شاط �لقر�س.
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  قرقا�س  �شامي  �شعادة  وتوجه 
ر��شد لاإ�شكان وع�شو جمل�س �لإد�رة با�شم �ملو�طنني �لذين �شدر 
ب�شاأنهم �لأمر �ل�شامي باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان ل�شاحب �ل�شمو 
�للفتة  لهذه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لكرمية �لتي تعك�س مدى حر�س �شموه على توفري �حلياة �لكرمية 

وفد من العمل يطلع على جتربة �سرطة دبي يف املتعامل ال�سري  
•• دبي-وام:

يف  جتربتها  دب��ي  �شرطة  يف  �ل�شاملة  للجودة  �لعامة  �لإد�رة  ��شتعر�شت 
تنفيذ برنامج �ملتعامل �ل�شري خال لقاء مع وفد من وز�رة �لعمل �شم �شالح 
�حلو�شني و�شديقة غلوم وهدى �ليحيائي من ق�شم تطوير �ملو�رد �لب�شرية يف 
�ل��وز�رة. وقدم �ملازم �أول �إبر�هيم عبد �هلل �أهلي رئي�س ق�شم �لتميز �ملوؤ�ش�شي 
بالإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة �شرحا حول برنامج �ملتعامل �ل�شري ونتائجه 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لإ�شرت�تيجية  �شمن  تطبيقه  يف  دب��ي  �شرطة  وجت��رب��ة 
من  يتم  �لتي  �لعملية  باأنه  �ملتعاملني  خدمة  مفهوم  عرف  ثم  ومن  و�أهد�فها 
خالها تلبية �حتياجات وتوقعات �ملتعاملني من خال تقدمي خدمة ذ�ت جودة 
عالية ينتج عنها ر�شا �ملتعاملني مو�شحا عنا�شر �خلدمة �ملتميزة وم�شتوياتها 
يف  �خل��دم��ات  وتطوير  �ملتعاملني  �حتياجات  على  �لتعرف  و�أدو�ت  �لرئي�شية 

�شرطة دبي و�لهيكل �لتنظيمي لاإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة.

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
قبل  �لليلة  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
�مل��ا���ش��ي��ة �لإح��ت��ف��ال �ل��ك��ب��ري �لذي 
لفندق  �لف�شاء �خلارجي  �أقيم يف 
ريك�شو�س على �شاطئ نخلة جمري� 
يف دبي ملنا�شبة مرور ربع قرن من 
�لتقنية  كليات  �إن�شاء  على  �لتميز 
عام  �أ�ش�شت  �لتي  �لدولة  يف  �لعليا 
�إحتادي  مر�شوم  مبوجب   1988
����ش���ادر ع���ن �مل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن �هلل 
تعاىل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه.

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �لإح���ت���ف���ال  ح�����ش��ر 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ومعايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  وزي���ر 
ملجمع  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س  �ملجتمع 
�ل��ع��ل��ي��ا ومعايل  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
�لقطامي  عبيد  حممد  بن  حميد 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�شمو  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر 
�ل�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة 
�آل مكتوم مدير د�ئ��رة �إع��ام دبي 
ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين 
�ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام  مدير 

عبد�لعزيز  وم���ع���ايل  دب���ي  ح��اك��م 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل���غ���ري���ر  ع����ب����د�هلل 
دبي  ملركز  �لأعلى  �لإد�رة  جمل�س 
�لفريق  و����ش���ع���ادة  �ل���ع���امل���ي  �مل�����ايل 
�لفتان مدير مكتب  ر��شد  م�شبح 
�شاحب نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة 
جمعة  مركز  رئي�س  �ملاجد  جمعة 
�شعيد  و����ش���ع���ادة  �ل���ث���ق���ايف  �مل���اج���د 
رئ���ي�������س جلنة  �ل����ك����ن����دي  حم���م���د 
و�شعادة  دب��ي  بلدية  �لإي��ج��ار�ت يف 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
�لفعاليات  م���ن  ع����دد  ج��ان��ب  �إىل 
و�ملجتمعية  و�لثقافية  �لتعليمية 
و�أع���ي���ان �ل���ب���اد و�أك�����رث م���ن �ألف 
�لإمار�ت  طالب وطالبة من دولة 
ون���ح���و ���ش��ب��ع��ني دول�����ة م���ن ق����ار�ت 
�لعامل �لذين ي�شاركون يف موؤمتر 
تعليم با حدود يف ن�شخته �ل�شابعة 
ر�شميا  فعالياته  �إنطلقت  و�ل���ذي 

م�شاء �أم�س وي�شتمر �أ�شبوعا.
�لوطني  بال�شام  �لحتفال  وب��د�أ 
ثم فيلما ت�شجيليا لأهم �ملنا�شبات 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي �أح��ي��ت��ه��ا كليات 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى م���دى قرن 
�أقو�ل  �لتميز وت�شمن كذلك  من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  م���اأث���ورة 

وفعالياتها  م��ن��ا���ش��ب��ات��ه��ا  ل��ك��اف��ة 
ت�شجيعا من �شموه لأبنائه وبناته 
و�لبتكار  �لب������د�ع  يف  �ل��ط��ال��ب��ات 

و�لتميز.
بال�شكر  م���ع���ال���ي���ه  ت����وج����ه  ك����م����ا 
�ل�شمو  �أ����ش���ح���اب  �ىل  و�ل���ع���رف���ان 
�لأع����ل����ى حكام  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
�لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
يولونه  م��ا  على  �مل�شلحة  للقو�ت 
من �هتمام ورعاية لكليات �لتقنية 
يف  منت�شرة  كلية   17 يتفرع  �لتي 
ومناطقها  �لم�����ار�ت  دول����ة  رب����وع 
طالب  �أل���ف  ع�شرين  نحو  وت�شم 
وط��ال��ب��ة م��ن �أب��ن��اء وب��ن��ات �لوطن 
نحو  �لآن  ح���ت���ى  م��ن��ه��ا  وت����خ����رج 
وخريجة  خ����ري����ج  �أل��������ف  ����ش���ت���ني 
ي�شغلون منا�شب ووظائف عليا يف 

موؤ�ش�شات �لدولة.
و�أك������د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لكليات  �ل��ت��ز�م  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
و�لتميز  و�لب����ت����ك����ار  ب������الإب������د�ع 
�ملجتمع  م���ع  ع��اق��ت��ه��ا  وت��ر���ش��ي��خ 
و�لأهلية  �ملجتمعية  وموؤ�ش�شاته 
تعاون  يف  م�����ش��ي��د�  و�حل���ك���وم���ي���ة 
ك���اف���ة �جلهات  ودع�����م  وم�������ش���ان���دة 
ت�شتلهم  �لتي  للكليات  �ملجتمعية 

متيزها و�زده��اره��ا وري��ادت��ه��ا من 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة 
�ل�شمو  �ل���دول���ة و���ش��اح��ب  رئ��ي�����س 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
و�خو�نهما  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى و�شمو ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لعلى 

للقو�ت �مل�شلحة.
وكان لل�شاعر �لدكتور عارف �ل�شيخ 
وقفة مع �ل�شعر �إذ �ألقى ق�شيدة يف 
�ملنا�شبة نالت �إعجاب �حل�شور مبا 
ت�شمنته من �شور باغية وو�شف 
�لدولة  يف  �لأك����ادمي����ي  ل��ل��م�����ش��ه��د 
�لر�شيدة  قيادتنا  ورعاية  و�هتمام 

للعلم وموؤ�ش�شاته و�أهله.
غنائية  فقر�ت  �لإحتفال  وت�شمن 
و�لتقطت  ع���امل���ي���ة  وم���و����ش���ي���ق���ي���ة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل مكتوم �ل�شور �لتذكارية  ر��شد 
�لذين  و�ل���ط���ال���ب���ات  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ع 
خ�شبة  على  دولهم  باأعام  لوحو� 
بهم  رح��ب  وق��د  �لرئي�شية  �ملن�شة 
و�أعرب  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �شموه 
ب��ه��ذ� �لتجمع  ���ش��ع��ادت��ه  ل��ه��م ع���ن 
�إىل  ي�شم  �ل��ذي  �لعاملي  �ل�شبابي 
�شبابا  �لإم���������ار�ت  ���ش��ب��اب  ج���ان���ب 
�لعربي  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
ميثلون  و�لأج���ن���ب���ي  و�لإ����ش���ام���ي 

ثقافات متنوعة وعريقة.
�لتم�شك  �إىل  ����ش���م���وه  ودع����اه����م 
�لنبيلة  �لإن���������ش����ان����ي����ة  ب���ال���ق���ي���م 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ 
و�لتعليمي  و�ل��ث��ق��ايف  �لإج��ت��م��اع��ي 
وتبادل  بينهم  ف��ي��م��ا  و�لإن�������ش���اين 
وقال  و�لعلوم  و�مل��ع��ارف  �خل���رب�ت 
�أعمدة  ه���م  �ل�����ش��ب��اب  �إن  ���ش��م��وه 
ب���ه���م تقوى  �ل���ت���ي  جم��ت��م��ع��ات��ه��م 
و�إبد�عاتهم  وبطاقاتهم  وتفتخر 
�لإجن���از�ت  وحت��ق��ق  �لبنيان  تعلي 
وحت�����اف�����ظ ع����ل����ى رف����ع����ة وت����ق����دم 
�لإحتفال  خ��ت��ام  ويف   . �لأوط������ان 
�لذي تخللته �لألعاب �لنارية �لتي 
لونت �شماء �ملنطقة قطع �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�أعد  �ل���ذي  ق��ال��ب �حل��ل��وى  مكتوم 
م��ن ق��ب��ل ف��ن��دق ري��ك�����ش��و���س هدية 
معايل  �شموه  وه��ن��اأ   .. للمنا�شبة 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
بالإجناز�ت �لعلمية و�لتقنية �لتي 
وطلبتها  �لتقنية  لكليات  حتققت 
و�ملتابعة  �ملخل�شة  �جلهود  بف�شل 
�أج��ل ت�شجيع  �ل��دوؤوب��ة ملعاليه من 
و�لتميز  �ل���ن���ج���اح  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة 
�أن �لنجاح  و�لتفوق معترب� �شموه 
�أم����ا �لتفوق  مي��ت��د م���دى �حل���ي���اة 

فيبقى لاأبد.

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يرعى  �ل���ذي  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة 
ب��ا ح��دود و�أخرى  م��وؤمت��ر تعليم 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل.
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �ألقى  ثم 
�لأعلى  �لرئي�س  نهيان  �آل  مبارك 
كلمة  �لعليا  �لتقنية  كليات  ملجمع 

بال�شكر  ف��ي��ه��ا  ت��وج��ه  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  يف 
موؤ�ش�س  �ىل  و�ل��غ��ف��ر�ن  و�ل��رح��م��ة 
كليات  وموؤ�ش�س  �حلديثة  دولتنا 
�لتقنية �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ك�����ان له  �ل������ذي  ث������ر�ه  ط���ي���ب �هلل 
�شبحانه  �هلل  ب��ع��د  �لأول  �لف�شل 
�لكليات  ه����ذه  �إن�������ش���اء  يف  وت���ع���اىل 
�لتي باتت �ليوم وبدعم ل حمدود 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملرموقة  �لكليات  من  �هلل  حفظه 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل���ر�ئ���دة 

�لعربية و�لعامل.
�شاحب  ب����دع����م  م���ع���ال���ي���ه  ون�������وه 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�أن�شطة  لكافة  �شموه  ومتابعة  �هلل 
�شموه  وت�شريف  �لكليات  وب��ر�م��ج 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة خارجية ال�سومال
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خلارجية يف مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة معايل فوزية 
يو�شف حاجيعدن نائبة رئي�س �لوزر�ء وزيرة خارجية 

جمهورية �ل�شومال. 
وجرى خال �للقاء مناق�شة �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
�مل�شرتك وبحث �شبل تعزيز �لتعاون وتطوير �لعاقات 
�مل�شرتكة بني  �مل�شالح  ي�شهم يف حتقيق  �لثنائية مبا 

�لبلدين.
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�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة حممد باللويع اخلييلي 
بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهمهم �ل�شرب 
بالهباب  �شعيد  �شموه  من  �ل��ع��ز�ء  تقبل  كما   . و�ل�شلو�ن 
�أهل  م��ن  وع���دد  �خلييلي  حمد�س  ب��ن  وحم��م��د  �خلييلي 
�لفقيد وذوي���ه . و���ش��ارك �شموه خ��ال ف��رتة وج���وده يف 
و�جب  لتقدمي  وف���دو�  �ل��ذي��ن  �مل��ع��زي��ن  ج��م��وع  ��شتقبال 
�حلميدة  مناقبه  وذك���ر  �لفقيد  ع��ل��ى  و�ل��رتح��م  �ل��ع��ز�ء 

و�شريته �لطيبة.
وعرب �أبناء �لفقيد و�أ�شرته و�أ�شهارة و�أن�شباوؤه عن خال�س 
�شكرهم وعظيم تقديرهم ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
هذه  على  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  نهيان ممثل  �آل 

•• اأبوظبي-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
له  �ملغفور  وف��اة  �ل��ع��ز�ء يف  و�ج��ب  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
خال  وذل���ك  �خلييلي  عف�شان  ب��ن  باللويع  ب��ن  حممد 
�لعز�ء  خليمة  �م�س  ع�شر  �شموه  بها  ق��ام  �لتي  �ل��زي��ارة 
�لتي ن�شبت يف منطقة �خلزنة و�لتقى فيها �أبناء �لفقيد 
خليفة وباللويع ومن�شور ومبارك حممد بن باللويع بن 
عف�شان �خلييلي و�أعرب لهم عن �شادق �لعز�ء و�ملو��شاة 
يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائا  �جللل  يف م�شابهم 

وحر�س  م�شاعره  �شدق  �أظهرت  �لتي  �لإن�شانية  �للفتة 
�أحز�نهم  �ملو�طنني  و�أبنائه  �إخو�نه  م�شاركة  على  �شموه 

و�أتر�حهم متمنني ل�شموه طول �لعمر وموفور �ل�شحة.
وكان جثمان �لر�حل حممد باللويع بن عف�شان �خلييلي 
قد و�شل من �أملانيا �إىل مطار �لعني �شباح �أم�س حيث �أدي 
جمع غفري من �ملو�طنني و�ملقيمني �شاة �جلنازة على 
�ل�شيخ  تقدمهم  �مل��ع��رت���س..  م�شجد  يف  �لطاهرة  روح��ه 
�آل نهيان و�ل�شيخ ز�ي��د بن  ذي��اب بن طحنون بن حممد 
بن  حمد  �لفريق  و�شعادة  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون 

�شهيل �خلييلي.

زيارة ال�سيخ خليفة للمملكة املتحدة موؤ�سر على عمق العالقات االإماراتية - الربيطانية

تكرمي االأمهات املتميزات يف العمل ال�سرطي بالدولة

مركز بوابة اأبوظبي بالتنمية االأ�سرية ينفذ برنامج )�ساور( حلل م�سكالت االأفراد ودعم النظام االأ�سري

•• اأبوظبي-وام:

يقوم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
رفيع  وف����د  ي���ر�ف���ق���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�مل�شتوى بزيارة ر�شمية �إىل �ململكة 
�ملتحدة خال �لفرتة من �لثاثني 
من  �لأول  �إىل  �أب���ري���ل  ���ش��ه��ر  م���ن 
لدعوة  تلبية  وذل��ك  �ملقبلني  مايو 
من جالة �مللكة �إليز�بيث �لثانية 

ملكة بريطانيا.
وت��ع��د ه��ذه �ل��زي��ارة م��وؤ���ش��ر� مهما 
على متانة �لعاقات بني �لإمار�ت 
و�ململكة �ملتحدة و�جلهود �ملتو��شلة 

لتعزيزها وتوطيدها.
وق�����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�إن  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل  ز�يد 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شمية  �لزيارة 
تلبية  تاأتي  و�لتي  �ل��دول��ة،  رئي�س 
�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  ج���ال���ة  ل���دع���وة 

�لربيطانية �إىل �لإم��ار�ت يف �لعام 
وهناك  باملائة..   9 بن�شبة  �ملا�شي 
�أ�شبوعيا  170 رحلة طري�ن  نحو 

بني �لبلدين.
وحت���ت�������ش���ن �لإم��������������ار�ت ن����ح����و 5 
وجالية  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ش��رك��ة  �آلف 
 100 م��ن  �أك���رث  ت�شم  بريطانية 
ويعملون  يعي�شون  �شخ�س  �أل����ف 
فيها، �إىل جانب جذبها لأكرث من 
مليون �شائح بريطاين �شنويا فيما 
 50 ن��ح��و  �شنويا  بريطانيا  ي���زور 

�ألف �شائح �إمار�تي.
�مل�شتثمرين  م��ن  �لإم������ار�ت  وت��ع��د 
�لربيطاين،  �لقت�شاد  يف  �ملهمني 
ح���ي���ث ت��ع��م��ل ع���ل���ى ����ش���خ روؤو�������س 
�لعمل  ف���ر����س  وت���وف���ري  �لأم�������و�ل 
�لقت�شادي  �ل��ن��م��و  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 

على �ملدى �لبعيد.
�لإمار�ت  ��شتثمار�ت  قيمة  وتبلغ 
5 مليار�ت  �أك��رث من  يف بريطانيا 

�لقر�شنة قبالة �شو�حل �ل�شومال. 
وبريطانيا  �لإم����ار�ت  تت�شدر  كما 
ملحاربة  �لر�مية  �لدولية  �جلهود 
�ل����ت����ط����رف وي���������ش����ارك����ان م����ع����ا يف 
ملكافحة  �لعاملة  �ملجموعة  تروؤ�س 
�لتطرف �لعنيف �لتابعة للمنتدى 
�لعاملي ملكافحة �لإرهاب بالإ�شافة 
�شعيد  على  �ملتز�يد  تعاونهما  �إىل 
�لنقاط  وم���ن  �ل��ع��امل��ي��ة.  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لإم����ار�ت  ب��ني  �مل�شرتكة  �لأخ����رى 
جتاه  �لكبري  �لل��ت��ز�م  وبريطانيا 
�لتعليم  جم��ال  يف  �لتميز  حتقيق 
من  و��شحا  ذلك  ويتجلى  �لعايل، 
خال ��شتثمار�ت �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س �لإمار�تيني يف موؤ�ش�شات 
�أك�شفورد  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل  م��ع��روف��ة 
وجامعة  لاقت�شاد  ل��ن��دن  وكلية 
�إك�شرت و�لعاقة بني معهد م�شدر 
�لطاقة  �أب����ح����اث  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
لندن  كوليج  و�إم��ربي��ال  �لنظيفة 

�لثانية، تعد �شاهد� على �لعاقات 
�لعميقة و�لتاريخية بني �لإمار�ت 
�لفر�س  وع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
�ل���ك���ب���رية ل��ل��ت��ع��اون �مل�����ش��ت��م��ر بني 

�لبلدين .
و�أك��د �شموه �لتز�م �لإم���ار�ت حتت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ق����ي����ادة 
خليفة بن ز�يد بتوطيد �لعاقات 
على  �ملتحدة  �ململكة  م��ع  �لثنائية 
�لرتكيز  م���ع  �لأ�����ش����ع����دة،  ج��م��ي��ع 
ب�شكل خا�س على �لتجارة و�لتعليم 

و�لأمن �لإقليمي و�لعاملي.
جدير بالذكر �أن �لإمار�ت و�ململكة 
�ملتحدة ت�شعيان �إىل تعزيز �لتبادل 
 70 �إىل  لي�شل  بينهما  �ل��ت��ج��اري 
مليار درهم بحلول �لعام 2015، 
ح��ي��ث ت��ع��د �لإم�������ار�ت �أك����رب �شوق 
�لربيطانية  ل��ل��ب�����ش��ائ��ع  م�����ش��ت��ورد 
و����ش���م���ال  �لأو�������ش������ط  �ل���������ش����رق  يف 
�ل�شادر�ت  �رت��ف��ع��ت  وق��د  �أف��ري��ق��ي��ا 

ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
�لأوملبي  �مل��ج��م��ع  م��ث��ل  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

و�إك�شل لندن.
وت�����اأت�����ي �ل����ع����اق����ات �مل���ت���ي���ن���ة بني 
�نطاقا من  وبريطانيا  �لإم��ار�ت 
�لتم�شك  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن  ح���ر����س 
بالقيم و�مل�شاهمة يف �حلفاظ على 
�ل�شام �لعاملي، حيث ت�شارك قو�ت 
�لقوة  وبريطانيا يف  �لإم���ار�ت  من 
�ل��دول��ي��ة ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان م��ن��ذ �أكرث 
وتعمان  �ل���زم���ن  م���ن  ع��ق��د  م���ن 
�ل�شتقر�ر  ���ش��م��ان  �أج���ل  م��ن  م��ع��ا 
ب�����ش��ك��ل خا�س،  ه��ل��م��ن��د  �إق��ل��ي��م  يف 
يف  �لطرفني  تعاون  �إىل  بالإ�شافة 
ليبيا حيث �شاهما يف حملة �لناتو 
على  �حل���ث  ويف   2011 �ل��ع��ام  يف 
�ل�شيا�شي  �حلفاظ على �ل�شتقر�ر 
�لبنية  ب��ن��اء  �إع�����ادة  و�مل�����ش��اع��دة يف 
جانب  �إىل  �ل���ي���م���ن  يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
���ش��ع��ي��د حماربة  ع��ل��ى  ت��ع��اون��ه��م��ا 

هذه  وتت�شمن  ��شرتليني  جنيه 
�شركة  م�������ش���اري���ع  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�أبوظبي �لوطنية للطاقة طاقة يف 
بحر �ل�شمال وم�شاريع مو�نئ دبي 
�لعاملية مثل ميناء لندن جايت و�ي 
عميق �ملياه، �لذي يعد �أكرب م�شروع 
فردي يف بريطانيا من حيث توفري 
فر�س �لعمل حيث يوفر نحو 35 
حاويات  وحم���ط���ة  وظ��ي��ف��ة،  �أل�����ف 
�شاوثامبتون  �لعاملية-  دبي  مو�نئ 
ث���اين �أك���رب حم��ط��ة م��ن ن��وع��ه��ا يف 
كم�شروع  ت��ع��م��ل  وه���ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
�لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ب��ني  م�شرتك 
بورت�س  ب��ري��ت��ي�����س  �أ���ش��و���ش��ي��ت��د  و 
�شركة  ��شتثمار�ت  �إىل  بالإ�شافة 
�ل��ر�ئ��دة يف جم��ال �لطاقة  م�شدر 
لندن  باإن�شاء  �مل�شاركة  يف  �لنظيفة 
ري����اح  م����زرع����ة  �أك������رب  وه�����ي  �آر�ي 
هناك  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل،  يف  بحرية 
�لإمار�تية  لل�شركات  كبري  �إق��ب��ال 

و�فتتاح جامعة هرييوت و�ت �لتي 
لها فرعا  �أدن���ربة مقر�  م��ن  تتخذ 

لها يف دبي منذ �لعام 2005.
وت��اأت��ي �ل��زي��ارة �حل��ال��ي��ة ل�شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�لر�شمية  �ل��زي��ارة  بعد  لربيطانيا 
�لثانية  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مل��ل��ك��ة  جل��ال��ة 
�لدولة  �إىل  �أدن����ربة  دوق  وزوج��ه��ا 
وكانت جالتها  يف �لعام 2010. 
قد قامت بزيارة �لإمار�ت يف �لعام 
1979 بناء على دعوة من �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه �ل���ذي ق���ام بدوره 
�ملتحدة  ل��ل��م��ل��ك��ة  ر���ش��م��ي��ة  ب���زي���ارة 
و�شي�شارك   .1989 �ل����ع����ام  يف 
�مل���ر�ف���ق ل�شاحب  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء 
�ل�������ش���م���و رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة خ���ال 
نظر�ئهم  م���ع  ب���ل���ق���اء�ت  �ل����زي����ارة 
ح�شور  ج��ان��ب  �إىل  �لربيطانيني 

عدد من �ملنا�شبات �لر�شمية. 

•• اأبوظبي-وام:

�لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية  كرمت 
ع�شكرية  �أم������ا   17 �لإم����ار�ت����ي����ة 
متميزة من �لعامات يف �ل�شرطة 
�إمار�ت  خمتلف  م��ن  و�مل��ت��ق��اع��د�ت 
�مل�شرف  لعطائهن  تقدير�  �لدولة 
يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شرطية و�لتفاين يف 
�لعملي  ومتيزهن  وطنهن  خدمة 
فئات  ���ش��م��ن  وذل������ك  و�لأ�������ش������ري 
و�أطول  �لإع��اق��ة  ذو�ت  �ملتقاعد�ت 
خدمة و�أقدم طبيبة و�أقدم مدربة 
و�أقدم م�شتخدمة  و�أقدم ممر�شة 
و�لأم �ملتميزة . كما �شمل �لتكرمي 

�لعطاء  ع���ل���ى  ق����درت����ه����ا  �أث����ب����ت����ت 
و�ل��ت��ف��اين يف خ��دم��ة وط��ن��ه��ا من 
يف  �ملختلفة  �لعمل  م��و�ق��ع  خ��ال 
نن�شى  ل  م�شيفة  �ل�شرطة  �شلك 
و�أبنائها  �أ�شرتها  رعاية  و�جبها يف 
ع��ل��ى مت��ي��زه��م لإكمال  وح��ر���ش��ه��ا 
وبناء  �لأجيال  تن�شئة  يف  ر�شالتها 

�لوطن .
وعربت عن خال�س �ل�شكر للقيادة 
�ل�شرطية �لتي توفر �لدعم للمر�أة 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا يف �ل���ت���ف���وق و�لإب�������د�ع 
�ل�شرطة  يف  للعامات  خ�شو�شا 
هو  �ل����ت����ك����رمي  �ع������ت������ربت  م������ا  يف 
�لعامات يف  �لأمهات  لكل  تكرمي 

�ل�شام�شي  خليفة  فاطمة  �مل��ق��دم 
�ل�شام�شي  خليفة  م��رمي  و�مل��ق��دم 
�ملقدم  �لطويلة  �خل��دم��ة  فئة  ويف 
�ل�����ش��و�ي��ة و�لرقيب  ع��ل��ي  ف��اط��م��ة 
فئة  �أم��ا  �ل�شقرة  �أول دلل حممد 
�أقدم طبيبة �لر�ئد مرمي �لنقبي 
لل�شرطة  م����درب����ة  �أق��������دم  وف����ئ����ة 
�شرميله  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
خليفة علي ويف فئة ذو�ت �لإعاقة 
م����رمي ع��ب��د �ل���رح���م���ن �مل���رزوق���ي 
�أحمد  زينب  ممر�شة  �أق���دم  وفئة 
�أما  م�شتخدمة مريي  �أق��دم  وفئة 
زبيدة  �ل���ر�ئ���د  �مل��ت��م��ي��زة  �لأم  ف��ئ��ة 
�شم�شة  و�ل��ن��ق��ي��ب  ج��ا���ش��م حم��م��د 

�ل�شام�شي  �شيف  �شيخة  �لدكتورة 
�لعربية  �مل���ر�أة  منظمة  ع��ام  مدير 
تقدير� لعملها �ملتو��شل يف جمال 
�مل��ر�أة وو�شولها ملن�شب  دعم عمل 

مدير عام منظمة �ملر�أة �لعربية.
وقالت �لنقيب �آمنة حممد خمي�س 
�لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية  رئي�س 
�ل�شرق  �إق��ل��ي��م  �لإم���ار�ت���ي���ة م��دي��ر 
�لأو����ش���ط ل��ل�����ش��رط��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
لتكرمي  �أقيم  �ل��ذي  باحلفل  كلمة 
م�شرح  يف  �ملتميزة  �لع�شكرية  �لأم 
�إن �ملر�أة �لعاملة  �شرطة �لعا�شمة 
يف  �شاهمت  �ل�شرطة  �ملوؤ�ش�شة  يف 
م�����ش��رية �ل��ب��ن��اء و�ل��ن��ه�����ش��ة بحيث 

�لإمار�تية  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
و�لتي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �للفتة  ه���ذه  ع��ل��ى 
�أم  لكل  و���ش��ع��ادة  فخر  م�شدر  ه��ي 

ع�شكرية متميزة وفق تعبريها.
�آم����ن����ة حممد  وق����دم����ت �ل��ن��ق��ي��ب 
�ل�شرطة  جمعية  رئ��ي�����س  خمي�س 
�ل���ن�������ش���ائ���ي���ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة �مل���دي���ر 
يف  �لن�شائية  لل�شرطة  �لإق��ل��ي��م��ي 
و�لهد�يا  �ل��دروع  �لأو�شط  �ل�شرق 
�شيخة  �لدكتورة  وه��ن  للمكرمات 
����ش���ي���ف �ل�������ش���ام�������ش���ي م����دي����ر ع���ام 
ت�شلمتها  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل����ر�أة  منظمة 
خليفة  م���رمي  �مل��ق��دم  عنها  ن��ي��اب��ة 
�ملتقاعد�ت  ف��ئ��ة  ويف  �ل�����ش��ام�����ش��ي 

�أم �شرطية  �إن كل  �ل�شرطة وقالت 
تعمل بجهد يف عملها هي بالتاأكيد 
وو�شط  وبيتها  �أ�شرتها  يف  متميزة 

�أطفالها.
هذ�  �إن  �ل�����ش��ح��ي  ���ش��ح��ى  وق���ال���ت 
ح����اف����ز� كبري�  ي�����ش��ك��ل  �ل���ت���ك���رمي 
للعامات يف �ل�شرطة على �لتميز 
مبادر�ت  �أن  م�����ش��ي��ف��ة  و�لإجن�������از 
�لن�شائية  �ل�������ش���رط���ة  ج���م���ع���ي���ة 
�لعن�شر  جتاه  �ملتعددة  �لإمار�تية 
�لن�شائي �ل�شرطي توؤكد �أن �لوطن 
يبنى ب�شو�عد �أبنائه و�أن كل جهد 
وعمل يجد �لتقدير من �مل�شوؤولني 
جلمعية  ����ش���ك���ره���ا  ع����ن  وع�������ربت 

�لرو�حي �إد�ري رئي�شي جميلة �ملر 
وز�رة  من  �ل�شحي  و�شحى  �إد�ري 

�لد�خلية يف �إمارة �أبوظبي.
وم���ن �إم�����ارة دب���ي �ل���ر�ئ���د جميلة 
خ���ل���ي���ف���ة �ل�����زع�����اب�����ي �أم��������ا �إم��������ارة 
حورية  �أول  م�����ش��اع��د  �ل�������ش���ارق���ة 
حم���م���د �ل�����زرع�����وين وع�����ن �إم������ارة 
�لتجاين  ه��وي��د�  �شرطي  عجمان 
�أول  م�شاعد  �لفجرية  �إم��ارة  وعن 
�إمارة  ومن  يو�شف  حممد  �بت�شام 
منى  �أول  م�����ش��اع��د  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
ح��م��ي��د �أح���م���د وع����ن �إم������ارة ر�أ�����س 
�أول �شيخة �شعيد  �خليمة م�شاعد 

�ملزروعي.

•• اأبوظبي-وام:

�لتابع  �أب���وظ���ب���ي  ب���و�ب���ة  ب����د�أ م��رك��ز 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ���ش��ري��ة تنفيذ  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لأ�شرية  �شاور لا�شت�شار�ت  برنامج 
�لتي  �لإ�شرت�تيجية  �ل��رب�م��ج  �أح���د 
من  �لأوىل  �مل�����ب�����ادرة  ع����ن  ت��ن��ب��ث��ق 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة و�ل���ت���ي تهدف  م����ب����ادر�ت 
�لأ�شرة  رف����اه  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ا���ش��ه��ام 
وتاحمها و�شمان رعايتها و�لتنمية 
وتعزيز  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لو�شول  �أج��ل  من  �لوطنية  �لهوية 
�إىل �أ�شرة و�عية وجمتمع متما�شك. 
وج������������اءت ف�����ك�����رة ت�����ق�����دمي خ���دم���ة 
�ل����ش���ت�������ش���ار�ت �ن���ط���اق���ا م���ن روؤي����ة 
�ملتمثلة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
�مل�شتد�مة  �لجتماعية  �لتنمية  يف 
متما�شك  وجم��ت��م��ع  و�ع��ي��ة  لأ����ش���رة 
ومن ر�شالتها لاإ�شهام �حل�شاري يف 

و�ملهنية  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة  و�ل����زو�ج����ي����ة 
وفقا  وذل��ك  و�لقانونية  و�لتنموية 

لحتياجات �أفر�د �ملجتمع.
ويعترب برنامج �شاور خدمة تقدمها 
موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية تهدف �إىل 
تقدمي ��شت�شار�ت ذ�ت �أبعاد خمتلفة 
وب��اأ���ش��ل��وب ع��ل��م��ي وم��ن��ه��ج��ي منظم 
يف  �ملتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  تقدمها 
هذه �ملجالت . ويقوم كل ��شت�شاري 
�ل�شت�شار�ت  بتلقي  تخ�ش�شه  ح�شب 
 45 �إىل  مدتها  ت�شل  �لتي  �ملكتبية 
�شاحب  ح�شول  بعد  وذل���ك  دقيقة 
�ل���ش��ت�����ش��ارة ع��ل��ى م��وع��د م�����ش��ب��ق يف 
ح����ني ت�����ش��ت��م��ر �ل����ش���ت�������ش���ار�ت عرب 
�شرورة  م���ع  دق��ي��ق��ة   30 �ل���ه���ات���ف 
م�شبق  م��وع��د  على  �أي�شا  �حل�شول 
وع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات حم����ددة م��ن �أجل 
�ل�شت�شارة  ���ش��اح��ب  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
هو  �ل�شت�شار�ت  من  �لثالث  و�لنوع 

تطوير جمالت �لتنمية �لجتماعية 
�مل�شتد�مة و�شمن �أولويات ومبادر�ت 
تهدف  �لتي  �لإ�شرت�تيجية  خطتها 
و�لرت�بط  �لتاحم  قيم  تعزيز  �إىل 
�لأ���ش��رة ودعم  �أف��ر�د  و�لتو��شل بني 
على  �ملبني  �ل�شليمة  �لأ���ش��رة  ن��ظ��ام 
�لحرت�م وتكامل �لأدو�ر و�ل�شتقر�ر 
�لنتماء  مفاهيم  وت��اأك��ي��د  �لأ���ش��ري 

و�لهوية �لوطنية.
ويتوجه �لربنامج �إىل خمتلف فئات 
و�لن�شاء  و�ل�شباب  �لأطفال  �ملجتمع 
�لإعاقة  وذوي  و�مل�����ش��ن��ني  و�ل���رج���ال 
هما  رئي�شيني  ه��دف��ني  ع��ل��ى  وي��ق��وم 
�ل�شرية  �حل����ي����اة  �����ش���ت���ق���ر�ر  دع�����م 
م��ن خ���ال رف���ع وع���ي وق����درة �فر�د 
�مل�شكات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �مل��ج��ت��م��ع 
وتقدمي  �إيجابية  بطريقة  �لأ�شرية 
�لفردية  �لفردية وغري  �ل�شت�شار�ت 
و�لرتبوية  �لأ����ش���ري���ة  �مل���ج���الت  يف 

�ل�شت�شار�ت �لإلكرتونية و�لتي تتيح 
�ملذكورة  �ملجالت  �مل�شكات يف  تلقي 
�إر����ش���ال ���ش��اح��ب �مل�شكلة  م��ن خ���ال 
تفا�شيل ما يعاين منه على �لربيد 

�لإلكرتوين.
وي���ع���ت���رب ب���رن���ام���ج �����ش����اور م����ن �أه����م 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ب��ر�م��ج 
�لقيم  على  للمحافظة  ي�شعى  كونه 
و�لتز�م  �ل�شليمة  �لأ�شرية  و�لثقافة 
ب���اأدو�ره���م وقيامهم  �لأ����ش���رة  �أف����ر�د 
كاملة  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م 
�شاور  �شعار  �أخ���ذ  �ل���ذي  و�ل��ربن��ام��ج 
كبرية  ب��دق��ة  ���ش��م��م  ن�شمعك  ن��ح��ن 
ومتميزة  جيدة  خدمة  يقدم  بحيث 
جميع  م����ع  ي���ت���ع���ام���ل  و�ل����ربن����ام����ج 
على  ويعمل  ت��ام��ة  ب�شرية  �حل���الت 
وزيادة  �لأ���ش��رة  ح��ي��اة  ��شتقر�ر  دع��م 
وع����ي وق������درة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع على 

�لتعامل مع م�شكاتهم. 

ال�سفري الربيطاين: زيارة رئي�ض الدولة اىل اململكة 
املتحدة �سهادة على عمق العالقات بني البلدين

على �لأهمية �لتي يعلقها �ل�شعب و�حلكومة و�مللكة يف 
�أرى  �إنني  �شعادته  �لعاقات. وقال  بريطانيا على هذه 
�لعاقات  تطور  لعك�س  ر�ئ��ع��ة  فر�شة  �ل��زي��ارة  ه��ذه  يف 
�إىل  �لأخ��رية  بزيارتها  �مللكة  قيام جالة  منذ  �لثنائية 
2010 . و�أكد  دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 
من  قوتها  ت�شتمد  �لدولتني  بني  �لعاقات  �إن  �شعادته 
�لرو�بط �لوثيقة بني �ل�شعبني و�لتي تت�شمن جمالت 
من  �ملتز�يدة  و�ل�شتثمار�ت  و�ل�شياحة  كالتعليم  ع��دة 
كا �لطرفني م�شري� �ىل �أن �لتعاون �لعملي و�ل�شد�قة 
م�شتوياتهما  �أعلى  يف  حاليا  هما  �لبلدين  بني  �لقوية 
على �لإط��اق. وقال �ن حكومة �ململكة �ملتحدة تفتخر 
دولة  بناء  �لربيطانية يف  �خل��ربة  لعبته  �ل��ذي  ب��ال��دور 
�لمار�ت �حلديثة.. كما تفتخر مب�شاهمات �لإمار�تيني 
يف �ملجتمع �لربيطاين وطيب �لقامة �لذي حتظى به 

�جلالية �لربيطانية �لكبرية يف دولة �لمار�ت.

••ابوظبي-وام:

�ملتحدة  �ململكة  �شفري  ج��ريم��ي  دومينيك  ���ش��ع��ادة  ق��ال 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  زي���ارة  �ن  �ل��دول��ة  ل��دى 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �إىل �ململكة 
�مل��ت��ح��دة ت���اأت���ي ت��ع��زي��ز� ل��ع��اق��ات �ل�����ش��د�ق��ة �لقدمية 
�ل���ت���ي جت��م��ع ب���ني دول�����ة �لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
�لزمن  �ملتحدة و�لتي ميتد عمرها لعقود من  و�ململكة 
ت�شريح  يف  �شعادته  و��شاف  �أي�شا.  للم�شتقبل  و�شتمتد 
�ىل  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  زي���ارة  مبنا�شبة  ل��ه 
�ململكة �ملتحدة �ن هذه �لزيارة هامة جد� على �ل�شعيد 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ب��ه  يتمتع  مل��ا  �ل�شخ�شي 
�إىل  وجالة ملكة بريطانيا من �شد�قة طويلة �لأم��د 
�لعاقات  �ل���زي���ارة نقطة مم��ي��زة يف  ه���ذه  ك���ون  ج��ان��ب 
�لتدليل  يف  �شت�شهم  �أنها  كما  �لدولتني..  بني  �لثنائية 

حرم ال�سفري الياباين ت�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة يف جمال دعم ومتكني املراأة االإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

حرم  كامو  �ت�شكو  �ل�شيدة  �أ�شادت 
�شفري  ك��ام��و  يو�شيهيكو  ���ش��ع��ادة 
�ليابان لدى �لدولة بجهود �شمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام  رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة 
ل��اأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة يف جمال 

دعم ومتكني �ملر�أة �لإمار�تية.
وو����ش���ف���ت ح����رم �ل�����ش��ف��ري خال 
زي���ارت���ه���ا �م�������س مل��ق��ر �لحت������اد يف 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أب��وظ��ب��ي 
ب��ن��ت م���ب���ارك ب��اأن��ه��ا ق���ائ���دة ذكية 
و�إن�شانة عظيمة لديها طموحات 
�لقوي  �شموها  دع��م  ول��ول  ر�ئعة 
�لمار�تية  �مل��ر�أة  مل�شرية  وقيادتها 
مل������ا حت���ق���ق���ت ه�������ذه �لجن�����������از�ت 
و�أ���ش��اءت �شجل وت��اري��خ �مل����ر�أة يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�أدرك������ت �شبب  �أن���ه���ا  . و�أو����ش���ح���ت 
ت�شمية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك ب �أم �لإمار�ت لأن �شموها 
ت�شتحق هذه �لت�شمية فهي ترعى 
كافة فئات �ملجتمع ومنها �لطفل 
و�مل������ر�أة  و�لأم  �ل�����ش��اب��ة  و�ل���ف���ت���اة 

�لعاملة وكبري�ت �ل�شن.

�ليابان  �شفري  �شعادة  حرم  و�أثنت 
على جهود �لحتاد �لن�شائي �لعام 
وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات جليلة 
م���ن �أج����ل دع���م �مل�����ر�أة و�لرت���ق���اء 
بالغ  ع���ن  م��ع��رب��ة   .. ب���ق���در�ت���ه���ا 

�شعادتها بزيارته.
و�أ�شارت �إىل �أنها �شتعر�س جتربة 
�لعام على حرم  �لن�شائي  �لحت��اد 
�أن  وتتمنى  �ل��ي��اب��ان  دول���ة  رئي�س 
ي���ت���م �لأخ�������ذ ب���ه���ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�ل���ي���اب���اين لأن �لحت����اد  �مل��ج��ت��م��ع 
�لن�شائي �لعام يف �لإم��ار�ت يرعى 
�ل��ط��ف��ل وكبري�ت  وي��رع��ى  �مل�����ر�أة 
�ل�شن وهو �شاحب جتربة ناجحة 
�لإقتد�ء  ت�شتحق  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 

بها.
دول  ع���دة  ز�رت  �أن��ه��ا  و�أو���ش��ح��ت 
يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ووج����دت �أن 
م��ك��ان��ة �مل�����ر�أة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة هي مكانة رفيعة 
�ل�����ش��د�رة وذلك  ج���د� وت���اأت���ي يف 
ونيل  و�لعمل  �لتعليم  حيث  م��ن 
�حل����ري����ة وك����اف����ة �حل����ق����وق فهي 
ت��ع��م��ل ي����د� ب��ي��د م���ع �ل���رج���ل من 
نف�س  ولهما  �ملجتمع  �أج��ل خدمة 

�حلقوق و�لحرت�م و�لتقدير.
�لعديد  �لتقت  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ���ش��ارت 
م�����ن �ل����ط����ال����ب����ات �لإم�����ار�ت�����ي�����ات 

�جلامعيات ولحظت �أنهن يعملن 
طموحات  ولديهن  و�جتهاد  بجد 
ج��دي��رة ب��الح��رت�م و�ل��ت��ق��دي��ر .. 
كما �أنها �لتقت �شيد�ت �إمار�تيات 
�لدكتور�ة  درج��ة  على  حا�شات 
وكن يثنني ويرفعن جزيل �ل�شكر 
�لعظيمة  ل��ل��ج��ه��ود  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�لإم����ار�ت  ح��ك��وم��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
دعم  �أجل  من  �لر�شيدة  وقيادتها 
�مل��ر�أة وتطوير قدر�تها و�لرتقاء 
بها يف �ملجتمع على كافة �لأ�شعدة 
و�ملجالت. ولفتت �إىل �أنها علمت 
منهن م��دى م��ا ب��ذل��ه �مل��غ��ف��ور له 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�شمو  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 

من  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
ج��ه��د وت��خ��ط��ي��ط وت���ق���دمي كافة 
و�ملعنوي  �مل�����ادي  �ل���دع���م  �أ���ش��ك��ال 
ل��ل��ن��ه��و���س ب�����امل�����ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة 
و�لعمل  �لتعليم  على  وت�شجيعها 
و�لتقدم و�لرتقاء يف كافة �شوؤون 

حياتها.
�ملغفور  �أن  رغ��م  �أن���ه  �إىل  ون��وه��ت 
ب�������اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د بن  ل����ه 
�شلطان �آل نهيان رحمه �هلل كانت 
م�شوؤولياته كبرية جد� يف تاأ�شي�س 
دولة حديثة و�لنهو�س بها �إل �أنه 
مل ين�س �لهتمام باملر�أة و�لرتقاء 
بها وذلك بت�شجيع ودعم و�هتمام 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن 

��شتغال �أوقات �لفر�غ و�ل�شتفادة 
جتربة  ع��ل��ى  و�إط���ل���ع���ت   .. م��ن��ه��ا 
�لريا�شي  �ملجال  يف  �مل��ر�أة  متكني 
�لن�شائي  �لحت����اد  ي��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 
�لعام بالتعاون مع جلنة �لإمار�ت 

للريا�شة �لن�شائية.
�لياباين  �ل�شفري  ح��رم  ز�رت  ث��م 
�لن�شائي  قاعة �جلوهرة بالحتاد 
�لأو�شمة  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي  �ل���ع���ام 
�ل��ت��ي ح�����ش��ل��ت عليها  و�جل����و�ئ����ز 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�أم �لمار�ت من عدة جهات عاملية 
و�إقليمة وحملية نظر� ملا تقدمه 
�ملجالت  يف  ج��ل��ي��ل��ة  �أع���م���ال  م���ن 

�لإن�شانية.
جنتي  �أط��ف��ال  ح�شانة  ز�رت  كما 
�لعام  �لن�شائي  بالحتاد  �خلا�شة 
�جتاه  ح��ول  ���ش��رح  �إىل  و��شتمعت 
لت�شجيع  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�إن�����ش��اء ح�شانة  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
من  وذل���ك  موؤ�ش�شة  ب��ك��ل  خ��ا���ش��ة 
و�إبقاء  �لعاملة  �لأم  خدمة  �أج��ل 

�أطفالها قريبني منها.
�ل�شناعات  �إد�رة  �أي�����ش��ا  وز�رت 
�لرت�ثية و�حلرفية و��شتمعت من 
�لإد�رة  م��دي��رة  �حلميدي  ل��ول��وه 
�لتلي  م�شغل  ع��ن  و�يف  ���ش��رح  �إىل 
وم�شغل  �ل���ورود  �شناعة  وم�شغل 

م��ب��ارك �ل��ت��ي ك��ان��ت ر�ئ���دة �لعمل 
�لن�شائي يف �لإمار�ت.

�شفري  ����ش���ع���ادة  ح�����رم  و����ش���اه���دت 
�ليابان فيلما عن تاأ�شي�س �لحتاد 
و�ل�شرت�تيجية  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
عليها  ب��ن��اء  يعمل  �ل��ت��ي  �لوطنية 
وت��ع��رف��ت خ���ال���ه ع��ل��ى جم���الت 
عمل �لحتاد �لن�شائي �لعام و�أهم 
�لإجن��از�ت �لتي حققها يف جمال 
متكني �ملر�أة عن طريق �مل�شاهمة 
مبر�جعة  وف���ع���ال  دوري  ب�����ش��ك��ل 
�ل���ت�������ش���ري���ع���ات �خل���ا����ش���ة ب����امل����ر�أة 
وت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���ا ويف 
عام  ب�شكل  �ملجتمع  خدمة  جمال 

و�ملر�أة ب�شكل خا�س.
�لحتاد  ج��ه��ود  على  تعرفت  كما 
متكني  جم��ال  يف  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
للم�شاركة  وت���اأه���ي���ل���ه���ا  �مل����������ر�أة 
عدة  تبني  طريق  ع��ن  �ل�شيا�شية 
تعزيز  م�����ش��روع  منها  م�����ش��روع��ات 
�لذي  �لعربيات  �ل��ربمل��ان��ي��ات  دور 
ي��ع��ت��رب م���ن �أه����م �مل�����ش��اري��ع �لتي 
باأهمية  �ل���وع���ي  ب��ن�����ش��ر  ���ش��اه��م��ت 

�مل�شاركة �ل�شيا�شية للمر�أة.
وتعرفت �أي�شا على م�شروع �لأ�شر 
ت�شجيع  على  يعمل  �لذي  �ملنتجة 
و�مل�شاهمة  �لإن����ت����اج  ع��ل��ى  �مل������ر�أة 
يف زي�����ادة �ل���دخ���ل �لأ�����ش����ري عرب 

�خل�����و������س وم�������ش���غ���ل �خل���ي���اط���ة 
وم�شغل �لن�شيج .. و�أبدت �إعجابها 
�ليدوية  �ل�شناعات  بهذه  �لكبري 
�جلميلة �لتي تعك�س تر�ث �لدولة 
لقربه  �ملكان  جمالية  على  و�أثنت 

من �لطبيعة.
وجت���ول���ت �ل�����ش��ي��ف��ة �ل����ز�ئ����رة يف 
�لد�ئم  �مل��ن��ت��ج��ة  �لأ����ش���ر  م��ع��ر���س 
 .. �ليدوية  بامل�شغولت  و�أعجبت 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ل����ي����دوي����ة  م�����اه�����رة يف �حل��������رف 
وعملها دقيق ومتقن .. مو�شحة 
�أنها �شتحر�س على تكر�ر �لزيارة 

عدة مر�ت.
�لد�ئم  �مل���ع���ر����س  �أي�������ش���ا  وز�رت 
و�شاهدت مظاهر �حلياة �ليومية 
�شابقا لاأ�شرة �لإمارتية وطقو�س 
وثيابها  �لعرو�س  وزهبة  �لعر�س 
و�ملندو�س  ترتديه  �لذي  و�لذهب 
�لياباين  �ل�شفري  حرم  و�إطلعت   .
حياة  مت����ث����ل  جم�������ش���م���ات  ع����ل����ى 
�ل�شمك  �لغو�س و�لعمل يف �شيد 
و��شتخر�ج �للوؤلوؤ وتعك�س طبيعة 
�حلياة �لبحرية �لتي كانت �أ�شا�س 
وتعرفت  ���ش��اب��ق��ا  �ل����رج����ل  ع���م���ل 
�ل�شعبية  �لأدوي��������ة  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
�مل���وج���وده يف �مل��ع��ر���س وجم���الت 

��شتخد�ماتها. 
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الهوية تطلق م�سابقة حمطات تاريخية يف م�سرية االإمارات عرب في�سبوك 
•• اأبوظبي-وام:

�شفحتها  عرب  ملتابعيها  جديدة  تفاعلية  م�شابقة  للهوية  �لإم���ار�ت  هيئة  �أطلقت 
على موقع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك حتت عنو�ن حمطات تاريخية يف م�شرية 
في�شبوك  على  �شفحتها  عرب  �لهيئة  ملتابعي  �جلديد  �لتطبيق  ويتيح   . �لإم���ار�ت 
فر�شة �مل�شاهمة يف توثيق وكتابة تاريخ دولة �لإمار�ت وت�شجيل خمتلف �ملنا�شبات 
�إىل  �لدخول  وذل��ك عرب  �أو عامة  بهم  كانت خا�شة  �شو�ء  �لجتماعية  و�لأح���د�ث 
جانب  �إىل  ينا�شبهم  �ل��ذي  �حل��دث  وكتابة  �لتاريخ  و�ختيار  �لإلكرتوين  �لتطبيق 
�مل�شابقة  �أن  للهوية  �لإم����ار�ت  هيئة  و�أو���ش��ح��ت  عنه.  تعرب  �لتي  �ل�شورة  حتميل 
�لتفاعلية �جلديدة �شت�شتمر مدة �شتة �أ�شهر وتتيح للم�شاركني فيها فر�شة �لتاأهل 

للفوز بجو�ئز �إلكرتونية قيمة تتوزع على �شت جولت مدة كل منها �شهر و�حد.
�أهم  تت�شمن  ومعلوماتية  ثقافية  مو�شوعة  �ب��ت��ك��ار  يف  �مل�شابقة  ف��ك��رة  وتتمثل 

وقر�ءة  ت�شفحها  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة  م�شرية  �شهدتها  �ل��ت��ي  �لأح����د�ث 
عن  �مل�شتخدم  يبحث  �ل��ذي  �ل�شهر  �أو  �ل��ع��ام  �ختيار  مبجرد  حمتوياتها 
حدث  باإ�شافة  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  �آلية  وتتلخ�س  فيه.  �ملدونة  �ملنا�شبة 
وم�شاركته مع  �لإلكرتوين  �لتطبيق  �إىل  �لإم��ار�ت  بدولة  تاريخي خا�س 
به وهو  �لإعحاب  م��ر�ت  �أك��رب عدد من  بهدف جمع  و�ملتابعني  �لأ�شدقاء 
فيما  عليها  يتناف�س  �لتي  باجلولة  للفوز  �لأول  �ملركز  �شاحب  يوؤهل  ما 
يتاأهل �أ�شحاب �ملر�كز �ل�100 �لأوىل �لذين مل يحالفهم �حلظ يف �أي من 
ليلتني  ملدة  بالإقامة  و�ملتمثلة  �لكربى  �جلائزة  على  للمناف�شة  �جل��ولت 
�ملعامل  �أب��ز  ل��زي��ارة  �إىل جانب رحلة �شياحية  �ل��دول��ة  ف��ن��ادق  �أه��م  �أح��د  يف 
�مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  �شروط  �إن  �لهيئة  وذك��رت  �لإم����ار�ت.  يف  �لتاريخية 
تتمثل يف �أن يكون �مل�شارك حا�شا على بطاقة �لهوية ف�شا عن مو�فقته 
على �لن�شمام �إىل قائمة متابعي �شفحة �لهيئة على في�شبوك . وتندرج 

�مل�شابقة يف �إطار جهود �لهيئة �لهادفة للم�شاهمة يف تعزيز ولء �ملو�طنني 
و�نتماء �ملقيمني وفق خطتها �ل�شرت�تيجية للتو��شل �لجتماعي �ملنبثقة 
تطوير  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي   2013  2010 �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها  ع��ن 
موؤ�ش�شة خدمات مبعايري عاملية بهدف �لرتقاء بخدمة �ملتعاملني و�شول 
�إىل ك�شب ر�شاهم. و�أو�شحت �لهيئة �أن �إطاق هذه �مل�شابقة ياأتي يف �إطار 
�شعيها �مل�شتمر نحو تعزيز قنو�ت �لت�شال مع �ملجتمع وحر�شا منها على 
عددهم  جتاوز  �لذين  �لقنو�ت  تلك  عرب  متابعيها  مع  �لإيجابي  �لتفاعل 
25 �ألف متابع من خال مو�قع في�شبوك و تويرت و يوتيوب منذ �إطاق 
�أنها  �لهيئة  و�أك��دت   .2012 مايو  ر�شميا يف  �لإلكرتوين  �لتفاعل  خدمة 
و�شعت يف مقدمة �أولوياتها تطوير قنو�ت �لتو��شل مع جمهور �ملتعاملني 
�ل��ه��وي��ة و�شول  وب��ط��اق��ة  �ل�شكاين  �ل�شجل  ن��ظ��ام  �إجن���از  �إع��ان��ه��ا  يف ظ��ل 

لتحقيق �لتميز �ملوؤ�ش�شي .

حاكم عجمان ي�ستقبل وزير الطاقة
�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء.

تناول �للقاء عدد� من �مل�شاريع �جلديدة �لتي تنفذها 
�لهيئة حاليا يف عجمان لزيادة ��شتيعاب �شبكة �لكهرباء 
و�ملاء. وهناأ �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان معايل �شهيل 
�ملزروعي على توليه من�شب وزير �لطاقة.. متمنيا له 

�لتوفيق و�لنجاح يف عمله.
�لنعيمى  حميد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �ملقابلة  ح�شر 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 
وحممد  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمى 
للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ام  مدير  �شالح  حممد 

و�ملاء.

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  ر��شد  �ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  �إطلع �شاحب 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ع��ل��ى �خلطة 
للكهرباء  �لإحت��ادي��ة  �لهيئة  وب��ر�م��ج  �لإ�شرت�تيجية 
�ل��ت��ي تنفذها يف �لإم����ارة  و�مل����اء و�مل�����ش��اري��ع �جل��دي��دة 
��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  �ل��ك��ه��رب��اء.  �شبكة  لتطوير 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان يف �لديو�ن 
ب��ن حممد فرج  �شهيل  م��ع��ايل  �م�����س  �لأم����ريي �شباح 
�إد�رة  �ل��ط��اق��ة رئ��ي�����س جمل�س  �مل���زروع���ي وزي���ر  ف��ار���س 

عبد العزيز النعيمي يفتتح الدورة ال�سابعة ملعر�ض ف�ساءات اإبداعية لالأيتام
•• عجمان-وام:

�إفتتح �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد 
�لتنمية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ل�شياحية بعجمان معر�س م�شابقة 
ف�شاء�ت �بد�عية لاأيتام يف دورته 
�ل�شابعة للعام 2013 مبقر هيئة 
�لأع��م��ال �خل��ريي��ة و�ل���ذي تنظمه 
بالهيئة  �لن�شائية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة 
يتيما   250 مب�������ش���ارك���ة  وذل������ك 
من  ك��ا  �شملت  دول   10 ميثلون 
و�لأردن  و�ل�شنغال  �لإم���ار�ت  دول��ة 
وقرغيزيا  ول���ب���ن���ان  وك���و����ش���وف���ا 
و�لنيجر  و�ل�������ش���ود�ن  و�ل��ب��و���ش��ن��ة 

و�لعر�ق.
����ش��ت��ق��ب��ال��ه ���ش��ع��ادة �شامل  وك����ان يف 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �لنعيمي 
�خلريية  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة �لأم����ني �ل��ع��ام لهيئة 
�لأع�������م�������ال �خل�����ريي�����ة و�أع���������ش����اء 
يف  ر�ف��ق��وه  �ل��ذي��ن  �لإد�رة  جمل�س 
�ل�شيخ  و��شتمع  للمعر�س.  جولته 
زيارته  �لنعيمي خال  عبد�لعزيز 
�آمنة  ق��دم��ت��ه  م��و���ش��ع  ����ش���رح  �ىل 

•• عجمان -وام:

�أبوظبي �لوطني للتمويل  قدمت 
�ململوكة  �أدن�����ي�����ف  �لإ������ش�����ام�����ي 
�لوطني  �أبوظبي  لبنك  بالكامل 
درهما  �أل���ف   250 مببلغ  ت��ربع��ا 
ل�شالح �ل�شر �ملحتاجة و�ملتعففة 
�لإح�شان  ج��م��ع��ي��ة  تكفلها  �ل��ت��ي 

�خلريية بعجمان.
وت����وج����ه �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور عبد 
�لعزيز بن علي بن ر��شد �لنعيمي 
بال�شكر  للجمعية  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�جل�����زي�����ل لأب�����وظ�����ب�����ي �ل���وط���ن���ي 
�أدنيف وذلك  �لإ�شامي  للتمويل 
لاأ�شر  ق���دم���ت���ه  �ل������ذي  ل���ل���دع���م 
�ملحتاجة و�ملتعففة �لتي ت�شتقبلها 

�جلمعية.
�إن  �ل��ع��ام للجمعية  �لأم���ني  وق��ال 

�ملحتاجني موؤكد� �أن هذه �ملبادرة 
م�شوؤولية  ت��ع��ك�����س  �أدن����ي����ف  م����ن 
�أن  حيث  �ملجتمع  جت��اه  �ل�شركة 
�مل�شوؤولية �لجتماعية تعد �إحدى 
�لركائز �لأ�شا�شية لل�شركة وهدفا 
لتظل  لتحقيقه  ت�شعى  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
هذ�  يف  ر�ئ��دة  م�شرفية  موؤ�ش�شة 

�ملجال.
و�أو�شح �أن �أدنيف تقوم بدعم عدد 
من �مل�شاريع و�لفعاليات �لتي تعود 
�شر�ئح  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  ب��ال��ف��ائ��دة 
�لتربعات  خ����ال  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لأعمال �خلريية بالإ�شافة �إىل 
و�لتعليم  �ل�شحة  م�شاريع  دع��م 
وتطوير �ملجتمع وحماية �لبيئة.

�ل�������ش���وي���دي مدير  ط������ارق  وق������ام 
�ل��وط��ن��ي للتمويل  �أب��وظ��ب��ي  ف��رع 
بت�شليم  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لإ���ش��ام��ي 

�لح�شان  جمعية  ل��وف��د  �ل��ت��ربع 
�ملدير  �جلنيبي  نا�شر  من  �ملكون 
و�مل�شاريع  ل���ل���وق���ف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لح�شان  ج��م��ع��ي��ة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�خل��ريي��ة وخ��ال��د ب��ن متيم مدير 
مكتب �ل�شيخ �لدكتورعبد �لعزيز 
بن علي بن ر��شد �لنعيمي �لأمني 
�ل���ع���ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وحم���م���ود عبد 
�لعاقات  �إد�رة  م����ن  �مل��ن�����ش��ف 

�لعامة و�لعام يف �جلمعية.
وق��������ال ه�������ش���ام �ل������زرق������ة �مل���دي���ر 
�لح�شان  جل��م��ع��ي��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
قدمته  �لذي  �لتربع  �إن  �خلريية 
�أدنيف ��شتفاد منه عدد 108 من 
�لتي  و�ملتعففة  �ملحتاجة  �لأ���ش��ر 
 537 وت�����ش��م  �جل��م��ع��ي��ة  تكفلها 
�ملتعففة  �لأ�شر  بني  موزعة  ف��رد� 
و�ملهجور�ت  و�ملطلقات  و�لأر�م���ل 

�لدخل  وذوي  �ل�شجناء  وزوج���ات 
�شد�د  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  �مل����ح����دود 

وم�شاعد�ت  �لإي���ج���ار  م��ت��اأخ��ر�ت 
مالية مقطوعة بالإ�شافة لتوفري 

�أدوية عاجية لاأمر��س �ملزمنة 
و�لتهاب �لكبد �لوبائي.

م�شتمر�  عطاء  ميثل  �لدعم  هذ� 
و�لبنوك  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  من 
�خلريية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �ل���دول���ة  يف 
�لح�شان  جمعية  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 

�خلريية بعجمان.

�أحمد  ف���ه���د  �أ�����ش����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ملنتدب لأبوظبي  �لع�شو  �ل�شاعر 
�لإ�شامي  ل��ل��ت��م��وي��ل  �ل���وط���ن���ي 
تقوم  �لذي  �لكبري  بالدور  �أدنيف 
دعم  �لإح���������ش����ان يف  ج��م��ع��ي��ة  ب����ه 

هيئة  �أع��ل��ن��ت  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى 
�لفائزين  نتائج  �خلريية  �لأعمال 
مب�شابقة ف�شاء�ت �إبد�عية يف دورة 
كل من حباب  وه��م   2012 �لعام 
بكر من �ل�شود�ن مب�شابقة �لق�شة 
لاأطفال  �مل���������ش����ورة  �ل���ق�������ش���رية 
كو�شوفا  م���ن  ����ش���وك���ويف  وت�������ش���ازم 
مو�شى  و�ن��دي��ت��ا  �ل��ر���ش��م  مب�شابقة 
�لكولج  مب�����ش��اب��ق��ة  ك��و���ش��وف��ا  م���ن 
و�أديه مر�د بيغوفيت�س من كو�شوفا 
مب�شابقة �لت�شوير وح�شينة �أمادو 
لمات من �لنيجر مب�شابقة �إ�شنع 
بيديك وعايد� �أحمد رم�شاين من 
وزكريا  �لن�شيد  مب�شابقة  كو�شوفا 
�أحمد من لبنان بحفظ 15 جزء� 
و�أم عمار من  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  من 
وريان  ج��زء�   20 بحفظ  �ل�شنغال 
�لقر�آن  بحفظ  حم��م��ود  �هلل  عبد 
�لكرمي كامل ونفي�شة خالد �شنتيا 
�ملتميز  �ليتيم  بجائزة  لبنان  م��ن 
�ل�شنغال  م����ن  ت���ي���وك���ي  وم���و����ش���ى 
وجناء  �ملتميز  �مل�����ش��رف  ب��ج��ائ��زة 
�أم  بجائزة  لبنان  من  قا�شم  �أحمد 

�ليتيم �ملنتجة.

�لزعابي م�شوؤولة م�شابقة ف�شاء�ت 
ع��ل��ى تنظيم  و�مل�����ش��رف��ة  �إب���د�ع���ي���ة 
�مل��ع��ر���س و�أب�����دى ت��ق��دي��ره حلجم 
�جلهود �ملبذولة من �جل �جناحه 
�لتي  �ملرموقة  بال�شورة  و�ظ��ه��اره 
بدى عليها يف دورته �ل�شابعة لهذ� 
قال  ج��ان��ب��ه  م���ن   .2013 �ل���ع���ام 

�شعادة �شامل �لنعيمي �لأمني �لعام 
�خل��ريي��ة حتر�س  �لأع��م��ال  لهيئة 
�لأي��ت��ام بجميع  �ي��اء  �لهيئة على 
ولدينا  �مل��م��ك��ن��ة  �ل���رع���اي���ة  �ن������و�ع 
متجددة  ���ش��ن��وي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وت�شعدنا  �لإجت�����اه  ه���ذ�  يف  ت�����ش��ب 
م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 

�ملعر�س  �فتتاح  يف  �لنعيمي  حميد 
وهي خطوة ت�شب يف �إط��ار �لدعم 
�لد�ئم �لذي يوليه قادتنا حفظهم 
به  ماتتميز  وتعك�س  ب��الأي��ت��ام  �هلل 
لليتيم  �ك���ر�م  م��ن  �لز�هية  دولتنا 
�لقيم  ت���ر����ش���ي���خ  ع���ل���ى  وح�����ر������س 

�لإن�شانية �لنبيلة .

اأدنيف تدعم جمعية االإح�سان اخلريية بعجمان مببلغ 250 األف درهم

دعوة اإىل اإجتماع اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�سركة
ي�شر جمل�س �إد�رة �شركة مر�شى �أبوظبي لاإ�شتثمار �لعقاري )�س.م.خ( دعوة �مل�شاهمني حل�شور �إجتماع �جلمعية �لعمومية 
�لعادية لل�شركة �لذي تقرر �إنعقاده يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء�ً من يوم �خلمي�س �ملو�فق 25 �إبريل 2013 ، وذلك يف 

فندق كمبن�شكي مول �لإمار�ت - دبي وذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل :  
جدول �أعمال �جلمعية �لعمومية �لعادية 

1- �لإ�شتماع �إىل تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�شاط �ل�شركة ومركزها �ملايل عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 
2012 و�لت�شديق عليه.

2- �إ�شتماع تقرير مر�جع �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012.
3- مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر لل�شنة �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012 و�لت�شديق عليهما.

4- �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ومر�جع �حل�شابات من �مل�شئولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012.
5- تعيني مر�جع ح�شابات �ل�شركة لل�شنة �ملالية 2013 وحتديد �أتعابه.

�ملاحظات :-
1- يجوز لكل م�شاهم له حق ح�شور �جلمعية �لعمومية �لعادية �أن ينيب عنه مبوجب توكيل خا�س ثابت بالكتابة بال�شيغة 
�ملرفقة بالدعوة من يختاره من غري �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �ل�شركة حل�شور �جلمعية �لعمومية �لعادية �أعاه ) على 
�أن يكون موثقاً �أو م�شدقاً على �لتوقيعات فيه �إذ� كان من غري �مل�شاهمني ( ب�شرط �أن ل يكون حائز� ب�شفته وكيا على 
�أكرث من 5% من ر�أ�س مال �ل�شركة - يتم �إيد�ع �أو �إر�شال �لتوكيات �إىل مقر �ل�شركة �لرئي�شي يف موعد �أق�شاه يوم 18 

�إبريل 2013 وذلك لتدوينها يف �ل�شجات �خلا�شة.
�لعادية لعدم ح�شور م�شاهمني ميثلون ن�شف  �لعمومية  �لقانوين لإجتماع �جلمعية  �لن�شاب  �إكتمال  2- يف حالة عدم 
)50%( ر�أ�س مال �ل�شركة على �لأقل �شيوؤجل �لإجتماع �إىل يوم �خلمي�س �ملو�فق 09 مايو 2013 يف نف�س �ملكان و�لزمان 

ويعترب �لإجتماع �لثاين �شحيحاُ يف جميع �لأحو�ل. 
�ل�شادرة  �لتوكيات  تعتري  فاإنه  �لأول  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  لإجتماع  �لقانوين  �لن�شاب  �كتمال  عدم  حال  يف   -3
حل�شور �لإجتماع �لأول �شحيحة ونافذة لأي �جتماعات لحقة مامل يتم �إلغاوؤها �شر�حة من قبل �مل�شاهم �ملعني باإ�شعار 

يوجه �إىل جمل�س �إد�رة �ل�شركة وذلك قبل يومني على �لأقل من موعد �لإجتماع �لاحق.
4- يعترب مالكو �أ�شهم �ل�شركة و�مل�شجلون يف �ل�شجل بتاريخ 25 �إبريل 2013 هم �ملخولون بالت�شويت يف �لإجتماع.

5- �شيكون متوفًر يف �ملركز �لرئي�شي لل�شركة ن�شخ عن تقرير �مليز�نية �لعمومية وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر لل�شنة �ملنتهية 
يف 31 دي�شمرب 2012 ، كما ميكن �حل�شول على ن�شخة منه يف مكان �نعقاد �لجتماع يف �ليوم �ملقرر لاإجتماع.

رئي�ض جمل�ض الإدارة

�سركة مر�سى اأبوظبي للإ�ستثمار العقاري )�ض.م.خ(
ABU DHABI MARINA REAL ESTATE INVESTMENT )PJSC(
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•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�م�س بد�رة �لدكتور �شلطان �لقا�شمي 
ل���ل���در�����ش���ات �خل��ل��ي��ج��ي��ة �ل�����ش��ي��د ليو 
لآ�شيا  �لقليمي  �مل�شت�شار  ي��ون��غ  ل��ني 
�لدويل  ر�م�شار  لتفاقية  و�ملحيطات 

لاأر��شي �لرطبة و�لوفد �ملر�فق له.
�للقاء  م�����ش��ت��ه��ل  يف  ����ش���م���وه  ورح������ب 
بامل�شت�شار �لإقليمي وتبادل مع �لوفد 
�أطر�ف �حلديث حول �تفاقية ر�م�شار 
�لقرم  �أ�����ش����ج����ار  حم��م��ي��ة  وت�����ش��ج��ي��ل 
و�حلفية بخور كلباء يف هذه �لتفاقية 

�لعاملية للبيئات �لرطبة.
لآ�شيا  �لق���ل���ي���م���ي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  وق������دم 

�لدويل  ر�م�شار  لإتفاقية  و�ملحيطات 
لاأر��شي �لرطبة ليو لني يونغ �شرحا 
كاما عن �لتفاقية و �أهمية �ن�شمام 
�ل��ق��رم و�حل��ف��ي��ة لها  �أ���ش��ج��ار  حممية 
�لتي  �لأم��اك��ن  �ملحمية من  تعد  حيث 
كما  �ل��ه��ائ��ل  �حل��ي��وي  بتنوعها  مت��ت��از 
�أنها تعد ملجاأ لطائر �لرفر�ف �ملطوق 
�أحد �أهم �لطيور �ملوجودة يف �ل�شاحل 
من  �ملحميات  هذه  وتعترب   . �ل�شرقي 
�أه�����م ع���و�م���ل �جل�����ذب �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
م�شروع كلباء لل�شياحة �لبيئية و�لذي 
�ل�شارقة  هيئة  تطويره  على  ت�شرف 
لا�شتثمار و�لتطوير �شروق بالتعاون 
مع هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية.

�لتي  �لتوعوية  �لرب�مج  عن  وحت��دث 
و�أهميتها  �ملحمية  موقع  �شت�شاحب 
ل��ل��ج��م��ه��ور و�ل���ب���اح���ث���ني ورك������ز على 

�ملوؤ�ش�شات  يف  متكامل  برنامج  و���ش��ع 
طلبة  لتخريج  بال�شارقة  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لتنوع  بجانب  در�ي���ة  وع��ل��ى  مهتمني 

�حليوي يف منطقتي �لقرم و�حلفية.
وتناول �حلديث �لتغري�ت و�لفروقات 
�إغاقها  �ملحمية منذ  �لتي حدثت يف 
تنوع  وم��ا ط��ر�أ عليها من  �لآن  وحتى 
�ل��ن��ب��ات��ات و�ل��ط��ي��ور ب�شكل  ح��ي��وي يف 
مثري وما مت ر�شده من تز�يد �ع�شا�س 
�إىل جانب  �ل��رف��ر�ف و�أع��د�ده��ا  طائر 
�ل�شرطانات  �أع���د�د  وت�شاعف  �زدي���اد 
�لطائر  عليها  يتغذى  �لتي  �لبحرية 

وذلك خال عام من �إغاق �ملحمية.
وو��شل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�ل�شرطانات  �أه���م���ي���ة  ع����ن  ح���دي���ث���ه 
�لرفر�ف  ط��ائ��ر  ت��غ��ذي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة يف 
و�لتي ز�دت �أعد�ها �أي�شا خال فرتة 

حممية  تنفرد  حيث  �ملحمية  �إغ���اق 
�لقرم و�حلفية بهذ� �لنوع من �لطعام 
بقية  تتغذى  �ل��رف��اف يف حني  لطائر 
�ل��ط��ي��ور يف �لأم����اك����ن �لأخ������رى على 

�لأ�شماك.
وق����د ت�����ش��ل��م ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
�لإقليمي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  م���ن  �ل�������ش���ارق���ة 
يف  �مل��ح��م��ي��ة  و�ع��ت��م��اد  ت�شجيل  �أور�ق 
�ت��ف��اق��ي��ة ر�م�����ش��ار ل��اأر����ش��ي �لرطبة 
�أق�����دم �ت��ف��اق��ي��ة عاملية  و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب 
يف جم���ال �ل��ب��ي��ئ��ة وه���ي مب��ث��اب��ة �إطار 
للحفاظ  و�ل��ق��وم��ي  �ل���دويل  للتعاون 
لاأر��شي  �ل��ع��ق��اين  و�ل���ش��ت��ع��م��ال 
كل  �للقاء  �شهد  وم�شادرها.  �لرطبة 
من �شعادة هنا �ل�شويدي رئي�س هيئة 
و�شعادة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة 
م�����رو�ن ب���ن ج��ا���ش��م �ل�����ش��رك��ال �ملدير 

لا�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة  �لتنفيذي 
و�لتطوير �شروق .

لل�شياحة  كلباء  م�شروع  تنفيذ  ويتم 
 6 خ��ال  مر�حل  ثاثة  على  �لبيئية 
�إعادة  �لأوىل  �ملرحلة  وت�شمل  �شنو�ت 
مدينة  يف  �لطبيعية  �ملحميات  تاأهيل 
�شمن  و�ل��ق��رم  �حلفية  حممية  كلباء 
�حليو�نات  و�إط���اق  �مل�شروع  منطقة 
م���رك���ز خم�ش�س  و�إق����ام����ة  و�ل���ط���ي���ور 
عدد  وت��رم��ي��م  �ملحمية  �شمن  ل��ل��زو�ر 
�شمن  �ملتو�جدة  �لأثرية  �ملناطق  من 

�مل�شروع.
للم�شروع  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  و�شت�شكل 
منطقة  تطوير  �ل��ت��ج��اري  �ط��اره��ا  يف 
خوركلباء و�ن�شاء جممع جتاري ي�شم 
�لعديد من �ملحال �لتجارية و�ملطاعم 
�أماكن  �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى �خل����ور وت��ط��وي��ر 

و�ل�شتمتاع بخ�شائ�س  للتنزه  خا�شة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة وت��ط��وي��ر ع���دد م���ن �جلزر 

�ملتو�جدة يف �خلور.
�لثالثة  �مل��رح��ل��ة  تخ�شي�س  مت  فيما 

ل��ل��ق�����ش��م �ل�������ش���ي���اح���ي م�����ن �مل�������ش���روع 
�لفنادق  م��ن  ع���دد  ف��ي��ه  �شيقام  �ل���ذي 
و�ل�شاليهات �ل�شياحية على �ل�شاطىء 
تلك  و�شت�شم  عمان  خلليج  �ملو�جهة 

ومركز�  للفنون  خا�شا  مبنى  �ملنطقة 
للهو�يات �لبحرية و�لغط�س ورحات 
و�أ�شجار  ك��ل��ب��اء  خل����ور  �إ���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة 

�لقرم. 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����دت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
�لتنمية  وزي������رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
�ل�����دويل �لأه���م���ي���ة �لتي  و�ل���ت���ع���اون 
�لعربية  �لم��������ار�ت  دول�����ة  ت��ول��ي��ه��ا 
و�شر�كتها  تعاونها  لتعزيز  �ملتحدة 
�لأعمال  جم����ال  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م���ع 

�لإن�شانية و�لإغاثية.
�لتعاون  ذل���ك  �إن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق��ال��ت 
�ل�شعوب  معاناة  تخفيف  �ىل  يهدف 
و�شمان  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  خمتلف  يف 
�شام  يف  �ل��ك��رمي  بالعي�س  متتعها 
و�أمان و�زدهار و�شول للغاية �لأ�شمي 

يف حتقيق �ل�شام و�لوئام �لعاملي .. 
م�شرية �إىل �أن دولة �لمار�ت قدمت 
ما يقرب من - 318 - مليون درهم 
معونات لل�شعب �ل�شوري منذ �ندلع 

�لأزمة يف �شوريا.
ج���اء ذل���ك خ���ال �ف��ت��ت��اح��ه��ا ور�شة 
�لإن�شانية  �لأزم���ة  �أب��ع��اد  ح��ول  عمل 
�آليات �ل�شتجابة  يف �شوريا ومتابعة 
للمت�شررين  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  ل��ه��ا 
�خلارجية  وز�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  و�ل���ت���ي 
مبقر �لوز�رة باأبوظبي بالتعاون مع 
وز�رة �لتنمية �لربيطانية وح�شرها 
�لتنمية  وزي�����ر  دن���ك���ن  �آل�����ن  م���ع���ايل 
و�ل�����ت�����ع�����اون �ل���������دويل �ل���ربي���ط���اين 

�ملفو�س  ج���وت���ريو����س  و�ن���ط���ون���ي���و 
بالأمم  �لاجئني  ل�شوؤون  �ل�شامي 
�شعيد  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة  �مل��ت��ح��دة 
حم��م��د �ل�����ش��ام�����ش��ي م�����ش��اع��د وزي���ر 
�خلارجية ل�شئون �ملنظمات �لدولية 
و����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء ف���ار����س �مل���زروع���ي 
لل�شوؤون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد 
وممثلون  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �لم���ن���ي���ة 
�ملانحة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل���ه���ات  ع���ن 

�لإمار�تية ل�شوريا.
�لور�شة  ت��ل��ك  �إن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
�ملاأ�شاوي  �ل���و����ش���ع  ظ���ل  يف  ت��ن��ع��ق��د 
وتفاقم �لكارثة �لإن�شانية يف �شوريا 
مما يتطلب ت�شافر �جلهود �لدولية 

�مل���ت���ك���ام���ل���ة وت���ن�������ش���ي���ق �مل�������ش���اع���د�ت 
�لإن�������ش���ان���ي���ة و�لغ����اث����ي����ة وت���وف���ري 
لاأ�شقاء  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�ل�شوريني من ماأوى وماأكل ورعاية 
�لإن�شاين  �ل��دور  و�أن  �شحية خا�شة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  ب��ه  �ل����ذي ت�شطلع 
نابع من �لإر�دة �ل�شيا�شية لقيادتها 
�ل���ر����ش���ي���دة و�إمي���ان���ه���ا ب��ق��ي��م �خلري 
تقاليد  م����ن  �مل�����ش��ت��م��دة  و�ل���ع���ط���اء 

وثقافة �ملجتمع �ملحلي.
�لتنمية  وزي�������ر  �أك�������د  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
و�لتعاون �لدويل �لربيطاين تقدير 
�لإم����ار�ت  جل��ه��ود  �ل����دويل  �ملجتمع 
ب�شفة  �لإن�شاين  �لعمل  م�شمار  يف 

ب�شفة  �ل�������ش���وري���ة  و�لأزم��������ة  ع���ام���ة 
خا�شة. وقال �إن �لطرح �لذي �شلكته 
�لإمار�ت �إقليميا وعامليا يف �لتجاوب 
�لإن�شانية  �لأزم���ة  تلك  م��ع  �لفاعل 
لتقدمي  �ملبذولة  �جلهود  من  يعزز 
و�لاجئني  ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن  �ل���دع���م 
�أو خ���ارج  ����ش���و�ء د�خ�����ل  �ل�����ش��وري��ني 
�نعقاد  �إىل  م��ت��ط��رق��ا   .. ����ش���وري���ا 
و�لتطوير  ل��اغ��اث��ة  دي��ه��اد  م��وؤمت��ر 
بدبي و�لذي حتر�س �لإم��ار�ت على 
تنظيمه نتاجا لروؤية قيادة �لإمار�ت 
�لد�عمة للعمل �لإن�شاين با حدود 

يف �شتى �أنحاء �ملعمورة.
�لربيطاين  �ل����وزي����ر  و����ش��ت��ع��ر���س 

�جل����ه����ود �مل����ب����ذول����ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�شد�رتها  ويف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
وتلبية  لا�شتجابة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�ح��ت��ي��اج��ات �مل��ت�����ش��رري��ن م���ن تلك 

�لأزمة وبالتن�شيق مع �لدول �ملجاورة 
�لنازحني.  ت�����اأوي  و�ل���ت���ي  ل�����ش��وري��ا 
�أهمية  �ل��ور���ش��ة  يف  �مل�شاركون  و�أك���د 
�لتعاون �لمار�تي �لربيطاين لرفع 

�ملعاناة عن �ل�شعب �ل�شوري �شو�ء يف 
�و �خل��ارج و���ش��رورة تكاتف  �لد�خل 
و�خلريية  �لن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  كل 

�لدولية . 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم  ح�شر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�لعر�س �جلماعي  �ملالية  وزير  دبي  نائب حاكم 
�مل�شرتك �ل��ر�ب��ع �أف���ر�ح دب��ي �ل��ذي �أق��ي��م م�شاء 
�أم�س �لول يف حديقة زعبيل بح�شور عدد من 
�ل����وزر�ء و�أع��ي��ان �ل��ب��اد و�مل�����ش��وؤول��ني بالدو�ئر 
�حلكومية باإمارة دبي و�لذي �شمل 51 موظفا 
�ل�شوؤون  ود�ئ��رة  �ل�شحة  بلدية دبي وهيئة  من 

�لإ�شامية و�لعمل �خلريي بدبي.
وثمن �ملدر�ء �لعامون للدو�ئر �ملبادرة �لكرمية 

�ل���ذي يوليه �شمو  �ل��ب��ال��غ  و�ل��دع��م و�له��ت��م��ام 
�أل مكتوم نائب حاكم  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
دب��ي وزي���ر �ملالية لأب��ن��ائ��ه �مل��و�ط��ن��ني يف توفري 
�شبل �لدعم لهم لتاأ�شي�س �أ�شرهم بحكمة ور�شد. 
�لدولة  �شيا�شة  م��ن  �نطاقا  دب��ي  �أف���ر�ح  ت��اأت��ي 
بخدمة  �لكفيلة  �ل�شبل  ع��ن  للبحث  �ل��ر�م��ي��ة 
�شباب �لوطن يف كل �ملجالت وحتقيقا لأهد�ف 
حكومة دبي للو�شول �إىل جمتمع متقدم يتمتع 
بغية  و�ل���رف���اه  �ملعي�شة  م��ن  ع��ال��ي��ة  مب�شتويات 
تر�شيخ ع���رى �لأخ����وة و�ل��ت��ك��اف��ل و�ل��ت��ع��اون يف 
�لعر�س  ه��ذ�  تنظيم  ي��اأت��ي  كما  �ملجتمع.  ن�شيج 

�جل��م��اع��ي �مل�����ش��رتك � �ل���ر�ب���ع م���ن ن��وع��ه على 
� متا�شيا مع �لنهج  م�شتوى دو�ئ��ر حكومة دبي 
ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملغفور له  �أر�شاه  �لذي 
للتوجيهات  وتنفيذ�  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل حول تر�شيد �ل�شرف يف �إقامة حفات 
�لزو�ج و�لبعد عن �ملغالة و�لإ�شر�ف �لتي تثقل 
�لزوجية  حياتهم  مقتبل  يف  �ل��ع��ر���ش��ان  ك��اه��ل 

وبدون مردود �إيجابي.
للمبادرة  تنفيذ�  �لعر�س  هذ�  تنظيم  ياأتي  كما 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شامية 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي����ر �مل��ال��ي��ة رئي�س 
�مل��و�ط��ن على  �ل�����ش��ب��اب  �ل��ب��ل��دي��ة جت���اه ت�شجيع 
�إق���ام���ة ح��ف��ات �ل��ع��ر���س �جل��م��اع��ي ب��ع��ي��د� عن 
�شموه  يقوم  حيث  و�لإ���ش��ر�ف  �لتبذير  مظاهر 
ب��ت��ح��م��ل ج��م��ي��ع ت��ك��ال��ي��ف ح���ف���ات �لأع����ر������س 
�جلماعية يف دبي حر�شا منه على توفري �حلياة 
�لكرمية ل�شباب �لوطن و�لتخفيف من �أعبائهم 

�ملادية. 

•• كلباء -وام:

ب����ن �شقر  �ل�����ش��ي��خ ه��ي��ث��م  ح�����ش��ر 
�شمو  نائب رئي�س مكتب  �لقا�شمي 
�حل����اك����م مب���دي���ن���ة ك���ل���ب���اء �إط�����اق 
�لدماين  ن��وع  م��ن  غ���ز�ل  ع�شرين 
حممية  يف  ب���الن���ق���ر�����س  �مل����ه����دد 
�لتي  ك���ل���ب���اء  م���دي���ن���ة  يف  �حل���ف���ي���ة 
ر�م�شار  �تفاقية  يف  ت�شجيلها  مت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��اأر����ش��ي �ل��رط��ب��ة �لتي 
�لدويل  للتعاون  �إط��ار  تعد مبثابة 
و�ل�شتعمال  ل��ل��ح��ف��اظ  و�ل��ق��وم��ي 
�لرطبة  ل����اأر������ش����ي  �ل���ع���ق���اين 

وم�شادرها.
�ل�شويدي  �شيف  �شعادة هنا  وقالت 
و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�لطبيعية يف �ل�شارقة �أن �لهدف من 
�ملهددة  �لربية  �حليو�نات  �إط��اق 
�حلفية  حم��م��ي��ة  يف  ب���الإن���ق���ر�����س 

�لربية  �لطبيعة  تاأهيل  �إع���ادة  هو 
ت��ع��ت��رب موطنا  و�ل���ت���ي  ل��ل��م��ح��م��ي��ة 
�أن  �إىل  م�شرية   .. حقيقة  وث���روة 
حممية �حلفية من �ملحميات �لتي 
و�ملو�رد  �لبيولوجي  �لتنوع  متتلك 
�ملختلفة  و�ل��ت�����ش��اري�����س  �لطبيعة 
�حليو�نات  تاأهيل  يف  ت�شاهم  �لتي 
�ل���ن���ادرة و�مل���ه���ددة ب��الن��ق��ر����س يف 

�لتعاي�س و�لتكيف.
�لأنو�ع  �إط���اق ه��ذه  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
تاأهيل  يف  ي�شاعد  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن 
�لبيئية  طبيعتها  و�إع���ادة  �ملحمية 
�ل�����ش��اب��ق��ة و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل����و�رد 
�لتي  �لبيئية  و�ملقومات  �لطبيعية 
وذلك من خال  �ملحمية  متتلكها 
�لقرم  �أ����ش���ج���ار  ب���غ���اب���ات  �ل��ع��ن��اي��ة 
و�لعمل على ��شتيطان �أنو�ع �أخرى 
�لنادرة  �ل��ط��ي��ور و�حل��ي��و�ن��ات  م��ن 

و�ملهددة بالإقر��س يف �ملحمية.

و�أكدت �ل�شويدي �أن �إدر�ج حممية 
كاأحد  و�حل���ف���ي���ة  �ل���ق���رم  �أ����ش���ج���ار 
نوعية  خطوة  هي  ر�م�شار  مو�قع 
وبادرة ��شرت�تيجية لإمارتنا وفرت 
�ل�����ش��م��ان��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�لإد�ري�����ة 
�لتنوع  منظومة  ل�شون  �ل��ازم��ة 
�حليوي فيها عن طريق �ن�شمامها 
�ىل هذه �لتفاقية �لدولية �لهامة 
و�ل�شتخد�م  �حلفظ  �ىل  �لهادفة 
�لرطبة  �لأر��شي  جلميع  �لر�شيد 
�ملحلية  �جل������ه������ود  خ��������ال  م������ن 
خال  ومن  و�لوطنية  و�لإقليمية 
للم�شاهمة  وذلك  �ل��دويل  �لتعاون 
يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  حتقيق  يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  ون��ظ��م��ت 
عملية  بعد  �ل�شارقة  يف  �لطبيعية 
بيئية  رح����ل����ة  �ل�����غ�����زلن  �ط�������اق 
�شياحية �ىل حممية �أ�شجار �لقرم 

�حل�شور  لط��اع  كلباء  مدينة  يف 
لتنفيذ  �لأوىل  �خل����ط����وة  ع���ل���ى 
م�شروع كلباء �ل�شياحي حيث ت�شم 
حممية ��شجار �لقرم �أ�شخم غابات 
�أ�شجار �لقرم يف �ملنطقة �إ�شافة �ىل 
عدد من �ملناطق �لأثرية �ملتو�جدة 

�شمن �مل�شروع و�عادة تاأهيلها.
�لرحلة  يف  �مل�������ش���ارك���ون  وح���ظ���ي 
بجولة ممتعة يف �ل�شاحل �ل�شرقي 
�جلبلية  بيئتها  بتميز  و���ش��ح��رو� 
على  و�حتو�ئها  �حليوي  وتنوعها 
�لكائنات �حلية �لنادرة من �لطيور 
و�لرفر�ف  �لبل�شون  م��ث��ل  �مل��ائ��ي��ة 
�مل��ط��وق و�ل��ق��اون��د �لأب��ي�����س �ملهدد 
ذ�ت  و�ل�������ش���ح���ل���ي���ة  ب����الن����ق����ر������س 
�لأ�شابع �لطويلة و�أن��و�ع عدة من 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لبحرية  �ل�شاحف 

خطر �لنقر��س.
هنا  ���ش��ع��ادة  �لط���اق  حفل  ح�شر 

�شيف �ل�شويدي رئي�شة هيئة �لبيئة 
و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة و 
�ليماحي  ���ش��ي��ف  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ادة 
�ل��ب��ل��دي مبدينة  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
كلباء ولو يونغ �مل�شت�شار �لأقليمي 
لآ�شيا و�ملحيطات لتفاقية ر�م�شار 
�لدولية لاأر��شي �لرطبة و�شعادة 
م���������رو�ن ب�����ن ج���ا����ش���م �ل�������ش���رك���ال 
�ل�شارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ت��ط��وي��ر ���ش��روق و 
�ل����زح����اوي نائب  ن��ب��ي��ل  ن�����ش��ري��ن 
�آ�شيا  لإق��ل��ي��م  �لرئي�شي  �مل�شت�شار 
ر�م�شار  لإت��ف��اق��ي��ة  �أوق��ي��ان��و���ش��ي��ا  و 
و�أح��م��د �ل��ه��ورة م��دي��ر ع��ام بلدية 
كلباء و �أحمد �شيف �لزعابي نائب 
رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة كلباء 
�لبيئة  هيئة  م��وظ��ف��ي  م��ن  وع���دد 
وممثلي  �مل���و�ط���ن���ني  م����ن  وج���م���ع 

و�شائل �لعام �ملختلفة. 

•• دبي-وام:

و�لعمل �خل��ريي يف  �لإ�شامية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �ختتمت 
دبي �م�س بجمعية �لإ�شاح و�لتوجيه �لجتماعي بدبي 
�إىل �حلياة �ل�شعيدة للجالية �ل�شينية  برنامج �لطريق 
مبختلف فئاتها وذلك �شمن م�شروع معكم د�ئما للعام 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ك��ا���س  عائ�شة  وق��ال��ت   .2013 �جل����اري 
�أعده  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �ل��دي��ن��ي  و�لتوجيه  �لتثقيف 
ونفذه ق�شم �مل�شلمني �جلدد و��شتفاد منه 150 �شخ�شا 
من �جلن�شية �ل�شينية كان �لهدف منه بث روح �لإخاء 
و�ل��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز �ل��ع��اق��ة و�ل�����ش��د�ق��ة ب��ني �ل�شعوب 
و�طاع �جلالية �ل�شينية على �لثقافة �لإ�شامية �لتي 

توؤكد �أن �لإ�شام هو دين �لتعاي�س �ل�شلمي بني �ل�شعوب 
ويحر�س  �لإن�شان  كر�مة  حفظ  على  يحث  �ل��ذي  وه��و 
منهجية  يف  �مل�شلم  وغ���ري  �مل�شلم  ح��ق��وق  �ح����رت�م  ع��ل��ى 
�أ�شارت هدى  و�مل�شاو�ة. من جانبها  �لعد�لة  قائمة على 
�لربنامج  �أن  �إىل  �جل��دد  �مل�شلمني  ق�شم  رئي�شة  �لكعبي 
متعددة  �أن�شطة  على  ��شتمل  �أ���ش��ب��وع��ني  ��شتمر  �ل���ذي 
وحما�شر�ت وور�س عمل تناولت �لأ�شاليب �حلديثة يف 
جعل �حلياة �أكرث �شعادة قدمها عدد من �ملتعاونني من 
�جلالية �ل�شينية وكذلك عرو�س �إلكرتونية وم�شابقات 
ثقافية و�أنا�شيد باللغات �لعربية و�لإجنليزية و�ل�شينية 
عينية  هد�يا  توزيع  �إىل  بالإ�شافة  مطبوعات  وت��وزي��ع 

للفائزين.

•• دبي -وام:

لإجر�ء�ت  �مل��وح��د  �لدليل  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  �أ���ش��درت 
ت���د�ول �لأغ��ذي��ة ورف��ع �حلظر عنها وذل��ك �شمن  حظر 
�إ�شد�ر�ت �لأدلة �لإر�شادية للوز�رة و�لتي تهدف  �شل�شلة 
لفر�س  بال�شفافية  تت�شم  م��وح��دة  منهجية  و���ش��ع  �إىل 
�حلظر على �ملو�د �لغذ�ئية ورفع �حلظر عنها يف �حلالت 
�ل�����ش��روري��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ش��ح��ة و���ش��ام��ة �لغذ�ء 

للم�شتهلكني.
و�شرح �شعادة �ملهند�س �شيف �ل�شرع �لوكيل �مل�شاعد لقطاع 

�للجنة  رئي�س  بالوكالة  و�حليو�نية  �لزر�عية  �ل�شوؤون 
ي�شمل  �مل��وح��د  �لدليل  �أن  �لغذ�ئية  لل�شامة  �لوطنية 
ومكوناتها  و�مل�����ش��ت��وردة  حمليا  �ملنتجة  �لأغ��ذي��ة  جميع 
و�لتنظيف  و�لنقل  و�لتعبئة  �لنتاج  وم�شتلزمات  وم��و�د 
ذ�ت �لعاقة بالأغذية و�ملو�د �ملام�شة لاأغذية �لتي قد 
تكون �شارة بال�شحة �أو �ملغ�شو�شة �أو �مل�شللة للم�شتهلك 
�أو �ملخالفة للو�ئح �لفنية و�ملو��شفات �لقيا�شية �ملعتمدة. 
�ملخت�شة  و�ل�����ش��ل��ط��ات  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  �أن  و�أ����ش���اف 
يف  �ل���و�ردة  �لإج����ر�ء�ت  تنفيذ  تتوىل  �لغذ�ئية  و�ملن�شاآت 

�لدليل كل ح�شب �خت�شا�شه.

بناء  يتم  �لتي  �ملعايري  يبني  �لدليل  �أن  �ل�شرع  و�أو���ش��ح 
غذ�ئية  م��ادة  �كت�شاف  عند  �حلظر  فر�س  �إج��ر�ء  عليها 
طريق  عن  �ملوحد  �لدليل  يف  و�رد  هو  ما  عليها  ينطبق 
�أحد �ملخترب�ت �لتابعة لل�شلطات �ملخت�شة �أو �لإخطار�ت 
�ملعنية  �جل��ه��ات  �أو  �ملخت�شة  �ل�شلطات  م��ن  و�ل��ت��ق��اري��ر 
من  �إخطار  �أو  �لر�شمية  و�لعاملية  �لإقليمية  �جلهات  �أو 

م�شوؤويل �ملن�شاآت �لغذ�ئية.
و�أك����د ���ش��ع��ادت��ه �أن����ه ي��ت��م �إج�����ر�ء رف���ع �حل��ظ��ر ع��ن �مل���و�د 
�أو  �ملن�شاأة  طلب  على  بناء  حظرها  �شبق  �لتي  �لغذ�ئية 
�ملوؤ�ش�شة �لغذ�ئية �مل�شتوردة ملو�د غذ�ئية قد مت حظرها 

�أو �ملن�شاأة �مل�شنعة للمادة �لغذ�ئية يف �لدولة �أو بناء على 
طلب �لدولة �ملنتجة �أو م�شتوردين حمليني ملو�د غذ�ئية 
مت فر�س �حلظر عليها مبوجب �إخطار�ت عاملية ر�شمية. 
م��ن خم�شة ماحق  يتكون  �مل��وح��د  �ل��دل��ي��ل  �أن  و�أو���ش��ح 
عن  �حلظر  ورف��ع  بفر�س  �ملتعلقة  �لج����ر�ء�ت  تت�شمن 
�أو  �مل�شللة  �أو  �ملغ�شو�شة  �أو  بال�شحة  �ل�����ش��ارة  �لأغ��ذي��ة 
�ملعتمدة  �لقيا�شية  و�ملو��شفات  �لفنية  للو�ئح  �ملخالفة 
ويحوي �مللحق �لأول و�شف تف�شيلي للخطو�ت �خلا�شة 
باإجر�ء�ت �كت�شاف مادة غذ�ئية ينطبق عليها ما هو و�رد 
يف بند �ملجال �أما �مللحق �لثاين فيت�شمن و�شف تف�شيلي 

للخطو�ت �خلا�شة باإجر�ء�ت رفع �حلظر يف حني تطرق 
�مللحق �لثالث للحالت �لتي تعترب �ملادة �لغذ�ئية �شارة 
بال�شحة وي�شمل �مللحق �لر�بع �حلالت �لتي تعترب �ملادة 
�خلام�س  �مللحق  يت�شمن  بينما   .. مغ�شو�شة  �لغذ�ئية 

�حلالت �لتي تعترب �ملادة �لغذ�ئية م�شللة للم�شتهلك.
على  يحتوي  �لدليل  �أن  �ل�شرع  �شيف  �ملهند�س  و�أ���ش��اف 
ثاةث مناذج لإخطار�ت غذ�ئية تتعلق باإجر�ء�ت �لدليل 
منها منوذج لاإباغ عن مادة غذ�ئية ينطبق عليها ما 
�إ�شافة  هو و�رد يف بند �ملجال ومن��وذج تنبيهي لاإجر�ء 

�إىل منوذج �إخطار غذ�ئي للعلم.

البيئة واملياه ت�سدر الدليل املوحد الإجراءات حظر تداول االأغذية ورفع احلظر عنها

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل امل�ست�سار االقليمي التفاقية رام�سار الدولية 

لبنى القا�سمي تفتتح ور�سة عمل حول االأزمة االإن�سانية يف �سوريا 

حمدان بن را�سد يح�سر العر�ض اجلماعي الرابع لدوائر حكومة دبيال�سوؤون االإ�سالمية بدبي تختتم برنامج الطريق اإىل احلياة ال�سعيدة 

•• دبي-وام: اإطالق جمموعة من الغزالن يف حممية اأ�سجار القرم واحلفية بكلباء

ت�شارك �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي يف 
فعاليات معر�س وموؤمتر دبي �لدويل لاإغاثة و�لتطوير 
لدى  �لتوعوية  �لثقافة  وتن�شيط  لتفعيل   2013 ديهاد 
�إ�شافة  و�أ�شر�رها  �ملو�طنني و�ملقيمني مبخاطر �ملخدر�ت 

�إىل ت�شويق خدمة �لتو��شل عرب �لهاتف �ملجاين لاإد�رة.
�ل�شمو  ي�شارك يف �ملعر�س �لذي يقام حتت رعاية �شاحب 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف قاعة �ل�شيخ مكتوم 
مب��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي ح���و�يل 66 دول���ة و 275 
جمال  يف  ومتخ�ش�شا  حما�شر�   50 و  وموؤ�ش�شة  �شركة 
وتنمية  �ل��دول��ي��ة  �مل�شاعد�ت  وت��ق��دمي  و�لتطوير  �لإغ��اث��ة 

�ملو�رد �ملالية لدعم �ملحتاجني جر�ء �لكو�رث �لطبيعية.
�لإد�رة  مدير  �لع�شماوي  مهدي  عبد�جلليل  �للو�ء  وق��ال 
مكافحة  لإد�رة  ينظر  �لعامل  �ن  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة 
�ملخدر�ت باأنها �إد�رة ت�شبط �ملروجني و�ملتاجرين للزج بهم 
بتكثيف  �لدور  �إ�شافة لهذ�  تقوم  �لإد�رة  �ل�شجن ولكن  يف 
ن�شر  �أجل  �لإمار�تي من  �ملجتمع  فعاليات  �لتو�جد يف كل 
من  تلحقه  ما  وبيان  �ملخدر�ت  باأ�شر�ر  �لتوعوية  �لثقافة 
�أ�شر�ر ج�شيمة على �لفرد �ملتعاطي وعلى �أ�شرته و�ملجتمع 
�ملحيط به �لأمر �لذي كثري� ما توؤدي عو�قبه لهدم كيان 

تلك �لأ�شرة وتفكيكها و�شياع �أفر�دها.
و�لوقاية  �لتوعية  �إد�رة  يف  �لعمل  ف��ري��ق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

�لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  �إد�رة  مع  بالتن�شيق  يحر�س 
و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�س  خمتلف  يف  �لإد�رة  جناح  تو�جد  على 
�لذي  و�لتوعوي  �ملجتمعي  للدور  كدعم  ي�شت�شيفها  �لتي 
دورها  �إىل  �إ�شافة  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  تتبناه 
وموؤمتر  معر�س  �أن  �لع�شماوي  �للو�ء  و�أ�شاف  �ل�شبطي. 
ديهاب يتوقع �أن يرتاده �لآلف من �ملتخ�ش�شني يف جمال 
�لإغاثة لذ� ت�شارك �لإد�رة بجناح يروج للخدمات �لتوعوية 
�لتي تقدمها للجمهور بكل فئاته و�شر�ئحه وبلغات متنوعة 
و�لأوردو  و�لفار�شية  و�لإيطالية  و�لإجنليزية  كالعربية 
�ملجاين  �ل��رق��م  ع��رب  �ل��ت��و����ش��ل  خ��ال  م��ن  و�ل�شو�حيلية 
لاإد�رة �أو عرب �لربيد �لإلكرتوين. و�أو�شح �أن خمت�شني 
�لتامة  لل�شرية  تفا�شيلها  تخ�شع  �لتي  �ملكاملة  ي�شتقبلون 
ترد  �لتي  �ملعلومات  �إ�شتغال  �أو  �ملعنية  للجهة  وتوجيهها 
من �ملت�شل لإ�شتكمال حلقات ق�شية ما متعلقة باملخدر�ت 
�جتماعية  �أو  نف�شية  �أو  ق��ان��ون��ي��ة  �إ���ش��ت�����ش��ار�ت  ت��ق��دمي  �أو 
�ل�شو�ب خ�شو�شا  للرجوع جلادة  �ملت�شل  ت�شاعد  متنوعة 
و�أن �لكثريين من �أفر�د �ملجتمع يجهلون قانون �ملخدر�ت. 
و�أ�شار مدير �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت �إىل �أن �ملادة 
�ملدمن  ت��ق��دم  �إذ�  �أن  على  تن�س  �مل��خ��در�ت  ق��ان��ون  يف   43
بالنظر  وذلك  �لعقوبة  يعفى من  للعاج  نف�شه  تلقاء  من 
�لنف�شية للمدمن باعتباره مري�شا يحتاج للعاج  للحالة 
�إعفاء  يتم  �مل��ادة بحيث  ن�س  لتعديل  �لإد�رة  ب�شعي  منوها 
�ملدمن من �لعقوبة يف حال تقدم �أي من �أقاربه �شو�ء �أكان 

�لأب �أو �لأم �أو �لأخ وحتى �لأ�شدقاء لاإباغ عنه.

اإدارة مكافحة املخدرات يف �سرطة دبي ت�سارك يف معر�ض ديهاد 2013
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العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كولكرت لعمال �لديكور 

و�لنجارة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1148735  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كولكرت لعمال �لديكور و�لنجارة ذ.م.م
COLLECTOR DECOR & CARPENTRY WORKS LLC

�ىل/كولكرت للديكور 
COLLECTOR DECORATION

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
و�لتكنولوجيا  �ل�ش�����ادة/رينك�س لات�شالت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1083029 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.6

تعديل ��شم جتاري:من/رينك�س لات�شالت و�لتكنولوجيا ذ.م.م
RINEX TECHNOLOGY & COMMUNICATION LLC

�ىل/رينك�س لا�شت�شار�ت �لد�رية ذ.م.م 
RINEX MANAGEMENT CONSULTANCY LLC

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية  )7020003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752006(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بيت �لب�شاطة للنظافة 

و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175371 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد ر��شد حممد مبارك �خليلي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علم جري �مري ح�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�شيد ح�شني حممد ��شماعيل

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*2 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة بيت �لب�شاطة للنظافة و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
BAIT ALBASATH CLEANING & GENERAL MAINTENANCE CO. LLC

�ىل/بيت �لب�شاطة للنظافة و�ل�شيانة �لعامة  
BAIT ALBASATH CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فر�س �ند كولد ملعد�ت 

CN 1173189:لبيع �ليل ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد حمد حممد علي يخيك �ل�شحي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شر �حمد حممد �شامل �حلمريي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

بناية  �ل�شياحي  �لنادي  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�شعيد عبد�هلل �جلنيبي �ىل �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م/3 ق/1 حمل 

رقم 262 مالك �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للم�شة �لذهبية 

CN 1094989:لانتاج �لفني رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شامل علي م�شلم �ملحرمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهام خليل نظمي �بر�هيم عاء �لدين

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيديو موناليز� 

رخ�شة رقم:CN 1031475 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم خليفة �شامل �ليعقوبي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف عبيد �شعيد �خلمريي �لزعابي
�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ح�شان  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1028682:حلق لل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�ح�شان �حلق �شم�س �حلق من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد �خرت نعمت علي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لوطن  بجريدة  �ل�شادر  �لعان  �ىل  بال�شارة 
رقم   �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2013/3/14 بتاريخ   519
CN 1160659 بال�شم �لتجاري: ويلن�س جاردن لتجارة �لدو�ت 
يف  خطاأ  ورد  بانه  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه  �ل�شحية. 

�لعان �مل�شار �ليه �عاه ومل تذكر �لتعديات �لتالية:
�لدو�ت  لتجارة  جاردن  ويلن�س  �ىل/  �لتجاري  �ل�شم  تعديل 

�ل�شحية ذ.م.م و�ل�شحيح هو ويلن�س جاردن للديكور ذ.م.م.
بال�شافة �ىل �لتعديات �لو�ردة يف �لعان �ل�شابق.

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
نادي  �ل�ش�����ادة/�مو�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1192648:شحي رجايل و�شبا رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف خليفة �بر�هيم جعفر ح�شن ح�شني �لزرعوين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني علي عبد�حل�شني عجام

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�لدولية  �ل�ش�����ادة/�شتار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1144995:لد�رة �لنفايات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ل�شركة �لنموذجية ل�شيانة �ملباين ذ.م.م

MODEL BUILDING MAINTENANCE llc

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ملوؤ�ش�شة �لنموذجية ل�شيانة �ملباين 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لع�شب �لخ�شر لل�شيانة �لعامة - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1181575 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمتار 

�ل�شيباين للخدمات �لهند�شية
 رخ�شة رقم:CN 1195361 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/في�شل 

�باد ل�شيانة �لتكييف و�لتمديد�ت �لكهربائية
 رخ�شة رقم:CN 1181587 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

الغاء اعلن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
رقم: CN 1014006 بال�شم �لتجاري �لعتماد ملو�د 
�لبناء بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
�ل�شيدة  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1142833:لوىل للتجميل  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علياء حممد �حمد عبد �هلل �ليحيائي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر حممد �شعيد �لكعبي

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

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

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/هال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملجريف لرتكيب و�شيانة �مل�شاعد
رخ�شة رقم:CN 1351997 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل جبل �لورد للهو�تف 

 CN 1128694:ملتحركة و�ل�شاعات  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /��شافة حممد �ر�شاد غام ر�شول )%100(
تعديل وكيل خدمات/��شافة علي قرن �شامل عبود �لكعبي

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ح�شن حممد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف �ملتويف/مق�شود �حمد غام ر�شول

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ويند�شور حلفر �لبار
رخ�شة رقم:CN 1173857 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اعــــــــــلن
لتجارة  توب  �ل�ش�����ادة/باور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1392279:ملعد�ت �لكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شمينه بوتيافيتيل علي كونهي حممد �شليم )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ماريان مولدي�س لرييو

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اعــــــــــلن
لتوزيع  �لر�حة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملياه رخ�شة رقم:CN 1154408  قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف حمد�ن �شيف �لعلكيم �لزعابي)%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد �شعيد حممد �شامل �ملحرمي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية �ل�شناعية �جلديدة بلدية 
�ملنطقة �لغربية �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ر�س رقم)31( حمل رقم)9(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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نيابة دبي حت�سل على مرجعية معيارية عاملية يف جمال خدمة املتعاملني
�لعام ملجموعة  �ملدير  �أحمد �خلطيب  و�ل�شيد  �لإقليمي 

بي.�إ�س.�آي .
�ل�شهادة  ه��ذه  نيل  �أن  �لول  �لعام  �ملحامي  �شعادة  وق��ال 
�إمنا يعك�س �جلهود طويلة �لأمد �لتي بذلتها �لنيابة يف 
جمال تطوير خدمات �ملتعاملني .. م�شدد� على �شرورة 
��شتمر�ر تلك �جلهود مبا ين�شجم مع متطلبات �لتطور 
و�ل��ت��م��ي��ز .. و�أك����د ع���زم �ل��ن��ي��اب��ة م��و����ش��ل��ة �جل��ه��ود بغية 
�لرتقاء مب�شتوى خدماتها وتنحية كل ما من �شاأنه �أن 
يعيق �حل�شول على تلك �خلدمات مبا ي�شهم يف �شمان 
�لعدلية  �لأن��ظ��م��ة  وك��ف��اءة  و�شهولته  �لتقا�شي  �شرعة 

و�لأمنية.

�لنيابة حققت درجة �ملقيا�س �لدويل يف �ملقارنة �ملعيارية 
على  تقوم  مقاربة  على  بناء  �ل�شهادة  ه��ذه  متنح  حيث 
در��شة خم�شة عنا�شر مفتاحية هي �ل�شيا�شات و�ملنتجات 

�خلدمات و�لعمليات و�ملباين ور�شا �جلمهور.
�لقيادة يف  وياأتي هذ� �لإجن��از ثمرة �للتز�م بتوجيهات 
بتطبيق  �ل�شتمر�ر  على  حر�شت  �لتي  �لعامة  �لنيابة 
مع  متا�شيا  �لعاملية  �ملتعاملني  خلدمة  �ل��دويل  �ملقيا�س 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �ل��ع��ام��ة  للنيابة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 

حتقيق ر�شا �ملتعاملني وتقدمي خدمات متميزة لهم.
�ملحامي  �مل��ط��وع  ح�شن  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  وت�شلم 
�ملدير  ك��وت��زي  ثيونز  �ل�شيد  م��ن  �ل�شهادة  �لأول  �ل��ع��ام 

•• دبي- وام:

حققت �لنيابة �لعامة يف دبي �إجناز� متميز� يتوج جهودها 
على  بح�شولها  وذل��ك  �ملتعاملني  خ��دم��ات  �شعيد  على 
درجة - 85 باملائة - يف �ملقيا�س �لدويل ل�شهادة �ملطابقة 
مع �ملو��شفات �لعاملية يف خدمة �ملتعاملني خال �لأعو�م 
�إ�س  بي  و�لتي متنحها جمموعة   -  2012  -2010  -
و�ملتخ�ش�شة يف جمال معايري  �لعريقة  �لربيطانية  �آي 

قطاع �لأعمال.
وتعد �لنيابة �لعامة بدبي �أول نيابة وجهة ق�شائية على 
و�أن  �شيما  ل  �ل�شهادة  هذه  على  حت�شل  �لعامل  م�شتوى 

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

امل�سابقة الوطنية للمهارات تنطلق 23 اأبريل
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
ب���ن���ت م����ب����ارك �ل���رئ���ي�������س �لأع���ل���ى 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام تقام �لدورة 
�لوطنية  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  �خل��ام�����ش��ة 
مل���ه���ار�ت �لم�����ار�ت خ���ال �لفرتة 
من 23 -25 �بريل �ملقبل و�لتي 
تنظمها مهار�ت �لم��ار�ت �لتابعة 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  ملركز 
�ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي وذل����ك يف مركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س .
وجاء ذلك خال �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�ل���ذي ع��ق��ده ك��ل م��ن علي حممد 
�لإمار�ت  مهار�ت  رئي�س  �ملرزوقي 
ق�شم  رئ���ي�������س  �ل����دب����و�����س  ف���ه���ر  و 
�ملهار�ت �أم�س بفندق حياة كابيتال 
نخبة  مب�����ش��ارك��ة   . �أب���وظ���ب���ي  يف 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
�لتكنولوجية  و�ملعاهد  و�ل�شناعي 
�حلكومية  و�مل�����د�ر������س  و�ل��ف��ن��ي��ة 

و�خلا�شة يف �لدولة.
و�أع��������رب ع���ل���ى حم���م���د �مل����رزوق����ي 
رئ���ي�������س م����ه����ار�ت �لم���������ار�ت عن 

�شجل  ح��ي��ث  ك��ب��ري�  �ق��ب��ال  ت�شهد 
 600 ن���ح���و  �لآن  ح���ت���ى  ف���ي���ه���ا 
�رتفاع  �ىل  ي�����ش��ري  مم���ا  م��ت�����ش��اب��ق 
هذه  يف  �مل�شاركة  باأهمية  �ل��وع��ي 
�مل�شابقة �لتي ماز�ل باب �لت�شجيل 
فقط  للمو�طنني  مفتوحاً  فيها 
�أبريل  ���ش��ه��ر  م���ن  �ل��ع��ا���ش��ر  ح��ت��ى 
�مل��ق��ب��ل ع���رب �مل���وق���ع �لل���ك���رتوين
www.emiratesskills.
�ل���ت���اري���خ  ه������ذ�  ب���ع���د  ل���ي���ت���م   ae
 425 �ىل  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  ت�����ش��ف��ي��ة 
�ملجالت  يف  يتناف�شون  مت�شابقاً 
وهي  �ل��ي��ه��ا  �مل�����ش��ار  ع�شر  �لت�شعة 
ت���ط���ب���ي���ق���ات ب�����ر�م�����ج �حل���ا����ش���وب 
مو�قع  وت�شميم  �ل�شبكات  ودع��م 
�جلر�فيك�س  وت�شميم  �لن��رتن��ت 
و�ل���ر����ش���م �ل��ه��ن��د���ش��ي �لأوت����وك����اد 
و�لتو�شيل �لكهربائي و�لروبوتات 
و�مليكاترونك�س و�لت�شنيع مبوؤ�زرة 
�ل�شحية  و�ل����رع����اي����ة  �حل���ا����ش���ب 
و�ل���ل���ح���ام وت���و����ش���ي���ات �لأل���ي���اف 
�ملجوهر�ت  وت�شميم  �ل�����ش��وئ��ي��ة 
و�شيانة  �ل�����ش��ي��ار�ت  وتكنولوجيا 
حم��رك��ات �ل��ط��ائ��ر�ت �إ���ش��اف��ة �ىل 
يتم  �لتي  �جل��دي��دة  �لتخ�ش�شات 

�ل�شناعي مبا يتو�فق مع متطلبات 
حلكومة  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة 
�لروؤية  2030،ويحقيق  �أبوظبي 
 2020 ل���ل���دول���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
،مو�شحا �أن ��شرت�تيجية �مل�شابقة 
�لوطنية ملهار�ت �لإمار�ت تت�شمن 
�جلامعات  م��ع  �لتن�شيق  ���ش��رورة 
وخمتلف  و�لن�����دي�����ة  و�مل�����د�ر������س 
�ملوؤ�ش�شات �ملعنية من �جل �لك�شف 
�ملبكر عن �ملو�هب �لتي يتمتع بها 
�بنائنا لنعمل جميعا على �شقلها 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م ذل���ك ���ش��م��ن مر�حل 
ومتاحقة  م����درو�����ش����ة  �خ��������ري 
�ل�شباب  ت��زوي��د  خالها  م��ن  يتم 
و�لمكانيات  ب��اخل��رب�ت  �مل��وه��وب 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ل���ت���ي ت���ط���ور من 
م�����ش��ت��وى �د�ئ���ه���م ل��ي��ك��ون ل��ه��م يف 
�لدور  و�لبعيد  �لقريب  �مل�شتقبل 
�لتطورية  �خل���ط���ط  يف  �ل���ف���اع���ل 
ب����ال����دول����ة ع�����ام�����ة.  ول����ف����ت علي 
�لإم����ار�ت  �أن دول���ة  �إىل  �مل��رزوق��ي 
�وملبياد  ��شت�شافة  بطلب  تقدمت 
وفد  ق��ام  وق��د  �لدولية  �مل�شابقات 
م����ن �مل��ن��ظ��م��ة �ل����دول����ي����ة ب���زي���ارة 
و�طلعو�  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �ل��دول��ة 

ل�شمو  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  خال�س 
�أم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
�لكرمية  �ل��رع��اي��ة  على  �لم����ار�ت 
للم�شابقة  �شموها  توليها  �ل��ت��ي 
�ل���وط���ن���ي���ة ب���اإع���ت���ب���اره���ا �حل����دث 
�لأب��رز يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة و�ل����ذي ي��ت��م م��ن خاله 
�ل���ع���م���ل ع���ل���ى �ك���ت�������ش���اف �مل���و�ه���ب 
�ملجالت  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�أن  �أو����ش���ح  �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة . و 
�مل�شابقة هذ� �لعامل ت�شهد تطور� 
مقارنة  �جلو�نب  جميع  يف  كبري�ً 
ب���ال���ع���ام �مل���ا����ش���ي ح��ي��ث مت زي����ادة 
170 �ىل  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني م��ن  ع���دد 
�مل�شاحة  �لعام و زي��ادة  425 ه��ذ� 
�ملخ�ش�شة للفعاليات من �شالتني 
�يل �شت �شالت وكذلك زيادة عدد 
فئات وجمالت �لتناف�س من 15 
نوعا �ىل   19 نوعاً و��شتحد�ث 
يف  متخ�ش�شة  تر�ثية  م�شابقات 
وغريها  و�لفخار  �حلبال  �شناعة 
من �ل�شناعات و�حلرف �لرت�ثية 
و متديد �أيام �مل�شابقة من يومني 

�ىل ثاثة �أيام.
�مل�شابقة  �أن  �مل���رزوق���ي  �أ���ش��اف  و   

�طاقها لول مرة هذ� �لعام وهي 
و�لإلكرتونياتو  �لأزي����اء  ت�شميم 
�ل��ربجم��ة و�أم����ن �ل�����ش��ب��ك��ات حيث 
�جلن�شني  م��ن  للمو�طنني  ميكن 
و�لوظائف  �مل���ه���ن  ج��م��ي��ع  وم�����ن 
و�جلامعات  و�مل��ع��اه��د  و�مل���د�ر����س 
�آل  �مل�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى  �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ملو�طنة  �و  �ملو�طن  عمر  يتجاوز 
�لتطبيقات  فئة  يف  �شنة   23 ع��ن 
�لإل����ك����رتوم����ي����ك����ان����ي����ك����ي����ة وف���ئ���ة 
�ل�شوئية  �لأل����ي����اف  ت��و���ش��ي��ات 
�ملهار�ت  ف��ئ��ات  يف  �شنة   21 وع��ن 
ر���ش��د جو�ئز  �لأخ�����رى ح��ي��ث مت 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن ي�شل  ق��ي��م��ة  ن��ق��دي��ة 
�لف   400 ن��ح��و  �يل  جم��م��وع��ه��ا 
�مليد�ليات  �ىل  ،�إ����ش���اف���ة  دره�����م 
و�لربونزية  و�لف�شية  �ل��ذه��ب��ي��ة 
وه���د�ي���ا �أخ����رى ت��ذك��اري��ة. ولفت 
�مل�شابقة  �أن  �ىل  �مل���رزوق���ي  ع��ل��ى 
تاتي يف �طار��شرت�تيجية متميزة 
ت�����ش��ط��ل��ع ب��ه��ا م���ه���ار�ت �لم�����ار�ت 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �إع������د�د 
�ل�شباب  م���ن  �ل���ك���و�در�ل���وط���ن���ي���ة 
�لم�����ار�ت�����ي �مل����ب����دع �ل����ق����ادر على 
�لتفاعل مع �لنمو �لتكنولوجي و 

ع��ل��ى �لإم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��اح��ة وتوفر 
�لبنية �لتحتية و �أر�شلو� خرب�ً عرب 
بر�شاءهم  �لإل���ك���رتوين  �ل��ربي��د 
ويبقى  �لإم���������������ار�ت  م����ل����ف  ع�����ن 
يف  �لأع�����ش��اء  قبل  م��ن  �لت�شويت 
�أمل  وكلنا  باأملانيا  �لقادم  �جتماع 
�لإ�شت�شافة  بح�شول على فر�شة 
ب��ع��د �ل���رب�زي���ل م�����ش��ي��ف��اً �أن����ه من 
�إن�شاء  �مل�شتقبلية  �خلطط  �شمن 
م��رك��ز �ل��ت��م��ي��ز ل��ت��دري��ب �لطاب 
جمال  يف  �لعلمية  �مل���ه���ار�ت  ع��ل��ى 
�مل�����ش��اب��ق��ات �ل���دول���ي���ة ح��ي��ث يتم 
كل  يف  للتدريب  �ل��ط��اب  �ر���ش��ال 

من �لرب�زيل و فرن�شا و�ليابان و 
�ململكة �ملتحدة و �ملانيا لكون هذه 
�مل��ر�ك��ز �لأوىل  �إىل  �ل���دول ح���ازت 

وح�شدت �مليد�لية �لذهبية .
�لدبو�س  ف��ه��ر  �أك����د  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
�مل�شابقة  �أن  �مل��ه��ار�ت  ق�شم  رئي�س 
�لوطنية ملهار�ت �لمار�ت 2013 
لل�شباب  �لكاملة  �لفر�شة  ت��ق��دم 
مبهار�تهم  ي�شلو�  لكي  و�لفتيات 
�لفوز  خ�����ال  م����ن  �ل���ع���امل���ي���ة  �يل 
�مل�شابقة  م���ي���د�ل���ي���ات  ب����اح����دى 
�يل  �لن�شمام  ثم  وم��ن  �لوطنية 
ف���ري���ق م���ه���ار�ت �لم�������ار�ت �ل���ذي 

���ش��ي��م��ث��ل �ل����دول����ة يف �مل���ون���دي���ال 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��م��ه��ار�ت ب��امل��ان��ي��ا خال 

. �شهر يوليو 2013 
�بوظبي  م���رك���ز  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
و�ملهني  �لتقني  و�لرتيب  للتعليم 
و�شع خطة متكاملة لع��د�د هذ� 
�لعامل  دول  ك�����ربي  يف  �ل���ف���ري���ق 
كافة  ع���ل���ى  وت���دري���ب���ه���م  �مل���ت���ق���دم 
�لعاملية  �لنظم  �ملهار�ت وفق �رقي 
�ملعمول بها يف تلك �لدول و�شول 
�يل ف���ري���ق ق�����ادر ع��ل��ى �ل���ف���وز يف 
�ل��ع��امل��ي وت�شريف  �مل��ون��دي��ال  ه��ذ� 

�لدولة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة للتربع بالدم

اختتام الدرا�سة االأولية مل�ساعدي قادة 
الوحدات الك�سفية بوزارة الرتبية والتعليم

على  �لبلدية  حتر�س  كما   ، �ملر�جعني  و  �ملوظفني  من 
�خلريية  لأبعادها  حتقيقا  �حلمات  ه��ذه  مثل  تنظيم 
و�لإن�شانية ولت�شجيع �ملوظفني و�ملر�جعني على �ملبادرة 

و�مل�شاركة بها وعلى تعزيز هذه �لقيمة.
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �إط�����ار  ه���ذه �حل��م��ل��ة يف  وت���اأت���ي 
�ملحتاجني  للمر�شى  و�مل�شاعدة  �لعون  يد  للبلدية مبد 
وللم�شت�شفيات �لتي حتتاج �إىل �لكثري من وحد�ت �لدم 
�ملنقول �ل�شرورية وخا�شة يف �لعمليات �جلر�حية على 
�ملبادر�ت  م��ن  و�ح���دة  �حلملة  وت��ع��د  �أن��و�ع��ه��ا،  خمتلف 
دعماً  �بوظبي  مدينة  بلدية  بها  تقوم  �لتي  �لإن�شانية 
للمجتمع �ملحلي ولتعزيز دور �لبلدية يف �لق�شايا وكل 
بتوطيد  ت�شهم  كما   ، �ملجتمع  مب�شلحة  ي�شب  ن�شاط 
�و����ش��ر �ل��ع��اق��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ملنظمات 
�لقطاعني  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�خل���ريي���ة  �لن�����ش��ان��ي��ة 

�حلكومي و�خلا�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدم  بنك  مع  بالتعاون  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
للتربع  حملة   ، �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مبدينة  �ملتنقل 
وذلك  و�ملر�جعني  �لبلدية  موظفي  فيها  �شارك  بالدم 
�لفر�شة  ولإتاحة  �لإن�شانية  �لبلدية  مبادر�ت  �إط��ار  يف 
����ش���وؤون وق�����ش��اي��ا �ملجتمع  ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
ويعزز  �لعامة  �مل�شلحة  يحقق  ما  و�لإن�شانية  �ل�شحية 

دورها �لريادي يف خدمة �ملجتمع.
حظيت باإقبال ملحوظ من موظفي �لبلدية كما �ن�شم 
عدد من عماء �لبلدية لدعم �حلملة و�مل�شاركة بالتربع 
ب��ال��دم �لأم���ر �ل���ذي �أ���ش��ه��م ب��اإجن��اح �أه��د�ف��ه��ا ، علما �أن 
بلدية مدينة �أبوظبي كانت وما تز�ل �شباقة يف ميادين 
دع��م �ملجتمع وب��الأخ�����س ح��م��ات �ل��ت��ربع ب��ال��دم حيث 
كبري  باإقبال  كلها  حظيت  �شابقة  حمات  ع��دة  نظمت 

�لزيار�ت  م��ث��ل  عمليا  ج��ان��ب��ا  �أي�����ش��ا  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
�ل�����ش��ب��اح��ي��ة و�ل���ش��ط��ف��اف وحت��ي��ة �ل��ع��ل��م �إ���ش��اف��ة �ىل 
�خللوي  كالطهي  �لتخييم  تقاليد  على  عملي  تطبيق 
و�أن������و�ع �ل���ن���ري�ن و�ل��ع��ق��د و�ل��رب��ط��ات ون�����ش��ب �خليام 
�لك�شفية  �ل��وح��دة  وتنظيم  و�إد�رة  و�ل��ق��ان��ون  و�ل��وع��د 
وتقدير  �حل��ب��ال  ��شتخد�م  �إىل  بالإ�شافة  �مل��در���ش��ة  يف 
�ملهار�ت  من  وغريها  و�لجتاهات  و�لبو�شلة  �مل�شافات 

�لك�شفية.
�لتي  �ل��در����ش��ة  م��ن  ��شتفادتهم  ع��ن  �مل�����ش��ارك��ون  وع��رب 
و�شعتهم يف �لطريق �ل�شحيح للقيام بدورهم �مليد�ين 
�ملادة  �أن  م��وؤك��دي��ن   .. بنجاح  �لك�شفي  �لعمل  �د�رة  يف 
ملحتوى  و�لتطبيقية  �لعملية  و�لتطبيقات  �لعلمية 
�ل���در�����ش���ة ك��ان��ت ث��ري��ة ج���د� م��ط��ال��ب��ني ب��ت��ع��م��ي��م مثل 
�ملعلمني  كافة  لت�شمل  و��شتمر�ريتها  �ل��در����ش��ات  ه��ذه 

باملد�ر�س.
�د�رة  م��دي��ر  ل��وت��اه  حممد  ح�شن  �خل��ت��ام  حفل  ح�شر 
�ملدير  �مل�شغوين  و�ح��م��د  ب��ال��وز�رة  �لريا�شية  �لرتبية 
�ل�شارقة وجميع �ع�شاء هيئة  �ملايل مبفو�شية ك�شافة 

�لتدريب و�لإ�شر�ف بالدر��شة.

•• دبي -وام:

�لوحد�ت  ق���ادة  مل�����ش��اع��دي  �لول��ي��ة  �ل��در����ش��ة  �ختتمت 
�لريا�شية بوز�رة  �د�رة �لرتبية  �لتي نظمتها  �لك�شفية 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ف��و���ش��ي��ة ك�شافة 
�ل�شارقة و�لتي ��شتمرت �أربعة �أيام مب�شاركة 54 معلما 
ومعلمة من �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى 
�لدولة. ياأتي تنظيم هذه �لدر��شة يف �طار �لهتمامات 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية 
�ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  حممد 
وبتوجيهات من معايل حميد �لقطامي وزير �لرتبية 
�لك�شفية  بالقياد�ت  �لرتبوي  �مليد�ن  لإث��ر�ء  و�لتعليم 
منظومة  �شمن  بنجاح  دوره���ا  مم��ار���ش��ة  على  �ل��ق��ادرة 

�لأن�شطة �لرتبوية.
و����ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �ل���در�����ش���ة �ل��ت��ي ن��ف��ذت ع��ل��ى �ر�س 
مفو�شية ك�شافة �ل�شارقة على حما�شر�ت عن �حلركة 
�لك�شفية وتعريفها و�أهد�فها ومبادئها وو�شائلها ونبذة 
و�لتعرف  وحمليا  وعربيا  عامليا  تاريخها  عن  موجزة 

على �مل�شطلحات �لك�شفية ومدلولتها.

م�ست�سفيات الغربية تنظم مبادرة م�سوؤول مبركز ذوي االحتياجات اخلا�سة مبدينة زايد

موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية واالإن�سانية ت�سارك يف معر�ض وموؤمتر ديهاد 2013

 •• الفجر – املنطقة الغربية:

�ملنطقة  م�شت�شفيات  �د�رة  نظمت 
�ل����غ����رب����ي����ة �م�����������س ج���ل�������ش���ة من 
م��ب��ادرة م�����ش��وؤول  �خلا�شة بذوي 
مبركز  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
مدينة ز�يد لرعاية وتاهيل ذوي 
�ملنطقة  �لحتاياجات �خلا�شة يف 

�لغربية.
ثم  ترحيبية  بكلمة  �للقاء  وب��دء 
�ملنزلوي  �ل�����ش��ي��د  �ل��دك��ت��ور  ق���دم 
�لطبيعي  �ل��ع��اج  ق�شم  م�����ش��وؤول 
�لتطور  ع���ن  ع��ر���س  و�ل��ت��اه��ي��ل��ي 
تقدمها  �ل�����ت�����ي  �خل������دم������ات  يف 

جمال  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  م�شت�شفيات 
�ل�����ش��ح��ي��ة وع�����ن دور  �ل����رع����اي����ة 
�ل�شحي  �مل��ج��ال  ت��ط��ور  يف  �شحة 
يف �ملنطقة �لغربية و خدمة ذوي 
تطرق  كما  �خلا�شة  �لحتياجات 
لهم  �مل��ط��روح��ة  �لت�شهيات  �ىل 
)�ب�شر  م��ث��ل  ���ش��ح��ة  ���ش��رك��ة  م���ن 
�لدخول  م��ه��م��ة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ك�����اد( 
و�حل���������ش����ول على  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى 

�خلدمة با�شرع فر�شة.
و��شتف�شار�ت  �أ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ورد 
�لعاجية  ب���ال���ن���و�ح���ي  �مل���ع���ل���ق���ة 
�لجهزة  با�شتخد�م  و�لتاهيلية 
لقائ  ق��د مت عقد  وك��ان  �ملختلفة 

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تعر�س 
�خلريية  ل����اأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
يف  م�شاركتها  خ���ال  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر دبي 
ديهاد  و�لتطوير  لاإغاثة  �ل��دويل 
�لذي تنظمه مدينة دبي للخدمات 
ومطبوعات  ل��وح��ات   .. �لإن�شانية 
وكتيبات حول �أن�شطتها وبر�جمها 
وم�شاريعها  و�خل��ريي��ة  �لإن�شانية 

�ملتعددة د�خل �لدولة وخارجها.
�ل�شيخ  �ل�شمو  وز�رت حرم �شاحب 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 

ت���ف���اه���م م����ع ج��م��ع��ي��ة �لإح���������ش����ان 
�خل���ريي���ة يف ع��ج��م��ان وق��ع��ه��ا عن 
�شبيب  �أح���م���د  ����ش���ع���ادة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل����ظ����اه����ري �مل�����دي�����ر �ل�����ع�����ام وع���ن 
�جل��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 

علي �لنعيمي �لأمني �لعام.
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إن  �لظاهري  وق��ال 
وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخ نهيان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خلريية  ل����اأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
بن  عمر  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أمناء �ملوؤ�ش�شة �شتو��شل م�شاركتها 
و�لدولية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ع��ار���س  يف 

�لأمرية  �شمو  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
مدينة  رئي�شة  �حل�شني  بنت  هيا 
تر�فقها  �لإن�شانية  للخدمات  دبي 
خالد  ب��ن��ت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل 
و�لتعاون  �لتنمية  وزيرة  �لقا�شمي 
قدم  حيث  �ملوؤ�ش�شة  جناح  �ل��دويل 
�لظاهري  ���ش��ب��ي��ب  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة 
م����دي����ر ع�����ام م���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي�������د بن 
ل���اأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �آل  ����ش���ل���ط���ان 
و�فيا  �شرحا  و�لإن�شانية  �خلريية 
حول حمتويات �جلناح �لذي ي�شم 
وم�شاريعها  ب��ر�جم��ه��ا  م��ن  من���اذج 
�لن�شانية د�خل �لدولة وخارجها.

هام�س  ع���ل���ى  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ووق����ع����ت 
مذكرة  و�ملوؤمتر  �ملعر�س  فعاليات 

���ش��اب��ق مل���ب���ادرة م�����ش��وؤول يف مركز 
�ل�شلع لذوي �لحتياجات �خلا�شة 
كالكر��شي   ، خ��ا���ش��ة  �ل��ق��ي��ا���ش��ات 
ب��ر�م��ج �لرعاية  ����ش��ح��اب  و����ش��رة 

�ملنزلية �ملخ�ش�س لكبار �ل�شن.
ث������م ف����ت����ح ب��������اب ������ش����ت����ف���������ش����ار�ت 
�جل�����م�����ه�����ورو�ل�����ردود ع��ل��ي��ه��ا من 
ط���رح���ت  ح����ي����ث   ، �مل�����������ش�����وؤول�����ني 
ع������دة ق�������ش���اي���ا م���ن���ه���ا �لخ����ط����اء 
بع�س  وت����وف����ري  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 
�لعاج  وت���وف���ري  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي يف ح���ال���ة ع����دم متكن 

�مل����رك����ز م����ن ت����وف����ريه وم�������اذ� �ذ� 
توفري  ي�شتطيع  �مل�شت�شفى  ك��ان 
�خت�شا�شي عاج �لنطق �لذي رد 
نف�شه  �لطلب  بان  �مل�شولني  عليه 
مرعاة  م��ع  �لد�رة  �ىل  رف��ع��ه  مت 
ندرة وجود هذ� �لتخ�ش�س ��شا 
يف �ل����دول����ة.   وك��م��ا ط���رح طاقم 
�ملركز مو�شوع م�شاعدة �مل�شت�شفى 
مر�كز  �ىل  �ل���ن���ا����س  ت���وج���ي���ه  يف 
�ل��رع��اي��ة و�ل��ت��ه��ي��ل ل��ك��ون��ه ميلك 
�لبيانات و�لح�شاء�ت عن حالت 
مو�شوع  ط�����رح  ك���م���ا   . �لع����اق����ة 

�لتي  كال�شرع  �ملر�شية  �حل���الت 
�شكا �هلها من م�شالة تكر�ر �خذ 
�شاحب  رجع  ولو  حتى  �لبايانات 
�حلالة خم�س مر�ت يف �ليوم �ىل 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى.  وق����د ج����اء يف ردود 
لبطاقة  حامل  �ي  �ن  �مل�شوؤولني 
�لعاقة  با�شحاب  �خلا�شة  �ب�شر 
بياناته  �خ���ذ  ع���ن  غ��ن��ي��ا  ���ش��ي��ك��ون 
كل مرة وطالبو� �له��ايل باجناز 
�لبطاقة  بهذه  �خلا�شة  �ملعاملة 
��شحاب  جميع  عند  ت��ك��ون  حتى 

ذوي �لعاقة.

للتعريف  �لإن�����ش��اين  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت 
مبهامها و�أن�شطتها.

على  تعمل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
�لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتن�شيق 
ب����ال����دور  ل���ل���ت���ع���ري���ف  �ل�����دول�����ة  يف 
�لتي  �مل�شاعد�ت  وحجم  �لإن�شاين 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تقدمها 
�ل����دول �لأك����رث فقر�  �إىل  �مل��ت��ح��دة 

و�ل�شعوب �ملحتاجة.
لديها  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أن  و�أو����ش���ح 
�أبعاد  خم�شة  ل��ه  �إن�����ش��اين  ب��رن��ام��ج 
بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  و�شعها 
�لتعليم  وه���ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
و�لعمل  و�لإغ�������اث�������ة  و�ل�������ش���ح���ة 
�خلريي وت�شجيع �جلو�ئز و�لبحث 
�لعلمي مبا يفيد �ملجتمعني �ملحلي 
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العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اعــــــــــلن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/مون باز�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1175156:ملاب�س �جلاهزة ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شباح حممد جال )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عبد �هلل مبارك م�شلم هميله �ملزروعي

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�ملندرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1178467 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فو�ح للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1186854  قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 40*60 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري: من/فو�ح للمقاولت �لعامة
FAWWAH GENERAL CONTRACTING

�ىل/فو�ح لل�شيانة �لعامة
FAWWAH GENR MAINT

�جلديدة  �ل�شناعية  �لغربية  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
17b ر�س رقم 234 مكتب رقم 40 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي ق 30 م�

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

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

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

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

اعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لركن �لذهبي

 رخ�شة رقم:CN 1176177  قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1.2*8 �ىل 1*6

تعديل ��شم جتاري: من/مطعم �لركن �لذهبي
GOLDEN CORNER RESTAURANT

�ىل/�لهدف �مللكي للتموين �لغذ�ئي
ROYAL TARGET FOOD CATRING

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية)5629001(
تعديل ن�شاط/حذف مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي على �لفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/حذف خمبز تنور )4781003(

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

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

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/علي  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
م�شعود معي�س �شالح �لحبابي �مار�تي �جلن�شية قد �بدى 
 TL07167 رغبته يف �لتنازل عن �لرخ�شة �ل�شياحية رقم
لل�شيد/ لل�شفر  حور�س  �لتجاري/  �ل�شم  حتت  و�مل�شجلة 

عبد�هلل �شامل �شعيد خلف �لكعبي �مار�تي �جلن�شية.
�لجر�ء  هذ�  على  �لعرت��س  يف  �حلق  له  من  كل  وعلى 
تاريخ  من  ميادي  ��شبوع  خال  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
�ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لهيئة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر 
�شت�شتكمل  حيث  �ملده  هذه  �نق�شاء  بعد  دعاوي  �و  حقوق 

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

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

بتاريخ :2012/12/11 �ملودعة حتت رقم :  183356 
با�ش��م :كون�شريج ليموزين

وعنو�نه : �شارع �ملرور ، �س.ب:112471 ، هاتف: 0501220071 ، فاك�س:                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

نقل �لركاب بال�شيار�ت
�لو�ق�عة بالفئة :39

 concierge و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �شكل تاج باللون �لذهبي وفوق �ل�شكل جنمة �شغريه وحتت
وحتتها limousine و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.

�ل�ش��رت�طات : 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان . 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية :

بتاريخ :2012/3/8 �ملودعة حتت رقم :  170367 
با�ش��م :حمات معروف لبيع قطع �لغيار

وعنو�نه : �س.ب: 7487 ، هاتف:02/5554954 ، فاك�س:02/5554956                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �و �جلوي �و �ملائي
�لو�ق�عة بالفئة :12

و�شف �لعامة : مربع باللون �ل�شفر د�خله د�ئرة باللون �لحمر يقطع �لد�ئرة o ب�شكل �فقي عن �لو�شط 
م�شتطيل طويل باللون �ل�شفر باطار ��شود وميتد طريف �مل�شتطيل �لمين و�لي�شر �ىل خارج �لد�ئرة كتب 

د�خل �مل�شتطيل كلمة معروف باحلروف �لعربية بخط عري�س باللون �ل�شود.
�ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

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

بتاريخ :2012/7/26 �ملودعة حتت رقم :  177184 
با�ش��م :بيتز� �موري

وعنو�نه : �بوظبي ، �لنادي �ل�شياحي ، �س.ب:33330 ، هاتف: 026449990 ، فاك�س:0266450900                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مطعم
�لو�ق�عة بالفئة :43

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�أ�س قلب مقلوب باللون �لحمر به كلمة PIZZA باللون �لخ�شر على 
�جلانب �لي�شر �لعلوي من �لقلب وبخط مموج ويف منت�شفة كلمة AMORE باللون �لبي�س وبخط كبري 

ويوجد ��شفلة �شكل علم مموج باللو�ن ح�شب �لرتتيب �لخ�شر و�لبي�س و�لحمر.
�ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية :

بتاريخ :2012/11/28 �ملودعة حتت رقم :  182722 
با�ش��م :مركز �لرثيا لطب وزر�عة �ل�شنان

وعنو�نه : �بوظبي ، �شارع �ملطار ، تلفون :024432209 ، فاك�س:024430991                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عياد�ت طلب �ل�شنان عياد�ت جر�حة �ل�شنان
�لو�ق�عة بالفئة :44

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �شكل �ل�شنان )�شتة ��شنان( �و ��شر��س باللو�ن �لخ�شر �لفاحت وحتتها 
 ALTHURAYA DENT & وحتتها  �لفاحت  �لزرق  باللون  �ل�شنان  وزر�ع��ة  لطب  �لرثيا  مركز 

�لخ�شر. باللون   IMPLANT CENTER
�ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

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

بتاريخ :2012/12/23 �ملودعة حتت رقم :  184027 
با�ش��م :�ل�شركة �لوطنية للخدمات �لهند�شية و�لتجارة ذ.م.م

وعنو�نه : �بوظبي ، جزيرة �لرمي ، �شكاي تاور ، �س.ب:53234 ، هاتف:028157777 ، فاك�س:028157700                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د

�لو�ق�عة بالفئة :35
و�شف �لعامة : �لعامة عباره عن �شكل بي�شاوي غري مت�شل متجهة ناحية �ليمني ذو خلفية بي�شاء حمدده 

بخط �حمر م�شنن من �لد�خل د�خل �ل�شكل )N E S T( باللون �لبي�س حمدد باللون �لزرق.
�ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 56764
با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي

وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .
بتاريخ : 12 مايو 2004 �مل�شجلة حتت رقم :46709  

�لفئة : 9
 ، �ملرئي  و�لت�شجيل  و�لب�شرية  �ل�شمعية  �لأجهزة   ، �لفاك�س  �أجهزة   ، �لهو�تف   ، �أجهزة �لت�شالت   : �ملنتجات 
�أو ��شتقبال �ل�شوت و�ل�شور و/ �أجهزة ومعد�ت �لجتماعات بالفيديو ، �أجهزة �لت�شجيل و�لبث و�إعادة �إنتاج 
�أو �لبيانات ، بطاقات �لذ�كرة �لإلكرتونية ، �لبطاقات �مل�شفرة ، �لبطاقات �لذكية ، بطاقات تخزين �لبيانات 
 ، ولوحات حتكم  �إليكرتونية  �ألعاب   ، �لإليكرتونية  �لتجارة  و�أجهزة  �لإلكرتونية ومعد�ت  �ملالية  �ملعامات   ،
بيانات  ، حامات  �إليكرتونية  و�لأ�شاك جميعها  �لبطاقات   ، �لأ�شرطة  �لأق��ر����س،   ، �لقر�ءة  ذ�ك��رة  �أقر��س 
مغناطي�شية ، �إلكرتونية-مغناطي�شية ، ب�شرية و/�أو �إليكرتونية-ب�شرية ، معد�ت و�أجهزة �ت�شالت و�إر�شال 
 ، �حلا�شوب  ول�شبكات  �لت�شالت  وخدمات  ولأجهزة  �لبيانات  ملعاجلة  حا�شوب  برجميات   ، حا�شوب  �أجهزة   ،
�أجهزة مودم ، كابات ولوحات دو�ئر كهربائية وقطعها ، برجميات حا�شوب ملعاجلة �لبيانات ، �أجهزة طرفية 
للحا�شوب ، �أجهزة �إ�شارة ، �أجهزة كهربائية �أو �إليكرتونية لا�شتعمال يف �ل�شتقبال من �لأقمار �ل�شناعية �أو 

�لإر�شال �لأر�شي �أو �ل�شلكي ، �أجهزة ومعد�ت لت�شالت �لبيانات .
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/10/27  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/10/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13026

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 56765
با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي

وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .
بتاريخ : 20 �شبتمرب 2004  �مل�شجلة حتت رقم :48612  

�لفئة : 16
�لئتمان  للتدوين  ، بطاقات ورقية  �لقيد  للتدوين  ، بطاقات ورقية  �لإر�شاد  ، كتيبات  �ملطبوعات   : �ملنتجات 

و�لدين ، بطاقات ورقية للتدوين �لدفع .
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/10/27  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/10/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13027

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 56766
با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي

وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .
بتاريخ : 04 �أغ�شط�س 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 47930  

�لفئة : 35
�ملنتجات : خدمات �لإعان و�لت�شويق و�لدعاية ، توفري �مل�شاحات على مو�قع �ل�شبكة لاإعان عن ب�شائع 
 ، و�لأع��م��ال  �حلا�شوب  �شبكات  ت�شغيل   ، �لت�شالت  ب�شبكات  �ملتعلقة  �لأع��م��ال  ��شت�شار�ت  خدمات   ، وخدمات 
�لب�شائع لتمكني �لخرين من  ، خدمات جتميع ت�ش�كيلية من  �لبيانات  �لت�شويق عن بعد ، حتليل و��شتعادة 

معاينتها و�ش�ر�ئها عند �حلاجة عن طريق �ش�بكة حا�ش�وب عاملية .
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/10/27  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/10/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13028

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 56767

با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي
وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .

بتاريخ : 01 يونيو 2004  �مل�شجلة حتت رقم :46996  
�لفئة : 36

�ملنتجات : خدمات معلومات تتعلق بالتمويل تقدم مبا�شرة �أو من قاعدة بيانات حا�شوب �أو بو��شطة �شفحات 
�ل�شبكة على �شبكة �حلا�شوب �لعاملية .

�ل�شرت�طات
�نتهاء �حلماية يف :2013/10/27  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/10/27
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13029

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 56768
با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي

وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .
بتاريخ : 01 يونيو 2004  �مل�شجلة حتت رقم :46995  

�لفئة : 38
�ملنتجات : خدمات �ت�شالت، تزويد �لدخول �إىل �لت�شالت و�لربط مع قاعدة بيانات حا�شوب ومع �لإنرتنت 
�أو  �ل�شوت  �أو  �لبيانات  �إر�شال وبث   ، �لإر�شال  ، خدمات  �ل�شبكة(  �ملعلومات )مبا يف ذلك �شفحات  �ت�شالت   ،
 ، �ت�شالت  �أجهزة  و��شتئجار  تاأجري   ، �لر�ديو  و�لتلفاز و/�أو  �ل�شناعية  بالأقمار  ر، خدمات �لت�شالت  �ل�شو 
خدمات �لربيد �لإليكرتوين ، تزويد ربط �ت�شالت مع قو�عد بيانات حا�شوب ومو�قع �ل�شبكة على �لإنرتنت 
، تزويد دخول �مل�شتخدم �إىل �لإنرتنت ، �إر�شال وتوزيع حمتويات �لو�شائط �ملتعددة بو��شطة �شبكات �ت�شالت 
جمع   ، و�ملعلومات  �لر�شائل  لتبادل  رقمية  و�شائط  من�شة  ت�شغيل   ، �لرقمية  �لإر�شال  خدمات   ، �إليكرتونية 

وتوزيع �لأخبار و�ملعلومات �لعامة ، خدمات بو�بة لاإنرتنت .
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/10/27  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/10/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13030

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 56769

با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي
وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .

بتاريخ : 04 �أبريل 2005 �مل�شجلة حتت رقم : 52097  
�لفئة : 41

�ملنتجات : خدمات معلومات وم�شورة تتعلق بالتعليم و�لريا�شة و�لرتفيه خدمات مر��ش�لي �لأخبار.
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/10/27 
وحتى تاريخ : 2023/10/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13031

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 56984

با�شم : بريت�س تليكوميونيك�شنز بي �ل �شي 
وعنو�نه : 81 نيوجيت �ش�رتيت ، لندن ئي �ش�ي1�يه  7�يه جيه ، �جنلرت� .

بتاريخ : 22 �أكتوبر 2005  �مل�شجلة حتت رقم :55735  
�لفئة : 42

باأجهزة  خا�شة  ��ش�ت�ش�ار�ت   ، �حلا�ش�وب  �ش�بكات  لربجمة  مهنية  و��ش�ت�ش�ار�ت  م�ش�ورة  خ��دم��ات   : �ملنتجات 
وتزويد  وحتليل  جتميع   ، و�لإن��رتن��ت  �حلا�شوب  برجميات  تطوير   ، �حلا�شوب  برجمة  خدمات   ، �حلا�ش�وب 
�ملعلومات �لتي تقدم مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوب �أو �لإنرتنت ، تاأجري وقت �لدخول �إىل قو�عد بيانات 
�حلا�شوب )غري مزودي خدمة �لإنرتنت( ، ��شتئجار وتاأجري �أجهزة معاجلة بيانات وحا�شوب ، برجمة حا�شوب 
، تركيب و�شيانة برجميات �حلا�شوب ، كتابة وتطوير وحتديث وت�شميم برجميات حا�شوب ، خدمات تخطيط 
وت�شميم تتعلق جميعها ب�شبكات و�أجهزة ومعد�ت �لت�شالت وب�شبكات �حلا�شوب وبالإنرتنت ، خدمات برجمة 
�لنرتنت ، خدمات ربط �لأنظمة ، �لت�شميم و�لر�شم و�لكتابة �ملخول بها ، وكلها لتجميع �شفحات �ل�شبكة على 
�لإنرتنت، �إن�شاء و�شيانة مو�قع �شبكة ، ��شت�شافة مو�قع �ل�شبكة لاآخرين ، ��شت�شافة تطبيقات �لربجميات 

لاآخرين ، �خلدمات �لقانونية ، �لطق�س ، علم �لتنجيم .
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/11/10  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/11/10

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  مار�س 2013 العدد 10752

EAT 13032

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

�يه �ي لتدقيق �حل�شابات  �نه مبوجب  يعلن مكتب 
قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ل�شادر 
يف تاريخ 2013/3/18 بحل وت�شفية �شتيار لعمال 
�أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى  م.  م  ذ   - �ل�شباغ  
مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 
026331335 فاك�س 026331339 �س ب 112191 

�بوظبي  �شارع ز�يد �لول بناية جمعة حممد حبتور 
و�إح�شار   )01( رقم  )m1(مكتب  �لطابق  �لرميثي 
�مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوم 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   

   مذكرة اعادة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/3659 الدائرة الكلية املدنية الثانية

ل�شاحبتها  �لعقارية  �م خليفة   -3 �لغد�ئي  �حمد  بدور عبد�هلل   -2 �آل رحمة  �ملدعى عليهم:1/مهدي حممد  �ىل 
بدور  ل�شاحبتها/  و�لعقارية  �لتجارية  خليفة  �م  وموؤ�ش�شات  �شركات  4-جمموعة  �لغد�ئي  �حمد  عبد�هلل  /بدور 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  �قامت عليكم لدى هذه  ب�شتكى،قد  �ملدعية: خريية عبد�هلل  �ن  �لغد�ئي حيث  عبد�هلل 
رقمها �عاه تطالبكم فيها مبا يلي: �شحة ونفاذ عقدي �لبيع �ملربمني بني �ملدعية و�ملدعى عليهم �ملوؤرخني يف  
�شهر 2005/4 �ملتعلقني باملحل �لتجاري رقم 2 بالطابق �لر�شي و�ل�شقة رقم 2002+ موقف �شيارة �لكائنني يف برج 
ملياء وبالز�م �ملدعى عليهم بت�شليم �لوحدتني �ملباعتني �ملذكورتني يف �لعقدين بعاليه على �ملدعية وفقا للمو��شفات 
بان  مت�شامنني  عليهم  �ملدعى  �لز�م  �ملخت�شة.  �لعقاري  �لت�شجيل  د�ئرة  لدى  باأ�شمها  وت�شجيلهما  فيهما  �لو�ردة 
من  و�عتبار�  يوميا  درهم   120 بو�قع  �لعقارتني  �لوحدتني  بيع  عقدي  مبوجب  �ملقرر  �لتعوي�س  للمدعية  يوؤديا 
�لر�شوم  بجميع  �ل�شفة  بذ�ت  عليهم  �ملدعى  �لز�م  للوحدتني.  �لفعلي  �لت�شليم  تاريخ  وحتى   2006/12/1 تاريخ 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وعلى �شبيل �لتناوب ويف حال ��شتحالة �لتنفيذ �لعيني 1-  2- رقم 2 بالطابق 
�لر�شي و�ل�شقة رقم 2002 موقف �شيارة �لكائنني يف برج ملياء �مل�شيد على قطعة �لر�س رقم 1099 مبنطقة �ملجاز 3 
بال�شارقة 2- �لز�م �ملدعى عليهم مت�شامنني بان يوؤديا للمدعية �ملبالغ من طرفها وقدره 632500 درهم بال�شافة 
عليهم  �ملدعى  �لز�م   -3 �ل�شد�د.  �لدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  و�عتبار� من   %9 بو�قع  �لتاخريية  �لفائدة  على 
مت�شامنني بان يوؤديا للمدعية �ل�شرط �جلز�ئي �ملقرر مبوجب عقدي بيع �لوحدتني �لعقارتني بو�قع 120 درهم 
يوميا و�عتبار� من تاريخ 2006/12/1 وحتى تاريخ �لف�شخ . 4- �لز�م �ملدعى عليهم بان يوؤديا للمدعية مبلغ باأد�ء 
�لدعوى.  �لوحدتني مو�شوع  �شر�ء  �ملق�شودة من  �لربح  �ملنفعة  مبلغ )500.000 درهم( تعوي�شا جابر� عن فو�ت 
5- �لز�م �ملدعى عليهم بذ�ت �ل�شفة بجميع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شوركم 
�مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �لكلية �ملدنية �لثانية( �لقاعة رقم )137( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح 
يوم 2013/4/4 للرد على �لدعوى وتقدمي مالديكم من بينات ويف حال تخلفكم عن �حل�شور يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.

قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   
انذار عديل بالن�سر -   رقم 2013/648   

  �ملنذر/حممد �حمد �شيف �لدين �ل�شيد �حمد �لوقاد، م�شري �جلن�شية هاتف حممول رقم 0507597390 وعنو�نه: جمري� 
دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة- ب�سفته امل�ستاأجر  5F 10 -2 فيا يدج تر�ينجل - فيا رقم

�ملنذر �ليه : �ل�شيد/ عبد�جلبار �شور�تيا ويت�شلمه عنه �شركة توينكل رييل �ي�شتيت )�ملتاله للو�شاطة �لعقارية( ب�شفتها 
�لو�شيط �لعقاري له و�لتي ميثلها �ل�شيد/ تاري�س هاتف حممول رقم 0501394300 عنو�نها: �لدور 1-2 �مليز�نني بناية رقم 
5 ) نف�س �لبناية  �ملوجود حتتها مغ�شلة تيب توب خلف �لفهكادي باز�( �ول �شارع ميني متفرع من �شارع رقم ج 33 �ملتفرع 
من �شارع �مل�شلي - منطقة 312 بردبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �س ب 241660 دبي، فاك�س رقم 3596610-04 تليفون رقم 
و�لكائنة   2 �لفيا رقم  �يجار  �ليه بتحرير وت�شليم عقد  �ملنذر  �ل��ز�م  �ملو�شوع:  العقار :-  ب�سفته مالك     04-3596620
�ليجارية  �لقيمة  ��شتام  وقبول  �ملتحدة   �لعربية  �لم��ار�ت  دبي   5F 10 ،  2 بجمري� فيا يدج تر�ينجل- فيا  رقم
وقدرها �شبعة وخم�شون �لف درهم �مار�تي فقط لغري. يخطر �ملنذر )وكنتيجة ملطالبة �لعقد له ��شد�ر �شيكات معادله 
ملبلغ  �ليجار با�شم �شخ�س �آخر غري ��شم مالك �لعقار( �ملنذر �ليه من خال �لو�شيط �لعقاري ملالك �لعقار، مطالبا ب�شرورة 
ت�شليم ن�شخ من �لوثائق �ملطلوبة �لتالية 1-- ملكية �لعقار/ �شند �مللكية للعقار- -2 توكيل ر�شمي �شاري �ملفعول من مالك 
�لعقار لل�شخ�س �ملطلوب ��شد�ر �شيكات مبلغ �ليجار با�شمه. -3 ن�شخ جو�ز �ل�شفر لكل من مالك �لعقار و�ل�شخ�س �لذي 
يتم �عطاء �لتوكيل له. -4 ن�شخة �شاريه �ملفعول للعقد / �لتفاقية بني �ملنذر �ليه و�لو�شيط �لعقاري و�لذي جتيز مبوجبها 
للو�شيط �لعقاري ��شتام �شيكات بالقيمة �ليجارية �لازمة  لتجديد عقد �ليجار �ملذكور �عاه. ومبا �ن ووفقا ل�شحيح  
قانون �ليجار رقم 26 ل�شنة 2007 فان عقد �ليجار قد جدد ملدة مماثلة قابلة للتجديد وبذ�ت �لقيمة �ليجارية دون 
�لوثائق  �لعقار �شامنني مت�شامني بت�شليم ن�شخ من  �لعقاري ملالك  �ليه و�لو�شيط  �ملنذر  ثمة تعديل، وموؤدى ذلك يلتزم 
�ليجارية  للقيمة  زي��ادة  دون  �مل�شرم  �لعقد  �شروط  بذ�ت  �ملاثل  �لعقار  �يجار  �ملنذر عقد  وت�شليم  �عاه  �ملذكورة  �ملطلوبة 
وقبول ��شتام �لقيمة �ليجارية وفقا ل�شروط �لدفع �ملن�شو�س عليها يف  �لعقد �ملن�شرم. وبناء عليه: بطلب �ملنذر من 
�ملنذر �ليه و�لو�شيط �لعقاري ملالك �لعقار �شامنني مت�شامنني بت�شليم ن�شخ من �لوثائق �ملطلوبة �ملذكورة �عاه بتحرير 
وت�شليم عقد �يجار �لعقار �ملاثل بذ�ت �شروط وقيمة �لعقد �ملن�شرم دون ثمة تعديل �و تغيري وكذ� قبول �لقيمة �ليجارية 
وفقا ل�شروط ذ�ت �لعقد يف غ�شون يومني من تاريخ هذ� �لن��ذ�ر. ويف حالة عدم  �ن�شياعهما لتلك �لطلبات  فان �ملنذر 
يحتفظ بكامل حقوق �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شدهما وعليه �شي�شطر �ملنذر �آ�شفا �ىل �للجوء �ىل �لق�شاء باتخاذ كا 
فة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�شان مبا فيها �قامة �لدعاوي �جلز�ئية و�ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل �لعطل 

و�ل�شرر ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



09

اأخبـار الإمـارات
األربعاء -    27   مارس    2013 م    -    العـدد   10751

Wednesday   27    March    2013  -  Issue No   10751

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل وزير االأ�سغال العامة

حتت رعاية عبداهلل بن زايد

موؤ�س�سة االإمارات تنظم اأكرب معر�ض لالخرتاعات العلمية يف املنطقة

برعاية مهرة بنت اأحمد 

خميم اأطفال ال�سكري ينطلق براأ�ض اخليمة بعد غد

•• اأم القيوين-وام: 

�إطلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �مل���ع���ا  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��ق��ي��وي��ن على  �أم  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
��شرت�تيجية وز�رة �ل�شغال �لعامة 
ت�شم  �ل��ت��ي  �مل�شتقبلية  وخططها 
يتم  �ل��ت��ي  �مل�شاريع  م��ن  جمموعة 

تنفيذها بالإمارة.
�شاحب  �إ�شتقبال  خال  ذلك  جاء 
�ل�شمو حاكم �أم �لقيوين بالديو�ن 
�شمو  ب��ح�����ش��ور  �م�������س  �لأم��������ريى 

�مل�����ش��اري��ع �ل���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل�����وز�رة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  ���ش��م��ن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل كم�شروع 
�لقيوين  �أم  �إم���ارة  مدخل  تطوير 
�ل����ذي ي��رب��ط ���ش��ارع �مل��ل��ك في�شل 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ب�شارعي 
و�إحال  ز�ي��د  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ 
ر��شد  ب����ن  �ح���م���د  �ل�����ش��ي��خ  �����ش����ارع 
�حلالية  �ل�شكانية  �مل�شاريع  وع��ن 
جانبه  من  ب��الم��ارة.  و�مل�شتقبلية 
ق���دم �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ �ح��م��د بن 

�ملرجو  و�لغر�س  �لفائدة  لتحقيق 
خالد  �ل�شيخ  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  م��ن��ه. 
�لديو�ن  رئ��ي�����س  �مل��ع��ا  ر����ش��د  ب��ن 
و�ل�شيخ  �ل��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  �لأم�����ريى 
�أح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �ملعا 
�لتنفيدى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
حميد  و�شعادة  �لقيوين  �أم  لإم��ارة 
ج���ا����ش���م خ���ل���ف���ان �لم��������ني �ل���ع���ان 
�لقيوين  ب��اأم  �لتنفيدى  للمجل�س 
و�شعادة �ملهند�س يو�شف �ملن�شورى 
�لتخطيط  د�ئ��رة  ع��ام  نائب مدير 

و�مل�شاحة باأم �لقيوين.

ر��شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
�ملعا ويل عهد �أم �لقيوين معايل 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 

�لنعيمي وزير �لأ�شغال �لعامة.
و�طلع معاليه �شاحب �ل�شمو حاكم 
�أم �ل��ق��ي��وي��ن ع��ل��ى خ��ط��ط �ل����وز�رة 
بها  �لقيام  تعتزم  �لتي  وبر�جمها 
مف�شل  �شرح  جانب  �إىل  م�شتقبا 
�مل�شاريع و�خلطط  ع��دد من  ح��ول 

وتطوير �خلدمات.
عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���اىل  وق�����دم 
ب���ل���ح���ي���ف �ل���ن���ع���ي���م���ى ����ش���رح���ا عن 

خالد �ملعا رئي�س د�ئرة �لتخطيط 
و�مل�شاحة باأم �لقيوين خال �ملقابلة 
���ش��رح��ا و�ف���ي���ا ع���ن �مل�����ش��اري��ع �لتى 
�ملقرتحة  و�مل�����ش��اري��ع  تنفيذها  مت 
�أم  ب��ام��ارة  �ل��ط��رق  �شبكة  لتطوير 
�شارع  رب��ط  �شمنها  وم��ن  �لقيوين 
ب�شارع  ر�����ش���د  ب���ن  �ح���م���د  �ل�����ش��ي��خ 
د�ئرة  رئي�س  و��شتعر�س  �لحت��اد. 
خط  م�����ش��ار  و�مل�����ش��اح��ة  �لتخطيط 
فلج  منطقة  ف��ى  �ملعتمد  �ل��ق��ط��ار 
�ملعا باإمارة �أم �لقيوين ومتطلبات 
د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بالإمارة 

•• دبي-الفجر: 

عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان وزير �خلارجية  �آل  ز�يد  بن 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
تنظم  �ل�����ش��ب��اب،  لتنمية  �لإم�����ار�ت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �أ���ش��خ��م م��ع��ر���س علمي 
�ملو�هب  و�ب���ت���ك���ار�ت  لخ����رت�ع����ات 
عنو�ن  حت��ت  �لإم�����ار�ت،  يف  �ل�شابة 
يف  وذل���ك   ، نفكر  بالعلوم  معر�س 
�إبريل   23 21 وحتى  �لفرتة من 
�لتجاري  دب�����ي  م���رك���ز  يف  �مل���ق���ب���ل 

�لعاملي.
�أن  ي��ت��وق��ع  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي�شهد 
يح�شره �أكرث من 3000 ز�ئر من 
جميع �نحاء �لدولة، م�شاركة مئات 
 165 فيه  يعر�شون  �ل�شباب،  من 
ع��ل��م��ي��ا قامو�  و�ب���ت���ك���ار�  م�����ش��روع��ا 
باأنف�شهم  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  بت�شميمها 
متخ�ش�شني  م��ر���ش��دي��ن  ب��اإ���ش��ر�ف 

و�لطاقة وغريها. 
�أن  حديثها  يف  �حلب�شي  و�أو�شحت 
�ملعر�س �شي�شم حمورين رئي�شيني 
يهدفان �إىل حتفيز طاقات �ل�شباب 
على �لإب��د�ع �لعلمي وخلق �شبكات 
ل��ل��ت��و����ش��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وه����ذ�ن 
�ملحور�ن هما معر�س لاخرت�عات 
�شاهم  �ل��ت��ي  �لعلمية  و�لب��ت��ك��ار�ت 
م�شابقة  خ��ال  م��ن  �ل�شباب  فيها 
تكرمي  �شيتم  ، حيث  نفكر  بالعلوم 
حفل  يف  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل���ف���ائ���زي���ن 
يعقد برعاية وح�شور �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان يف �شهر 

مايو.
و�مل���ح���ور �ل���ث���اين م���ن �مل��ع��ر���س هو 
�مللتقى �لذي ي�شارك فيه جمموعة 
من  �خل����ا�����س  �ل���ق���ط���اع  رو�د  م����ن 
�ملتخ�ش�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��الت  يف 
�شيتم  حيث  �جلامعات،  من  وع��دد 

تاأهيل  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �ل�����ازم�����ة، 
وعلماء  مفكرين  ليكونو�  �ل�شباب 
�إب���د�ع���ه���م مب���ا يخدم  يف جم����الت 
دول��ة �لإم���ار�ت على �مل��دى �لبعيد، 
�لقطاعات  يف  للعمل  و�ج��ت��ذ�ب��ه��م 
حلاجات  ل��ي�����ش��ت��ج��ي��ب��و�  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لباد من �لكو�در �لعلمية �ملوؤهلة، 
م��وؤك��دة ع��ل��ى �ل����دور �ل��ك��ب��ري �لذي 
تلعبه �جلهات �لتي تدعم �ملوؤ�ش�شة 
وهذ� �لربنامج وهي كل من وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم وجمل�س �أبوظبي 
وكهرباء  م���ي���اه  وه��ي��ئ��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

�أبوظبي و �شركة �شيمن�س.
نفكر  ب��ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  �ن  ي��ذك��ر 
لتنمية  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �أطلقته 
 2012 �ل�����ش��ب��اب ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب 
م�شاريع  ث����اث����ة  �إىل  وي��ن��ق�����ش��م 
رئي�شية وهي م�شابقة بالعلوم نفكر 
ملتقى  و  نفكر  بالعلوم  �شفر�ء  و   ،

بالعلوم نفكر .

فيما  �ملختلفة،  �لعلوم  جم��الت  يف 
�مل��ع��ر���س ه��و �لأول من  ي��ع��د ه���ذ� 
بهذ�  �لوطني  �مل�شتوى  على  نوعه 
�لزخم �لهائل من �أعد�د �لبتكار�ت 

�لعلمية و�ل�شباب �مل�شاركني فيه. 
�لرئي�س  �حلب�شي  ميثاء  و�شرحت 
موؤ�ش�شة  يف  ل��ل��رب�م��ج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تتويجا  ياأتي  �ملعر�س  �أن  �لإم��ار�ت 
�أن�شطة  تفعيل  يف  �ملوؤ�ش�شة  جلهود 
�أطلق  �ل��ذي  نفكر  بالعلوم  برنامج 
 ،2012 يف �شهر �شبتمرب من عام 
طاقات  حتفيز  �إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي 
�لإبد�ع  على  وت�شجيعهم  �ل�شباب 
�ل��ع��ل��م��ي��ة، مب���ا يخدم  �مل���ج���الت  يف 
توجه حكومة دول��ة �لإم��ار�ت نحو 
�عتماد �قت�شاد �ملعرفة و�ل�شتد�مة 
يف طرح �حللول �لعملية ملا تو�جهه 
�لوطنية  �ل����ك����و�در  يف  ن��ق�����س  م���ن 
�لعلوم  جم��الت  يف  للعمل  �ملوؤهلة 
و�لطب  �لهند�شة  مثل  �ملتخ�ش�شة 

ع���رو����س وجت�����ارب علمية  ت��ق��دمي 
على  وحتفيزهم  �لطلبة  لت�شجيع 
�لعلمية  �مل���ج���الت  يف  �لتخ�ش�س 
لأبنائنا  �لفر�شة  �إب��ر�ز  و  �ملتنوعة، 
�لأعمال  ق��ط��اع  ب��ع��امل  ل��ات�����ش��ال 
�لعلمية  �مل���ج���الت  يف  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
�إىل  �مللتقى  ي��ه��دف  كما  �ملختلفة. 
�لعلمي  باجلانب  �لهتمام  تر�شيخ 
�لوقت  ذ�ت  �لرتفيهي، جمتذبا يف 

كل �أفر�د �لعائلة.
حديثها  خ��ت��ام  يف  �حلب�شي  ودع���ت 
جميع �جلهات و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
�لإعام  وو�شائل  �لأعمال  قطاع  و 
تنفيذ  يف  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ب�شكل  �ل���ربن���ام���ج  ه�����ذ�  وت����روي����ج 
�كت�شاف  ع��ل��ى  ي�شاعد  مم��ا  خ��ا���س 
ب�شكل  �لعلمية  �لإمار�تية  �ملو�هب 
وتطويرها  م��ع��ه��ا  و�ل��ع��م��ل  م��ب��ك��ر 
وت����زوي����ده����ا ب����امل����ه����ار�ت و�مل����ع����ارف 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

بنت  م��ه��رة  �ل�شيخة  �شمو  ب��رع��اي��ة 
�أحمد �لغرير رئي�شة جمعية نه�شة 
�د�رة  تنظم  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���س  �مل����ر�أة 
�لتثقيف و�لعام �ل�شحي مبنطقة 
ر�أ�س �خليمة �لطبية �ل�شبت �لقادم 
�ل�شاد�س  �لب�شمة  خميم  فعاليات 

وتدريبهم  ب��ال�����ش��ك��ري  �مل�����ش��اب��ني 
عمليا على طرق �لتعاي�س �ل�شحيح 
م����ع �مل����ر�����س وت����ق����دمي �ل������ش�����اد�ت 
�لازمة  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��ع��اج��ي��ة 
و�لوجبات  م�����ش��اع��ف��ات��ه  ل��ت��ج��ن��ب 
فعاليات  وت��ت�����ش��م��ن   . �ل�����ش��ح��ي��ة 
لأطفال  �ل�����ش��اد���س  �لب�شمة  خم��ي��م 
�ل�����ش��ك��ري ت���وزي���ع �أج���ه���زة ف��ح�����س ، 

�ملنطقة  م��دي��ر  �لنعيمي  ي��ا���ش��ر  د. 
�لطبية  �مل��ن��ط��ق��ة  ك��ل��م��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
عبد�لرحمن  ����ش���اح  و�ل���دك���ت���ور 
�مل�����ش��رف �ل���ع���ام ع��ل��ى �مل��خ��ي��م كلمة 
حمد  لل�شاعر  وق�شيدة  ترحيبية 
ب����ن ���ش��ام�����س �مل�����زروع�����ي ث����م فقرة 
�أذن  مدر�شة  لطالبات  ��شتعر��شية 

و�أخرى لفرقة �ملزيود .

لأط������ف������ال �ل���������ش����ك����ري �مل����و�ط����ن����ني 
بال�شافة  �لم�����ار�ت  يف  و�مل��ق��ي��م��ني 
يف  و�لعربية  �خلليجية  �ل��دول  �ىل 
قاعة �حلمر�ء بعنو�ن )حياة �أف�شل 
ويهدف   . �ل�شكري(  م��ع  لأطفالنا 
يف  فعالياته  �شتمتد  �ل��ذي  �ملع�شكر 
 6 30 م��ار���س ولغاية  �ل��ف��رتة م��ن 
�لأطفال  ل��ت��ع��ري��ف  �ل���ق���ادم  �أب���ري���ل 

�لأطفال مع مر�س  تقدمي جتارب 
�جر�ء   ، تر�ثية  ، فعاليات  �ل�شكري 
تنظيم   ، لل�شكري  فح�س  عمليات 
تر�ثية  و�أن�����ش��ط��ة  ترفيهية  ب��ر�م��ج 
 ، فنية  ع��رو���س   ، ريا�شية  �أل��ع��اب   ،
لبع�س  ترفيهية  ميد�نية  زي���ار�ت 
يوم  ب���رن���ام���ج  وي�����ب�����د�أ   . �جل����ه����ات 
ويلقي  �لوطني  بال�شام  �لف��ت��ت��اح 

اختتام موؤمتر اإدارة املعرفة - ال�سرق االأو�سط 2013 
خمرتعون يف عمر 14.

للعام  �خلام�شة  بدورته  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �ملعرفة  �د�رة  موؤمتر  ويت�شمن 
م�شتوى  على  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  للمنظمات  ت��ك��رمي   2014 �ل��ق��ادم 

�لإمار�ت وتقدمي جو�ئز �لتميز يف �د�رة �ملعرفة على م�شتوى �ملنظمات.
وياأتي ذلك لدورهم يف تفعيل وتطبيق �د�رة �ملعرفة يف قطاعاتهم بهدف 
تقدير و�بر�ز �ملمار�شات لإد�رة �ملعرفة وتعزيز �مل�شاركة و�لتعلم و�ملمار�شة 
و�لإجناز  �ملمار�شة  نوعية  وحت�شني  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  �ملعرفة  لإد�رة 
وتعزيز  �ملعرفة  �د�رة  يف  للمنظمات  �لتنظيمية  و�لثقافة  �ملعرفة  �د�رة  يف 
وتقوية �لرو�بط بني �د�رة �ملعرفة وبني �حتياجات �شوق �لعمل . و�شيكون 
�ملعرفة لو�شع  �إد�رة  �لأكادمييني و�خل��رب�ء يف  هنالك جلنة خمت�شة من 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  على  عنها  و�شيعلن  �جل��ائ��زة  على  �حل�شول  معايري 

للموؤمتر.

وبر�ءة �لإخرت�ع وحق �لتاأليف وحجز نطاقات على �لإنرتنت با�شم �ملنظمة 
�أو �ملوؤ�ش�شة و�يجاد ق�شم يخت�س باإد�رة �ملعرفة وير�أ�شه �أحد �لقياد�ت �لتي 
من  �لعمل  فريق  بتدريب  وتهتم  �لفريق  جناحات  تقي�س  و  وحتفز  تلهم 
و�لإهتمام  �ملعرفة  ب��اإد�رة  و�ملوؤمتر�ت �خلا�شة  �لندو�ت  �مل�شاركة يف  خال 
�أهم مكون لكل من  �لب�شري لأنه يعترب  بالعن�شر  �لعليا  �لإد�رة  من قبل 
�لتقنيات  �أحدث  لديه �خلرب�ت و�لكفاء�ت �لتي ل تقدر بثمن و��شتخد�م 

�ملت�شارعة من �جل خدمة فريق �لعمل لتقا�شم �ملعرفة.
ودعا �ملوؤمتر �إىل و�شع قيا�س وتقومي �أي جمموعة من �ملعايري من �أجل 
ون�شر  �حل��و�ف��ز  بنظام  لتقرتن  وذل���ك  �ل�شمنية  �ملعرفة  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�إن هناك ت�شور� باأن  ثقافات �لبتكار وثقافة �لخ��رت�ع باملد�ر�س .. وقال 
�ملخرتع يجب �أن يكون يف 70 من �لعمر و�شعره �أبي�س وله نظار�ت وهذ� 
هناك  بل  معني  عمر  على  تقت�شر  ل  �لخ��رت�ع��ات  حيث  خاطيء  مفهوم 

•• اأبوظبي-وام:

�ختتم مركز �لإح�شاء باأبوظبي �م�س فعاليات �لدورة �لر�بعة من موؤمتر 
2013 �لذي عقد حتت رعايته على مد�ر  �إد�رة �ملعرفة �ل�شرق �لأو�شط 
ثاثة �أيام بح�شور �أكرث من 270 م�شاركا من 60 جهة حملية ودولية.

و�أو�شى �ملوؤمتر بو�شع روؤية �إ�شرت�تيجية من �لإد�ر�ت �لعليا من �أجل و�شع 
تفا�شيل لتقا�شم �ملعرفة وذلك باإر�شاء جمموعة من �لقيم �ملوؤ�ش�شية منها 
�لولء و�لإنتماء للموؤ�ش�ش�شة لتحفيز �ملو�هب �لب�شرية ليكون لهم �ل�شبق 
�لريادي يف تطبيق �ل�شرت�تيجية و�لرتكيز على �لتطور�ت يف �إد�رة �ملعرفة 

وت�شكيل فريق من �لكفاء�ت و�خلرب�ت.
حكومية  �أو  خا�شة  كانت  �شو�ء  �ملنظمة  �شمعة  على  باحلفاظ  �أو�شى  كما 
وذلك باحلفاظ على ��شول �ملعرفة �لاملمو�شات مثل حق �مللكية �لفكرية 

وزير العمل ي�ستقبل مدير منظمة الهجرة الدولية 

جلنة قيادة �سرطة راأ�ض اخليمة تبحث منهجية التغذية الراجعة 

وفد اإماراتي يزور مركز عمليات طوارئ اخلطوط اجلوية الربيطانية 

مهرجان الرتاث الثاين براأ�ض اخليمة ينطلق يوم اجلمعة

•• اأبوظبي-وام:

مكتبه  يف  �ل��ع��م��ل  وزي���ر  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  ��شتقبل 
بديو�ن وز�رة �لعمل يف �أبوظبي �أم�س �لول وليم �شوينج 

�ملدير �لعام ملنظمة �لهجرة �لدولية
ت�شهده  �لذي  �لتطور  �للقاء  خال  معاليه  و��شتعر�س 
�ملاهرة  �لعمالة  �إ�شتقد�م  حيث  من  و�ملتطلبات  �لدولة 
ور�ء  �شعيا  �مل��ه��ن  جم���ال  يف  �خل����رب�ت  �شاحبة  �مل��درب��ة 
ي�شهم يف  �لدولة مبا  �لعمل يف  �شوق  �لإنتاجية يف  رفع 
وذلك  �مل��و�ط��ن  وحم���وره  �ملعرفة  �قت�شاد  نحو  �لتقدم 
مبوجب �شيا�شات من �شاأنها تعزيز فر�س توظيف �ملو�رد 

�لب�شرية �لوطنية يف �لقطاع �خلا�س.
�لتي  �لإج�����ر�ء�ت  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ��شتعر�س  كما 
�إط��ار �شبط و تنظيم عمل وكالت  �ل���وز�رة يف  تطبقها 
�ل����دول  ذل����ك يف م�����ش��اع��دة  �ل��ت��وظ��ي��ف �خل��ا���ش��ة ودور 

قد  �شلبية  �أي��ة مم��ار���ش��ات  م��ن  للحد  للعمالة  �مل�����ش��درة 
�حل�شول  مثل  بلد�نها  يف  �لتوظيف  وك��الت  بها  تقوم 
�إىل  بالإنتقال  �ل��ر�غ��ب  �لعامل  م��ن  م��ادي  مقابل  على 
�أج���ره ل�شد�د  �أو �لإق��ت��ط��اع م��ن  �مل��وؤق��ت  �ل��دول��ة للعمل 

تكاليف ��شتقد�مه.
و�أ�شاد �ملدير �لعام ملنظمة �لهجرة �لدولية بالدور �لذي 
ذ�ت  ومباد�رتها  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  تلعبه 
�ملوؤقت  �لتعاقدي  �لعمل  دورة  �إد�رة  بتح�شني  �لعاقة 
لقاء�ت  تبعه من  وما  �أبوظبي  وخ�شو�شا مبادرة حو�ر 

جمعت �لدول �ملر�شلة و�مل�شتقبلة للعمالة.
�لإت�شال  �إد�رة  م��دي��ر  دخ��ني  ب��ن  حممد  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�لعاقات  م��دي��ر مكتب  �ل�����ش��وق��ي  و�ب��ت�����ش��ام  �حل��ك��وم��ي 
�مل�شت�شار  م�شطفى  وح�شن  �لعمل  وز�رة  يف  �ل��دول��ي��ة 
�فريقيا  �شمال  يف  �ل��دول��ي��ة  �لهجرة  ملنظمة  �لإقليمي 

و�ل�شرق �لأو�شط و دول �خلليج �لعربية. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

ر�أ�س  ب�شرطة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  جل��ن��ة  �ج��ت��م��اع��ات  �إط����ار  يف 
�ملعتمدة  �ل��ر�ج��ع��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة  ملنهجية  تطبيقاً  و  �خل��ي��م��ة 
�أحمد �لطري  �لعميد جمال  �لد�خلية، قام  من قبل وز�رة 
مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
بزيارة ميد�نية لق�شم �شرطة مطار ر�أ�س �خليمة، ير�فقه 
�لعميد حممد عبد �هلل �لزعابي مدير �إد�رة �لدفاع �ملدين 
�إد�رة  �لقر�شي مدير  �ملقدم علي حممد  و  بر�أ�س �خليمة، 
خال  �ل��وف��د  و�ل��ت��ق��ى  �لأد�ء.   تطوير  و  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملني  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  بعدد من منت�شبي  �لزيارة 
�أجن��ع �ل�شبل لتوفري  �مل��ط��ار، بهدف �لبحث ح��ول  �أم��ن  يف 
فر�شة للموظفني بكافة م�شتوياتهم �لوظيفية للتو��شل 

و�أفكارهم  �آر�ئ��ه��م  و  مقرتحاتهم  وت��ق��دمي  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع 
�لتطويرية مما يدعم توجهات وز�رة �لد�خلية خللق بيئة 
�لبتكار. كما  و  �لتميز  و  �لإب��د�ع  �لت�شجيع على  و  حتفيز 
تعريفا  �لطري  �مل�شاندة  �مل��و�رد و�خلدمات  عام  قدم مدير 
�لتعرف  يف  �أهميتها  تبيان  و  �لر�جعة  �لتغذية  مبنهجية 
�لثقة  من  ج�شر  بناء  و  �لتطويرية  �ملوظفني  �أف��ك��ار  على 
�لوظيفية  �مل�شتويات  خمتلف  و  �لقياد�ت  بني  �لتو��شل  و 
ج��اذب��ة و حمققة  بيئة عمل  ي�شهم يف خلق  �لأخ���رى مم��ا 
�أكمل  على  و�لتطويرية  �لإ�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  لكافة 
�أهد�ف  �شمن  �لعمل  على  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  م��وؤك��د�ً  وج���ه، 
�جلودة ور�شا �ملتعاملني �ملدرج �شمن �شيا�شة �إ�شرت�تيجية 
وز�رة �لد�خلية، وروؤيتها يف �أن نعمل بفعالية لت�شبح دولة 

�لإمار�ت �إحدى �أف�شل دول �لعامل �أمناً و�شامة.

•• لندن-وام:

ز�ر وف���د م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة برئا�شة 
�للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية 
ممثلني  وع�شوية  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف 
و�ملحلية  �لحتادية  و�لنيابات  و�ملحاكم  �لعدل  وز�رة  من 
وموؤ�ش�شة �لإمار�ت لات�شالت و�شباط من �لإد�رة �لعامة 
للعمليات �ل�شرطية و�إد�رة �ملعلومات �لأمنية و�إد�رة تقنية 
�ملعلومات مركز عمليات طو�رئ �شركة �خلطوط �جلوية 
�ملتحدة.  �ململكة  يف  ه��ي��رثو  مل��ط��ار   - ب��ا�ي��ك  �لربيطانية 
و��شتمع �لوفد ل�شرح من كاثرين ديفيز مديرة �لأعمال 
عن  �لربيطانية  �جلوية  للخطوط  �لتنفيذي  �لتجارية 
وظائف وقدر�ت ومميز�ت فرق عمل مركز عمليات طو�رئ 
�شركة �خلطوط �جلوية �لربيطانية با�يك . وذكرت �أنه 
�شركة  لعمل  ط���ارئ  �أي  م��ع  للتعامل  �مل��رك��ز  تفعيل  يتم 
�ملوظفني  �أو  �لركاب  من  �لربيطانية  �جلوية  �خلطوط 
ملركز  �لرئي�شية  �لعو�مل  وبينت  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف 
�حلو�دث  مر�قبة  عمليات  مركز  وهي  �لطو�رئ  عمليات 
للمركز  وميكن  �ل��ط��و�رئ.  ومعلومات  �إج���ر�ء�ت  ومركز 
�أي�شا بدء ��شتخد�م طائر�ت �لإغاثة ون�شر فرق �مل�شاعدة 

�خلا�س .. وي�شم مركز �أو�شيك ممثلني عن �لعديد من 
�جلهات �ملعنية �ملرتبطة بها من �شركة �خلطوط �جلوية 
وجميع  �ل�شرطة  �ملثال  �شبيل  على  وغريها  �لربيطانية 
�ملمثلني. و�أ�شارت �إىل �أنه مت حتديد وتوزيع �لأدو�ر و�ملهام 
بها  �ملعمول  و�ل��رب�م��ج  �لأنظمة  خ��ال  و��شح من  ب�شكل 
�أن جميع �لحتمالت هي خمططة م�شبقا وتعقد  حيث 
�لتدريبات �لدورية �ملنتظمة ملمار�شة تنفيذ �لأدو�ر و�ملهام 
�جلهات  جلميع  و�لتحديات  �ملوؤ�شر�ت  م�شتوى  لتحديد 
وتفعيل  �جل��ه��ات  ����ش��ت��دع��اء  �أن���ه مت  �إىل  لف��ت��ة   .. �ملعنية 
�مل��رك��ز ع��دة م��ر�ت حل��الت �ل��ط��و�رئ للطائر�ت و�إغاق 
 2010 عام  �لربكاين يف  �لرماد  ب�شبب  �جل��وي  �لنطاق 

و�ل�شر�بات من قبل موظفي �ل�شركة.
تن�شيق  على  تركيز�  �أك��رث  يعد   - �يباك  مركز  �إن  وقالت 
�لعمل من  تنظيم  ويتم  �أزم��ة  لأية  �لإن�شانية  �ل�شتجابة 
على  ق��ادر  منها  ك��ل  �لت�شال  مل��ر�ك��ز  عاملية  �شبكة  خ��ال 
�لتعاون لا�شتجابة لاأزمة يف �أي مكان يف �لعامل وتد�ر 
و��شحة  عمليات  ����ش��ت��خ��د�م  خ���ال  م��ن  عملياتها  ب��ق��وة 
�ملعلومات  وحتليل  جلمع  تكنولوجية  وب��ر�م��ج  و�أن��ظ��م��ة 
للتحكم  وي�شتخدم  وي��ب��ي��وك  وب��ر�م��ج  ن��ظ��ام  كا�شتخد�م 

ومر�قبة وت�شجيل �ل�شتجابة لأية �أزمة.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

جتري �ل�شتعد�د�ت على قدم و�شاق لنطاق فعاليات 
�ملهرجان �لرت�ثي �لثاين �لذي تنظمه �للجنة �لثقافية 
رعاية  حت��ت  �ل�شعبي  و�ل���رت�ث  للفنون  �شمل  جلمعية 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين �لرئي�س �لفخري جلمعية 

ر�أ�س �خليمة للفنون و�لرت�ث �ل�شعبي
ي��وم غد  �ل��ث��اين  �ل��رت�ث��ي  �مل��ه��رج��ان   وتنطلق فعاليات 
�جل��م��ع��ة ب��اق��ام��ة ح��ف��ل ف��ن��ي ���ش��اه��ر وذل����ك م�����ش��اء يوم 
خلف  �جل��م��ع��ي��ة  مب��ق��ر  �جل������اري  29مار�س  �جل��م��ع��ة 
برعاية  �لقو��شم  كورني�س  �ملمتاز على  �لعربي  �خلياط 

ب��ر�أ���س �خليمة و�شركة �خلليج  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ��رة 
لل�شناعات �لدو�ئية )جلفار( .

�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  يت�شمن 
�لرت�ثية وعرو�س لفرقة مو�شيقى �شرطة ر�أ�س �خليمة 
�إ�شافة �إىل م�شاركة  وفنون �لعياله و�حلربية و �ملدميا 
�ل�شعبية  و�لأزي���اء  لل�شور  ومعر�س  �ل�شعر�ء  من  ع��دد 

و�ملاأكولت �ل�شعبية .
�ل����ذي ي�شارك  وي��خ��ت��ت��م �مل���ه���رج���ان ب��احل��ف��ل �ل�����ش��اه��ر 
�لعزيز  وع��ب��د  �مل��ا  خ��ال��د  �لكويتي  �ل��غ��ن��اء  جنمي  فيه 

�ل�شويحي
ومب�شاحبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لغنائية  �مل��و�ه��ب  م��ن  وع���دد 
�لفرقة �ملو�شيقية بقيادة �لفنان �لعماين نبيل مرزوق .

هيا بنت احل�سني تزور جناح وزارة 
التنمية والتعاون الدويل يف ديهاد 

•• اأبوظبي -وام:

قامت �شمو �لإمرية هيا بنت �حل�شني �شفرية �لأمم �ملتحدة لل�شام رئي�شة 
بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  تر�فقها  �لإن�شانية  للخدمات  �لعاملية  �ملدينة 
خالد �لقا�شمي وزيرة �لتنمية و�لتعاون �لدويل بزيارة جلناح وز�رة �لتنمية 
و�لتعاون �لدويل يف معر�س وموؤمتر دبي �لدويل لاإغاثة و�لتطوير ديهاد 

.
وكانت قد �إختتمت �م�س فعاليات �ملعر�س و�ملوؤمتر �لذي �أقيم حتت رعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و��شت�شافه مركز دبي �لعاملي للمعار�س 

و�ملوؤمتر�ت.
�ل���وز�رة مبعر�س  بجناح  �إعجابها  �حل�شني  بنت  هيا  �لم��رية  �شمو  و�أب��دت 
�لدور  �شموها  موؤكدة   .. ديهاد  و�لتطوير  لاإغاثة  �ل��دويل  دب��ي  وموؤمتر 
�ملاأمول و�حليوي لوز�رة �لتنمية و�لتعاون �لدويل كر�فعة لقطاع �مل�شاعد�ت 
�لدولية وكجهة  �لتنمية  �خلارجية �لمار�تي وكجهة تعزز دور �لدولة يف 
لتن�شيق وتطوير جهود كافة �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية و�جلهات �ملانحة بالدولة 

مع �ملوؤ�ش�شات �لدولية ذ�ت �لعاقة.
و�أعربت �شموها عن متنياتها بتحقيق �لتوفيق و�لنجاح للوز�رة يف مهامها 
�جلديدة وهناأت فريق �لعاملني بها ببدء م�شرية وز�رة �لتننمية و�لتعاون 

�لدويل و�لآمال �ملعلقة عليها يف تعزيز مكانة �لإمار�ت عامليا.
و�أو�شحت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي �أن وز�رة �لتنمية و�لتعاون �لدويل 
يف  للدولة  و�ملتنامي  �لكبري  �ل���دور  لتعزيز  ت�شعى  كمظلة  عملها  با�شرت 
جمايل �لتنمية �لدولية و�لعمل �لن�شاين �لدويل ولتمثل نافذة �لإمار�ت 
د�خل  �ملانحة  و�جل��ه��ات  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  م��ع  �لفاعل  للتن�شيق 

�لدولة وكافة �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �لعاملية.
�ل����وز�رة �جلديدة  �ل���دويل �شعي  �لتنمية و�ل��ت��ع��اون  و�أك���دت م��ع��ايل وزي���رة 
لتبني قيم �لتميز �ملوؤ�ش�شي وتعزيز �شعار�ت �جلودة يف تنفيذ �ملهام �ملوكلة 
و�خلطط و�ل�شرت�تيجيات �ملعلنة بغية حتقيق �لأهد�ف �ملاأمولة ومو�كبة 

وترجمة روؤية �لإمار�ت 2021 لو�قع ملمو�س.

حاكم اأم القيوين ي�سدر مر�سوما اأمرييًا 
بتعيني نائب لرئي�ض املجل�ض التنفيذي لالإمارة

•• اأم القيوين-وام:

ع�شو  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
بتعيني  �أمرييا  مر�شوما  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ملعا نائبا لرئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذى لإمارة �أم �لقيوين.
به من  يعمل  �أن  2013 على  ل�شنة   1 رقم  �ملر�شوم  ون�س 

تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
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نيويورك تاميز: م�سرف لن ينقذ باك�ستان فريدمان يحذر اأوباما من التورط يف �سوريا 
•• وا�صنطن-وكاالت:

حذر �لكاتب توما�س فريدمان �إد�رة �لرئي�س بار�ك 
�لتاأكد  قبل  �شوريا  يف  بالتورط  �أ�شماه  مما  �أوباما 
�لأ�شد �شيكون  ب�شار  �لرئي�س  �إ�شقاط نظام  �أن  من 
يف �شالح �أمريكا وي�شمن حقوق �لأقليات �ملختلفة 

باحلكم �لدميقر�طي �لتعددي يف �لباد.
ن�����ش��رت��ه �شحيفة  ل���ه  م���ق���ال  ف���ري���دم���ان يف  وق�����ال 
�مل�شاندة  �ل��ق��وى  �إن  �لأم��ريك��ي��ة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
باأن  وع��ل��ق  وزن��ه��ا  م��ن  �لتقليل  ل��اأ���ش��د ل مي��ك��ن 
لاأ�شد  �ل��د�خ��ل��ي  و�ل�شيا�شي  �لجتماعي  �ل��دع��م 

�لوقت،  ه��ذ�  ط��و�ل  �لبقاء  على  �شاعده  �ل��ذي  ه��و 
بالرغم من �أن كثريين ظلو� يتنبوؤون ب�شقوطه كل 

�شهر جديد.
و�أ�شاف �أي�شا �أن �لقوى �مل�شاندة لاأ�شد تعتقد �أن 
�شقوطه لن تنتج عنه �إل �لفو�شى، و�أن �ملعار�شني 
�لذين يحاربونه لن ي�شتطيعو� �إقامة نظام م�شتقر 

علماين دميقر�طي متعدد �لطو�ئف.
ُيذكر �أن توما�س فريدمان �شبق �أن عرب عن مو�قف 
معار�شة لأي تدخل �أمريكي يف �شوريا، ويتوقع �أن 
ت�شتمر �حلرب فيها لفرتة طويلة ب�شبب ما قاله 

عن دعم د�خلي لنظام �لأ�شد.

•• الدوحة-وام:

�أ����ش���در �ج��ت��م��اع جم��ل�����س ج��ام��ع��ة �ل���دول 
�لر�بعة  دورت�������ه  يف  �ل�����ع�����ادي  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�ل��ع�����ش��ري��ن �ل����ذي ع��ق��د �أم�����س �لول يف 
�لذي تاه  �لدوحة  �إع��ان  بيان  �لدوحة 
�شعادة �ل�شيد �أحمد بن حلي �لأمني �لعام 
وفيما  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �مل�شاعد 

يلي ن�شه .
�ملجتمعني يف  �لعربية  �ل��دول  ق��ادة  نحن 
�لدورة �لر�بعة و�لع�شرين ملجل�س جامعة 
يف  �لقمة  م�شتوى  على  �لعربية  �ل���دول 
 14 يومي  قطر  دول��ة  عا�شمة  �ل��دوح��ة 
هجرية   1434 �لأوىل  ج��م��ادي  و15 
 2013 مار�س  و27   26 يومي  �ملو�فق 
�لو�شع  ل��ب��ح��ث  �أع��م��ال��ه��ا  ك��ر���ش��ت  �ل���ت���ي 

�لعربي �لر�هن و�آفاق �مل�شتقبل.
م��ا ورد يف ميثاق  ع��ل��ى  ن��وؤك��د جم���دد�  �إذ 
ج���ام���ع���ة �ل�������دول �ل���ع���رب���ي���ة و�مل���ع���اه���د�ت 
و�لتفاقيات �ملكملة لها من �إثبات �ل�شلة 
تربط  �لتي  �لعديدة  و�ل��رو�ب��ط  �لوثيقة 
ب��ني �ل��ب��اد �ل��ع��رب��ي��ة ج��م��ع��اء و�حلر�س 
�ل���رو�ب���ط وتدعيمها  ه���ذه  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
�لباد  خ����ري  م���اف���ي���ه  �إىل  وت���وج���ي���ه���ه���ا 
وتاأمني  �أحو�لها  و�شاح  قاطبة  �لعربية 
و�آمالها  �أم��ان��ي��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  م�شتقبلها 
و�لإ�شتجابة للر�أي �لعام �لعربي يف جميع 

�لأقطار �لعربية.
ل�شيانة  �مليثاق  عليه  مان�س  ن��درك  و�إذ 
�لعربية من  �ل���دول  و���ش��ي��ادة  و����ش��ت��ق��ال 
ك��ل �ع���ت���د�ء ب��ال��و���ش��ائ��ل �مل��م��ك��ن��ة وللنظر 
�لعربية  �ل��ب��اد  ���ش��وؤون  يف  ع��ام��ة  ب�شفة 
�إق��ام��ة ت��ع��اون وث��ي��ق يف  وم�شاحلها وم��ن 
و�لتبادل  و�مل��ال��ي��ة  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��وؤون 
و�ل�شوؤون  و�ل�شناعة  و�ل��زر�ع��ة  �لتجاري 
�أ�شكال  وك����ل  و�ل�����ش��ح��ي��ة  �لإج���ت���م���اع���ي���ة 

�لتعاون �لأخرى �لو�ردة يف �مليثاق.
ومت�شكنا  وح�شارتنا  لقيمنا  و��شتلهاما 
ب���امل���ب���ادئ �ل���ت���ي ت�����ش��م��ن��ه��ا م��ي��ث��اق �لأمم 
و�ل�شلم  �لأمن  ��شتتباب  �أجل  �ملتحدة من 

�لدفاع  م��ع��اه��دة  ن�شتذكر  و�إذ  �حل�����ش��ار�ت.  ب��ني  �حل���و�ر  ثقافة  ولن�شر  �ل��دول��ي��ني 
�مل�شرتك و�لتعاون �لإقت�شادي بني دول �جلامعة �لعربية �لتي �أكدت على �حلر�س 
على دو�م �لأمن و�ل�شام و�لإ�شتقر�ر يف �لدول �لأع�شاء و�لتز�مها باملبادرة لتقدمي 
�أو جمتمعة  �لفور منفردة  تتخذ على  و�أن  �ملعتدى عليها  �ل��دول  �أو  للدولة  �لعون 
�لقوة  ��شتخد�م  ذلك  مبايف  و�شائل  من  مالديها  جميع  وت�شتخدم  �لتد�بري  جميع 

�مل�شلحة لرد �لإعتد�ء ولإعادة �لأمن و�ل�شام �إىل ن�شابهما.
و�إذ نعرب عن قلقنا �لعميق ملا يو�جهه �لوطن �لعربي من حتديات ج�شام لها �آثار 
بعيدة �ملدى على �أمنه و�شامته و��شتقال دوله و�شيادتها ومات�شهده بع�س �لدول 
�أر��شيه  با�شتقر�ره و�شامة  نز�عات م�شلحة و��شطر�بات قد تع�شف  �لعربية من 
�ل�شادرة  �لعربية  �لقر�ر�ت  تنفيذ  �أهمية  على  نوؤكد  و�إذ  حققها.  �لتي  و�ملكت�شبات 
�لتنموية  و�لقمة  �ل�شابقة  دور�ت��ه��ا  يف  �لقمة  م�شتوى  على  �جلامعة  جمل�س  ع��ن 
�لت�شامن  بتعزيز  �ل�شلة  ذ�ت  �ل��ث��اث  دور�ت��ه��ا  يف  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة  و�لإق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �لأع�شاء وحتقيق  �ل��دول  �لتعاون وتعميقه بني  وزي��ادة  �لعربي 
ت�شمن  �لتي  �لإ�شاحات  �إىل مو��شلة  ندعو  و�لبطالة.  و�جلهل  �لفقر  ومو�جهة 
توفري �لإ�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لإجتماعي وتعزيز �مل�شاركة �ل�شعبية يف �آليات �حلكم 
وموؤ�ش�شاته وتر�شيخ حقوق �ملو�طنني وحفظ كر�متهم و�إر�شاء قو�عد �حلكم �لر�شيد 
�لعد�لة  وحتقيق  �ملو�طنني  جميع  بني  و�لإن�شاف  �مل�شاو�ة  و�إ�شاعة  �لقانون  ودولة 
�لإجتماعية وجتاوز �لأفكار �لنمطية �لتي تو�جه ق�شايا �لغد مبناهج �لأم�س ومن 
مبا  مبدعة  وح��ل��ول  ج��دي��دة  مبفاهيم  �مل�شتقبل  نحو  �لإن��ط��اق  على  �لعمل  �أج��ل 
يح�شن �لأمن �لقومي �لعربي ويزيد منعته ويتيح جتاوز �لو�شع �لعربي �لر�هن 
و�إ�شهامها يف  وبدورها  �لعربية  �لأم��ة  يليق مبكانة  باقتد�ر  �مل�شتقبل  �آف��اق  و�رتياد 
�لعربي  �أن قمنا بدر��شة عميقة وتقومي �شامل للو�شع  �لإن�شانية. وبعد  �حل�شارة 
�لر�هن و��شتعر��س �لتحديات �جلديدة �لتي تو�جهنا ولتقدمي �إجابات عن �لعديد 
من �لت�شاوؤلت حول �أجنع �ل�شبل للخروج من �لأزمات و�لنز�عات �لتي تعاين منها 
�لعربي  �ملو�طن  مطالب  لتحقيق  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  و��شتك�شاف  �لعربية  �ملنطقة 
وجعله  �لعربي  �ل�شباب  لدى  �لأم��ل  روح  ون�شر  و�أبنائه  �أ�شرته  م�شتقبل  مبايحقق 
فخور� بهويته و�نتمائه وثقافته وفتح �ملجال �أمامه لتقلد �مل�شوؤوليات و�مل�شاركة يف 
�تخاذ �لقر�ر وحتقيقا للم�شالح �لعربية �لعليا وتعزيز م�شرية عملنا �جلماعي فقد 
عقدنا �لعزم على بذل كافة �جلهود ل�شيانة ��شتقال دولنا و�شيادتها وتوفري �لرفاه 
�لعام للمو�طنني و�شمان عزتهم وكر�متهم . ولذلك نرحب مببادرة ح�شرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر ب�شاأن �إن�شاء �شندوق با�شم 
دعم �لقد�س مبو�رد مالية قدرها مبلغ مليار دولر �أمريكي لتمويل م�شاريع وبر�مج 
�أهلها  �شمود  وتعزيز  �ل�شريف  للقد�س  و�لإ�شامية  �لعربية  �لهوية  على  حتافظ 
ولتمكني �لقت�شاد �لفل�شطيني من تطوير قدرته �لذ�تية وفك �رتهانه لاقت�شاد 
و�إعان �شموه م�شاهمة دولة قطر  �لعزل و�حل�شار  �شيا�شة  �لإ�شر�ئيلي ومو�جهة 
بربع مليار دولر يف هذ� �ل�شندوق. نطالب �ملجتمع �لدويل بالعمل �لفوري باإر�شاء 
�ل�شام �لعادل و�ل�شامل و�شمان �لن�شحاب �ل�شر�ئيلي من �لأر��شي �لفل�شطينية 
و�لعربية �ملحتلة كافة مبا يف ذلك �جلولن �لعربي �ل�شوري �ملحتل وحتى خط �لر�بع 
من يونيو1967 و�لأر��شي �للبنانية �لتى لتز�ل حمتلة يف �جلنوب. نوؤكد على �أن 
دولة فل�شطني �شريك كامل و�أ�شا�شي يف عملية �ل�شام �لتى تقوم على �أ�شا�س قر�ر�ت 
�ل�شرعية �لدولية ذ�ت �ل�شلة ومبادرة �ل�شام �لعربية وحتقيق حل �لدولتني على 
�أ�شا�س خط �لر�بع من يونيو1967 ووقف جميع �لأن�شطة �ل�شتيطانية ل�شتئناف 
�ملفاو�شات �جلادة حلل �ل�شر�ع �لعربي-�لإ�شر�ئيلي مبا يكفل �إقامة دولة فل�شطني 
جغر�فية  وح��دة  تعترب  �لتي  �ل�شرقية  �لقد�س  وعا�شمتها  �ل�شيادة  ذ�ت  �مل�شتقلة 
�لتي تكفل  �لازمة  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �لأم��ن  و�ح��دة ل تتجز�أ. ندعو جمل�س 
قبول دولة فل�شطني ع�شو� كامل �لع�شوية يف �لأمم �ملتحدة ووكالتها ومنظماتها 
برئا�شة  �لعربية  �ل�شام  مبادرة  جلنة  به  تقوم  �ل��ذي  بالدور  ن�شيد   . �ملتخ�ش�شة 
�لع�شوية  د�ئمة  �لدول  �لتي تبذلها يف م�شاعيها �حلثيثة مع  دولة قطر و�جلهود 
يف جمل�س �لأمن و�لحتاد �لأوروبي للتو�شل �إىل حل من خال �إطاق مفاو�شات 
�إقامة  �إىل  ت��وؤدى  �إط��ار زمني لبدئها و�نتهائها ووفقا لآليات حم��ددة  ج��ادة �شمن 
�ل�شام �لعادل و�ل�شامل يف �ملنطقة . نعرب عن رف�شنا �لتام لنو�يا �إ�شر�ئيل �إعانها 
دولة يهودية وكل �لإجر�ء�ت �لإ�شر�ئيلية �أحادية �جلانب �لر�مية �إىل تغيري �لو�قع 
�لدميوغر�يف لاأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�س �ل�شرقية وفر�س و�قع 
جديد على �لأر�س ونوؤكد على عدم �شرعية وعدم قانونية �مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية 
يف �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة و�لتي متثل �نتهاكا للقانون �لدويل وقر�ر�ت �لأمم 
�ملتحدة و�تفاقية جنيف �لر�بعة. ونطالب �ملجتمع �لدويل بتنفيذ �لقر�ر�ت �لدولية 
ل�شيما قر�ر جمل�س �لأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 و�لتى 
�إز�لة  على  و�لعمل  �مل�شتوطنات  تفكيك  و�شرورة  �ل�شتيطان  �شرعية  بعدم  تق�شي 
�لإ�شر�ئيلية كافة يف  �لتهويد  �لفوري لإج��ر�ء�ت  �لعن�شري و�لوقف  جد�ر �لف�شل 

على  و�لتاأكيد  عربية  دول  لها  تعر�شت 
للنيل  حم���اول���ة  لأي  �ل��ق��اط��ع  �ل��رف�����س 
�أ�شكال  كل  ونرف�س  عربية  دول��ة  �أي  من 
�لإرهابية  �جل��م��اع��ات  قبل  م��ن  �لب��ت��ز�ز 
طلب  �أو  �ل���ره���ائ���ن  ق��ت��ل  �أو  ب��ال��ت��ه��دي��د 
ف���دي���ة ل��ت��م��وي��ل ج��ر�ئ��م��ه��ا ون���دع���و �إىل 
�شد  �لتوعية  ب��ر�م��ج  وتكثيف  مو��شلة 
�لفتاوى  وت�����ش��وي��ب  �لإره��������اب  �أخ����ط����ار 
�ملنحرفة وك�شف حماولت �لرتويع �لتي 
و�خلارجة  �مل�شللة  �جلماعات  متار�شها 
�لتعاون  �أهمية  على  نوؤكد  �لقانون.  عن 
�لعامل  �ل��دويل وتن�شيق �جلهود مع دول 
ملحا�شرة  �لدولية  و�ملنظمات  و�ملوؤ�ش�شات 
على  و�لعمل  عملياته  و�إي��ق��اف  �لإره���اب 
وو�شع  �ملوؤ�ش�شية  و�لآل��ي��ات  �لأط��ر  �إيجاد 
�لرب�مج �لازمة لتو�شيع نطاق �لتعاون 

�لدويل �شد �لإرهاب وتعميق جمالته. 
لاأو�شاع  �ل�شديد  ��شتيائنا  ع��ن  ن��ع��رب 
�أقلية  م���ن���ه���ا  ي����ع����اين  �ل����ت����ي  �مل������رتدي������ة 
�لذين  ميامنار  يف  �مل�شلمة  �لروهينجة 
�أكرث  ب��اأن��ه��م  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و���ش��ف��ت��ه��م 
�لعامل  م�شتوى  على  ��شطهاد�  �ل�شعوب 
فاإننا ننا�شد �ملجتمع �لدويل �إىل �لتدخل 
�ل�شريع لدى حكومة جمهورية ميامنار 
لتمكني �لأقلية �مل�شلمة �لروهينجية من 
�ملو�طنة  يف  �مل�شروعة  بحقوقها  �لتمتع 
�لكاملة �مل�شلوبة منها وتقدمي �مل�شاعد�ت 
ع��ل��ى مت�شكنا  ن���وؤك���د  ل���ه���ا.  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
وممار�شة  ن��ه��ج��ا  �ل���ع���رب���ي  ب��ال��ت�����ش��ام��ن 
�لعربية  �خل��اف��ات  �إن��ه��اء  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي 
�جلهود  وم�شاعفة  طبيعتها  ك��ان��ت  �أي���ا 
ل��ت��ك��ث��ي��ف ت��ع��ا���ش��دن��ا وت��ك��ات��ف��ن��ا ووح����دة 
مو�قفنا و�لعمل على حتقيق �لتكامل بني 
دولنا يف �ملجالت كافة وتعميق �مل�شوؤولية 
نوؤكد  �ل�����ش��دد.  ه���ذ�  يف  بيننا  �مل�����ش��رتك��ة 
�لدعم  �أ�شكال  كافة  تقدمي  �شرورة  على 
و�مل�����ش��ان��دة ل��ل��دول �لأع�����ش��اء �ل��ت��ي ت�شهد 
حتولت عميقة يف �أو�شاعها �لجتماعية 
ل�شتعادة  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لقانون  و�إنفاذ  �لأمن  و�إعمال  �ل�شتقر�ر 
و�إعادة بناء موؤ�ش�شات �لدولة ونظم �حلكم على نحو يعك�س تطلعات �ل�شعوب �لعربية 
و�آمالها يف حا�شر �أف�شل وم�شتقبل ز�هر. ندعو كافة �لقوى �ل�شيا�شية و�لجتماعية 
و�لفعاليات و�ل�شخ�شيات �لعامة يف �لدول �لأع�شاء وعلى نحو خا�س �لدول �لتي 
�شهدت ول تز�ل ت�شهد حر�كا �جتماعيا و��شعا �إىل تفعيل �حلو�ر �لوطني وتغليب 
�مل�شلحة �لوطنية �لعليا و�لتو�شل �إىل �لتفاهم �لازم لإحد�ث �لتحولت �ملن�شودة 
�لتي تتطلع �إليها �ل�شعوب �لعربية يف �إر�شاء دولة �لقانون و�حلكم �لر�شيد و�مل�شاركة 
�ل�شعبية يف �تخاذ �لقر�ر و�لعد�لة �لجتماعية و�لإن�شاف و�مل�شاو�ة. جندد �لتز�منا 
باملبادئ �لأ�شا�شية و�لقيم �لإن�شانية حلقوق �لإن�شان يف �أبعادها �ل�شاملة و�ملتكاملة 
و�لتم�شك مببادئ و�أحكام �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�شان و�ملو�ثيق و�لعهود �لدولية 
�لتي �شادقت عليها دولنا و�حرت�م حرية �لفكر و�لتعبري و�شمان ��شتقال �لق�شاء 
وتعزيز �مل�شاركة �ل�شعبية وتن�شيط دور �ملنظمات �لأهلية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين 
�لدوحة حول  �لأع�شاء يف  �ل��دول  �ملدين يف  �ملجتمع  وندعو لعقد موؤمتر ملنظمات 

تطوير منظومة حقوق �لإن�شان يف �جلامعة �لعربية. 
�شيانة  �أج��ل  من  �ملائمة  �لبيئة  لتوفري  �جلهد  وب��ذل  �لعمل  مو��شلة  على  نوؤكد 
كر�مة �ملو�طن �لعربي وحقه يف �لعي�س �لآمن و�لائق وندرك �أن �لتقدم و�لنه�شة 
مقدر�ته  وحماية  حقوقه  و�شمان  كر�مته  و�شون  ورفعته  �لإن�شان  برفاه  رهينان 
ومكت�شباته و�أمنه. ندعو �إىل �لعمل �جلماعي �مل�شرتك لتخ�شي�س �ملو�رد �لازمة 
�ملالية  و�مل�شاعد�ت  �ملادية  �لإمكانيات  �لأع�شاء وتوفري  �ل��دول  �لفقر يف  للحد من 
�آثاره  �لفقر و�حل��د من  مل�شاندتها يف جهودها خلف�س  �لأق��ل منو�  �لعربية  للدول 
�لجتماعية و�ل�شيا�شية و�لعمل على �إ�شاح نظم توزيع �لدخل يف كل قطر عربي 
لتحقيق مبد�أ �لعد�لة �لجتماعية يف توزيع �لدخل و�مل�شاو�ة يف توزيع �لرثوة وفقا 
�لتي  �لقطاعات  ب�شكل متنا�شب نحو  �مل��و�رد  لأو�شاع كل دولة و�نتهاج منط يوجه 
و�مل�شروعات  �ل�شغرية  �حل��ي��از�ت  يف  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج  خا�شة  �لفقر�ء  فيها  يعمل 
و�لتقدم  �لفقر�ء  على  �ملبا�شر  بالنفع  تعود  �أن  ميكنها  �لتي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�حلثيث نحو جمتمع �أكرث �إن�شافا و�أوفر م�شاو�ة لتحقيق �ل�شلم �لأهلي و�ل�شتقر�ر 
�عتماد  �شرورة  على  ن�شدد  �لأمنية.  و�ل�شامة  �لجتماعي  و�لتما�شك  �ل�شيا�شي 
�لعمل �لقت�شادي-�لجتماعي �مل�شرتك بو�شفه �لركيزة �لأ�شا�شية للعمل �لعربي 
مبا  و�لإعامية  و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �أوجهه  جميع  يف  �مل�شرتك 
ويرفع  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  وي��ع��زز  �ل�شامل  �لعربي  �لإ���ش��اح  م�شرية  يخدم 
قدر�ته  وحت��ري��ر  �لعربي  �لإن�����ش��ان  ومتكني  �لتناف�شية  وق��درت��ه  وفعاليته  كفاءته 
وطاقاته �لإبد�عية و�إ�شر�كه يف �لعملية �لتنموية و�شمان متتعه بثمارها وتو�شيع 
خيار�ته مبا ي�شمن جناح �لرب�مج و�خلطط �لتنموية. ندعو �إىل حتقيق �أكرب قدر 
من �لتكامل �لعربي عرب ��شتكمال منطقة �لتجارة �حلرة �لعربية �لكربى وتذليل 
�لتالية  �لتي تعيق قيامها و�لنطاق نحو �ملرحلة  �لعقبات على نحو عاجل  كافة 
للتكامل �لقت�شادي �ملتمثلة يف �لحتاد �جلمركي و�شول لل�شوق �لعربية �مل�شرتكة 
خال  من  �لعربي  �لوطن  يف  �لإنتاجية  �لهياكل  يف  �ل��رت�ب��ط  زي��ادة  على  و�لعمل 
لاقت�شاد�ت  �لتدريجي  �لتحول  ي�شمن  مبا  �مل�شرتك  �لعربي  �لقت�شادي  �لعمل 
�لعربية �إىل �قت�شاد�ت تناف�شية على م�شتوى �لعامل وتطوير �لقت�شاد�ت �لعربية 
�إ�شاح �شامل  �إج��ر�ء  �أهمية  �ملعرفة. ن�شدد على  �لإنتاجية منها و�قت�شاد�ت  �شيما 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  منها  خا�س  نحو  وعلى  �لعامة  �ل�شيا�شات  يف 
�لتقدم  وي�شمن  و�لجتماعي  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  يحقق  مبا  و�لتجارية  و�ملالية 
ومو��شلة  �لفقر  خف�س  و�أه���د�ف  �لقت�شادي  �لنمو  وزي���ادة  �لتنمية  م�شار�ت  يف 
وزيادة  �لعربية  �ل���دول  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��اق��ات  وتفعيل  �لتحتية  �لبنى  �إق��ام��ة 
و�لائقة  �ملنا�شبة  �لعمل  وتوفري فر�س  �لعاملية  �لتجارة  �لعربية يف  �ل��دول  ح�شة 
على  �ملوؤ�ش�شي  �لإ�شاح  تعميق  �أهمية  على  نوؤكد  �لعمل.  عن  للباحثني  و�ملجزية 
�مل�شتويني �لوطني و�لقومي و�ل�شتناد على �مل�شالح �مل�شرتكة يف �لإ�شاح �ملوؤ�ش�شي 
و�لتما�شك  �ل�شيا�شي  �لد�عمة لا�شتقر�ر  �ل�شيا�شات  لتاأهيل  �لعربي  �مل�شتوى  على 
�لجتماعي و�لإرتقاء بنظام �إد�رة �حلكم مبا يحقق �لتفاعل �لإيجابي بني �ملو�طنني 
�ل�شفافية  قيم  تكري�س  خال  من  و�مل��ايل  �لإد�ري  �لف�شاد  مظاهر  و�إنهاء  و�لدولة 
وتفعيل �آليات �مل�شاءلة وحت�شني م�شتوى جودة �لإد�رة وذلك لإر�شاء دولة �لقانون 
وتعزيز �مل�شاو�ة و�لعد�لة �لجتماعية ومبا ميكن من جتاوز �لو�شع �لعربي �لر�هن 

و�رتياد �آفاق �مل�شتقبل بعزم وثقة. 
�لعمل على تطوير جامعة �لدول �لعربية ومنظومة �لعمل �لعربي �مل�شرتك باأ�شرها 
على نحو يكفل لها مو�جهة �لتحديات �لتي تتطلبها تطور�ت �لأو�شاع يف �لوطن 
نعرب  �لعربية.  لل�شعوب  �أف�شل  م�شتقبل  ر�شم  يف  بفعالية  ت�شهم  ويجعلها  �لعربي 
�مل�شاو�ة  مبد�أ  حتقيق  بحزم  ونطالب  �لعربية  �مل��ر�أة  باأو�شاع  �لعميق  �هتمامنا  عن 
و�لإن�شاف يف �ملجتمع وتفعيل �لن�شو�س �لقانونية �لو�ردة يف �لت�شريعات و�لقو�نني 
�لعربية �لتي ت�شمن حقوق �ملر�أة وندعو �إىل تطوير �لت�شريعات �لتي تتيح متكني 

�ملر�أة وت�شمن حقوقها يف جميع �ملجالت. 

دفع  م�شئولية  �إ�شر�ئيل  وحتميل  و�لع�شكري  �لقت�شادي  �حل�شار  و�إنهاء  �لقد�س 
�لتعوي�شات لل�شعب �لفل�شطيني عن كل �خل�شائر �لتي حلقت به جر�ء هذ� �حل�شار 
ومطالبتها باإنهاء �حل�شار �جلائر على غزة وفتح �ملعابر و�ل�شماح بحرية �لنتقال 
و�إجال  �إك��ب��ار  بتحية  نتوجه   . غ��زة  قطاع  و�إىل  من  للمرور  و�ل�شلع  لاأ�شخا�س 
�لإ�شر�ئيلي  �لإحتال  �شلطات  �ل�شامد يف مو�جهة ممار�شات  �لفل�شطيني  لل�شعب 
وندعم مقاومته �لبا�شلة يف قطاع غزة ل�شد �لعدو�ن ونعرب عن ت�شامننا �لكامل 
�أي  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  �إ�شر�ئيل  ونحمل  �لفل�شطينيني  و�ملعتقلني  �لأ�شرى  مع 
بالإفر�ج  ونطالبها  وحياتهم  �لطعام  عن  �مل�شربني  �لأ�شرى  �شحة  تهدد  خماطر 
�لفوري عن جميع �لأ�شرى و�ملعتقلني �لفل�شطينيني مبا فيهم �لقياد�ت �ل�شيا�شية 
و�لت�شريعية و�لأطفال وتوفري �حلماية �لدولية �لازمة لهم وفقا ملا ورد يف قر�ر 
�لدولية  و�ل��ق��ر�ر�ت   2000 ع��ام  �أكتوبر  يف  �ل�شادر   1325 رق��م  �لأم���ن  جمل�س 
�لوطنية  و�لقوى  و�لف�شائل  �لفل�شطينية  �لقياد�ت  ننا�شد   . �ل�شلة  ذ�ت  �لأخ��رى 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  ملكت�شبات  �لوطنية �شيانة  �لوحدة  ��شتعادة  كافة على �شرورة 
�مل�شتقلة ذ�ت  وملو��شلة مقاومة �لحتال �لإ�شر�ئيلي و�إقامة �لدولة �لفل�شطينية 
يف  �ملوقع  �لقاهرة  �تفاق  بتنفيذ  ونطالبهم  �ل�شرقية  �لقد�س  وعا�شمتها  �ل�شيادة 
2012 ونعرب عن �شكرنا  6 فرب�ير  2011 و�إعان �لدوحة �ل�شادر يف  4 مايو 
حتقيق  �أج��ل  من  �حلثيثة  جهودهما  على  قطر  ودول��ة  �لعربية  م�شر  جلمهورية 
�مل�شاحلة �لوطنية �لفل�شطينية وندعوهما ملو��شلة رعايتهما و��شتمر�ر جهودهما 

لتحقيق �مل�شاحلة �لوطنية مبا يحقق �مل�شالح �لعليا لل�شعب �لفل�شطيني . 
نعرب عن �لتز�منا �لكامل باإعادة �إعمار غزة و�إنهاء معاناة مو�طنيها وتوفري �حلياة 
عن  �حل�شار  �إن��ه��اء  �شرعة  على  بالعمل  �ل���دويل  �ملجتمع  ونطالب  لهم  �لكرمية 
قطاع غزة وفتح �ملعابر من و�إىل قطاع غزة . نوؤكد على دعمنا �لكامل وم�شاندتنا 
�لعربي  �جل��ولن  كامل  ��شتعادة  يف  �ل�شوري  لل�شعب  و�مل�شروعة  �لعادلة  للحقوق 
�ل�شوري �ملحتل �إىل خط �لر�بع من يونيو 1967 وفقا لقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية 
�لحتال  �شلطات  �تخذتها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  لكل  رف�شنا  عن  ونعرب  �ل�شاأن  بهذ� 
�لعربي  للجولن  و�لدميوغر�يف  و�لطبيعي  �لقانوين  �لو�شع  لتغيري  �ل�شر�ئيلي 
وميثاق  �ل��دويل  للقانون  وخرقا  �نتهاكا  ت�شكل  �إج��ر�ء�ت  بو�شفها  �ملحتل  �ل�شوري 
�لأمم �ملتحدة وقر�ر�تها �لتي ن�شت على �عتبار �لقر�ر �لإ�شر�ئيلي ب�شم �جلولن 
�لعربي �ل�شوري �ملحتل غري قانوين وباطل ولغ بو�شفه ميثل �نتهاكا خطري� لقر�ر 
جمل�س �لأمن رقم 496 ل�شنة 1981 . كما نوؤكد على دعمنا ل�شمود �ملو�طنني 
�لعرب يف �جلولن �لعربي �ل�شوري �ملحتل ونقف �إىل جانبهم يف ت�شديهم لاحتال 
�لإ�شر�ئيلي وممار�شاته �لقمعية وندعم �إ�شر�رهم على �لتم�شك باأر�شهم وهويتهم 
�لعربية �ل�شورية. نوؤكد جمدد� على ت�شامننا �لكامل مع لبنان وم�شاندته �شيا�شيا 
و�قت�شاديا وتوفري �لدعم له وحلكومته مبا يحافظ على �لوحدة �لوطنية �للبنانية 
�لذى  �لوطني  بالدور  ون�شيد  �أر��شيه  كامل  على  و�شيادته  لبنان  و��شتقر�ر  و�أم��ن 
يقوم به �جلي�س �للبناين فى جنوب لبنان من �أجل ب�شط �شيادة �لدولة �للبنانية �إىل 
�حلدود �ملعرتف بها دوليا و�شون �ل�شتقر�ر و�ل�شلم �لأهلي كما نوؤكد على �شرورة 
تعزيز قدر�ت �جلي�س و�لقوى �لأمنية �للبنانية لتمكينها من �لقيام باملهام �لوطنية 
�مللقاة على عاتقها.  نندد باأ�شد عبار�ت �لتنديد بالت�شعيد �لع�شكري �خلطري �لذي 
متار�شه قو�ت �لنظام �ل�شوري �شد �ل�شعب �ل�شوري و��شتمر�ر عمليات �لعنف و�لقتل 
�جلماعي �لتي ميار�شها �شد �ل�شكان �ملدنيني يف معظم �لأر��شي �ل�شورية ون�شجب 
ب�شدة ��شتخد�م �لنظام �ل�شوري لاأ�شلحة �لثقيلة و�لطري�ن �حلربي و�شو�ريخ �شكود 
�لتي تق�شف �لأحياء و�ملناطق �لأهلة بال�شكان و�نتهاج �شيا�شة �لأر�س �ملحروقة �لتي 
�ل�شوري  �ل�شعب  تهجري  من  وز�دت  خطري  ب�شكل  �ل�شحايا  عدد  �رتفاع  عنها  نتج 
من �أحيائهم وبلد�تهم وقر�هم وجعلهم نازحني ولجئني. نرحب ب�شغل �لئتاف 
يف  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  مقعد  �ل�شورية  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى  �لوطني 
جامعة �لدول �لعربية ومنظماتها وجمال�شها و�أجهزتها �إىل حني �إجر�ء �نتخابات 
باعتباره  وذل��ك  �شورية  يف  �ل�شلطة  م�شوؤوليات  تتوىل  حكومة  ت�شكيل  �إىل  تف�شي 
�لدول  جامعة  م��ع  �لأ�شا�شي  و�مل��ح��اور  �ل�����ش��وري  لل�شعب  �لوحيد  �ل�شرعي  �ملمثل 
�لعربية وذلك تقدير� لت�شحيات �ل�شعب �ل�شوري وللظروف �ل�شتثنائية �لتي مير 
بها . نوؤكد على �أهمية �جلهود �لر�مية للتو�شل �إىل حل �شيا�شي كاأولوية لاأزمة 
�لدفاع  و�شائل  كافة  تقدمي  رغبتها  وف��ق  دول��ة  كل  حق  على  �لتاأكيد  مع  �ل�شورية 
�حلر.   و�جلي�س  �ل�شوري  �ل�شعب  �شمود  لدعم  �لع�شكرية  ذلك  يف  مبا  �لنف�س  عن 
�ل�شقيقة يف ممار�شة حقها يف �حلفاظ  نوؤكد على ت�شامننا �لكامل مع دولة ليبيا 
على �شيادتها و��شتقالها ووحدة �أر��شيها ونعرب عن رف�شنا لأي �شكل من �أ�شكال 
�لتدخل �خلارجي يف �شوؤونها �لد�خلية وزعزعة ��شتقر�رها ونرحب بنتائج �نتخابات 
2012 وما ترتب عليها ونعلن دعمنا  �ملوؤمتر �لوطني �لعام �لتي جرت يف يوليو 
�إىل حتقيق �مل�شاحلة �لوطنية و��شتكمال بناء موؤ�ش�شات  جلهود حكومتها �لهادفة 
�لدولة و�لت�شريع باإز�لة كل �لأ�شر�ر �لقت�شادية و�لجتماعية و�لإن�شانية �لناجتة 

�لليبية  �حلكومة  مع  فعال  تعاون  �إقامة  �إىل  ندعو   . �ل�شابق  �لنظام  �شيا�شات  عن 
�إىل �خلارج وت�شليم �ملطلوبني للعد�لة  �ملنهوبة و�ملهربة  �أمو�لها  ��شتعادة  �أجل  من 
عن �تهامات بجر�ئم جنائية ومالية و�لتي �رتكبت �شد �ل�شعب �لليبي للمثول �أمام 
�ملحاكم �لليبية مع توفري كافة �ل�شمانات �لقانونية للمتهمني . نلتزم بالعمل على 
�حلفاظ على وحدة �ليمن و�حرت�م �شيادته و��شتقاله �لوطني ونوؤكد على رف�شنا 
لأي تدخل يف �شوؤونه �لد�خلية ونعرب عن م�شاندتنا لل�شعب �ليمني �ل�شقيق يف كل 
تطلعاته للحرية و�لدميقر�طية و�لعد�لة �لجتماعية ومتكينه من �إجناز �لتنمية 
�ليمن  يف  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر  ببدء  ونرحب  لتحقيقها  ي�شعى  �لتي  �ل�شاملة 
بتاريخ 18 مار�س 2013 وندعو �لأطر�ف �ليمنية كافة للم�شاركة يف �أعمال �حلو�ر 
�لوطني باعتباره �خليار �لأمثل لتجاوز �ل�شعاب و�شرورة �حرت�م �لأ�ش�س و�ملعايري 
�لأع�شاء  �لدول  وندعو  �لتنفيذية  و�آلياتها  �خلليجية  �ملبادرة  يف  عليها  �ملن�شو�س 
لتقدمي �أ�شكال �لدعم �ملادي كافة لتمويل م�شروعات �لتنمية وبر�جمها مبا ميكن 
�حلكومة  ل�شتمر�ر  �إد�نتنا  عن  نعرب   . �لتنمية  عملية  وت�شريع  �إجن��از  من  �ليمن 
دولة  ل�شيادة  و�نتهاكها  �لثاث  �لإمار�تية  للجزر  �حتالها  تكري�س  يف  �لإير�نية 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لأمر �لذي يهدد �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة ويوؤدي �إىل 
زعزعة �لأمن و�ل�شلم �لدوليني ونوؤكد على �حلق �لثابت لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف �شيادتها �لكاملة على جزرها �لثاث طنب �لكربى وطنب �ل�شغرى و�أبو 
�لإمار�ت  دول��ة  تتخذها  �لتي  �ل�شلمية  و�لو�شائل  �لإج���ر�ء�ت  لكل  وتاأييدنا  مو�شى 
ل�شتعادة �شيادتها على جزرها �لثاث . نعلن عن ت�شامننا مع جمهورية �ل�شود�ن 
 2012  3  8 �ل�شود�ن يوم  �ل�شود�ن وجمهورية جنوب  ونرحب بتوقيع جمهورية 
 2012 �شبتمرب   27 �ملوقعة يف  بينهما  �لت�شع  �لتعاون  �تفاقيات  تنفيذ  م�شفوفة 
ونوؤكد على �أهمية �إقامة عاقات �أخوة وتعاون بني �لدولتني تتاأ�ش�س على �مل�شالح 
�ملنطقة ونثمن  �ل�شتقر�ر يف  �ملتبادل وح�شن �جل��و�ر مبا يحقق  و�لأم��ن  �مل�شرتكة 

جهود �حلكومة �ل�شو�دنية يف دعم وتوطيد �لعاقات �لعربية - �لأفريقية .
يف  �إح���ر�زه  مت  �ل��ذي  و�لتقدم  �ل�شومال  جمهورية  حققته  �ل��ذي  بالنجاح  نرحب 
�لتى  �لربملان و�لثقة �لربملانية  �لدولة ورئي�س  �ل�شيا�شية و�نتخاب رئي�س  �لعملية 
بالتح�شن  ن��رح��ب  كما  ومقوماتها  �ل��دول��ة  ب��ن��اء  و����ش��ت��ع��ادة  �ل����وزر�ء  رئي�س  ح��ازه��ا 
�مل�شطرد يف �لأو�شاع �لأمنية ونعرب عن تقديرنا للدور �لذي تقوم به بعثة �لحتاد 
�لأمن  ل�شتعادة  �ل�شومالية  �حلكومة  قو�ت  مع  وتعاونها  �ل�شومال  يف  �لأفريقي 
وحتقيق �ل�شتقر�ر . ندعو �لدول �لأع�شاء ودول �لعامل لتقدمي كافة �أ�شكال �لدعم 
حتقيق  مو��شلة  من  لتمكينه  لل�شومال  �لفني  و�لعون  و�مل��ايل  و�مل��ادي  �ل�شيا�شي 
و�إعادة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  بناء  على  وم�شاعدته  �لأم���ن  وتعزيز  �ل�شيا�شي  �لتقدم 
�لإعمار . نوؤكد على دعمنا للحو�ر �لوطني �لذي دعا �إليه ح�شرة �شاحب �جلالة 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين وذلك بهدف حتقيق �لن�شجام 
و�لوئام �لوطني وتقريب �لروؤى ووجهات �لنظر مبا يخدم �مل�شلحة �لوطنية �لعليا 
�لإ�شاح  بعجلة  و�لدفع  و�لعد�لة  �ل�شلم  يف  وتطلعاته  �لبحريني  �ل�شعب  و�آم��ال 
�لوحدة  على  �لكامل  حر�شنا  نوؤكد  �لوطنية.  �ل��وح��دة  ظل  يف  �ل�شاملة  و�لتنمية 
ونقدر  �لوطنية  و�شيادتها  �أر��شيها  و�شامة  �ملتحدة  �لقمر  جلمهورية  �لوطنية 
و�لأمم  �لإفريقي  و�لحت��اد  �لعربية  �ل��دول  تبذلها جامعة  �لتي  �مل�شرتكة  �جلهود 
مو��شلة  �إىل  ون��دع��وه��ا  �لوطنية  �مل�شاحلة  �ت��ف��اق  لتنفيذ  �جل���و�ر  ودول  �ملتحدة 
جهودها يف هذ� �ل�شاأن. نوؤكد على هوية جزيرة مايوت ورف�س �لحتال �لفرن�شي 
لها ونطالب فرن�شا مبو��شلة �حلو�ر مع �حلكومة �لقمرية للتو�شل �إىل حل يكفل 
عودة جزيرة مايوت �إىل �ل�شيادة �لقمرية.   نوؤكد على �شرورة �إخاء منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط من �لأ�شلحة �لنووية وغريها من �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل وعلى نحو عاجل 
لو�شع حد نهائي ل�شباق �لت�شلح �لذي ت�شهده �ملنطقة ونوؤكد مت�شكنا مبعاهدة عدم 
�نت�شار �لأ�شلحة �لنووية و�عتبارها ركيزة �أ�شا�شية لنظام منع �لنت�شار �لذي ي�شتند 
�ملعاهدة  تنفيذ  مر�جعة  عملية  يف  عليها  يتفق  �لتي  �للتز�مات  تنفيذ  �أهمية  �إىل 
وندعو �إىل عقد �ملوؤمتر �لدويل لإن�شاء منطقة خالية من �لأ�شلحة �لنووية وغريها 
تاريخ حمدد  و�لعمل على و�شع  �أق��رب وقت ممكن  �ل�شامل يف  �لدمار  �أ�شلحة  من 
للموؤمتر و�أهمية �أن تتم �مل�شاور�ت حتت مظلة �لأمم �ملتحدة وبجدول �أعمال حمدد 
ومب�شاركة �لدول �لتي تعلن ر�شميا ح�شورها للموؤمتر ونوؤكد على �أن �ملماطلة يف 
وي�شر  كله  �لنت�شار  لنظام منع  �نتهاكا  2012 ميثل  بعد  ما  �إىل  �ملوؤمتر  تنظيم 

مب�شد�قية �ملعاهدة. 
ف�شل  م�شئولية  �لعربية  �ل���دول  لتحميل  �ل��ر�م��ي��ة  للمحاولت  رف�شنا  ع��ن  نعلن 
�لنووية  �لأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  خ��ال��ي��ة  �إن�����ش��اء منطقة  ح���ول  �ل����دويل  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ملنظمني 
�ملوؤمتر  تاأجيل  �أن  ونوؤكد  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  من  وغريها 
�لأ�شلحة  �حتكار  يف  ورغبتها  �ل��دول��ي��ة  ل����اإر�دة  �لن�شياع  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  رف�����س  م���رده 
�لعربي  �لقومي  �لأم��ن  �ملنطقة ونعرب جم��دد� عن عزمنا على حتقيق  �لنووية يف 
�لتي  �ل�شيا�شية  و�لغتيالت  �لإرهابية  �لعتد�ء�ت  ندين  �مل�شروعة.  �لو�شائل  بكل 

اإعلن الدوحة يوؤكد على تعزيز الت�سامن العربي وزيادة التعاون وتعميقه بني الدول الأع�ساء

التاأكيد على احلق الثابت لالإمارات يف �سيادتها الكاملة على جزرها الثالث املحتلة 

الدعوة لالعرتاف باالئتالف ال�سوري املعار�ض وعقد موؤمتر دويل من اأجل اإعادة االإعمار يف �سورية 
اللتزام باحلفاظ على وحدة اليمن واحرتام �سيادته وا�ستقلله الوطني ورف�ض اأي تدخل يف �سوؤونه
العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي امل�سرتك باأ�سرها ملواجهة التحديات

و�أقال كبري ق�شاة �ملحكمة �لعليا وخم�شة ق�شاة �آخرين فيها.
وقالت �أي�شا �إنه مل يح�شل على ��شتقبال حا�شد لدى عودته يف مطار 
كر�ت�شي يوم �لأحد �ملا�شي، و�إن منظمة هيومان ر�يت�س ووت�س ومنظمات 
�أخرى تطالب مبثوله �أمام �لق�شاء ملحا�شبته على �نتهاك حقوق �لإن�شان 
يف فرتة رئا�شته. ُيذكر �أن حركة طالبان باك�شتان قد توعدت با�شتهد�ف 
�إح�شان،  �إح�شان �هلل  م�شرف فور عودته . وقال �ملتحدث با�شم �حلركة 
�إنه يتم تدريب �نتحاريني بهدف قتل م�شرف، و�أو�شح �أن عدنان ر�شيد 
وهو عن�شر �شابق يف قو�ت �جلو �لباك�شتانية �شارك يف حماولة �شابقة 

لغتيال م�شرف كلف مبهمة تدريب جمموعة �لنتحاريني.
جماهدو  �أع��د  ر�شيد  ع��دن��ان  ق��ال  طالبان  حلركة  فيديو  ت�شجيل  ويف 
�نتحاريون  هناك  �جلحيم،  �إىل  م�شرف  لإر�شال  خا�شة  فرقة  �لإ�شام 

وقنا�شة ووحدة هجوم خا�شة وفريق قتايل .

•• وا�صنطن-وكاالت:

�إذ� كان هناك �شخ�س و�حد  قالت �شحيفة نيويورك تاميز �لأمريكية 
�أزم���ات، فهو �جلرن�ل  تو�جهه من  باك�شتان مما  �إن��ق��اذ  على  ق��ادر  غري 
 ، موؤخر�  ع��اد  �ل��ذي  للباد  �ل�شابق  �لع�شكري  �لرئي�س  م�شرف،  برويز 

ليعلن عزمه خو�س �لنتخابات �لرئا�شية من �أجل �إنقاذ باك�شتان .
وكان م�شرف ��شتوىل على �حلكم بانقاب ع�شكري �أبي�س عام 1999، 
�تهامات  له  2008، ووجهت  �لرئا�شة عام  �لتخلي عن  �أُج��ربرِ على  ثم 
بينها تهم جنائية تتعلق باغتيال رئي�شة �لوزر�ء �ل�شابقة بينظري بوتو.

�لنو�زع  �أب��رزت  �أن ع�شر �شنو�ت يف �حلكم  وذكرت �ل�شحيفة �لأمريكية 
حالة  و�أعلن  مرتني،  �لد�شتور  علق  فقد  م�شرف؛  ل��دى  �لديكتاتورية 
�ل�شيا�شيني،  مناف�شيه  �شد  قمع  حملة  ونفذ   ،2007 ع��ام  �ل��ط��و�رئ 

ـــع  ـــم ـــت ـــج دعـــــــــــوة امل
على  لــلــعــمــل  الـــــدويل 
العادل  ال�سلم  اإر�ــســاء 
والن�سحاب الإ�سرائيلي 
67 حـــــــــــدود  اإىل 

الرتحيب مببادرة 
اأمـــــــــــري قـــطـــــــر

ــاء  ــس ــ� اإن  بـــ�ـــســـاأن 
با�ســم  �ــســنــدوق 
دعــــــم الـــقـــد�ـــض
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بع�س  �م�س  عددها  يف  �لأمريكية  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ن�شرت 
�لتفا�شيل عن زعيم �ملتمردين �لذي ��شتوىل على �ل�شلطة موؤخر�ً يف 
جمهورية �أفريقيا �لو�شطى، مي�شال جوتوديا. وقالت �ل�شحيفة �إن 
ثمة �شت حقائق عن �لزعيم �لأفريقي �جلديد ��شتمدتها من تقارير 
�أفريقيا  �شوؤون  يف  �ملتخ�ش�شة  لومبارد،  لويز�  وكتابات  �شي  بي  بي 
�لو�شطى. �أوىل تلك �حلقائق �أن جوتوديا موظف يف �ل�شلك �ملدين 
�أول مترد له على �ل�شلطة يف  مرد على �خل��روج على �حلاكم، وكان 

�ل�شود�ن. جارتها  يف  باده  ميثل  دبلوما�شياً  كان  عندما   2005
�أنه ��شتغل وج��وده يف �خل��ارج يف توطيد عاقاته  وذك��رت �ل�شحيفة 
مع حركات �لتمرد �لأجنبية يف خرق ملا هو متعارف عليه من عمل 
�لدبلوما�شيني. وعا�س جوتوديا يف �لحتاد �ل�شوفياتي �ل�شابق زهاء 
به  و�نتهى  �لقت�شاد،  لعلوم  د�ر���ش��ا  �إل��ي��ه  ذه��ب  حيث  �شنو�ت،  ع�شر 
�لأمر مقيما هناك حيث تزوج و�أجنب طفلني. ول ُيعرف هل زوجته 
�لرو�شية ما تز�لت على ع�شمته �أم ل. وثالث تلك �حلقائق �أنه �شغل 
فعليا من�شب وزير �لدفاع حتى مطلع �ل�شهر �جلاري، حيث مل ياأل 
جهد�ً يف كبح جماح �ملتمرد بد�خله. وجاء تعيينه يف �ملن�شب يف �إطار 
�تفاق �شام طارئ مع حكومة بانغي. وتخلى جوتوديا عن من�شبه 
�أو�ئل مار�س-�آذ�ر ليبد�أ مترد� جديد� على �حلكومة. ومييل جوتوديا 
)64 عاما( �إىل �لهتمام بال�شاأن �لعام، وله طموحات �شيا�شية ين�شد 

حتقيقها بكل ما �أُوتي من حما�شة، وفقاً ملا تقوله لومبارد.

 �علن وزير �خلارجية �لربيطاين وليام هيغ �م�س �ن باده �شتطلق 
�لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية  يف  �لطبية  للم�شاعدة  برناجما 
بقيمة 179 مليون جنيه ��شرتليني )211 مليون يورو( على خم�س 
�شنو�ت. وقال هيغ مبنا�شبة زيارة لهذ� �لبلد �لذي ي�شهد �عمال عنف 
�ن هذه �لمو�ل �شتتيح لهذ� �لبلد �لفقري م�شاعدة طبية �شي�شتفيد 
منها حو�ىل �شتة مايني �شخ�س من �جل �مل�شاهمة يف �قامة �شام 
ل���وز�رة �خلارجية ن�شر يف لندن خال  . و�و���ش��ح هيغ يف بيان  د�ئ��م 
زيارتنا لهذ� �لبلد، �شدمت لي�س فقط ب��الرو�ح �لتي تزهق يف هذه 
 . �لح��ي��اء  مل�شاعدة  كافية  من�شاآت  توفر  بعدم  �ي�شا  ولكن  �جل��ر�ئ��م 
�لدولية  �لتنمية  وز�رة  �شتموله  �ل��ذي  �مل�شاعدة  برنامج  و�شيطال 
�لدميوقر�طية.  �ل��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة  �ر����ش��ي  م��ن   10% ح���و�ىل 
و�شيتيح �عادة �عمار عياد�ت وتاأهيل طو�قم طبية وحت�شني �لتغذية 
�مل�شاعدة  وت��ت��ن��اول  �لدوي�����ة.  وك��ذل��ك  �لطبية  �مل����و�د  وت��ق��دم  ب��امل��ي��اه 
�لربيطانية �ي�شا تلقيح 64 �لف طفل �شنويا �شد �حل�شبة وكذلك 
توزيع نامو�شيات للت�شدي ملر�س �ملاريا لدى �لطفال. وقال هيغ 
��شا�شية للم�شاهمة يف �قامة �شام د�ئم  �ي�شا �ن هذه �مل�شاعدة هي 

وفر�س �لمن يف جمهورية �لكونغو �لدميقور�طية .
 

ك�شفت وكالت �ل�شتخبار�ت �لباك�شتانية �أن 49 �ألف �شخ�س قتلو� يف 
باك�شتان منذ هجمات 11 �أيلول-�شبتمرب 2001 يف �لوليات �ملتحدة 
باك�شتان  �شحيفة  وذك���رت  �لإره����اب.  على  ب��احل��رب  �شّمي  م��ا  وب���دء 
�إىل  �لباك�شتانية  �ل�شتخبار�ت  وك��الت  رفعته  تقرير�ً  �أن  تريبيون 
منذ  باك�شتان  يف  قتلو�  �شخ�س  �أل���ف   49 �أن  �أظ��ه��ر  �لعليا  �ملحكمة 
�لأم��ن قتلو�  �أف��ر�د  من  �ألفاً   15 بينهم  �أيلول-�شبتمرب   11 هجمات 
قّدمه  �ل��ذي  �لتقرير  و�أظهر  �لقبلية.  �ملناطق  يف   2008 �لعام  منذ 
�ملناطق  هذه  يف  �لقتلى  جمموع  �أن  �لباك�شتانية  �ملخابر�ت  حمامي 
من �ملدنيني وعنا�شر �لأمن يف �لفرتة بني 2001 و2008، بلغ �أكرث 
من 24 �ألف �شخ�س و�أن 25 �ألفاً قتلو� خال عمليات ع�شكرية �شد 
متمردي طالبان يف �ملناطق �لقبلية منذ �لعام 2008. وقتل 5152 
5678 بجروح يف تفجري�ت وهجمات �نتحارية منذ  و�أ�شيب  مدنياً 
�لعام 2008، كما قتل 3 �آلف و51 م�شلحا و�أ�شيب 1228 بجروح يف 
ووقع حو�يل  ذ�تها.  �لفرتة  �لقبلية يف  �ملناطق  عمليات ع�شكرية يف 
�نتحارياً و9257 هجوماً �شاروخياً و4256 تفجري�ً  235 هجوماً 
ب�شمال غرب  باختونخو�  و�إقليم خيرب  �لقبلية  �ملناطق  يف  بالقنابل 

باك�شتان خال �ل�شنو�ت �خلم�س �لأخرية. 

عوا�صم

و��صنطن

�إ�صالم �باد

لندن

معار�سة غينيا تتخلى
 عن حمادثات مع احلكومة 

•• كوناكري-رويرتز:

تخلى زعماء �ملعار�شة يف غينيا عن حمادثات مع �حلكومة وهددو� با�شتئناف 
حو�ر  �شروط  �ح��رت�م  بعدم  �لرئي�س  مع�شكر  متهمني  �ل�شو�رع  �حتجاجات 
قبل  �ل�شهر  هذ�  من  �شابق  وقت  ويف  لنتخابات.  �ل�شتعد�د�ت  ب�شان  مزمع 
��شبوعني  �ع��ق��اب  يف  �حلكومة  م��ع  حم��ادث��ات  يف  �مل�شاركة  �ملعار�شة  زع��م��اء 
�أكرب  �ملئات يف  ��شخا�س و��شيب  من �حتجاجات متقطعة قتل فيها ثمانية 
�لفا  للرئي�س  �ل�شيا�شيون  �خل�شوم  ونظم  �لعامل.  يف  للبوك�شيت  منتج  بلد 
كوندي �ملظاهر�ت لاحتجاج على ما قالو� �نها حماولته لتزوير �لنتخابات 
�ملتحدث  �شيا  بكر  �بو  وق��ال  �ي��ار.  12 مايو  �جر�وؤها يف  �ملقرر  �لت�شريعية 
با�شم �ملعار�شة قررنا �لن�شحاب من طاولة �لتفاو�س لن �حلكومة مل حترتم 
�ن تكون  �شيا�شية ل يجب  ��شافت جماعات  �ن �حلكومة  لنا. وقال  وعودها 
�أن  �لعملية. وم�شى قائا  طرفا يف �حل��و�ر وو�شيطا ��شافيا وهو ما يف�شد 
�ملعار�شة م�شتعدة للعودة �يل طاولة �لتفاو�س �ذ� �حرتمت �ل�شلطات �شروط 
�لوطنية  �للجنة  �ن�شطة  بتعليق  �ي�شا  وع��دت  قد  �حلكومة  وكانت  �حل��و�ر 
90 م��ن نا�شطي  �ن��ت��ه��اء �حل���و�ر و�لف����ر�ج ع��ن ح���و�يل  لانتخابات حل��ني 
وزير  كوندي  �حل�شن  وق��ال  �ملظاهر�ت.  بعد  عليهم  �لقب�س  �لقي  �ملعار�شة 
�د�رة �لر��شي �نه فوجيء برد فعل �ملعار�شة. و��شاف قائا لاذ�عة �لغينية 
تنازل.  �أي  تقدم  �لتي مل  للمعار�شة  �لتنازلت  �لكثري من  �حلكومة قدمت 
تدعو �يل  �ملعار�شة قد  �ن  �شيا  وق��ال  �ل��دويل.  �لو�شيط  �لذين طلبو�  هم 
�حتجاجات جديدة وم�شى قائا مما يوؤ�شف له فان هذ� �شيكون هو �حلال 

�ذ� و��شلت �حلكومة عرقلة �ملحاولت جلعل �لعملية �لنتخابية �شفافة.

هل ي�سعل ال�سراع يف �سوريا حريق اجلولن..؟

التطورات يف اله�سبة عّجلت التطبيع بني تل اأبيب واأنقرة

�سحيفة اأمريكية: العراق يتجه نحو التفكك 
قال  �لتي  �ملتحدة،  �لوليات  وطنه 
م�شلحة  يف  ت�شب  ت�شرفاتها  �إن 
تعاطت  كلما  �أنها  م�شيفا  �ملالكي، 
م��ع �مل��ال��ك��ي ف��اإن��ه ي�شعر ب��ن��وع من 
�جل�����ر�أة وي��ج��ن��ح ل��ل��م��غ��ام��رة. ولم 
و����ش��ن��ط��ن لأن���ه���ا مل حت�����اول كبح 

جماحه.
وخل�س �لكاتب �إىل �أن �لامركزية 
�لعر�ق،  �لرتياق حلل م�شاكل  هي 
لعائد�ت  ع��ادل��ة  بق�شمة  تعد  فهي 
�ل��ب��اد م��ن �ل��ن��ف��ط، م��ع��ت��رب� ذلك 
�شيبقي  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  �ل��ع�����ش��ب 

�لباد موحدة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أجنلو�س  لو�س  ب�شحيفة  مقال  يف 
�أكادميي  ت��امي��ز �لأم��ريك��ي��ة، ح��ذر 
�لعر�ق يف طريقه  �أن  �أمريكي من 
�إىل �لتفكك، و�أن �لوليات �ملتحدة 
ل تفعل �شيئا للحيلولة دون ذلك، 
�أنحى بالائمة يف ذلك على  فيما 

رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي.
و������ش�����اق ه������رني ب����ارك����ل����ي �أ����ش���ت���اذ 
ليهاي  بجامعة  �لدولية  �لعاقات 
من  �ل��ع��دي��د  بن�شلفانيا  ولي���ة  يف 
�لأ����ش���ب���اب �ل��ت��ي ي���رى �أن���ه���ا تدعم 

ر�أيه.
و�أ�������ش������اف �أن�������ه ل م���ن���ا����س �أم������ام 
تبني  ���ش��وى  ذل��ك  �ل��ع��ر�ق لتجنب 
ولي�س  للحكم،  نهجا  �لامركزية 
هو  و�ح���د  �شخ�س  ع�شد  بتقوية 
�لأطر�ف  دف��ع  عن  �لأول  �مل�شوؤول 
بعيد� عن بع�شهم بع�شا، يف �إ�شارة 

�إىل �ملالكي.
ت�شرفات  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
�مل���ال���ك���ي، م��ث��ل ����ش��ت��ه��د�ف��ه وزي���ر 
�ل�شني  و�ل��ق��ي��ادي  �ل�شابق  ماليته 
وماحقته  �لعي�شاوي  ر�فع  �لبارز 
�ل�شني  رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة  ن��ائ��ب 
تكون  ق��د  �لها�شمي،  ط��ارق  �لآخ���ر 
�ل�������ش���ر�رة �ل���ت���ي ت�����ش��ع��ل ن����ار حرب 
�أهلية يف �لباد كما متثل م�شمار�ً 

�آخر يف نع�س �لعر�ق �ملوحد.
�ملالكي  �شيا�شات  �أن  �ملقال  و�عترب 
فاقمت ب�شورة كبرية �لتوتر�ت يف 

قادة كوريا ال�سمالية يجتمعون قريبًا 
•• �صيول-ا ف ب:

 ، يجتمع قادة كوريا �ل�شمالية خال �ليام �ملقبلة ليبتو� يف م�شائل هامة 
تو�شح  �ن  ب��دون  �ل�شمالية  �لكورية  �لر�شمية  �لنباء  وكالة  �ف��ادت  ما  على 
تاريخ �لجتماع �و طبيعة �ملو��شيع �لتي �شتطرح للبحث، يف وقت يعم توتر 

�شديد �شبه �جلزيرة �لكورية.
�ملركزية  �للجنة  �ن  �لقيادية  �لهيئات  بيانات  تنقل  �لتي  �لوكالة  و�علنت 
للمكتب �ل�شيا�شي للحزب �ل�شيوعي �شتعقد جل�شة مو�شعة قبل نهاية �ل�شهر 

لتبحث وتبت يف م�شائل هامة من �جل تطور �لثورة �لكورية .
�لكورية  �لعقيدة  حتقيق  يف  حم��وري��ا  منعطفا  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  و�شي�شكل 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب�����ش��ورة خ��ا���ش��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لك���ت���ف���اء �لذ�تي 

�لقت�شادي.
هذ�  عن  �شت�شدر  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  ف��ان  جنوبيني،  كوريني  خ��رب�ء  وبح�شب 
للم�شادقة  �ملقبل  �لثنني  ينعقد  �ل��ذي  �لربملان  على  تطرح  قد  �لجتماع 

عليها.
وقال يانغ مو جني �ل�شتاذ يف جامعة �لدر��شات �لكورية �ل�شمالية يف �شيول 
�شوف يناق�شون �د�رة �مللف �لنووي و�لعاقات بني �لكوريتني و�لطلب �لذي 
يرفعه �ل�شمال منذ وقت طويل لتوقيع معاهدة �شام مع �لوليات �ملتحدة 
. ومن �ملحتمل بح�شب ما قال مو جني لوكالة فر�ن�س بر�س تعيني جانغ 
قوي  بنفوذ  يتمتع  و�ل��ذي  �ون  جونغ  كيم  �ل�شاب  �لزعيم  عم  تيك  �شونغ 

رئي�شا للوزر�ء على �ن تكون مهمته �لنهو�س باقت�شاد �لباد �ملنهار.
ومن �ملرجح �ي�شا بح�شب �خلبري �قر�ر تغيري�ت يف �شفوف رئا�شة �ملكتب 
�شيعزز  ما  �شول،  يونغ  هيون  �ملاري�شال  نائب  تعيني  �حتمال  مع  �ل�شيا�شي 
بحق  ج��دي��دة  عقوبات  �ملتحدة  �لمم  �ق���ر�ر  �ث��ر  وعلى  �لع�شكريني.  نفوذ 
بيونغ يانغ يف مطلع �ذ�ر-مار�س، �شعدت كوريا �ل�شمالية لهجتها �حلربية 
��شرت�تيجية  ب�شربات  منتظم  ب�شكل  و��شنطن  وحليفتها  �شيول  لتهدد 
وحرب �شاملة . وجاءت �لعقوبات �لدولية رد� على �لتجربة �لنووية �لتي 
�جر�ها �ل�شمال يف 12 �شباط-فرب�ير و�علنت كوريا �ل�شمالية �نها و�شعت 
�ل�شرت�تيجية  �خلا�شة  وحد�تها  من  وطلبت  للقتال  جهوزية  يف  جي�شها 
�لتح�شري ل�شربات حمتملة �شد �لوليات �ملتحدة وجزر غو�م وهاو�ي يف 
�ملحيط �لهادئ. و�كدت و��شنطن على �لثر �نها تتعامل بكثري من �جلدية 
مع تهديد�ت كوريا �ل�شمالية، وقال �ملتحدث با�شم �لبنتاغون جورج ليتل 
�ننا قلقون لي تهديد تلوح به كوريا �ل�شمالية. نتعامل بكثري من �جلدية 
يانغ  بيونغ  تهديد�ت  �ن  م�شيفا  �لنظام،  ه��ذ�  يفعله  �و  يقوله  ما  كل  مع 

�مل�شتمرة ل تفيد �حد� .

مناطق �لعر�ق ، وما �لعت�شامات 
�لأخرية �إل دليا على ذلك.

�حلكومة  ب����ني  �ل���ع���اق���ة  �إن  ث����م 
�ملركزية يف بغد�د و�إقليم كرد�شتان 
�شديدة  �لأخ��رى  باتت هي  �لعر�ق 
بينهما  �لتعاون  جعل  مما  �لتوتر، 

�شعباً �إن مل يكن م�شتحيًا .
�ل���د�ئ���ر يف �جلارة  �ل�����ش��ر�ع  ول��ع��ل 
�لكئيبة  ب���ظ���ال���ه  ي��ل��ق��ي  ����ش���وري���ا 
يو�شح  كما  فاملالكي  �ل��ع��ر�ق،  على 
باركلي يف مقاله يخ�شى من تدفق 
�أم���و�ج �ملقاتلني ع��رب �حل���دود مما 
قد ُي�شرم نري�ن �حلرب �لأهلية يف 

�لعر�ق ثانية. ويرى �لكاتب �أن ما 
و�شفه مبيول �ملالكي �ل�شتبد�دية 
�لباد  ���ش��ك  ب��ا  ت��ق��ود  �ملتعاظمة 
طائفية  �أ�ش�س  على  �لتق�شيم  �إىل 
�أن  يعتقد  �أن���ه  �شيما  ل  وع��رق��ي��ة، 
�أ�شبح  بدولتهم  �لأك���ر�د  �نف�شال 
طبقا  �ل�شبب  ولهذ�  وق��ت.  م�شاألة 
للمقال فاإن �لهاج�س �لذي ي�شتبد 
برئي�س �لوزر�ء �لعر�قي هو كيفية 
�ملناطق  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه  ت��ر���ش��ي��خ 

�ل�شيعية و�لعا�شمة بغد�د.
ومل ين�س �أ�شتاذ �لعاقات �لدولية 
�إىل  �ل���اذع  ن��ق��ده  �شهام  ي��وج��ه  �أن 

ا�ستقالة ميقاتي تعيد احل�سابات اللبنانية 
وز�ري، عندما رف�س �أكرثية �لوزر�ء يف �حلكومة متديد ولية قائد قوى 
�لأمن �لد�خلي �للو�ء �أ�شرف ريفي، ورف�شهم ت�شمية �أع�شاء �لهيئة �مل�شرفة 
عام  �أق��ر  �ل��ذي  �لنتخابي  �لقانون  �أن�شاأها  �لتي  �لنيابية  �لنتخابات  على 

.1960
جهة  من  �لباد  يف  قائم  لحتقان  تنفي�شا  �ل�شتقالة  يف  مر�قبون  ور�أى 
تنفيذ مطلب قوى �ملعار�شة يف 14 �آذ�ر بقبول �جللو�س �إىل طاولة �حلو�ر 
�شرط تنفيذ �ل�شتقالة وهو ما مت، �إىل جانب ما �شدر من قوى 8 �آذ�ر بعد 

�ل�شتقالة من �أهمية �حلفاظ على �ل�شتقر�ر.
يف �ملقابل يرى حمللون �أن �ل�شتقالة �أدخلت لبنان يف فر�غ كبري يف وقت هو 
�أحوج فيه للتهدئة و�ل�شتقر�ر، و�أن ت�شكيل حكومة بديلة لن يكون �شها 

ول قريبا.

•• بريوت-وكاالت:
�أثارت ��شتقالة رئي�س �حلكومة �للبنانية جنيب ميقاتي يوم �جلمعة �ملا�شي، 
بعد عامني من ت�شكيله �حلكومة، موجات من ردود �لفعل �ملتاأرجحة بني 
�لرت��ي��اح م��ن جهة و�خل���وف م��ن �مل�شتقبل و�ن��ع��د�م �ل���ش��ت��ق��ر�ر م��ن جهة 

�أخرى.
وجاءت ��شتقالة ميقاتي يف وقت تعاين فيه �لباد من �أو�شاع �أمنية ه�شة 
قانون موحد  �ل�شيا�شية على  �لقوى  تو�فق  و�نعد�م  و�جلنوب،  �ل�شمال  يف 
لانتخاب، ف�شا عن �رتد�د�ت �لأزمة �ل�شورية وتد�عياتها �خلطرية على 

خمتلف مناحي �حلياة.
�ل��وزر�ء ب�شبب خاف  �أعلن ��شتقالته بعد جل�شة ملجل�س  وكان ميقاتي قد 

حماكم عليا يف اليابان تبطل نتائج االنتخابات اأوباما يعني اأول امراأة رئي�سة جلهاز حمايته 

على �شريط طوله 25 كم تبد� من 
�إطاق  �إىل خّط وقف  �لأردن  نهر 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف مرتفعات  م��ع  �ل��ن��ار 
مع  وللتعاطي  �ملحتلة.  �جل���ولن 
م����ا ي���ب���دو ت���ه���دي���د� ح��ق��ي��ق��ي��ا، مت 
�ل�����ش��ي��اج �لأمني  ت��ع��زي��ز وحت�����ش��ني 
�ل��ذي يف�شل1200  �لإل��ك��رتوين 
�ل��ت��ي �شمتها  م��ن �جل���ولن  كلم2 
من  510كلم2  وب���ني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لتي  �لإ�شرت�تيجية  �ملنطقة  هذه 
�ل�شورية،  �ل�����ش��ي��ط��رة  حت��ت  بقيت 
كّثف  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �أّن  كما 

•• الفجر- عبد املجيد بن عمر:

بد� �شبح ��شتعال �لنري�ن يف ه�شبة 
�جلولن، على �حلدود �لإ�شر�ئيلية 
�ل�شورية يت�شّكل، وقد دّمر �لأحد، 
با�شتخد�م  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 
�شورّيا  ع�شكرّيا  موقعا  �ل��روك��ات 
على  رّد�  �جل�����ولن،  م��رت��ف��ع��ات  يف 
�إطاق نار على دوريات �إ�شر�ئيلية 
مل ت�����ش��ف��ر ع���ن �إ�����ش����اب����ات. وح���ذر 
�لدفاع  وزي�����ر  ي���ع���ال���ون،  م��و���ش��ي��ه 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �جل��دي��د ب��ان �لدولة 
�لعربّية �شرتّد على �لفور على �أي 
قبل  من  �شو�ء   ، ل�شيادتها  �نتهاك 
جنود �لأ�شد �أو �جلماعات �ملتمردة، 
بيني غانتز، رئي�س  وقال �جلرن�ل 

�لأركان �أّن �لو�شع متفجر .
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون يخ�شون  م�����ش��وؤول��ون 
�جل����م����اع����ات  ت�������ش���ي���ط���ر  �أن  م������ن 
�إىل حركة  ينتمون  �لتي  �جلهادية 
�خل�شو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  �ل��ق��اع��دة، 
ع����ل����ى �جل������ان������ب �ل�������������ش������وري من 
و�لنخر�ط  �جل�����ولن  م��رت��ف��ع��ات 
لت�شلل  حم���اولت  �أو  �لهجمات  يف 
�إ�شر�ئيل مما يهّدد  �إىل  �لفد�ئيني 
طيلة  �شامتة  ظلت  جبهة  ه���دوء 
نتنياهو،  و�ع���ت���رب  ع���ام���ا.  �أرب���ع���ني 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، على  �ل����وزر�ء  رئي�س 
وجود  �إن  ب��ال��ف��ي�����ش��ب��وك،  �شفحته 
ه��ذه �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة ي�شكل 

حتدّيا خطري� .
�لأ�شهر  �مل��ن��ط��ق��ة يف  ���ش��ّج��ل��ت  وق���د 

�لأخ������رية، ح�����و�دث م��ت��ف��رق��ة، من 
�إطاق  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  م��ع��رف��ة  دون 
�إ�شر�ئيل  ����ش��ت��ه��دف  �ل����ذي  �ل���ن���ار 
�رتكبت  �أخطاء  نتيجة  �شوريا  من 
خ������ال �ل����ق����ت����ال ب����ني �مل�����و�ل�����ني و 
�لأ�شد،  ب�شار  للرئي�س  �ملناه�شني 
�مل�شوؤولني  �أّن  هو  �لوحيد  و�لثابت 
�ملجازفة  يريدون  �لإ�شر�ئيليني ل 

�أمام خطر د�هم يتقّدم.
حلقوق  �ل�����ش��وري  �ملر�شد  وح�شب 
�ملتمردون  مت��ك��ن  ف��ق��د  �لإن�������ش���ان، 
�ل�شيطرة  م��ن  م��وؤخ��ر�  �ل�شوريون 

�مل��ر�ق��ب��ة وطلعات  دوري�����ات  �أي�����ش��ا 
و�لطائر�ت  ب��ال��ط��ائ��ر�ت  �مل��ر�ق��ب��ة 

بدون طيار.
على �جلبهة �لدبلوما�شية، �تخذت 
فارتفاع  �ح��ت��ي��اط��ات��ه��ا.  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لتوتر يف �جل��ولن دفعت  من�شوب 
مع  �ل�����ش��ام  حتقيق  �ىل  نتنياهو 
رئي�س  �أردوغ�������������ان،  ط���ي���ب  رج�����ب 
�ل���وزر�ء �ل��رتك��ي، بعد �أزم���ة د�مت 

ثاث �شنو�ت.
�لأمريكي  �لرئي�س  م��ن  وب�شغط 
�أوب��ام��ا، يف نهاية جولته يف  ب��ار�ك 

�ع���ت���ذر رئي�س  �لأو�����ش����ط،  �ل�����ش��رق 
لنظريه  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���������وزر�ء 
�لذين  �لت�شعة  لل�شحايا  �لرتكي 
ق��ت��ل��و� م��ن ق��ب��ل �ل���ق���و�ت �خلا�شة 
على   2010 ع����ام  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
موؤيدين  ن��ا���ش��ط��ني  ب���اخ���رة  م���ن 
ك�شر  ح�����اول�����و�  ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�حل�شار �لإ�شر�ئيلي �لبحري قبالة 
��شتدعاء  �إىل  �أنقرة  غزة، مما دفع 
����ش���ف���ريه���ا يف ت����ل �أب�����ي�����ب، وط����رد 
و  تركيا،  من  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شفري 
جتميد �لعاقات �لع�شكرية �ملتينة 
�ل�شرت�تيجيني  �حل��ل��ي��ف��ني  ب���ني 

لو��شنطن يف �ملنطقة.
وقد �أكد نتنياهو، �نه من �ملهم �أن 
و�إ�شر�ئيل و�لتي لكل  متلك تركيا 
قادرتان  �شوريا،  مع  ح��دود  منهما 
�لذي  �ل���وق���ت  �ل��ت��و����ش��ل يف  ع��ل��ى 
وتربز  �ل�شوري  �لنظام  فيه  ينهار 
�جلماعات  ��شتياء  �إمكانية  فيه 
�لإرهابية على �أ�شلحة �إ�شرت�تيجية  
�أح����د  لح������ظ  �ل�������ش���ي���اق  ذ�ت  ويف 
�نه  هاآرت�س،  �شحيفة  يف  �ملحّللني 
هذ�  مثل  مو�جهة  يف  �لوقت  ح��ان 
نتنياهو  ي��رتّج��ل  �أن  �ل�����ش��ي��ن��اري��و: 
و�أردوغان من �شهوتهما، و�ن يكّفا 
ت�شّخم  من  �نطاقا  �لتفكري  عن 

�لأنا فقط . 
مب��ع��ن��ى �آخ������ر مي���ك���ن �ل����ق����ول، �أن 
�ل���ن���زي���ف يف �جل�������ولن و�ل�������ولدة 
تركية  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  م�����ش��ح��ة  يف 

م�شرتكة.

برتايو�ض يعتذر يف اأول 
خطاب منذ ا�ستقالته 

•• لو�ص اجنلي�ص-ا ف ب:

ق��������دم �مل������دي������ر �ل���������ش����اب����ق ل����وك����ال����ة 
�ل�شتخبار�ت �ملركزية �لمريكية �شي 
�يه ديفيد برت�يو�س �عتذ�ره عن  �آي 
يف  ��شتقالته  �ىل  �دى  �ل���ذي  �خل��ط��اأ 
وقت �شابق هذه �ل�شنة يف �ول خطاب 
علني يلقيه منذ مغادرة من�شبه على 
خارج  عاطفية  عاقة  �ق��ام��ة  خلفية 
�طار �لزو�ج. وعرب �جلرن�ل برت�يو�س 
�مام ح�شد ع�شكري يف لو�س �جنلي�س 
عن ��شفه لامل �لذي �شببته عاقته 
م���ع ك��ات��ب��ة ���ش��ريت��ه ب����ول ب���رودوي���ل 
�لمور  ����ش��اح  على  بالعمل  وتعهد 
ب��المل وخيب  لهم  ت�شبب  �لذين  مع 
�مام حو�ىل  . وقال برت�يو�س  �ملهم 
�ملحاربني وطاب  600 من قد�مى 
وح���دة ت��دري��ب �شباط �لح��ت��ي��اط يف 
جامعة �شاوثرن كاليفورنيا �نا مدرك 
متاما �ن �شورتي تغريت �لن مقارنة 
مع ما كانت عليه قبل �شنة . و��شاف 
�ل�شتخبار�ت  لوكالة  �ل�شابق  �ملدير 
�ي�شا  م��درك  �أن��ا  �لمريكية  �ملركزية 
�ن �شبب ما ح�شل يل �خ��ري� هو من 

م�شوؤوليتي .

االحتالل يعتقل قادة حلما�ض يف ال�سفة
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�عتقلت قو�ت �لحتال �ل�شر�ئيلي، فجر �م�س 5 من قياد�ت حركة حما�س يف مدينة �خلليل فيما 
قوة  �أن  حملية،  م�شادر  و�أف���ادت  ع�شكرية.  ثكنة  �إىل  �خلليل  �شرق  �لبقعة  منطقة  يف  منزًل  حولت 
عبد  و�لقيادي  �لنت�شة،  جمال  حممد  �لت�شريعي  �ملجل�س  ع�شو  منازل  د�همت  �لحتال  جنود  من 
�خلالق ح�شن �لنت�شة و�لقيادي حممد حت�شني �شاور و�لقيادي �أجمد �حلموري، وجو�د حممد يحيى 
�جلعربي من حركة حما�س، و�عتقلتهم ونقلتهم �ىل جهة غري معلومة. ويف �شياق مت�شل، حّولت 
�لبقعة  و�لكائن يف منطقة  ع�شكرية،  ثكنة  �ىل  �ل�شامية  �شامة  �ملو�طن  منزل  �لحتال  �شلطات 

�شرق مدينة �خلليل.
وقال �ل�شامية يف حديث مع مر��شلنا يف �خلليل، بان قوة من جنود �لحتال د�همت منزله فجر 
�ليوم، و�جربته و�أفر�د ��شرته �ملكونة من 15 نفر� على �ملكوث يف �لطابق �لول من �ملنزل �ملكون من 

�لثالث. �لطابق  يف  بال�شتحكام  وقامت  �ملنزل  يف  حركته  من  وحدت  طو�بق   3

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أوباما  ب����ار�ك  �خ��ت��ار �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي 
تدير  �م���ر�أة  �أول  لتكون  بريو�شون  جوليا 
حماية  �إليه  �ملوكل  �ل�شرية  �خلدمة  جهاز 

رئي�س �لوليات �ملتحدة.
�لأبي�س  �ل���ب���ي���ت  �أ������ش�����دره  ب���ي���ان  و�أ������ش�����اد 
ثاثني  �جلهاز  يف  خدمت  �لتي  ببري�شون 
ب��اأن��ه��ا من����وذج للتفاين  ع���ام���ا، وو���ش��ف��ت��ه��ا 
يف �خل��دم��ة. و�أع����رب �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س عن 
بريو�شون  به  تتمتع  �ل��ذي  بالتاأهيل  ثقته 
�إد�رة ه��ذ� �جل��ه��از �ل���ذي ل  وق��درت��ه��ا على 
�ملهمة  �لأح������د�ث  �لأم���ريك���ي���ني يف  ي��ح��م��ي 
يحمي  ب��ل  وح�شب،  �مل��ايل  نظامنا  وي��وؤم��ن 

قادتنا و�لعائات �لأوىل . و�أ�شاف �لبيان �أن �لتميز �ملهني 

�لذي عرفت به بري�شون و�خلرب�ت �لتي �كت�شبتها �شتكون 
خري معني لها يف م�شوؤولياتها �جلديدة . وتخلف �مل�شوؤولة 
تقاعد يف  �ل��ذي  �شوليفان  م��ارك  �جلديدة 
فرب�ير �شباط �ملا�شي، ول ي�شتلزم تعيينها 

م�شادقة جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي.
�مر�أة  �أول  �شتكون  بري�شون  �أن  �إىل  ي�شار 
تر�أ�س جهاز �خلدمة �ل�شرية، وكانت ت�شغل 
مدير  مكتب  موظفي  رئا�شة  تعيينها  قبل 
�جل��ه��از، وق��ب��ل ذل��ك ك��ان��ت ب��ني �ل�2006 
�مل����و�رد  و2008 م�����ش��اع��دة م��دي��ر م��ك��ت��ب 
و�ن�شمت  �جلهاز.  يف  و�لتدريب  �لب�شرية 
بري�شون �إىل جهاز �خلدمة �ل�شرية يف عام 
وكانت  ميامي،  كعميلة خا�شة يف   1983
�أورلن���دو،  �شرطة  مركز  يف  �شرطية  قبلها 

وهي حائزة على �إجازة من جامعة �شنرت�ل فلوريد�.

•• طوكيو-يو بي اأي:

�أح���ك���ام���اً ببطان  �أ�����ش����درت حم��اك��م ع��ل��ي��ا يف �ل���ي���اب���ان 
يف  �لكبري  �لتفاوت  ب�شبب  �ل�شابقة  �لعامة  �لنتخابات 
�أول مرة  قيمة �لأ�شو�ت بني �لدو�ئر �لنتخابية، وهي 

تبطل فيها نتائج �نتخابات على هذ� �لأ�شا�س.
وذكر تقرير ن�شرته هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية 
بغرب  �أوك��اي��ام��ا  يف  عليا  حمكمة  �أن  �م�����س   NHK
يف  �لنتخابات  نتائج  ببطان  حكماً  �أ���ش��درت  �ل��ي��اب��ان 
�أ���ش��درت��ه حمكمة  م��ن حكم مماثل  ي��وم  بعد  �ملحافظة 
وحكمت  �لت�شويت  ب��اإع��ادة  و�أم���رت  �لعليا،  هريو�شيما 
�لنتخابات  نتائج  ببطان  �لعليا  هريو�شيما  حمكمة 

فيها ولكنها مل تاأمر باإعادة �لت�شويت.
بينها  م��ن  �ل��ث��اث��اء  �أخ���رى  عليا  �شت حم��اك��م  وحكمت 
ط��وك��ي��و وم��ات�����ش��وي��ي��ه ب����اأن �لن��ت��خ��اب��ات ف��ي��ه��ا مل تكن 

�إبطالها،  درج��ة  �إىل  ت�شل  مل  �أحكامها  ولكن  د�شتورية 
يف  �لأح��ك��ام  ه��ذه  ��شتئناف  �ملحلية  لل�شلطات  ومي��ك��ن 
�لنتخابات  هذه  �ن  �ىل  وي�شار  بالباد  �لعليا  �ملحكمة 

�أعادت �حلزب �لدميقر�طي �لليرب�يل �ىل �ل�شلطة.
لأنها  �لياباين  �ل�شارع  يف  �شدمة  �لأحكام  هذه  و�أث��ارت 
�ملرة �لأوىل يف تاريخ �لق�شاء �لياباين �لتي ت�شدر فيها 
�لتفاوت  ب�شبب  �لنتخابات  نتائج  يبطل  حمكمة حكماً 

يف قيمة �لأ�شو�ت .
وكانت جمموعات من �ملدعني رفعت دعاوى منف�شلة يف 
حماكم عليا و�أفرعها يف �أنحاء �ليابان بعد �لنتخابات 
�ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي ج��رت يف ك��ان��ون �لأول/دي�����ش��م��رب �ملا�شي 

مبا�شرة، وطالبو� فيها باإبطال �لنتائج.
ويجادل �ملدعون باأن �لأ�شو�ت يف �ملناطق �لريفية قليلة 
�ل�شكان كانت قيمتها �أكرب من �ملناطق �ملدنية مبقد�ر ما 

ي�شل �إىل مرتني وثاثة و40%.
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•• اأبوظبي-وام: 

�أكدت ن�شرة  �أخبار �ل�شاعة  حر�س دولة �لإم��ار�ت على 
�أ�شكال  ك��ل  وتقدميها  حمنته  يف  �ل�شوري  �ل�شعب  دع��م 
�ملعار�شة  �ل�شورية  للقوى  منا�شدتها  بجانب  له  �لدعم 

كافة لتوحيد �شفوفها وتر�شيخ �لعمل �مل�شرتك.
قالت  �ل�شوري   �ل�شعب  دعم  على  �إجماع  عنو�ن   وحتت 
�لن�شرة يف �فتتاحيتها �م�س �إن �تفاق �لزعماء �لعرب يف 
�ل�شوري  �ل�شعب  دع��م  على  و�لع�شرين  �لر�بعة  قمتهم 
ف��ر�غ فقد  ي��اأت من  �إمكاناتهم مل  �ملعار�شة بكل  وق��و�ت 
بذلت �لبلد�ن �لعربية جل جهودها من �أجل حقن دماء 
�إن عدد �شحاياه  �لتقارير  تقول  �لذي  �ل�شوري  �ل�شعب 
�ل��ق��ت��ل��ى ف�����ش��ا ع���ن �جلرحى  �أل����ف م���ن   100 جت����اوز 
�ملليون  ون�شف  مايني  ثاثة  من  �أك��رث  �إليهم  ي�شاف 

من �ملهجرين و�لاجئني د�خل �شوريا وخارجها.
و�أ�شافت �لن�شرة �ل�شادرة عن  مركز �لإمار�ت للدر��شات 
�أن �لنظام د�أب يف �شوريا منذ  و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية  
�ندلع �لأزمة قبل �أكرث من عامني على عدم �ل�شتجابة 
لكل �حللول �ل�شيا�شية ورف�س و�شاطات �جلامعة �لعربية 
و�لأمم �ملتحدة عرب �لو�شيط �لعربي و�لدويل �لأخ�شر 
�لإبر�هيمي ف�شا عن رف�شه �حلو�ر حتى مع �ملعار�شة 
ل��اأزم��ة يحقن من خاله  �إىل حل  للو�شول  ب��اده  يف 
ون�شائها  �شوريا  �أبناء  �ملوت �شد  �آلة  �لدم ويوقف  نزيف 
و���ش��ي��وخ��ه��ا وم���ع ك��ل ه���ذ� مل ت��ف��ق��د  �جل��ام��ع��ة �لعربية  
�لأمل �إىل �آخر حلظة يف قبول �لنظام هناك حا �شلميا 
لاأزمة وهو �لأمر �لذي �أثار م�شاعر �لغ�شب يف جميع 

�أنحاء �لعامل �لعربي وبلد�ن �لعامل.
وق����ال����ت  ن��ع��م ل��ق��د ن��ف��د ���ش��رب �ل���زع���م���اء �ل���ع���رب وهم 
نظام  م��ن  �أم��ل  ب��ارق��ة  �أي  �ل�شائع  �ل��وق��ت  يف  ينتظرون 
كان  فما  لل�شلطة  �شلمي  �نتقال  �أو  ح��ل  لإي��ج��اد  دم�شق 
�مل��ط��اف يف ختام  نهاية  �ل��ق��ر�ر يف  �ت��خ��ذو�  �أن  �إل  منهم 
�لأغلبية  �أم�س حني منحت  �لدوحة  �لعربية يف  قمتهم 

ت�شليح  دول��ة عربية يف  لأي  �حل��ق  �ل��ع��رب  �لزعماء  م��ن 
�ملعار�س  �لوطني  �لئتاف  ومنحت  �ل�شورية  �ملعار�شة 
ومنظماتها  �لعربية  �جلامعة  يف  دم�شق  مقاعد  جميع 
ت�شكيل  �إىل  تف�شي  ���ش��وري��ا  يف  �ن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ح��ت��ى 
�أو  و�لت�شليح  فيها  �ل�شلطة  م�شوؤوليات  تتوىل  حكومة 
�لدعم �لع�شكري �لذي �أر�ده �لزعماء �لعرب يف قر�رهم 
هذ� هو �لت�شليح من �أجل �لدفاع عن �لنف�س ولي�س لأمر 
�آخر بهدف حتقيق �لتو�زن مع �آلة دولة ع�شكرية مل ينج 

منها مكان يف �شوريا .
و�أ�شافت �ن �للقاء �لذي جرى بني �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي  رع��اه �هلل  م��ع �أح��م��د معاذ 
�مل�شتقيل  �ملعار�س   �لوطني  �لئتاف  رئي�س   �خلطيب 
�أم�س و�جتماعات �شموه مع عدد من �لقادة �لعرب للبحث 
يف تد�عيات �لأزمة �ل�شورية ودعم �ل�شعب �ل�شوري بكل 
دولة  �أن  على  دليا  ميثل  و�ملمكنة  �ملتو�فرة  �لإمكانات 
�إمنا جت�شد �ملبادئ �لإن�شانية  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لرفيعة �لتي د�أبت عليها يف �شيا�شتها �خلارجية ول تز�ل 
حيث �أكد �شموه �أم�س �لول �إد�نة دولة �لإمار�ت لأعمال 

�لعنف كافة يف �شوريا.
معاذ  �أح��م��د  لقائه  خ��ال  ق��ال  �شموه  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�خل��ط��ي��ب ع��ل��ى ه��ام�����س �أع��م��ال م��وؤمت��ر �ل��ق��م��ة �لعربية 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
�ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إن  �خل��ارج��ي��ة  
�لدولة  حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�ل�����ش��وري من  و�ل�����ش��ع��ب  �ل�����ش��وري��ة  �لق�شية  ت��دع��م  �هلل  
�ملعار�شة  �ل�شورية  �لقوى  وتنا�شد  �أهد�فه  حتقيق  �أجل 
كافة توحيد �شفوفها وتر�شيخ �لعمل �مل�شرتك وتو�شيع 
قاعدتها �ل�شعبية يف �شوريا . وطالبت �أخبار �ل�شاعة يف 
قبل  �ليوم  �ل�شورية  �ملعار�شة  �لإفتتاحي  مقالها  ختام 
و�حد  وطني  م�شروع  يف  ور�شها  �ل�شفوف  توحيد  �لغد 

للخا�س من هذه �لأزمة. 

•• نيويورك-وكاالت:

دع���ا وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي هيكتور ت��ي��م��رم��ان �إىل 
����ش���رورة �ل��ت��و���ش��ل �إىل ح���ل ت��ف��او���ش��ي ل��ل��ن��ز�ع ب���ني باده 
�أو  بريطانيا  ت�شميها  كما  فوكاند،  ج��زر  ح��ول  وبريطانيا 
�ملالوين كما ت�شميها �لأرجنتني.  جاء ذلك يف كلمة له �أمام 
�لأورغوياين  نظرييه  برفقه  ي��زوره��ا  �لتي  �ملتحدة  �لأمم 

لوي�س �ملاغرو، و�لكوبي برونو رودريغيز، 
�لبريو  خارجية  وزي��ر  نائب  �إىل  �إ�شافة 
يرت�أ�شون  وجميعهم  ب����ريون،  خ��و���ش��ي��ه 
�لزيارة  وتاأتي  �إقليمية.  منظمات  حاليا 
����ش��ت��ف��ت��اء �شهده  م���ن  �أ����ش���ب���وع���ني  ب��ع��د 
�شاحقا  تاأييد�  و�أظهر  فوكاند  �أرخبيل 
�ل�شيادة �لربيطانية، لكن  للبقاء �شمن 
على  �ل�شيادة  تنازعها  �لتي  �لأرج��ن��ت��ني 
�أن��ه مل يكن .  �جل��زر رف�شته و�ع��ت��ربت 
بيان  يف  �لأرجنتينية  �خلارجية  وقالت 
لها �إن تيمرمان كرر �أم��ام �لأم��ني �لعام 
�إن بادنا  ب��ان ك��ي م��ون  ل��اأمم �ملتحدة 
وتتابعان  ت�����ش��ك��ر�ن��ه  ب��رم��ت��ه��ا  و�مل��ن��ط��ق��ة 
باهتمام �ملهمة �لتي �أوكلتها �إليه �جلمعية 

�لعامة للم�شاهمة يف معاودة �ملفاو�شات مع �ململكة �ملتحدة . 
ويف وقت �شابق �لتقى تيمرمان برئي�س جلنة �لأمم �ملتحدة 
بازمينو،  موريخون  دييغو  �لإك���و�دوري  �ل�شتعمار  ملكافحة 

و�أعرب له بح�شب �لبيان عن رف�س بادنا لا�شتفتاء غري 
�ل�شرعي �لذي �شمل �ل�شكان �لذين مت �إ�شكانهم يف �ملالوين 
قبل  �لأرخبيل  يف  بريطانيا  نظمته  �ل��ذي  �ل�شتفتاء  ويف   .
 98.8% باأغلبية  فوكاند  ج��زر  �شكان  ���ش��ّوت  �أ�شبوعني 
�آير�س  بوين�س  �أم��ا  �لربيطاين،  �حل�شن  يف  بقائهم  ل�شالح 
فحذرت من �أن �ل�شتفتاء لن ينهي �خلاف ب�شاأن �ل�شيادة 
�أ�شخا�س مت توطينهم  �أن �شكان �جلزر  على �جلزر. و�أك��دت 
م���ن ق��ب��ل �ل��ربي��ط��ان��ي��ني، وب��ال��ت��ايل ل 
�مل�شري  تقرير  بحق  �ملطالبة  ميكنهم 
. وت��ف��ج��ر �ل��ت��وت��ر �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي بني 
من  �أك���رث  ب��ع��د  و�لأرج��ن��ت��ني  بريطانيا 
بينهما  �ن��دلع ح��رب  ثاثني عاما من 
ب�����ش��ب��ب �لأرخ����ب����ي����ل، وي���ث���ري ذل����ك قلق 
�ل��ب��ال��غ عددهم  �جل��زي��رة  ���ش��ك��ان  بع�س 
ويقول  ن�����ش��م��ة.  وخ��م�����ش��م��ائ��ة  �أل����ف����ان 
�لت�شريحات  �إن  ف���وك���ان���د  ����ش���ك���ان 
كري�شتينا  �لأرجنتني  لرئي�شة  �لنارية 
هيكتور  خارجيتها  ووزي���ر  ف��رن��ان��دي��ز، 
يف  �لوطنية  �مل�شاعر  �أث���ارت  تيمرمان، 
�جل���زر �ل��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 12700 
 400 ب��ع��د  ل��ن��دن وع��ل��ى  م��ن  كيلومرت 
كيلومرت من �ل�شو�حل �لأرجنتينية، وتقطع �مل�شافة يف 75 
دقيقة بالطائرة من جنوب �لأرجنتني، وهي حتت �ل�شيادة 

�لربيطانية منذ عام 1833.

بيونغ يانغ تقطع خطها الع�سكري مع �سول بان يدعو اإىل معاهدة لتجارة االأ�سلحة 
•• �صول-وكاالت:

�أعلنت كوريا �ل�شمالية �أنها قطعت خطها �لع�شكري �ملبا�شر مع كوريا �جلنوبية، بعد تهديدها ب�شن 
ما و�شفته بحرب وقائية على �لوليات �ملتحدة وجارتها �جلنوبية، كما دعت لجتماع عاجل لقادتها 
لبحث ق�شايا مهمة مل حتددها. ونقلت وكالة �لأنباء �لكورية �ل�شمالية عن م�شوؤول ع�شكري كبري 
قوله �إنه �عتبار� من �لآن، �شتقطع �لت�شالت �لع�شكرية بني �ل�شمال و�جلنوب . وذكر هذ� �مل�شوؤول 
تندلع  �أن  ميكن  حيث  �حل��ايل  للو�شع  نظر�  �خل��ط  قطع  قبل  �جلنوبي  �لكوري  لنظريه  �لع�شكري 
حرب يف �أي حلظة، ل حاجة لإبقاء �لت�شالت �لع�شكرية بني �ل�شمال و�جلنوب وفقا للوكالة. �شبق 
ذلك حتذير بيونغ يانغ من �أنها �شت�شن حربا نووية وقائية �شد �لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية، 
�أمريكية بالوليات �ملتحدة وجزر غو�م وهاو�ي  �أهد�ف  �أنها م�شتعدة ملهاجمة  �إعانها  بعد يوم من 
�ل�شهر  نووية  جتربة  �ل�شمالية  كوريا  �إج��ر�ء  منذ  لاأزمة  �لأعنف  هو  ت�شعيد  يف  �لهادي،  باملحيط 

�ملا�شي وبدء مناور�ت ع�شكرية م�شرتكة �أمريكية وكورية جنوبية بد�ية �ل�شهر �جلاري.

•• نيويورك-يو بي اأي:

دع��ا �لأم���ني �ل��ع��ام ل��اأمم �ملتحدة ب��ان ك��ي مون 
جتارة  ب�����ش��اأن  عاملية  م��ع��اه��دة  �إىل  �لتو�شل  �إىل 
�لأ���ش��ل��ح��ة، م�����ش��دد�ً على �ن ه��ذ� �لأم���ر �شيرتك 

تاأثري�ً حقيقياً على حياة مايني �لأ�شخا�س.
�لأمم  م��ق��ر  �جل��اري��ة يف  �مل��ف��او���ش��ات  ويف خ�شم 
�مل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك م���ن �أج����ل �ل��ت��و���ش��ل �إىل 
�إىل  ب��ان  �أ�شار  �لأ�شلحة،  لتجارة  عاملية  معاهدة 
�لأ�شلحة  ي��ت��ن��اول  ع��امل��ي  ���ش��ك  وج����ود  ع���دم  �ن 
معاهدة  �إن  حيث  ع���ار،  و�شمة  يعد  �لتقليدية 
تاأثري  لها  �شيكون  �لأ�شلحة  بتجارة  تتعلق  قوية 

�لدولية �شيئة �لتنظيم، من خال �ملو�فقة على 
وقانونياً  عاملياً  �مللزمة  �ملعايري  م��ن  جمموعة 
و�لتي من �شاأنها �أن حتدث فرقاً وقال �إنه يتوقع 
م��ن �جل��م��ي��ع �ل���ش��ت��ع��د�د ل��ت��ق��دمي ت��ن��ازلت من 
�لتفاق  يتم  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �لأط����ر�ف.  جميع 
�آذ�ر مار�س   28 على �ملعاهدة بانتهاء �ملوؤمتر يف 
�ملتحدة  �لأمم  م��وؤمت��ر  �ن  �إىل  وي�����ش��ار  �جل����اري 
للتو�شل �إىل معاهدة جتارة �لأ�شلحة بد�أ يف 18 
عن  ممثلني  بح�شور  ن��ي��وي��ورك،  يف  م��ار���س  �آذ�ر 
ما  حول  �لدول  خاله  وتتفاو�س  دولة،   193
يعد �ملبادرة �لأهم يف ما يتعلق بتنظيم �لأ�شلحة 

�لتقليدية يف �إطار �لأمم �ملتحدة.

حقيقي على حياة �ملايني من �لأ�شخا�س �لذين 
و�لقمع  �مل�شلحة  �ل�شر�عات  يعانون من عو�قب 
و�لعنف �مل�شلح. ونقل �ملتحدث با�شم �لأمني �لعام 
تقف  �ملفاو�شات  �ن  قوله  عنه  ن�شريكي  مارتن 
عند منعطف حا�شم وهناك جمموعة و��شعة من 
�شيما  �مل��ع��اه��دة، ول  �لنظر ح��ول نطاق  وج��ه��ات 
�لذخرية جزء�ً  �أن تكون  ك��ان يجب  �إذ�  ح��ول ما 
�لتي حتتاج  �ملعاهدة ب�شكل كامل؛ و�ملعايري  من 
ما  لتحديد  ��شتخد�مها  �إىل  �مل�����ش��درة  �ل����دول 
ما يربره  يحتاج  معينة  �أ�شلحة  ت�شدير  كان  �إذ� 
�إظهار ت�شميم  �إىل  �لأع�شاء  �ل��دول  بان  . ودع��ا 
�لأ�شلحة  جت���ارة  يف  �ل��ث��غ��ر�ت  لإغ���اق  م�شرتك 

اأخبار ال�ساعة توؤكد حر�ض 
االإمارات على دعم ال�سعب ال�سوري 

االأرجنتني تطلب حاًل تفاو�سيًا لق�سية فوكالند 

عن  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
�مل�شار بان ت�شريحات رئي�س  حزب 
�جل��م��ه��وري��ة غ��ري م�����ش��وؤول��ة  و ل 
ت��رت��ق��ي �إىل م��رت��ب��ة �حل��ق��وق��ي و 
ن�شالته �حلقوقية  على حّد  �إىل 

تعبريها.
وقالت �شعبان �إن يف كام �لرئي�س 
و�نه  للعنف،  مبا�شرة  دعوة  �ملوؤقت 

�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، م���ا ق���ال���ه �مل���رزوق���ي 
ب����ان م��ث��ل ه����ذ� �حلديث  م��ع��ت��رب� 
له  رئي�س  ع��ن  ي�شدر  �أن  ميكن  ل 
م�شرية حافلة يف �ملجال �حلقوقي و 
يّدعي �نه من �حلقوقيني ، و�عترب 
�أن ذلك حت��ّول يف �شخ�شية رئي�س 
�لأف�شل  وم��ن  �ملوؤقت  �جلمهورية 

له �أن يرحل ح�شب قوله .

خال  م��ن  �للفظي  �لعنف  م��ار���س 
�إىل  �أ���ش��ارت  و  �لت�شريحات،  ه��ذه 
لرئا�شة  �لأج�������دى  م���ن  ك����ان  �أن�����ه 
�جل��م��ه��وري��ة �ل��ع��م��ل �لآن ع��ل��ى مّل 
�شمل �لتون�شيني ، وعلى متثيل كل 

�لتون�شيني بح�شب قولها.
هذ� و ��شتغرب كرمي كريفة نائب 
عن حزب �ملبادرة باملجل�س �لوطني 
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�ملوؤقت  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  ����ش���ّن 
�مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي ه��ج��وم��ا ح���اّد� 
ب�����اده خال  �مل���ع���ار����ش���ة يف  ع��ل��ى 
حم��ا���ش��رة �أل��ق��اه��ا �ل��ث��اث��اء باأحد 
فنادق �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة، 
قائا �إنها ل متتلك برناجما و�أن 
�حلمر  �خل��ط��وط  جت���اوز  بع�شها 

للق�شوة و�خلبث و�شوء �لنية.
�ل�شرب  �إىل  �مل�������رزوق�������ي  ودع���������ا 
ح��ت��ى مت��ر �ل��ب��اد ب�����ش��ام �إىل بّر 
�ل�شعب  �أّن  �إىل  م�����ش��ري�  �لأم������ان، 
�ل��ذي �شيحكم يف �لأخ��ري على  هو 
ك����ل �لأط���������ر�ف لأن������ه ي���ع���رف من 
�لوحدة  يريد  وم��ن  �ل��ه��دوء  يريد 
�ل���وط���ن���ي���ة وم������ن ي����ري����د �حل�����رب 
�لأه��ل��ي��ة وم���ن ي��ري��د ���ش��ب �لزيت 
�لنار ومن مي�شي كل �لوقت  على 
يف �إطفاء �حلر�ئق، م�شري� �إىل �أنه 
�حلاكمة(  �لرتويكا  )يف  وزم��ائ��ه 
�ل��ذي��ن مي�شون ك��ل وقتهم يف  ه��م 

�أنا�س  هناك  و�ن  �حل��ر�ئ��ق  �إط��ف��اء 
يق�شون كل وقتهم يف �شب �لزيت 
�إىل  �شمنية  �إ���ش��ارة  يف  �ل��ن��ار،  على 

�ملعار�شة.
وك����ان �مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي ق��د �أّك���د 
خال حو�ر �أدىل به لقناة �جلزيرة  
�نه لو �تفق �أن ��شتحوذ �لعلمانيون 
�مل���ت���ط���رف���ون ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ط��ة ب����اأّي 
�أو  ب��الن��ق��اب  ���ش��و�ء  ك��ان��ت  و�شيلة 
�شيو�جهون  ف��اإن��ه��م  �مل���ظ���اه���ر�ت، 
بثورة جديدة لن ترحمهم لأنه لن 
يكون هناك عقاء على غر�ر ر��شد 
�لنه�شة  حركة  رئي�س  �لغنو�شي) 
�ملرزوقي  وم��ن�����ش��ف  �لإ���ش��ام��ي��ة( 
جعفر)رئي�س  ب����ن  وم�����ش��ط��ف��ى 
�لتاأ�شي�شي(  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س 
�مل�شانق،  ل��ه��م  �شتن�شب  وب��ال��ت��ايل 
�ملتطرفني.  �لعلمانيني  ويق�شد 
�ملاحظني  ب��ع�����س  ح�����ش��ب  وي���ب���دو 
�أن هذ� �لت�شريح جاء على خلفية 
�ل�شعبية حّمة  زعيم �جلبهة  دعوة 
�حلكومة  �إ���ش��ق��اط  �إىل  �ل��ه��م��ام��ي 

ومرئية  وم�������ش���م���وع���ة  م���ك���ت���وب���ة 
و�لكرتونية، ��شتنكار عدد من رموز 
لت�شريحات  �لتون�شية  �مل��ع��ار���ش��ة 
�مل����رزوق����ي وخ��ا���ش��ة ت��ل��م��ي��ح��ه �إىل 

ن�شب �مل�شانق للعلمانيني .
�ملجل�س  يف  �ل���ن���ائ���ب  �ع���ت���رب  وق����د 
و�لقيادي  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �ل���وط���ن���ي 
باجلبهة �ل�شعبية منجي �لرحوي، 
�أّن �لرئي�س �ملوؤقت من�شف �ملرزوقي 
ق��د خ��رف و مل يعد م�����ش��وؤول عن 
ت�شريحاته، وقال �نه لي�س هنالك 
ي�شمى  م��ا  �ل�شيا�شي  �لقامو�س  يف 
بالعلمانية �ملتطرفة، وهو م�شطلح 
و  �جلمهورية  رئي�س  �شناعة  م��ن 
�ملرزوقي  �إ�شافات  من  �إ�شافة  هي 

للمعجم �ل�شيا�شي .،
�جلبهة  �أن  �ل�����رح�����وي  و�أو������ش�����ح 
�لثوري  �مل�شار  يف  ما�شية  �ل�شعبية 
�لحتجاج  ب���ني  ي������رت�وح  �ل�����ذي  و 
�لدميقر�طي  �مل�شار  و  �لجتماعي 

�ل�شلمي يف �مل�شتوى �لنتخابي .
�ملرزوقي  �إن  �ل�شياق  ذ�ت  يف  وق��ال 

بالن�شال �ل�شعبي.
�ملرزوقي  ت�شريحات  �أث����ارت  وق��د 
�أط��ل��ق��ه��ا م���ن ق��ط��ر و�لتي  �ل��ت��ي   �
�نتقد فيها �ملعار�شة ومن و�شفهم 
تون�س،  يف  �ملتطرفني  بالعلمانيني 
، ووّجهت  �ملعار�شة  �أث��ارت حفيظة 
له بدورها �نتقاد�ت حادة باأنه يقود 
حملة �نتخابية �شابقة لأو�نها من 
خ����ال �ل��ت��ق��رب �أك����رث م���ن حركة 

�لنه�شة.
و�����ش���ت���غ���رب���ت �مل����ع����ار�����ش����ة خ�����روج 
�ملفرت�س  دوره  ع����ن  �مل�����رزوق�����ي 
وتنا�شيه  �لوطنية،  للوحدة  كرمز 
عندما  �لتون�شيني  ك��ل  رئي�س  �ن��ه 
�ملعار�شة  ور�أت  �خل����ارج.  يف  ي��ك��ون 
يكن  تلك مل  ب�شفته  �مل��رزوق��ي  �أّن 
�لق�شايا  يتناول  �أن  ل��ه  م�شموحا 
منابر  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�خل���اف���ات 
وف�����ش��اء�ت خ��ارج��ّي��ة، و�ع��ت��ربت �أّن 
م���ا �أق�����دم ع��ل��ي��ه ي��ن��ال م���ن �شورة 

تون�س قبل �أن ينال من �ملعار�شة.
تون�شية  �إع����ام  و���ش��ائ��ل  وت��ن��اق��ل��ت 

مل تعد له �شرعية �نتخابية ليكون 
خاله  من  يدعو  �شعبي  تاأثري  له 
�مل�شانق  ولن�شب  �شعبية  لنتفا�شة 

ح�شب تعبريه .
�ملجل�س  ع�����ش��و  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�لطاهر  �ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي  �ل���وط���ن���ي 
�ملوؤمتر  حزب  عن  �ملن�شق  و  هميلة 
�ملرزوقي  من�شف  ت�شريحات  �إن 
�لأخ�����رية ت��ث��ب��ت م���رة �أخ����رى باأنه 
و  �ل��روؤي��ة  ��شطر�ب يف  يعاين من 

يف �لتفكري، بح�شب تعبريه .
و�عترب �أّن جل ت�شريحات �ملرزوقي 
�لأخرية تربهن عّما �شبق �أن �شّرح 
ب���ه ع��ن��دم��ا دع����اه مل��ب��ا���ش��رة طبيب 
�إن��ه مل يحدد معنى  ق��ال  و  نف�شي 
يزعم  �ن���ه  و  �مل��ت��ط��رف��ة  �لعلمانية 

�حلقوقية .
ودع�����ا ه��م��ي��ل��ة م��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي 
�لنتخابات  حني  �إىل  �ل�شمت  �إىل 
�لقادمة باعتباره رجا ل يفقه ما 

يقول ح�شب تعبريه .
نائبة  ���ش��ع��ب��ان  ن����ادي����ة  و�ع����ت����ربت 

اّتهمها ب�سّب الّزيت على الّنار

م�سانق املرزوقي تثري �سخط املعار�سة التون�سّية!
�ملن�شف �ملرزوقي

االأمم املتحدة تعتزم ن�سر قوات �سالم يف مايل 
•• نيويورك-ا ف ب:

���ش��ام يف مايل  ق���وة ح��ف��ظ  �مل��ت��ح��دة ن�شر  ت��ن��وي �لمم 
ت�شم 11 �لفا و200 جندي دويل كحد �ق�شى على �ن 

تو�كبها قوة مو�زية ملقاتلة �مل�شلحني �ملتطرفني.
و�ورد تقرير لامني �لعام لامم �ملتحدة بان كي مون 
قدمه �لثاثاء بالنظر �ىل م�شتوى �لتهديد وطبيعته، 
ثمة حاجة موؤكدة �ىل قوة مو�زية تن�شط يف مايل �ىل 
جانب بعثة �لمم �ملتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبرية 

على �شعيد �لقتال ومكافحة �لرهاب .
�ملنظمة  م���و�زي���ة �ىل رغ��ب��ة  ق���وة  �مل��ط��ال��ب��ة ب  وت�����ش��ري 
�لدولية يف �بقاء وج��ود فرن�شي د�ع��م لقوتها يف مايل، 
�نت�شار  �ن  �ىل  لفت  �لعام  �لم��ني  تقرير  �ن  وخ�شو�شا 
�لتقرير ل  لكن   . ل��ف��رتة معينة  ���ش��روري  �ل��ق��وة  ه��ذه 
يتحدث �شر�حة عن �لقو�ت �لفرن�شية ويعترب �ن �لقوة 
�ملو�زية و�حد من خيارين حمتملني �شيبحثهما جمل�س 

�لمن . ويكمن �خليار �لخر يف تعزيز �لبعثة �ل�شيا�شية 
لامم �ملتحدة يف مايل مع �بقاء �ملهمة �لمنية يف عهدة 
�لقوة �لفريقية. و�شتتم م�شاعدة هذه �لقوة عرب جهود 
ع�شكرية ثنائية بحيث يكون دورها هجوميا يرتكز على 
�ملجموعات �مل�شلحة �ملتطرفة . ويف �طار خيار �لقبعات 
�لزرق، �شيتم نقل �لق�شم �لكرب من �لقو�ت �لفريقية 
�ىل بعثة لامم �ملتحدة لر�شاء �ل�شتقر�ر ت�شم �ي�شا 
يف  خ�شو�شا  �لبعثة  هذه  و�شتنت�شر  �شرطيا.   1440
�ل�شمال مع قاعدة لوج�شتية حمتملة يف غاو �و �شيفاري  
�لمن  جمل�س  �ع�شاء  �ىل  رفع  �ل��ذي  �لتقرير  و�و�شح 
كبري�  ���ش��ي��ك��ون  �مل��ت��ح��دة  �لمم  ج��ن��ود  ع���دد  �ن  �ل15 
ل�����ش��م��ان �م���ن �مل��ن��اط��ق �مل��اأه��ول��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب م�شدر� 
للخطر �لكرب . لكن ن�شر �جلنود �لدوليني ينبغي �ن 
�ل�شيا�شية و�لمنية �ل�شرورية  ي�شبقه تامني للظروف 
، وي��ع��ود ل��ام��ان��ة �ل��ع��ام��ة ل��امم �مل��ت��ح��دة �ن تبت هذ� 

�لمر.
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ق����ال �جل������رن�ل ك���ارت���ر ه����ام قائد 
�لقو�ت �لأمريكية باإفريقيا خال 
�لثاثاء،  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر 
مبقر �ل�شفارة �لأمريكية يف �أعقاب 
زيارة ق�شرية لتون�س مل ُيعلن عنها 
من قبل،�إنه على �قتناع باأن تنظيم 
�لقاعدة يف باد �ملغرب �لإ�شامي 
�لرت�ب  د�خ��ل  �لتو�جد  �إىل  ي�شعى 
�لتون�شي ، ودعا �حلكومة �لتون�شية 
�شلم  يف  �لأمنية  �مل�شاألة  و�شع  �إىل 

�أولوياتها..
تهديد�  ت�شهد  تون�س  �أن  و�أ���ش��اف 
ح��ق��ي��ق��ي��ا م����ن ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة 
�إرهابية  �إح��د�ث خايا  �لر�غب يف 
يتعني  وب��ال��ت��ايل  تون�س،  يف  متثله 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذ� �ل��ت��ه��دي��د بكل 

جدية .
�أن  �إىل  وخ��ل�����س ق��ائ��د �لف��ري��ك��وم 
وجود �لقاعدة  لي�س م�شدر �خلطر 
باملجموعات  �مل���رت���ب���ط  �ل���وح���ي���د 
�ملنطقة  يف  �مل���ت�������ش���ددة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
يبقى  �لقاعدة  تنظيم  �أن  مو�شحا 
و�لأكرث  وتنظيما  جتهيز�  �لأك��رث 

متويا يف �شمال �فريقيا، 
ون�����ّوه �جل�����رن�ل �لأم���ري���ك���ي بدور 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  ط��و�ل  �جل��ز�ئ��ر 
�لقاعدة و�شدد  يف مو�جهة تنظيم 
�ملحادثات  مل�س من خال  �أنه  على 
�ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا م��ع م�����ش��وؤويل دول 
�ملنطقة �لتي ز�رها تفهما ل�شرورة 
خطر  لتطويق  �إقليميا  �لتن�شيق 
كانت  �إذ�  �ن���ه  ح��ظ  ول  �ل��ق��اع��دة. 
فان  ���ش��روري��ة  �لع�شكرية  �مل��ق��ارب��ة 
تدفع  �ل���ت���ي  �لأ�����ش����ب����اب  �ج���ت���ث���اث 
وفكر  م��ب��ادئ  �عتناق  �إىل  �ل�شباب 
�ل��ق��اع��دة و�حل���ر����س ع��ل��ى �حلكم 

�لقت�شادية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ر���ش��ي��د 
و�لتعليم م�شائل �شرورية.

�لأ�شلحة  م�شاألة  على  تعليقه  ويف 
قال  تون�س  يف  �كت�شافها  مت  �ل��ت��ي 
�لأ�شلحة  ح��ج��ز  �إّن  ه���ام  �جل����رن�ل 
�ملعنية  ل��ل�����ش��ل��ط��ات  ج��ي��د  مت���ري���ن 
حكومة  ه��ن��اك  لي�س  �أن���ه  و�أع���ت���رب 
�أيدي  �أ�شلحة بني  ترغب يف وجود 

جمموعات متطرفة. 
مل���ا و�شفه  �رت���ي���اح���ه  و�أع������رب ع���ن 
�أحرزته  �ل����ذي  �ل���ه���ام  ''ب��ال��ت��ق��دم 
دعم  يف  �لتون�شية  �حلكومة  جهود 
م���ق���وم���ات �لأم��������ن، وج���ه���وده���ا يف 
مت  �لتي  �لأ�شلحة  م�شادرة  جم��ال 

تهريبها عرب تر�ب �لباد .
و�أ�شار �إىل �أنه من بني �مل�شائل �لتي 
ت��ط��رق �إل��ي��ه��ا م���ع ك���ل م���ن رئي�س 
وقائد  �لد�خلية  ووزي��ر  �حلكومة 
تعزيز  كيفية  تون�س  يف  �جل��ي��و���س 

وذلك  �مل��ت��ح��دة،  و�ل��ولي��ات  تون�س 
من خال ��شتعر��س �ملخاطر �لتي 
باد  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  ميثلها 
و�لتهديد�ت  �لإ���ش��ام��ي،  �مل��غ��رب 
�ملتطرفة  �لتنظيمات  ت�شكلها  �لتي 

على دول منطقة �شمال �إفريقيا .
�ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  �أّن  يذكر 
�ت���ه���م يف حديث  �ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
زعيم  �لفرن�شية  لوموند  جلريدة 
�ملقّرب   ( �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم 
من �لقاعدة( �شيف �هلل بن ح�شني 
م�شوؤول  ب��اأن��ه  عيا�س  ب��اأب��ي  �مللقب 
ت�شهدها  �لتي  �لعنف  �أح��د�ث  على 
�ل����ب����اد، م��ف��ي��د� �أن�����ه م���ت���ورط يف 
يف  �ل�شاح  وجت���ارة  �لعنف  �نت�شار 

�لباد .
ويف �شياق �آخر ويف ما يخ�س جتارة 
�أنها  �لعري�س  علي  ق��ال  �لأ�شلحة 
يف  ز�د  م��ا  و�أن  ليبيا  م��ن  م��ت��اأت��ي��ة 

ونوعية  م�شتقبا  �لتعاون  بر�مج 
وو��شنطن  ت��ون�����س  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة 
وما  �مل�شرتكة  �لأم��ن��ي��ة  و�مل�����ش��ال��ح 
ت��ق��ت�����ش��ي��ه م����ن خم���ط���ط و�����ش���ح 
لتحديد �لأولويات �لأمنية موؤكد� 
�أن ه��ن��اك �خ��ت��اف��ات ب�����ش��ي��ط��ة يف 
كارتر  �جل���رن�ل  وخل�س  �مل��ق��ارب��ة. 
�أن���ه ل ب��د م��ن �لعرت�ف  ه��ام �إىل 
و�أمريكا  تون�س  بني  �لعاقات  باأن 
�لدول  ع��دي��د  م��ع  ومتنوعة  ث��ري��ة 
�لتعامل  يف  �جل���و�ر  دول  وخ��ا���ش��ة 

مع �لأولويات �ملطروحة.
ه���ام خ���ال موؤمتره  ي��ت��ط��رق  ومل 
�لإد�رة  رغ����ب����ة  �إىل  �ل�������ش���ح���ايف 
�لأمريكية يف �إقامة قاعدة ع�شكرية 
يف تون�س، و�كتفى بالإ�شارة �إىل �أنه 
ركز خال حمادثاته مع �مل�شوؤولني 
مكافحة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �لتون�شيني 
بني  �لع�شكري  و�لتعاون  �لإره��اب، 

�شهولة دخولها هو �لو�شع �لأمني 
�لليبية  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �حل����دود  ع��ل��ى 
�أن تكون تون�س حتتوي على  نافيا 
مع�شكر�ت تدريب موؤكد� رغم ذلك 
�أن تون�س لي�شت �أبد� يف ماأمن من 

�لإرهاب. 
�حلكومة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى  رّده  ويف 
زعيم  ق��ال  �لعري�س،  علي  �ملوؤقتة 
�ل���ت���ي���ار �ل�����ش��ل��ف��ي �جل����ه����ادي �أب����و 
عيا�س بلهجة حاّدة على �ل�شفحة 
�ل�شريعة  لأن���������ش����ار  �ل���ر����ش���م���ي���ة 
�لفاي�شبوك،  �لجتماعية  بال�شبكة 
 .. ن���ق���ول  ع���ق���ائ���ك���م  �إىل  ق���ائ���ا 
�م�شكو� مري�شكم عنا و�إّل �شنوّجه 
و�إلقائه  �إ�شقاطه  حتى  �إليه  حربنا 
�أننا  و�ع��ل��م��و�  �ل��ت��اري��خ..  مزبلة  يف 
ف��اجل��و�ب عليه  �ل��ق��ول  ل��ن نطيل 
�إن مل  ت��رون ل م��ا ت�شمعون ..  م��ا 

تتد�ركو� �أمركم.
�لد�خلية  وزي������ر  �أّن  �إىل  ي�������ش���ار 
جدو  بن  لطفي  �جلديد  �لتون�شي 
�أع��ل��ن �إح����د�ث خ��اي��ا �أزم���ة لتتبع 
خ��اي��ا �لإره�����اب �ل��ت��ي ت��ه��دد �من 
�لباد، وهيئة للبحث يف �جلر�ئم 

�للكرتونية .
وق���ال ب��ن ج��دو �ل��ث��اث��اء ب��د�أن��ا يف 
خايا  لتتبع  �أزم����ة  خ��اي��ا  و���ش��ع 
وعندما  ح�������دة،  ع���ل���ى  �لإره�����������اب 
ن���ت���ح���دث ع����ن ج����ر�ئ����م �لإره��������اب 
نتحدث عن �لتهديد على م�شتوى 
وليبيا(،  �جل���ز�ئ���ر  )م���ع  �حل�����دود 
و�ملر�بطني يف �جلبال )�لتون�شّية(، 
و�ملد �ل�شلفي �ملتطرف، و�لع�شابات 
لت�شفريهم  �أب���ن���اءن���ا  جت��ن��د  �ل��ت��ي 

للجهاد يف �شوريا .
�إّن �ملجل�س �لأعلى لاأمن  و�أ�شاف 
���ش��ي��ن��ع��ق��د �أ���ش��ب��وع��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة هذه 

�مل�شائل .

جرنال اأمريكي يك�سف

تنظيم القاعدة ي�سعى اإىل موطئ قدم له يف تون�ض؟!

�جلرن�ل �لمريكي فى لقاء  برئي�س �حلكومة على لعري�س



•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه رئي�س جمل�س 
�إد�رة هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س مو��شفات  .. تو�شل �للجنتني 
خال  �لإ�شامية  للدول  و�ملعايري  �ملو��شفات  ملعهد  �لتابعتني  �لفنيتني 
منظومة  لأول  م�شروعني  لإع����د�د  دب��ي  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �جتماعاتهما 
متكاملة لاأغذية  �حلال  و�أول مو��شفة مل�شتح�شر�ت �لتجميل  �حلال  

على م�شتوى منظمة �لتعاون �لإ�شامي.
�لتي  �ل��ه��ام��ة  للنتائج  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  �م�����س  ل��ه  ت�شريح  يف  معاليه  و�أع����رب 
تو�شلت �إليها �لإجتماعات �لتي ��شتمرت خم�شة �أيام مب�شاركة ممثلي �لدول 
�لإ�شامي  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لتابع  و�ملقايي�س  �ملو��شفات  معهد  يف  �لأع�شاء 

ت��رك��ي��ز م�شروعي  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل����دويل  �لإ���ش��ام��ي  �ل��ف��ق��ه  وجم��م��ع 
مو��شفات �لأغذية وم�شتح�شر�ت �لتجميل  �حلال على معايري �ملنتجات 
يف هذين �لقطاعني �لهامني ياأتي �شمن �إطار �ل�شريعة �ل�شامية �لغر�ء 

ل�شمان مو�ئمتها للمو��شفات �لقيا�شية �لدولية.
�لدولية يف حاجة  �لأ���ش��و�ق  �أن  بن فهد  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  و�أك��د معايل 
ظل  يف  �حل���ال  و�مل��ع��اي��ري  للمو��شفات  متكاملة  منظومة  ل��وج��ود  ما�شة 
�ملنتجات  على  و�إقليميا  عامليا  �لإق��ب��ال  تنامي  �إىل  ت�شري  �ل��ت��ي  �لتقارير 
�حلال  و�شط توقعات باأن ي�شهد  �شوق �حلال  منو� كبري� خال �ل�شنو�ت 
�ملقبلة حيث يقدر حجم �شوق �حلال عامليا بحو�يل 7.33 تريليون درهم 
ت�شكل ح�شة  �ملنتجات �لغذ�ئية �حلال  منها حو�يل 32.5 يف �ملائة مبا 

ي�شاوي 2.4 تريليون درهم تقريبا.

و�أو�شح معاليه �أن دولة �لإمار�ت تعمل على تعديل و��شتكمال �أول منظومة 
متكاملة ل�  مو��شفات �لأغذية �حلال  وم�شروع مو��شفات م�شتح�شر�ت 
�لأع�شاء يف معهد  �ل��دول  بقية  و�لت�شاور مع  بالتن�شيق  �حل��ال  �لتجميل 
�ملو��شفات و�ملعايري للدول �لإ�شامية ل�شمان �لتطبيق �لأمثل بني جميع 
�ملنتجات  و��شتري�د  ت�شدير  عملية  يف  �ل�شامي  �لتعاون  منظمة  �أع�شاء 
بال�شهاد�ت  �لثقة  درج��ة  ورف��ع  �حل��ال  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �لغذ�ئية 
�ل�شادرة عنها. و�أكد �أن هذه �خلطو�ت جاءت يف �إطار مبادرة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي  رعاه �هلل  باإ�شافة قطاع �لقت�شاد �لإ�شامي �إىل �قت�شاد دبي 
وحتويل �لإمارة �إىل عا�شمة عاملية لاقت�شاد �لإ�شامي �لتي �أعطت دفعة 
للمو��شفات  �لأ�شا�شية  �لبنية  توفري  �إىل  �لهادفة  �ل��دول��ة  جلهود  كبرية 

فح�شب  �ملحلي  �ل�شعيد  على  لي�س  �مل�شلمني  �مل�شتهلكني  حلماية  �حل��ال 
و�إمنا على �شعيد �لعامل �لإ�شامي باأ�شره. كما �أكد معاليه �أنه رغم حد�ثة 
�أن�شطته يف معظم  قطاع  �ملو��شفات و�ملقايي�س �حل��ال  وعدم �لتو�شع يف 
دول �لعامل �لإ�شامي �إل �أن دولة �لإمار�ت قطعت �شوطا كبري� لو�شع �أ�ش�س 
�ملجال  ه��ذ�  عامليا يف  �ل��ري��ادة  �لقطاع مما مكنها من حتقيق  لهذ�  ر��شخة 
لرتباطه  �لإ�شامي  �لقت�شاد  بنيان  يف  �أ�شا�شيا  ركنا  يعد  �ل��ذي  �حليوي 
بكل مكونات �لن�شاط �لقت�شادي. و�أ�شار �إىل �أن هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
و�ملقايي�س �شعت لتخاذ خطو�ت فعلية لإعد�د منظومة متكاملة ملو��شفات 
�لأغ��ذي��ة وجنحت يف قطع �شوط كبري يف هذ�  �ملنتجات �حل��ال يف قطاع 
�ملجال .. منوها باأن هذه �ملنظومة �ملتكاملة للمنتجات �حلال  �شتفتح �آفاقا 

جديدة للفهم �ل�شليم و�لتطبيق �لأمثل ملعايري هذه �ملنتجات.

معهد املوا�سفات االإ�سالمية يتو�سل الأول منظومة متكاملة لالأغذية وم�ستح�سرات التجميل احلالل 
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

 ، و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  ��شتقبل 
�جلامعة �لبحثية للدر��شات �لعليا �لتي تركز على 
تقنيات �لطاقة �ملتقدمة �لتنمية �مل�شتد�مة، وفد�ً 
رئي�س  �شم  بو�شطن  جامعة  م��ن  �مل�شتوى  رفيع 
�جلامعة ونائب �ملدير و�أع�شاء جمل�س �لأمناء يف 

حرمه �جلامعي.
41 ع�شو�ً  م��ن  �مل��ك��ون  �ل��وف��د  ��شتقبال  وك��ان يف 
م�شدر،  معهد  رئي�س  مو�فنزد�ه،  فريد  �لدكتور 
برفقة جمموعة من م�شوؤويل �ملعهد. وقد تر�أ�س 
جمل�س  رئي�س  كيا�شاند،  ر�ج��ني  �ل�شيد  �ل��وف��د 
�ل�شركات  جم��م��وع��ة  دود����ش���ال،  ورئ��ي�����س  �لإد�رة 
�أنحاء  عرب  متنوعة  جم��الت  يف  �لعاملة  �لعاملية 
�ل���ع���امل. وق���د �ن�����ش��م �ل�����ش��ي��د ك��ي��ا���ش��ان��د كع�شو 
ب��و���ش��ط��ن يف �شبتمرب  �أم���ن���اء ج��ام��ع��ة  يف جم��ل�����س 

.2010
و�شم �لوفد كًا من روبرت نوك�س، رئي�س جمل�س 
�شتون  ك���ورن���ر  ل����دى  �مل��ن��ت��دب  و�ل��ع�����ش��و  �لإد�رة 
رئي�س جامعة  ب��ر�ون،  روب��رت  �إنف�شتورز؛  �إكويتي 

و�مل�شوؤول  �لعميد  ماري�شون،  وج��ني  هيو�شتون؛ 
�لأكادميي لدى جامعة ماري�شون ؛ وويلي�س و�نغ، 
ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س ون��ائ��ب �مل��دي��ر �مل�����ش��اع��د للرب�مج 
�لعاملية ونائب �مل�شت�شار �لعام يف جامعة بو�شطن، 
��شتقبالهم عدد من م�شوؤويل  وغريهم. وكان يف 
�ملعهد و�أع�شاء هيئة �لتدري�س، مبا يف ذلك حمزة 
كاظم، نائب �لرئي�س للعمليات و�ل�شوؤون �ملالية يف 
معهد م�شدر؛ و�لدكتورة ملياء نو�ف فو�ز، �ملديرة 
�شتيفن  و�لدكتور  �لعامة؛  للعاقات  �لتنفيذية 
و�لدكتور  للمبادر�ت؛  �لتنفيذي  �ملدير  غريفيث، 
يو�شف  و�لدكتور  �ملعهد،  عميد  خري�شة،  م��رو�ن 
و�لدكتور  �لأك��ادمي��ي��ة؛  �ل��رب�م��ج  عميد  �شاتيا، 

�شكوت كينيدي، عميد �لبحث �لعلمي.
تو�شيحياً  ع��ر���ش��اً  م���وف���ن���ز�ده  �ل���دك���ت���ور  وق�����دم 
وركز  م�����ش��در.  معهد  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  لاأن�شطة 
ع��ل��ى �مل�����ش��اري��ع �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��وله��ا طاب 
�ملعهد  يف  �ل��ت��دري�����س  هيئة  و�أع�����ش��اء  �مل��اج�����ش��ت��ري 
�ملتعلقة مبجالت �لطاقة �لنظيفة و�لتكنولوجيا 
ت�شجيل  طلبات  عن  ف�شًا  و�مل�شتد�مة،  �ملتقدمة 
بر�ء�ت �لخرت�ع �لتي مت تقدميها حتى �لآن. كما 

�ملتطورة  �ملخترب�ت  ح��ول  �شاملة  معلومات  ق��دم 
�لدكتور  وت��ط��رق  �ل��ب��ح��وث.  تلك  حتت�شن  �ل��ت��ي 
�لذي  �لهام  �ل��دور  �إىل  موفنزد�ه يف ختام حديثه 
�مل����ال �لب�شري  ت��ن��م��ي��ة ر�أ������س  ب���ه �مل��ع��ه��د يف  ي��ق��وم 
و�مللكية �لفكرية بهدف �مل�شاهمة يف بناء �لقت�شاد 
�لقائم على �ملعرفة يف دولة �لإم��ار�ت وبعد ذلك، 
�أنحاء  ب��ج��ول��ة يف خم��ت��ل��ف  �ل���وف���د  �أع�������ش���اء  ق����ام 
�لنقل  ومركبات  �لرياح  برج  خالها  ز�رو�  �ملعهد 
�ل�شم�شية  �لطاقة  وحم��ط��ة  �ل�شريع  �ل�شخ�شي 

)10 ميجاو�ط(. 
�إىل خمترب�ت  زي��ارة  �لوفد كذلك  و�شملت جولة 
ر�ئد  �لدكتور  معهد م�شدر، مبا يف ذلك خمترب 
ع��ل��وم وهند�شة  �مل�����ش��اع��د يف  �ل���ش��ت��اذ  ح�����ش��اي��ك��ه، 
�مل��و�د �ملتطورة  �مل��و�د، حيث جتري �لأبحاث حول 
�خلا�شة بالأجهزة �لكهروميكانيكية، وعن تقنية 
�ل�شليلوز  ومو�د  �لبوليمر،  لتوليد  �ملركبة  �لنانو 
�ل���وف���د ع��ل��ى �لأبحاث  ت��ع��رف  ب��ي��ن��م��ا  �مل��ت��ق��دم��ة. 
�جلارية يف خمترب �لدكتور فاروق �أحمد، �لأ�شتاذ 
و�لتي تتمحور  و�لبيئة،  �ملياه  �مل�شارك يف هند�شة 
وتطبيقاتها،  �مل��ي��ك��روب��ي��ة  �ل���وق���ود  خ��اي��ا  ح���ول 

ومدى �لأثر �لبيئي للوقود �حليوي �ملحفز ملعدن 
�لدولوميت.

كما �شملت زيارة �لوفد خمترب �لأبحاث �مليكروبية 
هيكتور  للدكتور  �لكيميائية  و�لهند�شة  و�لبيئية 
�لهند�شة  يف  �مل�������ش���اع���د  �لأ�����ش����ت����اذ  ه���رين���ان���دي���ز، 
�جلارية  �لأبحاث  على  �طلعو�  حيث  �لكيميائية، 
يف عزل وتو�شيف �لأنو�ع �ملختلفة من �لطحالب، 
د�خل  �حليوي  للنظام  �مليكروبي  �لرتكيب  وعلى 
�أمعاء �لإبل، و�طلعو� �أي�شاً على �لأبحاث �جلارية 
على  �لدخيلة  �لبحرية  �لكائنات  غ��زو  �أث��ر  ح��ول 
�ملمر�ت  عرب  و�لقادمة  �لطبيعي  �لبيئي  �لنظام 
�مل��اح��ي��ة. ولح��ق��اً، مت ت��ق��دمي ���ش��رح و�ف للوفد 
�إنتاج  فاعلية  م��دى  وعلى  �حليوي  �ل��وق��ود  ح��ول 
�لوقود �حليوي �شمن ما ي�شمى معامل �لتكرير 
�ل��وق��ود �حليوي  وذل���ك �شمن خمترب  �حل��ي��وي، 
�خلا�س بالدكتور ميت هيديجارد توم�شن �لع�شو 
يف برنامج �لهند�شة �لكيميائية. وقبل �أن ي�شتقلو� 
مركبات نظام �لنقل �ل�شخ�شي �ل�شريع يف طريق 
�ل���غ���رف �لنظيفة  ب���زي���ارة  �ل���وف���د  ع��ودت��ه��م، ق���ام 
وحمطات  �حل��ج��ري��ة  �ل��ط��ب��اع��ة  �أدو�ت  مل�����ش��اه��دة 

�لتنظيف ذ�ت �حلر�رة �ملرتفعة.
�أكرث من  �ل�شيد كيا�شاند قد خ�ش�س  �أن  يذكر 
دولر �أمريكي من �أمو�له للمبادر�ت  مليون   50
�خلريية �لتي ت�شمل �لرعاية �ل�شحية، و�لتدريب 
�ملكتبات  ب���ن���اء  ذل����ك  يف  مب���ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �مل��ه��ن��ي 
وموؤ�ش�شات تدريب �ملعلمني. ويف �شبتمرب 2011، 
�أمريكي  دولر  مليون   25 مبلغ  كيا�شاند  ق��دم 
كيا�شاند  ن��ان��دلل  وت�شاند�ن  �أرفيند  كلية  �إىل 
يف جامعة بو�شطن. وخافاً لغريها من �لكليات، 
توفر كلية كيا�شاند تعليم منفتح لطلبتها يرتكز 
على تزويدهم باملنهج �ل�شحيح وطرق �لتدري�س 
و�ملهن.  و�لعلوم  �لفنون  �خت�شا�شات  يف  �ملتطورة 
وقد قام كيا�شاند يف �شهر يونيو 2012 بالتربع 
�أمريكي  دولر  10 مايني  مقد�ره  �أي�شاً مببلغ 

لكلية كيا�شاند.
وت���ق���وم ت���ربع���ات �ل�����ش��ي��د ك��ي��ا���ش��ان��د ع��ل��ى روؤي����ة 
�لبحثية  �مل�����ش��اري��ع  دع����م  �إىل  ت���رم���ي  م�����ش��رتك��ة 
خمتلف  يف  �لإبد�عية  و�لأن�شطة  و�ل�شتك�شافية 
ب��ه��دف ت�شليح  �ل��ك��ل��ي��ات و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، وذل����ك 
على  ت�شاعدهم  �لتي  و�خل��ربة  باملعرفة  �لطاب 

مو�جهة حتديات �حلياة �لع�شرية.
�أك����رب �جلامعات  ب��و���ش��ط��ن م���ن  وت��ع��ت��رب ج��ام��ع��ة 
�خلا�شة يف �لوليات �ملتحدة حيث ت�شم �أكرث من 
4 �ألف ع�شو هيئة تدري�س ونحو 31 �ألف طالب. 
وكانت �جلامعة قد �أنفقت مبلغ 407.8 مليون 
-2009 �لد�ر�شي  �لعام  يف  �لأبحاث  على  دولر 

�أهلها لنيل درجة )�لن�شاط �لبحثي  2010، مما 
ملوؤ�ش�شات  ك��ارن��ي��ج��ي  ت�شنيف  يف  ج�����د�ً(  �ل���ع���ايل 
�لتدري�شية  هيئتها  وتت�شمن  �ل��ع��ايل.  �لتعليم 
وخ��ري��ج��ي��ه��ا ���ش��ب��ع��ة م���ن �حل��ائ��زي��ن ع��ل��ى جائزة 
فائز  و22  �لب��ن،  كينغ  لوثر  مارتن  مثل  نوبل، 
بجائزة بوليتزر، و�لعديد من زماء �لبحوث يف 

موؤ�ش�شتي غوغنهامي وماك �آرثر.
وباعتباره �أحد �لركائز �لأ�شا�شية لابتكار و�إعد�د 
�لقيام  م�شدر  معهد  يو��شل  �لب�شرية،  �ل��ك��و�در 
ب���دوره �جل��وه��ري يف دع��م روؤي���ة م�شدر وحتقيق 
�لتحول  على  �أب��وظ��ب��ي  م�شاعدة  ب�شاأن  �أه��د�ف��ه��ا 
باقت�شادها �إىل �قت�شاد قائم على �ملعرفة ، وكذلك 
�لتو�شل �إىل حلول فعالة لأ�شعب �لتحديات �لتي 

تو�جه �لب�شرية، ول �شيما منها تغري �ملناخ. 

معهد م�سدر ي�ستقبل وفدًا رفيع امل�ستوى ي�سم 41 ع�سوًا من جامعة بو�سطن

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

حممد  �ل�شيخ  بح�شور  �خليمة  ر�أ���س  �شهدت 
�لتنمية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ك��اي��د  ب���ن 
�لق���ت�������ش���ادي���ة ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أم�������س ن���دوة 
�لقت�شادية  �ل����د�ئ����رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
بالتعاون مع �مل�شرف �ملركزي ود�ئرة �أبوظبي 
للتنمية �لقت�شادية حتت عنو�ن ) هل �لأزمة 
غرفة  م�����ش��رح  يف   ) م�شتمرة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 

جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة .
وق����ال �أح��م��د �ل��ب��ل��و���ش��ي �ل��ق��ائ��م مب��ه��ام نائب 
�أن هذه �لندوة تهدف  �ملدير �لعام يف �لد�ئرة 
�حللول  فاعلية  م��دى  على  �ل�شوء  �إلقاء  �إىل 
�ل�شنو�ت  ط��و�ل  �تخاذها  مت  �لتي  و�ملعاجلات 
و  �لعاملية  �ملالية  �لأزم���ة  تفجر  منذ  �خلم�س 

�لأزمة  ��شتمر�ر  عاقة  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�أنها  �إىل  بالإ�شافة  بالعوملة.  �لعاملية  �ملالية 
تعمل على �لوقوف على �آثار تناق�شات �ملوقف 
�ل��ر���ش��م��ي م���ن �لأزم������ة �مل��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة على 
د.  �لأوىل  �جلل�شة  ت��ر�أ���س  �لأع��م��ال.  جمتمع 
جمال بلوط مدير �إد�رة �لدر��شات و�لإح�شاء 
�خليمة  بر�أ�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
حيث ناق�س �مل�شاركون ثاثة حماور رئي�شة و 
هي دور �مل�شرف �ملركزي يف مو�جهة �نعكا�شات 
�لأزمة �ملالية �لعاملّية و دور جمموعة �لع�شرين 
�لأزمة  و  �لعاملية  �ملالية  �لأزم���ة  مو�جهة  يف 

�لعاملية �إىل �أين 2013 وما بعد.
�إبر�هيم  �لأ�شتاذ  �لثانية  �جلل�شة  تر�أ�س  فيما 
�لتجاري  دبي  بنك  عام  مدير  �لزعابي  �أحمد 
مناق�شة  مت��ت  ح��ي��ث  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  – ف���رع 

حم���وري���ن وه��م��ا ت���اأث���ري �لأزم������ة �مل��ال��ي��ة على 
يف  و��شتعر�س  و�ل�شتثمار  �لدولية  �لتجارة 

ورقة �لعمل قر�ءة �ملوؤ�شر�ت �لدولية و�لنهيار 
�لقت�شادي وما قبله.

االأزمة املالية العاملية يف ندوة براأ�ض اخليمة 

ت�سهم يف تخفي�ض 52 طن من الكربون �سنويًا

مركبات االأجرة تعمل بالغاز الطبيعي يف ال�سارقة قريبًا

نخيل ت�سلم 95 باملائة من فلل م�سروع الفرجان 
•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة نخيل �لعقارية �م�س عن ت�شليمها 95 باملائة من فلل �لفرجان وهي �أحدث م�شاريعها �ل�شكنية يف دبي 
حيث مت �إجناز 760 فيا جاهزة للت�شليم للماك بالإ�شافة �إىل 61 فيا متبقية للت�شليم ومن �ملقرر ت�شليمها 

خال �شهر مايو من هذ� �لعام.
�لرئي�شي  �مل�شاحة من �ملخطط  �لتي ت�شكل ربع  30 حديقة و�ملمر�ت  �لب�شاتني يف  �أعمال  ��شتكمال جميع  كما مت 

مل�شروع �لفرجان.
ويقع �مل�شروع قبالة �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد على مقربة من حد�ئق دي�شكفري ومركز ت�شوق �بن بطوطة وي�شم 
819 وحدة �شكنية بحد�ئقها و�شرفاتها 50 باملائة من هذه �ملنازل مدرجة و�لباقي مكونة من فلل منف�شلة ت�شم 

ثاث وخم�س و�شت غرف نوم.
من جانبه قال علي ر��شد لوتاه رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة نخيل �نه مت ت�شميم �لفرجان خللق بيئة ودية بني �شكان 
جمتمعاتنا �ملحلية ومت بناء منازل �مل�شروع على �شكل م�شاكن �شغرية مت�شلة بو��شطة �شل�شلة من �ملمر�ت و�حلد�ئق 
�لعامة حيث يتميز كل منزل بحديقة مع �شياج على م�شتوى منخف�س ليوفر جو من �لنفتاح وتقوم نخيل حاليا 
ببناء مركز خدمات مب�شاحة 8700 مرت مربع يخدم �لفرجان و�حلد�ئق وحد�ئق دي�شكفري ومن �ملقرر �إفتتاحه 

يف وقت مبكر من عام 2014 .

•• ال�صارقة-الفجر:

�لوقود من  ��شتخد�م  تر�شيد  �ل�شارقة  تعتزم مو��شات 
خال حتويل 1600 مركبة تابعة لأجرة �ل�شارقة لل�شري 
بغر�س �حلفاظ  �لعادي  للوقود  كبديل  �لطبيعي  بالغاز 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م��ي��ث��اق  �شمن  وذل���ك  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
UITP �لذي  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��و����ش��ات  �ل��ع��امل��ي  ل��احت��اد 
وقعته مو��شات �ل�شارقة يف مار�س 2009، و�نطاقا 
م�شتد�مة.   �شحية  بيئة  �إي��ج��اد  نحو  �ملوؤ�ش�شة  �شعي  من 
�ل�����زري م��دي��ر ع���ام مو��شات  ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل  وق����ال 
�أم�س  �لذي عقد �شباح  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  �أثناء  �ل�شارقة 
يف مقر مبنى �لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شة، �أن �مل�شروع �شيتم 
 1600 على مرحلتني ،تت�شمن �ملرحلة �لأوىل حتويل 
�إىل  �ل�شارقة تدريجيا وملدة عامني  تابعة لأجرة  مركبة 
كبديل  �لطبيعي  بالغاز  تعمل  للبيئة  �شديقة  مركبات 
�شتبد�أ  �لتي  �لثانية  �شت�شمل  فيما  �ل��ع��ادي،  �ل��وق��ود  عن 
�لبالغ  �لأ���ش��ط��ول  بقية  حتويل   2015 ع��ام  مطلع  م��ع 
�لأخرى  �لثاثة  لل�شركات  �لتابع  3400 مركبة  عدده 
�لحتاد-�ملدينة(.  )�لإم���ار�ت-  وه��ي  �لإم���ارة  �لعاملة يف 
ولفت �شعادة �لزري �إىل �أن �مل�شروع يهدف �إىل تخفي�س 
�ل�شيار�ت  ع��و�دم  من  �لغازية  �لنبعاثات  من   %  30
حلماية �ل�شحة �لعامة وجودة �لبيئة �جلوية يف �لإمارة، 
�أن �ملرحلة �لأوىل بح�شب �لدر��شات �مل�شبقة  م�شري� �إىل 

�لتي �أعدتها �ملوؤ�ش�شة ،�شت�شهد تخفي�س حو�يل 52 طن 
�ملرحلة  �شت�شهد  فيما  �شنويا،  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  من 
م�شتوى  على  �شنويا  ط��ن   160 تخفي�س  منه  �لثانية 
�لتحديات  ح��ج��م  �أن  �ل����زري  ���ش��ع��ادة  و�أك����د  �لأ����ش���ط���ول. 
ما�شة  �حلاجة  يجعل  �ليوم  �لعامل  تو�جه  �لتي  �لبيئية 
�لدولية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جهود  جميع  ت�شافر  �إىل 
ل��ه��ذ� �خللل  �ل��ت�����ش��دي  �شبيل  و�مل��ح��ل��ي��ة يف  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
وو�شع �حللول �ملنا�شبة لها، ومن �شمنها طرح �ملبادر�ت 
ذ�ت �لعاقة بالنقل و�ملو��شات، و�لتي ت�شتهدف حتقيق 
�لتنمية  و�حتياجات  �لبيئة  حماية  بني  م�شتد�م  ت��و�زن 
خا�شة بعد �أن تبني �أن قطاع �لنقل و�ملو��شات و�ملركبات 
�مل�شاكل  ت�شخم  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  وب�����ش��ك��ل  ي�����ش��اه��م  �خل��ا���ش��ة 
�أول  �ل�شيار�ت  ع��و�دم  ينتج من  و�لبيئية، حيث  �ل�شحية 
�ل��ن��ي��رتوج��ني وثاين  و�أك��ا���ش��ي��د  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  وث���اين 
�أك�شيد �لكربيت و�ملركبات �لهيدروكربونية و�جل�شيمات 
و�لتي  �ل�����ش��ارة  �ل��غ��از�ت  م��ن  وغ��ريه��ا  �لعالقة  �لدقيقة 
دعا  �ل���ذي  �لأم����ر  ب��امل�����ش��رط��ن��ات،  م���وؤخ���ر�ً  بع�شها  �شنف 
�إىل �شرورة �حل��د من ه��ذه �لأ���ش��ر�ر.  و�أك��د �أن م�شروع 
ومن  ح�شاري،  م�شروع  �ل�شارقة  باإمارة  �لطبيعي  �لغاز 
�أن  باعتبار  �لعربي  �خلليج  مبنطقة  �لر�ئدة  �مل�شروعات 
هذه  خ��ال  فمن   ، للبيئة  و�شديق  نظيف  �ل��وق��ود  ه��ذ� 
�ملبادر�ت �شي�شاهم قطاع مركبات �لأجرةة ب�شكل كبري يف 
�إيجابياً  حت�شني �ملناخ يف �لدولة ، كما �شيكون له تاأثري�ً 

�أك�شيد  ث��اين  �نبعاثات  ع��ن  �ل��ن��اجت  �لتلوث  م��ن  للتقليل 
�لكربون و�ل�شادرة من عو�دم �ملركبات ،�إىل جانب دورها 
يف �ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية و�لتقليل من ��شتهاك 
�لطاقة، و�أو�شح �أن �ملوؤ�ش�شة تويل �هتماماً بالغاً باجلانب 
�لبيئي و�للتز�م به من خال �تخاذ حزمة طموحة من 
مبادئ  لتبني  �ملنهجية  و�خلطو�ت  �ملدرو�شة  �لإج��ر�ء�ت 

يف  و�لتجارب  �مل��ب��ادر�ت  وط��رح  �مل�شتد�م  �لنقل  ومفاهيم 
�إىل  م�شري�  �خل�����ش��ر�ء،  �لنقل  و�شائل  ��شتخد�م  جم��ال 
�ملركبات  لتحويل  باإن�شاء مر�كز متخ�ش�شة  �شتقوم  �أنها 

للعمل بالغاز �لطبيعي وتزويدها به.

�سعر  يف  زيادة  اأمريكي  دوالر   0.05
برميل نفط دبي ت�سليم يونيو املقبل

•• دبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �شوؤون �لنفط يف حكومة دبي �م�س �أنها �أخطرت عماءها باأن 
�ل�شعر �لر�شمي لنفط دبي �خلام �لذي �شيتم ت�شليمه يف يونيو �ملقبل �شيزيد 
�ليومي لعقد  �لت�شوية  �شعر  متو�شط  عن  للربميل  �أمريكي  دولر   0.05

عمان �لآجل يف بور�شة دبي للطاقة للعقود �ملتد�ولة خال �ل�شهر �ملقبل.
و�أبلغ �شعادة عبد�هلل عبد�لكرمي مدير عام د�ئرة �شوؤون �لنفط يف حكومة 
دب��ي وكالة �أنباء �لإم���ار�ت و�م �أن �ل��د�ئ��رة حت��دد �شعر نفط دب��ي �خل��ام يف 
�لأ�شو�ق بالتو�زي مع �أ�شعار نفط عمان مما يعزز �للتز�م ب�شفافية عملية 
وقت  يف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �خل���ام  للنفط  ع��ادل��ة  قيمة  وو���ش��ع  �لت�شعري 
يحظى فيه عقد عمان �لآجل للنفط �خلام يف بور�شة دبي للطاقة بقبول 
�أ�شو�ق  يف  �خل��ام  �لنفط  �أ�شعار  لتحديد  عادلة  كاآلية  ومتز�يد  و��شع  عاملي 

منطقة �شرق �ل�شوي�س.
ت�شعري  �إىل  �لنتقال  دبي مع  لنفط خام  �لر�شمي  �ل�شهري  �ل�شعر  ويحدد 
�لعقود �لآجلة ب�شكل م�شبق �إذ يتم و�شع �شعر تفا�شلي قبل ثاثة �أ�شهر �إم 
� 3 يف حني يحدد �ل�شعر �ل�شهري �لر�شمي �لنهائي يف نهاية �ل�شهر �لثاين 
�إم- 2 . ويعد عقد عمان �لآجل للنفط �خلام معيار� مرجعيا لت�شعري �لنفط 
�خلام من قبل للدول �ملنتجة للنفط �خلام ومينحها �شعر� تفا�شليا يعك�س 
 12.30 �ل�شاعة  عند  ي��وم  كل  للطاقة  دب��ي  بور�شة  �ملنتج. وحت��دد  ج��ودة 
�ليومية لعقد عمان وهو متو�شط �شعر  �لت�شوية  ظهر� بتوقيت دبي �شعر 
�ل�شفقات �لتي تتم خال خم�س دقائق من �ل�شاعة 12.25 �إىل 12.30 
�لت�شوية ملدة  نافذة  ت��دوم  �ل�شهر  ت��د�ول من  �آخ��ر يوم  .. ويف  بتوقيت دبي 
�لظهر  بعد   12.30 �ل�شاعة  12.00�إىل  �ل�شاعة  بني  ما  دقيقة  ثاثني 

بتوقيت دبي.
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•• اأبوظبي-وام: 

�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع تنظم �شركة توتال يف �لإم��ار�ت �لندوة �لأوىل 
من مبادرتها �لريادة تو��شل �لقادة �ل�شباب 2013  خال �لفرتة من 3 

�إىل 6 �أبريل 2013 �ملقبل يف �لعا�شمة �أبوظبي.
�شباب  و10  طالبا   50 ي��ق��ارب  م��ا  �لنقا�شية  �حللقة  خ��ال  و�شيلتقي 
حم��رتف��ني يف ع���امل �لأع���م���ال م��ن �جل��ن�����ش��ني ذك����ور� و�إن���اث���ا م��ن �لدول 
�لعربية للتعرف على �لتحديات �لتي تو�جهه قطاع �لطاقة يف �ملنطقة 
ومناق�شة بر�مج �ملو�رد �لب�شرية و�لقيادة و�ل�شر�كة و�لتنمية �مل�شتد�مة 

على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.

و�لعلوم  �لأع��م��ال  ورو�د حمليون يف جم��ال  ت��وت��ال  م��ن  خ��رب�ء  و�شيقوم 
و�لبحث �لعلمي و�ملجتمع �ملحلي بتقدمي حما�شر�ت وعرو�س تو�شيحية 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لرئي�شية  �ل��ط��اق��ة  ق�شايا  �أه���م  ت��ت��ن��اول  وم��ن��اق�����ش��ات 

تو�جهها.
�ملر�شدين  ب��دور  يقومون  �ل��ذي��ن  �مل�شاركني  و�ل�شباب  للطاب  و�شتتاح 
للطاب ومن خال ور�س عمل م�شغرة فر�س طرح �أفكارهم و�لتعبري 
ع��ن وج��ه��ات ن��ظ��ره��م وط���رح �لأ���ش��ئ��ل��ة و�ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت ح���ول �ملو��شيع 

�لرئي�شية �لتي تبحثها �لندوة.
وقادة  خ��رب�ء  م��ن  رئي�شية  كلمات  �لنقا�شية  �حللقة  برنامج  ويت�شمن 
نادر  و  �أدم���ا  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جل���رو�ن  علي  منهم  �ل�شناعة 
و�لدكتور  �لكويتية  �لبرتول  ملوؤ�ش�شة  �ل�شابق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شلطان 

عبد�هلل �شلطان مدير مركز �لبرتول و�ملعادن بجامعة �مللك فهد للبرتول 
و�ملعادن يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

وحول �لأهد�ف �لتعليمية �لتي ت�شعى �حللقة �لنقا�شية ملبادرة  �لريادة  
�ملوؤ�ش�شي يف  �إىل حتقيقها .. قال �شلطان �حلاجي نائب �ملدير للتطوير 
�شركة توتال  متا�شيا مع �لتز�مات �شركة توتال بتمكني �لعقول �ل�شابة 
يف  �ملتو�زنة  �لتنمية  عملية  تعزيز  �إىل  تهدف  �لريادة  مبادرة  ن��دوة  ف��اإن 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  تعليم وتطوير  �لأو���ش��ط من خ��ال  �ل�شرق  منطقة 
..و�أ�شاف �شي�شاطر �خلرب�ء �مل�شاركون يف �لندوة وخال �أيامها �لأربعة 
معلوماتهم وخرب�تهم �لقيمة يف مناق�شات مهمة مع �ملدر�ء �لتنفيذيني 
�أخرى حول  و�شناع �لقر�ر �مل�شتقبليني من دولة �لإم��ار�ت ودول عربية 
�لتي تو�جه  �لرئي�شية  و�لتحديات  �لطاقة  �ملتعلقة بقطاع  �لق�شايا  �أهم 

منتجي �لنفط يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
وقال �حلاجي �إن ��شت�شافة �بوظبي للمبادرة عائد �إىل �لهتمام �لد�ئم 
�أن  و�لتنمية كما  �مل�شتد�مة  �لتنمية  بق�شايا  �أبوظبي  و�لعا�شمة  للدولة 
مهما  حم��ور�  ي�شكل  �ملعرفة  على  قائم  جمتمع  وتطوير  �لطاقة  قطاع 
�أبوظبي  �ل��ت��ز�م  ي�شكل  كما   2013 لعام  �لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  يف 
�ملنطقة لذلك  �أمنة وموثوقة منوذجا يحتذى به يف كل  بتطوير طاقة 
فقد كان �ختيار �لإم��ار�ت ل�شت�شافة �لندوة �لأوىل من مبادرة �لريادة 

�ختيار� طبيعيا وتلقائيا.
حتت  عمل  ور���ش��ة  بتنظيم  ت��وت��ال  �شركة  �شتقوم  �ل��ن��دوة  هام�س  وع��ل��ى 
عنو�ن كيف نعزز �شر�كات طويلة �لأمد و�شيقدم �لرو�د �ل�شباب باأنف�شهم 

ملخ�س نتائج هذه �لور�شة يف نهاية �لندوة.

نهيان بن مبارك يرعى الندوة االأوىل ل�سركة توتال حول الريادة توا�سل القادة ال�سباب 2013

حممد بن حمد ال�سرقي يفتتح برج املراقبة واإدارة حتركات ال�سفن اجلديد يف ميناء الفجرية
•• الفجرية-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد 
عهد  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
�جلديد  �ل������ربج  �م�������س  �ل���ف���ج���رية 
يف  �ل�شفن  حتركات  و�إد�رة  ملر�قبة 
وذلك على هام�س  �لفجرية  ميناء 

�لثامن  �لفجرية  ملتقي  فعاليات  
لتزويد �ل�شفن بالوقود .

�شالح  �ل�����ش��ي��خ  �لإف����ت����ت����اح  ح�����ش��ر 
ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����س د�ئرة 
�لفجرية  يف  و�لقت�شاد  �ل�شناعة 
بن حمد بن حممد  ر��شد  و�ل�شيخ 
�لفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رق��ي 

للثقافة و�لإعام و�لكابن مو�شى 
ع���ام ميناء  ع��ب��د �هلل م��دي��ر  م����ر�د 

�لفجرية وعدد من �مل�شوؤولني.
وجتول �شمو ويل �لعهد و�حل�شور 
�أق�����ش��ام �ل���ربج �ل���ذي يتكون من  يف 
وقاعة  �ل�����ش��ف��ن  حت����رك����ات  م���رك���ز 
ب���ان���ورم���ا �مل���ي���ن���اء وق�������ش���م �جل�����ودة 

و�ل�شحة و�ل�شامة و�لبيئة وق�شم 
�ل�����ش��ي��ان��ة و�لإ������ش�����اح وم���رك���زي 
�لأزمات  و�إد�رة  �ملتعاملني  خدمة 
عن  مف�شل  ل�شرح  �شموه  و��شتمع 
�ل����ربج قدمه  �ل��ع��م��ل يف  جم��ري��ات 

�لكابن مو�شى مر�د عبد �هلل.
  35 ويبلغ �رت��ف��اع �ل���ربج �جل��دي��د 

هو�ئيات  ����ش���اري  و�رت����ف����اع  م����رت� 
�ل��ر�د�ر و�لأج��ه��زة �ملاحية  �أجهزة 
50 مرت� و�لربج جمهز بالأجهزة 
و�أج���ه���زة  ر�د�ر�ت  م���ن  �حل���دي���ث���ة 
�ل��ت��ع��ارف �لآل��ي��ة و�أج��ه��زة �لأر�شاد 
�أج��ه��زة �لت�شال  و�أح����دث  �جل��وي��ة 
عو�مات  مر�قبة  و�أجهزة  بالر�ديو 

�لبرتول  لناقات  �ملاحية  �لقناه 
بتحميل  �خل����ا�����ش����ة  �ل����ع����م����اق����ة 
�ل������ب������رتول �خل��������ام م�����ن ع����و�م����ات 

�لتحميل.
�ملرحلة  �جل���دي���د  �ل�����ربج  وي��ع��ت��رب 
�ل��ث��ال��ث��ة م��ن م��ر�ح��ل ت��ط��وي��ر برج 
ملو�كبة  �ل��ف��ج��رية  م��ي��ن��اء  م��ر�ق��ب��ة 

�لتطور �جلاري يف �مليناء حيث بد�أ 
�مليناء بربج �رتفاعه 18 مرت� وبد�أ 
�شبتمرب  م��ن  �لأول  يف  ب��ه  �ل��ع��م��ل 
م�شاحتة  ز�دت  ث���م   1982 ع����ام 

�لعر�شية عام 1998.
للربج  �ملعمارية  �لإن�شاء�ت  وب��د�أت 
 2010 �أك��ت��وب��ر ع���ام  �جل���دي���د يف 

�شهر�   16 �لبناء  �أعمال  و��شتمرت 
خال  �لإن�شائية  �لأع��م��ال  و�نتهت 
��شتكملت  ث����م   2012 م����ار�����س 
�حلديثة  �لإلكرتونية  �لتجهيز�ت 
�ل�شفن  حت��رك��ات  لإد�رة  �ل���ازم���ة 
ميناء  ويف  �لن���ت���ظ���ار  م��ن��ط��ق��ة  يف 

�لفجرية و�لأر�شفة.

•• دبي-الفجر:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  كرمت 
�ت�������ش���الت مل�����ش��ارك��ت��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة يف �إجن����اح 
�ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي 2013 �لذي 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  بعنو�ن  �نعقد 

وجمتمع �ملعرفة و�ختتمت فعالياته دبي.
�ل�شيد  ق��دم  �لتكرمي  جائزة  ت�شلمه  وعقب 
لات�شال  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لأحمد،  علي 
�ملنتدى،  ع��ل��ى  للقائمني  �ل�شكر  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�ت�شالت  �إن  وق���ال  تنظيمه  بح�شن  و�أ���ش��اد 
ت�شعى بجد د�ئماً يف �لقيام بدورها �لوطني 
ورفده  �لم��ار�ت��ي  �ل�شباب  ومتكني  بناء  يف 
ب��ك��ل ���ش��ب��ل �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة. و���ش��دد ب���دوره 

حد  عند  تقف  ل  �لبناء  م�شوؤولية  �أن  على 
�مل�شاركة  �أي�شاً  بل  �لدعم  وتقدمي  �لرعاية 
باخلرب�ت �ملكت�شبة و�ملرت�كمة منذ تاأ�شي�س 
�لبنية  تطوير  �شعيد  على  �شو�ء  �ت�شالت 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �أو ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ت��ط��وي��ر ق����در�ت 
�ت�شالت  �أن  و�أ���ش��اف  �لإم���ار�ت���ي،  �ل�شباب 
�ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  يف  بامل�شاركة  تفخر 
�لعربي 2013 وحتر�س دوماً على تقدمي 
خربتها يف جمال توظيف من�شات �لتو��شل 
لأجيال  مت��ك��ني  �أدو�ت  ل��ت��ك��ون  �لج��ت��م��اع��ي 
�مل�شتقبل يف بناء جمتمع قائم على �ملعرفة. 

ق���دم �جل���ائ���زة ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ع��ل��ي لوتاه، 
ر��شد  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لنفيذي  �مل��دي��ر 
�ل���ذي �أ���ش��اد ب����دوره ب��اجل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة من 

ودورها  م�شاهمتها  �إن  وق��ال  �ت�شالت  قبل 
ك�����ش��ري��ك ����ش��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��م��ن��ت��دى، يف ن�شر 
�ل��وع��ي و�مل��ع��رف��ة جعل م��ن �ت�����ش��الت ر�ئدة 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات  �إد�رة  يف 
�أبناء �ملجتمع ف�شًا  عرب توظيفها خلدمة 
عمائها  م��ع  تو��شلها  �أ�شلوب  تطوير  ع��ن 
�ملبادر�ت  �لعديد من  �إىل جانب  �لدولة.  يف 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �ت�����ش��الت  ق��ام��ت  �لأخ������رى، 
للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي  م��ع جم��ل�����س  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�أبوظبي  يف  ع��ام��ة  م��د�ر���ش��ة   268 ب��رب��ط 
�ل�شرعة  عالية  �ت�����ش��ال  ب�شبكة  وت��زوي��ده��ا 
حت�شني  بغية  و�مل��وظ��ف��ني  �ملعلمني  ل�شالح 
نوعية �لتعليم من خال ��شتخد�م خدمات 

تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت �ملطورة.
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املال والأعمال

موؤمتر داتاماتك�ض اخلام�ض للتوطني 
املقبل  اأبريل  يف  ينعقد   2013

•• دبي-وام:

�أعمال  �ملوؤمتر�ت  تنظيم  يف  �ملتخ�ش�شة  د�تاماتيك�س  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  تنظم 
موؤمتر د�تاماتك�س �خلام�س للتوطني يف 11 �إبريل �ملقبل بفندق برج �لعرب 
بتعزيز  �لتز�مها  �أكدت  �لتي  للهوية  �لإم��ار�ت  �إ�شرت�تيجية مع هيئة  ب�شر�كة 
خال  م��ن  �مل��وؤمت��ر  يهدف  �ل�شر�كة.  ه��ذه  ع��رب  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لهوية  �لثقافة 
م�شاركة �مل�شوؤولني و�لتنفيذيني يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة �إ�شافة �إىل 
�ملتحدثني �لإقليميني و�لعامليني �إىل و�شع �حللول و�لإ�شرت�تيجيات لتوطني 
�لوظائف وحتقيق م�شاركة �أكرب لهم يف خمتلف قطاعات �لعمل وهي �لق�شية 
بني  �لبطالة  على  �لق�شاء  يف  فقط  لي�س  �إ�شرت�تيجية  باأهمية  حتظى  �لتي 
�ل�شباب �ملو�طنني و�إمنا ل�شمان قيامهم بدور حيوي يف قيادة عملية �لتنمية 
�ملوؤمتر  ويناق�س  �لعاملية.  �لتناف�شية  حتديات  ومو�جهة  م�شتقبا  �لباد  يف 
عدد� من �ملو��شيع �لهامة ذ�ت �ل�شلة مبو�شوع �لتوطني منها متطلبات تنفيذ 
�إ�شرت�تيجية �لتوطني يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س و�آليات �لتنفيذ ومدى 
تقبل وتنفيذ �لقطاع �خلا�س لإ�شرت�تيجية �لتوطني و�لدعم �حلكومي لتمويل 
�لتي يجب  �لأ�شا�شية  �لع�شر  و�لتاأهيل ونوعيتها و�لوظائف  �لتوظيف  بر�مج 
�إ�شرت�تيجية �لتوطني يف �لقطاع �خلا�س. و�أكد  �لرتكيز عليها خال تنفيذ 
علي �لكمايل مدير عام د�تاماتك�س �أن مو�شوع �لعمل وتوطني �لوظائف من 
�أم�س �حلاجة لتناوله ب�شفافية  �ملو�شوعات ح�شا�شية وحيوية ونحن يف  �أكرث 
و�أن�شطة  م�شاريع  وه��ن��اك  ك��ب��رية  �إقت�شادية  نه�شة  ت�شهد  فاملنطقة  عالية 
�إقت�شادية كثرية بحاجة لاأيدي �لعاملة �لوطنية ذ�ت �لكفاءة و�لقدرة وفى 
�ملقابل علينا �أن نعرتف بوجود �إ�شكالت عديدة تتعلق بثقافة �لعمل يف �ملجتمع 
�خلليجي وبالتدريب وخمرجات �لتعليم ومدى منا�شبتها حلاجة �شوق �لعمل 
من �لوظائف وقو�نني و�أنظمة �لعمل وحمايتها حلقوق �لعامل و�شاحب �لعمل 
�لقطاع  دور موؤ�ش�شات  ذلك  �لتي ميكن طرحها مبا يف  �لق�شايا  و�لكثري من 
�خلا�س يف توظيف �ل�شباب �خلليجي وكيف ميكن �أن جنعل �لقطاع �خلا�س 
جاذبا لطالبي �لعمل وكيف ميكن �أن تكون �لعاقة بني �لطرفني قائمة على 
�لعمل  و�لرغبة يف  و�لفردية  �مل�شوؤولية �لجتماعية  و��شتلهام  �مل�شالح  تقدير 
و�لإنتاج حتى ي�شبح توطني �لوظائف يف �لقطاع �خلا�س م�شتند� على و�قع 
�ملجتمع حتد حقيقي  �لعمل وتر�شيخها يف  �أن ثقافة  و�أ�شاف  عملي موؤ�ش�س. 
على  �ملبا�شر  لتاأثريها  و�لتوطني  �لعمل  بق�شايا  و�ملهتمون  �ملعنيون  يو�جهه 
�لبطالة  �لتنمية �لقت�شادية وعلى توطني �لوظائف وحماربة  �لإنتاج وعلى 
�لعديد من �جلهات  ت�شافر جهود  �شرورة  �ل�شدد  هذ�  و�أك��د يف  �ملجتمع.  يف 
�إ�شافة ملوؤ�ش�شات �لقطاع �لعام و�خلا�س  �ملعنية بالعمل و�لتدريب و�لتوظيف 
لإيجاد ثقافة عمل �شليمة قائمة على �حرت�م قيمة �لعمل وجودة �لإنتاج من 
قبل �لعامل وعلى �لهتمام بتهيئة بيئة �لعمل �جلاذبة من حيث �ملز�يا �ملادية 
و�ملعنوية و�لتي على ر�أ�شها �لهتمام بالتدريب و�لتاأهيل ورفع �لكفاءة من قبل 
موؤ�ش�شات �لعمل مبا ي�شهم يف توطني �لوظائف وفى تطوير موؤ�ش�شات �لعمل 

و�لإنتاج من خال رفدها بكو�در وطنية قادرة على �لعطاء و�لإبد�ع . 

•• دبي – الفجر:

�أ�شو�ق  ، بفتح  �إطار �هتمام منتدى رو�د �لأعمال بدبي  يف 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  ب�����دول �خل��ل��ي��ج لأ����ش���ح���اب  ج���دي���دة 
زيارته  �ملنتدى  �أع�شاء  �أم�س وفد من  �أختتم   ، و�ملتو�شطة 
معر�شي  ز�ر  حيث   ، �أي���ام  �أرب��ع��ة  ��شتمرت  �لكويت  ل��دول��ة 
�شركة  نظمته   ، �للكرتونية  و�لأدو�ت  و�ل�شاعات  للعطور 
مب�شئولني  �لوفد  �لتقى  كما   ، بالكويت  �لدولية  �ملعار�س 
ب��غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة ه��ن��اك ، و�أط��ل��ع ع��ل��ى جتارب 
وخرب�ت �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة من خال 
�لإب��د�ع لا�شت�شار�ت هناك  د�ر  عدة لقاء�ت نظمها مركز 
�لفئة  لهذه  �لد�عمة  باملوؤ�ش�شات  �ملنت�شبني  �لأع�شاء  مع 

بدولة �لكويت ومنها �لبنك �ل�شناعي ، و�شركة �مل�شروعات 
للم�شروعات  حا�شنة  �أول  وه��ي   33 وبوتيك   ، �ل�شغرية 

�ل�شغرية هناك .
م���ن ج��ه��ت��ه ذك����ر ع��ب��د �ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��ج��و�ين �أم�����ني �شر 
�لزيارة  �أن تلك  �إد�رة منتدى رو�د �لأعمال بدبي،  جمل�س 
�أ�شحاب  من  �ملنتدى  �أع�شاء  من  ع�شو�   15 �شمت  �لتي 
عمل  خطة  �إط��ار  يف  تاأتي   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
�ملنتدى لفتح �أ�شو�ق ملنتجات م�شاريع �لأع�شاء خارج حدود 
�لدولة ، لفتا �إىل �أن �لبد�ية �شتكون باأ�شو�ق دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي ، و�لرتويج لتلك �ملنتجات و�لتي حتمل 
عبارة  �شنعت يف �لإمار�ت  كما قامو� بزيارة لغرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة للتعرف عن قرب عن �آليات �لرتويج ملنتجاتهم 

�لكويتية  �ملهار�ت  جممع  موؤ�ش�شة  وكذ�   ، �لكويت  باأ�شو�ق 
وتطوير  تنمية  يف  ب��ر�جم��ه��ا  على  و�أط��ل��ع��و�   ، �حلكومية 

مهار�ت وقدر�ت �لقوى �لعاملة �لكويتية .
�أع�شاء  بني  ما  ع��دة  مناق�شات  ج��رت  �ل�شجو�ين  و�أ���ش��اف 
�لعطور  معر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �لعاملية  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��وف��د 
و�ل�شاعات و�لأدو�ت �للكرتونية ، وكذ� �ل�شركات �لكويتية 
منتدى  فيها  ي�شارك  �لتي  �ملماثلة  �ملعار�س  يف  للم�شاركة 
رو�د �لأعمال د�خل دولة �لإم��ار�ت ، كما مت �لتفاق �أي�شا 
خارجية  مبعار�س  ثنائية  وم�شاركات  لقاء�ت  تنظيم  على 
ت�شم �أ���ش��ح��اب �مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة م��ن كا 
 ، م�شاريعهم  ون��وع��ي��ة  تتفق  �ل��ت��ي  للمنتجات   ، �ل��دول��ت��ني 
، لعدد  �ل��دع��وة  ب��دب��ي  �لأع��م��ال  ووج���ه وف��د منتدى رو�د 

�أ���ش��ح��اب �مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة �ملنت�شبني  م��ن 
للموؤ�ش�شات �لد�عمة لهم بالكويت ، لزيارة �لإمار�ت وفتح 
حمال لرتويج منتجاتهم ، و�لطاع على جتربة �ملنتدى 

و�لدعم �لا حمدود �لذي يلقاه �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة من كافة �لوز�ر�ت �لحتادية و�لدو�ئر �ملحلية 

بتوجيهات قياد�ت �لدولة .

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شياحة  منظمة  م��ع  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل�����ش��ف��ر  �أع���م���ال  رج���ال  جمل�س  ن��ظ��م 
�لعربى حملة ترويجية فى  �لأو�شط و�خلليج  �ل�شرق  �لقرب�شية مكتب 
تهدف  ور�شة عمل  �أبوظبى من خال  ميلينيوم  بفندق  �لأنيقة  �لقاعة 

ك��ب��ري من  و�أ���ش��ت��ق��ط��اب ع���دد  �ل��رتوي��ج��ي��ة لتن�شيط  �ىل دع���م �خل��ط��ط 
�ل�شائحني لزيارة جزيرة قرب�س �لتى متتلك مقومات �شياحية عديدة 
�لعام و  جتتمع فى وجهة و�ح��دة: فمناخها مثاىل و معتدل على م��د�ر 
مناظرطبيعية  بها  و  �لعربية  �ملنطقة  م��ن  قريب  �جل��غ��ر�ف��ى  موقعها 
خابة �ىل جانب �شعبها �مل�شياف و ح�شارتها �لعريقة و�ملطاعم �لفاخرة 

ومنتجعاتها وفنادقها .
�لأمار�ت  �ل�شياحة فى  �أب��رز وك��اء �شركات   و قد ح�شر عدد كبري من 
�لقرب�شية  �ل�شياحة  وج��ه��ات  ومناق�شة  و�لأج��ت��م��اع  �ل��ن��دوة  حل�����ش��ور 
�ملختلفة و م�شوؤوىل �ملبيعات و�لت�شويق فى �أبرز �لفنادق لاأعد�د للمو�شم 

�ل�شياحى �ملقبل و�لذى ينمو عام بعد عام.

منتدى رواد اأعمال دبي يروج ملنتجات اأ�سحاب امل�ساريع يف معار�ض كويتية

قرب�ض فى قلوبنا .. حملة ترويجية يف فندق ميلينيوم اأبوظبي

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم تكرم ات�ساالت مل�ساهمتها البناءة يف دعم املنتدى اال�سرتاتيجي العربي 
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�م�س  �ل������دويل  دب����ي  م���ط���ار  و����ش���ل �ىل 
�لرب����ع����اء ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور حم��م��د بن 
�لعام  �لم������ني  �ل���ت���وي���ج���ري  �إب����ر�ه����ي����م 
بجامعة  �لقت�شادية  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
فعاليات  يف  للم�شاركة  �لعربية  �ل���دول 
�ل��ل��ق��اء �لق��ت�����ش��ادي �لع��ام��ي �ملفتوح 
للهيئة  �لقليمي  �ملكتب  ينظمه  �ل���ذي 
�لزر�عي  و�لمن���اء  لا�شتثمار  �لعربية 
مار�س   28 �خل��م��ي�����س  غ����د�  ب���ال���دول���ة 

�جلاري بفندق جر�ند حياة دبي.
ي��ق��ام �ل��ل��ق��اء ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم نائب 
ح��اك��م دب���ي وزي����ر �مل��ال��ي��ة وحت���ت �شعار 
نحو تعميم �لفكر �ل�شتثماري �لزر�عي 
�لغذ�ئي  �لم���ن  حتقيق  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�لعربية  �ل��ق��م��ة  ل���ق���ر�ر�ت  وذل����ك وف��ق��ا 
�ل�شريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  وم����ب����ادرة 
�شعود  �ل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك 
م��ل��ك �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة  و 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لم��ان��ة �ل��ع��ام��ة جلامعة 
�لدولة �لعربية . و�عرب �لدكتورحممد 
�ل��ت��وي��ج��ري ع��ن تقديره  �ب��ر�ه��ي��م  ب��ن 
جلهود جمل�س �د�رة �لهيئة و�د�رتها يف 
باملو��شيع  م�شيد�  �ل��ذي  للقاء  �لع���د�د 
�للقاء  ���ش��ي��ت��م م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا خ���ال  �ل��ت��ي 
�لغذ�ئي  �لم���ن  متطلبات  يحقق  ومب��ا 
�عمال  ل��ن��ت��ائ��ج  وم��ن��اق�����ش��ت��ه  �ل���ع���رب���ي 
�مل��ن��ت��دى �لق��ت�����ش��ادي وق������ر�ر�ت �لقمة 
�لعربية �لخرية �لتنموية و�لقت�شادية 

و�لجتماعية بالريا�س.
�شعيد  بن  علي  �شعادة  رح��ب  من جانبه 
ع��ل��ي �ل�����ش��ره��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س �د�رة 
�لتويجري  �ل��دك��ت��ور  مب�شاركة  �لهيئة 
�لقت�شادي  �للقاء  �ن  وق��ال   ، �للقاء  يف 
�لتعريف  �ىل  يهدف  �ملفتوح  �لعامي 
�لعربي  �ل���وط���ن  يف  �ل���غ���ذ�ئ���ي  ب���الم���ن 
و�ل�شعوبات �لتي تو�جه �لدول �لعربية 
: حجم  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ن���اح���ي���ة  م����ن 

وكفاية وجودة �لغذ�ء و�لقيمة �ل�شعرية 
وم���ن �ل��ن��اح��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة م��ن حيث 
للمبادرة  طاقاتهم  وتفعيل  �مل�شتثمرين 
يف �لإن���ت���اج و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع �ل���زر�ع���ي ومن 
�لناحية �ل�شيا�شية من ناحية �ل�شيا�شات 
و�لقر�ر�ت �ملنا�شبة لتوحيد ��شرت�تيجية 
�لعلمية  �لناحية  وم��ن  �ل��ع��رب��ي  �لعمل 
و�ملخترب�ت  �لأبحاث  تفعيل  جانب  من 
�لناحية �خل��دم��ي��ة من  �ل��زر�ع��ي��ة وم��ن 
�لعمالة  و�����ش���ت���ق���ط���اب  ت�����ش��غ��ي��ل  ح���ي���ث 
�لزر�عية �لعربية وو�شائل �لتدريب من 
معاهد وجامعات زر�عية.  كما �شيبحث 
�لهيئة  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  �للقاء 
�لزر�عي  و�لمن���اء  لا�شتثمار  �لعربية 
وجهود  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  و�مل����ح����ف����ز�ت 
�لتو�فق بينهما ، و�شيقدم �للقاء حتليل 
وم�شاعي  �لقت�شادية  �لقمة  ل��ق��ر�ر�ت 
�لفجوة  تقلي�س  نحو  �ل��ف��ائ��دة  تعظيم 
�لعربية  �لهيئة  جهود  وبيان  �لغذ�ئية 

�لزر�عي يف جمال  لا�شتثمار و�لمن��اء 
تعزيز �لمن �لغذ�ئي �لعربي و�لتعريف 
ب��اخل��ارط��ة �ل��زر�ع��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة وجهود 
�طار  يف  ��شتثماري  تكتل  لبناء  �لهيئة 
خطتها �ل�شرت�تيجية �جلديدة وجهود 
�مل�شرتكة  ل���اج���ت���م���اع���ات  �ل��ت��ح�����ش��ري 
زيادة  وق����ر�ر  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  للهيئات 
�لعربية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  �أم��و�ل  روؤو���س 

�مل�شرتكة وبن�شبة ل تقل عن 50%. 
�لقت�شادي  �ل���ل���ق���اء  و���ش��ي��ت��ط��رق  ك��م��ا 
�لهيئة  ج��ه��ود  �ىل  �مل��ف��ت��وح  �لع���ام���ي 
�لعربية لا�شتثمار و�لإمناء �لزر�عي يف 
جمال �لمن �لغذ�ئي وم�شاهمة �لهيئة 
يف تفعيل مفهوم ن�شر �لوعي �لجتماعي 
وتعميم �لفكر �ل�شتثماري نحو حتقيق 
)�لتحديات  �ل��ع��رب��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم�����ن 
و�مل���ح���ف���ز�ت( وج��ه��ود �ل��ت��ع��اون ب��ني كل 
�لعربية  و�جلامعة  �لعربية  �لهيئة  من 
ي��ق��دم��ه ك��ل م��ن �لأم����ني �ل��ع��ام �مل�شاعد 

لل�شئون �لقت�شادية ورئي�س �لهيئة. 
�لقت�شادي  �ل���ل���ق���اء  يف  و����ش���ي�������ش���ارك 
�لعامي �ملفتوح للهيئة قياد�ت وز�ر�ت 
�لإمار�ت  ب��دول��ة  و�مل��ي��اه  و�لبيئة  �ملالية 
�ل�شناديق  وق���ي���اد�ت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شندوق  وهي:  و�لتنموية  �ل�شتثمارية 
�أبوظبي  ����ش���ن���دوق  و  �ل���ع���رب���ي  �ل��ن��ق��د 

�لدو�ئر �لقت�شادية  ، وقياد�ت  للتنمية 
بدولة  و�ل�������ش���ن���اع���ة  �ل���ت���ج���ارة  وغ������رف 
وبالباد  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
�لرقابة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  و�أج��ه��زة  �لعربية 
�لغذ�ئية و�لزر�عية وقياد�ت عن �لغرفة 
ومكتب  �لفرن�شية  �لعربية  �ل��ت��ج��اري��ة 

منظمة �لفاو ومركز �لزر�عة �مللحية.

يقام برعاية نائب حاكم دبي

اأمني عام اجلامعة العربية لل�سوؤون االقت�سادية و�سل الدولة للم�ساركة يف لقاء الهيئة العربية لال�ستثمار واالإمناء الزراعي اخلمي�ض
وذلك وفقًا لقرارات القمة العربية ومبادرة خادم احلرمني ال�رشيفني الغذائي  الأمن  حتقيق  يناق�ش  اللقاء   : •• ال�رشهان 

15

�أعلن بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ، �لبنك �لر�ئد يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط، �ليوم عن فوزه بجائزة 
�أف�شل بنك للخدمات �مل�شرفية لاأفر�د يف دولة 
�لتميز  برنامج  �شمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
لاأفر�د  �ملخ�ش�شة  �ملالية  �خل��دم��ات  يف  �ل��دويل 
�شركار،  �شوفو  وق��ام   . بانكر  �آ�شيان  موؤ�ش�شة  من 
ل��اأف��ر�د يف بنك  �لأع��م��ال �مل�شرفية  م��دي��ر ع��ام 
�لإمار�ت دبي �لوطني ، با�شتام �جلائزة بالنيابة 
�لذي  توزيع �جلو�ئز  وذل��ك يف حفل  �لبنك،  عن 
مار�س   21 يف  �جلنوبية  بكوريا  �شيول  يف  �أق��ي��م 

  .2013
ومت تكرمي �لبنك كاأف�شل مزود للخدمات �ملالية 
�ملخ�ش�شة لاأفر�د تقدير�ً ملا يقدمه من خدمات 
على  جمزية  عائد�ت  حتقق  م�شتد�مة  م�شرفية 
�ملدى �لطويل مع �لرتكيز على �لعماء وو�شعهم 
�أكرث من  �مل�شابقة  يف �ملقام �لأول. وقد �شارك يف 
�مل�شرفية  خدماتها  تقدم  مالية  موؤ�ش�شة   160
لاأفر�د يف مناطق �آ�شيا – �ملحيط �لهادي، و�آ�شيا 
هي  وهذه  و�أفريقيا.  �خلليج  ومنطقة  �لو�شطى، 
على هذه  �لبنك  فيها  يح�شل  �لتي  �لثانية  �مل��رة 

�أحد  وهو  �لوطني،  دبي  بنك  كان  �جلائزة، حيث 
دبي  �لإم���ار�ت  بنك  يتاألف منهما  �ل��ذي  �لبنكني 
�لوطني ، قد نال هذه �جلائزة يف �لعام 2007، 
�إع��ان �ندماجه مع بنك �لإم��ار�ت يف �لعام  قبل 

نف�شه.
م�شرورون  نحن  ���ش��رك��ار:  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ل��ل��غ��اي��ة ل��ف��وزن��ا ب��ه��ذه �جل���ائ���زة �مل��رم��وق��ة، �لتي 
تكرم بنك �لإمار�ت دبي �لوطني كاأف�شل بنك يف 
�خلدمات �مل�شرفية لاأفر�د يف �لإمار�ت �لعربية 
للنجاحات  تقدير�ً  �جلائزة  هذه  وتاأتي  �ملتحدة. 

حيوي  دور  لإجناز�تنا  كان  حيث  حققناها،  �لتي 
يف �لرتقاء باأد�ء �لقطاع �مل�شريف يف �ملنطقة �إىل 
�آف���اق ج��دي��دة م��ن �جل���ودة و�ل��ت��م��ي��ز. كما يعترب 
�لتكرمي دليًا جلياً على �لتز�منا �جلاد بتطوير 
وت����ق����دمي جم���م���وع���ة م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن �خل���دم���ات 
�مل�شافة لاأفر�د.  �لقيمة  ذ�ت  �ملبتكرة  و�ملنتجات 
�أنها  �إذ  ك��ربى،  �أهمية  ن��ويل ه��ذه �جلائزة  ونحن 
�لو�قعية و�لهامة  �لت�شغيلية  تركز على �لق�شايا 
�شمن قطاع �خلدمات �مل�شرفية يف �لدولة و�لذي 

ي�شهد تطور�ً ومنو�ً مت�شارع �خلطى .

االإمارات دبي الوطني يفوز بجائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية لالأفراد يف االإمارات من موؤ�س�سة اآ�سيان بانكر 
املال والأعمال

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

يركبون  �لأ�شخا�س  �أم�س عن �شبط جمموعة من  م�شاء  �خليمة،  ر�أ���س  بلدية  بها  قامت  تفتي�شية  �أ�شفرت حملة 
درجات هو�ئية ويعملون على بيع وترويج �لأ�شماك ، دون ترخي�س من �لد�ئرة، وبدون ��شتخد�م )�لثلج(، للحفاظ 

على �شامة �لأ�شماك ومنع تلفها.
وقال مبارك �ل�شام�شي، رئي�س د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة: �إن �لبلدية تلقت باغا من �أحد م�شادرها من �لأهايل، 
دون  �لأ�شماك  يبيعون  �لآ�شيوية يف منطقة �جلزيرة �حلمر�ء،  �إح��دى �جلن�شيات  �أبناء  بوجود عدد من من  يفيد 
و�شع ثلج عليها، ويتنقلون حاملني ب�شائعهم من �لأ�شماك على من در�جات هو�ئية، لبيعها لاأهايل �أو للمحات 
�لتجارية، لتبادر �إد�رة �ل�شحة �لعامة، �لتابعة للبلدية، �إىل حتريك عدد من مفت�شيها �إىل �ملوقع، حيث كان �لعمال 
وتفتي�س  �ملخالفني  �لعمال  مد�همة  بغية  �ملنطقة،  يف  )كافترييا(  �ل�شغرية  �ملطاعم  �أحد  يف  يتجمعون  �ملخالفون 
�للحوم  �لغذ�ئية، ل�شيما من  �ملو�د  ببيع وجتارة  �ملتعلقة  �لبلدية و�شروطها  للو�ئح  و�لتاأكد من خمالفتهم  �ملكان 

و�لأ�شماك، و�شبطهم.
�لعمال، �لذين  �إىل موقع )�لكافترييا(، حيث د�هم  �لفور  �لد�ئرة �جته على  �أن فريق مفت�شي  �ل�شام�شي  و�أ�شاف 
حاولو� �لفر�ر، لكن مفت�شي �لبلدية متكنو� من �شبط عدد منهم، بينما جنح عدد �آخر بالهرب من �ملوقع، وتعكف 
�لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  متهيد�  و�لتحريات،  �خليوط  من  ع��دد  با�شتخد�م  و�إح�شارهم،  تتبعهم  على  حاليا  �ل��د�ئ��رة 

�لقانونية بحقهم.
ومن جهته ذكر خليفة مكتوم، مدير �إد�رة �ل�شحة �لعامة يف بلدية ر�أ�س �خليمة، �أن عملية مد�همة موقع �لكافترييا، 
تقرير  6 عمال، وفق  نحو  فيها، متخ�شت عن �شبط  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  بو��شطة  �لأ�شماك  بائعي  وج��ود  خال 
�لذين لذو�  �لإم�شاك بهم، ونظر�ئهم  �ملفت�شون من  �ملد�همة، وهو عدد ي�شمل من متكن  �لبلدية خال  مفت�شي 
بالفر�ر، ممن يبيعون �إجمال �لأ�شماك على در�جات هو�ئية بدون ��شتخد�م �لثلج لتربيدها وحفظها، معترب� �أن 

عدد �لعمال �ملخالفني، �لذين �شبطو� خال مد�همة �لكافترييا وتفتي�شه، يعترب كبري�.

•• اأبوظبي -وام:

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  م�����ش��رف  ن��ظ��م 
�ملركزي ندوة حول قانون �لإمتثال �ل�شريبي 
�لأمريكي للح�شابات �لأجنبية �جلديد �لفاتكا 
ناق�شت  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �لرئي�شي  م��ق��ره  وذل���ك 
�لندوة �لتز�مات �حلكومات �لتي توقع �تفاقية 
�لفاتكا مع حكومة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
يتعلق  فيما  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ق��ان��ون  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
فيما   .. �لأخ���رى  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  بالبنوك 
�أو�شى �ملتحدثون بتوقيع �تفاقية مع �حلكومة 
�لأمريكية ح�شب �لنموذج �لأول �لذي �عتربوه 
�أف�شل خيار متاح للتعامل مع �لقانون �ملذكور. 
�شارك يف �لندوة م�شوؤولون من وز�رتي �ملالية 
و�ل�شلع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  وه��ي��ئ��ة  و�لق��ت�����ش��اد 
�خلز�نة  ووز�رة  �مل��ت��ع��ددة  لل�شلع  دب��ي  وم��رك��ز 
�لأم��ري��ك��ي��ة و�مل�����ش��رف �مل��رك��زي وك��ب��ار ممثلي 
�لدولة  يف  �لأخ��رى  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لبنوك 
بجانب ممثلي �شركتي  باتن بوجز �لأمريكية  
و��شنطن  وم��ق��ره��ا  �ل��ق��ان��ون  يف  �ملتخ�ش�شة 
بن  �شلطان  معايل  و�أك���د   . ديلويت  و  �شي  دي 
�ملركزي يف  �مل�شرف  �ل�شويدي حمافظ  نا�شر 
تقوم �جلهات  �أن  �لندوة �شرورة  كلمته خال 
�إجر�ء�ت �للتز�م  �لرقابية يف �لدولة بت�شهيل 

و��شحة  تعليمات  وو�شع  �لأمريكي  بالقانون 
مبا  لإ���ش��ر�ف��ه��ا  �خلا�شعة  �مل��ال��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
م�شري�  �ملذكور..  �لقانون  ومتطلبات  يتما�شى 
تبحث  �ل���دول���ة  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  �أن  �إىل 

�لأمريكية  �حل���ك���وم���ة  م���ع  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
م��ن جانبه ثمن   . �لفاتكا  ب��ق��ان��ون   ل��ال��ت��ز�م 
�لأمريكية  وزي��ر �خلز�نة  م��ازر م�شاعد  م��ارك 
�لريادي  �ل��دور  �ل�شريبية  �ل�شيا�شات  ل�شوؤون 

مل�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي ب�شاأن 
قانون  �لفاتكا  .. متطلعا �إىل بدء �ملفاو�شات 
ب�شاأن توقيع �تفاقية بني �حلكومتني لتطبيق 

�لفاتكا بفعالية وكفاءة يف دولة �لإمار�ت. 

�سبط  باعة براأ�ض اخليمة يروجون االأ�سماك 
على درجات هوائية

م�سرف االإمارات املركزي ينظم ندوة حول قانون الفاتكا 

دخ��ل��ت ف��ع��ال��ي��ة �ك��ت�����ش��ف �لإم������ار�ت �ل�����ش��ن��وي��ة �خلام�شة 
نظمتها  �لتي  �لوعرة،  �لطرقات  على  �ل�شيار�ت  لقيادة 
�ينوك للزيوت �لتابعة ل�شركة برتول �لإمار�ت �لوطنية 
)�ينوك(، و�لتي تعترب و�حدة من �أ�شرع �شركات �لزيوت 
بالتعاون مع �شركة  �لأو�شط،  �ل�شرق  و�ل�شحوم منو�ً يف 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ش��ي��ار�ت �إح�����دى �أب�����رز ���ش��رك��ات جمموعة 
لاأرقام  جيني�س  مو�شوعة  �ل��ّر���ش��ت��م��اين   ع��ب��د�ل��و�ح��د 
�لقيا�شية عن �أطول قافلة �شيار�ت عرب �ل�شحر�ء، عاوة 
�إم��ار�ت��ي ل�شالح  �أل��ف دره��م   50 على جناحها يف جمع 

مركز ر��شد لعاج ورعاية �لطفولة . 
و���ش��ه��دت فعالية ه���ذ� �ل��ع��ام م�����ش��ارك��ة �أك���رث م��ن 600 
�مل�شاركني  لعدد  �لأعلى  هو  قيا�شي  م�شتوى  يف  �شخ�س 
�ل�شائقون  �لآن. و�نطلق هوؤلء  �لفعالية حتى  تاريخ  يف 
�لتي  �ل��ب��ك��ر  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �ل��ط��رق��ات  ع��رب  �ملتحم�شون 
فتحت �أمامهم �آفاقاً مذهلة للقيادة. و�شارك يف فعالية 
على  رباعي  دف��ع  �شيارة   153 �لقيا�شي  �لرقم  حتطيم 

م�شار بطول 30 كم.
�لرئي�س  خ����وري،  ع��ب��د�هلل  �شعيد  ق���ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 

جيني�س  مو�شوعة  دخ��ول  ي�شرفنا   : لينوك  �لتنفيذي 
�لإمار�ت  �كت�شف  فعالية  خال  من  �لقيا�شية  لاأرقام 
�لطرقات  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��ادة  ع�����ش��اق  �إل��ي��ه��ا  ��شتقطبت  �ل��ت��ي 
�لفعالية  وتف�شح هذه  �لباد.  �أنحاء  �لوعرة من جميع 
جديدة  م�����ش��ار�ت  ل�شتك�شاف  �مل�����ش��ارك��ني  �أم����ام  �مل��ج��ال 
للقيادة عرب �لطرقات �ل�شحر�وية ، ودعم ق�شية نبيلة 
يف �لوقت نف�شه. ويعك�س دعمنا لهذه �لفعالية �لتز�منا 
ت�شنع  م��ب��ادر�ت  خ��ال  م��ن  �ملجتمع  جت��اه  مب�شوؤوليتنا 
م�شاركة  �لفعالية  و�شهدت  �لنا�س.  حياة  يف  مهماً  فارقاً 
كبرية من �ل�شائقني �ل�شغوفني بالقيادة على �لطرقات 
�لوعرة، ومت �لتربع ريع �لفعالية �إىل مركز ر��شد لعاج 

ورعاية �لطفولة .
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  عياط،  مي�شال  قال  وب��دوره 
�لإمار�ت  �كت�شف  فعالية  ر�شخت   : لل�شيار�ت  �لعربية 
مع  بالتعاون  لل�شيار�ت  �لعربية  �شركة  تنظمها  �لتي   ،
�خلم�س  �ل�شنو�ت  م��دى  على  مكانتها   ، للزيوت  �ينوك 
�شمن  �ملرتقبة  �لفعاليات  �أك���رث  م��ن  ك��و�ح��دة  �ملا�شية 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  �ل���وع���رة يف  �ل���ط���رق  ري��ا���ش��ات  �شل�شلة 

�لفعالية جناحاً  ه���ذه  ���ش��ه��دت  وق���د  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
ريا�شات  ع�شاق  �أم���ام  �لفر�شة  �إت��اح��ت��ه��ا  بف�شل  ك��ب��ري�ً 
�لأمو�ل  وجمع  لا�شتمتاع  و�لعائات  �ل��وع��رة  �لطرق 
ل�شالح جهات خريية. و�أود �لإعر�ب عن فخرنا لدخول 
مو�شوعة جيني�س لاأرقام �لقيا�شية يف دورة هذ� �لعام، 
وجمع  دب��ي،  مدينة  �إىل  جديد  ��شتثنائي  لقب  و�إ�شافة 

�ملال ل�شالح ق�شية خريية جديرة بالهتمام .

�لرمال على طريق دبي-  وبانطاقها من نقطة قلعة 
كامًا يف  �ل�شاحرة يوماً  �لفعالية  �لعني، ت�شمنت هذه 
�ل�شحر�ء حيث قاد �ملبتدئون و�خلرب�ء على حد �شو�ء 
�لرحلة  هذه  وتكللت  �لرملية.  �لكثبان  على  �شيار�تهم 
�جلديدة،  باثفايندر  ني�شان  ���ش��ي��ارة  ب��اإط��اق  �مل�شوقة 
وف��ق��ر�ت ترفيهية يف منتجع  ع�����ش��اء  ذل���ك ح��ف��ل  وت��ب��ع 

�ل�شحر�ء. 

بتنظيم من اآينوك و�سركة العربية لل�سيارات 

اكت�سف االإمارات تدخل مو�سوعة جيني�ض لالأرقام القيا�سية عن اأطول قافلة �سيارات عرب ال�سحراء
األف درهم اإماراتي ل�شالح مركز را�شد لعالج ورعاية الطفولة  50 •• جمعت 

عربي ي�سيد بالدور املتنامي للمراأة 
االإماراتية يف اإطالق عالمات جتارية ناجحة

•• دبي-وام:

�مل��ر�أة �لعربية يف �لإقت�شاد �لعاملي �لثاين �لذي عقد موؤخر�  �شهد منتدى 
�ملتحدة  �ململكة  �لعربية يف  �لربيطانية  �لتجارة  بدعم من غرفة  لندن  يف 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س �لحت����اد �ل��ع��رب��ي �لق��ت�����ش��ادي م�����ش��ارك��ة �لعامة 
�لإمار�تية  زري و بري�شم  . و�أ�شاد �ملنتدى �لذي ح�شره وزر�ء ودبلوما�شيون 
�شركات  عن  وممثلون  تنفيذيون  وروؤ�شاء  و�أعمال  وخ��رب�ء  ق��ر�ر  و�أ�شحاب 
ب��ح��وث وت��ط��وي��ر وروؤ����ش���اء ج��م��ع��ي��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات و�أك���ادمي���ي���ون وممثلون 
�لأعمال  لن�شاء  �ملتنامي  ب��ال��دور  وع��رب��ي��ة  �أوروب��ي��ة  �إع��ام��ي��ة  و���ش��ائ��ل  ع��ن 
�لإمار�تيات يف �إطاق عامات جتارية ناجحة. و��شتعر�س �ملنتدى خال 
�خلطو�ت  �شوء  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  ل�شيما  �خلليجية  �مل���ر�أة  �إجن���از�ت  جل�شاته 
�لبارزة �لتي خطتها دولة �لإم��ار�ت يف توفري مقومات �لقت�شاد �حلديث 
�لقائم على �ملعرفة وت�شجيع �لقطاع �خلا�س على �لإنخر�ط فيه من خال 
توفري بيئة عمل مرنة مدعومة ببنية حتتية و�شبكة �ت�شالت ومو��شات 
عاملية �مل�شتوى. وقالت نازك �ل�شباغ موؤ�ش�شة زري و بري�شم �إن �مل�شاركة يف 
�أعمال �ملنتدى جاءت يف �أعقاب �ملنتدى �لربيطاين �لإمار�تي �لذي نظمه 
�لتجارة  �لمار�تية وغرفة  و�ل�شفارة  �لمار�تيات  �لعمال  �شيد�ت  جمل�س 
�لعام  م��ن  دي�شمرب  يف  ل��ن��دن  يف  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  �لعربية  �لربيطانية 
هذ� �ملنتدى ت�شليط �ل�شوء على  �أعمال  خال  مت  �نه  و�أ�شافت   .2011
�إجن��از�ت �ملر�أة �لعربية و�لإمار�تية على وجه خ�شو�س يف �قت�شاد �ملعرفة 
�حل��دي��ث و�لإ���ش��ادة ب��ال��دور �ل��ري��ادي ل��ل��م��ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف تعزيز �أو��شر 
�لتعاون بني �لإحت��اد �لأوروب��ي ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط يف كافة �ملجالت 

�لقت�شادية وميادين �لأعمال.
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العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/643   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: قي�س طه  )ح�شب �لعقد( قي�س طه يا�شني  )ح�شب �لقامة( 
 )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/632   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد ��شد �هلل ��شرف �هلل )ح�شب �لعقد( 
حممد ��شد �هلل ��شرف �هلل  )ح�شب �لقامة(   )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/645   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: عاء نا�شر �لرو��شده )ح�شب �لعقد( عاء نا�شر �لرو��شده )ح�شب �لقامة(  
)جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/629   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شمري م�شطفى  )ح�شب �لعقد( 
�شمري م�شطفى �شالح عبد�جلليل  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/647   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شادي خروبي )ح�شب �لعقد( �شادي علي خروبي ) ح�شب �لقامة(
  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/630   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: خالد بودوكات قادر )ح�شب �لعقد(
بودكات قادر خالد ) ح�شب �لقامة( )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/646   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �حمد �شربي �لغريب علي  )ح�شب �لعقد(
 �حمد �شربي �لغريب علي  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/631   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: علي حممود �بر�هيم )ح�شب �لعقد(
 علي حممود حممد �بر�هيم  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتام �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 264 /2013    جت جز-   م ر -ب- ع ن

مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حلق  حميد  علم  خور�شيد  حممد  مدعي/   
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �ل�شام�شي  ر��شد  �شيف  �شامل  عليه: 
�لدين  �عانه/جمال  �ملطلوب  71235درهم  مببلغ  مالية  �لدعوى:مطالبة 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حمد  عزيز  �شودري 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/1 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 343 /2013    جت جز-   م ر -ب- ع ن

 مدعي/ مكتب لندن لتاجري �ل�شيار�ت وميثله قانونا/ عبد�هلل خاطر �شلطان �شيف 
�ملقبايل وكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي �جلن�شية: �لمار�ت    مدعي عليه: 
عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى:مطالبة  
�لنعيمي  عبيد  غميل  مطر  �عانه/عبد�هلل  �ملطلوب  درهم    5000 مببلغ  مالية 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/31 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   -
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/66 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وط��ل��ب  �لم�����ار�ت    �جلن�شية:  عبد�لغفور  ح��اج��ي  عبد�ل�شتار 
املعلومات  �لتجاري )عبدال�ستار خلدمات  �ل�شم  تنازل يف   : يت�شمن  حمرر 
عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة     ) التجارية/ذ.م.م 
�ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  لدى غرفة  و�مل�شجل   )1935( �مللف  رقم  حتت 
�ل�شيد/ ف�شل �شامل �شايف �لعامري �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28    

 اعـــــــالن       
 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيدة/  
فاطمة �حمد عبيد �ملغني �لنقي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على حمرر 
د�ئرة  و�ملرخ�س من  �لتجاري )بقالة بن رحمة (  يت�شمن :تنازل  يف �ل�شم 
بتاريخ  �ل�شادر   140154 رق��م  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
�ل�شيد/��شماعيل  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف    1984/3/28
بن ليتي كرمي  �لدين �جلن�شية: بنغادي�س   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
مكتب الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/232  

و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/خان  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل   
يف  �لتوقيع  ع��ل��ى   �لت�شديق  وط��ل��ب  �لهند  �جلن�شية:  �ل��دي��ن  خ��ان ظهري  �ح��م��د  وزي���ر 
 ) ذ.م.م  املعدنية  للمقاولت  )عرفه  �لتجاري  �ل�شم  يف  تنازل   : يت�شمن  حم��رر 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )48420( و�مل�شجل 
�لتوبار�مبيل كوجنو  عبد�ملجيد  �ل�شيد/  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  لدى غرفة 
مويدين �جلن�شية: �لهند مبو�فقة: �ل�شيخ عبد�لعزيز بن �شعيد بن عبد�لعزيز �لنعيمي 
�جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10752 بتاريخ 2013/3/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/238  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لعلي  ري�شان  �شعيد  علي  �حمد  حممد 
على  �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ل�شم �لتجاري )املن�سورة ل�سيانة 
املباين ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�ل�شيد/ عبد�هلل  �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل  )6785( و�مل�شجل لدى غرفة 
�حمد ح�شن ��شماعيل �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  300/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

ممثل  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �حلو�شني  قا�شم  حممد  قا�شم  حممد   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:�شركة  �ملد�ئن لتجارة �لقفال ولو�زمها �جلن�شية: �لمار�ت   موؤ�ش�شة 
يا�شني لادو�ت �ل�شحية ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء 
حكم مطالبة مالية وفائدة قانونية 112.787 درهم   �ملطلوب �عانه/حممد عبد�لغني 
�لري�س �جلن�شية: �شوريا  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/1543 جت كل-م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/31 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 

�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
يف الدعوى رقم 2012/2607 جتاري كلي ال�سارقة

�لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  عد�لة  عن  �ل�شادر  �لتمهيدي  �حلكم  على  بناء   
�لبتد�ئية �لد�ئرة �لكلية �لوىل بتاريخ 2013/2/14 يتعني على �ملدعى عليها/ 
كورني�س  �ملجاز-  �ل�شارقة-  �مارة  �لقامة  حمل  �لبناء،  ملقاولت  �حد  �شركة 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �جتماعات �خلربة يف  �لر�شيد ح�شور  برج  �لبحرية- 
�شارع  ديرة-  دبي-  �لكائن  دبي  ت�شارترد  ملكتب  �لر�شمي  �لدو�م  �شاعات  خال 
�ملطينة-بناية �شل�شبيل - مكتب رقم 109هاتف - 04-2727123 - 04-2727112 
�لوثائق  كافة  و�ح�شار  �ملذكور  �ملحا�شبي  �خلبري  ملقابلة   04-2727101 فاك�س 
كلي  جتاري   )2012/2607( رقم  �لدعوى  يف  موقفهما  توؤيد  �لتي  و�مل�شتند�ت 

�ل�شارقة وذلك خال مدة ��شبوع من تاريخ ن�شر �لعان.
اخلبري املحا�سبي/ الدكتور حممد ا�سماعيل الزرعوين

اعالن اجتماع خربة
العدد  10752 بتاريخ  2013/3/28      

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/39 ا�سكالت عمالية

لوقف  ع��م��ايل   2012/1660 رق��م  �لتنفيذ  يف  ����ش��ك��ال  �لق�شية:  م��و���ش��وع 
حممد  ���ش��ده/1-  �مل�شت�شكل  �ع��ان��ه  -�مل��ط��ل��وب  �لتنفيذية    �لج����ر�ء�ت 
�لعان:  مو�شوع  �لق��ام��ة.  حم��ل  جمهول  عبد�حلميد   فهمي  ح�شني 
�ل�شاعة   2012/4/1 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  قد  بانه  نعلنكم 
8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال �عاه و�لتي يتوجب 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم 

مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1327 جتاري جزئي  ابوظبي 

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م    �ملدينة  حد�ئق  مطعم  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2012/10/8  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
ح�شن  وميثلها  و�شوبرماركت  للتجارة  فاطمة  �شركة   / ل�شالح  �ع��اه  بالرقم 
علي مطر �لريامي- بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
�لفا  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )55.706 دره��م( خم�شة وخم�شون  عليها �ن 
و�شبعمائة و�شتة در�هم، و�لزمتها كذلك بامل�شاريف  مبلغ مائتي درهم �تعاب 
�ملحكمة  بتوقيعي وختم  .���ش��در  م��ن طلبات.   ذل��ك  م��اع��د�  ورف�شت  �مل��ح��ام��اة، 
بتاريخ �ملو�فق   حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 656 /2013    جت كل-   م ت -ب- اأظ

وميثلها  ذ.م.م  �ل�شا�شية  �حلديد  منتوجات  لتجارة  �لهدف  �شركة  مدعي/   
حربي لطفي �لعو�د �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة كامكو للمقاولت 
�ملطلوب  خبري  �لدعوى:ندب  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  كامكو  �عانه/�شركة 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/4/14 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10752 بتاريخ   2013/3/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2587 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغادي�س   �جلن�شية:  �لعامل  ربيع  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لعامل  ربيع  �عانه:حممد  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لاأجرة  كار�س 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا �ن طالب  �جلن�شية: بنغادي�س عنو�نه: 
�لدعوى رقم 2012/2356 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند 
لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   
�جر�ء�ت  تفاديا لتخاذ  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

�لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

اعـــــالن تغيري ا�سم �سخ�س
ويحمل  �لم���ار�ت  �جلن�شية  �ملنهايل  حريز  عي�شة  �شفيان  يعلن 
�أبو  من  ���ش��ادرة  رقم784194448074297  هوية  بطاقة 
بالكامل  �ل�شم  لي�شبح  طناف    ��شم  ��شافة  يف  رغبته  عن  ظبي 
�شفيان عي�شة �حلريزطناف �ملنهايل فعلى من له حق �لعرت��س 
مر�جعة �ملذكور �أعاه على  هاتف رقم 0503399998  خال 

�أ�شبوع من ن�شر هذ� �لإعان هذ� للعلم
مت ن�شر �لإعان علي م�شوؤولية �ملعلن

فقدان جواز �سفرت
عبا�س  حممد  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتاين  �����ش���ل���م-  حم��م��د 
�جلن�شية -  جو�ز �شفره   رقم     
من  �شادر   )1014371(
ب��اك�����ش��ت��ان  م��ن ي��ج��ده عليه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     

 050/1340999

فقدان جواز �سفرت
�ر�شد  ب����ال  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
ج����������اوي����������د- ب����اك���������ش����ت����اين 
�جلن�شية-   جو�ز �شفره   رقم     
من  �شادر   )3705361(
ب��اك�����ش��ت��ان  م��ن ي��ج��ده عليه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     

 050/1340999

فقدان جواز �سفرت
ج�شيم  حممد  �ملدعو/  فقد 
�لدين �بوطاهر- بنجادي�س 
�شفره    ج���و�ز     - �جلن�شية   
رقم     )498065( �شادر 
يجده  من  بنجادي�س   من 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/8927777

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت �مل���دع���وة/ ����ش���اره بت 
�ندوني�شيا   - ك���ارد�ت���ا   و�ر� 
�جلن�شية   -   جو�ز �شفرها 
رق��م     )593999(�شادر 
م��ن �ن��دون��ي�����ش��ي��ا م��ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/1522497

فقدان جواز �سفرت
زغلول    ن��ور  �مل��دع��و/  فقد 
�جلن�شية    ه�����ول�����ن�����د�   -
�����ش����ف����ره  رق���م      -   ج�������و�ز 
من  )7121(�شادر 
ي���ج���ده عليه  م����ن  م�����ش��ر 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/1118982

فقدان جواز �سفرت
�ل�شيخ  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
حممد �حمد �ل�شيخ حمد  
�جلن�شية-    �ل���������ش����ود�ن   -
ج������������و�ز ��������ش�������ف�������ره   رق�����م     
يجده  من   )555100(
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/6826236

فقدان جواز �سفرت
�يدين�شيو  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�لفلبني   - �ن���ي�������س   ي��������اد�و 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   ج�����و�ز �شفره   
رقم     )342015( �شادر 
يجده  م�����ن  �ل���ف���ل���ب���ني  م�����ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/6152113

فقدان جواز �سفرت
ندمي  �شيد  �مل��دع��و/  ف��ق��د 
باك�شتاين   - �شاه    ح�شني 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   ج���و�ز �شفره   
رق������م     )5174681(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 055/8369509

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ �شاجري ثوبيل 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن   - هندي 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   ج���و�ز �شفره   
رق������م     )4554281(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 055/2091285

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دت �مل���������دع���������وة/ �مي�����ا 
�شوتي�شنا    �نوت  بت  �شوتيني 
�جلن�شية-    �ن��دون��ي�����ش��ي��ا   -
ج������������و�ز �������ش������ف������ره������ا   رق�����م     
)398829(    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/6880068

العدد 10752 بتاريخ 2013/3/28   



الفجر الريا�شي

1717

األربعاء -    27   مارس    2013 م    -    العـدد   10751
Wednesday   27    March    2013  -  Issue No   10751

ي���وم �جل��م��ع��ة �ملا�شي  �أق��ي��م��ت م�����ش��اء 
مناف�شات  ���ش��م��ن  �مل���وؤج���ل���ة  �مل����ب����ار�ة 
�لثاين  �ل������دور  م���ن  �لول  �ل����ش���ب���وع 
�شنو�ت   10 �ل�����ش��ب��ات حت��ت  ل����دوري 
و�ل��������ذي ي��ن��ظ��م��ه �حت�������اد �لإم����������ار�ت 
لل�شطرجن حيث �أقيم لقاء و�حد جمع 
�ل�شارقة  ن����ادي  ���ش��ب��ات  ف��ري��ق��ا  ب���ني 
و�شبات نادي دبي لل�شطرجن و�أنتهى 
�للقاء بفوز �شبات دبي على �شبات 
حيث   ، 4-�شفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
دبي  لعبات  فوز  عن  �لنتائج  �أ�شفرت 
هند فرج ومروى عبد�لبا�شط وغالية 
ع���ل���ى لعبات  زي������اد  وع����ه����ود  حم���م���د 
وعائ�شة  �حل���م���ادي  م���رمي  �ل�����ش��ارق��ة 
حممد  وري��ان  �حلمادي  ومنال  �شيف 

على �لتو�يل.
�جلمعة  غ��د  ي��وم  م�شاء  و�شتقام  ه��ذ� 
�لدور  من  �لثاين  �ل�شبوع  مناف�شات 
�ل���ث���اين ل���دوري���ات �ل�����ش��ط��رجن ب10 
لقاء�ت يف 4 مدن �لدولة وهي �لعني 

و�ل�شارقة وعجمان و�لفجرية.
ففي دوري �ل�شبال حتت 10 �شنو�ت 
فعلى �شالة �لثاين من دي�شمرب بنادي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ط��رجن �شوف  �ل���ع���ني 
ي�شت�شيف فريق �لعني �أ�شبال �ل�شارقة 
حيث يت�شمن ت�شكيلة �لفريقني نخبة 
من �لرب�عم �ملتميزين باللعبة ، فيما 
فريق  �أ���ش��ب��ال  �ل��ث��اين  �للقاء  �شيجمع 
لل�شطرجن  و�أب��وظ��ب��ي  ع��ج��م��ان  ن���ادي 
و�لذي يت�شمن �أي�شاً بع�س �لاعبني 
�شنو�ت،   10 حتت  �لوطني  باملنتخب 
�ل�شبال  دوري  �لثالث من  �للقاء  ويف 
�أ�شبال  �ل��ف��ج��رية  ف��ري��ق  �شيت�شيف 

فريق نادي دبي لل�شطرجن. 
نادي  فريق  �ل�شبال  دوري  ويت�شدر 
وياأتي  نقطة   11 بر�شيد  �ل�����ش��ارق��ة 

باملركز �لثاين فريقا �لعني و�أبوظبي 
بر�شيد 9 نقاط ويتفوق �لعني بفرق 
و�لذي  �أبوظبي  فريق  عن  �ل��ط��اولت 

جاء ثالثاً.
10 �شنو�ت  �ما دوري �ل�شبات حتت 
فريق  ي�شت�شيف  �ل��ع��ني  مدينة  ففي 
�ل�شارقة  �شبات  ف��ري��ق  �ل��ع��ني  ن���ادي 
�ل����ث����اين  �ل�����ل�����ق�����اء  ويف  ل���ل�������ش���ط���رجن 
�لفجرية  ف��ت��ي��ات  ف��ري��ق  �شي�شت�شيف 

�شبات فريق نادي دبي لل�شطرجن.
وي��ت�����ش��در ف���ري���ق ف��ت��ي��ات ن�����ادي دبي 
بر�شيد  �ل�شبات  دوري  لل�شطرجن 
8 نقاط مت�شاوياً مع فتيات �ل�شارقة 
جاء  دب��ي  فتيات  ف��ري��ق  ت�شدر  �أن  �ل 
ن��ت��ي��ج��ة ف����رق ط���اول���ة و�ح�����دة ولديه 
مبار�ة موؤجلة. فيما جاء فريق فتيات 
�ل�شارقة باملركز �لثاين و�لعني باملركز 

�لثالث بر�شيد 6 نقاط. 
�شنة   14 حت��ت  �لنا�شئني  دوري  ويف 
دي�شمرب  من  �لثاين  ب�شالة  �شيلتقي 
ف��ري��ق ن����ادي �ل��ع��ني م���ع ف��ري��ق نادي 
�شيجمع  فيما  لل�شطرجن،  �ل�����ش��ارق��ة 
�للقاء �لثاين باملنطقة �ل�شرقية فريق 
ن���ادي �ل��ف��ج��رية م��ع ف��ري��ق ن���ادي دبي 

لل�شطرجن.
 14 حت��ت  �لنا�شئني  دوري  ويت�شدر 
لل�شطرجن  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق  �شنة 
9 ن��ق��اط ف��ي��م��ا ج����اء فريق  ب��ر���ش��ي��د 
نا�شئي �أبوظبي باملركز �لثاين بر�شيد 
7 نقاط ودبي ثالثاً بر�شيد 5 نقاط 

.
حتت  �لنا�شئات  دوري  مناف�شات  ويف 
14 �شنة �شتقام مبار�ة و�ح��دة جتمع 
�لفجرية مع فتيات  بني فريق فتيات 
دوري  يت�شدر  حيث   ، لل�شطرجن  دبي 
جولة  قبل  �شنة   14 حت��ت  �لنا�شئات 

�ل�شارقة  ن����ادي  ف��ت��ي��ات  ف��ري��ق  �ل���ي���وم 
ويليه  ن��ق��اط   8 ب��ر���ش��ي��د  لل�شطرجن 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ري��ق ن���ادي فتيات 
مبار�ة  ول��دي��ه  نقاط   4 بر�شيد  دب��ي 
موؤجلة مع فريق فتيات ر�أ�س �خليمة 
فيما ياأتي فريق فتيات نادي �لفجرية 
وبر�شيد  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  لل�شطرجن 

نقطتني.
حتت  �ل�����ش��ب��اب  دوري  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
18 �شنة �شتقام مبار�ة و�حدة ومهمة 
فريق  بني  �شتجمع  �ل�شارقة  مبدينة 
ن��ادي عجمان  وف��ري��ق  �ل�شارقة  ن��ادي 
لنادي  �جل����دي����د  مب���ق���ر  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ث��ق��ايف ل��ل�����ش��ط��رجن حيث 
كل  �ل�شارقة  فريق  ت�شكيلة  يت�شمن 
م��ن �ل��اع��ب��ني ع��ب��د�هلل م���ر�د ووليد 
غلنم  ور����ش��د  �مل���ر�زي���ق  وعي�شى  �ن���ور 
�لعمودي  وخليفة  �ل���زرع���وين  وف��ه��د 
ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ك��ون ت�����ش��ك��ي��ل��ة ع��ج��م��ان كل 
مر�شول  و�شلطان  يو�شف  ط��ارق  م��ن 
مر�شول  وحمد�ن  �لعو�شي  وعبد�هلل 

وحممد مر�شول.
ويت�شدر دوري �ل�شباب حتت 18 �شنة 

فريق نادي دبي لل�شطرجن بر�شيد 4 
باملركز  �ل�شارقة  فريق  وي��اأت��ي  نقاط 
عجمان  ث��م  نقطتني  بر�شيد  �ل��ث��اين 
�لعام  �ل����دوري  مناف�شات  ويف  ث��ال��ث��اً. 
لل�شيد�ت �شتقام مبار�ة و�حدة وهامة 
مبدينة �لعني جتمع بني فريقا فتيات 
�ل�شارقة  نادي  فتيات  مع  �لعني  نادي 
ت�شكيلة  ي��ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�شًمة  �لاعبات  م��ن  ك��ل  �لعني  فريق 
و�شلمى  �ل��ظ��اه��ري  و�شيخة  �مل��ق��ب��ايل 
�ل��ظ��ف��اري وودمي����ة �ل��ك��ل��ب��اين وم���وزة 
بينما  �ل�����زدج�����ايل  وم�������ر�م  �مل���ع���م���ري 
من  كل  �ل�شارقة  فتيات  فريق  يتكون 
فاطمة �حلمادي ونورة حممد وخلود 
علي  وعبري  غريب  وعليا  �ل��زرع��وين 

وعائ�شة �لزرعوين على �لتو�يل.
نادي  فريقا  �ل�شيد�ت  دوري  ويت�شدر 
نقاط   3 ب��ر���ش��ي��د  و�ل�������ش���ارق���ة  دب����ي 
�لطاولت  بنتيجة  ت�شاويهما  وكذلك 
�للقاء  حيث  منهما،  لكل  ن��ق��اط  ب6 
دوري  ب��ط��ل  ���ش��ي��ح��دد  بينهما  �ل���ق���ادم 
�ل�����ش��ي��د�ت، ح��ي��ث ي��اأت��ي ف��ري��ق فتيات 

�لعني باملركز �لثالث.

•• العني – الفجر :

�أعلن �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن 
خالد �آل نهيان، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�شركة �لعني �لريا�شية لكرة �لقدم 
ع��ن �أن �لحت���اد ل��ل��ط��ري�ن،  �لناقل 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطني 
�لر�شمي  �لناقل  �شي�شبح   ، �ملتحدة 

�جلديد لنادي �لعني لكرة �لقدم. 
ج��اء ذل��ك خ��ال �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�أم�س  م��ن  �أول  ع�شر  �نعقد  �ل���ذي 
مبلعب  �مللحقة  �مل���وؤمت���ر�ت  ب��ق��اع��ة 
�لعني،  ب����ن����ادي  ز�ي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بح�شور �شعادة حارب �ملهريي، نائب 
لاحتاد  �لتجارية  �ل�شوؤون  رئي�س 
للطري�ن يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
نخري�ت  بن  حمد  و�شعادة  �ملتحدة، 
�لعامري ع�شو جمل�س �إد�رة �شركة 
نادي �لعني �لريا�شية لكرة �لقدم، 
و���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��د�هلل ب��ن بدوه 
�لعني  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لقدم، ولفيف من  �لريا�شية لكرة 

رجال �ل�شحافة و�لإعام.
و�ن�شم  �لقي�شر  �لروماين كوزمني 

�أولري��و �ملدير �لفني للعني، وقائد 
�ل��ف��ري��ق ه����ال ���ش��ع��ي��د، و �ل����دويل  
و�أ�شامو�ه جيان، لاحتفال  �لغاين 
نادي  ملعب  يف  �جلديدة  بال�شر�كة 
�ل��ع��ني �إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن �أف����ر�د 
لاحتاد  �جل��وي��ة  �ل�شيافة  ط��اق��م 

للطري�ن.
حممد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و��شتهل 
بن خالد �آل نهيان �ملوؤمتر �ل�شحفي 
بكلمة عرب خالها عن �شعادة نادي 
�لعني بال�شر�كة �جلديدة مع �إحدى 
�أكرب �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لعاملية يف 
جمال �لطري�ن، موؤكد�ً �أن  �ل�شر�كة 
�لتي �شيتم توقيعها  �ل�شرت�تيجية 
م��ا ب��ني �ل��ن��ادي و�لحت���اد للطري�ن 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  ت��ه��دف 
لل�شريكني،  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام��ات 
و�شتعود بجملة من �لفو�ئد عليهما، 
خ�شو�شاً و�أننا يف نادي �لعني نعترب 
�جلمهور �أهم �أ�شباب جناح �لفريق، 
لذلك �شتمنح �لتفاقية �جلماهري 
�لعيناوية مز�يا خا�شة من �لحتاد 

للطري�ن .
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 

ن��������ادي �ل����ع����ني ل����ك����رة �ل�����ق�����دم  �إن 
�لنجاحات �لتي ظل يحققها �لنادي 
على كافة �ل�شعد حملياً وخارجياً، 
�إح������ر�ز �لرقم  و�ل���ت���ي م��ك��ن��ت��ه م���ن 
على  �ل��ب��ط��ولت  ع���دد  يف  �لقيا�شي 
�مل�شتوى �ملحلي، �إىل جانب جناحات 
�لنادي �لر�ئدة و�ملتمثلة يف ح�شوله 
جانب  �إىل  م��ث��ال��ي��ة،  ج���و�ئ���ز  ع��ل��ى 
�ل�شر�كات �لر��شخة �لتي �أبرمها مع 
�أكرب �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات و�لأندية 
خال  م��ن  �شتتو��شل  �لأوروب���ي���ة، 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
مع �لحتاد للطري�ن، �حلائزة على 
�لر�ئدة  �ل���ط���ري�ن  ���ش��رك��ة  ج���ائ���زة 
عاملًيا لأربع �شنو�ت متتالية، لذلك 
�أعتقد �أنها �شتكون �لناقل �لر�شمي 

�لأمثل لنادي �لعني .
وتابع:  نحن �شعد�ء جد�ً ب�شر�كتنا 
بان�شمامنا  ا  �أي�شً ونفخر  �جلديدة 
�لعاملية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل����ف����رق  �إىل 
�لفعاليات  وخم���ت���ل���ف  �مل����رم����وق����ة 
�شركة  ت���رع���اه���ا  �ل���ت���ي  و�مل����اع����ب 
�لحت��������اد ل����ل����ط����ري�ن، م���ث���ل ن����ادي 
لكرة  �لإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 

و���ش��ب��اق �لحت����اد للطري�ن  �ل���ق���دم، 
�أب������وظ������ب������ي ل����ل����ج����ائ����زة �ل����ك����ربى 
يف  �لحت��اد  و�إ�شتادي  �لفورمول1، 

كل من ملبورن ومان�ش�شرت .

تعاون وثيق 
و�أك�����د �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
�ل�شر�كة  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب���ن 
�لحتاد  ت��ع��اون  �شت�شهد  �جل��دي��دة 
للطري�ن ون��ادي �لعني لكرة �لقدم 
�لرئي�شية  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  ع���دد  يف 
�ل��ه��ام��ة ك��ت��اأم��ني �ل���رح���ات لنقل 
�لفريق للم�شاركة يف مباريات دوري 
�متد�د  على  تقام  �لتي  �آ�شيا  �أبطال 
�لعرو�س  لتوفري  �إ�شافة  �ملنطقة، 

لإد�رة �لفريق ولعبيه و�أن�شاره. 
�ملهريي،  ح�����ارب  حت�����ّدث  وب�������دوره 
ق���ائ���ًا:  مُي���ّث���ل ن����ادي �ل��ع��ني لكرة 
لكرة  بالن�شبة  ك���ربى  ق���وة  �ل��ق��دم 
على  و�لآ�شيوية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ق��دم 
�ل��ف��ري��ق �لوحيد  ����ش���و�ء، وه���و  ح��د 
على م�شتوى �لدولة �لفائز بدوري 
�أب��ط��ال �آ���ش��ي��ا. ومل��ن دو�ع���ي �شرورنا 
يف ط��ري�ن �لحت��اد �أن نكون �لناقل 

�لر�شمي للنادي كما �أننا نتطلع �إىل 
تعزيز �أو��شر �ل�شر�كة فيما بيننا .

و�أ���ش��اف:  ترعى �لحت��اد للطري�ن 
�أب��ط��ال �لدوري  �ل��وق��ت �حل���ايل  يف 
�لقدم  ل���ك���رة  �مل���م���ت���از  �لإجن���ل���ي���زي 
ول�شك  �إجن�����ل�����رت�،  يف  و�ل���رج���ب���ي 
لكرة  �لعني  ن��ادي  �ن�شمام  �شيكون 
�ل�شركة  رع��اي��ة  حقيبة  �إىل  �ل��ق��دم 
�أمًر� ر�ئًعا. وبدورنا نتمنى لاعبي 
فيما  �ل��ت��وف��ي��ق  ك��ل  �ل���ن���ادي  و�إد�رة 
�ل�11  ل��ل��م��رة  و�ل���ف���وز  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
يف  �ملحرتفني  دوري  بطولة  بلقب 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

لهذ� �ملو�شم .
�لحت�����اد  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت�����در 
ل��ل��ط��ري�ن ت���رع���ى ح��ال��ًي��ا ك����ًا من 
�لقدم  لكرة  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي 
�لحتاد  و�شباق  هارليكينز،  ون��ادي 
للطري�ن �أبوظبي للجائزة �لكربى 
عموم  وب����ط����ول����ة  �لفورمول1، 
 ، للكبا  �لهريلينغ  �أيرلند� لريا�شة 

و��شتاد �لحتاد يف ملبورن.

جمهور العني يف املقدمة 

ورد�ً على �شوؤ�ل حول مدة تفا�شيل 
ع����ق����د �لت����ف����اق����ي����ة م������ع �لحت��������اد 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ق����ال  ل���ل���ط���ري�ن، 
نهيان،  �آل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�لبنود  م��ن  جملة  ت�شم  �لتفاقية 
م�شلحة  يف  ت��ن�����ش��ب  �ل���ت���ي  �مل��ه��م��ة 
�لأول،  �لكرة  فريق  وجن��وم  �لنادي 
يعتربون  �لذين  �لعني،  وجماهري 
�ل��ت��ي ي�شمها  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  �أه����م  م���ن 
�لفريق، وندرك جيد�ً دورهم �ملوؤثر 
و�نت�شار�ته  �ل���ن���ادي  جن���اح���ات  يف 
على مر �ل�شنني، وت�شمل �لتفاقية 

مبادر�ت غري عادية يف مدينة �لعني 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  خال  من 

مع �لحتاد للطري�ن.
�ل�شر�كة  �تفاقية  ك��ان��ت  �إن  وح���ول 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة م������ع �لحت��������اد 
للطري�ن �شت�شهد �أن�شطة م�شرتكة 
ومان�ش�شرت  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ع��ني  م��ا 
�ملهريي، با�شك  �شيتي قال ح��ارب 
من  م���ان���ع  ول  ج���ي���دة  �ل���ف���ك���رة  �أن 
غري  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  تنفيذها 
مهمة  خ��ط��وة  تعترب  �لتفاقية  �أن 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ري��ك��ني، ون���اأم���ل �أن 

حالفها �لنجاح. 
�مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ف��ي فقرة  وت��خ��ل��ل 
توثيقية  ف��ي��دي��و  ب��ل��ق��ط��ات  خ��ا���ش��ة 
ترعاها  �ل��ت��ي  �لريا�شية  ل��اأن��دي��ة 
�لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن، ويف �خل��ت��ام مت 
�لتقاط �شورة تذكارية �شارك فيها 
�ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد 
عبد�هلل  حممد  و�شعادة  نهيان،  �آل 
ب��ن ب���دوه، و���ش��ع��ادة ح��ارب �ملهريي، 
�أولري������و وه����ال �شعيد  وك���وزم���ني 
طاقم  جانب  �إىل  �أ�شامو�ه،  وجيان 

�لحتاد للطري�ن.

تنطلق م�شاء �ليوم �خلمي�س مو�جهات دور �لثمانية 
حكومة  مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �آب  �شفن  دوري  يف 
و�شركة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  �لتي   ، دب��ي 
41 فريقا متثل خمتلف  دبي للمرطبات مب�شاركة 

�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة بدبي 
وتتناف�س على ماعب نادي �شباط �شرطة دبي يف 

فئتي حتت 37 عاما وفوق 38 عاما.
وتقام م�شاء �ليوم �خلمي�س مو�جهات دور �لثمانية 

38 عاما، حيث تلتقي موؤ�ش�شة مطار�ت  لفئة فوق 
�ل�شاعة  �مل���دين يف  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع  دب��ي 
فيما   ،1 رقم  �مللعب  على  م�شاء  و�لن�شف  �خلام�شة 
تقام بنف�س �لتوقيت على �مللعب رقم 2 مو�جهة بني 

هيئة �ل�شحة بدبي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.
و���ش��ت��ك��ون �لأن���ظ���ار م�شلطة ع��ل��ى �مل��ل��ع��ب رق���م 2 يف 
�ل�شاعة �ل�شابعة و�لربع م�شاء حينما يلتقي جمل�س 
دبي �لريا�شي بقيادة �لنجم �لعاملي مار�دونا �ل�شفري 
�ل�شريف للريا�شة يف دبي مع بلدية دبي حامل �للقب 
 1 رق��م  �مللعب  �لتوقيت على  نف�س  يلتقي يف  فيما   ،
�لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب مع ديو�ن  �لإد�رة 

�شمو �حلاكم.
وتتو��شل مناف�شات دور �لثمانية يوم بعد غد �ل�شبت 
)30 مار�س( باإقامة مو�جهات فئة حتت 37 عاما، 

�لنيابة  و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  يف  يلتقي  حيث 
�مللعب  على  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مكتب  م��ع  �لعامة 
يقام   2 رق��م  �مللعب  على  �لتوقيت  وبنف�س   ،1 رق��م 
�لعامة للدفاع �ملدين مع هيئة كهرباء  �لإد�رة  لقاء 
�ل�����ش��اب��ع��ة و�لربع  �ل�����ش��اع��ة  ت��ق��ام  دب���ي، فيما  وم��ي��اه 
�ل�شحة  هيئة   1 رقم  �مللعب  على  ويلتقي  مبار�تني 
بدبي مع �ل�شوق �حلرة وعلى �مللعب رقم 2 �لقيادة 
لاإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 

و�شوؤون �لأجانب.
وت�شهد �ملناف�شات �إقبال جيد� خ�شو�شا مع �لفعاليات 
�أبرزها  وم��ن  ��شبوعيا  �إقامتها  يتم  �لتي  �مل�شاحبة 
�شحوبات للجماهري و�لفرق �حلا�شرة على �لعديد 
من �جلو�ئز �لقيمة، حيث مت توزيع �لعديد ومنها: 
للمرطبات  دب��ي  �شركة  من  �ملقدمة  ذكية  �لهو�تف 

وت��ل��ف��زي��ون��ات ب���ازم���ا م���ن ���ش��رك��ة ب��و���س جمموعة 
�إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن �جلو�ئز   ، ب��ن ح����ارب  حم��م��د 
فندق  روت��ان��ا،  فندق  و�دي،  و�يلد  م��ن:  �ملقدمة من 
ميد�ن،  فندق  دب��ي،  ثاين  دو�شيت  فندق  �أتانتي�س، 

ر�م��اد� ب��از�، مطعم وحلويات �حلاب ومطعم د�ر 
�لقمر، علما بانه قد مت تخ�شي�س منطقة لاأطفال 
لتنظيم �لفعاليات و�لأن�شطة لل�شغار، و�شيتم �إقامة 

�شحب على �شيارة �شيفروليه يف �ليوم �خلتامي.

دبي  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  وج��ه 
�لقر�ر  �شناع  �إىل  �لدعوة  �لريا�شي 
�لريا�شية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  وق�����ي�����اد�ت 
دولة  و�لإع���ام���ي���ة يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�لوطن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل���ع���رب���ي و�ل�����ع�����امل ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�ل�شام و�لريا�شة- فعاليات ملتقى 
دبي  يف  �شيعقد  �ل���ذي   2013 دب��ي 
خال �لفرتة 23و24 �بريل �ملقبل 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
من  متميزة  ومب�شاركة   ، �لريا�شي 
نخبة �لقياد�ت يف قطاعات �لريا�شة 

و�ل�شباب و�لتنمية و�ل�شيا�شة.
ج���اء ذل���ك خ���ال �لج��ت��م��اع �لثالث 
و�لثاثون للمكتب �لتنفيذي ملجل�س 
�أم�س  يوم  �لذي عقد  �لريا�شي  دبي 
رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة 
�ملكتب �لتنفيذي ، ومت فيه �لطاع 
على مر�حل �ل�شتعد�د لتنظيم هذ� 
�حل����دث �ل����دويل �مل��ه��م �ل����ذي يعقد 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لوىل  ل��ل��م��رة 
وخارج قارة �أوروبا ، ومت فيه �لتاأكيد 
�أجل  م��ن  �جل��ه��ود  �أق�شى  ب��ذل  على 
�لذي  لهذ� �حلدث  �لأمثل  �لتنظيم 
بالريا�شة  م��ع��ا  ���ش��ع��ار  حت��ت  �شيقام 
وبالتعاون  �مل�����ش��ت��د�م  �ل�����ش��ام  نبني 
بني جمل�س دبي �لريا�شي ومنظمة 
ومتثيل  �لعاملية  و�لريا�شة  �ل�شام 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
 ، للملتقى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �شمن 
ل��ي��ك��ون ه���ذ� �مل��ل��ت��ق��ى �إ���ش��اف��ة كربى 
يف  �ل�شام  ل��دع��م  �ل��دول��ي��ة  للجهود 
�لعامل من خال �لريا�شة �نطاقا 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  مكانة  م��ن 

و�ملعروف  �ل�شا�شي  ودوره��ا  �ملتحدة 
لتحقيق  �لدولية  �جلهود  جميع  يف 

�ل�شام و�لتنمية يف �لعامل.
وتقدم �ملكتب �لتنفيذي بالتهنئة �إىل 
نادي �لأهلي ملنا�شبة فوز فريق كرة 
�لتعاون  جمل�س  بطولة  بلقب  �ليد 
�خلليجي وهو �لجناز �لذي يتحقق 
للمرة �لوىل لنادي �لأهلي و�لثاين 
ب���ع���د ف�����وز �لعني  لأن����دي����ة �ل����دول����ة 
�أنه  ك��م��ا   ، 32 ع��ام��ا  ق��ب��ل  ب��ال��ل��ق��ب 
نادي  �ليد يف  لكرة  �ل��ث��اين  �لإجن���از 
باملركز  �لفريق  حل  �أن  بعد  �لأه��ل��ي 

�لثاين يف بطولة �آ�شيا �لأخرية. 
على  �لط�������اع  �لج����ت����م����اع  يف  ومت 
�لكربى  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
�ل���ت���ي ي��ت��م �لإع��������د�د ل��ه��ا م���ن �أج���ل 
ويف  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��ال  تنظيمها 
للدر�جات  دب����ي  ط����و�ف  م��ق��دم��ت��ه��ا 
�لهو�ئية دبي تور �لذي �شيكون �أكرب 

حدث من نوعه يف ريا�شة �لدر�جات 
�مل���ن���ط���ق���ة و�لأع����ل����ى  �ل���ه���و�ئ���ي���ة يف 
ومنطقة  �آ����ش���ي���ا  ق�����ارة  يف  ت�����ش��ن��ي��ف��ا 
يقوم جمل�س  �لأو�شط حيث  �ل�شرق 
مع  بالتو��شل  حاليا  �لريا�شي  دبي 
�أجل  من  �ملخت�شة  �لدولية  �جلهات 
�ل��دويل �لكبري،  تنظيم هذ� �حلدث 
ع�شو  ح���ارب  �شعيد  ت�شمية  وت��ق��رر 
جمل�س دبي �لريا�شي رئي�شا للجنة 

�ملنظمة للحدث.
و�طلع �ملكتب �لتنفيذي على تقرير 
مف�شل عن �لحرت�ف يف �أندية دبي 
منذ �لعان عن تطبيق �لحرت�ف 
 ، �حل���ال���ي���ة  �مل���رح���ل���ة  �إىل  و�����ش����ول 
وبيانات  حتليا  �لتقرير  وت�شمن 
�حلا�شل  �لتطور  تو�شح  �ح�شائية 
جميع  يف  �ل���ع���م���ل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
جمالت �لإد�رة �لريا�شية و�لإعد�د 
وك���ذل���ك �خلطط   ، ل��ل��ف��رق  �ل��ف��ن��ي 

�مل��و���ش��وع��ة ل��ل��م��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة وفق 
�خلطة �ملو�شوعة ، و�أكد �شعادة رئي�س 
�ل�شتمر�ر  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 
�مل���ج���ال  ه������ذ�  ب������ذل �جل����ه����ود يف  يف 
�ملن�شود  �ل��ت��ط��ور  ي��ح��ق��ق  �مل��ه��م مب���ا 
�لريا�شي.   �لعمل  نو�حي  جميع  يف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي تطور  �مل��ك��ت��ب  ون���اق�������س 
�لتي  �لريا�شية  �مل�شاريع  يف  �لعمل 
و�ملبادر�ت  بتنفيذها  �ملجل�س  يقوم 
�لد�خلية �لتي تتعلق بتطوير �لعمل 
يف �مل��ج��ل�����س و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�لأن���دي���ة 
�لغايات  ح�����ش��ب  وذل����ك  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لأه��د�ف و�مل��ب��ادر�ت �لتي ت�شمنها 
للمجل�س  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 

خال �لفرتة 2015-2011 .
و مت يف �لجتماع �أي�شا �لطاع على 
على  �ل����و�ردة  �ملو��شيع  م��ن  �لعديد 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لإع���م���ال  ج���دول 

�ملنا�شبة ب�شاأنها. 

منتخبنا  جنم  فطي�س  بن  خليفة  �شيف  �لربونزي  �لعاملي  بطلنا  ��شتقبل 
�لوطني لرماية �لأطباق من �لأبر�ج �لإ�شكيت ��شتقبال حافا لدى عودته 
من بطولة كاأ�س �لعامل باملك�شيك بعد م�شاركته �لظافرة و�لتي حقق فيها 
�لأطباق  ولرماية  عامة  للرماية  �لوطني  ملنتخبنا  عاملية  ميد�لية  �أول 
خا�شة بعد �لتعديات �لتي طر�أت على قانون �للعبة و�لربنامج �جلديد 

للرمي.
وكان بطلنا �لأوملبي �لذهبي �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم 
دملوك  بن  جمعه  �ل�شيخ  �لقاري  وبطلنا  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  ممثل 
جانب  �ىل  م�شتقبليه  مقدمة  يف  للرماية  ف��ز�ع  فريق  رئي�س  مكتوم  �آل 
بالهيئة  للجميع  و�لريا�شة  �لأن��دي��ة  ق�شم  رئي�س  �حل�شان  عبد�لعزيز 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة وعبد �هلل �شامل بن يعقوب �لأمني �لعام 

لإحتاد �لرماية و�شعيد ها�شل �خلاطري ع�شو جمل�س �إد�رة �إحتاد �لرماية 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  بالهيئة  �لعامة  �لعاقات  �لرم�شي مدير  وح�شن 

و�لريا�شة وعدد من حمبي وع�شاق رماية �لإمار�ت.
�لذي حققه  �آل مكتوم بالإجناز  �أحمد بن حممد بن ح�شر  �ل�شيخ  و�أ�شاد 
وهو  خطو�ته  بنف�س  وي�شري  ج��اد  باأنه  وو�شفه  فطي�س  بن  �شيف  بطلنا 
�إجن��از�ت متتالية متثلت يف  �لعام ثاثة  �لر�مي �لوحيد �لذي حقق هذ� 

�لفوز بف�شية �آ�شيا وف�شية �لعرب وبرونزية �لعامل.
و�أبدى بطلنا �لذهبي �إعجابه بجدية بن فطي�س وقال كلما عاد من بطولة 
بدون �إجناز فاإنه ي�شعر باأمل �شديد لأنه يرى فيه نف�شه فا مربر�ت ول 
�أعذ�ر وحينما �شاألت قبل �أوملبياد لندن من هو �لر�مي �لأقرب للتاأهل قلت 
بن فطي�س لأنه �أقوى ر�مي يف �ل�شوزن و�أكرثهم م�شاركة وهذ� ليقلل من 

موهبة كل من �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم �آل مكتوم �أو �ل�شيخ جمعه بن دملوك 
ليز�ل  �أن��ه  و�ملتو��شع  �ل�شخ�شي  ر�أي��ي  ويف  �ل�شام�شي  �شيف  �أو  مكتوم  �آل 
�لأقرب �إىل �لتاأهل �إىل �أوملبياد ريودي جانريو 2016 لأنه يتقبل �لن�شح 

و كل ت�شرفاته تت�شم باجلدية و�لإحرت�فية.
من جانبه بارك �ل�شيخ جمعه بن دملوك �آل مكتوم رئي�س فريق فز�ع للرماية 
لبطلنا ولريا�شة ورماية �لإمار�ت هذ� �لإجناز وقال �أن �شيف خليفة بن 
فطي�س �جتهد وثابر وحتمل �لكثري من �ل�شغوط خال �ل�شنو�ت �ملا�شية 
فقد ظل يقرتب من من�شة �لتتويج وكاد يفعلها يف �ل�شني وها هو يجني 

ثمار جهده ومثابرته .
وعرب �بن فطي�س عن �شعادته بالإجناز �لعاملي �لربونزي ..موؤكد� �شرورة 
بذل �جلهود �لازمة يف �شبيل حتقيق هذ� �لهدف ورفع �إ�شم وعلم دولتنا 

�لغالية خفاقا يف �شماء �لبطولت �لعاملية.
ووجه عبد �هلل �شامل بن يعقوب �لأمني �لعام لإحتاد �لرماية �لتهنئة �ىل 
�أ�شرة رماية �لأطباق و�إىل �لبطل �لعاملي �شيف خليفة بن فطي�س وقال �أنه 
لعب جمتهد وقد �شبق له حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت �لتي ي�شار �إليها 
بالبنان وهو بحق ر�م موهوب ي�شتحق �لإ�شادة و�لدعم و�لتكرمي �لائق 

تثمينا لإجنازه.
ونقل عبد �لعزيز �حل�شان رئي�س ق�شم �لأندية و�لريا�شة للجميع حتيات 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  وتهنئة معايل 
�لعامة  للهيئة  �لعام  �لأم��ني  �مللك  عبد  �إبر�هيم  و�شعادة  �ملجتمع  وتنمية 
�شيف  �لعاملي  وللبطل  �لإم��ار�ت  رماية  لأ�شرة  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 

خليفة بن فطي�س .

ا�ستقبال حافل لبطل الرماية العاملي �سيف بن فطي�ض بعد عودته من بطولة كاأ�ض العامل باملك�سيك

بح�سور عبداهلل بن حممد 

االحتاد للطريان الناقل الر�سمي لفريق العني لكرة القدم 

دور الثمانية ينطلق اليوم يف دوري �سفن 
اآب للموؤ�س�سات احلكومية بكرة القدم 

املكتب التنفيذي ملجل�ض دبي الريا�سي يدعو قادة الريا�سة وال�سباب للم�ساركة يف ملتقى ال�سلم والريا�سة 

ا�ستعرا�ض تقرير مف�سل عن االحرتاف وبحث اال�ستعدادات لالأحداث املقبلة
انطلق مناف�سات الأ�سبوع الثاين من الدور الثاين لدوريات ال�سطرجن

دبي يفوز على ال�سارقة 4-�سفر يف دوري ال�سبالت
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�ختتم ه�شام علي �لطاهر �لأمني �لعام لاحتاد 
�لأردنية  للمملكة  زي��ارت��ه  لل�شطرجن  �لأ���ش��ي��وي 
�أبطال  دوري  يف  �ل��ف��ائ��زة  �لأن��دي��ة  تتويجه  بعد 
غرب �أ�شيا لل�شطرجن �لذي نظمه بنجاح �لحتاد 
�مللكي �لأردين و�لنادي �مللكي �لردين لل�شطرجن 
ب��دع��م ورع��اي��ة و����ش��ر�ف م��ن �لحت���اد �ل�شيوي 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ن  وبتوجيهات  لل�شطرجن 
�لحتاد  رئي�س  نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة 

�لأ�شيوي للعبة.
توج نادي �لإت�شالت �لعر�قي باللقب بينما فاز 
�لف�شية  بامليد�ليات  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شارقة  ن��ادي 
وب��ذل��ك ت��اأه��ل ن����ادي �لت�����ش��الت �ل��ع��ر�ق��ي �ىل 
لل�شطرجن  ����ش��ي��ا  �ن��دي��ة  �ب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي��ات 
وجاء فوز �لت�شالت �لعر�قي بعد ح�شوله على 
17 نقطة من خال فوزه يف 8 مباريات وتعادل 
�ليمني  �ل�شعلة  ن����ادي  �م����ام  وح��ي��دة  م���ب���ار�ة  يف 
وب�شجل خايل من �ية خ�شائر ��شتحق على �ثره 

�للقب بكل جد�رة و��شتحقاق .
جر�د�ت  �أحمد  �إىل  بال�شكر  �لطاهر  توجه  وق��د 
لل�شطرجن  �لأردين  �مللكي  �لحت��اد  رئي�س  نائب 
وكرم  �لإ�شتقبال  وح��ف��اوة  �لتنظيم  ح�شن  على 

�أخ����رى ع��ق��د �لطاهر  �ل�����ش��ي��اف��ة .  م��ن ن��اح��ي��ة 
غرب  �أبطال  �أندية  روؤ���ش��اء  مع  مطول  �إجتماعا 
�أ�شيا خال م�شاركتهم يف �لبطولة وناق�س معهم 
�أ�شيا على  خطط وبر�مج تطوير �للعبة يف قارة 
�شعيد ميد�ليات �لطاولت يف دوري �أبطال غرب 

�ملئوية  �لن�شبة  بنظام  �حت�شابها  مت  �لتي  �أ�شيا 
�مللعوبة  �مل���ب���اري���ات  ع���دد  �ىل  �مل��ح��ق��ق��ة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج 
�ل��ت��ايل : �لطاولة  �ل��ن��ح��و  �ل��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى  ك��ان��ت 
�ل�����ش��ارق��ة )�لم������ار�ت(  ����ش��ت��ط��اع لع���ب  �لوىل 
�لطاولة  ب��ذه��ب��ي��ة  �ل���ف���وز  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ���ش��امل 

9 جولت  م���ن  ن��ق��اط   8 ب��ع��د حت��ق��ي��ق��ه  �لوىل 
وحاز  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  وج���اء   89% وبن�شبة 
�مل���ح���رتف �جلورجي  �ل��ف�����ش��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى 
�لت�شالت  ف��ري��ق  لع���ب  جاجن�شفيلي  م���ري�ب 
)�لعر�ق( �ما �ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية 
�لول  و�مل�شنف  �وكر�نيا  بطل  ن�شيب  فكان من 
�مللكي  �لنادي  لع��ب  كوربوف  �ناتون  بالبطولة 
)�لردن( �ما بقية �لطاولت فجاءت على �لنحو 
�ل���ت���ايل: �ل��ط��اول��ة �ل��ث��ان��ي��ة : �ل��ذه��ب��ي��ة ف���از بها 
�ل�شارقة  لع��ب  كرفات�شيف  م��ارت��ن  �لوك����ر�ين 
�ل�شعلة  ف��رج لع��ب  يحيى  �لف�شية  )�لم����ار�ت( 
)�ليمن( �لربونزية �لدكتور �شعد �شر�شم لعب 
�لذهبية   : �لثالثة  �لت�شالت )�لعر�ق(�لطاولة 
ع��ل��ي ح�����ش��ني لع����ب �لت�شالت  ن����وح  ب��ه��ا  ف����از 
�لنادي  �ل�����ش��م��ه��وري  �ح��م��د  �لف�شية  )�ل���ع���ر�ق( 
لعب  نعمان  عمر  �ل��ربون��زي��ة  )�لردن(  �مللكي 
�ل�شارقة )�لمار�ت( �لطاولة �لر�بعة : �لذهبية 
)�لعر�ق(  �لت�شالت  ج��و�د  �حمد عزيز  بها  فاز 
�لف�شية منر حممد ��شماعيل �لكهرباء )�لعر�ق( 
من  �شفاريني  �شامي  عليها  ح�شل  �ل��ربون��زي��ة 

�لنادي �مللكي )�لردن( .

�ل��ع��ام��ة �لتجارية  ن����دوة  �أم�����س  ي���وم  ع��ق��دت 
�لريا�شية  ل��اأن��دي��ة  �لت�شويقية  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
�لتي نّظمها برنامج �لرعاية �لريا�شية برعاية 
جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي، �شمن �شل�شلة من 
�جلماهري  توعية  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��ن��دو�ت 
يف  �لإد�ر�ت  �أد�ء  م�����ش��ت��وى  ورف���ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لأندية �لريا�شية �ملحلية، �إ�شافة �إىل تكري�س 

ثقافة �لريا�شة ك�شحة وترفيه .
ح�شر �لندوة �لتي عقدت بفندق روكو فورتيه 
�لهاملي  ف��ا���ش��ل  ���ش��ع��ادة حم��م��د   ، ب��اب��وظ��ب��ي 
�لوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين  �ل���ن���ائ���ب 
برنامج  م���دي���ر  �ل���ع���و�ين  وع������ارف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�بوظبي  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
وممثلي  �لت�شويق  م���در�ء  بجانب  �ل��ري��ا���ش��ي 
م�شتوى  على  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأن��دي��ة 

�لدولة.
 وت�شّمنت �لندوة جل�شتني حو�ريتني، تناولتا 
�لتجارية  �ل��ع��ام��ة  ه��م��ا  رئ��ي�����ش��ني  حم��وري��ن 
�لت�شويقية،  و�ل�����ش��ر�ك��ات  �ل��ري��ا���ش��ي،  ل��ل��ن��ادي 

�لإعامي  �أد�ره����ا  �ل��ت��ي  �ل��ن��دوة  و��شت�شافت 
حمد عبا�س �لإبر�هيم؛ للحديث يف حماورها، 
�خلارجي  �لت�شويق  م�شئول  كوفرن  �أندريا�س 
�لأمل��������اين، وخالد  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  ن�����ادي  يف 
�لفهيم  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لفهيم 
و  �ملحرتفني،  دوري  جلنة  يف  �ل�شابق  �لع�شو 
يف  و�لت�شويق  �لت�شال  مدير  �حلو�شني  علي 
ومرمي  �جلليدية،  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي 
�لعامة  �لعاقات  رئي�س  نائب  �لأهلي  يو�شف 

و�لت�شال �جلماهريي يف م�شرف �لهال.
م�شئول  كوفرن  �أندريا�س  حت��دث  �لبد�ية  ويف 
ميونيخ  ب��اي��رن  ن���ادي  يف  �خل��ارج��ي  �لت�شويق 
�لأملاين مو�شحا �أن بايرن ميونيخ ي�شم نخبة 
من  جمموعة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأمل����ان،  �لاعبني 
ينتمي  فاإنه  وبالتايل  �لعامليني،  �لكرة  جن��وم 
�لأوروبية،  �لقدم  كرة  �لأرق��ى يف  �لأندية  �إىل 
و�إىل جانب جناحه يف �ملجال �لريا�شي، يتمّيز 
وم�شد�قيته  �لق��ت�����ش��ادي  ب��ن��ج��اح��ه  �ل���ن���ادي 
،هو  �لأول  �مل���رك���ز  يف  ي���ك���ون  و�أن  �ل���ع���ال���ي���ة، 

على  بايرن ميونيخ  �إليه  ي�شعى  �لذي  �لهدف 
�ل�شعيدين �لريا�شي و�لقت�شادي.

�ملوؤ�ش�شة �لريا�شية.. موؤ�ش�شة ��شتثمارية
دو�فع  ع��ن  �لفهيم  خ��ال��د  حت���ّدث  جانبه  م��ن 
�لأندية  ورعاية  لدعم  �لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات 
�لعامة  �أن  ف��ق��ال  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لتجارية �أو ��شم �ملوؤ�ش�شة �لريا�شية له تاأثري 
�لر�عية،  �ملوؤ�ش�شة  قبل  �ختيارها من  كبري يف 
ناجح،  ��شم  �لناجحة تبحث عن  �ملوؤ�ش�شة  لأّن 
و�ل���ش��م �ل��ت��ج��اري �ل��ن��اج��ح ي��ح��اول �لق���رت�ن 

مبوؤ�ش�شة ت�شيف له �شيئاً جديد�ً.

�سعوبة ا�ستقطاب الرعاة
�أّم�����ا ع��ل��ي �حل��و���ش��ن��ي ف��ت��ح��ّدث ع���ن �شعوبة 
ل�شعف  ن��ظ��ر�ً  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  ��شتقطاب 
�شعبية �لألعاب �جلليدية مقارنة مع �لألعاب 
�ل�شلة،  �أو  �لقدم  ككرة  �لأخ��رى  �جلماهريية 
م�شوؤولية  �ل��رع��اة  ��شتقطاب  عملية  �ن  وق��ال 
�ل��رع��اة هي  �لتي جت��ذب  �لأن��دي��ة  �شعبة، لأّن 

�لأندية ذ�ت �لأ�شماء �لكبرية �لتي لها ح�شور 
�لنت�شار  �ل�شاحة، ول�شيما يف ظّل  كبري على 
كرة  مثل  �أخ��رى  لألعاب  �لو��شع  �جلماهريي 
م��ن حياة  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  �ل��ت��ي ت�شّكل ج����زء�ً  �ل��ق��دم 

�جلمهور �لريا�شي �ملحّلي.

هدف الرعاة هو اجلمهور
�أهلي عن دور م�شرف �لهال  حتّدثت مرمي 
يف رع��اي��ة �لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة، ف��ق��ال��ت، ز�د 
م��ل��ح��وظ تغطيته  ب�����ش��ك��ل  �ل���ه���ال  م�����ش��رف 
�ل�شلة،  ذ�ت  و�لأح���د�ث  �لريا�شية  لاأن�شطة 
�مل��ا���ش��ي��ة، ففي  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى  ع��ل��ى 
عام 2011، مثلت �لريا�شة 21 يف �ملائة من 
�إنفاق �لبنك على �لتغطية �لإعامية، و�رتفع 
�لرقم �إىل 35 يف �ملائة يف عام 2012، وهذ� 
�لجتاه يدل على مدى �هتمام م�شرف �لهال 
لقيمها  و�ع��ت��ب��اره��م جت�����ش��ي��د�ً  ب��ال��ري��ا���ش��ي��ني 
و�مل�شوؤولية  و�ل��ن��ز�ه��ة  �ل�����ش��دق  م��ن  �خل��ا���ش��ة 

وجودة �لأد�ء.

�أدي�س  �ل��دويل  �لريا�شي  �أبوظبي  معر�س  نظم 
2013 ، �ليوم يف فندق �ل�شاطئ روتانا باأبوظبي 
�ل�شرت�تيجية  خاله  عر�س  �شحفياً  م��وؤمت��ر�ً 
�خل��ا���ش��ة ب���ه���ذ� �حل�����دث �ل��ري��ا���ش��ي و�أه����د�ف����ه، 
�لعار�شني  �لإع����ان ع��ن لئ��ح��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�لأن�شطة  �لنقا�شية  �جلل�شات  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 
هام�س  ع��ل��ى  �شتقام  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�ملعر�س. 
وحتدث خال �ملوؤمتر كل من طال �لها�شمي، 
مم��ث��ل جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي؛ ف��ه��د علي 
�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شام�شي، 
ل��ل��ج��و ج��ي��ت�����ش��و؛ ن���دى خ��م��ي�����س، م��دي��ر معر�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �ل����دويل �أدي�������س 2013 ؛ 
�أبوظبي  ملعر�س  �ل��ع��ام  �ملن�شق  م��ب��ارك،  وط���وين 

�لريا�شي �لدويل �أدي�س 2013 .
�ل�شرت�تيجية  على  �ل�شوء  �ملتحدثون  و�شلط 
�إىل  و�لهادفة   2013 �أدي�س  مبعر�س  �خلا�شة 
�لريا�شية  �ملعار�س  �أهم  �أحد  ليكون  به  �لرتقاء 
�شتجمع  حيث  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  م�شتوى  على 
�لن�شخة �لثانية من �ملعر�س �لذي ينظمه �حتاد 
�أبوظبي  جمل�س  بدعم  جيت�شو  للجو  �لإم���ار�ت 
�لريا�شي، �أكرث من 100 عار�س حملي وعاملي 
لعب  و300  ريا�شياً  فريقاً   70 عن  وح��و�يل 
��شت�شافة  �إىل  بالإ�شافة  �لريا�شات،  خمتلف  يف 
فعاليات  يف  و���ش��ي�����ش��ارك  ن��ق��ا���ش��ي��ة.  ج��ل�����ش��ة   15
�ملعر�س �لذي يقام بني 9 و12 �أبريل �لقادم، يف 
10 و11 من مركز �أبوظبي �لوطني  �لقاعتني 
�لتجارّية  و�ل���ع���ام���ات  �ل�����ش��رك��ات  ل��ل��م��ع��ار���س، 
�ل����دول����ّي����ة، �لحت���������اد�ت �ل���ري���ا����ش���ّي���ة، �ل����ن����و�دي 
�ملعّد�ت  �شانعي  �حلكومّية،  �لدو�ئر  �لريا�شية، 
وكالت  �لريا�شية،  �لأح��د�ث  ومنّظمي  و�لرعاة 

�لت�شويق �لريا�شّية و�ملاعب وغريها.
و���ش��ي�����ش��م �مل��ع��ر���س خ���ال ه���ذ� �ل���ع���ام عر�شني 
كري�شتوف  �شيقدم  حيث  ح�شريني،  ريا�شيني 
هاميل لأول مرة يف دولة عربية عر�شاً غاية يف 
بينما  �لرت�مبولني،  جلمباز  و�خل��ط��ورة  �لدقة 
�مل�شهور  �لفرن�شي  د�نكرز  كريزي  فريق  �شيقدم 
عاملياً، نف�س �لعر�س �لذي نفذه يف دورة �لألعاب 

�لأومل���ب���ي���ة وب��ط��ول��ة ك���اأ����س �ل���ع���امل ل��ك��رة �لقدم 
�لريا�شي  �شي�شمل هذ� �حلدث  �لخريتني. كما 
�ملتميز عرو�شاً ريا�شية متنوعة يف لعبة �ملاكمة 

وكرة �لقدم �حلرة وفنون �لألعاب �لقتالية.
متنوعة،  وفعاليات  �أجنحة  �ملعر�س  و�شي�شمل 
�لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز  من  ع��دد  بها  ي�شارك 
�أبوظبي  و�لإعامية يف دولة �لإم��ار�ت كمجل�س 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �ب��وظ��ب��ي  هيئة  �ل��ري��ا���ش��ي، 
قناة �أبوظبي �لريا�شية، جائزة حممد بن ر��شد 
مبجل�س  ممثلة  �ل��ري��ا���ش��ي  ل���اإب���د�ع  م��ك��ت��وم  �آل 
جانب  �إىل  �لريا�شية،  دبي  قناة  �لريا�شي،  دبي 
و�حتاد  وهيئة  موؤ�ش�شة   15 من  �أك��رث  م�شاركة 

ريا�شي.
وت�شم قائمة �لعار�شني حلبة مر�شى يا�س ، �شركة 
، مغامر�ت  �أدفنت�شري  ، و�دي  لل�شباقات  �بوظبي 
�ل��در�ج��ات �ملائية �شيدو ودر�ج��ات كانام   ،  HQ
، و�شركة �آوت دور �لإمار�ت وغريها �لكثري. كما 
�لد�خلية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركني  قائمة  ت�شمل 
�ملتخ�ش�شة باللياقة �لبدنية مركز جت موفينج 
فيتن�س �آند �شبا و ميد فيت ونيوتر�شن زون ؛ يف 
حني ت�شمل قائمة �مل�شاركني يف ق�شم �لريا�شات 
�ملتعددة �لبوم مارين للقو�رب ، د�يركت تريدينج 
�ل��ع��دي��د من  ، �ىل ج��ان��ب  �شبورت�س  ر�ي���د  ف��ن  و 
منتجاتها  �شتعر�س  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 

وخدماتها �أمام زّو�ر �ملعر�س. 
�أبوظبي  جمل�س  ممثل  �لها�شمي،  ط��ال  وثمن 
�إبر�هيم  حممد  �شعادة  عن  وبالإنابة  �لريا�شي 
لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل��ح��م��ود، 
�أبوظبي  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  و�لأم�������ني  و�ل���ري���ا����ش���ة 
و�لتوجيهات  �ل����احم����دود  �ل���دع���م  �ل��ري��ا���ش��ي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق  �ل�شديدة 
�لقائد  نائب  �أبوظبي،  نهيان، ويل عهد  �آل  ز�يد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، مل�شرية �لتقدم �لريا�شي 
�أهم  يف دولة �لإم��ار�ت و�هتمامه �لكبري برعاية 
�لفعاليات �لريا�شية �لتي تعقد يف �أبوظبي، مبا 
لتحظى  و�لتنمية،  �ل��ري��ادة  خطط  مع  يتما�شى 
�لريا�شة  خ��ارط��ة  يف  متميزة  مب��ك��ان��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�لعاملية. وتقدم �ملحمود بال�شكر و�لتقدير ل�شمو 

�لأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ 
�لتنفيذي،على  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��وط��ن��ي 
وثمن  و�لريا�شيني،  للريا�شة  �ملتو��شل  دعمه 
بن  نهيان  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل��ب��ارز  �ل��ري��ادي  �ل���دور 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، 
جلميع  و�لتميز  �لنجاح  حتقيق  على  وحر�شه 
على  �لدولية  �لريا�شية  و�لأح����د�ث  �لفعاليات 

�ر�س �لعا�شمة �أبوظبي .
وقال �لها�شمي: يويل جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
�هتماما كبري� لدعم ورعاية �لفعاليات �لريا�شية 
ت�شخر  على  �ملجل�س  �شيعمل  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
ملعر�س  �لثانية  �لتجربة  لإجن���اح  �إم��ك��ان��ات��ه  ك��ل 
�لنجاح  بعد  �لثاين،  �ل��دويل  �لريا�شي  �أبوظبي 
�لأوىل  ن�شخته  يف  �حل��دث  �شجله  �ل��ذي  �لكبري 
يف �لعام �ملا�شي، ل�شيما و�ن �ملعر�س يحمل ��شم 
�لقدر�ت  بكل  نتطلع  �ل��ت��ي  �حلبيبة  عا�شمتنا 
�لريا�شية  ور�شالتها  ومكانتها  لدورها  للرتويج 

يف �خلارطة �لعاملية.
ي��ع��ت��رب فر�شة  �مل��ع��ر���س  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أو����ش���ح 
ك��ب��رية م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
�ملعر�س  �أن  موؤكد�  و�لريا�شي،  �لتجاري  �ل�شاأن 
ي�شّكل �أحد �أكرب �لأحد�ث �لريا�شّية يف �ملنطقة، 
للموؤ�ش�شات  �ل���ف���ر����س  م���ن  �ل��ك��ث��ري  و����ش���ي���ق���ّدم 
لعر�س  و�لدولّية  �ملحلّية  �لريا�شية  و�ل�شركات 
م��ن كافة  و�لأف����ر�د  �مل��ح��رتف��ني  �أم���ام  منتجاتها 

�أنحاء �ملنطقة و�لعامل. 
ع�شو  �ل�شام�شي،  علي  فهد  �أ���ش��ار  جهته،  وم��ن 
�إىل  �لإم���ار�ت للجو جيت�شو  �إد�رة �حت��اد  جمل�س 
�ملعر�س  �شيلعبه  �ل��ذي  �لتثقيفي  �ل���دور  �أهمية 
�لعام من خال مناق�شة عدد من �لق�شايا  هذ� 
لاأحد�ث  �لعطاء�ت  كتقدمي  �لهامة  �لريا�شية 
�أع����د�د �حل�����ش��ور يف  �ل��ك��ربى وزي����ادة  �لريا�شية 
�لأح�����د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة، دور و���ش��ائ��ل �لإع�����ام يف 
�لريا�شية  و�ل���ب���ط���ولت  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل���رتوي���ج 
لتطوير  ��شرت�تيجية  ب��ن��اء  ورع��اي��ت��ه��ا،  �ملحلية 
ت�شجيع  �ملنطقة،  يف  لل�شباب  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب 
�لريا�شات �لن�شائية يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة، 

�ملنطقة،  �ل�����ش��ي��ار�ت يف  ���ش��ب��اق��ات  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل 
جانب  �إىل  ب��اأم��ان  �لرتفيهية  �لأل��ع��اب  ممار�شة 
�لقدم،  ك��رة  بلعبة  �خلا�شة  �ملو��شيع  جمموعة 
و�أه��م��ي��ة �حل��رك��ة م��ن �أج���ل �ل�����ش��ح��ة. ك��م��ا لفت 
 3x3 �ل�شلة  �إىل ح�شول بطولة كرة  �ل�شام�شي 
�لأخريين  �ليومني  فعاليات  �شمن  �شتقام  �لتي 
ع��ل��ى �عرت�ف  �ب��ري��ل،  11 و12  �مل��ع��ر���س،  م��ن 
�ل��ذي ي�شكل  �لأم��ر  �ل�شلة،  �لعاملي لكرة  �لحت��اد 
�ل�شحيح  �لجت����اه  يف  ج��دي��دة  متقدمة  خ��ط��وة 
للفعاليات  رئي�شية  وج��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي  جعل  نحو 

و�لأحد�ث �لريا�شية على م�شتوى �ملنطقة.
وب���دوره���ا �أك����دت ن���دى خ��م��ي�����س، م��دي��ر معر�س 
على   2013 �أدي�����س  �ل��دويل  �لريا�شي  �أبوظبي 
ب��امل��ع��ر���س، تهدف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �خل��ا���ش��ة  �أن 
�إىل جعله �أحد �أبرز و�هم �ملعار�س �لريا�شّية يف 

�ملنطقة م��ن خ��ال ج��ذب �أك��رب ع��دد م��ن �لزو�ر 
و�لعامليني،  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل��ع��ار���ش��ني  و����ش��ت��ق��ط��اب 
من�شة  �إىل  عر�س  م�شاحة  جم��رد  من  وحتويله 
وللتاقي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  لتعزيز  ف��ري��دة 
و�ل���ت���ح���اور وت���ب���ادل �مل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت و�إمت����ام 
�ل�شفقات بني جميع �لإطر�ف �لعاملة يف �لقطاع 
�لريا�شي. وقالت: ياأتي هذ� �ملعر�س متا�شيا مع 
�أول  �لفريق  وتوجيهات   2030 �أبوظبي  روؤي��ة 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي، 
�ل����ر�ئ����دة يف تنظيم  �ل���وج���ه���ة  �أب���وظ���ب���ي  جل��ع��ل 
وخلق  �لعاملية  و�ل��ب��ط��ولت  �لريا�شية  �ملعار�س 
موطئ قدم ثابت و�شلب لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة على �خلارطة �لريا�شية �لعاملية. 
وذكر طوين مبارك، �ملن�شق �لعام ملعر�س �أبوظبي 

�لريا�شي �لدويل �أدي�س 2013 ، �أن هذ� �حلدث 
�لنقا�شية  �شيجمع يف جل�شاته  �لعاملي،  �لريا�شي 
�لأربعة؛  �ملعر�س  �أي��ام  م��دى  على  �شتنظم  �لتي 
�لريا�شيني  و�أبرز  �لريا�شي  �لقر�ر  �أهم �شانعي 
ملناق�شة  �ل����ع����امل،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �مل���ح���رتف���ني 
�لريا�شية  �مل��و����ش��ي��ع  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�ملعر�س  �ن  �ىل  و�����ش���ار  �ل��ه��ام��ة.  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�كرث  و  ريا�شياً  فريقاً   70 ح��و�يل  �شي�شت�شيف 
من 300 لعب، للم�شاركة يف خمتلف �لفعاليات 
و�لأن�شطة �لريا�شية �لد�خلية و�خلارجية �لتي 
حيث  م��رب��ع،  م��رت   5000 م�شاحة  على  �شتقام 
�شتتيح �لفر�شة �أمام �لزو�ر لتجربة قفزة بنجي 
�ملثرية، وجتربة ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية على 
�جلد�ر  ت�شلق  ريا�شة  وممار�شة  �جلبلي،  �مل�شار 

و�لتعرف على لعبة �لكريكيت وممار�شتها.

حتت رعاية نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأبوظبي الريا�سي

معر�ض اأبوظبي الريا�سي الدويل اأدي�ض 2013 ي�سعى جلذب الزوار وتوفري من�سة فريدة للتالقي وتبادل اخلربات وتعزيز الثقافة الريا�سية
ي�ست�سيف 15 جل�سة نقا�سية ويجمع اأكرث من 100 عار�ض حملي وعاملي وحوايل 70 فريقًا ريا�سيًا و300 لعب يف خمتلف الريا�سات 

�لأول  �أبوظبي  مهرجان  مناف�شات  �خلمي�س  �ليوم  تنطلق 
للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  ينظمها  �لتي  �ل��ق��درة  ل�شباقات 
بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية وت�شتمر يومني يف 
قرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة يف �لوثبة وذلك بتوجيهات 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي.
وتقام �ملناف�شات حتت رعاية مهرجان �شموه �لعاملي للخيول 
�لعربية �لأ�شيلة كختام ملو�شم �شباقات �لقدرة يف �لوثبة .. 
وي�شرتط �أن يكون �حلد �لأدنى ملعدل نب�شات قلب �خليل 
 75 �لفار�س  ل��وزن  �لأدن��ى  �لدقيقة و�حل��د  64 نب�شة يف 
كيلوجر�ما. ويت�شمن �ملهرجان ثاثة �شباقات يبد�أ �أولها 
كيلومرت�   140 مل�شافة  �ملفتوح  �ل��ق��درة  �شباق  وه��و  �ليوم 
وفار�شة  فار�شا   140 مب�شاركة  جن��وم  بثاثة  و�مل�شنف 
�جلمعة  ي��وم  �ملهرجان  يختتم  فيما   .. للم�شاركة  �شجلو� 
مل�شافة  �خلا�شة  �لإ�شطبات  �لقدرة ملاك  �شباقي  باإقامة 
�لقدرة  �شباق  و  ف��ار���ش��ا   60 مب�شاركة  م��رت�  كيلو   120

لل�شيد�ت مل�شافة 100 كيلومرت مب�شاركة 40 فار�شة.
وي��ق��ام ���ش��ب��اق �ل��ق��درة �مل��ف��ت��وح ع��ل��ى م���دى خم�شة مر�حل 
�لأ�شفر  �للون  �أعطيت  �لتي  �لأوىل  �ملرحلة  م�شافة  تبلغ 
35 كيلومرت� يعقبها ر�حة ملدة 50 دقيقة بعدها تنطلق 
 34 �أعطيت �للون �لأزرق وم�شافتها  �لثانية �لتي  �ملرحلة 
تنطلق  دقيقة   40 مدتها  ر�ح��ة  ف��رتة  يعقبها  كيلومرت� 
ب��ع��ده��ا �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ي �أع��ط��ي��ت �ل���ل���ون �لأخ�شر 
 40 مل���دة  ر�ح���ة  ف���رتة  يعقبها  ك��ي��ل��وم��رت�   31 وم�شافتها 
دق��ي��ق��ة. وت��ن��ط��ل��ق �مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي �أع��ط��ي��ت �للون 
�لأحمر وم�شافتها 24 كيلومرت� يعقبها فرتة ر�حة مدتها 
40 دقيقة بعدها تنطلق �ملرحلة �خلام�شة و�لأخرية �لتي 

�أعطيت �للون �لأبي�س وم�شافتها 16 كيلومرت�.
قيمة  مالية  جو�ئز  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  ور���ش��دت 
عدنان  و�أك���د  �ل��ث��اث��ة  �ل�شباقات  يف  للفائزين  و���ش��ي��ار�ت 
خال  للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  مدير  �لنعيمي  �شلطان 
فندق  يف  �لول  �أم�س  م�شاء  عقد  �ل��ذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
مهرجان  مديرة  �شو�يا  لر�  بح�شور  �ل�شرقي  ماجنروف 
للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لدويل  ب���الحت���اد  �لن�شائية  �ل�����ش��ب��اق��ات  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
لإخر�ج  �ل�شتعد�د�ت  �كتمال  �لعربية..  �خليول  ل�شباقات 
�ملهرجان مبا يعك�س �ل�شورة �مل�شرقة لإمارة �أبوظبي �لتي 
�أ�شبحت ركنا �أ�شا�شيا على خارطة �لفرو�شية وتتنا�شب مع 
�لإجناز�ت �لعاملية �لتي حققها فر�شان �لإمار�ت و�أ�شبحو� 

حمط �أنظار و�هتمام و�شائل �لإعام �لعاملية.
ملو�شم  ختام  كم�شك  م��ره  لأول  يقام  �ملهرجان  �أن  و�أ���ش��اف 
�شباقات �لقدرة على ميادين قرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة 
ب��ال��وث��ب��ة. وح���ول �إم��ك��ان��ي��ة م�����ش��ارك��ة �خلم�شة �لأو�ئ�����ل يف 
�شباقات �لقدرة على مد�ر �ملو�شم يف هذ� �ملهرجان لتحديد 
بطل �ملو�شم ل�شباقات �لقدرة على ميادين قرية �لإمار�ت 
وكيفية  �لفكرة  در��شة  �شيتم  �أن��ه  �لنعيمي  �أك��د   .. بالوثبة 

منا�شب  موعد  حتديد  و�شيتم  �لقادم  �ملو�شم  يف  تطبيقها 
ل يتعار�س مع فعاليات تقام يف نف�س �لتوقيت يف �ملو��شم 

�لقادمة.
�مل��ه��رج��ان ه��و ج���زء م��ن فعاليات  �إن  وق��ال��ت لر� ���ش��و�ي��ا 
مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �لعاملي على �مل�شتوى 
�ملحلي وهو ختام للم�شابقات �ملحلية و�شيتم تنظيمه �شنويا 
�لتقييم  �شوء  وعلى  �لأول  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ�  تقييم  و�شيتم 
�شمن  ليكون  �لقادمة  �ملو��شم  يف  وموعده  �شكله  �شيتحدد 
فعاليات  هناك  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �ملهرجان.  ن�شاط  رزن��ام��ة 
�لقادمة  �لفرتة  خال  تنفيذها  �شيتم  للمهرجان  منوعة 
�شو�ء على م�شتوى �ل�شباقات �لعاملية لبطولة �لعامل ل�شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت �لتي �شتقام جولتها 
�لثالثة يف �ملغرب يوم 12 �أبريل �ملقبل مب�شاركة 12 فار�شة 
�لثاثة  �ل��ف��ار���ش��ات  ب��ني  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ة  فار�شة  بينهن  م��ن 
�لاتي يتم جتهيزهن مل�شاركة يف �لبطولة ويتم تدريبهن 
حتت �إ�شر�ف �ملدرب ماجد �جلهوري ومت ��شتقد�مهن من 
�شباقات �لقدرة و�شيتم �مل�شاركة بفار�شة منهن يف كل جولة 
من جولت �لبطولة. و�أ�شافت �أنه �شيتم عقب هذه �جلولة 
يف �ملغرب �لإعد�د للجولة �لثالثة ل�شباق كاأ�س �ل�شيخ ز�يد 
لل�شيخة  �ل��ع��امل  لبطولة  و�ل��ر�ب��ع��ة  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
فاطمة بنت مبارك يف مدينة ملبورن �لإ�شرت�لية يف �ل� 24 
�لن�شخة  �إط��اق  �شيتم  �أن��ه  �ملقبل. وقالت  �أبريل  �شهر  من 
�لعربية �جلديدة من كتاب مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان خال فعاليات معر�س �أبوظبي �لدويل 
للكتاب نهاية �ل�شهر �ملقبل حيث �شيكون هناك جناح خا�س 
100 مرت مربع لعر�س كل فعاليات  باملهرجان م�شاحته 

�ملهرجان و�أن�شطته �ملنوعة على �جلمهور.
و�أ�شارت �شو�يا �إىل م�شاركة �ملهرجان يف �ملعر�س �لريا�شي 
�لذي �شيتز�من مع بطولة �لعامل للجوجيت�شو �لتي تقام 
�ملقبل  �أبريل  �أو�ئ��ل  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف 
�لذي  لل�شياحة  �أم  تي  �إم  معر�س  يف  �مل�شاركة  �إىل  �إ�شافة 

�شيقام يف دبي يف �لأول من �شهر مايو �لقادم.
و�أ�شافت �أنه تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان فقد مت توجيه �لدعوة لعدد كبري من �لفر�شان 
يف  �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل  �شباقات  ب�شئون  و�ملهتمني  و�مل��درب��ني 
فرن�شا و�أملانيا وبولند� حل�شور فعاليات مهرجان �أبوظبي 
فعاليات  �مل�����ش��ارك��ون  و�شي�شهد  بالوثبة  للقدرة  �خلتامي 
�لعربية  باخليول  �خلا�س  كا�شيك  كحليلة  كاأ�س  �شباق 
�شمن فعاليات كاأ�س دبي �لعاملي . ومن �ملقرر �أن يتم تكرمي 
�لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
�لذي  �لجن�����از�ت  �أ���ش��ح��اب  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  �شمن  للخيول 
�شيقام يوم �لإثنني �ملقبل على �مل�شرح �لوطني يف �أبوظبي 
و�شيتم خال �حلفل توزيع مكرمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�هلل على  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�أ�شحاب �لإجن��از�ت يف �حلفل �لذي يقام برعاية وح�شور 

�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان . 

مناف�سات مهرجان اأبوظبي االأول ل�سباقات 
القدرة تنطلق اليوم يف الوثبة 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�خلريية  لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
و�لإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي ت�شت�شيف �لإمار�ت 
للفرو�شية  �ل��ع��ني  ب��ن��ادي  �مل��ق��ب��ل  �أب��ري��ل   14 �لوىل يف  ل��ل��م��رة 
و�لرماية و�جلولف بطولة كاأ�س �لعامل للرماية على �لأطباق 
مب�شاركة �ملع جنوم �للعبة يف �لعامل و�لذين ميثلون �أكرث من 
51 دولة وتعقد �للجنة �ملنظمة للحدث �لعاملي �ليوم موؤمتر� 
جو�نبها  خمتلف  م��ن  �لبطولة  على  �ل�����ش��وء  لإل��ق��اء  �شحفيا 
عدد  حيث  م��ن  ���ش��و�ء  قيا�شية  مب�شاركة  حتظى  و�إن��ه��ا  خا�شة 

�لمار�ت  �حت��اد  بني  بالتعاون  تقام  �لبطولة  �أن  يذكر  �لرماة. 
للفرو�شية  �لعني  ون��ادي  �لريا�شي  �بوظبي  وجمل�س  للرماية 

و�لرماية و�جلولف و�لإحتاد �لدويل للعبة.
و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل�شركات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ع���دد  وي���دع���م �حل����دث 
�لد�عم  �حلكومي  �ل�شريك  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  بينها 
ود�ئ��رة �لنقل �لر�عي �لرئي�شي وبنك �لإحت��اد �لوطني �لر�عي 
لل�شيار�ت  و�ل�شرقية  �لذهبي  �لر�عي  مول  وب��و�دي  �لباتيني 
و�لأمان  �لإعامي  �لر�عي  ليفينج  و�أو��شي�س  �لر�شمي  �لناقل 

لل�شفر و�لعطات.

ت��ق��دم ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س دبي 
�لنابودة رئي�س جمل�س  �إىل عبد�هلل  �لريا�شي بالتهنئة 
�إحر�ز فريق �لنادي لقب  �إد�رة �لنادي �لأهلي مبنا�شبة 
�لكاأ�س  �أبطال  �لأندية �خلليجية  لكاأ�س  �ل�33  �لن�شخة 
�للقب  و�إع������ادة  ت��اري��خ��ه  �لأوىل يف  ل��ل��م��رة  �ل��ي��د  ل��ك��رة 
خلز�ئن �أندية دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعد غياب 

32 عاما.
و�أك��د �لطاير �أن ه��ذ� �أن ه��ذ� �لجن��از مل يكن ليتحقق 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات  دع��م  ل��ول 
دبي  رئي�س جمل�س  دبي  �آل مكتوم، ويل عهد  ر��شد  بن 
�لريا�شي رئي�س �لنادي �لأهلي، وجهود رئي�س و�أع�شاء 
جمل�س �لإد�رة لتطوير فرق �لنادي يف خمتلف �لألعاب 

�لريا�شية وعلى �خل�شو�س فريق كرة �ليد �لذي �رتبط 
��شمه بالإجناز�ت �لقارية و�لإقليمية و�ملحلية يف �لأعو�م 
�ملا�شية ويف مقدمتها و�شافة بطولة �لأندية �لآ�شيوية 

يف �لن�شخة �لأخرية.
و�أ����ش���اد ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي باعبي 
كما عهدناهم  ك��ان��و�  �مللعب حيث  خ���ارج  ���ش��و�ء  �لأه��ل��ي 
خ���ري ���ش��ف��ر�ء ل��ل��وط��ن و �ل���دول���ة ود�خ�����ل �مل��ل��ع��ب حيث 
بذلو� �جلهد وك�شبو� �ملو�جهات ب��الأد�ء �جليد و �لروح 
�لنهائية  �ملبار�ة  �ملناف�شات، خ�شو�شا يف  �لقتالية طو�ل 
�لتي ك�شبوها بعد مو�جهة قوية �أمام �لأهلي �لبحريني 
�ملت�شلح بالأر�س و�جلمهور وفازو� باللقاء بنتيجة 32-

30 ليح�شدو� �للقب �لغايل.

و�أ�شار �لطاير �إىل �أن هذ� هو �لإجناز �خلليجي �لثاين 
يتحقق  �لتي  �جل��اري  �لعام  خال  �لإمار�تية  للريا�شة 
على �أر�س مملكة �لبحرين �ل�شقيقة بعد فوز منتخبنا 
�شهر  خ��ال   21 بلقب خليجي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي 
�لريا�شة  يوؤكد تطور  �ل��ذي  �لأم��ر  ، وهو  �ملا�شي  يناير 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف ع��م��وم �مل��ن��اف�����ش��ات ول��ي�����س يف ك���رة �لقدم 

وح�شب.
وختم �لطاير متمنيا �لتوفيق لاأهلي وكافة �أندية دبي 
�لريا�شية  �ملحافل  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  ودول��ة 
�ملقبلة، مبا ين�شجم مع دعم �لقيادة �لر�شيدة �لاحمدود 
�لقطاع  يعي�شها  �لتي  �لنوعية  و�لنقلة  �لتفوق  ويعك�س 

�لريا�شي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

االإمارات ت�ست�سيف للمرة االأوىل بطولة 
كاأ�ض العامل للرماية 14 اأبريل

مطر الطاير يهنئ االأهلي باالإجناز اخلليجي

ناق�ض خطط تطوير �سطرجن القارة ال�سفراء

ه�سام الطاهر يجتمع مع روؤ�ساء اأندية غرب اآ�سيا

ندوة العالمة التجارية وال�سراكات الت�سويقية لالأندية الريا�سية تناق�ض جتربة بايرن ميونيخ والواقع الت�سويقي لريا�سة االإمارات 
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•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:
�ملوؤمتر  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ح��ق  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ن  ح�شلت مم��ل��ك��ة 
�لت�شامن  وجلنة  �لآ���ش��ي��وي  �لأومل��ب��ي  للمجل�س  �لإقليمي 
�لأوملبي لعام 2014، كما �ختارت جلنة �لت�شامن �لأوملبي 
�لتي  �للجان  �إح���دى  لتكون  �لبحرينية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�شتزورها يف �لربع �لأخري من �لعام �جلاري لاإطاع على 
�لعمل �لذي تقوم به �للجنة فيما يتعلق باأن�شطة وبر�مج 

جلنة �لت�شامن �لأوملبي.
�مل���وؤمت���ر �لإقليمي  �ل����ق����ر�ر�ت ع��ل��ى ه��ام�����س  ج����اءت ه����ذه 
للمجل�س �لأوملبي �لآ�شيوي وجلنة �لت�شامن �لأوملبي لعام 
 21 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���ال  ب�شريانكا  ع��ق��د  �ل���ذي   2013
لغاية 24 �ل�شهر �جلاري مب�شاركة دول من غرب وجنوب 
وو�شط �لقارة �لآ�شيوية، ومثل �للجنة �لأوملبية �لبحرينية 
�آل خليفة،  �أحمد بن حمد  يف �ملوؤمتر �لأم��ني �لعام �ل�شيخ 
باللجنة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��اق��ات  �إد�رة  يف  �لتنفيذي  و�ملن�شق 
�أحمد �لقريني�س، و�ملوظفة بق�شم �لعاقات �لدولية مرمي 

مرد�نه.
باأن  �آل خليفة  �أحمد بن حمد  �ل�شيخ  �كد  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�لكبرية  �مل��ك��ان��ة  ي��وؤك��د  �مل��وؤمت��ر  �لبحرين لن��ع��ق��اد  �خ��ت��ي��ار 
�لتي حتتلها �ململكة كوجهة مف�شلة ل�شت�شافة �ملوؤمتر�ت 
�أر�شها  على  �لريا�شية  �لأح���د�ث  وخمتلف  و�لجتماعات 
نظر�ً ملا متتاز به من قدر�ت تنظيمية كبرية، م�شري�ً كذلك 
�إىل �أن �لزيارة �لتي �شتقوم بها جلنة �لت�شامن �لأوملبي يف 
�لربع �لأخري من هذ� �لعام تعترب فر�شة مثالية للتعرف 
على ما و�شلت �إليه �للجنة �لأوملبية �لبحرينية من تطور 
و�ن  خ�شو�شاً  و�مل����ايل،  و�ل��ف��ن��ي  �لإد�ري  �لعمل  يف  ومن���اء 
�لوفد �لذي �شيزور �ململكة �شي�شم �شخ�شيات ريا�شية بارزة 
متثل �ملجل�س �لأوملبي �لآ�شيوي وجلنة �لت�شامن �لأوملبي 

�ملنبثقة من �للجنة �لأوملبية �لدولية.

باأن  حمد  ب��ن  �حمد  �ل�شيخ  �أو���ش��ح  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
�لكثري  ناق�س  ب�شريلنكا  �نعقد  �ل��ذي  �لإقليمي  �مل��وؤمت��ر 
حيث  �لأعمال،  ج��دول  على  �ملدرجة  �لهامة  �ملو��شيع  من 
��شتعر�س �ملوؤمتر خطة جلنة �لت�شامن �لأوملبي و�مليز�نية 
�مل��ر���ش��ودة ل���اأرب���ع ���ش��ن��و�ت �ل��ق��ادم��ة و�ل��ت��ي ب��ل��غ��ت 435 
مليون دولر موزعة على �لقار�ت �خلم�س، وهي خم�ش�شة 
ل��ل��رب�م��ج �ل��ت��ي تخ�س �إع����د�د �ل��اع��ب��ني لأومل��ب��ي��اد ريودي 
جانريو 2016 و�آ�شياد كوريا �جلنوبية 2014 و�لرب�مج 
�ملتعلقة بتطوير �ملدربني و�لإد�ريني وريا�شة �ملر�أة و�لكثري 
من �لرب�مج �لأخرى �لتي تهدف �إىل تفعيل مباديء �لفكر 

�لأوملبي.

�شد�رة  لتنتزع  ب��اري�����س  يف  فرن�شا  ع��ل��ى  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  تغلبت 
�لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف  �لتا�شعة  �ملجموعة 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ق��ام يف �ل����رب�زي����ل �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل، ف��ي��م��ا حققت 
ف���وز� يف  و�ل��ربت��غ��ال  وه��ول��ن��د�  و�أمل��ان��ي��ا  �إيطاليا  منتخبات 

نف�س �لت�شفيات.
و�شجل بيدرو �لهدف �لوحيد للمنتخب �لإ�شباين با�شتاد 
فرن�شا بعد 58 دقيقة و�أنهت فرن�شا �ملبار�ة بع�شرة لعبني 
عقب طرد بول بوجبا قبل 12 دقيقة من �لنهاية، ومتلك 

�إ�شبانيا �لآن 11 نقطة مقابل ع�شر لفرن�شا.
�ن��ت�����ش��اره��ا �ل�����ش��اد���س يف ���ش��ت مباريات  وح��ق��ق��ت ه��ول��ن��د� 
بالت�شفيات عندما �شحقت رومانيا 4-�شفر يف �أم�شرتد�م، 
ح��ي��ث �شجل روب���ن ف���ان ب��ري���ش��ي ه��دف��ني ل��ريت��ف��ع ر�شيد 
�ملجموعة  ���ش��د�رة  يف  نقطة   18 �إىل  �لهولندي  �ملنتخب 
�لر�بعة بفارق �شبع نقاط عن �ملجر �شاحبة �ملركز �لثاين 

�لتي تعادلت 1-1 مع تركيا.
فازت  عندما  للنهائيات  �ل��ت��اأه��ل  م��ن  �أمل��ان��ي��ا  �ق��رتب��ت  كما 
�إىل  3-1 على كز�خ�شتان يف نورمربغ، لريتفع ر�شيدها 
16 نقطة ويت�شع �لفارق يف �شد�رة �ملجموعة �لثالثة �إىل 
�جلولة  ه��ذه  تلعب يف  �لتي مل  �ل�شويد  مع  نقاط  ثماين 

و�إيرلند� و�لنم�شا ولكل منهم ثماين نقاط.
�إيطاليا موقعها يف �شد�رة جمموعتها عندما  كما عززت 
ماريو  للمهاجم  ثنائية  بف�شل  مالطا  يف  2-�شفر  ف��ازت 
حتتل  �لتي  بلغاريا  على  نقاط  بثاث  لتتقدم  بالوتيلي 

�لد�منارك  يف   11 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  بتعادلها  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
باملجموعة �لثانية، ومتلك �إيطاليا 13 نقطة مقابل ع�شر 

لبلغاريا.
لتجاوز �جلبل  �إجنلرت� لفرتة ق�شرية يف طريقها  وبدت 
يف  تقدمها  عقب  �لثامنة  �ملجموعة  ���ش��د�رة  �إىل  �لأ���ش��ود 
�لدقيقة  يف  روين  وي��ن  م��ن  ر�أ����س  ب�شربة  بودجوريت�شا 

�ل�شاد�شة.
وت�����ع�����ادل م��ن��ت��خ��ب �جل����ب����ل �لأ������ش�����ود ع����ن ط����ري����ق دي����ان 
13 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى �ل��ن��ه��اي��ة لريتفع  د�م��ي��ان��وف��ي��ت�����س ق��ب��ل 
14 نقطة بفارق نقطتني عن �إجنلرت� ولها  �إىل  ر�شيده 

12 نقطة.
و��شتمر �ل�شر�ع بني بلجيكا وكرو�تيا �للتني بد�أتا �جلولة 
وهما يف �شد�رة �ملجموعة �لأوىل بر�شيد 13 نقطة بعد 
م�شتفيد�  1-�شفر على مقدونيا  �لبلجيكي  �ملنتخب  فوز 
من هدف لأيدين هاز�رد و�نت�شار �ملنتخب �لكرو�تي 1-2 

يف ويلز عقب هدفني من ديان لوفرين و�إدو�ردو.
ت�شع  ب��ف��ارق  نقطة   16 �إىل  ر�شيدهما  �ل��ف��ري��ق��ان  ورف���ع 
2-�شفر  �لثالث عقب فوزها  �ملركز  نقاط عن �شربيا يف 

على �أ�شكتلند�.
�أذربيجان  يف  2-�شفر  بالفوز  �آمالها  �لربتغال  و�أنع�شت 
�لفارق  �إ�شر�ئيل �جلمعة لتقل�س  3-3 مع  �لتعادل  عقب 
مع رو�شيا مت�شدرة �ملجموعة �ل�شاد�شة �إىل نقطة و�حدة 

ومل تلعب رو�شيا يف هذه �جلولة.

ت��دخ��ل م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة م��وت��ور���ش��ي��ت��ي �لإم�����ار�ت 
كي  جيه.  �إن.  �شباقات  و�شل�شلة  �لنارية  للدر�جات 
ت��ق��ام حتت  �ل��ت��ي   1000 ف��ورم��ول غلف  و  ر��شينغ 
حلبة  �أر����س  على  �لوطنية  �لإم����ار�ت  بطولة  مظلة 
�لأوتودروم يف دبي يوم �جلمعة �ملقبل )29 مار�س-
عن  لنا  و�شتك�شف  �لأخ���ري  قبل  م��ا  �ملنعطف  �آذ�ر( 

مامح �أبطال هذه �لفئات. 

للدراجات  ـــارات  الإم موتور�سيتي  بطولة 
النارية 

�لإم���ار�ت  موتور�شيتي  بطولة  يف  �ملناف�شة  ت�شتعل 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة م��ا ب��ني �مل��ت�����ش��در ���ش��وري��ة ر�جا 
وو�شيفه حممود تنري يف فئة 600 �شي. �شي ، حيث 
ر�ج��ا على  وي�شعى  14 نقطة فقط.  بينهما  يف�شل 
من �لدر�جة ياماها �إىل �لظفر بلقب �لبطولة بعد 
�ل�شاعدين،  لل�شائقني  روك��ي  كاأ�س  يف  ��شمه  ملع  �أن 
على  جولتني  بقاء  م��ع  تنري  بخربة  ي�شطدم  لكّنه 

�إنق�شاء �لبطولة.
���ش��وء �حل���ظ ع��ان��د ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب ت��ن��ري ع��ل��ى من 
�لقادم من  �أكرث منا�شبة، لكن  �لدر�جة تر�ميف يف 
قلب  �إىل  ي�شعى  �لكبار  وخ���ربة  بطموح  �لأرز  ب��اد 

�لطاولة على �ملت�شدر يف �آخر �أربع جولت. 
ومن �لناحية �حل�شابية، ميلك �لثالث روب نيكول�س 
على من �لدر�جة تر�ميف فر�شة �شئيلة جد� للفوز 
باللقب، لكن حاجز �ل� 43 نقطة �لذي يف�شله عن 
ل�شعود  كبرية  معجزة  �إىل  بحاجة  يجعله  �ملت�شدر 

من�شة �لتتويج �أوًل.

م��ن ج��ه��ت��ه، يطمح �لإي��رل��ن��دي �مل��ق��ي��م يف دب���ي جو 
�أوك�شلي على من �لدر�جة دوكاتي �إىل تذوق طعم 
�لفوز جمدد�ً و�ملناف�شة على �ملر�كز �لثاثة �لأوىل، 
�إيريك�شا�س  �أمثال  لكنه يو�جه مناف�شة �شديدة من 
ت�شاد  وليون  ياماها  �ل��در�ج��ة  من  على  �شافيكا�س 
د�ون على من  ياماها ومايك  �ل��در�ج��ة  على من 
�لدر�جة هوند� و�لو�فد �جلديد �إىل حلبات �ل�شرعة 
 . ي��ام��اه��ا  �ل��در�ج��ة  م��ن  مايلفاغانان على  غ��وت��ام 
ناجي زميل  �آخ��ر وهو عمر  �أد�ء مت�شابق  كما متيز 
�لدر�جة  م��ن  على  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  بالثبات  �أوك�����ش��ل��ي 
كافة �جلولت  �إيجابية يف  نتائج  كاو��شاكي حمققاً 

�لتي خا�شها حتى �لآن، بيد �أّنه يطمح �إىل حتقيق 
فوزه �لأول يف �لبطولة خال �جلولت �ملقبلة.

لل�شائقني  روك�����ي  ك���اأ����س  م��ن��اف�����ش��ات  ح�����ش��اب  ويف 
مع  موعد  على  �ل�شرعة  ع�شاق  �شيكون  �ملبتدئني، 
جرعة �إ�شافية من �لإثارة عندما يقارع نيل هاوك 
نظريه �للدود دومينيك فون بولنيتز، حيث ت�شب 
�لأف�شلية مل�شلحة هوك �لذي يتقدم على مطارده 
بفارق 9 نقاط فقط، لكن فون بولنيتز �شيكون له 
�لب�شاط من  �شحب  على  و�شيعمل جاهد�ً  باملر�شاد 
در�جة  ق���وة حم���رك  م��ن  م�شتفيد�ً  �مل��ت�����ش��در  حت��ت 
�شوزوكي �خلا�شة به مقابل �شرعة در�جة كاو��شاكي 

�لعائدة �إىل هوك.

�سل�سلة �سباقات اإن. جيه. كي را�سينغ 
ب��اد �لإغريق  �ل��ق��ادم من  �أخ���رى، يطمح  من جهة 
�إىل  �ل�شيارة �شيات  كو�شتا�س بابانتوني�س على من 
�إن.  �شباقات  �شل�شلة  يف  للمجموعة  �شد�رته  تعزيز 
جيه. كي ر��شينغ ، بينما ت�شتعل �ملناف�شة خلفه بني 
جمموعة من �ملت�شابقني، يف حني لن تقل �لإثارة يف 
ح�شاب كاأ�س كليو �لتي �شت�شهد �شر�عاً حمتدماً بني 

�شائقي �شيار�ت رينو كليو .
ويف ح�شاب �لفئة �لثانية يرتبع رمزي مطر�ن على 

�لثاين  ع��ن  نقاط فقط   3 ب��ف��ارق  �ل�����ش��د�رة  عر�س 
�ملت�شابقان  ��شتغل  حيث  �أنيفا�س،  �ألي�شكاندرو�س 
�لذي  �ملتاألق د�ئما روبي�س �شاناكي  تدهور م�شتوى 
بد�أ �لبطولة بقوة حمققاً خم�شة �إنت�شار�ت متتالية 
ب�شكل  تر�جع م�شتو�ه  �شباقات، لكن  �أول خم�شة  يف 
من  وو�شيفه  للمت�شدر  �لفر�شة  �أت���اح  م��ربر  غ��ري 

�أجل �ملناف�شة على �للقب.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أّن����ه مي��ك��ن��ه �ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب من 
�لناحية �حل�شابية، �إل �أّن �شاناكي يقبع خارج د�ئرة 
�ملناف�شة و�شيكون بحاجة �إىل معجزة من �أجل �لفوز 
مطر�ن  بيد  ه��ي  �ل��ي��وم  �لأف�شلية  �أّن  �إذ  باللقب، 

و�أنيفا�س. 
هم  �ملناف�شني  لكن  و�لبطولت  �ل�شباقات  وتعددت 
خافاتهم  تنتقل  حيث  و�أنيفا�س  مطر�ن  �أنف�شهم 
و�شر�عاتهم على �أر�س �حللبة من مناف�شات �لفئة 
يحمل  ح��ي��ث   ، كليو  ك��اأ���س  مناف�شات  �إىل  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ملتا�شبقان �لر�شيد ذ�ته من �لنقاط، لكن متا�شبق 
و�شتحدد  �لبطولة  يف هذه  �شيخرج منت�شر�ً  و�حد 
و�شيكون  �لبطل  هوية  تاأكيد  بكل  �ملقبلة  �جل��ولت 
�خلطاأ ممنوع على كليهما، مما ي�شب يف م�شلحة 

�جلماهري ويعزز من �لإثارة و�لفرجة.
ول����ن ي��ق��ف ك����ًا م���ن ج���ون���اث���ان م����ولن ع��ل��ى من 
�ل�شيارة  �ل�شيارة هوند� وويل موري�شون على من 
رينو و�لو�فد�ن �جلديد�ن غيوم �شيموين على من 
�ل�شيارة  �ل�شيارة رينو وحممد �حلمادي على من 
ه��ون��د� ، م��ك��ت��ويف �لأي�����دي و���ش��ت��ك��ون ل��ه��م ك��ل��م��ة يف 

حتديد هوية �ملت�شدر و�أ�شحاب مر�كز �ل�شد�رة.
مناف�شات  ح�����ش��اب  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات يف  ج��ول��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
�ل�شاعة  يف  ر��شينغ  ك��ي  جيه.  �إن.  �شباقات  �شل�شلة 
من  �لأوىل  �جلولة  تنطلق  بينما  �شباحاً،   9:45
للدر�جات  �لإم��ار�ت  موتور�شيتي  بطولة  مناف�شات 
وتختتم  ���ش��ب��اح��اً،   11:45 �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل��ن��اري��ة 
ب��اجل��ول��ة �لأخ����رية يف متام  �ل��ي��وم  �أح����د�ث  �شباقات 
لع�شاق  �ل��دخ��ول  و�شيكون  م�����ش��اًء.   4:45 �ل�شاعة 
�ل�شرعة و�لإثارة جماناً كالعادة مع فر�شة �لدخول 
�جلديد  و�جل��ن��اح  �لرئي�شية  و�ملن�شة  �مل��ر�ئ��ب  �إىل 
�ل�شالة  يف  متاحة  و�مل��رط��ب��ات  �مل���اأك���ولت  و�شتكون 

�لرئي�شية.

•• �صانيا - وليد اجلابري:

علي بركة �هلل ي�شتهل �أبطال �لإمار�ت �أمر�ء �لبحار جنوم فريقي 
جائزة  م�شو�ر  �ل��ي��وم   5 و�بوظبي  �للقب(  )ح��ام��ل   3 �لفيكتوري 
�ل�شني �شانيا �لكربي للزو�رق �ل�شريعة �لفئة �لأوىل فاحتة جولت 
بطولة �لعامل 2013 و�لتي تنطلق يف �مليناء �لتجاري ملدينة �شانيا 
عرو�س جزيرة هينان مب�شاركة 9 زو�رق. و�كتمل يف �شانيا و�شول 
�أمر�ء �لبحار جنومنا ��شتعد�د� لانطاقة �ليوم مع بقية �لفرق 
�مل�شاركني و�لتي تناف�س علي �أويل �ألقاب �ملو�شم �جلديد يف مدنية 
�شانيا �لتي ��شتقبلت �جلميع برتحاب من خال �لهتمام �لكبري 
باحلدث وترقب �ل�شارع �لعام لنطاقة �لبطولة �لعاملية من باد 
)�لتنني(. و�شتخترب �لفرق �مل�شاركة �ليوم جاهزية �لزو�رق قبل بدء 
�ملهمة �ل�شعبة من خال فرتة �لتجارب �لر�شمية �لتي تعقد عند 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا بالتوقيت �ملحلي لل�شني )�ل�شابعة 
متاما بتوقيت �لإمار�ت( وملدة �شاعتني تاأهبا خلو�س �لرهان �لأكرث 
�لثانية و�لن�شف  �ل�شاعة  �ليوم بعد ذلك وحتديد� يف متام  �أهمية 
�لإم��ار�ت( من  بتوقيت  �ل�شني )�لعا�شرة و�لن�شف  بتوقيت  ظهر� 
خال حماولت ت�شجيل �أف�شل توقيت و�لذي �شيتحدد على �شوء 
نتائجه �ملنطلقني يف �ل�شباق �لرئي�شي �لأول و�لذي �شيقام يوم غد 
�جلمعة. و�شي�شبق بدء �لتجارب �لر�شمية تعريف �ملت�شابقني علي 
م�شار �ل�شباق خال �نعقاد �لجتماع �لتنويري يف �لفرتة �ل�شاحية 
و�شيتم خاله �شرح م�شار �ل�شباق و�شرح كافة �لتف�شيل و�لرد كذلك 
علي ��شتف�شار�ت �ملت�شابقني �مل�شاركني يف �جلولة ثم �شيقوم جميع 
�مل�شاركني باملرور علي نقاط �للتفاف �خلا�شة مب�شار �ل�شباق من 

خال جولة حرة للمت�شابقني مع �للجنة �ملنظمة.
 الأنظار على اأمراء البحار

 3 �لفيكتوري  زورق  م�شاركة  علي  بقوة  م��رتك��زة  �لأن��ظ��ار  وت��ب��دو 
�ملري  �شيف  وحممد  �ل��زف��ني  �شيف  ع��ارف  �لعاملي  �لثنائي  بقيادة 
�لأبرز  و�ملر�شح  �ملا�شية  �ل�شت  �ل�شنو�ت  يف  �للقب  حامل  باعتباره 
�لبحار  �أم��ر�ء  ي�شعى  �أي�شا حيث  �ملو�شم  فار�س �حل��دث هذ�  ل��دور 
�إىل �لهيمنة �لكاملة على �ألقاب مو�شم 2013 مثلما حدث �لعام 
بني  باجلمع  تاريخية  رباعية   3 �لفيكتوري  حقق  حيث  �ملا�شي 
�لأوروبي  و�لتاج  �لأو�شط  و�ل�شرق  �لعامل  �ألقاب هي بطولة  �أربعة 
 5 3 زورق �بوظبي  و�أف�شل زمن. وي�شارك �إىل جانب �لفيكتوري 
بقيادة �لثنائي �لعاملي ر��شد �لطاير وماجد �ملن�شوري و�لذي حقق 
نتائج متميزة �لعام �ملا�شي جعلته يحتل مركز �لو�شيف يف بطولة 
�لنتائج  مو��شلة  �إىل  �لثنائي  ي�شعي  حيث  �لأوىل  للمرة  �ل��ع��امل 
�لت�شاعدية و�مل�شي قدما نحو حتقيق �جناز تاريخي وكبري وهذ� 
ما يجعل �ملناف�شة تزد�د �شخونة بني �لفرق خا�شة �إذ� ما و�شعنا يف 
�ل��زورق �ليطايل  �مل�شاركة. ويطمح  �لفرق  باقي  �حل�شبان رغبات 
كاربيتا  وجيوفاين  فورميلي  لوكا  بقيادة   10 ري�شينيغ  فيندي 
�شر�ئه  بعد  خا�شة  ج��دي��د  جن��اح  وحتقيق  �أب��ط��ال��ن��ا  مناف�شة  �يل 
�لعام �ملا�شي زورقا ر�ئعا من موؤ�ش�شة �لفيكتوري ي�شارك به حاليا 

�شي�شجل  فيما  �لأوىل  للمرة  �لثالث  �ملركز  حتقيق  من  مكنه  مما 
من  �ليوم  �لأوىل  �جلولة  يف  �أي�شا  م�شاركة  �لقدمي  فيندي  زورق 
�لفريدو  �ماتو  �لي��ط��ايل  �لثنائي  بقيادة   8 فيندي  فريق  خ��ال 
�لزورق  م�شاركة  �لبطولة  وت�شهد  جينينغز.  مايلز  و�لربيطاين 
�ليطايل �كياي 23 بقيادة �ملخ�شرم لوكا نيكوليني وجيان ماريا 
ومو�طنه  وبلي  توما�شو  �ليطايل  �لثنائي  ي�شارك  كما  غامبياين 
ري�شينيغ  )د�ك  �لنم�شاوي  �ل��زورق  قيادة  غيامباولو مونتفيكي يف 
 7 فيكتوري  زورق  �شيكون  للمناف�شة  �ملر�شحني  �ب��رز  وم��ن   .)74
�ل�شرت�يل و�لذي ملع جنمه نهاية �ملو�شم �ملا�شي بعد تاأجري زورق 
جديد من موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم بقيادة �لثنائي لبيرت ماكغر�ث 
ويتطلع  م��ر�ت  ع��دة  �لتتويج  ملن�شة  �شعد  نيكل�شون حيث  ود�ري��ن 
لتكر�ر �لأمر من جديد. و�شتكون �مل�شاركة �لرنويجية يف �لبطولة 
�لعاملية ملفتة هذ� �لعام بعد �إن �أعلنت �ملت�شابقة �لرنويجية ماريت 
�شرتوموي م�شاركته برفقة �ملت�شابق �لرنويجي فربيك بال نلي�شن 
علي من زورق �شانيا 86 بينما يعود �لزورق �لرتكي-�لرنويجي 
�أزيك  �أيغور  �لثنائي  بقيادة  بقوة  �مل�شاركة  �يل   91 ��شكيار-ز�بو 

وكري�شتيان ز�بوري�شكي.
 الكتبي يطمئن

حر�س �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لفيكتوري تيم علي �لت�شال هاتفيا مع بطلنا �لعاملي عارف �شيف 
غمار  خلو�س  �جلارية  �لتح�شري�ت  كل  علي  و�لطمئنان  �لزفني 
و�لتي   2013 �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �ملناف�شات 
�لبحار  �أم����ر�ء  �لكتبي  وح��ث  �ل�شينية.  �شانيا  م��ن  �ل��ي��وم  تنطلق 
جهد  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  علي   5 و�ب��وظ��ب��ي   3 �لفيكتوري  فريقي  يف 
�أبناء �لإم��ار�ت يف  �لتاريخية �لتي ظل ي�شجلها  ومو��شلة �ملاحم 
�لكثري من �ملحافل ل �شيما بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة �لفئة 
�لأوىل و�لتي يحمل لقبها فريق �لفيكتوري 12 مرة حيث �حتكر 
�أبناء �لإمار�ت  �للقب يف �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية مما يوؤكد قدر�ت 
علي �لت�شدي للرهانات �ل�شعبة. ومن جانبه طماأن عارف �لزفني 
�لأكيد  ع��زم��ه��م  م��ب��دي��ا  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت  ع��ل��ي  �لكتبي 
علي  �حل�شول  يف  قدما  �مل�شي  علي  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  يف 
�جناز�ت  لتعزز  �لتو�يل  علي  �ل�شابع  و�للقب   13 للمرة  �لبطولة 
�لأبطال يف هذه �لبطولة. و�أ�شاد �لزفني بالدعم و�ملتابعة �لكبرية 
�آل مكتوم ويل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  قبل  من 
�لفيكتوري  موؤ�ش�شة  ر�عي  �لريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي  عهد 
تيم �لأمر �لذي منحهم �لد�فع لتقدمي �أف�شل عطاء م�شيد� كذلك 
بدور جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم و�لت�شجيع �مل�شتمر من 

قبل �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س �لإد�رة.
وقال �إن �لجناز�ت د�ئما تاأتي من خال تكاتف �جلهود وت�شافرها 
ونحن يف موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم نعمل بروح �لفريق ون�شعي د�ئما 
�إن نكون يف �ملقدمة ونحقق رغبة قيادتنا �لر�شيدة �إن نحفل د�ئما 
باملركز �لأول و�لذي و�شعناه ك�شعار د�ئم ملوؤ�ش�شتنا خال �مل�شاركات 

�خلارجية.

 )الفئة الأوىل( يف ال�سني للمرة الأوىل
ي�شبق  مل  حيث  �لأويل  للمرة  �لعاملية  �لبطولة  �ل�شني  ت�شت�شيف 
�شبق  �ملدن  لبع�س  كان  بينما  �لأويل  �لفئة  �شباقات  ��شت�شافة  لها 
يف ��شت�شافة بطولت كبرية مثل زو�رق �لفورمول 1 وقريبا �أي�شا 
�ملروج  بني  �لتوقيع  مت  بعدما  ك��ات(  )�ك�س  زو�رق  هدير  �شريتفع 
�ملحلي وجمعية �ملحرتفني �لدولة للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي بي 

�أيه علي ��شت�شافة �حلدث ملدة ثاث �شنو�ت.
 دبي الريا�سية يف قلب احلدث

�ل�شني  ج��ائ��زة  �أح���د�ث  بنقل  �لريا�شية  دب��ي  �مل�شاهري  قناة  تقوم 
�لأويل من  �لأويل -�جل��ول��ة  �ل��ف��ئ��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل���ل���زو�رق  �ل��ك��ربي 
بطولة �لعامل 2013 و�لتي تنطلق �ليوم يف �شانيا عرو�س �ل�شني 

�جلنوبية.
بلحظة  حلظة  �حل��دث  تفا�شيل  بنقل  �لقناة  عمل  فريق  و�شيقوم 
من مكان �ل�شباق يف �ملدينة �ل�شينية من خال �لتقارير �ليومية 
للزو�رق  �ل��ك��ربي  �ل�شينية  �شانيا  ج��ائ��زة  ل�شباقي  �ملبا�شر  و�ل��ب��ث 

�ل�شريعة �لفئة �لأوىل يومي غد �جلمعة وبعد غد �ل�شبت.
وي�����ش��م ف��ري��ق ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �ل�����ش��ني ك��ا م��ن �لزميل 
�لإعامي �ملتميز جمال بو�شقر و�لذي ر�فق �أمر�ء �لبحار يف حلهم 
و�مل�شور  �لكتبي  �شعيد  حممد  �لزميل  �ملتاألق  و�ملخرج  وترحالهم 

�لبارع ��شرف نبيل �حمد.
  الفرق امل�ساركة

�لفيكتوري 3 )�لإمار�ت( عارف �لزفني -حممد �ملري
�بوظبي 5 )�لإمار�ت( ر��شد �لطاير -ماجد �ملن�شوري

فيكتوري 7 )��شرت�ليا( لبيرت ماكغر�ث -د�رين نيكل�شون
فيندي 8 )�يطاليا �ماتو �لفريدو - مايلز جينينغز

فيندي 10 )�يطاليا( لوكا فورميلي -جيوفاين كاربيتا 
�كياي 23 )�يطاليا( لوكا نيكوليني-جيان ماريا غامبياين

د�ك ري�شينيغ )�لنم�شا( توما�شو بويل-غياماباولو مونتفيكي
�شانيا 86 )�لرنويج( فربيك نلي�شن-ماريت �شرتوموي

�أزيك-كري�شتيان  �أي���غ���ور  و�ل����رنوي����ج(  )ت��رك��ي��ا  ز�ب����و   - ����ش��ك��ي��ار 
ز�بوري�شكي

  الربنامج )توقيت الإمارات(
�خلمي�س 28 مار�س:

�لجتماع �لتنويري 6 �شباحا
جولة للمت�شابقني علي كور�س �ل�شباق

�لتجارب �لر�شمية 7-9 �شباحا
�شباق �أف�شل زمن 10:30 �شباحا

 اجلمعة 29 مار�ض:
�لتجارب �حلرة 6-8 �شباحا

�ل�شباق �لرئي�شي �لأول 11:30 �شباحا
 �ل�شبت 30 مار�س:

�لتجارب �حلرة 6-8 �شباحا
�ل�شباق �لرئي�شي �لثاين 11:30 �شباحا

لل�شباب  ل���ل���م���ب���ارزة  �لم��������ار�ت  م��ن��ت��خ��ب��ا  ح��ق��ق 
و�لفتيات �جناز� جديد� ي�شاف �ىل �جناز�تهما 
�شنة   20 حت��ت  �ل�شباب  منتخب  بفوز  �ملتتالية 
�لذهبية  بامليد�لية  �ل�شي�س  �ل��ف��ل��وري��ه  ل�شاح 
و�ملركز �لأول مبناف�شات �لبطولة �لعربية �ل� 20 
��شت�شافتها  �لتي  و�لنا�شئني  لل�شباب  للمبارزة 
حمد  بن  خالد  �ل�شيخ  برعاية  �لبحرين  مملكة 
�لأعلى  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �آل خليفة 

لل�شباب و�لريا�شة.
�لف�شية  �مل��ي��د�ل��ة  �ل��ف��ت��ي��ات  منتخب  ح��ق��ق  ك��م��ا 
مب��ن��اف�����ش��ات �ل�����ش��ي��د�ت ل�����ش��اح �ل�����ش��ي�����س و�شط 
م�شاركة 10 دول عربية هي �لمار�ت و�ل�شعودية 

و�لعر�ق وقطر و�لأردن و�ليمن وليبيا و�جلز�ئر 
و�لكويت بال�شافة �ىل �لبحرين.

وحققت بعثة منتخبنا �لوطني لل�شباب و�لفتيات 
من  قيا�شي  برقم  بفوزها  م�شبوق  غ��ري  �جن���از� 
9 ميد�ليات بال�شافة  �مليد�ليات بالبطولة بلغ 
لل�شباب  �ل�شي�س  ل�شاح  �لذهبية  �مليد�لية  �ىل 
 7 لعبونا  وحقق  للفتيات  �لف�شية  و�مليد�لية 
ميد�ليات برونزية يف مناف�شات �لفرق و�لفردي. 
وتوج �ل�شيخ �بر�هيم بن �شلمان �آل خليفة رئي�س 
�لفائزة  منتخباتنا  للمبارزة  �لبحريني  �لحت��اد 
بامليد�ليات و�شط فرحة عارمة من �فر�د �لبعثة 

�مل�شاركة بالبطولة.

ل�شاح  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  و����ش��ت��ح��ق 
مثله  و�ل��ذي  للبطولة  �لثالث  و�ملر�شح  �ل�شي�س 
نا�شر  وع��ل��ي  �ملن�شوري  �شلطان  م��اج��د  م��ن  ك��ل 
�مل��ن�����ش��وري وع��ب��د �هلل �حل��م��ادي وع��ب��د �لرحيم 
�خل���ي���اري �مل��رك��ز �لأول ب��ال��ب��ط��ول��ة ع��ن ج���د�رة 
وفاز  �ليمن  منتخب  تخطى  �أن  بعد  و��شتحقاق 
من  م��ب��ار�ة  يف   16-45 بنتيجة  ب�شهولة  عليه 
�لنهائي  ن�شف  �ل��دور  �ىل  ليتاأهل  و�ح��د  جانب 
وياقي �ملنتخب �لكويتي �لقوي �شاحب �لتاريخ 

�لطويل و�ملر�شح ثانيا.
�ل�شباب  منتخب  ح�شل  فقد  �لنتائج  باقي  �أم��ا 
�مليد�لية  ع��ل��ى  و�لأي���ب���ي���ه  �ل�����ش��اب��ر  ل�����ش��اح��ي 

�لربونزية ومنتخب �لفتيات ل�شاح �ليبيه على 
�مليد�لية �لربونزية �ي�شا.

ويف مناف�شات �لفردي ح�شلت كل من �شارة �أهلي 
ومري� �أحمد �لكتبي على ميد�ليتني برونزيتني 
�ل�����ش��ي�����س و�لأي��ب��ي��ه وح�����ش��ل نهيان  يف ���ش��اح��ي 

�لعزعزي على برونزية نا�شئي �شاح �ل�شي�س.
ب���ن �شلطان  �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل  �مل��ه��ن��د���س  وح���ر����س 
وهناأ  بالبعثة  هاتفيا  �لت�����ش��ال  على  �لقا�شمي 
�لاعبني وجهازهم �لفني و�لد�ري على �جنازه 
�لمار�ت  �أبناء  �أن  و�أك��د  باأد�ئهم  م�شيد�  �لكبري 
باملر�كز  �ل  �لظن ول ير�شون  د�ئما عند ح�شن 

�لأوىل.

منتخب �سباب املبارزة ل�سالح ال�سي�ض يفوز بذهبية العرب يف البحرين

مواجهات م�سريية يف اجلولة ما قبل االأخرية من بطولة االإمارات الوطنية غدا اجلمعة

اأوىل جولت مونديال زوارق الفئة الأوىل تبداأ يف �سانيا

الفيكتوري 3 واأبوظبي 5 جاهزان لتحدي الزمن يف ال�سني
الكتبي يتابع حت�سريات الفريق ويطمئن على ترتيبات النطلقة

الزفني يوؤكد: قادمون بقوة ملعانقة الإجنازات وحتقيق اللقب 13

اإجناز جديد للجنة الأوملبية البحرينية

البحرين ت�ست�سيف املوؤمتر االإقليمي للمجل�ض االأوملبي 
االآ�سيوي وجلنة الت�سامن االأوملبي لعام 2014

انت�سارات لكبار اأوروبا يف ت�سفيات املونديال

م�س����ر ته���زم زميباب�����وي يف 
ت�سفي����ات املوندي����ال

حقق �ملنتخب �مل�شري فوزه �لثالث على �لتو�يل يف �ملجموعة �ل�شابعة من �ملرحلة �لثانية بالت�شفيات 
�لأفريقية �ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �لعامل 2014 بالرب�زيل، و�جتاز زميبابوي بهدفني مقابل هدف 

على ملعب برج �لعرب.
تعادل كنوليدجي مو�شونا  �لدقيقة )65( ثم  �مل�شري يف  وتقدم ح�شني عبد ربه بهدف للمنتخب 
�أبو تريكة هدف �لفوز �لقاتل مل�شر قبل  ملنتخب زميبابوي يف �لدقيقة )75(، فيما خطف حممد 

ثاث دقائق من نهاية �ملبار�ة من �شربة جز�ء.
ورفع �ملنتخب �مل�شري ر�شيده �إىل ت�شع نقاط يف �ل�شد�رة، بينما جتمد ر�شيد زميبابوي عند نقطة 

و�حدة يف �ملركز �لر�بع )�لأخري(.



ال�سّبان الربيطانيون يعانون الكاآبة والتوتر
�أكرث كاآبة  �أن �ل�شبان �لربيطانيني  �أظهرت در��شة جديدة، �م�س �لأربعاء، 
م��ن ق��ب��ل، وُي��ع��ان��ون م��ن �أع��ر����س �ل��ت��وت��ر ب�����ش��ورة م�شتمرة ج���ّر�ء عو�مل 
�لتي  �ل��در����ش��ة،  ووج��دت  و�ل��غ��اء.  �لعمل  فر�س  قلة  ر�أ�شها  على  خمتلفة 
% من �ل�شبان �لربيطانيني �عرتفو�  ن�شرتها �شحيفة )ديلي ميل(، �أن 68 
باأن �حلياة �لآن �أكرث ق�شاوة مقارنة مع ما كانت عليه قبل 40 عاماً، جّر�ء 
�أخرى.  ك��ث��رية  وع��و�م��ل  �ل�شقق  �أ���ش��ع��ار  و�رت��ف��اع  �لوظيفي  �لأم���ن  �ن��ع��د�م 
ُيعانون ب�شورة  باأنهم  �ل�شبان �لربيطانيني �عرتفو�  %41 من  �إن  وقالت 
منتظمة من �لتوتر�ت �لعالية ب�شبب �شغوط �حلياة، ويعتقدون �أن �لأجيال 
�ل�شابة �ل�شابقة كانت �أف�شل حاًل منهم بالرغم من �حلرية �لو��شعة �لتي 
يتمعتون بها �لآن، وتنّوع م�شادر �لرتفيه عن �لنف�س. و�أ�شافت �لدر��شة �أن 
�ل�شبان �لربيطانيني يو�جهون �ملزيد من �لتهديد�ت �لتي تطال �شعادتهم 
يتمتعون  �لتي  �ل�شخ�شية  �لتكنولوجيات  جمال  يف  �لثورة  رغم  وهناءهم، 
بها، وح�شولهم على رو�تب �أكرب بكثري من �لأجيال �ل�شابقة، وعلى ظروف 
كبرية  م�شكلة  ميثان  و�ل�شغوط  �لإج��ه��اد  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �أف�شل.  عمل 
% منهم باأنهم يعانون من �لتوتر  ل�شباب و�شابات بريطانيا، و�عرتف 41 
% فقط من جيل �ل�شباب  �مل�شتمر �أو �ملنتظم، ومن �لكاآبة، باملقارنة مع 15 
�إىل جمموعة من  وكاآبتها  �أ�شباب توترها  �لن�شبة  1973. وعزت هذه  عام 
�لعو�مل �ملختلفة على ر�أ�شها �ملخاوف �ملالية، و�لعمل فوق طاقاتها، و�لقلق 
�لزو�ج  عن  يحجمون  تقريباً  منهم   %  50 جعل  ما  �أج�شامها،  �شكل  من 

% فقط يف عام 1970. باملقارنة مع 27 

 بانتري وماكنايت خمطوبان �سّرًا 
وحبيبها  بانتري،  ه��اي��دن   ، ه��ريوز  م�شل�شل  جنمة  ب��ني  متقّطعة  عاقة  بعد 
لعب كرة �لقدم �لأمريكية، �شكوتي ماكنايت، يبدو �أن �لثنائي عقد خطوبته 
ويخّطط للزو�ج �شّر�ً. ونقل موقع )يو �إ�س ويكلي( عن �أحد �أ�شدقاء �لثنائي 
�أن قلة فقط يعرفون باأن �لثنائي �شيتزوج، م�شري�ً �إىل �أن بانتري ل ت�شع خامت 
�خلطوبة يف �لعلن بعد . و�أو�شح �مل�شدر �أن �لزفاف �شيتم يف �ل�شيف، على ما 
يبدو . ي�شار �إىل �أن بانتري �نف�شلت عن ماكنايت يف �أيار مايو 2011، وعادت 
يف  �لثنائي  �شوهد  وق��د  �لأول/دي�شمرب،  كانون  يف  عنه  لتنف�شل  لحقاً،  �إليه 
�لآونة �لأخرية معاً، غري �أن بانتري �أّكدت يف كانون �لثاين يناير �ملا�شي، �أنهما 
جمّرد �شديقني . يذكر �أن ماكنايت �لذي يلعب مع فريق تنيويورك جاتز ، مل 
يكن �حلبيب �لريا�شي �لأول لبانتري �لتي و�عدت �ملاكم �لأوكر�ين �ملحرتف 
بانتري  وكانت   .2010 �لعام  �أو�خ���ر  يف  ون�شف  �شنة  مل��دة  كليت�شكو  فادميري 
�لعلمي  �خليال  �أكادميية  تقدمها  �لتي  زحل  جائزة  على  ح�شلت  عاماً(   23(
عام 2006 لأف�شل ممثلة يف دور م�شاند عن دورها يف م�شل�شل �خليال �لعلمي 
هريوز ، كما ��شتهرت باأدو�رها يف م�شل�شات و�أفام عديدة �أهمها، فلم �لدر�ما 

�لكوميدي �آي لوف يو بيث كوبر عام 2009، و�لتي �أّدت فيه دور �لبطولة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جا�سنت بيرب ي�سرب جاره 
وجد �ملغني �لكندي �ل�شاب جا�شن 
بيرب نف�شه يف ورطة بعدما �تهمه 
بال�شرب  ع��ل��ي��ه  ب��الع��ت��د�ء  ج����اره 
خ�����ال ت���ا����ش���ن وق�����ع ب��ي��ن��ه��م��ا يف 

منزله بكاليفورنيا.
و�أفاد موقع تي �أم زد �لأمريكي �ن 
بيرب  منزل  �إىل  ح�شرت  �ل�شرطة 
يف كالبا�شا�س وهي جتري حتقيقاً 
ر���ش��م��ي��اً ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ت ���ش��ك��وى من 
�أحد جري�نه يتهمه فيها بالعتد�ء 

عليه بال�شرب.
ون���ق���ل ع����ن م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة �ن 
�جلار ح�شر �إىل منزل بيرب و�أخذ 
ي�����ش��رخ م��ع��رب�ً ع��ن �ن��زع��اج��ه من 
�شاخبة  ح��ف��ات  �أ�شخا�س  �إق��ام��ة 
ب��غ��ي��اب �مل��غ��ن��ي �ل��ك��ن��دي �ل���ذي كان 
خ����ارج �ل���ب���اد،لإح���ي���اء ح��ف��ات يف 
م�شدر  وذك��ر  وب��ول��ن��د�.  بريطانيا 
موؤكد�ً  �ملغادرة  منه  طلب  بيرب  �ن 
�أي تام�س  �نه مل يح�شل بينهما 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ل���ك���ن  ج�������ش���دي. 
�ل�شرطة ذكر �ن �جلار �أكد �ن بيرب 
�ن  ز�ع��م��اً  ب�شكوى،  وت��ق��دم  �شربه 

�ملغني �ل�شاب هدده �أي�شاً.

طبيبة تقتل 300 مري�ض
قيام  ح���ول  ب�شبهات  �ل��رب�زي��ل��ي��ة،  �ل�شحة  وز�رة  حت��ق��ق 
�لطبية  �لج��ه��زة  بنزع  مر�شاها  من   300 بقتل  طبيبة 

عنهم.
�شوز� يف  دي  �شاروز  �ملتهمة فريجينيا  �لطبيبة  و�عتقلت 
�ل�شهر �ملا�شي مع ثاثة �طباء �آخرين وممر�شة بتهمة 

�ل�شرت�ك بعمليات �لقتل �لتي قامت بها.
وب����رر حم��ام��ي �مل��ت��ه��م��ة �ن م���ا ج���رى يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى هو 
طاقم  رئي�س  ع��ّل��ق  ح��ني  يف  �لطبية،  �لناحية  م��ن  م��ربر 
�لتحقيقات يف �ل�شرطة �لرب�زيلية �ن �لطبيبة لعبت دور 
�خلالق يف تقرير من يجب �ن ميوت ومن يجب �ن يبقى 

على قيد �حلياة .

يغامر بحياته الأجل لقطة
�لتقاط �شورة على  �أجل  �شاب بحياته من  غامر م�شور 
على  ت�شبح  �ل��ت��ي  �لتما�شيح  م��ن  ملجموعة  �لأن��ه��ار  �أح���د 
�شاطئي �لنهر. ويظهر مقطع فيديو حلظة طلب �مل�شور 
�لتما�شيح  باحلجارة على  يلقو�  �أن  �أ�شدقائه  �ل�شاب من 
�لتفاتة  و�أث��ن��اء  و�قعية  ���ش��ورة  ه��و  ويلتقط  تتحرك  ك��ي 
�ل�شاب �إىل �أ�شدقائه فاجاأه �أحد �لتما�شيح بالهجوم عليه 

بيد �أنه كان �شريعاً بالهرب. 

�سو�ض باأربعة قوائم 
ب��ولدة �شو�س يف مزرعتها  �شيدة يف م�شي�شيبي  فوجئت 

له �أربع قو�ئم.
ون��ق��ل��ت ق���ن���اة د�ب���ل���ي���و �أل ب���ي ت���ي ع���ن �أن���ي���ت ب�����ر�غ من 
بياهات�شي، �أن �ل�شو�س �لأنثى �لذي �أطلقت عليها ��شم 
لو�شي ، فق�س من �لبي�شة يوم �لأحد �ملا�شي، ولحظت 
�إن  ب���ر�غ  ق��و�ئ��م. وق��ال��ت  �أرب��ع��ة  �أن لل�شو�س  �ل��ف��ور  على 
لو�شي �لعاجزة عن �ل�شري ب�شبب مكان قو�ئمها، رمبا كان 
ت��و�أم. و�أ�شافت لقد فطرت  �أن تكون ج��زء�ً من  يفرت�س 

قلبي . وتعترب هذه �حلالة نادرة جد�ً.

�سيارة تطري على �سقف املنزل
�لأمريكية  كاليفورنيا  ولية  يف  غلينديل  مدينة  �شهدت 
حدثا طريفا حيث �أوقف �أحد �شكانها �شيارته على �شقف 
�أي��ه بي �شي  و�أف���اد تلفزيون كي  ب��دون ق�شد.  بيت ج��اره 
باأن روبرت فني فقد �ل�شيطرة على �ملقود عندما كان هو 
وزوجته يعود�ن �ىل �ملنزل بعد �أن �شار ب�شيارته كادياك 
�أ�شفل تل. ف� طارت �شيارته وهبطت على �شقف بيت  �ىل 
�جلري�ن. وحل�شن �حلظ مل ي�شب �أحد يف �حلادث. و�ثر 
�حلادث  م��ك��ان  �ىل  �جل���ري�ن  �أ���ش��رع  �ل�شجيج  �شماعهم 
وزوجته من  �ل�شائق  لينزل  نقال  �شلما  �أحدهم  فاأح�شر 
�شقف �ملنزل. وتطلب �لأم��ر جلب ر�فعة لن��ز�ل �ل�شيارة 
من على �ل�شقف. وحلقت بال�شيارة ��شر�ر ج�شيمة فيما 
وقالت  �شطحي.  ل���ش��اح  �شوى  �لبيت  �شقف  يحتاج  ل 

زوجة روبرت �نها وزوجها حمظوظان جد� . 

بيتزا جمانية ب�ساحنات اإطفاء احلرائق 
قرر �أحد فروع دومينو�س بيتز� بولية فريمونت �لتعاون مع مركز �لإطفاء �لذي يعر�س تو�شيل �لبيتز� �إىل منزل 
�لزبون، فيما يعمل على توعية هذ� �لزبون حول �لوقاية من �حلريق. ونقلت و�شائل �إعام حملية عن مدير مطعم 
دومينو�س بيتز� مبقاطعة �إي�شيك�س، �شام جاك�شون، قوله �إن �لزبائن �لذين يطلبون �لبيتز� بني �ل�شاعتني �خلام�شة 
عمال  �أن  �شام  و�أو�شح  �حلريق.  لإطفاء  �شاحنة  بو��شطة  طلبياتهم  ت�شلم  ميكنهم  �لثاثاء،  م�شاء  من  و�ل�شابعة 
�لإطفاء على من �ل�شاحنة يعمدون بعدئٍذ �إىل �لتحقق من كا�شفات �حلريق لدى �لزبون، حيث يح�شل �لزبون 

�لذي تكون هذه �لكا�شفات عاملة لديه على بيتز� جمانية.
غري �أن �لزبائن �لذين تكون كا�شفات �لدخان لديهم غري عاملة لن يذهبو� خاليي �لوفا�س، �إذ يح�شلون على جائزة 

تر�شية، وهي عبارة عن بطاريات جديدة لكا�شفات �لدخان.
و�أ�شار �شام �إىل �أنه يف �لوقت �لذي تغرّي فيه �شاعاتك لتوفري �لطاقة، �أو تفّكر بتنظيف منزلك لف�شل �لربيع، حري 
بك �أن تفكر بتغيري بطاريات كا�شفات �لدخان . و�أ�شاف �أن كا�شفات �لدخان �لعاملة ت�شاهم يف �إنقاذ �لأرو�ح، غري 
�أن كثري�ً من �لأ�شخا�س ين�شون �حلفاظ عليها ، معرباً عن �شعادته للعمل مع مركز �لإطفاء �ملحلي للتوعية حول 

�لوقاية من �حلريق .
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رف�ست خطيبته االقرتان به... فانتحر حرقا
حاول �شاب من حمافظة بنزرت )�شمال تون�س( �لنتحار حيث 
عمد، هذ� �ل�شاب �لذي كان  ي�شتعد لاحتفال بحفل زفافه يف 
�أو�خر �شهر ماي �لقادم من �بنة خاله، �إىل ت�شلق عمود كهربائي 

قرب منزلهم ، بعد �أن تر�جعت خطيبته عن �لرتباط به. 
�لتم�س من خاله  �أن  �لأم���ور و بعد  و�ل��دت��ه حلل  ورغ��م تدخل 
�لتدخل لإيجاد حل مل�شكلته هذه  و�إعادة �ملياه �إىل جماريها �إل 

�أّن  طلبه هذ� قوبل بالرف�س.
نهايتها  �إىل  و�شلت  بحبيبته  عاقته  �أّن  �ل�شاب  علم  �أن  وبعد 
زميلها  مع  �جل��دي��دة  عاقتها  عن  �أن��ب��اء  بلغته  �أن  بعد  خا�شة 
�نفعاله  �زد�د  �إليه خاله كل هد�ياه،  �أر�شل  �أن  �لعمل، و بعد  يف 

ودفعه �إىل حرق نف�شه .

قا�ض يحرم مراهقة من في�سبوك ل�سنة
�لثانية  م��ان��ي��ت��وب��ا يف  م��ن منطقة  ت��ل��م��ي��ذة  ك��ن��دي  ق��ا���س  م��ن��ع 
ع�شرة من �لعمر من �لطاع على موقع �لتو��شل �لجتماعي 
ف��ي�����ش��ب��وك مل���دة ���ش��ن��ة، ب��ع��د ت��وج��ي��ه��ه��ا ت��ه��دي��د�ت لث��ن��ت��ني من 

زمياتها عرب �ملوقع، على ما جاء يف �ل�شحف �ملحلية.
وكانت �لفتاة قد كتبت �أنها ترغب يف خنق �ملر�هقتني �لبالغتني 
من �لعمر 13 عاماً، وقد و�شعت حتت �ملر�قبة ملدة عام وفر�شت 
ك�شف  م��ا  على  �ل��ع��ام��ة،  �مل�شلحة  �أع��م��ال  م��ن  �شاعة   50 عليها 

�ملوقع �لإلكرتوين ل�شحيفة بر�ندن �شن �ملحلية.
وكانت جهة �لدع��اء قد طالبت باتخاذ هذه �لتد�بري، يف حني 
يف  �أ�شا�شياً  عن�شر�  ب��ات  في�شبوك  �أن  على  �ل��دف��اع  جهة  �شددت 

حياة �ل�شباب، وينبغي �أل يحرمو� منه.
�إىل  بحاجة  لي�شت  �أنها  �شخ�شياً  �أظ��ن  �ملر�هقة  و�ل��دة  وقالت 
في�شبوك . وكانت �ملر�هقة قد �أقرت بذنبها يف توجيه �لتهديد�ت 
�أن  �إىل زميلتيها �للتني كانتا يف ما م�شى من �أ�شدقائها، قبل 
في�شبوك،  على  كتبت  وه��ي  منهما.  ب��و�ح��دة  �شديقها  يرتبط 
لأن  فانتظر�ين  خنقكما،  يف  �أرغ���ب  درج���ة  �أي  �إىل  ت��ع��رف��ان  ل 
�شاعتكما �شتاأتي عما قريب . وكانت و�لدة �إحدى �لفتاتني قد 

�أبلغت �ل�شرطة بهذه �لتهديد�ت.

يفوز ب�338 مليون دوالر يف اليان�سيب
قال مهاجر من جمهورية �لدومنيكان يف �لوليات �ملتحدة �إنه 

فاز ب�338 يف �ليان�شيب، وذكر �أنه يعتزم �شر�ء �شيارة لنف�شه.
وذك���رت ت��ق��اري��ر �إع��ام��ي��ة �أن ب��ي��درو ك��وي��ز�د� )44 ع��ام��ا( كان 
�خلمور  لبيع  معني  متجر  من  يوميا  يان�شيب  ورق��ة  ي�شرتي 

على مد�ر �أعو�م يف بلدة با�شايك يف نيو جري�شي.
وهذ� هو ر�بع �أكرب فوز يف تاريخ يان�شيب باوربول يف �لوليات 
يعول  �لذي  �لرجل،  تكلف  ل  �ليان�شيب  ورقة  وكانت  �ملتحدة. 
خم�شة �أبناء، �شوى ب�شعة دولر�ت. وعلم �لرجل بفوزه �لثنني 
�ملا�شي عندما ذهب �إىل متجر �إيغل ليكورز ليتابع �لرقم �لفائز، 

طبقا ل�شحيفة ذي نيويورك ديلي نيوز .
و�شي�شل �شايف �ملبلغ �لذي �شيح�شل عليه �إىل 152 مليون دولر 
ف��وزه هي  �حتمالت  وكانت  �ل�شر�ئب �لحت��ادي��ة.  �قتطاع  بعد 

و�حد يف 175 مليون.

�ملارة يف �ل�شارع يتجمعون مل�شاهدة متثال جديد من �ل�شمع لربيتني �شبريز مت و�شعه على �ل�شجادة �حلمر�ء خارج متحف مد�م تو�شو يف مدينة نيويورك. )يو بي �آي(

اإميا وات�سون من ال�سمع
�أفام  �شل�شلة  جنمة  ملحبي  ميكن 
ه������اري ب���وت���ر �ل���ربي���ط���ان���ي���ة �إمي����ا 
و�ت�شون �أن يحظو� بفر�شة روؤيتها 
عن قرب بعدما قرر متحف مد�م 
ت���و����ش���و ن���ح���ت مت���ث���ال ���ش��م��ع على 
من  ف�شتاناً  ترتدي  وه��ي  هيئتها، 
�للبناين  �لأزي���اء  م�شمم  ت�شميم 

�إيلي �شعب.
�شتار  دي����ل����ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أف����������ادت 
�لربيطانية �نه بات باإمكان و�ت�شون 
)22 �شنة( �أن ت�شحر �ملايني من 
�ل�شمع  مت��ث��ال  خ��ال  م��ن  �ل�شياح 
وو�شع  هيئتها  ع��ل��ى  ن��ح��ت  �ل����ذي 
�ل�شهري  ت��و���ش��و  م����د�م  م��ت��ح��ف  يف 

بالعا�شمة �لربيطانية لندن.
و�أ�شارت �إىل �ن �ختيار و�ت�شون جاء 
بعد ت�شويت زو�ر �ملتحف يف لندن 

مل�شلحتها.
معجبيها  ع��ل��ى  و�ت�������ش���ون  وت���ط���ل 
بف�شتان �أ�شود من ت�شميم �للبناين 
�أليك�س  �لنحات  وقال  �شعب.  �إيلي 
�أن��ن��ا متكنا من  �أع��ت��ق��د  ك��ارل��ي�����ش��ل 
�إميا،  ل��دى  �لتي  �ل�شر�رة  �لتقاط 

وهي جذ�بة جد�ً .

ديون وارويك
 تعلن اإفال�سها

�ل�شول  مو�شيقى  �أي��ق��ون��ة  �أق��ام��ت 
دي�������ون و�روي����������ك دع�������وى �إ����ش���ه���ار 
�إفا�شها، قائلة �إنها مدينة بع�شرة 
مايني دولر لكنها ل متلك �شوى 
25 �ألف دولر فقط، وفقا ملا ذكره 

موقع �لرتفيه مت �إم زد .
وقالت �ملغنية �إنها تك�شب نحو 21 
تنفقها  لكنها  �شهريا،  دولر  �أل��ف 
جميعا عد� ع�شرة دولر�ت. وت�شمل 
نفقاتها خم�شة �آلف دولر للعناية 
مل�شاعد  دولر  �آلف  و�أربعة  باملنزل 

�شخ�شي.
على  م��ا  معظم  �أن  �لتقرير  وذك���ر 
و�رويك )72 عاما(، �حلا�شلة على 
جائزة غر�مي خم�س مر�ت، ديون 

م�شتحقة ل�شلطات �ل�شر�ئب.

ذك��رت در����ش��ة �أم��ريك��ي��ة �أن �أ���ش��و�ت �ل�شجار ت��وؤّث��ر يف 
طريقة معاجلة دماغ �لطفل لانفعالت �ملوجودة يف 

نربة �ل�شوت.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل �إع����ام �أم��ريك��ي��ة ع��ن ب��ي��ان للباحثة 
جامعة  م��ن  غ��ر�ه��ام،  �أل��ي�����س  �ل��در����ش��ة،  يف  �لأ�شا�شية 
�إذ� كان م�شدر  �إننا كنا مهتمني مبعرفة ما  �أوريغون 
�شجار  �أي  �لأط���ف���ال،  ح��ي��اة  يف  �ملبكر  للقلق  م�شرتك 

�لو�لدين، مرتبط بوظيفة �لدماغ لدى �لطفل .
بالرنني  ب��ت�����ش��وي��ر  وزم������اوؤه������ا  غ�����ر�ه�����ام  وق����ام����ت 
�ملغناطي�شي على 20 طفل نائم، ترت�وح �أعمارهم بني 

�ل�شهرين �ل�شاد�س و�لثاين ع�شر.
جمل  �إىل  �لأط��ف��ال  ��شتمع  �ل�شوئي،  �ملا�شح  ود�خ���ل 
غري مفهومة كان يقولها رجل بعدة نرب�ت، من بينها 
�أو كان  �أو ع�شبية بع�س �ل�شيء،  نرب�ت ع�شبية جد�ً، 

يقولها ب�شعادة، �أو بنربة حمايدة.

�أظهر  �لنائمني  �لأطفال  دم��اغ  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 
ن��ربة �شوت  ت��غ��رّي  م��ع  �لن�شاط  م��ن  �أن���و�ع���اً خمتلفة 

�لرجل.
و�أو�شحو� �أن �لأطفال �لذين يعي�شون يف منزل تتكرر 
على  �أق����وى  رد  ل��دي��ه��م  ك���ان  �ل�ش�����جار،  ح����و�دث  ف��ي��ه 
�ملرتبطة  �ل��دم��اغ  مناطق  �حل���ادة يف  �ل�شجار  �أ���ش��و�ت 
�لذنبية  �لن����و�ة  يف  �أي  و�لعاطف����ة،  �لقلق  بتنظيم 
تتاألف  �لدم���اغ،  يف  �لقاعدية  )�لأنوية(  �لعقد  )�أك��رب 
�جلانبي  �جل����د�ر  ي�شكل  �لأم����ام  يف  �شخم  ر�أ�����س  م��ن 
ل��ل��ق��رن �لأم��ام�����ي للبطني �جل��ان��ب��ي(، و�مل��ه��������������اد )هو 
�لبيني يقع على جانبتي  �ل��دم��اغ  م��ن  �لأك���رب  �جل��زء 
�لبطني �لثالث ب�شورة ج�شمني ذوي �ش�����كل بي�شوي(، 
و�لوطاء �أو حتت �ملهاد )هو حلق�ة �لو�شل بني �جلهاز 
�لع�شبي �لذ�تي و�جله����از �لإفت�ر�زي من خال �لغدة 

�لنخامية(.

اأ�سوات ال�سجار
 توؤثر  بوظيفة دماغ الطفل 

�سوفيا فريغارا �سقراء من جديد 
��شتعادت �ملمثلة �لأمريكية �شوفيا فريغار� �شعرها �لأ�شقر بعدما كان لونه بنيا لفرتة طويلة.
و�أفاد موقع بيبول �لأمريكي �ن فريغار� 40 �شنة �لتقطت �شور�ً لها ب�شعرها �لأ�شقر ون�شرتها 

معلنة ��شتعد�دها لف�شل �ل�شيف.
باللون  �شعرها  �شبغت  ولكنه  بطبيعتها  �شقر�ء  �ملولد  �لكولومبية  ف��ريغ��ار�  �ن  �إىل  ي�شار 

�لبني قائلة �نها فعلت ذلك لأن مظهرها مل يتنا�شب مع �ل�شكل �لنموذجي �لذي تتوقعه 
هوليوود لأي �مر�أة لتينية.

�نها  موؤخر�ً  ك�شفت  وقد   ، عائلة ع�شرية  م�شل�شل  بدورها يف  ت�شتهر  �ن فريغار�  ويذكر 
جتمد بوي�شاتها لأنها تخطط لإجناب طفل جديد بعد مرور 21 �شنة على ولدة �بنها 

�لبكر.


