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افتتاح مثري ملناف�سات كرة الطائرة 
ال�ساطئية يف مهرجان اأبوظبي الثالث 

عربي ودويل

�سيف بن زايد يلتقي فريق الداخلية احلا�سل 
على ال�سهادة العاملية يف اأمن املعلومات

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

بوتني ي�سيد بتاأجيل 
وا�سنطن اختبار �ساروخ 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة �أبوظبي 
مر�شوما �أمرييا ب�شاأن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة جهاز 

�أبوظبي لال�شتثمار.
برئا�شة  �ملجل�س  ت�شكيل  �إع����ادة  ع��ل��ى  �مل��ر���ش��وم  وي��ن�����س 
نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل وع�شوية كل من �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�يد  بن 
و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شمو 

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�شيخ حممد بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س 
حربو�س  حم��م��د  وم��ع��ايل  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�ل�����ش��وي��دي م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �لدولة 
ومعايل جوعان �شامل �لظاهري �لأمني �لعام للمجل�س 
�ل�شويدي  �حلر  حممد  حمد  ومعايل  للبرتول  �لأعلى 
�أبوظبي   - �ملالية  د�ئرة  �لتنفيذي رئي�س  �ملجل�س  ع�شو 

ومعايل خليل حممد �شريف فولذي.
�ملجل�س  �لع�شوية يف  تكون مدة  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 

ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد. 

   

�لتوجيهية �خلليجية للهوية تبحث �إن�شاء 
مر�كز ت�شديق �إلكرتوين �أ�شوة بالإمار�ت

•• ابوظبي- الفجر:

ناق�شت �للجنة �لتوجيهية لبطاقة �لهوية �لذكية يف دول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية �إن�شاء مر�كز ت�شديق �إلكرتونية يف دول �ملجل�س 
لتنفيذ مبادرة �لرت�بط  �أ�شوة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة متهيد�ً 
�لبيني بني دول �ملجل�س. وقررت �للجنة خالل �جتماعها �لتا�شع �لذي 
�ليوم  �أعماله  و�ختتم  �أم�س  يوم  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  ��شت�شافته 
�ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  برئا�شة  للهوية  �لإم��ار�ت  مب�شاركة وفد هيئة 
علي حممد �خلوري مدير عام �لهيئة �إحالة �ملو�شوع �إىل �للجنة �لفنية 
لبحث تفا�شيله وو�شع �لت�شور�ت و�خلطط �لالزمة لتنفيذه.                                                                                
�لتفا�شيل )�س6(

جمارك دبي حتبط حماولة تهريب 94 كب�شولة هريوين 
•• دبي- الفجر:

�أحبط مفت�شو جمارك دبي يف مطار دبي �لدويل حماولة تهريب نحو 
�بتلعها  كب�شولة   94 يف  معباأ  �ملخدرة  �لهريوين  م��ادة  من  ج��ر�م  كيلو 
�إىل �لدولة، ملحاولة ترويجها يف  �آ�شيوي �جلن�شية قبل قدومه  م�شافر 

�ل�شوق �ملحلي.
دبي عن  �ملطار�ت يف جمارك  �إد�رة عمليات  �ملقهوي مدير  وك�شف علي 
�ملطار رقم  دبي )يف مبنى  �أن مفت�شي جمارك  بقوله  �لو�قعة  تفا�شيل 
1(، ومن خالل خربتهم يف لغة �جل�شد، ��شتبهو� يف �مل�شافر �لذي كان 
قادما من دولته �لآ�شيوية، حينما لحظو� على ت�شرفاته عالمات قلق 
نقطة  �إىل  و�شوله  عليه حتى  �ملر�قبة �جلمركية  تركيز  فتم  و�رتباك، 
�لتفتي�س، وب�شوؤ�له عن حمتويات حقائبه �أفاد باأنها عبارة عن مالب�س 

و�أمتعة �شخ�شية.
 �لتفا�شيل )�س4(

رئي�س �لدولة ي�شدر مر�شوما �أمرييا باإعادة 
ت�شكيل جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي لال�شتثمار

اأ�سري فل�سطيني اإىل احلرية بعد 27 عاما يف ال�سجن

�لإحتالل مينع دخول نائبني مغربيني �لأر��شي �لفل�شطينية

الفجر........    04:43            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:45  
الع�صاء......   08:15

�لأ�شري �بر�هيم يف �أح�شان و�لدته بعد �أكرث من عقدين يف  �ل�شجن)� ف ب(

دمار و��شع �لنطاق �أحدثه �لتفجري �لذي �شهدته منطقة �ل�شبع بحر�ت بدم�شق �أم�س )� ف ب(

�شلل �شبه كامل يف و�شائط �لنقل عرب �لقطار�ت �مل�شرية نتيجة �إ�شر�ب �شائقي �ل�شكك �حلديدية )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شوري  �لر�شمي  �لتلفزيون  ق��ال 
و�أ�شيب  ق��ت��ل��و�  ���ش��خ�����ش��ا   15 �إن 
53 يف تفجري و�شفه بالنتحاري 
و�شط  ب��ح��ر�ت  �ل�شبع  �شاحة  ق��رب 
و��شلت  حني  يف  دم�شق،  �لعا�شمة 
على  ق�شفها  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
�أح����ي����اء م��دي��ن��ة ح��م�����س وجت����ددت 
�أحياء  م���ن  ع����دد  يف  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 

�ملدينة وبريف حم�س.
�إن  �����ش����وري����ون  ن���ا����ش���ط���ون  وق�������ال 
�ل�������ش���وري ق�شفت  �ل���ن���ظ���ام  ق�����و�ت 
�ملحا�شرة  �لقدمية  حم�س  �أح��ي��اء 
ب�����ش��و�ري��خ �أر�����س �أر�����س �م�����س، يف 
ح���ني ���ش��ي��ط��ر �جل��ي�����س �حل���ر على 
ح��ق��ل رم��اي��ة ت��اب��ع ل��ق��و�ت �لنظام 
فيه  �ندلعت  و�ل��ذي  دم�شق  بريف 
�أي�شا ��شتباكات عنيفة بني �جلي�س 

�حلر و�لقو�ت �لنظامية.
�لإخبارية  �شام  �شبكة  ذك��رت  فقد 
ق�شفت  �ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  �أن 
�ملحا�شرة  �لقدمية  حم�س  �أح��ي��اء 
�أر���س فجر �ليوم،  �أر���س  ب�شو�ريخ 
�أر�س  �أر�����س  ���ش��اروخ  �شقط  ح��ي��ث 
�ل�شياح،  ب��ح��ي ج���ورة  �مل��ن��ازل  ع��ل��ى 
مما �أدى �إىل �نهيار �أحدها وت�شرر 

مبان �أخرى.
كما تعر�شت مدينة �حلولة بريف 
باملدفعية  عنيف  لق�شف  حم�س 

�لثقيلة من قبل قو�ت �لنظام.

مع�شكري و�دي �ل�شيف و�حلامدية 
وك���ان �جلي�س �حلر  �مل��ح��ا���ش��َرْي��ن. 
قال �أم�س �إنه ��شتهدف رتل دبابات 
ودمر  بدم�شق،  �لعبا�شيني  حي  يف 

دبابة و�أعطب �ثنتني.
وقد حتدثت �شبكة �شام �لإخبارية 
�لثقيلة  ب��امل��دف��ع��ي��ة  ق�����ش��ف  ع����ن 
وق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون فجر �ل��ي��وم على 
و�أحياء  و�ل���ق���اب���ون  ج��وب��ر  �أح���ي���اء 
دم�����ش��ق �جل��ن��وب��ي��ة و����ش��ت��ب��اك��ات يف 
حم��ي��ط ح��ي ج��وب��ر ك��م��ا ��شتهدف 
�لهاون  ب���ق���ذ�ئ���ف  �حل����ر  �جل��ي�����س 
ب�شاحة  �جل���وي���ة  �مل���خ���اب���ر�ت  ف����رع 

�لعبا�شيني.
�لطري�ن  ق�����ش��ف  �ل�����زور  دي����ر  ويف 
و�ل�شيخ  �حلميدية  �أحياء  �حلربي 
ق�شف  م�����ع  ب����ال����ت����ز�م����ن  ي���ا����ش���ني 
�ل�����ش��و�ري��خ على  ب��ر�ج��م��ات  عنيف 
معظم �أح��ي��اء دي��ر �ل���زور، يف حني 
للنظام  �ملروحي  �لطري�ن  يق�شف 

بالرب�ميل 
دول���ي���ا ق���ال �لأم�����ني �ل���ع���ام لالأمم 
�مل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م����ون �م�������س �إن 
�ملتعلقة  �جل������ادة  �لدع���������اء�ت  ك���ل 
�شوريا  يف  �لكيمياوية  بالأ�شلحة 
ت�����ش��ت��دع��ي �ل���ب���ح���ث و�ل����در������ش����ة، 
�ملتحدة  �لأمم  ف��ري��ق  �أن  م�شيفا 
�لأ�شلحة  ����ش��ت��ع��م��ال  يف  للتحقيق 
جاهز  �����ش����وري����ا  يف  �ل���ك���ي���م���ي���اوي���ة 
�ملو�فقة  ينتظر  ولكنه  لالنطالق 

�لنهائية من حكومة دم�شق.

فريق التحقيق بالكيماوي رهن مبوافقة دم�سق 

ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى بتفجري يف �لعا�شمة وق�شف حم�س

•• القاهرة-ا.ف.ب:

�مل�������ش���ري حممد  �أم������ر �ل���رئ���ي�������س 
�أعمال  يف  حت��ق��ي��ق  ب��ف��ت��ح  م��ر���ش��ي 
يف  �لق��ب��اط  كاتدر�ئية  �م��ام  عنف 
�لقتلى  ع�����ش��ر�ت  خ��ل��ف��ت  �ل��ق��اه��رة 
و�جلرحى، وز�دت من حدة �لتوتر 
�مل�شطرب  و�لإجتماعي  �ل�شيا�شي 

�أ�شال يف م�شر.
�لعنف  ب����اع����م����ال  م���ر����ش���ي  ون�������دد 
موؤكد� للبابا تو��شرو�س بطريرك 
�لعتد�ء  �ن  �لرثوذك�س  �لقباط 
�ع������ت������د�ء علي  �ل���ك���ن���ي�������ش���ة،  ع���ل���ى 
حتقيق  بفتح  �م���ر  ك��م��ا  �شخ�شيا. 

فوري.
وت����ع����ر�����س م���ب���ن���ى �ل���ك���ات���در�ئ���ي���ة 
�لغاز  ق��ن��اب��ل  و���ش��اح��ت��ه��ا لط�����الق 
�مل�شيل للدموع وللر�شق باحلجارة 

�لحد.
و�شارك �آلف �لقباط �م�س �لأول 
�قباط  �رب��ع��ة  ت�شييع  م��ر����ش��م  يف 
قتلو� يف �عمال عنف طائفي م�شاء 

�جلمعة �شمال �لقاهرة.
طابعا  �لت�شييع  م��ر����ش��م  و�خ����ذت 
�مل�شاركون  ه��ت��ف  ح���ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
ف��ي��ه��ا ب�����ش��ع��ار�ت م��ن��اه�����ش��ة حلكم 
�مل�شاهد  ه��ذه  ونقلت  �ل�شالميني 

مبا�شرة عرب �لتلفزيون.
وقال �لعديد من �مل�شاركني لوكالة 
فر�ن�س بر�س �نه متت مهاجمتهم 
بعد خ��روج �مل��وك��ب �جل��ن��ائ��زي من 
�ل��ك��ن��ي�����ش��ة. وت��ل��ت ذل���ك ح��ال��ة من 

•• عمان-ا.ف.ب:

م����ن����ع����ت ������ش�����ل�����ط�����ات �لح������ت������الل 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ف��ج��ر �م�����س نائبني 
برملاين  وف��د  �شمن  كانا  مغربيني 
�وروب����������ي م�����ن دخ�������ول �لر�������ش�����ي 
�هلل  ر�م  �ىل  للتوجه  �لفل�شطينية 

يف �ل�شفة �لغربية.
وق���ال �ل��ن��ائ��ب �مل��غ��رب��ي م��ه��دي بن 
وكالة  �ت�شال هاتفي مع  �شعيد يف 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س ن��ح��ن وف���د برملاين 
�لفرعية  �ل�شيا�شية  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ن 
ل��ل�����ش��رق �لو����ش���ط مل��ج��ل�����س �أوروب�����ا 
 15 م��ن  18 �شخ�شا  م��ن  ي��ت��األ��ف 
جن�شية خمتلفة برئا�شة �لفرن�شية 
ج���وزي���ت دوري������و ن���ق���وم مب��ه��م��ة يف 
�لفل�شطينية  و�لر������ش����ي  �لردن 
ل���ن���ق���دم ت���ق���ري���ر� ع����ن �ل���و����ش���ع يف 

�ل�شرق �لو�شط.
�جن���زن���ا مهمتنا يف  ل��ق��د  و�����ش���اف 
ع��م��ان و�ل��ت��ق��ي��ن��ا ب��امل��ل��ك ع��ب��د �هلل 
وزرن�����ا  �ردن����ي����ني  ووزر�ء  �ل����ث����اين 

خميمات لجئني )فل�شطينيني(.
�حلدود  �ىل  و�شلنا  عندما  وت��اب��ع 
بني �لردن و�لر��شي �لفل�شطينية 
)ج�شر �مللك ح�شني �لذي يقع على 
بعد 50 كلم غرب عمان( �شمحت 
بدخول  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 

مييقييتييل تيي�ييشييعيية مييدنيييييني يف 
كابول قييرب  قنبلة  �نفجار 

•• كابول - رويرتز:

قنبلة مزروعة  �ن  �ل�شرطة  قالت   
�أ�شفل  �ن���ف���ج���رت  �ل���ط���ري���ق  ع���ل���ى 
حافلة يف �أفغان�شتان �أم�س �لثنني 
مما �أ�شفر عن مقتل ت�شعة مدنيني 
طفال   11 مقتل  م��ن  يومني  بعد 
و�م��ر�أة خالل هجوم حللف �شمال 
�لط���ل�������ش���ي ع���ل���ى م���ت�������ش���ددي���ن يف 

منطقة �أخرى يف �لبالد.
حركة  �أن  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت 
�أن  �ل  �ل��ق��ن��ب��ل��ة  زرع������ت  ط���ال���ب���ان 
با�شم  �ملتحدث  جم��اه��د  �هلل  ذب��ي��ح 
�ملت�شددين قال �ن �حلركة مل تزرع 
�لقنبلة.وقال نرف�س متاما مز�عم 

�شلوعنا يف �لهجوم.
كانت  �حل��اف��ل��ة  �أن  ويل  و�أو�����ش����ح 
م�شافرة من �قليم غزنة �جلنوبي 

�ىل كابول.
وع��������ادة م����ا ي���زي���د �ل���ع���ن���ف خالل 
�لثلوج يف  ذوب��ان  �لربيع مع  ف�شل 
�ملمر�ت �جلبلية. ويثار �شوؤ�ل مهم 
�لقو�ت  بامكان  ه��ل  �حل��ايل  �ل��ع��ام 
تز�يد  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  �لف���غ���ان���ي���ة 
�����ش���ت���ع���د�د معظم  م���ع  �ل��ه��ج��م��ات 
من  لالن�شحاب  �لجنبية  �ل��ق��و�ت 

�أفغان�شتان بنهاية �لعام �ملقبل.
ونفت قوة �ملعاونة �لمنية �لدولية 
�شمال  حلف  يقودها  �لتي  �ي�شاف 
مقتل  ع��ن  م�شوؤوليتها  �لطل�شي 
11 طفال و�مر�أة يف قتال يف �قليم 
باك�شتان  م��ع  �حل���دود  على  ك��ون��ار 
يوم �ل�شبت قائلة �نه مل تت�شح بعد 

�جلهة �مل�شوؤولة عن �لقتل.

�أمييييييير قييي�يييشيييائيييي مبييثييول 
ميي�ييشييرف �أمييييييام �ملييحييكييميية 

•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

�أم����ر �ل��ق�����ش��اء �ل��ب��اك�����ش��ت��اين �م�س 
�ل�����ش��اب��ق برويز  �ل��رئ��ي�����س  مب��ث��ول 
�لعليا  �ملحكمة  �أم��ام  �أم�س  م�شرف 
مز�عم  ب�������ش���اأن  �إل����ي����ه  ل��ال���ش��ت��م��اع 
من  �ل��ب��الد  د�شتور  خيانة  �رتكابه 
�إثر  �ل��ط��و�رئ  خ��الل فر�شه حالة 
��شتوىل فيه على  �ل��ذي  �لن��ق��الب 
و��شتمعت   .1999 يف  �حل���ك���م 
�ملحكمة �لعليا �لباك�شتانية مل�شرف 
ل��ل��رد على �لت��ه��ام��ات �مل��وج��ه��ة له 
ب��اخل��ي��ان��ة ك��م��ا �أم�����رت مب��ن��ع��ه من 
�ل������ب������الد.و�أج������رت جلنة  م�����غ�����ادرة 
موؤلفة من قا�شيني جل�شة ��شتماع 
�ملطالبة  �ل���دع���اوى  ب�����ش��اأن  �أول���ي���ة 
ب���ات���خ���اذ �إج���������ر�ء�ت ج��ن��ائ��ي��ة �شد 
�لد�شتور.وقال  لنتهاكه  م�شرف 
�لدعاوى  م��ق��دم��ي  �أح����د  حم��ام��ي 
�أ�شدرت  �مل��ح��ك��م��ة  �إن  خ���ان  ح��ام��د 
عقب جل�شة �ل�شتماع �أمر� مل�شرف 
حماميه  ع��رب  �أو  �شخ�شيا  باملثول 

�ليوم �لثالثاء للدفاع عن نف�شه. 

�مليييانيييحيييون يييقييدمييون 
لييد�رفييور  دولر  مليار 

•• الدوحة-وكاالت:

�ملالية  �مل�������ش���اه���م���ات  ن����اه����زت 
�جلل�شة  -خ����������الل  ل������ل������دول 
�ل�������ش���ب���اح���ي���ة ل���ل���ي���وم �ل���ث���اين 
�أ���ش��غ��ال �ملوؤمتر  و�لأخ����ري م��ن 
�ل�������دويل ل��ل��م��ان��ح��ني لإع������ادة 
بد�فور  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإع����م����ار 
�لقطرية  بالعا�شمة  �ملنعقد 
دولر،  م����ل����ي����ار  �ل��������دوح��������ة- 
بينما  ق��ط��ر،  ق��دم��ت��ه  ن�شفها 
�لرقم  ه��ذ�  يرتفع  �أن  ينتظر 
خ����الل �جل��ل�����ش��ة �مل�����ش��ائ��ي��ة �إذ 
و�ل�شناديق  �ملنظمات  �شتعلن 
م�شاهماتها  ع����ن  �ل����دول����ي����ة 
�ملادية. فقد �أعلنت دولة قطر 
�إع�����الن �لدعم  خ���الل ج��ل�����ش��ة 
�ملالية،  و�لتعهد�ت  �ل�شيا�شي 
بخم�شمائة  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ع���ن 
مليون دولر لتمويل م�شاريع 
و�لتنمية  �لإع������م������ار  �إع����������ادة 
تلتها  �ل�������ش���ود�ين،  ب��الإق��ل��ي��م 
�ل����رب�زي����ل �ل���ت���ي �أع���ل���ن���ت عن 
ثالثمائة  ق���دره���ا  م�����ش��اه��م��ة 
�أعلنت  وبينما  دولر.  مليون 
�أملانيا عن م�شاهمة بلغت مائة 
مليون دولر، �شاهمت �إيطاليا 
بخم�شمائة �ألف دولر، وو�شلت 
م�شاهمة ت�شاد �لرمزية مليون 

دولر �أمريكي.

�ل���ف���و����ش���ى و�ح���ت���م���ى �ل���ك���ث���ري من 
�لقباط د�خل �لكاتدر�ئية يف حني 
�لغاز  قنابل  تطلق  �ل�شرطة  كانت 

�مل�شيل للدموع عليها.
قبطي  )�ح��ده��م��ا  �شخ�شان  وق��ت��ل 
يف �لثالثني من �لعمر و�لثاين مل 
ت��ع��رف ه��وي��ت��ه ب��ع��د( و����ش��ي��ب 89 
�آخ���رون ب��ج��روح يف �ع��م��ال �لعنف، 

ب�شحب وز�رة �ل�شحة.
�ل�شعبية  �ل���ش��ر�ب��ات  �شعيد  على 
م�شر  يف  �لقطار�ت  حركة  توقفت 
ب��ع��د ظ��ه��ر �أم�������س �لث���ن���ني، ب�شكل 

نحن  منعتنا  لكنها  �لوفد  �ع�شاء 
�مل��غ��رب��ي ح�شر�  �ل���ربمل���اين  �ل��وف��د 
وزميلي  �ن��ا  �شخ�شني  و�مل��ك��ون من 
�ية  ت��ق��دم  �ن  دون  �ل�����ش��ك��اف  ع��ل��ي 

تف�شري�ت.
�ف������ادت عائلة  �آخ�����ر  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
��شري فل�شطيني من قطاع غزة �ن 
��شر�ئيل �فرجت عن �بنها �ل�شري 
بعد �ن �م�شى �شبعة وع�شرين عاما 

يف �ل�شجون �ل�شر�ئيلية.
من  �لبالغ  ب���ارود  �بر�هيم  وو���ش��ل 
بيت  م��ع��رب  ع��ام��ا �ىل   50 �ل��ع��م��ر 

كامل، بعد �ن�شمام عدد من �شائقي 
مفتوح عن  �إ�شر�ب  �إىل  �لقطار�ت 

�لعمل بد�أه زمالوؤهم �أم�س.
و�أعلنت �لإذ�عة �لد�خلية مبحطة 
ميد�ن  يف  �مل���رك���زي���ة  �ل����ق����ط����ار�ت 
ع�شر  �ل��ق��اه��رة،  بو�شط  رم�شي�س 
�لقطار�ت  ح���رك���ة  ت���وق���ف  �أم�������س، 
�ملحافظات  ج��م��ي��ع  �إىل  �مل��ت��ه��ج��ة 
ب�����ش��ك��ل ت�����ام، د�ع���ي���ة �ل����رك����اب �إىل 

��شرتد�د قيمة �لتذ�كر.
و�أب�������ل�������غ �أح����������د �مل������وج������ودي������ن يف 
ي��ون��اي��ت��د بر�س  �ل����رك����اب  حم��ط��ة 

�لقطاع  ���ش��م��ال  �ي���ري���ز يف  ح���ان���ون 
��شتقبله  حيث  �لثنني  ظهر  قبل 
و�قاربه،  �ملو�طنني  من  �لع�شر�ت 

كما قالت و�لدته �م �بر�هيم.
و�فاد م�شور لوكالة فر�ن�س بر�س 
ع�شكرية  ب����زة  �رت������دى  ب������ارود  �ن 
 16 �م  م��ن ط���ر�ز  بندقية  وح��م��ل 
�لفل�شطيني  �جلانب  و�شوله  فور 
وق������د �حيط  �ي�����ري�����ز  م���ع���رب  م�����ن 
وبع�شهم  �مل�����ش��ل��ح��ني  ب���ع�������ش���ر�ت 
ملثمون من عنا�شر �شر�يا �لقد�س 
�جلهاد  حلركة  �لع�شكري  �جل��ن��اح 

م����ن ج���ه���ة �أخ�������رى �أف���������ادت جلان 
�لتن�شيق �ملحلية باأن �جلي�س �حلر 
�لتابع  �لرماية  حقل  على  �شيطر 
��شتباكات  ب��ع��د  �ل�����ش��اب��ع��ة  ل��ل��ف��رق��ة 
بلدة  �ل��ن��ظ��ام يف  ق���و�ت  م��ع  عنيفة 
ذلك  ي��اأت��ي  دم�شق.  بريف  �شقحب 
يف  ب��ل��د�ت  للق�شف  تعر�شت  وق���د 
ري����ف دم�����ش��ق ودرع�����ا ودي����ر �ل����زور 

خالل �لليل وفجر �أم�س.
وقال نا�شطون �إن ��شتباكات عنيفة 

�ن��دل��ع��ت ف��ج��ر �أم�����س ب��ني �جلي�س 
�ل��ن��ظ��ام يف حميط  �حل����ر وق�����و�ت 
م��ط��ار �ل��ط��ب��ق��ة �ل��ع�����ش��ك��ري بريف 
�ل���رق���ة. وك�����ان �جل��ي�����س �حل����ر قد 
ق�شف �ملطار م�شاء �أم�س ب�شو�ريخ 
رد�ً  ذل���ك  وي���اأت���ي  �ل�����ش��ن��ع.  حملية 
ت�شنها  �لتي  �جلوية  �ل��غ��ار�ت  على 
طائر�ت �لنظام على مدينة �لرقة 

وريفها.
ويحا�شر �جلي�س �حلر �ملطار منذ 

�أن �شيطر �لثو�ر على مدينة �لرقة 
منذ نحو �شهرين.

�شور�  �شوريون  نا�شطون  بث  كما 
لعملية تفجري دبابة على �لطريق 
�شيخون ومعرة  خ��ان  �ل��دويل بني 

�لنعمان باإدلب.
لرتل  �حل��ر  �جلي�س  ت�شدى  وق��د 
�إم��د�د�ت ع�شكرية  ع�شكري يحمل 
ل�����ق�����و�ت �ل����ن����ظ����ام وك�������ان ي���ح���اول 
�لتقدم من حمافظة حماة باجتاه 

مر�سي ياأمر بالتحقيق يف اال�ستباكات الطائفية

توقف حركة �لقطار�ت يف م�شر ب�شكل كامل و��شتمر�ر �ل�شطر�بات 

�نرتنا�شونال �أن حالة من �لتذمر 
مو�  �ل��رك��اب، حيث نظَّ ب��ني  ���ش��ادت 
خاللها  ردَّدو�  �حتجاجية  وق��ف��ة 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  ه��ي��ئ��ة  ����ش���د 

و�مل�شوؤولني يف �لبالد.
�لقطار�ت  ���ش��ائ��ق��ي  غ��ال��ب��ي��ة  وك���ان 
�إ�شر�باً  �لأول،  �أم�س  �شباح  ب��د�أو� 
مطالبني  �ل��ع��م��ل،  ع���ن  م��ف��ت��وح��اً 
�لر�تب  ح���و�ف���ز  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
�ل����ر�ت����ب  م�����ن   100% ب�����و�ق�����ع 
جنيه   370 �ل���ب���ال���غ  �لأ����ش���ا����ش���ي 
لدرجة �شائق �لقطار )حو�يل 55 
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بوتني: �ل�شر�ع �لكوري
 �أكرث تدمري� من ت�شرنوبل 

•• هانوفر-وكاالت:

حذرت رو�شيا من �أن ن�شوب �شر�ع يف �شبه �جلزيرة �لكورية قد ي�شبب دمار� 
يفوق كارثة ت�شرنوبل �لنووية عام 1986، بينما حذرت �لأمم �ملتحدة من 
��شتفز�ز�، يف وقت نفت  �أخ��رى �شيكون  �إج��ر�ء بيونغ يانغ جتربة نووية  �أن 

�شول �أن تكون �لأخرية على و�شك �إجر�ء هذه �لتجربة.
ف��ق��د ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني -خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
تعليقا  باأملانيا،  هانوفر  يف  مريكل  �أجنيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  مع  م�شرتك 
�ل�شاأن نحن  �أخفي قول بهذ�  �ل�شمالية- لن  على تطور�ت �لأزمة �لكورية 

قلقون ب�شبب �لت�شعيد يف �شبه �جلزيرة �لكورية لأننا جري�ن.
و�أ�شاف و�إذ� وقع �أمر ل �شمح �هلل فاإن كارثة ت�شرنوبل �لتي نعلم جميعنا 
�لكثري عنها قد تبدو كق�شة خيالية لالأطفال مقارنة به، هل هناك مثل 
�لهدوء  على  �جلميع  و�أح��ث  تهديد�  هناك  �أن  �أعتقد  ل؟  �أم  �لتهديد  ه��ذ� 
طاولة  على  هناك  عديدة  ل�شنو�ت  تر�كمت  �لتي  �مل�شكالت  حل  يف  و�لبدء 

�لتفاو�س.
لت�شبح   1986 عام  ني�شان  �أبريل  يف  �أوكر�نيا  يف  ت�شرنوبل  كارثة  ووقعت 
�أ�شو�أ كارثة نووية يف �لتاريخ عندما �نفجر �أحد �ملفاعالت خالل جتربة على 
�لبي�شاء  ورو�شيا  �أوكر�نيا  يف  �شا�شعة  مناطق  بالإ�شعاع  وتلوثت  �ل�شالمة. 

ورو�شيا �ملجاورتني و�نت�شر �لغبار �مل�شع �أي�شا يف �أنحاء بغربي �أوروبا.
�لأ�شبوع  مطلع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �تخذته  ق��ر�ر  على  �أي�شا  بوتني  و�أث��ن��ى 
بتاأجيل جتربة �إطالق �شاروخ مقررة يف �إطار �جلهود للحد من �لتوتر يف 

�شبه �جلزيرة �لكورية. 
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�لهالل �لأحمر يكثف جهوده �لإغاثية مل�شاعدة �ملت�شررين من �شوء �لأحو�ل �جلوية يف �ملدن �لفل�شطينية
�لإغاثة  وم��و�د  �ملختلفة  �لغذ�ئية  �لإغ��اث��ة  م��و�د  حملت  طائرة   25
كفالة  مل�شروع  �إ�شافة  و�لأع��ي��اد..  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يف  �ملو�شمية 

�لأيتام �لفل�شطينيني.
وح��ظ��ي��ت م�����ش��اري��ع �لإع���م���ار و�لإ����ش���ك���ان و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة كبناء 
و�لإعانات  �لطبية  باملعد�ت  وجتهيزها  �لطبية  و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات 
و�لإن�شائية  �لتنموية  �ل��رب�م��ج  من  و�لعديد  �ملختلفة  �لإجتماعية 
�إجمايل  بلغ  وقد  �لأحمر  للهالل  �لعليا  �لإد�رة  من  قوية  مب�شاندة 
تكلفة م�شاريع �إغاثة فل�شطني حتى �لآن نحو 816 مليونا و230 

�لفا و754 درهما. 

ونتيجة لل�شيول �لغزيرة �لتي �شاحبت �ملنخف�س �جلوي لقي ثالثة 
�لبدو و�لأ�شو�ر  �ملنازل وخيام  �أ�شخا�س م�شرعهم وتدمري عدد من 

�ل�شتنادية و�ملنازل �ملحاذية �إيل �جلد�ر �لفا�شل.
وتلبية لند�ء �لإغاثة �ل�شادر عن جمعية �لهالل �لأحمر �لفل�شطيني 
هيئة  �عتمدت  �جل��وي��ة  �لأح���و�ل  م��ن  �ملت�شررين  وم�شاعدة  لإغ��اث��ة 
ع��اج��ل��ة لتوفري  ك��اإغ��اث��ة  �أل����ف دولر   200 م��ب��ل��غ  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل 
تعر�شو� لظروف مناخية  �لذين  للمت�شررين  �لالزمة  �لإحتياجات 
�لإيو�ء  م�شتلزمات  بتوفري  فل�شطني  يف  �لهيئة  مكتب  وق��ام  قا�شية. 
و�لفر�شات  �ل�شتوية  و�لأغ��ط��ي��ة  �ل�شحية  �لنظافة  وم���و�د  و�خل��ي��ام 

حلو�يل  وتقدميها  و�لإ����ش���اءة  �لطبخ  وم��و�ق��د  و�مل��خ��د�ت  �لأر���ش��ي��ة 
642 �أ�شرة و�شل عدد �فر�دها �إىل نحو �ربعة �آلف و349 فرد� يف 
مناطق �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة للتخفيف من معاناتهم �حلياتية 
وجودها  ت��ع��زز  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  �ل�شعبة. 
�أخذت  حيث   1983 �ل��ع��ام  منذ  فل�شطني  يف  و�لإن�����ش��اين  �خل���ريي 
�لهيئة على عاتقها تقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة لل�شعب �لفل�شطيني 
�ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  د�خ��ل  �لالجئني  و�ملخيمات  �مل��دن  يف 
و�لإن�شانية  �لإغاثية  �إمكانياتها  �لهيئة  وح�شدت  �جل��و�ر.  دول  ويف 
�خلريية كافة مل�شاعدة �ل�شعب �لفل�شطيني عرب ج�شر جوي بحو�يل 

•• القد�س -وام: 

 ن��ف��ذت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر م���وؤخ���ر� ب��رن��اجم��ا �غ��اث��ي��ا �ن�شانيا 
�شربت  �لتي  �جلوية  �لأح���و�ل  �شوء  من  �ملت�شررين  للفل�شطينيني 
معظم �لأر��شي �لفل�شطينية قبل �شهرين نتيجة للمنخف�س �جلوي 
�لثلجية  و�لعو��شف  �لغزيرة  �لأم��ط��ار  لهطول  �أدى  �ل��ذي  �ل�شتوي 
�إىل  �أدى  �ل�شمالية وقطاع غزة ما  �ملدن  و�أث��رت ب�شكل ملحوظ على 
�شل �حلياة �لعامة ملدة 3 �أيام متتالية وتعطيل �ملر�فق �لر�شمية عن 

�لعمل وتوقف �لدر��شة لأكرث من 48 �شاعة.

حممد بن ر��شد يزور طرق ومو��شالت دبي 

حممد بن ر��شد يزور مقر د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري بدبي

بلدية دبي تنظم حفال لتكرمي �ملوردين �ملتميزين

•• دبي -وام: 

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  قام �شاحب   
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل قبل ظهر �أم�س بجولة تفقدية يف 
كل من هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي ود�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
يف مبنى �لفتان بالز� يف ديرة ير�فقه �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 

�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي وعدد من �ملر�فقني.
ويف هيئة �لطرق و�ملو��شالت ��شتمع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ومر�فقوه �ىل �شرح قدمه �شعادة �ملهند�س مطر حممد �لطاير رئي�س 
جمل�س �لد�رة �ملدير �لتنفيذي للهيئة وم�شاعدوه ت�شمن �لتعريف بامل�شاريع 
�لتطويرية �لتي نفذتها �لهيئة يف دبي منذ �لعام 2006 و�لجن��از�ت �لتي 
حتققت يف قطاع بناء وتطوير وحتديث �شبكة �لطرق و�جل�شور و�لنفاق يف 
و��شرت�تيجيتها  �لهيئة  خطط  �ىل  وبال�شافة   2012 �لعام  حتى  �لم��ارة 
باأو�مر  تنفذ  و�لتي   2020 �لعام  حتى  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  ل�شتكمال 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لذي يوجه دوما 
باملتابعة �مليد�نية و��شتمر�رية �لتحديث �لالزمة ل�شبكة �لطرق و�ملو��شالت 

ملو�كبة �لتطور �لعمر�ين �ل�شكاين �لذي ت�شهده �لإمارة عاما بعد عام.
�ل�شمو  �شاحب  �أم���ام  �شرحه  معر�س  يف  �ل��ط��اي��ر  مطر  �ملهند�س  ن��وه  وق��د 
�لطرق  �أن هيئة  �إىل  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
و�ملو��شالت متكنت من تنفيذ و�جناز عدد من م�شاريع �لطرق و�ملعابر على 
خور دبي و�لتقاطعات �ملج�شرة بتكلفة ز�دت على ثالثني مليار درهم وذلك 
�ل�شخمة  �مل�شاريع  ه��ذه  �شاهمت  حيث   2012 �ىل   2006 م��ن  بالفرتة 
بتوفري حو�يل �شتني مليار درهم كقيمة مفرت�شة للوقت و�لوقود �ملهدرين 

بالفرتة ذ�تها �ىل جانب ت�شنيف دبي بني م�شاف �ملدن �لعاملية �ل�شهرية.
وت�شمن �ل�شرح كذلك �ل�شارة �ىل م�شاريع �لهيئة خالل �لعقد �لقادم و�لتي 
حلركة  �ملتوقعة  �لزيادة  ل�شتيعاب  �ل��دويل  دبي  مطار  �شارع  تطوير  ت�شمل 
ثالثة  ح��و�يل  �ىل  حاليا  م�شافر  مليون  �شتني  م��ن  �مل��ط��ار  ع��رب  �مل�شافرين 
وت�شعني مليون م�شافر يف �لعام 2020 حيث من �ملتوقع �لنتهاء من �جناز 
�شارع  تطوير  م�شروع  �ي�شا  وه��اك   2017 �لعام  يف  �حليوي  �مل�شروع  ه��ذ� 

و�طلع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�آليات تطبيق �نظمة �لنقل �خلفيفة يف دبي كو�شيلة من و�شائل �لنقل  على 
�لتي ت�شهم يف �لتقليل من ��شتخد�م �ملركبات �خلا�شة على �لطرق �لد�خلية 
ي�شجع �جلمهور  �لنظام �جلديد  وه��ذ�  منها  �ملزدحمة  �لم��ارة خ�شو�شا  يف 
�لنقل �جلماعي  و�شائل  �ىل  ��شتخد�م مركباتهم �خلا�شة  �لتحول من  على 

خا�شة يف منطقتي �شوق ديرة و�ل�شوق �لكبرية يف بر دبي �لكرث �زدحاما.
�أي�شا بتوفري بيئة منا�شبة للم�شاة يف منطقة �لعمال  وت�شهم هذه �خلطة 
ومركز  زعبيل  �جل��دي��دة  �خلطة  ت�شملها  �لتي  �لخ���رى  و�ملناطق  �ملركزية 
دبي �لعاملي وم�شروع �خلليج �لتجاري وبرج خليفة بال�شافة �ىل مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي. كما �طلع �شموه خالل �لزيارة �ىل هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
على م�شروع متديد �خلط �لخ�شر ملرتو دبي و�أ�شلوب متويله و�لذي ي�شمل 
متديده من حمطة �جلد�ف �ىل �ملدينة �جلامعية مرور� بعدد من �ملناطق 
وو�حة  �لعاملية  و�ملدينة  �خل��ور  ر����س  ومنطقة  �خل��ري�ن  كم�شروع  �حليوية 
ع�شرين  نحو  �خل��ط  م�شار  ويبلغ  �جلامعية  �ملدينة  �ىل  و�شول  �ل�شيلكون 
ع�شرة  �ىل  ت�شل  بتكلفة  حمطة  ع�شرة  �ح��دى  �ن�شاء  ويت�شمن  كيلومرت� 

مليار�ت درهم.
و�شائل  �إىل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تعرف  كما 
وذلك من  للمتعاملني و�جلمهور  �لهيئة  تعر�شها  �لتي  �خلدمات �جلديدة 
خالل توفري �أكرث من 55 خدمة �لكرتونية عرب موقعها �للكرتوين على 
�لتابع  �لإت�شال  تقدم حزمة من �خلدمات عرب مركز  كما  �لنرتنت  �شبكة 
للهيئة �لذي يعترب �أول مركز يقوم باإجناز �ملعامالت عرب �لهاتف كتجديد 
�أي�شا  وهناك  ذلك  �إىل  وما  �ملخالفات  ودفع  �ل�شيارة  وملكية  �لقيادة  رخ�س 

خدمات �لكرتونية تقدم عرب �لهو�تف �لذكية.
و�طلع �شموه �أي�شا على مبادرة �ملحفظة �للكرتونية كخدمة جديدة حتت 
و�شهلة  �آمنة  بو�شيلة  �لدفع  من  لتمكينها  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  �لتجربة 
�ل�شتخد�م و�طلع �شموه كذلك على جهاز �خلدمة �لذ�تية لإثبات �شخ�شية 
�ملتعامل و�شيتم توفريها يف مر�كز �خلدمة ومر�كز �لت�شوق و�لأماكن �لعامة 
يتيح  �ل���ذي  دب��ي  م��رتو  مل�شتخدمي  �لتفاعلي  �ملعلومات  ن��ظ��ام  على  و�ط��ل��ع 
�حل�شول على �ملعلومات �خلا�شة بخدمات �ملرتو ب�شهولة عن طريق �للم�س. 
و�طلع �شموه على م�شروع ��شرت�حة �ل�شاحنات �لذي يهدف �إىل �إيجاد حلول 

جمموع  ويبلغ  و�ل��رب��اط  �ملطار  �شارعي  بني  جديد  حم��ور  وتطوير  �لقد�س 
تكاليف هذ� �مل�شاريع �ملحيطة باملطار بنحو مليار درهم ونيف.

وت�شمنت �خلطة �لتي عر�شت على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
جودلفني  منطقة  يف  �لأ�شايل  و�شارع  �لأول  �خليل  �شارع  تنفيذ  مكتوم  �آل 
 .. خليفة  برج  ومنطقة  �لتجاري  �خلليج  ملنطقة  ��شايف  مدخل  ل�شتحد�ث 
وم�شروعا �آخر يربط طريق �خليل وطريق ر�أ�س �خلور مع �جل�شر �لعلوي 
باجتاه منطقة جمري� لتحفيف �ل�شغط �ملروري عن �لتقاطعات �ل�شطحية 
على طريق مركز دبي �ملايل �لعاملي وكذلك م�شروع تنفيذ مد�خل مبا�شرة 
من �جل�شر �لعلوي على طريق �ملركز �ملايل للمرور �لقادم من معرب �خلليج 
وخمارج  دب��ي  م��ول  ل�شينما  �لتابعة  �ل�شيار�ت  مو�قف  �ىل  و�شول  �لتجاري 
�نفاق  تنفيذ  جانب  �ىل  �لعلوي  �جل�شر  �ىل  �ل�شينما  مو�قف  من  ��شافية 
مرورية على �متد�د طريق �لأ�شايل خلف �بر�ج �لمار�ت لتح�شني م�شتوى 
�خلدمة �ملرورية على �ل�شار�ت �ل�شوئية �لو�قعة على �متد�د �لطريق وكذ� 
تنفيذ تعديالت تقاطع مركز و�يف لرفع م�شتوى �لتقاطع من �لو�شع �حلايل 

�لذي يعاين �ختناقات مرورية �ىل م�شتوى خدمة عالية جد�.
وم��ر�ف��ق��وه من  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وت��ع��رف �شاحب 
خالل �ل�شرح �لذي قدمه �ملهند�س �لطاير وعدد من �ملهند�شني �ملخت�شني يف 
�لهيئة �ىل �حللول �ملقرتحة لتطوير معابر خور دبي و�أهمها م�شروع در��شة 
�لتنفيذ  و�أول��وي��ات  �مل�شتقبلية  �حللول  وعنا�شر  تفا�شيل  لتحديد  مرورية 
�بت�شامة  وتطوير ج�شر  �ل�شري�تون  دبي ومعرب  بر  �ل�شندغة يف  على معرب 
دبي ومعرب �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد و�حللول �ملرورية يف منطقتي ميد�ن يف 
للمحاور  م�شاندة  ��شافية  حم��اور  �ن�شاء  ت�شمل  و�لتي  لند  ودب��ي  �ل�شبا  ند 
و�حللول  �جلامعية  �ملدينة  �شارع  وحم��ور  ميد�ن  �شارع  حمور  مثل  �حلالية 
�ملرورية يف منطقة جبل علي وت�شمل هي �لخرى تطوير �شارع قرن �ل�شبخة 
و�لطرق �ملو�زية حلل م�شكلة �لزدحام �ملروري لل�شاحنات و�ملركبات �لقادمة 

من منطقة دي�شكفري جاردنز و�ملتحهة �ىل �ملناطق �خرى.
�لطرق  هيئة  �ر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  �شمن  �مل��ق��رتح��ة  �حل��ل��ول  ت�شمل  كما 
�لتقاطع  تطوير  �لعاملية  �ل�شت�شارية  �ل�شركات  �ح��دى  على  و�ل��و����ش��الت 
�ل�شابع على �شارع �ل�شيخ ز�يد ورفع كفاءة جزء من �شارع �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد وتطوير �شارع �ليالي�س.

مل�شكلة توقف �ل�شاحنات �لع�شو�ئي خا�شة يف �ملناطق �ل�شكنية وعلى �لطرق 
�لرئي�شية.

كما �طلع �شاحب �ل�شمونائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
على �شري �لعمل يف م�شروع بانور�ما �خلور �لذي يعترب �أول ج�شر م�شاه يعرب 
خور دبي ويربط منطقة ديرة مع منطقة بر دبي .. وبارك �شموه �لت�شميم 
دبي  معامل  �إىل  ي�شاف  جديد�  معلما  �شيكون  �لذ�س  للم�شروع  �لهمد�شي 
دبي  خ��ور  ف��وق  م��رت�   120 م�شافة  على  وه��و ميتد  �لرت�ثية  و  �حل�شارية 
ي�شنح بحرية حركة  ف��وق من�شوب مياه �خل��ور مبا  م��رت�   17 �رتفاع  وعلى 

�ملالحة.
�لو��شل  �لتجاري  �متد�د �خلليج  �لعمل يف م�شروع  �شري  �شموه على  و�إطلع 
من �شارع �ل�شيخ ز�يد حتى �خلليج �لتجاري بطول حو�يل ثالثة كيلومرت�ت 
وعر�س ثمانني �إىل مائة مرت� وتف�شيال تعرب �لقناة �شارع �ل�شيخ ز�يد قبل 
تقاطع �ل�شفا مرور� بحديقة �ل�شفا و�شارع �لو�شل ومنطقة جمري� �لثانية 
�شياحيا  م�شروعا  �لقناة  وتعترب  �لعربي  �خلليج  �إىل  و�شول  جمري�  و�شارع 

وجتاريا و�عد� باإذن �هلل.
بدبي  �ملو��شالت  و  �لطرق  لهيئة  �لتفقدية  زي��ارت��ه  ختام  يف  �شموه  وب��ارك 
جهود �لهيئة يف عملية توطني �لوظائف و�لتي بلغت 85 باملائة يف �لوظائف 
�أن  �لطاير  مطر  �أو�شح  حيث  �لأخ��رى  �لوظائف  يف  باملائة   70 و  �لقيادية 
�لهيئة تعد بر�مج تدريبية وتاأهيلية و �إر�شادية لتطوير �ملو�رد �لب�شرية فيها 
بالإ�شافة �إىل برنامج �لبعثات �لدر��شية لأربعة وثمانني موظفا وموظفة. 
مل�شاريع  �إرتياحه  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أب��دى 
�ملو��شفات  عاملية  ط��رق  �شيكة  بناء  جم��ال  يف  �لتطويرية  وخططها  �لهيئة 
تنفيذ  ب�شرعة  ���ش��م��وه  و�أم����ر  �مل��ن��ط��ق��ة.  م�شتوى  ع��ل��ى  ر�ئ����دة  حتتية  وب��ن��ي��ة 
مرورية  حكرمة  ��شتيعاب  على  ت�شاعد  �لتي  �حليوية  �مل�شاريع  و��شتكمال 
�أو�شع و�لتخفيف من ظاهرة �لإختناقات �ملرورية يف �شو�رع وطرقات ومناطق 
�ل�شياحية منها. و�شدد �شموه يف معر�س توجيهاته  دبي خا�شة �لتجارية و 
لرئي�س جمل�س �لإد�رة �ملدير �لتنفيذي للهيئة ومهند�شيها وموظفيها على 
�أهمية �لوقت و�تقان �لعمل و�لنزول �إىل �مليد�ن للمتابعة و�لوقوف على �شري 
�لعمل يف �مل�شاريع �لتي تنفذها �لهيئة ل�شمان �جلودة و�لتميز و�لتفوق يف 

كل ميد�ن.

•• دبي-وام:

 �أكد �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 �أهمية �لرتويج �ل�شياحي لإمارة 
دبي �ملعزز باملعلومات وعنا�شر �جلذب �ل�شياحي خا�شة �لعائلي جلعل دبي 
و�لإمار�ت عموما وجهة �شياحية ر�ئدة على م�شتوى �إقليم �ل�شرق �لأو�شط 
�ل�شياحة  د�ئ���رة  ملقر  �أم�����س  زي��ارت��ه  خ��الل  �شموه  و�أم���ر  ع��امل��ي��ا.  و�ملف�شلة 
و�لدو�ئر  �لد�ئرة  بني  �لتام  �لتن�شيق  ب�شرورة  بدبي  �لتجاري  و�لت�شويق 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملحلية ذ�ت �لعالقة وفتح قنو�ت د�ئمة لتفعيل هذ� 
�لتو��شل و�لتن�شيق من �أجل تعزيز قطاع �ل�شناعة �ل�شياحية يف �إمارة دبي 
كونها متتلك كل مقومات و�أ�شباب �زدهار هذ� �ل�شناعة �لتي ت�شكل ر�فد� 

مهما من رو�فد �قت�شادنا �لوطني.

كما تعرف �شموه من خالل �ل�شرح �لذي قدمه مدير عام �لد�ئرة و�لروؤ�شاء 
�لتنفيذيون فيها �ىل مكونات نظام �إ�شد�ر ت�شاريح موحدة ب�شاأن �لفعاليات 
من�شة  ��شتحد�ث  نظام  وك��ذل��ك  دب��ي  يف  تقام  �لتي  و�ل�شياحية  �لتجارية 
�ىل  بالإ�شافة  �لفعاليات  بهذ�  �خلا�شة  �لتذ�كر  بيع  لتوحيد  �لكرتونية 

�لرتويج للفعاليات د�خليا وخارجيا.
بالعدد  �ل��ذي قدمه �ىل �شموه ومر�فقيه  �ل�شرح  �مل��ري خالل  ون��وه هالل 
�لإجمايل لزو�ر �إمارة دبي �إذ ي�شل �ىل ع�شرة ماليني ز�ئر ونيف وخطط 
د�ئرة �ل�شياحة لزيادة هذ� �لعدد �ىل ع�شرين مليون ز�ئر قبل حلول �لعام 

2020 وم�شاعفة �لعائد �لقت�شادي من قطاع �ل�شياحة ثالث مر�ت.
وقد جتول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف مكاتب و�أق�شام 
�لد�ئرة وتعرف �إىل مهام ووظائف كل ق�شم وتبادل �حلديث و�لتحية مع 
�ملوظفني و�ملوظفات ودعاهم �ىل توظيف طاقاتهم وخرب�تهم ومعلوماتهم 

�آل مكتوم خالل زيارته  وقد �طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
للد�ئرة �لتي ر�فقه فيها �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة بدبي على �لنظام �جلديد �لذي و�شعته �لد�ئرة ب�شاأن ت�شنيف 
�لذ�تية  تاأجري وحد�ت فندقية باخلدمة  �لفندقية يف دبي ونظام  �ملن�شاآت 

و�لذي �شيتم ��شد�ر �لقانون �خلا�س به قريبا.
د�ئرة  ع��ام  مدير  �مل��ري  �شعيد  ه��الل  �شعادة  م��ن  �شموه  ��شتمع  وتف�شيال 
�ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري �لرئي�س �لتنفيذي ملركز دبي �لتجاري �لعاملي 
بتاأجري  �شروطا ومعايري خا�شة  �ل��ذي يحدد  �لنظام  ه��ذ�  ح��ول  �شرح  �ىل 
�إم��ارة دبي وتديرها �شركات  وح��د�ت �شكنية موؤثثة يف مناطق حمددة من 
مرخ�شة من قبل �لد�ئرة تلتزم باملعايري و�ل�شروط �لتي حتددها �لد�ئرة 

من �جل �شمان ر�حة و�شالمة �لزو�ر و�ل�شياح �لذين يوؤمون دولتنا.

يف تطوير �أ�شاليب �جلذب �ل�شياحي و�لتنوع يف تقدمي �خلدمات �لتي ت�شهم 
يف توفري �لرفاه و�لطمئنان لل�شياح.

وبارك �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لعائالت و�لأطفال  ت�شتهدف  �لتي  �لد�ئرة �لرتويجية ل�شيف دبي  خطة 
وتخفي�شات  وترفيهية  ترويجية  عرو�س  تقدمي  وتت�شمن  خا�س  ب�شكل 
جمل�س  دول  على  �لرتويجية  �حلملة  يف  �لرتكيز  م��ع  وذوي��ه��م  لالأطفال 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لتي يف�شل مو�طنوها �ل�شياحة �لعائلية يف 

بالدنا كونها ت�شرتك معها بالعاد�ت و�لقيم ومنط �حلياة و�ملعي�شة.
�لتنظيمي  �لهيكل  للد�ئرة  �لتفقدية  زي��ارت��ه  ختام  يف  �شموه  �عتمد  وق��د 
على  و�ل�شالحيات  �لخت�شا�شات  ت��وزي��ع  فيه  روع��ي  و�ل���ذي  لها  �جل��دي��د 
�لقر�ر  �تخاذ  يف  و�ل��روت��ني  �ملركزية  من  تخفف  بحيث  �ملو�طنة  �لكفاء�ت 

و�لتطوير.

•• دبي-وام:

 نظمت �إد�رة �لعقود و�مل�شرتيات يف بلدية دبي حفال لتكرمي مورديها حتت 
�شعار �ملورد �لأخ�شر بهدف توعية وت�شجيع �ل�شركات للحفاظ على �لبيئة 
جلهودهم  وتقدير�  �مل�شتد�مة  �مل�شاريع  خ��الل  م��ن  و�ملجتمع  و�لإقت�شاد 
�لكرمي  عبد  حممد  وق��ال  �لبلدية.  �أن�شطة  دعم  يف  �مل�شتمرة  وم�شاركتهم 
جلفار م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �لدعم �ملوؤ�ش�شي �إن بلدية دبي ت�شعى �إىل 

يف  �إليه  و�شلت  فيما  للبلدية  حقيقيون  �شركاء  �مل��وردي��ن  �أن  جلفار  و�أك��د 
�شباق �لتميز وتقدمي �أف�شل �خلدمات �حلكومية �ملتميزة و�ملتكاملة و�لتي 
تلبي �حتياجات �ملتعاملني وتطلعات �لبلدية كي تكون مدينة تتوفر فيها 
بيئة �آمنة وم�شتد�مة لالأجيال �لقادمة مما يجعلها مكانا مف�شال للعي�س 

برفاهية ودعم مكانة �إمارة دبي ب�شكل خا�س ودولة �لإمار�ت ب�شكل عام.
من جانبه قال �إ�شماعيل كاظم رئي�س ق�شم �إد�رة عالقات �ملوردين �إن �حلفل 
يقام تاأ�شيال ملبد�أ �لتو��شل وحتفيز �ملوردين �ملتميزين م�شيد� مب�شاهمتهم 

بناء �شر�كات ناجحة وم�شتد�مة مع مورديها وذلك ملو��شلة م�شرية �لتطور 
ومقومات  �لعي�س  رفاهية  ��شتد�مة  فيها  تتوفر  متميزة  مدينة  بناء  يف 
�لنجاح.. موؤكد� مبد�أ حتقق �ل�شفافية و�لعد�لة يف �لتعامالت مع �ملوردين 
و�شول حللول مر�شية جلميع ق�شاياهم وحتقيق خدمات حكومية ر�ئدة 
�لتكامل و�لتعاون للو�شول  ومتميزة. وطالب �ملوردين بتقدمي �ملزيد من 
�إىل �مل�شتويات �لعاملية �لتي يطمح �إليها �جلميع يف �شتى �مليادين و�لرتقاء 

�إىل �لعاملية لتعزيز مكانة دبي كمن�شة جاذبة للم�شاريع.

�لفعالة يف حتقيق �أهد�ف �لد�ئرة وخا�شة م�شاريع �ل�شتد�مة.
و�أ�شاف كاظم �إن �لهدف من �طالق �شعار �ملورد �لأخ�شر توعية وت�شجيع 
و�لإ�شت�شاريني  و�ملقاولني  �ل�شلع ومزودي �خلدمات  �ل�شركات من موردي 
�مل�شتد�مة  �مل�شاريع  خالل  من  و�ملجتمع  و�لإقت�شاد  �لبيئة  على  للحفاظ 
و�ملحافظة على بيئة خالية من �نبعاثات �لكربون و�لنفايات و�لتلوث منا�شد� 
�ملوردين �لتوجه �إىل �ل�شلع و�خلدمات �خل�شر�ء و�لبتكار�ت �لتكنولوجية 

مبا ي�شمن �أن تكون �لأ�شعار مالئمة للتكاليف �لبيئية �مل�شتد�مة. 
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دعم �تخاذ �لقر�ر يبحث �لتعاون مع جامعة �أبوظبي
••  اأبوظبي -وام: 

�لتعاون مع جامعة  تعزيز  �شبل  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �لقر�ر يف  �تخاذ  دعم   بحث مركز 
�أبوظبي يف �ملجالت �لأكادميية وتعزيز �ل�شر�كات بني �جلهتني.

ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  دع��م  مركز  مدير  �لغول  عبيد  �شالح  �لدكتور  �ملقدم  و�أك��د 
على  و�لط��الع  �مل�شتجد�ت  متابعة  على  �ملركز  للجامعة حر�س  �لز�ئر  �لوفد  تروؤ�شه  لدى  �أبوظبي 
�أحدث �ملمار�شات يف �ملجال �لأكادميي ..لفتا �إىل �أن �لزيارة ركزت �أي�شا على �لتعريف باملركز ومهامه 
�أبوظبي  �إبر�هيم مدير جامعة  وتنظيم �لفعاليات �مل�شرتكة وتبادل �لدر��شات. وثمن �لدكتور نبيل 
لدى ��شتقباله �لوفد جهود �لتن�شيق بني �جلامعة و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي يف تطوير عالقات 

�لتعاون و�لتكامل بني �جلامعة و�جلهات �حلكومية كافة.
�شم �لوفد �لر�ئد حممد خليفة �آل علي رئي�س ق�شم �لبحوث و�لباحث �لدكتور كري�شتوفر فور�شت 

و�لدكتور جميل عبد �ملجيد.

�شيف بن ز�يد يلتقي �شفري �لنم�شا
••  اأبوظبي -وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
�شفري  ماكاي  �إليزنر  بيرت  �شعادة  �أم�س  مكتبه  يف  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
جمهورية �لنم�شا لدى �لدولة. ومت خالل �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات 
ذ�ت �له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات ب��ني �لبلدين 

�ل�شديقني.
ح�شر �للقاء �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب 
�لأمني  �لنعيمي  ور��شد خلريباين  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لعام للمجل�س �لحتادي للرتكيبة �ل�شكانية و�لعميد علي خلفان �لظاهري 
مدير عام �شوؤون �لقيادة يف �شرطة �أبوظبي و�لعقيد �شعود �ل�شاعدي مدير 

�إد�رة �شكرتارية مكتب �شمو �لوزير. 

�شيف بن ز�يد يلتقي فريق �لد�خلية �حلا�شل على �ل�شهادة �لعاملية يف �أمن �ملعلومات
••  اأبوظبي -وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �لتقى   
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
�لأح������د  �لأول  �أم�����������س  م���ك���ت���ب���ه  يف 
للخدمات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ف���ري���ق 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�لت�������ش���الت ب����وز�رة 
�ل�شهادة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لعاملية يف جمال �أمن �ملعلومات �أيزو 
27001. و�طلع �شموه من �لفريق 
�لإد�رة  مكنت  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  على 
�لإلكرتونية  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���ع���ام���ة 
و�لت���������ش����الت م���ن �حل�������ش���ول على 
تنفيذ  خ�����الل  م����ن  �لإجن���������از  ه�����ذ� 

�ملعلومات  �أم��ن  �إد�رة  نظام  وتطبيق 
�أي �إ���س �إم �إ���س . وق��دم �ل��ل��و�ء �أحمد 
�خلدمات  عام  مدير  �لري�شي  نا�شر 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�لت�����ش��الت يف وز�رة 
�لعمليات  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�أب��وظ��ب��ي عر�شا  ب�����ش��رط��ة  �مل��رك��زي��ة 
لأهد�ف �مل�شروع و�أهميته يف حتقيق 
للحفاظ  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ع���اي���ري  �أع���ل���ى 
ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات وت��دع��ي��م �لأه����د�ف 
�لد�خلية  ل������وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
موؤكد� �ل�شتمر�ر يف م�شرية �لرتقاء 
و�لتميز ودعم كفاءة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي 
و�مل�����ش��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف ت��ع��زي��ز ثقة 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  يف  �ملجتمع 

وز�رة �لد�خلية.

ح�شر �للقاء �للو�ء نا�شر خلريباين 
�شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لنعيمي 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
خلفان  ع��ل��ي  و�ل��ع��م��ي��د  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لقيادة  �شوؤون  عام  مدير  �لظاهري 
�شعود  و�لعقيد  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف 
�شكرتارية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��اع��دي 
�شالح  و�لعقيد  �لوزير  �شمو  مكتب 
�لفني يف  �لدعم  �إد�رة  مري�س مدير 
�لإد�رة �لعامة للخدمات �لإلكرتونية 
و�لت�شالت يف وز�رة �لد�خلية وعدد 

من كبار �ل�شباط.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �مل��ق��دم خ��ال��د ن�شر 
�لتدقيق  �إد�رة  م����دي����ر  �ل���ط���ائ���ي 
�لإلكرتوين و�أمن �ملعلومات بالإد�رة 

�لإلكرتونية  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���ع���ام���ة 
و�لت�������������ش������الت ح�����ر������س �ل����ق����ي����ادة 
�ملعايري  م���و�ك���ب���ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ي��ة 
و�مل���و�����ش���ف���ات �ل��ع��امل��ي��ة م�����ش��ري� �إىل 
ت��ط��ب��ي��ق �مل���و�����ش���ف���ة �ل���ع���امل���ي���ة �أي�����زو 
27001 وبناء نظام �أمن معلومات 
على  يعتمد  للتطوير  قابل  متكامل 
ووف����ق منهجية  م�����ش��ت��م��رة  ع��م��ل��ي��ات 
�إن  و�����ش���ح���ة وم����وث����ق����ة. و�أ������ش�����اف 
يعترب  �ل�شهادة  ه��ذه  على  �حل�شول 
بحماية  �ل��وز�رة  �لتز�م  على  موؤ�شر� 
�لتناف�شية  وزي���ادة  �ملعلومات  و�أم���ن 
و�لوحد�ت  �لإد�ر�ت  م�شتوى  ع��ل��ى 
�لتنظيمية بالوز�رة لتح�شني وجودة 

ومتيز �خلدمات �ملقدمة للجمهور.

عبد�هلل بن ز�يد ي�شتقبل وزير خارجية �أندور�
••  اأبوظبي -وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ��شتقبل   
وزير �خلارجية يف مكتبه بديو�ن عام �ل��وز�رة معايل 
وذلك  �أن���دور�  خارجية  وزي��ر  �شوين  �شابويا  جيلربت 
�ل�شياحة  وزي���ر  ك��ام��ب  فر�ن�شي�شك  م��ع��ايل  بح�شور 

و�لبيئة يف �أندور�.

 جرى خالل �للقاء مناق�شة �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
�مل�شرتك وبحث �شبل تعزيز �لتعاون وتطوير �لعالقات 
�مل�شرتكة بني  �مل�شالح  ي�شهم يف حتقيق  �لثنائية مبا 
�لبلدين �ل�شديقني. كما ح�شر �للقاء �ل�شيد برتني 
ومن�شقة  �ل�شياحي  �أن����دور�  مكتب  م�����ش��وؤول  ب��ودز�ك��و 
�خلارجية  وز�رة  يف  و�لقن�شلية  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 

باأندور�. 

مرور �أبوظبي تبحث تعزيز �لتعاون �لتدريبي مع �ل�شرطة �لرنويجية

�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية ي�شارك للمرة �لأوىل يف معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

و�لدوريات  �مل��رور  بحثت مديرية   
�لتعاون  تعزيز  �أبوظبي  �شرطة  يف 
�مل�������رور مع  �ل���ت���دري���ب���ي يف جم�����ال 

�ل�شرطة �لرنويجية.
�لعميد  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�حلارثي  �أح��م��د  ح�شني  م��ه��ن��د���س 
و�لدوريات  �مل���رور  مديرية  مدير 
�أم�س مع  �أبوظبي مبكتبه  ب�شرطة 
وفد ز�ئر من �ل�شرطة �لرنويجية 
رونركارل�شن  �للو�ء  من  كال  �شم 
�لرنويج  �شرطة  عام  قائد  م�شاعد 
مدير  جوترمن  �م  ج��ان  و�لعميد 
�لعامة  ب���الإد�رة  �ملتحركة  �لوحدة 

للمرور و�لدوريات.
و�أك��������د �حل�����ارث�����ي �ه���ت���م���ام م����رور 
مع  �لتعاون  �آف��اق  بتعزيز  �أبوظبي 
و�ل�شتفادة  �لرنويجية  �ل�شرطة 
من خرب�تها مبا يعزز ��شرت�تيجة 
�ل�شالمة �ملرورية ل�شرطة �أبوظبي 
�أم��ن��ا و�شالما  �أك��رث  جلعل �ل��ط��رق 
ب��خ��ف�����س م���ع���دلت �حل������و�دث وما 
و�إ�شابات  وف��ي��ات  م��ن  عنها  ينتج 
�ل�شفرية  ل��ل��روؤي��ة  حتقيقا  بليغة 
ل�����وف�����ي�����ات �حل�������������و�دث �مل������روري������ة 

.2030
�لرنويجية  �ل�شرطة  وف��د  و�ط��ل��ع 
ع�����ل�����ى ع������ر�������س ت�����ق�����دمي�����ي ح�����ول 
للمديرية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل��ه��ي��ك��ل 
�ملرورية  �ل�شالمة  و��شرت�تيجية 
حتقيقه  مت  وم��ا  �أبوظبي  ل�شرطة 
من جهود خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
�مل��ا���ش��ي��ة ب��خ��ف�����س ع���دد �حل����و�دث 
�مل����روري����ة ب���اإ����ش���اب���ات ب��ن�����ش��ب��ة 33 
باملائة و�لوفيات بن�شبة 34 باملائة 
 25 بن�شبة  �لبليغة  و�لإ����ش���اب���ات 
�لوفيات  معدل  و�نخفا�س  باملائة 
�ل�شكان  من  ن�شمة  �أل��ف  مائة  لكل 
بن�شبة 35 باملائة ومعدل �لوفيات 
م�شجلة  مركبة  �آلف  ع�شرة  لكل 
باملائة   46 بن�شبة  �أبوظبي  باإمارة 
�آلف  ع�شرة  لكل  �لوفيات  ومعدل 
باملائة   50 بن�شبة  رخ�شة  ح��ام��ل 

ومقارنتها باملعدلت �لعاملية.
�مل�شتقبيلة  �خلطة  على  �طلع  كما 
�أبوظبي  خ��ط��ة  وه����ي  ل��ل��م��دي��ري��ة 
�لتعليم  �مل��روري.  �ملتكامة �ل�شبط 
�لهند�شية.  .�لتح�شينات  و�لتوعية 

••  اأبوظبي -وام: 

للرقابة  �أب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  ي�����ش��ارك 
فعاليات  يف  �لأوىل  للمرة  �لغذ�ئية 
�لدورة �ل� 23 من معر�س �أبوظبي 
�ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب �ل����ذي ي��ق��ام حتت 

وت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��الك �مل���ي���اه وذل���ك 
�ملجتمعية  �ل��ن�����ش��اط��ات  خ���الل  م��ن 
و�ل���ت���و�����ش���ل م���ع و����ش���ائ���ل �لع����الم 
جمتمع  �إىل  و�����ش����ول  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�أن �جلهاز  و�أو����ش���ح   . �آم���ن  غ��ذ�ئ��ي 
�مل��ع��ر���س ع���دد� من  �شيطرح خ��الل 
�حلديثة  و�إ����ش���د�ر�ت���ه  م��ط��ب��وع��ات��ه 
و�ملجالت  �لغذ�ئية  �ل�شالمة  حول 
منها  �حليو�نية  و�ل��رثوة  �لزر�عية 
ن�������ش���ر�ت ت���وع���وي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�حليو�ن  و���ش��ح��ة  �ل���غ���ذ�ء  ���ش��الم��ة 
�لبيئة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  وغ���ذ�ئ���ه 
و�مل��ي��اه و�ل��ن�����ش��ائ��ح �ل��ع��ام��ة يف هذه 
�ملجالت و�لتي توؤكد حر�س �جلهاز 
و�شحي  �آم���ن  �إي��ج��اد جمتمع  ع��ل��ى 
و�شول �إىل حتقيق رفاهية �ملجتمع 
�جلهاز  م�������ش���ارك���ة  �أن  و�أ������ش�����اف   .
للزو�ر  ترفيهية  فعاليات  تت�شمن 
بالأطفال  خ��ا���ش��ة  ع���رو����س  م��ن��ه��ا 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  رع���اي���ة 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
 24 �ل��ف��رتة م��ن  �مل�شلحة .. خ��الل 
حتى 29 من �شهر �أبريل �جلاري يف 
للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
و�شرح حممد جالل �لري�شي مدير 
�ملجتمع  وخ���دم���ة  �لت�����ش��ال  �إد�رة 
�أبوظبي  م��ع��ر���س  �جل�����ه�����از..�أن  يف 
�لدويل للكتاب ير�شخ مكانته كاأكرب 
حدث من نوعه يف �ملنطقة ملكانته يف 
عامل قطاع �لن�شر مبا يج�شد �لتز�م 
�لعا�شمة  جلعل  �أب��وظ��ب��ي  حكومة 
�ل��ث��ق��ايف ووجهة  ل��الإ���ش��ع��اع  م���ن���ارة 
و�أ�شاف  �ل��ن�����ش��ر.  ل�����ش��ن��اع��ة  ع��امل��ي��ة 
�إطار  يف  ت��اأت��ي  �جل��ه��از  م�شاركة  �أن 
توعية  �إىل  �لهادفة  ��شرت�تيجيته 
�أفر�د �ملجتمع بقو�عد �لغذ�ء �لآمن 
و�ل�شليم و�شبل �حلفاظ على �لبيئة 

ل�����ش��خ�����ش��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة و�لإج����اب����ة 
. ودعا  �ل������زو�ر  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ع��ل��ى 
جناح  زي��ارة  �إىل  �جلمهور  �لري�شي 
�إ�شد�ر�ته  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  �جل���ه���از 
عن  معربا   .. �ل��ت��وع��وي��ة  ون�����ش��ر�ت��ه 
�ل�شالمة  ت�شهم يف حتقيق  �أن  �أمله 
�لزر�عية  و�مل���م���ار����ش���ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
و�حليو�نية �ل�شليمة. تاأتي م�شاركة 
�لغذ�ئية  ل��ل��رق��اب��ة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
�شمن  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  يف 
م�شاركة مئات �مل�شاركني من حو�يل 
ن�شف  ح����و�يل  ل��ع��ر���س  دول����ة   50
و�أدبية  ثقافية  لكتب  عنو�ن  مليون 
خمتلفة.  ل���غ���ة   30 ب�����  وجت�����اري�����ة 
وت�شتمل �لدورة �ل� 23 من �ملعر�س 
�لفعاليات  من  مو�شع  برنامج  على 
و�لأن�شطة �لثقافية مب�شاركة رموز 
�ل��ف��ك��ر و�ل��ث��ق��اف��ة �حل���ائ���زي���ن على 

جو�ئز عاملية.

.�لتقييم  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�لركائز  م��ن  ع��دد  على  تقوم  �لتي 
�لهامة تتمثل يف �ملر�جعة �مل�شتمرة 
�لعاملية  �مل����م����ار�����ش����ات  لأف���������ش����ل 
و�لتوظيف �لأمثل لنظام �ملعلومات 
�جلغر�فية وتوظيف بر�مج ونظم 
�تخاذ  لدعم  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 

�لقر�ر وتنمية �ملو�رد �لب�شرية.
مركز  م�شروع  �إىل  �لوفد  وتعرف 
�لأن��ظ��م��ة �مل���روري���ة �ل��ذك��ي��ة �لذي 
مطلع  تنفيذه  يف  �ملديرية  با�شرت 
�لعام.. و�شي�شهم ب�شورة رئي�شية يف 
حت�شني �أنظمة �إد�رة �لعمل �ملروري 
�شيوؤدي  �مل���روري���ة مب��ا  و�ل�����ش��الم��ة 
بدوره �إىل تطوير ممار�شات �لعمل 

�ملروري.
تقدميي  �شرح  �إىل  �لوفد  و��شتمع 
للحد  �أبوظبي  م��رور  برنامج  عن 
م���ن �حل������و�دث �مل����روري����ة م��ع��ا من 
خالل مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
ويوتيوب  وت��وي��رت  ب���وك  في�س  �ل���� 
م��ب��ادر�ت تهدف  م��ن  ي�شتمله  وم��ا 
خ�شو�شا  �جلمهور  ��شتقطاب  �ىل 
ي�شهم فى عملية  �ل�شباب مبا  فئة 
�ل�شائقني  ب��ني  �مل��ن�����ش��ودة  �لتغيري 
�ل�����ش��ب��اب ب��ج��ان��ب �ط��الع��ه��م على 
�طلقتها  �لتى  �ملجتمعية  �ملبادر�ت 
وت�شمل  م���وؤخ���ر�  �أب���وظ���ب���ي  م����رور 
مبادرة �أف�شل �شائق �شاب ومبادرة 
ومبادرة  مروريا  �لأف�شل  �لعائلة 
ومبادرة  مروريا  �لأف�شل  �ملدر�شة 

جممع �لعمال �لأف�شل مروريا.
من جهة �آخرى قدم �لعميد جان �م 
�ملتحركة  �لوحدة  مدير  جوترمن 
بالإد�رة �لعامة للمرور و�لدوريات 
عر�شا تقدمييا للهيكل �لتنظيمي 
لالإد�رة �لعامة للمرور و�لدوريات 
و�ملهام  وروؤي��ت��ه��ا  �ل��رنوي��ج  ب�شرطة 
�ملرورية  �ل��دوري��ات  بها  تقوم  �لتى 
و�لأنظمة  �حل����و�دث  �أن����و�ع  و�أب����رز 
�مل�شتخدمة  �ل���ذك���ي���ة  �مل�����روري�����ة 
وم�����ع�����دلت �حل����������و�دث �مل�����روري�����ة 
باملعدلت  وم��ق��ارن��ت��ه��ا  ب��ال��رنوي��ج 

�لعاملية.
�ل�شرطة  وف�����د  ق�����ام  ذل�����ك  ع���ق���ب 
�لإد�ر�ت  يف  ب��ج��ول��ة  �ل��رنوي��ج��ي��ة 
�إد�رة  �شملت  �ملختلفة  و�لأق�����ش��ام 
�مل�����رور و���ش��الم��ة �لطرق  ه��ن��د���ش��ة 
�حل�شر  نظام  على  خاللها  تعرف 
�لذكية  �ملرورية  �ملروري و�لدورية 
ومعاجلة  �ل������������ر�د�ر�ت  و�أج�����ه�����زة 
�لبيانات ونظام �لإ�شارة �حلمر�ء.. 
كما قام �لوفد بزيارة ق�شم حتقيق 
�جل�شيمة  �مل������روري������ة  �حل����������و�دث 
للتعرف على نظام �لتحقيق وبناء 
�حل��ادث �مل��روري ويف ختام �لزيارة 

مت تبادل �لدروع �لتذكارية.
�لرنويجية  �ل�����ش��رط��ة  وف����د  وز�ر 
لالأنظمة  ���ش��اع��د  ���ش��رك��ة  ك���ذل���ك 
�مل��روري��ة ل��الط��الع على دوره���ا يف 
�لرتقاء بالقطاع �مل��روري يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�ط��ل��ع �ل��وف��د خ��الل �جل��ول��ة على 
تنتهجها  �لتي  و�لآل��ي��ات  �لأنظمة 
�شاعد يف جمال �لتخطيط لقطاع 
�لكفيلة  �ملمار�شات  و�أف�شل  �مل��رور 
وكيفية  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ن��ظ��م  بتطبيق 
موحد  م���روري  �إد�رة  نظام  �إي��ج��اد 
�لطرقات  على  �لن�شيابية  ي�شمن 
�لعمليات  غ��رف��ة  يف  �لعمل  و���ش��ري 
م�شاريع  ب���ع�������س  ع���ل���ى  وت�����ع�����رف 
�ل�شركة يف جمال �لأنظمة �لذكية 

�ملرورية.
مدير  م��ك��ت��ب  يف  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�إ�شحاق  خمي�س  �لعقيد  �أب��وظ��ب��ي 
حممد نائب مري �ملديرية و�لعقيد 
�إد�رة  مدير  �لبلو�شي  نا�شر  حمد 
�ملناطق �خلارجية و�لعقيد خليفة 
�ملرور  هند�شة  �إد�رة  مدير  �خليلي 
و���ش��الم��ة �ل��ط��رق و�ل��ع��ق��ي��د �أحمد 
�خلدمات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ح��ي 
�ل�شباط  م����ن  وع������دد  �مل�������ش���ان���دة 

باملديرية.
تاأتي  �ل���زي���ارة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�شرطة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  جت�����ش��ي��د� 
�أبوظبي و�لتي تهدف �إىل �ل�شتفادة 
من خرب�ت �لدول �ملتقدمة لتاأهيل 
�لكو�در �لب�شرية يف جمالت �ملرور 
�لزيار�ت  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتجارب  �ملتبادلة لطالعهم على 
بتلك  �حلديثة  �ملرورية  و�لأنظمة 

�لدول.

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ ر�تنا�شيه بت 
حاري�س ��شويتا       -�ندوني�شيا 
�جل��ن�����ش��ي��ة   - ج����و�ز �شفرها 
رق����م     )777585(�شادر 
�ن��دون��ي�����ش��ي��ا م���ن يجده  م���ن 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 
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كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي تنظم �أ�شبوع �لتوعية �ل�شحية مب�شاركة 400 �شخ�س
••  اأبوظبي -وام: 

400 �شخ�س من  �ل�شحية �خلام�س مب�شاركة  �لتوعية  �أ�شبوع  �لرتبوي  للتطوير  �لإم��ار�ت  كلية  نظمت 
�لهيئة �لتدري�شية و�لإد�رية يف �لكلية و�لطالب و�أولياء �لأمور. وت�شكل هذه �لفعالية جزء� من خطط �لكلية 
�لأكادميية و�ل�شوؤون �لطالبية بهدف حتفيز �لتو��شل بني �أق�شام �لكلية ون�شر �لتوعية �ل�شحية و�حلر�س 
على �مل�شاهمة �ملجتمعية �ىل جانب ت�شجيع م�شاركة �لطلبة �لفعالة يف �أن�شطة �حلرم �جلامعي و�لفعاليات 
�ملجتمعية لتعزيز خرب�تهم �حلياتية و�ل�شعور باللتز�م �ملجتمعي. و�شملت �لفعاليات �لتي جرت يف حرم 
�لكلية على مدى �أ�شبوع..��شت�شافة �لعديد من ممثلي �مل�شت�شفيات و�لعياد�ت �لتي وفرت خمتلف �خلدمات 
للح�شور مثل �ل�شت�شار�ت �لطبية �لعامة و�لتربع بالدم لبنك �لدم �إ�شافة �ىل �لفحو�شات و�لختبار�ت 
�ملجانية �لتي وفرها �لأطباء و�ملمر�شات من �لقطاعات �ملعنية.. بجانب عقد �شل�شلة من �ملحا�شر�ت قدمها 
�أطباء متخ�ش�شون من م�شت�شفيات وجهات خمتلفة يف �أبوظبي ناق�شت مو��شيع نالت �هتمام �حل�شور مثل 

�لثال�شيميا و فيتامني د و �آثاره على �لفرد و تعزيز �ل�شحة يف �ملد�ر�س . 

�لنائب �لعام لإمارة دبي ي�شتقبل �لقن�شل �لفرن�شي
••  دبي -وام: 

 ��شتعر�س �مل�شت�شار ع�شام عي�شى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي خالل 
�لقن�شل  جريوتيلم  �يريك  �شعادة  �لعامة  �لنيابة  مببنى  مكتبه  يف  لقائه 
�لقانونية  �مل��ج��الت  يف  �مل�شرتكة  �لتعاون  �أوج���ه  فرن�شا  جلمهورية  �ل��ع��ام 
�ملتعلقة  �لأم���ور  خا�شة  وتطويرها  بدعمها  �لكفيلة  و�ل�شبل  و�لق�شائية 

بالرعايا �لفرن�شيني يف دبي.
ح�شر �للقاء �مل�شت�شار خليفة ر��شد بن دميا�س �ملحامي �لعام رئي�س �ملكتب 
�ل�شرطة  مفو�س  جمارك  ملحق  �أنفولو�س  وحممد  �لعام  للنائب  �لفني 
وجان �ميانويل �مللحق �لقليمي لالأمن �لد�خلي و�ملالزم جان نويل لوبا 

نائب �مللحق �لقليمي لالأمن �لد�خلي بال�شفارة �لفرن�شية. 

�ل�شوؤون �ل�شالمية للوطني �لحتادي تناق�س �شيا�شة �لهيئة �لعامة لالأوقاف
••  دبى-وام:

�لثالث  �جتماعها  �أم�س  �لحت��ادي  �لوطني  باملجل�س  �لعامة  و�ملر�فق  و�لأوق��اف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون   عقدت جلنة 
ع�شر لدور �لنعقاد �لثاين يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س بدبي ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 

�لإ�شالمية و�لأوقاف .
� برئا�شة �أحمد عبد�هلل �لأعما�س رئي�س �للجنة � على خطة عملها فيما يتعلق مبناق�شة �ملو�شوع  و�طلعت �للجنة 

وحددت �جلهات �ملعنية �لتي �شيتم دعوتها حل�شور �جتماعات �للجنة.
وقررت �للجنة عقد ندوة نقا�شية يتم فيها دعوة �جلهات �خلريية يف �لدولة � يف مقر �لأمانة �لعامة بدبي � لال�شتفادة 
من �آر�ئهم حول �ملحور �ملتعلق ب�ا�شرت�تيجية �لهيئة يف تنمية وتنويع مو�رد �مل�شاريع �لوقفية.. على �أن تزور �للجنة 

�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف يف �أبو ظبي يف 17 �أبريل �جلاري.
ح�شر �جتماع �للجنة �شعادة كل من ر�شاد حممد بوخ�س مقرر �للجنة وحميد حممد بن �شامل و�شامل حممد بن 

هويدن و�شلطان �شيف �ل�شماحي و�أحمد حممد �لعامري �أع�شاء �للجنة. 

�أمني عام �ملجل�س �لوطني �لحتادي يفوز بجائز �لتميز �لربملاين من �لحتاد �لربملاين �لعربي 

فريق مهار�ت �لإمار�ت يح�شدون �مليد�ليات يف م�شابقة �ملهار�ت �خلليجية

هيئة �لطو�رئ و�لأزمات و�أمانة �لطو�رئ �ملدنية �لربيطانية توقعان مذكرة تفاهم

••  الكويت-وام:

�شامل  حممد  �لدكتور  �شعادة  ف��از   
�ل��ع��ام للمجل�س  �لأم���ني  �مل��زروع��ي 
�لتميز  ب��ج��ائ��زة  �ل��وط��ن��ي �لحت����اد 
عنها  �أعلن  �لتي  �لعربي  �لربملاين 
�للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  خ����الل  �أم�������س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����الحت����اد �ل���ربمل���اين 
 12 �ل  �ج���ت���م���اع���ه���ا  يف  �ل���ع���رب���ي 
رئي�س  �ل��ر����ش��د  فهد  علي  برئا�شة 
�لحت����اد �ل��ربمل��اين �ل��ع��رب��ي رئي�س 
جمل�س �لمة �لكويتي علي هام�س 
�ج��ت��م��اع��ات �مل��وؤمت��ر �ل��ت��ا���ش��ع ع�شر 
�لكويت  ت�شت�شيفها  �لتي  لالحتاد 
خالل �لفرتة من 7 �إىل 10 �أبريل 

�حلايل.
�ل����دك����ت����ور حممد  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
خا�س  ت�شريح  يف  �مل��زروع��ي  �شامل 
�إن هذه  �لم�������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
و�منا  ل�شخ�شي  ل��ي�����ش��ت  �جل���ائ���زة 
�لوطني  و�ملجل�س  �لم��ار�ت  لدولة 
لفاعلية  نتيجة  وت��اأت��ي  �لحت����ادي 
�ملجل�س و�أمانته �لعامة علي �شعيد 
�لعربية  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �لحت���������اد�ت 
وجهودة  و�ل���دول���ي���ة  و�ل���ش��الم��ي��ة 
و�مل�شاريع  و����ش��ه��ام��ات��ه  �مل��ت��م��ي��زة 

�لربملانية �لعديدة �لتي تقدم بها.
و�أكد �أن �ملجل�س يحظي بالحرت�م 
�ملتميز  ل����دوره  �ل��ك��ب��ري  و�ل��ت��ق��دي��ر 
ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د �ل���ع���م���ل �ل����ربمل����اين 
ملوظفي  �ل��ك��ب��رية  للجهود  و�أي�����ش��ا 
�لفاعل  �ل��ع��ام��ة ودوره�����م  �لم���ان���ة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أع���م���ال  دع���م  يف 
�أن  ...م���وؤك���د�  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�شعبته 

ل��ل��ج��ه��ود �ل��ت��ي ق����ام ب��ه��ا م���ن �أجل 
خ��دم��ة �لحت���اد �ل��ربمل��اين �لعربي 
�لمانة  ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره 
�لعامة للمجل�س �لوطني �لحتادي 
�لربملان  يف  �ل��ع��دي��دة  وم�����ش��ارك��ات��ه 

�لدويل و�ل�شالمي و�لعربي.
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن جلنة �لتميز 
عقدت �جتماعها �أم�س لإ�شتعر��س 
لنيل  للمر�شحني  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�شري 
�لع�شاء  ج��م��ي��ع  و�أث���ن���ي  �جل���و�ئ���ز 
و�خل����رب�ء ع��ل��ي �جل��ه��ود �ل��ت��ي قام 
�شامل  حممد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  بها 
علي  ب����دوره  يتعلق  فيما  �مل���زوع���ي 
للمجل�س  �لعامة  �لمانة  م�شتوي 
دور  تفعيل  يف  و��شهاماته  �لوطني 
�لحتاد �لربملاين �لعربي .. م�شري� 
ما  د�ئ���م���ا  �لم������ار�ت  دول����ة  �أن  �يل 
�لحتاد  �جتماعات  جميع  يف  تقدم 
مبادر�ت ت�شاهم يف �لرتقاء بعمله.

�للجنة  �أع�����ش��اء  �أن  �شعادته  و�أك���د 
���ش��و�ء علي  وج���ه���وده  دوره  ث��م��ن��و� 
�أو  �ل��������دويل  �ل�����ربمل�����اين  م�������ش���ت���وي 
�أو علي م�شتوي �لمناء  �ل�شالمي 

�لعاميني لدول جمل�س �لتعاون.
ي�شجل  �إجن�����از  �جل���ائ���زة  �إن  وق����ال 
�لعامة  ولالأمانة  �لم���ار�ت  لدولة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل����وط����ن����ي �لحت�������ادي 

و�لعاملني فيها.
�لدكتور  �شعادة  �أن  بالذكر  جدير 
حا�شل  �مل����زروع����ي  ����ش���امل  حم��م��د 
و�ملاج�شتري  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ع��ل��ي 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  يف  و�ل��دك��ت��ور�ة 
وع�����ش��و �ج��ت��م��اع �لأم���ن���اء �لعامني 
ملجال�س دول جمل�س �لتعاون لدول 

دولة �لمار�ت متميزة وقادرة علي 
�لعطاء علي جميع �مل�شتويات.

�جلائزة  ف��ك��رة  �إن  ���ش��ع��ادت��ه  وق����ال 
ب�������د�أت م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة حيث 
يكون  �أن  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �ق���رتح 
ه����ن����اك ن����ظ����ام ي���ح���ك���م ع���م���ل ه���ذه 
�جلائزة ومعايري �ختيار �ملر�شحني 
قبل  م����ن  �مل���ج���ل�������س  ت��ك��ل��ي��ف  ومت 
لعد�د  �لعربي  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد 
هذ� �لنظام وعلي �شوء ذلك تقدم 
�ملجل�س مب�شروع و�أقر بحيث يكون 
ه���ن���اك �أرب������ع ف���ئ���ات مم��ث��ل��ة يف كل 
م��ن رئ��ي�����س ب��رمل��ان وع�����ش��و و�أمني 
�إيل  �شعادته  و�أ���ش��ار   . وب��اح��ث  ع��ام 
�أن م��ث��ل ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام وغ����ريه من 
�لوطني  �ملجل�س  ���ش��اه��م  �لن��ظ��م��ة 
بايجابية فيها و�أن معظم �لنظمة 
�لربملاين  �لحت���اد  بها  يعمل  �ل��ت��ي 
�لعربي من جهد �ملجل�س . و�أ�شاف 
�إن ه��ذه �جل��ائ��زة تعطي لأول مرة 
وفق هذ� �لنظام من خالل ت�شكيل 
جلنة من ثالثة خرب�ء ��شافة �يل 
رئي�س جمعية �لأمناء و�أع�شاء من 
بعملية  ت��ق��وم  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لختيار وفق �لرت�شيحات �ملقدمة 

من �ملجال�س.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
عبد�لرحيم عبد�للطيف �ل�شاهني 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو 
�أمني  �إن هذه �جلائزة تعطي لأول 
�لعربي  �ل��وط��ن  م�شتوي  علي  ع��ام 
�لم������ار�ت ولالأمني  ل��دول��ة  مت��ن��ح 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  للمجل�س  �ل���ع���ام 
نتيجة  �مل�����زروع�����ي  ����ش���امل  حم���م���د 

�ل��ع��رب��ي��ة وع�����ش��و جمعية  �خل��ل��ي��ج 
�لمناء �لعامني للربملانات �لدولية 
�لعامني  �لم���ن���اء  جمعية  وع�����ش��و 

للربملانات �لعربية.
و�لكتب  �مل��وؤل��ف��ات  م��ن  �لعديد  ول��ه 
�لتطور  كتاب  �أهمها  م��ن  �لعلمية 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل�شيا�شي 
�لت�شعينيات  مطلع  م��ن  �خلليجي 
�ملوؤ�ش�شات  دور  يف  م��ق��ارن��ة  در����ش��ة 
�ملجل�س  وك�����ت�����اب  �ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة 
�ملا�شي  جتربة  �لحت���ادي  �لوطني 
�لنظام  وك���ت���اب  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  و�آف������اق 
�يل  ����ش��اف��ة  �خلليجي  �لن��ت��خ��اب��ي 
�ملن�شورة  �ل���ب���ح���وث  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لت�شريعية  �ملوؤ�ش�شات  �همها  م��ن 
وتقييم  حت��ل��ي��ل  �مل��ج��ل�����س  دول  يف 
و�لن��ت��خ��اب��ات و�ل���ش��ت��ف��ت��اء يف دول 
و�لدور  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�ملجل�س  دول  يف  ل��ل��م��ر�أة  �ل�شيا�شي 

�لو�قع و�لتحديات.
�لن�شطة  م�����ن  ب���ال���ع���دي���د  وق�������ام 
�أمانة  �أعمال  لتطوير  و�ل�شهامات 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي لتو�كب 
وت�������ش���اي���ر �ل����ت����ط����ور �ل�����ربمل�����اين و 
��شرت�تيجية  �ع��د�د  علي  �ل�شر�ف 
�لفني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ����ش���ام���ل���ة  ع���م���ل 
�لت�شريعات  �مل���ج���ل�������س  ب����اأم����ان����ة 
هذه  وتوجيه  و�ل�شيا�شة  و�لرقابة 
�ل�شرت�تيجية نحو �أف�شل �لآليات 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  وف���ق  �مل��م��ك��ن��ة 
جتربة  علي  و�لتوجيه  و�ل���ش��ر�ف 
�لت�شريعي  �لفني  �لبحثي  �لتطور 
خطط  ع��رب  و�ل�شيا�شي  و�ل��رق��اب��ي 

�شنوية متدرجة.

وكان من نتائج ذلك �ختيار �لمانة 
�شمن  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
م�شتوي  ع��ل��ي  �أم����ان����ات   7 �ف�����ش��ل 
�لعامل يف �لحتاد �لربملاين �لدويل 
�لعام  ل���الم���ني  �ل���دع���وة  وت��وج��ي��ه 
برفقة عدد من  �لوطني  للمجل�س 
�لتجربة  ل��ع��ر���س  �لم��ان��ة  ب��اح��ث��ي 
دول��ي��ا يف �ج��ت��م��اع ب��رمل��اين دويل .. 
�ملبادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �يل  ����ش��اف��ة 
من �ل�شر�ف علي �أعمال �لتطوير 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����س  �ل��ت��ك��ن��ل��وج��ي 
�ل��ع��دي��د م���ن �لرب�مج  م���ن خ���الل 
و�لربملان  �لل��ك��رتوين  �ملوقع  مثل 
�للكرتونية  و�لبو�بة  �للكرتوين 

لأع�شاء �ملجل�س.
و �شاهم �ملزروعي بفاعلية يف ن�شاط 
�ملجل�س يف �أعمال �لحتاد �لربملاين 
و�لتوجيه  �ل����ش���ر�ف  م��ن  �ل��ع��رب��ي 
لإعد�د م�شروع �لالئحة �لتنظيمية 
للجائزة �لربملانية و�ل�شر�ف �لفني 
و�ل��ت��وج��ي��ه ل��ل��م�����ش��روع �مل���ق���دم من 
ب�شاأن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لربملاين  �لحت�����اد  �م���ان���ة  ت��ط��وي��ر 
�ل���دويل �ل��ذي مت��ت �مل��و�ف��ق��ة عليه 
�ملوؤمتر �خلام�س ع�شر لالحتاد  يف 
�ل�شر�ف  و�ي�شا  �لعربي  �لربملاين 
و�ل��ت��وج��ي��ه ل��ل��م�����ش��روع �مل���ق���دم من 
تعديل  ب�������ش���اأن  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س 
�لعربي  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد  ميثاق 
�ل����ذي يدر�س  �ل���د�خ���ل���ي  ون��ظ��ام��ة 
�ملوؤمتر  �ج��ت��م��اع��ات  خ���الل  خ��ال��ي��ا 
ل��الحت��اد �لربملاين  ع�����ش��ر  �ل��ت��ا���ش��ع 
�لعا�شمة  يف  ت��ع��ق��د  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 

�لكويتية حاليا. 

•• ابوظبي – الفجر:

ميد�ليات   7 �لإم�������ار�ت  ح�����ش��دت 
�خلليجية  �مل����ه����ار�ت  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
ذهبيتني  ميد�ليتني  وهى  �لثالثة 
ثالثة  و  ف�����ش��ي��ت��ني  وم��ي��د�ل��ي��ت��ني 
�نعقدت  و�لتي  برونزية  ميد�ليات 
�ل�شقيقة  �ل���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  يف 
ممثلة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 
�ل��ف��رتة م��ن 30 م��ار���س و حتى 4 

�أبريل 2013 .
و ك�����رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن���ا����ش���ر بن 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح��م��د 
رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �لأعلى 
يف  �لبحرينة  �لأول��وم��ب��ي��ة  �للجنة 
�لفرق �خلليجية  �لبحرين  مملكة 
م�شابقة  يف  و�ل���ف���ائ���زة  �مل�����ش��ارك��ة 

�ملهار�ت �خلليجية �لثالثة .
�ملاجدي  منار  �ملت�شابقة  وح�شدت 
ت�شميم  فئة  ع��ن  ذهبية  ميد�لية 
�ملت�شابقني  وح��ق��ق  �جل��ر�ف��ي��ك�����س 

نتائج  وحتقيق  �ملناف�شات  خلو�س 
�لإمكانيات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  م��ت��م��ي��زة 
�لكبرية �لتي وفرها مركز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�لإمار�ت  م��ه��ار�ت  متكني  ل�شمان 
من �أد�ء دورها على �لوجه �لأكمل 
ما ي�شهم يف �لإع��الء من تناف�شية 

�لدولة يف �ملحافل �لدولية .
مهار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لإم����������ار�ت ت���ت���و�ف���ق م����ع �ل����روؤي����ة 
لإم�������ارة   2030 �لق���ت�������ش���ادي���ة 
لدولة  �لوطنية  و�ل��روؤي��ة  �أبوظبي 
خ����الل  2021من  �لإم��������������ار�ت 
�لب�شرية  �مل����و�رد  وتنمية  ت�شجيع 
�لوطنية  �لعاملة  �ل��ق��وى  و�إع����د�د 
و�لتقني  �ل�شناعي  �لنمو  خلدمة 
�ملن�شود يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملرزوقي  ع��ل��ي  و�أو����ش���ح  �مل��ت��ح��دة. 
�أنه مت ت�شكيل فريق دولة �لإمار�ت 
من �ملو�طنني ذوي �لكفاءة و�لذين 
�لتي  �لوطنية  �مل�شابقة  يف  ف���ازو� 

عبد�حلميد  و  �ل�����ش��ح��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
حم��م��د م��ي��د�ل��ي��ة ذه��ب��ي��ة ع��ن فئة 
حقق  و  �مل���ت���ح���رك���ة  �ل�����روب�����وت�����ات 
�مليد�لية  �ل���ع���ور  خ��ال��د  �مل��ت�����ش��اب��ق 
مو�قع  ت�شميم  فئة  ع��ن  �لف�شية 
�شامل  �ملت�شابق  حقق  و  �لإن��رتن��ت 
عن  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �حل��م��ادي 
وثالثة  �ل�شيار�ت  تكنولوجيا  فئة 
م��ي��د�ل��ي��ات ب���رون���زي���ة ح��ق��ق��ه��ا كل 
م���ن �مل��ت�����ش��اب��ق حم��م��د ���ش��الل عن 
�ملازم  ح�شن  و�ملت�شابق  �للحام  فئة 
�لكهربائية  �لتو�شيالت  فئة  ع��ن 
عن  �ملن�شوري  ع���ذر�ء  و�ملت�شابقة 

فئة �شبكات �حلا�شب �لآيل.
بجهود  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  و�أ���ش��اد 
و�ل�����ذي ت�شمن  �لإم�������ار�ت  ف��ري��ق 
�ل���ك���ف���اءة من  ذوي  م���ن  ���ش��ب��اب   9
�لنتائج  ومثمناً  �ل��دول��ة  مو�طني 
�ل����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا ف����ري����ق �لإم���������ار�ت 
م���ت���م���ث���اًل يف م�����ه�����ار�ت �لإم���������ار�ت 
�أّهله  جيد�ً  ��شتعد�د�ً  ��شتعد  �لذي 

�لعام  �لإم�����ار�ت  م��ه��ار�ت  نظمتها 
برعاية  ج������اءت  و�ل����ت����ي  �مل���ا����ش���ي 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  كرمية 
ب���ن���ت م����ب����ارك �ل���رئ���ي�������س �لأع���ل���ى 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لعام وذل��ك بعد  �لن�شائي  �لحت��اد 
�إخ�شاعهم لدور�ت تدريبية مكثفة 
من  متخ�ش�شة  نخبة  لهم  قدمها 
�خلرب�ء و�لخت�شا�شيني يف فئات 
للم�شاركة  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م  �مل�����ش��اب��ق��ة، 
�ملت�شابقني  من  �أقر�نهم  ومناف�شة 

�مل�شاركني.
و�أ���ش��اف رئي�س م��ه��ار�ت �لإم���ار�ت 
�أن وفد دولة �لإم��ار�ت يف �مل�شابقة 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  يف  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
معتمدين  دوليني  خ��رب�ء  ت�شمن 
ل���ت���دري���ب وت���وج���ي���ه و�لإ������ش�����ر�ف 
�مل�شابقة  �أي���ام  ط��و�ل  �لفريق  على 
�لإم���ار�ت  م��ه��ار�ت  �أن  �إىل  م�شري�ً 
ه����ي م��ن��ظ��م��ة غ����ري رب���ح���ي���ة حتت 
و�إ�شر�ف  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  رع��اي��ة 

و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
�أن�شطتها  وترتكز  و�ملهني  �لتقني 
ع��ل��ى �لرت���ق���اء مب���ه���ار�ت وق����در�ت 
جمال  يف  �لإم���ار�ت  وفتيات  �شباب 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  �لتعليم 
كافة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  لإع�����د�ده�����م 
�مل�شتوى  على  �مل��ه��ار�ت  م�شابقات 
و�لتي  و�لعاملي  و�خلليجي  �ملحلي 
من بينها م�شابقة �ملهار�ت �لدولية 
�أمل��ان��ي��ا يف �شهر  ���ش��ت��ق��ام يف  و�ل���ت���ي 

يوليو �ملقبل.
وتاأتي �مل�شابقة �خلليجية ��شتعد�د�ً 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة �ل���دول���ي���ة و�جل���دي���ر 
فريق  يخ�شع  يجري  �أن��ه  بالذكر 
�لإمار�ت حالياً �إىل دور�ت تدريبية 
م��ك��ث��ف��ة و�أك�����رث ت��خ�����ش�����ش��اً يف دول 
وهي كوريا و �ليابان و بريطانيا و 
ل�شقل  ذلك  كل  وفرن�شا  �لرب�زيل 
وتاأهيلهم  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  م����ه����ار�ت 
لتمثيل �لدولة يف م�شابقة �ملهار�ت 

�لدولية.

••  اأبوظبي -وام: 

لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
و�أم������ان������ة �ل������ط������و�رئ �مل����دن����ي����ة يف 
�ململكة  يف  �ل����وزر�ء  جمل�س  مكتب 
تن�س على  تفاهم  �ملتحدة..مذكرة 
�أو  جمموعة من �لإج���ر�ء�ت ل��درء 
�أو  �لطارئة  �حل��الت  تخفيف حدة 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  بجانب  �ل��ك��و�رث 
ع��م��ل��ي��ات تقييم  �مل��ع��رف��ة يف  ون��ق��ل 
�لتخطيط  و�ف��رت����ش��ات  �مل��خ��اط��ر 
�ل��ت��دري��ب وتطبيق  ل��ه��ا وع��م��ل��ي��ات 
ياأتي  �ل��و�ق��ع.  �أر����س  على  �ملخاطر 
تطوير  �إط�����ار  يف  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 
�ل�����ع�����الق�����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة وت���ع���زي���ز 

لعقيدة  �لربيطانية  �لإد�رة  مدير 
و�لتدريب  و�لأزم��������ات  �ل����ط����و�رئ 
يف  �لإد�ر�ت  م��������در�ء  م����ن  وع������دد 
�مل�����ذك�����رة على  �ل���ه���ي���ئ���ة. وت���ن�������س 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �لط�����الع 
من  �حل��د  با�شرت�تيجيات  �ملتعلقة 
من�شاآت  وحماية  �ل��ك��و�رث  خماطر 
�لوطنية  �حليوية  �لتحتية  �لبنية 
و�لبحوث و�لدر��شات و�ل�شت�شار�ت 
�لتوعية  و��شرت�تيجيات  �لعلمية 
�ملعنية  �جل���ه���ات  و�إع�������د�د  �ل��ع��ام��ة 
للت�شدي  �ملجتمع  ج��اه��زي��ة  ورف���ع 
و�لتدريب  و�ل����ك����و�رث  ل���ل���ح���و�دث 
�ملذكرة  ون�شت  �ملهني.  و�لتطوير 
ع��ل��ى ع��ق��د م��ن��ت��دى ���ش��ن��وي خا�س 
ب�����ش��ي��ا���ش��ة �ل����ش���ت���ع���د�د و�مل����رون����ة 

�لإمار�ت  �لقائم بني دولة  �لتعاون 
وبريطانيا يف جمال �إد�رة �لطو�رئ 
و�لأزم�����ات و�ل���ك���و�رث و�إمي���ان���ا من 
و�لكو�رث  �لأزم����ات  ب���اأن  �جلانبني 
ل حتدها حدود و�أن �أف�شل �ل�شبل 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ه��و  لإد�رت���ه���ا 
�ل��ف��ع��ال وت��ب��ادل �خل���رب�ت وتعزيز 
�لهيئة  �ملذكرة عن  . وقع  �لقدر�ت 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لزمات 
�شعادة حممد خلفان   .. و�ل��ك��و�رث 
فيما   .. �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي 
�لربيطاين  �جل��ان��ب  ع��ن  وق��ع��ت��ه��ا 
مديرة  ���ش��ك��وت  كري�شتينا  ���ش��ع��ادة 
�إد�رة �لطو�رئ �ملدنية يف �حلكومة 
�لربيطانية .. وذلك بح�شور �للو�ء 
ت�شارلتون  ودي  م��اي��ك��ل  م��ت��ق��اع��د 

�خلا�شة بالكو�رث و�لأزمات وذلك 
لتوفري �شبل �لتعاون ذ�ت �لهتمام 
�مل�����ش��رتك. و����ش���رح ���ش��ع��ادة حممد 
خلفان �لرميثي �أن مذكرة �لتفاهم 
وروؤي���ة  ��شرت�تيجية  �شمن  ت��اأت��ي 
�لهيئة �لر�مية نحو تفعيل وتطوير 
خ���ط���ط �ل����ش���ت���ع���د�د و�جل���اه���زي���ة 
حل��������الت �ل������ط������و�رئ و�ل������ك������و�رث 
�لعاملية  �خل���رب�ت  م��ن  و�ل�شتفادة 
و�لط����الع على جت���ارب �ل��دول��ة يف 
���ش��ع��ي �لهيئة  . و�أك����د  �مل��ج��ال  ه���ذ� 
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيهات 
�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�ي��د  بن 
�لوطني رئي�س جمل�س �د�رة �لهيئة 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
حالت  �إد�رة  يف  للتميز  و�ل��ك��و�رث 

�ل���ط���و�رئ م��ن خ���الل �إي���ج���اد بيئة 
�لقطاعات  ملختلف  منا�شبة  عمل 
تن�شيق  وبهدف  للحدث  �مل�شتجيبة 
�لوطنية  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل�شيا�شات 
لأغر��س �جلاهزية و�لإ�شر�ف على 
�لطو�رئ  وح����الت  �لأزم�����ات  �إد�رة 
على �مل�شتوى �لوطني . من جانبها 
�أكدت مديرة �إد�رة �لطو�رئ �ملدنية 
��شتعد�د  �لربيطانية  �حلكومة  يف 
�خل�����رب�ت  ك����ل  ت�����ش��خ��ري  �لإد�ر�ة 
�لإمار�تي  للجانب  و�لإم��ك��ان��ي��ات 
وتدريب  �ملعارف  ونقل  لال�شتفادة 
بر�مج  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  وت���اأه���ي���ل 
لال�شتعد�د  و�جلاهزية  �لتخطيط 
�لطو�رئ  حلالت  و�لفاعل  �لناجح 

�ملختلفة.

وزير �لعدل يبحث تعزيز بر�مج �لتعاون �لق�شائي مع تركيا و�شنغافورة

دبي ت�شت�شيف معر�س وموؤمتر طب �لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف �ل�شرق �لأو�شط 21 �أبريل

بلدية عجمان تطلق م�شروع �شندوق �خلري دعما للعمل �لتطوعي �خلريي بالإمارة

مت اكت�سافها يف مطار دبي باأح�ساء م�سافر اآ�سيوي

جمارك دبي حتبط حماولة تهريب 94 كب�شولة هريوين

••  اأبوظبي -وام: 

بحث معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير 
�أبوظبي كال  �أم�س يف مكتبه يف  ��شتقباله  �لعدل خالل 
�جلمهورية  �شفري  �ل��ط��اي  ف����ور�ل  �شفيك  ���ش��ع��ادة  م��ن 
جمهورية  �شفري  بهاتيا  �شينغ  �أوميج  و�شعادة  �لرتكية 
�شنغافورة لدي �لدولة..�شبل تعزيز �لتعاون �لق�شائي. 
وناق�س معاليه مع �ل�شفري �لرتكي..�شبل دعم عالقات 

�ل��ت��ع��اون ب��ني دول����ة �لإم������ار�ت و�جل��م��ه��وري��ة �لرتكية 
�لتعاون  وب��ر�م��ج  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لق�شائية  �مل��ج��الت  يف 
بر�مج  �شنغافورة  و�شفري  معاليه  و��شتعر�س  �مل�شرتك. 
و�لق�شاء  �لعدل  �مل�شرتكة يف جمالت  �لثنائي  �لتعاون 
بجانب برنامج زيارة معايل وزير �لقانون يف جمهورية 
���ش��ن��غ��اف��ورة ل��ل��دول��ة خ���الل ���ش��ه��ر م��اي��و �مل��ق��ب��ل. ح�شر 
�لبلو�شي  مر�د  �لرحمن  عبد  �لقا�شي  �شعادة  �للقاءين 

مدير �إد�رة �لتعاون �لدويل يف وز�رة �لعدل. 

•• دبي -وام: 

�ملعر�س  من  �لعا�شرة  �ل��دورة  فعاليات  دب��ي  ت�شت�شيف 
يف  و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن���ف  لطب  �ل�شنوي  و�مل��وؤمت��ر 
�شاين�شز  ليف  �إنفورما  تنظمه  �ل��ذي  �لأو�شط  �ل�شرق 
�إبريل مبدينة   23 �إىل   21 �إكزيبي�شنز يف �لفرتة من 
جمري� يف دبي .. ومن �ملنتظر �أن ي�شتقطب هذ� �حلدث 
يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  يف  متخ�ش�س   700 م��ن  �أك���رث 

�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن����ف  ط��ب  جم���ال 
�لإقليمي.

�لر�أ�س  معهد  رئي�س  بنينجر  مايكل  �لدكتور  ويناق�س 
�أوهايو  ب��ولي��ة  كلينيك  ك��ل��ي��ف��الن��د  مب��رك��ز  و�ل��رق��ب��ة 
ب��ال��ولي��ات �مل��ت��ح��دة خ���الل ه���ذ� �حل���دث �ل���ذي �شيقام 
خالل  بدبي  �ل�شحة  وهيئة  �ل�شحة  وز�رة  من  بدعم 
�ملرتبطة  �ل��ن��ت��ائ��ج  حت�شني  م��و���ش��وع  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 

بال�شوت بعد جر�حة �لغدة �لدرقية .

•• عجمان -وام: 

م�شروع  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  �أطلقت   
�شندوق �خلري �لذي يهدف �إىل �مل�شاركة �ملجتمعية يف 
م�شاعدة �لأ�شر �لفقرية و �ملحتاجني و�مل�شاكني بالإمارة 
و�شركائها  ف��ي��ه��ا  �خل���ريي���ة  �جل��م��ع��ي��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لإ�شرت�تيجيني.
من  �لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة  �مل�شروع  �إط��الق  وج��اء 
�لد�ئرة  تتبناها  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  منطلق 
بهدف ن�شر �لعمل �لتطوعي �لجتماعي بني موظفيها 
يف �لقطاعات ومر�كز �خلدمة كافة يف �ملنامة وم�شفوت 
و�حلميدية. وي�شم �مل�شروع عدد� من �مل�شاريع �خلريية 
�لجتماعية مثل �لتربع لكفالة يتيم وطباعة م�شاحف 
رم�شان  يف  جمانية  طعام  وجبات  تقدمي  يف  وم�شاركة 
�إطعام �لطعام و�مل�شاهمة يف عالج �ملر�شى بالتعاون مع 

م�شت�شفى خليفة.

�أح��م��د مدير ع��ام د�ئ���رة �لبلدية  �إب��ر�ه��ي��م  و�أك���د يحيى 
�أن �لد�ئرة حتر�س  �مل�شروع  و�لتخطيط بعجمان حول 
على ن�شر ثقافة �لعمل �خلريي �لجتماعي وترتجمها 
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  م��ن  وبتوجيهات  �ل��و�ق��ع  �أر����س  على 
حميد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة يف �مل�شاركة �ملجتمعية يف 

�مل�شاريع �خلريية مع كافة �جلهات بالإمارة.
�خلريية  �لتطوعية  �حلمالت  من  �لعديد  نفذت  وق��د 
مثل  خمتلفة  مو��شم  يف  للفقر�ء  �لتربعات  جمع  مثل 

�شهر رم�شان �ملبارك و�لأعياد وغريها من �ملنا�شبات.
وذكر �أن حر�س �لد�ئرة ياأتي تلبية لدعوة �لقيادة بتعزيز 
�لعمل �خلريي �لجتماعي يف �أنحاء �لدولة كافة.. لفتا 
�شعيا  و  �ملجتمع  �أبناء  دينيا جتاه  و�جبا  يعترب  �أن��ه  �إىل 
لك�شب ر�شا �هلل و�لتقرب �ليه بحب �خلري و�لإ�شهام به 
و�شت�شارك �لقطاعات كافة يف �لد�ئرة ومر�كز �خلدمة 
يف هذ� �مل�شروع �خلريي وترتجمه �إىل فعاليات خمتلفة 

على �ر�س �لو�قع لتحقيق �أهد�فه.

•• دبي- الفجر :

�أح���ب���ط م��ف��ت�����ش��و ج���م���ارك دب����ي يف 
مطار دبي �لدويل حماولة تهريب 
نحو كيلو جر�م من مادة �لهريوين 
كب�شولة   94 يف  م��ع��ب��اأ  �مل����خ����درة 
�جلن�شية  �آ�شيوي  م�شافر  �بتلعها 
�ل��دول��ة، ملحاولة  �إىل  ق��دوم��ه  قبل 

ترويجها يف �ل�شوق �ملحلي.
�إد�رة  م��دي��ر  �ملقهوي  علي  وك�شف 
�مل��ط��ار�ت يف ج��م��ارك دبي  عمليات 
�أن  ب��ق��ول��ه  �ل��و�ق��ع��ة  تفا�شيل  ع��ن 
مبنى  )يف  دب���ي  ج��م��ارك  مفت�شي 
خ����الل  وم�������ن   ،)1 رق�������م  �مل�����ط�����ار 
��شتبهو�  �جل�شد،  لغة  يف  خربتهم 
يف �مل�����ش��اف��ر �ل���ذي ك���ان ق��ادم��ا من 
لحظو�  حينما  �لآ���ش��ي��وي��ة،  دول��ت��ه 
ت�������ش���رف���ات���ه ع����الم����ات قلق  ع���ل���ى 
�ملر�قبة  ت��رك��ي��ز  ف��ت��م  و�رت�����ب�����اك، 
�إىل  و�شوله  عليه حتى  �جلمركية 
ن��ق��ط��ة �ل��ت��ف��ت��ي�����س، وب�����ش��وؤ�ل��ه عن 
حمتويات حقائبه �أفاد باأنها عبارة 

عن مالب�س و�أمتعة �شخ�شية.
وعند متريرها على جهاز �لتفتي�س 
�ليدوي  �لتفتي�س  عملية  وخ��الل 
���ش��يء ممنوع  على  �ل��ع��ث��ور  يتم  مل 
بد�خلها، لكن عالمات �لقلق كانت 
تزد�د على وجه �مل�شافر، وهو ما ز�د 
�جلمركيني،  �ملفت�شني  �شكوك  من 
عر�شه  �����ش���ت���دع���ى  �ل������ذي  �لأم�������ر 
ك�شف  يف  �ملخت�شة  �لأج��ه��زة  على 

�لأح�شاء ذ�ت �لتقنية �لعالية.
وخالل عملية �لك�شف تبني وجود 
وب�شوؤ�له  �أح�شائه،  يف  غريبة  مو�د 

وم����و�ج����ه����ت����ه ع�����ن ط���ب���ي���ع���ة ه���ذه 
�أمام  �مل�شافر و�عرتف  �إنهار  �مل��و�د، 
ب����اإد�رة  �لتحقيق  مكتب  م��وظ��ف��ي 
ع��م��ل��ي��ات �مل���ط���ار�ت ب��ج��م��ارك دبي 
باأنه قد �بتلع حو�يل 94 كب�شولة 
حت����ت����وي ع���ل���ى م�������ادة �ل���ه���ريوي���ن 
�لنقي، و�أنه قد مت تكليفه من قبل 
�إىل  بتو�شيلها  ب��ل��ده  يف  �أ�شخا�س 
�جلن�شية  نف�س  م��ن  �آخ���ر  �شخ�س 
كان من �ملنتظر �أن يقابله يف �إحدى 
�لفنادق يف دبي، وذلك مقابل مبلغ 
مايل. وبوزن كمية �لهريوين بعد 
�إنز�لها تبني �أنها عبارة عن 931 
جر�م.  و�أ�شاف علي �ملقهوي �أنه يف 
�مل�شرتك  و�لتعاون  �لتن�شيق  �إط��ار 
مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، مت 
�ل�شبط  وحم�شر  �مل�شافر  ت�شليم 
و�ملعلومات �لتي مت �لتح�شل عليها 
�جلمركية  �لتحقيقات  خ��الل  من 
ملكافحة  �ل����ع����ام����ة  �لإد�رة  �إىل 
�مل�����خ�����در�ت، لت����خ����اذ �لإج���������ر�ء�ت 
، م����وؤك����د�ً  �ل�����الزم�����ة و�ل����الح����ق����ة 

حر�س جمارك دبي على �لت�شدي 
ملحاولت تهريب �ملخدر�ت وغريها 
و�ملحظورة  �مل��م��ن��وع��ة  �مل������و�د  م���ن 
كخط  م�شوؤوليتها  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
حماية �ول للمجتمع، �عتماد�ً على 
�ملوؤهلني  �ملفت�شني  كادر وطني من 
يف  با�شتمر�ر  �إحلاقهم  يتم  �لذين 
�جل�شد  لغة  يف  متخ�ش�شة  دور�ت 
�ملخدر�ت  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  وك��ي��ف��ي��ة 
للتهريب،  �مل��ح��ت��م��ل��ة  و�لأ���ش��ال��ي��ب 
�ل�شبطيات  ه���ذه  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 
فيها،  �مل��ت��ه��م��ني  م���ع  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لد�ئرة  ����ش��ت��ق��ط��اب  �إىل  م�����ش��ري�ً 
لأحدث �أجهزة �لفح�س و�لتفتي�س 
يف �لعامل مبا يف ذلك �أجهزة تفتي�س 
�مل�شافرين،  ومتعلقات  �حل��ق��ائ��ب 
حتقيق  على  بنجاح  ي�شاعدها  مبا 
يف  ودوره���ا  �ل�شرت�تيجية  روؤيتها 
�إىل جنب  �مل��ج��ت��م��ع ج��ن��ب��اً  ح��م��اي��ة 
�إجر�ء�ت  تي�شري  على  حر�شها  مع 
مرور �مل�شافرين و�لب�شائع يف وقت 

قيا�شي.
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حاكم ر�أ�س �خليمة ي�شتقبل �شفري �ل�شود�ن
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل�شديق  �أحمد  �شعادة  �أم�س  �لظيت  ق�شر  يف  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى 

عبد�حلي �شفري جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة لدى �لدولة.
مت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لأخوية �لقائمة بني �لبلدين �ل�شقيقني يف 

�لعديد من �ملجالت و�ل�شبل �لكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
ح�شر �للقاء �شعادة �شالح �أحمد �ل�شال م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �لطنيجي  �شعادة عبد �هلل �حمد بن جمعة  و  �خليمة 
�أكادميية ر�أ�س �خليمة للطرق و�ملرور و�شعادة حممد �أحمد �لكيت �مل�شت�شار 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �رح��م��ه  و���ش��ع��ادة حمد  �لأم����ريي  �ل��دي��و�ن  يف 

�لت�شريفات و�ل�شيافة .

�لمار�ت للتنمية �لجتماعية تدرب 60 
من �ملوظفني و�لباحثني عن �لعمل 

ر�أ�س �خليمة - �لفجر 
يف �طار م�شاركتها لتطوير �لعمل وحل م�شكلة �لبطالة �فتتحت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
�أم�س دورة تدريبية خلدمة �لعمالء يقدمها �مل�شت�شار حممد حرز �هلل مبقر �جلمعية ملدة خم�س �أيام 
�لعمل  �لباحثني عن  60 �شخ�شا من  �شاعات يوميا ومب�شاركة ما يقارب من  بو�قع ثالث  متتالية 
وموظفي �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية. وذكرت عزه �حلب�شي �مل�شئول �لأعالمي بجمعية �لإمار�ت 
خالل  من  وتعزيزها  �جلمعية  وروؤي���ة  �أه���د�ف  حتقيق  �يل  تهدف  �ل���دورة  ب��اأن  �لجتماعية  للتنمية 
�لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات و�ل�شر�كة �ملختلفة مع كافة �جلهات �ملعنية بالإ�شافة �يل �لدور �لهام �لذي 
يقوم به �مل�شاركون يف خدمة �لعمالء يف �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات ملا له من �لأهمية يف �لنعكا�س �لفعال 

لتمثيل �ملوؤ�ش�شة و�لهيئة .

حاكم ر�أ�س �خليمة يت�شلم �أكرب بطاقة هوية حتمل ��شمه

قرقا�س يكرم �أع�شاء �للجنة �لد�ئمة ملتابعة 
�لتقرير �لدوري �ل�شامل حلقوق �لإن�شان

يحيى اإبراهيم: فرق الطوارئ جاهزة على مدار ال�ساعة للتعامل مع االأمطار

د�ئرة �لبلدية بعجمان توؤكد خلو طرقها �لرئي�شية من جتمعات مياه �لأمطار

دائرة املحاكم براأ�س اخليمة تن�سئ مركزًا اإعالميًا متطورًا 

�مل�شت�شار �أحمد �خلاطري : �لأجهزة �لإعالمية 
تلعب دورً� مهمًا و�ملطلوب مر�عاة �خل�شو�شية

رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. 
وقيادته  للوطن  وولئهم  بانتمائهم  يعتزون  �لإم���ار�ت  �أبناء  �أن  موؤكد� 
ويحرتمون ويقدرون �لآخرين وجهودهم. من جانبه �أكد حممد مانع 
�ملن�شوري �أن مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لإعالم بدعم وتوجيهات 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
رئي�س �ملركز..تبنى م�شروع خليفة بلغات �لعامل وفعالياته من منطلق 
و�أفكارهم  �ل�شباب  ودع��م  كافة  �لإم���ار�ت  يف  �لوطنية  للمبادر�ت  دعمه 
�لتي تخدم �لوطن وتعزز �لإنتماء ورد �جلميل للقيادة �لر�شيدة. وقال 
�أمر تربينا علية وهو مزروع يف نفو�شنا  �إن �لنتماء للوطن و�ل��ولء له 
بف�شل قادتنا و�شيخونا وحكامنا �لكر�م . يذكر �أن م�شروع خليفة بلغات 
وطنية  هوية  بطاقة  �أك��رب  م�شروع  منها  فعاليات  ع��دة  يت�شمن  �لعامل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  تقدم 
و�ىل �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت ومت تنفيذها 
باملو��شفات �لطبيعية للبطاقات �ملتعارف عليها فيما يبلغ عر�شها 86 

�شنتيمرت� وطولها ي�شل مرت� و�أربعني �شنتيمرت�. 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم 
�أم�س ..بطاقة �لهوية �لتي  �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�شر �لظيت 
م�شروع  �إط���ار  يف  وطنية  ه��وي��ة  �أك���رب  فعالية  �شمن  �شموه  ����ش��م  حتمل 
خليفة بلغات �لعامل �مل�شروع �لوطني �لذي �أطلقه مركز �شلطان بن ز�يد 
للثقافة و�لإعالم ومت ت�شجيلها يف مو�شوعة جيني�س لالأرقام �لقيا�شية. 
تر�أ�س وفد مركز مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�لإعالم �ل�شيد حممد 
مانع �ملن�شوري مدير �د�رة �لثقافة و�لعالم بالإنابة يف �ملركز..بح�شور 
�إد�رة �لت�شال �حلكومي و�ملجتمعي يف هيئة  �ل�شيد عامر �ملهري مدير 
�لإمار�ت للهوية و�ل�شيد ��شماعيل ها�شم �لبلو�شي مدير هيئة �لمار�ت 
�لنعيمي  �ل�شحي و�شالح  ر�أ�س �خليمة و�ل�شيدة خديجة  للهوية - فرع 

�مل�شرفني على �مل�شروع. 
�مل�شروع  �للقاء..بهذ�  خالل  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورحب 
�لوطني �لذي يحمل ��شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

ويقع  �لإن�شان  حقوق  جمل�س  �أم��ام  �لدولة  �لتز�مات 
�ل�شامل  �ل��دوري  �لتقرير  متابعة  �خت�شا�شها  �شمن 
للدولة وكل م�شائل حقوق �لإن�شان �ملعنية باملر�جعة 
�لإن�شان.  ح��ق��وق  �أم�����ام جم��ل�����س  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل���دوري���ة 
وتعنى �للجنة بالإ�شر�ف على و�شع �خلطة �لوطنية 
�ل�شادرة  و�لتو�شيات  �لطوعية  بالتعهد�ت  �ملتعلقة 
من جمل�س حقوق �لإن�شان ومتابعة تنفيذها و�إعد�د 
�لتقارير �ملطلوبة من �ملجل�س عن �لتز�مات �لدولة يف 
جمال حقوق �لإن�شان و�لتعاون مع �جلهات �لحتادية 
بامل�شائل  �لوعي  لن�شر  تهدف  خطة  لإع��د�د  و�ملحلية 
�لتقرير  لتو�شيات  تنفيذ�  �لإن�شان  بحقوق  �ملتعلقة 
�ملختلفة يف  م��ع �جل��ه��ات  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شامل  �ل���دوري 
�لالزمة  و�لبيانات  �ملعلومات  على  للح�شول  �لدولة 

بح�شب �خت�شا�شاتها. 
م���ن �جلهات  ع����دد  ع�����ش��وي��ت��ه��ا  �ل��ل��ج��ن��ة يف  وت�����ش��م 
�حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة ك�����وز�ر�ت �خل��ارج��ي��ة و�شوؤون 
�لرئا�شة و�لعمل و�لد�خلية و�لعدل و�لرتبية و�لتعليم 
و�ل�شوؤون �لجتماعية و�ل�شحة ووز�رة �لدولة ل�شوؤون 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  و�أم��ان��ة  �لوطني  �ملجل�س 
و�ملجل�س �لوطني لالإعالم و�ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
�لن�شائي  و�لحت��اد  �لأحمر  �لهالل  وهيئة  و�لطفولة 
�لعامة  ك��ال��ق��ي��ادة  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ن  وع���دد  �ل��ع��ام 
ل�شرطة دبي وهيئة تنمية �ملجتمع يف دبي �إ�شافة �إىل 
�لدولةكجمعية  يف  �ملدين  �ملجتمع  جمعيات  من  عدد 
�لإم�����ار�ت حل��ق��وق �لإن�����ش��ان وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لرعاية 
و�لأطفال  �لن�شاء  �إي���و�ء  وم��ر�ك��ز  و�لن�شاء  �لأط��ف��ال 

بالدولة. 

••  اأبوظبي -وام: 

وزير  قرقا�س  ب��ن حممد  �أن���ور  �لدكتور  ك��رم معايل   
�لد�ئمة  �للجنة  رئي�س  �خل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
�لإن�شان.. حلقوق  �ل�شامل  �ل���دوري  �لتقرير  ملتابعة 

�أع�شاء �للجنة جلهودهم �ملتو��شلة يف متابعة تنفيذ 
نتائج �ل�شتعر��س �لدوري �ل�شامل حلقوق �لإن�شان..

وذلك خالل �حلفل �لذي �أقامته وز�ره �خلارجية يف 
ديو�نها �لعام م�شاء �أم�س. 

�إعد�د  يف  �للجنة  �أع�شاء  لدور  تقدير�  �لتكرمي  ياأتي 
وم��ن��اق�����ش��ة �ل��ت��ق��اري��ر �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة و�ل���ت���ي يتم 
تقدميها �إىل جمل�س حقوق �لإن�شان يف جنيف �لتابع 
لالأمم �ملتحدة ومتابعة �للجنة خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
�ملا�شية بتنفيذ 90 يف �ملائة من �لتو�شيات �لتي قبلتها 
يف  �لأول  �لوطني  تقريرها  ��شتعر��س  خالل  �لدولة 
عام 2008. و�أعدت �للجنة �لتقرير �لوطني �لثاين 
�لإن�شان  ق��دم ملجل�س حقوق  و�ل��ذي  �لإم���ار�ت  لدولة 
�إ�شادة  ن��ال  و�ل��ذي  �ملا�شي  يناير  �شهر  خ��الل  بجنيف 

من �لدول �لع�شاء. 
و�شتو��شل �للجنة عملها يف متابعة در��شة �لتو�شيات 
�لتي تلقتها �لدولة �أثناء مناق�شة تقريرها �لثاين كما 
على  تو�شيات  من  �لدولة  �شتقبله  ما  تنفيذ  �شتتابع 
ملناق�شة  ��شتعد�د�  وذل��ك  �ملقبلة  �شنو�ت  �لأرب��ع  مدى 
�لتقرير �لوطني �لثالث و�لذي �شيتم تقدميه خالل 

عام 2017.
يف  �ل����وزر�ء  جمل�س  ب��ق��ر�ر  �أن�شئت  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر   
تنفيذ  على  ب��الإ���ش��ر�ف  معنية  كجهة   2010 �ل��ع��ام 

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

�ل��ت��ق��ى �مل�����ش��ت�����ش��ار �أح���م���د حممد 
�خل���اط���ري رئ��ي�����س د�ئ����رة حماكم 
�لإم���ارة  باعالميي  �خليمة  ر�أ����س 
و�لذين ميثلون �لوكالة و�ل�شحف 
ح��ي��ث ث��م��ن �ل�����دور �ل��ك��ب��ري �لذي 
روؤي��ة ور�شالة  ن�شر  به يف  يقومون 
مبادر�تها  وتغطية  �ملحاكم  د�ئ��رة 
على  موؤكد�   ، �ملختلفة  وفعالياتها 
متيز �عالميي ر�أ�س �خليمة و�أنهم 
 ، م�شوؤولة  �إع���الم  و�شائل  ميثلون 
وتر�عي خ�شو�شية دولة �لإمار�ت 
�ملو�د  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لثقافية 

�لعالمية �لتي تن�شرها .
حممد  �أح��م��د  �مل�شت�شار  و�أ����ش���اف 
�أن�شاأت  �ل����د�ئ����رة  �أن  �خل����اط����ري 
مهمة  لت�شهيل  �إع��الم��ي��ا  م��رك��ز� 
�لع���الم���ي���ني يف ت��غ��ط��ي��ة �أخ���ب���ار 
وت���ق���اري���ر و�ح�����ش��ائ��ي��ات �ل���د�ئ���رة 
�أ�شدر  ح��ي��ث   ، ل��ل��ن�����ش��ر  �مل���وج���ه���ة 
�ملركز �لعالمي نحو 15 تقرير� 
ن�شرها  مت   2012 ع����ام  خ����الل 
�لعالم  و�شائل  مبختلف  جميعا 

�لنجاح  �شنع  يف  �مل��ح��اك��م  ل��د�ئ��رة 
�ل����ذي ح��ق��ق��ت��ه يف ج���ائ���زة �جل���ودة 
�حل��ك��وم��ي��ة ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة لعام 
�لد�ئرة  ح�شلت  حيث  ؛   2012
على �ملركز �خلام�س يف فئة �لتميز 
 421.8 ، وح�شلت على  �مل�شتد�م 
�حلكومية  �ل��د�ئ��رة  فئة  درج���ة يف 
�خلام�س  �مل��رك��ز  حمتلة  �مل��ت��م��ي��زة 
وم�شمولة  م���رك���زي���ن  م��ت��ق��دم��ة 
�مل��ن��ج��زة للجودة  �ل���دو�ئ���ر  ف��ئ��ة  يف 
 35.8 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  لأول م��رة 
�ل�شابق  ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ة  درج������ة 
�لعدل  �ل��ك��ات��ب  �إد�رة  ،وح�����ش��ل��ت 
�لإد�رة  فئة  يف  �لثالث  �ملركز  على 
�لتميز  م��ك��ت��ب  وف�����از   ، �مل��ت��م��ي��زة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف فئة 
، وح�شلت  �ملتميزة  وح��دة �جل��ودة 
�مل��رك��ز �لثاين  ب��دري��ة �حل���اي على 
�ملتميز  �لتنفيذي  �لإد�ري  فئة  يف 
ن��و�ل علي حممد على  ، وح�شلت 
�ملركز �لثالث يف فئة مدير �لإد�رة 
�شهاب  ، وح�����ش��ل حم��م��د  �مل��ت��م��ي��ز 
�لدين على �جلائزة �لت�شجيعية يف 

�شريحة �مل�شتخدمني .

�لأخبار  ع�����ش��ر�ت  ب��خ��الف  ه���ذ�   ،
 ، �لأخرى  �ل�شحفية  و�لتحقيقات 
�لتلفزيونية  �لتغطية  عن  ف�شال 
بتلفزيون  ب�����ر�م�����ج   6 ن���ح���و  يف 
، وي�شاف  �ل�شارقة ور�أ���س �خليمة 
تعد  �مل��ح��اك��م  د�ئ����رة  �أن  ذل���ك  �إىل 
وتقدم برنامج �أ�شرتي باإذ�عة ر�أ�س 
�أ�شبوعيا عن  يذ�ع  و�لذي  �خليمة 
ط��ري��ق ج��ا���ش��م �مل��ك��ي رئ��ي�����س ق�شم 
�ل���ت���وج���ي���ه و�ل������ش�����الح �لأ�����ش����ري 

بالد�ئرة .
و�أك�����د �مل�����ش��ت�����ش��ار �خل���اط���ري على 
�شريكة  �لع����������الم  و�����ش����ائ����ل  �أن 

•• عجمان ـ الفجر 

و�لبنية  �ل����ط����رق  �إد�رة  و�����ش���ل���ت 
�لتحتية بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
ب�شحب  ج���ه���وده���ا  ب����ذل  ب��ع��ج��م��ان 
�إىل  �ل�شو�رع  و�إع��ادة  �لأمطار  مياه 
�ملياه  م��ن  خ��ال��ي��ة  �ل�����ش��اب��ق  و�شعها 
�لتي جتمعت يف بع�س �ملناطق بعد 
ن���زول �أم��ط��ار �خل���ري ع��ل��ى �لإم����ارة 
بغز�رة م�شاء �أم�س �لول و��شتمرت 
ل�شاعات متاأخرة من �لليل وعملت 
مع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���د�ئ���رة 
�لطمئنان  ع��ل��ى  �مل���روري���ة  �للجنة 
وتفقد ح��ال��ة �ل��ط��رق و�ل��ت��اأك��د من 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة �حل���رك���ة �مل���روري���ة على 

�شو�رعها �لرئي�شية و�لفرعية.
�لأم�������ط�������ار على  ل����ه����ط����ول  وك��������ان 
عجمان �أم�س �لأول �شببا يف جتمع 
و�مليادين  �مل��ن��اط��ق  بع�س  يف  �مل��ي��اه 
��شتمر  ح��ي��ث  �لرئي�شية  و�ل��ط��رق 
�لإمارة  كافة مناطق  �لهطول على 
ما بني  ،وت��ر�وح��ت غز�رتها  بغز�رة 
�حلال  هو  كما  و�ملرتفعة  �ملتو�شطة 

يف باقي مناطق �لدولة.

�إىل ذلك �أكد �شعادة يحيى �إبر�هيم 
�لبلدية  د�ئ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  �أح���م���د 
خلو  ع����ج����م����ان  يف  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
م���ن جتمعات  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ط���رق 
�حلركة  و�ن�شيابية  �لإم��ط��ار  مياه 
�لإمارة  ط��رق  �مل��روري��ة على جميع 
ك��م��ا �أك�����د ���ش��ع��ادت��ه ج��اه��زي��ة فرق 
�إد�رة  �أن  ب��ال��د�ئ��رة وب��ني  �ل��ط��و�رئ 
�ل���ط���رق و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة قامت 
تنكر  و25  م�����ش��خ��ة   60 ب��ت��وزي��ع 
كافة  ع��ل��ى  �لأم���ط���ار  م��ي��اه  ل�شحب 
م��ن��اط��ق �لإم�����ارة وذل���ك م��ن خالل 

جتهيز 8 فرق بكامل جتهيز�تها.
ب���اأن ه��ذه �ل��ف��رق تعمل على  لف��ت��اً 
�لن�شرة  وت��ت��اب��ع  ���ش��اع��ة   24 م����د�ر 
و�شائل  ع����رب  �ل���ي���وم���ي���ة  �جل����وي����ة 
�لإع��������الم �مل��خ��ت��ل��ف��ة مل���و�ج���ه���ة �أي����ة 

حالت طارئة.

�آليات  �أن��ه مت زي��ادة عدد  و�أ�شار �إىل 
�إىل  �إ�شافة  �لعام  ه��ذ�  �ملياه  �شحب 
ت���وزي���ع ���ش��ه��اري��ج ���ش��ف��ط �مل���ي���اه يف 
�لربك  ت�شكل  م��ن  للحد  �ل�����ش��و�رع 

وجتمعات �ملياه فيها.
و بني �شعادة �ملدير �لعام باأن د�ئرة 

ليلة  و��شلت  و�لتخطيط  �لبلدية 
و�شحب  �ل��ط��رق  فتح  عملية  �أم�����س 
�لعامة  �لقيادة  بالتن�شيق بني  �ملياه 
�لبلدية  ود�ئ����رة  ع��ج��م��ان  ل�شرطة 
�مل��رور على  �ن�شيابية  توفري  بهدف 

�شو�رع �لإمارة.

�شرطة ر�أ�س �خليمة تعزز دورها �ملجتمعي باأن�شطة ترويحية لأ�شر منت�شبيها 
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�ن����ط����الق����ا م������ن م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
�للو�ء  رع���اي���ة  وحت����ت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  �ل�شيخ 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة، 
على  �ل�شرطة  �شباط  ن���ادي  نظم 
مدى �ليومني �ملا�شيني جمموعة 
من �لفعاليات �لرتفيهية �ملتنوعة 
�ل�شرطة  م��ن�����ش��ب��ي  �أب���ن���اء  ل��ف��ائ��دة 
�لإ�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  ���ش��م��ن 
�ل����ر�م����ي����ة �إىل  ل���ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة 
ت��ك��وي��ن ����ش���ر�ك���ات جم��ت��م��ع��ي��ة مع 
و�أفر�د  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  كافة 

�ملجتمع .
�لفعاليات  �ن���ط���الق  يف  و����ش���ارك   
�لتي �شاركت فيها جمعية د�ر �لرب 
و�شف  �ل�شباط  من  ع��دد  لالأيتام 
ر�أ�س  ب�شرطة  و�لأف����ر�د  �ل�شباط 
و�أع�شاء  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  �خليمة 
�لأن�شطة  و�شمن   ، �جلمعية  �إد�رة 
ج�������رت �ل����ع����دي����د م�����ن �ل����ف����ق����ر�ت 
�لرتفيهية  و�لأل��ع��اب  و�مل�شابقات 
�أ�شر  �ع��ج��اب  ن��ال��ت  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
�خلتام  ويف  �ل�����ش��رط��ة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 

جرى توزيع �جلو�ئز .

 ومن جهتها ذكرت م�شادر �شرطة 
ر�أ�س �خليمة �أن هذه �ملنا�شبة تاأتي 
�ل��ق��ي��ادة �لعامة  ت��رج��م��ة له��ت��م��ام 
ل���ي�������س مب��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا ف��ح�����ش��ب بل 
تنظيم  خ��الل  م��ن  باأ�شرهم  �أي�شا 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لفعاليات 
و�إعد�د  �ملجتمعي  دوره��ا  تعزيز  يف 
باجلهاز  وثيقة  عالقة  على  جيل 

جمتمعهم .
 وب��ح�����ش��ب �مل�������ش���ادر ن��ف�����ش��ه��ا فان 
للفعاليات  �ل�شرطة  ن��ادي  تنظيم 
�لد�خلية  وز�رة  ملنت�شبي  �ملختلفة 
ولأب����ن����ائ����ه����م ع���ل���ى ح�����د �ل�������ش���و�ء 
ي���دل ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �ل����ذي حققته 
�ملا�شية  �لأع��������و�م  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وياأتي لتفعيل دوره �ملجتمعي ومد 

�ل�شرطي ملا لذلك من دور كبري يف 
غر�س �لثقة بالنف�س وتكري�س مبد�أ 
�لأطفال  ب��ني  �ل�شريفة  �ملناف�شة 
�ملتميز  �لبدين  �لإع��د�د  وت�شهم يف 
لهم وهو �ل�شيء �لذي ي�شهم ب�شكل 
فاعل يف تطوير قدر�تهم �لذهنية 
�ل�شحيح  �لإع���������د�د  و�إع������د�ده������م 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  وي��وؤه��ل��ه��م 

بني  و�لن�����ش��ج��ام  �لتو��شل  ج�شور 
�أب��ن��اء �لأ���ش��رة �ل��و�ح��دة، لفتة �إىل 
�لفعاليات هو  �لهدف من هذه  �أن 
وخلق  �لأخ����وي  �ل��ت��و����ش��ل  حتقيق 
ن���وع م��ن �مل��ح��ب��ة و�لأل���ف���ة وتعزيز 
و�إر�شاء  �لآخ���ري���ن  ب��ق��در�ت  �ل��ث��ق��ة 
قو�عد م�شرتكة ملزيد من �لتعاون 

�لأخوي يف �مل�شتقبل .

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/346 عقاري كلي                      
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة ميمون �لعقارية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
تالتانوف وميثله:  �ورزك��ول  ب�شفتة وكيال عن  تالتانوف  تاجلات   / �ملدعي  �ن 
ع��الء �ل��دي��ن ح�شني ع���د�ي �ل�����ش��م��ري   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
�ملطالبة بف�شخ  �لعقد مو�شوع �لدعوى ورد مبلغ 601762.00 درهم مع �لفائدة 
و�لر�شوم  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
�ملو�فق  لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملحاماة.   وح��ددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل 
2013/4/11 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .علما بانه مت تعديل �لطلبات.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/131 عقاري كلي                      
�ىل �ملدعى عليه /1- حممد خريي عبد�لوهاب �حلنفاوي جمهول حمل �لقامة 
�ق��ام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي / �شركة �م��الك للتمويل )�����س.م.ع(    قد 
ومو�شوعها �حلكم بف�شخ عقد �ليجارة �ملوقع بني �لطرفني وف�شخ �لتعهد�ت 
�ملتبادلة وخطاب �لعر�س و�لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 804.062.99 
درهم بال�شافة �ىل خماطبة د�ئرة �لر��شي و�لمالك للغاء تاأ�شرية �ليجارة  
و�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.     وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اأخبـار الإمـارات

06

الثالثاء -  9   أبريل    2013 م    -    العـدد   10762
Tuesday   9    April     2013  -  Issue No   10762

�لأ�شغال تنظم ور�شة عمل حول معايري �لرت�شيح جلائزة �لإمار�ت لل�شيد�ت
�لعامة ياأتي لت�شليط �ل�شوء على معايري �جلائزة و�أهمية �لرت�شيح لها 
و�لفائدة �لكبرية �لتي تعود على �ملر�شحات كونها لي�شت جائزة للتكرمي 
فح�شب بل للتوجيه و�لتوعية حيث حت�شل كل م�شاركة على رد خا�س 
عملها  لتطوير  �ل�شبل  �أف�شل  �إىل  لرت�شدها  �ملقيمة  �للجنة  م��ن  بها 
�لحتادية  �ل��وز�ر�ت  بها  تزخر  �لتي  �لن�شائية  �لكفاء�ت  علي  و�لرتكيز 
�لإمار�ت  �أن ج��ائ��زة  �ل��ق��ادر  ذك��رت فاطمة عبد  �ل��دول��ة. م��ن جهتها  يف 
لتقدير  للجودة  دب��ي  جمموعة  من  حتفيزية  كمبادرة  تاأتي  لل�شيد�ت 
�شاحبات �لأعمال و�ملهنيات من �ملو�طنات و�لو�فد�ت �للو�تي برعن يف 
جمالت تخ�ش�شهن �ملختلفة .. لفتة �إىل �أنه باإمكان �شاحبات �لأعمال 
و�ملهنيات �ملهتمات �مل�شاركة يف �جلائزة عرب �ملوقع �لإلكرتوين للجائزة.

�لإمار�ت  �لرت�شيح جلائزة  لتلقي طلبات  �آخر موعد  �أن  بالذكر  جدير 
لل�شيد�ت هو يوم 15 �بريل �جلاري.

�أن  �ملهنيات  2010 -2011 عن فئة  �ل��وز�رة و�لفائزة باجلائزة لعام 
�لور�شة تاأتي يف �إطار �هتمام وز�رة �ل�شغال �لعامة بن�شر ثقافة �لتميز 
مبا ي�شهم يف �لرتقاء ببيئة �لعمل .. م�شرية �إىل �أن �ملعايري �لأ�شا�شية 
لختيار �لفائز�ت يف �جلائزة و�لتي تتنا�شب مع معايري جائزة �لمار�ت 
للتميز �حلكومي حتث �ملر�أة على �لتخطيط و�لإبد�ع �ملبني على �لقيا�س 
و�لتجديد يف م�شمون �ملحتوى �لذي تقدمه يف جمال عملها ما ي�شهم 

يف دعم م�شرية �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية للدولة.
�ملو�طن  و�شلوكيات  قيم  لن�شر  �ل��وز�رة  �شعي  �إىل  �شليمان  و�أ���ش��ارت عزة 
�لمار�تي وترجمتها من خالل كو�درها حيث تعمل على تاأكيد �شورة 
�ملو�طن يف جمال �لجتهاد و�ملثابرة من خالل حث �ملو�طن على �لتفوق 
�أن جائزة �لإمار�ت  �أعلى �ملر�تب يف خمتلف �ملجالت.. مو�شحة  لتبوء 
لل�شيد�ت توفر ذلك وتعك�س �شور �ملو�طنة يف جمال �لبتكار و�لريادة 

وحتقيق �لذ�ت.
تاأكيد  �إىل  �لور�شة  ه��ذه  �ل���وز�رة تهدف من خ��الل تنظيم  ب��اأن  ونوهت 
تعاونها يف تنفيذ مبادر�تها �ملجتمعية مع �شركائها �ل�شرت�تيجيني حيث 
��شتقطبت �لور�شة موظفات من خمتلف �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية.

للجائزة  للتقدم  جتربتها  حول  عر�شا  �شليمان  عزه  �ملهند�شة  وقدمت 
�إليها  ��شتندت  �ل��ت��ي  و�مل��ع��اي��ري  عملها  مب��ج��ال  منوهة  بها  ف���ازت  �ل��ت��ي 
تعد  �لتي  لل�شيد�ت  �لإم���ار�ت  جائزة  �أهمية  م��وؤك��دة   .. �لفوز  لتحقيق 
�إجناز�تها  على  و�ل��و�ف��دة  �ملو�طنة  و�ملهنية  �لأع��م��ال  ل�شاحبة  تكرميا 
د�ئما  ترتقي  لكي  و�لعملي  �ملهني  تو�جدها  تر�شيخ  على  لها  وحتفيز� 
باإمكاناتها وحتقق �ملزيد من �لنجاح و�لتفوق د�عية �حل�شور للم�شاركة 

وت�شجيع �شيد�ت �أخريات للتقدم للجائزة.
و�أو�شحت بدرية �لتميمي �أن تنظيم �لور�شة بالتعاون مع وز�رة �لأ�شغال 

••  دبي -وام: 

نظمت وز�رة �ل�شغال �لعامة بالتعاون مع جمموعة دبي للجودة ور�شة 
عمل حول معايري �لرت�شيح جلائزة �لإمار�ت لل�شيد�ت.

�ل��ذي يت�شمن عقد ور�س  �لأم��ام  �إىل  ذل��ك �شمن برنامج خطوة  ياأتي 
�لوز�رة  تتبناها  و�ل��ت��ي  �حل��ايل  �ب��ري��ل  خ��الل  وحتفيز  وتوعية  تثقيف 
�ملو�طن  لتحفيز  �شيا�شتها  م��ع  يتفق  �ل���ذي  �ملعتمد  برناجمها  �شمن 

و�لأد�ء �ملتميز.
�لتميمي  �ل��وز�رة بدبي بدرية  �أقيمت يف مقر  �لتي  �لعمل  ح�شر ور�شة 
م��دي��رة جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة وف��اط��م��ة ع��ب��د �ل��ق��ادر م��دي��رة تطوير 

�لأعمال يف �ملجموعة وعدد من موظفات �لوز�رة و�لوز�ر�ت �لحتادية.
يف  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��رة  �شليمان  ع���زة  �ملهند�شة  و�أك����دت 

اللجنة اأ�سادت خالل اجتماعها التا�سع يف البحرين باإجنازات الدولة

�لتوجيهية �خلليجية للهوية تبحث �إن�شاء مر�كز ت�شديق �إلكرتوين �أ�شوة بالإمار�ت
•• ابوظبي- الفجر:

ناق�شت �للجنة �لتوجيهية لبطاقة 
جمل�س  دول  يف  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون 
�إن�شاء مر�كز ت�شديق �إلكرتونية يف 
دول �ملجل�س �أ�شوة بدولة �لإمار�ت 
لتنفيذ  مت��ه��ي��د�ً  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لبيني بني دول  �ل��رت�ب��ط  م��ب��ادرة 

�ملجل�س.
�جتماعها  خ��الل  �للجنة  وق���ررت 
مملكة  ��شت�شافته  �ل���ذي  �لتا�شع 
�أم�س  ي����وم  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل��ب��ح��ري��ن 
�ل��ي��وم مب�شاركة  �أع��م��ال��ه  و�خ��ت��ت��م 
وفد هيئة �لإمار�ت للهوية برئا�شة 
����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س علي 
�لهيئة  حممد �خل��وري مدير عام 
�لفنية  �للجنة  �إىل  �ملو�شوع  �إحالة 
لبحث تفا�شيله وو�شع �لت�شور�ت 

و�خلطط �لالزمة لتنفيذه.
ور�س  تنظيم  �ل��ل��ج��ن��ة  ق���ررت  ك��م��ا 
ع��م��ل يف ك���ل م���ن دول����ة �لإم������ار�ت 
�لكويت  �مل��ت��ح��دة ودول����ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ل��ب��ل��ورة مرئيات  ع��م��ان  و���ش��ل��ط��ن��ة 
ملرحلة �لتطبيق �لتجريبي للربط 
�لإلكرتوين  �لت�شديق  مر�كز  بني 
وذلك  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني 
م��ن �خلدمات  �ل���ش��ت��ف��ادة  ب��ه��دف 
�لعام  �لقطاعني  قبل  من  �ملقدمة 
خليجية  دول����ة  �أي����ة  يف  و�خل���ا����س 

�أخبار�ل�شاعة : �لتقنيات 
�لرقمية �شالح ذو حدين

••  اأبوظبي -وام: 

�لتقنيات �لرقمية  ��شتخد�م  �ل�شاعة من خماطر �شوء  �أخبار   حذرت ن�شرة 
�حلديثة على منظومة �لقيم و�لأخالق..د�عية �إىل تنمية �حل�شانة �لذ�تية 
و�إيجاد  ودر��شتها  �ل�شلبية  �لظو�هر  �أو  �ل�شلوكيات  ور���ش��د  �ل�شباب  ل��دى 
�لأمثل  �ل�شتخد�م  عنو�ن  وحت��ت  لعالجها.  �ملنا�شبة  �لإر���ش��ادي��ة  �ل��رب�م��ج 
ل�شبكة �ملعلومات قالت �إن �ملنطقة �لعربية عموما ومنطقة �خلليج �لعربي 
�لتقنيات �لرقمية �حلديثة يف �جلو�نب  ��شتخد�م  خا�شة ت�شهد ميال نحو 
�لعلمية و�لثقافية و�لإعالمية وقد �أبدى �ملجتمع �لإمار�تي �هتماما كبري� 
ت�شتخدم يف كل مفا�شل  و�لت�شال  �ملعلومات  تقنية  و�أ�شحت  �لتطور  بهذ� 
�حلياة فيه بدء� من �ملنزل �إىل مكان �لعمل ويف �ملوؤ�ش�شات �خلدمية و�لعلمية 
مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  و�أ�شافت  و�ل�شتجمام.  �لرتفية  و�شائل  ويف 
�لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية ..�أنه على �لرغم من �إيجابيات 
هذه �لتقنية �لتي �نعك�شت على ت�شهيل مناحي �حلياة باأوجهها �ملختلفة فاإن 
و�لأخالق  �لقيم  ليعر�س منظومة  برز  �لتعاطي معها  �ل�شتخد�م يف  �شوء 
�إىل هزة �شديدة من خالل �نتهاك �خل�شو�شية �ل�شخ�شية و�لأمن �لفردي 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  حقيقية.  خماطر  �إىل  ب���دوره  �شيقود  �ل��ذي  و�لجتماعي 
�لتي  و�لعرو�س  �لرب�مج  ن�شر  يف  �ملتعددة  �لإعالمية  �لو�شائط  ��شتخد�م 
تتنافى مع �لتقاليد و�لأعر�ف �لجتماعية ي�شكل تهديد� للنا�شئة من بنني 
وبنات ويح�شن �للتفات �إليه كظاهرة يجب معاجلة تبعاتها وذلك عن طريق 
حت�شني �ل�شباب فكريا �شدها بالتعليم �ل�شليم و�لرتبية �لر�قية و�لإعالم 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب  �إن��ه من هنا  �مل��ت��و�زن. وقالت 
5 ل�شنة  �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مر�شوما بقانون �حت��ادي رقم 
2012 يف �شاأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات وت�شمن تعديالت ملا ورد يف 
�لقانون �لحتادي رقم 2 ل�شنة 2006 ب�شاأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات 
وتد�وله  ن�شره  يتم  ما  خل�شو�شية  �لقانونية  �حلماية  توفري  �إىل  ويهدف 
على �ل�شبكة �ملعلوماتية من معلومات. و�أ�شافت �أنه ينظر �إىل هذ� �لقانون 
يف �أحد وجوهه بو�شفه ��شتجابة م�شوؤولة حلماية �ل�شباب وحت�شينهم من 
بع�س �ملمار�شات �ل�شلوكية �ل�شلبية �لتي تتمثل يف �إ�شاءة ��شتخد�م �لتقنيات 
�حلديثة �شو�ء بق�شد �أو بغري ق�شد كالت�شال على بع�س �لقنو�ت �لف�شائية 
مقاطع  تبادل  كذلك  �حلميدة  غري  و�مل�شاهد  �لرب�مج  بع�س  تعر�س  �لتي 
�لفيديو �ل�شيئة وغريها كالنحر�فات �لفكرية. و�أو�شحت �أن توجهات قيادة 
�ل�شيئ  �ل�شتخد�م  تد�عيات  م��ن  �ملجتمع  حت�شني  نحو  �لر�شيدة  �ل��دول��ة 
للتقنية �لرقمية �حلديثة تتطلب �لهتمام بتنمية �حل�شانة �لذ�تية لدى 
�لرب�مج  و�إيجاد  ودر��شتها  �ل�شلبية  �لظو�هر  �أو  �ل�شلوكيات  ور�شد  �ل�شباب 
�لإر�شادية �ملنا�شبة لعالجها. و�أكدت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي 
�أبناءهم عليها ويف مقدمتها �شرورة  �أن يربي �لآب��اء  �أن هناك ثو�بت ل بد 
�لتم�شك بعاد�تنا وتقاليدنا وقيمنا �لنبيلة و�أخالقنا �ل�شامية مبا ين�شجم 
مع روح �ملبادئ و�لتعاليم �لإ�شالمية وثقافتنا �لعربية و�لوطنية �خلال�شة 
وثقافة �لت�شامح و�لإيثار..منوهة باأن هذه �ملبادئ هي �لتي حت�شن �ملجتمع 
ومتثل �شد� منيعا يف وجه �لثقافات �لدخيلة و�لطارئة على جمتمعنا �إ�شافة 
�إىل دور �لأ�شرة يف تر�شيخ مبادئ �لتفاعل وتعليم قو�عد �لتو��شل و�حلو�ر 

و�حلفاظ على �لتقاليد �لإن�شانية �لنبيلة.

هام�س  على  �خل���وري  حممد  علي 
كتاب  م��ن  ن�شخاً  �للجنة  �ج��ت��م��اع 
�لعامة  �لأمانة  ملمثل  نقدية  �أفكار 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
�لعربية ولأع�شاء �لوفود �مل�شاركة 
�ل���ذي���ن �أث����ن����و� ع��ل��ى ج���ه���ود هيئة 
�إثر�ء  جم��ال  يف  للهوية  �لإم����ار�ت 
�شة  م�شرية �لبحث �لعلمي �ملتخ�شّ
�ملتقدمة  �لهوية  �أنظمة  جم��ال  يف 
�ملنطقة  وتطبيقاتها على م�شتوى 
و�لعامل. كما قّدم �لدكتور �خلوري 
وللم�شاركني  �ل���ع���ام���ة  ل���الأم���ان���ة 
�لعلمية  �لإ�شد�ر�ت  جمموعة من 
للهيئة ت�شمنت كتيب ��شرت�تيجية 
�ل��رب��ط �لإل���ك���رتوين م��ع �جلهات 
�حلكومية وكتيب �إجناز�ت �للجنة 
�لذكية بدول  �لتوجيهية للبطاقة 
�أ�شدرته  �ل����ذي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب���ه���دف ت���وث���ي���ق ق������ر�ر�ت 
ع��ل��ى �شعيد  �ل��ل��ج��ن��ة  وم���ن���ج���ز�ت 
�لعربية  �خلليج  دول  بني  �لتعاون 

و�لربط  �لهوية  �أنظمة  جم��ال  يف 
�لإلكرتوين. 

�لجتماع  �إىل  �لهيئة  وف���د  و���ش��م 
�لكندي  ع��ب��د�هلل  �ل�شيد  م��ن  ك��ال 
يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة  م��دي��ر 
م�شت�شار  ع�شكر  وعبد�هلل  �لهيئة، 

�ل�شجل �ل�شكاين وبطاقة �لهوية.
ون����اق���������ش����ت �ل���ل���ج���ن���ة ع����������دد�ً من 
بالبطاقة  �مل��ت��ع��ّل��ق��ة  �مل��و���ش��وع��ات 
��شتخد�م  ���ش��م��ن��ه��ا  وم���ن  �ل��ذك��ي��ة 
تطبيقاتها يف جمال �مللف �ل�شحي 
حمتوى  ق����ر�ءة  ب��رن��ام��ج  وتطبيق 
بطاقة  يف  �لإلكرتونية  �ل�شريحة 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ع���دد من  �ل��ه��وي��ة 
بالبطاقة  �مل��ت��ع��ّل��ق��ة  �مل��و���ش��وع��ات 
��شتخد�مها  وم����ن����ه����ا  �ل����ذك����ي����ة 
�لبو�بات  خ��الل  م��ن  عبور  و�شيلة 
�لإلكرتونية يف �ملطار�ت �خلليجية 
�إىل جانب �شبل �إيجاد �آلية موّحدة 
�لهوية  ب���ط���اق���ة  ع�����ن  ل��ل��ت��ع��م��ي��م 

�ملفقودة.

با�شتخد�م بطاقة �لهوية �ل�شادرة 
من �أي منها.

م�شتجد�ت  �آخ��ر  �مل�شاركون  وبحث 
لدول  �لأعلى  �ملجل�س  قر�ر  تفعيل 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية ب�شاأن قبول بطاقة �لهوية 
ملو�طني  هوية  كاإثبات  �ل�شخ�شية 
معامالتهم  يف  �مل���ج���ل�������س  دول 

�لد�خلية بالدول �لأع�شاء.
هيئة  ب���اإجن���از�ت  �للجنة  و�أ����ش���ادت 
�لإم�������������ار�ت ل���ل���ه���وي���ة وج���ه���وده���ا 
�خلليجي  �لعمل  لتعزيز  �لد�عمة 
�أنظمة  �إد�رة  جم���ال  يف  �مل�����ش��رتك 

�أن  �شاأنه  م��ن  م��ا  �ملتقدمة  �لهوية 
ي�شهم يف تعزيز �لعالقة �لتكاملية 
بني دول �ملجل�س ومبا ين�شجم مع 
توجيهات وقر�ر�ت �ملجل�س �لأعلى 
�إيجاباً  وينعك�س  �ل��ت��ع��اون  ل����دول 
على �أبنائها و�ملقيمني على �أر�شها 

خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�خلطة  ع����ل����ى  �ل���ل���ج���ن���ة  و�أث������ن������ت 
-2013 للهيئة  �ل�شرت�تيجية 

منوذجا  ����ش���ّك���ل���ت  �ل���ت���ي   2010
�خل����ط����ط  �إع������������������د�د  جم�����������ال  يف 
يف  �ملتبعة  و�لآليات  �ل�شرت�تيجية 
�إجناز  عن  �أثمرت  و�لتي  تطبيقها 

لدولة  �ل�����ش��ك��اين  �ل�����ش��ج��ل  ن���ظ���ام 
�لإم�����ار�ت وذل���ك ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
ن�شبياً مقارنة  �لهيئة  ن�شاأة  حد�ثة 
مع �لهيئات و�ملوؤ�ّش�شات ذ�ت �ل�شلة 

يف دول خمتلفة حول �لعامل.
ك��م��ا �أث���ن���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �خلطة 
للهيئة  �جل��دي��دة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
عر�شها  �ل��ت��ي   2014-2016
���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام �ل��ه��ي��ئ��ة بهدف 
�ل���ت���ع���ري���ف ب���اخل���ط���ة و�ل���ت���ع���رف 
�لدول  وم��الح��ظ��ات  مرئيات  على 

�لأع�شاء حولها.
�ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و�أه���دى 

حماكم دبي ت�شكل فريق توعيتي لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل
يف  �لق�شايا  خ��دم��ات  �إد�رة  ق��ام��ت 
باإ�شد�ر ت�شكيل فريق  حماكم دبي 
توعيتي لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل، 
لرت�شيخ  ���ش��ع��ي��ه��ا  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  جل��م��ي��ع  �مل���ع���رف���ة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  وتفعيل 
مع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية، 
رئي�س  �ل��ري�����س  �هلل  ع��ب��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
ق�شم �خلدمات �ملركزية، وع�شوية 
و�شم�س  �لها�شمي،  كاًل من حممد 
�ل����دي����ن ع���ب���د �مل����ن����ع����م، وع����ب����د�هلل 
�ل��ق��ادر �جليالين،  حم��م��د، وع��ب��د 
و�مل مريد، وخولة جمال مال �هلل 

مقرر� للفريق.
على �أن تت�شمن مهام فريق توعيتي 
���ش��ري �لج�����ر�ء�ت يف  �آل��ي��ة  تو�شيح 
و�لتعريف بخدماتها  دبي،  حماكم 
�فر�د  وتوعية  �ل�شر�كات،  وتفعيل 
�ملجتمع بر�شالة وخدمات �ملحاكم، 
و�لأدو�ت  �لأ���ش��ال��ي��ب  وف���ق  وذل����ك 
طرق  �بتكار  �إىل  بالإ�شافة  �ملتاحة 

�إملامهم باإجر�ء�ت وخدمات حماكم 
�أو  �لق�شائي  �لقطاع  يف  �شو�ء  دب��ي 

يف �خلدمات �لإد�رية �مل�شاندة.
�ل��ف��ري��ق مت  �ل��ري�����س �إىل �ن  وذك���ر 
و���ش��ع خ��ط��ة ع��م��ل ل��ت�����ش��م��ل زي����ارة 
�مل��ح��ام��اة لعر�س  م��ن مكاتب  ع��دد 
�أهد�ف �لفريق و�لتعريف بخدمات 
�مل���ح���اك���م، وت����دري����ب �مل���ك���ات���ب على 
و�لت�شويق  �لل��ك��رتوين،  �لت�شجيل 
�ملختلفة،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  للخدمات 
وبع�س من �ملبادر�ت �مل�شرتكة بني 
ت�شتهدف  �أخ��رى  �جلهتني، وزي��ارة 
�ل�شعيد  دو�ئ��ر حكومية على  ع��دة 
�إىل  بالإ�شافة  و�ملحلي،  �لحت���ادي 
�ملجتمع  تنميه  هيئة  مع  �لتن�شيق 
للقيام  �لتو�يل  �لثانية على  لل�شنة 
زي���ارت���ني )مل��ج��ل�����س جمري�(  ب��ع��دد 
لتقدمي  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة(  و)�مل��ج��ال�����س 
خدمات  ع��ر���س  ع��ن  مب�شط  ���ش��رح 
على  �لتقا�شي  و�ج���ر�ء�ت  �ملحاكم 

�أفر�د �ملجتمع.

و�أ�شاليب تتيح للفريق تر�شيخ هذه 
�ملجتمع وباأكرب  �أف��ر�د  �ملعارف بني 

قدر من �ل�شمولية.
بالتفاق  فعليا  �ل��ف��ري��ق  ق���ام  وق���د 
على �لقيام بجولت تعريفية خالل 
�ل�����ش��ه��ر �مل��ق��ب��ل ب��ع��د �لت���ف���اق على 
�أ�شا�شيات �لعمل يف �لفريق لتحقيق 
�لأهد�ف �ملرجوة منه، وذلك خالل 
�لجتماع �لأول �لذي عقد بح�شور 

جميع �أع�شاء �لفريق.
و�أ�شار عبد�هلل �لري�س رئي�س فريق 
توعيتي �إىل �أن خطة عمل �لفريق 
تعتمد ب�شكل �أ�شا�شي على ��شتغالل 
�ل�������ش���ر�ك���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة مع 
�لدو�ئر و�جلهات �حلكومية، و�لتي 
من �شاأنها ت�شهيل مهام �لفريق يف 
ت��ر���ش��ي��خ م��ف��اه��ي��م رمب���ا ت��غ��ي��ب عن 
عدم  نتيجة  �ملجتمع  �أف���ر�د  معظم 

                                                                      القا�سي/ه�سام الرتيكي

 اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي
دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء- ادارة التنفيذ   

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اإعالن بيع

تنفيذ رقم 2011/1173 عام - حجز :2011/779
�سد:�سركة نا�سومي اأمربيال للمجوهرات والعود

ل�سالح:امني جمعان �سامل الكندي
او�ساف املال

يف تاريخ 2013/4/23 و�ليام �لتالية �ذ� �قت�شى �حلال �شيباع باملز�د �لعلني �ملال �لو�رد �و�شافة �دناه وذلك 
تنفيذ� للحكم �ل�شادر يف �لق�شية �عاله �شيكون �لبيع يف �لعني نف�شه )�بوظبي - �ملارية مول �مليز�ن حمل 
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م�شتعمل
جديد 
جديد 
جديد
عبوة
عبوة

كرتونة
عبوة

عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
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عبوة
جديد
جديد

م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل

م�شبحة مقا�شات خمتلفة
م�شبحة

م�شبحة كهرمان
م�شبحة 
م�شبحة

م�شبحة كبرية
م�شبحة جب�س وجليز كبرية

�شاعات رجايل وحرميي �نو�ع خمتلفة
خامت لوؤلوؤ �نو�ع خمتلفة
خامت ف�شي �نو�ع خمتلفة

خامت بف�شو�س �حجار كرمية
نظارة �شم�شية

عقد لوؤلوؤ
طقم �شل�شلة وحلق �نو�ع خمتلفة

�شل�شلة ف�شية
�شل�شلة ف�شية
�ن�شيال ف�شي 
تعليقة �شل�شلة

�ن�شيال ف�شي مطعم بف�شو�س �حجار كرمية
��شورة ف�شية

�ن�شيال لوؤلوؤ و�نو�ع خمتلفة
م�شبحة كهرمان عقد �نو�ع خمتلفة

�شل�شلة �نو�ع خمتلفة بال�شتيكية
�ن�شيال لعب بال�شتيك

حمفظة جلدية
عالقة مفاتيح بلعب

حلق لوؤلوؤ
حلق زجاج كريت�شال
تعليقة �شل�شلة ف�شية

حتف م�شنوعة من �للوؤلوؤ �ل�شناعي
فاز�ت �نو�ع خمتلفة

حتف كري�شتال 
ح�شان خ�شب وجلد حتفة

 عطر ريال مدريد 100 ملم
عطر �جنل 50 مم

عطر ريال مدريد �شعة 72 عبوة للكرتونة
تربل �ك�س 50 مم
هو�ج�س 10 مم

عطر �شمارت
�شانيل
�ز�رو
�شكاد�

�مربيو �رمني
 جيوفن�شي
دل�س جاباتا
نيتا رتي�شي

عطر
ديور

عطر بو�س
عطر لكو�شت

عطر كالفن كالين 
عطر �وبيوم
عطر ديزل

عطر فالنتينيو
عطر �لك�شندريت

عطر �غليك
عطر توما�س

عطر ر�لف لور�ن
 عطور متنوعة ي�شعب فرزها وح�شرها

عطور مغلفة كهد�يا
زجاجات عطر �شائب

�شنطة هد�يا
طاولة مكتب خ�شبية

فرنينات عر�س طاولة بو�جهات زجاجية
دولب عر�س بو�جهة زجاجية

كر��شي خ�شبية
�شاعة حائط

تليفزيون م�شتعمل
ري�شيفر

SAFEGUYD خزينة جتوري عليها ��شم
PYESIDIUM جهاز ك�شف �لحجار نوع

TABLEPALAAOSOPE جهاز فح�س �لحجار
DIAMOND SELECTOR جهاز فح�س �لحجار نوع

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/219  جتاري جزئي    
�ملعروفة  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  �لعرميي-  جالم  حديد  علي  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
كمال ح�شني  جمهويل حمل  �حمد  2- جميل  ل��ل��م��ق��اولت(   �ل��ق��رن  وحيد  �ل��ت��ج��اري)  بال�شم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/2/19 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  �لقامة نعلنكم 
�ملدعى  بالز�م  ذ.م.م  �س  �ل�شناعية  و�يف  -ف��رع من  برودكت�س  كونكريت  فينك�س  ل�شالح/  �ع��اله 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغا ماليا وقدره 52.654 درهم �ثنان وخم�شون 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م.  وخم�شون   و�رب��ع��ة  و�شتمائة  �ل��ف 
�لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهما بر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/802  عقاري كلي      
�ىل �ملحكوم عليه/1- فيمال �وم بر�كا�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �مالك للتمويل )�س.م.ع( مبثابة 
�حل�شوري �ول:- بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملو�شوفة يف �لذمة و�ملوؤرخة 2008/11/6 و�ملربمة بني 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ 413.968.98 درهم )  بان  �ملدعى عليه  بالز�م  ثانيا:  �ملدعية و�ملدعى عليه 
ثالثا:  فل�شا(  وت�شعون  وثمانية  درهما  و�شتون  وثمانية  وت�شعمائة  �لف  ع�شر  وثالثة  �ربعمائة 
�لعقار  ملكية  تخ�شع   ( �ن��ه  على  ين�س  و�ل��ذي  �مللكية  �شهادة  يف  �ل���و�رد  �لعقاري  �لقيد  ب�شطب 
لرتتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك وملحقاته و�ملودع لدى �لد�ئرة( مع �لز�مه بامل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/812  عقاري كلي      
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  خ��ان  �ف�شل  ع��م��ر�ن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
للتمويل  �م��الك  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/2/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
وملحقاتها  �لذمة  يف  �ملو�شوفة  �لي��ج��ارة   �تفاقية  بف�شخ  �ول:-  �حل�شوري  مبثابة  )����س.م.ع( 
مو�شوع �لدعوى و�شطب �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �ل�شجل �لعقاري �خلا�س بالعني حمل �لتد�عي 
و�لذي ين�س على خ�شوع ملكية  �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �ليجار 
�ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك بدبي و�لز�م �ملدعى عليه بت�شليم 
�لعني حمل �لتد�عي للمدعية و�لز�مه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1031948 درهم ) مليون 
و�حد وثالثون �لف ت�شعمائة ثمانية و�ربعون درهما( مع �لز�مه بامل�شاريف و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  د حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/811  عقاري كلي      
�ىل �ملحكوم عليهما/1- وقا�س �حمد فريك �شود�ري حبيب �هلل فريك 2- خديجة وقا�س �حمد 
فريك  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/24 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �مالك للتمويل )���س.م.ع( مبثابة �حل�شوري �ول:- بف�شخ  يف �لدعوى 
�ملنتهية  �لج���ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  تخ�شع   ( ع��ب��ارة  و�شطب  �ل��دع��وى  مو�شوع  �لعقد 
بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة ( �لو�ردة ب�شهادة ملكية �لعقار 
وباأن  لها  ورد �حليازة  للمدعية  �لتد�عي  �لعقارية حمل  �لوحدة  بت�شليم  �ملدعى عليهما  وبالز�م 
يوؤديا للمدعية مبلغ )618984.58 درهم( �شتمائة وثمانية ع�شر �لف  وت�شعمائة �ربعة وثمانون 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شروفات  و�لر�شوم  فل�شا  وخم�شون  وثمانية   درهم 
لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�آل مكتوم حاكم دبي  هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/693  عقاري كلي      
�حمد   �شيد  �شعيد  �لدين  �شعد  ن��ور   -2 �ل�شويكي  حميد�ن  عامر  ح�شام  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف   2013/1/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل 
بف�شخ  �ول:-  )����س.م.ع( مبثابة �حل�شوري  للتمويل  �م��الك  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
و�ملدعى عليهما  �ملدعية  و�ملربمة بني  و�ملوؤرخة 2008/6/1  �لذمة  �ملو�شوفة يف  �لج��ارة  �تفاقية 
وثالثة  �شتمائة   ( دره��م   673.793.31 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ثانيا: 
�لقيد  ب�شطب  ثالثا:  فل�شا(  وثالثون  وو�ح��د  درهما  وت�شعون  وثالثة  و�شبعمائة  �ل��ف  و�شبعون 
�نه )تخ�شع ملكية �لعقار لرتتيبات �لجارة  �مللكية و�لذي بن�س على  �لعقاري �لو�رد يف �شهادة 
�ملنتهية بالتملك وملحقاته و�ملودع لدى �لد�ئرة( مع �لز�مهما بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/725  جتاري كلي    
�ىل �ملدعى عليهم/1- جمموعة �شركات قمر �لزمان 2- قمر �لزمان لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م 
3- حممد زمان حممد �شريف   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لفتاح و�شركاه �س ذ.م.م- 
وميثلها حممد غني ز�خر ح�شني وميثله: مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ   نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/3/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لفتاح و�شركاه 
�ملدعى  بالز�م  �حل�شوري  �ملحكمة مبثابة  بحكمت  ز�خ��ر ح�شني  غني  ذ.م.م وميثلها حممد  �س 
عليها �لثالثة بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )550000 درهم( )خم�شمائة وخم�شون �لف درهم( 
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2013/1/2 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لز�متهما �لر�شوم و�مل�شروفات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
مر�شد  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
عبدول متني    -بنغالدي�س 
�جلن�شية   - ج��و�ز �شفره 
رق�����م     )1617418(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/1458397

فقدان جواز �سفرت
غورتيج  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
�شينغ        ج��وغ��ي��ن��دي��ر  ���ش��ي��ن��غ 
-هندي �جلن�شية   - جو�ز 
�شفره رقم     )855030(  
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�و  �ىل �قرب مركز �شرطة 
�ل�شفارة �لهندية  م�شكور�ً.
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••  اأبوظبي -وام: 

وقعت غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
�أم�س  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل�����ش��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
�تفاقية تعاون لإطالق جائزة توطني 
و��شتد�مة قطاع �لرعاية �ل�شحية يف 
برنامج  مظلة  �أبوظبي..حتت  �إم��ارة 
جائزة �ل�شيخ خليفة لالمتياز �لتابع 
ل��ل��غ��رف��ة. وق���ع �لإت��ف��اق��ي��ة ع��ن غرفة 
�شعادة  �أب���وظ���ب���ي  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
حم��م��د ه���الل �مل��ه��ريي �مل��دي��ر �لعام 
�ل�شحة  ه��ي��ئ��ة  ع���ن  وق��ع��ه��ا  ف��ي��م��ا   ..
بركات  تي�شري  مها  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة 
�شعادة  بح�شور  وذل��ك  �لعام  مديرها 
ه���الل حم��م��د �ل��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب مدير 
عام �لغرفة وعدد من كبار �مل�شوؤولني 
�جلانبني.  م��ن  �لتنفيذيني  و�مل���در�ء 
�ل�شيخ  ج����ائ����زة  ب���رن���ام���ج  وي�������ش���رف 
خليفة لالمتياز �لتابع للغرفة طبقا 
�إطالق  على  و�إد�ري���ا  فنيا  لالإتفاقية 

و�����ش���ت���د�م���ة قطاع  ت���وط���ني  ج����ائ����زة 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ل�شحية  �لرعاية 
وت���ق���دمي �أ����ش���ك���ال �ل���دع���م ك���اف���ة لها 
�ملو�طنني  ت�شجيع  �إىل  تهدف  و�لتي 
�ل�شحي  �لقطاع  يف  للعمل  وجذبهم 
وخدمات �لرعاية �لطبية يف �لإمارة.

وتن�س �لإتفاقية على تعاون �لطرفني 
�أو�����ش����اط  ل���ل���ج���ائ���زة يف  �ل����رتوي����ج  يف 
�ملوؤ�ش�شات  وت�شجيع  �ل�شحي  �لقطاع 
�ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي للقطاعني 
�لعام و�خلا�س للم�شاركة فيها وتبني 
معايريها يف �أعمالها وتنظيم لقاء�ت 
�ملوؤ�ش�شات  ل��ه��ذه  م��ي��د�ن��ي��ة  وزي�����ار�ت 
ول��ل��ه��ي��ئ��ات و�ل���دو�ئ���ر �مل�����ش��وؤول��ة عن 
�لتوطني يف �إمارة �أبوظبي . و�شرحت 
بركات  تي�شري  مها  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة 
يف  �ل�شركاء  كل  مع  تعمل  �لهيئة  �أن 
رفع  على  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعني 
�ل�شحي  �لقطاع  يف  �لتوطني  ن�شبة 
ن�شبة  ع��ن  تف�شيلية  در����ش��ة  و�أع����دت 

�ملو�طنني يف قطاع �لرعاية �ل�شحية 
�لن�شبة  ه���ذه  ل��رف��ع  ور���ش��م��ت خ��ط��ة 
�لقطاع.  �إحتياجات  مع  يتما�شى  مبا 
�لإت���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
و��شتد�مة  ت��وط��ني  ج��ائ��زة  و�إط����الق 
قطاع �لرعاية �ل�شحية تاأتي لإظهار 
�حلكومية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  جهود 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لعاملة  و�خلا�شة 
وت�شجيعها على رفع ن�شبة �ملو�طنني 
�إن  �ل���ق���ط���اع. وق���ال���ت  �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�إح�شائيات �لهيئة ت�شري �إىل �أن ن�شبة 
بلغت  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ت��وط��ني 
�شتة يف �ملائة مع وجود رغبة من جانب 
�لإناث للعمل يف �ملهن �ل�شحية �أعلى 
�لطبيبات  بلغ عدد  �لذكور حيث  من 
/437 طبيبة و�لذكور 262 طبيبا 
طبيب   37 و  �أ���ش��ن��ان  طبيبة   81 و 
 172 تعمل  �ل��ت��م��ري�����س  ويف  �أ���ش��ن��ان 
بالتمري�س  يعمل  مو�طنة..بيننما 
�أربعة  ي��ع��م��ل  ف��ي��م��ا  م��و�ط��ن��ا..   21/

�شيدلنية   60 و  مو�طنني  �شيادلة 
ل���ي���ك���ون �إج�����م�����ايل ع������دد �مل���و�ط���ن���ني 
و  �أل��ف��ا  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �لعاملني 
30 مو�طنة يعملن يف �ملهن �ل�شحية 
مو�طنا.   391 م���ق���اب���ل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
هالل  حممد  �شعادة  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ملهريي �أن توقيع �لتفاقية مع هيئة 
�ل�شحة ياأتي يف �إطار تعزيز �لتو��شل 
وتوطيد �أو��شر �لتعاون بني �جلانبني 
لإط�����الق �جل���ائ���زة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات و�ملن�شاآت 
�ملو�طنني  ����ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي��ة 
باأهمية  �لتوعية  ن�شر  و  فيها  للعمل 
و�لرعاية  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �لعمل 
�ملو�طنني  �لطلبة  �أو�شاط  يف  �لطبية 
�لدر��شية  �مل�������ش���ت���وي���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
زي��ادة م�شاهمة  وي�شهم يف  يعزز  ومبا 
يف  وعمله  وتو�جده  �ملو�طن  �لعن�شر 
�ملن�شاآت و�ملر�كز و�مل�شت�شفيات يف �إمارة 
�ل�شباب  �إن  �شعادته  وق���ال  �أب��وظ��ب��ي. 

�مل��و�ط��ن �أث��ب��ت ك��ف��اءت��ه يف ك��ل مو�قع 
�لعمل �لتي �شغلها و�أنه يتمتع بقدرة 
و�لبناء  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع��ط��اء  على  عالية 
و�لإجن��از.. م�شري� �إىل �أن هذه �لروح 
دعم  يف  ت�شهم  و�أن  لب���د  و�ل���ق���در�ت 
يف  �ل��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر  وت�����ش��غ��ي��ل  �إد�رة 
�ملن�شاآت �ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي من 
وتدريبهم  وتاأهيلهم  �إعد�دهم  خالل 
لتمكينهم من �لقيام باأعمالهم يف هذ� 
�لقطاع �حليوي بكل كفاءة و�قتد�ر . 
و��شتد�مة  ت��وط��ني  ج��ائ��زة  �أن  و�أك����د 
على  �شتعمل  �ل�شحية  �لرعاية  قطاع 
ت��وف��ري �لإط����ار �ل���الزم �ل���ذي ي�شاعد 
للعمل  �لوطنية  �لكفاء�ت  جذب  على 
ف��ي��ه ودع���م م�����ش��رية ت��ق��دم��ه وتطوره 
�لتنمية  م�شرية  دف��ع  يف  ي�شهم  ومب��ا 
�ل�شاملة  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
و�أ�شار   . �أبوظبي  �إمارة  و�مل�شتد�مة يف 
وكممثلة  �أب���وظ���ب���ي  غ���رف���ة  �أن  �إىل 
�شت�شخر  �لإم���ارة  يف  �خلا�س  للقطاع 

�لفنية  وخ���رب�ت���ه���ا  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك���ل 
و�لإد�ري��ة ومن خالل برنامج جائزة 
�ل�شيخ خليفة لالمتياز لدعم �إطالق 
�لقطاع  يف  �ل��ت��وط��ني  ج��ائ��زة  وتنفيذ 
�ل�شيخ  ج��ائ��زة  مظلة  حت��ت  �ل�شحي 
�لغرفة  �أن  موؤكد�  لالمتياز..  خليفة 
كافة  �ل����الزم  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  �شتوفر 
وبال�شكل  �لتوطني  م��ب��ادر�ت  ملختلف 

�لكفاء�ت  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����ش��ه��م  �ل�����ذي 
�لوطنية من �ل�شباب وتاأهيلهم للعمل 
�لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ل�شحي  �لقطاع  يف 
�أمامهم للم�شاهمة يف جهود �لتطوير 
�حليوي  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف  و�لتحديث 
و�لهام. و�أ�شاف �ملهريي �أن �لتفاقية 
�ل�شر�كة  ت���وؤك���د  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
�ل��د�ئ��م��ة م���ع �ل��ه��ي��ئ��ة و�ل���ت���ي تطمح 

�أتيحت  كلما  �أك��رب  ب�شكل  لتطويرها 
و�لفائدة  بالنفع  يعود  ومبا  �لفر�شة 
تو�جد  وتعزيز  �لطبية  �ملن�شاآت  على 
و�ملوؤهل فيها  �لكفوؤ  �ملو�طن  �لعن�شر 
مكانته  م���ن  وي���ر����ش���خ  دوره  ل���ي���اأخ���ذ 
وي��ث��ب��ت ق���در�ت���ه يف ه���ذ� �مل��ج��ال وهو 
روؤية  عليه  تركز  �لتي  �ملجالت  �أح��د 

. �أبوظبي �لقت�شادية 2030 

•• موا�صالت االإمارات- دبي:

�لثاين  �لأ����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
م������ن ح����م����ل����ة )�����ش����ه����ر �ل�������ش���الم���ة 
تنظمها  �ل���ت���ي  �مل��ه��ن��ي��ة(  و�ل�����ش��ح��ة 
�إد�رة  م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت، ع��ق��دت 
�ملهنية  و�ل�شحة  و�ل�شالمة  �لبيئة 
�ملوؤ�ش�شة  ملوظفي  توعوية  حما�شرة 
ح����ول )و����ش���ائ���ل م��ك��اف��ح��ة و�إط���ف���اء 
�حل����ر�ئ����ق(، �أل��ق��اه��ا �ل�����ش��ي��د حممد 
�لهادي �أبو �لفرج من �إد�رة �حلماية 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  �مل��دن��ي��ة 

�ملدين بدبي.
وت���وج���ه �ل�����ش��ي��د خ��ال��د ���ش��ك��ر مدير 
و�ل�شحة  و�ل�����ش��الم��ة  �لبيئة  �إد�رة 
�ملهنية بال�شكر �جلزيل لتعاون �إد�رة 

�لدفاع �ملدين بدبي لإجناح فعاليات 
�حلملة، �لتي تهدف �إىل ن�شر �ملعرفة 
و�مل��ف��اه��ي��م �خل��ا���ش��ة ب��احل��ف��اظ على 
مباين  يف  �ملوظفني  و�شالمة  �شحة 
�لفنية،  وور���ش��ه��ا  �ملوؤ�ش�شة  وم��و�ق��ع 
�شليمة  بيئة عمل  لهم  ومبا ي�شمن 

و�آمنة ومنتجة.
�ل���ت���ي عقدت  �مل��ح��ا���ش��رة  وت���ن���اول���ت 
�لإد�رة  مببنى  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  يف 
�لعامة يف دبي، وبح�شور عدد كبري 
من �ملوظفني و�ملوظفات من جميع 
ف�����روع �مل��وؤ���ش�����ش��ة، خ��ط��ط �لإخ�����الء 
�ل�شليمة  �لعملية  و�ل��ط��رق  �لآم��ن��ة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع �حل����ري����ق و�إ����ش���ع���اف 
�أنو�ع �ملطافئ  �مل�شابني، عالوة على 
ون�شائح  �����ش���ت���خ���د�م���ه���ا،  وك��ي��ف��ي��ة 

و�لبد�ئل  وحت����ذي����ر�ت،  و�إر�����ش����اد�ت 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �حل���ر�ئ���ق. 
م�شببات  �أب����و�ل����ف����رج  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لإطفاء  �أج���ه���زة  و�أن������و�ع  �حل���ر�ئ���ق 
�مل�شغوط،  �مل���اء  فيها  مب��ا  �ل��ي��دوي��ة 
�لكربون،  �أك�شيد  وث���اين  و�ل��رغ��وة، 
و�ل��ه��ال��ون، و�ل���ب���ودرة �جل���اف���ة، كما 
�لأجهزة  ه��ذه  ��شتخد�م  كيفية  بني 
و�ل�����ش��م��ات �ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا، لفتاً 
�ملحافظة على �شالحية  �أهمية  �إىل 
ب�شكل  �شيانتها  عرب  �لأج��ه��زة  ه��ذه 
منتظم بعد كل 6 �أ�شهر و�لحتفاظ 
بها يف مكان بارز بعيد�ً عن متناول 
�لأط����ف����ال وع����ن م�������ش���ادر �حل�����ر�رة 
و�لرطوبة. و�شدد على �أهمية وجود 
�إط��ف��اء �حلريق يف كل مكان  �أج��ه��زة 

�شو�ء يف �لعمل �أو �ملنزل، عالوة على 
و�شائل  ب��ه��ا يف  �لح��ت��ف��اظ  ����ش���رورة 
�لنقل �لعامة و�خلا�شة، م�شري�ً �إىل 
يف  يت�شبب  �لو�شائل  ه��ذه  �إغفال  �أن 
م�شاعفة �خل�شائر �ملادية و�لب�شرية 
ك���الأخ���ط���اء �ل��ت��ي ي��ق��ع ف��ي��ه��ا �شكان 
نتيجة  �ملغلقة  و�لأم���اك���ن  �ل��ب��ن��اي��ات 
�أك���د �ملحا�شر  ل��ه��ذ� �لإه���م���ال. ك��م��ا 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �مل�شاب  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�حلريق  ح���ال���ة  يف  ����ش���دي���د  ب���ح���ذر 
وتغطية  ل��ف  يف  �لت�شريع  و���ش��رورة 
�مل�����ش��اب ب��غ��ط��اء ي��ل��ف ح��ول��ه، �شو�ء 
ب��ط��ان��ي��ة �أو غ���ريه م���ا ع���د� �ل���رت�ب 
�ل����ذي ق���د ي��ح��م��ل م��ع��ه �ل��ك��ث��ري من 
�مل�شاعفات �ملت�شممة.  ورد �أبو�لفرج 
�لتي  �حلا�شرين  ��شتف�شار�ت  على 

ت�شمنت يف جمملها �حللول �ملنا�شبة 
ماأزق  �لوقوع يف  و�ل�شحيحة خالل 
�ملكان  يف  �حل����ري����ق  �ن�������دلع  �أث����ن����اء 
�مل�شاعد  �أو  �ملكاتب  يف  ���ش��و�ء  �ملغلق 
وكيفية  �مل����ن����ازل  �أو  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
�لأولية  �لإمكانيات  م��ن  �ل�شتفادة 
�ملتوفرة  �حل��ري��ق  كطفايات  �ملتاحة 
وبعدها  �ل��و���ش��ائ��ل.  م��ن  غ��ريه��ا  �أو 
بعر�س جت��ارب عملية  �ملحا�شر  قام 
�لأولية  �لإ���ش��ع��اف��ات  �إج���ر�ء  لكيفية 
�أحد  تعر�س  ح��ال  يف  �شحيح  ب�شكل 
�إىل  �إ�شافة  �أثناء �حلريق،  �مل�شابني 
تطبيقية  ب��ت��ج��رب��ة  �حل�����ش��ور  ق��ي��ام 
�أجهزة  با�شتخد�م  �حل��ري��ق  لإط��ف��اء 
متعددة. يذكر �أن هذه �لدورة �شمن 
و�ل�شحة  �ل�شالمة  حملة  فعاليات 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظم  و�ل��ت��ي  �ملهنية 
بالقيادة  متمثلة  متخ�ش�شة  جهات 
�لدفاع  و�إد�رة  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة 

�لتن�شيق  وم���ك���ت���ب  ب����دب����ي،  �مل������دين 
و�ل�شتجابة �لوطني، وهيئة �ل�شحة 
خلدمات  دب�����ي  وم���وؤ����ش�������ش���ة  ب����دب����ي، 

مما  ر����ش��د  وم�شت�شفى  �لإ����ش���ع���اف، 
ي�شكل �إ�شافة نوعية لإجناح �حلملة 

وحتقيق �أهد�فها �ملن�شودة.

••  اأبوظبي -وام: 

لعام  �لأول  �ل�شنوي  رب��ع  �جتماعها  لال�شتد�مة  �أبوظبي  جمموعة  عقدت   
�لذي  �ملجموعة  �أع�����ش��اء  �أبوظبي..بح�شور  �لبيئة  هيئة  مقر  يف   2013
تبادل  �لجتماع  خالل  ومت  خا�شة.  و�شركة  حكومية  موؤ�ش�شة   41 ميثلون 
�ملعلومات ومناق�شة �لأد�ء وتقييم �لتقدم �ملحرز حتى �لآن بجانب �لرتكيز 
على �خلطط �ل�شرت�تيجية �مل�شتقبلية للمجموعة. وبعد خم�س �شنو�ت على 
�شاهمت  �لتي  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملجموعة  نفذت  �إطالقها 
وزيادة  �لأ�شا�شية  �ل�شتد�مة  ق�شايا  ملناق�شة  كمنرب  �ملجموعة  دور  تاأكيد  يف 
�أف�شل ممار�شات �ل�شتد�مة مبا يتما�شى مع ر�شالة �ملجموعة  ب�شاأن  �لوعي 
بني  �حل��و�ر  تعزيز  خ��الل  من  �أبوظبي  يف  �ل�شتد�مة  �إد�رة  على  تركز  �لتي 
خمتلف �لقطاعات يف �لإمارة حول �لإد�رة �مل�شتد�مة بجانب �لت�شجيع على 

تطبيق �أف�شل �ملمار�شات و�لإجر�ء�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال مما ينعك�س على 
زيادة فاعلية ��شرت�تيجيات �ملوؤ�ش�شات وكفاءة خدماتها وقدرتها �لتناف�شية. 
كما ناق�س �لجتماع �لربع �شنوي �لذي ياأتي �شمن �شل�شلة �جتماعات تعقدها 
�ملجموعة لتقييم �أد�ئها نحو حتقيق �أهد�فها..�أد�ء �أع�شاء �ملجموعة و�لتقدم 
��شتعر��س  �إىل  �إ�شافة  �لعام..  �إح��ر�زه خالل �لربع �لأول من هذ�  �لذي مت 
�ملجموعة..�إ�شافة  هيكلة  و�إع��ادة  �لتنظيمي  �لهيكل  ب�شاأن  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر 
 .2013 لعام  �ملجموعة  عمل  وخطة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  �عتماد  �إىل 
ومت خالل �لجتماع تكرمي �لأع�شاء �لفاعلني يف �ملجموعة تقدير� لعملهم 
�لدوؤوب يف تعزيز ممار�شات �ل�شتد�مة و�إ�شهاماتهم �لهامة. وقالت �شعادة رز�ن 
خليفة �ملبارك �أمني عام هيئة �لبيئة - �أبوظبي.. �إن �ل�شتد�مة من �ملحركات 
�ل�شرت�تيجية للقيم طويلة �ملدى يف �إمارة �أبوظبي وهي �أ�شا�شية ل�شتمر�رية 
�لنجاح..كما �أنها تاأتي �شمن روؤية �إمارة �أبوظبي 2030 ..�إ�شافة �إىل روؤية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2021 . من جانبه قال �شعادة �لدكتور جابر 
�فتتاحه  خ��الل  �أبوظبي  �لبيئة  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  نائب  �جلابري  عي�شة 
�ل�شر�كة �لقوية �لتي تعترب  �إجن��از�ت �ملجموعة تعززت بهذه  �إن  �لجتماع.. 
حققتها  �لتي  �لإجن���از�ت  �أه��م  وم��ن  و�إقليميا  حمليا  �لأع�شاء  جلميع  فخر 
 . �أبوظبي لال�شتد�مة  �أع�شاء جمموعة  �لقدر�ت بني  بناء  تعزيز  �ملجموعة 
�أنه مع تنامي �إجناز�ت ومكانة �ملجموعة بدعم وم�شاركة  و�أ�شاف �جلابري 
بالقيم  لاللتز�م  �ملوؤ�ش�شات  بني  للتعاون  �لفر�شة  �أت��اح��ت  و�لتي  �أع�شائها 
و�ملمار�شات �لتي تعزز من �ل�شتد�مة..فنحن نتطلع خالل عام 2013 وهو 
جهودنا  لتعزيز  �لفر�شة  �غتنام  �ملجموعة..�ىل  �إن�شاء  على  �خلام�س  �لعام 
وحتقيق �أق�شى ��شتفادة ممكنة من هذه �ل�شر�كة �لقيمة و�لحتفاء بق�ش�س 
�لنجاح للتاأكيد على قوة وتاأثري هذه �ل�شر�كة يف حتقيق م�شتقبل م�شتد�م . 
 .. �أبوظبي لال�شتد�مة  من جانبها قالت هدى �حلوقاين مديرة جمموعة 

�إن �ملجموعة ت�شعى �إىل حتقيق مزيد من �لنجاحات.. م�شرية �إىل تركيزها 
هذ� �لعام على تعزيز �ل�شر�كات وم�شاركة �شركائها ودعم �ملهار�ت �لأ�شا�شية 
�لكاملة للمجموعة من خالل  �لإمكانات  �أجل حتقيق  �لقدر�ت من  وتنمية 
رئي�شة  مو�شى  عبد�لرحمن  زه��ى  قالت  ب��دوره��ا   . �حلقيقية  �ل�شر�كة  نهج 
و��شعة  جمموعة  توفر  �ل�شتد�مة  �إن  �ملجموعة..  يف  �مل�شتد�م  �ل�شر�ء  جلنة 
من �لعنا�شر �ملحفزة .. �أن تكون �شديقا للبيئة وتعزز مكانة �لهوية �ملوؤ�ش�شية 
و�لعمل يف �أجو�ء تناف�شية.. وي�شهم تنفيذ برنامج �ل�شر�ء �مل�شتد�م يف حتقيق 
�لتكلفة وكفاءة  ت�شمل خف�س  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  �إيجابية م�شتمرة  نتائج 
�مل��و�رد وج��ذب �ملزيد من �لعمالء . و�أ���ش��ارت �إىل �أن ح��و�يل 60 �إىل 80 يف 
برنامج  �أ�شبح  لذلك  �لتوريد  �شل�شلة  يف  تذهب  �ل�شركات  نفقات  من  �ملائة 
�ل�شر�ء �مل�شتد�م جزء� هاما من �لعمليات و�لإجر�ء�ت �لتي تتم بني �مل�شرتي 

و�ملتعاقد. 

جمموعة �أبوظبي لال�شتد�مة تعقد �جتماعها مب�شاركة 41 موؤ�ش�شة حكومية و�شركة خا�شة

غرفة �أبوظبي وهيئة �ل�شحة توقعان مذكرة تفاهم لإطالق جائزة توطني و��شتد�مة قطاع �لرعاية �ل�شحية

بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين بدبي

دورة حول )مكافحة �حلر�ئق( ملوظفي مو��شالت �لإمار�ت

بدبا  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء  جمل�س  نظم 
�حل�����ش��ن ود�ئ�����رة �خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ف���رع دبا 
رحلة  �ل�شامل  �حل�شن  دبا  �شرطة  ومركز  �حل�شن 
دبي  �إىل مدينتي  �شخ�س   60 لأك��رث من  ترفيهية 
و�ل�شارقة �شملت جولة يف متحف دبي حيث ��شتمتع 
�لرت�ثية  و�أق�����ش��ام��ه  �مل��ت��ح��ف  �مل�����ش��ن��ون مب��ق��ت��ن��ي��ات 
�لبوم  �إىل م��ط��ع��م  �ن��ت��ق��ل �جل��م��ي��ع  ث���م  و�حل��دي��ث��ة 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ة �ل���غ���د�ء . ب��ع��ده��ا ����ش��ت��م��ت��ع �جلميع 
خاللها  �أم�شو�  �مل��ائ��ي  �لتاك�شي  يف  بحرية  بجولة 
وق���ت���اً مم��ت��ع��اً مب�����ش��اه��دة م��ع��امل �مل��دي��ن��ة �جلميلة 
�ملا�شي  ذك��ري��ات  و��شتعادو�  �لبحر  مياه  د�خ��ل  م��ن 
ختام  ويف   . �لبحرية  و�لأن��ا���ش��ي��د  �لنهمات  ورددو� 

�ل�شارقة  مبدينة  �ملائي  �ملربى  �إىل  �نتقلو�  �لرحلة 
.و�نبهر �جلميع مبا فيه من �إمكانيات وتقدم علمي 
�إبر�هيم  و�أك����د   . و�ل��ب��ن��اء  �لت�شميم  يف  وم��ع��م��اري 
بغد�د رئي�س جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات 
�لرحلة  �لهدف من تنظيم  �أن  دبا �حل�شن  مبدينة 
نفو�شهم  �لبهجة على  �إدخ��ال  �لعمل على  للم�شنني 
و�إحياء �لذكريات �جلميلة يف نفو�شهم رد�ً للجميل 
وعرفاناً بدورهم يف بناء �لدولة وتعريفهم بالتطور 
�ل���ذي ت�شري فيه دولة  �مل��ذه��ل  �ل��ع��م��ر�ين و�ل��ت��ق��دم 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادتها �لر�شيدة .
من جهتها �أ�شارت خلود �أحمد جابر �لنعيمي مدير 
�أننا  فرع د�ئرة �خلدمات �لجتماعية بدبا �حل�شن 

وخدمتهم  �مل�شنني،  رفاهية  على  جاهدين  عملنا 
ط��ي��ل��ة �ل��رح��ل��ة ح��ي��ث مت خ���الل �ل��ربن��ام��ج بر�مج 

ترفيهية و ريا�شية و فقر�ت �إن�شاد.
��شرت�تيجية  �شمن  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  و�أك���دت 
و�لأنظمة  �لعمليات  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  يف  �لد�ئرة 
�لإد�رية و تعزيز ر�شا �لعمالء و�ل�شركاء �لد�خليني 

و�خلارجيني و زيادة وعي �لعمالء بدور �لد�ئرة .
قد �أعرب �مل�شنون عن فرحتهم بالربنامج �لرتفيهي 
حيث �أدخل �ل�شرور على نفو�شهم وروح عنهم وقامو� 
�لرحلة  ه��ذه  على  للقائمني  �ل�شكر  جزيل  بتقدمي 
�أن ت��ك��ون مثل ه��ذه �ل��رح��الت دوري���ة و�أن  وط��ل��ب��و� 

تتكرر يف �مل�شتقبل �إن �شاء �هلل . 

••  دبي -وام: 
نظمت وز�رة �لبيئة و�ملياه �أم�س بفندق �شيزونز ديره ندوة حول �أ�شلوب �ملكافحة 
�ملتقدم ملر�س �حلمى �لقالعية بالتعاون مع �ملنظمة �لعاملية لل�شحة �حليو�نية 
�لتي  �لندوة كنتاج لالهتمام و�لرعاية  �إنعقاد هذه  ياأتي  وت�شتمر يوما و�ح��د�. 
تقدمها �حلكومة �لر�شيدة للرثوة �حليو�نية و�لتن�شيق و�لتعاون �مل�شرتك بني 
وز�رة �لبيئة و�ملياه و�ملنظمة �لعاملية لل�شحة �حليو�نية و�جلهات �ملهتمة �لأخرى 
مبتابعة �لأمر��س �حليو�نية ومكافحتها. تهدف �لندوة �إىل �لقاء �ل�شوء على 
�أهم م�شاكل �لرثوة �حليو�نية وهي مر�س �حلمى �لقالعية �لذى  م�شكلة من 
يعترب �أحد مهدد�ت هذه �لرثوة نتيجة ملا ي�شببه من خ�شائر �قت�شادية كبرية. 
�لعدوى للمجرت�ت  و�أن��ه �شريع  وتكمن خطورة هذ� �ملر�س يف �شعوبة عالجه 
ومن تاأثري�ت ت�شجيل هذ� �ملر�س يف بلد ما �أنه يحد من حركة تنقل �حليو�نات 

بني �لدول وتكون له تاأثري�ت �شلبية على �لقت�شاد �لوطني و�لأمن �لغذ�ئي.
كلمة  يف  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  �لو�شطى  �ملنطقة  �إد�رة  مدير  مو�شى  حممد  و�أو���ش��ح 
لتنظيم دخول  �لت�شريعات  �لعديد من  �إ���ش��د�ر  �أن��ه مت  �ل��ن��دوة  �فتتاح  �أث��ن��اء  له 
�لرثوة  وحماية  �لقالعية  �حلمى  مر�س  من  للوقاية  �ل��دول��ة  �إىل  �حليو�نات 
�حليو�نية وذلك ل�شمان لتحقيق �لهد�ف �ل�شرت�تيجية للوز�رة لرفع معدلت 
�حلكومة  �أن  �إىل  م�شري�   .. �حليو�نية  �ل��رثوة  على  و�ملحافظة  �حليوي  �لم��ن 
�إىل  �لبيطريني ملنع دخول �لأمر��س �حليو�نية  �ملنافذ بالأطباء  قامت بتعزيز 

�أر��شي �لدولة ومنها هذ� �ملر�س عن طريق �لإر�شاليات �مل�شتوردة.
مر�س  على  �لعاملية  �ل�شيطرة  ��شرت�تيجية  منها  حم��اور  عدة  �لندوة  وتناولت 
�حلمى �لقالعية و�لتي جاءت من تو�شيات �أحد �ملوؤمتر�ت يف و�ملر�س يف د�شتور 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لياب�شة  بحيو�نات  �خل��ا���س  �حليو�نية  لل�شحة  �لعاملية  �ملنظمة 

�لطالع على تقارير �لدول �مل�شاركة حول �ملر�س. رحلة ترفيهية للم�شنني نظمها جمل�س �أولياء �لأمور ود�ئرة 
�خلدمات �لجتماعية ومركز �ل�شرطة مبدينة بدبا �حل�شن 

�لبيئة و�ملياه تنظم ندوة حول مكافحة �حلمى �لقالعية 

العدد  1762 بتاريخ 2013/4/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/266  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ورثة/ �ل�شيخ/ عبد�هلل بن ر��شد بن حميد �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت وطلب 
)مقهى  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  �لبلدية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من  النواخذه(   
�ىل:�شيف  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )25067( �مللف 
حممد عبيد �شيف �ملطرو�شي �جلن�شية: �لم��ار�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� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  1762 بتاريخ 2013/4/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/268  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
جا�شم غالم عبد�لكرمي علي لنقاوي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )املبني خلدمات تنظيف 
املباين (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�شعيد  �ىل:حممد  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )59246(
�لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �ملهري  دمي��وري  حمد 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  1762 بتاريخ 2013/4/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/267 ك ع غ 
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت   �جلن�شية:  �ل�شحي  ع��ب��د�هلل  علي  �حمد  علي 
الدارة  )االقليمي  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
املوؤ�س�سات وال�سركات  (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )59202( �مللف  رق��م  حت��ت 
ليكن  �لم����ار�ت     �جلن�شية:  عبد�هلل  علي  �حمد  علي  زوج��ة  ثويني  �ىل:�شناء 
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� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  1762 بتاريخ 2013/4/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/118  ك ع ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/�بر�هيم 
حممد حمد �لزعابي �جلن�شية: �لمار�ت �ل�شيدة/ عائ�شة علي عبد�هلل �ل�شحي �جلن�شية: 
�لمار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ريان خلدمات 
املعلومات التجارية (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم 
�ل�شيد:ر��شد  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  و�مل�شجل   )50843( �مل��ل��ف 
حميد عبيد �لغبي �لعليلي �جلن�شية: �لمار�ت مبو�فقة: خليل �بر�هيم عقيل �لعو�شي 
�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� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية      

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9      العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
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العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
و�لنجارة  لالملنيوم  �لف�شاء  �ل�ش�����ادة/جنوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ليدوية رخ�شة رقم:CN 1083790 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/جنوم �لف�شاء لالملنيوم و�لنجارة �ليدوية   
SPACE STARS ALUMINIUM & CARPENTRY

�ىل/جولد �شتار لعمال �ل�شقف 
GOLD STAR CELLING WORK

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 26 ق 37 معر�س رقم 8 �ملالك طارق 
�حمد جمال حممد �مني �خلوري �ىل �بوظبي م�شفح م 26 قطعة رقم 15 ميز�ن 

مكتب رقم 31 بناية موؤ�ش�شة بالد �خلري لل�شيانة �لعامة
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب �ل�شقف �ملعلقة و�لقو�طع �خلفيفة )4330018(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية )4330014(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �لملنيوم )4330013(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن ماجد �ملهريي للمقاولت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1022723 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بن ماجد �ملهريي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة   
BIN MAJID ALMUHAIRI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHME

�ىل/موؤ�ش�شة بن ماجد �ملهريي لل�شيانة �لعامة 
BIN MAJID ALMUHAIRI GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHME

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية - �لفئة �خلا�شة )4220903.1(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو عبد�هلل للخ�شرو�ت 

و�لفو�كه رخ�شة رقم:CN 1014228 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عو�س م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عو�س م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�ملجيد جهانكري رئي�شي جاليل
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل موؤ�ش�شة فردية

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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(

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

الغاء اعالن �سابق
جعفر  �ل�ش�����ادة/�حمد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�بر�هيم  �مني  وحممد  �جلن�شية  �مار�ت  �لها�شمي  علي  ر�شا 
�مني �لقد�شي �ردين �جلن�شية وحممد �بر�هيم لكه فل�شطيني 
�ل�شادر  �ل�شابق  �لعالن  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو�  قد  �جلن�شية 
 2013/1/17 بتاريخ   10693 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  جريدة  يف 
�لتجاري  بال�شم    CN  1197386 رقم  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

ني�شن و�يد �ل�شرق �لو�شط للعقار�ت ذ.م.م
ثم تقدم بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
لالن�شاء  �ل�ش�����ادة/��شيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1012440:و�لتعمري ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدر �حمد عبد�للطيف هزمي �ل�شام�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يون�س �شعيد حممد �لغو��س �لزعابي

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مرو�س 

�لغربية رخ�شة رقم:CN 1235293 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح عبد�هلل ح�شن حممد �حلمادي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �لر�شيف 

رخ�شة رقم:CN 1134332  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان �شامل �شعيد حمد �ل�شاعدي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تنوير لعمال �لبال�شرت 

رخ�شة رقم:CN 1326227 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمبوب بيجم حممد �رملة �شامل باروت �شامل �ليا�س )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل جمعه �شامل �لكعبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�قبال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1181089:لطيف لعمال �لنجارة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  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 10762 بتاريخ 2013/4/9   

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

خليفة �شامل �لكعبي لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1142857 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  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 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعار�س 

CN 1287842:للدعاية و�لعالن رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  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 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
�لطابوق  لعمال  ح�شني  �ل�ش�����ادة/فاروق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لبا�شكو رخ�شة رقم:CN 1180518  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 2*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ فاروق ح�شني لعمال �لطابوق و�لبا�شكو
FAROOQ HUSSAIN BLOCK & PASCO WORKS EST

�ىل/برج �جليمي لعمال �لطابوق
AL JIMI TAWAR BLOCK WORKS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية ع�شري حمد �لدحبة �لعامري �ىل 
�لعني �شناعية �لعني �شناعية �لعني بناية ورثة �شعيد �شامل ر��شد �لعامري

تعديل ن�شاط/حذف �عمال بالط �لر�شفة �ملت�شابكة )�لبا�شكو و�لكارب�شتون( )4330008(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
)�شيجما  فرع  ذ.م.م  �لهند�شية  �لعاملية  �ل�ش�����ادة/�شيجما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�شية ذ.م.م( فرع �بوظبي رخ�شة رقم:CN 1181864  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

I G P L GENERAL TRADING LLC شافة �يه.جي.بي.�ل للتجارة �لعامة ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Investment Group - Pvt - Ltc حذف �ملجموعة �ل�شتثمارية �خل�شو�شية �ملحدودة 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل جمعه �ل�شري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد عبد�هلل جمعه ماجد �ل�شري
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 4*8 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شيجما �لعاملية �لهند�شية ذ.م.م فرع )�شيجما �لهند�شية ذ.م.م( فرع �بوظبي
SIGMA INTERNATIONAL ENGINEERING LLC BRARNCH )SIGMA ENGINEE

�ىل/�شيجما �لهند�شية)�س.ذ.م.م( - فرع �بوظبي 1
SIGMA ENGINEERING LLC BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/3 كو�رتر لرتكيب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملو�د �لعازلة رخ�شة رقم:CN 1164949 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/3 كو�رتر لرتكيب �ملو�د �لعازلة
3  QUARTER INSULATION MATERIALS INSTALLING

�ىل/ثري كو�رتر لرتكيب �ملخفي وزينة �ل�شيار�ت 
3  QUARTER INSULATION MATERIAL & CAR ACCESSORIES

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلديقة �لذهبية 

CN 1278765:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

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

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

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/لمار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1285394:هوت كوتور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  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 م غ

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شعبة هزمي للمالب�س 

و�لقم�شة رخ�شة رقم:CN 1154943 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4.15*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شعبة هزمي للمالب�س و�لقم�شة
SHUBAT HAZEEM GARMENTS & TEXTILES

�ىل/�شعبة هزمي للخياطة و�ملالب�س و�لقم�شة 
SHUBAT HAZEEM GARMENT TEXTILES AND TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية فئة ثانية )1410907.2(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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 10762 بتاريخ 2013/4/9   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
الو�سط  ال�سرق  هور�س  �سي  �ل�شادة/  بان  �لبحري( 
خلدمات البحرية ذ.م.م قد تقدمو� بطلب ت�شجيل 

�ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

بنما 42535-11 �أ�س تي �ي بي 33
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

ي�شر جمل�س �إد�رة �شركة دبي فري�شت �س.م.خ دعوة �مل�شاهمني �ىل �جتماع 
�جلمعية �لعمومية غري �لعادية لل�شركة ملناق�شة جدول �لعمال �لتايل:

�لم���ار�ت  ل��دول��ة  �مل��رك��زي  للم�شرف  �ملبدئية  �مل��و�ف��ق��ة  على  �لط���الع   -1
�لعربية �ملتحدة بالرت�خي�س لل�شركة بزيادة ر�أ�س �ملال.

�ل�شركة من 350 مليون درهم �ىل 458.4  ر�أ�شمال  زي��ادة  �ملو�فقة على   -2
مليون درهم.

3- تنازل �ل�شركاء عن حق �لولوية يف �لكتتاب يف �لزيادة على ر�أ�س �ملال 
ل�شالح �مل�شاهم �شركة دبي �ملالية مع �لخذ بعني �لعتبار �ن �لزيادة �شتتم 
�لزيادة  مببلغ  �ملالية  دب��ي  �شركة  م��ن  �مل��ق��دم  �لقر�س  حتويل  طريق  ع��ن 

وقدره 108.4 مليون درهم �ىل ��شهم يف ر�أ�س �ملال.
مبا  لل�شركة  �ل�شا�شي  و�لنظام  �لتاأ�شي�س  عقد  تعديل  على  �ملو�فقة   -4

يتو�فق مع �لزيادة �ملذكورة.
�لعدل على تعديل  �مام كاتب  5- تفوي�س رئي�س جمل�س �لد�رة للتوقيع 

عقد �لتاأ�شي�س و�لنظام �ل�شا�شي.
6- تعديل �ملادة 50 - ب من �لنظام �ل�شا�شي لل�شركة.

�شباحا  ع�شرة  �حلادية  �ل�شاعة   2013 �بريل   30 ي��وم  يف  �لجتماع  �شيعقد 
يف مقر مكاتب �ل�شركة ويف حال ح�شور ممثل عن �ل�شريك يرجى توقيع 
وت�شديق منوذج تفوي�س �حل�شور �لذي �شري�شل يف خطاب �لدعوة �لذي 

ير�شل �ىل كل م�شاهم على حدة.

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
 ل�سركة دبي فري�ست �س.م.خ

ي�شر جمل�س �إد�رة �شركة دبي فري�شت �س.م.خ دعوة �مل�شاهمني �ىل �جتماع �جلمعية 
�لعمومية �لعادية لل�شركة ملناق�شة جدول �لعمال �لتايل:

1- مر�جعة و�عتماد تقرير جمل�س �لد�رة حول �ن�شطة �ل�شركة ومركزها �ملايل 
عن �لفرتة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

2- مر�جعة و�عتماد تقرير مدققي �حل�شابات حول �لبيانات �ملالية لل�شركة عن 
�لفرتة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

عن  و�خل�شائر  �لرب��اح  وح�شاب  لل�شركة  �لعمومية  �مليز�نية  و�عتماد  مناق�شة   -3
�لفرتة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

4- �لنظر يف مقرتحات جمل�س �لد�رة ب�شاأن توزيع �لرباح.
5- �بر�ء ذمة �ع�شاء جمل�س �لد�رة ومدققي �حل�شابات لل�شركة من �مل�شوؤولية عن 

�لفرتة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.
6- تعيني مدققي �حل�شابات �خلارجيني لل�شركة لل�شنة �ملالية 2013 وحتديد �تعابهم.

7- �لت�شديق على �لتغيري�ت �لتالية على جمل�س �لد�رة:
)�أ( ��شتقالة �لع�شو با�شل قباين.

)ب( تعيني �لع�شو خالد �ل�شام�شي.
ويا�شر  و�شهاب لطفي  بوحميد  وه��دى  بريك  بن  �لع�شاء حممد  ��شتمر�ر  )ت( 

ز�يد يف ع�شويتهم.
�شيعقد �لجتماع يف يوم 30 �بريل 2013 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا يف مقر مكاتب 
منوذج  وت�شديق  توقيع  ي��رج��ى  �ل�شريك  ع��ن  ممثل  ح�شور  ح��ال  ويف  �ل�شركة 
�لذي ير�شل �ىل كل م�شاهم  �لدعوة  �لذي �شري�شل يف خطاب  تفوي�س �حل�شور 

على حدة.

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
 ل�سركة دبي فري�ست �س.م.خ
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�إىل  �أدت  �لعر�ق  �ل�شيا�شية يف  �أن �خلالفات بني �لقوى  يرى خرب�ء 
جمل�س  ت�شريع  عدم  ب�شبب  �قت�شادي،  م�شروع  �آلف  �أربعة  تعطيل 
ت��دع��م من��و �لق��ت�����ش��اد، خل�����ش��وع��ه��ا للمحا�ش�شة  ق��و�ن��ني  �ل���ن���و�ب 
و�لنز�عات �ل�شيا�شية، موؤكدين �أن �لدورة �لربملانية �حلالية عقيمة 
من ناحية ت�شريع �لقو�نني �لقت�شادية ومل ت�شتطع مو�كبة �لتطور 
يف منو �قت�شاد �لبالد. وقال رئي�س �حتاد رجال �لأعمال �لعر�قيني 
يف  �ملعطلة  و�ل�شناعية  �ل��زر�ع��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  �إن  بليبل  ر���ش��ا  ر�غ���ب 
عدم  ب�شبب   ،90% �إىل  ن�شبتها  ت�شل  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لن�شاط  دمي��وم��ة  على  حتافظ  �لتي  �لقت�شادية  �لقو�نني  تفعيل 
�لقت�شادي، مما �أدى �إىل �شلل �لقت�شاد �لعر�قي ل�شتخد�مه قو�نني 
يعي�شه  �ل��ذي  �لنفتاح  مرحلة  مع  تتنا�شب  ل  وهي  �ل�شابق،  �لنظام 
بني  �خل��الف��ات  ون�شوء  �مل�شالح  ت�شارب  �أن  بليبل  و�أ���ش��اف  �ل��ع��ر�ق. 
�ل�شيا�شيني منَع تفعيل �قت�شاد �ل�شوق لعدم �لعمل بالقو�نني �لتي 
�آلف م�شروع  �أربعة  �أك��رث من  �إىل تعطيل  �أدى  �لربملان، مما  �أقرها 
�قت�شادي، م�شري�ً �إىل �أن �حلاكم �ملدين �لأمريكي بول برمير �شاهم 
ب�شكل كبري يف تعطيل �لقت�شاد من خالل �ل�شماح باإدخال �شتى �أنو�ع 
�أن  بليبل  و�أك��د  نوعية.  رقابة  �أو  �شو�بط  دون  �ل�شوق  �إىل  �لب�شائع 
�إقر�ر خطة �لتنمية �لوطنية  تفعيل هذه �مل�شاريع يكون عن طريق 
�لتي تخ�ش�س �أمو�ل من �مليز�نية لإنقاذ قطاعات �لزر�عة و�ل�شناعة 
و�ل�شياحة، مبينا �أن �لدولة �لعر�قية تهتم بقطاعي �ل�شيا�شة و�لأمن 

ول تهتم بقطاع �لقت�شاد على �لرغم من �أنه ع�شب �ل�شيا�شة.
 

قتل 3 جنود مينيني و�أ�شيب 4 �آخرون بجروح، �م�س، بهجوم �شّنه 
م�شّلحون قبليون على دورية ع�شكرية يف منطقة �شرو�ح مبحافظة 

ماأرب �شمال �شرق �ليمن.
و�أبلغ م�شدر ع�شكري ميني يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال، �أن م�شّلحني 
م��ن رج���ال �ل��ق��ب��ائ��ل ���ش��ّن��و� ه��ج��وم��اً ب��ق��ذ�ئ��ف �آرب����ي ج��ي ع��ل��ى دورية 
 3 مقتل  �إىل  �أّدى  ���ش��رو�ح،  منطقة  يف   312 للو�ء  تابعة  ع�شكرية 
�إن �لهجوم تز�من مع  . وق��ال �مل�شدر  �آخرين   4 من �جلنود وج��رح 
هجوميني لرجال �لقبائل �ليوم، ��شتهدفا �أنبوب �لنفط يف �شرو�ح 
وخ��ط��وط �ل��ك��ه��رب��اء �ل��ت��ي ت��غ��ذي �مل��ح��اف��ظ��ات �ل��ي��م��ن��ي��ة، م��ا ت�شّبب 
بانقطاع �لتيار �لكهربائي . وكانت قبائل من منطقة �شرو�ح طالبت 
�جلمعة  ي��وم  ق�شو�  رجالها  من   4 قتلة  بت�شليم  �ليمنية  �ل�شلطات 
�أع�شاء  312 مدّرع. و�أد�ن  �للو�ء  �أيدي جنود يتبعون  �ملا�شي، على 
4 من رجال  �ملنتمون ملحافظة م��اأرب، قتل  موؤمتر �حل��و�ر �لوطني 
وطالبو�  بقتلهم،  ب�شرو�ح  ع�شكرية  دوري��ة  �أف��ر�د  و�تهمو�  �لقبائل، 

ب�شرعة ت�شليم �لقتلة وتقدميهم للمحاكمة.

قال وزير كوري جنوبي �م�س �ن حتركات حول موقع جتارب نووية 
يف كوريا �ل�شمالية ت�شري �ىل �أن �لدولة �ل�شيوعية �ملنعزلة قد جتري 
�شبه  يف  �لتوتر�ت  ت�شاعد  �ىل  ي��وؤدي  قد  مما  �أخ��رى  نووية  جتربة 

�جلزيرة �لكورية.
وجاءت ت�شريحات ريو كيهي جاي وزير �لوحدة يف كوريا �جلنوبية 
بعد تقارير �شحيفة وتوبيخات غري معتادة وجهت لكوريا �ل�شمالية 
وت�شاعدت  �ل��وح��ي��دة  و�مل��ال��ي��ة  �لدبلوما�شية  حليفتها  �ل�شني  م��ن 
�لتكهنات باأن كوريا �ل�شمالية قد جتري جتربة لطالق �شاروخ يف 

�مل�شتقبل �لقريب.
وكانت جتربة نووية ثالثة �أجرتها كوريا �ل�شمالية يوم 12 فرب�ير 
�شباط قد �أدت �ىل فر�س �لمم �ملتحدة عقوبات �أكرث �شر�مة على 
بيوجنياجن مما �أغ�شب �لدولة �ل�شيوعية. وهددت كوريا �ل�شمالية 

منذ ذلك �حلني ب�شن حرب على �جلنوب وعلى �لوليات �ملتحدة.
وقال وزير �لوحدة ل ي�شعني �ل �أن �أقول �ن هناك موؤ�شر�ت من هذ� 

�لنوع. ومل يذكر �لوزير تفا�شيل نظر� لتعلق �لمر باملخابر�ت.
وكانت �شحيفة جوجناجن �يلبو نقلت عن م�شوؤول حكومي كبري يف 
كوريا �جلنوبية قوله �ن حترك �أفر�د و�شيار�ت يف موقع بوجني ري 

للتجارب ي�شبه �لتحركات �لتي ر�شدت قبل جتربة فرب�ير.

عوا�صم

بغداد

�سول

�سنعاء

�لربملان �لأردين ي�شيد 
بالعالقات مع دول �لتعاون 

•• عمان-يو بي اأي:

�أ�شاد جمل�س �لنو�ب �لأردين، �م�س، مبو�قف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
�لتقدير  بكّل  �ملجل�س  عن  �شادر  بيان  وق��ال  معها  و�لعالقة  �ململكة،  جت��اه 
�خلليج  دول  م��و�ق��ف  �لأردين  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يثّمن  باجلميل،  و�ل��ع��رف��ان 
وما  �ل��دو�م  �لتي عك�شت على  �ملو�قف  �لأردن، هذه  �ل�شقيقة جتاه  �لعربي 
تز�ل و�شائج �لأخّوة �ل�شادقة و�ملحبة �خلال�شة . و�أ�شاف �أن جمل�س �لنو�ب 
ببالغ  وخميماته،  وريفه  مدنه  يف  �لأردين  �ل�شعب  با�شم  يتقّدم  �لأردين 
�ل�شكر وعظيم �لتقدير من �لأ�شقاء يف كافة �لدول �خلليجية �ل�شقيقة على 
مو�قفهم �لنبيلة، وهم يدركون ما يعانيه �لأردن من ظروف ب�شبب تد�عيات 
عدد  لتز�يد  �إ�شافية،  �أعباء  من  يتحمله  وم��ا  �ملنطقة،  يف  �ل�شتقر�ر  ع��دم 
�لالجئني �لذي يرتفع كل يوم . ولفت �لبيان �إىل �أن  �لأ�شقاء )�خلليجيني( 
�لعربي  �لدم  �أن  على  يوؤكدون  �إمنا  و�قت�شادياً  �شيا�شياً  �ملتو��شل  بدعمهم 
نب�س  و�شيظل  غيور�ً،  نقياً  طاهر�ً  �لعروبة  �أبناء  ع��روق  يف  ي�شري  �شيظل 
�لأردن من  �لأ�شقاء )�خلليجيني( ميّكن  �أن دعم  و�أو�شح   . �لقلوب و�ح��د�ً 
�لقيام بو�جبه �لإن�شاين جتاه �إخوته )�لالجئني �ل�شوريني( �لذين جلاأو� 
لالأردن هرباً من جحيم �ملعاناة و�ملوت �لذي يطاردهم . وخل�س �لبيان �إىل 
�لقول �إنه يف �لوقت �لذي يوؤكد فيه نو�ب �ل�شعب �لأردين �شكرهم وتقديرهم 
و�متنانهم لالأ�شقاء يف دول �خلليج �لعربي، فاإنهم ليت�شّرعون �ىل �ملوىل 
�شبحانه �أن يحفظ �لأهل و�لعزوة قادة و�شعوباً و�أن يدمي على دولهم نعمتي 
�لأمن و�لأمان، و�شيظل �لأردن بعون �هلل ثم بدعمهم �ملتو��شل ومو�قفهم 

�ل�شجاعة �ملخل�شة لالأمة .

عبا�س يتم�سك بوقف اال�ستيطان واإطالق االأ�سرى 

�حتجاجات على وقف م�شاعد�ت �لأونرو� و�لحتالل يغلق معابر غزة

ت�شاوؤم بزيارة كريي ودعوة جللب كيم للجنائية

�ل�شمالية  �لكورية  �لتهديد�ت  �أخ��ذ 
بيونغ  ول���ك���ن  ع���ل���ى حم���م���ل �جل������د، 
نووية  ق��ن��اب��ل  ب��ال��ف��ع��ل  متتلك  ي��ان��غ 
متتلك  �أنها  كما  قنبلة،  ب�12  تقدر 
يتطلب  ل  و�أن���ه  بال�شتية،  ���ش��و�ري��خ 
�ل�شنو�ت  م���ن  �ل��ك��ث��ري  م��ن��ه��ا  �لأم�����ر 
ح��ت��ى ت�����ش��م��م روؤو����ش���ا ن���ووي���ة تكون 
قادرة على �شرب مو�قع يف �لوليات 
�إنه  وق��ال��ت  ه��ول��ي��وود.  مثل  �ملتحدة 
لكوريا  �لغارب  على  �حلبل  ُت��رك  �إذ� 
�شتحذو  �أخ��رى  دول  ف��اإن  �ل�شمالية، 
حذوها مثل �إير�ن و�ل�شعودية ورمبا 
من  ���ش��ار  �أن���ه  م�شيفة  م�شر،  حتى 
�لزعيم  �أم�����ر  م��ع��اجل��ة  �ل�������ش���روري 
�لأو�ن،  فو�ت  قبل  �ل�شمايل  �لكوري 
نووي  بهجوم  تهديد�ته  لأن  وذل��ك 
�شد  جرمية  وت�شكل  �ملدنيني  تطال 

�لإن�شانية.

•• لندن-وكاالت:

�لأمريكية  �ل�شحف  معظم  تناولت 
ب���ال���ن���ق���د و�ل���ت���ح���ل���ي���ل زي��������ارة وزي����ر 
�خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة ج���ون كريي 
بع�شها  وق��ال  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  �إىل 
�إن كريي يعود للمنطقة و�شط �شقف 
�ل�شالم  ب�����ش��اأن  منخف�س  ت��وق��ع��ات 
كما  و�لفل�شطينيني،  �إ�شر�ئيل  ب��ني 
دعت �أخرى �لأمم �ملتحدة �إىل جلب 
�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �أون 
�أن تهديد�ته ت�شكل جرمية  بدعوى 
�شد �لإن�شانية.  فقد قالت �شحيفة 
�لكثري  لي�س هناك  �إن��ه  ذي غارديان 
ب���اأن زيارة  �ل��ت��ف��اوؤل  �إىل  ي��دع��و  مم��ا 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي �شتعيد 
عملية �ل�شالم �ملتعرثة بني �إ�شر�ئيل 
م�شارها  �إىل  و�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
�أن  ي��ت��وق��ع  �أن����ه  م�شيفة  �ل�����ش��ح��ي��ح، 
بزيار�ت  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل  ك���ريي  ي��ع��ود 
�لقادمة،  �ل�����ش��ه��ور  خ���الل  م��ك��وك��ي��ة 
وذلك من �أجل مقارعة �ل�شر�ع بني 
�جل��ان��ب��ي �ل���ذي ي��ع��ود ب���ج���ذوره �إىل 
�أك���رث م��ن 65 ع��ام��ا. و�أو���ش��ح��ت �أن 
�لهوة  جل�شر  جاهد�  �شي�شعى  كريي 
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  ب��ني 
�لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  ورئي�س  عبا�س 
يف  ت�شببت  و�لتي  نتنياهو،  بنيامني 
ت��ع��رث م��ب��اح��ث��ات �ل�����ش��الم م��ن��ذ �أكرث 
من عامني ون�شف �لعام. من جانبها 
قالت �شحيفة تامي يف �فتتاحيتها �إن 
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  حماولة 
�ملنطقة  يف  د�ئ���م���ة  ت�����ش��وي��ة  لإي���ج���اد 
���ش��ت��ك��ون حم����اول����ة ف���ا����ش���ل���ة، وذل����ك 
�لإ�شر�ئيليون  �ل���ق���ادة  ي��ك��ن  مل  م���ا 
بال�شالم  ر�غ��ب��ني  و�لفل�شطينيون 
بال�شر�ع، م�شرية  �أكرث من رغبتهم 

يافا.. مدينة فل�شطينية 
تتحدى �ل�شتيطان و�لتهويد 

•• يافا-وكاالت:
ت�شفية  عملية  �أو���ش��ع  �إىل  يافا  يف  �لفل�شطينيني  �لالجئني  ع��ق��ار�ت  تتعر�س 
وتطهري وبيع باملز�د �لعلني من قبل �لدولة �لإ�شر�ئيلية �لتي فتحت �ملجال �أمام 
�شركات �لعقار�ت �لإ�شر�ئيلية و�لأجنبية جللب �مل�شتثمرين و�لأثرياء من جميع 
�أكرث من مائة  يافا  1948 كان يف  �لعامل وتوطينهم فيها. وقبل نكبة  �أنحاء 
�أربعة  نحو  وقتها  منهم  ليبقى  �لعظمى  غالبيتهم  و�شرد  ُهّجر  فل�شطيني  �ألف 
�آلف ن�شمة عانو� �لأمّرين، �ل�شطهاد و�لتطهري �لعرقي. يف حني يبلغ عددهم 
فر�س  من  �لعقار�ت  �شركات  �إ�شر�ئيل  ومّكنت  فقط  �ألفا   15 يقارب  ما  �لآن 
و�أ�شحاب  �لأغنياء  و��شتقد�م  �ل�شتثماري  �لنهج  باعتماد  �لأر���س  على  وقائع 
�ل�شيا�شات  �ل�شكان �لأ�شليني �لذين حتولو� جر�ء  روؤو���س �لأم��و�ل على ح�شاب 
�حلكومية لطبقة �شعيفة ُمعدمة وحلقة م�شت�شعفة، �إذ �أُخ�شعت جميع عقار�ت 
و�أمالك �لالجئني و�لغائبني عن �ملدينة و�أمالك �لوقف �لإ�شالمي ل�شيطرة ما 
ي�شمى حار�س �أمالك �لغائبني . وبالتو�زي مع ذلك مت ��شتقد�م جماعات يهودية 
��شتيطانية من �ل�شفة �لغربية خ�ش�س لهم مبنى لإن�شاء مدر�شة دينية تور�تية 
تغذي �لفكر �ل�شتيطاين. كما ُطرح عطاء لإقامة حي ��شتيطاين خا�س بهذه 
�جلماعات يف قلب �لتو�جد �ل�شكاين �لعربي بحي �جلبلية، مما ينذر باحتكاك 
�لذي  �ل�شيا�شي  �لديني  �ملخطط  وت�شادم ومو�جهة حتمية م�شتقبلية مع هذ� 
يهدف لتفريغ �لوجود �لفل�شطيني من يافا و�شطب تاريخها وح�شارتها. ويقول 
�ملدينة  �إن  �شحادة  �أب��و  �شامي  د.  يافا  تاريخ  و�لباحث يف  �لقيادي بحي �جلبلية 
تتعر�س لهجمة �إ�شر�ئيلية تهدف لبيعها باملز�د �لعلني وذلك عرب طم�س معاملها 
�إن�شاء  �أنحائها، ومن ثم  و�ل�شتحو�ذ على عقار�ت و�أر��شي �لالجئني مبختلف 
منتجعات �شياحية وفنادق وجممعات جتارية وترفيهية لالأثرياء لتكون مدينة 
للفنانني و�أ�شحاب روؤو�س �لأمو�ل، مع �لهتمام بتغييب تاريخ وح�شارة �ملدينة 

�لتي حتولت �إىل �أغلى مدن �لعامل من حيث �لعقار�ت و�مل�شاكن.

وزير  �لبارحة  �لتقى  ك��ريي  �أن  �إىل 
�خلارجية �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو 
يف �إ���ش��ط��ن��ب��ول، ث��م �ل��ت��ق��ى ع��ب��ا���س يف 
و�أ�شافت  �لغربية.  بال�شفة  �هلل  ر�م 
تبدو  خطة  وبجعبته  جاء  كريي  �أن 
ماألوفة،  ول��ك��ن��ه��ا  ت��رح��ي��ب  م��و���ش��ع 
تقت�شي  �خل����ط����ة  �أن  م���و����ش���ح���ة 
�لع�����رت�ف �ل��ك��ام��ل ب��اإ���ش��ر�ئ��ي��ل من 
�لعربية  �ل������دول  م���ن  ك��ث��ري  ج���ان���ب 
مقابل قيام دولة فل�شطينية م�شتقلة 
�خلطة  ه��ذه  �إن  وق��ال��ت  �شيادة،  ذ�ت 
�إد�رة  ب��ه��ا  ن�����ادت  �ل���ت���ي  ن��ف�����ش��ه��ا  ه���ي 
�لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما قبل 
خم�س �شنو�ت، ولكنها تعرثت ب�شبب 
�شيا�شة �ل�شتيطان �لإ�شر�ئيلية، مما 
و�شع عملية �ل�شالم برمتها يف ماأزق. 
كريي  �ل��ت��ق��ى  ع��ب��ا���س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
و�شل  �أن  بعد  �هلل،  ر�م  يف  �ل��ب��ارح��ة 

�لرتكية،  �لعا�شمة  من  قادما  �إليها 
و�أن وزيرة �لعدل �لإ�شر�ئيلية ت�شيبي 
لرتكيا  دور  �أي  ����ش��ت��ب��ع��دت  ل��ي��ف��ن��ي 
لإح���ي���اء عملية  �حل����ايل  �ل���وق���ت  يف 
�لإ�شر�ئيليني  بني  �ملتعرثة  �ل�شالم 
�لكوري  �ل�شاأن  ويف  و�لفل�شطينيني. 
�شبه  �أج���و�ء  ي�شود  �ل��ذي  و�لت�شعيد 
�جلزيرة �لكورية، دعت �شحيفة ذي 
�شرورة  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  غارديان 
�إىل  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  جلب 
وذلك  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية  �ملحكمة 
نووية  هجمات  ب�شن  تهديد�ته  لأن 
����ش���د ك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة و�ل���ي���اب���ان 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وم��و�ق��ع �أخرى 

تعترب جرمية �شد �لإن�شانية.
و�أو���ش��ح��ت م��ن خ��الل مقال ن�شرته 
جيفري  �ل�����ربي�����ط�����اين  ل����ل����ك����ات����ب 
�ل�شروري  من  لي�س  �أنه  روبرت�شون 

�أوغلو يهنئ رئي�س �حلكومة �للبنانية مبن�شبه
وكانت �لرئا�شة �للبنانية �أعلنت، �ل�شبت تكليف �لنائب 
ح�شوله  بعد  وذل��ك  �ملقبلة،  �حلكومة  بت�شكيل  �شالم 
مع  �جل��ه��وري��ة  رئي�س  يجريها  ملزمة  �إ�شت�شار�ت  يف 
�لنو�ب، على 124 �شوتاً من �أ�شل 128 هو �إجمايل 

عدد �أع�شاء �لربملان �للبناين ..
�حلكوم���ة  ب��ت�����ش��������������ك��ي��ل  �مل��ك��ل��ف  �ل��رئ��ي�����س  وي��ب��������������������د�أ 
�ملقب����ل  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  ر�شمًيا  �لنيابية  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
�ملجل�����س  �لنيابي�����ة يف  �لكت������ل  يلتق���ي خمتلف  بح���يث 
�ش������كل  يخ����س  م����ا  يف  ر�أيه����ا  عن���د  للوق��وف  �لنياب���ي 
�حلكوم����ة �لو�جب ت�ش����كيلها وع����دد �أع�شائه����ا و�أب����رز 

�أهد�فها.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

�أوغلو،  د�وود  �أح��م��د  �ل��رتك��ي،  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ه��ّن��اأ 
�للبناين، متام �شالم، على تكليفه  �لنائب يف �لربملان 

ت�شكيل حكومة جديدة يف لبنان.
ب��ي��ان للخارجية  �لأن��ا���ش��ول ع��ن  �أن��ب��اء  ونقلت وك��ال��ة 
�لرتكية، �أن د�وود �أوغلو �أجرى �ت�شال هاتفياً، ب�شالم 

ليقدم له �لتهاين باملن�شب �جلديد.
�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  لرئي�س  �ل��رتك��ي  �ل��وزي��ر  ون��ق��ل 
�جلديد، تهاين �حلكومة �لرتكية، متمنياً له �لتوفيق 

يف �ملرحلة �جلديدة.

مبا�شرة  وت��وج��ه  ت.غ   14،50
�لغربية  ب��ال�����ش��ف��ة  �هلل  ر�م  �ىل 
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  ل���ل���ق���اء 
حم��م��ود ع��ب��ا���س م�����ش��اء، ع��ل��ى �ن 
�ل�شر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  يلتقي 

بنيامني نتانياهو �لثالثاء.
وك��ان��ت و����ش��ن��ط��ن ح���ذرت م�شبقا 
من �ن ك��ريي ل يحمل �ي خطة 
با�شم  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت  ����ش���الم 
�خل����ارج����ي����ة ف���ي���ك���ت���وري���ا ن���ولن���د 
�ل�شتماع  يف  ي���رغ���ب  ك����ريي  �ن 
ل��ل��ط��رف��ني ل��ك��ي ي����رى م���ا ميكن 
�ملفاو�شات  ل�شتئناف  ب��ه  �لقيام 
�ل�شر�ئيلية �لفل�شطينية �ملجمدة 

منذ �يلول-�شبتمرب 2010.
�ىل ذل����ك، ذك����ر ���ش��ه��ود ع��ي��ان �ن 
تظاهرو�  �لفل�شطينيني  م��ئ��ات 
�م�������س �م������ام م���ق���ر وك����ال����ة غوث 
وت�شغيل �لالجئني �لفل�شطينيني 
غ����زة  م����دي����ن����ة  )�لون�����������������رو�( يف 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق�����ر�ر �لون������رو� 
وقف �مل�شاعد�ت �لنقدية ملئة �لف 
و��شتبد�لها  �ل��ق��ط��اع  يف  لج����ىء 

بفر�س عمل موؤقتة حمدودة.

•• رام اهلل -غزة-وكاالت

�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  ط���ال���ب 
حم��م��ود ع��ب��ا���س ����ش��ر�ئ��ي��ل بوقف 
�ل�شتيطان و�لفر�ج عن �ل�شرى 
�ملفاو�شات،  ط��اول��ة  �ىل  ل��ل��ع��ودة 
خ��الل ل��ق��اء م��ع وزي���ر �خلارجية 
�لم�����ريك�����ي ج�����ون ك�����ريي �ل����ذي 
يقوم بجولة على �ل�شرق �لو�شط 
عملية  �ح���ي���اء  �م���ك���ان���ات  ل��ب��ح��ث 

�ل�شالم.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل���ن���اط���ق  وق�����ال 
ردينه  �ب����و  ن��ب��ي��ل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
لوكالة فر�ن�س بر�س عقب �للقاء 
يف  �لفل�شطينية  �لرئا�شة  مقر  يف 
كرر  ع��ب��ا���س  �ل��رئ��ي�����س  �ن  �هلل  ر�م 
ميانع  ل  �نه  �لفل�شطيني  �ملوقف 
�مل��ف��او���ش��ات لكن من  �ل��ع��ودة �ىل 
�ل�شتيطان  وق�����ف  �ل���������ش����روري 
و�ط�����الق ����ش���ر�ح �ل����ش���رى �لمر 
�لكربى  �لول��وي��ة  نعتربه  �ل���ذي 
للعودة  �ملنا�شب  �جلو  تخلق  �لتي 

�ىل �ملفاو�شات .
�لرئي�س  �ن  ردي��ن��ة  �ب���و  و�����ش���اف 

�كد  كما  د�ئ��م��ا  �ك��د  �لفل�شطيني 
�ليوم �ننا نعترب �ن �طالق �شر�ح 
�لتي تخلق  �لول��وي��ة  له  �ل�شرى 
�ملناخات �ملنا�شبة لمكانية حتريك 
وقال  �لم���ام   �ىل  �ل�شالم  عملية 
�ي�����ش��ا �ن ل��ق��اء ع��ب��ا���س م��ع كريي 
�لت�شالت  متابعة  �ط��ار  يف  ياتي 
�مل�شتمرة  �لمريكية  �لفل�شطينية 
�لمريكي  �لرئي�س  و���ش��ول  منذ 
و�لتي  �ملنطقة  �ىل  �وب��ام��ا  ب��ار�ك 
����ش���ت�������ش���ت���م���ر خ�������الل �ل����ش���اب���ي���ع 
�مكانية  ل�شتك�ش�����اف  �ل��ق��ادم��ة 
ل�شتئناف  �ملنا�شبة  �ملناخات  خلق 

عملية �ل�شالم .
وك���ان ه��ذ� ر�ب���ع ل��ق��اء ب��ني عبا�س 
وكريي منذ ت�شلم وزير �خلارجية 
م�شوؤول  وق��ال  من�شبه  �لمريكي 
�لمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف 
ثمانني  ��شتمر  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  �ن 
�جو�ء  �ح��الل  �شبل  تناول  دقيقة 
موؤ�تية لجر�ء مفاو�شات و��شفا 

�لجتماع بانه بناء .
وو�شل كريي �لتي من تركيا، �ىل 
مطار بن غوريون حو�ىل �ل�شاعة 

برفع  �ملتظاهرين  ع��دد من  وق��ام 
بالغاء  �لون���رو�  تطالب  �شعار�ت 
�لتقلي�شات منها ل عودة عن حق 
وين  �ر�شنا،  �ىل  عائدون  �لعودة، 
�لعرب من ح�شارنا وم�شاعد�تنا، 

نريد خبز� ل نريد �لعابا .
عاما   40 ن�����ش��ار  �مي����ان  وق���ال���ت 
�لوكالة  �م����ام  معت�شمون  ن��ح��ن 
ع�������ش���ان �ل����وك����ال����ة ب�����ش��ب��ب وق���ف 
و�لتموين  �مل������وؤن  �مل��خ�����ش�����ش��ات، 
و�لربعني �شيكل )10 دولر�ت(. 
هل هذ� يكفي لثالثة �شهور، هذ� 
ل يكفي لطفل و�حد من �كل من 
�شرب وعالج وتعليم. ملاذ� ل يكون 
ملاذ�  �لعامل،  �طفال  مثل  �طفالنا 

يحرم لجئو فل�شطني؟ 
�لول  يف  �وقفت  �لون���رو�  وكانت 
من ني�شان �بريل �جلاري برنامج 
�مل�شاعد�ت �لتي كانت تقدمها �ىل 
�لف  مئة  ت�شم  عائلة  �ل��ف   21
لجىء يف قطاع غزة و��شتبدلتها 
ثالثة  مل��دة  م��وؤق��ت��ة  عمل  بفر�س 
�لف  ع�شرة  حل��و�يل  فقط  ��شهر 

عائلة منها.

�ملتحدث  �ب��و ح�شنة  وق��ال عدنان 
ب���ا����ش���م �لون����������رو� �خل���م���ي�������س �ن 
�لقر�ر �تخذ ب�شبب �لزمة �ملالية 
وت��ظ��اه��ر ع�����ش��ر�ت م��ن �لالجئني 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �خل��م��ي�����س �م���ام 
هذ�  على  �حتجاجا  �لوكالة  مقر 
�لقر�ر و�قتحم بع�شهم مقرها يف 
غزة مما دفع �لونرو� �ىل �غالق 
يف  �لغاثة  وتوزيع  مر�كز  جميع 

�لقطاع.
�شلطات  �أغ��ل��ق��ت  �ل�شياق،  ذ�ت  يف 
�شباح  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �لح����ت����الل 
�م�س �لثنني معرب كرم �أبو �شامل 
�لب�شائع و�ملحروقات  �أمام حركة 
�لقادمة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت 
�إطالق  �أعقاب  �إىل غزة، وذلك يف 
���ش��اروخ م��ن �مل��ع��رب �أم�����س �لأحد 
ب����ال����ت����ز�م����ن م�����ع و������ش�����ول وزي�����ر 
�لأمريكي جون كريي  �خلارجية 

�إىل �إ�شر�ئيل.
�جلي�س  با�شم  متحدثة  و�شرحت 
باأن  ب��ر���س  لفر�ن�س  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
معرب كرم �شالوم )كرم �أبو �شامل( 
�أعقاب  يف  �آخ��ر  �إ�شعار  مغلق حتى 

�أمام  �إل  �ل�����ش��اروخ،  ه���ذ�  �إط����الق 
�حلالت �لإن�شانية .

تن�شيق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  و�أو������ش�����ح 
ر�ئد  �لقطاع،  �لب�شائع يف  �إدخ��ال 
و�ملعلومات  �لأن��ب��اء  لوكالة  فتوح 
�شلطات  �أن  )وف���ا(  �لفل�شطينية 
�ملعرب  ب������اأن  �أب��ل��غ��ت��ن��ا  �لح����ت����الل 
�شيكون مغلقا حتت حجج و�هية .

ت�شمي  �شلفية  ج��م��اع��ة  و�أع��ل��ن��ت 
نف�شها جمل�س �ل�شورى موؤئوليتها 
عن �إطالق �شو�ريخ يف وقت �شابق 
�أثناء  ���ش��ي��م��ا  ول  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ع��ل��ى 
بار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  زي���ارة 
�أو�خ�����ر  يف  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل  �أوب����ام����ا 

مار�س-�آذ�ر.
هو  �شامل  �أب��و  ك��رم  ويعترب معرب 
�مل��ن��ف��ذ �ل��ت��ج��اري �ل��وح��ي��د �لذي 
و�لوقود  �ل��ب�����ش��ائ��ع  م��ن��ه  ت��دخ��ل 
�شلطات  وتغلقه  غ��زة،  قطاع  �إىل 
�لحتالل يومي �جلمعة و�ل�شبت 
م���ن ك���ل �أ����ش���ب���وع، ك��م��ا ت��غ��ل��ق��ه يف 
�إن����ذ�ر م�شبق  ك��ث��رية دون  �أح��ي��ان 
�حتياجات  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر  وب��غ�����س 

�شكان �لقطاع.

�إ�شر�ئيل تعر�شت لأقوى هجوم �إلكرتوين
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ذكرت تقارير، �م�س �أن �إ�شر�ئيل تعر�شت لأقوى هجوم �لكرتوين �شايرب �شنه هاكرز فل�شطينيون وعرب خالل �ليومني �ملا�شيني، و�أن �ل�شرر 
�لأ�شا�شي متثل بتوقف عمل مو�قع �لكرتونية حكومية لفرت�ت ق�شرية، لكن �لتوقعات ت�شري �إىل هجمات كهذه �أقوى يف �مل�شتقبل.

300 و600 موقع  �لأول، ما بني  �أم�س  ��شتهدف حتى م�شاء  �ل�شايرب  �إن هجوم  �ملعلومات،  �لإ�شر�ئيلية حلماية  �لهيئة  وقالت م�شادر يف 
�لكرتوين، بينها �ملو�قع �للكرتونية لوز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ل�شناعات �لع�شكرية �لتي حلقت بهما �لأ�شر�ر �لأكرب وتوقف عملهما عدة 

�شاعات.
و�أعلنت وز�رة �ملالية �لإ�شر�ئيلية �أنها ت�شدت لعدة هجمات �شايرب �شد مو�قعها �للكرتونية ونقلت �شحيفة هاآرت�س عن �أيف فاي�شمان، مدير 
عام �شركة �شي �شيكيورتي �مل�شوؤولة عن تفعيل �لهيئة �لإ�شر�ئيلية حلماية �ملعلومات، قوله �إن �لهجوم كان �أقوى من �أي هجوم و�جهناه يف 

�ملا�شي، ورغم ذلك فاإنه كان مفاجئاً ب�شعف نوعيته، ونتوقع �أن يكون �لهجوم �ملقبل �أ�شد قوة بكثري من حيث �لنوعية و�لكمية .
�ل�شحاب  �إ�شر�ئيل خالل عملية عمود  له  تعر�شت  �أ�شعاف من هجوم م�شابه  بع�شرة  �أق��وى  كان  �ل�شايرب �حلايل  �أن هجوم  فاي�شمان  وق��ّدر 

�لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية �شد قطاع غزة يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملا�شي.
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جماعتان مت�شددتان تتبنيان هجوم نيجرييا 
•• اأبوجا-وكاالت:

ق��ال��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ن��ي��ج��ريي��ة �إن 
ن�شبو�  ن��ي��ج��ريي��ني  م��ت�����ش��ددي��ن 
ل��ل�����ش��رط��ة يف  ت��اب��ع  ل��ق��ارب  كمينا 
�ملنتجة  �ل��ن��ي��ج��ر  دل���ت���ا  م��ن��ط��ق��ة 
�شرطيا،   12 وق���ت���ل���و�  ل��ل��ن��ف��ط 
و�أعلنت حركة حترير دلتا �لنيجر 
وهي �جلماعة �ملت�شددة �لرئي�شية 
يف �ملنطقة قبل �لعفو �ل�شادر عام 
هجوم  عن  م�شوؤوليتها   2009
�جل���م���ع���ة �ل������ذي وق�����ع ب���ع���د وقت 
با�شتئناف  تهديدها  م��ن  ق�شري 

�لهجمات.
و�أع����ل����ن����ت ج���م���اع���ة �أخ���������رى من 
تن�شط  �لتي  �مل�شلحة  �جل��م��اع��ات 
يف نيجرييا �أكرب منتج للنفط يف 
قرب  �لكمني  نفذت  �أنها  �أفريقيا 
قرية ع��ازوز�م��ا و�ل���ذي جن��ا منه 

�آخرين. �شرطيا   38
وك������ان������ت ح�����رك�����ة حت�����ري�����ر دل���ت���ا 
هجماتها  ت�شببت  �ل��ت��ي  �لنيجر 
�إنتاج �لنفط  يف ذروتها يف خف�س 
يف نيجرييا بنحو �لن�شف تقريبا 
قبل �لعفو عنها قد هددت يف وقت 
هذ�  هجماتها  با�شتئناف  ���ش��اب��ق 
زعيمها  �شجن  على  رد�  �لأ���ش��ب��وع 
ه����رني �أوك������اه ب��ع��د حم��اك��م��ت��ه يف 

جنوب �أفريقيا.
هاجمت  �إن����ه����ا  �حل����رك����ة  وق����ال����ت 

ويكيليك�س ين�شر 1.7 
مليون وثيقة دبلوما�شية 

•• لندن-يو بي اأي:

موقعه،  �أن  �أ���ش��اجن  جوليان  �أع��ل��ن 
�أكرث  ن�شر  �م�����س  ب���د�أ  ويكيليك�س، 
من 1.7 مليون وثيقة دبلوما�شية 
و��شتخبار�تية �مريكية تغطي كل 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، خ��الل �ل��ف��رتة من 

.1976 �إىل   1973
وق�������ال �أ������ش�����اجن ل���وك���ال���ة �لأن����ب����اء 
�أ�شو�شيي�شن(  )بري�س  �لربيطانية 
تغطي  �ل�������ش���ري���ة  �ل����وث����ائ����ق  �إن 
�لن�شاط  م���ن  و�����ش���ع���ة  جم��م��وع��ة 
و�ل�شتخبار�تي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�لعامل،  �أنحاء  �لمريكي يف جميع 
خالل فرتة تويل هرني ك�شينجر 
من�شبي وزير �خلارجية وم�شت�شار 

�لأمن �لقومي .
�ج���رى  وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س  �أن  و������ش����اف 
حت��ل��ي��اًل م��ف�����ش��اًل ل��ل��وث��ائ��ق قبل 
ت�شم  جم��م��وع��ة  وت�شمل  ن�����ش��ره��ا، 
�أل��ف مر��شلة من   250 �أك��رث من 
�لدبلوما�شية  �لربقيات  ف�شيحة 
�مل�شماة كيبل غيت ، �لتي بد�أ �ملوقع 
ن�شرها يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 

�لتايل. و�لعام   2010
�لوثائق  �أن  �إىل  �أ�����ش����اجن  و������ش����ار 
م�������ش���ّرب���ة، وعمل  �جل����دي����دة غ���ري 
�لعام  ط�����و�ل  وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س  م���وق���ع 
كمية  وتقييم  حتليل  على  �ملا�شي 
هائلة م��ن �ل��ربق��ي��ات �مل��وج��ودة يف 
قبل  �لأمريكي  �لوطني  �لأر�شيف 

�لإفر�ج عنها على �شكل بحث .

و�شيكون جتدد هجمات �مل�شلحني 
�شربة للرئي�س جودلك جوناثان 
�إيجاو  جمموعة  م��ن  نف�شه  وه��و 
����ش���اع���د على  �ل���ع���رق���ي���ة و�ل��������ذي 
هذ�  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �ل���ت���ف���او����س 
قو�ت  �أن  بالذكر  �جلدير  �لعفو، 
�لأم��������ن �ل���ن���ي���ج���ري���ة ت���ع���اين من 
�شغوط �شديدة ب�شبب ما ي�شهده 
ممن  هجمات  من  �لبالد  �شمايل 
يو�شفون مبت�شددين �إ�شالميني.

�إىل  �ل��ذي كان يف طريقه  �لقارب 
جنازة يف ولية بايل�شا لأن �لقو�ت 
تهديدها  �أخذ  رف�شت  �حلكومية 

على حممل �جلد.
�أر�شل  بيان  �حل��رك��ة يف  و�أ���ش��اف��ت 
من  وموقع  �لإلكرتوين  بالربيد 
�مل�شتعار  �ل�شم  جومو جبوم وهو 
�ل�����ذي ت�����ش��ت��خ��دم��ه �حل���رك���ة �أن���ه 
باعتباره  بياننا  رف�شهم  ب�شبب 
تهديد� �أجوف، �عرت�س مقاتلون 

�حلركة  من  بال�شالح  مدججون 
جم����م����وع����ة م�����ن ق���������و�ت �لأم�������ن 
�لتابعة للحكومة و��شتبكو� معهم 

يف معركة �شارية يف عازوز�ما .
وق��ال��ت �حل��رك��ة �إن �ل��ه��ج��وم نفذ 
يوم �ل�شبت ولي�س �جلمعة، بينما 
هرني  بايل�شا  ولي���ة  ح��اك��م  �أك���د 
�شرطيا   12 م���ق���ت���ل  دي���ك�������ش���ون 
وو�����ش����ف �حل�������ادث ب����اأن����ه �لأك�����رث 

ماأ�شاة وترويعا.

وزير خارجية فرن�شا ينفي �متالكه ح�شابًا خارجيًا له 
•• باري�س-وكاالت:

ن���ف���ى وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ف��رن�����ش��ي ل�����ور�ن 
�شحيفة  ن�شرتها  �شائعة  �عتربه  ما  فابيو�س 
�م�س  ع���دده���ا  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف  ل��ي��رب����ش��ي��ون 
�شوي�شر�،  يف  ح�شابا  ميلك  �أن���ه  م��ن  �لث��ن��ني 
ق�شائية  مبالحقات  �لقيام  ينوي  �إن��ه  وق��ال 
�أنفي  بيان  يف  فابيو�س  و�أو���ش��ح  لل�شحيفة.  
ليرب��شيون  �أوردت���ه���ا  �ل��ت��ي  �ل�شائعة  ر�شميا 
�أبريل-ني�شان،  من  �لثامن  �م�س  عددها  يف 
ون�شبت فيها ح�شابا يل يف �شوي�شر�. ل ترتكز 

هذه �ل�شائعة على �أي عن�شر مادي ول �أ�شا�س 
لها على �لإط��الق . و�أ�شاف وزير �خلارجية 
بالإجر�ء�ت  �لقيام  وكيله  كلف  �أنه  �لفرن�شي 
�لقانونية لإظهار حقيقة �لأمر ولوقف ن�شر 
ياأتي   . �لأخ��ب��ار �خلاطئة و�لف��رت�ئ��ي��ة  ه��ذه 
ذل���ك ب��ع��د �أي�����ام م���ن ت��ع��ر���س وزي����ر �خلز�نة 
�أجربته  لف�شيحة  �لفرن�شية  �حل��ك��وم��ة  يف 
ح�شاب  ب�����ش��اأن  ك��ذب  �أن  بعد  �ل�شتقالة  على 
�ل���ب���الد. و�أم�شى  ل���ه خ����ارج  ���ش��ري  م�����ش��ريف 
ووزير  فر�ن�شو� هولند  �ل�شرت�كي  �لرئي�س 
�ملالية �لأ�شبوع �ملا�شي يف �لرد على �تهامات 

•• اأنقرة-وكاالت:

�آلف  م��ع  �م�س  �لرتكية  �ل�شرطة  م��ن  عنا�شر  ��شتبك 
�ملتظاهرين �لذين جتمعو� �أمام حماكم قرب �إ�شطنبول، 
�شخ�س  ثالثمائة  ق��ر�ب��ة  حماكمة  با�شتئناف  ت��ن��دي��د� 
برئا�شة  �ل��رتك��ي��ة  باحلكومة  ل��الإط��اح��ة  �ل��ت��اآم��ر  بتهمة 
خر�طيم  �ل�شرطة  و��شتخدمت  �أردوغ����ان.  طيب  رج��ب 
�لذين  �ملتظاهرين  جموع  لتفريق  �ملدمع  و�ل��غ��از  �ملياه 
بهذه  ت��ن��دي��د�  �شيا�شية  و�أح����ز�ب  جمعيات  دع���و�ت  ل��ب��و� 
64 قد  بينهم  275 �شخ�شا من  �لتي ت�شمل  �ملحاكمة 
يو�جهون حكما بالإعد�م، وذلك مب�شاركة عدد من نو�ب 

حزب �ل�شعب �جلمهوري حزب �ملعار�شة �لرئي�شي.

وحاول �ملتظاهرون �لذين رفعو� �لعلم �لرتكي ولفتات 
�أحز�ب �لي�شار ك�شر �حلو�جز �لأمنية، مرددين نحن جنود 
�أتاتورك ، يف �إ�شارة �إىل م�شطفى كمال �أتاتورك موؤ�ش�س 
�لدولة �لرتكية �حلديثة و�أحد رموز �لدولة �لعلمانية. 
ويتز�من هذ� �لتحرك �لحتجاجي مع بدء �ملحكمة �م�س 
�ل�شتماع �إىل �آخر مر�فعات وكالء �ملتهمني، من �شباط 
�أو �شحفيني مالحقني بتهمة �ل�شعي لالإطاحة بحكومة 
�أردوغ��ان �لذي يتوىل �ل�شلطة منذ 2002. وتعد هذه 
�ملحاكمة �إحدى �لق�شايا �لقانونية �لكثرية �لتي فتحتها 
حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية �شد �جلي�س �لذي �أطاح 
�إ�شالمية  �أخ��رى  و�أج��رب   1960 منذ  حكومات  بثالث 

على �ل�شتقالة يف 1997 .

�لعر�ق يعدم �شبعة مد�نني بالإرهاب
•• بغداد-ا ف ب:

حكم  تنفيذ  بر�س  لفر�ن�س  �لعر�قية  �لعدل  وز�رة  يف  رفيع  م�شوؤول  �علن 
�لعد�م بحق �شبعة ��شخا�س �دينو� وفقا لقانون مكافحة �لرهاب . وقال 
لوز�رة  �لتابعة  �ل�شالح  د�ئ��رة  �ن  ��شمه  �لك�شف عن  رف�س  �لذي  �مل�شوؤول 
�لعدل نفذت �لعد�م بحق �شبعة عر�قيني �دينو� وفقا للمادة �لر�بعة من 
قانون مكافحة �لرهاب . وبذلك يرتفع عدد �ملتهمني �لذين نفذ بهم �لعد�م 

لح�شائية  وف��ق��ا  �ل��ع��ام  مطلع  منذ 
29 مد�نا،  وكالة فر�ن�س بر�س �ىل 
على رغم دعو�ت �ملجموعة �لدولية 
�لع�������د�م ويف  ع��ق��وب��ة  �ىل جت��م��ي��د 
2012، نفذت بغد�د �حكام �لعد�م 
129 م��د�ن��ا. و�ك���د وزي���ر �لعدل  ب 
�ن  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �ل�����ش��م��ري  ح�شن 
تنفيذ  عن  �لتوقف  ينوي  ل  �لعر�ق 
�حكام �لعد�م و�علن تنظيم �لقاعدة 
�ل�شهر �ملا�شي م�شوؤوليته عن �شل�شلة 
جديدة من �لعتد�ء�ت �لتي ��شفرت 
عن 56 قتيال، م�شري� �ىل �نه ينتقم 
�عدمتهم  �لذين  �ل�شخا�س  جلميع 

�ل�شلطات �لعر�قية. وغالبا ما تثري عمليات �لعد�م �لتي جترى يف �لعر�ق 
��شتياء �ملجموعة �لدولية. ودعت مهمة �لمم �ملتحدة يف �لعر�ق، وبريطانيا 
�لدولية وهيومن ر�يت�س ووت�س بغد�د  �لعفو  و�لحتاد �لوروبي ومنظمتا 
م��ر�ر� �ىل جتميد تنفيذ �حكام �لع��د�م. و�عربت وزي��رة خارجية �لحتاد 
�ل�شلطات عمليات  ��شتون �لربعاء عن قلقها ل�شتئناف  �لوروب��ي كاثرين 
�لعد�م، فيما تعهدت �حلكومة �لعر�قية باعادة �لنظر يف حالت ق�شم من 

�ل�شجناء، كما طالبها بذلك �ل�شنة �لذين يتظاهرون منذ ثالثة ��شهر.

تفجري جديد لأنبوب �لنفط يف �ليمن 
•• �صنعاء-ا ف ب:

�لذي  �لرئي�شي  �لنفط  �ن��ب��وب  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  حملي  م�شوؤول  �ك��د 
يربط بني حقول �لنفط يف ماأرب بو�شط �ليمن و�ل�شاحل �لغربي للبالد قد 
تعر�س فجر �م�س لتفجري جديد ما ��شفر عن توقف جزئي لعمليات �ل�شخ 
عرب �لنبوب. وقال �مل�شوؤول �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه �ن جمهولني 
فجرو� �لنبوب فجر� عند �لنقطة 35 يف و�دي عبيدة مبحافظة ماأرب. وذكر 

�ن �لتفجري ��شفر عن توقف جزئي يف 
عمليات �ل�شخ عرب �لنبوب �لذي ميتد 
ماأرب  من  كليومرت�   320 ط��ول  على 
ر�أ����س عي�شى على  �ل��ب��الد �ىل  يف و�شط 
�ل��غ��رب و�ك��د �شكان  �لبحر �لح��م��ر يف 
�للهب  �ل�شنة  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
وتعر�س  �لأن��ب��وب.  من  تت�شاعد  كانت 
ه����ذ� �لن���ب���وب م�����ر�ر� وت����ك����ر�ر� خالل 
خ�شو�شا  للتخريب،  �ملا�شية  �ل�شهر 
من قبل م�شلحني قبليني �و حتى من 
ماأرب  تعد  �ل��ذي  �لقاعدة  تنظيم  قبل 
�ليمن  وينتج  �ل��ي��م��ن.  يف  معاقله  م��ن 
�لف برميل نفط يوميا   300 حو�ىل 

يخ�ش�س معظمها للت�شدير. ويعتمد �ليمن على �لير�د�ت �لنفطية لتغذية 
مو�زنة �لدولة يف وقت جعلت �لزمات �ل�شيا�شية وحالة �نعد�م �لمن �قت�شاده 
على �شفري �لنهيار. ويف كانون �لول دي�شمرب �شن �جلي�س هجوما على �لقبائل 
�ملتهمة بتخريب �لنبوب بانتظام للح�شول على مطالبهم يف حمافظة ماأرب 
�لتي تعد من معاقل تنظيم �لقاعدة. و�دت �ملو�جهات �ىل �شقوط 17 قتيال. 
مبليار  �لفائت  �ل��رب��ح  �ليمنية  �ل�شلطات  ق��درت  وح��ده   2012 ع��ام  وخ��الل 
دولر نتيجة عمليات تخريب �نابيب �لنفط �لتي �شاهمت يف تر�جع �ل�شادر�ت 
ب%4،5. وكان وزير �لنفط �ليمني ه�شام �شرف عبد �هلل �شرح يف متوز يوليو 
�ملا�شي �ن عمليات تخريب �نابيب �لنفط �دت �ىل خ�شارة حو�ىل �ربعة مليار�ت 

دولر منذ �شباط فرب�ير 2011.

•• عوا�صم-وكاالت:

������ش����ت����د وط����ي���������س �خل���������الف بني 
حيث  �ل���������ش����وري����ني،  �مل����ع����ار�����ش����ني 
غ�شان  تعيني  ك��ب��ري  ق��ط��اع  رف�����س 
متهمني  للحكومة،  رئي�شاً  هيتو 
و�أ�شار  تعيينه.  دبر  باأنه  �لئتالف 
يحمل  ك��ون��ه  �أن  �إىل  �مل��ع��ار���ش��ون 
يعرفه  ومل  �أم����ريك����ي����ة  ج��ن�����ش��ي��ة 
ت�شتعر منذ  �ل��ت��ي  �ل��ث��ورة  �أح���د يف 
تعيينه  ل��رف�����س  ���ش��ب��ب��ان  ع���ام���ني، 
�شخ�شية  �خ��ت��ي��ار  على  و�لإ����ش���ر�ر 
�لظروف  ه��ذه  يف  معروفة  �شورية 

�ل�شعبة.
و�آخ���������ر ب����ي����ان وق����ع����ه م����ئ����ات من 
و�لفنانني  و�مل��ث��ق��ف��ني  �ل��ن�����ش��ط��اء 
�أي�شاً جتمعات  ووقعته  �ل�شوريني، 
ثورية يطالبون بتو�شيع �لئتالف 
لي�شم بقية �لقوى �ملدنية و�لثو�ر، 
وت��ز�م��ن ���ش��دور �ل��ب��ي��ان م��ع عجز 
�ل�شورية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ه��ي��ت��و 
�لئ��ت��الف عن  �ل��ذي عينه  �ملوؤقتة 

ت�شكيل حكومته حتى �لآن.
بفتح  يطالب  �أن��ه  �لبيان  يف  وج��اء 
كل  لي�شم  �لئ��ت��الف  تو�شيع  ب��اب 
�لتيار�ت  ك��ل  م��ن  �ملجتمع  �أط��ي��اف 
ي�شمن  �أن  وط���ال���ب  و�لأح���������ز�ب. 
ورف�س  �ل���ث���ورة  ل�����ش��ب��اب  مت��ث��ي��اًل 
�لقر�ر  على  �لو�حد  �للون  هيمنة 

�ل�شوري.
قر�ر�ت  تكون  ب��اأن  �لبيان  وط��ال��ب 
غري  وطنية  و�لئ��ت��الف  �حلكومة 

خارجية.  �أج���ن���دة  ب����اأي  م��رت��ب��ط��ة 
وطالب �ملوقعون ترك �شكل �لدولة 
�لد�شتور  ���ش��م��ن  ُي�����ش��ن��ع  ون��وع��ه��ا 
و���ش��ن��ادي��ق �لق����رت�ع ب��ع��د �شقوط 

�لنظام.
وجاء �لبيان �لذي حمل عنو�ن معاً 
لي�شم  �لئتالف  ت�شكيلة  لتو�شيع 
�ل�شارع  ث��و�ر  وق��وى  �مل��دين  �لتيار 
�لو��شحة  �ل��ه��ي��م��ن��ة  �إن  �ل�����ش��وري 
لونني  من  نة  مكَوّ و�ح��دة  ب�شبغة 
�شار� معلنني على ج�شد �لئتالف 
و�لثورة  �ملعار�شة  لقوى  �لوطني 

�لئتالف  ���ش��م��ن  �ل���ث���ورة  ل�����ش��ب��اب 
ليكون �شّمام �لأمان لتجنب هيمنة 
�للون �لو�حد على �لقر�ر �ل�شوري، 
�ملاأخوذ  �ل��ق��ر�ر  ي��ك��ون  �أن  و�لأه����م 
م��ن ك��ل �لأط��ي��اف �لأخ����رى قر�ر�ً 
باأي  مرتبط  غ��ري  خال�شاً  وط��ن��ي��اً 
ولنرتك  غربية،  �أو  عربية  �أجندة 
�شكل �لدولة ونوعها ُي�شنع �شمن 
بعد  �لق��رت�ع  و�شناديق  �لد�شتور 

�شقوط �لنظام.
�أعلن �لئتالف �لوطني  �ىل ذلك، 
هيتو  غ�شان  �أن  �ملعار�س  �ل�شوري 

غري مقبول على �لإط��الق. هناك 
�ملكّون �لأ�شا�س للثورة وهو غالبية 
�ل�شباب �لذين خرجو� منذ �لبد�ية 
وهم ل ينتمون �إىل �أي تيار �شيا�شي 
ي��ن��ت��م��ون �إىل  �إمن����ا ه���م  �أو جت��م��ع، 
�ل�����ش��ارع �ل�����ش��وري �ل���ذي ق��دم حتى 

�لآن 100 �ألف �شهيد.
�إن��ه ل بد من فتح  و�أ���ش��اف �لبيان 
كل  لي�شم  �لئ��ت��الف  تو�شيع  ب��اب 
�ل�شوري،  و�ل�شارع  �ملجتمع  �أطياف 
و�لتجمعات  �ل����ت����ي����ار�ت  ك����ل  م����ن 
متثياًل  ن�����ش��م��ن  و�أن  و�لأح�������ز�ب، 

�ملوؤقتة  �حلكومة  بت�شكيل  �ملكلف 
وهي  �إدل���ب،  ري��ف  �لأول  �م�س  ز�ر 
ث���اين زي����ارة ل��ه ل�شمال ���ش��وري��ا يف 

�أقل من �شهر.
وق����ال �لئ���ت���الف يف ب��ي��ان ن�����ش��ر يف 
�شفحته مبوقع في�شبوك للتو��شل 
�لجتماعي �إن هيتو �لتقى �شحبة 
�إدلب  يف  �لع�شكري  �ملجل�س  ق��ائ��د 
�شليمان  ع��ف��ي��ف  �ل���رك���ن  �ل��ع��ق��ي��د 
للمدينة،  �ملحلي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
�أع�شاء  ����ش���ر�ق���ب  يف  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 

�ملجل�س �ملحلي لريف �ملحافظة.
تاأتي  �ل��ل��ق��اء�ت  ه���ذه  �أن  و�أ����ش���اف 
�أول  لت�شكيل  م�����ش��اور�ت��ه  �إط����ار  يف 
ح��ك��وم��ة ���ش��وري��ة ح����رة، و�لط����الع 
�ملناطق  ح���اج���ات  ع��ل��ى  ق����رب  ع���ن 
�أع��ل��ن نهاية  �مل��ح��ررة. وك���ان هيتو 
�شينتهي خالل  �أن��ه  �ملا�شي  �ل�شهر 
�أ���ش��ب��وع��ني م��ن �مل�����ش��اور�ت على �أن 
يعر�س نتائجها بعد ذلك باأ�شبوع.

�ملرتقبة  �حل���ك���وم���ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�شت�شم ع�شر وز�ر�ت جّلها خدمية، 
م��وؤك��د� �أن �جل��ي�����س �حل���ر ه��و من 
جهته،  من  �لدفاع.  وزي��ر  �شيختار 
�ل�شوري  �لوطني  �لئ��ت��الف  �أعلن 
م�شاور�ت  ب����د�أ  ه��ي��ت��و  �أن  �ل�����ش��ب��ت 
وتوقع  �ملوؤقتة،  �حلكومة  لت�شكيل 

�إعالنها خالل �أ�شابيع.
�نتخابه  م��ن  �أ���ش��ب��وع  وبعد ح��و�يل 
يف  �مل��ا���ش��ي  �آذ�ر  م���ار����س   18 ي���وم 
�إ���ش��ط��ن��ب��ول رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة ز�ر 
غ�شان هيتو حمافظة حلب و�لتقى 

ف��ي��ه��ا ق���ي���اد�ت حم��ل��ي��ة. ي�����ش��ار �إىل 
على  ي�����ش��ي��ط��ر  �حل����ر  �جل��ي�����س  �أن 
�أجز�ء و��شعة من حمافظتي �إدلب 

وحلب.
وكان هيتو قال �إن �حلكومة �ملوؤقتة 
���ش��ت��ع��م��ل �ن���ط���الق���ا م����ن �حل�����دود 
�شتتوزع  م��ك��ات��ب��ه��ا  و�إن  �ل��رتك��ي��ة، 
�مل��ن��اط��ق �خلا�شعة  ع��ل��ى ع���دد م��ن 
�لثالث  ويف  �مل��ع��ار���ش��ة.  ل�����ش��ي��ط��رة 
رئي�س  ز�ر  �مل���ا����ش���ي،  �ل�����ش��ه��ر  م���ن 
�أحمد  �مل�شتقيل  �لوطني  �لئتالف 
م���ع���اذ �خل��ط��ي��ب م��ن��اط��ق يف ريف 
منذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة  وذل����ك  ح��ل��ب، 

�نتخابه رئي�شا لالئتالف.
وكالة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
�لأن���ب���اء �ل��ر���ش��م��ي��ة وت��ز�م��ن��ت مع 
زيارة هيتو لريف �إدلب، قال رئي�س 
�حلكومة �ل�شورية و�ئل �حللقي �إن 
ما �شماها ب�شائر �لن�شر بد�أت تلوح 
يف �لأف��ق . وحت��دث �حللقي خالل 
�ج��ت��م��اع��ه ب��ال�����ش��ف��ري �ل���رو����ش���ي يف 
دم�شق عظمة �هلل كوملحمدوف عن 
�جلي�س  حققها  كبرية  �نت�شار�ت 
�ل��ن��ظ��ام��ي يف �لأي�����ام �مل��ا���ش��ي دون 
فيها  حدثت  �لتي  �ملناطق  حتديد 

تلك �لنت�شار�ت.

غ�سان هيتو يزور ريف اإدلب 

�شخ�شيات �شورية تطالب بتو�شيع �ئتالف �ملعار�شة

قائد �لقو�ت �لأمريكية يف �شول يلغي زيارة لو��شنطن 
•• وا�صنطن-رويرتز:

�ألغى زيارة  �إن قائد �لقو�ت �لأمريكية يف كوريا �جلنوبية �جلرن�ل جيم�س تورمان  قالت متحدثة ع�شكرية �م�س 
كانت مقررة لو��شنطن هذ� �لأ�شبوع ب�شبب �لتوتر�ت مع كوريا �ل�شمالية. وكان من �ملقرر �أن يديل تورمان ب�شهادته 

�أمام ثالث جلان بالكونغر�س حيث كان من �ملتوقع �أن يناق�س �لرد �لأمريكي على تهديد�ت بيونغ يانغ.
ويعود �لكونغر�س �لأمريكي لالنعقاد بعد عطلة �متدت لأ�شبوعني. وذكرت �ملتحدثة با�شم �لقو�ت �لأمريكية يف 
ف��اإن �جلرن�ل  �لر�هن،  �لو�شع  �أن��ه يف ظل  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  ر�شالة عرب  �آم��ي هانا، يف  �لعقيد  كوريا �جلنوبية، 

تورمان �شيبقى يف �شول �لأ�شبوع �لقادم كاإجر�ء �حرت�زي .
و�عتربت وكالة رويرتز هذه �خلطوة �أحدث مظهر للحذر و�لقلق من ِقبل �لوليات �ملتحدة بعد �أكرث من �شهر من 
�لت�شريحات �لكورية �ل�شمالية �لتي ت�شمنت تهديد�ت ب�شن هجوم نووي على �لوليات �ملتحدة وخو�س حرب مع 
كوريا �جلنوبية. وعدلت �لوليات �ملتحدة بالفعل خططها للدفاع �ل�شاروخي عن ولية �أل�شكا وتقوم بن�شر نظام 

دفاعي �شاروخي يف غو�م، وهي �أر�س �أمريكية تقع يف �ملحيط �لهادي. 

��شتباك �أثناء حماكمة متاآمرين يف تركيا 

•• هانوفر-ا ف ب:

��شاد �لرئي�س �لرو�شي فالدمري بوتني �م�س بتاجيل 
و��شنطن جتربة �شاروخ بال�شتي باعتباره بادرة تهدئة 
هامة جد� يف نز�ع �شبه �جلزيرة �لكورية، وذلك �ثناء 
موؤمتر �شحايف يف هانوفر باملانيا. وقال بوتني خالل 
موؤمتر �شحايف م�شرتك مع �مل�شت�شارة �لملانية �نغيال 
�ل�شناعي،  هانوفر  معر�س  معها  د�شن  �لتي  مريكل 
ي��ب��دو يل �ن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ق��ام��ت ب��ب��ادرة هامة 
جد�، لقد �وقفت �ختبار �شاروخ بال�شتي. علينا �شكر 

�لوليات �ملتحدة على ذلك .
فيهم  ذلك مبن  �ىل  �شركاوؤنا  ينتبه  �ن  �آم��ل  و��شاف 
من  معا  ويعملو�  �جلميع  يهد�أ  و�ن  �ل�شمالية  كوريا 

�جل حل خمتلف �مل�شاكل .
�لزمة  ت�شاعد  على  معلقا  �لرو�شي  �لرئي�س  وتابع 
بالتاكيد  نعم  خطر؟  هناك  هل  �ل�شمالية  كوريا  مع 
م�شيفا ب�شان �نعكا�شات نز�ع نووي مع كوريا �ل�شمالية 
�لطفال  بق�ش�س  �أ�شبه  �شتون  ت�شرنوبيل  كارثة  �ن 

باملقارنة مع مثل هذ� �لنز�ع و�شعت �لوليات �ملتحدة 
تاجيل  باعالنها  �ل�شمالية  ك��وري��ا  م��ع  �لتهدئة  �ىل 
�شاروخني  يانغ  بيونغ  ن�شرت  �ن  بعد  �شاروخ  �ختبار 
�ملحيط  �لم���ريك���ي���ة يف  �لر������ش����ي  ي��ط��ال  �ن  مي��ك��ن 
�لهادىء. و�علنت و��شنطن �نها �جلت �ختبار �شاروخ 
عابر للقار�ت قادر على حمل ر��س نووي كان �شيطلق 

هذ� �ل�شبوع من قاعدة جوية يف كاليفورنيا.
وك��ث��ف��ت ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف �ل����ش���اب���ي���ع �لخ����رية 
ت�شريحاتها �حلربية يف رد فعل غا�شب على �شل�شلة 
عقوبات دولية تلت جتربة نووية �جرتها يف �شباط-

بني  جت�����ري  م�شرتكة  ع�شكرية  وم��ن��اور�ت  ف��رب�ي��ر 
�لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية.

وعربت حليفتها �ل�شني �لتي �شوتت مع �آخر عقوبات 
�شدها، عن �لقلق �ز�ء ت�شاعد �لتوتر يف �شبه �جلزيرة 
�لكورية. وقال �لرئي�س �ل�شيني ت�شي جينبينغ ينبغي 
بالحرى  ك��م  منطقة،  ب��دف��ع  ك��ان  لي  �ل�شماح  ع��دم 
�ن  دون  �لنانية  بد�فع  �لفو�شى  �ىل  با�شره،  �لعامل 

ي�شمي �لوليات �ملتحدة ول كوريا �ل�شمالية.

بوتني ي�شيد بتاأجيل و��شنطن �ختبار �شاروخ 

�مليز�نية  وزي����ر  �أق����ر  �أن  ب��ع��د  �ل��ق�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
�ل�شابق جريوم كاهوز�ك بوجود ح�شاب بنكي 
�شري به 600 �ألف يورو خارج �لبالد. ومثلت 
هذه �لف�شيحة �شربة �شديدة لهولند �لذي 
كان قد وعد باأن �إد�رته �شتكون فوق م�شتوى 
على  �ل�شغط  م��ن  ت��زي��د  �أن��ه��ا  كما  �ل�شبهات 
�حل��ك��وم��ة ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ع��ى ل��ل��ح��د م���ن �رتفاع 

�لبطالة وحتقيق �أهد�فها �لقت�شادية.
�أم�س  نتائجه  ن�شرت  ��شتطالع  �أظ��ه��ر  وق��د 
�لأول �أن �أغلبية �لفرن�شيني يوؤيدون تعديال 

حكوميا عقب ف�شيحة وزير �خلز�نة. 
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تون�س تنفي �عتقال هاكر هاجم �إ�شر�ئيل �أردوغان يدعو جلعل ��شطنبول مركزً� �أمميًا
•• تون�س-يو بي اأي:

نفت وز�رة �لد�خلية �لتون�شية �لأنباء �لتي ترددت يف وقت �شابق حول �عتقال هاكر تون�شي ب�شبب م�شاركته يف 
�لهجوم �لإلكرتوين على �إ�شر�ئيل، فيما كّذبت حركة �لنه�شة �لإ�شالمية �لتي تقود �لإئتالف �حلاكم يف �لبالد 
�لر�شمي  �لناطق  �لعروي  �لر�ئد حممد علي  �ملذكور. وقال  �لهجوم  �شارك يف  �أن تكون هددت مبق�شاة كل من 
باإ�شم وز�رة �لد�خلية يف ت�شريح �إذ�عي، �إن �لأنباء �لتي �أ�شارت يف وقت �شابق �إىل �إعتقال �لهاكر �لتون�شي مرو�ن 

�لهي�شري للتحقيق معه حول م�شاركته يف �لهجوم �لإلكرتوين على �إ�شر�ئيل غري �شحيحة .
وكانت �شحيفة تون�شية �أ�شارت يف وقت �شابق �إىل �أن �لأجهزة �لأمنية مبحافظة نابل)60 كيلومرت� �شمال �شرق 
تون�س �لعا�شمة( �ألقت �لقب�س على �لنا�شط بالنرتنت مرو�ن �لهي�شري مبنزله للتحقيق معه على خلفية ما 

ُن�شب �إليه من �مل�شاركة يف �لهجوم وقر�شنة مو�قع �إ�شر�ئيلية مع جمموعة �أنونيمو�س .
من  موقفها  ب�شاأن  �لثقايف  مكتبها  �شفحة  على  ُن�شر  ما  �لإ�شالمية  �لنه�شة  حركة  ذلك،كّذبت  مع  وبالتو�زي 

�لهجوم �لإلكرتوين على �إ�شر�ئيل.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

طيب  رج��ب  �لرتكية  �حلكومة  رئي�س  دع��ا 
بجعل  للتفكري  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أردوغ�������ان، 
�إىل  مر�كزها  من  مركز�ً  ��شطنبول  مدينة 
�إىل وج����ود كافة  ن���ي���وي���ورك، لف���ت���اً  ج��ان��ب 

�لإمكانيات لدى �ملدينة لتحقيق ذلك.
ونقلت وكالة �أنباء )�لأنا�شول( عن �أردوغان 
دعوته، خالل كلمة بالجتماع �لعا�شر مللتقى 
�لأمم �ملتحدة للغابات، �لذي تقام فعالياته 
ملياً  للتفكري  �ملتحدة  �لأمم  ��شطنبول،  يف 

�لأم���ريك���ي���ة، ومت��ت��د ه����ذه �ل����رو�ب����ط حتى 
�لريادي  �ملدينة  دور  �أن  و�أو�شح  �أ�شرت�ليا. 
يف  �ملوؤقتة  تركيا  ف��رتة ع�شوية  خ��الل  ب��رز 
جمل�س �لأمن، م�شري�ً �إىل �حت�شانها ملتلقى 
حتالف �حل�شار�ت، ودورها يف �إي�شال ر�شالة 
�أردوغ��ان على  �ل�شالم للعامل كافة وحر�س 
ل�شت�شافة  ����ش��ط��ن��ب��ول  برت�شيح  �ل��ت��ذك��ري 
 ،2020 ع��ام  ل�شيف  �لأولومبية  �لأل��ع��اب 
�شيكون  للمدينة  �حل��ق  ه��ذ�  منح  �أن  مبيناً 
تركيبة  ي�شاهد  ك��ي  للعامل  فر�شة  مبثابة 

�ملدنية �ملتنوعة.

بجعل �ملدينة مركز�ً من مر�كزها �إىل جانب 
مدينة نيويورك.

��شطنبول  لح���ت�������ش���ان  �م���ت���ن���ان���ه  و�أب��������دى 
للغابات،  �ملتحدة  �لأمم  ملتقى  �جتماعات 
مدنية  خ������ارج  م�����رة  لأول  ي��ع��ق��د  و�ل�������ذي 

نيويورك.
حتمل  م��دن��ي��ة  ����ش��ط��ن��ب��ول  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�أنحاء  جميع  من  و�ل�شعوب  �لثقافات  �آث��ار 
�أوروبا  بني  ما  و�شل  حلقة  وتعترب  �لعامل، 
و�ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط و�آ����ش���ي���ا، ول���ه���ا رو�ب����ط 
معنوية باأفريقيا و�ل�شرق �لأق�شي، و�لقارة 

•• القاهرة-وكاالت:

يف  �لكاثوليكية  �لكني�شة  رت  ح����ذَّ
�نزلق  خ��ط��ورة  م��ن  �م�����س  م�شر، 
�لفنت  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �إىل  م�����ش��ر 
عقباها،  ُيحمد  ل  �لتي  و�لقالقل 
م�شوؤولية  �لد�خلية  وز�رة  لة  حممِّ
�ل���ت���ي وق���ع���ت مبحيط  �لأح��������د�ث 

�لكاتدر�ئية �ملرق�شية .
با�شم  �لإع����الم����ي  �ل��ن��اط��ق  وق�����ال 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة يف م�شر  �ل��ك��ن��ي�����ش��ة 
�إن  ب��ي��ان  يف  ج��ري�����س،  رف��ي��ق  �لأب 
�لأح������د�ث �ل��ت��ي وق��ع��ت د�خ����ل ويف 
�لعبا�شية  ك����ات����در�ئ����ي����ة  حم���ي���ط 
�أحد�ث  �لأرثوذك�س، هي  لالأقباط 
م��وؤ���ش��ف��ة مل ت�����ش��ه��ده��ا م�����ش��ر من 
ق��ب��ل، وت���ن���ذر ب���ان���زلق م�����ش��ر �إىل 
�لتي  و�لقالقل  �لفنت  �شل�شلة من 

ل يحمد عقباها .
كاتدر�ئية  �أن  ج��ري�����س  و�أ�����ش����اف 
�لأرثوذك�س،  ل��الأق��ب��اط  �لعبا�شية 
م�شري  م�شيحي  ل��ك��ل  رم����ز�ً  ت��ع��د 
ت���اري���خ، وح�شناً  م���ن  مب���ا حت��م��ل��ه 

روحياً كبري�ً .
م�شوؤولية  �لد�خلية  وز�رة  ل  وحمَّ
�ل���ت���ي وق���ع���ت مبحيط  �لأح��������د�ث 
بحي  �مل���رق�������ش���ي���ة  �ل����ك����ات����در�ئ����ي����ة 
�لآن،  حتى  و�ملتو��شلة  �لعبا�شية 
ت�شتبق  مل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �أن  م��ع��ت��رب�ً 
����ن  �لأح�������������د�ث وت������وؤم������ن وحُت���������شِّ
�ل���ك���ات���در�ئ���ي���ة، ع���ل���ى �ل����رغ����م من 

•• غاو-ا ف ب:

عملية  �لفرن�شي  �جلي�س  يو��شل 
و��شعة �لنطاق بد�ها فجر �لحد 
يف  �ل�شالميني  �ملقاتلني  ملطاردة 
مايل يفرت�س �ن ت�شتمر عدة �يام 
يف و�د �شمال مدينة غاو، على ما 

�فاد مر��شل فر�ن�س بر�س.
بارير�  ب���رن���ار  �جل�����رن�ل  و�و����ش���ح 
قائد �لقوة �لربية يف قوة �شرفال 
�ن �لعملية �لتي �طلق عليها ��شم 
�لعمليات من  �كرب  غو�شتاف من 
ح��ي��ث ع����دد �جل���ن���ود م��ن��ذ بد�ية 
�لنز�ع يف مايل يف كانون �لثاين-

يناير وي�شاهم فيها �لف �لرجال 
و�ملروحيات  �مل���درع���ات  وع�����ش��ر�ت 
طيار  ب��دون  وط��ائ��ر�ت  و�ملدفعية 

و�لطري�ن. 
وك���ان���ت غ���او ك���ربى م���دن �شمال 
كلم   1200 م�شافة  ع��ل��ى  م���ايل 
عن باماكو، معقل حركة �لتوحيد 
�حدى  �فريقيا  غرب  يف  و�جلهاد 
�مل�شلحة  �ل���ش��الم��ي��ة  �جل��م��اع��ات 
�ل�شنة  �لبالد  �شمال  �حتلت  �لتي 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ع  �مل���ا����ش���ي���ة 
�ل�����ش����الم����ي،  �مل�����غ�����رب  ب�������الد  يف 
�لع�شكرية  �لعملية  ب��د�ي��ة  ح��ت��ى 
كانون   11 يف  �مل��ال��ي��ة  �لفرن�شية 

�لثاين-يناير.
ت���ع���ر����ش���ت يف  �مل����دي����ن����ة  �ن  غ�����ري 
�عتد�ءين  �ىل  ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر 
�نتحاريني هما �لول��ني يف تاريخ 

�ل�شني تدعو للحو�ر يف 
�شبه �جلزيرة �لكورية 

•• بكني-يو بي اأي:

�ل�شالم  �إىل  �م�����س،  �ل�����ش��ني،  دع��ت 
و�حل��و�ر يف �شبه �جلزيرة �لكورية 
�ل�شني  �أن������ب������اء  وك�����ال�����ة  ون���ق���ل���ت 
�ملتحدث  ع��ن   ، �شينخو�  �جل��دي��دة 
قوله،  يل،  هونغ  �خلارجية،  با�شم 
ب�شاأن  ث��اب��ت��اً  ز�ل  م���ا  م��وق��ف��ن��ا  �إن 
�لو�شع يف �شبه �جلزيرة �لكورية.. 
و�حلو�ر  �حل��رب،  ل  �ل�شالم  نريد 
م��ن حدة  و�لتخفيف  �مل��و�ج��ه��ة،  ل 
. وج��اءت ت�شريحات هونغ  �لتوتر 
ت��ق��اري��ر حت��دث��ت عن  ع��ل��ى  تعليقاً 
ق��د جت��ري جتربة  ي��ان��غ  بيونغ  �أن 
����ش���اروخ���ي���ة ج���دي���دة يف ن��ي�����ش��ان-
�إنه  �أبريل �جل��اري. وقال �ملتحدث 
يف ظ��ل �ل��و���ش��ع �حل���ايل �مل��ع��ق��د يف 
تعار�س  )�لكورية(،  �جلزيرة  �شبه 
�إج�����ر�ء م��ن ���ش��اأن��ه �أن  �ل�����ش��ني �أي 
يقّو�س �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �شبه 
بيجينغ  �ل���ت���ز�م  و�ك����د   . �جل���زي���رة 
بحماية �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �شبه 
�جلزيرة �لكورية و�ل�شعي نحو نزع 
�ل�����ش��الح �ل���ن���ووي م��ن��ه��ا وق����ال �إن 
�لفّعال هو �حلو�ر.  �لوحيد  �لنهج 
ينبغي على كل �لأطر�ف ��شتئناف 
عن  �مل��خ��اوف  ومعاجلة  �ملفو�شات 
من  �ل�شد��شية  �مل��ح��ادث��ات  ط��ري��ق 
�لنووي  �ل�����ش��الح  ن��زع  تعزيز  �أج���ل 
و�ل�شالم �لد�ئم يف �شبه �جلزيرة .

مقتل 13 �شخ�س 
بتحطم مروحية يف بريو 

•• ليما-رويرتز:

بريينكو  ���ش��رك��ة  يف  م�����ش��در  ق����ال 
�ن  ل��روي��رتز  �لفرن�شية  �لنفطية 
طائرة هليكوبرت ت�شتاأجرها �شركة 
بريينكو حتطمت يف منطقة نائية 
مقتل  �ىل  �دى  مم��ا  ب��ريو  ب�شمال 
متنها  ع��ل��ى  ك���ان���و�  13�شخ�شا 
و�ك���دت بريينكو  ب���ريو.  م��ن  كلهم 
�حلادث وقالت يف هذه �ملرحلة مل 
و�شقطت  ناجني  على  �لعثور  يتم 
لوريتو  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ل����ط����ائ����رة 
مع  �حل��دود  ق��رب  �ل�شكان  �لقليلة 
�لك����������و�دور. وق���ال���ت �ل�����ش��رك��ة �ن 
ركاب  ت�شعة  ت��ق��ل  ك��ان��ت  �ل��ط��ائ��رة 
وكانت  �رب��ع��ة  م��ن  موؤلفا  وطاقما 
تقارير و�شائل �لعالم يف بريو قد 
��شارت يف باديء �لمر �ىل �ن عدد 

�لقتلى ت�شعة.

علمها �مل�شبق بجنازة قتلى �أحد�ث 
)م��دي��ن��ة(�خل�����ش��و���س، وه����ذ� يعد 
تقدير  وع���دم  خ��ط��ري�ً  ��شتخفافاً 
م��ن ق��ب��ل �أج���ه���زة �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتي 
بحرفية  تعمل  �أنها  �ملفرو�س  من 
�ليوم  ن�شهده  فما  منظمة،  �أمنية 

هو �نهيار ل�شيادة �لقانون .
و��شتطرد جري�س قائاًل �إننا ن�شعر 
مهددة  ب��ات��ت  كنائ�شنا  جميع  ب���اأن 
للده�شة  �ملثري  وم��ن  �آم��ن��ة،  وغ��ري 
�لكربى  �لدينية  �لرموز  �أن  �أي�شاً 

و�لعدل دون متييز بني �أبنائها .
�ندلعت  عنيفة  ��شتباكات  وك��ان��ت 
مب���ح���ي���ط م���ب���ن���ى �ل����ك����ات����در�ئ����ي����ة 
�لأرثوذك�س  ل��الأق��ب��اط  �مل��رق�����ش��ي��ة 
ت�شييع  خ������الل  �لأح�����������د،  ع�������ش���ر 
جثامني 4 من �ل�شباب �مل�شيحيني 
طائفي  ع��ن��ف  ح������و�دث  يف  ق�����ش��و� 
�لتابعة  �خل�شو�س  مبدينة  ن�شبت 
ملحافظة �لقليوبية �شمال �لقاهرة، 
ود�م������ت ت��ل��ك �ل����ش���ت���ب���اك���ات حتى 
د  تتجدَّ �أن  ق��ب��ل  �ل��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف 

وقبلها  �لعبا�شية  ك��ات��در�ئ��ي��ة  م��ن 
م�شتهدفة  �شارت  �لأزه��ر  م�شيخة 
من قبل من ل يريد �شالماً مل�شر ، 
معرباً عن �أمله يف �أن ت�شد �لدولة 
�أمن  م��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  قب�شتها  م���ن 
ت��ك��ر�ر هذه  �ل��ب��الد، وت�شمن ع��دم 

�لأحد�ث.
و�جلاد  �لفوري  بالتحقيق  وطالب 
هوؤلء  على  و�لقب�س  �جلر�ئم،  يف 
للمحاكمة،  وتقدميهم  �لعابثني 
حتى تكون م�شر حقاً دولة �لقانون 

عنيفة  مو�جهات  و�شهدت  م��ايل، 
و�ملالية  �لفرن�شية  �ل���ق���و�ت  ب��ني 
وقع  �ل����ش���الم���ي���ني  و�مل���ق���ات���ل���ني 
و��شفر عن  ��شبوعني  �خرها قبل 

�شقوط �شبعة قتلى.
م��ن عملية  �لول  �ل��ي��وم  وخ���الل 
�ل�����و�دي  ي��ع��رث يف  غ��و���ش��ت��اف مل 
�ي  ت��ط��ل��ق  م��ق��ات��ل ومل  �ي  ع��ل��ى 
�لهند�شة  رج����ال  ل��ك��ن  ر���ش��ا���ش��ة 
قذيفة   340 ن��ح��و  ع��ل��ى  ع����رثو� 
�لثقيلة  ع���ي���ار�ت ح��ت��ى  ع���دة  م���ن 
�و يف  كانت خمباأة حتت �ل�شجار 

تفتي�شهم  �لل���ي���ات  ل�����و�ء  رج�����ال 
�عتربت  ح��ي��ث  ����ش��ج��ار  غ���اب���ة  يف 
قد  �نها  �لع�شكرية  �ل�شتخبار�ت 

تكون تخفي قاعدة مقاتلني.
هذ�  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و����ش���ت���ت���و�����ش���ل 
�لو�دي �لذي يبلغ طوله ع�شرين 
خالل  كيلومرتين،  وعر�شه  كلم 
تفتي�شه  و�شيتم  �ل��ق��ادم��ة  �لي����ام 
بدقة بالتعاون مع �جلنود و�لدرك 
�ملاليني �لذين هم �ول من يدخل 
�ل�شكان  ومنازل  �لرحل  خميمات 

�ملتو��شعة.

و�علن �جلرن�ل  ودم��روه��ا.  وه��اد 
ومقره يف غاو لكنه جاء على منت 
مروحية �لحد عند �ملغرب طوقنا 
�ل��و�دي �شمال غاو ونظن �ن  هذ� 
�ل�شالميني  �مل��ق��ات��ل��ني  ج��م��اع��ات 
ت�شتعمله قاعدة لوج�شتية، ونقوم 

بتم�شيطه .
و�غ����ل����ق����ت ك�����ل م���ن���اف���ذ �ل��������و�دي 
وفر�شت �ملر�قبة على تالله منذ 
�لحد  �شباحا  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
و�لعاملي،  �مل���ح���ل���ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت��ني 
��شتانف  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����ش��اع��ة  ويف 

تتو��شل  ف���ي���م���ا  �ل���ف���ج���ر،  ق���ب���ي���ل 
ت��د�ع��ي��ات��ه��ا ح��ي��ث �أ����ش���ف���رت، حتى 
م�شاباً  و89  ق��ت��ي��ل��ني  ع���ن  �لآن، 
ويف ح�شيلة �شحايا جديدة �أعلنت 
مقتل  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
�شخ�س و�إ�شابة 66 �آخرين خالل 

�ل�شتباكات.
تر�جعت  ق���د  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  ك��ان��ت 
ن�شبي  ه���دوء  و���ش��اد  ك��ب��رية  بن�شبة 
فر�س  ب��ع��د  �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة  منطقة 
ق���و�ت �لأم����ن ط��وق��ا �أم��ن��ي��ا و��شعا 
حول �لكاتدر�ئية ملنع تقدم �أي من 
�لكاتدر�ئية  �ملتظاهرين من خارج 
�للو�ء  ����ش���رح  �أخ�����رى  وم����ن ج��ه��ة 
م�شاعد  ت���وف���ي���ق  �ل����ع����زي����ز  ع���ب���د 
ل�شوؤون  �مل�����ش��ري  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
�شابق  وق����ت  �مل��دن��ي��ة يف  �حل��م��اي��ة 
�ندلعت  �لتي  ب��اأن �حلر�ئق  �لأح��د 
ب���ج���و�ر �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة ن��اج��م��ة عن 
��شتعال �لنار يف عدد من �لأ�شجار 
�شالمة  م��وؤك��د�  �ملخلفات،  وبع�س 
ب�شورة  وم��ب��ان��ي��ه��ا  �ل���ك���ات���در�ئ���ي���ة 
�ل�شيطرة  متت  �أنه  و�أ�شاف  كاملة 
على �حلر�ئق، و�أن حمطة �لبنزين 
موؤمنة  ل���ل���ك���ات���در�ئ���ي���ة  �مل�����ج�����اورة 

متاما.
على  ت������دف������ق������و�  �آلف  وك������������ان 
�أربعة  جثث  لت�شييع  �لكاتدر�ئية 
�لتي  �خل�شو�س  �أح���د�ث  يف  قتلو� 
�شقط خاللها خم�شة قتلى و�أربعة 

م�شابني.

الكاتدرائية امل�سرية حتّمل الداخلية م�سوؤولية العنف

توتر وحتذير�ت من �لفتنة و�لقالقل يف م�شر

ت�شعة قتلى بانفجار قنبلة يف �أفغان�شتان 

�ملحكمة �لعليا ت�شتدعي م�شرف للمثول �أمامها

كامريون يلتقي زعماء بالحتاد �لأوروبي

•• غزين-ا ف ب:

 22 و��شيب  رك��اب حافلة  ت�شعة من  يقل عن  ل  ما  قتل 
منهم �م�س عند �نفجار قنبلة يدوية �ل�شنع يف حافلتهم 
غرب  ج��ن��وب  �ىل  �مل��ت��وت��رة  �لف��غ��ان��ي��ة  ورد�ك  ولي����ة  يف 
كابول، يف عملية ي�شتبه يف وقوف طالبان ور�ءها، بح�شب 
م�شوؤولني. و�شرح �ملتحدث با�شم ولية ورد�ك عطاء �هلل 
خوغياين لفر�ن�س بر�س �م�س يف حو�ىل �ل�شاعة 08،00 
يف  �ل�شنع  يدوية  عبوة  �نفجرت  غ(  ت   03،30( �شباحا 
بجروح  �لق���ل  على  �شخ�شا   22 ��شيب  و����ش��اف  حافلة 
وقتل ت�شعة من بينهم �مر�أة . ون�شب خوغياين م�شوؤولية 

•• لندن-رويرتز:

�ل��وزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون �ىل  و�شل رئي�س 
بد�ية  يف  �لث��ن��ني  �م�����س  م��دري��د  �ل�شبانية  �لعا�شمة 

فرن�شا  �ي�شا  ت�شمل  �وروب��ي��ة  ج��ول��ة 
و�ملانيا.

وي����اأم����ل ك����ام����ريون ب��ال��ت��غ��ل��ب على 
ل��ت��غ��ي��ري دور  �مل���ع���ار����ش���ة خل���ط���ط���ه 
ب���ري���ط���ان���ي���ا يف �لحت�������اد �لوروب�������ي 
�ملانيا  زع����م����اء  م����ع  ي��ل��ت��ق��ي  ع���ن���دم���ا 
حمادثات  لج��ر�ء  و��شبانيا  وفرن�شا 
�لحتاد  يف  بريطانيا  م�شتقبل  ب�شان 

�لوروبي.
�حللفاء  غ�����ش��ب  ك����ام����ريون  و�ث�������ار 
�لثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  �لوروب��ي��ني 
�لتفاو�س  �شيحاول  �ن��ه  ق��ال  عندما 
����ش���روط ع�شوية  ع��ل��ى  م���ن ج���دي���د 

بريطانيا يف �لحتاد �لوروبي و�شيطلب من �لناخبني 
�لحتاد.  �ل��ب��ق��اء يف  ي��ري��دون  ك��ان��و�  م���ا�ذ�  ��شتفتاء  يف 

•• �صنعاء-يو بي اأي:

بحث وزير �خلارجية �ليمني �أبو بكر �لقربي ب�شنعاء 
�م�س، مع وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية �ل�شومالية 
حم��م��د ن���ور ج��ع��ل، جم����الت �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

�لبلدين و�شبل تعزيزها.
�أن  )���ش��ب��اأ(  �لر�شمية  �ليمنية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
م�شاندة  �إىل  �مل��ب��اح��ث��ات  خ���الل  ت��ط��رق��ا  �جلانبي�����ن 
�إر�ش�����اء  يف  �مل��رك��زي��ة  �ل�شومالي������ة  �حلكوم�ة  ج��ه��ود 
�حل��ر���س على  م��ب��د�أ  م��ن  �نطالق���اً  �ل��دول��ة  ق��و�ع��������د 
�ش���يادته���ا  و�حت�����ر�م  �ل�شومالي���ة  �لأر����ش��ي  وح��دة 

و��شتقر�رها .
�لق�شايا  و�ل�������ش���وم���ايل  �ل��ي��م��ن��ي  �ل����وزي����ر�ن  وب���ح���ث 
ميناء  يف  �لر��شية  �ل�شومالية  �ل�شفن  منها  �مل�شرتكة 

كابول  حكومة  تقاتل  �لتي  طالبان  حركة  �ىل  �لتفجري 
�ملدعومة من �لمريكيني منذ 11 عاما. و�حلافلة كانت 
تابعة خلدمة حكومية تقوم برحالت يومية بني �لعا�شمة 
ك��اب��ول وغ����زين. و���ش��رح �ل�����ش��اه��د �ل��ع��ي��ان حم��م��د �شرو�ر 
لفر�ن�س بر�س يف �ت�شال هاتفي �شاعدت يف �جالء عدد من 
�جلرحى وجثث �لقتلى. كانت �حلافلة حتوي عدد� كبري� 
��شابة.  دون  من  جنا  فح�شب  منهم  �لقليل  �لنا�س.  من 
�لخرون قتلو� وجرحو� و�كد مدير جهاز �ل�شحة �لعامة 
يف �لولية غالم فاروق ورد�ك مقتل ت�شعة ��شخا�س و�فاد 
عن وجود ثالثة �طفال بني �جلرحى وو�شفت حال عدد 

من �جلرحى �لذين نقلو� للعالج بانها حرجة.

مع  يلتقي  عندما  �شعبة  معركة  ك��ام��ريون  وي��و�ج��ه 
�ل����وزر�ء �ل���ش��ب��اين م��اري��ان��و ر�خ���وي يف مدريد  رئي�س 
وي��ت��وج��ه ك��ام��ريون يف وق���ت لح���ق �ىل ب��اري�����س للقاء 
�ىل  توجهه  قبل  �ول��ون��د  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س 
�ملانيا يوم �جلمعة لجر�ء حمادثات 

مع �مل�شت�شارة �جنيال مريكل.
و�شيدفع كامريون بان �زمة منطقة 
�ل��ي��ورو تعني �ن �لحت���اد �لوروب���ي 
كبرية  تغيري�ت  حمالة  ل  �شي�شهد 
ي�شمح  م��ع��اه��د�ت��ه مم���ا  و���ش��ي�����ش��ل��ح 

لربيطانيا بتقلد دور جديد.
وق���ال ك��ام��ريون يف ب��ي��ان �ن ه��ذ� ل 
ولكن  �ل��ث��م��ار  �ف�����ش��ل  بجني  يتعلق 
دف���ع �ل��ب��ع�����س ب��ع��دم �م���ك���ان مرونة 

�وروبا �مر خطاأ.
مرنة  �وروب���ا  لدينا  يكون  �ن  ميكن 
فعل  جميعا  علينا  يتعني  ل  ح��ي��ث 

نف�س �لمور بنف�س �لو�شيلة يف نف�س �لوقت.

�لكو�در  ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب  �ل��ت��ع��اون يف  و�أوج�����ه  ع���دن 
وجهود  �ل��دول��ة،  موؤ�ش�شات  خمتلف  يف  �ل�شومالية، 
�حلكومة �ليمنية يف ��شت�شافة �أكرث من مليون لجئ 

�شومايل على �أر��شيها .
وم�شاندتها  �ل��ي��م��ن  ح��ر���س  �ل��ق��رب��ي  �ل���وزي���ر  و�أك�����د 
للنهو�س  �لر�مية  جهودها  يف  �ل�شومالية  للحكومة 

بالدولة و��شتعد�دها ملو��شلة هذ� �لدعم .
تعزيز  يف  �ليمن  دور  �ل�شومايل  �لوزير  ثّمن  ب��دوره، 
ودعمها،  مقدي�شو  يف  �مل��رك��زي��ة  �ل���دول���ة  ب��ن��اء  ج��ه��ود 

و��شت�شافة �لالجئني �ل�شوماليني يف �ليمن.
من  �ملئات  يومي  ب�شكل  ت�شتقبل  �ليمن  �أن  �إىل  ي�شار 
�لدولة  عقد  �ن��ف��ر�ط  منذ  �ل�شوماليني  �ل��الج��ئ��ني 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  بحكم  �لإط���اح���ة  ب��ع��د  �ل�شومالية 

حممد زياد بري يف �لعام 1990.

•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

برويز  �ل�شابق،  �لوزر�ء  رئي�س  �لباك�شتانية  �لع�شكرية  �ملحكمة  ��شتدعت 
فيما  �لعظمى،  �خليانة  بتهمة  �لثالثاء  �ليوم  �أمامها  للمثول  م�شّرف، 

��شتدعته حمكمة مكافحة �لإرهاب برو�لبيندي للمثول 
�أمامها يف 13 ني�شان-�أبريل �جلاري يف ق�شية �غتيال 

رئي�شة حكومة �لبالد �ل�شابقة، بينظري بوتو.
�ملحكمة  �أن  �م�����س  باك�شتانية،  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
و�لتي  خ��و�ج��ة،  ج���و�د  �لقا�شي  ي��رت�أ���ش��ه��ا  �ل��ت��ي  �لعليا 
ت�شم �لقا�شي خلجي عري�����ف ح�ش���ني، ��شتمعت �إىل 5 
�لتما�شات يف ق�شية �خليانة �لعظمى، و�أ�شدرت بعدئٍذ 
مذكر�ت ��شتدعاء بحق كافة �جلهات �ملعنية، ومن بينها 

م�شّرف، للمثول �أمامها.
بعدم  م��ال��ك،  رحمن  �لد�خلية،  وزي��ر  �ملحكمة  و�أم���رت 

�ل�شماح مل�شّرف مبغادرة �لبالد.
�لإرهاب  ��شتدعت حمكمة مكافحة  �أخ��رى،  ومن جهة 

ق�شية  م�شّرف، يف  �لبالد،  �شمال غرب  �لبنجاب  �إقليم  يف  برو�لبيندي، 
�غتيال رئي�شة وزر�ء �لبالد �ل�شابقة، بينظري بوتو.

وقد ��شتاأنف �لقا�شي �شودر حبيب �لرحمان، جل�شة �ل�شتماع يف �لق�شية 
�لتي �أّكد فيها �ملدعي �لعام، �شودري ذو �لفقار، �أن م�شّرف مل ميثل �أمام 
�ملحكمة بعد، معترب�ً �أنه يجب ��شتدعاوؤه، بالتايل، �إىل 

جل�شة �ل�شتماع �ملقبلة.
�مل��ح��ك��م��ة م��ذك��رة ��شتدعاء  �أ����ش���درت  ومب��وج��ب ذل���ك، 
ني�شان-�أبريل   13 يف  �أمامه�ا  للمث�����ول  م�شّرف  بحق 

�جلاري.
وكانت �ل�شلطات �لباك�شتانية و�فقت، على �أور�ق تر�شيح 
م�شّرف، ملقعد يف �جلمعية �لوطنية عن د�ئرة �نتخابية 
يف �شرت�ل �شمال غرب �لبالد، فيما مت رف�س تر�شيحه 

�إىل �جلمعية �لوطنية يف كر�ت�شي جنوبها.
�آذ�ر-مار�س   24 يف  باك�شتان  �إىل  ع��اد  م�����ش��ّرف  وك���ان 
�ملا�شي خلو�س �لنتخابات �لعامة، بعد �أن �أم�شى �أكرث 

من 4 �شنو�ت يف منفاه �لختياري.

عملية فرن�شية و��شعة يف �شمال غاو 

مباحثات مينية – �شومالية لتعزيز �لعالقات 
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العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 205 /2013   مد  جز- م ر-ب-اأظ

عامر  عليه:  مدعي  �لفلبني   �جلن�شية:  �وروجو  نافري�  مدعي/�يدوين 
حممد �شامل �شعيد �لكثريي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 50.000 درهم    �ملطلوب �عالنه/ عامر حممد �شامل �شعيد �لكثريي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1342 )تنفيذ جتاري (

من  �شدك  �شدر  قد  بالن�شر    : عنو�نه  �لعامة  للمقاولت  �لطاقة  ر�ب��ط  �شدها/  �ملنفذ  �ىل 
للتاأمني    وق�شى  �بوظبي �لبتد�ئية حكم رقم 2010/857 ل�شالح/�شركة �لم��ار�ت  حمكمة 
حكم �ملحكمة بالز�م �ملدعى عليهما ماهيندر�ن كانان كانان ور�بط �لطاقة للمقاولت �لعامة 
للتاأمني مبلغ وق��دره 66000 درهم  بالت�شامن و�لتكافل للمدعية �شركة �لم��ار�ت  بان يدفعا 
و�لفائدة بن�شبة 9% من تاريخ �قامة �لدعوى يف  2010/12/9 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهما 
مب�شروفات ور�شوم �لدعوى ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم 
بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، لذ� عليك �لقيام بتنفيذ �حلكم خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/5/12 
حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
بتاريخ  �ملحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  ���ش��در  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج�����ر�ء�ت  حقك  يف  ف�شتتخذ 

2013/4/07

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: امل�سار الالمع للتجارة العامة   )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 564988 �لعنو�ن: مكتب رقم )203( ملك �حمد عبد�لرحمن 
�حلباي- دي��رة- بور �شعيد  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حم��دودة رقم 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   71809 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
بانهاب�شدد �لغاء �لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �عاله وذلك مبوجب 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم 

�ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/3451( رق��م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
�لوىل  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
و�ملرفوعة من �ملدعي/�شيد حممد �ملو�شوي وذلك �عالن �ملدعى 
/��شرف   مالكها  وميثلها  �مل�شتعمل  ل��الأث��اث  �ل�شم�س  عليه/جنم 
�بر�هيم بن �بر�هيم ن�شر�ً  وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة 

وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/2341( رق��م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
�لوىل  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
�لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �لريح  �ملدعية/قوة  من  و�ملرفوعة 
للمقاولت  �لنخيل �لخ�شر   / �ملدعي عليه �لوىل  �عالن  وذلك 
علي  وح�شن  عليان  حممد  حمرو�س  وميثلها/  �لعامة  و�ل�شيانة 
�ل��دع��وى جل�شة يوم  �مل��رزوق��ي ن�شر�ً   وق��د حت��دد لنظر  �بر�هيم 
�لحد �ملو�فق 2013/4/17 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة 

وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
    يف الدعوى رقم 2012/2170 عمايل جزئي 

�قامت  لقد  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي  �ل�شام�شي-  مطر  غ�شان  �ل�شيد/   عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�بوظبي  حمكمة  ل��دى  عمالية  دع��وى  �شدك  �ل�شالمي  �بوظبي  م�شرف  �ملدعية/ 
�لدعوى  تعيني خبري� ح�شابيا يف  �نه مت  2012/2170 جزئي وحيث  رقم  �لبتد�ئية 
مبقر   2013/4/9 بتاريخ  يعقد  �شوف  �ل��ذي  �خل��ربة  �جتماع  حل�شور  ندعوك  فاننا 
مكتب �خلبري باملحكمة �لعمالية �لطابق �لعا�شر وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً. 
وعليه يرجى ح�شوركم �شخ�شيا �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد  و�ح�شار جميع �مل�شتند�ت 
�خلا�شة بالدعوى يف �ملوعد �ملحدد ويف حال تخلفكم عن �حل�شور فاننا �شنقوم باعد�د 

�لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملقدمة يف �لدعوى وتقدميها لعد�لة �ملحكمة �ملوقرة.

اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى 

اعالن اجتماع خربة احل�سابي 

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
 تبليغ حكم  بالن�سر

يف الدعوى: اأمر اأداء رقم 2012/1921
 �ىل �ملحكوم عليه: ��س �م �شاجو عبد�للطيف / دبي- منطقة عيال نا�شر- 
هذه  عليكم  حكمت  قد   2012/12/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم  دي��رة- 
دي��ن حممد  �حمد  �ع��اله ل�شالح:  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ملحكمة يف 
 8000 مبلغ   للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  بالز�م  ناأمر  بالتايل:  ملك 
درهم ) ثمانية �لف دره��م( قيمة �ل�شيكني حمل �لطلبات مع �لر�شوم . 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لثايل لعالنك 

بهذ� �لتبليغ. حرر بتاريخ 2013/4/8.
قلم كتاب املحكمة          

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اعالن قطع عالقة 
تعلن �شركة /ملتى فيجن ميديا 
برودك�شن ذ.م.م  )منطقة حرة( 
عن قطع عالقتها باملدعو/ �إياد 
�جلن�شية   �شورى   - عيد  كامل 
تاريخ  من  �عتبار�  وذلك 

��شتقالته يف 2013/2/10 حيث �نه مل يعد �شريكاً يف 
�ى  �ل�شركة  ميثل  يعد  ومل  �ل�شركة  لدى  يعمل  ول  �ل�شركة 
متثيل ولذلك فنحن غري م�شئولني عن �لتعامل معه ونحذر 

من �لتعامل معه با�شم �ل�شركة وهذ� للعلم.
على م�سئولية املعلن

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/53 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شانكار موهاجان جور�جنا كوهاجان  �جلن�شية: بنغالدي�س  
�عالنه:  �ملطلوب  نيجريي   �جلن�شية:  بيوتي  �وكوكوجي   : �شده  �ملنفذ 
�وكوكوجي بيوتي �جلن�شية: نيجريي عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
 2012/557 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/4/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  �أظ  وحدد  ر- ب-  مد جز-م 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/2982( رق��م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
�لثانية  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
�لعقارية وذلك  �ملدعي/�شركة �لمار�ت �خل�شر�ء  و�ملرفوعة من 
�لتجارية  للو�شاطة  بكري  حممد  عليه/موؤ�ش�شة  �ملدعى  �ع��الن 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �ل��دع��وى جل�شة  ن�����ش��ر�ً. وق��د حت��دد لنظر 
على  وذل��ك  �للجنة  مقر  يف  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  يف   2013/4/30

نفقة �شاحب �لعالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/3092( رق��م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
�لثانية  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
�لعقارية وذلك  �ملدعي/�شركة �لمار�ت �خل�شر�ء  و�ملرفوعة من 
�شعيد  علي  ملالكها  �لذهب-  لتجارة  عليه/رميا�س  �ملدعى  �ع��الن 
عبد�هلل علي �حلجري ن�شر�ً. وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة 

وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 145 /2013   جت  كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف  واملوؤ�س�سات املالية
�شالح  عو�س  �شالح  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لول  �خلليج  مدعي/بنك 
�جلن�شية:  و�لتموين  للتعهد�ت  و�شهال  �هال  �شاحب  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �ملنهايل 
�ملطلوب   %12 �لفائدة   + درهم   739007 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
�عالنه/ حممد �شالح عو�س �شالح �ملنهايل ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شاحب �هال و�شهال 
للتعهد�ت و�لتموين  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مع�شكر 
�شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

بتاريخ  2013/4/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 6 /2013   مد جز- ب  �س-ب-اأظ

حممد  عليه:  مدعي  �لهند   �جلن�شية:  حممد  بن  �بر�هيم  مدعي/حممد 
�شامل ح�شني �شعيد �ل�شعدي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�ل�شعدي  �شعيد  ح�شني  �شامل  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   12500 مالية 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/14 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
بني يا�س �لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                            

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

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �سيكر�س للمقاوالت )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 2 ملك �شديق عبد�لهادي حممد �لعجماين - بردبي- �حل�شيبة   
�لقيد  رق��م    588557 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 1009097 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2013/3/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/3/25 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني هوروث ماك   �لعنو�ن: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة 
�مورك�س هولدينجنز - منطقة برج خليفة.    هاتف: 4473951 04 فاك�س/4473961 
من  يوماً  �لثبوتية وذلك خالل )45(  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  04 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: هوروث ماك   
�لعنو�ن: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة �مورك�س هولدينجنز 
ف��اك�����س/4473961 04 مبوجب هذ�  - منطقة برج خليفة.    هاتف: 4473951 04 
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  للمقاوالت)�س.ذ.م.م(  �سيكر�س  لت�شفية  �أع���اله 
حماكم دبي بتاريخ 2013/3/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى    2013/3/25
معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
كا�ستوراما  ل�سباكة املعادن غري احلديدية  ذ.م.م

ل�شباكة  :كا�شتور�ما   �ع��اله هي  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
ذ�ت م�شوؤولية حم���دودة قد  -���ش��رك��ة  ذ.م.م   �مل��ع��ادن غ��ري �حل��دي��دي��ة  
تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( 
ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  
حتت رقم )32090( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.

     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
�لتقدم  �ع��رت����س  �و  ح��ق  �ي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�شركة  ق��ان��وين  م�شفى    
ب��ه للم�شفي �ل��ق��ان��وين �مل��ذك��ورة �ع���اله خ��الل م��دة )45( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7470980   �م���ارة عجمان  �ل��ت��ايل:  �لعنو�ن  ن�شر �لع���الن وعلى 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/2447 جتاري كلي  ابوظبي

نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  عبد�لرحمن  كوتي  دي��ن  م��وي  بولكال  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  �ل��وط��ن��ي  �لحت����اد  ب��ن��ك   / ل�شالح  �ع���اله  ب��ال��رق��م 
 311.766.11 وق��دره  مبلغا  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  �ن  عيه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
درهم ) ثالثمائة و�حد ع�شر �لفا و�شبعمائة و�شتة و�شتون درهما و�حد ع�شر فل�شا( 
و�لفو�ئد �لقانونية على ��شل �لدين وفقا للثابت با�شباب هذ� �حلكم وذلك من تاريخ 
رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2011/12/22  وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين 
�شدر  ذل��ك من طلبات.   ع��د�  ما  ورف�شت  �تعاب حماماة  دره��م  ومائتي  و�مل�شاريف 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/823   

 �ملنذر/عبد�هلل ح�شن عبد�هلل ح�شن �حلمادي
 �ملنذر �ليه: �شركة جلف ديفيلوبرز )ذ.م.م(   )جمهول حمل �لقامة(

 ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه خالل ��شبوع من تاريخ هذ� �لنذ�ر بالآتي:
�ليه  �ملنذر  وبني  بينه  �ملوقعة  و�ل�شر�ء  �لبيع  و�تفاقيات  عقود  ف�شخ جميع   -1
�م��ارة دبي-،  ب��امل��اروز�- دب��ي لن��د- بر دب��ي  �لفيال رق��م )107( ذي  بخ�شو�س 
مع  �لز�م �ملنذر �ليها برد مبلغ 440.000 درهم )فقط �ربعمائة و�ربعون �لف 
درهم( �ملدفوعة من قبل �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها كمقدم لهذ� �لتعاقد مع �لز�مها 
بتعوي�س �ملنذر بن�شبة 12% من ثمن �لفيال وذلك من يونيو 2010 وهو �لتاريخ 

�ملحدد لال�شتالم وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/229 ا�سكالت عقاري
لوقف  �ي��ج��ار�ت   2010/765 رق��م  �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية -�ملطلوب �عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- جلوبال بزن�س 
بانه  نعلنكم  �لع��الن:  �لقامة. مو�شوع  ذ.م.م جمهول حمل  �س  تر�شت 
قد حتددت جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/14 �ل�شاعة 11.00 �شباحا 
عليكم  ي��ت��وج��ب  و�ل��ت��ي  �ع����اله  �ل���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر  ب��ال��ق��اع��ة 
مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �شي�شدر  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها 

نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 850 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �ل�شالم  نور  لت  مياه  مدعي/باد�شا 
ترينتو للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  ترينتو  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية   
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 823 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/باديز زمان عبد�لرب �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ميامي لتاأجري 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لنارية  �لدر�جات 
�ملطلوب �عالنه/ميامي لتاأجري �لدر�جات �لنارية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/21
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 440 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/بالل ح�شني عبد�جلبار  �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �حلقيقي 
للمقاولت �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  للمقاولت  �حلقيقي  �عالنه/ 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 518 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  ��شحاق  حممد  عبد�لكرمي  مدعي/حممد 
�لمار�ت      �بوظبي �جلن�شية:  و�لديكور فرع  �لعامة  لل�شيانة  �ل�شهامة  عليه: 
لل�شيانة  �عالنه/�ل�شهامة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر حيث �ن  �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �لعامة و�لديكور فرع 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 819 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �حمد  �شيد  مر�شى  �ل�شيد  علي  مدعي/�ل�شيد 
�شنري جي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  جي  �عالنه/�شنري  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي -وام: 

�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق  تقام حتت رعاية 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  نهيان ويل عهد 
�حلايل  �بريل   16 يف  �أبوظبي  �شكيب  �شيتي  فعاليات معر�س 
70 �شركة من  �بوظبي �لدويل للمعار�س مب�شاركة  يف مركز 

�شناع �لقر�ر و�مل�شتثمرين �لدوليني و�ملطورين �لعقاريني.
و���ش��ي�����ش��ك��ل �مل��ع��ر���س ل��ل��م�����ش��ارك��ني ف��ر���ش��ة ل��الل��ت��ق��اء وتبادل 
�لف���ك���ار و�خل�����رب�ت ح���ول �مل�����ش��روع��ات �ل��ت��ط��وي��ري��ة �ملختلفة 
�ل�شوؤون  ود�ئ���رة  �بوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ذل��ك  يف  مب��ا 
�بو  وجمل�س  �حل�شري  �لتطوير  وجمل�س  بابوظبي  �لبلدية 

ومبادلة  �لعقارية  �ل���د�ر  و�شركة  �لعمر�ين  للتخطيط  ظبي 
�لعقارية و�شروح �لعقارية و�لقدرة �لقاب�شة و�شركة �لتطوير 
و�شركة  لالإ�شتثمار  رمي  و  رمي  وجزيرة  �ل�شياحي  و�ل�شتثمار 
�لجتماعات  من  �شل�شلة  �ملعر�س  و�شيت�شمن  وغريهم.  ماأبار 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى �آخ����ر �ل��ت��ط��ور�ت د�خ����ل �ملجتمع 
�لعقاري مبا يف ذلك �ل�شتثمار و�لتنمية يف �لأ�شو�ق �لنا�شئة. 
وقال كري�س �شبيلرن �ملدير �لتجاري ل�شيتي �شكيب ومعار�س 
دور�  �شيلعب  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �ب��وظ��ب��ي  �شكيب  �شيتي  �ن  �ن��ف��ورم��ا 
�لإم���ار�ت  يف  �لعقاري  �مل��ج��ال  تطور  قيا�س  يف  ومهما  ح�شا�شا 
خا�شة بح�شور كبار �ملطورين �لعقاريني لعر�س م�شروعاتهم 

�حلالية و�مل�شتقبلية.

�إمرييل  ب��ور���ش��ه  ب��رع��اي��ة  �ي��وظ��ب��ي  �شكيب  �شيتي  وي�شت�شيف 
�أي����ام �أم�����ش��ي��ة ك���ربى ل��ك��ب��ار �ل�����زو�ر و�ملعار�شني  ومل����دة ث��الث��ة 
�أبريل   17 يوم  �لعقاريني  و�ملطورين  �لدوليني  و�مل�شتثمرين 
يف يا�س فاي�شروي بامل جاردينز �أبو ظبي. ويقام بالتز�من مع 
معر�س �شيتي �شكيب �أبوظبي معر�س �إيكو كون�شرتكت �إك�شبو 
2013 باعتباره �ملعر�س �لوحيد يف �ملنطقة �خلا�س باحلديد 
بدعم من غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي. ويعترب �شيتي �شكيب 
�أبوظبي �لذي تنظمه �شركة �أنفورما للمعار�س �مللتقى �ل�شنوي 
و�ملطورين  �مل�شتثمرين  وك��ب��ار  �حلكومية  للهيئات  �ل��وح��ي��د 
�لعقاريني و�مل�شت�شارين و�ملهند�شني وكذلك �مل�شممني وخرب�ء 

�ملجال �لعقاري لالإ�شهام يف تطوير �شوق �أبو ظبي �لعقاري.

�شيتي �شكيب �أبوظبي و�أكو كون�شرتكت �ك�شبو 2013 ينطلقان يف 16 �أبريل �حلايل
املال والأعمال

يف  �لعك�شي  �لتنا�شح  �آل��ي��ة  �شتحظى 
و��شع  بانت�شار  �لأغ�شية  تكنولوجيا 
يف قطاع حتلية �ملياه خالل �ل�شنو�ت 
�لتوقعات  ���ش��وء  يف  وذل����ك  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لعاملية  �ل�����ش��وق  قيمة  تتخطى  ب���اأن 
�أمريكي  دولر  م��ل��ي��ار  �ل�50  ح��اج��ز 
بحلول عام 2020، بح�شب �لدكتور 
بالإنابة  �ملعهد  مدير  ه��الل،  ن�شال 
�لنانوية  و�أ�شتاذ تكنولوجيا �لأغ�شية 
وتقنيات �ملياه يف معهد م�شدر للعلوم 
و�لتكنولوجيا، ورئي�س حترير جملة 
 )Desalination( �ل��ت��ح��ل��ي��ة 
تكنولوجيا  يف  �ل�������دويل  و�خل����ب����ري 

�لأغ�شية وحتلية �ملياه.
و�أ�����ش����ار ت��ق��ري��ر ����ش���در م����وؤخ����ر�ً عن 
للطاقة  �آي  ب��ي  �إ���س  �لأب��ح��اث  �شركة 
لتحلية  �لعاملية  �ل�شوق  قيمة  �أن  �إىل 
�ملياه �شت�شل �إىل 52.4 مليار دولر 
تربو  ب���زي���ادة   ،2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
 12.5 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   320% ع��ن 
2010. وتوقع  مليار دولر فى عام 
�لتنا�شح  �آل���ي���ة  ت�����ش��ه��د  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر 
بتكنولوجيا  �خل���ا����ش���ة  �ل���ع���ك�������ش���ي 
�لأغ�شية نقلة نوعية يف �لنمو لت�شل 
�إىل 40 مليار دولر �أمريكي بحلول 

عام 2020.
ويرت�أ�س �لدكتور هالل حالياً �ملوؤمتر 
�لأغ�شية  بتقنية  للتحلية  �ل����دويل 
�أبريل   10-7 �ل��ف��رتة  يف  و�مل��ن��ع��ق��د 

 35 يف �شيتجي�س على بعد   ،2013
بر�شلونة  �إىل �جلنوب من  كيلومرت�ً 
يف �أ�شبانيا. كما �شيلقي �لدكتور ر�ئد 
�مل�����ش��ارك لعلوم  �لأ����ش���ت���اذ  ح�����ش��اي��ك��ه، 
حول  رئي�شية  كلمة  �مل���و�د،  وهند�شة 
حتلية  �أج����ل  م���ن  �لأغ�����ش��ي��ة  ت�شنيع 
ح�شن  �لدكتور  ي�شارك  بينما   ، �ملياه 
لهند�شة  �مل�����ش��ارك  �لأ���ش��ت��اذ  ع��رف��ات، 
�لعلمية  �للجنة  �ملياه و�لبيئة، �شمن 
�لرئي�شيني  �ملتحدثني  من  و�شيكون 

يف �حلدث.
تنظمه  �ل�������ذي  �مل������وؤمت������ر،  وي�������ش���ه���د 
من  نخبة  م�شاركة   ، �إل�شفري  �شركة 
و�لأكادمييني  �ل��ق��ط��اع  خ���رب�ء  ك��ب��ار 
ومناق�شة  وحت���ل���ي���ل  ل����ش���ت���ع���ر�����س 
�ل�����ت�����وج�����ه�����ات �ل����ع����امل����ي����ة �حل����ال����ي����ة 
ذلك من  للقطاع، وغري  و�مل�شتقبلية 
�لكت�شافات �لعلمية �لكربى. و�شوف 
�ملوؤمتر كذلك ن�شر ومناق�شة  يتخلل 
�لنظرية  �لعلمية  �لأب���ح���اث  �أح����دث 
ت�شليط  ج���ان���ب  �إىل  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �مل�����ش��ه��د �ل��ع��ام للتطور 

�لتكنولوجي و�ل�شناعي.
وقال �لدكتور فريد موفنزد�ه، رئي�س 
�أن ن�شارك يف  معهد م�شدر: ي�شعدنا 
ملناق�شة  و�مل�شخر  �لهام  �ملنتدى  ه��ذ� 
�أغ�شية  �ل��ت��ط��ور�ت يف جم��ال  �أح���دث 
�ل�شلة،  ذ�ت  و�لتقنيات  �مل��ي��اه  حتلية 
�أن يكون لهذه �لتقنيات  حيث يتوقع 

دور كبري وح�شور و��شع يف �ل�شنو�ت 
�ملقبلة. وي�شرفنا كثري�ً �أن نتو�جد يف 
�لقيادة  بدعم من  �لهام  هذ� �حلدث 
�ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��ب��الد م��ن �أج���ل ت�شليط 
�لتي  �لبارزة  �لإجن��از�ت  على  �ل�شوء 
�ملجال.  ه����ذ�  يف  م���وؤخ���ر�  ح��ق��ق��ن��اه��ا 
�ملنتديات  ه�����ذه  م���ث���ل  �أن  ون��ع��ت��ق��د 
�شت�شكل حافز�ً وم�شدر �إلهام للمزيد 

من �لبحوث و�لبتكار�ت .
�لطاقة  �أن  ه��الل  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح 
و�مل��ي��اه ت��ع��ت��رب�ن م��ن �مل����و�رد �لقيمة 
ببع�شها  مرتبطة  ولكنها  و�مل��ح��دودة 
من   7% �أن  ح���ي���ث  وث����ي����ق،  ب�����ش��ك��ل 
عاملياً  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ة  �ل��ط��اق��ة  جم��م��وع 
تذهب لإنتاج �ملياه، يف حني �أن 50% 
�مل��ي��اه ت��ذه��ب لتوليد  �إم������د�د�ت  م��ن 
مر�شحة  �لن�شب  ه��ذه  و�أن  �ل��ط��اق��ة، 
ل���ل���زي���ادة يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل. و�أ�����ش����اف: 

�لتحلية  يف  متخ�ش�شون  ب�شفتنا 
ي��ت��وج��ب علينا  وت��ق��ن��ي��ات �لأغ�����ش��ي��ة، 
جديدة  �شبل  عن  �لبحث  نو��شل  �أن 
�أكرب  فعالية  لنا  ت�شمن  وم�شتد�مة 
�أقل  �ملياه، با�شتخد�م كميات  �إنتاج  يف 
من �لطاقة، وهذ� ما ناأمل �أن يتحقق 
��شتعر��س  م��ن خ���الل  �مل��وؤمت��ر  ع��رب 
�لبتكار�ت �جلديدة و�أحدث �لتقنيات 

�ملطبقة حالياً يف هذ� �ملجال .
دولياً  خبري�ً  ه��الل  �لدكتور  ويعترب 
يف حتلية �ملياه ويحظى مبكانة عاملية 
وتطبيق  تطوير  رو�د  ب��ني  مرموقة 
�إمكانات جمهر �لقوة �لذرية يف د�ر�شة 
�لأغ�شية  وف�����ش��ل  ه��ن��د���ش��ة  ع��م��ل��ي��ات 
يعرف  بينما  �ل��ن��ان��و.  م�شتوى  ع��ل��ى 
�لقيمة  باإ�شهاماته  ح�شايكة  �لدكتور 
�أي�شاً  وه��و  �مل���و�د،  هند�شة  جم��ال  يف 
وكان  �لتحلية  جملة  حم���رري  �أح���د 

ل��ه دور �أ���ش��ا���ش��ي يف ق��ي��ادة ف��ري��ق من 
�لعلماء لتطوير تكنولوجيا بطاريات 
جديدة مت تقدمي ب��ر�ءة �خ��رت�ع لها 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�لدكتور  ي��ع��م��ل  �أخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
عرفات و�لدكتور ح�شايكه حالياً على 
�أغ�شية  ت�شميم  ح��ول  بحثي  م�شروع 
�لبحر  مياه  ملعاجلة  للبيئة  �شديقة 
. حيث يهدف هذ� �مل�شروع �إىل جعل 
�أك��رث م��ر�ع��اًة لل�شالمة  �مل��ي��اه  حتلية 
�أغ�شية  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن  �لبيئية 
�شديقة للبيئة ملعاجلة وتنظيف مياه 
�أغ�شية  ت�شميم  خ��الل  وم��ن  �لبحر. 
لأغر��س  وخم�ش�شة  للتحلل  قابلة 
�لتقليل من  على  ي�شاعد  �أن  حم��ددة 
�حلاجة �إىل مو�د �ملعاجلة �لكيميائية 
مياه  حتلية  يف  ع���ادة  ت�شتخدم  �ل��ت��ي 
�ل��ب��ح��ر. وق���د ح����ددت جل��ن��ة �ملوؤمتر 

�لتطور�ت  �أح���دث  ي��ت��ن��اول  ب��رن��اجم��اً 
�ملياه  وم���ع���اجل���ة  حت��ل��ي��ة  جم�����ال  يف 
و�شي�شهد  �ل�����ش��ل��ة.  ذ�ت  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�مل�����وؤمت�����ر ���ش��ل�����ش��ل��ة م�����ن �ل���ع���رو����س 
�ل��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
جانبية  وجل�شات  �لبارزين،  �خل��رب�ء 
�شفوية،  تو�شيحية  عرو�س  يتخللها 
�شيتم  �لتي  �ملل�شقات  �إىل  بالإ�شافة 
و�شري�فق  �جلل�شات.  خ��الل  عر�شها 
�أحدث  يقدم  خا�س  معر�س  �مل��وؤمت��ر 
�ملعلومات حول �لدعم �لتجاري �ملتاح 

للموفدين وجمالت عملهم.
�لأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د  وب��اع��ت��ب��اره 
�لب�شرية،  �ل��ك��و�در  و�إع����د�د  لالبتكار 
بدوره  �لقيام  م�شدر  معهد  يو��شل 
م�شدر  روؤي�������ة  دع�����م  يف  �جل����وه����ري 
م�شاعدة  ب�����ش��اأن  �أه���د�ف���ه���ا  وحت��ق��ي��ق 
�لقت�شاد  �إىل  �لتحول  على  �أبوظبي 
�لقائم على �ملعرفة، وكذلك �لتو�شل 
�لتحديات  لأ�شعب  فعالة  حلول  �إىل 
�لتي تو�جه �لب�شرية، ول �شيما منها 

تغري �ملناخ.
تاأ�شي�شه  مت  �ل�����ذي  �مل��ع��ه��د،  وي���وف���ر 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  مع  بالتعاون 
فر�شاً  ل���ط���الب���ه  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
�لبحوث  م���ي���ادي���ن  ���ش��ت��ى  يف  مم���ي���زة 
�لنظرية ثم  بالبحوث  �لعلمية، بدء�ً 
�لتطبيقية و�نتهاًء مبرحلة �لت�شويق 

�لتجاري. 

خرباء من معهد م�سدر ي�ساركون يف موؤمتر دويل حول حتلية املياه يف اإ�سبانيا

توقعات باأن تنت�شر تقنية �لتنا�شح �لعك�شي بقوة يف قطاع حتلية �ملياه 
بالأغ�شية �ملقدرة قيمته بنحو 40 مليار دولر

••  اأبوظبي -وام: 

ل��ل��ق��ط��ار�ت - �ملطور  ���ش��رك��ة �لحت�����اد   ح�����ش��ل��ت 
 - �لدولة  يف  �لوطنية  �لقطار�ت  ل�شبكة  و�مل�شغل 
على جائزة �مل�شروع �ل�شرت�تيجي لعام 2013 .. 
وذلك خالل �مللتقى �ل�شنوي �ل�شاد�س لقادة قطاع 
نيويورك..  �ل��ذي عقد يف  �لعاملي  �لتحتية  �لبنى 
�آثار  ل��ه��ا  ي��ك��ون  �ل��ت��ي  للم�شاريع  �جل��ائ��زة  مت��ن��ح 
�إيجابية كبرية على �لقدرة �لإنتاجية و�لتناف�شية 
يف بلد �أو منطقة ما و�لتي ت�شكل يف �لوقت نف�شه 
�لحتاد  م�شروع قطار  و�ختري  يحتذى.  منوذجا 
من بني 100 م�شروع ر�شحت خالل �مللتقى بناء 
على مدى توفريها �لفر�س �لتجارية و�لإنتاجية 
و�ل��ك��ف��اءة يف  �لعمل  وف��ر���س  �لتناف�شية  و�ل��ق��درة 
و�إ�شر�ف  بدعم  �لكربون..وذلك  �نبعاثات  خف�س 
يف  �لتحتية  و�لبنية  �ل�شت�شار�ت  �شركات  ك��ربى 
�ل�شرت�تيجي  �مل�شروع  جائزة  تعد  �لعامل..فيما 
ل��ل��ع��ام �لأب������رز م���ن ب���ني �جل���و�ئ���ز �خل��م�����س �لتي 
منحت. وبهذ� �ملنا�شبة قال �شعادة �لدكتور نا�شر 
�شيف �ملن�شوري �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة �لذي 
�جلائزة  �مل��ل��ت��ق��ى..�إن  يف  للقطار�ت  �لحت���اد  مثل 
�لتي ح�شل عليها م�شروع قطار �لحتاد هي دليل 
على �أه��م��ي��ة ه��ذ� �مل�����ش��روع �ل��وط��ن��ي �ل���ذي يربط 

و�أوروبا  �خلليج  مبنطقة  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  جميع 
ع��رب �ل���ع���ر�ق وت��رك��ي��ا و ي��ع��زز م��ك��ان��ة �ل���دول���ة يف 
روؤية  مع  متا�شيا  �أي�شا  ياأتي  �لنقل..فيما  قطاع 
�لدولة و�جلهود �لر�مية �إىل تطوير قطاع �لنقل 
�أف�شل  م��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  لتكون  و�مل��و����ش��الت 
�أن قطار �لحتاد يعد  �لدول يف �لعامل . و�أ�شاف 
م�شروعا ��شرت�تيجيا هاما ي�شكل نقلة نوعية يف 
حيث  ككل  �ملنطقة  يف  و�مل��و����ش��الت  �لنقل  قطاع 
يعمل على ربط �ملو�نئ �لرئي�شية ومر�كز �لت�شنيع 
يف �لدولة مع دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية �ملجاورة..كما �أن �شبكة �ل�شكك �حلديدية 
�لبنية  م�شاريع  بو�قع  �لنهو�س  فر�س  من  تعزز 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف �ل����دول����ة و�ل���ت���ي حتتل 
بجودة  يتعلق  فيما  عامليا  �لتا�شعة  �ملرتبة  حاليا 
�لعاملي  �لتناف�شية  �لتحتية بح�شب تقرير  �لبنية 
كاأكرث  �لر�بعة  �ملرتبة  ويف   2013  -  2012
دولة جذبا ل�شتثمار�ت �لبنية �لتحتية يف �لعامل 
�لبنية �لتحتية  ��شتثمار�ت  بح�شب تقرير موؤ�شر 
�لعاملي. ويقدم ملتقى قادة �لبنى �لتحتية �لعاملي 
�لذي ��شتقطب �أكرث من 400 م�شارك..فر�شة 
�لبنية  يف  �لقر�ر  و�شناع  �لرئي�شيني  للمطورين 
رفيعة  مناق�شات  يف  و�مل�شاركة  للتو��شل  �لتحتية 
�لتحتية  �لبنية  م�شاريع  بع�س  ب�شاأن  �مل�شتوى 

وذل��ك من خ��الل جمموعة متنوعة من  �لعاملية 
�لتي تركز  �لعمل و�لعرو�س و�لجتماعات  ور�س 

على �شوق �لبنية �لتحتية �لعاملي.

•• ابوظبي-الفجر:

�أعلنت عمالقة �لنفط �لعاملية بريت�س بيرتوليوم 
يف �أبوظبي عن توقيعها �تفاقية �شر�كة مع �إد�رة 
و�لذي  �لبيئة،  لأفالم  �لدويل  �أبوظبي  مهرجان 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  يقام حت��ت 
�آل نهيان، ممثل �حلاكم باملنطقة �لغربية خالل 
�جل���اري،  �أب��ري��ل   25 �إىل   20 �ل��ف��رتة م��ا ب��ني 
ر�عياً  �ل�شركة  ت��ك��ون  �لت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ومب��وج��ب 
م�شتوى  ل��رف��ع  و�ل��ذي��ي��ه��دف  للمهرجان  ذه��ب��ي��اً 

�لوعي بالبيئة وق�شاياها.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع���ب���د�ل���ك���رمي �مل����ازم����ي �ملدير 
بيرتوليوم  لربيتي�س  �لرئي�شي  و�مل��م��ث��ل  �ل��ع��ام 
من  ج���زء�ً  لنكون  متحم�شون  �إن��ن��ا  �لإم�����ار�ت،  يف 
تاريخنا حافل يف دعم  و�أن  �ملهرجان خا�شة  هذ� 
�ملجتمعية  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل��وع��ي  ح��م��الت 
وب�شفة خا�شة يف �ملد�ر�س بدولة �لإمار�ت �لعربية 
�أبوظبي  هيئة  م��ع  �شر�كتنا  خ��الل  م��ن  �مل��ت��ح��دة 
كونه  لنا  �لطريق  مُيهد  �ملهرجان  وه��ذ�  للبيئة، 
بني  للمو�ءمة  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لأول 

�لأعمال �ل�شينمائية و�لق�شايا �لبيئية �لعاملية.
و�أ������ش�����اف �مل����ازم����ي ، ن���ح���ر����س م����ن خ�����الل هذه 
�ل�����ش��ر�ك��ة ع��ل��ى دع���م �جل��ه��ود �ل��ت��ي تتبنى جهود 
�لأر�س،  بكوكب  حت��دق  �لتي  باملخاطر  �لتوعية 
و�لأفكار  �جل��ه��ود  ت�شافر  تتطلب  و�أن��ه��ا  خا�شة 
جهة  من  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  من  لكل 
�أخ��رى، لن�شر �لوعي،  وو�شائل �لإع��الم من جهة 

وناأمل �أن تنجح فكرة �ملهرجان يف و�شع �خلطط 
�ملهمة،  �لقيام بهذه  �لعملية يف  و�ل�شرت�تيجيات 
خا�شة و�أن �ل�شينما لها باع طويل يف �لتعامل مع 
�لكثري من �مل�شكالت وجنحت عرب ت�شليط �ل�شوء 
بيرتوليوم  بريت�س  وتعمل  لها.  حلول  �إي��ج��اد  يف 
ع���ن ك��ث��ب م���ع ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة يف �أب���وظ���ب���ي بدعم 
ي�شاعد  م�شروع  وه��و  �مل�شتد�مة  �مل��د�ر���س  مبادرة 
يف بناء قدر�ت �ملد�ر�س على مو�جهة �لأثر �لبيئي 
�مل�شتد�م  �لبيئي  �ل��وع��ي  رف��ع  ن�شاطات  و�إط���الق 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  مهرجان  ويعد  �ملجتمع،  لهذ� 
�لتي  �ملتعدد  �جل��ه��ود  م��ن  و�ح���د�ً  �لبيئة  لأف���الم 

تن�شب �شمن خطط �لإمارة يف ت�شجيع �ملحافظة 
على �لطبيعة وحتديد م�شكالتها و�إيجاد �حللول 
تو�جه  �لتي  �مل�شكالت  لتلك  و�لفعالة  �ل�شريعة 
�أج���م���ع. و���ش��رح حم��م��د م��ن��ري، �لرئي�س  �ل��ع��امل 
متثل  �ل�شر�كات  ه��ذه  �إن  للمهرجان،  �لتنفيذي 
فر�شة هامة كونها تعك�س مدى �هتمام وم�شاركة 
يف  بيرتوليوم  بريتي�س  مثل  �ل��ك��ربى  �ل�شركات 
�لتوعية  ت��ه��دف  وف��ع��ال��ي��ات  م��ه��رج��ان��ات  �إق���ام���ة 
باأهمية �ملخاطر �لتي تو�جه �لبيئة، و�لدور �لذي 
يجب �أن ُي�شاهم به �لأفر�د و�ملجتمعات جنباً �إىل 

جنب مع �ملوؤ�ش�شات و�حلكومات. 

•• اأبوظبي -وام: 

مياه  هيئة  ���ش��رك��ات  �إح���دى  للتوزيع  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أط��ل��ق��ت 
وكهرباء �أبوظبي خدمة تتيح للم�شتاأجرين �جلدد لدى �شركة 
تو�شيل  �لأول  �خلليج  لبنك  �لتابعة  �لعقارية  �لأول  �خلليج 
�لأول  �خلليج  �شركة  مقر  خالل  من  و�لكهرباء  �ملياه  خدمات 
�أبوظبي  �شركة  �أف��رع  ملر�جعة  دون �حلاجة  �لرئي�شي  �لعقارية 

للتوزيع خلدمة �لعمالء.
�خلليج  �شركة  لدى  �جل��دد  �مل�شتاأجرين  �خلدمة  هذه  ومتكن 
�لأول �لعقارية من تكملة كافة �لإجر�ء�ت �خلا�شة باحل�شول 
���ش��د�د قيمة ر�شوم  و�ل��ك��ه��رب��اء مب��ا فيها  �مل��ي��اه  ع��ل��ى خ��دم��ات 
يوفر  مما  �لعقار  ��شتئجار  �إج���ر�ء�ت  مع  و�لتاأمني  �لتو�شيل 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  ل��ع��م��الء  بالن�شبة  و�ل��وق��ت  �جل��ه��د  م��ن  ك��ث��ري 
�لإلكرتوين  �لربط  �إج��ر�ء�ت  كافة  �جلانبان  و�أكمل  للتوزيع. 

ت�شكل  و�آمنة  يتيح توفري خدمة متميزة و�شريعة  بينهما مما 
�إ�شافة حقيقية للخدمات �ملتميزة �ملقدمة من �ل�شركتني.

ومت �شباح �أم�س توقيع �تفاقية �شر�كة بني �ل�شركتني يف مقر 
هيئة مياه وكهرباء �بوظبي.. وقعها �ملهند�س حممد بن جر�س 
�لرئي�س  علي  �آل  جا�شم  و  للتوزيع  �أبوظبي  �شركة  ع��ام  مدير 

�لتنفيذي ل�شركة �خلليج �لأول �لعقارية.
ه��ذه �خل��دم��ة �جلديدة  �ن  ب��ن ج��ر���س  �ملهند�س حممد  وق���ال 
تعد �شمن �لتوجهات �لعامة لقيادة �لدولة �لر�شيدة ووفقا ل� 
خطة �أبوظبي 2030 �لهادفة لتوفري �أف�شل �خلدمات ل�شكان 

�لإمارة من �ملو�طنني و�ملقيمني فيها على حد �شو�ء.
�إ�شافة  تليها  �أوىل  كخطوة  ج��اءت  �خل��دم��ة  ه��ذه  �ن  و�أ���ش��اف 
عرب  �أد�وؤه����ا  ميكن  �ل��ت��ي  خدماتهم  لقائمة  �أخ���رى  معامالت 
�شركة �خلليج �لأول �لعقارية مثل �إ�شد�ر بر�ءة �لذمة وغريها 

من �لإجر�ء�ت �خلا�شة باخلدمات �لتي يقدموها.

و�أكد �أن �ختيارهم �شركة �خلليج �لأول �لعقارية لتقدمي هذه 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن كربيات  �شمعة  م��ن  ب��ه  مل��ا تتميز  �خل��دم��ة مت 
�أب��وظ��ب��ي مبديا رغ��ب��ة �لهيئة يف  �إم����ارة  �ل��ع��ق��ار�ت يف  ���ش��رك��ات 

�لتعاون م�شتقبال مع جهات �أخرى.
18 �ىل  تدير من  �ل�شركة  �ن  �آل علي  ق��ال جا�شم  من جانبه 
20 �ألف وحدة عقارية و�ن توقيع �لتفاقية مع �شركة �أبوظبي 
خمتلف  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  مو��شلة  عزمها  ت��وؤك��د  للتوزيع 
�أف�شل  ت��ق��دمي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة مب��ا ي�شمن 

�خلدمات �لعقارية للمتعاملني.
من�شة  �إن�شاء  �إىل  �لعقارية  �لأول  �خلليج  �شركة  �شعي  و�أك���د 
متكاملة تتيح جلميع عمالئها �إمكانية �إنهاء معظم �إجر�ء�تهم 
مكان  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شكنية  �ل���وح���د�ت  با�شتئجار  �ملتعلقة 
و�حد �لأمر �لذي ي�شهم بدوره يف تطوير م�شتوى �أد�ء �ل�شوق 

�لعقاري يف �لدولة. 

جمعية �لمار�ت �لتعاونية حتقيق 5 ر10 ماليني درهم �رباحا �شافية عام 2012 
 وجهت �جلمعية �لعمومية جلمعية �لمار�ت �لتعاونية �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س بلدية دبي على رعايته جلمعية �لإمار�ت �لتعاونية ودعمه لها ومو�فقة �شموه 

على منح �جلمعية ثالث قطع �أر��س باإمارة دبي فى مناطق حتا وعود �ملطينه و�لقرهود .
و�أو�شحت �جلمعية �أنه مت ت�شييد مركزين جتاريني فى كل من حتا وعود �ملطينة با�شم حتا مول وعود �ملطينة مول 
ويجري حاليا �عد�د �لت�شاميم �خلا�شة باإن�شاء مركز جتاري با�شم �لقرهود مول على م�شاحة �لر�س �لبالغة 90 

�ألف قدم مربع وجاري �لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة لأخذ �لرت�خي�س و�ملو�فقات �لالزمة.
على  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��رة  �لرومي  خلفان  بنت  مرمي  ملعايل  و�لتقدير  �ل�شكر  �لعمومية  �جلمعية  ووجهت 
�لإد�ري  للجهاز  و�ل�شكر �جلزيل   .. �لتعاونية  �لم��ار�ت  �لتعاونية وخا�شة جمعية  للجمعيات  �لد�ئم  �ل��وز�رة  دعم 
�مل�شرف على �لعمل �لتعاوين بالوز�رة و�ملتمثل يف �إد�رة �لتعاون. و��شتعر�س ح�شني �شامل �مليزة نائب رئي�س جمل�س 
�أن جمعية �لمار�ت  �أ�شار �ىل  �أم�س تقرير جمل�س �لد�رة �لذى  �لد�رة خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 
�لتعاونية خطت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية خطو�ت ر�ئدة بتحقيقها �شايف �أرباح �شنوية ب�شكل م�شتمر منذ عام 2002 
�إ�شافة �إىل زيادة مبيعاتها �ل�شنوية حتى عام 2012 ملبلغ 243 مليون درهم بن�شبة 9 يف �ملائة تقريبا مقارنة بعام 
2011. و�أ�شار �لتقرير �إىل حتقيق �شافى �أرباح يف عام 2012 و�شل �ىل 5 ر10 مليون درهم وذلك من خالل 

�ل�شتثمار �جليد للمو�رد و�إحكام �لرقابة �لد�خلية على �مل�شروفات و�لعمل على زيادة �لإير�د�ت �ملتنوعة.

 �لحتاد للقطار�ت تنال جائزة �مل�شروع �ل�شرت�تيجي 
خالل ملتقى قادة قطاع �لبنى �لتحتية يف نيويورك

بريت�س بيرتوليوم ر�ع ذهبي لأبوظبي �لدويل لأفالم �لبيئة

�شركتا �أبوظبي للتوزيع و�خلليج �لأول �لعقارية توقعان �تفاقية تو�شيل خدمات �ملياه و�لكهرباء

�إعمار �لعقارية تطلق منازل مري� �شمن 
م�شروعها �لكبري �جلديد رمي يف قلب �ل�شحر�ء

•• دبي -وام: 

�أنها �شتطلق م�شروعها  �أم�س   � � ومقرها دبي  �لعقارية  �إعمار  �أعلنت �شركة 
� �لذي ير�شي معايري غري م�شبوقة من �لفخامة و�لرقي يف  �جلديد رمي 

�أجو�ء �لو�حات �ل�شحر�وية �ل�شاحرة � للبيع يف 13 �أبريل �حلايل.
يعد  رمي  م�شروع  �إن  عنها  �شدر  �شحفي  بيان  يف  �لعقارية  �إع��م��ار  وق��ال��ت 
جممعا متكامال يركز ب�شورة رئي�شة على �لعن�شر �لرتفيهي ..ويعترب �أول 
جممع �شكني م�شور يف دبي ي�شم حديقة و��شعة للنباتات �ل�شحر�وية �إىل 
لركوب  �ملخ�ش�شة  و�مل�شار�ت  �لرمال  على  و�لتزلج  للتخييم  مر�فق  جانب 
�إىل جد�ر للت�شلق  �ل�شيار�ت �ل�شغرية و�لرملية بالإ�شافة  �لإبل وم�شار�ت 
يف  رئي�شا  عن�شر�  �لكبرية  �ملركزية  �حلديقة  ت�شكل  فيما  للتزلج  وحديقة 
�مل�شروع �لذي �شيحت�شن �أي�شا نو�فري تفاعلية وممر�ت للتنزه ومعلما مائيا 
مميز�. و�أ�شافت �إن �مل�شروع يوفر �خلدمات و�لت�شهيالت لل�شكان كافة حيث 
�ل�شكان وباقة  نادي  �إىل  بالإ�شافة  �لتجارية  ي�شم جامعا و�شاحة للمنافذ 
عالوة  �لبتد�ئية  و�ملد�ر�س  �حل�شانة  ودور  و�ملقاهي  �ملطاعم  من  متنوعة 
على م�شار�ت خا�شة للجري وركوب �لدر�جات �لهو�ئية وملعب للكريكيت 
ومالعب لكرة �لقدم وملعب م�شغر للجولف و�شينما يف �لهو�ء �لطلق تقع 

جميعها �شمن �أ�شو�ر �مل�شروع.
�لك�شف عنها على  �شيجري  �لتي  �ل�شكنية  �ملجمعات  ع��دد� من  وي�شم رمي 
مر�حل تبد�أ �إعمار باإطالق مبيعات جممع مري� �لذي ي�شم 188 منزل 
تاون هاو�س فقط بت�شاميم معمارية متباينة على �لطر�ز �لهند�شي لدول 

. �لبحر �ملتو�شط ليتم ت�شليم �لوحد�ت �إىل �ملالكني يف عام 2016 
ت�شريح  يف  �لعقارية  �إعمار  ل�شركة  �ملنتدب  �لع�شو  �ملطرو�شي  �أحمد  وقال 
�لفلل  �شر�ء  على  �ملتنامي  �لطلب  تلبية  يف  ي�شاهم  �مل�شروع  �أن  له  �شحايف 
�مل�شروع �جلديد  عنا�شر  ت�شميم  دب��ي حيث مت  هاو�س يف  �ل��ت��اون  وم��ن��ازل 
كافة بدقة فائقة ليوفر ل�شكانه �أجو�ء ل مثيل لها م�شتوحاة من �لطبيعة 
�لعملية  بعيد� عن �شخب �حلياة  �لبديعة  �ل�شحر�وية  للو�حات  �ل�شاحرة 
يف �ملدينة. يعترب م�شروع رمي �أحدث �إ�شافة �إىل حمفظة �مل�شاريع �ل�شكنية 
�ل��ن��ج��اح �لكبري  �أع��ق��اب  �ل��ع��ام �حل���ايل يف  �إع��م��ار يف  �ل��ت��ي �أطلقتها  �مل��م��ي��زة 
رزيدن�س  �لعنو�ن  م�شاريع  لإط��الق  �لعمالء  قبل  من  �لقوية  و�ل�شتجابة 
بوليفارد  �لعنو�ن  و   2 و   1 فيوز  فاوننت  رزيدن�س  �لعنو�ن  و  فيو  �شكاي 

وجميعها يف و�شط مدينة دبي . 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 172698          بتاريخ : 25/ 04/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �م.�ية.كي.�نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(   
وعنو�نه: �س  ب: 125160 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، و�ل�شر�ب، وغريها من �مل�شتح�شر�ت �مل�شتخدمة 

لعمل �مل�شروبات غري �لكحولية يف �لفئة 32.
�لو�ق�عة بالفئة: 32

باللغة  ومكتوبة  م�شتطيل  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي   "BLAZUP "لتجارية� عالمة  �ل��ع��الم��ة:�ن  و�شف 
�لإجنليزية �لكبرية باللون �لذهب ويف ��شلوب خمتلف وبخلفية يف �للون �لأ�شمر )بر�ون(

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 171857         بتاريخ :     10    /   04 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ��س �م جي توباكو )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 114002    ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ �مل�شنع �و غري �مل�شنع �ل�شجائر ��شياء �ملدخنني و �لكربيت يف �لفئة 34.

�لو�ق�عة بالفئة: 34
باللغة   2020 مكتوب  وبد�خله  �لأ�شود  باللون  م��زدوج  باإطار  بي�شاوي  �شكل  عبارة عن  �لعالمة:هي  و�شف 
�لالتينية وباللون �لأ�شود ويوجد فوقها �شكل مثلث مفتوح من �لأعلى على �شكل حرف V باللغة �لالتينية 
باللون �لأ�شود وفوقه يوجد �شكل تاج مع �أ�شدين على جانبيه وبينهما يوجد د�ئرة مطتوب بد�خلها �حلرف 

�لأبجدي �لالتيني V وكلها باللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 170945         بتاريخ :     22   /  03 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة بوت هاو�س للتجارة )ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 65245 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إ�شتحمام، مالب�س لل�شاطى، م�شد�ت لل�شدر،  �أثو�ب  �لن�شيج،  �أطفال من  �لن�شيج، فوط  �أطفال من  حفا�شات 
فرو  �لفرو،  �شالت من  عباء�ت،  لبا�شالقدم،  �لتنكرية،  للحفالت  مالب�س معاطف، معاطف خفيفة، مالب�س 
�جللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  �ل�شوف،  من  �ث��و�ب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�س  م��ب��اذل،  )مالب�س(، 
�شاري  جاهزة،  �ملالب�س  بيجامات،  د�خلية،  �شر�ويل  خارجية،  معاطف  �شرو�لية،  �أردي��ة  عنق،  ربطات  �ملقلد، 
)لبا�س هندي(، �لقم�شان، �أحذية، تنانري، �أخفاف، جو�رب طويلة، بذلت، �أثو�ب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، 

بنطلونات، مالب�س د�خلية، بذ�ت نظامية، �شدر�ت، �شدريات يف �لفئة 25.
�لو�ق�عة بالفئة:25

و�شف �لعالمة: LIVE IN JEANSتظهر �لعالمة �لتجارية،LIVE’ ‘مكتوبة باحلروف �لجنليزية 
قو�س  د�خ��ل  �شود�ء  بخلفية  �لبي�س  باللون  ‘IN’ مكتوبة  و  �خل��ردل  ل��ون  بخلفية  �ل�شود  باللون  �لكبرية 
باللون  �لكبرية  �لجنليزية  كبري باللون �لحمر و ‘JEANS’ مكتوبة مقلوبا بعد لفظ ‘IN’ باحلروف 

�ل�شود بخلفية لون �خلردل. 
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 169027         بتاريخ :     09  /   02 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م:  �شركة �قبال �خلل�شان �لتجارية )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب:    50827،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لرتكيبات  �ملياه  وتوزيع  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �لإن��ارة  �أجهزة 

�ل�شحية. يف �لفئة .11
�لو�ق�عة بالفئة: 11

يوجد  �لأخ�شر  باللون  د�ئ��رة  بد�خله  ويوجد  �لفاحت  �لأخ�شر  باللون  مريع  عن  عبارة  �لعالمة:هي  و�شف 
بها خطوط طول وعر�س ومكتوب يف منت�شف �لد�ئرة �حلروف EKT بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 

.K وباللون �لأبي�س و�لأخ�شر مع وجود خطوط باللون �لأخ�شر يف �أعلى �حلرف
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 167604          بتاريخ :   05/  01 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة �لخبار لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت 
وعنو�نه: �س  ب: 29795  ،  دبي،  �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت و�ل�شحوم �لتي ت�شتخدم يف �ل�شناعة )غري �لزيوت و�ملو�د �لدهنية �لتي ت�شتخدم يف �لتغذية و�لزيوت 
ذلك  يف  مبا  �لوقود  و�مت�شا�شها،  �لأتربة  لرت�شيب  ت�شتخدم  �لتي  �مل�شتح�شر�ت  �لت�شحيم،  م��و�د  �لطيارة(، 
�لزيوت �ملعدنية )�خلا�شة باإد�رة �ملحركات( ومو�د �لإ�شاءة، �شموع �لإ�شاءة بجميع �أنو�عها وفتائل �لإ�شاءة. 

يف �لفئة 4
�لو�ق�عة بالفئة: 4

" XTRA POWER " تظهر �لعالمة �لتجارية باللون �لحمر باحلروف �لجنليزية  و�شف �لعالمة: 
" �ك�شرت� باور" باللغة �لعربية باللون �لحمر بخلفية بي�شاء.  بخلفية بي�شاء. ويظهر �علي �لعالمة كلمة 
بينما يظهر �عالها �شكل د�ئري متقاطع باللون �لزرق �ل�شماوي بخلفية بي�شاء. بد�خله حرف "X" باللون 

�ل�شود و �لزرق و�ل�شماوي بخلفية حمر�ء، وتوجد نقطة زيت باللون �لذهبي
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 170002         بتاريخ :     28    /   02 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: يونيفري�شال بريلز & جولز  م.د. م .�س 
وعنو�نه: �س  ب: 31746 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملعادن �لنفي�شة ،  جموهر�ت ، �حجار كرمية ،  مو�د من �لذهب �ملقلد ، ما�س ، جموهر�ت مقلدة ) جموهر�ت 

غري ثمينة( ، للئ ، ��شالك من معادن نفي�شة ) جموهر�ت(. يف �لفئة 14
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمات Mia‘s Jewellery Box مكتوبة لللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود 
ويوجد يف منت�شف كلمة Jewellery مربعات �شغرية باللونني �لأخ�شر و�لأ�شفر ويوجد يف �أعلى �ملربعات 

جزء من وردة باللون �لأخ�شر.
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 168007         بتاريخ :     17    /   01 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لطريق �لعام لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: �س  ب: 21853  ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إطار�ت �شيار�ت، مرتكز�ت حماور، حماور دو�ليب �ملركبات، بطانات مكابح �ملركبات، قطع مكابح تامركبات، 
لقم مكابح �ملركبات، و�قيات �شدمات لل�شيار�ت، قاب�شات )قات�شات( للمركبات �لربية، و�شالت قارنة للمركبات 
�لربية، �أغطية ملقاعد �ملركبات، مكائن للمركبات �لربية، عجالت مطلقة للمركبات �لربية، �شناديق م�شننات 
للمركبات �لربية، �أغطية ملكئن �ملركبات، �أبو�ق للمركبات، حمركات كهربائية للمركبات �لربية، و�قيات وحل، 
للمركبات، قطع  للمركبات، مقاعد  )ل��و�زم  �لربية(، م�شحات هو�ئية  �ملركبات  �أب��و�ب خلفية�لية)�أجز�ء من 
مكابح �ملركبات، خممد�ت �ل�شدمات لل�شيار�ت، نو�ب�س خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه �ملركبات، 
نو�ب�س تعليق للمركبات، ق�شبان �شعاعية لعجالت �ملركبات �لو�قعة �شمن، حماور عجالت �ملركبات، �إطار�ت 

عجالت �ملركبات، عربات يدوية، م�شابك �لق�شبان �ل�شعاعية للعجالت، يف �لفئة 12.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعالمة:هي عبارة هن �شكل م�شتطيل باللون �لأخ�شر يوجد بد�خله �شكل بي�شاوي باللون �لأبي�س مع 
�إطار له لللون �لأخ�شر ومكتوب بد�خله ف �لآحرف G R M بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون 

�لأخ�شر.
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 168011         بتاريخ :     17    /   01 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لطريق �لعام لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: �س  ب: 21853  ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إطار�ت �شيار�ت، مرتكز�ت حماور، حماور دو�ليب �ملركبات، بطانات مكابح �ملركبات، قطع مكابح تامركبات، 
لقم مكابح �ملركبات، و�قيات �شدمات لل�شيار�ت، قاب�شات )قات�شات( للمركبات �لربية، و�شالت قارنة للمركبات 
�لربية، �أغطية ملقاعد �ملركبات، مكائن للمركبات �لربية، عجالت مطلقة للمركبات �لربية، �شناديق م�شننات 
للمركبات �لربية، �أغطية ملكئن �ملركبات، �أبو�ق للمركبات، حمركات كهربائية للمركبات �لربية، و�قيات وحل، 
للمركبات، قطع  للمركبات، مقاعد  )ل��و�زم  �لربية(، م�شحات هو�ئية  �ملركبات  �أب��و�ب خلفية�لية)�أجز�ء من 
مكابح �ملركبات، خممد�ت �ل�شدمات لل�شيار�ت، نو�ب�س خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه �ملركبات، 
نو�ب�س تعليق للمركبات، ق�شبان �شعاعية لعجالت �ملركبات �لو�قعة �شمن، حماور عجالت �ملركبات، �إطار�ت 

عجالت �ملركبات، عربات يدوية، م�شابك �لق�شبان �ل�شعاعية للعجالت، يف �لفئة 12.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة  MOTREX مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأحم.
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 167605          بتاريخ :   05/   01 /  2012 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة �لخبار لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت 
وعنو�نه: �س  ب: 29795  ،  دبي،  �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت و�ل�شحوم �لتي ت�شتخدم يف �ل�شناعة )غري �لزيوت و�ملو�د �لدهنية �لتي ت�شتخدم يف �لتغذية و�لزيوت 
ذلك  يف  مبا  �لوقود  و�مت�شا�شها،  �لأتربة  لرت�شيب  ت�شتخدم  �لتي  �مل�شتح�شر�ت  �لت�شحيم،  م��و�د  �لطيارة(، 
�لزيوت �ملعدنية )�خلا�شة باإد�رة �ملحركات( ومو�د �لإ�شاءة، �شموع �لإ�شاءة بجميع �أنو�عها وفتائل �لإ�شاءة. 

يف �لفئة 4
�لو�ق�عة بالفئة: 4

باحلروف  �لبني  "HI-TECH" باللون  عن  عبارة  " HI-TECHLUBE" هي  �لعالمة:  و�شف 
�لكبرية  �لجنليزية  باحلروف  �لذهبي  باللون   "LUBE " وكلمة  بي�شاء.  بخلفية  �لكبرية  �لجنليزية 
" لوب"  تظهر  بينما  �لبني  " باللون  تك  " ح��اي  �لعربية  باحلروف  �لعالمة  �علي  وتظهر  بي�شاء.  بخلفية 
باللون �لف�شي بخلفية بي�شاء. وبالعلي يظهر �خرت�ع لت�شميم د�ئري باللونني �لخ�شر �خلفيف و�لخ�شر 

�لد�كن بخلفية بي�شاء. ويظهر بد�خل �لت�شميم نقطة زيت باللون �لذهبي بخلفية بي�شاء. 
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 172696      بتاريخ :     25 / 04 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �م.�ية.كي.�نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(  
وعنو�نه: �س  ب: 125160 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، و�ل�شر�ب، وغريها من �مل�شتح�شر�ت �مل�شتخدمة 

لعمل �مل�شروبات غري �لكحولية يف �لفئة 32
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعالمة:" sun fresh" هي عبارة عن �شكل مربع باللون �لأخ�شر �لد�كن و توجد د�ئرة يف �أو�شطها 
 "fresh" وكلمة  �ل�شغرية،  �لجنليزية  باحلروف  �لأحمر  باللون  باللون �لأ�شفر وكلمة"Sun" مكتوبة 

مكتوبة باللون �ل�شوء �لأخ�شر باحلروف �لجنليزية �ل�شغرية.
�ل�ش��رت�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

رافتون اعمال الديكور  ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية ر�فتون �عمال 
 ، �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  �لديكور  ذ.م.م 
يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة 
�عالة علية �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل 
�مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/2/9 م �ملودعة حتت رقم: 169023 
Le METRO:با�ش��م

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:7184 ، هاتف: 043322962 ، فاك�س:043321666 ، متحرك : 0505531196 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لفنادق و�لنزل و�لفنادق �ل�شغرية )�ملوتيالت( وخدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت 
)�ملطاعم �ملوؤقتة �و �ملتنقلة )�لكانتينات ، �ملطاعم ، �ملقاهي، �لكافترييات يف �لفئة 43 .

�لو�ق�عة بالفئة:43 
و�شف �لعالمة:�لكلمة METRO مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل مميز باللون �ملوف .  

�ل�ش��رت�طات:ل يوجد . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  اأبريل 2013 العدد 10762

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/2/9 م �ملودعة حتت رقم: 169025 
KRIS WITH A VIEW:با�ش��م

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:7184 ، هاتف: 043322962 ، فاك�س:043321666 ، متحرك : 0505531196 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لفنادق و�لنزل و�لفنادق �ل�شغرية )�ملوتيالت( وخدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت 
)�ملطاعم �ملوؤقتة �و �ملتنقلة )�لكانتينات ، �ملطاعم ، �ملقاهي، �لكافترييات يف �لفئة 43 .

�لو�ق�عة بالفئة:43 
 WITH �لعبارة  �ل�شفر يدنوها  باللون  ب�شكل مميز  باحرف لتينية  �لعالمة:KRIS مكتوبة  و�شف 

  .A VIEW
�ل�ش��رت�طات:ل يوجد . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  اأبريل 2013 العدد 10762

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/2/9 م �ملودعة حتت رقم: 169022 
GRANDSTAND:با�ش��م

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:7184 ، هاتف: 043322962 ، فاك�س:043321666 ، متحرك : 0505531196 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لفنادق و�لنزل و�لفنادق �ل�شغرية )�ملوتيالت( وخدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت 
)�ملطاعم �ملوؤقتة �و �ملتنقلة )�لكانتينات ، �ملطاعم ، �ملقاهي، �لكافترييات يف �لفئة 43 .

�لو�ق�عة بالفئة:43 
و�شف �لعالمة:GRANDSTAND مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل مميز باللون �ل�شفر.  

�ل�ش��رت�طات:ل يوجد . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  اأبريل 2013 العدد 10762 العدد 10762 بتاريخ 2013/4/9   

يعلن مكتب جمدي علي با�شندوه للمحا�شبة و�ملر�جعة 
م�شفي قانوين  �نه مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية 
�ملوثق   2013/9/3 تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري 
�شركة  وت�شفية  بحل  ظبي  �أبو  يف  �لعدل  كاتب  لدى 
م   م  ذ   - �لقت�شادية  �جلدوى  ل�شت�شار�ت  �ملحرتفني 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026760123 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
026711106�س ب 6294 �بو ظبي �شارع �ل�شيخ حمد�ن  
105و�ح�شار  رقم  مكتب  دروي�س   بن  �شيف  بناية 
45يوم  �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�شتند�ت 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

اإعـــالن ت�سـفية اعالن تغيري ا�سم
رقم  �ل��ه��ن��دي��ة  جن�شية  ح��ام��ل  �شيبا�شتيان  برمي�شي  �ن���ا  
ثوتوكاد،   ، �ي��ر�ف��و���ش��ري�  منطقة  م��ن   )E3368730(
686539 ك���ريل ،  ب��ري��د رق���م  �ي��ر�ف��و���ش��ري� ���ش��ن��������������دوق 
�شيبا�شتيان  برمي�شي  ��شمي من  تغيري  و�رغ��ب يف  �لهند. 
�شيبا�شتيان  برمي�شي  �ىل   )Pramcy Sebastian(

)Premcy Sebastian( باأ�شرع وقت ممكن  .      

فقدان �سهادات ا�سهم 
يعلن �ل�شيد/ عو�س جابر علي �ملن�شوري �مار�ت �جلن�شية عن 
فقد�ن �شهاد�ت ��شهم �شادرة من موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت 
ب��ا���ش��م �مل��ت��ويف )�مل���رح���وم ب����اأذن �هلل/ ج��اب��ر ع��ل��ي حم��م��د مالح 
 15580 98938 )ب��ع��دد  �م����ار�ت حت��م��ل رق���م  �مل��ن�����ش��وري 
يجدها  م��ن  على  �شهم(   4 )ب��ع��دد   108790 ورق���م  �شهم( 

برجاء ت�شليمها �ىل �ملوؤ�ش�شة �ملذكورة م�شكور�ً.

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
كليك للكمبيوتر / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي :كليك للكمبيوتر   ذ.م.م  
-�شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة قد تا�ش�شت يف �م��ارة عجمان مبوجب 
قانون �ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة 
قرر  وق��د   )34452( رق��م  حت��ت  بالبلدية  و�شجلته  عجمان  بلدية  يف 

�ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
     جمال لتدقيق احل�سابات

�لتقدم  �ع��رت����س  �و  ح��ق  �ي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�شركة  ق��ان��وين  م�شفى    
ب��ه للم�شفي �ل��ق��ان��وين �مل��ذك��ورة �ع���اله خ��الل م��دة )30( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7447774   �م���ارة عجمان  �ل��ت��ايل:  �لعنو�ن  ن�شر �لع���الن وعلى 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10762 بتاريخ 2013/4/9    
م�سنع البيت الذهبي لالأثاث / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي :م�شنع �لبيت �لذهبي 
�مارة  تا�ش�شت يف  -�شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة قد  لالأثايا / ذ.م.م  
ل�شنة )1984(  رق��م  )8(  �ل�شركات �لحت��ادي   عجمان مبوجب قانون 
رقم  حت��ت  بالبلدية  و�شجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�شة  وتعديالته 

)31508( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
     جمال لتدقيق احل�سابات

�لتقدم  �ع��رت����س  �و  ح��ق  �ي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�شركة  ق��ان��وين  م�شفى    
ب��ه للم�شفي �ل��ق��ان��وين �مل��ذك��ورة �ع���اله خ��الل م��دة )30( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7447771   �م���ارة عجمان  �ل��ت��ايل:  �لعنو�ن  ن�شر �لع���الن وعلى 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 384 /2013   جت  جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت ووكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�شليمان  بينت  ز�رينا  نور  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  م�شري  �لعربي 
�جلن�شية: �شنغافورة   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 20000 درهم �ملطلوب 
�عالنه/  نور ز�رينا بينت �شليمان �جلن�شية: �شنغافورة  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 360 /2013   مد  جز- م ر-ب-ع ن

ح�شن  ه�شام  عنه/  ووكيال  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
عيد  بن  �شامل  بن  وليد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعربي  عبد�هلل 
 41090 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  �لبلو�شي 
�شلطنة  �جلن�شية:  �لبلو�شي  عيد  بن  �شامل  بن  وليد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
عمان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية



•• هانوفر -وام: 

�ل�شناعي  �أم�س فعاليات معر�س هانوفر  �نطلقت 
مظلة  حت��ت  �إم��ار�ت��ي��ة  مب�شاركة   2013 �ل���دويل 
ووز�رة  �أب���وظ���ب���ي  �لإق���ت�������ش���ادي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة 
�لعام  �لقطاعني  م��ن  جهة   24 ت�شم  �لق��ت�����ش��اد 
و�شركات  وهيئات  وموؤ�ش�شات  دو�ئ��ر  من  و�خلا�س 
�فتتحت  �ل���دول���ة.  ع��ام��ل��ة يف  م�����ش��درة وم�����ش��ان��ع 
�أي�����ام يف مدينة  �ل�����ذي ي�����ش��ت��م��ر خ��م�����ش��ة  �مل��ع��ر���س 
ه��ان��وف��ر..�مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل���ان���ي���ة �أجن���ي���ال مريكل 
�لرو�شي فالدميري بوتني وعدد  �لرئي�س  بح�شور 
كبري من كبار �مل�شوؤولني من حو�يل 62 دولة من 
خمتلف دول �لعامل. وي�شم جناح دولة �لإمار�ت يف 
معر�س هانوفر �لذي تبلغ م�شاحته حو�يل 650 
ووز�رة  �لقت�شادية  �لتنمية  م��رب��ع��ا..د�ئ��رة  م��رت� 
�لق��ت�����ش��اد وع����دة ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة ت�����ش��م��ل غرفة 
�أبو  ب��رتول  و�شركة  و�ل�شناعة  للتجارة  �أب��وظ��ب��ي 
ظبي �لوطنية و�لحتاد للقطار�ت ومنطقة خليفة 
للجودة  �أبوظبي  وجمل�س  �أبوظبي  يف  �ل�شناعية 
و�ملطابقة و�أبوظبي �لوطنية للم�شاريع �ل�شناعية 
بجانب   .. �ل��ع��ام��ة  �لقاب�شة  �ل�����ش��رك��ة  و���ش��ن��اع��ات 
�لعليا  و�ملوؤ�ش�شة  �لغربية  �ملنطقة  تنمية  جمل�س 
�ملنطقة  وهيئة  �ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  للمناطق 
ر�أ���س �خليمة وهيئة  �حل��رة يف �حلمرية وحكومة 

دبي  و�حة  و�شلطة  و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة 
�شركات  ع��دة  �ل��دول��ة  جناح  �شم  لل�شيليكون..كما 
�أب��وظ��ب��ي باليت  �أب��رزه��ا  م��ن �لقطاع �خل��ا���س م��ن 
�شريتا  و  ليمتد  �شي�شتمز  �شولر  و�ل�شا  �ند�شرتي 
و�لطيف  �لأع��م��ال  خل��دم��ات  ونيوفارماونيكز�س 
للتجارة �لعامة و �إ�س �آر �إي �شي �أبوظبي و�لحتاد 
ل�شناعة �لأنابيب وموفيجو�لز للحلول �لتفاعلية 
�خل�شر�ء. وجتول �شعادة عبد �هلل �آل �شالح ممثل 
معايل وزير �لقت�شاد و�شعادة حممد عمر عبد�هلل 
وك��ي��ل �ل���د�ئ���رة ي��ر�ف��ق��ه��م��ا ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ادة جمعة 
جمهورية  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  م��ب��ارك 
�لتقو� خاللها  �لدولة  �لإحتادية.. يف جناح  �أملانيا 
�لدولة و�إطلعو� على  �مل�شاركة يف  مبمثلي �جلهات 
وفر�س  وحو�فز  عرو�س  من  للزو�ر  يقدمونه  ما 
من �شاأنها تعزيز �ل�شر�كات مع نظر�ئهم يف �ملعر�س 
�مل�شاركون حتت  . و�أجمع  من خمتلف دول �لعامل 
مظلة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية ووز�رة �لقت�شاد..

يوفر   2013 �ل�����ش��ن��اع��ي  ه��ان��وف��ر  م��ع��ر���س  �أن 
�ل�شتثمارية  للفر�س  للرتويج  لهم  هامة  فر�شة 
و�ملنتجات و�خلدمات �ملتوفرة يف �لدولة و�لتعرف 
�لعاملية  �لأ�شو�ق  يف  �ل�شناعة  قطاع  تطور�ت  على 
و�إقامة �شر�كات �إ�شرت�تيجية مع �شركات من �أملانيا 
و�أوروبا وباقي �أنحاء �لعامل خا�شة �إن �ملعر�س يعد 
وي�شتقطب  �لعامل  و�أه��م معر�س �شناعي يف  �أكرب 

ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني �حل��ك��وم��ي��ني وق������ادة �لأع���م���ال 
�أن  و�أك��دو�  �لعامل.  �أنحاء  و�مل�شتثمرين من جميع 
�شركاء  من  كبري  ع��دد  للقاء  فر�شة  يعد  �ملعر�س 
�لعامل  م��ن خم��ت��ل��ف دول  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني  �لأع���م���ال 
بني  و�ل��ت��ج��اري  �ل�شناعي  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  ملناق�شة 
موؤ�ش�شاتهم و�ل�شركات �لعاملية و�لتعرف على �أبرز 
�لتطور�ت �لتكنولوجية و�حللول �لتقنية �لعلمية 
�لتي دخلت قطاع �ل�شناعة خالل �لأعو�م �ملا�شية. 
�لإمار�تية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ممثلو  و�أ����ش���اد 
فر�س  ��شتك�شاف  على  ي�شاعدهم  �ل��ذي  باملعر�س 
�ل��ن��م��و و�ل��ت��و���ش��ع مب��ا ي�شهم يف دع���م ج��ه��ود دولة 
�ل��وط��ن��ي وتعزيز  �ق��ت�����ش��اده��ا  ل��ت��ن��وي��ع  �لإم�������ار�ت 
�ملنطقة.. يف  و�لأع��م��ال  لل�شناعة  كمركز  مكانتها 

 - �لقت�شادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �شكرهم  موجهني 
للتو��شل مع  �لفر�شة  على منحهم هذه  �أبوظبي 
�لذي  �ملعر�س  �لعاملي من خالل  �لأعمال  جمتمع 
�أيامه  خ���الل  �شخ�س  �أل���ف   200 ح���و�يل  ي����زوره 
�خلم�شة. من جانبه قال �شعادة عبد �هلل �آ�ل �شالح 
هانوفر  معر�س  �إن  �لقت�شاد  وزي��ر  معايل  ممثل 
على  تنظم  �لتي  �ملعار�س  �أه��م  من  يعد  �ل�شناعي 
م�شتوى �لعامل و�لتي تبحث عن ما هو جديد يف 
و�لرقمية يف  �لعلمية  و�لتقنية  �لتكنولوجيا  عامل 
�لتنمية  لتحقيق  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  جم��ال 
�مل�شتد�مة يف ظل ما ي�شهده �لعامل من تطور كبري 

يف هذ� �ملجال. و�أ�شاف �أن تطوير �لقطاع �ل�شناعي 
�لعامل  �ل��دول يف  ل��دى جميع  �أ�شبح حاجة ملحة 
يف  �ل�شناعة  حتتلها  �لتي  �لكبرية  للمكانة  وذل��ك 
فاإن  وبالتايل  للدول  �ملحلي  �لقت�شاد  جمال دعم 
�أ�شبحت  �ل�شناعية  باملجالت  تهتم  �لتي  �ملعار�س 
�لعامل  �ل��دول يف  ت�شهد ح�شور� كبري� من جميع 
ما هو جديد يف  كل  ��شتقطاب  على  �لتي حتر�س 
�لتطور  حتقيق  يف  ي�شهم  ومب��ا  �ل�شناعي  �مل��ج��ال 

�آل �شالح حر�س وز�رة  �مللحوظ ملجتمعاتها. و�أكد 
�لفعالية وغريها  هذه  �مل�شاركة يف  على  �لقت�شاد 
م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي تنظم 
ل��الإ���ش��ت��ف��ادة من  �ل��ع��امل  يف م��ن��اط��ق خمتلفة م��ن 
�لفعاليات  ه��ذه  تقدم يف  �لتي  و�خل���رب�ت  �مل��ع��ارف 
عبد  �شعادة حممد عمر  �أك��د  �لدولية. من جانبه 
�أبوظبي   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وكيل  �هلل 
�أبوظبي على دعم �ل�شركات  �إم��ارة  حر�س حكومة 

لبناء  �شعيها  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  و�جل���ه���ات 
ج�شور �لتو��شل مع �لأ�شو�ق �لعاملية وبناء �شر�كات 
�لقطاع  يف  خ��ا���ش��ة  �لتكنولوجيا  ون��ق��ل  �لأع���م���ال 
�ل�����ش��ن��اع��ي �ل���ذي ي��ع��د و�ح����د� م��ن �أه���م �لأه����د�ف 
�لرئي�شية �لتي ت�شعى �أبوظبي �إىل حتقيقها لدعم 
جهود تنويع �لقت�شاد وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
�لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  حم��دد�ت  �إىل  ��شتناد� 
2030. و�أ�شار �شعادته �إىل �أنه منذ توقيع �تفاقية 
�ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
 2004 عام  �لحتادية  �أملانيا  وجمهورية  �ملتحدة 
�أظهر �لبلد�ن �ل�شديقان تعاونا متز�يد� يف جميع 
�مل�شوؤولني  �ل�شادقة لكبار  �ملجالت يعك�س �لرغبة 
يف كال �لبلدين لتعميق وتو�شيع �لعالقات �مل�شرتكة 
�مل�شتويات وذل���ك يف  �أع��ل��ى  �ل��زي��ار�ت على  وت��ب��ادل 
�لأملانية   - �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شاحة  به  تتمتع  ما  �شوء 
من قنو�ت متعددة وفر�س ��شتثمارية و�عدة تعود 
�إنه  و�أ���ش��اف  �جلانبني.  على  و�مل�شلحة  بالفائدة 
وفقا لتوجهات حكومة �إمارة �أبوظبي �لر�شيدة فاإن 
على  تعمل  �أبوظبي   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�إمارة  يف  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق 
�أبوظبي بالرتكيز على تعزيز م�شاهمة �لقطاعات 
غري �لنفطية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل لالإمارة 
�أبرزها و�أهمها �لقطاع �ل�شناعي وذلك وفق  ومن 

حمدد�ت روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 2030. 

�نطالق فعاليات معر�س هانوفر �ل�شناعي �لدويل مب�شاركة �إمار�تية متميزة

•• اأبوظبي -وام: 

هانوفر  معر�س  فعاليات  يف  �أب��وظ��ب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ت�شارك   
�لأملانية  ه��ان��وف��ر  م��دي��ن��ة  �أم�����س يف  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي   2013 �ل�����ش��ن��اع��ي 
وت�شتمر خم�شة �أيام..بجانب عدد كبري من �جلهات و�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�لر�شمية و�ل�شركات �ل�شناعية من خمتلف �إمار�ت �لدولة �لتي ت�شارك 
مدير  �ملهريي  ه��الل  حممد  �شعادة  و�شرح  �ل��دول��ة.  جناح  مظلة  حتت 
�ل�شناعي  هانوفر  معر�س  يف  �لغرفة  م�شاركة  �أن  �أبوظبي  غرفة  ع��ام 
لإمارة  للرتويج  �ملبذولة  للجهود  �لغرفة  دعم  �إط��ار  يف  تاأتي   2013
يف  مكانتها  وتر�شيخ  �ملنطقة  يف  �شناعية  ��شتثمارية  كوجهة  �أبوظبي 

�مل�شاركة  هذه  �إن  وق��ال    . �لكربى  �لعاملية  �ل�شناعية  �ل�شركات  �أو�شاط 
عدد  م�شاركة  ظل  يف  ��شتثنائية  �أهمية  تكت�شب  �لتو�يل  على  �ل�شاد�شة 
م�شري�   .. �خلا�شة  و�ل�شركات  �لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  من  كبري 
�إىل حر�س ممثلي هذه �ملوؤ�ش�شات على حتقيق �ل�شتفادة �لق�شوى خالل 
�أن  و�أو�شح �ملهريي   . �لهام  �ل��دويل  �ل�شناعي  تو�جدهم يف هذ� �حلدث 
م�شاركة �لغرفة يف �ملعر�س �لذي يعد من �أكرب و�أهم �ملعار�س �ل�شناعية 
و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  ورج���ال  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  وي�شتقطب  �ل��ع��امل  يف 
�إط��ار حر�شها  يف  تاأتي   .. �لعامل  �أنحاء  �ل�شناعة من خمتلف  قطاع  يف 
لتحقيقها  �أبوظبي  ت�شعى  �لتي  �لطموحة  �خلطط  وم�شاندة  دعم  على 
من خالل �مل�شاهمة يف �لرتويج ملكانة �لإم��ارة �ملتميزة على �ل�شعيدين 

�لأعمال  �أمام رجال  �ملتاح  �لو�عد  �ل�شتثماري  و�ملناخ  و�لعاملي  �لإقليمي 
و�مل�شتثمرين من �لقطاعات كافة . و�أ�شاف �أن �لقطاع �ل�شناعي يحظى 
حاليا باهتمام منقطع �لنظري من �حلكومة �لتي ��شطلعت بالعديد من 
�ملبادر�ت و�خلطو�ت �لكبرية و�لطموحة يف هذ� �مل�شمار متثلت يف �إر�شاء 
بنية حتتية متطورة ت�شهم يف �لرتقاء بو�قع �لقطاع �ل�شناعي وتلبي كل 
عام غرفة  و�أ�شار مدير  وجه.  �أكمل  على  و�ملتنوعة  �ملختلفة  �حتياجاته 
�أبوظبي �إىل �أن �لقطاع �ل�شناعي وتطويره هو �أحد �لقطاعات و�ملحاور 
2030 و�ل��ت��ي ت�شعى  �أب��وظ��ب��ي �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف روؤي����ة 
�لرتكيز  خ��الل  م��ن  �ل��دخ��ل  م�شادر  تنويع  �إىل  خاللها  م��ن  �حلكومة 
ياأتي يف مقدمتها  �لقطاعات �لقت�شادية �حليوية و�لتي  على عدد من 

متخ�ش�شة  �شناعية  مناطق  �إقامة  خالل  من  وذلك  �ل�شناعي  �لقطاع 
متطورة  وخدمات  كبرية  �متياز�ت  �لأعمال  ورج��ال  للم�شتثمرين  تتيح 
ف�شال عن �شهولة �لو�شول �إىل كل �لدول �ملجاورة و�شائر �أنحاء �لعامل 
عرب خمتلف �ملنافذ �لربية و�لبحرية و�جلوية. و�أكد �ملهريي �أن حر�س 
�لدولية  و�ملعار�س  �ملحافل  خمتلف  يف  و�مل�شاركة  �لتو�جد  على  �لغرفة 
يعود باملنافع و�خلرب�ت و�لتعرف على �أف�شل �ملمار�شات و�للقاء مع �شناع 
وتعزيز  �لعامل  �أنحاء  و�مل�شتثمرين من خمتلف  �لأعمال  �لقر�ر ورجال 
�أو��شر �لعالقات مع نظر�ء �لغرفة �لآخرين و�ل�شركاء �لدوليني وتبادل 
�لأفكار وتبادل �لآر�ء حول �أحدث �لتوجهات..ف�شال عن �إجر�ء �ملحادثات 

و�ملناق�شات حول �إمكانيات �مل�شروعات و�ملبادر�ت �مل�شرتكة م�شتقبال.

غرفة �أبوظبي ت�شارك يف معر�س هانوفر �ل�شناعي

ور����ش���ة تدريبية  ل��ل��ت��ط��وي��ر  �ل�������ش���ارق���ة  م��ن��ت��دى  ع��ق��د 
لأع�شائه وع�شو�ته وذلك بالتعاون مع �شندوق خليفه 
ح�شره  �ل��ذي��د  ن��ادي  مقر  يف  وذل��ك  �مل�شاريع  لتطوير 
�ملدينة �جلامعية  حممد حمد�ن بن جر�س مدير عام 
و�شهيل  للتطوير  �ل�شارقة  �إد�رة منتدى  ع�شو جمل�س 
للتطوير  �ل�شارقة  منتدى  �إد�رة  �لكعبي ع�شو جمل�س 
وف��اط��م��ة �مل��ازم��ي م��دي��رة �مل��ن��ت��دى وع���دد م��ن �أع�شاء 
و�أبناء  �لأع���م���ال  رو�د  م��ن  وع����دد  �مل��ن��ت��دى  وع�����ش��و�ت 

�ملنطقة �لو�شطى. 
ويف ب���د�ي���ة �ل��ور���ش��ة ق���دم حم��م��د ح���م���د�ن ب���ن جر�س 
�شرحا موجز� عن فعاليات و�إجن��از�ت منتدى �ل�شارقة 
لطرح  �لأع��م��ال  رو�د  ت��اأه��ي��ل  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  للتطوير 
�لوطن  خدمة  يف  ت�شب  �لتي  �لقت�شادية  م�شاريعهم 
ومنح �ل�شارقة �ل�شفة �لتناف�شية و�أ�شار �إىل �أن �ملنتدى 
وع��م��ال ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �لدكتور 
�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
�لفخري  �لرئي�س  �هلل  حفظه  �ل�شارقة  حاكم  لالحتاد 
�لرب�مج  م��ن  متكاملة  ح��زم  لتوفري  ت��وج��ه  للمنتدى 
�لتاأهيلية لدعم �ملو�طنني يف تاأ�شي�س م�شاريع �شغرية 
�أجل  من  تعقد  �لور�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  لفتا  ومتو�شطة 
�أجل  �ل��ت��ي مت تنظيمها م��ن  �ل��رب�م��ج  ك��اف��ة  م��و����ش��ل��ة 
تهيئة بيئة �أعمال منا�شبة لنمو وتطور قطاع �مل�شاريع 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �إمارة �ل�شارقة ل�شيما يف تقدمي 
�ل�شت�شار�ت �ملبا�شرة للح�شور و�إطالعهم على خمتلف 

�لفر�س �لتمويلة �ملتاحة. 

من جهته �أو�شح �شهيل �لكعبي �إىل �أن �لور�شة �حلالية 
هي �لثالثة �لتي يعقدها �ملنتدى وذلك �شمن �جلهود 
�لتي يبذلها يف جمال �لهتمام برو�د �لأعمال ومتكني 
وب��ن��اء عالقات  �مل�����ش��اري��ع  �ل��ت��و����ش��ل م��ع �شناديق دع��م 
�جلهات  وتلك  �ملنتدى  وع�شو�ت  �أع�شاء  بني  تكاملية 
وفق  �ملتاح  �لدعم  من  و�ل�شتفادة  م�شاريعهم  لتنفيذ 

�ل�ش�س �ل�شحيحة و�ل�شليمة. 
و��شاف نطمح �إىل تعزيز روح �ملبادرة وتقدمي �ل�شت�شارة 
لل�شباب ومتكينهم من �ل�شتفادة من خدمات �ل�شندوق 
خالل  م��ن  �لناجحة  �ل��ن��م��اذج  على  �إط��الع��ه��م  بجانب 
حققت  و�لتي  خليفه  ل�شندوق  �شوغة  م��ب��ادرة  عر�س 

جناحا يف عدد من �ملناطق خا�شة يف �ملنطقة �لغربية.
بدورها قدمت ليلي بن قا�شم مدير �أول د�ئرة تدريب 
وتطوير رو�د �لأعمال ب�شندوق خليفه لتطوير �مل�شاريع 
حر�س  موؤكدة  وفروعه  �ل�شندوق  خدمات  عن  �شرحا 
�ل�شندوق على �مل�شاهمة يف دعم كل مبادرة تهدف �ىل 
وتوؤهلهم  مهار�تهم  وت��ط��ور  �ل�شباب  �إب��د�ع��ات  حتفيز 
ليكونو� رو�د �أعمال قادرين على �إد�رة م�شاريعهم ودعت 
�حل�شور �إىل �مل�شاركة يف مبادرة �شوغة و�لتي يقدمها 
�ل�شندوق لدعم �حلرفيني من �ل�شباب و�ل�شابات على 
�نتاج �لأ�شغال �ليدوية و�حلرفية و�حل�شول على دعم 
�ل�شندوق ، خا�شة و�أن تلك �لعمال تنا�شب �أبناء وبنات 
�ملنطقة �لو�شطى يف مدينة �لذيد وقالت �إن �ل�شندوق 
عالوة  لل�شباب  متوليه  وغ��ري  متولية  خ��دم��ات  ي��ق��دم 
على ما يوليه من �أهمية بالغة لتطوير �ملو�رد �لب�شرية 

�ملتو�شطة  �أو  �ل�شغرية  �مل�شاريع  �أنو�ع  بكافة  و�لهتمام 
�أو �ملنزلية . 

بدورها �أ�شارت فاطمه �ملازمي مديرة منتدى �ل�شارقة 
و�شندوق  �مل��ن��ت��دى  ب��ني  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت��ع��اون  �أن  للتطوير 
ميثل  و�ل��دع��م  �لتمويل  �شناديق  م��ن  وغ��ريه��ا  خليفه 
�أن هذ�  ركيزة هامة لتطوير فئة رو�د �لعمال موؤكدة 
�لتعاون �أ�شهم ب�شكل ملحوظ يف تو�شيع قاعدة �مل�شاريع 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة عن طريق طرح عدد من �لرب�مج 

للم�شاريع  �لتمويلية  �حل��اج��ات  خمتلف  تلبي  �ل��ت��ي 
متناهية �ل�شغر �أو تلك �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة. 
ملنطقة  �لبلدي  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شام�شي  ر��شد  �أحمد 
�حل��م��ري��ة ف��اأ���ش��اد ب��ج��ه��ود م��ن��ت��دى �ل�����ش��ارق��ة للتطوير 
ل�شندوق خليفه  تربوي  �شيتقدم مب�شروع  �أنه  و�أو�شح 
بعد �أن �طلع على كافة �لجر�ء�ت و��شتمع لل�شرح كما 
و�أبدى �إعجابه بالتنظيم وب�شيا�شة تقدمي �ل�شت�شار�ت 

لرو�د �لعمال .

قدم ا�ست�سارات لتحفيز املواطنني واملواطنات على امل�ساركة يف مبادرة �سوغة

منتدى �ل�شارقة للتطوير و�شندوق خليفة ينظمان ور�شة لدعم �حلرفيني ورو�د �لأعمال مبدينة �لذيد 
جمل�س �د�رة �حتاد م�شارف �لمار�ت 
ي�شتعر�س تقريره �ل�شنوي لعام 2012

•• اأبوظبي -وام: 

عقد جمل�س �د�رة �حتاد م�شارف �لم��ار�ت �جتماعه �لول لهذ� �لعام يف �ملقر 
�لغرير  ع��ب��د�هلل  عبد�لعزيز  م��ع��ايل  برئا�شة  دب��ي  يف  �مل�شرق  لبنك  �لرئي�شي 
 2012 لعام  �ل�شنوي  �لتقرير  �لجتماع  و��شتعر�س  �لإد�رة.  جمل�س  رئي�س 
وخطة �لعمل للعام �حلايل و�أهم �لن�شاطات و�ملو��شيع و�لق�شايا �لتي تناولها 
�لحتاد منذ �لجتماع �لخري. و�أ�شار معايل عبد�لعزيز عبد�هلل �لغرير خالل 
�لجتماع �ىل �ن�شمام عبد�هلل عبد�لرحيم نائب �لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة 
يف بنك �أبوظبي �لوطني و�لذي حل حمل معايل عبد�هلل حممد غبا�س �لذي 
�مل�شتمر  و�لتن�شيق  بالتعاون  معاليه  و�أ���ش��اد  للدولة.  وزي��ر�  موؤخر�  تعيينه  مت 
و�لقت�شاد  �مل�شريف  و�لقطاع  �ملجتمع  خدمة  يف  �ل�شا�شي  �لحت��اد  دور  لب��ر�ز 
در��شة  ..وتطرق �ىل  �ل�شابق  �لجتماع  �ملجل�س على حم�شر  �لوطني. و�شدق 
�ملو�فقة على  �لأعمال ومن �شمنها  �ملطروحة على جدول  �ملو��شيع  ومناق�شة 
�لبيانات �ملالية وتقرير مر�قبي �حل�شابات لعام 2012 و�ملو�فقة على م�شروع 
 .2013 لعام  �حل�شابات  مدققي  وتر�شيح   2013 للعام  �لتقديرية  �مليز�نية 
ت�شمن  و�ل��ذي   2012 للعام  لالحتاد  �ل�شنوي  �لتقرير  على  �ملجل�س  وو�ف��ق 
�شيما نظام  �ك��رث م��ن مو�شوع  �ل��ذي لعبه يف  �ملهم  و�ل���دور  �جن���از�ت �لحت���اد 
�لرهن �لعقاري و نظام �ل�شيولة و تعميم مر�قبة حدود �لرتكز�ت �لئتمانية 
و �ن�شاء �شركة �لحتاد للمعلومات �لئتمانية و�ملبادرة يف �عد�د �شو�بط تعيني 
يف  للنظر  متخ�ش�شة  جت��اري��ة  حم��اك��م  �ن�����ش��اء  و�ق����رت�ح  �مل�شرفيني  �خل���رب�ء 
�لتطور�ت  �أهم  �ل�شنوي  �لتقرير  وت�شمن  �ملالية.  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شارف  دعاوى 
معظم  يف  ومن��و�  للم�شارف  جيد�  �د�ء  �ظهرت  �لتي  و�مل�شرفية  �لقت�شادية 
�ملوؤ�شر�ت متثل يف حتقيق بنوك �لمار�ت م�شتوى مريح من �ل�شيولة وقاعدة 
�لمار�تية  �لبنوك  �شهدت  �ذ  عالية  مالءة  ن�شبة  �إىل  �إ�شافة  متينة  ر�أ�شمالية 
منو� ملحوظا يف �إجمايل �لأ�شول بن�شبة حو�يل 8 باملائة �إىل 791 ر1 مليار 
درهم يف �لعام 2012 حيث لز�ل �لقطاع �مل�شريف �لمار�تي يعترب �لأكربعربيا 
1069.7 مليار درهم يف عام  من حيث �ملوجود�ت و�رتفع حجم �لود�ئع من 
1167.8 مليار درهم يف �لعام 2012 مقرونا بارتفاع ر�أ�س �ملال  �إىل   2011
و�لحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 لي�شل �إىل 276 مليار درهم 

يف نهاية �لعام 2012.

•• دبي -وام: 

يناق�س موؤمتر �ل�شتثمار �لعربي �لفندقي 2013 �لذي يعقد 
م�شتقبل  �ملقبل  �ل�شهر  من  و�ل�شاد�س  �خلام�س  يومي  دبي  يف 
ق��ط��اع �ل��ف��ن��ادق �ل��ع��امل��ي وت��اأث��ري �ل��ت��غ��ري يف �لق��ت�����ش��اد �لعاملي 
و�لنمو �ل�شكاين على قطاع �ل�شيافة �شمن حلقتني نقا�شيتني 
مييد  ���ش��رك��ة  تنظمه  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  وي�شت�شيف  رئي�شيتني. 
�ملوؤمتر�ت  لتنظيم  �لعاملية  �إفينت�س  بين�س  و�شركة  للموؤمتر�ت 
�لرئي�شة �لكربى ل�شناعة �ل�شتثمار�ت �لفندقية حلقة نقا�شية 
�لفنادق  رو�د قطاع  فيها  ي�شارك  �لعامليون  �لقادة  حتت عنو�ن 
من خمتلف �أنحاء �لعامل من بينهم يان كيلر �لرئي�س و�ملدير 
�لرئي�س  د�نزيجر  و�إيريك  �أكور  فنادق  للعمليات يف  �لتنفيذي 
ويندهام وجنيفر فوك�س  فنادق  �لتنفيذي ملجموعة  و�لرئي�س 
هينيكي  �إي  ووي��ل��ي��ام  و�ملنتجعات  للفنادق  ف��ريم��ون��ت  رئي�س 
و  �أنانرت�  �شركة  �لتنفيذي يف  و�لرئي�س  �لإد�رة  رئي�س جمل�س 
ماينور �إنرتنا�شيونال بي �شي �إل و ولفغانغ �إم نيومان �لرئي�س 

و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة ريزيدور للفنادق.
�أبرز مقومات �لنمو و�لتغري�ت  ويناق�س �مل�شاركون يف �جلل�شة 
�لتي تطر�أ على هذه �ل�شناعة ف�شال عن �أهم �لفر�س �ملتاحة 
�ل���ع���امل. وت��رك��ز �جلل�شة  �إل��ي��ه��ا ح���ول  �ل��ت��ي ينبغي �لل��ت��ف��ات 
�أهم توجهات �لقطاع �لفندقي �لتي مت  �لثانية على  �لنقا�شية 
تناولها يف �لقمة �لعاملية ملجل�س �ل�شياحة و�ل�شفر �لعاملي �لذي 
عقد يف �أبوظبي موؤخر� حيث يتبادل �مل�شاركون �لآر�ء مع قادة 

�ل�شياحة و�ل�شفر حول عقبات و�آفاق هذه �ل�شناعة و�ملوؤ�شر�ت 
�لرئي�شة للقطاع لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.

ملجل�س  �لتنفيذي  �ملدير  بريز  جيفري  �جلل�شة  هذه  ويرت�أ�س 
ت�شامبان  غ���اري  م��ن  ك��ل  وي�شاركه  �لعاملي  و�ل�شفر  �ل�شياحة 
رئ��ي�����س دن��ات��ا وخ��دم��ات �مل��ج��م��وع��ة يف ط���ري�ن �لم�����ار�ت وبول 
وجري�لد  دب��ي  مطار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  غريفيث 

لولي�س �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة جمري�.
�أيفينت�س  بين�س  �د�رة  جمل�س  رئي�س  ور�شلي  جوناثان  وذك��ر 
�لفندقي  �لدويل لال�شتثمار  �ملوؤمتر  و�أحد منظمي وموؤ�ش�شي 
�ل�شيافة ي�شهد  �أن قطاع  �ليوم  يف ت�شريح �شحايف له يف دبي 
�نتعا�شا ملحوظا �شيوؤهله من �لتعامل بنجاح مع �لأحد�ث غري 
�ملتوقعة كما �أن �لقطاع �شيحافظ على �أد�ئه �لقوي مع �زدياد 

عدد ومدة رحالت �مل�شافرين.
و�أ�شار �إىل �أن �لفنادق ت�شهد حت�شنا يف معدلت �لإ�شغال و�أ�شعار 
�لغرف يف �لأ�شو�ق �لرئي�شة مبا يف ذلك منطقة �ل�شرق �لأو�شط 

و�إفريقيا و�أمريكا �لالتينية و�ل�شني.
و�أو�شح ور�شلي �أن بع�س �ملناطق مثل منطقتي �ل�شرق �لأو�شط 
لزيادة  نظر�  للنمو  عالية  بفر�س  تتمتع  �لالتينية  و�أمريكا 
�لطلب يف حني ل تز�ل �ل�شني ت�شجل �أحد �أعلى معدلت �لنمو 
�ملحلي  �لناجت  يقفز  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  يف 
�لإجمايل للفرد �لو�حد يف �ل�شني �إىل �أكرث من �ل�شعف بني 
�لدخل  يف  زي��ادة  لل�شكان  يوفر  مما   2015 و   2010 عامي 
�أج���و�ء من  �أن  �ل�شيافة. ولح���ظ  ق��ط��اع  ل��الإن��ف��اق على  �مل��ت��اح 

�لتفاوؤل ت�شود بني كبار �لعاملني يف قطاع �ل�شيافة مما ي�شجع 
كثري� منهم على �لقيام ب�شفقات �ل�شتحو�ذ على فنادق �أو بناء 
�لفنادق  مالكي  �هتمام  �إىل  م�شري�  جديدة..  فندقية  م�شاريع 
على م�شتوى �لعامل بالعالمات �لتجارية �لعاملية مع توقعهم 
تقييم  �رت��ف��اع  �إىل  ي���وؤدي  م�شتمر�  حت�شنا  �ل�شوق  ت�شهد  ب���اأن 
�لفنادق ملدة خم�س �شنو�ت على �لأقل متتد حتى عام 2017 
ب���د�أو�  �ل��ذي��ن  للم�شتثمرين  ج��ذب  ع��و�م��ل  كله  ذل��ك  وي�شكل 
�لفنادق  من  ع��دد  وتطوير  لبناء  خطط  بو�شع  منهم  �لعديد 

�جلديدة.
فيما �أو�شح ياين كيلر �أن �لتوزيع �جلغر�يف لالأ�شو�ق �لنامية 
يف قطاع �ل�شيافة يتغري ب�شكل �شريع حيث ت�شهد �أ�شو�ق �آ�شيا 
و�ملحيط �لهادئ و�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية 

منو� كبري� مما يوفر فر�شا عديدة تدعم �خلطط �لتو�شعية.
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  �أن  �إىل  د�ن��زي��ج��ر  �إي���ري���ك  ل��ف��ت  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�أ�شا�شيا  جزء  يجعلها  مما  للنمو  قوية  بفر�س  تتميز  �لأو�شط 
يف ��شرت�تيجيات تو�شع �ل�شركات �لعاملية مع �هتمام كبري من 
�لتجارية  �لعالمات  �إىل  فنادقهم  �إد�رة  مبنح  �لفنادق  مالكي 

�لكربى على �مل�شتوى �لعاملي.
ونوه باأن �لبنية �لتحتية �ملتطورة و�ل�شفر �لد�خلي و�ل�شتقر�ر 
�ملايل يف جميع �أنحاء �ملنطقة ت�شكل د�فعا مهما لزيادة �لطلب 
على �خلدمات �لفندقية �لفاخرة وهي �خلدمات �لتي ل تز�ل 
�أن  مالحظة  مع  �حل��ايل  �لوقت  يف  �ملنطقة  �شوق  يف  �شحيحة 

�ملنطقة تتمتع بفر�س و�عدة يف قطاعي �لأعمال ولل�شياحة.

دبي ت�شت�شيف موؤمتر �ل�شتثمار �لعربي �لفندقي 2013 مب�شاركة قادة قطاع �ل�شيافة �لعامليني �حتاد �لغرف �خلليجية يوقع �تفاقية تنظيم جناح معر�س 
جمل�س �لتعاون على هام�س �مللتقى �خلليجي �ملغربي بطنجة

•• الدمام -وام: 

�لبيان  جمموعة  مع  م�شرتك  تعاون  �تفاقية  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  غرف  لحت��اد  �لعامة  �لأمانة  وقعت 
�لإعالنية �أي �م جي �ليوم يف مقر �لإحتاد بالدمام مت مبوجبها تكليف �ملجموعة بتنظيم جناح معر�س دول جمل�س 
له  �مل�شاحب  �لثالث و�ملعر�س  �ملغربي  �ل�شتثماري �خلليجي  �مللتقى  بالتز�من مع  �شيقام  �لذي  �لتعاون �خلليجي 

�ملقرر عقده خالل �لفرتة من 6 �إىل 8 مايو �لقادم مبدينة طنجة يف �ململكة �ملغربية.
�مللتقى  ويهدف �ملعر�س �ىل �لتعريف باملنتجات �خلليجية و�إمكانية ت�شويقها باملغرب و�لدول �ملجاورة �ىل جانب 
�لذي يهدف �إىل تعزيز �لعالقات �لتاريخية �ملتميزة بني دول جمل�س �لتعاون و�ملغرب وعر�س �ملنتجات �خلليجية 
�ملغربية وتفعيل وتطوير �لعالقات �لتجارية �خلليجية �ملغربية من �أجل دعم �لتكامل �لقت�شادي و�مل�شالح �مل�شرتكة 

مما يحقق �آمال وتطلعات قيادة دول جمل�س �لتعاون و�ململكة �ملغربية يف �إقامة �شر�كات حقيقة متو�زنة.
و�أكد عبد�لرحيم نقي �لأمني �لعام لالحتاد �لذي وقع �لتفاقية نيابة عن �لأمانة �لعامة لالحتاد �أهمية �لتعاون مع 
مملكة �ملغرب لإقامة �مل�شاريع و�ملنتديات يف ظل �نتهاج �لقيادة �ملغربية �لرب�مج �لإ�شالحية �لتي من �شاأنها حتقيق 
�لعد�لة و�ل�شفافية مدعومة بحزمة من �لقو�نني. وقال نقي �إنه مت �ختيار مدينة طنجة ل�شت�شافة هذ� �مللتقى 
�إ�شافة �إىل موؤهالتها �لقت�شادية  نظر� ملوقعها �لإ�شرت�تيجي �لذي يربط بني قار�ت �فريقيا و�أوروب��ا و�أمريكا.. 
و�لطبيعية و�ل�شياحية و�لب�شرية �إىل جانب كونها تقدم فر�شا ��شتثمارية و�عدة وت�شكل وجهة لأكرب �مل�شروعات 
�لإمنائية يف �ململكة �ملغربية جعلت منها قطبا �قت�شاديا مهما يف �شمال �إفريقيا. ودعا �لأمني �لعام �لقطاع �خلا�س 
بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �ىل ��شتغالل فر�س �مل�شاريع �لزر�عية يف �ملغرب مما ي�شاعد دول �ملنطقة لتحقيق 
يف  م�شرتكه  م�شاريع  �إقامة  جانب  �إىل  �مل�شرتك  �خلليجي  �ملغربي  �أو  �خلليجي  �لغذ�ئي  �لأم��ن  حتقيق  يف  روؤيتها 
�ملجال �ل�شناعي بدعم من توفر �لكفاء�ت و�لعمالة �ملاهرة و�لأ�شو�ق �لو�عدة و�ملو�د �لأولية و�ملوقع �جلغر�يف �لهام 
للمغرب �إىل جانب تاأ�شي�س �شناديق مالية لتمويل �مل�شاريع �مل�شرتكة وخا�شة �ن �لعو�ئد �ملنتظرة و�لفر�س �شتكون 

كبرية �إذ� ما قام �جلانبان باإعد�د در��شات �جلدوى للم�شاريع �مل�شرتكة يف خمتلف �ملجالت. 
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ح�شلت �لحت���اد ل��ل��ط��ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �لنقل  د�ئ��رة  من  �لتنظيمية  �ملو�فقة  على  �ملتحدة، 
خدمات  على   EY حريف  من  �ملكّون  �مل�شرتك  رمزها  لو�شع  �لأمريكية 

طري�ن �إيرلينغو�س عرب �ملحيط �لأطل�شي من دبلن يف �أيرلندة. 
رحالت  ع�شر  بتوفري  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت���اد  �شتبد�أ  ف�����ش��اع��ًد�  �ل��ي��وم  وم��ن 
م�شاركة بالرمز يف �لأ�شبوع عرب دبلن �إىل بو�شطن، وثماين رحالت �إىل 
�شيكاغو، و12 رحلة �إىل نيويورك مع �إمكانية حجز �لرحالت من �لآن. 
ومن �ملز�يا �لتي حتظى بها خدمات �مل�شاركة بالرمز عرب �لأطل�شي �إىل 
�مل�شبق  �لتخلي�س  �إمكانية  �شتكون  و�شيكاغو،  نيويورك  وجهتي  من  كل 
للوثائق �خلا�شة بد�ئرة �جلمارك وحماية �حلدود يف �لوليات �ملتحدة، 
�شيتمكنون من  للطري�ن  �لحت��اد  �أن �شيوف  يعني  دبلن، مما  وذل��ك يف 

�لو�شول �إىل �لوليات �ملتحدة كم�شافرين حمليني. 
و�أعقب �حل�شول على �ملو�فقات �لتنظيمية من �لوليات �ملتحدة، �لإعالن 
للم�شاركة  �لهامة  �لتفاقية  حول  �لفائت  يوليو-مّتوز  �شهر  يف  �ل�شادر 

بالرمز ومتابعة �لرحالت بني �لناقلني �لوطنيني. 
�ل�شرت�تيجية  ���ش��وؤون  رئي�س  نايت،  كيفن  حت��ّدث  �خل�شو�س،  ه��ذ�  ويف 
و�لتخطيط يف �لحتاد للطري�ن، قائاًل: تو��شل �شر�كتنا �ل�شرت�تيجية 
مع طري�ن �إيرلينغو�س وترية منّوها �ملدرو�س، وبح�شولنا على �ملو�فقة 
دولة  يف  ج��ًو�  �مل�شافرون  �شيتمكن  �لإطل�شي  عرب  للخدمات  �لتنظيمية 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وما بعدها من �لو�شول �إىل �لأ�شو�ق �لأمريكية 

على نطاق �أو�شع عرب دبلن. 
و�أ����ش���اف: ل���ش��ّك �أن ت��ع��زي��ز رح����الت �ل��رب��ط وت��وف��ري رح����الت مريحة 

�أمامهم  �خل��ي��ار�ت  م��ن  مزيد  �إت��اح��ة  جانب  �إىل  لل�شيوف  متعة  و�أك���رث 
تعزيز  ي�شهم يف  بالرمز  �شركائنا  مع  �ل�شل�س  �لت�شغيلية  ودمج عملياتنا 

��شرت�تيجيتنا �لتي تهدف �إىل بناء �شبكة وجهاتنا �لعاملية. 
�إيرلينغو�س،  �لتجارية يف  �ل�شوؤون  رئي�س  كافانا،  �شتيفن  وبدوره حتّدث 
للطري�ن  �لحت��اد  �شبكة  من  �لربط  رح��الت  م�شافرو  �شيحظى  ق��ائ��اًل: 
و�ل�شهل،  �ل�شل�س  �لنتقال  باإمكانية  دبلن  يف  �إيرلينغو�س  رح��الت  عرب 
د�ئرة  لوثائق  �مل�شبق  �لتخلي�س  �ل�شتفادة من خا�شية  و�شيتمكنون من 
�إن��ن��ا نتطلع  �جل��م��ارك وحماية �حل���دود يف �ل��ولي��ات �ملتحدة م��ن دب��ل��ن. 
للرتحيب ب�شيوف �لحتاد للطري�ن على منت رحالتنا عرب �لأطل�شي. 

وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لحتاد للطري�ن ت�شع رمزها �مل�شرتك �ملكّون من 
حريف EY على رحالت طري�ن �إيرلينغو�س �ملتجهة بني دبلن و�أبردين 

وكارديف  وبري�شتول  وب��ورمن��اوث  وبالكبول  وبريمنغهام  و�أم�����ش��رتد�م 
ولندن  ول�شبونة  وك��ريي  وجري�شي  م��ان  �أوف  و�أي��ل  وغال�شكو  و�إدن���ربغ 
�ل�شركة  ُت��وّف��ر  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة  و��شتوكهومل.  ومان�ش�شرت  هيرثو 
رحالت م�شاركة بالرمز عرب خدمات �إيرلينغو�س من لندن ومان�ش�شرت 
�إىل دب��ل��ن، وك���ورك و���ش��ان��ون، وم��ن ل��ن��دن �إىل بلفا�شت وم��ن ك���ورك �إىل 

�أم�شرتد�م. 
ويف �ملقابل، ت�شع �إيرلينغو�س رمزها �مل�شرتك �ملكّون من حريف EI على 
�لرحالت �لتي ُت�شّغلها �لحتاد للطري�ن بني �أبوظبي ودبلن و�لبحرين 

وكو�لملبور ولندن ومان�ش�شرت وملبورن وم�شقط و�شيدين.
وتو��شل �لحتاد للطري�ن وطري�ن �إيرلينغو�س بحث مزيد من �لفر�س 

�لتجارية و�ل�شعي �إىل �حلد من �لتكاليف. 

�لحتاد للطري�ن وطري�ن �إيرلينغو�س حت�شالن على �ملو�فقات �لتنظيمية من �لوليات �ملتحدة

حمد�ن بن ر��شد يد�شن �ملحطة �إم �لتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي يف جبل علي
••  دبي -وام: 

�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح   
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س 
�إم  حمطة  �أم�س  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�لتابعة  �مل��ي��اه  �ل��ك��ه��رب��اء وحت��ل��ي��ة  لإن���ت���اج 

لهيئة كهرباء ومياه دبي يف جبل علي.
بن  �أح��م��د  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �لإف��ت��ت��اح  ح�شر 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد 
للطاقة يف دبي رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 
و معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي 
�ل��دويل ومعايل  و�لتعاون  �لتنمية  وزي��رة 
�ملزروعي  ف��ار���س  ف���رج  حم��م��د  ب��ن  �شهيل 
وزي���ر �ل��ط��اق��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير �لأ�شغال 
�لعامة ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�شلطان �جلابر وزي��ر دول��ة ومعايل مطر 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطاير  حميد 
حممد  �شعيد  و�شعادة  دبي  ومياه  كهرباء 
�ملنتدب  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
دبي و�شعادة عي�شى �مليدور مدير عام هيئة 
�ل�شحة يف دبي و�شعادة ح�شني لوتاه مدير 
عام بلدية دبي و�شعادة هالل �ملري مدير 

عام د�ئرة �ل�شياحة و�لرتويج �لتجاري يف 
دبي و�شعادة خالد �لكمدة مدير عام هيئة 
تنمية �ملجتمع و�شعادة �للو�ء حممد �ملري 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�لأجانب بدبي و�شعادة �شلطان بن جمرن 
مدير ع��ام د�ئ���رة �لأر����ش��ي و�لأم����الك يف 
مدير  �شالح  حممد  حممد  و�شعادة  دب��ي 
ع���ام �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل���اء 
�مل���اج���د وم���ع���ايل �شعيد  وم���ع���ايل ج��م��ع��ة 
�حلبتور  خليفة  حممد  وم��ع��ايل  �لكندي 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �ىل  ��شافة 
�لهيئة  يف  للرئي�س  �لتنفيذيني  و�ل��ن��و�ب 
وع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف �ل����وز�ر�ت 
و�شائل  ومم��ث��ل��ي  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل����دو�ئ����ر 

�لإعالم.
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  مب��ر�ف��ق��ة  �شموه  وق���ام 
�لأق�شام  على  فيها  �إطلع  تفقدية  بجولة 
�أكرب  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �إم   ل��ل��م��ح��ط��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
حم��ط��ات �إن���ت���اج �ل��ك��ه��رب��اء وحت��ل��ي��ة �ملياه 
�إىل  �لإنتاجية  قدرتها  وت�شل  �ل��دول��ة  يف 
2060 ميجاو�ط و140 مليون جالون 
�إن�شاوؤها  مت  وقد  يوميا  �ملحالة  �ملياه  من 
�إنتاج �لطاقة وحتلية  �أحدث تقنيات  وفق 
م�شتوى  ع���ل���ى  ت����ط����ور�  و�أك�����رثه�����ا  �مل����ي����اه 

�لعامل.

عن  مرئي  عر�س  �لإف��ت��ت��اح  حفل  وتخلل 
تخلله  كما  �إن�شائها  وم��ر�ح��ل  �إم   �ملحطة 
بناء  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��رك��ات  ك��ل��م��ات 
�مل��ح��ط��ة ح��ي��ث حت����دث ك���ل م���ن كالو�س 
���ش��رك��ة فيت�شرن  �مل�����ش��اري��ع يف  ب���ري م��دي��ر 
�ل���ش��ت�����ش��اري �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��م��ح��ط��ة وكي 
يف  للعمليات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ه��ن  �شن 
للمحطة  �لرئي�شي  �ملقاول  دو�شان  �شركة 
�أل�شتوم  �شركة  رئي�س  ح��ج��ازي  و�شيلفني 
�لبخارية  للتوربينات  �لرئي�شي  �مل�شنع 
�أول��ي��ف��ا �مل���دي���ر �لعام  و�ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ف��ي��و 
ملحطة  �لرئي�شي  �مل��ق��اول  في�شيا  ل�شركة 
نائب  ب���روك���رن  وم���ارك���و����س  �م  �ل��ت��ح��ل��ي��ة 
�لرئي�شي  �مل�شنع  �شيمنز  ل�شركة  �لرئي�س 

للتوربينات �لغازية للمحطة �أم.
�لطاير  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
و�لرئي�س  �ملنتدب  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو 
يف  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
كلمته خالل حفل �فتتاح �ملحطة ي�شرين 
بال�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن جمل�س 
�لد�رة وجميع موظفي �لهيئة �لرتحيب 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  ب�شمو 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي وزي�����ر �مل���ال���ي���ة رئي�س 
�لهيئة �لذي �شرفنا �ليوم بح�شوره معنا 
�لكربى  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  لنا  وم�شاركته 

�����ش���اف���ة ج���دي���دة يف �شجل  ت�����ش��ك��ل  �ل���ت���ي 
�لجناز�ت �لطموحة وغري �مل�شبوقة �لتي 
حققتها �لهيئة بتوجيهات �شيدي �شاحب 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل . و�أ�شاف �شعادته �نه 
�نطالقا من مقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء حاكم 
�لأح���د�ث  ننتظر  ل  نحن  �هلل  رع���اه  دب��ي 
�شموه  بتوجيهات  وعمال   .. ن�شنعها  ب��ل 
�حلكيمة وروؤيته �لثاقبة ننطلق بكل ثقة 
وب�شكل متو��شل ودوؤوب لن�شنع �لأحد�ث 
ونحقق �لإجن���از�ت و�ح��د� تلو �لآخ��ر مبا 
ي��رت��ق��ي وم�����ش��ت��وى �ل���روؤي���ة �ل��ث��اق��ب��ة �لتي 
تتبناها حكومتنا �لر�شيدة و��شعني ن�شب 
على  تقع  �لتي  �مل�شوؤوليات  حجم  �أعيننا 
�لر��شخة  �لعاملية  �ملكانة  تعزيز  يف  عاتقنا 

�لتي تتمتع بها دبي .
و�أكد �شعادته �أن �لدعم �ملتو��شل و�ملتابعة 
قبل  من  وم�شاريعنا  خلططنا  كثب  عن 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة 
كهرباء ومياه دبي كان لهما عميق �لأثر 
يف م�شرية �لهيئة وتطورها للقيام بدورها 

�لتنموية  خططنا  متطلبات  ت��وف��ري  يف 
�لطموحة يف خمتلف �ملجالت.

وق�����ال  جت�����اوزت ت��ك��ل��ف��ة �مل��ح��ط��ة �إم 10 
م��ل��ي��ار�ت دره���م وت��ع��د ث��م��رة �لتخطيط 
�لو�عي و�لعمل �ملخل�س و�جلهد �لدوؤوب 
�لإنتاجية  �ل��ق��درة  ل��ن��ع��زز  ب��ذل��ن��اه  �ل���ذي 
�ملركبة للهيئة حيث تبلغ هذه �لقدرة يف 
من  م��ي��ج��او�ت   9646 �حلا�شر  �ل��وق��ت 
�لكهرباء و470 مليون جالون من �ملياه 
بالحتياجات  بذلك  لنفي  يوميا  �ملحالة 
�لطاقة  م����ن  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل���ال���ي���ة 
فيها  مبا  دب��ي  لإم��ارة  و�ملياه  �لكهربائية 
�لتو�شعات �لعمر�نية و�لإزدهار و�لنهو�س 

�لإقت�شادي �لذي ت�شهده �لإمارة 
و�أكد �شعادته �أن تاأمني �إمد�د�ت �لكهرباء 
و�مل��ي��اه و���ش��م��ان �إ���ش��ت��د�م��ت��ه��ا ع��ل��ى �ملدى 
روؤية  لتحقيق  �لأهمية  بالغ  �أم��ر  �لبعيد 
من  �أن��ه  �إىل  لفتا   .. �لر�شيدة  حكومتنا 
هذ� �ملنطلق حتر�س �لهيئة كل �حلر�س 
ومدرو�س  م�شبق  ب�شكل  �لتخطيط  على 

لكل �ملتطلبات و�لحتياجات �مل�شتقبلية.
�إم تعد �شرحا وطنيا  �إن �ملحطة  و�أ�شاف 
ج���دي���د� ي�����ش��اف �إىل ق��ائ��م��ة �لإجن�����از�ت 
هيئة  حققتها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ك��ربى 
�أك��رث من  دب��ي على م��دى  كهرباء ومياه 

�أنه  م��وؤك��د�  �ل���زم���ن..  ع��ق��ود م��ن  خم�شة 
بف�شل �إ�شرت�تيجية �لهيئة و��شتثمار�تها 
يف �ملو�رد �لب�شرية و�أحدث �لتقنيات على 
�شعيد �لبنية �لتحتية ��شتطاعت حتقيق 
�لتي  �خل��دم��ات  معايري  يف  ب��اه��رة  نتائج 
حد  على  ومتعامليها  ل�شركائها  تقدمها 
نتائج  حققت  �لهيئة  �أن  و�أو���ش��ح  ���ش��و�ء. 
مناف�شة للغاية حتى تفوقت على �لقطاع 
�خلا�س متجاوزة يف ذلك نخبة �ل�شركات 
�لكفاءة  يف  و�لأم����ري����ك����ي����ة  �لأوروب������ي������ة 
و�لعتمادية و��شتطاعت �لهيئة تخفي�س 
�إىل  �لكهربائية  �ل�شبكة  يف  �لفاقد  ن�شبة 
بن�شبة �لفاقد يف  مقارنة  �ملائة  يف  ر3   5
�أوروب���ا و�أم��ري��ك��ا �لتي ت���رت�وح م��ا ب��ني 6 
و7 يف �ملائة فيما �نخف�شت ن�شبة �لفاقد 
�ملائة  8 ر10 يف  �إىل  دب��ي  يف �شبكة مياه 
باملقارنة مع حو�يل 15 يف �ملائة يف �أمريكا 
�ل�شمالية حمققني بذلك معدلت عاملية 
ي�شاهم  و�ل���ذي  �مل��ائ��ي  �لفاقد  خف�س  يف 
ب������دوره يف ت��ل��ب��ي��ة ج���ان���ب م���ن �ل��ن��م��و يف 
�لطلب وتعزيز �ل�شتد�مة... كما متكنت 
�لنتائج  �ف�شل  �ىل  �لو�شول  من  �لهيئة 
لكل  �ملفقودة  �لدقائق  معدل  يف  �لعاملية 
ر5   78 بلغ  و�ل���ذي  �ل�شنة  يف  م�شرتك 
دقيقة مفقودة للم�شرتك باملقارنة مع 4 

�لكهرباء  �شركات  نخبة  دقيقة من  ر16 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لوروب������ي  يف دول �لحت����اد 
و�خت�شار  تب�شيط  عملية  �أ�شهمت  ذل��ك 
�لإج��ر�ء�ت مع ��شتخد�م �أحدث �لأنظمة 
و�لرب�مج �حلا�شوبية يف �جناز معامالت 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني يف و����ش���ول �لإم�������ار�ت �لتي 
مثلتها هيئة كهرباء ومياه دبي �إىل �ملرتبة 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�لأوىل  ع��امل��ي��ا  �ل�����ش��اب��ع��ة 
يف  �فريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  دول 
بح�شب  �لكهرباء  على  �حل�شول  �شهولة 
�لأعمال  �أن�شطة  ممار�شة  تقرير  نتائج 
�لبنك  عن  موؤخر�  �شدر  �لذي   2013
�إن �لهيئة جنحت  �لدويل. وقال �شعادته 
بن�شبة  �لوقود  ��شتخد�م  كفاءة  تعزيز  يف 
بينما  �مل���ائ���ة  يف  و90   84 ب���ني  ت�����رت�وح 
جتاوزت  بن�شبة  �لإن��ت��اج  ك��ف��اءة  حت�شنت 
حتى   2007 عامي  بني  �ملائة  يف   26
عام 2012 بف�شل ��شتخد�مها لتقنيات 
�لكهرباء وحتلية  �إنتاج  يف  �لكفاءة  عالية 
�ملياه.. موؤكد� �لتز�م �لهيئة بالعمل �جلاد 
م���ع ك��اف��ة ���ش��رك��ائ��ه��ا و�مل��ج��ت��م��ع خلف�س 
 30 ب��و�ق��ع  دب��ي  �لطاقة يف  على  �لطلب 
حتقيقا   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �مل���ائ���ة  يف 
�ملتكاملة  دب����ي  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  لأه������د�ف 

للطاقة 2030 .

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شويدي  ن��ا���ش��ر  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �أك����د م��ع��ايل   
حمافظ �مل�شرف �ملركزي �أهمية تعزيز قدر�ت 
�لأعمال  ري���ادة  �لإم��ار�ت��ي يف جم��ال  �ل�شباب 
�لقت�شادية  �مل�شاريع  تطوير  على  وقدر�تهم 
�شر�ئح  تخدم  �لتي  �لجتماعية  �لقيمة  ذ�ت 

�جتماعية و��شعة.
منو�  �ل�����دول�����ة  حت���ق���ق  �أن  م���ع���ال���ي���ه  وت����وق����ع 
�قت�شاديا ملحوظا يف �ملدى �ملنظور مدفوعا 
قطاع  بينها  م��ن  و�ل��ت��ي  �لعو�مل  م��ن  بجملة 
�أن  �إىل  لفتا  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
�لقطاع  على  متز�يدة  ب�شورة  تعتمد  �لدولة 
ودمج  �جلديدة  �لعمل  فر�س  خللق  �خلا�س 

�ل�شباب يف �شوق �لعمل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء م��ع��ال��ي��ه ف��ري��ق عمل 
�لذي  �ل�����ش��ب��اب  لتنمية  �لإم�������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لرئي�س  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي  يف  م��وؤخ��ر�  ع��ق��د 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت كلري وودكر�فت و 
ميثاء �حلب�شي �لرئي�س �لتنفيذي للرب�مج يف 
مديرة  �ل�شام�شي  �شبحا  و�لدكتورة  �ملوؤ�ش�شة 
ب��رن��ام��ج �ل��دم��ج �لج��ت��م��اع��ي وع��م��ار �آل علي 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  �إد�رة  يف  �أول  م��دي��ر 

�ملوؤ�ش�شة.

�ملوؤ�ش�شة  و��شتعر�شت وودكر�فت منوذج عمل 
�جلديد وحمفظة بر�جمها �ملختلفة يف جمال 
�ل�شتثمار �لجتماعي وقدمت �شرحا مف�شال 
حول بر�مج �ملوؤ�ش�شة وخا�شة برنامج �لإد�رة 
�إط��الق��ه حت��ت م�شمى  �شيتم  و�ل����ذي  �مل��ال��ي��ة 
��شرف �شح و�شيتم �لإعالن عن تفا�شيله يف 

�شهر يونيو �ملقبل من �لعام �جلاري.
وقالت �إن منوذج �ل�شتثمار �لجتماعي �لذي 
تتبناه �ملوؤ�ش�شة يقوم على تبني م�شاريع �أعمال 
�لتحول  �إىل  ..ول��ف��ت��ت  �جتماعية  قيمة  ذ�ت 
�ملوؤ�ش�شة  �ل��ذي ح��دث موؤخر� يف من��وذج عمل 
منح  تقدمي  م��ن  �لنتقال  على  يقوم  و�ل���ذي 
��شتثمار  ب���ر�م���ج  ت��ب��ن��ي  �إىل  �لأم�����د  ق�����ش��رية 
�جتماعي طويل �لأمد من �شاأنها �مل�شاهمة يف 
�ل�شباب  �إيجابي ود�ئم يف حياة  تاأثري  حتقيق 

�لإمار�تي.
ب����ن نا�شر  ���ش��ل��ط��ان  �أ�����ش����اد م���ع���ايل  ب�������دوره 
�ل�شويدي بربنامج �لإد�رة �ملالية �لذي تتبناه 
�ملوؤ�ش�شة  لقيام  �ل�شعادة  ع��ن  وع��رب  �ملوؤ�ش�شة 
باإطالق هذ� �لربنامج على �مل�شتوى �لوطني 
و�لذي من �شاأنه �أن ي�شاعد �ل�شباب على �إد�رة 
�شوؤونهم �ملالية وم�شاعدتهم يف �مل�شتقبل على 
تطبيق معارفهم يف �شوق �لعمل ..م�شري� �إىل 
�أهمية �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شة و�لقطاع �ملايل يف 

�لدولة ملو�جهة هذه �لق�شية.
�ملالية  �لإد�رة  برنامج  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
تثقيف  �إىل  تهدف  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  بر�مج  �أحد 
�أ�شولهم  ق��اع��دة  �إد�رة  �شبل  ح���ول  �ل�����ش��ب��اب 
�ملالية �حلالية و�مل�شتقبلية وت�شجيعهم �أي�شا 
ومنحهم  �أف�����ش��ل  ب�شكل  �ل��دي��ون  �إد�رة  ع��ل��ى 
فر�شة تعلم �لت�شرف مبو�ردهم �ملالية ب�شكل 
�شهر  يف  �لربنامج  �إط���الق  ..و�شيتم  �يجابي 

يونيو �لعام �جلاري.
�أن موؤ�ش�شة �لإمار�ت ..�أطلقت  جدير بالذكر 
�لفريق  2005 مب��ب��ادرة م��ن  �أب��ري��ل   12 يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�إط���الق  �أع��ي��د   2012 ع���ام  .. ويف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة حت���ت م�����ش��م��ى م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم�����ار�ت 
متكاملة  وط��ن��ي��ة  ك��م��ب��ادرة  �ل�����ش��ب��اب  لتنمية 
�لإم����ار�ت  يف  �ل�شباب  ط��اق��ات  يف  لال�شتثمار 
مفهوم  على  عملها  ��شرت�تيجية  يف  تعتمد 
حتقيق  على  �ل��ق��ائ��م  �لج��ت��م��اع��ي  �ل�شتثمار 
تاأثري �إيجابي ود�ئم يف حياة �ل�شباب من خالل 
تاأثري  وذ�ت  م�شتد�مة  وطنية  ب��ر�م��ج  تبني 
و��شع. وتعمل �ملوؤ�ش�شة على تطبيق ذلك من 
خالل ثالثة حماور عمل �أ�شا�شية هي �لقيادة 
�ل�شباب  م�شاعدة  وذلك من خالل  و�لتمكني 

يوؤهلهم  تنمية مهار�تهم وقدر�تهم مبا  على 
�لجتماعي  و�لدمج  �لعمل  �شوق  يف  للدخول 
وذلك من خالل �لتعرف على �لتحديات �لتي 
تو�جه �ل�شباب بالإ�شافة �إىل تعزيز �ل�شر�كة 
�ل�شباب  ت�شجيع  على  تقوم  �لتي  �ملجتمعية 
على  وحتفيزهم  حياة  كاأ�شلوب  �لتطوع  على 
�مل�شاركة �ملدنية من خالل عدد من �لرب�مج 
�مل�شاركة  ق��ي��م��ة  ف��ه��م  ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى  �ل��ت��ي 
تعمل  �لأه����د�ف  ه��ذه  ولتحقيق  �ملجتمعية. 
�لتي  �لتحديات  وفهم  حتديد  على  �ملوؤ�ش�شة 
�إىل  �لإم����ار�ت جنبا  دول���ة  �ل�شباب يف  ت��و�ج��ه 

ج��ن��ب م��ع �إي���ج���اد �ل��ف��ر���س �مل��الئ��م��ة لتنمية 
م�شاريع  و�إيجاد  وتطوير  �أنف�شهم..  �ل�شباب 
م�شتد�مة تقدم �حللول للق�شايا �لجتماعية 
وقدر�تهم  م��ه��ار�ت��ه��م  م��ن  ينمي  مب��ا  �مل��ل��ح��ة 
�أدو�ر  تويل  على  وقدرتهم  باأنف�شهم  وثقتهم 

وم�شوؤوليات قيادية.
وتعمل موؤ�ش�شة �لإمار�ت على تعزيز �ل�شر�كة 
بني موؤ�ش�شات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.. 
وياأتي متويلها من خالل �مل�شاهمات �ملقدمة 
�لقطاع  و�شركات  �أبوظبي  حكومة  من  �إليها 

�خلا�س. 
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املال والأعمال

�حلمر� مول يف ر�أ�س �خليمة ي�شتقبل 
معر�س م�شابقة �لتاجر �ل�شغري غد� 

•• دبي-وام:

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  تفتتح 
رعاية  تقام حتت  �لتي  �ملبادرة   �  2013 �ل�شغري  �لتاجر  م�شابقة  معر�س 
رئي�س  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي � يف �حلمر�ء مول باإمارة ر�أ�س �خليمة يف 10 
ب�شفتها  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  بالتعاون مع  �أي��ام  �أربعة  ملدة  �أبريل �حلايل 
�خليمة  ب��ر�أ���س  �حل��رة  �ملنطقة  م�شاركة  جانب  �إىل  رئي�شا  ور�ع��ي��ا  �شريكا 
ك�شريك ور�عي ف�شي للحدث. وقال عبد �لبا�شط �جلناحي �ملدير �لتنفيذي 
�لتابعة   � و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي � يف ت�شريح �شحايف له �أم�س �إن م�شابقة 
�لأمر  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�نطالقة مميزة  �ل�شغري حققت جناحا  �لتاجر 
�أ�شا�شي  عامل  �ملجتمع  يف  �ل�شابة  �لفئة  �شمن  �ملبادرة  روح  �أن  يوؤكد  �ل��ذي 
لدفع عجلة �لنمو �لقت�شادي يف �مل�شتقبل لذ� فاإنه من �ل�شروري �كت�شاف 
�ملبادرين �لطموحني ورعايتهم و�إر�شادهم وبالتايل �شمان منو �شليم لهذ� 
لهم  جائزة  تعترب  �مل�شابقة  يف  �لطلبة  م�شاركة  �إن  و�أ���ش��اف  �ملهم.  �لقطاع 
مع  و�لتعامل  و�لت�شويق  �مل�شروع  �إد�رة  يف  ومهار�ت  خربة  من  يكت�شبوه  ملا 
�شريحة خمتلفة من �لزو�ر و�لعمالء �إىل جانب �لربح �ملايل �لذي يتحقق 
من عمليات �لبيع من خالل م�شاريعهم وكل هذ� يتوفر لهم عرب تقدمي 
فكرة و��شحة مل�شروع جتاري و�لعمل يف بيئة تناف�شية بني �لطلبة يف عامل 
�ملن�شق  �لهرمودي  حممد  ن�شرين  و�أ�شارت  �لأعمال.  من  وم�شغر  حقيقي 
مول  �حلمر�ء  يف  �شتنطلق  �مل�شابقة  �أن  �إىل  �ل�شغري  �لتاجر  مل�شابقة  �لعام 
باإمارة ر�أ�س �خليمة من 10 �إىل 13 �أبريل �حلايل مب�شاركة �لطلبة من 
�إمارة ر�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين و�لفجرية يف حني �شتكون �إمارة دبي �ملحطة 
�لأخرية لإقامة معر�س �مل�شابقة يف �لفرتة ما بني 17 �إىل 20 من �ل�شهر 
باأنه  ونوهت  وعجمان.  و�ل�شارقة  دب��ي  �إم��ارة  من  �لطلبة  مب�شاركة  نف�شه 
�شيكون هناك �شحوبات يومية م�شاء طو�ل فرتة �ملعر�س يف �حلمر�ء مول 

لت�شجيع �جلمهور على �ل�شر�ء من �لتجار �ل�شغار.
و�أكد و�شام �لدره مدير عام �حلمر� مول �أن هذه �ملبادر�ت ت�شجع �لأجيال 
�ملحلي  �لتطوير  طريق  يف  و�ملعرفة  �لتجارية  �مل��ه��ار�ت  ل�شتثمار  �لقادمة 
�مل�شابقة ونحن م�شتعدون لتقدمي  و�لعاملي لذلك نتطلع ل�شت�شافة هذه 
بعد  �شنة  �لفعالية  لهذه  �ملتوقع  �لنجاح  لتحقيق  كافة  �ملمكنة  �مل�شاعد�ت 
م�شاركة  حقيبة  �ل�شغري  �لتاجر  م�شابقة  عمل  ف��ري��ق  و�شيوفر  �أخ���رى. 
للم�شاركني يف �حلدث حتتوي على دفرت فو�تري ومل�شقات �أ�شعار �لب�شائع 
و�آلة حا�شبة ومو�د قرطا�شية وغريها من �لحتياجات �لأ�شا�شية لت�شهيل 
عملية �لبيع و�ل�شر�ء و�شهولة �إد�رة �مل�شروع على �لطلبة وخلق بيئة تناف�شية 
�أعمالهم �خلا�شة  و�إد�رة  �ملثالية لإجناز  �لفر�شة  و�إعطائهم  �لطالب  بني 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  ووف��رت  �مل�شتقبل.  يف 
و�ملتو�شطة جلنة خا�شة بالتحكيم ت�شم نخبة من �ملخت�شني و�خلرب�ء يف 
�لفائزين  و�ختيار  �مل�شاريع  وتقييم  ملر�قبة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات 
تبعا ملعايري متنوعة بني مدى �لإبد�ع و�لبتكار يف فكرة �مل�شروع و�لت�شويق 

و�لإير�د�ت �ملحققة وخدمة �لعمالء.

 •• اأبوظبي-وام:

معر�س  يف  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ي�شارك   
هانوفر 2013 �لذي بد�أت فعالياته �ليوم و�لتي يوفر 
�لتي  �ل�شناعية  �مل�شاريع  من  لعدد  مظلة  خاللها  من 

ميتلكها ويديرها رو�د �أعمال مو�طنون.
هانوفر  م��ع��ر���س  يف  خليفة  ���ش��ن��دوق  ج��ن��اح  ويت�شمن 
�لتمويلية  �خل��دم��ات  م��ن  ��شتفادو�  ملو�طنني  م�شاريع 
وخدمات �لدعم �مل�شاندة �لتي يقدمها وتتنوع �ملعرو�شات 

لت�شمل عدد� من �ل�شناعات �ملختلفة.
�ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  �مل��ن�����ش��وري  �أح��م��د  وق���ال �ب��ر�ه��ي��م 
�إن  �ل��وف��د  ي��ر�أ���س  �ل���ذي  خليفة  ���ش��ن��دوق  يف  للعمليات 
�مل�شاريع  م�شاعدة  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �مل��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

�لتي مولها �ل�شندوق يف �لقطاع �ل�شناعي على ت�شويق 
�أن  م��وؤك��د�  �ل��ع��امل��ي��ة..  �لأ����ش���و�ق  �إىل  و�ل��ن��ف��اذ  منتجاتها 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  �أم��ام  حقيقية  فر�شة  ت�شكل  �مل�شاركة 
عاملية  ���ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء  منتجاتهم  ل��رتوي��ج  �ل�شناعية 
تلك  �أد�ء  لتطوير  �لأخ����رى  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  و�لط����الع 

�مل�شاريع.
هانوفر  معر�س  يف  م�شاركتنا  �إن  �مل��ن�����ش��وري  و�أ���ش��اف 
لنجاح  �ملنا�شبة  �لبيئة  بتوفري  �لتز�منا  �ل��ي��وم  تعك�س 
�لتمويلية  ��شتفادت من خدماتنا  �لتي  �مل�شاريع  وتطور 
�ملايل  �ل��دع��م  ق��دم  �ن  بعد  �ل�شندوق  �ن  �ىل  ..م�����ش��ري� 
تقدمي  ب��د�أ  وتاأ�شي�شها  �مل�شروعات  ه��ذه  لقامة  �ل��الزم 
رو�د  معرفة  �شقل  يف  �شت�شهم  متويلية  غ��ري  خ��دم��ات 
تطوير  يف  رحبة  �ف��اق��ا  لهم  وتفتح  �ملو�طنني  �لع��م��ال 

م�شاريعهم مبا يخدم �لقت�شاد �لوطني.
توفري  على  طاقاته  بكل  �شيعمل  �ل�شندوق  �أن  و�أو�شح 
من  ومتكينهم  �ل�شندوق  لع�شاء  �لدعم  ��شكال  كافة 
بنوعية  لالرتقاء  م�شاريعهم  وتطوير  معارفهم  �شقل 
�لفعالة يف تنمية  �مل�شاهمة  �مل�شاريع ومتكينها من  هذه 
�شركة  �لربيكي �شاحب  �لوطني. وقال عبود  �لقت�شاد 
فيجو�لز للدعاية و�لعالن �ملدعومة من �ل�شندوق �ن 
�مل�شاركة يف �ملعر�س فر�شة مهمة تتيح لنا �لطالع على 
تكنولوجيا  على  �لتعرف  من  ومتكننا  �لعاملية  �لتجارب 
جديدة ومتطورة خ�شو�شا يف جمال �ل�شناعات �لطاقة 
�ل��ذي ينتج ح��اوي��ات جمع  �مل��ت��ج��ددة. و�أ���ش��اف �لربيكي 
�لنفايات �لتي حتمل لوحات �عالنية تعمل على �لطاقة 
يلتقي  �أن  �إىل  �ملعر�س  خالل  من  يطمح  �إن��ه  �ل�شم�شية 

جتاربها  م��ن  �ل�شتفادة  م��ن  ويتمكن  �أجنبية  ب�شركات 
و�لتعاون معها.. لفتا �إىل �أن �ملعر�س �شيتيح له فر�شة 
بناء عالقات ��شرت�تيجية مع كربيات �مل�شانع و�ل�شركات 

�ملتخ�ش�شة.
�أبوظبي  �شركة  �شاحب  �ملهريي  �شعيد  ق��ال  جانبه  من 
�إن  خليفة  ���ش��ن��دوق  م��ن  �مل��دع��وم  �خل�شبية  للمن�شات 
�مل��ه��م متثل فر�شة حقيقية  �مل��ع��ر���س  ه��ذ�  �مل�����ش��ارك��ة يف 
ل���الط���الع ع��ل��ى �ل���ت���ج���ارب �ل��ع��امل��ي��ة �مل��م��ي��زة يف جمال 
�ل�شناعات �خل�شبية و�لتعرف على �ف�شل �ملمار�شات يف 
�لتمويلية  �مل�شاندة غري  �أن �خلدمات  هذ� �ملجال. و�أكد 
�لتي يقدمها �ل�شندوق ت�شهم ب�شكل موؤثر و�يجابي يف 
تدعيم ركائز �أي م�شروع �شغري وتزيد من قدر�ت ر�ئد 

�لعمل على �د�رة م�شروعه ب�شكل �شحيح و�شليم.

�شندوق خليفة ي�شارك مبعر�س هانوفر 2013 

موؤ�ش�شة �لإمار�ت لتنمية �ل�شباب تبحث �أوجه �لتعاون مع �مل�شرف �ملركزي 
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مدير  �ل��ع��ل��م��اء  �شلطان  خ��ال��د  �أع��ل��ن 
م�������ش���روع �ل�����رب ل��ت��ح��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن 
�لرب  د�ر  جل��م��ع��ي��ة  �ل���ت���اب���ع  �ل���ك���رمي 
ب����دب����ي ع����ن �خ���ت���ت���ام م�������ش���روع �ل���رب 
للدور�ت  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  لتحفيظ 
ملدة  �مل�شروع  نظمها  �لتي  �لريا�شية 
نادي  مع  بالتن�شيق  متتاليني  يومني 
�ل��و���ش��ل �ل��ري��ا���ش��ي، ح��ي��ث ���ش��ارك يف 
 120 �أك��رث من  �لريا�شية  �ل���دور�ت 
�ملو�شى  م���ن ط���الب م���رك���زي  ط��ال��ب��اً 
�لتابعني  �لقر�آن  لتحفيظ  و�جلمري� 
م�شرفاً   16 ومب��ع��اون��ة  �ل��رب  مل�شروع 
د�خل  �ل���دور�ت  نظمت  وق��د  ومعلماً، 
�ل�����ش��الت �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ال��ن��ادي، وقد 
ملدة  ب��ه��ا  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ن�����ش��اط  ��شتمر 
��شتمتع  ي��وم، حيث  ك��ل  يف  �شاعات   9
�لطالب فيها بامل�شاركة يف دور�ت كرة 
�لقدم و�لأل��ع��اب �لأخ���رى، كما جرت 
مناف�شات عديدة بني طالب مركزي 
�ملو�شى و�جلمري� ومعلمي وحمفظي 
�أظهر �لطالب خاللها  �مل�شروع، وقد 
ف��رح��ت��ه��م و���ش��ع��ادت��ه��م ب��ال��ت��و�ج��د مع 
وم�شاركتهم  و�أ�شدقائهم  مدر�شيهم 
�لألعاب �ملختلفة و�لأن�شطة �لريا�شية 
نادي  �إد�رة  ���ش��م��ح��ت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة 
�مل�شروع  ل��ط��الب  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��و���ش��ل 
تعاوناً  خاللها  ووف��رت  با�شتخد�مها 
تناول  �لربنامج  ت�شمن  كما  ك��ب��ري�ً، 

وجبتي �لإفطار و�لغد�ء و�أد�ء �شالة 
�لظهر د�خل �لنادي.

هذه  �أن  �إىل  �ل��ع��ل��م��اء  خ��ال��د  و�أ����ش���ار 
�لأخالق  فيها جلياً  �لفعاليات تظهر 
�ل��ط��ي��ب��ة �ل���ت���ي ي��ت��ح��ل��ى ب���ه���ا طالب 
ممار�شة  �أث�����ن�����اء  �ل����ك����رمي  �ل�����ق�����ر�آن 
�ل�شوي  و�ل�شلوك  �لريا�شي  �لن�شاط 
�ل������ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ت��ع��ال��ي��م ك���ت���اب �هلل 
و�لأخ��الق �حل�شنة  للريا�شة  �ملحفزة 

�أبدى  جانبهم  م��ن  �مل��ي��ادي��ن.  ك��ل  يف 
م�شوؤولو �إد�رة نادي �لو�شل �لريا�شي 
��شتعد�دهم ل�شت�شافة جميع �أن�شطة 
و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لرب  م�شروع 
يف ���ش��الت �ل���ن���ادي، ك��م��ا �أع���رب���و� عن 
�لأن�شطة  دعم  بامل�شاركة يف  �شعادتهم 
لتحفيظ  �ل����رب  مل�����ش��روع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�لقر�آن �لكرمي.
�لأن�شطة  ت��ل��ك  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  و�أ����ش���اف 

�لأن�شطة  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي  �مل���ت���ن���وع���ة 
�مل�شروع  �إد�رة  و�شعتها  �لتي  �ملتنوعة 
�هلل،  ك��ت��اب  حلفظ  �ل��ط��الب  لتحفيز 
�ل��ع��ام منها هو  �ل��ه��دف  �أن  �أ���ش��ار  كما 
دم�����ج �ل����ط����الب م����ع م���در����ش���ي���ه���م يف 
�أن�شطة ت�شمح لهم بالتو��شل �ملبا�شر 
�لتحفيظ  ح��ل��ق��ات  خ�����ارج  و�ل���ف���ع���ال 
�لتحفيظ  مب���ر�ك���ز  �ل���ط���الب  ل��رب��ط 

و�ملدر�شني.

 �أقيم يوم �جلمعة �ملا�شي وللعام �لثالث على �لتو�يل 
�شباق حتدي ركوب �خليل بدون �شرج يف �إ�شطبالت 
�لعابر  دب���ي  ط��ري��ق  ع��ل��ى  �ل���روي���ة  ن��ف��ر يف منطقة 
و�لأجد�د  �لآب���اء  ت��ر�ث  على  للمحافظة  م��ب��ادرة  يف 
ملركز  ودعما  �لفرو�شية  لريا�شة  �ل�شعبي  و�مل��وروث 

دبي للتربع بالدم.
م�شتوى  بارتفاع  �لعام  ه��ذ�  �شباق  ن�شخة  ومتيزت 
وزيادة  �جل��م��اه��ريي  و�لإق��ب��ال  �لتنظيمي  �ل��ن��ج��اح 

عدد �لرعاة �لد�عمني للحدث �لرت�ثي �لأ�شيل.
عام  مدير  �مل��ي��دور  عي�شى  �ملهند�س  �ل�شباق  ح�شر 
ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي و�ل��ب��ط��ل �لإم����ار�ت����ي �شعيد 
�لعامل  يف  جبل  قمة  لأع��ل��ى  مت�شلق  �أول  �مل��ع��م��ري 
ونائبه  للحدث  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  نفر  ونا�شر 
�لر�عية  �ل�����ش��رك��ات  ممثلي  �ىل  ����ش��اف��ة  ن��ف��ر  ع��ل��ي 
للحدث - �إ�شطبالت �شادويل و�إ�شطبالت نفر وقناة 
دبي  وموؤ�ش�شة  ري�شينغ  دب��ي  وقناة  �لريا�شية  دب��ي 
خلدمات �لإ�شعاف - و�شخ�شيات جمتمع �لفرو�شية 

يف �لإمار�ت.
�لفر�شان  ب���ني  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ش��ة  �ل�����ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
و�ل���ف���ار����ش���ات �ل���ذي���ن ج�����اءو� م���ن خم��ت��ل��ف مناطق 
�ل���دول���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ة خ��ريي��ة حت��م��ل كل 
معاين �لفرو�شية و�لنبل و�لوعي �لإجتماعي �لذي 

�أ�شبح ميزة ثابتة يف جمتمع �لإمار�ت.
م�شاركة  �شمت  �أ���ش��و�ط   10 م��ن  �ل�شباق  وت��األ��ف 

�لفر�شان و�لفار�شات من كافة �لأعمار تناف�شو� على 
�لأل��ق��اب و�أف���رزت قائمة �لفائزين يف حت��دي �شباق 
�لفار�س  فوز  �لثالثة  ن�شخته  �شرج يف  ب��دون  �خليل 
�إ�شطبالت  م��ن  �لق�شاب  فا�شل  �هلل  عبد  �لطفل 
�لق�شاب يف �ل�شوط �لأول �ملخ�ش�س ل�شباق �لأطفال 
بال�شرج... ويف �ل�شوط �لثاين بدون �شرج متكن من 
حتقيق �ل�شد�رة �لفار�س حممد �أجمل �لق�شاب من 

�إ�شطبالت �لق�شاب.
�مل��خ�����ش�����س ل�شباق  �ل���ث���ال���ث  �ل�������ش���وط  ل��ق��ب  وك�����ان 
�ملرزوقي  علياء  ن�شيب  من  �شرج  ب��دون  �لفار�شات 
من �إ�شطبالت �جلياد و�لتي عاد �إليها �أف�شل توقيت 

يف �شباق هذ� �لعام.
يف حني كان �ل�شوط �لر�بع بدون �شرج من ن�شيب 
�جلياد...  �إ�شطبالت  من  �لبلو�شي  ر��شد  �لفار�س 
وك����ان �ل�����ش��وط �خل��ام�����س ب����دون ���ش��رج م��ن ن�شيب 
�لفار�س �أنور جنم... و�ل�شوط �ل�شاد�س بدون �شرج 
متكن  بينما  عثمان..  حممد  �لفار�س  ن�شيب  من 
�لفار�س �شليمان علي �لدربي من �حتالل �ل�شد�رة 
يف �ل�شوط �ل�شابع بدون �شرج... وعاد لقب �ل�شوط 
�لثامن بال�شرج و�ملخ�ش�س للفر�شان بعمر ما فوق 

40 للفار�س يو�شف �شامل عا�شور.
�ل��ث��الث��ة �لأوىل لأف�����ش��ل زمن  �مل��ر�ك��ز  ت��ك��رمي  ومت 
�ملركز  وع��اد  �مل�شاركون  �لفر�شان  حققه  �ل�شباق  يف 
�ملرزوقي  ع��ل��ي��اء  ل��ل��ف��ار���ش��ة  زم���ن  �أف�����ش��ل  يف  �لأول 

م��ن �إ���ش��ط��ب��الت �جل���ي���اد... وج���اء يف �مل��رك��ز �لثاين 
�ملركز  ويف  �جل��ي��اد  �إ�شطبالت  م��ن  �لبلو�شي  ر����ش��د 
�أن��ور جن��م. وق��ال مدير ع��ام هيئة  �لثالث للفار�س 
�ل�شحة بدبي �ملهند�س عي�شى �حلاج �مليدور �إن هذ� 
�حلدث يجمع قلوب �لنا�س �شري� على نهج �لقيادة 
�لفرو�شية و�لرت�ث  �لر�شيدة يف �حلفاظ على روح 
و�لتطوع  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ب��روح  �لإرت��ق��اء  مع 
�لإن�شاين وقيم �خلري و�لت�شامن و�لتعاون. و�أثنى 
على ��شت�شعار �للجنة �ملنظمة للحدث باأهمية دعم 
مركز دبي للتربع بالدم ملا ي�شطلع به من دور هام 
�أجل  بالإمار�ت من  �ل�شحي  �لعمل  �إط��ار  وو�زن يف 
�جل��ه��وزي��ة �ل��د�ئ��م��ة لإن��ق��اذ ح��ي��اة �لنا�س يف حلظة 

توزن فيها قطرة �لدم بقيمة تعادل �حلياة.
من جانبه قال رئي�س �للجنة �ملنظمة لل�شباق نا�شر 
يف  ناجحا  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �شباق  ك��ان  مثلما  �إن��ه  نفر 
دعم مركز دبي لأطفال �لتوحد كان هذ� �لعام �أكرث 
�أن  م��وؤك��د�  ب��ال��دم  للتربع  دب��ي  بدعم مركز  جناحا 
�ملحافظة على �لأهد�ف �لإن�شانية تاأتي من منطلق 
جمتمع  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لإج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لفرو�شية بقيادة �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�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�أ�شحاب 

�ل�شمو �ل�شيوخ. 

•• العني- الفجر: 
تعزيز  �إىل  �ل���ع���ني  ف���ري���ق  ي��ت��ط��ل��ع 
�إحدى  �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى  ح��ظ��وظ��ه يف 
�ملجموعة  ع���ن  �ل���ت���اأه���ل  ب��ط��اق��ت��ي 
يف  �لرهيب  ي��ن��ازل  عندما  �ل��ر�ب��ع��ة، 
منطقة �أم �لأفاعي على �إ�شتاد �أحمد 
�ل���ري���ان �لقطري،  ب��ن��ادي  ب��ن ع��ل��ي 
م�شاء  م��ن   7.40 �ل�شاعة  مت��ام  يف 
�إطار  يف   ، �لإم����ار�ت  بتوقيت  �ل��ي��وم 
�ل���ر�ب���ع���ة لفرق  م���ب���اري���ات �جل���ول���ة 
دوري  مناف�شة  �شمن  د  �ملجموعة 
�أبطال �آ�شيا، و�لتي ت�شم �إىل جانب 
�لهالل  ف���ري���ق���ي  و�ل�����ري�����ان  �ل���ع���ني 
�ل�����ش��ع��ودي و�ل���ش��ت��ق��الل �لإي����ر�ين. 
وي�شعى �لقي�شر �لروماين كوزمني 
�شل�شلة  م���و�����ش���ل���ة  �إىل  �أولري����������و 
يحققها  ظ���ل  �ل���ت���ي  �لن���ت�������ش���ار�ت 
�ل�شعبة  �ل���ظ���روف  ب��رغ��م  ف��ري��ق��ه، 
�ل��ت��ي ظ���ل ي��و�ج��ه��ه��ا �ل��ع��ني خالل 
�شغط  يف  و�ملتمثلة  �ملا�شية  �لفرتة 
�أبعدت  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات و�لإ���ش��اب��ات 
عن �شفوف فريقه خالل �ملو�جهات 
�ملا�شية �أبرز جنوم �لفريق، معتمد�ً 
بع�س  مب���ن���ح  �ل����ت����دوي����ر  ����ش���ي���ا����ش���ة 
�مل�شاركة  فر�شة  �ل�شابة  �لعنا�شر 
جد�رتها.  و�إثبات  �خلربة  لكت�شاب 
�لرهيب  ك��ت��ي��ب��ة  يف  �لأج��������و�ء  �أم�����ا 
خ�شو�شاً  ل��ل��غ��اي��ة،  حم��ف��زة  ف��ت��ب��دو 
�لتي  �لإع����الم����ي����ة  �ل���ت���ق���اري���ر  ب���ع���د 
�لقوي  �لفريق  ع��ودة مهاجم  �أك��دت 
جار�هلل �ملري، و�لذي كان قد �بتعد 
�لفرتة  خ��الل  �لفريق  �شفوف  عن 
�ملا�شية بد�عي �لإ�شابة، ف�شاًل عن 
�ألفارو  �ل��الع��ب �لأورج���ي���اين  ع���ودة 
م����ن �لإي������ق������اف، يف ح����ني ب�����ات من 
جوما  د�نيال  �لالعب  غياب  �ملوؤكد 
�ل�شفر�ء  �لبطاقة  على  حل�شوله 
�إىل جانب  �لعني،  �لثانية يف مبار�ة 
غياب عبد�لكرمي �شامل �لعلي ب�شبب 
حتوم  �ل�شكوك  ولز�ل����ت  �لإ���ش��اب��ة، 
حول م�شاركة �لكوري �جلنوبي ت�شو 
�لطبي  �لطاقم  �لذي يكثف  هيوجن 
ب��ال��ن��ادي م��ن ج��ه��وده ح��ت��ى يتمكن 

�لالعب من �مل�شاركة �أمام �لعني.
�لريان  م���و�ج���ه���ة  �ل���ع���ني  وي���دخ���ل 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  ن��ق��اط   6 بر�شيد 
جدول  خريطة  على  �ملت�شدر  خلف 
ترتيب �ملجموعة، ح�شدها من فوزه 
�ل�����ش��ع��ودي يف �جلولة  �ل��ه��الل  على 
وتغلبه   ،1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �لأوىل 
�ملا�شية  �جل���ول���ة  يف  �ل����ري����ان  ع��ل��ى 
�أمام  يخ�شر  �أن  قبل   ،1-2 بنتيجة 
ي�شعى  بينما  2-�شفر،  �ل�شتقالل 

�إن���ع���ا����س ح��ظ��وظ��ه يف  �إىل  �ل����ري����ان 
�لرهيب مو�جهة  �إذ يعترب  �ملناف�شة 
بالن�شبة  �لأخ����رية  �ل��ف��ر���ش��ة  �ل��ع��ني 
نقطة  ول���ل���ري���ان  �مل��ن��اف�����ش��ة،  ل���ه يف 
�إث����ر تعادله  و�ح�����دة ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا 
3-3، وخ�����ش��ر من  م��ع �ل���ش��ت��ق��الل 
�لهالل و�لعني بنتيجة 3-1 و1-2 
يف �ل�شعودية و�لقطارة على �لتو�يل. 
وكلف �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم 
باإد�رة  جنوبي  ك��وري  حتكيم  طاقم 
�ملقررة  و�ل����ع����ني،  �ل����ري����ان  م����ب����ار�ة 
م�����ش��اء ي���وم ب��ع��د غ���ٍد �ل��ث��الث��اء على 
�لريان  بنادي  �أحمد بن علي  ملعب 
�لر�بعة  �جل��ول��ة  �شمن  �ل��ق��ط��ري، 
�أبطال  لفرق �ملجموعة د من دوري 
جانغ  كيم  بقيادة  �لقدم،  لكرة  �آ�شيا 
على  يعاونه   ، لل�شاحة  هيوك حكماً 
�خلطوط مو�طنيه، بون كو�جنيول 
مني  �شيونغ  وج���ي   ، �أوًل  م�����ش��اع��د�ً 
ر�شو�ن  و�للبناين   ، ثانياً  م�شاعد�ً 
و�ل�شعودي   ، ر�ب���ع���اً  ح��ك��م��اً  غ���ن���دور 
حم���م���د ح���م���د م����ر�ق����ب����اً ل���ل���ح���ك���ام ، 
مر�قباً  غ��ف��اري  ح�����ش��ن  و�لإي������ر�ين 

للمبار�ة . 

ــري  ــغ االحتــــــــاد لـــلـــطـــريان ت
العيناوية

�ل�شريك  ل��ل��ط��ري�ن  �أع��ل��ن��ت �لحت���اد 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ل���ن���ادي �ل���ع���ني عن 
�لدوحة  �إىل  خا�شة  رح��الت  ت�شيري 
�لقطرية لنقل �جلماهري �لعيناوية 
�لتي تود �لوقوف �إىل جانب �لفريق 
�لريان  �أم����ام  �لآ���ش��ي��وي��ة  مهمته  يف 
�لقطري، باأ�شعار مغرية، وذلك وفقاً 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  لعقد 
�أبرمتها �لحت��اد للطري�ن مع نادي 
�لعني �أخ��ري�ً، و�لتي تت�شمن توفري 
�لأول  �لكرة  لفريق  مثالية  خدمات 

بالنادي وجماهري �لعني �لوفية.

كوزمني: مواجهة �سعبة 
ت���وق���ع م�����درب �ل���ع���ني ، �ل���روم���اين 
كوزمني �أولريو، �أن مو�جهة قوية 
من  �أ�شعب  �لقطري  �ل��ري��ان  �أم���ام 
منازلة �لذهاب بالقطارة ،مو�شحا  
لن ندخر جهد�ً يف متابعة طريقنا 
�جليد،  �مل�شتوى  ت��ق��دمي  �أج���ل  م��ن 
�أهد�فنا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  و���ش��ن��ع��م��ل 
�أف�شل ما لدينا يف �ملبار�ة،  و�إظهار 
مطالبون  �أننا  جيد�ً  ن��درك  ونحن 
بالقتال منذ بد�ية �ملو�جهة وحتى 

�شافرة �لنهاية .
�لعددي  �لنق�س  : ظ��روف  و�أ�شاف 
�ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة ف��ر���ش��ت علينا  يف 
باأف�شل  �ل�����و�ق�����ع  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل 
�لو�شائل حتى نتجاوزها، خ�شو�شاً 
عبد�لرحمن  ع���م���ر  غ����ي����اب  �إث�������ر 
وعلي  جيان  و�أ���ش��ام��و�ه   ، و�إ‘يكوكو 
وغريهم،  �شعيد  وه���الل  �لوهيبي 
وك���ان م��ن �ل�����ش��روري �ل��ع��م��ل على 
�لأمر  �لفريق  لعبي  كافة  جتهيز 
�لذي �شاعدنا كثري�ً يف �لتغلب على 
�أن نتابع  �ملهم جد�ً  �لظروف، ومن 
بنف�س �لروح و�لعزمية و�لإ�شر�ر .

مزدحماً  ب���د�  ب��رن��اجم��ن��ا  و�أردف: 
�أب��ري��ل �جل����اري حيث  خ���الل �شهر 
مباريات،   9 نحو  �لفريق  يخو�س 
ول��ع��ب��ن��ا م����ب����ار�ة ق���وي���ة ج�����د�ً قبل 
�ل����دوري  يف  �ل���دوح���ة  �إىل  جميئنا 
�أن  �ع���ت���ق���ادي  ويف  �لأه����ل����ي،  �أم������ام 
�ملناف�شة على  �لذي يتطلع  �لفريق 
جميع �لبطولت يف حاجة �إىل20 
لع���ب���ا مب�����ش��ت��وى م���ت���ق���ارب، حتى 
على  �أه���د�ف���ه،  حتقيق  م��ن  يتمكن 
�مل�شتويني �ملحلي و�لقاري. و�ختتم 
�شيخو�شها  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  ك��ل   :
�ل���ع���ني ���ش��ع��ب��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل 
�ل��ظ��روف �ل��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ح��ال��ي��اً، و 
باملجموعة  �ل��ف��رق  جميع  ح��ظ��وظ 

�ل��ر�ب��ع��ة م��ت��ك��اف��ئ��ة يف �ل��ت��اأه��ل �إىل 
�ملرحلة �ملقبلة من �ملناف�شة.

اأجريي: الفوز خيارنا الوحيد 
�أك����������د م����������درب ن����������ادي �ل�������ري�������ان ، 
�لأورغ����وي����اين دي��ي��غ��و �أج����ريي ،�أن 
خيارهم  ه����و  �ل���ع���ني  ع���ل���ى  �ل����ف����وز 
حظوظهم  ع���ن  ل���ل���دف���اع  �ل���وح���ي���د 
للمرحلة  �لتاأهل  على  �ملناف�شة  يف 
�شيقام  �للقاء  �أن  خ�شو�شا  �ملقبلة 
وب��ني جمهوره  �ل��ري��ان  ملعب  على 
،م��و���ش��ح��ا ق��دم��ن��ا م�������ردود�ً جيد� 
�أم���ام �ل��ع��ني يف ل��ق��اء �ل��ذه��اب ،غري 
جانبنا  �إىل  ي���ق���ف  مل  �حل�����ظ  �أن 
�عتقادي  ويف  �مل���و�ج���ه���ة،  ت��ل��ك  يف 
من  ���ش��ت��خ��ل��و  �ل����ي����وم  م�����ب�����ار�ة  �أن 
�لفريقني  �أن  خ�شو�شاً  �مل��ف��اج��اآت، 
فرتة  قبل  �ملا�شية  مبار�تهما  لعبا 
ك��ب��رية يف جميع  ق�����ش��رية وث��ق��ت��ي 
�ل���الع���ب���ني ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����ف����وز على 
�ل��ع��ني ب��رغ��م �ل��غ��ي��اب��ات . و�أك��م��ل : 
�أعتقد �أن عودة فرناندز مهمة �أمام 
�ل��ع��ني ،ف��ه��و لع���ب م��وؤث��ر ويجيد 
�لربط بني خطي �لدفاع و�لهجوم، 
وباإمكانه تعوي�س �لغيابات �ملحتملة 
و�لكوري  ج��وم��و  د�ن��ي��ال  خ�شو�شا 
�جلنوبي ت�شو، غري �أننا تعودنا على 
�ل�����ش��غ��ط��وط ونحن  �ل��ل��ع��ب حت���ت 
نبحث عن بطاقة �لتاأهل و حتدثت 
مع �لالعبني حول هذ� �خل�شو�س  
. و�ختتم: يف �ملو�شم �جلاري لعبنا 
�أمام فرق قوية وجنحنا يف �لتغلب 
�مل�شتقبل،  يف  نفكر  وحالياً  عليها، 
خالل  مهمة  مو�جهات   6 و�أمامنا 
�أن  و�أع��ت��ق��د  �أب��ري��ل �جل����اري،  �شهر 
يف  �لرغبة  ميتلكون  �لريان  لعبي 
حتقيق �لنتائج �لإيجابية، و�خلربة 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  م��ن  �شتمكنهم  �ل��ت��ي 

�لظروف �حلالية .

اأكمل جاهزيته للقاء احلا�سم يف الدوحة 

�لعني يتطلع �إىل تعزيز حظوظه �لآ�شيوية �أمام �لريان �لقطري
م�شروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن ينظم دور�ت ريا�شية 

ملدة يومني بنادي �لو�شل بدبي

حتدي �شباق �خليل بدون �شرج لدعم مركز دبي للتربع بالدم يختنم مناف�شاته

وجه جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم �لتهنئة �حلارة ل�شمو �ل�شيخ ماجد 
مبنا�شبة  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
�لغالية  �لثقة  مثمنا  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  لنادي  رئي�شا  تعينه 
�لتي �أولها له �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي و�لتي جاءت لتوؤكد مدي �لدعم و�لهتمام 

�لكبري �لذي يحظي به قطاع �لريا�شات �لبحرية من �شموه.
وقال �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفيكتوري 
قيادة  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو  وج��ود  �أن  تيم 

كبرية  �إ�شافة  يعد  �لعمالق  �ل�شرح  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي 
و�لتي  �لبحرية  للريا�شات  حقيقيا  دعما  وي�شكل  �لريا�شية  �ل�شاحة  �إىل 
مكانة  �حتالل  �لثمانينات  يف  تاأ�شي�شها  ومنذ  �ملا�شية  �لفرتة  يف  ��شتطاعت 
�أبناءنا  ر�شمها  �لتي  �لعاملية  و�لنت�شار�ت  �لجن��از�ت  بف�شل  عاملية مرموقة 

يف خمتلف �ملجالت .
�ل�شيخ ماجد بن حممد بن  �أن وجود �شخ�شية بحجم �شمو  �لكتبي  و�عترب 
ر��شد �آل مكتوم من �شانها �أن تدفع �لريا�شات �لبحرية �إىل مر�تب �أف�شل يف 
�مل�شتقبل خا�شة و�ن �شموه قدم �لكثري للريا�شات �لبحرية يف �لفرتة �ملا�شية 

من خالل رعاية �شموه للكثري من �لفعاليات و�لأحد�ث �لأمر �لذي �أ�شهم يف 
حتقيق �لنجاح �ملطلوب.

نائبا  �إىل �شعيد حممد حارب مبنا�شبة تعيينه  ب��دوره  �لتهنئة  �لكتبي  وقدم 
و�لإ�شهامات  بالعطاء  لها  �مل�شهود  �لكفاء�ت  من  �أن��ه  موؤكد�  �لنادي  لرئي�س 
�لو��شحة يف ترقية �لن�شاط �لريا�شي �لبحري و��شتمر�ره يف �لعمل �لريا�شي 
�لكثري من  و�ن��ه ميلك  �ملطلوبة خا�شة  �لنقلة  �شي�شهم يف حتقيق  �شك  بال 
مع  �جلديدة  �لإ�شافة  عن  �شي�شهم  �ل��ذي  �لأم��ر  و�ملتجددة  �ملتميزة  �لأفكار 

�جلهود �ملتو��شلة ملجل�س �إد�رة �لنادي.

)�لفيكتييييوري تييييييييم( تهنييييئ ماجييييد بييييين حممييييييد 
برئا�شيييييييية نييييييادي )دبيييييي �لبحيييييييري(

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك ) �أم �لإمار�ت( رئي�شة �لحتاد 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل����ع����ام �ل���رئ���ي�������س �لأع���ل���ى 
رئي�س  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لطفولة،  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�ل�شيخة  �شمو  م��ن  و�ه��ت��م��ام  وب��دع��م 
�آل نهيان  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  فاطمة بنت 
�كادميية فاطمة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�لن�شائية،  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�بوظبي  ملوؤمتر  �لثانية  �لن�شخة  تقام 
�لدويل لريا�شة �ملر�أة ب�شعار ) ريا�شة 
ن�����ش��ائ��ي��ة.. ب���اجن���از�ت ع��امل��ي��ة ( خالل 
�ب��ري��ل �جل����اري يف   22-21 �ل��ف��رتة 
فندق ق�شر �لإمار�ت باأبوظبي و�شط 
�ل�شخ�شيات  �أهم  م�شاركة مميزة من 
�لعاملية  �لن�شائية  �لريا�شية  �لقيادية 

و�لعربية و�خلليجية .
�مل���وؤمت���ر �ل�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
فاطمة  �أك����ادمي����ي����ة  ع���ق���دت���ه  �ل�������ذي 
�لن�شائية)  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
و�ل�شريك  ل��ل��ح��دث(  �ملنظمة  �جل��ه��ة 
�أبوظبي  جمل�س  �ل��د�ع��م  �حل��ك��وم��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي ي����وم �لث���ن���ني �مل����و�ف����ق 8 
�بريل2013 ، وذلك بح�شور �شعادة 
عبد �ملح�شن �لدو�شري ممثل �للجنة 
�لها�شمي  وط���الل   ، للموؤمتر  �لعليا 
مم��ث��ل جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ، 

و�ل��دك��ت��ورة �أم��ن��ي��ات �ل��ه��اج��ري ع�شو 
بنت  فاطمة  �ك��ادمي��ي��ة  �إد�رة  جمل�س 
و�مل   ، �لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك 
�لتنفيذية يف  �للجنة  رئي�س  �لعفيفي 

�للجنة �ملنظمة .
من  ت�شويقية  برعاية  �مل��وؤمت��ر  ويقام 
بنك �بوظبي �لوطني ، �شركة برتول 
د�ئرة   ،  ) �دن��وك   ( �لوطنية  �بوظبي 
 ، للمطار�ت  �بوظبي  �شركة   ، �لنقل 
�ل�شرك  ل��الإع��الم )  �ب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
�لإعالمي( ، جا�شكو ، �حتاد �لمار�ت 
لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  جلنة   ، للجودو 
لريا�شة  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  عقد  وي��اأت��ي 
من  �نطالقا  �لثانية  بتجربته  �مل���ر�أة 
مبارك  بنت  فاطمة  �كادميية  خطط 
للريا�شة �لن�شائية يف �ل�شاحة �ملحلية 
و�ل�شاعية لدعم ريا�شة �ملر�أة وتو�شيع 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  جناحاتها  �آف��اق 
�لريا�شية  لالأن�شطة  �مل���ر�أة  ممار�شة 
حت�شني  يف  �ل���ري���ا����ش���ة  دور  وع��ك�����س 
يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لنف�شية  �جل��و�ن��ب 
�لنجاحات  م���ن  م�����ش��ريت��ه��ا،و�إمي��ان��ا 
جل�شات  �شجلتها  �ل��ت��ي  و�مل��ك��ت�����ش��ب��ات 
بجانب  �مل��وؤمت��ر  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة 
ريا�شة  لتنمية  تعزيزها  على  �لعمل 
�مل�������ر�أة وت���ط���وي���ر و�ق���ع���ه���ا و�لرت����ق����اء 
منت�شباتها،  وط���م���وح���ات  ب��ت��ط��ل��ع��ات 

و�ل�شعي لتعزيز �لن�شخة �لثانية باأهم 
�لريا�شية  �لن�شائية  �لقياد�ت  جتارب 
�ل����دول����ي����ة و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى �أح������دث 
و�ملمار�شات  و�خل����رب�ت  �لط���روح���ات 
�لتي �أبرزت دورة �لفتاة و�ملر�أة ريا�شيا 
و�ل�شتحقاقات  �لوملبية  �ل���دور�ت  يف 
�لدولية ، وعززت مكانتها يف �ملجتمعات 
�لعاملية ،بالإ�شافة �ىل ذلك �إبر�ز دور 
�جلمعيات �لن�شائية لت�شجيع ممار�شة 
و��شعة  ب�شورة  �لريا�شية  �لن�شاطات 
�لوعي  زي��ادة  و�لعمل على  ومنتظمة، 
و�شائل  دور  وع��ك�����س  �ل��ن�����ش��اء  ل����دى 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  لت�شجيعهن  �لإع����الم 
و�لفعاليات  �مل���ن���ا����ش���ب���ات  ج��م��ي��ع  يف 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة ك���م���ا �أع����ل����ن يف �مل���وؤمت���ر 
�ل�شحفي عن تنظيم معر�س ريا�شي 
م�شاحب على هام�س فعاليات موؤمتر 
لريا�شة  �ل���ث���اين  �ل������دويل  �ب���وظ���ب���ي 
�مل���������ر�أة ،ل���ي�������ش���ك���ل ن����اف����ذة ي���ط���ل من 
�ملر�أة  ن�شاطات  على  �جلميع  خاللها 
�لإمار�تية يف �ل�شاحة �لريا�شية على 
بجانب   ، و�خل��ارج��ي  �ملحلي  �ل�شعيد 
و�جلهات  لالحتاد�ت  �لفر�شة  �إتاحة 
�مل�شاركة للرتويج عن جميع �لأن�شطة 
و�لفعاليات �لتي تخدم فتيات و�شيد�ت 
خططها  و�����ش���ت���ع���ر�����س   ، �لم��������ار�ت 
 ، �مل�شتقبلية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  وب��ر�جم��ه��ا 

بالإ�شافة �ىل ذلك تعريف �مل�شاركني 
�لتطلعات  ع��ن   ، �مل���وؤمت���ر  حم����اور  يف 
�ل��ك��ب��رية و�ل��ط��م��وح��ات �ل��ت��ي ت����ر�ود 
�ل���ف���ت���اة �لإم����ار�ت����ي����ة و�جن����از�ت����ه����ا يف 
بكافة  و�مل��ن��اف�����ش��ات  �لأل���ع���اب  خمتلف 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ر���ش��م��ي��ة . وي�����ش��ارك يف 
�مل��ع��ر���س ث��م��ان ج��ه��ات ه��ي : ) �حتاد 
�لمار�ت للم�شارعة و�جلودو و�لكيك 
لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  جلنة   ، بوك�شنغ 
�جلليدية  للريا�شات  �بوظبي  نادي   ،
، �حتاد  ل��ل��ج��ول��ف  ، �حت����اد �لم������ار�ت 
�لمار�ت  �حت��اد   ، �ملدر�شية  �لريا�شة 
لل�شطرجن ، �حتاد �لمار�ت للدر�جات 
�لطاولة(.  ل��ك��رة  �لم������ار�ت  �حت����اد   ،
�بوظبي  م���وؤمت���ر  ب���رن���ام���ج  وي�����ش��م��ل 
�ل����دويل �ل��ث��اين ل��ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة على 
وت�شتعر�س  ت��ن��اق�����س  ج��ل�����ش��ات،  �أرب�����ع 
جم���م���وع���ة م����ن �مل����ح����اور م����ن خالل 
�أور�ق تتناول �لريا�شة �لن�شائية  عدة 
�لعاملية  و�لتجارب  �لتطبيقات  ،و�ه��م 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ن��خ��ب��ة من 
�لقياديات �لريا�شية �لن�شوية �لالتي 
قدمن عطاء�ت كبرية وجت��ارب ثرية 
ع���ززت و�أث���م���رت ع��ن �جن����از�ت مهمة 

و�أرقام قيا�شية يف �لريا�شة �لعاملية. 
ملوؤمتر  �لف��ت��ت��اح��ي  �ل��ي��وم  و�شي�شهد 
�أبوظبي �لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة 

حمور  ت�شمل  �لأوىل  جل�شتني  عقد 
)�لريا�شة حق للجميع (، و�شيتحدث 
فيه كل من ) حممد �لنيادي م�شت�شار 
و�لتطوير  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�ملوؤ�ش�شي يف موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
قطاع  رئي�س  �لقبي�شي  �شيف  م��رمي   ،
مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد 
�لأمريكية   ، �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�للجنة  يف  ع�����ش��و  ف����ارون����ا  دي  دون�����ا 
�لن�شائية �لريا�شية باللجنة �لأوملبية 
وز�رة  جم���ل�������س  ،ع���������ش����و  �ل�����دول�����ي�����ة 
�ملر�أة  لتمكني  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�لكينية تيجال   ، �لريا�شة  من خالل 
و�لحتاد  �ليوني�شيف  �شفرية  ل��وروب 
�لدويل لألعاب �لقوى و�لأمم �ملتحدة 
ب��ط��ل��ة يف �شباق  ل��ل��ري��ا���ش��ة و�ل�����ش��الم 
عاملي  قيا�شي  رق��م  وحاملة  �مل��ار�ث��ون 
موؤ�ش�س- رئي�س موؤ�ش�شة تيجال لوروب 
لويز�  �ليطالية   ، كينيا   – لل�شالم 
�لإيطايل  �لحت��اد  رئي�شة   ، ريزيتللي 
�شتتناول  (.ف���ي���م���ا  �مل�������ر�أة  ل��ري��ا���ش��ة 
�جلل�شة �لثانية حمور �شناعة �لبطلة 
�لومل���ب���ي���ة، وي���ق���ف ع��ن��د ه����ذ� �ملحور 
ف���وزي���ة غريب  ك���ل م���ن )  م��ت��ح��دث��ا 
�للجنة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف  �مل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
يف  م�شاعد  وكيل   ، �لوطنية  �لوملبية 

�لهندية   ، و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  مالهوتر�  ماني�شا 
�لأب���ط���ال يف  ل��رع��اي��ة  م��ي��ت��ال  ملوؤ�ش�شة 
�لعامل  و���ش��ام  على  و�حلا�شلة  �لهند 
لعام  �ل��دول��ي��ة  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  م��ن 
2012 ، �ل�شرت�لية مويا دود نائب 
�لقدم  لكرة  �ل�شيوي  �لحت��اد  رئي�س 
�لحتاد  �لتنفيذية يف  �للجنة  ، ع�شو 
، �ليطالية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���ش��رت�يل 
كارولينا مور�ت�شي ، مدربة كرة �لقدم 
بر�مج  ، مديرة  ، حمامية  ، �شحفية 
فرق كرة �لقدم �لن�شائية �ليطالية(. 
و�شي�شهد �ليوم �لثاين للموؤمتر عقد 
�شتكون  �لتي  �لثالثة  �جلل�شة  وق��ائ��ع 
ب���ع���ن���و�ن ) ب��ط��ل��ة م����ن ذه�������ب.. من 
و�شيتحدث   ،  ) �لجن���از  �ىل  �مل�شاركة 
�لنجمة   ( �جل���ان���ب  ه���ذ�  ب��خ�����ش��و���س 

�ل��ع��رب��ي��ة ن����و�ل �مل��ت��وك��ل �ل��ت��ي ت�شغل 
منا�شب نائب رئي�س �للجنة �لوملبية 
�لدولية ، �شاحبة �أول ميد�لية ذهبية 
للعرب يف �ل��دور�ت �لوملبية ، جوزيفا 
�يدم جرييني �لبطلة �لوملبية وبطلة 
�لمريكية   ، �لكانو  �شباق  يف  �يطاليا 
�شوز�ن بوجلار بطل �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية يف �ل�شطرجن ، �ملدير �لفني 
جل��ام��ع��ة وب�����ش��رت ، �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة رقية 
�لألعاب  دورة  ذهبية  �شاحب  �لغ�شرة 
�لدوحة  �لآ�شيوية �خلام�شة ع�شرة يف 
حمجبة  ري���ا����ش���ي���ة  و�أول   2006
�لوملبية  �لأل����ع����اب  دورة  يف  ت�����ش��ارك 
فعاليات  وت��خ��ت��ت��م   .  2004 ب��اأث��ي��ن��ا 
�ملوؤمتر مبحور �جلل�شة �لر�بعة �لذي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ،حيث  �مل��ن�����ش��ات  ي���ت���ن���اول 
�جلانب  ه����ذ�  يف  �حل���دي���ث  ���ش��ي��ت��وىل 

�ملهند�شة   ، �لتجارب  �أهم  و��شتعر��س 
�لإم���ار�ت���ي���ة ع��ل��ي��اء �ل����زرع����وين كبري 
مديري �لتطوير و�لت�شميم يف �شركة 
�لربيطانية كلري   ، بابوظبي  م�شاندة 
�شيمنز مدير �لعمليات و�مل�شروعات يف 
دورة �لألعاب �لوملبية لندن 2012 ، 
�لرنويجية �ن جريث جيب�شن ، من�شق 
م�شاريع �للجنة �لوملبية �لرنويجية(. 
و�شي�شدل �ل�شتار على موؤمتر �بوظبي 
باإعالن  �ملر�أة  لريا�شة  �لثاين  �لدويل 
�ملتحققة  و�لأه�����������د�ف  �ل���ت���و����ش���ي���ات 
ك�شفتها  �ل���ت���ي  �مل���ه���م���ة  و�ل���ن���ت���اج���ات 
 ، �لرئي�شة  �لأربعة  و�ملحاور  �جلل�شات 
كما �شيكون هناك حفال ختاميا جلميع 
�مل�شاركني يف �لتجمع �لريا�شي �لعاملي 
�ملتحدثني  لتكرمي   ، �لكبري  �لن�شوي 

و�مل�شاركني ورعاة �ملوؤمتر .

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 

�لإعالن عن �لن�شخة �لثانية ملوؤمتر �أبوظبي �لدويل لريا�شة �ملر�أة
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�حلمرية  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
ع�شو  قام  �ل�شام�شي  عبيد  ثاين  �لريا�شي  �لثقايف 
جمل�س �لد�رة مع�شد عبيد �ل�شام�شي رئي�س جلنة 
مدرب  ح�شور  ويف  بالنادي  و�لتخطيط  �لتطوير 
�ل�����ش��ر�ع �حل��دي��ث ب��ت��ك��رمي �ل��الع��ب �مل���و�ط���ن عبد 
�هلل نوح �لرئي�شي بعد م�شاركته �لناجحة يف �شباق 
�حلديث  لل�شر�ع  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
�شلطنة  ��شت�شافتها  و�لتي  �لوبتيمي�شت  �شنف  يف 
ع��م��ان م��وؤخ��ر� خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 27 وحتى31 

�شنف  يف  �ل���ث���اين  ب��امل��رك��ز  ل���ف���وزه  مار�س2013 
يف  �مل�شارك  �لم��ار�ت  منتخب  �شمن  �لوبتيم�شيت 
�لرئي�شي  �حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  وه��ن��اأت   . �لبطولة 
�مل���درب و�حت���اد �لمار�ت  و����ش��ادت بجهوده وج��ه��ود 
�لرئي�شي  �ن  م��وؤك��دة  �حلديث  و�لتجديف  لل�شر�ع 
بطل �إمار�تي و�عد ومن �ملو�هب �ملميزة خا�شة �أنه 
�لالعب  �ل�شام�شي  وك��رم   . عاما  ع�شر  �أح��د  يتخى 
ل��ه ولق��ر�ن��ه م��ن لع��ب��ي �لفريق مو��شلة  ومت��ن��ى 

جدهم وجناحهم يف كافة �لبطولت .

نادي �حلمرية يكرم لعبه عبد�هلل نوح من فريق 
�ل�شر�ع �حلديث لفوزه باملركز �لثاين يف �شلطنة عمان

جاهزيته  �لقا�شمي  خالد  �ل�شيخ  �أك��د 
لبطولة  �مل���ق���ب���ل���ة  �جل����ول����ة  خل���و����س 
�لربتغال،  ر�يل  ل���ل���ر�ل���ي���ات،  �ل���ع���امل 
�أح��د�ث��ه ي��وم �خلمي�س  و�ل��ذي تنطلق 
�أ�شعب  �أح����د  وي��ع��ت��رب  �أب���ري���ل(   11(

�لخ��ت��ب��ار�ت يف م�شو�ره �لح���رت�يف يف 
�لبطولة �لعاملية. 

�ملالح  جانب  �إىل  �ل�شباق  يف  وي�شارك 
�لربيطاين �شكوت مارتن خلف مقود 
�شيارة �أبوظبي �شرتوين توتال �لعاملية 

�أن ر�يل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ي���رى  ل��ل��ر�ل��ي��ات، 
�ل��ر�ب��ع��ة لبطولة  �ل��ربت��غ��ال، �جل��ول��ة 
�ختبار�  �شي�شكل  ل��ل��ر�ل��ي��ات،  �ل��ع��امل 

بدنيا مرهقا لهذ� �ملو�شم. 
ومما  �لقا�شمي،  يقلق  م��ا  �أك���رث  وم��ن 

ل ���ش��ك ف��ي��ه ي��ق��ل��ق ع����دد� ك��ب��ري� من 
�ل�شائقني �ل� 70 �مل�شاركني يف �لر�يل 
بجولة  �خل��م��ي�����س  ي���وم  ينطلق  �ل����ذي 
�لتي  �ل�شعبة  �مل��رح��ل��ة  ه��و  ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
�لأخري  �ل��ي��وم  �شباقات  يف  �شيو�جهها 
52.3كم  طولها  يبلغ  و�لتي  للر�يل، 
و�لتي  و�شعوبتها،  بق�شوتها  وت�شتهر 
�شي�شطر خلو�شها مرتني خالل �أربع 
�شاعات.  وجتمع بني �أف�شل مرحلتني 
�ملا�شي،  �ل���ع���ام  م�����ش��ار  يف  خ��ا���ش��ت��ني 
�أ�شبحت �ملرحلة �جلديدة و�لتي �أطلق 
�أطول  م��ن   ، �مل���ود�ف���ار  م��رح��ل��ة  عليها 
باحل�شى  �ملفرو�شة  �لأوروبية  �ملر�حل 
يف مو�شم 2013 يف �لبطولة �لعاملية. 
ومن �ملثري للده�شة �أن طول �لختبار 
�ل�شعب هذ� قد يدمي �أيدي �ل�شائقني 

من �شدة ق�شاوته.
وعلق �لقا�شمي، و�لذي خا�س �ختبار� 
تدريبيا يف �لربتغال على منت �شيارته 
للر�ليات  �لعاملية  �شرتوين  �أب��وظ��ب��ي 
طو�ل  ق��ائ��ال:  �ملا�شي،  �ل�شهر  �أو�خ���ر 
يوما  �أخ�س  م�شريتي �لحرت�فية مل 
خالل  52كم.  بطول  خا�شة  مرحلة 
�ل��ق��ي��ام بجولة  �لخ���ت���ب���ار�ت، ح��اول��ت 
30كم يف م�شار �شيق و�شعب،  بطول 

وب��ع��د �لن��ت��ه��اء م��ن��ه ك��ان��ت ي����د�ي قد 
تقرحتا وكانتا توؤملاين كثري� .

�أمت  �أن تكون م�شتعد�  و�أ�شاف: عليك 
كل  من  ذهنك  ت�شفي  و�أن  �ل�شتعد�د 
�شيء و�أن تركز على �شيء و�حد، قطع 
يوم  يف  مرتني  53كم  بطول  مرحلة 
�أ����ش���رع وق���ت مم��ك��ن. و�إل  و�ح����د ويف 

�شتخ�شر ل حمالة .
ي���وم �جلمعة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  و���ش��ي��خ��و���س 
وي��ح��ت��اج جل��ه��د بدين  �خ��ت��ب��ار� �شعبا 
كبري، �ذ ي�شطر و�ل�شائقني �مل�شاركني 
يف �لر�يل خلو�س مرحلتني خا�شتني 
ليقومو�  و18 مرتني،  20كم  بطول 
مل�شافة  �ل�������ش���ي���ار�ت  ب���ق���ي���ادة  ب���ع���ده���ا 
�ملرحلة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ج����د�  ط��وي��ل��ة 
�ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة �خل���ا����ش���ة وم�����ن ثم 
�لعودة يف �ل�شيار�ت �إىل نقطة �نطالق 
�ملرحلة �لتالية.  وعلق �لقا�شمي: بعد 
�ملر�حل �لأوىل �لأربعة، �شنقوم بقيادة 
�ل�شيار�ت �إىل ل�شبونة �لبعيدة حو�يل 
�ملرحلة  يف  �مل�شاركة  وبعد  ك��م،   250
�شنقوم  �ل�شتعر��شية �خلا�شة هناك، 
م�شافة  �أخ��رى  م��رة  �ل�شيار�ت  بقيادة 
300 ك���م ح��ي��ث ي��ن��ط��ل��ق �ل������ر�يل يف 
�ليوم �لتايل. يف �ملرة �لأخري �لتي كنت 

فيها يف �لربتغال قام �ملنظمون بو�شع 
�ل�شيار�ت على �شاحنات خا�شة لقطع 
�شن�شطر  لكننا  �ملرهقة،  �مل�شافة  هذه 
ل��ق��ي��ادت��ه��ا ه���ذه �مل�����رة. ���ش��ي��ك��ون يوما 
تقوم  عندما  ق��ائ��ال:  و�ختتم   . �شعبا 
بالختبار�ت يف جو �شحو، فاآخر �شيء 
�لأمطار  ه��ط��ول  ه��و  ح��دوث��ه  تتمنى 

عند بدء �ملناف�شات �حلقيقية ذلك لن 
و�ملالحظات  خمتلفا  ي�شبح  �شيء  كل 
جتاربك  خ��الل  بتدوينها  قمت  �ل��ت��ي 

�شت�شبح بال فائدة .
�لبالغة  �ل�شعوبة  عن  �لنظر  وبغ�س 
ثاين  ي�شكل  �ل���ر�يل  ه��ذ�  �أن  وحقيقة 
م�شاركة له يف بطولة �لعامل للر�ليات 

�أن  �إل  ���ش��ه��ر�،   15 د�م  �ن��ق��ط��اع  ب��ع��د 
�لقا�شمي يتطلع لإنهاء ر�يل �لربتغال 
بعد  ثالثة،  للمرة  �لأوىل  �لع�شرة  بني 
�أن متكن من �نهائه يف �ملركز �لثامن 
عام  �ل��ت��ا���ش��ع  و�مل����رك����ز   2009 ع����ام 

 .2010
م�شاركته  �أن  خ��ال��د  �ل�����ش��ي��خ  وي���اأم���ل 

�لثقايف  �ل��ذي��د  ن���ادي  �إد�رة  ك��رم��ت 
مبنا�شبة  �لرماية  فريق  �لريا�شي 
فوزه باملركز �لول لبطولة �لرماية 
�إ�شقاط  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  �مل���ف���ت���وح���ة 
�لقيادة  نظمتها  و�ل��ت��ي  �ل�شحون 
قيادة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت  �ل���ع���ام���ة 

�لوحد�ت �مل�شاندة يف �أبوظبي.
و���ش��م��ل �مل��ك��رم��ني ك���ال م���ن خاطر 
وحممد  �ل�شام�شي  �هلل  عبد  ها�شل 
وحممد  �لقايدي  �هلل  عبد  م�شبح 
حميد �شامل �ل�شام�شي وعلي م�شبح 
�لقايدي وحممد  عاي�س  بن  ها�شل 
�ل��ق��اي��دي كما مت  ب��ن عاي�س  ���ش��امل 
تكرمي �لفائز باملركز �لثالث فردي 
�ل�شيد علي خليفة بن نومة �لكتبي 
هويدن  ب��ن  �هلل  عبد  خليفة  وه��ن��اأ 
بن  و���ش��امل  �لد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ه���وي���دن 
ور��شد  �لد�رة  رئي�س جمل�س  نائب 
عبد �هلل �ملحيان رئي�س جمل�س �آباء 
�شعيد  و���ش��ع��ادة  �ل��و���ش��ط��ى  �ملنطقة 

كرة  �حت���اد  ع�شو  �لطنيجي  عبيد 
لكرة  �لفنية  �للجنة  رئي�س  �ل��ق��دم 
حممد  و�شلطان  �ل��ن��ادي  يف  �ل��ق��دم 
ب��ن ه��وي��دن ع�شو �حت���اد �لم���ار�ت 
ل��ل��رم��اي��ة و�ل���دك���ت���ور ح��م��ود خلف 

�شامل مدير �لنادي ووجهاء �ملنطقة 
�لو�شطى. 

رئي�س  ه��وي��دن  ب��ن  خليفة  وت��ق��دم 
بكلمة  �ل��ذي��د  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
ف��ي��ه��ا ع��ن �شعادته  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة ع��رب 

�أبناء �ملنطقة  لالأجناز �لذي حققه 
�لعالية  وق�����در�ت�����ه�����م  �ل���و����ش���ط���ى 
�مناطها  مب��خ��ت��ل��ف  �ل����رم����اي����ة  يف 
�لأول  �ملركز  حققو  حيث  و�أنو�عها 
وه���و حم��ل �ع���ت���ز�ز وف��خ��ر جلميع 

�ملنطقة  و�مل��ج��ت��م��ع يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
�شتكون  �هلل  و�ت���ن�������ش���اء  �ل��و���ش��ط��ى 
للبطولة  و�ل��ت��دري��ت  �ألأ���ش��ت��ع��د�د�ت 
. من جانبه  �أف�شل  ب�شكل  �لقادمة 
ت��ق��دم �ل���ل���و�ء �مل��ت��ق��اع��د ر����ش��د عبد 
�هلل �مل��ح��ي��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س �آب����اء 
�ملجل�س  وع�شو  �لو�شطى  �ملنطقة 
بكلمة  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �ل���ش��ت�����ش��اري 
وتهنئته  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ع���رب 
لأبنائه �لفائزين �للذين كانو حتت 
تدريبه وقيادته يف �لقو�ت �مل�شلحة 
يتمتعون  ز�ل���و  ل  �أن��ه��م  �ثبتو  وق��د 
باملهارة �لعالية يف �للياقة و�لرتكيز 
�لفوز  لهم  ومتنى  �لهدف  و��شابه 
�شلطان  �ف��اد  . كما  د�ئما  و�لأجن���از 
حم��م��د ب���ن ه���وي���دن ع�����ش��و �حت���اد 
�لم�������ار�ت ل��ل��رم��اي��ة ب��اأه��م��ي��ة هذ� 
�ل��ذي يعترب  �لذيد  لنادي  �لأجن���از 
من �لركائز �لأ�شا�شية يف منتخبات 
�ل��رم��اي��ة �ل��ه��و�ئ��ي��ة يف �ل��دول��ة وله 
وخليجيا  عربيا  معروفة  �جن���از�ت 

�لنادي  يف  جديد  �أخت�شا�س  وه��ذ� 
�شريى �لرعاية و�لأهتمام من قبل 
�لأحتاد و�شيكون لرماة نادي �لذيد 

�جناز�ت �أخرى م�شتقبال.
ك����م����ا ت�����ق�����دم ج���م���ي���ع �ل����ف����ائ����زي����ن 
و�لتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  و�حل��ا���ش��ري��ن 
وجميع  للبطولة  �ملنظمة  للجنة 
�لعامة  �لقيادة  يف  عليها  �لقائمني 
– قيادة �لوحد�ت  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مل�شاندة ودعم �شيوخنا �لكر�م لهذه 
بالنجاح  لهم  ومتنياتهم  �لريا�شة 
يتز�من  �لأجن��������از  .وه�������ذ�  د�ئ����م����ا 
م��ع �ق���رت�ب �لأن��ت��ه��اء م��ن مكرمة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم   –
يف  �ملتمثلة  �هلل   حفظه  �ل�����ش��ارق��ة 
�شالة �لرماية �لدولية �لتي ت�شم 
10 مرت  30 حارة رماية هو�ئية 
و25 حارة رماية �شكتون 50مرت 

و 25 مرت يف نادي �لذيد .

ت�����ش��ارك �ل��ن��خ��ب��ة �لأق�����وى م��ن �ل��الع��ب��ني يف تاريخ 
�جلوجيت�شو  مل���ح���رتيف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 
دورتها  يف  وذل��ك  لالأطفال،  �لعامل  وك��اأ���س   2013
حتت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة  يف  تقام  �لتي  �خلام�شة 
ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية 
عهد �أبوظبي ونائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف 
دولة �لإمار�ت، وذلك يف �لفرتة بني 10 و13 �أبريل 
2013.  ويعد �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، �جلهة 
عامليات  مبناف�شات  �جل��م��اه��ري  للبطولة،  �ملنظمة 
بالذكرى  �حتفاًء  ر�ئعة  عائلية  وفعاليات  �مل�شتوى 
عدد  يح�شرها  و�لتي  �ملرموقة،  للبطولة  �خلام�شة 
من م�شاهري �لنجوم من �أمثال بي جي بني ود�ميان 
مايا، بالإ�شافة �إىل �لعديد من �لأن�شطة �لرتفيهية 

�ملتاحة جماناً لكافة �حلا�شرين. 
ولإ�شفاء �ملزيد من �لت�شويق على جمريات �لبطولة، 
ي�شارك كل من بني ود�ميان، وكالهما من �أ�شاطري 
�لفنون �لقتالية �ل�شهريين عاملياً با�شتخد�م �أ�شاليب 
�جلوجيت�شو �لرب�زيلية مبهارة و�حرت�فية ل نظري 
لها، ل�شتعر��س مهار�تهما �لقتالية �لفائقة خالل 
نهاية �لأ�شبوع يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، 
ليلتقيا باملعجبني ويقدما عرو�س �لتدريب �حلية. 

�أب��وظ��ب��ي �لتي  �ل��ع��ام م��ن  تنطلق �ل��ب��ط��ول��ة يف ه���ذ� 
تعترب عا�شمة عاملية مرموقة لريا�شة �جلوجيت�شو، 
حيث ي�شارك 750 من نخبة �لالعبون و�لالعبات، 
مي��ث��ل��ون �أك����رث م��ن 50 دول����ة ح���ول �ل��ع��امل ت�شمل 
و�أ�شرت�ليا و�لرب�زيل و�ل�شني ونيوزيلند�  �لإمار�ت 
وجنوب �إفريقيا وكوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة 
لقب  حتقيق  على  جميعاً  ويتناف�شو�  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

بطل �لعامل وجائزة مالية ت�شل قيمتها �إىل 1.45 
مليون درهم �إمار�تي.

ومن بني �لالعبني �لذين تاأكدت م�شاركتهم �لنجوم 
�ملتاألقون من حاملي �حلز�م �لأ�شود وهم �لرب�زيلي 
تاري�س همفريز، كلوديو كال�شانز و رودولفو فيري� 
�شرور، حامل لقب بطل �لعامل يف �لوزن �لثقيل لعام 
2012. كما ت�شارك يف �ملناف�شات �لبطلة �لرب�زيبية 
�لعامل  بطلة  بلقب  ف��ازت  و�لتي  غار�شيا،  غابرييال 

�شبع مر�ت. 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  �نطالق  قبيل  حديثه  ويف 
�لعامل  وك����اأ�����س   2013 �جل��وج��ي��ت�����ش��و  مل���ح���رتيف 
جمل�س  رئي�س  �لها�شمي،  �ملنعم  عبد  قال  لالأطفال 

�أبوظبي للجوجيت�شو: �شتكون �لبطولة  �إد�رة �حتاد 
يف هذ� �لعام �أكرث متيز�ً من �شابقاتها فيما نحتفل 
�أقوى  خ��الل  م��ن  لنطالقها  �خلام�شة  ب��ال��ذك��رى 
ت�شكيلة من �لالعبني وجمموعة ر�ئعة من �لأن�شطة 
�لتجارب  ج���ولت  �إمت���ام  وب��ع��د  �مل��م��ي��زة.  �لرتفيهية 
�ل��الع��ب��ني يف  ت��اأك��دت م�شاركة نخبة  �ل��ع��امل،  ح��ول 
�ل��ب��ط��ول��ة �مل��رت��ق��ب��ة يف �أب��وظ��ب��ي.   و�أ����ش���اف قائاًل: 
لتتحول  �ملناف�شة  لبدء  م�شتعدون  �لالعبون  جميع 
ت�شت�شيف  فيما  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  ج��دي��د  م��ن  �لأن��ظ��ار 
�مل��ع��اي��ري. حت��ي��ط بنا  ب��اأرق��ى  �أخ����رى  فعالية ع��امل��ي��ة 
لنهاية  ن�شتعد  فيما  و�لت�شويق  �لإث���ارة  م��ن  �أج���و�ء 
�جلوجيت�شو  فريا�شة  باملناف�شات،  حافلة  �أ���ش��ب��وع 

ت��ق��دم م���زي���د�ً م���ن �ل���ق���وة �ل��ب��دن��ي��ة و�جل�����ش��دي��ة يف 
حمبي  م��ن  كنتم  ���ش��و�ء  تفويتها  ينبغي  ل  فعاليات 
�شل�شلة  �أعقاب  �أو من متابعيها �جل��دد.  ويف  �للعبة 
ج��رت يف خمتلف  �ل��ت��ي  �لتجريبية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن 
�أنحاء �لعامل، تلقت �لبطولة 700 طلب للم�شاركة 

قبل تاأكيد و�إعالن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو عن 
موعد �إقامتها �لر�شمي يف �أبريل. 

�أبطال  �أبرز �لأ�شماء �ملحلية �مل�شاركة عدد من  ومن 
فهد  في�شل  بينهم  وم��ن  �لإم��ار�ت��ي��ني،  �جلوجيت�شو 
�حلمادي  من�شور  ويحيى  �لبني(  )�حل���ز�م  �لكتبي 

�لنعيمي  م��و���ش��ى  �أح���م���د  و  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي(  )�حل�����ز�م 
)�حلز�م �لأزرق( و عبد �هلل �لكتبي )�حلز�م �لأزرق 
– فئة �لكبار( و �شم�شة ح�شن )�حلز�م �لأزرق – فئة 
�لبطولة  يف  جميعاً  ي�شاركون  و�ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��د�ت(، 
�ملرموقة �لتي تبث فعالياتها ح�شرياً يف بث مبا�شر 
كاأ�س  بطولة  يف  �أم��ا  �لريا�شية.   �أبوظبي  قناة  على 
 28 م��ن  ط��ف��ل   650 فيتناف�س  ل��الأط��ف��ال  �ل��ع��امل 
مدر�شة �إمار�تية �إىل جانب 50 نا�شئاً من �لوليات 
و�لرب�زيل  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
لفرتة  خ�شعو�  ممن  وجميعهم  و�ليابان،  و�ل�شني 
تدريب مكثف ��شتعد�د�ً لبطولتهم �لتي تقام يوم 10 
�أبريل. ومتثل �لفعالية جزء�ً من مبادرة �جتماعية 
�جلوجيت�شو  ل��ع��ب��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��م��م��ت  �إم����ار�ت����ي����ة 
وت�شجيعها يف �لدولة، وتت�شمن عر�شني متجولني 
�ل�شقر  �جل��دي��د،  �لر�شمي  �لبطولة  �شعار  ب��ق��ي��ادة 
عز�م.  ومن جانبه قال حممد �ملحمود، �لأمني �لعام 
جمل�س  مهمة  تتمثل  �ل��ري��ا���ش��ي:  �أب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
�أبوظبي �لريا�شي يف حتقيق �لتكامل بني �لريا�شة 
�أفر�ده  و�ملجتمع للو�شول �إىل جمتمع �شليم يتمتع 
بطولة  ف���اإن  �جل��ان��ب  ه��ذ�  و�ل��ل��ي��اق��ة. ويف  بال�شحة 
�أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو وكاأ�س �لعامل 
لالأطفال تلعبان دور�ً جوهرياً ل يقت�شر على �إلهام 
�جلمهور ملمار�شة �لريا�شة، بل ميتد لري�شخ مكانة 
�ملرموقة  �ل��دول  �أب��رز  كو�حدة من  �لعاملية  �أبوظبي 
فعاليات  �أن  بالذكر  و�جلدير  �لريا�شي.   �مل�شهد  يف 
�أبوظبي  مركز  يف  لالأطفال  �لعامل  وكاأ�س  �لبطولة 
و�حل�شور   ،ICC ق��اع��ة  للمعار�س–  �ل��وط��ن��ي 

جماين للجميع. 

ال�سيخ خالد القا�سمي جاهز الختبار الربتغال ال�سعب

جنم فريق �أبوظبي �شرتوين توتال �لعاملي للر�ليات م�شتعد بدنيًا وذهنيًا

نيييادي �لذيييييد يكيييرم �لفائزييييين ببطولييييية �لرمايييييية �ملفتوحييييية 
للمو�طنييييني فئيييية �إ�شقييياط �ل�شحييييون

بدء العد التنازيل النطالق بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 2013 

�أن�شطة ترفيهية وفعاليات �لفنون �لقتالية تر�فق عودة �لبطولة �ملحبوبة �إىل �لعا�شمة �لإمار�تية 
جنما االحتاد العاملي بي جي بني و داميان مايا يح�سران فعاليات البطولة يف دورتها اخلام�سة

تنظم بلدية �ملنطقة �لغربية بالتعاون مع جلنة �شباقات �لهجن 
ميد�ن  يف  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �لفطامني  �لهجن..�شن  �شباق   ..
�شباق �لهجن يف مدينة ز�يد يف �ملنطقة �لغربية. و�شرح �شعادة 
بالإنابة..�أن  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  مدير  �ملرر  مبارك  م�شبح 
�ل�شباق ياأتي �شمن خطة بلدية �ملنطقة �لغربية لدعم �لأن�شطة 
�لفعاليات  يف  �ملحلي  �ملجتمع  وم�شاركة  �لجتماعية  �ملجتمعية 
و�ملهرجانات �لرت�ثية �لتي حتقق �لتو��شل مع �جلمهور بجانب 
و�لريا�شية.  و�لثقافية  �لإجتماعية  �لفعاليات  جلميع  دعمها 
�ل�شباق من  �إن��ه مت ت�شكيل جلان منظمة لالإ�شر�ف على  وق��ال 
�لأ�شو�ط  على  لالإ�شر�ف  وجلنة  �إعالمية  جلنة  ت�شكيل  خالل 
�ملهتمني  جميع  د�عيا  �ملالية..  �للجنة  �إىل  �إ�شافة  و�مل�شابقات 
ب��ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل���رت�ث���ي���ة �لأ���ش��ي��ل��ة و�مل�����الك ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�شاركت  للخيول  �شباق  نظمت  قد  �لبلدية  �أن  يذكر  �ل�شباقات. 
�أندية �لفرو�شية يف �لدولة وذلك يف ميد�ن �شباق  فيه خمتلف 
�لتنظيم  �شارك يف  �لغربية  �ملنطقة  ز�ي��د يف  �خليول يف مدينة 

نادي �أبوظبي لل�شيار�ت و�لدر�جات. 

بلدية �ملنطقة �لغربية تنظم 
�شباق �لهجن يوم �ل�شبت �ملقبل

موقعها  وليام�س  �شريينا  �لم��ريك��ي��ة  ع���ززت 
�لالعبات  ر�ب��ط��ة  ت�شنيف  لئ��ح��ة  ���ش��د�رة  يف 
�مل���ح���رتف���ات ل���ك���رة �مل�������ش���رب �ل�������ش���ادرة �م�س 
ت�شارل�شتون  دورة  بطلة  بلقب  تتويجها  عقب 

�لمريكية �لدولية.
وهو �للقب �لثاين على �لتو�يل ل�شريينا )31 
�ملا�شي  �ل�شبوع  ميامي  يف  �لول  بعد  ع��ام��ا( 

و�ل48 يف م�شريتها �لحرت�فية.
- ترتيب �لالعبات �لع�شر �لوليات:

 11115 ول��ي��ام�����س  �شريينا  �لم��ريك��ي��ة   -1

نقطة
2- �لرو�شية ماريا �شار�بوفا 10240

3- �لبيالرو�شية فيكتوريا �ز�رنكا 9325
4- �لبولندية �نيي�شكا ر�دفان�شكا 6845

5- �ل�شينية نا يل 5880
6- �لملانية �جنيليك كريبر 5500
7- �ليطالية �شارة �ير�ين 5405
8- �لت�شيكية برت� كفيتوفا 5225

9- �ل�شرت�لية �شامانتا �شتو�شور 3790
10- �لدمناركية كارولني فوزنياكي 3760

�شريينا تعزز موقعها يف ت�شنيف �ملحرتفات
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�لنتخابي  ب��ال��ربن��ام��ج  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  ����ش��اد جمل�س 
�لذي �أطلقه �شعادة يو�شف �ل�شركال رئي�س �حتاد �لمار�ت 
دورته  يف  �ل�شيوي  �لحت��اد  لرئا�شة  �لطامح  �لقدم  لكرة 
�لنتخابية �لقادمة، معترب� �لربنامج ميثل �شورة م�شرفة 
�أهم  لتقلد  �لكبري  وطموحها  �لوطنية  �ل��ك��و�در  مل�شرية 

�ملنا�شب �لقيادية يف �ل�شاحة �لكروية �لقارية و�لدولية .
�إبر�هيم �ملحمود نائب  جاء ذلك على ل�شان �شعادة حممد 

�لعام  �لم���ني  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س 
برئا�شة  �ملجل�س  �ن  �أك��د  �لريا�شي،�لذي  �بوظبي  ملجل�س 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان ، يويل �أهمية كبرية 
ملهمة �حلملة �لنتخابية ل�شعادة يو�شف �ل�شركال من �جل 
رئي�س  برنامج  ، معترب�  �ل�شيوي  �لحت��اد  برئا�شة  �لظفر 
�حت���اد �لم����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��امل��ث��ايل و�مل��م��ي��ز ، مل��ا ي�شمه 
�لقدم  كرة  لو�قع  تطويرية  وبر�مج  وتعهد�ت  من حماور 

ب��ه��ا �ىل م��ر�ت��ب متقدمة  ل��الن��ت��ق��ال  �لآ���ش��ي��وي��ة،و�ل�����ش��ع��ي 
ت�شاهي وتو�كب �لحرت�ف يف �لحتاد�ت �لقارية �لأخرى، 
م�شري �ن �لربنامج يوؤكد على �لقدر�ت �لقيادية �لوطنية 
�لتي تتمتع بها دولة �لمار�ت يف �ملجال �لريا�شي و�لإد�ري 
�لريا�شي  �بوظبي  ، منوها �ن جمل�س  �لأخ��رى  و�ملجالت 
�أن����و�ع �ل��دع��م وت�شخري جميع  ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل 
�لإم��ك��ان��ي��ات و�ل���ق���در�ت حلملة �ل�����ش��رك��ال م��ن �ج��ل �لفوز 

باملن�شب �لقاري �ملهم، �لذي ي�شتحقه عن جد�رة ، تقدير� 
�مل�شيئة  و�للمحات  باخلرب�ت  �حلافلة  �لتاريخية  مل�شريته 
�لتي كر�شت خلدمة �لرتقاء بكرة �لقدم يف ��شيا ، م�شيد� 
�ل�شركال يف برناجمه �لنتخابي  �لتي ركز عليها  باملحاور 
�شمل  ومل  و�لتطور  �لتنمية  حتقيق  على  متحورت  و�لتي 
��شيا حتت مظلة و�ح��دة تعمل وف��ق خطط  �حت���اد�ت دول 
منتظمة ب��ال��ربن��ام��ج �ل���ذي ي��و���ش��ي ب��ال��ت��و�زن �لح���رت�يف 

و�لبتعاد عن مركزية �لأن�شطة ،و�لتوزيع �لعادل لعائد�ت 
�لتمثيل د�خل �لحتاد  �لتنوع يف  ، بجانب  �لقاري  �لحتاد 

�ل�شيوي وتطبيق �حلوكمة .
يف  وبرناجمه  �ل�شركال  م�شاعي  تتكلل  �ن  �ملحمود  ومتنى 
�نتخابات �لحتاد �لقاري �لقادمة بالفوز، ليوؤكد على �ملكانة 
�لكبرية �لتي يتحلى بها �أبناء �لمار�ت وعالقتهم �لدولية 

�ملميزة و�لر�شالة �لهادفة �لتي يتطلعون لتحقيقها.

جملييييي�س �أبوظبيييييي �لريييييييييا�شييييي ي�شيييييييييد بربنامييييييج �ل�شركيييييال 
لرئيييا�شييييييييية �لحتيييييياد �لآ�شيييييييييييوي 

تعزيز  �إىل  ب��اج��ي��ه  ت����وم  �ل��ف��رن�����ش��ي  ي��ت��ط��ّل��ع 
�شد�رته لبطولة �لعامل ريد بل �إك�س فايرتز 
و�لتي   2013 ملو�شم  لها  �لثانية  �ملحطة  يف 
�أبريل  م��ن  ع�شر  �ل��ث��اين  يف  دب��ي  ت�شت�شيفها 
�جل�����اري ب���دع���م م���ن دو ع���رب م��ن�����ش��ت��ن��ه��ا دو 
ع��ل��ى ه����و�ك وب��ال��ت��ع��اون م���ع �إع���م���ار وف����ورد. 
ويو�جه باجيه مقاومة �شر�شة من �لفائزين 
�لأخريين بجولة دبي، وبعدها بطولة �لعامل 
�ل����ت����و�يل،  ع���ل���ى  و2012   2011 ع���ام���ي 
�لإ�شباين د�ين توري�س و�لنيوزيلندي ليفاي 
�شريوود . ذلك و�شتقام هذه �جلولة �ل�شاخنة 
يف م��وق��ع ج��دي��د ع��ل��ى ب��ول��ي��ف��ارد حم��م��د بن 
ر����ش��د و���ش��ط م��دي��ن��ة دب���ي حت��ت ظ���الل برج 

خليفة، �أطول برج يف �لعامل.
قّدم باجيه يف �جلولة �لفتتاحة يف �ملك�شيك 

�أد�ء�ً مميز�ً وذلك بعد �أن �أنهى �ملو�شم �ل�شابق 
يف �ملرتبة �لثانية بعد �قرت�به من �شريوود يف 
�إك�س  �إم  �إف  �لنارية  للدر�جات  �أق��وى بطولة 
�أن  على م�شتوى �لعامل. وقد ��شتطاع باجيه 
 38000 يده�س �حل�شود �لتي ناهز عددها 
متفرج على �رتفاع 2240 مرًت� فوق �شطح 
�لبحر بحركاته �ملميزة وقفز�ته �ملتقنة �لتي 
�إىل  15 مرت وم�شافتها  �إىل  �رتفاعها  و�شل 
30 م��رت ف���وق �ل��ت��الل �ل��رم��ل��ي��ة. �أم���ا بطال 
2011 و2012  توري�س و �شريوود  عامي 
علماً  دبي  جولة  يف  �لثاأر  �إىل  يتطلعان  فهما 
كما  �لبحر.  �شطح  م�شتوى  �إىل  �أق��رب  باأنها 
تعهد توري�س و �شريود �للذ�ن �حتال �ملرتبتني 
ما  ببذل  �لأوىل  �جلولة  يف  و�لثالثة  �لثانية 
ومبتكرة  جديدة  حركات  لتقدمي  بو�شعهما 

عّلها متّكنهما من �لتغلب على باجيه .
�أبرز  ك��اأح��د  ����ش��ت��ع��د�ده خل��و���س �لتحدي  م��ع 
عن  باجيه  حت��دث  باللقب،  للفوز  �ملر�شحني 
�أزيد  �أن��ا  �أد�ئ���ه �ملرتقب يف جولة دب��ي وق��ال: 
�أن م�شتوى  �ىل  ن��ظ��ر�ً  وت��رية متريناتي  م��ن 
�أول  ه��ذه  �مل�شاركني متقدم ج��د�ً.  �ل��در�ج��ني 
م�شاركة يل يف دبي، و�أتطلع لكت�شاف �ملزيد 
ع���ن �مل��دي��ن��ة، و���ش��ك��ان��ه��ا، ك��م��ا ع���ن �مل�����ش��ار يف 
�أف�شل من  �أن ل �شيء  �حللبة. وبالرغم من 
�لفوز، �إل �أنني �أ�شعى �ىل يف هذه �جلولة �إىل 
قفزَتني  ���ش��اأوؤدي  �مل�شاهدين.  بقلوب  �لظفر 
و�ل�  Volt�ل� لقطات  �ىل  �إ�شافة  جديدَتني 
ت�شميم  ك��ون  �خللفية،  و�ل���ش��ت��د�رة   Flair
�مل�شار يتيح يل ذلك. �أنا متحم�س جد�ً خلو�س 
هذه �جلولة، و�أتطلع لتقدمي �أف�شل �أد�ء على 

عتبة �أطول برج يف �لعامل، برج خليفة .
على  �لثالثة  �ل�شنة  ه��ي  ه��ذه  �أن  �إىل  وي�شار 
�إك�س فايرتز  �لتو�يل �لتي تقام فيها ريد بل 
و�شط  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأوىل  ولكنها  دب���ي،  يف 
م��دي��ن��ة دب���ي ب��ال��ق��رب م��ن ب���رج خليفة �لذي 
�فتتح بطو�بقه �ل�163 عام 2010 بارتفاٍع 
�شاطئ  ��شت�شافها  �أن  بعد  م��رت�ً   829 يبلغ 
�ملم�شى يف جمري� بيت�س ريزيدن�س يف �لعامني 
�ملا�شيني. ومن �ملتوّقع �أن ت�شّكل حر�رة �جلو 
يف  ودر�جاتهم  للمت�شابقني  حتدياً  و�ل��رم��ال 

هذه �جلولة.
وت��ق��ام ج��ول��ة ري��د ب��ل �إك�����س ف��اي��رتز 2013 
يف دب��ي ب��دع��م م��ن دو وب��ال��ت��ع��اون م��ع �إعمار 
وفورد و�شو�ت�س وبريدج�شتون، وجمل�س دبي 

�لريا�شي، ودبي مول و�أم بي �شي �أك�شن.

�بوظبي  ك���ورن���ي�������س  ع���ل���ى  �ن���ط���ل���ق���ت 
�ل�شاطئية  �ل��ط��ائ��رة  ك���رة  م��ن��اف�����ش��ات 
من  مميزة  مب�شاركة  �لول  �أم�س  يوم 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ف���رق   10

�ل�شاطئية  لالألعاب  �ملفتوح  �بوظبي 
بن�شخته �لثالثة، باإثارة كبرية وتفاعل 
�لتي  �ملناف�شات  جلميع  م�شبوق  غ��ري 
جمعت فرق �ملحرتفني و�لهو�ة ومتتد 

مناف�شاتها حتى يوم غد �لأربعاء .
�مل�شابقة جابر �جلابري  �فتتاح  ح�شر 
�لريا�شي  �ب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  مم��ث��ل 
و����ش���امل �ب��وب��ك��ر ن��ع��م��ان رئ��ي�����س جلنة 

�حلكام يف �أبوظبي من �حتاد �لطائرة 
�بوظبي  ب��ل��دي��ة  ع��ن  ممثلني  ب��ج��ان��ب 
�أقيمت  ح���ي���ث   ، �ب���وظ���ب���ي  و����ش���رط���ة 
جميع �ملباريات حتت ��شر�ف حتكيمي 
�حتاد  فنية معتمدة من  لو�ئح  ووف��ق 

�لمار�ت لكرة �لطائرة.
�لأوىل  �ملجموعة  مو�جهات  و�شهدت 
فوز فريق �حلفر �لوطنية ) ب( على 
،وفاز  مقابل  دون  ب�شوطني  �لم���ار�ت 
ليو� على فريق �جلزيرة ) �أ( ب�شوطني 
من  ج��ا���ش��ك��و  مت��ك��ن  ف��ي��م��ا   ، رد  دون 
�ليوم  يف  مميزين  �نت�شارين  ت�شجيل 
�حلفر  ع��ل��ى  للمناف�شات  �لف��ت��ت��اح��ي 
ب�شوطني  ل��ي��و�  وع��ل��ى  ب(   ( �لوطنية 

مقابل ل�شي يف كل مو�جهة .
جا�شكو  ت�شدر  �لول  �ليوم  ختام  ويف 
�ملجموعة  ل���ف���رق  �ل����ع����ام  �ل���رتت���ي���ب 
فريق  ث��ان��ي��ا  وج���اء  ن��ق��اط   6 بر�شيد 
ن���ق���اط ، وح���ل���ت �حلفر  ب���ث���الث  ل���ي���و� 
�لوطنية ) ب ( باملركز �لثالث بر�شيد 
3 ن��ق��اط ، يف ح��ني وق���ف �جل��زي��رة ) 

باملركزين  نقاط  ب��دون  و�لإم����ار�ت  �أ( 
�خلام�س و�ل�شاد�س .

ويف مناف�شات �ملجموعة �لثانية �شجل 
�خل��ال��دي��ة ب���د�ي���ة ج��ي��دة ب���ف���وزه على 
فريق �جلزيرة ) ب( ب�شوطني نظيفني 
، وحقق بني يا�س فوزين على �حلفر 
�لوطنية ب�شوطني مقابل �شوط وعلى 
دون  ب�شوطني  ب(   ( �جل��زي��رة  ف��ري��ق 
�أحز�ن  خليفة  فريق  �شاعف  كما  رد، 
فريق �حلفر �لوطنية ) �أ( بفوزه عليه 

ب�شوطني مقابل ل�شي .
وت�شدر موقف فرق �ملجموعة �لثانية 
وجاء  ن��ق��اط  ب�شتة  ي��ا���س  ب��ن��ي  ف��ري��ق 
ث��ان��ي��ا �خل��ال��دي��ة ب��ث��الث ن��ق��اط وحل 
فريق  �لنقاط  بنف�س  �لثالث  باملركز 
خليفة ووقفت فرق �حلفر �لوطنية ) 
�لر�بعة  باملركزين  ب(   ( و�جلزيرة  �أ( 

و�خلام�س بدون نقاط.
�لثانية  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  وت�شتكمل 
وي�شدل  �ل��ي��وم  �لتمهيدية  و�لأدو�ر 
�لبطولة  م��ن��اف�����ش��ات  ع���ل���ى  �ل�������ش���ت���ار 

ي��وم غ��د �لأرب��ع��اء ، ب��اإ���ش��ر�ف وتنظيم 
وبالتعاون  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
�بوظبي  و�شرطة  �بوظبي  بلدية  م��ع 
�حلفر  �شركة  من  ت�شويقية  وبرعاية 

�لوطنية .
وع����رب لع���ب���و �ل���ف���رق �مل�������ش���ارك���ة عن 
جمل�س  مل��ب��ادر�ت  وتقديرهم  �شكرهم 
�ل��ه��ادف��ة لتفعيل  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي 

�لريا�شة �ملجتمعية وجت�شيد �لتو��شل 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل���ب���ارز ع��ل��ى دع���م م�شاعي  و�إث���ره���ا   ،

�لتقدم و�لرتقاء �لريا�شي .

�أ�شادت �لنابودة لل�شيار�ت، �لوكيل �حل�شري لعالمة 
فولك�س و�جن يف دبي �لإمار�ت �ل�شمالية، باملجهود 
مهور  �ملحلي  �لقدم  كرة  لفريق  و�ملهاري  �جلماعي 
دب���ي ، و�ل����ذي مت��ك��ن م��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى �مليد�لية 
�لف�شية يف بطولة فولك�س و�جن ملحرتيف كرة �لقدم 

�ل�شغار، و�لتي عقدتها �لعالمة موؤخر� يف دبي.
من  دب��ي،  كلية  �لو�شيف،  و�لفريق  �مل��ه��ور،  ومتكن 
يف  �شتقام  و�لتي  �لإقليمية،  للنهائيات  قدما  �مل�شي 
دبي يف 20 �أبريل 2013، و�لتي ي�شارك فيها عدد 
من �لفرق من �أنحاء �ملنطقة للفوز ببطولة فولك�س 
و�جن �ل�شرق �لأو�شط ملحرتيف كرة �لقدم �ل�شغار. 

وحتظى �لبطولة �ل�شنوية، و�لتي تقام للعام �لر�بع 
بال�شر�كة  لل�شيار�ت،  �لنابودة  �لتو�يل، برعاية  على 

م��ع فولك�س و�ج���ن �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و دوب��الي��ز ، 
�لأ�شخا�س  ب��ني  ع��ل��ى �جل��م��ع  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ة 

�ملحبني للريا�شة وممار�شة �لن�شاطات.
ويف بد�ية �ل�شهر �جلاري، ويف فعالية عقدت يف مركز 
جبل علي للتميز، و�جه فريقا مهور دبي و كلية دبي 
�أكادميية  عدد� من �لفرق �ملحلية مبن فيهم فريق 
�أمربو يف جبل علي، فريق �لأمانة لكرة �لقدم، فريق 
�لنجوم لكرة �لقدم، فريق مدر�شة �لإمار�ت �لدولية 
�أ�س  �آي  ودي  �ل�شحر�ء  حماة  وفريق  �جل��م��ري�،   –
�ل�شارقة.  ويف هذ� �ل�شياق، �شرح تريي �شي�س، �ملدير 
�لنابودة لل�شيار�ت، قائال:  �لعام لفولك�س و�جن يف 
�ل�شغار  �لقدم  ك��رة  ملحرتيف  و�ج��ن  فولك�س  بطولة 
جتمع  �لتي  و�حلما�شية  �ملثرية  �لفعاليات  من  هي 

فرق �ل�شغار لال�شتمتاع مبناف�شات ودية .
و�أ����ش���اف: ن��و����ش��ل دع��م ه��ذه �لفعالية لأن��ه��ا حتث 
�لريا�شة  وممار�شة  �جلماعي  �لعمل  على  �لأطفال 
ن�شهد  �أن  �لر�ئع  من  �شحية.  حياة  عي�س  وبالتايل 
ف��ري��ق��ا م��ن دب���ي ي��رف��ع �ل��ك��اأ���س يف �ل��ن��ه��ائ��ي��ات �لتي 
�شتقام �ل�شهر �لقادم و�شنقوم بت�شجيع فريقي مهور 

دبي و كلية دبي يف �مل�شابقات �لنهائية .
هذ� وعقدت �لبطولة �ل�شرق �أو�شطية لأول مرة عام 
�أبوظبي  من  كل  من  فريقا   16 مب�شاركة   2010
ودب����ي. وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ني، �ت�����ش��ع ن��ط��اق �لبطولة 
لي�شم عدد� �أكرب من �ملد�ر�س و�لفرق من خمتلف 
يف  فريقا   50 من  �أك��رث  ومب�شاركة  �ملنطقة،  �أنحاء 

بطولة �لعام �ملا�شي. 

عقدت �للجنة �لعليا �مل�شرفة و�ملنظمة لطو�ف 
�جتماعها   2014 �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات  دب���ي 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  م��ق��ر  يف  �أم�����س  �لأول 

برئا�شة �شعادة �شعيد حارب.
ومت يف �لجتماع بحث خطة �لعمل مبا ي�شمن 
�لتخطيط �لأمثل لتنظيم هذ� �حلدث �لدويل 
خالل  �لوىل  ل��ل��م��رة  ���ش��ي��ق��ام  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري 
قارة  يف  ت�شنيفا  �لأع��ل��ى  و�شيكون  �ملقبل  �لعام 
�آ���ش��ي��ا و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ..وت��ن�����ش��ي��ق �لأن�شطة 
�لتجهيز�ت  كافة  و�جناز  �مل�شاحبة  و�لفعاليات 
مييز  �لذي  �ملعروف  بامل�شتوى  ظهوره  ل�شمان 

تنظيم �لبطولت و�لأحد�ث يف �لدولة.
بالرتحيب  �لج��ت��م��اع  ح����ارب  �شعيد  و����ش��ت��ه��ل 
باأع�شاء �للجنة معربا عن �شروره بثقة �شعادة 
مطر �لطاير نائب رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�لتي ت�شم  �للجنة  بت�شكيل  ق��ر�ر�  �أ�شدر  �ل��ذي 
�أول  ن��ائ��ب��ا  �ل��ر���ش��ا  ج���و�د  ي��و���ش��ف  يف ع�شويتها 
ثانيا  نائبا  �ل�شعفار  �أح��م��د  و�أ���ش��ام��ة  للرئي�س 

للرئي�س و�لأع�شاء ليلى حممد �شهيل �لعميد 
حريز  ب��ن  �مل��ر  ح��ري��ز  �ملن�شوري  خلفان  �أح��م��د 
ي��ون�����س �لعو�شي  ب��ي��م��ان  �مل���ط���وع  ع��ل��ي حم��م��د 

و�أحمد �بر�هيم بو�شرين .
وقال �شعيد حارب رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
للحدث  ��شتعد�د�تها  ب��د�أت  �ملنظمة  �للجنة  �إن 
�لذي يعد �أكرب طو�ف در�جات هو�ئية و�أعالها 
�أبرز  وم��ن  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �آ�شيا  يف  ت�شنيفا 
�لأحد�ث يف �لأجندة �ل�شنوية لالحتاد �لدويل 
�حلدث  ه��ذ�  �أن  و�أو���ش��ح  �لهو�ئية.  ل��ل��در�ج��ات 
�إمارة  �لدويل ياأتي �شمن �جلهود �لتي تبذلها 
و�لتي  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ريا�شة  لن�شر  دب��ي 
حتظى بدعم مبا�شر وكبري من �شاحب �ل�شمو 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  �لدولة رئي�س جمل�س 
للدر�جات  م�����ش��م��ار  بت�شييد  �أم����ر  �ل����ذي  �هلل 
�شيح  دول��ي��ة يف منطقة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة مب��و����ش��ف��ات 
�ل�شلم ومت تنفيذ �مل�شمار و�فتتاحه خالل �شهر 

مع  �شيتم  �لتن�شيق  �إن  و�أ���ش��اف  �ملا�شي.  يناير 
كربيات �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف تنظيم �شباقات 
ع��ن ثقة  �ل��ع��امل معربا  �لهو�ئية يف  �ل��در�ج��ات 
�شينطلق  �ل���ذي  �مل��ق��ب��ل  �حل���دث  �أن  يف  �للجنة 
�مل��ق��ب��ل �شيكون �لأب����رز م��ن نوعه  �ل��ع��ام  خ���الل 
وذلك �نطالقا من دعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي وكذلك ��شم ومكانة دبي 

�لر�ئدة يف جمال تنظيم �لأحد�ث �لريا�شية.
�لهو�ئية  للدر�جات  دب��ي  ط��و�ف  يف  و�شي�شارك 
�لتي ت�شم  �لعاملية  �ل��ف��رق  م��ن  ت��ور نخبة  دب��ي 
�أبرز �لدر�جني حيث يتم حاليا در��شة �لأماكن 
�لذي  �ل��ط��و�ف  م��ر�ح��ل  ل�شت�شافة  �مل��ق��رتح��ة 
لي�شمل  م�����ش��اره  وحت���دي���د  �أي�����ام  ل��ع��دة  ي�شتمر 
مناطق �شياحية معروفة على م�شتوى �لعامل .. 
تتطلب  لل�شائقني  حتديات  �أي�شا  يت�شمن  كما 
بالطو�ف  للفوز  �جلهد  من  �ملزيد  ب��ذل  منهم 

مما �شيزيد من قوة �ملناف�شة وروعتها. 

�ول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  �ل�شربي  ق��اد 
�لوليات  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  �ىل  ب���الده  منتخب  ع��امل��ي��ا 
�ملتحدة 3-1 يف بو�ز )�يد�هو( على �رتفاع 800 
�ل���دور ن�شف  �ل��ب��ح��ر، و�ل��ت��اأه��ل �ىل  م ع��ن �شطح 

�لنهائي مل�شابقة كاأ�س ديفي�س لكرة �مل�شرب.
عندما  �لتاأهل  نقطة  �شربيا  ديوكوفيت�س  ومنح 
و7-6   5-7 ك��وي��ري  �شام  �لم��ريك��ي  على  تغلب 
من  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  و6-�شفر  و1-6   )7-4(
�ليمنى يف  ق��دم��ه  ك��اح��ل  ����ش��اب��ة يف  م��ن  معاناته 

بد�ية �ملبار�ة.
�لفوز  نقطة  مبنحه  �له��م  ديوكوفيت�س  وحقق 

مبار�تي  يف  �ليها  بحاجة  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي  ل�شربيا 
�لفردي �لخريتني.

�ليوم  ل�شربيا يف  �لتقدم  ديوكوفيت�س منح  وكان 
 6-7 �ي�����ش��رن  ع��ل��ى ج����ون  ت��غ��ل��ب  ع��ن��دم��ا  �لول 
)7-5( و6-2 و7-5، قبل �ن يرد كويري مدركا 
 6-7 ترويت�شكي  فيكتور  على  بتغلبه  �ل��ت��ع��ادل 
ثالث  يف  و4-6  و1-6  و6-4  و6-3   )1-7(

�شاعات و20 دقيقة.
و�يليا  زميونيت�س  نيناد  �ل�شربي  �لثنائي  وفجر 
بفوزه  �لثقيل  �ل��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��اأة  ب��وزول��ي��ات�����س 
 6-7 بر�ين  ومايك  بوب  �لتو�أم  �ل�شقيقني  على 

)7-5( و7-6 )7-1( و5-7 و4-6 و15-13 
و23  �شاعات   4 ��شتغرقت  مار�تونية  م��ب��ار�ة  يف 

دقيقة �ل�شبت.
�لول  �ملركز  يف  �مل�شنفان  بر�ين  �ل�شقيقان  وكان 
عامليا و�شاحبا �لرقم �لقيا�شي يف عدد �للقاب يف 
�لكربى  �لرب��ع  �لبطولت  يف  �لزوجي  مناف�شات 
)13( ودورة �للعاب �لوملبية �لخرية يف لندن، 
يف طريقهما �ىل �لفوز عندما ك�شبا �ملجموعتني 
جمموعات   3 خ�شر�  �نهما  بيد  و�لثانية،  �لوىل 
مبار�ة   21 يف  �لر�بعة  باخل�شارة  ومنيا  متتالية 

يف �مل�شابقة.

حتت رعاية ويل عهد دبي 

�لفرن�شي باجيه مر�شح للفوز بجولة دبي من بطولة �لعامل ريد بل �إك�س فايرتز 2013 �لتي تقام بدعم من دو
ريد بل اإك�س فايرتز 2013 ت�سّق طريقها نحو دبي يف ثاين حمطة لها من اأ�سل �ست حمطات هذا املو�سم

�فتتاح مثري ملناف�شات كرة �لطائرة �ل�شاطئية يف مهرجان �أبوظبي �لثالث 

�لنابودة لل�شيار�ت يحتفل بفوز فريق مهور دبي يف بطولة فولك�س و�جن ملحرتيف كرة �لقدم �ل�شغار 

�للجنة �لعليا �ملنظمة لطو�ف دبي للدر�جات 
�لهو�ئية تبحث خطة عملها

�شربيا تو�جه كند� بن�شف نهائي ديفي�س



وفاة مارغريت ثات�شر عن 87 عاما 
توفيت رئي�شة وزر�ء بريطانيا �ل�شابقة مارغرت ثات�شر �م�س بلندن عن 87 

عاما �ثر ��شابتها بجلطة دماغية، بح�شب ما �علن �ملتحدث با�شمها.
�مهما  �ن  ثات�شر  وك���ارول  م���ارك  يعلن  �حل���زن  ببالغ  بيل  تيم  ل���ورد  وق���ال 

�لبارونة ثات�شر توفيت يف هدوء هذ� �ل�شباح �ثر جلطة دماغية .
ديفيد  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق���ال 
كامريون يف بيان لقد فقدنا قائدة عظيمة 
ورئي�شة وزر�ء عظيمة وبريطانية عظيمة 

معربا عن حزنه �لكبري .
وقال �لق�شر �مللكي يف بيان �ن �مللكة حزنت 
لدى تلقي هذ� �لنبا و�نها �شرت�شل برقية 

مو��شاة ل�شرة ثات�شر.
تولت  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة  �مل�������ر�ة  ت���ع���د  ومل 
�ملتحدة  �ململكة  �ل��وزر�ء يف  رئا�شة  من�شب 
�ل�شيا�شية  �حلياة  يف  �لهامة  و�ل�شخ�شية 
�ل  �لبلد، تظهر  �لع�شرين بهذ�  �لقرن  يف 
تعد  مل  �طبائها  ن�شيحة  وبح�شب  ن���ادر�. 

تلقي خطبا عامة منذ 2002 ب�شبب ��شابتها بالزهامير و�شعفها �جل�شدي، 
�مل�شت�شفى يف  �يد�عها  وذلك بعد تعر�شها لعدة جلطات دماغية. وكان مت 
كانون �لول دي�شمرب �ملا�شي حيث خ�شعت لعملية جر�حية ل�شتئ�شال ورم 

�شغري يف �ملثانة، بح�شب مقربني منها.

ر�شالة على �لرمل تنقذها من �ملوت
�إىل  بعد جلوئها  ع��دة،  �أي��ام  كانت فقدت ط��و�ل  �مل��وت  �أ�شرت�لية من  جنت 
�أحد  �شفاف  عند  �ل��رم��ال  على  �مل�شاعدة  كلمة  كتابة  ه��ي  بد�ئية  طريقة 

�لأنهار يف ولية فيكتوريا.
ونقلت �شبكة �آي بي �شي �لأ�شرت�لية عن �ل�شرطة يف �شرق فيكتوريا، قولها 
�نه عرث على �شيارة لينيت جوي�س بوند )68 �شنة( مركونة قرب منتزه عند 

�حلدود مع ولية نيو �شاوث و�يلز وفيها ر�شالة تفيد باأنها معطلة.
�لعديد من  �شارك فيها  �أياماً  �ل�شرطة عمليات بحث مكثفة د�مت  وب��د�أت 
ركاب  متكن  عندما  �ل��غ��اب��ات،  د�خ��ل  �لبحث  يف  و�ملتخ�ش�شني  �ملتطوعني 

مروحية من قر�ءة كلمة �مل�شاعدة على �لرمال قرب نهر �شنوي .
�إىل �مل�شت�شفى حيث  وهرعت فرق �لإنقاذ وعرث على بوند �لتي نقلت جو�ً 
خ�شعت لفح�س طبي ومت �لتاأكد من �نها يف و�شع �شحي جيد بالرغم من 

م�شقتها �لتي ��شتمرت �أياماً عدة.
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�ل�شر �مليت يت�شدر �ير�د�ت �ل�شينما
ت�������ش���در ف���ي���ل���م �ل����رع����ب �جل���دي���د 
�ير�د�ت  قائمة  �شد�رة  �مليت  �ل�شر 
هذ�  �ل�شمالية  �مريكا  يف  �ل�شينما 
�ل�شبوع م�شجال 26 مليون دولر. 
و�شايلو  ليفي  جني  بطولة  �لفيلم 
ومن  لوكا�س  وجي�شيكا  فرنانديز 
�خ����ر�ج ف��ي��د �ل��ف��اري��ز. وج���اء فيلم 
�لثاين  �ملركز  يف  �لنتقام  �حلركة 
�مل��رك��ز �لول �لذي  م��رت�ج��ع��ا ع��ن 
�مل��ا���ش��ي م�شجال  �ح��ت��ل��ه �ل���ش��ب��وع 

1ر21 مليون دولر.
جون�شون  دو�ي����ن  ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ي��ل��م 
تاتوم  وت�شاننج  ودي.جيه كوترونا 
وم��ن �خ���ر�ج ج��ون �م.ت�����ش��و. وجاء 
مكرر  �ل��ث��اين  �و  �لثالث  �مل��رك��ز  يف 
�لر�شوم  ف��ي��ل��م  �لي�������ر�د�ت  ب��ن��ف�����س 
�لرحلة  �لبعاد  �لثالثي  �ملتحركة 
�لرئي�شية  و�ل�شخ�شيات   . ب����د�أت 
نيكول�س  باأ�شو�ت  �لفيلم  ه��ذ�  يف 
كيدج وري��ان رينولدز و�ميا �شتون 
ميكو  دي  ك������ريك  �خ��������ر�ج  وم������ن 
وك��ري�����س ���ش��ان��در���س . وج����اء فيلم 
�مل���ن���ت���ج عام  �ل����ق����دمي  �مل����غ����ام����ر�ت 
1993 و�لذي �عيد عر�شه حديقة 
�لر�بع  �مل���رك���ز  يف  �ل��دي��ن��ا���ش��ور�ت 
باير�د�ت بلغت 2ر18 مليون دولر. 
�لفيلم بطولة �شام نيل ولور� ديرن 
وج���ي���ف ج��ول��دب��ل��وم وم����ن �خ����ر�ج 
�ملركز  يف  وج��اء  �شبيلربج.  �شتيفن 
�خل��ام�����س فيلم �حل��رك��ة و�لث����ارة 
عن  مرت�جعا  �وليمبو�س  �شقوط 
�مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع يف �ل���ش��ب��وع �ملا�شي 
ب��ل��غ��ت ع�����ش��رة ماليني  ب����اي����ر�د�ت 
دولر. �لفيلم بطولة جري�رد بتلر 
�يكهارت ومورجان فرميان  و�رون 

ومن �خر�ج �نطون فوكا.

ل�س ي�شييرق ميتييًا 
�شرق ل�س 220 جنيهاً ��شرتلينياً، �أي ما يعادل نحو 334 
�مل�شت�شفيات  �إح��دى  بعد وفاته يف  دولر�ً، من رجل ميت 

�لربيطانية عن عامر ناهز �خلام�شة و�لثمانني عاماً.
ع��ائ��ل��ة رون  �إن  �م�����س،  م����ريور(  وق��ال��ت �شحيفة )دي��ل��ي 
يف  �ل�شرقة،  ج��ّر�ء  و�ل�شمئز�ز  بال�شدمة  �أُ�شيبت  لوي�س 
عن  �لبحث  عمليات  �لربيطانية  �ل�شرطة  كّثفت  ح��ني 
قام  �لل�س  �أن  و�أ�شافت  باخل�شي�س.  �لذي و�شفته  �لل�س 
بتفتي�س مقتنيات لوي�س بعد وفاته يف �مل�شت�شفى، و�شرق 
جنيهاً   220 بد�خلها  ك��ان  و�لتي  �شرتته،  من  حمفظته 
����ش��رتل��ي��ن��ي��اً، و����ش���ورة ل��زوج��ت��ه �ل��ر�ح��ل��ة ك����الر�. وكانت 
عائلة لوي�س يف طريقها �إىل �مل�شت�شفى بعد وفاته جلمع 
دمت حني علمت �أن ل�شاً �شرق حمفظته،  مقتنياته، و�شُ
يف حني فتحت �ل�شرطة �لربيطانية حتقيقاً يف م�شت�شفى 
حمفظته  ب��اأن  لعتقادها  ريديت�س،  مبدينة  �ألك�شاندر� 
�إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت  وف��ات��ه.  من  �شاعات  قبل  �ُشرقت 
م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����ش��رط��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ق��ول��ه �إن �شرقة 
�شخ�س يف هذه �لظروف هو عمل حقري، وفتحنا حتقيقاً 
مل  لكننا  �ملري�س،  مبقتنيات  يتعلق  فيما  �مل�شت�شفى  يف 
 . �يجابية  �أدل���ة  �إىل  ل  نتو�شّ �أو  م�شتبيهن  على  نتعرف 
م�شابهة،  �شرقة  ح��و�دث  بريطانية  م�شت�شفيات  و�شهدت 
ذهب  خ��امت  ب�شرقة  �ملا�شي  �شباط فرب�ير  ل�س يف  وق��ام 
من يد رجل ميت يف �لثامنة و�ل�شبعني من �لعمر، و�شرق 
�آخر هاتفاً حمموًل من طفلة يف �لتا�شعة من �لعمر �أثناء 

تلقيها �لعالج من مر�س �ل�شرطان عام 2011.

توفيت بعد منعها من �لإجها�س
يف  �لجها�س  مينع  �ل��ذي  �لي��رل��ن��دي  �لت�شريع  �شيكون 
�شلب حتقيق ق�شائي يف غالو�ي )غرب �يرلند�(، لتحديد 
��شباب وفاة �مر�أة منعت من �جها�س جنينها �لذي كانت 
�لبلد  ردود فعل كبرية يف هذ�  �ث��ارت  ت�شقطه، يف ما�شاأة 
�لكاثوليكي.  وقد توفيت �شافيتا هالبانافار وهي طبيبة 
��شنان يف �حلادية و�لثالثني ��شلها من �لهند، يف �كتوبر 
غرب  يف  غ���ال���و�ي  م��دي��ن��ة  يف  ع���ام  م�شت�شفى  يف  �مل��ا���ش��ي 
�يرلند�، �ىل حيث توجهت هي حامل يف ��شبوعها �ل�شابع 
ع�شر وتعاين من �لم مربحة يف �لظهر.  وقد قيل لها يف 
�مل�شت�شفى �نها يف �شدد ��شقاط �جلنني فطلبت مر�ت عدة 
�فاد زوجها بر�فني،  �ن تخ�شع لعملية �جها�س على ما 
�ل �ن �لطباء رف�شو� ذلك طاملا �ن قلب �جلنني ل يز�ل 
ينب�س. وقد توفيت بعد ��شابتها بت�شمم يف ج�شمها بعد 
�يام قليلة يف ق�شم �لعناية �لفائقة. و�لتحقيق �لق�شائي 
يهدف �ىل معرفة �لظروف �ملحددة للوفاة عندما حت�شل 
بطريقة عنيفة �و غري و��شحة، وهو يقام مبو�ز�ة حتقيق 
�ل�شرطة ول يف�شي �ىل حماكمة �و حتديد �ي م�شوؤولية 
من  �كرث  �شهاد�ت  �ل�شرطة  وجمعت  مدنية.   �و  جنائية 
�جلل�شات.  خالل  بافادته  بع�شهم  �شيديل  �شخ�شا   50
وينتظر �ي�شا م�شاركة عدة خرب�ء خالل �لتحقيق �لذي 
�جلدل  �مل��اأ���ش��اة  ه��ذه  و�ح��ي��ت  ��شبوعا.  ي�شتمر  �ن  يتوقع 

حول �لجها�س يف �يرلند�.

�ملحيطات تلطف �جلو
ك�شفت در��شة حديثة عن �أن �ملحيطات �شاعدت على تلطيف �آثار �رتفاع درجة حر�رة �لأر�س منذ بد�ية �لألفية �لثالثة 
يف عام 2000 من خالل �مت�شا�س �لفائ�س منها وبالتايل منعت حدوث تغري�ت مناخية حادة، ولكن ذلك قد يتغري �إذ� 

�أعيد �إطالق �لكميات �ل�شخمة من �حلر�رة �لز�ئدة �لتي �مت�شتها �ملحيطات �إىل �لهو�ء مرة �أخرى. 
وحاليا تنبعث غاز�ت �لدفيئة �مل�شوؤولة عن �لنحبا�س �حلر�ري يف �جلو ب�شكل �أ�شرع من ذي قبل، �إذ �شهد �لعامل منذ عام 
1998 �أ�شد ع�شر �شنو�ت حر� منذ بدء ت�شجيل درجات �حلر�رة. ولكن �ملعدل �لذي ترتفع به درجة حر�رة �شطح �لأر�س 
تباطاأ ب�شكل لفت منذ عام 2000 لي�شل �إىل مرحلة من �لتوقف، مما دفع �لعلماء �إىل �لبحث عن تف�شري لذلك. وقال 
خرب�ء يف فرن�شا و�إ�شبانيا �أم�س �لأحد �إن �ملحيطات �مت�شت مقد�ر� �أكرب من �حلر�رة من �لهو�ء منذ عام 2000 مما 
يف�شر توقف �رتفاع درجة حر�رة �شطح �لأر�س، ولكنه يف نف�س �لوقت يدل على �أن هذ� �لتوقف يف �رتفاع درجات �حلر�رة 
قد يكون موؤقتا ولفرتة وجيزة. وكتب �خلرب�ء يف دورية نيت�شر �لأمريكية �أن معظم هذه �لطاقة �حلر�رية �لز�ئدة قد 
% يف �ملحيطني  �مُت�شت يف �ل�شبعمائة مرت �لأوىل من عمق �ملحيط يف بد�ية توقف �رتفاع درجة �حل��ر�رة، منها 65 
�لهادي و�لأطل�شي. وقالت كبرية �لباحثني فريجيني جوما�س من معهد علوم �ملناخ يف بر�شلونة �إن �حلر�رة �ملخزنة قد 

تعود �إىل �جلو خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة مما �شيوؤدي �إىل �رتفاع درجة حر�رة �لأر�س مرة �أخرى.
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ي�شتعني بالدفاع �ملدين
 لعييدم �إزعيياج زوجتييه 

فات�شل  �لنائمة،  زوجته  �إزع���اج  ع��دم  على  �شعودي  زوج  حر�س 
�ملغلق،  �شقته  ب��اب  فتح  يف  مل�شاعدته  �مل���دين  �ل��دف��اع  ب��خ��دم��ات 
�أحد  �إن  �م�����س،  �ل�شعودية  )�ل�����ش��رق(  �شحيفة  وق��ال��ت  ب��ه��دوء. 
�لأزو�ج مبدينة �جلبيل �شرق �ل�شعودية، ��شتعان بالدفاع �ملدين 
لك�شر باب �شقته �ل�شكنية حتى يت�شّنى له دخولها، بعد �أن �أُغلق 

�لباب فيما كانت �لزوجة تغط يف نوم عميق، ومل ت�شتيقظ.
وقال �لزوج �إن زوجته مل تكن حمتجزة، و�إنه حاول فتح �لباب 
بعدة طرق من دون �أن ي�شّبب لها �لذعر �أو �لهلع، �إل �أنه ف�شل 
�مل�����ش��اع��دة من  ����ش��ت��دع��اه لطلب  �إي��ق��اظ��ه��ا، م��ا  ومل يتمّكن م��ن 
�لدفاع �ملدين. وقد ح�شرت �إحدى فرق �لدفاع �ملدين، وقامت 

بفتح �لباب بكل هدوء من دون �أي �إزعاج �أو هلع للزوجة.

حاول �ل�شرقة بورقة مالحظات 
كتب  بورقة  �شرقة م�شرفني  ح��اول  �أمريكي  على  �لقب�س  �ألقي 
عليها مالحظات غري مفهومة �أربكت �أميَنتي �ل�شندوق فيهما. 
رفعه  تقرير  عن  �لأمريكية  بو�شت(  )و��شنطن  �شحيفة  ونقلت 
�أن  �إىل حمكمة فدير�لية،  �لفدير�يل  �لتحقيق  عميل يف مكتب 
رجاًل دخل �إىل م�شرف ذ� �شن تر��شت و�شط مدينة و��شنطن، 
خم�شينات  مئات  عليها  كتب  مالحظة  �ل�شندوق  �أمينة  و�أعطى 
ع�شرينات ع�شر�ت ، يف �إ�شارة منه �إىل فئات �ملال. ف�شعرت �أمينة 
�ل�شندوق بالرتباك، م�شرية �إىل �ملتهم قال فقط مال ، من دون 
�أن يتفوه باأي كالم �آخر. فاأعادت �أمينة �ل�شندوق �ملالحظة �إىل 
�ملتهم �لذي كتب عليها كل �ملاف ، �لتي عنى بها كل �ملال . غري 
�أن �أمينة �ل�شندوق �شرفت �ملتهم، قبل �أن يعلمها �أمني �شندوق 
�آخر �أن �ملتهم كان يحاول �شرقة �مل�شرف. وبعد وقت ق�شري، دخل 
�ملتهم م�شرف بنك �أف �أمريكا �لقريب من �مل�شرف �لأول، و�شّلم 
�أمينة  ففهمت  عينها.  �ملالحظة  هناك  �ل�شندوق  �أمينات  �أح��د 
�ل�شندوق ب�شرعة ماذ� كان يحدث، وقالت يا للهول، هل نتعّر�س 
لل�شرقة؟  ثم عمدت �إىل �إنذ�ر حّر��س �لأمن يف �مل�شرف، غري �أن 
�لرجل لذ بالفر�ر. وقد متكن عنا�شر �ل�شرطة من �إلقاء �لقب�س 

عليه لحقاً، ووجهت �إليه تهمتني مبحاولة �شرقة م�شرف.

قطيع جمال ي�شبب �أزمة �شري
به  و�نتهى  �ل�شويد،  بجنوب  �شريك  م��ن  �جل��م��ال  م��ن  قطيع  ف��ّر 
�شري  زحمة  �إىل  �أّدى  م��ا  ها�شلهومل،  ط��رق��ات  �أح��د  على  �مل��ط��اف 
خانقة. ونقلت �شحيفة �إك�شبري�شن �ل�شويدية عن مالكة �ل�شريك، 
هانريكا بانغت�شون، قولها لدينا �أ�شياج كهربائية، غري �أن �جلمال 
و�أ�شافت  و�خل�����روج.  حتطيمها  م��ن  ذل���ك  م��ع  مت��ّك��ن��ت  �خلم�شة 
هرنيكا �أن �جلمال ذهبت يف نزهة، لي�س �إل، م�شرية �إىل �أن هذه 
�شاندكفي�شت،  جورغن  وقال  �ل�شيء.  بع�س  مزعجة،  �حليو�نات 
ع�شر�ت  جانب  �إىل  �ل�شري  زحمة  يف  علق  �إن��ه  ع��ي��ان،  �شاهد  وه��و 
�شائقي �ل�شيار�ت. و�أ�شاف �شاهدت 4 �أو 5 جمال، وكانت تتحرك 
ببطء كبري رغم �لنتباه �لكبري �لذي جذبته �إليها. وبعد نزهتها 

�لق�شرية، �أعيدت �جلمال �إىل �ل�شريك.
مري�ند� لمربت �حلائزة على جائزة �أف�شل مطربة و�أف�شل �أغنية �شمن حفل توزيع جو�ئز مو�شيقى �لريف 2013 يف )�إم جي �إم غر�ند غاردن( يف ل�س فيغا�س )�أ ف ب(

جاين فوند� ل تخاف من �ملوت 
�كت�شفت �لنجمة �لأمريكية جاين 
فوند� باأنها ل تخ�شى �ملوت، وذلك 
ب��ع��دم��ا م����رت مب�����ش��اع��ب ع����دة يف 
�إ�شابتها  ت�شخي�س  �آخرها  حياتها 

بال�شرطان يف �لعام 2010.
ون���ق���ل م���وق���ع ب���ي���ب���ول �لأم����ريك����ي 
ع��ن ف��ون��د� )75 ���ش��ن��ة( ق��ول��ه��ا يف 
مقابلة مع �ملقدمة �ل�شهرية �أوبر� 
�إ�شابتها  ت�شخي�س  �ن  وي��ن��ف��ري، 
كان  قليلة  �شنو�ت  قبل  بال�شرطان 
لأن��ن��ي لطاملا قلت  ج��ي��د�ً  �خ��ت��ب��ار�ً 
�ن��ن��ي ل �أخ����اف م��ن �مل����وت، وتبني 
�شعرت  ف���ق���د  ���ش��ح��ي��ح  �لأم�������ر  �ن 
عائلة ماليني  �إىل  �ن�شممت  �نني 
�لتجربة  يف  مررن  �للو�تي  �لن�شاء 

عينها .
و�أ�شافت �نها فكرت �نها قد تنجو 
�أ�شعر  �مل��وت ومل  وقد ل تنجو من 
بالذعر بل متنيت �أل �أموت ولكنني 

ل �أخاف من �ملوت .
ي�شار �إىل �نه مت �كت�شاف ورم �شغري 
2010، وقد  يف ثدي فوند� بالعام 
وتغلبت  �ز�ل��ت��ه  جل��ر�ح��ة  خ�شعت 

على مر�شها.
 

رحيل م�شممة �لأزياء 
�ملخ�شرمة بوليتزر 

�لأمريكة  �لأزي��اء  توفيت م�شممة 
�لتي  ب��ول��ي��ت��زر،  ليلي  �مل��خ�����ش��رم��ة 
منزلها  يف  �مل�شاهري،  كبار  �ألب�شت 

يف بامل بيت�س عن عمر 81 �شنة.
�أمريكية  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  وذك�����رت 
�حلقيقي  و����ش��م��ه��ا  ب���ول���ت���زر،  �ن 
ليليان يل ماكيم رو�شو، توفيت يف 
منزلها عن عمر 81 �شنة، حماطة 
�إىل  ولفتت  و�لأ���ش��دق��اء.  بالعائلة 
من  وع�����دد  �أولد   3 ل��ل��ر�ح��ل��ة  �ن 
متيزت  �نها  �إىل  م�شرية  �لأح��ف��اد، 
�أ�ش�شت  ب��ع��دم��ا  �مل��ل��ون��ة  ب��اأزي��ائ��ه��ا 
يف  �لأزي���اء  لت�شميم  خا�شة  �شركة 
�لر�حلة  و�أل��ب�����ش��ت   .1959 �ل��ع��ام 
جاكي  بينهم  م��ن  ك���رث�ً  م�شاهري 
بوب  و�ل��ك��وم��ي��دي  كينيدي،  وروز 
بوليتزر  وحققت  وغ��ريه��م.  ه��وب 
�لتي  �ملبالغ  وق��درت  ث��روة �شخمة 

جتنيها �شنوياً باملاليني.

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما عن �إطالق م�شروع 
بتكلفة مائة مليون دولر لر�شم خريطة لدماغ �لإن�شان، 
ت��ق��وده ك��وري بارجمان  وذل��ك م��ن خ��الل فريق بحثي 
ووليام  روك��ف��ي��ل��ر،  ج��ام��ع��ة  يف  �لع�شبية  �لأح���ي���اء  ع��امل��ة 
نيو�شام عامل �لأحياء �لع�شبية يف كلية طب �شتانفورد. 
�إذ ير�أ�شان مبادرة �أبحاث �ملخ عرب �لتكنولوجيا �لع�شبية 
�ملبتكرة، و�لتي تعرف �خت�شار� با�شم برين . وكان �لبيت 

�لأبي�س قد �أعلن عنها يوم �لثالثاء �ملا�شي.
ويرتبع �لعاملان على قمة هرم جمال �لأحياء �لع�شبية، 
وهما �أ�شتاذ�ن يف معاهد علمية ر�ئدة وح�شال على �أكرب 

�جلو�ئز، ون�شرت لهما �أبحاث يف دوريات �شهرية.
بارجمان قد ح�شلت على جائزة �لإجناز  وكانت كوري 
ثالثة  قيمتها  تبلغ  و�ل��ت��ي  �حل���ي���اة،  ع��ل��وم  يف  �ل��ع��ل��م��ي 
�خلريطة  جم����ال  يف  ع��م��ل��ه��ا  ب�����ش��ب��ب  دولر،  م���الي���ني 

�لور�ثية للدو�ئر �لع�شبية.
وتقول كوري �إن �خلطوة �لأوىل يف �مل�شروع هي �لعثور 
على �لأ�شخا�س �ملالئمني �لذين �شيتمكنون من حتديد 
ك��اأي م�شروع  لي�س  برين  �أن  �لبحث. م�شيفة  �أول��وي��ات 
بحثي �آخر، فحتى م�شروع �خلريطة �لور�ثية لالإن�شان 
�لت�شل�شل  ع��ل��ى حت��دي��د  ك���ان ه��دف��ه م���رك���ز�  �جل��ي��ن��وم 

�لدقيق للقو�عد �لكيمائية �لتي متثل �لرتكيبة �لكاملة 
للحم�س �لنووي لدى �لب�شر. �أما م�شروع برين -تتابع 
لغز  حل  يحاول  �إذ  �ل�شابق،  عك�س  على  فهو  �لباحثة- 
�لعلمية  �لبنية  ي�شع  حتى  �لب�شري  �لعقل  يف  و�ح���د 

�لأ�شا�شية للو�شول �إىل طرح �لأ�شئلة �ل�شليمة.
بالن�شبة  �شتكون  �ل��دم��اغ  علوم  �أن  فيعتقد  نيو�شام  �أم��ا 
للقرن �حلادي و�لع�شرين كما كانت فيزياء �لكم وعلم 
�لع�شرين.  �لقرن  يف  �ل��ن��ووي  �حلم�س  جزيئات  �أح��ي��اء 
يف  وتعقيد�  غمو�شا  �لكيانات  �أك��رث  هو  �مل��خ  �إن  ويقول 
�لكون، ولكن �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي تطورت خالل 
���ش��وف متكننا م��ن تبديد  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��و�ت �خل��م�����س 
�ل�شابقة من  �لأجيال  بها  �ملخ بطرق مل حتلم  غمو�س 

�لعلماء قط.
ومن �لقفز�ت �لتكنولوجية �لتي حتققت خالل �ل�شنو�ت 
�لع�شر �ملا�شية �لقدرة على ت�شجيل �لن�شاط �لكهربائي 
وهو  �لع�شبية،  �خل��الي��ا  م��ن  �آلف-  ح��ت��ى  -ب���ل  مل��ئ��ات 
كل  بدر��شة  �خلا�س  �ل�شابق  �لو�شع  عن  كبري  حت�شن 
خلية ع�شبية على حدة. ومبا �أن مخ �لإن�شان يتاألف من 
نحو مائة مليار خلية ع�شبية، فاإن در��شة خلية ع�شبية 

و�حدة كانت عملية بطيئة توؤخر �لأبحاث ب�شدة.

م�شروع طموح لفك �شيفرة �لدماغ

ليال عبود تخ�شى هو�س معجبيها
بها ومتابعيها على  �ملهوو�شني  بامللل من  ت�شعر  بد�أت  �أنها  ليال عبود،  �للبنانية،  �لفنانة  ك�شفت 

�أن يتحولو� خد�ماً لها، عار�شني دفع  �أنه و�شل بهم �لأمر  �شبكة �لتو��شل �لجتماعي، حتى 
�ملال من �أجل ذلك.

�أو  حياتها  تهديد  حلد  �لأم��ر  ي�شل  �أن  خ�شية  �ملعجبني  بع�س  من  خوفها  عن  �أعربت  ليال 
��شتقر�رها كما يحدث مع جنوم �آخرين.

�لفنانة �للبنانية قالت �إنها طيبة �لقلب، و�لعناية �لإلهية هي �لتي �أنقذتها عندما 
�أوقفها �أحد �لبلطجية وحاول �شرقتها وو�شع �شالحه بر�أ�شها.

يف  تلقتها  �لتي  �لطعنات  من  كثري  يف  �شبباً  كانت  قلبها  طيبة  �أن  و�أ�شافت 
حياتها من �ملقربني لها، لكنها مل تتعلم �لرد �حلاقد على �أحدهم.


