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من�صور بن زايد يتوج الفائزين بالرموز يف 
املهرجان اخلتامي ل�صباقات الهجن بالوثبة

عربي ودويل

حاكم ال�صارقة يكرم امل�صاركني فى برنامج 
تدريب مدراء ومعلمي مدار�ص احللقة االوىل

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

حركة احتجاجية تطالب 
باإقالة وزيرة املراأة التون�صية

•• الدوحة-وام:

و�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
على  ام�����س  م�����ش��اء  ال��دوح��ة  اىل  وح��ف��ظ��ه  اهلل  ب�شالمة 
الرابعة  العادية  العربية  القمة  اىل  ال��دول��ة  وف��د  راأ���س 

وت�شتمر  الثالثاء  اليوم  اأعمالها  تبداأ  التي  والع�شرين 
يومني. وكان يف ا�شتقبال �شموه والوفد املرافق يف مطار 
الدوحة الدويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة 
اأم��ر دول��ة قطر و�شمو ال�شيخ متيم بن حمد  اآل ثاين 
وال����وزراء  ال�شيوخ  م��ن  وع���دد  قطر  عهد  ويل  ث��اين  ال 

وامل�شوؤولني القطريني.                  )التفا�شيل �س2(

   

حاكم راأ�س اخليمة ي�شيد باهتمام خليفة للمواطنني
جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من امل�شاريع 

يف خمتلف اإمارات الدولة بتكلفة 243 مليون درهم
•• اأبوظبي-راأ�س اخليمة -وام:

زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  متابعة  جلنة  اأق���رت 
امل�����ش��اري��ع والربامج  ال��دول��ة حفظه اهلل..ع�����ددا م��ن  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
التطويرية يف خمتلف اإمارات الدولة بتكلفة حوايل 243 مليون درهم 
..وذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومتابعة الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة. و�شملت امل�شاريع التي اعتمدتها اللجنة خالل 
اجتماعها..عددا من الربامج الرامية اإىل تطوير القطاع احلكومي يف 
160 مليون درهم بجانب تطوير التعليم  اإم��ارة راأ�س اخليمة بتكلفة 
وتاأهيل واإدماج العاطلني عن العمل. كما �شملت اإن�شاء 71 فيال �شكنية 
للنماذج  وفقا  الذيد  منطقة  يف  امل�شلحة  للقوات  املنت�شبني  للمواطنني 
ي�شمن  مب��ا  ال���ش��ت��دام��ة  وم��ع��اي��ر  اللجنة  اعتمدتها  ال��ت��ي  الع�شرية 
ح�شول املواطن على امل�شكن الع�شري املتميز.. بجانب عدد من الأعمال 
الإ�شافية اخلا�شة مب�شروع جامع ال�شيخ زايد يف الفجرة منها اأعمال 
 19 بتكلفة  وال�شجاد وغ��ره��ا  وال��زخ��ارف والإ����ش���اءة  رخ���ام اجل���دران 

مليون درهم. 
وقد اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بالهتمام الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( والفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
من  العلمية  وال��ربام��ج  الجتماعية  التنمية  مل�شاريع  امل�شلحة  للقوات 
الإن�شان  اأن  باعتبار  املجالت  كافة  يف  الإماراتي  املواطن  دور  رفع  اأجل 
وركيزة  الدولة  مناطق  خمتلف  يف  املتوازنة  التنمية  عملية  حمور  هو 

اأ�شا�شية لتحقيق التقدم والتطور والزدهار.       )التفا�شيل �س5-3(

حممد بن را�شد لدى و�شوله اىل الدوحة ويف ا�شتقباله اأمر قطر  )وام(

و�شل اإىل الدوحة لرتوؤ�س وفد الدولة بالقمة العربية 

حممد بن را�شد ي�شتعر�س مع اأمري قطر 
والرئي�س اللبناين جدول اأعمال القمة

•• اأبوظبي-وام

اآل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  ا�شتقبل الفريق 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة بق�شر البحر ام�س فخامة الرئي�س الك�شندر 
والوفد  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  لوكا�شينكو 

املرافق.
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ورح��ب 

جرى  حيث  ال��ب��الد  ب�شيف  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف  نهيان 
الم���ارات  دول���ة  ب��ني  القائمة  ال��ع��الق��ات  ا�شتعرا�س 
اط�����ار حر�س  وب���ي���الرو����ش���ي���ا يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  بينهما  فيما  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  البلدين  ك��ال 
وال�شعبني  البلدين  مل�شالح  خ��دم��ة  امل��ج��الت  �شتى 
املنطقة  التطورات يف  اآخ��ر  كما مت بحث  ال�شديقني 
والعامل وا�شتعرا�س عدد من املوا�شيع ذات الهتمام 

امل�شرتك.                              )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س جمهورية بيالرو�شيا )وام(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س بيالرو�شيا 
العالقات الثنائية واآخر التطورات يف املنطقة والعامل

الإخوان يحا�شرون مدينة الإنتاج الإعالمي لليوم الثاين

التحقيق مع قادة باملعار�شة امل�شرية بتهمة التحري�س

االحتالل يطوق ال�شفة وغزة 
وم�شتوطنون يقتحمون االأق�شى

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأمنيا �شامال على ال�شفة الغربية وقطاع  فر�س اجلي�س الإ�شرائيلي طوقا 
الف�شح  عيد  ح��ل��ول  بذريعة  الأرب���ع���اء،  ال��ث��الث��اء-  ليل  منت�شف  حتى  غ��زة 
ال��ي��ه��ودي. وق��ال��ت الإذاع�����ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اإن���ه مب��وج��ب ال��ط��وق، ل��ن ي�شمح 
للفل�شطينيني بالدخول اإىل اإ�شرائيل اإل يف احلالت الإن�شانية الطارئة وبعد 
اأن الطوق ياأتي ب�شبب  احل�شول على ت�شريح من الإدارة املدنية..واأ�شافت 
الأعياد  خالل  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وتقوم  اليهودي.  الف�شح  عيد  حلول 
اليهودية بفر�س طوق اأمني على غزة وال�شفة، تغلق خالله املعابر وت�شيق 
الإ�شرائيليني  امل�شتوطنني  اإقتحم عدد من   ، الفل�شطينيني. يف حني  حركة 
من  م�شددة  بحرا�شة  املغاربة  ب��اب  جهة  من  الأق�شى  امل�شجد  باحات  ام�س 
جمموعات  اإن  بيان  يف  وال��رتاث  للوقف  الأق�شى  موؤ�ش�شة  وقالت  اجلي�س. 
من امل�شتوطنني بداأوا �شباح الثنني باقتحام امل�شجد الأق�شى املبارك برفقة 

عدد من احلاخامات اليهود .. حماولني اأداء بع�س الطقو�س التلمودية.

جناة م�شوؤول ميني من حماولة اغتيال
•• �صنعاء-يو بي اأي:

جنا م�شوؤول ميني ام�س من حماولة اغتيال يف العا�شمة اليمنية �شنعاء، قتل 
فيها �شائقه. وقال م�شدر اأمني ميني ليونايتد بر�س انرتنا�شونال ان رئي�س 
م�شلحة عقارات واأرا�شي الدولة ب�شنعاء عبد اهلل الف�شلي جنا من حماولة 
اغتيال ا�شتهدفته يف �شارع ال�شتني غربي �شنعاء ،فيما لقي �شائقه حتفه اثر 
تعر�س موكبه لوابل من الر�شا�س بالإ�شافة اإىل جرح 3 اأ�شخا�س اآخرين. 
واأ�شاف ان �شيارات الإ�شعاف هرعت اإىل مكان احلادث ،فيما قامت قوات من 

ال�شرطة مبالحقة اجلناة الذين فروا اإىل خارج العا�شمة �شنعاء.

•• القاهرة-يو بي اأي:

بالقاهرة،  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ل��ط��ات  ا���ش��ت��دع��ت 
جمموعة من ن�شطاء املعار�شة يف البالد للتحقيق معهم 

ببالغات بالتحري�س على العنف.
با�شتدعاء  ام�س،  الُكلية،  القاهرة  جنوب  نيابة  واأم��رت 
للتحقيق  ونا�شطيها  امل�شرية  املعار�شة  ق��ادة  من  ع��دد 
م بها حمامون ومواطنون تتهمهم  معهم يف بالغات تقدَّ
بالتحري�س على العنف وحماولة اقتحام املقر املركزي 
جلماعة الإخوان امل�شلمني ومقار اجلماعة باملحافظات.

امل�شري  احل���زب  رئي�س  ا�شتدعائهم  مت  م��ن  ب��ني  وم��ن 
اأب���و الغار،  ال��دك��ت��ور حممد  ال��دمي��ق��راط��ي الج��ت��م��اع��ي 

االنتقايل  ال����وزراء  رئي�س 
اليمني  ي���وؤدي  باك�شتان  يف 

•• ا�صالم اباد-ا.ف.ب:

مرحلة  الثنني  باك�شتان  اجتازت 
النتخابات  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
 11 يف  �شتجرى  التي  التاريخية 
امل��ق��ب��ل ع��ن��دم��ا اق�شم  اي�����ار م���اي���و 
النتقايل  ال����وزراء  رئي�س  اليمني 
حتى  ال��ب��الد  ادارة  �شيتوىل  ال��ذي 

و�شول حكومة منتخبة.
النتخابية  اللجنة  اخ��ت��ارت  وق��د 
خان  ه��زار  مر  املتقاعد  القا�شي 
خو�شو )84 عاما( رئي�شا للوزراء 
ابرز  ف�شل  بعدما  انتقالية  ملرحلة 
الحزاب ال�شيا�شية يف التفاق على 

مر�شح.
ولية  من  املتحدر  خو�شو  واق�شم 
ب��ل��و���ش��ي�����ش��ت��ان غ���ر امل�����ش��ت��ق��رة يف 
ال���ي���م���ني بعد  ال���غ���رب���ي  اجل����ن����وب 
اح���ت���ف���ال ق�شر  خ�����الل  ال���ظ���ه���ر 
علي  اآ���ش��ف  ال��دول��ة  رئي�س  تراأ�شه 
وقائعه  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وب���ث  زرداري 

مبا�شرة.
ال���وزراء  رئي�س  على  يتعني  وب���ات 
النتقايل اختيار حكومة انتقالية 
تق�شم  حتى  ال��ب��الد  ���ش��وؤون  لدارة 
اليمني احلكومة التي �شتخرج من 

النتخابات.

الدكتور  الأح��رار  امل�شريني  حلزب  امل�شاعد  وال�شكرتر 
رئا�شة  لنتخابات  ال�شابق  واملر�شح  العاليلي،  حممود 
اجل��م��ه��وري��ة خ���ال���د ع���ل���ي، والإع���الم���ي���ة ب��ث��ي��ن��ة كامل، 
والن�شطاء زياد العليمي، ومالك عزمي، وتقادم اخلطيب، 

وعالء عبد الفتاح، ونوارة جنم.
ل��ق��وى الإ�شالم  امل��ن��ت��م��ني  ت���واف���د م��ئ��ات م���ن  اىل ذل���ك 
الإعالمي  الإنتاج  مدينة  اإىل  ام�س  م�شر،  يف  ال�شيا�شي 
جنوب القاهرة، موا�شلني تظاهرات تطالب مبا اأ�شموه 
تطهر الإعالم. واحت�شد ب�شع مئات من املنتمني لقوى 
الإعالمي  الإن��ت��اج  مدينة  مبحيط  ال�شيا�شي،  الإ���ش��الم 
ب�شاحية 6 اأكتوبر جنوب القاهرة، واأغلقوا طريق دخول 

وخروج �شحافيني واإعالميني يعملون باملدينة.

الفجر........    05:59            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   08:08

كرزاي خالل مباحثاته مع كري يف كابول  )رويرتز(

اخلطيب يراأ�س الوفد ال�شوري يف قمة الدوحة 

اإ�شقاط مقاتلة بدم�شق واإ�شابة قائد اجلي�س احلر مبحاولة اغتيال
•• عوا�صم-وكاالت:

اتهم العقيد مالك الكردي نائب قائد اجلي�س ال�شوري احلر 
اأ�شيب  الذي  النفجار  بتدبر  ال�شوري  للنظام  تابعة  �شبكات 
ال��ذي يعالج يف تركيا الآن، وذل��ك يف  فيه قائد اجلي�س احل��ر 
�شورية  مناطق  على  والق�شف  ال�شتباكات  فيه  جت��ددت  وق��ت 

كثرة ام�س الثنني. 
ريا�س  العقيد  ق��ائ��د اجلي�س احل��ر  اإ���ش��اب��ة  اإن  ال��ك��ردي  وق���ال 
مقعده  حتت  نا�شفة  عبوة  انفجار  ب�شبب  كانت  احل��ر  الأ�شعد 
اأدى اإىل برت �شاقه اليمنى  بال�شيارة التي كانت تقله، وهو ما 

واإ�شابة �شائق ال�شيارة بجروح يف الراأ�س.
لغتيال  حم��اول��ة  يف  احل���ادث  بتدبر  ال��ن��ظ��ام  ر�شميا  وات��ه��م 
الأ����ش���ع���د، وق�����ال ن��ت��ه��م ال��ن��ظ��ام ال�������ش���وري. وق�����ال: م��ث��ل هذا 
ال�شوري  اجلي�س  لأف��راد  النظام  قبل  من  متوقع  ال�شتهداف 

احلر.
التي  التدابر الأمنية  اأن ه��ذا احل��ادث وق��ع رغ��م  اإىل  واأ���ش��ار 
يتخذونها، م�شرا اإىل اأنهم يتابعون ما �شماه �شبكات النظام، 
ولكنه  حما�شبتهم،  وت��ت��م  منها،  ك��ب��را  ع���ددا  �شبطوا  واأن��ه��م 
األ تقع خروقات توؤدي اإىل وقوع مثل  اأنه من ال�شعب  اأو�شح 

هذه احلوادث.
اإنه يتلقى  ويف نف�س ال�شياق قالت م�شادر مقربة من الأ�شعد 
العالج حاليا باأحد امل�شت�شفيات الرتكية بعد اإ�شابة خطرة يف 

�شاقه اإثر تعر�شه ملحاولة اغتيال يف �شرق �شوريا.
واأو�شحت امل�شادر ذاتها اأن الأ�شعد يف حالة م�شتقرة وجترى له 
عملية جراحية يف �شاقه. كما اأفاد مرا�شل اجلزيرة اأن الإ�شابة 
جنمت عن انفجار عبوة نا�شفة حتت مقعد ال�شيارة التي كان 
ي�شتقلها قائد اجلي�س ال�شوري احلر يف دير الزور ب�شرق �شوريا، 

واتهم مقربون منه النظام احلاكم مبحاولة اغتياله.
للنظام  تابعة  مقاتلة  احل��ر  اجلي�س  اأ�شقط  الأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 

ال�شوري بالغوطة ال�شرقية بدم�شق.
كما نقلت رويرتز عن �شكان بالعا�شمة وم�شدر اأمني اأن مقاتلي 
املعار�شة اأطلقوا الع�شرات من قذائف الهاون على و�شط دم�شق 
واأ�شابوا منطقة �شديدة التاأمني على بعد كيلومرت من مقر 

الرئي�س ب�شار الأ�شد.
�شيا�شيا ح�شلت املعار�شة ال�شورية على مقعد دم�شق يف القمة 
يراأ�س  ان  على  ال��ث��الث��اء  ال��دوح��ة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  العربية 
معاذ  املعار�س  ال�شوري  لالئتالف  امل�شتقيل  الرئي�س  وفدها 
على  بظاللها  تلقي  الداخلية  انق�شاماتها  ان  ال  اخلطيب، 

الجناز املعنوي الكبر الذي حتققه.
وقال ممثل املعار�شة ال�شورية لدى قطر نزار احلراكي الثنني 
ان رئي�س الئتالف املعار�س الذي قدم ا�شتقالته الحد �شيمثل 
�شوريا يف القمة العربية يف الدوحة على را�س وفد من ثمانية 
ا�شخا�س، وذلك يف �شابقة منذ تعليق ع�شوية دم�شق يف ت�شرين 

الثاين نوفمرب 2011.

وا����ش���اف احل���راك���ي ان ال�����ش��ي��خ م��ع��اذ ���ش��ي��ج��ل�����س ع��ل��ى املقعد 
املخ�ش�س ل�شوريا يف قمة الدوحة حيث �شرا�س الوفد الذي 
ي�شم ثمانية ا�شخا�س بينهم ال�شيد هيتو يف ا�شارة اىل رئي�س 

احلكومة املوؤقتة لالئتالف غ�شان هيتو.
بدوره، كتب اخلطيب على موقعه اللكرتوين بعد التوكل على 
اهلل وال�شتخارة ال�شرعية وال�شت�شارة للعديد من الثقات )...( 

قررت القاء كلمة با�شم ال�شعب ال�شوري يف موؤمتر الدوحة.
�شتناق�س  ال��ت��ي  بال�شتقالة  ل��ه  ع��الق��ة  ل  ام���ر  ه���ذا  وا���ش��اف 

لحقا.
وقد اعلن م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف جامعة الدول العربية يف 
ع�شية  للمعار�شة  اجلامعة  يف  �شوريا  مقعد  منح  �شابق  وق��ت 
قمة ال��دوح��ة. وك���ان الئ��ت��الف امل��ع��ار���س اع��ل��ن الح���د تلقيه 
الدوحة وتوجهت النظار اىل رئي�س  للم�شاركة يف قمة  دعوة 

حكومته املوقتة غ�شان هيتو لراأ�س الوفد.
املعار�شة  دع��وة  متت  ان��ه  العربية  اجلامعة  يف  امل�شوؤول  وتابع 
اخلارجية  وزراء  من  تو�شية  هناك  لن  القمة  يف  للم�شاركة 
تراه  ال��ت��ي  وال��ت��م��ث��ي��ل  بال�شكل  ال��ق��م��ة  امل��ع��ار���ش��ة يف  ب��ح�����ش��ور 

منا�شبا.
ومل يتخذ وزراء اخلارجية الذين اجتمعوا يف الدوحة الحد 
ابدت  فيما  العربية،  القمة  يف  ال�شورية  امل�شاركة  ح��ول  ق��رارا 
العراق واجلزائر حتفظات حيال منح مقعد �شوريا للمعار�شة، 

كما ناأى لبنان بنف�شه عن القرار

كريي يف كابول لتهدئة التوتر مع كرزاي 
•• كابول-ا.ف.ب:

و���ش��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الم��رك��ي��ة ج��ون ك��ري اىل افغان�شتان الث��ن��ني يف 
زيارة مفاجئة تهدف اىل تهدئة التوتر بني البلدين اللذين يتفاو�شان حول 

�شراكة ا�شرتاتيجية على املدى الطويل.
وحطت طائرة كري الذي يقوم باول زيارة اىل افغان�شتان منذ توليه مهامه 
يف كانون الثاين يناير، ع�شرا يف كابول على ما افاد مرا�شل فران�س بر�س كان 
معه على منت الطائرة. ،واأجرى كري مباحثات مع الرئي�س الفغاين الذي 
انتقد  لكنه   2001 منذ  الطل�شي  احللف  يف  وحلفاوؤها  وا�شنطن  تدعمه 

ب�شدة يف الونة الخرة النت�شار الع�شكري المركي يف بالده.
وبعد اكرث من 11 عاما على الطاحة بنظام طالبان، تعتزم القوات الدولية 
الن�شحاب من افغان�شتان بحلول نهاية 2014 وت�شليم امل�شوؤوليات المنية 
ل��ل��ق��وات الف��غ��ان��ي��ة يف خ��ط��وة جم��ازف��ة بينما ا���ش��ت��دت ح��رك��ة ال��ت��م��رد خالل 
ان  بو�شوح  �شيذكر  ك��ري  ان  ام��رك��ي  م�شوؤول  و���ش��رح  الخ���رة.  ال�شنوات 
الوليات املتحدة تلتزم ب�شكل دائم يف افغان�شتان وان هذا اللتزام �شيتوا�شل 

بعد الفرتة النتقالية" نهاية 2014 وان الطريق لن تكون بدون عراقيل.
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و�شل اىل الدوحة لرتوؤ�س وفد الدولة بالقمة العربية 

حممد بن را�شد ي�شتعر�س مع اأمري قطر جدول اأعمال القمة

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س بيالرو�شيا العالقات الثنائية واآخر التطورات يف املنطقة والعامل

من�شور بن زايد ي�شهد توقيع 4 اإتفاقيات تعاون لدعم االأن�شطة الطالبية اجلامعية
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ومعايل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
�شوؤون  وزارة  توقيع  حفل  العلمي 
الرئا�شة اإتفاقيتي تعاون مع جامعة 
زايد وجامعة الإمارات تتعلق بدعم 
اجلامعتني  يف  الطالبية  الأن�شطة 
اإن�������ش���اء م��رك��ز جامعة  م���ن خ����الل 
ومركز  املجتمع  لتنمية  الإم����ارات 

جامعة زايد لتنمية املجتمع.
اإتفاقيتي تعاون مع  كما مت توقيع 
امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
موقعني  لإن�������ش���اء  رواد  ال���ري���ادي���ة 
متخ�ش�س  اأح��ده��م��ا  اإل��ك��رتون��ي��ني 
ال�شغر  متناهية  امل�����ش��اري��ع  ب��دع��م 
والأف����راد  املنتجة  الأ���ش��ر  م�شاريع 
امل���ن���ت���ج���ني ب���ي���ن���م���ا ي����رك����ز امل���وق���ع 
ال����ث����اين ع���ل���ى دعم  الل�����ك�����رتوين 
ال�شغر  احل���ج���م  ذات  امل�������ش���اري���ع 
ال�شبكة  بها  تهتم  والتي  واملتو�شط 
ال�شغرة  امل�شاريع  لدعم  الوطنية 

واملتو�شطة.
وت��������اأت��������ي اإت�����ف�����اق�����ي�����ت�����ا امل����وق����ع����ني 
اهتمام  ل��رت���ش��ي��خ  الإل���ك���رتون���ي���ني 
القيادة احلكيمة بتمكني املواطنني 
ل�شوق  للدخول  قدراتهم  وتطوير 
وتنمية  جم��الت��ه  مبختلف  العمل 
قدراتهم يف ريادة الأعمال ولتحقيق 
روؤية القيادة املتعلقة بتعزيز قيمة 
ال��ع��م��ل ل���دى ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع كافة 
تعزيز  يف  التفاقيتان  و�شت�شهم   .
ال�����ش��ي��ا���ش��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
وتعزيز  املحلي  املنتج  دع��م  جم��ال 

•• اأبوظبي -وام:

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ن��ظ��م 
ال�شف  ل��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ل���ق���اءات 
اأبوظبي  م��ن  ك��ل  ع�����ش��ر يف  ال��ث��اين 
والعني والغربية لتعريفهم بربامج 
للطلبة  امل��ق��دم��ة  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح 
ملوا�شلة  امل���ت���ف���وق���ني  امل����واط����ن����ني 
تعليمهم اجلامعي يف اأرقى واأف�شل 
الدولة وخارجها.  داخل  اجلامعات 

الطلبة  تعريف  على  اللقاء  ي�شاعد 
�شوق  امل��ط��ل��وب��ة يف  ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الدرا�شية  امل���ن���ح  وب����رام����ج  ال��ع��م��ل 
امل����ج����الت  امل����ق����دم����ة يف خم���ت���ل���ف 
الذي  والدعم  احلوافز  عن  ف�شال 
املتفوقني.  للطلبة  املجل�س  يقدمه 
املطرو�شي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
اإدارة الإر����ش���اد وال��ب��ع��ث��ات يف  م��دي��ر 
للتعليم..حر�س  اأبوظبي  جمل�س 
اللقاءات  هذه  تنظيم  على  املجل�س 

لهم  تو�شح  واملجل�س  الطلبة  ب��ني 
�شروط اللتحاق بالربنامج واملزايا 
من  بتجاوب  حظيت  فيما  املقدمة 
الإي��ج��اب��ي يف  ل��دوره��ا  الطلبة  قبل 
اجلامعية  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م  حت��دي��د 
وع���دم ال��وق��وع يف احل���رة والرتدد 
التعليم  مبوؤ�ش�شات  اللتحاق  عند 
ال���ع���ايل. واأ�����ش����اف امل��ط��رو���ش��ي اأن 
اإىل  يهدف  الدرا�شية  املنح  برنامج 
امل�شاهمة يف اإعداد الكوادر الب�شرية 

على عدد من المتيازات واحلوافز 
وي�شهل  ����ش���ه���ري���ة  م����ك����اف����اأة  م��ن��ه��ا 
املجل�س اإجراءات التعيني للوظائف 
بعد التخرج. ويحظى برنامج املنح 
الدرا�شية للطلبة املتفوقني باهتمام 
حكومتنا  قبل  م��ن  كبرين  ودع���م 
املجل�س  اعتمد  حيث   .. ال��ر���ش��ي��دة 
ميزانية  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  التنفيذي 
197 مليون درهم  اإ�شافية بقيمة 
ل��ل�����ش��ن��وات الأرب�����ع ال��ق��ادم��ة وذلك 

ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ك����ل ع�����ام يف 
لتقدمي  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق  خمتلف 
ال�شف  الأك��ادمي��ي لطلبة  الإر���ش��اد 
باأهم  وت��ع��ري��ف��ه��م  ع�����ش��ر  ال����ث����اين 
امل�شتقبلية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ف���ر����س 
التي  ال���ع���ل���م���ي���ة  وال���ت���خ�������ش�������ش���ات 
مع  يتما�شى  مبا  الإم���ارة  حتتاجها 
 . 2030 اأبوظبي الطموحة  روؤية 
واأ�شار اإىل اأن هذه اللقاءات ت�شمنت 
ونقا�شات  ت��ق��دمي��ي��ة  ع��رو���س  ع���دة 

ويجب  يعادلها  ما  اأو  ع�شر  الثاين 
ال�شخ�شية.  امل��ق��اب��ل��ة  ي��ج��ت��از  اأن 
اأن  للمنحة  التقدمي  يف  وي�شرتط 
تخ�ش�شات  ���ش��م��ن  امل��ن��ح��ة  ت���ك���ون 
تتنا�شب  املجل�س  قبل  م��ن  خم��ت��ارة 
امل�شتقبلية  الإم���ارة  احتياجات  م��ع 
وعلى الطالب املتقدم للربنامج اأن 
يلتزم باأن ل يقل معدله الرتاكمي 
الطالب  وي��ح�����ش��ل   . ر3   0 ع����ن 
الدرا�شية  امل��ن��ح  ب��ربن��ام��ج  امللتحق 

احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  امل���وؤه���ل���ة 
خالل  من  العمل  �شوق  ومتطلبات 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
املتميزة حيث يقدم املجل�س العديد 
الدرا�شية  ل��ل��م��ن��ح  ال����ربام����ج  م���ن 
اجلهات  من  �شركائه  مع  بالتعاون 
وي�شرتط  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  احل��ك��وم��ي��ة 
من  ي��ك��ون  اأن  للمنحة  امل��ت��ق��دم  يف 
مواطني الدولة واأن ل تقل ن�شبته 
ال�شف  املائة يف  85 يف  املئوية عن 

امل�شتفيدين من  لرفع عدد الطلبة 
طالب  لكل  وت��ت��اح  الدرا�شية.  املنح 
الربامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ف��ر���ش��ة 
من  امل��ق��دم��ة  ال�شيفية  التدريبية 
على  ت�شاعد  ب��رام��ج  وه��ي  املجل�س 
وتوفر  العمل  ���ش��وق  يف  الن��خ��راط 
ل��ه��م ف��ر���س اأك���رب ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
تطوير مهارات التوا�شل وذلك من 
املوؤ�ش�شات  اأب��رز  يف  التدريب  خ��الل 

�شواء داخل الدولة اأو خارجها. 

والطلبة  ل���ل���خ���ري���ج���ني  ����ش���ي���ت���اح 
فر�س  اجلامعتني  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
من  ال��دع��م  على  للح�شول  ك��ب��رة 
خالل املركزين للم�شاريع الوطنية 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والج��ت��م��اع��ي��ة 
باإ�شراف  وذلك  بتنفيذها  يرغبون 
مع  والتن�شيق  اجلامعة  اإدارة  م��ن 

وزارة �شوؤون الرئا�شة.
�شوؤون  ل�����وزارة  الإت���ف���اق���ات  وت��ت��ي��ح 
ال��رئ��ا���ش��ة الإ���ش��ت��ف��ادة م���ن ق���درات 
والطالبات  ال���ط���ل���ب���ة  وم�����ه�����ارات 
للم�شاهمة يف تنفيذ الأن�شطة التي 
على  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  تعمل 
�شنوات  ث��الث  م��دى  على  تنفيذها 

من توقيع الإتفاق.
وتاأتي اإتفاقيتا اإن�شاء مركز لتنمية 
املجتمع يف كل من جامعة الإمارات 
اأن�شطة  ����ش���م���ن  زاي�������د  وج���ام���ع���ة 
الأن�شطة  لدعم  الوطني  الربنامج 
ي�������ش���رف على  ال�������ذي  ال���ط���الب���ي���ة 
بقطاع  املجتمع  دع��م  ق�شم  تنفيذه 
�شوؤون  وزارة  يف  املحلية  ال�����ش��وؤون 
ب���رن���ام���ج يحظى  وه�����و  ال���رئ���ا����ش���ة 

مناف�شته يف ال�شوق.
من  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  وتهدف 
رعاية اإن�شاء مركز لتنمية املجتمع 
يف كل من جامعة الإمارات وجامعة 
الفر�شة لكل من  اإت��اح��ة  اإىل  زاي��د 
يف  الدار�شني  والطلبة  اخلريجني 
والتخ�ش�شات  امل�شتويات  خمتلف 
العلمية خلدمة الوطن من خالل 
وم��ه��ارات��ه��م يف  ق��درات��ه��م  ت�شخر 
تطوير وتنفيذ م�شاريع جمتمعية 
ت�شاهم  الطالبية  الأن�شطة  �شمن 
تخدم  التي  املوؤ�ش�شات  دور  دع��م  يف 
الهوية  تعزيز  املجتمع يف جم��الت 
الوطنية وتعزيز التالحم الوطني 
الرعاية  وجم�������الت  وامل��ج��ت��م��ع��ي 
بكافة  وال���ت���وع���ي���ة  الإج���ت���م���اع���ي���ة 
والتوعية  وال��ت��ع��ل��ي��م  جم���الت���ه���ا 
والفنون  الثقافة  ون�شر  ال�شحية 
وجم�������������الت ت����ن����ظ����ي����م ال�������ن�������دوات 
والإجتماعية  العلمية  وامل��وؤمت��رات 
للم�شاهمة يف  بالإ�شافة  والثقافية 
تنظيم خمتلف الفعاليات الوطنية. 
وبناء على اإتفاقيتي اإن�شاء املركزين 

ال�شيخ  �شمو  م��ن  خا�شة  مبتابعة 
من�شور بن زايد اآل نهيان يف اإطار 
ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الثقة 
لدى الطلبة بقدراتهم ومهاراتهم 
على  بالنفع  يعود  مبا  واحت�شانها 

املجتمع والدولة.
لدعم  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  و�شمن 
امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي ال���ذي ي�����ش��رف عليه 
وزارة  يف  امل���ج���ت���م���ع  دع������م  ق�������ش���م 
لروؤية  وحتقيقا  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
العمل  قيمة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ال��ق��ي��ادة 
اإتفاقيتني  .. مت توقيع  يف املجتمع 
لدعم  ال�������ش���ارق���ة  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
اأحدهما  رواد  ال��ري��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اإل���ك���رتوين يعترب  لإن�����ش��اء م��وق��ع 
املواطنني  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ق���اع���دة 
منتجات  لديهم  مم��ن  وامل��واط��ن��ات 
ي�شهم  ال�شغر  متناهية  وم�شاريع 
يف الت�شويق ملنتجاتهم وم�شاريعهم 
جودتها  تطوير  يف  قدرتهم  ويعزز 
وي�شهم يف تو�شيع قاعدة املواطنني 
املنتجني يف الدولة ويطور مفهوم 
جديد  مفهوم  اإىل  املنتجة  الأ���ش��ر 

•• الدوحة-وام:

و�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
حاكم دبي ب�شالمة اهلل وحفظه اىل 
الدوحة م�شاء ام�س على راأ�س وفد 
العادية  العربية  القمة  اىل  الدولة 
تبداأ  ال���ت���ي  وال��ع�����ش��ري��ن  ال���راب���ع���ة 
وت�شتمر  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  اأع��م��ال��ه��ا 

يومني.
والوفد  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
امل��راف��ق يف م��ط��ار ال��دوح��ة الدويل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ���وه  دب��ي 
حمد بن خليفة اآل ثاين اأمر دولة 
قطر احل��دي��ث ح��ول ج��دول اأعمال 
العربية  والق�شايا  العربية  القمة 
اليومني  خ����الل  ���ش��ت��ب��ح��ث��ه��ا  ال���ت���ي 

القادمني.
ث��م حت���رك م��وك��ب ���ش��اح��ب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

اىل مقر اقامته بالدوحة. 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وكان �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي قد غ��ادر  بحفظ اهلل ورعايته 
راأ�س  على  ام�س  م�شاء  الدوحة  اىل 

قطر  دول����ة  اأم����ر  ث���اين  اآل  خليفة 
و�شمو ال�شيخ متيم بن حمد ال ثاين 
ال�شيوخ  م��ن  وع���دد  قطر  عهد  ويل 
القطريني  وامل�����ش��وؤول��ني  وال������وزراء 
ومعايل عبداهلل بن حممد العثمان 

�شفر دولة قطر لدى الدولة.
وق�����د ا���ش��ت��ع��ر���س ����ش���م���وه ث���ل���ة من 
حر�س ال�شرف الذي ا�شطف لتحية 

�شموه.
وب��ع��د ا���ش��رتاح��ة ق�����ش��رة يف �شالة 
املطار  يف  الم����ري����ة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

العربية  ال��ق��م��ة  اىل  ال���دول���ة  وف���د 
ال��ع��ادي��ة ال��راب��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن التي 
تبداأ اأعمالها اليوم الثالثاء وت�شتمر 
يومني. وكان يف وداع �شموه والوفد 
ال��دويل �شمو  املرافق يف مطار دب��ي 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
املالية و�شمو  نائب حاكم دبي وزير 
را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ 
و�شمو  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
الرئي�س  رئي�س هيئة دبي للطران 
الإمارات  ط��ران  ملجموعة  الأع��ل��ى 
حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و���ش��م��و 
اآل مكتوم ومعايل حممد  بن را�شد 

اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان 
�شاحب ال�شمو حاكم دبي وعدد من 
وي�شم  وال��ع�����ش��ك��ري��ني.  امل�����ش��وؤول��ني 
الوفد املرافق ل�شاحب ال�شمو نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب����ي ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ عبداهلل 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ومعايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
الدكتور  وم��ع��ايل  الق��ت�����ش��اد  وزي���ر 
اأن�������ور ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
ومعايل  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة 
وزيرة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
بن  �شلطان  الدكتور  وم��ع��ايل  دول��ة 
دولة  وزي���ر  اجل��اب��ر  �شلطان  اأح��م��د 

•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
البحر  بق�شر  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الك�شندر  الرئي�س  فخامة  ام�س 
جمهورية  رئ��ي�����س  ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و 

بيالرو�شيا والوفد املرافق.
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ورح��ب 
حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية 

امل�شرتك.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ حممد 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة .
و�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 

الغربية .
اآل  زاي��د  بن  �شعيد  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ 
موؤ�ش�شة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

اللقاء ب�شيف البالد حيث جرى 
ا�شتعرا�س العالقات القائمة بني 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
اط��ار حر�س كال  وبيالرو�شيا يف 
البلدين على تعزيز التعاون فيما 
خدمة  امل��ج��الت  �شتى  يف  بينهما 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  مل�������ش���ال���ح 

ال�شديقني .
ال��ت��ط��ورات يف  اآخ���ر  كما مت بحث 
وا�شتعرا�س  وال����ع����امل  امل��ن��ط��ق��ة 
الهتمام  ذات  املوا�شيع  من  ع��دد 

نهيان  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال 
�شيف  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وال���ف���ري���ق 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو 
دي�����وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
بن  ذي��اب  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي 

زايد اآل نهيان .
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ ع��م��ر  و���ش��م��و 
اأمناء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 

موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال 
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ح���م���دان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر 
�شلطان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  العلمي 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة وعدد 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

التناف�شية  ب����ال����ق����درات  ي���رت���ق���ي 
املنتجات  لتناف�س  الأ���ش��ر  ملنتجات 
املحلية  الأ��������ش�������واق  يف  امل���م���اث���ل���ة 

والإقليمية والعاملية.
اآل���ي���ة ت�شمح  امل���وق���ع وف����ق  وي��ع��م��ل 
مل�شاريع  الداعمة  املوؤ�ش�شات  لكافة 
اإبراز  ال�شغر  متناهية  امل��واط��ن��ني 
املنتج  امل�����واط�����ن  دع�����م  يف  دوره��������ا 
وت�شتطيع اأن تقدم من خالل املوقع 
ال��ت��ي ت�شرف  ال���ربام���ج وال��ف��ر���س 
و�شول  ال�شهل  م��ن  ل��ي��ك��ون  عليها 
من  بالإ�شتفادة  يرغب  �شخ�س  كل 
ه��ذه ال��ربام��ج اإىل اجل��ه��ات املعنية 
كافة  على  احل�����ش��ول  م��ن  ويتمكن 
لإظهار  يحتاجها  التي  املعلومات 

قدرته على الإنتاج وتطويرها.
ال���ث���اين تقوم  الإت����ف����اق  وب��ح�����ش��ب 
برعاية  ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزارة 
لل�شبكة  اإل���ك���رتوين  م��وق��ع  اإن�����ش��اء 
ال�شغرة  امل�شاريع  لدعم  الوطنية 
���ش��ب��ك��ة جتتمع  وامل��ت��و���ش��ط��ة وه����ي 
موؤ�ش�شات  ك���اف���ة  م��ظ��ل��ت��ه��ا  حت����ت 
ال�شغرة  امل�����ش��اري��ع  دع���م  وب���رام���ج 
لت�شهم يف  ال��دول��ة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
متكاملة عن  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ب��ن��اء 
رواد الأعمال املواطنني وم�شاريعهم 
لتمكنهم  وقدراتهم  واحتياجاتهم 
م����ن ت���ط���وي���ره���ا ومت���ك���ن ل���ه���م كل 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ���ش��ب��ل 
املوقع  وال��دويل كما يهدف  املحلي 
للتعرف  العاملية  ال�شركات  جل��ذب 
وال�شراكة  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س  ع��ل��ى 
والإ�����ش����ت����ث����م����ار امل���������ش����رتك ال���ت���ي 
ال�شباب  م���ع  ع��ق��ده��ا  امل��م��ك��ن  م���ن 
امل�شاريع  اأ����ش���ح���اب  الإم����ارات����ي����ني 
ال�شغرة واملتو�شطة ويكون املوقع 
املعنيني  جل��م��ي��ع  حقيقيا  م��ل��ت��ق��ى 
ب�شبكات  وي���رت���ب���ط  ال�������ش���اأن  ب���ه���ذا 
ال��ت��وا���ش��ل الإج��ت��م��اع��ي مم��ا يعزز 

فر�س الت�شويق مل�شاريع ال�شباب.

ومعايل حممد بن نخرة الظاهري 
�شفر الدولة لدى جمهورية م�شر 
العربية مندوب الدولة الدائم لدى 
الفريق  و�شعادة  العربية  اجلامعة 

مكتب  مدير  الفتان  را���ش��د  م�شبح 
الدولة  نائب رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 

وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
�شيف  را���ش��د  و���ش��ع��ادة جمعة  ب��دب��ي 
دولة  الدولة لدى  �شفر  الظاهري 

قطر.

�شوؤون  وزارة  ع��ن  الإت��ف��اق��ات  وق���ع 
ال���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد 
لقطاع  ال���������وزارة  وك���ي���ل  امل���ق���ب���ايل 
جامعة  عن  ووق��ع  املحلية  ال�شوؤون 
�شعادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
النعيمي  را�����ش����د  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور 
زايد  جامعة  وع��ن  اجلامعة  مدير 
اجلا�شم  �شليمان  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
عن  وق��ع  فيما  زاي��د  جامعة  مدير 
امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
ال���ري���ادي���ة ����ش���ع���ادة اأح���م���د حممد 
املدفع رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة 
التنفيذيني  امل��دراء  بح�شور  وذلك 
اأع�����ش��اء ال�����ش��ب��ك��ة ال��وط��ن��ي��ة لدعم 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رة  امل�����ش��اري��ع 
2010 من  ت��اأ���ش�����ش��ت ع���ام  وال��ت��ي 
م��وؤ���ش�����ش��ات خمت�شة  خ��م�����س  ق��ب��ل 
بدعم هذا النوع من امل�شاريع وهي 
لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رة وامل��ت��و���ش��ط��ة و 
امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق 
امل�شاريع  ال�شارقة لدعم  و موؤ�ش�شة 
�شعود  ب��رن��ام��ج  و  رواد   ال��ري��ادي��ة 
ب��ن را���ش��د امل��ع��ال ل��رع��اي��ة م�شاريع 
�شقر  بن  �شعود  برنامج  و  ال�شباب 

لدعم م�شاريع ال�شباب .
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را�شد  اأ�����ش����اد  وق����د 

الإم����ارات  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 
يف  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة  ب�����دور 
ب����رام����ج �شقل  وت���ك���ري�������س  ت���ع���زي���ز 
املهارات املجتمعية التي تهدف اإىل 
ال�شباب  وم��ه��ارات  ق���درات  تطوير 
لقيادة  الأمثل  الإع���داد  واإع��داده��م 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ال��وط��ن��ي  العمل 
�شوؤون  وع��م��ادة  اجلامعة  اأن  وق���ال 
اخل�شو�س  وج�����ه  ع���ل���ى  ال��ط��ل��ب��ة 
والتقدير  الم��ت��ن��ان  بكل  ي��ن��ظ��ران 
لهذا ال��دور ال��رائ��د وم��ب��ادرة وزارة 
�شوؤون الرئا�شة يف الدعم املتوا�شل 
واخلريجني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وامل�����ش��ت��م��ر 
وت�����وف�����ر اخل�����دم�����ات ال���ت���وع���وي���ة 
جانب  اإىل  والتدريبية  والتثقيفية 
املوجهة  اخلدمية  امل�شاريع  برامج 

ملختلف فئات املجتمع.
اأن امل��رك��ز اجل��دي��د مركز  واأ���ش��اف 
املجتمع  لتنمية  الإم����ارات  جامعة 
العمل  م�شرة  تدعيم  يف  �شي�شاهم 
التنمية  جم�������الت  يف  ال����وط����ن����ي 
امل�شتدامة. من جانبه اأعرب اأحمد 
اأمناء جمل�س  حممد املدفع رئي�س 
امل�شاريع  ل��دع��م  الوطنية  ال�شبكة 
ال�شغرة واملتو�شطة وبالإنابة عن 
اأع�شاء ال�شبكة متمثلني يف �شندوق 
وموؤ�ش�شة  امل�شاريع  لتطوير  خليفة 

امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وموؤ�ش�شة  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رة 
رواد وبرنامج �شعود بن �شقر لدعم 
م�شاريع ال�شباب وبرنامج �شعود بن 
را�شد املعال لدعم م�شاريع ال�شباب 
عن خال�س �شكره وتقديره لوزارة 
ودعمها  لرعايتها  الرئا�شة  �شوؤون 
مل��وق��ع ال�����ش��ب��ك��ة واإط���الق���ه���ا موقع 
�شبكة امل�شروعات متناهية ال�شغر.

للوزارة  ب��ال�����ش��ك��ر  امل���دف���ع  وت���وج���ه 
ع����ل����ى رغ���ب���ت���ه���ا يف ت����ط����وي����ر ه����ذا 
التعاون م�شتقبال يف دعم املبادرات 
بال�شبكتني  اخل��ا���ش��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
واأ�شار اإىل اأن وزارة �شوؤون الرئا�شة 
قد �شاهمت يف تفعيل املنظومة بني 

فئات امل�شروعات املختلفة.
كما توجه ب�شكر خا�س اإىل موؤ�ش�شة 
امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جلهودها  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رة 
املبادرات  ه���ذه  اإجن����اح  يف  ودع��م��ه��ا 
ما  مع  املا�شي خا�شة  العام  خ��الل 
وا�شعة  خ��ربة  من  املوؤ�ش�شة  قدمته 
املجال  ه����ذا  يف  م�����ش��ه��ودة  وري������ادة 
ل�شندوق  امللحوظ  باجلهد  منوها 
والأ�ش�س  املعاير  و�شع  يف  خليفة 
املوقعني  م�شروعا  عليها  ق��ام  التي 

الإلكرتونيني. 

طالب معهد م�شدر ينظمون حملة لتنظيف ال�شاطئ احتفاال ب�شاعة االأر�س 2013 
•• اأبوظبي -وام:

الأر�س  �شاعة  بفعالية  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  يف  ال�شتدامة  ن��ادي  اأع�شاء  احتفل 
يا�س  البحر يف جزيرة  �شاطئ  املخلفات من  واإزال���ة  لتنظيف  تنظيم حملة  خ��الل  2013 من 

وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة � اأبوظبي ومركز اإدارة النفايات و�شركة اأفردا.
وقدم مركز اإدارة النفايات واأفردا املعدات والدعم للطالب واملوظفني الذين ح�شلوا اأي�شا على 
ورئي�شة  العليا  الدرا�شات  اإقبال براين طالبة  �شناء  تولت  للغو�س فيما  املهرة  م�شاعدة مركز 

نادي ال�شتدامة يف معهد م�شدر قيادة الطلبة امل�شاركني يف هذه احلملة.
ال�شاطئ  التي خلفها رواد  النفايات  200 كيلو جرام من  اأكرث من  ومت يف ختام احلملة جمع 

واملركبات.
واختتم اأع�شاء نادي ال�شتدامة الأن�شطة بتنظيم عدد من امل�شابقات والألعاب من بينها م�شابقة 

الأ�شئلة التي تتمحور حول الق�شايا البيئية . 

اأبوظبي للتعليم يعرف طلبة ال�شف ال� 12 بربامج املنح الدرا�شية للعام املقبل

حممد بن را�شد ي�شتقبل الرئي�س اللبناين
الدوحة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي يف مقر اقامته بالدوحة م�شاء ام�س فخامة العماد مي�شال 
بح�شور  اللبناين  الرئي�س  مع  �شموه  وتبادل  اللبنانية.  رئي�س اجلمهورية  �شليمان 
العالقات  ح��ول  احلديث  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 
على  باخلر  يعود  مبا  تنميتها  و�شبل  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  بني  الخوية 
على  املدرجة  واملوا�شيع  العربية  الق�شايا  من  ع��ددا  احلديث  تناول  كما  اجلميع. 

جدول اأعمال القمة العربية الرابعة والع�شرين.
ح�شر اللقاء اأع�شاء الوفد املرافق ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي .. ومن اجلانب اللبناين معايل 

عدنان من�شور وزير اخلارجية والوفد الر�شمي اللبناين. 



03

اأخبـار الإمـارات
االثنني -    25   مارس    2013 م    -    العـدد   10749
Monday   25    March    2013  -  Issue No   10749

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جتديد �شهادة االآيزو يف تقنية �شرطة اأبوظبي
لنظام اإدارة خدمة تقنية املعلومات و�شهادة اأمن املعلومات اآيزو 
27001 . واأو�شح اأن الإدارة ا�شتقبلت فريق خرباء التدقيق 
ا�شتمرت  زي���ارة  يف  العاملية  ريجي�شرت  ل��وي��دز  ل�شركة  ال��ت��اب��ع 
اخل��رباء عن  وبح�شب  نتائجها  واأ�شفرت  اأي��ام عمل  اأربعة  ملدة 
اجلودة  لنظام  العاملية  للمعاير  تطبيقها  يف  الإدارة  متيز 
ال�شادر  التقرير  واأ���ش��ار   .  9001  :2008 الإي���زو  الإداري 
لل�شهادة  املانحة  ال�شركة  وه��ي  ريجي�شرت  ل��وي��دز  �شركة  ع��ن 
املعلومات  تقنية  اإدارة  حققته  ال���ذي  امل��ل��م��و���س  ال��ت��ق��دم  اإىل 
من  النظام  متطلبات  جميع  تطبيق  �شعيد  على  والت�شالت 
ل��الإدارة على جميع  الأداء  وموؤ�شرات  الأه��داف  توثيق  خالل 
ل�شرطة  العامة  بال�شرتاتيجية  وربطها  الإداري���ة  امل�شتويات 

•• اأبوظبي-وام:

ل���الإدارة  التابعة  والت�����ش��الت  املعلومات  تقنية  اإدارة  ج���ددت 
الآيزو  �شهادة  اأبوظبي  �شرطة  يف  املركزية  للعمليات  العامة 
�شهادة  على  وح�شلت  اجل���ودة  اإدارة  لنظام   9001:2008
معتمدة بذلك من �شركة لويدز ريج�شرت العاملية .. وذلك ملدة 
ال�شهادة  على  الإدارة  26 موظفا يف  ح��از  فيما  �شنوات  ث��الث 
اآيزو  اجل���ودة  اإدارة  نظام  على  الداخلي  التدقيق  يف  الدولية 
2008: 9001 . وقال العقيد اأنور عبداهلل املال مدير اإدارة 
تقنية املعلومات والت�شالت اأن الإدارة تقوم حاليا بالتح�شر 
للح�شول على �شهادة الآيزو 20000 �شهادة اجلودة العاملية 

اأبوظبي واللتزام باجلودة . واأكد العقيد املال حر�س الإدارة 
على تطوير الكفاءات الب�شرية لديها واإيالئها اأهمية ق�شوى 
بهدف الو�شول اإىل كوادر موؤهلة يف املجالت كافة لفتا اإىل اأن 
جتديد الآيزو ميثل �شهادة مهمة لنجاح ا�شرتاتيجية التطوير 
اإلكرتونية  خدمات  تقدمي  اإىل  و�شول  الدائمني  والتحديث 
على  حت��ر���س  ال��ت��ي  الإدارة  ل�شرتاتيجية  جت�شيدا  متميزة 
اجلودة والرتقاء والتطوير يف جميع الأق�شام . واأ�شاد بجهود 
فريق اجلودة بالإدارة وجميع العاملني من �شباط وموظفني 
واملحافظة على  الإداري��ة  والأنظمة  املعاير  اأف�شل  يف تطبيق 
ه��ذا الإجن���از ال��ذي يعترب ح��اف��زا ملزيد م��ن الإب����داع والتقدم 

والتطور واجلودة وفقا ل�شرتاتيجية واأهداف القيادة.

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من امل�شاريع يف خمتلف اإمارات الدولة بتكلفة 243 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأق�������رت جل���ن���ة م��ت��اب��ع��ة م����ب����ادرات 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شاريع  م��ن  ..ع����ددا  اهلل  حفظه 
خمتلف  يف  التطويرية  والربامج 
اإم������ارات ال���دول���ة ب��ت��ك��ل��ف��ة حوايل 
..وذل�������ك  دره�������م  م���ل���ي���ون   243
ال�شمو  تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
ال��دول��ة وم��ت��اب��ع��ة الفريق  رئ��ي�����س 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة.  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اعتمدتها  التي  امل�شاريع  و�شملت 
ال��ل��ج��ن��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا الذي 
الدكتور  منه معايل  ح�شر جانبا 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن  ع������ب������داهلل 
العامة.. الأ�شغال  وزي��ر  النعيمي 
ع���ددا م��ن ال��ربام��ج ال��رام��ي��ة اإىل 
ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي يف 
اإم��ارة راأ���س اخليمة بتكلفة 160 

تطوير  ب���ج���ان���ب  دره������م  م���ل���ي���ون 
العاطلني  واإدماج  التعليم وتاأهيل 
عن العمل. كما �شملت اإن�شاء 71 
فيال �شكنية للمواطنني املنت�شبني 
منطقة  يف  امل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 
الع�شرية  ل��ل��ن��م��اذج  وف��ق��ا  ال��ذي��د 
ومعاير  اللجنة  اعتمدتها  التي 
ح�شول  ي�شمن  مب��ا  ال���ش��ت��دام��ة 
الع�شري  امل�����ش��ك��ن  ع��ل��ى  امل���واط���ن 
املتميز.. بجانب عدد من الأعمال 
مب�شروع  اخل���ا����ش���ة  الإ����ش���اف���ي���ة 
الفجرة  زاي����د يف  ال�����ش��ي��خ  ج��ام��ع 
م���ن���ه���ا اأع�����م�����ال رخ�������ام اجل�������دران 
وال�شجاد  والإ����ش���اءة  وال���زخ���ارف 
وغرها بتكلفة 19 مليون درهم. 
وبلغت تكلفة اإن�شاء امل�شجد 227 
مليون درهم ويتوقع الإنتهاء من 
فيما  العام احلايل  نهاية  ت�شييده 
ي�شتوعب  معمارية  حتفة  يعترب 
28 األف من امل�شلني ويحوي �شت 
م��اآذن ي�شل ارتفاع اأرب��ع منها اإىل 
100 مرت كما يوجد به 65 قبة 

خمتلف  تغطي  الأق��ط��ار  متعددة 
الأماكن يف امل�شجد. و�شرح معايل 
وزير  نائب  الزعابي  جمعة  اأحمد 
�شوؤون الرئا�شة رئي�س اللجنة..اأن 
اإقرار هذه الربامج التنموية ياأتي 
ال�شمو  تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
رئي�س الدولة الرامية اإىل تطوير 
القطاعات  يف  الأداء  م�����ش��ت��وى 

القيادات  تطوير  ب��رام��ج  بجانب 
راأ�س  اإمارة  الإ�شرافية وال�شابة يف 
الربامج  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  اخليمة. 
لتطوير  اأي�شا  تهدف  التطويرية 
ب���رن���ام���ج منح  ال��ت��ع��ل��ي��م وم���ن���ه���ا 
اجلامعية  للتخ�ش�شات  درا���ش��ي��ة 
وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا اإ���ش��اف��ة اإىل 
برنامج خا�س بالإعداد اجلامعي 

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف اإم����ارات 
الربامج  اأن  كافة..موؤكدا  الدولة 
اللجنة  اعتمدتها  التي  التنموية 
جاءت بتوجيهات الفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
هدفت.. فيما  اأبوظبي  عهد  ويل 

التنفيذية  ال���ق���ي���ادات  ل��ت��ط��وي��ر 
الو�شطى  وال�����ق�����ي�����ادات  ال���ع���ل���ي���ا 

للح�شول  اأك���رب  ف��ر���ش��ا  مينحهم 
على الوظائف املنا�شبة مبا يدعم 
التوطني . وقال معاليه اإن اهتمام 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
باملواطنني �شمل تفا�شيل حياتهم 
م�شتواهم  م���ن  ي��رف��ع  مب���ا  ك��اف��ة 
ويحقق  والجتماعي  القت�شادي 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  روؤي��������ة 
ال���دول���ة ب��ت��وف��ر م��ن��ظ��وم��ة حياة 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف خمتلف  م��ت��م��ي��زة 
اللجنة  وناق�شت  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء 
خ�������الل اإج����ت����م����اع����ه����ا ع��������ددا من 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  امل��وا���ش��ي��ع 
اأعمالها واتخذت ب�شاأنها القرارات 
الذي  الج��ت��م��اع  ح�شر  املنا�شبة. 
جمعة  اأح����م����د  م����ع����ايل  ت����راأ�����ش����ه 
ال��زع��اب��ي ك��ل م��ن ج��رب ال�شويدي 
و حم���م���د ع����ب����داهلل ال���رم���ي���ث���ي و 
وعبداهلل  امل��ق��ب��ايل  حم��م��د  �شعيد 
حممد  حم��م��د  و  النعيمي  �شيف 
امل��ع��ي��ن��ي وح�شن  ���ش��ال��ح وحم��م��د 

املن�شوري. 

بناء  وب��رام��ج  املتميزين  للطلبة 
القدرات خا�س بالطلبة املتاأخرين 
درا�شيا عالوة على برامج تطوير 
مهارات القيادات املدر�شية واإعداد 
قيادات مدر�شية م�شتقبلية. ونوه 
باأنه على �شعيد دعم فر�س العمل 
املنا�شبة للمواطنني فقد ت�شمنت 
اللجنة.. التي اعتمدتها  الربامج 
برامج لتاأهيل املواطنني العاطلني 
مهارات  جم����الت  يف  ال��ع��م��ل  ع���ن 
تاأهيل  برامج  و  الإجنليزية  اللغة 
ال�شغرة  امل�����ش��اري��ع  وع���م  مهنية 
على  ع���الوة  الوظيفي  وال��ت��اأه��ي��ل 
اأك��ادمي��ي��ة راأ�����س اخليمة  ت��و���ش��ي��ع 
اأف��رع لالأكادميية  بناء  من خالل 
يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة يف الإم�����ارة 
والرم�س.  مثل اجلزيرة احلمراء 
اأن هذه الربامج  واأو�شح الزعابي 
وتعزيز م�شتويات  رفع  �شاأنها  من 
التعليمية  امل��ج��الت  يف  املواطنني 
الأثر  ل��ه  مم��ا  والقيادية  واملهنية 
الأكرب على م�شتويات اأدائهم مما 

حجز 489 مركبة و�شحب 90 رخ�شة قيادة ال�شهر املا�شي بالعني
•• العني-وام: 

حجز ق�شم مرور ودوريات العني مبديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي 489 مركبة ل�شتيفائها 
قيادة ملخالفة  90 رخ�شة  ب�شحب  قام  وامل��رور كما  ال�شر  ل�شحبها ح�شب قوانني  املوجبة  ال�شروط 
امليدانية  ال�شبط  حمالت  �شمن  املا�شي  فرباير  �شهر  خالل  وذل��ك  وامل��رور  ال�شر  قوانني  قائديها 
املكثفة للحد من جميع الأ�شباب التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث املرورية بالعني . واأكد الرائد �شالح 
العني  الداخلية واخلارجية مبدينة  الطرق  الدوريات على  الق�شم تكثيف  عبداهلل احلمري رئي�س 
خا�شة خالل الفرتة املقبلة التي ت�شهد عطلة الربيع بالن�شبة للطالب. و�شدد احلمري على �شرورة 
الت�شابق  املحددة وعدم  وال�شرعات  وامل��رور  ال�شر  بقوانني  ال�شباب  املركبات خ�شو�شا  قائدي  التزام 
على الطريق وعدم جتاوز الإ�شارة ال�شوئية احلمراء و ا�شتخدام الهاتف اأثناء القيادة منوها بت�شديد 

العقوبات على ال�شائقني غر امللتزمني.

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يبداأ زيارة اإىل بكني

املوؤمتر الدويل الأمن املعلومات ينطلق اليوم مب�شاركة 104 خرباء دوليني

•• بكني-وام:

و�شل معايل حممد اأحمد املر رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي على 
اإىل بكني م�شاء  راأ���س وفد املجل�س 
جلمهورية  زي����ارة  يف  الول  اأم�����س 
ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة ت�����ش��ت��غ��رق عدة 
الزيارة  خ���الل  امل���ر  ويلتقي  اأي����ام. 
التي تاأتي تلبية لدعوة ر�شمية من 
معايل زانغ داجيانغ رئي�س املجل�س 
ال�شيني  ال�شعب  ل��ن��واب  ال��وط��ن��ي 
نواب  جمل�س  رئي�س  معايل  مع   ..
اك�شيا  وم��ع��ايل  ال�شينى  ال�����ش��ع��ب 
ب��ول��ون��غ اأم����ني ع���ام جل��ن��ة احلزب 
مبقاطعة زيجياجن ورئي�س جمل�س 
ال�شعبية وكذلك  مقاطعة زجياجن 
مقاطعة  ن��واب  جمل�س  رئي�س  م��ع 

املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  امل��ر 
العالقات  �شهدته  ال��ذي  بالتطور 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
وج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
بالعالقات  الأخ��������رة  ال�������ش���ن���وات 
واأ�شار   . ال���دول���ت���ني  ق��ي��ادت��ى  ب���ني 
من  امل���ت���ب���ادل���ة  ال�����زي�����ارات  اأن  اإىل 
ج���ان���ب ال���ق���ي���ادة الإم����ارات����ي����ة اإىل 
ال�����ش��ني وال���ق���ي���ادة ال�����ش��ي��ن��ي��ة اإىل 
التفاهم  ي�شودها  الم����ارات  دول���ة 
امل�شرتك والرغبة يف بناء عالقات 
امل�شتويات  خمتلف  يف  اأوث��ق  تعاون 
والثقافية  والقت�شادية  ال�شا�شية 
وفد  زي���ارة  اإن  وق��ال   . والتعليمية 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي اإىل 
تاأتي  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ب��ح��ك��م ان���ه ميثل 

جوندجو. وكان يف ا�شتقبال معاليه 
�شعادة ليو دونغ   .. املرافق  والوفد 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  دون���غ 
ال�شعب  ن����واب  ملجل�س  اخل��ارج��ي��ة 
اأحمد عدي  و�شعادة عمر  ال�شيني 
الدولة  ���ش��ف��ر  ال��ب��ي��ط��ار  ن�����ش��ي��ب 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  ل��دى 
���ش��ع��ادة كل  املجل�س  وف���د  وي�����ش��م   .
الب�شطي و�شعادة  من عفراء را�شد 
عبداللطيف  عبدالرحيم  الدكتور 
ال�����ش��اه��ني و����ش���ع���ادة ���ش��امل حممد 
اأحمد  و�شعادة  العامري  بالركا�س 
و�شعادة  ال�شام�شي  رح��م��ة  حممد 
اأع�شاء  ال��ظ��اه��ري  را���ش��د  �شلطان 
حممد  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  املجل�س 
العام  الأم�������ني  امل�����زروع�����ي  ����ش���امل 
حممد  م��ع��ايل  ون����وه   . للمجل�س 

وال�شعبي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  اجل����ان����ب 
تو�شيع  يف  ورغ���ب���ة  الإم���������ارات  يف 
ع����الق����ات����ه م�����ع جم���ل�������س ال����ن����واب 
احلديث  ت��ب��ادل  واأي�����ش��ا  ال�شينى 
يف الأم������ور وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي تهم 
باأن  البلدين منوها  العالقات بني 
حت�شن  �شياق  �شمن  تاأتي  ال��زي��ارة 
العالقات بني الدولتني وال�شعبني 
وتطوير  ال���ت���ك���ام���ل  م����ن  ومل����زي����د 
ال��ع��الق��ات . واأ����ش���ار م��ع��ايل رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ى الحت������ادي اإىل 
الربملانية  ال�شعبتني  بني  التعاون 
ال�شينية  وال��ربمل��ان��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة 
خالل املوؤمترات الربملانية الدولية 
والإقليمية خا�شة مع وجود توافق 
����ش���واء على  ال��ق�����ش��اي��ا  يف م��ع��ظ��م 
م�شتوى العامل اأو القارة الآ�شيوية 

ك���رم ال��دك��ت��ور اأح���م���د ���ش��ع��ي��د بن 
هزمي مدير عام حماكم دبي عدد 
الذين  دب��ي  حماكم  موظفي  من 
اأنهوا درا�شاتهم اجلامعية، وذلك 
يف اإط����ار م���ب���ادرة ���ش��ك��راً ال��ت��ي مت 
الكوادر  جميع  لتكرمي  اإطالقها 
الق�شائية  الهيئة  من  الوظيفية 
والإداري���ة يف حماكم دب��ي، وذلك 
الدائرة  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  يف 
ال���ري���ادة يف ع��م��ل امل��ح��اك��م ، من 
الداخلية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
والتميز  الإب������داع  ع��ل��ى  امل��ح��ف��زة 
وا�شتقطاب واملحافظة على املوارد 

الب�شرية ذات الكفاءة العالية.
اأن  واأك���د مدير ع��ام حماكم دب��ي 
ه��ذا ال��ت��ك��رمي ي��اأت��ي ح��ر���ش��اً على 
حت��ف��ي��ز م��وظ��ف��ي ال����دائ����رة على 
العلم وموا�شلة حت�شيلهم  طلب 
باأدائهم  ي��رت��ق��ي  مب���ا  ال���درا����ش���ي 
عملهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  واإنتاجيتهم 
اإىل  اأكادميية ت�شاف  اأ�شول  وفق 
اكت�شبوها  التي  العملية  خربتهم 

حماكم  يف  ع��م��ل��ه��م  خ�����الل  م����ن 
دبي مبختلف الإدارات والأق�شام، 
واأ�شاد بن هزمي بجهود املوظفني 
ظهر  ال����ذي  ال��الف��ت  للم�شتوى 
تتبع  اأث������ن������اء  ال�����ط�����الب  ع���ل���ي���ه 
م�����ش��رت��ه��م ال��درا���ش��ي��ة م���ن قبل 
و�شعيهم  الب�شرية،  امل���وارد  اإدارة 
املوؤهل  اك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  احل��ث��ي��ث 

العلمي املنا�شب.

ب���ن ه����زمي ع��ل��ى �شرورة  واأ�����ش����ار 
م���وا����ش���ل���ة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي يف 
جم����ال ال���ق���ان���ون وال�����ش��ع��ي نحو 
التح�شيل  ه���ذا  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
اكت�شابه  مت  م��ا  ل��غ��ر���س  ال��ع��ل��م��ي 
اأذهانهم  اأكادميية يف  من معرفة 
وتطبيقه يف امليدان العملي اأثناء 
يف  كل  الوظيفية  مهامهم  ت��اأدي��ة 

اخت�شا�شه.

ك�����رم م���دي���ر ع�����ام حماكم  وق�����د 
ك��اًل من علي م�شعود بالل،  دب��ي 
و�شامل  الكعبي،  �شامل  واإب��راه��ي��م 
البلو�شي، وعمار �شعيد الها�شمي، 
واإبراهيم خمي�س ال�شتاد، واأحمد 
قائد  وا�شواق  الأن�شاري،  حممد 
نا�شر، وجمال اإبراهيم البلو�شي، 
ح�شني  ع���ل���ي  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 

احلمادي، و�شامية علي املطوع.

•• اأبوظبي- الفجر 

ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم امل���وؤمت���ر ال����دويل 
ال����ذي ينظمة  امل��ع��ل��وم��ات  لأم����ن 
ملعهد  التابع  اأبوظبي  بوليتكنك 
التطبيقية يف مركز  لتكنولوجيا 
التكنولوجيا  مبجمع  امل��وؤمت��رات 
بن  حم��م��د  مب��دي��ن��ة  التطبيقية 
زاي�����د ب���اأب���وظ���ب���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
المريكية  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
دوليا  خ���ب���راً   104 وم�����ش��ارك��ة 

ميثلون خمتلف دول العامل.

يف جمال الأمن الإلكرتوين مما 
يجعل املوؤمتر فر�شة كبرة اأمام 
امل�شاركني ب�شكل عام وامل�شوؤولني يف 
نلال�شتفادة  خا�س  ب�شكل  الدولة 
باف�شل  ب���اخل���روح  امل���وؤمت���ر  م���ن 
الأ�شاليب والو�شائل العاملية التي 
حلماية  حمليا  تطبيقها  مي��ك��ن 
واخلا�شة  احلكومية  موؤ�ش�شاتنا 

من القر�شنة اإللكرتونية.
اللطيف  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
العمل  ����ش���رورة  اىل  ال�����ش��ام�����ش��ي 
املجتمعي واملوؤ�ش�شي ل�شمان اأمن 

اجلميع �شرورة الهتمام بجانب 
وتطبيق  امل���ع���ل���وم���ات���ي  الأم���������ن 
الوقاية  واأدوات  ط���رق  خم��ت��ل��ف 
م���ن خم���اط���ر ال����ش���ت���خ���دام غر 
الآم���������ن ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا. وم���ن 
العور  اأحمد  الدكتور  ق��ال  جهته 
م���دي���ر ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك اب���وظ���ب���ي اأن 
كافة اجلهات  اأم��ام  الدعوة عامة 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
ل���ل���م�������ش���ارك���ة وال�����ش����ت����ف����ادة من 
ي�شكل  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
الباحثني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  م��ل��ت��ق��ى 

اللطيف  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
على  املعهد  عام  مدير  ال�شام�شي 
ال������ذي ميثله  ال���ك���ب���رة  اأه���م���ي���ة 
وي�شتعر�س  يناق�س  كونه  املوؤمتر 
واملمار�شات  التطبيقات  اأح����دث 
ملختلف  ال����ع����امل����ي����ة  واحل�������ل�������ول 
املتعلقة  الل��ك��رتون��ي��ة  امل�����ش��اك��ل 
والقر�شنة  امل���ع���ل���وم���ات  ب����اأم����ن 
الألكرتونية كما يناق�س اخلرباء 
خالله التهديدات التي يواجهها 
العامل يف هذا املجال واأهم األأفكار 
واألأب��ح��اث التي ميكن الأخ��ذ بها 

تداول العلومات وعدم اإخرتاقها 
من املنظمات العاملية املتخ�ش�شة 
امل���ج���ال خ���ا����ش���ًة يف ظل  ه����ذا  يف 
التوا�شل  ا�شتعمال مواقع  تنامي 
وانت�شار  واحلو�شبة  الجتماعية 
وال�شخ�شي  ال��ر���ش��م��ي  الع��ت��م��اد 
وخمتلف  املوبايل  تطبيقات  على 
الل��ك��رتون��ي��ة الخرى  ال��و���ش��ائ��ل 
الع�شري  الإن�����ش��ان  جعلت  ال��ت��ي 
ب�شبكة  دائ�����م  ات�������ش���ال  ح���ال���ة  يف 
اأوج�����د حتديات  الأن����رتن����ت مم���ا 
ت����وج����ب على  ج����دي����دة وك����ب����رة 

املتميزين  واخل���رباء  واملمار�شني 
من ال�شرق الأو�شط واآ�شيا واأوروبا 
واأمريكا يف جمال اأمن املعلومات 
يف القطاعني احلكومي واخلا�س 
امل�شنعة  ل��ل�����ش��رك��ات  ومم���ث���ل���ني 
اأمن  ومنتجات  حل��ل��ول  وامل��م��ون��ة 
املعلومات وغرهم من ال�شيوف 
ا�شتك�شاف  يف  �شيجتهدون  الذين 
اأحدث الو�شائل والأدوات العاملية 
ل�����ش��ن��اع��ة اأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات عرب 

العامل.
واإ���ش��ت��ع��را���س احللول  واق�����رتاح   

ال���ع���الق���ات فى  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأو 
ونوه   . الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اإىل  ت�شعيان  الدولتني  باأن قيادتي 
الدويل  وال��ت��ع��اون  العاملي  ال�شالم 

ال�شعوب  اأم����ور  ال��ت��دخ��ل يف  وع���دم 
تطوير  اإىل  واأي���������ش����ا  الأخ����������رى 
والثقافية  القت�شادية  العالقات 
والتعليمية بني ال�شعوب موؤكدا ان 

لتحقيق  تاأتي  الربملانية  الزيارات 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ف���اه���م وال���ت���ع���اون 
وم��زي��د م��ن ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر 
حول الق�شايا التى تهم البلدين .

املبتكرة التي من خاللها ن�شمن 
اأم��������ن و�����ش����الم����ة ال���ت���ع���ام���ل مع 
الل���ك���رتون���ي���ات وحت��ق��ي��ق الأم���ن 

ال�شامل للمعلومات.

اأ�شبوع توعية عن بر الوالدين يف اإ�شالحية �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

العقابية والإ�شالحية يف �شرطة  املوؤ�ش�شات  اإدارة  نظمت 
حتت  للنزلء  توعويا  ..اأ�شبوعا  التاأهيل  ف��رع  اأبوظبي 
املجتمعية  ال�شرطة  بالتعاون مع   .. الوالدين  بر  عنوان 
لل�شوؤون  العامة  والهيئة  الأ���ش��ري��ة  التتنمية  وموؤ�ش�شة 
التوعوي  الأ�شبوع  خالل  وجرى  والأوق��اف.  الإ�شالمية 
الوثبة..العديد  منطقة  يف  املوؤ�ش�شة  مقر  يف  اأقيم  الذي 
من املحا�شرات الدينية والتوعوية والثقافية التي حتث 
على بر الوالدين والإح�شان اإليهما. واأكد النقيب �شلطان 
النيادي من فرع التاأهيل اإن الفعالية ال�شنوية تهدف اإىل 
تنمية الرتابط الأ�شري بني الوالدين واأبنائهم وتعزيز 
�شلة الرحم والتوا�شل الإجتماعي الذي ي�شهم يف تطوير 
�شلوكيات النزيل ل �شيما اأن الوالدين هما املر�شد الأول 
والواعظ والنا�شح والقدوة لالأبناء. واأ�شار النيادي اإىل 
املفاهيم  الكثر م��ن  اأه��م��ي��ة غ��ر���س  ي��وؤك��د  ال��ربن��ام��ج  اأن 
الوالدين  بطاعة  املتعلقة  الإجتماعية  والقيم  الرتبوية 
وتقدير دورهما يف احلياة و�شرورة التوا�شل امل�شتمر بني 
النزلء ووالديهم ملا يت�شمنه من دعم نف�شي واجتماعي 
يف  النزيل  اندماج  �شهولة  اإىل  ت��وؤدي  التي  للثقة  تعزيزا 
النعي مدير  اأول �شرور  واأ�شار املالزم  اأ�شرته وجمتمعه. 
بر  اأ�شبوع  اأن  اإىل  الفعاليات  على  وامل�شرف  التاأهيل  فرع 
فعال  دور  م��ن  ب��ه  يقوم  مل��ا  اأي�شا  الأب  ي�شمل  ال��وال��دي��ن 
اأهمية عن دور  وموؤثر يف حياة الأ�شرة واأن دوره ل يقل 
الأم..م�شرا اإىل اأن املنا�شبة لي�شت احتفالية فح�شب بل 

ت�شمل العديد من الربامج التي تدعو اإىل الرب بالوالدين 
والإح�شان اإليهما يف جميع الأحوال والظروف. واأ�شافت 
الفعاليات  الن�شاء..اإن  فرع  مديرة  مفلح  �شبحة  امل��الزم 
حما�شرات  ت�شمنت  ال��ن��زي��الت  ج��م��ي��ع  �شهدتها  ال��ت��ي 
الوالدين  وبر  الديني  ال��وازع  غر�س  اإىل  تهدف  وبرامج 
ورعايتهما عند الكرب وذلك لكي ل ي�شعر النزلء باأنهم 
املوؤ�ش�شة العقابية.. بل يواكبون احلدث  جمرد نزلء يف 
دورالأبوين  باأهمية  منهم  اإميانا  �شناعته  يف  وي�شاركون 
تكرميا  يت�شمن  الربنامج  اأن  واأك��دت مفلح  يف حياتهم. 
حافزا  وي�شكل  ال��ن��زلء  من  املتميزين  والآب���اء  لالأمهات 
اجلهد  من  املزيد  اإىل  ويدفعهم  باأنف�شهم  ثقتهم  يعزز 
الرب  ومل��وا���ش��ل��ة  البيا�س  نا�شعة  ج��دي��دة  �شفحة  لفتح 
بوالديهم �شواء كانوا داخل الأ�شوار اأو خارجها...اإ�شافة 
اإىل ذلك �شوف يتم تكرمي الأمهات ال�شرطيات املتميزات 
بني  التوفيق  يف  جنحن  اللواتي  ب���الإدارة  العامالت  من 
ف�شيلة  الأ�شبوع  فعاليات  يف  �شارك  كما  والعمل.  البيت 
من  اخل��زرج��ي  عثمان  والداعية  حممد  زكريا  الداعية 
بتقدمي  والأوق����اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والآخرة.  الدنيا  يف  الوالدين  بر  مكا�شب  عن  حما�شرة 
واأكدت املحا�شرة �شرورة الر�شا بق�شاء اهلل وقدره عند 
التعر�س للم�شائب والبتالءات حيث ل يعترب ال�شجن 
الإ�شتفادة  واأن  وتهذيبا  اإ�شالحا  تعد  بل  فح�شب  عقابا 
الق�شبان  النزيل خلف  بها  التي مير  من هذه الظروف 
له يف  اهلل  ق�شمه  ر�شاه مبا  توؤكد  م�شتقبل جديد  لبناء 

الدنيا من ابتالءات كتبت على �شفحته منذ مولده.

مدير عام حماكم دبي يكرم املوظفني احلا�شلني على �شهادات جامعية
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�شبط 33 �شالونا ن�شائيا غري ملتزمة مبزاولة املهن
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

متكن فريق تابع لق�شم الرقابة يف دائرة التنمية القت�شادية براأ�س اخليمة من �شبط 33 �شالونا 
ن�شائيا تعمل ب�شورة خمالفة لل�شروط التي حددها نظام ممار�شة الأن�شطة .

وكانت الدائرة طلبت يف تعميم جرى توزيعه موؤخرا على ال�شالونات الن�شائية ادارج الأن�شطة التالية 
يف رخ�شها اذا كانت راغبة يف ممار�شتها وت�شمل ا�شتخدام الليزر يف العناية بالب�شرة ، احلمام ال�شرقي 

، مركز التدليك وال�شرتخاء .
وقال في�شل عليون رئي�س ق�شم الرقابة ان فريق التفتي�س قام خالل اجلولة بالوقوف على اداء 150 
�شالونا اكت�شف 33 منها غر ملتزمة بالقرار الذي يحدد املهن الأربع املعلن عنها يف التعميم رغم 

انق�شاء املهلة املمنوحة لذلك وهي �شهر واحد .
ومن جانبها ذكرت مرمي الزعابي مديرة مكتب الت�شال ان احلمالت التفتي�شية التي تنظمها الدائرة 

تهدف لتنظيم الن�شاط القت�شادي وتطوير �شر العمل يف المارة مبا ي�شمن م�شلحة اجلميع .

حمالت تفتي�شية ل�شبط املخالفني

مهلة تخفي�س املخالفات املرورية يف راأ�س اخليمة تنتهي بعد 5 اأيام
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اخليمة،  راأ�����س  ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  دع���ا 
العقيد عبد اهلل علي منخ�س، اأ�شحاب املركبات لال�شتفادة من 
الفرتة املتبقية لتطبيق قرار متديد تخفي�س قيمة املخالفات 
الفرتة  انتهاء  قبل  وت�شويتها  امل��ائ��ة،  يف   50 بن�شبة  امل��روري��ة 

املحددة بنهاية �شهر مار�س اجلاري.
للتمديد،  قابلة  املهلة غر  اأن  اهلل منخ�س  العقيد عبد  واأك��د 
واأنه �شيتم بعد انتهاء مدة التخفي�س املحددة تنظيم حمالت 

ل�شبط  ب����الإم����ارة  احل��ي��وي��ة  ال�������ش���وارع  خم��ت��ل��ف  يف  تفتي�شية 
بناًء  التخفي�س جاءت  ن�شبة  باأن  ، مو�شحاً  املخالفة  املركبات 
قائد  القا�شمي  �شقر  بن  طالب  ال�شيخ  ال��ل��واء  تعليمات  على 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، وال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا ���ش��م��وه يف احتفال 
الإمارات  لدولة  الأربعني  و  الواحد  الوطني  باليوم  ال�شرطة 
العربية املتحدة، حيث منح �شمو ه ن�شبة تخفي�س %50 على 
املخالفات املرورية اخلا�شة ب�شبط اأجهزة الرادار املرتكبة يف 
ال�شيارات،  اأرق���ام  لوحات  خمتلف  على  و  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة 
2012م   12 وذل��ك مل��دة اأرب��ع��ة اأ�شهر اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 1 

2013م.  3 ولغاية 31 
واأ�شار العقيد عبد اهلل منخ�س اإدارة املرور والدوريات اأن القيادة 
املتعاملني  راأ�س اخليمة، ت�شعى لتحقيق ر�شا  العامة ل�شرطة 
ي�شارك  اأن  اأهمية  اإىل  دع��ا  كما  واأق�شامها،  اإدارات��ه��ا  كافة  مع 
واملتمثلة  للوطن  احلقيقة  ال���رثوة  على  احل��ف��اظ  يف  اجلميع 
حد  و�شع  يف  جنب،  اإىل  جنباً  التكاتف  خ��الل  من  ال�شباب  يف 
للحوادث املرورية التي تعترب هاج�شاً يوؤرق املجتمع، و العمل 
بال�شرعة  والتقيد  املرورية  والقوانني  بالأنظمة  اللتزام  على 

املحددة على الطرقات �شواء الداخلية اأو اخلارجية.

حاكما عجمان والفجرية واأولياء العهود يح�شرون حفل زفاف مواطن
•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
بن  ال�شيخ حمد  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 
الليلة  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
الذي  الع�شاء  املا�شية..حفل  قبل 
اأق���ام���ه ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن عبداهلل 
�شاحب  م�����ش��ت�����ش��ار  احل�����م�����راين 
مبنا�شبة  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو 
�شلطان على كرمية  زف��اف جنله 
الظاهري.  ���ش��امل  ب���ن  اب���راه���ي���م 

ح�شر احلفل الذي اأقيم يف فندق 
كمبن�شكي عجمان ..ال�شيخ اأحمد 
بن حميد النعيمي ممثل احلاكم 
لل�شوؤون املالية والإدارية وال�شيخ 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية يف 
بن حميد  را�شد  وال�شيخ  عجمان 
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي 
ومعايل  عجمان  يف  والتخطيط 
�شعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ 
النعيمي رئي�س الديوان الأمري 
وال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل بن 
���ش��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
وال�شيخ  عجمان  وجمارك  ميناء 

و�شهد احلفل..�شمو ال�شيخ عمار 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ح��م��ي��د  ب���ن 
بن  ال�شيخ حممد  و�شمو  عجمان 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ويل 
عهد الفجرة و�شمو ال�شيخ را�شد 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال ويل 
ال�شيخ  �شمو  و  القيوين  اأم  عهد 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
ال�شيخ  وم���ع���ايل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
�شعيد  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  وم�����ع�����ايل 
كما  الق��ت�����ش��اد.  وزي���ر  املن�شوري 

ث���اين  اآل  حم���م���د  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�شرقي  حمد  بن  را�شد  وال�شيخ 
للثقافة  ال��ف��ج��رة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
والإع��������الم وال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
بن  زاي��د  وال�شيخ  ال�شرقي  حمد 
اآل نهيان وال�شيخ  �شعيد بن زايد 
�شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل 
احلفل..�شعادة  �شهد  كما  نهيان. 
م�شت�شار  ال�شرفا  اأم���ني  ع��ب��داهلل 
بن  �شامل  و�شعادة  عجمان  حاكم 
حاكم  م�شت�شار  النعيمي  اأح��م��د 
عجمان و�شعادة حمد بن غليطة 
ل�شاحب  اخل����ا�����س  ال�����ش��ك��رت��ر 
و عدد من  ال�شمو حاكم عجمان 

ومدراء  ال��وزراء  واملعايل  ال�شيوخ 
واأعيان  امل�شوؤولني  وكبار  الدوائر 

بهذه  والتربيكات  التهاين  باأحر 
املنا�شبة فيما قدمت فرق الفنون 

واأهل  واأق���ارب  واملدعوين  البالد 
اجلميع  وت����ق����دم  ال����ع����رو�����ش����ني. 

والرق�شات  الأه���ازي���ج  ال�شعبية 
ال�شعبية املتنوعة. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفدا من 
جامعة جورج مي�شون االمريكية

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل وزير الطاقة

•• را�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
راأ���س اخليمة يف ق�شر الظيت  ع�شو املجل�س العلى حاكم 
الرئي�س  ن��ائ��ب  �شترن  بيرت  ال��دك��ت��ور  الول  ام�����س  م�شاء 
المريكية  مي�شون  ج��ورج  جامعة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون 
والوفد املرافق له الذي يزور البالد حاليا. ورحب �شاحب 
مثل  ان  موؤكدا  الزائر  بالوفد  اخليمة  را���س  حاكم  ال�شمو 
حيث  الطرفني  على  ايجابي  ب�شكل  تنعك�س  اللقاءات  هذه 
يعد قطاع التعليم احد اهم القطاعات التي يحظى باهتمام 
القيادة الر�شيدة يف الدولة. وا�شاد �شموه خالل اللقاء بحجم 
الدولة  يف  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  ب��ني  التعاون 
اخلربات  تبادل  يف  �شاهمت  التي  المريكية  نظراتها  مع 
الك��ادمي��ي��ة وال���زي���ارات وال��ب��ع��ث��ات ال��درا���ش��ي��ة وم���د ج�شور 

ال�شديقتني.  الدولتني  بني  واحل�شاري  الثقايف  التوا�شل 
م��ن ج��ه��ت��ه اع����رب ال��دك��ت��ور ب��ي��رت ���ش��ت��رن ن��ائ��ب الرئي�س 
لل�شوؤون الأكادميية يف جامعة جورج مي�شون المريكية عن 
�شعادته والوفد املرافق بزيارة دولة المارات والتعرف عن 
قرب على اأحدث الو�شائل التكنولوجيا يف التدري�س وتبادل 
اخلربات ووجهات النظر ب�شاأن اأف�شل املمار�شات التعليمية 
بالإ�شافة اىل اأحدث التخ�ش�شات م�شرا اىل ان الوفد زار 
التعاون  اأوج��ه  لبحث  اخليمة  برا�س  المريكية  اجلامعة 
لالتفاقية  وف��ق��ا  اجل��ام��ع��ت��ني  ب��ني  والأك���ادمي���ي���ة  العلمية 
املوقعة بني الطرفني. ح�شر املقابلة الدكتور ح�شن حمدان 
اخليمة  را����س  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجلامعة  ع��ام  م��دي��ر  العلكيم 
والدكتور جون رايدر نائب املدير العام لل�شوؤون الكادميية 
ب���را����س اخل��ي��م��ة وع���م���داء الكليات  ب��اجل��ام��ع��ة الم��ري��ك��ي��ة 

باجلامعة وعدد من امل�شوؤولني. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شيد باهتمام رئي�س الدولة للمواطنني

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل وزيرة ال�شوؤون االجتماعية

اإخالء وهمي ملبنى غرفة التجارة براأ�س اخليمة يف 3 دقائق
اإدارة متاحف ال�شارقة تن�شم الأكرث من مليار �شخ�س حول العامل لتعزيز الوعي البيئي

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر 
اخليمة  راأ����������س  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 
ب��اله��ت��م��ام ال���ذي ي��ول��ي��ه �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
)حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل( 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
التنمية  مل�شاريع  امل�شلحة  للقوات 
الجتماعية والربامج العلمية من 
اأجل رفع دور املواطن الإماراتي يف 
كافة املجالت باعتبار اأن الإن�شان 
هو حمور عملية التنمية املتوازنة 
يف خمتلف مناطق الدولة وركيزة 

•• ام القيوين-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ال  را����ش���د  ب���ن 
ال��ق��ي��وي��ن على  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
امل�شتقبلية  وامل�������ش���اري���ع  اخل���ط���ط 
الإجتماعية  ال�������ش���ئ���ون  ل���������وزارة 
تهدف  التى  املقبلة  املرحلة  خالل 
اخلدمات  ب���ج���ودة  الرت����ق����اء  اإىل 
الج���ت���م���اع���ي���ة ف����ى ال�����دول�����ة. جاء 
�شموه  ا����ش���ت���ق���ب���ال  خ������الل  ذل������ك 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
اأم  �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
ام�س  الأمرى  بالديوان  القيوين 
م��ع��ايل م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
ال�شوؤون  وزي����رة  ال���روم���ي  خ��ل��ف��ان 
انها  . وقالت معاليها  الجتماعية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مب����واف����اة  ق���ام���ت 
وزارة  مب�شاريع  القيوين  ام  حاكم 
القيوين  بام  الجتماعية  ال�شئون 
كمركز  م�شتقبال  اإن�شاوؤها  واملزمع 
ب���ن���اء مدينة  وم�������ش���روع  امل���ع���اق���ني 

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلع 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ال  را�����ش����د  ب����ن 
على  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
وبرامج  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
وامل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة ال��ت��ي تنفذها 
�شبكة  لتطوير  الإم����ارة  يف  الهيئة 
الكهرباء. جاء ذلك خالل ا�شتقبال 
القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د امل��ع��ال ويل عهد 
الأمري  ال��دي��وان  يف  القيوين  اأم 
ام�س معايل �شهيل بن حممد فرج 
فار�س املزروعي وزير الطاقة رئي�س 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اللقاء  وت���ن���اول   . وامل����اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
التي  اجل��دي��دة  امل�شاريع  م��ن  ع��ددا 
تنفذها الهيئة حاليا يف اأم القيوين 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

مت اخ������الء م��ب��ن��ى ي���ت���األ���ف م����ن 9 
ل��غ��رف��ة جتارة  ت��اب��ع لدارة  ط��واب��ق 
و���ش��ن��اع��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة اأم�����س من 
ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني وال��ع��ام��الت اثر 
ت�������ش���اع���د دخ�������ان ك���ث���ي���ف واط�����الق 
باندلع  انذارا  الطواريء  �شافرات 

حريق يف املبنى 
 ويف غ�شون فرتة زمنية ل تتجاوز 
ث���الث دق��ائ��ق ف��ق��ط غ���ادر اجلميع 
مواقع  ���ش��خ�����ش��ا   150 وع����دده����م 
الطواريء  خم���ارج  ع��رب  اأع��م��ال��ه��م 
وكان بينهم مدراء الدوائر املحلية 
التي  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  والحت������ادي������ة 
لأن�شطتها  مقرا  املبنى  م��ن  تتخذ 
خارج  حم���ددة  نقطة  يف  وجت��م��ع��وا 

املبنى ل�شمان �شالمتهم . 
 ول����ك����ن م�����ا ج�������رى ع����ن����دئ����ذ ك����ان 
ع��ب��ارة ع��ن جت��رب��ة وه��م��ي��ة عملية 
دخانية  ق��ن��اب��ل  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
ادارة  مع  بالتعاون  تنفيذها  ج��رى 
ال��دف��اع امل���دين ب��ه��دف ال��ت��اأك��د من 
املبكر  الإن��������ذار  اأج����ه����زة  ج���اه���زي���ة 
واللوحات الإر�شادية، واملمرات التي 
ت��وؤدي اإىل خ��ارج املبنى ع��الوة على 
�شرعة ال�شتجابة لالنذار وتدريب 

•• ال�صارقة –الفجر:

اإن�شمت اإدارة متاحف ال�شارقة �شمن 
املجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  م��ب��ادرت��ه��ا 
الفعاليات  ح��م��ل��ة  اإىل  ن��ه��ت��م  لأن���ن���ا 
الدولة  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���وا����ش���ع���ة 
مبنا�شبة �شاعة الأر�س اأحدى كربى 
للتنبيه  التوعوية  العاملية  امل��ب��ادرات 
حول التغيرات املناخية على كوكب 
الأر���������س، وال���ت���ح���ذي���ر م���ن اأ����ش���رار 
انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، وذلك 
باحلد من ا�شتهالك الطاقة باإطفاء 
غر  الكهربائية  والأجهزة  الأ�شواء 
وذلك  واح��دة  �شاعة  ملدة  ال�شرورية 
ت�شافر  اأهمية  ح��ول  الأن��ظ��ار  للفت 
اجلهود للتخفيف من حدة الإنبعاث 

احلراري.
فعاليات  ال�شارقة  متاحف  وا�شتهلت 
�شاعة الر�س التي اأقيمت يف ال�شاحة 
البحري  ال�شارقة  ملتحف  اخلارجية 
املائية  ل��الأح��ي��اء  ال�����ش��ارق��ة  وم��رب��ى 
عبد  حممد  عبدالرحيم  ،بح�شور 
امل�شاعد  ال��وزارة  اهلل احلمادي وكيل 
البيئة  ب����وزارة  امل�����ش��ان��دة  ل��ل��خ��دم��ات 
�شعادة  اإ���ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك����ان  وامل���ي���اه 
منال عطايا مدير عام اإدارة متاحف 

ال�شارقة .
وب�����دءت الإح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ال��ق��رع على 
الكهربائية  الطاقة  لقطع  الطبول 

اإمكاناتها  كل  و�شخرت  اهتمامها 
اآفاق  لفتح  ومتكينهم  لتاأهيلهم 
العمل  �شوق  اإىل  للدخول  كثرة 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ت��ق��وم  منهجية  وف���ق 
وال���������ش����راك����ات  الأدوار  ت���ك���ام���ل 

ال�شرتتيجية.
ق�����رار جلنة  ان  ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة )حفظه اهلل( حول تو�شيع 
اأكادميية راأ�س اخليمة من خالل 
مناطق  يف  لالأكادميية  اأف��رع  بناء 
متفرقة يف الإم��ارة مثل اجلزيرة 
ا�شتكمال  تاأتي  والرم�س  احلمراء 
للم�شاريع الرتبوية التي ت�شهدها 
ال��دول��ة وال��ت��ي م��ن خاللها تفتح 

اآفاق امل�شتقبل امل�شرق. 

يجب اتباعها يف حالة ن�شوب حريق 
م��ع اأه��م��ي��ة ت��دري��ب امل��وظ��ف��ني على 
اأن  م���وؤك���داً  الإخ�����الء  خ��ط��ة  تنفيذ 
الوهمي  الإخ�����الء  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
للتقليل  الهامة  الو�شائل  من  يعد 
اأ���ش��رف على  وق��د    . م��ن اخل�شائر 
عبدالنا�شر  �شعادة  التجربة  ه��ذه 
الذي  الغرفة  ع��ام  م��دي��ر  الق�شر 
قدم �شكره جلميع اجلهات امل�شاركة 
يف هذه التجربة والتي �شملت وزارة 
القت�شاد و�شندوق خليفة لتطوير 
الب�شرية  امل����وارد  ودائ����رة  امل�����ش��اري��ع 
للتميز  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ  وب���رن���ام���ج 
اخليمة  راأ�������س  وه��ي��ئ��ة  احل���ك���وم���ي 
اإىل غرفة  اإ�شافة  ال�شياحة  لتنمية 
جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة موؤكداً 
اأق�شى  بتوفر  الإدارة  اهتمام  على 
درج��ات الأم��ن وال�شالمة يف عموم 
الإج���راءات  وتطبيق  املبنى  مرافق 
امل��ط��ل��وب��ة وذل���ك حر�شاً  ال��وق��ائ��ي��ة 

�شالمة املوظفني واملمتلكات. 
القائمني  جلميع  ال�شكر  ق��دم  كما   
ع���ل���ى جن�����اح ال���ت���ج���رب���ة ال���ت���ي اأت����ت 
لتعك�س واقع ال�شالمة التي حتر�س 
الغرفة على حتقيق اأعلى معدلتها 
م����ن خ�����الل احل����م����الت وال����ربام����ج 

والفعاليات واأن�شطة التوعية 

يف  اإن�شمامنا  و   ، امل��ن��اخ  جت���اه  ت��غ��ر 
هذه الليلة و هذه ال�شاعة لأكرث من 
مليار �شخ�س حول العامل يدل على 
كيفية  ح��ول  اأك���رث  للتعلم  اإل��ت��زام��ن��ا 
حماية كوكبنا من خ��الل احل��د من 
انبعاثات  وتقليل  الطاقة  اإ�شتهالك 

الكربون. 
و������ش�����ارك يف ال���ف���ع���ال���ي���ة ك�����ل م���ن: 
ك�شافة  مفو�شية  ميغامول،  م��رك��ز 
ال�شارقة،  �شيدات  ون���ادي  ال�����ش��ارق��ة، 
ال�شارقة،  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء  وه��ي��ئ��ة 
وبلدية  وامل�����ي�����اه،  ال���ب���ي���ئ���ة  ووزارة 
ال��ف��ن��ون اجلميلة  ال�����ش��ارق��ة، وك��ل��ي��ة 
التنمية  وم��راك��ز  ال�شارقة،  بجامعة 
الأ�����ش����ري����ة يف ال�������ش���ارق���ة، وم���راك���ز 
النا�شئة، ومدينة ال�شارقة للخدمات 
فريق  وطني،  وبرنامج   ، الإن�شانية 

الهالل الحمر ، �شركة بيئه .

اأ�شا�شية لتحقيق التقدم والتطور 
والزدهار.

واأكد �شموه ان املواطن الإماراتي 
امل�شاريع  اأول��ي��ات  �شلم  على  ي��اأت��ي 
الرئي�س  وامل����ح����ور  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
التي  ال�شاملة  التنموية  للعملية 
خمتلف  يف  ال�����دول�����ة  ت�������ش���ه���ده���ا 
القيادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات  امل�����ج�����الت 
زالت  وم��ا  اأول���ت  وال��ت��ي  احلكيمة 
اهتمام  ك����ل  امل���واط���ن���ني  ق�����ش��اي��ا 

ورعاية.
م����ب����ادرات �شاحب  ���ش��م��وه  وث��م��ن 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اللجنة  واعتمدتها  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
ب��ن��اء على توجيهات  وذل���ك  ام�����س 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  ومتابعة 
وامل���ت���م���ث���ل���ة ب���ت���ط���وي���ر ال���ق���ي���ادات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ع��ل��ي��ا وال���ق���ي���ادات 
تطوير  ب��رام��ج  بجانب  الو�شطى 
وال�شابة  الإ����ش���راف���ي���ة  ال���ق���ي���ادات 
..منوها  راأ�����س اخل��ي��م��ة  اإم����ارة  يف 
�شموه باأن هذه املبادرة تاأتي �شمن 
حر�س �شموهما الذي و�شع �شباب 
الدولة على �شلم الأولويات اميانا 
من �شموهما باأن ال�شباب هو قوة 

الحتاد ودرعها احل�شني.
وقال �شموه ان هذه املبادرة توؤكد 
للدولة  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 
الربامج  على  ال�شديد  وحر�شها 
لتطوير  تهدف  التي  التطويرية 
التعليم ومنها برنامج منح درا�شية 
للتخ�ش�شات اجلامعية والدرا�شات 

خا�س  برنامج  اإىل  اإ�شافة  العليا 
للطلبة  اجل����ام����ع����ي  ب�������الإع�������داد 
القدرات  بناء  وب��رام��ج  املتميزين 
درا�شيا  املتاأخرين  بالطلبة  خا�س 
عالوة على برامج تطوير مهارات 
قيادات  واإعداد  املدر�شية  القيادات 
م��در���ش��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ..م����وؤك����دا 
ال�شتثمار  ه��و  التعليم  ان  �شموه 
احلقيقي ل�شباب هذا الوطن التي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  عليه  حت��ر���س 
للدولة وت�شعى لتحقيقه يف جميع 

املبادرات والإ�شرتاتيجيات.
دعم  م���ب���ادرة  اأن  ���ش��م��وه  واع���ت���رب 
فر�س العمل املنا�شبة للمواطنني 
وتاأهيل العاطلني عن العمل مهنيا 
تاأتي �شمن حر�س احلكومة التي 
ت�����ويل ال�������ش���ب���اب الإم������ارات������ي جل 

متكاملة لرعاية الأيتام وجمهوىل 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال��ن�����ش��ب مب��دي��ن��ة 
الر�س  ف��ى  ب��الإم��ارة  الجتماعية 
حكومة  م��ن  تخ�شي�شها  مت  ال��ت��ى 
ام القيوين لهذا الغر�س. وا�شارت 
الرومى اإىل اأنه مت تر�شية املناق�شة 
لرعاية  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��دي��ن��ة  ل��ب��ن��اء 
با�شم  الن�شب  وجم��ه��وىل  الأي���ت���ام 
الجتماعية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
ب���ام ال��ق��ي��وي��ن وال���ت���ى ت�����ش��م كافة 
وال�شحية  التعليمية  اخل���دم���ات 

لتلك  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ن��ف�����ش��ي��ة 
�شتتوىل  املدينة  ان  وقالت   . الفئة 
رعاية اليتام و جمهوىل الوالدين 
الرعاية  وت���ق���دمي  ب��ه��م  وال��ع��ن��اي��ة 
ال�شاملة لهم بالتعاون مع اجلهات 
املدينة  ه�����ذة  وت��ت�����ش��م  امل��خ��ت�����ش��ة 
بخ�شو�شية التعاطى وذلك بجعل 
عائلة  ���ش��م��ن  ي��ع��ي�����س  امل��ح�����ش��ون 
وا�شارت   . والخ����الق  ال��ق��ي��م  وف���ق 
وزي����رة ال�����ش��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة اىل 
الفلل  ت�����ش��م  ����ش���وف  امل���دي���ن���ة  ان 

ال�شكنية واحلدائق ودور احل�شانة 
وب��ي��وت��ا ل��ل�����ش��ب��اب وم��ب��ن��ى ل����الدارة 
ترفيهيا  وم���رك���زا  ط��ب��ي��ة  وع���ي���ادة 
ومكتبة  وحديقة  وم�شبحا  وملعبا 
مبانى  ت����وج����د  ك���م���ا  وم�������ش���ج���دا 
لالن�شطة والفعاليات بجانب �شوق 
�شغر يخدم املنطقة. ح�شر اللقاء 
ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س 
القيوين  ب���ام  الأم�����رى  ال���دي���وان 
و�شعادة نا�شر �شعيد التالى مدير 

الديوان الأمرى بام القيوين .

الكهرباء  �شبكة  ا�شتيعاب  ل��زي��ادة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  وه��ن��اأ  وامل���اء. 
توليه  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
له  الطاقة..متمنيا  وزي��ر  من�شب 

التوفيق والنجاح.. ح�شر املقابلة..
ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س 
القيوين  اأم  يف  الأم����ري  ال��دي��وان 
را�شد  بن  �شعود  بن  اأحمد  وال�شيخ 

التالي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  املعال 
الأم����ري و�شعادة  ال���دي���وان  م��دي��ر 
حم��م��د حم��م��د ���ش��ال��ح م��دي��ر عام 

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.

جمموعة من املوظفني واملوظفات 
والإ�شعاف  الإخ������الء  اآل���ي���ات  ع��ل��ى 

والإنقاذ .
 وع���ل���ى ه���ام�������س جت���رب���ة الإخ������الء 
الوهمية ا�شتقبل �شعادة عبدالنا�شر 
جتارة  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  الق�شر 
غ����رف����ة جت��������ارة و�����ش����ن����اع����ة راأ��������س 
عبيد  جمعة  املقدم  �شعادة  اخليمة 
يف  العمليات  ق�شم  رئي�س  الكيبايل 
اخليمة  براأ�س  امل��دين  الدفاع  اإدارة 

والوفد املرافق له .
خالل  الغرفة  ع��ام  مدير  وا�شتمع   
اللقاء من اأفراد الدفاع املدين على 
وا�شرتاطات  املتبعة  الإر�شادات  اأهم 
الأمن وال�شالمة املطلوبة ل�شالمة 
املبنى ومرافقه والتدابر الالزمة 
يف ح��ال��ة ح���دوث ح��ري��ق واإج����راءات 

مل������دة ����ش���اع���ة واح��������دة ع����ن الإن��������ارة 
الداخلية  الإن��ارة  اخلارجية ومعظم 
يف متحف ال�شارقة البحري، ومربى 
امل��ائ��ي��ة وكذالك  ال�����ش��ارق��ة ل��الأح��ي��اء 
للح�شارة  ال�������ش���ارق���ة  م���ت���ح���ف  يف 
ال�شاعة  ب���ني  وذل�����ك   ، الإ����ش���الم���ي���ة 
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م�شاء، كما مت اإيقاف اأكرب عدد ممكن 
يف  بالكهرباء  العاملة  الأج��ه��زة  م��ن 
تلك املتاحف كجزء من م�شاركتها يف 
تقام  التي  املبادرة  هذه  مع  التفاعل 
يف اأر�س الدولة على نطاق وا�شع من 
والدوائر  واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  قبل 
واملجتمعية،  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
العديد  كما �شهدت الإحتفالية على 
كالور�س  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم�����ش��رح��ي��ة الط���ف���ال 
الب�شري  وامل���ج�������ش���م  وامل�������ش���اب���ق���ات 

اإ����ش���اف���ة اإىل  ال���وق���اي���ة امل���ط���ل���وب���ة 
حالة  يف  الآم��������ن  الإخ���������الء  اآل����ي����ة 
ال�شحيحة  بالطرق  ط��ارئ  ح��دوث 
ت�����ش��م��ن �شالمة  ال��ت��ي  وال�����ش��ل��ي��م��ة 

املوظفني .
اإدارة  اأن  اإىل  ال��ك��ي��ب��ايل  واأ�����ش����ار   
الدفاع املدين و�شعت خطة مكثفة 
الوهمي  الإخ��الء  عمليات  لتطبيق 
وال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
خم��ت��ل��ف امل���وؤ����ش�������ش���ات وال���������وزارات 
ت�شكله  ملا  وذل��ك  بالدولة  والهيئات 
هذه العمليات من اأهمية كربى يف 
العامة  وال�شالمة  التوعية  جم��ال 

ون�شر الثقافة الأمنية .  
الإجراءات  كافة  اللقاء  ناق�س  كما   
كيفية  حيث  من  بالإخالء  املتعلقة 
التي  ال�شليمة  والإج���راءات  تنفيذه 

وعر�س الزياء الف�شفورية.  ويحمل 
بالنظر  ه���ذا ال��ي��وم ط��ع��م��اً م��ت��م��ي��زاً 
اجلماعية  امل�����ش��اه��م��ة  اأج�������واء  اىل 
ب�شكل  العامل  الوا�شعة على م�شتوى 
ول�شك  خا�س،  ب�شكل  والدولة  عام، 
وتوجهات  اإه��ت��م��ام��ات  يف  ي�شب  اأن���ه 
العناية  اأهمية  ح��ول  املتاحف  اإدارة 
ماميكن  وب��ذل  امل��ه��م،  الكوكب  بهذا 
تهدد  التي  الأخ��ط��ار  م��ن  للتخفيف 
م�شتقبل اأجياله وح�شارته وتطوره، 
ام����ت����دادا  ي�����ش��ك��ل  اأن������ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
بدعم  اخلا�شة  نهتم  نحن  حلملتها 
امل��ت��اح��ف من  ل����رواد  البيئي  ال��وع��ي 

داخل وخارج دولتنا العزيزة .
منال  ���ش��رح��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
متاحف  اإدارة  ع����ام  م���دي���ر  ع��ط��اي��ا 
ال�شارقة قائلة : تعد ال�شاعة الالأر�س 
لإحدات  للعائالت  عظيمة  فر�شة 







لبنى القا�شمي تلتقي املفو�س ال�شامي لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني

بلدية مدينة العني  تطلق حملة توعوية حول العمل يف االأماكن املرتفعة
•• العني -الفجر:

وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  اأج������رت 
والإن�شاء  البناء  وال�شالمة لقطاع 
بالتعاون  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  يف 
العمل يف  ال�شحة حملة  مع هيئة 
اإ�شراف  حت��ت   ، املرتفعة  الأم��اك��ن 
ال�شلطة  البلدية،  ال�����ش��وؤون  دائ���رة 
والإن�شاء  ال��ب��ن��اء  لقطاع  املنظمة 
اأبوظبي  م���رك���ز  م����ع  وب��ت��ن�����ش��ي��ق 
الذي  وال�شالمة  وال�شحة  للبيئة 
اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
على  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
م�����ش��ت��وى اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي حيث 
تهدف احلملة لرفع م�شتوى وعي 
على  للحفاظ  وتثقيفهم  العمال 
وتوعية  ال��ع��م��ل  اأث���ن���اء  �شالمتهم 
املحافظة  كيفية  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ني 
ع��ل��ى حم��ي��ط وم��وق��ع ال��ع��م��ل من 

احلوادث.
وقال املهند�س علي حمد املكتومي 
اإدارة  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
ل   ، وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  البيئة 
تقت�شر هذه احلملة يف م�شمونها 
على التفتي�س فح�شب واإمنا يقوم 
بالتوعية الالزمة  الفريق  اأع�شاء 

•• دبي-وام:

بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  التقت 
التنمية  وزي����رة  ال��ق��ا���ش��م��ي  خ��ال��د 
ع��ل��ى هام�س  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
اف���ت���ت���اح م���ع���ر����س وم����وؤمت����ر دبي 
الدويل لالإغاثة والتطوير ديهاد 
ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه ام�س 
للمعار�س  ال��ع��امل��ي  دب����ي  مب���رك���ز 
اأنطونيو  ����ش���ع���ادة  وامل������وؤمت������رات 
غوتري�س املفو�س ال�شامي لالأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني . وتناول 
التعاون  واآف��اق  اللقاء دعم قنوات 

الدعم  لتقدمي  ت�شعى  الإن�شانية 
تعاين من  ال��ع��امل  بقعة يف  اأي  يف 
اأزمات اإن�شانية حيث تعد من اأوائل 
لالزمات  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ع��امل  دول 
فاعلة  م��ن��ه��ج��ي��ة  لتبنيها  وذل����ك 
اليجابي  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ر���ش��د  يف 
وال��ب��ن��اء م���ع ت��ع��دد ج��ه��ود و�شبل 
ال��غ��وث وف��ق��ا لطبيعة كل  ت��ق��دمي 
املالجئ  وت�شييد  اإقامة  من  حالة 
واملخيمات  امليدانية  وامل�شت�شفيات 
واإمدادها بكافة اخلدمات والكوادر 
الطبيعة والأدوية واملواد الغذائية 
وقالت  امل���خ���ت���ل���ف���ة.  والإغ����اث����ي����ة 

الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم 
ال�شيخة  مل��ع��ايل  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ه��ن��ئ��ة 
توليها  ع���ل���ى  ال���ق���ا����ش���م���ي  ل���ب���ن���ى 
للتنمية  كوزيرة  اجلديد  املن�شب 
م�شيدا   .. ال�������دويل  ال���ت���ع���اون  و 
عامليا  ل��الإم��ارات  املتنامي  ب��ال��دور 
امل�شاعدات  ت��ق��دمي  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الالجئني  واإغ����اث����ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 
اإقليميا  املنكوبة  املناطق  و�شكان 
ال���وزارة  ان�شاء  ان  . وق���ال  ودول��ي��ا 
اجلديدة يعد ا�شت�شعارا من قيادة 
الإمارات للدور احليوي واملحوري 
الذي تقوم به الإمارات على �شعيد 

وال�������ش���راك���ة ب���ني دول�����ة الإم������ارات 
العمل  ج��وان��ب  كافة  يف  واملنظمة 
الإن�شاين واخلري ول�شيما دعم 
النازحني  واملت�شررين  الالجئني 
والكوارث  الإن�شانية  الأزم��ات  من 
توثيق  اآليات  ومناق�شة  الطبيعية 
ب��ني اجلانبني.  ال��ف��اع��ل  ال��ت��ع��اون 
ال�شيخة  معايل  ا�شتعر�شت  وق��د 
اللقاء  خ�����الل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ل��ب��ن��ى 
الرت����ق����اء ب�����دور دول�����ة الإم�������ارات 
�شاحة  على  املقبلة  املرحلة  خالل 
العمل الإن�شاين الدويل .. م�شرة 
اإىل اأن دولة الإمارات وموؤ�ش�شاتها 

والتعاون  التنمية  وزي���رة  م��ع��ايل 
اإن دول���ة الإم������ارات على  ال����دويل 
ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة ن�����ش��اأت��ه��ا قبل 
اأربعة عقود فقط باتت ت�شنف يف 
قائمة  يف  عامليا  الع�شرين  املرتبة 
الدول الأكرث عطاء يف العامل مبا 
روؤي��ة وجهود قيادتها  يتواكب مع 
الر�شيدة يف دعم العمل الإن�شاين 
وت�����ق�����دمي ك����اف����ة اأوج���������ه ال���ع���ون 
اخ����ت����الف كافة  ع���ل���ى  والإغ�����اث�����ة 
والإثنيات.  والديانات  اجلن�شيات 
اأنطونيو  ����ش���ع���ادة  ق�����دم  ب��������دوره 
ال�شامي  امل���ف���و����س  غ���وت���ري�������س 

قبل العمال وامل�شرفني واملهند�شني 
املرتفعة  الأم��اك��ن  يف  العمل  عند 
جميع  اأن  ل�شمان  �شعياً  وذل���ك   ،
الأف��راد يف موقع العمل على وعي 
ولفتت  باملخاطر.  �شاملة  ودراي���ة 
معيبج  اب���راه���ي���م  ع��ل��ي��ا  الآن�������ش���ة 
و  البيئة  ادارة  يف  الت�شويق  مدير 
زيارات  ب��اأن   ، ال�شالمة  و  ال�شحة 
لهذا  الإن�شائية  امل�شاريع  م��واق��ع 
ال��ع��ام ب��داأ���ت م��ت��زام��ن��ة م��ع حملة 
ووفق  املرتفعة  الأماكن  يف  العمل 
خ��ط��ة زم��ن��ي��ة م���درو����ش���ة  ، ك��م��ا و 
على عقد  العمل من خاللها  يتم 
اأبرز  ور�س تثقيفية تعليمية حول 
، ح��ي��ث وبلغ  امل��ح��ت��م��ل��ة  امل��خ��اط��ر 

و  فيما  املرتفعات.  يف  العمل  اأثناء 
اأ�شابيع  �شتة  ملدة  ا�شتمرت احلملة 
امل�شاريع  ملواقع  زي���ارات  وت�شمنت 
ال��ع��ني، ومت  الإن�����ش��ائ��ي��ة يف مدينة 
التدريبية  ال��ن��دوات  عقد  خاللها 
اللغة  �شملت:  وال��ت��ي  ل��غ��ات  ب��ع��دة 
الإجنليزية،  وال���ل���غ���ة  ال���ع���رب���ي���ة، 

واللغة الأوردية والهندية.
املن�شورات  ت���وزي���ع  اإىل  اإ����ش���اف���ة   
دي  يف  ال��دي  واأ�شرطة  واملل�شقات 
تت�شمن  ح��ي��ث  ال�����ش��ت.  ب��ال��ل��غ��ات 
عرو�س  دي  يف  ال������دي  اأ����ش���رط���ة 
الأخطار  تو�شح  تثقيفية  فيديو 
املرتفعات  يف  العمل  عند  املتوقعة 

و�شبل الوقاية منها.

وا�شت�شاريي  م���ق���اويل  و  ل��ل��ع��م��ال 
خمتلف  حول  الإن�شائية  امل�شاريع 
ق�شايا البيئة وال�شحة وال�شالمة 
تر�شيد  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ع�������الوة   ،
وت��وج��ي��ه ال��ع��م��ل يف امل��رت��ف��ع��ات و 

تعزيز اآلية العمل الآمن فيها.
ت���اأت���ي هذه   ، امل��ك��ت��وم��ي  واأ�����ش����اف 
احلملة التوعوية مل�شاعدة اأ�شحاب 
ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل��ني يف امل����واق����ع و 
الأم����اك����ن امل��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى جتنب 
من  اأنف�شهم  وح��م��اي��ة  الإ���ش��اب��ات 
ال�شقوط و�شقوط الأج�شام كذلك 
، كما و ت�شمنت احلملة ور�س عمل 
لتوفر الإر�شادات حول الإجراءات 
من  اتخاذها  الواجب  الحرتازية 

ع��دد احل�����ش��ور يف ال��ور���س املقامة  
5764 عاماًل من اأ�شل  7000 
اإدارة  م��ن خ��الل��ه  وال���ذي عملت   ،
على  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
تدريب العمال على كيفية الوقاية 
بالعمل  امل��رت��ب��ط��ة  احل�����وادث  م���ن 
يف الأم���اك���ن امل��رت��ف��ع��ة م��ن خالل 
تخ�شي�س  ومت  كما  احلملة.  ه��ذه 
للم�شرفني  ال����ن����دوات  م���ن  ع�����ددا 
بلغت  والتي  الإن�شائية  امل��واق��ع  يف 
ع��دد احل�شور  وب��ل��غ  ن���دوة   )29(
لتو�شيح  وذل���ك   ، م�����ش��رف��اً   387
مكان  الإر����ش���ادات يف  اإت��ب��اع  كيفية 
حماية  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  و  ال��ع��م��ل 
امل��م��ار���ش��ات اخلاطئة  ال��ع��م��ال م��ن 

دعم العمل اخلري والإن�شاين يف 
العامل وتركيزا جلهودها الدوؤوبة 

واملوؤ�ش�شات  ال��دول��ة  دور  دع���م  يف 
الإن�شانية الإماراتية يف التخفيف 

ع��ل��ى م��ت�����ش��رري ال���ك���وارث يف اأي 
بقعة يف العامل. 

مركز منوذج دبي يوؤهل اأكرث من 200 موظف 
حكومي ال�شتخدام اأدوات تقييم اخلدمات احلكومية

ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل زي����ارات م��ي��دان��ي��ة يف 
التطبيق  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم  ب��رن��ام��ج  وف���ق  ال��ع��م��ل  م��ق��ار 
العملي لآليات واأدوات النموذج العلمية من اأجل حتقيق 
الأهداف املرجوة . ولفتت اىل ان اأداة التقييم الذاتي تعد 
احلكومية  معاير اخلدمة  تطبيق  درجة  ملعرفة  و�شيلة 
النموذجية يف مواقع تقدمي اخلدمات حيث ت�شاعد الأداة 
على تقييم الإمكانيات الداخلية لدى اجلهة احلكومية 
اأو�شحت  و  التح�شني بطريقة علمية.  اأولويات  وحتديد 
اأداة ب�شيطة �شهلة ال�شتعمال لتمكني  اأداة كفاءة تعد  ان 
اجلهات احلكومية من قيا�س وتوثيق املعلومات املتعلقة 
مبدخالت وخمرجات اخلدمات الرئي�شية املراد حت�شينها 
مما ي�شاعد يف مراقبة الأداء والرتقاء به كما تعمل على 
قيا�س وتوثيق مدى الرتقاء والتح�شني الذي يطراأ على 
كفاءة اخلدمات لدى اجلهات احلكومية نتيجة تطبيقها 
املتعامل  لتجربة  امل��وح��دة  الأداة  ت��وف��ر  فيما  للنموذج. 
خالل  من  املتعامل  جتربة  على  للتعرف  �شاملة  �شورة 
من  اخلدمة  على  للح�شول  �شعيه  اأثناء  خمتلفة  نقاط 

اجلهة احلكومية.
اأن��ه��ا ت�شاعد اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى حت��دي��د اأهم   ك��م��ا 
املتعامل وحاجته..  اإىل منظور  ا�شتنادا  التح�شني  نقاط 
لآراء  ال�شتطالعي  الأ���ش��ل��وب  على  الأداة  ه��ذه  وتعتمد 
املتعاملني كما وكيفا حول جتربتهم اأثناء احل�شول على 
جمع  اآلية  على  التعرف  اأي�شا  التدريب  و�شمل  اخلدمة 
ال�شتبيانات ومراجعتها وحتليلها وفقا للطرق العلمية 

التي يعتمدها منوذج دبي.

•• دبي-وام:

انتهى مركز منوذج دبي التابع لالأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي من �شل�شلة ور�س العمل التي عقدت 
اإطار  يف  احلكومية  اخلدمات  تقييم  اأدوات  عنوان  حتت 
اجلهات  موظفي  لتاأهيل  امل��رك��ز  ينتهجها  التي  اخلطة 
للخدمات  دب���ي  تطبيق من���وذج  امل�����ش��ارك��ة يف  احل��ك��وم��ي��ة 
تدرب  حيث  العلمية  واآلياته  ملنهجياته  وفقا  احلكومية 
امل��وظ��ف��ون ع��ل��ى ال���ش��ت��خ��دام الأم��ث��ل ل�����الأدوات املوحدة 
قيا�س  كيفية  اإىل  اإ�شافة  احلكومية  اخل��دم��ات  لتقييم 
من  الق�شوى  وال���ش��ت��ف��ادة  ال�شتبيانات  نتائج  وحتليل 
هذه النتائج. �شارك يف الور�س التدريبية اأكرث من 200 
اإم���ارة  23 ج��ه��ة حكومية يف  م��وظ��ف ح��ك��وم��ي مي��ث��ل��ون 
دبي م�شاركة يف تطبيق النموذج على مدار خم�س ور�س 
عمل عقدت اإذ تناولت ثالث اأدوات موحدة ومعتمدة من 
كفاءة  واأداة  الذاتي  التقييم  اأداة  وهي  دبي  مركز منوذج 
هذه  �شممت  ح��ي��ث  امل��ت��ع��ام��ل  لتجربة  امل��وح��دة  والأداة 
اجلهات  ت�شاعد  عام  واإط��ار  علمية  ملعاير  وفقا  الأدوات 
احلكومية على تطبيقها والعتماد على مرجعية موحدة 
يف قيا�س وحت�شني اخلدمات مما ي�شهم يف توحيد اجلهود 
املبذولة لتح�شني اخلدمات احلكومية. واأو�شحت اإميان 
هذه  �شل�شلة  اأن  دب���ي  من����وذج  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي 
تاأتي  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات  الفنية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
�شمن مهام مركز منوذج دبي لبناء القدرات يف حكومة 
دبي  من��وذج  تطبيق  يف  امل�شاركة  احلكومية  للجهات  دبي 
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•• ال�صارقة-وام: 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
ال�شارقة  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
للعملية  وال��دائ��م��ة  احلثيثة  متابعته 
خمتلف  يف  وال���رتب���وي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مدار�س ال�شارقة.. م�شددا �شموه على 
قبل  تق�شر من  اي  مع  تهاونه  ع��دم 
التدري�شية  العملية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 

والتعليمية بالإمارة.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ودع��ا 
خ������الل اخ����ت����ت����ام اع�����م�����ال ال���ربن���ام���ج 
وم��ع��ل��م��ي مدار�س  مل�����دراء  ال��ت��دري��ب��ي 
الهيئة  اأع�شاء  جميع  الأوىل  احللقة 
ر�شالتهم  اأداء  اإىل  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
كونهم  وم�شداقية  باأمانة  التعليمية 
الأ�شا�س يف بناء جيل معريف قادرعلى 

مواجهة حتديات امل�شتقبل.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ولفت 
ال�شليم  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  اىل 
لالأجيال ابتداء من املرحلة التاأ�شي�شية 
املدر�شية واإىل �شرورة تعزيز القدرات 
التي  للطلبة  وال��ف��ك��ري��ة  الب���داع���ي���ة 
املنظومة  اأط��راف  كافة  فيها  تت�شارك 
التعليمية. وقال �شاحب ال�شمو حاكم 
الأ�شا�شي  التعليم  طلبة  ان  ال�شارقة 
جمموعة طيعة لينة ميكننا ت�شكيلها 
ح�شب ما نريد ولكن من هي الأنامل 
هذه  م��ن  لنا  ت��خ��رج  اأن  ميكنها  ال��ت��ي 
الإب����داع  م��ن  ���ش��ورا  ال��ل��ي��ن��ة  العجينة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك���ل���ف   . والب���ت���ك���ار 
ال�شارقة  جم��ل�����س  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
القادمني  املدر�شني  مبعاينة  للتعليم 
ال�شارقة..  مدار�س  يف  وظائف  ل�شغل 
اأن��ه ل بد على من  اإىل  �شموه  م�شرا 
هذه  وت��ويل  الطلبة  بتاأ�شي�س  �شيقوم 
امل�شوؤولية الكبرة اأن يخ�شع لختبار 
يقي�س ق��درات��ه ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه ل��ذل��ك . 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
مراقبته ومتابعته اليومية للمدار�س 
والعمل على اإ�شالح كل �شيء.. م�شرا 
�شموه اإىل انه قد مت يف ال�شارقة و�شع 
متكامل  ب�شكل  الإن�شان  لبناء  برنامج 
وحياته  ب�شحته  الهتمام  خ��الل  من 
وكرامته  نف�شه  وعزة  وثقافته  وعلمه 
بهذا  مهتمني  ن��ك��ون  ان  األأوىل  وم��ن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق���ال  ال��ن�����سء. 
مدار�س  متييز  م�����ش��روع  ان  ال�����ش��ارق��ة 

ال�شارقة  اإم�������ارة  يف  الوىل  احل��ل��ق��ة 
مدر�شية  ب��ي��ئ��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل  ي���ه���دف 
التطورات  حت��اك��ي  متطورة  تعليمية 
نواة  ت�شكيل  بهدف  العاملية  التعليمية 
متميزة من جيل امل�شتقبل القادر على 
حتديات  ومواجهة  والتطوير  البناء 
امل�شتقبل. و�شدد �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة على حتري الدقة يف ا�شتخدام 
بال�شكل  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  م����ف����ردات 
على  دخيلة  ال��ف��اظ  ل��وج��ود  ال�شحيح 
لغتنا العربية التي ا�شبح ا�شتخدامها 
واأورد  ال��ي��وم��ي��ة.  احل���ي���اة  يف  ���ش��ائ��ع��ا 
مثال  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
على بع�س اللفاظ التي ادخلت على 
على  منوذجية  كلفظ  العربية  اللغة 
املدار�س.. مبينا �شموه اأن هذا اللفظ 
الأ�شل من��ودة ومت حتويله يف  فار�شي 
ال��ل��ه��ج��ة امل��ح��ل��ي��ة اإىل من��ون��ه وادخ���ل 
الإ����ش���اف���ات حتى  ب��ب��ع�����س  ال��ل��غ��ة  اإىل 
و�شل اىل ما هو عليه اليوم منوذجية 
معتربا �شموه ان ت�شريف اللفظ اإىل 
الخطاء  م��ن  يعترب  م�����ش��در  اأو  ف��ع��ل 
ننمذج  ن��ق��ول  اأن  ي�شح  ل  اإذ  الكبرة 
وانتقد   . ن��ق��ول من��ي��ز  ب��ل  اأو من��ذج��ة 
بع�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
من  للمدر�شني  اخل��اط��ئ��ة  امل��م��ار���ش��ات 
ب��اأداء مهامهم  الرئي�س  اإهمال دورهم 
والرتبوية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ور���ش��ال��ت��ه��م 
ان��ه على دراي���ة كاملة بكل ما  م��وؤك��دا 
ي��ح��دث يف امل��دار���س. وو���ش��ف �شاحب 
ال�����ش��ارق��ة ان م���ا كان  ال�����ش��م��و ح���اك���م 
املدار�س فيه هزل .. معربا  يجري يف 
املمار�شات.  ه��ذه  تكرر  ل  ان  اأمله  عن 
ناأمل  املعلمني  خماطبا  �شموه  وق���ال 
ان ل نرى ذلك بعد اليوم واأمتنى اأن 
جمهرا  ا�شع  ف��اأن��ا  ذل��ك  اجلميع  يعي 
يجب  �شاحلا  جيال  اأردن���ا  واإذا  كبرا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأك�����د  ب��ك��م  ن���ب���داأ  اأن 
حاكم ال�شارقة دعمه امل�شتمر ملا يخدم 
ال�شارقة  اإمارة  التعليمية يف  املنظومة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  حتميل  دون 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
اأعباء مالية. وقال �شموه �شندعم  اأية 
ماليا وفكريا وباأ�شاليب التعلم ونحن 
اإك��م��ال ح��اج��ات ه���ذه املدار�س  ب�����ش��دد 
اأع���داد كبرة من  اأول وه��ن��اك  امل��ادي��ة 
النواق�س  من  الكثر  تعاين  امل��دار���س 
الرتبية  وزارة  على  كبرة  تركة  وهي 
جزءا  عنه  نحمل  اأن  ويجب  والتعليم 

اأماكن  يف  التطوير  على  ليعمل  منها 
يحتاجون  لنا  اأبناء  هناك  لأن  اأخ��رى 
للمزيد من الهتمام . واأعلن �شاحب 
يف  ال��ب��دء  ع��ن  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو 
يف  املتو�شطة  احللقة  م��دار���س  متييز 
املرحلة القادمة م�شرا �شموه اىل ان 
اأكرب ومتطلباتها  املدار�س  اأعداد هذه 
حتتاج  اإذ  ���ش��ع��ب  وت��ط��وي��ره��ا  ك��ث��رة 
اإىل بذل م�شاعف من اجلهد والعمل 
وع��دم التكال يف ذلك على جهة دون 
و���ش��ع منهج  اإىل  ف��ه��ذا يحتاج  اأخ���رى 
وتوجه  ق���ادم.  جليل  تربية  وب��رن��ام��ج 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بحديثه 
املهنة  بقوله  واملدر�شات  املدر�شني  اإىل 
�شريفة وكنت مدر�شا واأعلم مبعاناتكم 
خريجني  تخ�شي�س  ال�شابق  يف  وك��ان 
طلبة  لتدري�س  العامة  الثانوية  م��ن 
تقليل  فيه  وذل��ك  التاأ�شي�شية  املرحلة 
م���ن ����ش���اأن ه����ذه امل���رح���ل���ة امل��ه��م��ة من 
م���راح���ل ال��ت��ن�����ش��ئ��ة وال��ت��ع��ل��ي��م. ودع���ا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
الأعلى حاكم ال�شارقة اإىل تفعيل دور 
جمعية املعلمني خلدمة القائمني على 
باإجراء  وطالبها  التعليمية  العملية 
املتقاعدين  امل��در���ش��ني  جل��م��ي��ع  ج���رد 
�شاحب  وتعهد  اأج��ن��دة.  يف  وو�شعهم 
ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب��ع��م��ل��ه على 
اإ�شالح الأنف�س والبيوت.. معربا عن 
�شعور  من  لديه  وم��ا  للمعلم  تقديره 
م�شاكل  من  يعرت�شه  وما  واأحا�شي�س 
وتوجه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
بخطابه للملتحقني بالدورة قائال اإن 
هذه الدورة التي التحقتم بها يجب اأن 
ال�شنة  بداية مباركة ونلتقي يف  تكون 
واأحا�شبكم وقال  القادمة حتا�شبونني 
نحن  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
�شعداء اليوم مبا جنيناه من ثمار هذه 
الدورة التي اأ�شافت للم�شرتكني فيها 
م���ه���ارات وت��ق��ن��ي��ات واأ���ش��ال��ي��ب حديثة 
ال�شمو  �شاحب  واأع��رب  التدري�س.  يف 
ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة ع���ن ���ش��ك��ره جلهود 
امل�شاركني يف الدورة داعيا اإىل نقل ما 
ا�شتفادوا منه وما تلقوه من معلومات 

اإىل مدار�شهم.
ل�����ش��اح��ب ال�شمو  ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
مدر�شة  مب�شرح  ام�س  �شباح  ال�شارقة 

فيكتوريا الدولية خالل تكرمي �شموه 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  يف  للم�شاركني 
امل�شرتك بني جمل�س ال�شارقة للتعليم 
وبالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  و 
الدولية  ف��ي��ك��ت��وري��ا  م���در����ش���ت���ي  م����ع 
مل����دراء ومعلمي  ال��دول��ي��ة  وا���ش��رتال��ي��ا 
وكانت  الأوىل.  احل���ل���ق���ة  م�����دار������س 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ق��د ب����داأت ب��و���ش��ول راعي 
معايل  ا�شتقباله  يف  كان  حيث  احلفل 
القطامي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  ب���ن  ح��م��ي��د 
والدكتور  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر 
رئي�س  ال�����ش��وي��ج��ي  ���ش��ال��ح  اهلل  ع��ب��د 
والدكتور  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
�شاحب  م�شت�شار  احلميد  عبد  عمرو 
ال�شمو حاكم ال�شارقة ل�شوؤون التعليم 
ال���ع���ايل وع�����دد م���ن م�������ش���وؤويل وزارة 
ال�شارقة  ومنطقة  والتعليم  الرتبية 
الإمارة  مدار�س  ومنت�شبي  التعليمية 
بعد  وانطلق  واداري���ني.  من مدر�شني 
ذل���ك ع���زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي لدولة 
اآي�����ات م���ن الذكر  الإم��������ارات وت�����الوة 
ال�شويجي  الدكتور  تقدم  ثم  احلكيم 
فيها  ج��اء  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ل��ه  بكلمة 
اأيديكم  ب��ني  ال��ي��وم  اأق���ف  اأن  ي�شرفني 
لتكرمي كوكبة  املبارك  يف هذا احلفل 
من مديرات املدار�س واملعلمات الالتي 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  اىل  ان��ت�����ش��ن 
امل�شرتك الذي نظمه جمل�س ال�شارقة 
الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون  للتعليم 
والتعليم ومدر�شتي فيكتوريا الدولية 
الربنامج  ذلك  الدولية  والأ�شرتالية 
املتميز الذي ا�شتهدف تاأهيل القيادات 
ق��درات��ه��ا ومنحها  ال��رتب��وي��ة و���ش��ق��ل 
بعد  ت�شبح  لكي  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ات 
ت�شهم  فعالة  تدريبية  ن��واة  تخرجها 
واملهنية  ال��رتب��وي��ة  ب��ن��اء اخل����ربات  يف 
الكفوءة جلميع من يعمل يف مدار�س 
مدار�شا  غ��دت  وال��ت��ي  الأوىل  احللقة 
يا  حكمتكم  بف�شل  رائ����دة  من��وذج��ي��ة 
�شاحب ال�شمو لتعم الفائدة على اأبناء 
القادم  اجليل  وبناء  احلبيبة  اإمارتنا 
 . ر�شينة  وعلمية  تربوية  اأ�ش�س  على 
هذه  مكرمتكم  ان  ال�شويجي  واأ�شاف 
ول  بغريبة  لي�شت  ال�شمو  �شاحب  ي��ا 
جديدة فاأنت ال�شباقون دائما لكل ما 
هذا  ورفعة  والرقي  التقدم  �شاأنه  من 
ال��وط��ن ال��ع��زي��ز وم��ا ه��ذه امل��ب��ادرة اإل 
وحكمتكم  عطائكم  في�س  من  غي�س 
م���ب���ادرات���ك���م منوذجا  اأ���ش��ب��ح��ت  ف��ق��د 

ي��ح��ت��ذى ب���ه يف امل��ي��ادي��ن ك��اف��ة وهذا 
والذي  امل�شرتك  التدريبي  الربنامج 
دليل  بختامه..مو�شحا  اليوم  نحتفل 
على تلك املبادرات والجنازات الرائدة 
خالق  فكر  عن  تنم  التي  واملتوا�شلة 
وحكمة  عميقة  وجت��رب��ة  قوية  وارادة 
ال�شمو  �شاحب  يا  اهلل  حفظكم  بالغة 
ق��ائ��دا ورائ�����دا ل��ه��ذا ال�����ش��ع��ب الطيب 
الكرمي اإىل قمة املجد وبلوغ ال�شوؤدد. 
واختتم بقوله ان ت�شريفنا بح�شوركم 
يف هذا احلفل اخلتامي ما هو ال دليل 
اأكيد على دعمكم امل�شتمر واهتمامكم 
امل��ب��ا���ش��ر ب��ب��ن��اء اجل��ي��ل اجل��دي��د ودفع 
امليادين  وال��ت��ط��ور يف  ال��ت��ق��دم  ع��ج��ل��ة 
اأبناء هذا  يتبواأ  لكي  الأم��ام  اإىل  كافة 
املجتمع مكانهم الالئق بني ال�شعوب. 
واألقى معايل القطامي كلمة قال فيها 
اإليكم  اأتقدم  باأن  اإنه يطيب يل بداية 
يا �شاحب ال�شمو با�شمي وا�شم جميع 
العاملني يف قطاع التعليم باأ�شمى اآيات 
ال�شكر والعرفان لدعمكم الالحمدود 
وتوجيهات  ب��ال��دول��ة  التعليم  مل�شرة 
الرتبية  ل������وزارة  ال�����ش��دي��دة  ���ش��م��وك��م 
التطوير  خلطط  الكرمية  ورعايتكم 
وم�شاريعها واأهدافها وهو ما ميثل لنا 

حافزا نحو التقدم والتميز والريادة.
واأخ�س  ال��ك��رام  باحل�شور  اأرح��ب  كما 
بالذكر جمل�س ال�شارقة للتعليم الذي 
يف  ل��ل��وزارة  ا�شرتاتيجيا  �شريكا  يعد 
وتوقعاتها يف  الدولة  حتقيق تطلعات 
لأبنائنا  اأف�����ش��ل  تعليم  اإىل  ال��و���ش��ول 
واأ���ش��ك��ر ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تعزيز 
رفع  البناء يف  وتعاونه  ال���وزارة  جهود 

مبدار�شنا  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج����ودة  م�����ش��ت��وى 
وال�شكر مو�شول اإىل اإدارتي مدر�شتي 
وفكتوريا  ال����دول����ي����ة  الأ�����ش����رتال����ي����ة 
العاملني  وجميع  عليهما  والقائمني 
تنفيذ  و���ش��ع��ا يف  ي���دخ���روا  ال���ذي���ن مل 
ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي امل��م��ي��ز ال���ذي 
مدار�س  من  معلمة   70 فيه  �شاركت 
ال�شارقة النموذجية ممن ميثلن نخبة 
الكفاءات املواطنة ونواة التدريب التي 
�شائر  م��ه��ارات  تنمية  يف  عليها  ي��ع��ول 
م��ع��ل��م��ات امل���دار����س والإ����ش���ه���ام يف رفع 

م�شتوى اأدائهن يف ال�شفوف.
واننا اإذ نحتفي اليوم بتخريج ثلة من 
�شاعة   90 اأجن����زن  ال��الت��ي  امل��ع��ل��م��ات 
املا�شية  تدريبية طوال الأ�شهر ال�شت 
نوعية  ب�شراكة  ك��ذل��ك  نحتفل  ف��اإن��ن��ا 
تربط مدار�شنا النموذجية مبدر�شتي 
وهي  الدولية  والأ���ش��رتال��ي��ة  فكتوريا 
التي مكنت معلماتنا  املثمرة  ال�شراكة 
من التفاعل واكت�شاب املهارات وتنمية 
الدورات  م��ن خ��الل جمموعة  ال���ذات 
حاكت  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تت�شم  راقية  تعليمية  بيئة  يف  ال��واق��ع 

بهما املدر�شتان.
ذل��ك برتجمة  ك��ل  واإن��ن��ا نحتفي قبل 
توفر  يف  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ا  ف��ك��رك��م 
فر�س تعليم عالية اجلودة حتت�شنها 
ب��ي��ئ��ة من��وذج��ي��ة ي��ق��وم ع��ل��ى اإدارت���ه���ا 
الإداري���ة  الهيئات  اأع�شاء  م��ن  كوكبة 
والتدري�شية امل�شهود لها بالكفاءة فقد 
يا �شاحب  ال�شامية  كانت توجيهاتكم 
بتحويل  اأم���رمت  ح��ني  �شديدة  ال�شمو 
ب���داي���ة م���ن احللقة  امل����دار�����س  ج��م��ي��ع 

كما  من��وذج��ي��ة  م���دار����س  اإىل  الأوىل 
النوعية  النقلة  لهذه  رعايتكم  كانت 
اأثرها البالغ يف الو�شول اإىل ما اأمرمت 

�شموكم به من اأهداف.
تعليمية  منظومة  اأم���ام  ال��ي��وم  واإن��ن��ا 
م��ت��ك��ام��ل��ة الأرك������ان ت��ت�����ش��م ب��ه��ا اإم����ارة 
ال�شارقة يا �شاحب ال�شمو فبجانب ما 
مت تاأ�شي�شه بفكركم من منارات علمية 
اجلامعات  متثلها  املنطقة  يف  رائ����دة 
وامل���ك���ت���ب���ات ودور  ال���ب���ح���وث  وم����راك����ز 
العلم تاأتي كذلك املدار�س النموذجية 
والتعليمية  ال���رتب���وي���ة  مب���راف���ق���ه���ا 
احلديثة واملطورة لإعداد اأبنائنا على 
الوجه الذي ينبغي اأن يكون وتوؤهلهم 
العلمية  ب��ال�����ش��روح  ل��الل��ت��ح��اق  لي�س 
رافدا  ليكونوا  واإمن���ا  فقط  املتقدمة 
مهما يف م�شرة التنمية والرخاء التي 
القطامي  واخ��ت��ت��م  دول��ت��ن��ا.  ت�شهدها 
اأطيل  اأن  اأود  ل  اإن��ن��ي  ب��ال��ق��ول  كلمته 
يف ه���ذا امل��ق��ام وه���ذا الح��ت��ف��ال الذي 
ال�شمو  �شاحب  ي��ا  برعايتكم  ي�شرف 
فلكم كل ال�شكر والمتنان حل�شوركم 

الذي يزيد املعلمات اليوم تكرميا.
ك��م��ا األ���ق���ى ال��دك��ت��ور رودري������ك مدير 
قال  كلمة  الدولية  فيكتوريا  مدر�شة 
فيها تتقدم مدر�شة فيكتوريا الدولية 
والعرفان  ال�����ش��ك��ر  م���ع���اين  ب��اأ���ش��م��ى 
لت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة ل��ن��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
والتوجيه من خالل  الر�شاد  برنامج 
كان  ف��ق��د  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 

ذلك امتيازا لنا و�شرف .
الرئي�س  امل��رت��ك��ز  التعليم  ب����اأن  واأك����د 
لقيا�س م�شتوى تطور الأمم والتعليم 

مفتاح  هما  احلكيمة  والقيادة  اجليد 
اأنف�شنا  ن�شجع  ولذلك  الرتبية  ج��ودة 
جميعا ملوا�شلة التطوير والتعليم من 
بع�شنا البع�س لن�شاعد جميع طلبتنا 
وانطالقا  اأف�������ش���ل  ي���ك���ون���وا  اأن  ع��ل��ى 
وعاملنا  دولتنا  ب��اأن  �شنتيقن  ذل��ك  من 

�شي�شحى يف اأيد اأمينة.
اآن����ت ول�شون  وم���ن ج��ه��ت��ه��ا او���ش��ح��ت 
الدولية  ال�شرتالية  املدر�شة  مديرة 
ومن خالل كلمة لها اأهمية التطوير 
املعارف  وك�شب  التعليمية  العملية  يف 

ودور العالقات الثقافية يف ذلك.
ومت خ���الل احل��ف��ل ت��ق��دمي ع���دد من 
الأول  كان  املتميزة  املدر�شية  امل�شاريع 
الإلكرتونية  الق�ش�س  مدينة  بعنوان 
النقبي  ح�شن  عائ�شة  امل�شروع  عر�س 
م����دي����رة م���در����ش���ة ع���ات���ك���ة ب���ن���ت زيد 
متطرقة  الأ�شا�شي  للتعليم  النوذجية 
واأه��داف��ه. كما عر�شت ح�شة  لفكرته 
مدر�شة  م��دي��رة  الطنيجي  اهلل  ع��ب��د 
الأ�شا�شي  للتعليم  ال��ن��وذج��ي��ة  م���رمي 
م�شروع بعنوان من درو�س زايد مبينة 
واآليات  واأه����داف����ه  وف��ك��رت��ه  اأه��م��ي��ت��ه 
النماذج  العمل وعر�س جمموعة من 
ال�شمو  �شاحب  تف�شل  ثم  والأم��ث��ل��ة. 
املعلمات  ب���ت���ك���رمي  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  يف  امل�������ش���ارك���ات 
م��در���ش��ة فيكتوريا  وامل���درب���ات وم��دي��ر 
املدر�شة  وم��دي��رة  بال�شارقة  ال��دول��ي��ة 
وعدد  بال�شارقة  الدولية  ال�شرتالية 
ال�شارقة  واداري��ي منطقة  قيادات  من 
التعليمية. كما تف�شل �شموه بالتقاط 

ال�شور التذكارية مع املكرمني. 

•• دبي- وام:

فعاليات  يف  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  ���ش��ارك��ت 
التي  ال�شنوية  الفعالية  وه��ي  العام  لهذا  الأر����س  �شاعة 
يقوم من خاللها ع�شرات املاليني حول الأر�س بالتعبر 
عن اهتمامهم مب�شتقبل الكوكب عن طريق القيام بلفتة 
�شاعة  مل��دة  الأن����وار  اإط��ف��اء  وه��ي  م��ع��ربة  ولكنها  ب�شيطة 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �شالح  وق���ال حممد حممد  واح����دة. 
الهيئة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  اإن���ه  وامل����اء  للكهرباء  الحت���ادي���ة 
الطبيعة  باأهمية احلفاظ على  التوعية  لن�شر  املتوا�شلة 
من  والتنبيه  البيئة  اإ�شتدامة  لتعزيز  احل��ل��ول  واإي��ج��اد 

م�شاركة  ج���اءت  املتالحقة  املناخية  ال��ت��غ��رات  خم��اط��ر 
اإىل لفت  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ه���ذا احل���دث  الهيئة يف 
الذي  وم�شتقبله  الأر�����س  ك��وك��ب  اإىل  جميعنا  انتباهنا 
تهدده النبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة والحتبا�س 
احلراري والتلوث البيئي الذي تزداد معدلته يوما بعد 
يوم. واأ�شاف �شالح اأنه اإذا كان اإطفاء الأنوار ملدة �شاعة 
اإل  ما هو  ال�شنوية  املنا�شبة  فعاليات هذه  واح��دة خالل 
فعل رمزي اإل اأن نتائجه م�شجعة جدا وت�شر بقوة اإىل 
اأن الأمل موجود يف اإمكانية اأن يجد �شكان هذا الكوكب 
اآلية م�شتمرة للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار ال�شلبية 

للزحف احل�شاري املتنامي حول العامل.

•• فيينا-وام:
�شارك املركز الوطني للتاأهيل لل�شنة الثالثة على التوايل يف اجتماعات 
ال�����دورة ال���� 56 لج��ت��م��اع امل��ف��و���ش��ي��ة ال��دول��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات يف 
العا�شمة النم�شاوية فيينا. وركز �شعادة الدكتور حمد الغافري مدير 
للتاأهيل يف  الوطني  املركز  دور  ورق��ة عمل قدمها على  املركز يف  ع��ام 
ال��ت��ع��ايف م��ن خ���الل تنفيذ الربامج  اأن��ظ��م��ة  اأه�����داف  جم���ال حت��ق��ي��ق 
يف  ودوره  املجتمع  يف  ودجمهم  املر�شى  لتاأهيل  والوقائية  العالجية 
خف�س الطلب على املخدرات واملوؤثرات العقلية اإ�شافة لدوره يف ن�شر 
العلم واملعرفة املهنية والفنية حول علوم الإدمان وبناء القدرات املهنية 
والوظيفية الوطنية والإقليمية مما �شاهم يف و�شع اخلطط التنفيذية 
يقدم  اأبوظبي  يف  الإدم���ان  بعلوم  متخ�ش�س  تدريبي  مركز  لتاأ�شي�س 

بجامعة  كوليج  كينغز  مع  وبالتعاون  الأو�شط  ال�شرق  ل��دول  خدماته 
اللجنة  اإج��ت��م��اع��ات  ال��غ��اف��ري  ال��دك��ت��ور  وت��راأ���س   . الربيطانية  ل��ن��دن 
املتحدة  الأمم  ملكتب  امل�شرتك  ال��دويل  للربنامج  الفنية  ال�شت�شارية 
رئي�شا  ب�شفته  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
العامل  دول  م�شتوى  على  املا�شية  لل�شنة  اأعمالها  تقرير  ملناق�شة  لها 
وخا�شة دول اأمريكا الالتينية واأفريقيا ودول جنوب �شرق اآ�شيا..كما 
اإ�شتعدادات دولة الإمارات العربية املتحدة ل�شت�شافة  ناق�شت اللجنة 
ملتقى عاملي ي�شمل خمت�شني يف جمال علوم الإدمان يف �شهر دي�شمرب 
العلمية  املجلة  اإط��الق  الإع��الن عن  الجتماعات  . ومت خالل  القادم 
الوطني  املركز  ي�شدرها  والتي  الإدم��ان  علوم  املتخ�ش�شة يف  الدولية 
باللغة  اإ�شدارا  تت�شمن  والتي  كولومبو  خطة  مع  بالتعاون  للتاأهيل 
العربية لأول مرة يف الدوريات املحكمة املتخ�ش�شة يف جمال الإدمان.

املركز الوطني للتاأهيل يراأ�س اجتماع اللجنة اال�شت�شارية الدولية لعالج االإدمان يف فييناالهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ت�شارك يف فعاليات �شاعة االأر�س 2013 

•• را�س اخليمة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�����س اخليمة  ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
رئي�س املجل�س التنفيذي يف الديوان 
الجتماع  ام�������س  ���ش��ب��اح  الم������ري 
العتيادي الثالث للمجل�س التنفيذي 
املجل�س  وا�شتعر�س   .  2013 لعام 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  امل���و����ش���وع���ات 
اخلدمات  بتعزيز  واملتعلقة  اأعماله 
الت�شريعات  وت���ط���وي���ر  احل��ك��وم��ي��ة 
املوؤ�ش�شي  بالعمل  والرت��ق��اء  املحلية 
امل��ج��ل�����س �شرورة  واق����ر  احل��ك��وم��ي. 
قيادات  جلميع  ال�����ش��ام��ل��ة  امل�����ش��ارك��ة 
قيادة  برنامج  اجلهات احلكومية يف 
اإلزامية  واع��ت��م��اد  املوؤ�ش�شي  التميز 
والهيئات  اجل��ه��ات  جميع  م�����ش��ارك��ة 
امل�شتقلة  و�شبه  امل�شتقلة  احلكومية 
 2013 اعتبارا من عام  يف اجلائزة 
وال��ت��وج��ي��ه ب��ع��ق��د ل��ق��اء م��ف��ت��وح بني 
برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي 

ملعاجلة  احلكومية  اجلهات  وقيادات 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ال���ت���ح���دي���ات وحت���دي���د 
قاعدة  وتو�شيع  الإيجابية  امل�شاركة 
امل�شاركة يف اجلائزة من خالل دعوة 
التي  الحت��ادي��ة  والهيئات  ال���وزارات 
ي��وج��د ل��ه��ا م��ك��ات��ب مت��ث��ي��ل الإم����ارة 
وناق�س  اجل���ائ���زة.  اإىل  ل��الإن�����ش��م��ام 
املجل�س التقرير املرفوع من برنامج 
ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي حول 
للجهات  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  ن��ت��ائ��ج 
 2012 لعام  الإم���ارة  يف  احلكومية 
واأق��ر حزمة من الإج���راءات لتعزيز 
واإطلع  احل��ك��وم��ي.  وال��ت��م��ي��ز  الأداء 
من  امل��رف��وع��ة  امل��ذك��رة  على  املجل�س 
م�شودة  ���ش��اأن  يف  القانوين  امل�شت�شار 
وال�شتثماري  ال�شكني  الإيجار  عقد 
امل���وح���د وال������ذي ينظم  وال���ت���ج���اري 
املوؤجر  ب���ني  الإي����ج����اري����ة  ال���ع���الق���ة 
املجل�س  اع��ت��م��د  ح��ي��ث  وامل�����ش��ت��اأج��ر 
ال�����ش��ي��غ��ة امل���ق���رتح���ة وك���ل���ف دائ�����رة 
وتوثيق  ت�����ش��دي��ق  ب���ت���ويل  ال��ب��ل��دي��ة 

هذه العقود �شمانا للحقوق وتوافقا 
م���ع امل��ت��ط��ل��ب��ات الإج���رائ���ي���ة جلهات 
حكومية اأخرى.  واطلع املجل�س على 
الأرا�شي  دائ��رة  من  املقدمة  املذكرة 
والأمالك حول ت�شريعات نقل ملكية 
الأرا�����ش����ي وال���ع���ق���ارات امل��ع��م��ول بها 
املجل�س  ا�شتعر�س  حيث  الإم���ارة  يف 
جميع القوانني والأوامر والقرارات 
ال���������ش����ادرة يف ه�����ذا ال���������ش����اأن ووج����ه 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����داد ق��ان��ون حديث 
املتغرات  جميع  ي�شتوعب  و���ش��ام��ل 
يف هذا املجال ويتما�شى مع اخلطط 
تكليف  ..ومت  احلكومية  وامل��ب��ادرات 
بالتن�شيق  الأرا�شي والأمالك  دائرة 
للحكومة  ال��ق��ان��وين  امل�����ش��ت�����ش��ار  م��ع 

لإجناز م�شروع القانون اجلديد.
حت�شني  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه  اإط�������ار  ويف   
ا�شتمع  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  خ���دم���ات 
املجل�س اإىل عر�س تقدميي متكامل 
من هيئة ال�شرف ال�شحي حول �شر 
ال�شحي  ال�شرف  م�شروع  يف  العمل 

ومراحل الإجناز والتحديات الفنية 
ت��واج��ه��ه��ا عملية  ال���ت���ي  والإداري���������ة 
حيث  املقبلة  العمل  وخطة  التنفيذ 
وج������ه ب���������ش����رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود 
لإجناز امل�شاريع الوقائية والعالجية 
يف  الإن��ب��ع��اث��ات  م�شكلة  م��ع  للتعامل 
ال�شرف  خ��ط��وط  و�شبكة  حم��ط��ات 
التقنيات  وا�����ش����ت����خ����دام  ال�������ش���ح���ي 
الكيميائية  وامل���ع���اجل���ات  احل��دي��ث��ة 
جميع  على  لل�شيطرة  والبيولوجية 
وال�شحية  البيئية  واآث��اره��ا  اأ�شبابها 
م��ع اع��ت��م��اد ن��ظ��ام م��راق��ب��ة متطور 
املجل�س  واط��ل��ع  اخل�شو�س.  ه��ذا  يف 
على جمموعة من التقارير املقدمة 
من دائرة البلدية حول �شر العمل 
امل�شاريع  خ��ط��ط  م���ن  جم��م��وع��ة  يف 
ب��اإن�����ش��اء مركز  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل��دم��ي��ة 
املنطقة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
اجل��ن��وب��ي��ة وم�����ش��روع م��دي��ن��ة الفلية 
مناطق  وت��خ�����ش��ي�����س  الق��ت�����ش��ادي��ة 
حيث  للعمال  ال�شكنية  للمجمعات 

اخلا�شة  ال��ت�����ش��ام��ي��م  امل��ج��ل�����س  اأق����ر 
مب�شروع مركز اخلدمات احلكومية 
يتكون  وال��ذي  اجلنوبية  املنطقة  يف 
امل��ك��ات��ب الأمامية  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن 
واخل��ل��ف��ي��ة وامل����راف����ق اخل���دم���ي���ة .. 
ووجه ب�شرعة اإجناز مرحلة اإ�شتدراج 
العرو�س الإن�شائية وطرح املناق�شات 
مع تكليف دائرة الأ�شغال واخلدمات 
الالزمة  ال��درا���ش��ات  ب��اإع��داد  العامة 
التي تربط  الفرعية  الطرق  لإن�شاء 
امل���رك���ز ب��ال�����ش��وارع ال��رئ��ي�����ش��ة. واأق���ر 
املقدمة  امل��رح��ل��ي��ة  امل��ج��ل�����س اخل��ط��ة 
���ش��اأن م�شروع  البلدية يف  دائ���رة  م��ن 
م��دي��ن��ة ال��ف��ل��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ووجه 
املالك  التوا�شل مع  باتباع منهجية 
املنطقة  يف  ل��ل��ق�����ش��ائ��م  احل��ال��ي��ي��ني 
وع���ق���د ل���ق���اء ت��ع��ري��ف��ي م��ع��ه��م حول 
متهيدا  ال��ت��ح��وي��ل  ج��وان��ب  خمتلف 
لإ�شدار الت�شريع التنظيمي املنا�شب 
بالإ�شراف  البلدية  دائرة  تكليف  مع 
التنظيمي على هذه املنطقة. واعتمد 

مناطق  خم�س  تخ�شي�س  امل��ج��ل�����س 
ال�شكنية  العمالية  املجمعات  لإقامة 
وتوجيه دائرة البلدية باإجناز درا�شة 
اجلوانب  خم��ت��ل��ف  ح����ول  م��ت��ك��ام��ل��ة 
العمال  م�شاكن  مب�����ش��األ��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
والإح�شائيات  ب����الأرق����ام  م��دع��م��ة 
لإعداد  متهيدا  امليدانية  واملعطيات 

واملعاير  وال�����ش����رتاط����ات  ال���ن���ظ���ام 
ال�شيخ  الج��ت��م��اع  ح�شر  ال���الزم���ة. 
ال��ق��ا���ش��م��ي وال�شيخ  ب��ن ���ش��ق��ر  ع��م��ر 
�شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي 
رئي�س دائرة الطران املدين وال�شيخ 
حم��م��د ب���ن ك��اي��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
وال�شيخ  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 

ع����ب����داهلل ب����ن ح���م���ي���د ب����ن ع���ب���داهلل 
�شاحب  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شمو حاكم را�س اخليمة والدكتور 
القائم  خليفة  عبداللطيف  حممد 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  ب���اأع���م���ال 
الدوائر  وم��دراء  وروؤ���ش��اء  التنفيذي 

املحلية بالمارة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����زري مدير  ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل حم��م��د  ك�����ش��ف 
اجلديدة  الهوية  ع��ن  ال�شارقة  م��وا���ش��الت  ع��ام 
الإم���ارة،  يف  العاملة  الأج���رة  مركبات  لأ�شطول 
والبالغ عددها 4800 مركبة، جاء ذلك خالل 
امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر مبنى 
كل  بح�شور  ال�شارقة  ملوا�شالت  العامة  الإدارة 
من �شعادة ارحمة ماجد ال�شام�شي م�شاعد املدير 
العام ،وعبد العزيز اجلروان مدير اإدارة المتياز 
املوا�شالت، و�شعيد عبد اهلل  اأن�شطة  وتراخي�س 

مدير الت�شال املوؤ�ش�شي يف املوؤ�ش�شة.
تاأتي  الهوية اجلديدة  اأن  ال��زري  �شعادة  واأو�شح 
مل�شة  اإ�شفاء  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  من  انطالقا 
ب�شاطة،  اأك��رث  ت�شبح  بحيث  لالأ�شطول  جمالية 

انطالقا من رغبة وحر�س املوؤ�ش�شة على تطوير 
قطاع مركبات الأجرة العاملة يف الإمارة باعتبار 
راكب  مليون   40 يتجاوز  م�شتخدميه  ع��دد  اأن 
اإحدى  يعد  اأن���ه  اإىل  ي�شر  ال���ذي  الأم���ر  �شنويا 
اأن  اإىل  لفتا  الإم����ارة،  يف  الهامة  النقل  و�شائل 
بح�شب  الهوية  تغير  ع��ن  م�شوؤولة  �شركة  ك��ل 
اأنه  ال��زري  �شعادة  واأ�شاف  بها.  املعمول  اللوائح 
فرتات  على  اجل��دي��دة  اإىل  الهوية  تغير  �شيتم 
وف����ق خ��ط��ة زم��ن��ي��ة ،ب��ح��ي��ث ت��ع��م��م ع��ل��ى كامل 
الأ���ش��ط��ول خ��الل ال��ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر ال��ق��ادم��ة على 
اجلاري  العام  من  يونيو  نهاية  مع  ت�شتكمل  اأن 
،بحيث مت تقلي�س امل�شاحات امللونة على مركبات 
الأجرة لت�شبح ذات لون موحد وهو الأبي�س مع 
خطوط ب�شيطة ذات األوان تو�شح هوية ال�شركة 
على  ال�شركة  �شعار  اإىل  بالإ�شافة   ، لها  التابعة 

جانبي املركبة مع اإزالة اخلطوط اجلانبية ولون 
ال�شقف اأي�شا، م�شرا اإىل اأن الهوية ال�شابقة ل 
تتمتع مبرونة كافية، ويذكر اأن الهوية القدمية 

كانت قد اأطلقت يف عام 2004. 
مدى  يبني  الأج���رة  ملركبات  موحد  دليل  و�شع 
تطابقها مع املوا�شفات وال�شرتاطات املو�شوعة 
من قبل املوؤ�ش�شة لدى خ�شوعها للفح�س الفني، 
لفتا اإىل اأنها �شتحافظ يف الوقت ذاته على هوية 
العاملة  الأرب��ع  المتياز  �شركات  من  �شركة  كل 
يف الإم�����ارة وه���ي )اأج����رة ال�����ش��ارق��ة- الإم�����ارات- 
الحتاد- املدينة( كما �شيتم و�شع مل�شق يحتوي 
 )600545455( الت�شال  مركز  رق��م  على 
ي��ت��م��ك��ن م���ن خ��الل��ه ال���راك���ب الت�����ش��ال وحجز 
ي��ري��ده، وبحيث  وق��ت  اأي  ك��ان ويف  اأينما  املركبة 
تتوافق اخلدمة مع التطور الذي ت�شهده الإمارة 

يف خمتلف املجالت.
موؤ�شرات  اأن  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  ال���زري  واأك���د 
يف  الأج���رة  مركبات  قطاع  ي�شهدها  التي  النمو 
ت�شعى  ،فيما  اإي��ج��اب��ي��ة  م��وؤ���ش��رات  تعد  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شلبية  ال�شلوكيات  من  للحد  جاهدة  املوؤ�ش�شة 
التي ت�شدر من قبل بع�س ال�شائقني من خالل 
املوؤ�ش�شة  ، حيث تخ�ش�س  العقاب والثواب  نظام 
درهم  األ��ف   150 اإىل  ي�شل  ماليا  مبلغا  �شنويا 
ل��ت��ك��رمي ال�����ش��ائ��ق��ني الأم���ن���اء وامل��ت��م��ي��زي��ن ، اإىل 
�شمن  البي�شاء  النقاط  نظام  ا�شتحداث  جانب 
برنامج �شكرا ، مو�شحا اأن ال�شائق يعترب واجهة 
لها،  �شريك  يعد  اأن��ه  اإىل  بالإ�شافة  للموؤ�ش�شة 
كبرة  اأهمية  ال�شارقة  موا�شالت  ت��ويل  لذلك 
ل��ت��ث��ق��ي��ف وت���دري���ب ال�����ش��ائ��ق��ني ال��ع��ام��ل��ني حتت 

مظلتها.

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

موا�شالت ال�شارقة تطلق هوية جديدة الأ�شطول مركباتها

حاكم ال�شارقة يكرم امل�شاركني يف برنامج تدريب مدراء ومعلمي مدار�س احللقة االأوىل

•• املنطقة الغربية-وام:

على  خفيفة  اأم��ط��ار  ام�����س  ف��ج��ر  هطلت 
ب�شكل  ا�شتمرت  و�شواحيها  زاي��د  مدينة 
التا�شعة �شباحا يف  متقطع حتى ال�شاعة 
ملبدة  ال�شماء  وم��ازال��ت  املناطق.  بع�س 
ب��ه��ط��ول م��زي��د من  ب��ال��غ��ي��وم مم��ا يب�شر 

اأمطار اخلر اليوم مب�شيئة اهلل تعاىل. 

هطول اأمطار اخلري 
على مدينة زايد



فروع المارات العربية املتحدة 
البيانات املالية كما يف 31 دي�شمرب 2012
Financial Statements as at 31 December 2012

قائمة املركز املايل املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الدخل املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

اي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٢ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )ف

يتم احتساب . يقوم المصرف بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين وفقاً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ين هذا المخصص على مدى فترة يتم تكو. المكافأة على الراتب األساسي للموظف وفترة خدمته، مع مراعاة إكمال الحد األدنى من الخدمة

 ".مطلوبات أخرى"نهاية خدمة الموظفين الوافدين في الميزانية العمومية ضمن بند  مكافأةويظهر مخصص . الخدمة
 أما بالنسبة للموظفين المواطنين، يقدم المصرف مساهمته في صندوق التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، وتحتسب

 . تقتصر التزامات المصرف على هذه االشتراكات والتي يتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل. سبة مئوية من رواتب الموظفينكن
 

 ربحية السهم )ص

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنةالمتوسط  علىساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة للسنة تحيتم ا
 

 التقرير القطاعي )ق

قطاع التشغيل هو عنصر من عناصر . قطاع األعمال وفقا لنموذج اإلدارة الداخليةبقوم المجموعة بعرض معلومات القطاع فيما يتعلق ت
تتم مراجعة . نفقات بما في ذلك المعامالت بين المجموعةالتكبد تاإليرادات و تحققاألنشطة التجارية التي قد  يشارك فالذي يالمجموعة 

معلومات  بناءا علىلية بشكل منتظم من قبل إدارة المجموعة التخاذ قرار حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، النتائج التشغي
 .مالية منفصلة متاحة

 
 توزيع األرباح )ر

الفتوى والرقابة الشرعية والمساهمين وفقاً لتوجيهات هيئة ) استثمار وتوفير ووكالة(يتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة 
 .في المصرف

 
 يتم حساب صافي األرباح . إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع

 .القابلة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة
 

  يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز ألي
 . طرف مشارك في وعاء المضاربة

 
 الزكاة )ش

 :رقابة الشرعية، كما يلييقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقاً للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى وال
 
  يتم إخراجها من األرباح المحتجزة) عدا رأس المال المدفوع(الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين. 
 يتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارة. 
 وع بأنفسهميتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدف. 
  ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في  –إن وجد  –يتم حساب الزكاة المستحقة على المخصص العام أو أي إحتياطي آخر

 .أرباح وعاء المضاربة
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 ٣٣ التقارير حسب القطاع
 

 :تتكون أنشطة المصرف من القطاعات الرئيسة التالية
 

 واالستثمارقطاع الشركات 
 

يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق  ،تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 
 .عقاراتوصكوك وصناديق استثمار و مالية

 
 قطاع األفراد

 
 .ويقبل ودائعهم األفراد للمتعاملين يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة

 
 قطاع الخزينة 

 
 .للمجموعةالشركة القابضة يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على معامالت المرابحة مع 

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
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 ٣٤ إدارة المخاطر
 

 :إطار وعملية إدارة المخاطر
 

تقوم . بتحديد المخاطر وقياسها وتجميعها وإدارتها بشكل فعالتتطلب الطبيعة المعقدة لعمليات المجموعة والتنوع الجغرافي لمواقعها القيام 
س المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالشفافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات وقيا

 .المخاطر وعمليات المراقبة
 

 :مخاطر للمجموعة فيما يليتتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة ال
 
  المسئولية العامة ويقدم التوجيهات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل عام ويقوم بمتابعتها") المجلس("يتحمل مجلس اإلدارة. 
  األعمالالقسم مستقل عن قطاعات  اوهذ .العامة للمجموعة المخاطربإدارة  ،برئاسة مدير عام المخاطر ،لمجموعةايقوم قسم إدارة مخاطر. 
 اسق خالل المؤسسةتنتتم إدارة المخاطر التشغيلية واالئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة بأسلوب م. 
  تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة

 .المخاطر
 

 : صرف مسؤوالً عنيعتبر كل قسم في الم
 
 تحديد وقياس المخاطر التي يواجهها المصرف ودراسة مدى خطورة تلك المخاطر. 
 عمال المعرضة للمخاطر الهامة بما في ألالتطوير والتوصية باعتماد السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة المخاطر فيما يتعلق باألنشطة وا

 .سياسات إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة يجب اعتماد كافة. ذلك خطط استمرار األعمال
  مراقبة العمل على توجيه فلسفة مخاطر المصرف بشكل عام، بما في ذلك األخذ باالعتبار فيما إذا كانت عروض المشاريع الجديدة المقدمة

 .إلى لجنة الموجودات والمطلوبات تعتبر مقبولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر
 راءات إدارة المخاطرااللتزام بسياسات وإج. 
  االلتزام بإطار عمل بازلII. 
  إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة

 .واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتمادها أو تعديلها
 

لنظام شامل إلدارة المخاطر، ) حسابات االستثمار والتوفير والوكالة(على المساهمين وأصحاب الحسابات غير المقيدة يخضع توزيع األرباح 
وتتم مراجعته على مستوى اإلدارة ومستوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الموجودات والمطلوبات، وذلك للمحافظة على مستوى 

 .تبار أداء المصرف وتوزيعات األرباح التي يقدمها المنافسون وظروف السوقتوزيعات مناسب، مع األخذ في االع
 

 المخاطر االئتمانية )أ 
 

. وعةهي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن الطرف المقابل أو المتعامل في العالقة المالية من الوفاء بالتزاماته مما يسبب خسارة مالية للمجم
االئتمانية وذلك من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع بعض تسعى المجموعة إلى التحكم في المخاطر 

 .األطراف المقابلة وإجراء تقييم مستمر للمالءة االئتمانية لألطراف المقابلة
 

 :إدارة المخاطر وهيكلها
 

امل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في ظل افظة على االستقاللية والتكحقوم على أساس المتإن طريقة إدارة مخاطر االئتمان 
 .سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال

 
نشطة لإلقراض واألعمال المستهدفة وأدلة ألا/تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية وتشمل العوامل الثابتة

 .مرتفعة المخاطر وأدلة وضع المخصصات والسياسات والتي تحكم المواقع الخارجية المتعاملينة السياسات المحددة وإدار
 

وإدارة األعمال بفاعلية، وهناك  لتسهيلللمجلس بمنح تفويض ألعضاء اإلدارة التنفيذية  ينالتابع قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار
شخاص بدءا من وحدة األعمال حتى الرئيس التنفيذي، ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة ألسلسلة من الحدود المعينة المفوض بها ل

 .االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بمبالغ كبيرة
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 ٣٤ )تابع(إدارة المخاطر 
 

 مخاطر السيولة )د 
 

 .هي المخاطر التي يواجهها المصرف للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى
 

 :مخاطر السيولة إدارة
 

قوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة، مع االحتفاظ ت ،ولتفادي هذه المخاطر
والمطلوبات وتتم مراقبتها تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناًء على توجيهات لجنة الموجودات . الدائم بأرصدة كافية من النقد وما يعادله

تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية . باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق
ي، وال يؤخذ في االعتبار للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقد
 .تواريخ االستحقاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة

 
 .تتم مراقبة بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية

 
 :مراقبة مخاطر السيولة

 
ن التدفقات النقدية المستقبلية كافية لتغطية أإدارة المخاطر للمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراكز مخاطر السيولة الممولة لضمان  تقوم

 .استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية
 

حدث رئيسي اعتمادا على تقدير وحدة الخزينة  تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بمراجعة القدرة التمويلية وحساسيتها ألي
 .للمجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقد

 
تتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر ضمان توافر األموال بدون مخاطر غير ضرورية للتعرض لتكاليف مرتفعة 

إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو لضمان توافر أموال . يل الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائعيلألموال من تس
المطلوبات للمجموعة بمراقبة تركزات المخاطر من خالل مجموعة وتقوم لجنة إدارة الموجودات . كافية من مصادر منوعة في جميع األوقات

 :والتي تشمل) بخالف الحدود اإللزامية(منوعة من اإلنذارات 
 
 تركزات المودعين 
 تحليل االستحقاق 
 برامج التمويل المختلفة 
 تنويع المستثمرين 

 
 :تقليل مخاطر السيولة

 
إدارة تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات 

كما تساهم وحدات األعمال األخرى في . السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة
 .إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع

 
أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم  –وفقا ألفضل الممارسات  –للمجموعة  نة إدارة الموجودات والمطلوباتجتعتبر ل

تعويض لسيولة / خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير  نيتم تحقيق ذلك م.تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية
 .الموجودات المتضمنة أو طبيعة بناء المطلوبات المتضمنة

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٢ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

57 

 ٣٦ أرقام المقارنة
 .الحالية فترةالسابقة لتتوافق مع العرض المتبع في ال السنة تم إعادة تصنيف بعض أرصدة
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ال�شجن 5 �شنوات ملتهمني بتخابرهما مع اإيران

حماولة اغتيال احد امل�شاركني يف احلوار باليمن 
•• �صنعاء-وكاالت:

اليمن  يف  احل��وث��ي  جماعة  علقت 
م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف م����وؤمت����ر احل�����وار 
�شاعة   24 مل��دة  ال�شامل  ال��وط��ن��ي 
اغتيال  ع��ل��ى حم���اول���ة  اح��ت��ج��اج��ا 
وقتل  احل������وار  اأح�����د مم��ث��ل��ي��ه��ا يف 
ثالثة من مرافقيه، يف وقت اأبدت 
فيه خماوف من حدوث اخرتاقات 
اأم���ن���ي���ة خ���ط���رة ق���د ت���ه���دد حياة 
رغم  احل��وار  موؤمتر  يف  امل�شاركني 

ال�شتنفار الأمني امل�شاحب له.
وقالت جماعة احلوثي، التي تطلق 
على نف�شها ا�شم اأن�شار اهلل يف بيان 
اإن م�شاركتها يف احلوار جاءت  لها 
ا���ش��ت�����ش��ع��اراً ب��اأه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
اإيجاد حلول للم�شاكل التي تواجه 
اأن��ه��ا ترى  اأ���ش��اف��ت  ال��ب��الد، لكنها 
اأن هناك خمططا لإف�شال احلوار 
اأو  املقاطعة  اإىل  اهلل  اأن�����ش��ار  وج��ر 

الن�شحاب .
امل��ي��داين بجماعة  ال��ق��ي��ادي  وك���ان 
عبد  اجلوف  مبحافظة  احلوثيني 
اأب��ورا���س جنا من حماولة  الواحد 
م�شلحون  ه��اج��م  ع��ن��دم��ا  اغ��ت��ي��ال 
باأحد  ���ش��ي��ارت��ه  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ب��ت 
وقتلوا  �شنعاء،  العا�شمة  ���ش��وارع 
ثالثة من مرافقيه، بينما مل يكن 

هو على متنها �شاعة الهجوم.
الع�شكرية  ال���ل���ج���ن���ة  واأع�����ل�����ن�����ت 

اثنني  م��ت��ه��م��ني  ب��ح��ب�����س  مي��ن��ي��ة، 
اإي��ران ملدة 5 �شنوات  بالتخابر مع 
اأن ق�شت  بعد  �شهرين  بعد  تنتهي 

حمكمة ابتدائية باإعدامهما.
وق�������������ّررت امل����ح����ك����م����ة اجل����زائ����ي����ة 
�شنعاء،  العا�شمة  يف  �شة  املتخ�شّ
برئا�شة القا�شي اأحمد املعلمي، يف 
جل�شتها ام�س الكتفاء مبدة حب�س 
ك����ل م����ن ع���ب���د ال����ك����رمي ال���الج���ي، 
وهاين الدين، منذ العام 2008، 
بعد  حب�شهم  م��دة  تنتهي  اأن  على 

�شهرين .
وك���ان���ت حم��ك��م��ة اب��ت��دائ��ي��ة مينية 
ل�شالح  بالتخابر  املتهمني  اأدان���ت 
ال���ت���ربع���ات لدعم  اإي�������ران وج���م���ع 

احلوثيني، وق�شت باإعدامهما .
علياء  احلقوقية  النا�شطة  وقالت 
ال�شعيبي التي تولت متابعة ق�شية 
بر�س  ليونايتد  املتهمني،  حماكمة 
الإفراج  عملية  اإن  اإن��رتن��ا���ش��ون��ال، 
اختالف  ل���ول  ام�����س  �شتتم  ك��ان��ت 
الهجري  ال���ت���اري���خ  ب����ني  ال����ف����ارق 
الق�شية  اأن  م��ع��ت��ربة   ، وامل���ي���الدي 

كانت �شيا�شية .
وكان م�شدر اأمني ميني اأعلن يوم 
ال�شبت املا�شي عن اإطالق �شراح 8 
اإيران،  مع  بالتخابر  املتهمني  من 
ت�شب يف  ب��اأن��ه��ا  خ��ط��وة و�شفت  يف 
�شنعاء  ع���الق���ات  حت�����ش��ني  خ���ان���ة 

بطهران.

التي تقف وراء هذا ال�شتهداف.
تريد  ل  اأط��راف��ا  هناك  اأن  واعترب 
ال��ن��ج��اح على الرغم  ل��ه��ذا احل���وار 
من وجود اإرادة قوية واإ�شرار لدى 
القيادة ال�شيا�شية ممثلة بالرئي�س 
عبده ربه من�شور هادي للت�شدي 
وعدم  الإج��رام��ي��ة  العنا�شر  لتلك 
ال�شماح لأي طرف اأيا كان باإف�شال 

هذا احلوار .
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اك��ت��ف��ت حمكمة 

على هوية  تعرفت  اأن��ه��ا  والأم��ن��ي��ة 
ال�����ش��خ�����س امل�����ش��ت��ب��ه ب��وق��وف��ه وراء 
وال�شيارة  اإقامته  وم��ك��ان  الهجوم 
اأن  واأك����دت  ي�شتعملها،  ك���ان  ال��ت��ي 
الأجهزة الأمنية انتقلت اإىل املكان 
تزال  ك��ان قد فر ول  املتهم  اأن  اإل 

مالحقة املتهمني م�شتمرة .
وي��خ�����ش��ى ���ش��ي��ا���ش��ي��ون م���ن حدوث 
اخرتاقات اأمنية خطرة قد تهدد 
احلوار،  مب��وؤمت��ر  امل�شاركني  ح��ي��اة 

ال�شتنفار  ح���ال���ة  م����ن  ب���ال���رغ���م 
ل�����ش��ل��ط��ات الأم����ن وال��ت��ي ���ش��ب��ق اأن 
األف جندي  اأعلنت عن ن�شر �شتني 

لتوفر احلماية للمتحاورين.
امل�شت�شار  ب��������ادي  راج��������ح  وق��������ال 
الإع����الم����ي ل��رئ��ي�����س ال�������وزراء، اإن 
الكثر  ه��ذا احل��ادث��ة يثر  توقيت 
من الت�شاوؤلت، ودعا لإعالن نتائج 
العام  ل��ل��راأي  الأم��ن��ي��ة  التحقيقات 
واجلهات  م��الب�����ش��ات��ه��ا،  وت��و���ش��ي��ح 

املالكي يقاوم طلب وقف الرحالت االإيرانية ل�شوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت �شحيفة لو�س اأجنلو�س تاميز اإن وزير اخلارجية 
الأمركية جون كري مار�س �شغوطا على رئي�س الوزراء 
العراقي نوري املالكي لوقف نقل الأ�شلحة الإيرانية جوا 
اإىل �شوريا عرب الأجواء العراقية، لكن املالكي مل يرغب 
يف املوافقة. واأو�شحت ال�شحيفة يف تقرير لها اأن كري 
اإن  م�شبقا  ُتعلن  مل  لبغداد  زي���ارة  خ��الل  للمالكي  ق��ال 
اإىل  اإي���ران  قبل  من  تقريبا  اليومية  اجلوية  ال��رح��الت 
الرئي�س  ن��ظ��ام  ا���ش��ت��م��رار  يف  �شببا  اأ�شبحت  ق��د  ���ش��وري��ا 
ال�شوري ب�شار الأ�شد، واإنها تهدد جهود بالده وحلفائها 
للتفاو�س لتخلي الأ�شد عن ال�شلطة واإنهاء احلرب التي 

ا�شتمرت اأكرث من عامني. وحذر كري من اأن كثرين 
العراق  رف�س  �شبب  عن  يت�شاءلون  املتحدة  بالوليات 
ال�شتجابة للطلب الأمركي بعد اأن �شاعد الأمركيون 
كثرا يف اإع��ادة بناء العراق بعد �شدام ح�شني . واأوردت 
ال�شحيفة اأن املالكي كرر ما ظل العراق يردده يف ال�شابق 
الرحالت اجلوية  اأن  ق��وي على  اأن��ه ل يوجد دليل  من 
الإيرانية تقوم بنقل اأ�شلحة، وقال اإن ما ُينقل م�شاعدات 
اإن�شانية. واأعلن كري اأنه �شيجمع املزيد من املعلومات 
لإثبات اأن الرحالت تنقل اأ�شلحة. وكان جو بايدن نائب 
ال�شابقة هيالري  الأمركي ووزيرة اخلارجية  الرئي�س 
كلينتون وم�شوؤولون اأمركيون اآخرون قد �شغطوا على 
اإجراء  الأق��ل  على  اأو  الإيرانية  الرحالت  لوقف  املالكي 

تفتي�س اأر�شي لها، ومل ينجحوا. وقال م�شوؤول اأمركي 
الرحالت ل يدل  اإن عدد  ا�شمه  الك�شف عن  طلب عدم 
احلكومة  وقامت  اإن�شانية.   م�شاعدات  حتمل  اأنها  على 
اأن تكون  املالكي، وتخ�شى  التي يديرها حزب  العراقية، 
تفتي�شني  بتنفيذ  الأ���ش��د،  حكومة  �شقوط  بعد  التالية 
ا�شتجابة للمطالب الأمركية،  املا�شي  العام  فقط منذ 
اإل  تنقل  ل  ال��رح��الت  اأن  ك�شفا  التفتي�شني  اإن  وق��ال��ت 
م�شاعدات اإن�شانية. ويقول امل�شوؤولون الأمركيون اإنهم 
اأع�شاء  بع�س  دع��وة  رغ��م  ال��ع��راق  ملعاقبة  يخططون  ل 
الكونغر�س ال�شفر الأمركي لدى �شوريا روبرت فورد 
على عدم  ب��غ��داد  تعاقب  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ب��اأن 

تعاونها.

•• كيتو- االأكوادور-وام:

�شعادة  برئا�شة  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وفد  بحث 
لرئي�س  الأول  النائب  القبي�شي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة 
املجل�س الوطني الحتادي والوفد الأرجنتيني برئا�شة 
دانييل خلمو�س ع�شو جمل�س ال�شيوخ العالقات الثنائية 

بني دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتني. 
اللقاء  خ��الل  القبي�شي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  واأك���دت 
 128 ال���  ال����دورة  ال���ذي عقد يف مقر عقد اج��ت��م��اع��ات 
الدويل �شرورة  العمومية لالحتاد الربملاين  للجمعية 
ر�شمية  برملانية فيما قدمت دعوة  اإن�شاء جلنة �شداقة 
للوفد الأرجنتيني لزيارة الدولة خالل الفرتة املقبلة. 
الإماراتي  ال��وف��د  الأرجنتيني  ال��وف��د  �شكر  جهته  م��ن 
القطام  عي�شى  حممد  ���ش��ع��ادة  دور  مثمنا  دع��وت��ه  على 
الأرج��ن��ت��ني يف  ل��دى جمهورية  ال��دول��ة  �شفر  الزعابي 
ي���زور وفد  اأن  ال��ب��ل��دي��ن متمنيا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
اأقرب فر�شة.  املجل�س الوطني الإحتادي الأرجنتني يف 
وق����دم ���ش��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��ي��د امل��ن�����ش��وري ع�����ش��و املجل�س 

الإمارات  الأرجنتيني مقرتح  للوفد  الوطني الحتادي 
بال�شلم  املعنية  الأوىل  الدائمة  للجنة  �شتقدمه  ال��ذي 
التو�شل  ال��ربمل��ان��ي��ني يف  دور  وه���و  ال��دول��ي��ني  والأم����ن 
واملقد�شات  ب��ال��رم��وز  امل�����ش��ا���س  ي��ج��رم  دويل  ات��ف��اق  اإىل 
الأديان  بني  املتبادل  الح���رتام  على  والتاأكيد  الدينية 
والأمن  لل�شلم  اأ�شا�شي  كمتطلب  العاملية  واحل�شارات 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى دع���م���ه يف مكتب  ذل����ك  ال���دول���ي���ني و 
ال��ل��ج��ن��ة. واأب�����دى ال���وف���د الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دع��م��ه املقرتح 
ا�شتعداده  مع  للجنة  العامة  اجلل�شة  خالل  الإم��ارات��ي 
للح�شول  الالتينية  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى  امل��و���ش��وع  ل��ط��رح 
دعمه  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى  امل��ق��رتح  ع��ل��ى  موافقتها  ع��ل��ى 
خالل اجتماع مكتب اللجنة الدائمة الأوىل. �شارك يف 
را�شد  من  كل  �شعادة  الربملانية  ال�شعبة  وف��د  الإجتماع 
و�شعادة  النعيمي  وعلي  الطنيجي  وفي�شل  ال�شريقي 
لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأمني  ال�شام�شي  الرحمن  عبد 
القطام  عي�شى  حممد  و�شعادة  والربملانية  الت�شريعية 
الزعابي �شفر الدولة لدى جمهورية الأرجنتني �شفر 

غر مقيم لدى جمهورية برو. 

•• عوا�صم-وكاالت:

ات�شعت دائرة اأعمال العنف �شد م�شلمي ميامنار لت�شمل 
م��ن��اط��ق اأخ�����رى يف م��ن��ط��ق��ة م����ان����دالي ب��و���ش��ط البالد 
بعد  للم�شلمني  وم��ن��ازل  امل�شاجد  م��ن  ع��دد  ح��رق  حيث 
 10 وت�شريد  امل�شلمني  �شخ�شا من   32 مقتل  اأي��ام من 
وزارة  واأعلنت  الطوارئ.  اآخرين رغم فر�س حالة  اآلف 
ث��الث مناطق  اأح��داث��ا وقعت يف  اأن  الإع���الم يف ميامنار 
الع�شرات  واع��ت��ق��ل  ح��رائ��ق  ن�شبت  اإذ  ب��الإق��ل��ي��م،  اأخ����رى 
لال�شتباه يف ا�شرتاكهم يف اأعمال العنف يف هذه املناطق 
 17 واع��ت��ق��ل  الإق��ل��ي��م،  عا�شمة  ن��اي��ب��ي��اداو  م��ن  القريبة 

جمال عكا�شة زعيمًا للقاعدة يف بالد املغرب 
•• باماكو-وكاالت:

عكا�شة  جمال  اجل��زائ��ري  الإ�شالمي  املغرب  ب��الد  يف  القاعدة  تنظيم  كلف 
بخالفة عبد احلميد اأبو زيد القيادي الرئي�شي بهذا التنظيم الذي اأكدت 
فرن�شا موؤخرا مقتله يف مايل، كما ذكرت قناة النهار التلفزيونية اجلزائرية 
اخلا�شة. وقال م�شدر اأمني جزائري اإن عكا�شة 34 عاما، وا�شمه احلقيقي 
يحيى اأبو الهمام مقرب من زعيم تنظيم القاعدة ببالد املغرب الإ�شالمي 
عبد املالك دروكدال، اإذ ينتمي الثنان ملجموعة اجلزائريني، وهو م�شطلح 

يطلق على املت�شددين املولودين مبنطقة العا�شمة وحولها.
وقد مت اختيار عكا�شة قبل اأيام ، وينتظر تكليفه بهذه املهمة خالل اجتماع 
اأن  واأ�شاف  النهار حممد مقدم،  قناة  اأو�شح �شاحب  كما  القاعدة،  لقيادة 
اجلزائر  وجنوب  و�شط  غرداية  من  املمتدة  املنطقة  لقيادة  عكا�شة  اختيار 
اإىل منطقة اأزواد �شمال مايل جاء ملا ميثله من ثقة ووفاء لإمارة دروكدال 
اأزواد  ���ش��ح��راء  اإىل  و�شلت  ال��ت��ي  للتنظيم  الأوىل  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ول��ك��ون��ه 

بالن�شف الثاين من �شنة 2004.

اغتيال �شحافية 
�شومالية يف مقدي�شو 

•• مقدي�صو-يو بي اأي:

اأق����دم م�����ش��ّل��ح��ون جم��ه��ول��ون على 
اغ��ت��ي��ال ���ش��ح��اف��ي��ة ���ش��وم��ال��ي��ة يف 
�شبكة  ونقلت  مقدي�شو  العا�شمة 
)����ش���اه���د( ام�������س، ع���ن ���ش��ه��ود اأن 
م�����ش��ّل��ح��ني جم��ه��ول��ني ق��ت��ل��وا ليل 
الأح�������د ال�����ش��ح��ف��ي��ة رح���م���ة عبد 
ال���ق���ادر ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��م��ل لإذاع����ة 
جلجذود  حم��اف��ظ��ة  يف  ع���ب���ودواق 
و�شط ال�شومال. واأطلق امل�شلحون 
القادر،  عبد  على  نارية  طلقات   5
ما اأ�شفر عن اإ�شابتها بجروح، وقد 

توفيت متاأثرة بجروحها.

الكثر  �شهدت  التي  ياميثني  مبنطقة  بلدة  يف  �شخ�شا 
من اأعمال العنف، واأو�شح م�شوؤول حملي يف ياميثني اأن 
43 منزل وم�شجدا اأحرقوا. من جانبها قالت بوى بوى 
ثني ع�شو الربملان عن حزب الرابطة الوطنية من اأجل 
الدميقراطية املعار�س الذي تتزعمه اأونغ �شان �شو ت�شي، 
امل�شلمة  الأغلبية  ذات  ياجنون  اأحياء  جابتا  �شيارتني  اإن 
مت  ي�شيحون  ركابها  وك��ان  املا�شية  الليلة  منت�شف  بعد 
هدم امل�شاجد . واأ�شافت اأن الرجال امل�شلمني خرجوا من 
منازلهم م�شلحني بال�شيوف والع�شي عندما �شمعوا ذلك 
وبع�س الرجال هاجموا جمموعتنا عندما ذهبنا لنو�شح 

لهم اأنه ل يوجد هجوم على امل�شاجد .

•• بغداد-وكاالت:

القوى  ام�����س  ال�����ش��در  مقتدى  ال�شيعي  ال��زع��ي��م  دع��ا 
التدخل  عن  بعيدا  احل��وار  اإىل  ال��ع��راق  يف  ال�شيا�شية 
اخلارجي. وذلك بعد لقاء وزير اخلارجية الأمركي 
بغداد  املالكي يف  ن��وري  ال����وزراء  برئي�س  ك��ري  ج��ون 
ح��ي��ث بحثا ع���ددا م��ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��داخ��ل��ي��ة والأزم����ة 
ال�شورية.  وغداة هذا اللقاء والزيارة غر املعلنة التي 
 ، ام�س  بيان �شحفي  ال�شدر يف  ق��ال  ك��ري،  بها  ق��ام 
ندعو اجلميع اإىل احلوار بعيدا عن اأي تدخل خارجي 

اجللو�س  وحماولة  الوطنية  اللحمة  واإع��ادة  مطلقا، 
املرجعية  اأن  واأ���ش��اف  ح��وار مع اجلميع.  على طاولة 
ال�شيعية وال�شركاء بالعملية ال�شيا�شية وجهات �شعبية 
جمال�س  ان��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  رف�شت  امل��ت��ح��دة  والأمم 
املحافظات يف املو�شل والأنبار، ول داعي لتدخل وزارة 
اخلارجية الأمركية بال�شاأن العراقي امل�شتقل.  وكان 
الف�شائل  ببغداد  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  دع��ا  ق��د  ك��ري 
بالعملية  الل��ت��زام  اإىل  وال��ك��ردي��ة  وال�شيعية  ال�شنية 
غر  ال��ط��ائ��ف��ي  ال���ت���وازن  ي��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  ال�شيا�شية، 
يف  ال�����ش��راع  ب�شبب  متزايد  ل�شغط  بالبالد  امل�شتقر 

�شوريا. وقال كري عندما يكون التوافق غر ممكن 
املنظومة،  من  الن�شحاب  عدم  امل�شتائني  على  يتعني 
اأولئك  ع��ل��ى  ي��ج��ب  وك���ذل���ك  ي��ن�����ش��ح��ب��وا،  األ  ي��ج��ب 
امل�شوؤولني عدم جتاهل اأو رف�س وجهة نظر الآخرين 
. واأج�����رى ك���ري حم���ادث���ات م��ع مم��ث��ل��ني للطوائف 
اأ�شامة  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  بينهم  وم��ن  ال��ث��الث، 
اإقليم كرد�شتان  رئي�س  النجيفي. وحتدث هاتفيا مع 
العراق م�شعود البارزاين الذي مت�شي حكومته قدما 
يف خطط لإن�شاء خط اأنابيب نفطي اإىل تركيا، تخ�شى 

وا�شنطن من اأن يوؤدي اإىل تق�شيم العراق.

ال�شدر يحذر من التدخل االأمريكي يف العراق 

وفدا ال�شعبة الربملانية وجمل�س ال�شيوخ 
االأرجنتيني يبحثان تعزيز عالقات البلدين

•• عوا�صم-وكاالت:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ذك����رت 
وتركيا  عربية  دول  اأن  الأمركية 
من  وب���دع���م  ك���ب���ر،  ب�����ش��ك��ل  زادت 
املركزية  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  وك����ال����ة 
الأمركية �شي اآي اإيه ، م�شاعداتها 
ال�شورية  املعار�شة  اإىل  الع�شكرية 
ونقلت  الأخ�����������رة.  الأ�����ش����ه����ر  يف 
خلطوط  معطيات  عن  ال�شحيفة 
ال�����ط�����ران، وع�����ن م�������ش���وؤول���ني يف 
بلدان عدة، ويف املعار�شة ال�شورية 
العديد من الدول زادت مب�شاعدة 
اجلوية  ج�����ش��وره��ا  اإي������ه،  اآي  ���ش��ي 
امل�شلحة.  ال�شورية  املعار�شة  اإىل 
اجل�شر  اأن  اإىل  املعطيات  واأ���ش��ارت 
ب�شكل حمدود  ب���داأ  ال���ذي  اجل���وي 
وا�شتمر   ،2012 ال��ع��ام  مطلع  يف 
اخلريف  ح���ت���ى  م��ت��ق��ط��ع  ب�����ش��ك��ل 
دفق  اإىل  ليتحول  ت��ط��ور  امل��ا���ش��ي، 
العام  ن��ه��اي��ة  يف  وم��ك��ث��ف  م�شتمر 
 160 من  اأك��رث  وت�شمن  املا�شي، 
بوا�شطة  ج��وي��ة  ع�شكرية  �شحنة 
التي  الع�شكرية  ال�شحن  ط��ائ��رات 
كانت حتط ب�شكل اأ�شا�شي، يف مطار 
العا�شمة  م��ن  ال��ق��ري��ب  اإزي��ن��ب��وغ��ا 
الرتكية، اأن��ق��رة، وب��درج��ة اق��ل، يف 
مطارات تركية اأخرى. ولفتت اإىل 
اجلوية،  اجل�����ش��ور  ه���ذه  ت��ط��ور  اأن 
ال��ت��ي �شهدتها  ب��ال��ت��غ��رات  ارت��ب��ط 
احل���رب يف ���ش��وري��ا، ب��ال��ت��زام��ن مع 
على  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  �شيطرة 
مناطق كانت حتت �شيطرة اجلي�س 
عن  ال�شحيفة  ونقلت  النظامي. 
عدم  طلبوا  اأمركيني،  م�شوؤولني 
ال��ك�����ش��ف ع��ن اأ���ش��م��ائ��ه��م، اأن����ه رغم 
الأمركي،  الرئي�س  اإدارة  اإع���الن 

اإعطاء  اأوب��ام��ا، عن رف�شها  ب��اراك 
اأك����رث م��ن م�����ش��اع��دات غ��ر قاتلة 
للمعار�شة امل�شلحة، غر اأن الدور 
توريد  اإي���ه يف  اآي  �شي  اأدت���ه  ال���ذي 
ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ة  اىل  الأ���ش��ل��ح��ة 
اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اأكرث  اأظ��ه��ر 
دعم  ل��دع��م حلفائها يف  ا���ش��ت��ع��داداً 
املعار�شة  اإىل  امل�شاعدات  ت�شدير 
اأن  امل�����ش��وؤول��ون  واأ���ش��اف  ال�شورية. 
املركزية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  م�����ش��وؤويل 
�شاعدوا، من مكاتب �شرية، يف �شراء 
كبرة  �شحنة  بينها  من  الأ�شلحة، 
مبراجعة  وق���ام���ت  ك���روات���ي���ا،  م���ن 
قيادية  وجم���م���وع���ات  م�����ش��وؤول��ني 
بهدف اختيار اجلهة التي �شت�شتلم 
اإىل  و�شولها  عند  الأ�شلحة  ه��ذه 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  �شوريا. 

الرتكية  احل��ك��وم��ة  اأن  م��ط��ل��ع��ون 
يف  اخل��ط��وات  معظم  على  اأ�شرفت 
تزويد  بينها  م��ن  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا 
ال�شاحنات التي كانت تنقل املعدات 
اأرا�شيها  خ����الل  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
من  لتتمكن  ال��ال���ش��ل��ك��ي،  ب��اأج��ه��زة 
م��راق��ب��ت��ه��ا خ�����الل ت��ق��دم��ه��ا اإىل 
�شوريا. ونقلت ال�شحيفة عن هيوغ 
غريفيث، من معهد بحوث ال�شالم 
ال�شويدية،  العا�شمة  يف  الدولية 
ا�شتوكهومل، الذي يراقب �شحنات 
ال�شرعية،تقديره  غ��ر  الأ�شلحة 
ك���ان���ت على  ال���ت���ي  ان  احل���م���ولت 
منت هذه الرحالت بلغت 3 األف 
و500 طن من املعدات الع�شكرية  
وك��ث��اف��ة هذه  درج����ة  اأن  واأ�����ش����اف 
عملية  وج��ود  اإىل  ت�شر  ال�شحنات 

على  التعليق  رف�شت  اإي��ه  اآي  �شي 
فيها  دوره��ا  وعلى  ال�شحنات،  هذه 
اأن معظم هذه ال�شحنات  واأ�شافت 
اجلوية نقلت منذ ت�شرين الثاين-
النتخابات  بعد  املا�شي،  نوفمرب 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
ويف الوقت الذي ازداد فيه اإحباط 
والعربية  ال���رتك���ي���ة  احل���ك���وم���ات 
م������ن ال�����ت�����ق�����دم ال�����ب�����ط�����يء ال������ذي 
ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ة  حت���رزه  ك��ان��ت 
امل�شلح  مبواجهة اجلي�س النظامي 
هذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  جيد.  ب�شكل 
احلمولت ازدادت اأي�شاً مع تفاقم 
�شوريا  داخ����ل  الإن�������ش���اين  ال��و���ش��ع 
خالل ال�شتاء، ومع تدفق الالجئني 
املجاورة.  ال��ب��ل��دان  اإىل  ال�شوريني 
اأمركيون  م�������ش���وؤول���ون  واأو�����ش����ح 

ومن�شقة  معدة  متحركة  ع�شكرية 
ب�شكل جيد ومن جهة اأخرى، اأعلن 
نائب وزير خارجية رو�شيا، غينادي 
�شرورة  ت��رى  ب��الده  اإن  غاتيلوف، 
من  الكيمياء  يف  خ���رباء  م�����ش��ارك��ة 
ال��دول دائمة الع�شوية يف جمل�س 
رو�س  بينهم  م��ن  ال����دويل،  الأم����ن 
�شحة  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���ش��ي��ن��ي��ون، 
ال�شالح  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  ال��ت��ق��اري��ر 
�����ش����وري����ا. وق�����ال  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي يف 
يف  ام�����س  تغريدتني،  يف  غاتيلوف 
اإن  اإن  تويرت  موقع  على  مدونته 
ا�شتخدام  يف  التحقيق  مو�شوعية 
يف  ���ش��وري��ا  يف  الكيميائي  ال�����ش��الح 
19 اآذار املا�شي ميكن اأن ت�شمنها 
جم��م��وع��ة م��ت��وازن��ة م��ن اخل���رباء 
اأن  ي���ج���ب  واأ������ش�����اف   . ال���دول���ي���ني 
ت�����ش��م ب���ال�������ش���رورة مم��ث��ل��ني عن 
الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول 
�شمنهم  وم���ن  الأم����ن،  جمل�س  يف 

خرباء من رو�شيا وال�شني .
الأربعاء  يوم  قال  غاتيلوف،  وك��ان 
املا�شي، اإنه لي�شت هناك حتى الآن 
دلئل ت�شر بو�شوح اإىل ا�شتخدام 

ال�شالح الكيميائي يف �شوريا.
وق����ال غ��ات��ي��ل��وف يف م��دون��ت��ه على 
م��وق��ع ت��وي��رت : ل ب��د م��ن اإج���راء 
حتقيق دقيق يف مو�شوع ا�شتخدام 

ال�شالح الكيميائي يف �شوريا .
وك��������ان ن����ائ����ب وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
الرو�شي، �شرغي ريابكوف، قال يف 
ت�شريح، يوم اجلمعة املا�شي، لدى 
ا�شتخدام  م��و���ش��وع  ع��ل��ى  تعليقه 
�شواحي  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال�����ش��الح 
زي����ارة  اأوًل  امل���ط���ل���وب،  م���ن  ح��ل��ب 
�شيء  ك��ل  وتقييم  احل����ادث  م��وق��ع 

ميدانياً .

رو�شيا تدعو للتحقيق يف ا�شتخدام الكيميائي ب�شوريا

ازدياد تدفق االأ�شلحة اإىل املعار�شة ال�شورية 

تركيا تعتقل ثالثة اأع�شاء بتنظيم حمظور 
•• اأنقرة-يو بي اأي:

التحرير  جبهة  م�����ش��وؤول  بينهم  اأ�شخا�س،   3 الرتكية  ال�شرطة  اعتقلت 
عن  م�شوؤوليتها  اأعلنت  التي  اأن��ق��رة،  ولي��ة  عن  الي�شارية  الثوري  ال�شعبي 
احلاكم،  والتنمية  العدالة  حلزب  العام  املقر  ا�شتهدفا  اللذين  الهجومني 
واأحد املباين امللحقة بوزارة العدل. وذكرت وكالة اأنباء الأنا�شول الرتكية 
اأنقرة، يف  العا�شمة  بالتزامن، يف  20 موقعاً  داهمت  الرتكية  ال�شرطة  اأن 
اإطار مالحقتها اأع�شاء جبهة التحرير ال�شعبي الثوري الي�شارية املحظورة. 
التي  الأم��اك��ن  والتحري يف  البحث  توا�شل  الأم��ن  ق��وات  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
طالتها العمليات، بينها مقرات لبع�س النقابات، مو�شحة اأنه مت توقيف 3 
اأ�شخا�س، بينهم �شخ�س يعتقد اأنه م�شوؤول اجلبهة عن ولية اأنقرة، حيث 

من املتوقع اأن يزداد عدد املوقوفني.

ات�شاع اأعمال العنف يف ميامنار 
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قال اأطباء وعلماء بارزون اإن ا�شتخدام القوات الأمركية لليوارنيوم 
ال�شبب  بالعراق كان  امللوثة  الع�شكرية  الذخائر  املن�شب وغره من 
حديثي  ل��دى  اخَل�لقية  العيوب  بن�شبة  الكبر  لالرتفاع  الأ�شا�شي 
الولدة وزيادة حالت مر�س ال�شرطان يف العديد من املدن العراقية، 

وهو ما روع بع�س العراقيني وخّوفهم من فكرة الإجناب.
يعرفها  مل  التي  الأم��را���س  م��ن  العديد  ظهرت  الأط��ب��اء،  وبح�شب 
العراق يف املا�شي مثل نوعيات جديدة من اأمرا�س الكلى والرئتني 
يف  احل��اد  والرت��ف��اع  املناعة  جلهاز  الكامل  النهيار  وكذلك  والكبد، 

حالت �شرطان الدم الكلوي، وفقر الدم وخا�شة بني الأطفال.
وت�شهد العديد من املحافظات العراقية اأي�شا زيادة هائلة يف حالت 
الإجها�س والولدة املبكرة بني الن�شاء، وخا�شة يف املناطق التي وقعت 

بها العمليات الع�شكرية الأمركية الكبرة مثل الفلوجة.
حالت  معدل  اأن  العراقية  للحكومة  الر�شمية  الإح�����ش��اءات  وتبني 
ال�شرطان يف العراق، قبل اندلع حرب اخلليج الأوىل يف عام 1991، 
كان اأربعني حالة لكل مائة األف �شخ�س. وبحلول عام 1995، زادت 
الن�شبة اإىل 800 حالة لكل مائة األف �شخ�س. اأما يف عام 2005، 
فقد ت�شاعف العدد لي�شل اإىل 1600 حالة لكل مائة األف. وت�شر 

التقديرات احلالية اإىل ا�شتمرار املعدل الت�شاعدي للحالت.
 

كانا  ق��ارب �شيد،  غ��رق  اإث��ر  اللجوء حتفهما  اثنان من طالبي  لقي 
على متنه �شمن اآخرين، بالقرب من جزيرة كري�شما�س الأ�شرتالية 

الواقعة يف املحيط الهادئ.
وقالت ال�شلطات الأ�شرتالية اإنها اأنقذت حواىل 95 كانوا على منت 

القارب واإن العديد منهم م�شابون بجروح، واثنني بحالة خطرة. 
تابعة  �شفينة  تعقبته  ال���ذي  ال���ق���ارب،  م��نت  ع��ل��ى  امل��ه��اج��رون  وك���ان 

للجمارك وحماية احلدود الأ�شرتالية، عندما تعر�س للغرق.
وقال حاكم جزيرة كري�شما�س جون �شتانهوب اإنه مت انت�شال كل من 
كان على قيد احلياة ومت نقلهم ملركز الحتجاز التابع لإدارة الهجرة. 

م�شيفا اأنه ل يعرف جن�شية هوؤلء الذين كانوا على منت القارب.
بحر هادئ  ال��ذي حدث يف  القارب،  لغرق  �شببا  ال�شلطات  تعط  ومل 
اإن  البحرية  ال�شالمة  اإدارة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت  جيد،  وطق�س 
14 ميال  بعد  ال��ق��ارب على  ر���ش��دت  الأ���ش��رتال��ي��ة  دوري���ة للجمارك 

بحريا )26 كلم( �شمال غرب �شواحل جزر كري�شما�س.
اأن �شفينة للجمارك كانت موجودة قدرا قرب  وذكر حاكم اجلزيرة 
واإنقاذ  ال�شريع  ال��ت��دخ��ل  م��ا مكنها م��ن  ال��ق��ارب، وه���ذا  م��ك��ان غ��رق 

غالبية املهاجرين.

اأفغان  جنود   10 ه��م  �شخ�شاً   11 طالبان  م��ن  م�شلحون  اختطف 
وطبيب يف ولية باداخ�شتان ب�شمال �شرق البالد.

الولية،  حاكم  با�شم  املتحدث  عن  الأفغانية  خاما  �شحيفة  ونقلت 
اإىل طبيب،  اإ�شافة  اأفغان،  10 جنود  اإن  عبد املعروف را�شوخ، قوله 

اختطفوا من قبل م�شلحني من حركة طالبان.
وكان م�شلحون من طالبان اختطفوا اأكرث من 20 عن�شراً من قوات 
واأفرجوا  منهم،   16 وقتلوا  اأ�شابيع،  ب�شعة  منذ  الأفغانية  الأم��ن 
عمليات  من طالبان، يف  م�شلحاً   12 قتل  الأث��ن��اء،  يف  الباقني.  عن 
م�شرتكة نفذتها القوات الأمنية الأفغانية وقوات امل�شاعدة الدولية 
الأخرة  والع�شرين  الأرب��ع  ال�شاعات  )اإي�شاف( خالل  اأفغان�شتان  يف 
يف مناطق خمتلفة من البالد. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، يف 
اإن قواتها نّفذت مع )اإي�شاف( عدة عمليات م�شرتكة مبناطق  بيان 
خمتلفة من البالد، وقتلت 12 م�شلحاً من حركة طالبان، وجرحت 

اآخرين.  2 واعتقلت   ،3
ُن��ّف��ذت ب��ولي��ات ق��ن��دز، وزاب���ول،  واأ���ش��اف ال��ب��ي��ان اأن ه��ذه العمليات 
واأوروزغ�������ان، وخ��و���ش��ت، وب��اك��ت��ي��ا و���ش��ب��ط يف ال��ع��م��ل��ي��ات ك��م��ي��ات من 
نا�شفة  عبوة  بانفجار  اآخ���رون،   6 وج��رح  مدنيان،  وقتل  الأ�شلحة. 
بولية  �شابزبو�س  خ��واج��ة  مقاطعة  يف  طريق  جانب  اإىل  م��زروع��ة 

فرياب ب�شمال اأفغان�شتان.

عوا�صم

الفلوجة

كابول

كانبريا

حذر من انفجار الو�شع يف اجلولن 

االحتالل يتدرب ا�شتعدادًا لعدوان على لبنان 

مقعد �شوريا يخطف االأ�شواء بقمة الدوحة 
م���ن معاناة  ان��ط��الق��ا  ال���ش��ت��ق��ال��ة 
يلتفت  اأن  دون  ال�����ش��وري  ال�����ش��ع��ب 

للحرج الدويل اأو الإقليمي.
ك��م��ا حت����دث ع���ن �����ش����رورة وج���ود 
ال��ت��زام��ات وا���ش��ح��ة ب��دع��م ال�شعب 
ال�����ش��وري مير  ال�����ش��ع��ب  اإن  ق��ائ��ال 
جند  ول  م�شبوقة  غ��ر  مب��رح��ل��ة 
نفى  ك����م����ا   . وا�����ش����ح����ة  م�����واق�����ف 
اخلطيب اأن تكون ا�شتقالته ب�شبب 
احلكومة  ل��ت��م��ث��ي��ل  ه��ي��ت��و  اخ��ت��ي��ار 

ب��ال��ق��م��ة م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن���ه يحرتم 
قرار املجموع بهذا ال�شدد.

وكانت اجلامعة العربية قد علقت 
ع�شوية �شوريا ب�شبب رف�س نظام 
لوقف  خطة  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س 
اجلامعة  اع���رتف���ت  ك��م��ا  ال��ع��ن��ف. 
�شرعيا  الوطني ممثال  بالئتالف 
ل��ك��ن بقيت ع���دة دول  ل��ل�����ش��وري��ني، 
باجلامعة تقيم عالقات دبلوما�شية 

مع �شوريا .

•• الدوحة-وكاالت:

املقعد  ب���������ش����اأن  اخل�������الف  خ���ط���ف 
ال�24  العربية  القمة  يف  ال�شوري 
ملفات  م���ن  الأ�����ش����واء  ب���ال���دوح���ة 
يف  واأهمية  �شخونة  تقل  ل  اأخ��رى 
الفل�شطينية،  الق�شية  مقدمتها 
العربية،  ال���دول  جامعة  وتطوير 
الدول  من  العديد  اإىل  بالإ�شافة 
ال����ت����ي ج��������اءت وم���ع���ه���ا اأزم����ات����ه����ا 
الداخلية طالبة احلل وامل�شاعدة .

الفل�شطيني  امل��ل��ف  يبقى  وب��ي��ن��م��ا 
البند الدائم على جدول الأعمال، 
بارزا  مكانا  ليحتل  ال�شوري  ظهر 
�شوريا  يف  ال���و����ش���ع  ا���ش��ت��ع��ال  م���ع 
وت���زاي���د امل��ت��ن��اق�����ش��ات ال��ت��ي بلغت 
ب����اخل����الف ح�����ول متثيل  ذروت����ه����ا 
�شوريا، اإل اأن التوافق مت يف النهاية 
رغم  للمعار�شة  املقعد  منح  على 
وتاأكيد  وال��ع��راق  اجل��زائ��ر  حتفظ 

لبنان ناأيها بنف�شها عن الأمر.
التح�شرية  الجتماعات  وخ��الل 
اختيار  رغ��م  غام�شا  الو�شع  ظ��ل 
الئتالف الوطني رئي�س احلكومة 
لتمثيل  ه���ي���ت���و  غ�������ش���ان  امل�����وؤق�����ت 
الئتالف  رئ��ي�����س  اأن  اإل  ���ش��وري��ا، 
اخلطيب،  م��ع��اذ  اأح���م���د  ال��وط��ن��ي 
ب��ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه بينما  ف��اج��اأ اجل��م��ي��ع 
رف�شه  احلر  ال�شوري  اجلي�س  اأكد 
يتمكن من  ال��ذي مل  هيتو  متثيل 

حيث  الآن  حتى  احلكومة  ت�شكيل 
اأمامه مهلة ثالثة اأ�شابيع لت�شكيل 

حكومة من 12 ع�شوا.
تقدمه  ع��ن  اخل��ط��ي��ب  ك�شف  وق���د 
بقائمة مطالب مل يبت فيها داخل 
الئتالف منذ اأكرث من �شهر تتعلق 
والقوى  ال��ت��ي��ارات  متثيل  بطبيعة 
بالئتالف،  امل�������ش���ارك���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
م�شتوى  حت�����ش��ني  ب���ه���دف  وذل�����ك 
اأدائ�������ه ك��م��ا ق����ال اإن�����ه ات���خ���ذ ق���رار 

نتنياهو: م�شاحلة تركيا لي�شت على ح�شاب اليونان
عقد  على  �شاماري�س  و  نتنياهو  اتفق  كذلك  اليونان.  مع  اإ�شرائيل  عالقات 
املقبلة  القريبة  ال�شهور  واليونانية خالل  الإ�شرائيلية  لقاء بني احلكومتني 
الرتكية  الإ�شرائيلية  العالقات  تدهور  اأعقاب  اأنه يف  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
يف ال�شنوات الثالث الأخرة، �شعى نتنياهو اإىل توثيق العالقات الإ�شرائيلية 
ومت  تاريخيان.  خ�شمان  هما  وتركيا  ال��ي��ون��ان  اأن  م��ن  انطالقا  اليونانية، 
التعبر عن حت�شني اإ�شرائيل لعالقاتها مع اليونان من خالل مناورات جوية 
م�شرتكة ي�شتخدم فيها �شالح اجلو الإ�شرائيلي املجال اجلوي اليوناين، بينما 
كان قبل ذلك ي�شتخدم املجال اجلو الرتكي يف مناورات م�شابهة. اإ�شافة اإىل 
اإ�شرائيل عالقاتها القت�شادية مع اليونان وخا�شة يف ما يتعلق  ذلك وثقت 
بال�شياحة، حيث مت توجيه مئات اآلف ال�شياح الإ�شرائيليني اإىل اليونان بدل 

من تركيا التي كانت تعترب هدفا �شياحيا مف�شال لدى الإ�شرائيليني.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

طماأن، رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو نظره اليوناين اأنتوني�س 
�شاماري�س اأن امل�شاحلة بني تل اأبيب واأنقرة لن تكون على ح�شاب العالقات 
الإ�شرائيلية اليونانية، فيما ن�شر وزير اخلارجية الإ�شرائيلي ال�شابق اأفيغدور 
ليربمان مقال عرب فيه عن معار�شته ال�شديدة لعتذار اإ�شرائيل اأمام تركيا. 
واأفادت �شحيفة هاآرت�س ام�س باأنه بعد املحادثة الهاتفية التي اأجراها نتنياهو 
اأردوغ���ان،ي���وم اجلمعة امل��ا���ش��ي، وق��دم فيها  م��ع نظره ال��رتك��ي رج��ب طيب 
البحرية  �شالح  اأت��راك خالل مهاجمة  ن�شطاء   9 ر�شميا على مقتل  اعتذارا 
الإ�شرائيلي لل�شفينة مايف مرمرة يف اأيار-مايو العام 2010، اأجرى حمادثة 
هاتفية مع نظره اليوناين واأكد اأن امل�شاحلة مع تركيا لن تكون على ح�شاب 

وفد ال�شعبة الربملانية ي�شارك يف اجتماع جلنة ال�شلم واالأمن الدوليني

في�شك يحذر من خطورة الو�شع يف لبنان 
•• لندن-وكاالت:

عن  في�شك  روب��رت  للكاتب  مقال  الربيطانية  اإندبندنت  �شحيفة  ن�شرت 
قانون  ح��ول  اتفاق  اإىل  التو�شل  يتم  مل  اإذا  اإن��ه  فيه  ق��ال  اللبناين  ال�شاأن 
اإىل  ي�شر  في�شك  وك��ان  �شينهار.  اللبناين  ال��ربمل��ان  ف��اإن  جديد  انتخابات 
ا�شتقالة رئي�س الوزراء جنيب ميقاتي وبالتايل غياب احلكومة يف ظل تزايد 
امل�شاحنات يف �شوارع طرابل�س، معتربا اأن ما يجري حاليا اأكرث خطورة رغم 
اأي�شا  الكاتب  ال�شابق. وذكر  الأزم��ات اخلطرة يف  جتاوز لبنان كثرا من 
واأع�شاء  فاعلة  غر  اأ�شبحت  حكومته  اأن  هو  ميقاتي  ا�شتقالة  �شبب  اأن 
التجارية  النقابات  انتخاب جديد، ودخلت  قانون  ف�شلوا يف و�شع  الربملان 
اأنحاء لبنان للمطالبة بزيادة الرواتب. وقال اإن لبنان  يف اإ�شرابات يف كل 
لي�س ملزما بالعقوبات �شد �شوريا، ومن ثم فاإن احلكومة كانت قد تبنت 
�شيا�شة تقوم على احلياد حلماية اأهلها من ال�شنة وال�شيعة وامل�شيحيني من 

الجنرار اإىل معارك عرب احلدود. 
منهم  اأ�شخا�س  �شتة  بحياة  اأودى  ال��ذي  طرابل�س،  يف  ال�شراع  اأن  واأ���ش��اف 
جندي لبناين، ل ميكن ال�شماح له بالنت�شار يف مناطق اأخرى من البالد. 
ويعتقد في�شك اأن �شيا�شة الناأي بالنف�س مل تنجح جيدا لأن وزير اخلارجية 
العربية  اجل��ام��ع��ة  مبطالبته  ال��دول��ي��ة  الأو���ش��اط  اأغ�����ش��ب  ل�شوريا  امل��وؤي��د 
ا�شتعادة مقعد �شوريا باملجل�س. وقال اإن نف�س الوزير مل يكن �شريعا جدا يف 

اإدانة الغارة اجلوية ال�شورية. 
ووفق راأيه يعترب في�شك اأن قرار ا�شتقالة ميقاتي ق�شد به تخويف الأحزاب 
احلريري،  �شعد  ح��ول  واملتجمعني  اهلل  ح��زب  وخا�شة  بلبنان،  ال�شيا�شية 
حلثها على ت�شكيل حكومة فاعلة ت�شتطيع �شياغة قانون انتخابات وحتمل 
املا�شية. وي�شر في�شك  القليلة  الأ�شابيع  الذي حدث  التخريب  م�شوؤولية 
اإىل اأنه كي تكون دولة لبنان حديثة يجب عليها اأن حتل نف�شها من عقدة اأن 
الدولة يجب اأن يكون فيها الرئي�س م�شيحيا مارونيا ورئي�س الوزراء �شنيا 
ورئي�س الربملان �شيعيا لأنها ل ميكن اأن تنجح هكذا. وقال اإنه اإذا اأُخرجت 
الطائفية من لبنان ف�شوف تزول من الوجود، لأن النظام احلكومي القائم 

على مزيج من الدين وال�شيا�شة هو هوية لبنان.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق����ال ���ش��اب��ط اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ك��ب��ر اإن 
اجل��ي�����س ي��ج��ري ت��دري��ب��ات حتاكي 
اهلل يف  ح���زب  ���ش��د  ح��رب��ا حمتملة 
لبنان، ولهذا الغر�س خ�شعت األوية 
ع�شكرية لتدريبات كهذه علما اأنها 
عاما  الثالثني  تتدرب طوال  كانت 
�شوريا.  �شد  احل���رب  على  املا�شية 
عن  ام�س  هاآرت�س  �شحيفة  ونقلت 
الأركان  هيئة  يف  الكبر  ال�شابط 
م��ن��اورة جرت  خ��الل  قوله،  العامة 
الأ�شبوع املا�شي، ن�شتعد ب�شكل كبر 

لحتمال احلرب مع لبنان .
جتنيد  مت  اإن����ه  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
جنود يف الحتياط للمناورة ب�شكل 
ل��ل��ط��ري��ق��ة التي  ت��ق��ري��ب��ا  م��ط��اب��ق 
ي��ت��وق��ع اجل��ي�����س الإ����ش���رائ���ي���ل���ي اأن 
يجند من خاللها جنود الحتياط 
باإجراء  وتتمثل  املقبلة،  احل��رب  يف 
اأوت��وم��ات��ي��ك��ي م���ع اجلنود  ات�����ش��ال 
وح���دات���ه���م  اإىل  وا����ش���ت���دع���ائ���ه���م 
يتوجهون  ذل���ك  وب��ع��د  الع�شكرية، 
حتت  ال����ط����وارئ  م�����ش��ت��ودع��ات  اإىل 
املتوا�شل  ال��ن��ار  واإط����الق  الق�شف 

ومن ثم النتقال اإىل القتال.
ح���زب اهلل هو  اإن  ال�����ش��اب��ط  وق����ال 
عدو ن�شط وجدي، لكن لدينا كافة 
اإحل����اق  م���ن  مت��ك��ن  ال���ت���ي  الأدوات 
القيام  نعتزم  ونحن  ب��ه،  بالغ  اأذى 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  ب��ذل��ك  
اجلي�س الإ�شرائيلي يغّر يف الأثناء 
م��ن فرقه  ع���دد  غ��اي��ات  م��ن  ق�شما 
ال�شمالية،  اجل��ب��ه��ة  يف  الع�شكرية 

تغرت  ال���ق���ت���ال  ط��ب��ي��ع��ة  اأن  اإىل 
املدرعات،  لواء  يف  للجنود  بالن�شبة 
على  املا�شي  يف  يتدربون  كانوا  اإذا 
ه��ج��وم دب��اب��ات ���ش��د دب��اب��ات جي�س 
الآن  ي����ت����درب����ون  ب��ي��ن��م��ا  ن���ظ���ام���ي، 
امل�شادة  ال��ق��ذائ��ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
التقديرات  ت�شر  التي  للمدرعات 
حزب  ب��ح��وزة  اأن  اإىل  الإ�شرائيلية 
و�شفها  وال��ت��ي  م��ن��ه��ا،  الآلف  اهلل 
ت�شكل  ب��اأن��ه��ا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
ت��ه��دي��دا على وت���رة وم���دة احلرب 
اأخ�������رى، قال  امل��ق��ب��ل��ة . م���ن ج��ه��ة 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان ال��ع��ام��ة يف 

التي  الح��ت��ي��اط،  جنود  فرقة  مثل 
ينتمي اإليها لواء مدرعات �شارك يف 

املناورة الأ�شبوع الفائت.
اأن������ه لأول  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����اف����ت 
لواء  املا�شي،  الأ�شبوع  ت��درب،  م��رة 
القتال  على  م�شاة  ول���واء  م��درع��ات 
يف لبنان، بعد �شنوات طويلة تدرب 
فيها اللواءان على القتال يف �شوريا. 
اأوه���اد  ال���ل���واء، العقيد  وق���ال ق��ائ��د 
جنمة، اأن اللواء كان يعلم على مدار 
�شوريا،  هي  مهمته  اأن  عاما   30
التي يكون فيها  الأوىل  املرة  وهذه 
لبنان هو العدو . ولفتت ال�شحيفة 

بيني  الإ�شرائيلي  الإحتالل  جي�س 
وقف  خط  على  الو�شع  اإن  غانت�س 
اجل���ولن  ه�شبة  يف  ال��ن��ار  اإط����الق 
توعد  ح���ني  ل���الن���ف���ج���ار، يف  ق���اب���ل 
بالرد  وزير احلرب مو�شيه يعالون 
�شورية  ن�����ران  اأي  ع��ل��ى  ال���ف���وري 
تطلق على ه�شبة اجلولن املحتلة. 
واأ�شاف رئي�س هيئة الأركان العامة 
بجي�س الإحتالل الإ�شرائيلي بيني 
لأي  م�شتعد  اجل��ي�����س  اأن  غ��ان��ت�����س 
يف  ال��ه��دوء  على  للمحافظة  ت��ط��ور 
تنظر  اإ�شرائيل  اإن  وق��ال  املنطقة. 
باجتاه  ال��ن��ار  اإط���الق  اإىل  بخطورة 

الأرا�شي  داخ����ل  م��ن اجل��ي�����س  ق���وة 
بالده  اأن  اإىل  م�شرا  الإ�شرائيلية 
م�شوؤولية  ال�����ش��وري  النظام  حتمل 
قد  اإ�شرائيل  وك��ان��ت  التطور.  ه��ذا 
قالت اأم�س الأول اإنها اأطلقت النار 
ع��ل��ى الأرا�����ش����ي ال�����ش��وري��ة ودم���رت 
موقعا للمدافع الر�شا�شة يف ه�شبة 
ع��ل��ى نران  ردا  امل��ح��ت��ل��ة  اجل����ولن 
الإ�شرائيلي  اجلي�س  وق��ال  �شورية. 
اأطلق �شاروخا من طراز متوز  اإنه 
����ش���د م���وق���ع ع�����ش��ك��ري �����ش����وري يف 
منطقة تل فار�س يف جنوب ه�شبة 

اجلولن املحتلة.
با�شم  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
جاء  ال�����ش��اروخ  اإط���الق  اإن  اجلي�س 
ن�����ار م����ن داخ����ل  اإط�������الق  ردا ع���ل���ى 
الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة ب��اجت��اه �شيارة 
ال�شبت،  اإ�شرائيلية  ع�شكرية  جيب 
واإط�����الق ن���ار ع�����ش��وائ��ي م���ن داخل 
الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة ب��اجت��اه دورية 
اإ�شرائيلية . وقالت م�شادر �شحفية 
مر�شحة  الأم��������ور  اإن  ب����اجل����ولن 
خ�شية  ه����ن����اك  واإن  ل��ل��ت�����ش��ع��ي��د، 
ملواجهة  الأم������ور  ت��ت��ده��ور  اأن  م���ن 
مفتوحة مع من ت�شميهم اإ�شرائيل 
اجل��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة امل�����ش��ل��ح��ة . 
و�شائل  نقلت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
اإ�شرائيلية عن وزير احلرب  اإع��الم 
توعده بالرد الفوري على اأي نران 
�شورية تطلق على ه�شبة اجلولن 
املحتلة. وقال يعالون اإن قواته ردت 
التي  احل��ك��وم��ة  �شيا�شة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
على  اعتداء  اأي  على  بالرد  تق�شي 

ال�شيادة الإ�شرائيلية .

انقالبيو اأفريقيا الو�شطى 
يطمئنون الغرب 

•• يانغي-وكاالت:

اأفريقيا  يف  املتمردين  زعيم  تعهد 
الذي  ج��وت��ودي��ا  مي�شال  الو�شطى 
باإجراء  للبالد  رئي�شا  نف�شه  ب  ن�شّ
انتخابات حرة خالل ثالثة اأعوام، 
واحرتام اتفاقات ليربفيل لل�شالم 

تلبية لطلب وا�شنطن وباري�س 
اإق���رار  امل��ت��م��ردي��ن اإىل  ودع��وت��ه��م��ا 
القانون والنظام. وبعد �شاعات من 
�شيطرة ائتالف �شيليكا املتمرد على 
العا�شمة بانغي والق�شر الرئا�شي 
وفرار الرئي�س بوزيزي، اأعلن زعيم 
جوتوديا،  مي�شال  �شيليكا،  ائتالف 
ال�شالم  ات���ف���اق���ات  ���ش��ي��ح��رتم  اأن�����ه 
بني  املا�شي  يناير   11 يف  املوقعة 
يق�شي  وال��ذي  واملعار�شة  بوزيزي 
ب��� وق���ف اإط����الق ال��ن��ار ع��ل��ى الفور 
مع  �شنة  انتقالية من  وقيام فرتة 
حكومة وحدة وطنية . وبالفعل مت 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ت�شكيل 
فريقي  م���ن  وزراء   ���ش��م��ت  ال��ت��ي 
بوزيزي واملعار�شة وحركة التمرد، 
لكن املتمردين ا�شتاأنفوا عملياتهم 

امل�شلحة يوم اجلمعة املا�شي.

العميل االأ�شرتايل للمو�شاد �شجن لت�شريبه معلومات 
•• كانبريا-وكاالت:

ذكرت �شحف اأ�شرتالية اأن العميل ال�شابق للمو�شاد بن زيغر والذي عرف با�شم ال�شجني اإك�س وعرث عليه 
م�شنوقا يف �شجن بتل اأبيب عام 2010، اعتقل بعد اإف�شائه معلومات يف اإطار خطة فا�شلة لتجنيد عميل 
مزدوج له عالقة بحزب اهلل اللبناين.  واأفادت �شحيفة فرفاك�س الأ�شرتالية وجملة دير �شبيغل الأملانية 
بعد حتقيق م�شرتك اأن بن زيغر اأف�شى بدون ق�شد معلومات �شرية عن مر�شدينْن لبنانينينْ اعتقال فيما 
مل  رفيع  اإ�شرائيلي  م�شوؤول  عن  هرالد  مورننغ  �شيدين  �شحيفة  نقلت  وبدورها  لبنان.  يف  و�شجنا  بعد 
به  وانتهى  الأم��ر،  نهاية  عليه  يح�شل  �شيء مل  اأراد حتقيق  ال�شابق  العميل  اإن  قوله  عنه  النقاب  تك�شف 
املطاف بعد ذلك اإىل طريق وعر والتقى مع �شخ�س كان اأكرث احرتافا منه. وقالت ال�شحيفة اإن بن زيغر 
الذي ح�شل على اجلن�شية الإ�شرائيلية منت�شف الت�شعينيات ُجند بوكالة املخابرات الإ�شرائيلية )مو�شاد( 
عام 2004 وعمل باأوروبا، وكلف مبهمة اخرتاق �شركات لها �شلة بدول معادية لإ�شرائيل من بينها اإيران 

و�شوريا، وقالت اإنه اأعيد نهاية الأمر لتل اأبيب وعني بوظيفة مكتبية باملو�شاد.

••كيتو- االكوادور-وام:

دولة  الإحت�����ادي..اأن  الوطني  املجل�س  ع�شو  املن�شوري  اأح��م��د  �شعادة  اأك��د 
اأ�شدر  الإن�����ش��اين حيث  ال��ق��ان��ون  ل��دع��م  وا���ش��ح��ا  نهجا  انتهجت  الإم����ارات 
الدويل  للقانون  وطنية  جلنة  باإن�شاء   2004 عام  ق��رارا  ال��وزراء  جمل�س 
الإن�شاين مهمتها التن�شيق بني اجلهات واملوؤ�ش�شات املختلفة داخل الدولة 
وتعريف  الإن�شاين  ال��دويل  بالقانون  التعريف  جم��ال  يف  اأن�شطة  لتنفيذ 
وق��ال يف  به.  العام  الوعي  وتنمية  له  الأ�شا�شية  باجلوانب  املجتمع  �شرائح 
والأمن  ال�شلم  الأوىل  الدائمة  اللجنة  اأع��م��ال  يف  م�شاركته  خ��الل  كلمته 
العمومية يف الكوادور  128 للجمعية  ال�  ال��دورة  اأعمال  الدوليني �شمن 
املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  القبي�شي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  بح�شور 
اأولت اهتماما  الدولة  اإن  ال�شعبة الربملانية  الوطني الحت��ادي رئي�س وفد 
م�شاهماتها  خ��الل  م��ن  املدنيني  حياة  حلماية  امل�شوؤولية  بتفعيل  خا�شا 
يف  تنفيذها  يتم  التي  الإن�شانية  العمليات  �شياق  يف  الفاعلة  وم�شاركاتها 
مناطق النزاعات يف اأي بقعة من بقاع العامل بجانب جهودها لإي�شال �شتى 
اأنواع امل�شاعدات الإن�شانية والغوثية والطبية لل�شكان املت�شررين يف العديد 
وتوجهاتها.  انتماءاتها  عن  النظر  بغ�س  العامل  يف  النزاعات  مناطق  من 
اأن�����ش��اأت خميما  اأن دول��ة الإم����ارات  واأ���ش��ار املن�شوري خ��الل الإج��ت��م��اع اإىل 
املا�شي يف منطقة مريجيب الفهود لإي��واء الالجئني  خالل �شهر فرباير 
من  املتزايدة  الأع���داد  ل�شتيعاب  الأردن  ي�شاند  وه��و  الأردن  يف  ال�شوريني 

لها  يتعر�س  التي  الإن�شانية  املعاناة  لتخفيف  ال�شوريني..وذلك  الالجئني 
املتحدة  اإىل تبني مبادرة الأمم  الدويل  املجتمع  ال�شوريني. ودعا  املدنيني 
ال�شابقة م�شوؤولية احلماية يف منع ح�شول اأربع جرائم اأو وقفها وهي الإبادة 
اجلماعية و جرائم احلرب و اجلرائم �شد الإن�شانية والتطهر العرقي .. 
م�شرا اإىل اأن املبادرة ترتكز على مبداأ احلق يف احلماية من خالل اأن كل 
واأن  اأي مذابح جماعية  دولة م�شوؤولة عن حماية مواطنيها و�شكانها من 

امل�شوؤولية  بتلك  للوفاء  دول��ة  اأي  م�شاعدة  ع��بء  ال��دويل  املجتمع  يتحمل 
املذابح  الدولة يف حماية مواطنيها من  اأخفقت  اإذا  اأنه  واأ�شاف  الأ�شا�شية 
املجتمع  على  تقع  امل�شوؤولية  ال�شلمية..فاإن  امل�شاعي  واأخفقت  اجلماعية 
باأن  منوها  القت�شادية..  العقوبات  مثل  قاهرة  باأ�شاليب  للتدخل  الدويل 
التدخل الع�شكري يعترب املالذ الأخر للتعامل مع املو�شوع. واأكد �شعادته 
لأنها  ال�شلمية  بالطرق  النزاعات  تتعامل مع مبداأ حل  الإم��ارات  دولة  اأن 
اآليات  وتقوية  املدنيني  الوقائي حلماية  والتدبر  الأ�شا�شي  ال�شبيل  متثل 
الدويل  ال��ربمل��اين  داع��ي��ا الحت���اد  امل�شلحة..  ال��ن��زاع��ات  اآث���ار  م��ن  حمايتهم 
لتعزيز دوره يف حل النزاعات قبل الو�شول اإىل احللول الع�شكرية التي اأول 
ال�شعبة الربملانية تتقدم  اإن  املن�شوري  ما يتاأثر بها املدنيني. وقال �شعادة 
حاليا  وفقها  يعمل  التي  الآلية  ب�شاأن  تو�شيات  منها  املقرتحات  من  بعدد 
جمل�س الأم��ن ال��دويل وي�شدر من خاللها قرارته التي تعترب يف الغالب 
الدوليني.. والأم���ن  ال�شلم  م�شلحة  ليخدم  وذل��ك  التنفيذ  واجبة  الأع��م 
والتي  الواحدة  للق�شية  املعاير  ازدواج  ممار�شة  تفادي  خالل  من  وذل��ك 
اإىل تقدمي الحتاد  واأ���ش��ار  الأح��ي��ان.  الكثر من  املجل�س يف  اأع��م��ال  ميزت 
الربملاين الدويل ملقرتحات عملية تتعلق باإعادة النظر يف مبداأ حق النق�س 
الذى ينتج عنه يف كثر من الأحيان تاأجيج ال�شراعات املحلية والإقليمية 
الع�شكري  التدخل  يقت�شر  اأن  ���ش��رورة  مع  واإنهائها  منها  احل��د  من  ب��دل 
الدويل يف مناطق ال�شراعات على قوات الأمم املتحدة ذات القبعات الزرقاء 

فقط وذلك منعا لتدخل اأية قوة ع�شكرية اأخرى.

تفتي�س مكاتب منظمة العفو يف مو�شكو 
•• مو�صكو-رويرتز:

فت�س مدعون رو�س مكاتب منظمة العفو الدولية يف مو�شكو ام�س يف اأحدث 
حلقة يف �شل�شلة مداهمات ملنظمات غر حكومية.

ايار  مايو  الرئا�شة يف  اىل  بوتني  الرو�شي فالدمير  الرئي�س  ع��ودة  ومنذ 
وق���ع ق��وان��ني ت�����ش��دد ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ات غ��ر احل��ك��وم��ي��ة وتطالب 
اأنها  على  نف�شها  ت�شجل  ب��اأن  خارجي  متويل  على  حت�شل  التي  املنظمات 
وكالت اأجنبية. ويقول الكرملني ان هذا الت�شريع مطلوب ملنع اجلمعيات 
بوتني  منتقدي  اأن  ال  اجنبية  حكومات  حل�شاب  التج�ش�س  من  واملنظمات 
يرون اأن حمالت التفتي�س التي ي�شارك فيها م�شوؤولون من جهات متعددة 
ال ج��زء م��ن حملة  ه��ي  م��ا  باأجهزة الط��ف��اء  وانتهاء  ال�شرائب  م��ن  ب��دءا 
ت�شييق على املعار�شة. وقال �شرجي نيكيتني مدير منظمة العفو الدولية 
يف رو�شيا انه نوع من امل�شايقات.. هذا التفتي�س مل يكن خمططا من قبل.

ومل يت�شن على الفور الت�شال مبكتب الدع��اء للح�شول على تعليق ومل 
يت�شح ملاذا مت تفتي�س مكاتب منظمة العفو.

وعربت الوليات املتحدة وجمل�س اأوروبا ومنظمة العفو الدولية يف ال�شبوع 
املا�شي عن النزعاج ب�شاأن موجة التفتي�س التي �شملت منظمة ميموريال 

وهي اأقدم منظمة حقوقية يف رو�شيا.
وقالت منظمة العفو يوم اجلمعة ان عمليات التفتي�س تعزز اأجواء تهديد 
قلق  باأنها م�شدر  المريكية  ال�شفارة  رو�شيا. وو�شفتها  املدين يف  املجتمع 

بالغ ودعا مفو�س اأوروبا حلقوق الن�شان اىل وقفها فورا.
يف  بالتدخل  املتحدة  ال��ولي��ات  منها  اجنبية  دول  حكومات  بوتني  وات��ه��م 

ال�شيا�شة الداخلية لرو�شيا.
واأوقفت رو�شيا عمليات الوكالة المريكية للتنمية الدولية هذا العام قائلة 

انها حاولت التاأثر على ال�شاحة ال�شيا�شية.



14 الثالثاء -    26   مارس    2013 م    -    العـدد   10750
Tuesday   26    March    2013  -  Issue No   10750

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
للخ�شروات  ال�ش�����ادة/�شراز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1017215  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شراز للخ�شروات والفواكه   
SHERAZ VEGETABLES & FRUITS ESTABLISHMENT

اىل/�شحر املدينة للخياطة الن�شائية 
MAGIC CITY LADIES TAILORING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية  )1410907.2(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/علي عابر لتجارة ادوات 

ومعدات اللحام رخ�شة رقم:CN 1047222  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4.60

تعديل ا�شم جتاري:من/علي عابر لتجارة ادوات ومعدات اللحام   
اىل/علي عابر لتجارة الغازات ال�شناعية 

ALI ABER INDUSTRIAL GAS TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الغازات ال�شناعية والغاز امل�شال - باجلملة  )4669211(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها - باجلملة )4659201(

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شان لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1011808  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شالح حممد اليافعي )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد �شالح حممد اليافعي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شالح حممد اليافعي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2.44*915 اىل 1*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/او�شان لل�شيانة العامة
OSAN GENERAL CONTRACTING

اىل/او�شان لل�شيانة العامة ذ.م.م 
OSAN GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حراء لل�شتائر

رخ�شة رقم:CN 1038950  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حيدر انرتورا - فالبيل من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حيدر انرتورا - فالبيل من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جي�شل علي �شامل فرج ال علي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل حممد م�شهور ال�شعدي
تعديل راأ�س املال/من 40000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/حراء لل�شتائر
HIRA CURTAIN

اىل/حراء لل�شتائر ذ.م.م 
HIRA CURTAIN LLC

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوب الوثبة للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1351369  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بخيت عبيد �شامل الرا�شدي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بخيت عبيد �شامل الرا�شدي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد بالل اجمل حممد اجمل )%100(

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/جنوب الوثبة للمقاولت العامة

AL WATHBA SOUTH GENERAL CONTRACTING
اىل/جنوب الوثبة لعمال الطابوق والبال�شرت 

AL WATHBA SOUTH BLOCK & PLASTER WORKS
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج عبدالقدو�س لل�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1016413  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حميد �شيف حميد الزعابي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل احمد جمعه عبداهلل احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقدو�س بجل الرحمن بندو

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/كراج عبدالقدو�س لل�شيارات

ABDUL QUDOUS AUTOMOBILE GARAGE
اىل/لولو كال�شيك لت�شليح ال�شيارات 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
لالعمال  بالنت  ال�ش�����ادة/ميجا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اللكرتوميكانيكية رخ�شة رقم:CN 1144563 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 015*008 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ميجا بالنت لالعمال اللكرتوميكانيكية   

MEGA PLANET ELECTROMECHANICAL WORKS

اىل/ميجا بالنت ل�شيانة التكييف املركزي 
MEGA PLANET FOR MAINTENANCE OF CENTRAL AIT - CONDITIONING

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي  )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف املقاولت امليكانيكية - الفئة اخلا�شة )4220903.1(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت املقدر 

رخ�شة رقم:CN 1025558 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت املقدر   
AL MUQADDAR SUPERMARKET

اىل/بقالة املقدر 
AL MUQADDAR GROCERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعالن قبل �شدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1264358 بال�شم التجاري 
�شعيد  ال�شيد/كري�شتال  وميلكها  وامل�شاء  ال�شباح  مطعم   :

حميد عبداهلل ال�شويدي امارات.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�شم التجاري اىل/ مطعم �شي�س مناقي�س.
وذلك قبل �شدور الرتخي�س

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمرا لتاأجر 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1004156 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن حميدان حممود حميدان حماد )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة بنجاب للتجارة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1025588 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زينب عبداهلل ح�شن عبداهلل احلو�شني )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة راكي�س كومار ن�شيب �شاند )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلفان احمد كان�س الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شبرت �شينغ بر با�شيتار �شينغ 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

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

CN 1034178:نيوتري�شن مارت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

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

�شيب للكمبيوتر والهواتف املتحركة
 رخ�شة رقم:CN 1283584 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة 

CN 1099202:الفرن�شية للديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بر�شتيج 

غالري للعطور ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1143428-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

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

وال�شمع لتنظيف وتلميع ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1195701 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة مون �شتار 

ل�شتراد قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1168348  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة املر علي احمد املر الكعبي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عامر �شيف حارب العي�شائي

ملحق عقد �شراكة ذ.م.م بني الطراف
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شان 

المارات خلدمات الفراح
رخ�شة رقم:CN 1318835 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ب�شمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليحر للمفرو�شات والديكور
رخ�شة رقم:CN 1194140 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�شليمي  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1235883:مواد البناء ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شلمان ح�شن خادم ح�شني من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عثمان علي خادم ح�شني %25

تعديل ن�شاط/حذف ا�شتراد)4610008(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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العفو حتّذر من اأوجه ق�شور يف معاهدة جتارة االأ�شلحة فرن�شا مل تتاأكد من قتل رهينتها يف ال�شاحل 
•• باري�س-ا ف ب:

اعلن وزير اخلارجية الفرن�شي لوران 
حت�شل  مل  فرن�شا  ان  ام�����س  فابيو�س 
الرهينة  ملقتل  تاكيد  على  الن  حتى 
اعلن  ال��ذي  ف���ردون  فيليب  الفرن�شي 
بالد  يف  القاعدة  تنظيم  من  خاطفوه 
املغرب ال�شالمي اعدامه يف 19 اذار-
مار�س، لكنه مل يخف خماوف باري�س 
لذاعة  فابيو�س  و�شرح  ال�شدد.  بهذا 
بالطبع  ل��دي��ن��ا  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اوروبا1 

ومي�شال  ال�������ش���وم���ال  يف  واح���ت���ج���زت 
ال�شاحل  يف  خ��ط��ف  ال�����ذي  ج���رم���ان���و 
واعلن خاطفوه اعدامه يف 25 متوز-

يوليو 2010.
وردا على �شوؤال حول م�شر الرهائن 
اخل��م�����ش��ة امل��ت��ب��ق��ني ب��ني اي���دي تنظيم 
اعطاء  فابيو�س  لوران  رف�س  القاعدة 
ب��ال��ق��ول ان  ت��و���ش��ي��ح��ات م��ك��ت��ف��ي��ا  اي 
ي�شتعملها  ق��د  نعطيها  معلومات  اي 
الرهابون، انني ما زلت م�شمما جدا 

لكنني الزم حتفظا �شديدا .

الكثر من املخاوف ب�شان فردون لكننا 
مل نح�شل على تاكيد .

واف������اد م�����ش��در ق���ري���ب م���ن امل���ل���ف ان 
الفرن�شية لي�س لديها دليل  ال�شلطات 
على وفاة فيليب فردون لكنها تعتربه 
عدة  باري�س  اعتربت  ان  و�شبق   . ميتا 
رهائن كانوا يف حالة �شحية �شيئة يف 
عداد الموات دون ا�شتعادة جثثهم ول 
بينهم  وم��ن  وفاتهم،  ظ��روف  تو�شيح 
م����اري دودي����و ال��ت��ي خ��ط��ف��ت يف كينيا 
 2011 الول-اك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن  يف 

•• لندن-يو بي اأي:

حّذرت منظمة العفو الدولية، ام�س، من وجود اأوجه ق�شور و�شفتها 
باخلطرة يف م�شودة الن�س اجلديد ملعاهدة جتارة الأ�شلحة �شتجعلها 
ت�شتخدمها  اأن  التي ميكن  البلدان  اإىل  الأ�شلحة  نقل  تف�شل يف منع 
والختفاءات  والتعذيب  التع�شفي  القتل  اأعمال  ت�شهيل  اأو  ارتكاب  يف 
الق�شرية. وقالت املنظمة اإن حتليلها مل�شودة املعاهدة اجلديدة وجد اأن 
الن�س املقرتح يتخلف اأي�شاً عن معاجلة م�شائل اأخرى، مبا يف ذلك 
نقل  ب�شاأن عمليات  للدول  العامة  التقارير  بتقدمي  املتعلقة  الأحكام 
الأ�شلحة والتعديالت امل�شتقبلية على املعاهدة، والتي من املفرت�س اأن 
تتو�شل الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة اإىل توافق ب�شاأنها واعتمادها 

اأن  واأ���ش��اف��ت  احل���ايل.  اآذار-م���ار����س  م��ن  والع�شرين  ال��ث��ام��ن  بحلول 
امل�����ش��ودة احل��ال��ي��ة مل��ع��اه��دة جت����ارة الأ���ش��ل��ح��ة ت��ن�����س ع��ل��ى ح��ظ��ر نقل 
الأ�شلحة اإىل البلدان املعروفة با�شتخدام الأ�شلحة يف جرائم احلرب 
والإبادة اجلماعية واجلرائم �شد الإن�شانية، ولكن لي�س يف حال جرى 
ا�شتخدامها لت�شهيل عمليات القتل التع�شفي اأو الختفاءات الق�شرية 
اأو التعذيب خارج نطاق النزاعات امل�شلحة اأو كجزء من هجوم وا�شع 
النطاق اأو منهجي على �شكان مدنيني حمددين. واأو�شحت املنظمة 
اأن م�شودة املعاهدة اجلديدة لتجارة الأ�شلحة ت�شمح لأي دولة بنقل 
الأ�شلحة حتى يف حال كان هناك خطر حقيقي باأن يجري ا�شتخدامها 
لرتكاب جرائم حرب اأو انتهاكات ج�شيمة حلقوق الإن�شان، اإذا كانت 

تعتقد اأن نقلها �شيا�شهم يف ال�شالم والأمن.

جلرمية  ارت����ك����اب����ه  يف  ي�������ش���ت���ب���ه 
اغت�شاب يف حق طفلة ل يتجاوز 

�شنها 3 �شنوات.
ومن املنتظر اأن تقع اإحالة حار�س 
اجلنائية  ال��دائ��رة  على  ال��رو���ش��ة 
العقوبة  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  املخت�شة 
اإىل  ت�شل  اجل��رائ��م  ه��ذه  يف مثل 

الإعدام.

تعمل  الرو�شة  ه��ذه  اأن  اإعالمية 
قانونية  غ��ر  بطريقة  م��دة  منذ 
قانوين  ترخي�س  اأي  لها  ولي�س 
ورغ������م ذل�����ك ف���ه���ي ت��ن�����ش��ط غر 

عابئة بالقانون.
اأن قا�شي التحقيق بتون�س  يذكر 
بال�شجن يف  اإي���داع  بطاقة  ا���ش��در 
حق حار�س رو�شة اأطفال باملر�شى 

•• الفجر - تون�س:

التي  الغت�شاب  حادثة  اإث��ر  على 
حدثت للطفلة ال�شغرة باإحدى 
ريا�س الأطفال باإحدى ال�شواحي 
نظم  تون�س  للعا�شمة  ال�شمالية 
اأم�����س ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني وقفة 
املراأة  اأم��ام مقر وزارة  احتجاجية 
مطالبني  اق��ت��ح��ام��ه��ا  وح����اول����وا 
با�شتقالة الوزيرة �شهام بادي من 

من�شبها.
العديد  امل���ح���ت���ج���ون  رف�����ع  وق�����د 
ال�شعار  بينها  م��ن  ال�شعارات  م��ن 
ال�����ش��ه��ر دي���ق���اج و���ش��ه��ام ب����ادي ل 
متثل املراأة التون�شية ، كما رفعوا 
ماذا  عليها  كتب  الالفتات  عديد 
نفعل بوزيرة تخاف على من�شبها 

اأكرث من خوفها على اأملنا ؟.

اثنني.
مت  ان��ه  اإىل  ال�شحية  اأم  واأ���ش��ارت 
اأن  اإىل  احل���ادث���ة  ب��ع��د  ال��ت��ف��ط��ن 
ترخي�س  دون  ت�شتغل  ال��رو���ش��ة 
ومن جانبه، اأكد والد الطفلة اأن 
اجلاين مطلوب من العدالة واأنه 
مدرج يف قائمة املجرمني املفت�س 

عنهم منذ �شنة 2009. 
ويقول والد الطفلة اإن ا�شطرابات 
واأن  ل��ط��ف��ل��ت��ه  ن��ف�����ش��ي��ة ح�����ش��ل��ت 
عنيفة  واأ���ش��ب��ح��ت  تغر  �شلوكها 
والأدوات  ال�������ش���ك���اك���ني  وحت���م���ل 
احل����ادة ك��م��ا اأن��ه��ا مل ت��ع��د ترغب 
ال�شغرى،  �شقيقتها  م��ع  ال��ل��ع��ب 

وفق قوله.
ويف �شياق مت�شل قالت اأحد اأقارب 
اأ�شيل  لي�س  اجل���اين  اإن  الطفلة 
منطقة املر�شى واأن عائلة الطفلة 
ل تعرف اجل��اين ل من قريب و 

ل من بعيد.
اأك�����دت رئي�شة  اآخ����ر  وم���ن ج��ان��ب 
الغرفة الوطنية لريا�س الأطفال 
ت�شريحات  يف  ال��ت��ل��ي��ل��ي  ن��ب��ي��ه��ة 

الوقفة الحتجاجية  وقد �شجلت 
ح���������ش����ور ب����ع���������س ال���ن���ا����ش���ط���ني 
احلقوقيني ووالدا الطفلة و زياد 
حلزب  اجلديد  الزعيم  الأخ�شر 
الوطنيني الدميقراطيني املوحد 

خلفا للراحل �شكري بلعيد.
مهني  ب��ن  لينا  النا�شطة  وق��ال��ت 
احتجاجا  ل��ل��وق��ف��ة  ج�����اءت  اإن���ه���ا 
امل��راأة و طالبتها  اأداء وزي��رة  على 

بال�شتقالة.
واأ�شارت بن مهني اإىل اأن الوزيرة 
اأي  م��ن خ��الل موقعها  ت��ق��دم  مل 
�شيء يذكر بخ�شو�س ما يتعر�س 
له اأطفال تون�س اليوم من عمليات 
غ�شل دماغ باملوؤ�ش�شات التعليمية و 
من اعتداءات متكررة و�شلت حد 

الغت�شاب، ح�شب قولها.
املراأة  وزي���رة  تفاعل  اأن  واأ���ش��اف��ت 
النتهاكات  ال�شلبي مع مثل هذه 
امل��راأة و  و العتداءات يزيد و�شع 

الطفل تعقيدا.
الذين  احلقوقيني  بع�س  وتوجه 
اأمام  الحتجاجية  الوقفة  نفذوا 

لبنتها.
ت��ق��ف مكتوفة  ل���ن  اأن���ه���ا  وق���ال���ت 
الأي��دي على حق ابنتها واأنها قد 
مل  اإن  الق�شية  ت��دوي��ل  اإىل  تلجا 
ا�شرتجاع حقوقها يف  تتمكن من 

تون�س. 
يتم  مل  مل�������اذا  الأم  وت���������ش����اءل����ت 
الرو�شة)حم�شنة  مالكة  اعتقال 
تدافع  واأن��ه��ا  �شيما  ل  لالأطفال( 
وك��ل��ف��ت حماميني  اجل�����اين  ع���ن 
ل��ل��دف��اع ع��ن��ه وت��ب��ح��ث ع��ن اأع���ذار 

حلار�شها، وفق قول الأم.
كما كذبت والدة الطفلة املغت�شبة 
ت�شريحات �شهام بادي وزيرة املراأة 
بارتكاب  امل�شتبه  اإن  ق��ال��ت  ال��ت��ي 
ج����رمي����ة الغ����ت���������ش����اب ه�����و من 
املحيط العائلي املو�شع، م�شتغربة 
على  اط��الع��ه��ا  قبل  عنه  دف��اع��ه��ا 

ملف الق�شية.
ك��م��ا ان��ت��ق��دت ت�����ش��ري��ح��ات وزي���رة 
الرو�شة  فيها  نزهت  التي  امل���راأة 
من عملية الغت�شاب وقالت فيها 
يف  وق��ع��ت  الغ��ت�����ش��اب  عملية  اإن 

املر�شى  منطقة  اإىل  امل����راأة  وزارة 
جرت  التي  الأطفال  رو�شة  لغلق 
الطفلة،  اغ��ت�����ش��اب  ح��ادث��ة  ف��ي��ه��ا 
رئي�س  الب�شيني  اأمي��ن  اأف��اد  قد  و 
ج��م��ع��ي��ة ����ش���اع���دوا اأط���ف���ال���ن���ا اأن 
رف����ع ق�شية  ���ش��ت��ت��وىل  اجل��م��ع��ي��ة 
ع��دل��ي��ة ���ش��د وزي����رة امل�����راأة �شهام 
ب���ادي ل��ع��دم ات��خ��اذه��ا الإج����راءات 
الق�شية  يف  املطلوبة  و  العاجلة 
الطفلة  مغت�شب  ���ش��د  ك��ذل��ك  و 

،حار�س الرو�شة.

تفا�شيل جديدة عن احلادثة
وقد تناقلت و�شائل اإعالم تون�شية 
الطفلة  ل�����وال�����دة  ت�������ش���ري���ح���ات 
تفا�شيل  ف��ي��ه��ا  روت  امل��غ��ت�����ش��ب��ة 
وزيرة  ت�شاريح  مكذبة  احل��ادث��ة 
املراأة �شهام بادي التي اتهمت اأحد 
بعملية  بالقيام  العائلة  اأط����راف 

الغت�شاب.
املغت�شبة  ال��ط��ف��ل��ة  اأم  وط��ال��ب��ت 
�شنة   55 الرو�شة  باإعدام حار�س 
اإن�شافا  ابنتها  على  اعتدى  الذي 

منزل مو�شحة اأن ابنتها تعر�شت 
لالغت�شاب داخل الرو�شة.

التي  بادي  ت�شريحات  اإلم  ونفت 
خ�ش�شت  اأن����ه����ا  ���ش��م��ن��ه��ا  ق���ال���ت 
اإحاطة نف�شية واجتماعية للطفلة 
امل��غ��ت�����ش��ب��ة يف ال���وق���ت ال�����ذي مل 
اأح��د من العائلة ومل  ب��اأي  تت�شل 

تكرتث باملو�شوع، وفق قولها.
وبّينت والدة ال�شحية اأن جرمية 
الغ��ت�����ش��اب وق���ع���ت لب��ن��ت��ه��ا من 
ال��رو���ش��ة، موؤكدة  ط���رف ح��ار���س 
ثالث  العمر  م��ن  تبلغ  ابنتها  اأن 
تقرير  اأّن  اإىل  م�شرة   ، ���ش��ن��وات 
ابنتها  اأن  اأث��ب��ت  ال�شرعي  ال��ط��ب 
بالفاح�شة  ل��الع��ت��داء  ت��ع��ر���ش��ت 

على الأقل 5 مرات.
وقالت والدة املغت�شبة اأن احلادثة 
واأنه  �شهر مار�س  اأول  وقعت منذ 
مت اإلقاء القب�س على اجلاين يوم 
خرجت  لكنها  اجلاري،  مار�س   5
اأن  بعد  الوقت  ه��ذا  يف  لل�شحافة 
دفاع  هيئة  الرو�شة  مالكة  كلفت 
على اجلاين تتكون من حماميني 

بعد عملية اغت�شاب بنت الثالث �شنوات

حركة احتجاجية تطالب باإقالة وزيرة املراأة التون�شية

الوزيرة �شهام بادى

�شهام بادى

•• القاهرة-ا ف ب:

انتقد معار�شون و�شحف م�شرية 
امل�شري  الرئي�س  ت��ه��دي��دات  ام�س 
املنتمي  مر�شي  حممد  ال�شالمي 
امل�شلمني  الخ������������وان  جل����م����اع����ة 
باتخاذ  ام���������س  ت�������ش���ري���ح���ات���ه  يف 
اج�����راءات ب��ح��ق امل��ع��ار���ش��ني اذا ما 
العنف،  اح���داث  يف  ادان��ت��ه��م  ثبتت 
ا�شا�س  ب��ال  ال��ت��ه��دي��دات  معتربين 

قانوين.
وقال املتحدث با�شم جبهة النقاذ 
ال����وط����ن����ي امل����ع����ار�����س الئ����ت����الف 
امل�شري  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
بر�س  ل���ف���ران�������س  داوود  خ����ال����دو 
تاكيد  مر�شي  الرئي�س  ت�شريحات 
واعطاء  ال���ق���ان���ون  دول����ة  لن��ه��ي��ار 
دولة  واقامة  للعنف  اخ�شر  �شوء 

امليلي�شيات.
وا�شاف داوود مر�شي وفر الغطاء 
للتعدي  لال�شالميني  ال�شيا�شي 
مدينة  ام������ام  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  ع���ل���ى 
الن���ت���اج الع���الم���ي +جت��م��ع كبر 
الف�شائية  ال���ق���ن���وات  م����ن  ل���ع���دد 

اخلا�شة وال�شتديوهات الفنية+
وتابع داوود بانفعال وا�شح مل نعد 
المر  ال�شخ�شي..  بالمان  ن�شعر 
تعدى قمع الجهزة المنية لقمع 

املواطنني لبع�شهم البع�س .
�شكر  الغفار  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن 
الرئي�س  الن��ق��اذ  بجبهة  ال��ق��ي��ادي 
م��ر���ش��ي ي��ن��ف��ع��ل دوم����ا ح���ني تكون 
ج��م��اع��ة الخ�����وان امل�����ش��ل��م��ني حتت 
ال�شغط ، وتابع هو ابدا ل يتحدث 

انفجار اأمام م�شرف 
يف جنوب قرب�س 

•• نيقو�صيا-ا ف ب:

ان���ف���ج���رت ع����ب����وة ن���ا����ش���ف���ة ي���دوي���ة 
ال�شنع ليل ام�س الأول امام فرع ل 
قرب�س  جنوب  يف  قرب�س  م�شرف 
وذلك  طفيفة،  با�شرار  ت�شبب  مما 
امل�شرية  امل���ف���او����ش���ات  غ���م���رة  يف 
اجلارية يف بروك�شل لنقاذ اجلزيرة 
م���ن الف���ال����س والتي  امل��ت��و���ش��ط��ي��ة 
تتمحور خ�شو�شا على هذا امل�شرف 
�شائل  وق���ال���ت  ال���ب���الد.  يف  الك�����رب 
اعالم حملية عدة ان النفجار وقع 
يف بوليميديا يف حمافظة ليما�شول 
اجلنوبية ال�شاحلية، ون�شرت �شورا 
ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا امل�����ش��رف وق����د حتطم 
وتعذر  واجهته.  وت�شدعت  زجاجه 
يف احلال التحقق من هذه الوقائع 
امل�شارف  وج��م��ي��ع  ال�����ش��رط��ة  م���ن 
اآذار-  16 منذ  مغلقة  ق��رب���س  يف 
م��ار���س وظ��ل��ت ك��ذل��ك ح��ت��ى �شباح 
ام�������س ع��ل��ى اق�����رب ت��ق��دي��ر، وذل���ك 
امل���ال���ي���ة اخلطرة  الزم������ة  ب�����ش��ب��ب 
ب�شبب  اجل����زي����رة  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي 
رف�س الربملان اتفاقا بني احلكومة 
وترويكا اجلهات الدائنة ن�س على 
ف���ر����س ���ش��ري��ب��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة على 
البالد.  م�شارف  يف  الودائع  جميع 
وبح�شب اآخر املعلومات الواردة من 
بروك�شل ب�شاأن املفاو�شات امل�شرية 
الرئي�س نيكو�س  اجلارية فيها بني 
ان���ا����ش���ت���ا����ش���ي���اد����س وق�������ادة الحت�����اد 
الدويل  النقد  و�شندوق  الوروب���ي 
فقد مت التو�شل اىل اتفاق مبدئي 
ين�س  الدائنة  اجلهات  ترويكا  مع 
ملرة  �شخمة  ���ش��ري��ب��ة  ف��ر���س  ع��ل��ى 
ع��ل��ى كل   40% ن�����ش��ب��ت��ه��ا  واح�����دة 
ال���ودائ���ع ال��ت��ي ت��زي��د ع��ن م��ئ��ة الف 

يورو يف بنك قرب�س .

حني يتم العتداء على املعار�شني 
املحكمة  ان���������ش����اره  ي���ح���ا����ش���ر  او 
الن���ت���اج  او م��دي��ن��ة  ال���د����ش���ت���وري���ة 

العالمي .
الذي  العقاب  ان  على  �شكر  و�شدد 
حت������دث ع���ن���ه م���ر����ش���ي ي���ج���ب ان 
القانونية  ال��و���ش��ائ��ل  ع���رب  ي��ك��ون 
وع���رب ال��د���ش��ت��ور ال����ذي ي��ق��ول هو 
وقالت   . دمي����ق����راط����ي  ان�����ه  ع���ن���ه 
للتيار  منتمية  الكرتونية  م��واق��ع 
الدكتور  ان  الح������د  ال����ش���الم���ي 
البارز  القيادي  ال��ربادع��ي  حممد 
البالد على  النقاذ غادر  يف جبهة 
الرئي�س  ت�����ش��ري��ح��ات  ب��ع��د  ع��ج��ل 

ال���راح���ل انور  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����س 
ال�شادات بحملة اعتقالت م�شابهة 
���ش��د ك��اف��ة م��ع��ار���ش��ي��ه يف اي��ل��ول-
على  ق��ت��ل  لكنه   1981 �شبتمرب 
الول-اكتوبر  ت�����ش��ري��ن  يف  الث����ر 
جلوء  ح�شني  وا�شتبعد   .1981
ال�����ش��ي��ن��اري��و بقوله  ل��ه��ذا  م��ر���ش��ي 
من  ودول��ي��ا  حمليا  ا�شعف  مر�شي 
اتخاذ هذا القرار.. ل اجلي�س ول 
باعتقال  �شت�شمح  الدولية  القوى 
. اىل  ال�������ش���ك���ل  ب����ه����ذا  امل���ع���ار����ش���ة 
ت��ه��دي��دات مر�شي  ت�����ش��درت  ذل���ك 
ال�شحف  يف  الوىل  ال�����ش��ف��ح��ات 

امل�شتقلة ال�شادرة �شباح ام�س .

م��ر���ش��ي خ�����ش��ي��ة اع���ت���ق���ال���ه. وق���ال 
ال�شتاذ  ح�����ش��ن��ي  ح�����ازم  ال���دك���ت���ور 
بكلية القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية 
حديث  ان  ال����ق����اه����رة  ب���ج���ام���ع���ة 
دليل  ال�شكل  بهذا  الرئي�س مر�شي 
ارتباك �شديد وخوف من امل�شتقبل 
تابع هو ي�شن حربا نف�شية  ، لكنه 
اعتاده  ا�شلوب  وه��و  املعار�شة  �شد 

واعتقد انه �شيرتاجع عنه .
بحق  م��ر���ش��ي  ت�شريحات  واث����ارت 
ب��ع�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني خم����اوف من 
ال�����ش��ل��ط��ات حملة  ����ش���ن  اح���ت���م���ال 
اعتقالت وا�شعة بحق قادة املعار�شة 
والن�شطاء ال�شيا�شيني. و�شبق وقام 

اليوم  امل�����ش��ري  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
الرئي�شي  ع��ن��وان��ه��ا  يف  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
واللي  افعلها..  ان  و���ش��ك  على  ان��ا 
م�شر  داخ�������ل  ����ش���ب���اع���ه  ه���ي���ح���ط 
جانبي  ع����ن����وان  ويف   . ه���اأق���ط���ع���ه 
باجراءات  ي��ل��وح  الرئي�س  ا�شافت 

ا�شتثنائية .
امل�شتقلة  ال��وط��ن  �شحيفة  وق��ال��ت 
م��ر���ش��ي ي��ت��وع��د امل���ع���ار����ش���ة . ويف 
�شنتخذ  ال��رئ��ي�����س:  جانبي  ع��ن��وان 

اجراءات �شد ال�شيا�شيني .
امل��ن��ت��م��ي جلماعة  م���ر����ش���ي،  وك�����ان 
الخوان امل�شلمني، قال ظهر الحد 
دعم  ملبادرة  له يف موؤمتر  كلمة  يف 
حقوق وحريات املراة اذا ما اأثبتت 
ال�شا�شة  بع�س  اإدان����ة  التحقيقات 
الالزمة  الج��راءات  اتخاذ  ف�شيتم 
�شدهم مهما كان م�شتواهم ، وتابع 
اأدعو جميع القوى ال�شيا�شية لعدم 
لأعمال  �شيا�شي  غطاء  اأي  توفر 
�شعيدا  اأك��ون  ولن  وال�شغب  العنف 
اإدان����ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأث��ب��ت��ت  اإذا م��ا 

بع�س ال�شا�شة .
با�شتخدام  البع�س  مر�شي  واتهم 
على  للتحري�س  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
يثبت  م���ن  ان  ه����دد  ك��م��ا  ال���ع���ن���ف، 
العقاب  م���ن  ي��ف��ل��ت  ف��ل��ن  ت���ورط���ه 
هو  التحري�س  يف  �شارك  من  فكل 

م�شارك فى اجلرمية .
وا�شح  حت���ذي���ر  يف  م��ر���ش��ي  وق�����ال 
ا�شطررت  م����ا  اذا  ان�����ه  ل��ل��ج��م��ي��ع 
لت����خ����اذ م����ا ي����ل����زم حل���م���اي���ة هذا 
اأكون  اأن  واأخ�����ش��ى  �شاأفعل  ال��وط��ن 

على و�شك اأن اأفعل ذلك .

كوريا ال�شمالية تعد خططًا ملحو االأعداء 
•• �صيول-وكاالت:

تفقد زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون لليوم الثالث على التوايل وحدة 
ع�شكرية، وحتدث عن خطط تكتيكية ملا اأ�شماه حمو الأعداء ب�شرعة الربق، 
اتفاقا ع�شكريا اجلمعة  املتحدة وكوريا اجلنوبية  الوليات  يف حني وقعت 
الكورية  الأن��ب��اء  وكالة  واأف���ادت  م�شرتكة.  ع�شكرية  م��ن��اورات  بعد  املا�شية 
اجلنوبية يونهاب ام�س نقاًل عن وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية 
اأن كيم قام بزيارة تفقدية لوحدة 1501 الع�شكرية اخلا�شة، واطلع على 
مهامها وتدريباتها. ولفتت اإىل اأنه اطلع على التجهيزات القتالية والتقنية 
التي ت�شنعها الوحدة، وكان م�شروراً جداً بالتطور الذي حتتاج اإليه البالد 

ب�شدة يف حت�شراتها للقتال.
وذكرت اأنه حتدث عن خطط تكتيكية 
ب�شرعة  الأع���داء  ك��ربى ملحو  وعملية 
�شاحات  يف  التجهيزات  ب��ه��ذه  ال���ربق 

املعارك احلقيقية.
القوات  وح��دة  زار  كيم  اأن  اإىل  ُي�شار 
اخلا�شة 1973 يوم اجلمعة املا�شي، 

وكتيبتني تابعتني لها اليوم التايل.
ال�شمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  اأن  ُي��ذك��ر 
ي���ك���ث���ف م������ن زي�������ارات�������ه ل����ل����وح����دات 
املناورات  على  واط��الع��ه  الع�شكرية، 
التي جتريها، منذ بداأ ال�شمال ي�شعد 
اإثر  واأم���رك���ا  اجل��ن��وب  ���ش��د  لهجته 
على  يانغ  بيونغ  على  عقوبات  فر�س 

خلفية جتربتها النووية الأخرة.
ب�شن  ه��ددت  اأنها  حتى  ووا�شنطن،  �شول  �شد  لهجتها  يانغ  بيونغ  وت�شعد 
ح��ال م�شت  ن��ار يف  بحر من  اإىل  عليهما، وحتويلهما  �شاملة  نووية  ح��رب 

اأمركا ب�شيا�شة التخويف التي تعتمدها �شدها.
الع�شكرية  ال��وح��دات  اإح��دى  املا�شي  22 فرباير-�شباط  يف  زار  كيم  وك��ان 
امل�شلحة، ومن ثم  بالذخرة احلية للقوات  واأ�شرف �شخ�شياً على متارين 
بال�شاحل  الأمامية  باجلبهة  ع�شكرية  وح��دات  م��ار���س-اآذار   12 يف  تفقد 
بهم يف مرجل  وال��رم��ي  الأع����داء  للت�شدي جلميع  اجل��ن��ود  داع��ي��اً  الغربي 
ملتهب قبل يومني من تفقده تدريبات على اإطالق النار ت�شتهدف جزراً 
بالبحر الأ�شفر. وت�شاعدت حدة التوتر بكوريا ال�شمالية منذ اأن فر�شت 
عليها الأمم املتحدة عقوبات بعد اأن اأجرت بيونغ يانغ ثالث جتربة نووية 
يف فرباير-�شباط املا�شي، وهددت كوريا ال�شمالية ب�شرب الوليات املتحدة 

بالأ�شلحة النووية وق�شف قواعدها باملحيط الهادي.

حمللون اعتربوها ارتباكًا وخوفًا من امل�شتقبل

تهديدات مر�شي مبعاقبة ال�شا�شة تقلق املعار�شة 

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

بتاريخ :3 /2013/2 املودعة حتت رقم :  186102 
با�ش��م :  دملا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �شندوق بريد 4358                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت
الواق�عة بالفئة :4

و�شف العالمة : عبارة عن قطرة زيت يف الو�شط بداخلها �شكل هند�شي اعاله مثلث احمر ويحدها من اخلارج 
مثلث اآخر قائم الزاوية وتره عبارة عن منحني مائل وقطرة الزيت حماطة من اخلارج بقو�شني وا�شفل قطرة 

الزيت باللغة الجنليزية كلمة )PERFORMA( اأول ثالث حروف باللون الحمر.
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

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

بتاريخ :3 /2013/2 املودعة حتت رقم :  186100 
با�ش��م :  دملا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �شندوق بريد 4358                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت
الواق�عة بالفئة :4

و�شف العالمة : عبارة عن قطرة زيت يف الو�شط بداخلها �شكل هند�شي اعاله مثلث احمر ويحدها من اخلارج 
مثلث اآخر قائم الزاوية وتره عبارة عن منحني مائل وقطرة الزيت حماطة من اخلارج بقو�شني وا�شفل قطرة 

الزيت باللغة الجنليزية كلمة )ADVANTURE( اآخر الكلمة مثلث �شغر باللون الحمر.
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

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

بتاريخ :3 /2013/2 املودعة حتت رقم :  186099 
با�ش��م :  دملا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �شندوق بريد 4358                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت
الواق�عة بالفئة :4

و�شف العالمة : عبارة عن قطرة زيت يف الو�شط بداخلها �شكل هند�شي اعاله مثلث احمر ويحدها من اخلارج 
مثلث اآخر قائم الزاوية وتره عبارة عن منحني مائل وقطرة الزيت حماطة من اخلارج بقو�شني وا�شفل قطرة 

.IMAGEX الزيت باللغة الجنليزية كلمة
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

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

بتاريخ :3 /2013/2 املودعة حتت رقم :  186098 
با�ش��م :  دملا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �شندوق بريد 4358                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت
الواق�عة بالفئة :4

و�شف العالمة : عبارة عن قطرة زيت يف الو�شط بداخلها �شكل هند�شي اعاله مثلث احمر ويحدها من اخلارج 
مثلث اآخر قائم الزاوية وتره عبارة عن منحني مائل وقطرة الزيت حماطة من اخلارج بقو�شني وا�شفل قطرة 

.CYAN الزيت باللغة الجنليزية كلمة
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

التكاتف للنقليات
رخ�شة رقم:CN 1180795 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

الغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1119561 بال�شم التجاري �شالون �شيزر 
كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  كت 

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

الغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
تك  وار�س  التجاري  بال�شم   CN  1053779 رقم: 
الو�شع  الرخ�شة واعادة  الغاء  بالغاء طلب  الهند�شية 

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

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

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اإعــــــــــالن
�شنرت  جراند  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1117721 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة جراند �شنرت للمقاولت العامة 
GRAND CENTER GENERAL CONTRACTING EST

اىل/جراند فيجن لل�شيانة العامة
GRAND VISION GENERAL MAINTENANCE

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اعــــــــــالن
العربية  ال�ش�����ادة/ا�شتوديو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1452520   قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد اهلل �شحى عبد اهلل حممد عبد اهلل املن�شوري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ف�شل الربيع للحدادة واللحام  

رخ�شة رقم:CN 1008038  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*75 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري: من/ف�شل الربيع للحدادة واللحام   

اىل/ابو بكر �شامل ح�شني ل�شيانة العامة
ABUBAKER SALEM HUSAIN GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية - م 6 - قطعة رقم 40 - املالك/
�شعيد غامن �شليم املن�شوري اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ق 27 م 31

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام)2592005(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

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

بتاريخ :29 /2013/1 املودعة حتت رقم :  185842 
با�ش��م :  ا�س او ا�س الدولية لتجارة معدات الطفاء وال�شالمة

وعنوانه : ابوظبي ، �شارع خليفة ، بناية بنات بطي العتيبة                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شالمة واطفاء احلريق ونظم مر�شحات ومقاومة احلريق  الن��ذار واجهزة  خدمات تركيب وا�شالح نظم 
الواقعة بالفئة )37(.

الواق�عة بالفئة :37
باحرف   POWER عبارة  و�شطه  يف  وكتبت  الحمر  باللون  النار  لهب  �شكل  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 

اجنليزية كبرة باللون ال�شود املظلل بالزرق مع وجود خم�س جنوم باللون الحمر ا�شفل ال�شكل.
ال�ش��رتاطات :ل يوجد 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

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

بتاريخ :5 /2012/2 املودعة حتت رقم :  168828 
با�ش��م :  يورتيك لينك للوكالت التجارية

وعنوانه : ابوظبي ، النادي ال�شياحي ، �س.ب: 105613 ، هاتف: 026504049 ، فاك�س: 026404081                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وكالت ا�شتراد وت�شدير وخدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغر وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(

الواق�عة بالفئة :35
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن دائرة زرقاء يوجد مبنت�شف العالمة كلمة )port link( بالجنليزية 
ويوجد اعلى الكلمة حرف ح���� ويوجد �شوء بنف�شجي اعلى الكلمة واي�شا يوجد خطوط بي�شاء اعلى الدائرة 

وا�شفلها.
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750
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ك�شف احتاد اجلو جيت�شو عن �شعاره 
ال�شقر  للبطولة  اجل��دي��د  الر�شمي 
ع����زام وذل����ك ق��ب��ل اأي�����ام م���ن بطولة 
ال���ع���امل���ي���ة مل���ح���رتيف اجلو  اأب����وظ����ب����ي 
اأبريل   10 يف  تنطلق  ال��ت��ي  جيت�شو 
�شمو  اأول  الفريق  رعاية  املقبل حتت 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ال�شقر  امل�����ش��ل��ح��ة. وي��ج�����ش��د  ل��ل��ق��وات 
والرتاث  البيئة  من  امل�شتوحى  ع��زام 
لل�شجاعة  ع���ن���وان���ا  الإم�����ارات�����ي�����ني 
التي  القيم  وهي  والذكاء  والتقاليد 
وكان  ال��ن��ب��ي��ل��ة.  ال��ري��ا���ش��ة  تر�شخها 
احت�����اد اجل����و ج��ي��ت�����ش��و ارت���ب���ط بهذا 
ال�����ش��ع��ار م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة �شبقت 
ت��اأ���ش��ي�����س الحت�����اد ح��ي��ث ك���ان �شعارا 
قبل  الإم�������ارات  جيت�شو  ج���و  ل��ل��ج��ن��ة 
�شعارا  كان  اإىل احتاد كما  اأن تتحول 
الرتكيز  ومت  ال�شابقة..  للبطولت 
ومعربا  ب�شيطا  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
الدائرة  و���ش��ط  يف  ل��ل�����ش��ق��ر  وي���رم���ز 

ل��ل�����ش��ع��ار ن�شبة  اإط������ارا  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي 
الإم����ارات  ب��ت��اري��خ  ال�شقر  لرت��ب��اط 
واملنطقة وال��رتاث كونه رم��زا للقوة 
وقد  احل���ادة  وال��روؤي��ة  والنق�شا�س 
باللون  ال�شعار  من  كبر  ج��زء  تلون 
الأ����ش���ود ب��اع��ت��ب��اره ل���ون اأرف�����ع حزام 
عددا  ع���زام  ال�شقر  وي��ط��وف  للعبة. 
م���ن امل����دار�����س ق��ب��ل اأ����ش���ب���وع���ني من 
البطولة لتعريف الطالب اأكرث على 
التي  العاملية  البطولة  وعلى  اللعبة 
ال��ي��وم الأول  ان��ط��الق��ت��ه��ا يف  ت��د���ش��ن 
لالأطفال.  العامل  بطولة  مبناف�شات 
العرو�س  م���ن  ت��ق��ام جم��م��وع��ة  ك��م��ا 
ومركزي  ف����راري  ع���امل  يف  املتنقلة 
للت�شوق  م�����ول  وامل����اري����ن����ا  ال����وح����دة 
لإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ك��اف��ة اأف���راد 

الفعاليات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��ج��ت��م��ع 
على  والتعرف  البطولة  ت�شبق  التي 
ريا�شة اجلوجيت�شو عن قرب. ويعد 
احتاد الإم��ارات للجو جيت�شو منظم 
البطولة بفعالية عائلية اأكرب واأف�شل 
من الأعوام ال�شابقة تت�شمن نزالت 
فردية �شيقة وجمموعة من الأن�شطة 
�شواء  تنا�شب اجلميع  التي  اجلديدة 
من جماهر الريا�شة اأو امل�شتجدين 
و�شمن  ومم��ار���ش��ت��ه��ا.  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  يف 
كاأ�س  البطولة تقام فعاليات  برنامج 
الأربعاء  يوم  م�شاء  لالأطفال  العامل 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  اأم�����ا  اأب����ري����ل   10
جيت�شو  اجل������و  مل����ح����رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
فت�شتمر بني يومي 11 و 13 اأبريل. 
رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد  واأع���رب 

جمل�س اإدارة احتاد اجلو جيت�شو عن 
موؤكدا  ال�شعار  عن  بالك�شف  �شعادته 
اأنه �شي�شبح العالمة الأبرز لريا�شة 
اجلو جيت�شو يف البالد انطالقا من 
للجو جيت�شو  الإم��ارات  التزام احتاد 
واأ�شاد  حمليا.  الريا�شة  تنمية  جتاه 
الها�شمي بالهتمام املتزايد بريا�شة 
اجلو جيت�شو موؤكدا اأن قاعدة اللعبة 
ت��ت�����ش��ع ع���ام���ا ب��ع��د ع����ام خ��ا���ش��ة بني 
طالب املدار�س. واأ�شار اإىل اأن جدول 
البطولة �شيكون مزدحما بالفعاليات 
الجتماعية  اأو  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ����ش���واء 
وعلينا اأن ن�شتثمر وجود اأبطال اأكرث 
لأبوظبي  الرتويج  دول��ة يف   50 من 
واإ�����ش����ع����اد ج���م���ه���ورن���ا ب���ال���ك���ث���ر من 

املفاجاآت والفقرات.

ملوؤ�ش�شات  ال��ري��ا���ش��ي  الحت�����اد  اع��ل��ن 
امل�شابقات  نتائج  ام�س  العايل  التعليم 
الريا�شية  ل���الل���ع���اب  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
العام  م��ن  ال��ث��اين  للن�شف  ال��ف��ردي��ة 
وذكر  2013م  اجل��ام��ع��ى  ال��درا���ش��ي 
وكيل  احل�شاين  حمد  �شعيد  الدكتور 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
املركز  يف  ج���اءت  اجل��زي��رة  جامعة  ان 
مبجموع  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  يف  الول 
المريكية  واجل���ام���ع���ة  ن��ق��ط��ة   76
ال��ث��اين بر�شيد  امل��رك��ز  ب��ال�����ش��ارق��ة يف 
65 نقطة وح�شلت جامعة المارات 
ع���ل���ى امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ب��ر���ش��ي��د 49 
املركز  ال�����ش��ارق��ة يف  ن��ق��ط��ة وج��ام��ع��ة 
وجامعة  نقطة   28 بر�شيد  ال��راب��ع 
املركز  والتكنولوجيا يف  للعلوم  العني 
24 ن��ق��ط��ة. من  اخل��ام�����س ب��ر���ش��ي��د 
العزيز  عبد  عمر  الدكتور  قال  جهته 
احلاي المني العام لالحتاد ان نتائج 
م�شابقات العاب القوي جاءت كالتايل 
500 مرت جري  األ��ف و  : يف بطولة 
ج�����اء ال���ط���ال���ب م����ب����ارك حم���م���د من 
جامعة ال�شارقة يف املركز الول بزمن 
قدره 4.43 ويف املركز الثاين الطالب 
ويف  ال�شارقة  جامعة  من  حنان  معاذ 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ج����اء ال��ط��ال��ب امين 
للعلوم  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  م����ن  ط���ال���ب 
لبطولة  بالن�شبة  و  والتكنولوجيا.. 
400 مرت جري جاء الطالب �شعود 
ااجلزيرة يف  الكرمي من جامعة  عبد 
 46  50 ق����دره  ب��زم��ن  الول  امل��رك��ز 
ال��ث��اين الطالب عبد  امل��رك��ز  وج��اء يف 

اهلل را���ش��د م��ن ج��ام��ع��ة اجل��زي��رة ويف 
�شوموتو  الطالب  ج��اء  الثالث  املركز 
 .. بال�شارقة  المريكية  جامعة  م��ن 
100 م��رت ج��ري فقد  ام���ايف بطولة 
ج���اء ال��ط��ال��ب ���ش��وم��وت��و م��ن جامعة 
ج���ام���ع���ة الم���ري���ك���ي���ة ب���ال�������ش���ارق���ة يف 
 10.72 ق����دره  ب��زم��ن  الول  امل��رك��ز 
ويف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ط��ال��ب عبد اهلل 
را�شد من جامعة اجلزيرة ويف املركز 
الكرمي  عبد  �شعود  ال��ط��ال��ب  ال��ث��ال��ث 
بطولة4  ويف  ااجل��زي��رة.  جامعة  م��ن 
اجلامعة  ج����اءت  ت��ت��اب��ع  م���رت    100
جامعة المريكية بال�شارقة يف املركز 
الول بزمن قدره 46.17 ويف املركز 
املركز  ال��ث��اين ج��ام��ع��ة الم�����ارات ويف 

الثالث جامعة اجلزيرة..و يف بطولة 
ال��وث��ب ال��ط��وي��ل ج���اء ال��ط��ال��ب �شامل 
املركز  يف  اجلزيرة  جامعة  من  ح�شن 
الول مب�شافة قدرها 6.04 مرت ويف 
املركز الثاين الطالب ان�س احمد من 
املركز  ويف  ال�شارقة  امريكية  جامعة 
النا�شر  عبد  جمال  الطالب  الثالث 
بال�شارقة  الم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
فاز  ال��ث��الث��ي  ال���وث���ب  ب��ط��ول��ة  ويف   .
جامعة  م��ن  اهلل  عبد  اح��م��د  الطالب 
المارات باملركز الول مب�شافة قدرها 
13.95 مرت وباملركز الثاين الطالب 
م���ن ج��ام��ع��ة اجلزيرة  ����ش���امل ح�����ش��ن 
بن  حممد  الطالب  الثالث  وب��امل��رك��ز 
ن��ا���ش��ر م��ن ج��ام��ع��ة الم�����ارات .. و يف 

الطالب  العايل ح�شل  الوثب  بطولة 
حممد عبد اللطيف من كلية التقنية 
بدبي على املركز الول مب�شافة قدرها 
177�شم وعلى املركز الثاين الطالب 
خالد خالد مهدي من جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا ويف املركز الثالث 
ال��ط��ال��ب ك��م��ال حم��م��د ع��ب��د اهلل من 
ويف   .. بال�شارقة  المريكية  اجلامعة 
بطولة دفع اجللة جاء الطالب احمد 
ع��ل��ي ح�شن م��ن ج��ام��ع��ة اجل��زي��رة يف 
املركز الول مب�شافة قدرها15.30.
مرت ويف املركز الثاين الطالب حممد 
املركز  ويف  اجلزيرة  جامعة  من  عمر 
الثالث الطالب احمد را�شد من كلية 

التقنية بابوظبي .

بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والريا�شة بق�شره �شموه بالبطني 
مار�س    24 الث��ن��ني  اأم�����س   م�شاء 

فريق منطاد المارات.
الفريق  ب��رئ��ي�����س  م��ع��ال��ي��ه  ورح����ب 
نا�شر  عبدالعزيز  ط��ي��ار  ال��ك��اب��نت 

المارات  منطاد  رئي�س  املن�شوري 
وال����ط����اق����م ال���ف���ن���ي والإع�����الم�����ي 
التي  امل��ق��اب��ل��ة  امل���راف���ق ومت خ���الل 
نا�شر  ح�����ش��ن  ال��ك��اب��نت  ح�����ش��ره��ا 
ال���ع���ام ملنطاد  الأم�����ني  امل��ن�����ش��وري 
المارات وعبدالرحمن نقي مدير 
ال��ف��ري��ق وك���ل م��ن ال��ك��اب��نت رودي 
ه��وف��ر م��دي��ر ج��ائ��ز ك��ا���س منطاد 
الأوروبي  ب��الحت��اد  القائد  خليفة 

و�شعيد  ح�شني  نا�شر  وامل�شاعدين 
املناعي واحمد ا ال�شهالوي.

نا�شر  عبدالعزيز  الكابنت  واطلع 
المارات  منطاد  رئي�س  املن�شوري 
�شمو الوزير على جتهيزات الفريق 
ومهرجان  ب��ط��ول��ة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
يف  للمناطيد  الن�شائية  الم����ارات 
تنطلق  وال���ت���ي  الوىل  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
ال�شرق  مب��ن��ط��ق��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة 

وكا�س  م��ه��رج��ان  �شمن  الأو����ش���ط 
الم�������ارات ال�����دويل ل��ل��م��ن��اط��ي��د يف 
تت�شمن  وال��ت��ي  ال�شابعة  ن�شخته 
اأج����ن����دة ال���ف���ري���ق ال��ري��ا���ش��ي��ة من 
من  لعدد  الفريق  احت�شان  خ��الل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��خ��ل��ل اإط����الق 
ومنطاد  الم��������ارات  ع��ل��م  م��ن��ط��اد 

الغربية ومنطاد روح الحتاد .
واأك������د ب������دروه ���ش��م��و ال���وزي���ر على 
اله����ت����م����ام ال���ك���ب���ر وال�����دع�����م ال 
حمدود التي تقدمه وزارة ال�شباب 
والريا�شة باحت�شان كل الجنازات 
منطاد  لفريق  واملحلية  ال��دول��ي��ة 
جت�شيدا  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  الم�������ارات 
والتوجيهات  احل��ك��ي��م��ة  ل���ل���روؤي���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
املكتوم نائب رئي�س الدولية رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
يف توفر كل الدعم لإجناح م�شرة 

�شباب الوطن يف جل املجالت .
العالمي  امل�شت�شار  ب��دوره  واطلع 
الفريق  م��دي��ر  نقي  عبدالرحمن 
حققها  ال����ت����ي  ال���ن���ج���اح���ات  ع���ل���ى 

الفريق خالل العام املن�شرم والتي 
املناطيد  من  عدد  ت�شنيع  ت�شمنه 
وامل�شاركات اخلليجية والتي ختمها 
دولة  احتفالت  مب�شاركة  الفريق 
الوطني  باليوم  ال�شقيقة  الكويت 

الثانية واخلم�شون .
امليدانية  امل�شاركات  واأكد نقي على 
الوطنية  املنا�شبات  جل  يف  املحلية 
تاأكيد على دعوة �شمو الفريق اأول 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
موؤ�ش�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
وراع���ي ف��ري��ق منطاد الم����ارات يف 
ال�شبابي  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  تفعيل 
الفريق  خالله  من  يهدف  وال��ذي 
والعمل  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ت���وع���ي���ة  يف 
احلكيم  بالنهج  ب��ال��رق��ي  امل�شتمر 
المارات  وقيادة  دولة  ت�شلكه  التي 
املحافل  امل��ت��ح��دة يف ج��ل  ال��ع��رب��ي��ة 

املحلية والعاملية .
بالعمل  ال�����وزي�����ر  ����ش���م���و  واث�����ن�����ى 
المارات  منطاد  لفريق  املتوا�شل 
املعامل  اأه������م  م����ن  اأ����ش���ب���ح  ال������ذي 
الإم�����ارات�����ي ب���ه���ذا امل���ج���ال وال����ذي 
الغربية  ال��دول  على  مقت�شر  ك��ان 
واملتقدمة موؤكدا �شموه على العزم 

المارات  دولة  ت�شلكه  التي  الكبر 
املراتب  اأع��ل��ى  يف  اأبنائها  و���ش��ع  يف 
التوفيق  ���ش��م��وه  ومت��ن��ى  ال��دول��ي��ة 
يف  الم���ارات  منطاد  فريق  لأبنائه 
والدولية  املحلية  امل�شاركات  �شتى 
كما متنى �شموه التوفيق لنطالقة 
الدويل  الم���ارات  ومهرجان  كا�س 
للمناطيد والذي اثبت الفريق على 
قدرته يف خلق احد اأهم الفعاليات 

اأ�شبح  وال��ذي  ال�شنوية  الإماراتية 
مهرجان  اك�����رب  وج����ي����زا  وق���ت���ا  يف 
له  ملا  باملنطقة  للمناطيد  وملتقى 

من ح�شور دويل كبر ومميز .
ويف ختام اللقاء قدم الكابنت رودي 
متال  تنهامي  مهرجان  درع  هوفر 
ووجه  ل�شموه  ال�شتوي  النم�شاوي 
ال�شتوي  امل��ه��رج��ان  ح�����ش��ور  دع���وة 
وال���ذي ي�����ش��ارك ب��ه ع��دد كبر من 

للطران  الأوروب�����ي  الحت����اد  دول 
فوق جبال الألب ال�شاهقة كما �شكر 
عبدالعزيز  ط��ي��ار  ال��ك��اب��نت  ب���دوره 
منطاد  رئي�س  املن�ش�������������وري  نا�شر 
المارات �شمو الوزير على احلفاوة 
فري���������������ق  بها  ا�شتقب����������������ل  التي 
م���ن���ط���اد الم�����������ارات م����وؤك����د على 
الدولة  التي تعره قيادة  التقدير 

لأبنائها .

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

ع�شو  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت  ح��ي��اة  ال�شيخة  ق��ام��ت 
جلنة  رئي�شة  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
ري��ا���ش��ة امل�����راأة م�����ش��اء اأم�������س، ب���زي���ارة ت��دري��ب��ات منتخب 
التي  ال��ع��امل  بطولة  يف  امل�شاركة  يعتزم  ال��ذي  الكاراتيه 
من  الفرتة  خالل  ا�شطنبول  الرتكية  بالعا�شمة  �شتقام 
امل��ق��ب��ل. وال��ت��ق��ت ال�شيخة ح��ي��اة بنت  اإب��ري��ل   7 ل��غ��اي��ة   5
التمثيل  على  وحثتهم  والالعبات  بالالعبني  عبدالعزيز 
درجات  اأرف��ع  وب��ذل  العاملي،  الإ�شتحقاق  ه��ذا  يف  امل�شرف 
ال��ف��ن��ي��ة لت�شريف  امل�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل  ال��ع��ط��اء وت���ق���دمي 
والالعبات  الالعبني  مطالبة  ت�شريف،  خ��ر  البحرين 
واحلما�س  بالإ�شرار  والت�شلح  القتالية  بالروح  بالتحلي 
حياة  ال�شيخة  واأك���دت  النتائج.  اأف�شل  حتقيق  اج��ل  م��ن 
عودتنا  لطاملا  الكاراتيه  منتخبات  ب��اأن  عبدالعزيز  بنت 
خمتلف  يف  امل�شرفة  الإجن����ازات  م��ن  الكثر  حتقيق  على 
الذي  الباهر  الإجن���از  م�شتذكرة  اخل��ارج��ي��ة،  امل�����ش��ارك��ات 
الذهبية  بامليدالية  بفوزها  ح�شن  �شارة  الالعبة  حققته 
والربونزية ونورة حمد التي فازت بامليدالية الذهبية يف 
بطولة الت�شامن الإ�شالمية للمراأة والتي اأقيمت باإيران 
حققتها  التي  الإجن���ازات  من  والكثر  �شنوات،  ع��دة  قبل 

والعربي  اخلليجي  ال�شعيد  على  ال��ك��ارات��ي��ه  منتخبات 
والقاري. واأ�شادت ال�شيخة حياة بنت عبدالعزيز باجلهود 
الطيبة التي يبذلها الحتاد البحريني للدفاع عن النف�س 
�شبيل  يف  خليفة  اآل  �شلمان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  برئا�شة 
الكاراتيه،  ملنتخبات  والرعاية  الدعم  اأ�شكال  تقدمي كافة 
الأم����ر ال����ذي اأث��م��ر ع��ن حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ر م��ن الإجن�����ازات 
اجلهود  على  اأث��ن��ت  كما  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ف��رت  خ��الل  املتميزة 
بومزبر،  ال��ع��رب��ي  امل����درب حم��م��د  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
التي  والفنية  التدريبية  بالربامج  اإعجابها  عن  معربة 
ي�شعها للمنتخبات الوطنية والتي كان لها اأبلغ الأثر يف 
تطور اللعبة وتخريج الكثر من املواهب الواعدة يف لعبة 

الكاراتيه.
ال�شيخة حياة بنت عبدالعزيز  اأعربت  ويف ختام حديثها، 
اإيجابية يف بطولة  نتائج  اأملها يف حتقيق  اآل خليفة عن 
اإل��ي��ه لعبة  ال��ع��امل لتعك�س م���دى ال��ت��ط��ور ال���ذي و���ش��ل��ت 
ال��ك��ارات��ي��ه يف امل��م��ل��ك��ة. وب���دوره���م، ق���دم لع��ب��و ولعبات 
منتخب الكاراتيه واجلهاز الفني والإداري خال�س �شكرهم 
وتقديرهم لل�شيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل خليفة على 
اأف�شل  لتقدمي  لهم  حافزاً  �شت�شكل  والتي  ال��زي��ارة،  ه��ذه 
م�شاعفة  جهود  لبذل  و�شتدفعهم  والنتائج  امل�شتويات 

لرفع علم البحرين عالياً يف هذا الإ�شتحقاق العاملي.  

املهرجان  فعاليات  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ا�شت�شاف 
الرتبية  اإدارة  نظمته  ال���ذي  ال��ق��دم  ك��رة  ل��رباع��م  الأول 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف وزارة 
ال�شارقة  منطقة  يف  امل��در���ش��ي��ة  والبيئة  الأن�����ش��ط��ة  ق�شم 
التعليمية-ال�شرقية. ياأتي تنظيم املهرجان الذي ي�شارك 
فيه 240 طالبا ميثلون 11 مدر�شة من �شفوف الرابع 
واخلام�س من احللقة التاأ�شي�شية الأوىل �شمن فعاليات 
امل�شروع الوطني لتعزيز ون�شر لعبة كرة القدم يف مدار�س 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  ال�شراكة  اإط��ار  ويف  ال��دول��ة 
ن�شر  اإىل  املهرجان  يهدف  القدم  لكرة  الإم���ارات  واحت��اد 

املواهب  واكت�شاف  الدولة  القدم يف مدار�س  وتعزيز كرة 
ر�شا  الفعاليات  ح�شر  الطلبة.  لدى  وتنميتها  الواعدة 
عبا�س رئي�س وحدة الرتبية البدنية وال�شحية والكابنت 
عبد اهلل ح�شن مدير اإدارة تطوير املدربني يف احتاد الكرة 
ق�شم  رئي�س  امل��دف��ع  وج��م��ال  للم�شروع  الفني  وامل�شت�شار 
وطاهر  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الريا�شية  الرتبية 
الوزارة  يف  والتدريب  التخطيط  ق�شم  رئي�س  �شاجواين 
وحممد زغدود موجه الرتبية الريا�شية ونبيهه حوا�س 
موجهة الرتبية الريا�شية يف منطقة ال�شارقة التعليمية 
الرتبية  م��وج��ه  بكر  و�شيد  امل�����ش��روع  على  ال��ع��ام  امل�شرف 

الكابنت عبداهلل ح�شن بال�شكر لإدارة  الريا�شية. وتقدم 
ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��رتب��ي��ة والتعليم 
الإيجابية  ب��الآث��ار  �شينعك�س  ال��ذي  امل�شروع  تبنيها  على 
على ك��رة ال��ق��دم الإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل م��ا �شيفرزه من 
مواهب �شرتفد قطاع املراحل ال�شنية بالأندية باملواهب 
املهرجان  القائمني على  �شكر  الدولة. كما  على م�شتوى 
تعاونها  على  التعليمية-ال�شرقية  ال�شارقة  منطقة  يف 
وج��ه��وده��ا ال��ت��ي ع���ززت امل�����ش��روع م��ن خ���الل تطبيقه يف 
على  الريا�شي  ال�شارقة  ن���ادي  واإدارة  املنطقة  م��درا���س 

ا�شت�شافة املهرجان مما �شاهم يف جناحه.

نادي ال�شارقة الريا�شي ي�شت�شيف مهرجان الرباعم االأول لكرة القدم

دعوة نهيان ملهرجان تنهامي متال ال�شتوي للمناطيد بالنم�شا

رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة ي�شتقبل منطاد االإمارات

زارتهم خالل احل�ش�س التدريبية اأم�س

حياة بنت عبدالعزيز حتث منتخب الكاراتيه على التمثيل امل�شرف يف بطولة العامل

جامعة اجلزيرة بطلة األعاب القوى يف م�شابقات االحتاد الريا�شي ملوؤ�ش�شات التعليم العايلاحتاد اجلو جيت�شو يك�شف عن �شعاره الر�شمي اجلديد للن�شخة اخلام�شة من حتدي املحرتفني

تخو�س الرجنتني املت�شدرة رحلة حمفوفة باملخاطر عندما حتل �شيفة على 
بوليفيا �شاحبة املركز الثامن قبل الخر اليوم الثالثاء يف لباز على ارتفاع 
ت�شفيات  م��ن  ع�شرة  الثانية  اجل��ول��ة  اجل��ول��ة  يف  البحر  �شطح  ع��ن  م   3600
الربازيل  يف  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  املوؤهلة  اجلنوبية  امركا 
2014. وابدى جنم الرجنتني وبر�شلونة ال�شباين ليونيل مي�شي تخوفه من 
مواجهة بوليفيا يف مرتفعات لباز خ�شو�شا وانه ل يزال يحمل ذكرى �شيئة عن 
العا�شمة البوليفية حيث مني مع منتخب بالده بخ�شارة مذلة وتاريخية 6-1 
اقيمت  التي  العامل  كاأ�س  ت�شفيات  2009 �شمن  ني�شان-ابريل  الول من  يف 
�شتني  منذ  لالرجنتني  خ�شارة  اق�شى  وكانت   ،2010 ع��ام  افريقيا  جنوب  يف 
وخافير  تيفيز  وكارلو�س  مي�شي  امثال  جنوما  �شمها  من  الرغم  على  عاما، 
ما�شكرانو وخافير زانيتي با�شراف ال�شطورة دييغو ارماندو مارادونا وقتها. 
و�شبه مارادونا دخول كل هدف بوليفي يف مرمى منتخب بالده مبثابة دخول 

خنجر يف قلبه.
اهداف  بخم�شة  كولومبيا  ام��ام  ذل��ك  قبل  لالرجنتني  خ�شارة  اق�شى  وك��ان��ت 

نظيفة عام 1993.
�شطح  عن  لالرتفاع  نظرا  للغاية  �شعبة  �شتكون  بوليفيا  مباراة  مي�شي  وق��ال 
البحر. لدي ذكريات �شيئة للغاية من اآخر مواجهة بيننا هناك ، م�شيفا من 

ال�شعب اأن تتحكم يف ارتداد الكرة كما انني اتذكر جيدا معاناتي يف التنف�س .
2007 قرار منع اللعب على جميع املالعب  وكان الحتاد الدويل اتخذ عام 
ا�شباب طبية،  البحر معلال ذلك ب  �شطح  م عن   2500 اكرث من  تعلو  التي 
ب�شبب  واح��د  بعد عام  ق��راره  ان يرتاجع عن  الالعبني واحلكام قبل  وحماية 
احتجاجات كبرة من الحتادات املت�شررة خ�شو�شا يف امركا اجلنوبية ابرزها 

ل باز وبوغوتا الكولومبية )2600 م(، وكيتو الكوادورية )2800 م(.

مرتفعات الباز توؤرق االأرجنتني مبواجهة بوليفيا!
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رئي�س  �شليم،  بن  الدكتور حممد  اأكد 
ريا�شة  اأن  لل�شيارات،  الإم���ارات  ن��ادي 
يف  حم��وري��اً  دوراً  تلعب  ق��د  ال�شيارات 
ال�����ش��ي��ارات على  خف�س ع���دد ح����وادث 

طرقات الإمارات.
الداخلية  وزارة  اإح�����ش��ائ��ي��ات  وت�����ش��ر 
اخلطرة  احل���������وادث  ع�����دد  اأن  اإىل 
 6.454 بلغ  الإم����ارات  ط��رق��ات  على 
اإ�شابة  2012، جنم عنها  حادثا عام 
628. ورغم  ووفاة  7.586 �شخ�شاً 
اأن هذه الأرقام ت�شكل حت�شناً ملحوظاً 
اإل   ،2011 ع���ام  اأرق�����ام  م��ق��ارن��ة م��ع 
للعمل  م��ف��ت��وح��اً  ي����زال  ل  امل���ج���ال  اأن 
خا�شة  الأرق�����ام  ه���ذه  تخفي�س  ع��ل��ى 
ال�شباب راح��وا �شحية  العديد من  اأن 
ت��ل��ك احل��������وادث، نظراً  م���ن  ال��ك��ث��ر 
ل��ت��ه��وره��م وق��ي��ادت��ه��م ل��ل�����ش��ي��ارات يف 
طائ�س  باأ�شلوب  الأح��ي��ان  م��ن  الكثر 

د. ومتعمَّ
�شائق  ���ش��ل��ّي��م،  ب���ن  واأ�����ش����اف حم��م��د 
الراليات املخ�شرم �شابقاً واحلائز على 
الرقم القيا�شي بالفوز 14 مرة بلقب 

للراليات،  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ب��ط��ول��ة 
قائاًل: نحن نواجه م�شكلة خطرة يف 
هذا املجال يف دولة الإم��ارات العربية 
ال�شرق  منطقة  دول  و���ش��ائ��ر  امل��ت��ح��دة 
���ش��واء، لأن الكثر  الأو���ش��ط على ح��د 
ب�شتى  وُي�شابون  ُيقتلون  �شبابنا  من 
اأنواع الإ�شابات على طرقاتنا كل عام، 

وب�شكل ل ُيحتمل. 
م����ا ت�شر  واأو������ش�����ح ق����ائ����اًل: ك����ث����راً 
ي�شكلون  ال�شباب  اأن  اإىل  الإح�شائيات 
ب�شبب  ل���ل���ق���ل���ق،  الأك����������رب  امل���������ش����در 
فائقة  ب�شرعة  ل�شياراتهم  ق��ي��ادت��ه��م 
املخاطر  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وجم��ازف��ت��ه��م 
الغر �شرورية. واأعتقد اأن با�شتطاعة 
اأن تلعب دوراً كبراً  ريا�شة ال�شيارات 
ال�شيارات  ح����وادث  ع���دد  تخفي�س  يف 
و���ش��ح��اي��اه��ا. وان��ط��الق��اً م��ن خربتي 
ال�شخ�شية، فاإنني دائماً ما اأحمد اهلل 
�شبحانه تعاىل واأ�شكره على اأنه اأوجد 
لقيادة  اجل��ارف��ة  لرغبتي  متنف�شاً  يل 
ال�شيارات ب�شرعة يف �شبابي من خالل 
امل�شاركة يف �شباقات الرايل، واإل لكنت 

ال���ي���وم جم���رد رق���م اآخ����ر ي�����ش��اف اإىل 
لأعداد  املفزعة  الإح�����ش��ائ��ي��ات  قائمة 
ال�شيارات  ح���وادث  وم�شابي  �شحايا 

املوؤ�شفة. 
وك���ان ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن �شليم قد 
هام�س  على  الت�شريحات  بهذه  اأدىل 
ح�شوره �شباق حتدي روتاك�س ماك�س 
الإم�����ارات ل�����ش��ي��ارات ال��ك��ارت��ي��ن��ج، وهي 
�شيارات  ل�����ش��ب��اق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الكارتينج يف الإم��ارات، والتي ت�شارك 
للمرة  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة 
م�شمار  يف  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  يف  الأوىل 
���م خ�����ش��ي�����ش��اً ل���ه���ذا ال���غ���ر����س يف  ���مِّ ����شُ
امل�شيفة  احللبة   ، يا�س  مر�شى  حلبة 
ل�شباقات الفورمول وان والذي ُيعرف 
الإحتاد للطران  ب�شباق جائزة  اأي�شاً 

الكربى للفورميول1.
واأ�شار حممد بن �شلًيم اإىل اأن بطولت 
ل�شباق  امل��م��اث��ل��ة  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة 
حت����دي روت���اك�������س م��اك�����س الإم�������ارات 
لأنها  حم��وري��ة،  الكارتينج  ل�����ش��ي��ارات 
للت�شابق  اآمنا  �شاً  ُمَتَنفَّ ال�شباب  متنح 

يف حميط اآمن ويتم التحكم به بعناية 
بدًل من الت�شابق بتهّور على الطرقات 
العامة. ومن الطبيعي بالتايل اأنه يف 
حال اختيار ال�شباب الت�شابق هنا على 
حلبات �شباقات �شيارات الكارتينج، فان 
الطرقات  ع��ل��ى  الت�شابق  يف  رغبتهم 
ال���ع���ام���ة ال�����ش��ري��ع��ة ���ش��ت��ن��خ��ف�����س بكل 

تاأكيد. 
ومت ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن اجل����ولت 
روتاك�س  حت��دي  �شباق  م��ن  املتعاقبة 
ماك�س الإمارات ل�شيارات الكارتينج يف 
حلبة مر�شى يا�س املخ�ش�شة ل�شباقات 
الفورمول1 يف اأبوظبي، لت�شبح بذلك 
جولت  ت�شت�شيف  �شباق  حلبة  راب���ع 
بعد   2013-2012 مو�شم  بطولة 
ح��ل��ب��ة  دب���ي اأوت��������ودروم وح��ل��ب��ة نادي 
الفر�شان الريا�شي وحلبة نادي العني 
ل�شباقات الكارتينج ، وهي اأي�شاً حلبات 

منظمة للبطولة.
وب���ك���ون���ه رئ���ي�������ش���اً ل����ن����ادي الإم���������ارات 
من�شب  اأي�������ش���اً  وي�����ش��غ��ل  ل��ل�����ش��ي��ارات، 
نائب رئي�س الحتاد الدويل لل�شيارات 

لالإ�شادة  �شليم  بن  حممد  �شارع   ، فيا 
باجلهد الذي بذله النادي عرب حملة 
العمل من اأجل ال�شالمة على الطرق 

.
وقال: يدعم الحتاد الدويل لل�شيارات 
للعمل  املتحدة  الأمم  عقد  ب��ق��وة  فيا 
الطرقات،  ع��ل��ى  ال�����ش��الم��ة  اأج����ل  م��ن 
 2011 ع������ام  اإط�����الق�����ه  مت  وال��������ذي 
وفيات  اإج�����م�����ايل  ت��خ��ف��ي�����س  ب���ه���دف 
ال���ع���امل بنحو  ال�����ش��ي��ارات يف  ح�����وادث 
خم�شة ماليني حالة وفاة بحلول عام 

 .2020
ب��ذل الحت���اد جهوداً  بقوله:  واأو���ش��ح 
نقل  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  لت�شجيع  ك��ب��رة 
وال�شباقات  ال�شريعة  بالقيادة  �شغفهم 
ال�شباق،  ح��ل��ب��ات  اإىل  ال�������ش���وارع  م���ن 
ون��ح��ن حم��ظ��وظ��ون ل��ل��غ��اي��ة يف دولة 
امل��ت��ح��دة لوجود  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ال�شيارات يف  ل�شباقات  حلبات متميزة 

بالدنا. 
واأ�شاف قائاًل: حني اأ�شمع عن املبالغ 
�شبابنا  بع�س  ينفقها  التي  ال�شخمة 

املرورية  امل��خ��ال��ف��ات  ف���وات���ر  ل�����ش��داد 
ل��وح��ده��ا ك���ل ع�����ام، ف��ك��ل م���ا ي�شعني 
اخل�شارة  ه����و  ح��ي��ن��ئ��ذ  ب����ه  ال��ت��ف��ك��ر 
املبالغ،  ت��ل��ك  ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا  ال��ف��ادح��ة 
با�شرتاك  ك��ف��ي��ل��ة  ك���ان���ت  اأن���ه���ا  ح��ي��ث 

من  كاملة  موا�شم  يف  �شددوها  الذين 
املمتازة  احللبات  اأي من  ال�شباقات يف 

املوجودة يف بالدنا. 
و����ش���ي���خ���ت���ت���م م���و����ش���م ����ش���ب���اق حت���دي 
ل�شيارات  الإم�����ارات  م��اك�����س  روت��اك�����س 

ب�شل�شلة   2013-2012 الكارتينج 
نادي  املتعاقبة يف حلبة  اجل��ولت  من 
ال���ع���ني ل�����ش��ب��اق��ات ال��ك��ارت��ي��ن��ج خالل 
ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة الأ����ش���ب���وع امل���واف���ق 12 

و13 اأبريل 2013.

القبي�شي  خ��ال��د  الإم����ارات����ي  ال�����ش��ائ��ق  ح��ق��ق 
�شائق  اأول  بكونه  املا�شي  العام  اجنازا كبرا 
دنلوب  �شباق  بلقب  بالفوز  يحتفل  اإم��ارات��ي 

24 �شاعة بدبي .
وب���ع���د 12 ����ش���ه���را، ت��ك��د���ش��ت امل�����ش��اع��ب يف 
تكرار  على  عازما  كان  ال��ذي  القبي�شي  وجه 
اجنازه والفوز باللقب للمرة الثانية ل�شالح 
بعد  وذل��ك   ، ال�شوداء  اأبوظبي  �شقور  فريق 
خالل  كبرة  لأع��ط��ال  �شيارته  تعر�شت  اأن 

التدريبات للفعالية.
وتطلب الأمر جمهودا كبرا لتعزيز حظوظ 
الفريق خا�شة و�شط املناف�شة القوية للفرق 
امل�شاركة يف ال�شباق، على راأ�شها فريق �شقور 

ال�شعودية .

الدرامية  اللحظات  جميع  ت�شوير  مت  وق��د 
الفيلم  يف  امللحمي  ال�����ش��ب��اق  ب��ه��ذا  املحيطة 
ال�شقور  معركة  ا�شم  حمل  ال��ذي  الوثائقي 
ع��ر���ش��ه ح�شريا جل��م��ه��ور من  وال����ذي مت   ،
املدعوين يف املركز الإعالمي حللبة مر�شى 
يا�س يف اأبوظبي.  هذا و�شيتم عر�س الفيلم 
اأبوظبي  قناة  اأثر  بعد عرب  فيما  الوثائقي 
قريبا،  حتديده  �شيتم  موعد  يف  الريا�شية 
اأت�س  فيجني  موتور  قناة  لتاأكيد  بالإ�شافة 
يف  الفيلم،  لعر�س  اأي�شا  نيتها  الأملانية  دي 
املدعوم  الفريق  فيه  يفاو�س  ال��ذي  ال��وق��ت 
الفيلم  لعر�س  لل�شباقات  اأبوظبي  قبل  من 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ق��ن��وات امل��ه��ت��م��ة الأخ����رى.  
وعلق خالد القبي�شي، ع�شو جمل�س الإدارة 

يحتاج  قائال:  لل�شباقات،  اأبوظبي  �شركة  يف 
والعمل لتح�شر  للكثر من اجلهد  الأم��ر 
�شاعة   24 دنلوب  �شباق  للم�شاركة يف  فريق 
العوامل  العديد من  ف��اإن  وبالتايل  دب��ي،  يف 
الوثائقي  الفلم  النتيجة.  حت��دد  اأن  ميكن 
وال�شغوطات  الكوالي�س  وراء  ما  يظهر  هذا 
ال�شباق،  يف  نعي�شها  التي  والإث����ارة  الكبرة 
وان����ا واث����ق م��ن اأن����ه ���ش��ي��ن��ال اإع���ج���اب حمبي 
الريا�شة . وتعمل �شركة اأبوظبي لل�شباقات، 
ال�شيخ  برئا�شة  املا�شي  العام  تاأ�ش�شت  والتي 
الن�شاطات  م��ن  ع��دد  على  القا�شمي،  خ��ال��د 
ل��ت��ع��زي��ز ح�شور  امل��خ�����ش�����ش��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإمارة يف حمافل ريا�شة ال�شيارات العاملية، 
وال�شباقات  ال���رال���ي���ات  ���ش��ب��اق��ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

ال�شحراوية و�شباقات احللبات. 
يف  كبر  دور  القا�شمي  خ��ال��د  لل�شيخ  وك���ان 
الفريق  مع  �شنوات  خم�س  مل��دة  �شراكة  عقد 
العامل  بطولة  يف  ال�شانعني  بلقب  ال��ف��ائ��ز 
ل��ل��رال��ي��ات، ���ش��رتوي��ن، ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي على 
توتال  �شرتوين  فريقي  تاأ�شي�س  جاء  اإثرها 
اأبوظبي  وفريق  للراليات،  العاملي  اأبوظبي 
املناف�شان  للراليات،  العاملي  توتال  �شرتوين 

يف بطولة العامل للراليات 2013.
ب��ط��ول��ة العامل  ال�����ش��ي��خ خ��ال��د يف  وي�����ش��ارك 
ب��الإ���ش��اف��ة لقيادته  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ل��ل��رال��ي��ات 
لفريق اأبوظبي لل�شباقات املوؤلف من خم�س 
�شيارات يف بطولة ال�شرق الأو�شط للراليات 

فيا .

•• عجمان ـ حممد بدير :

�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ع��ل��وان  اهلل  عبد  على  العميد  ���ش��ع��ادة  �شهد 
عام  قائد  كاأ�س  مناف�شات  انطالق  الول  اأم�س  م�شاء  عجمان 
�شرطة عجمان يف ن�شختها الرابعة وذلك يف ملعب ال�شرطة يف 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان وذلك بح�شور مدراء الإدارات 
وروؤ�شاء الأق�شام والأفرع وعدد من ال�شابط والأفراد وموظفي 
القيادة. واأو�شح العميد علي علوان اأن القيادة العامة ل�شرطة 

عجمان تويل الريا�شة اهتمام كبر وذلك من خالل امل�شاركة 
القيادات  ت�����ش��ارك فيها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  يف 
ال�شرطية يف الدولة ح�شب توجه وزارة الداخلية والتي يظهر 
اأثارها من خالل احتاد ال�شرطة الريا�شي، وطالب �شعادة قائد 
اإتباع  ���ش��رورة  بالبطولة  امل�شاركني  م��ن  عجمان  �شرطة  ع��ام 
الأ�ش�س والقواعد التي قامت من اأجلها هذه البطولة يف جتميع 
وزيادة التعريف بني املنت�شبني لهذا ال�شرح الأمني مما ي�شاعد 
يف زيادة ب�شط الأمن ال�شامل وحتقيق الر�شالة ال�شرطية. كما 

وجه ال�شكر اىل اللجنة املنظمة على جمهودها يف اإقامة مثل 
هذه البطولت التي جتمع كافة منت�شبني �شرطة عجمان.

والرتاخي�س  امل����رور  اإدارة  ف��ري��ق  الف��ت��ت��اح  م���ب���اراة  وج��م��ع��ت 
وفريق مراكز ال�شرطة ال�شاملة والتي ا�شفرت عن فوز فريق 
املرور والرتاخي�س بثالثة اأهداف مقابل هدفني، كما �شهدت 
التحريات  اإدارة  فريق  اللقب  حامل  تفوق  الثانية  املب���������������اراة 
مباراة  يف  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  فريق  على 

قوية بهدف مقابل ل�شيء.

على هام�س �شباق حتدي روتاك�س ماك�س الإمارات ل�شيارات الكارتينج

م يدعو �شباب االإمارات للتعبري عن �شغفهم بالقيادة ال�شريعة يف حلبات ال�شباقات ولي�س على الطرقات العامة بن �شَليِّ
موؤكدًا اأن ريا�شة ال�شيارات قد تلعب دورًا رئي�شيًا يف خف�س عدد حوادث ال�شيارات على طرقات الدولة

معركة ال�شقور يك�شف عن اللحظات الدرامية التي عا�شها القبي�شي يف الدفاع عن لقب دبي 24 �شاعة

جمه���ور احلا�ش���ري���ن يحظ����ون بفر�ش���ة ح�شري����ة مل�شاه���دة الفي����لم الوثائق������������ي

افتت�����اح ك�����اأ�س قائ������د ع�����ام �شرط���������ة 
عجم����������ان يف ن�شخته�����ا الرابع���������ة

الفيكتوري ي�شارك يف اجلولة االأوىل من بطولة العامل 2013 للزوارق ال�شريعة يف ال�شني
ي�شارك الثنائي عارف �شيف الزفني وحممد �شيف املري اأبطال 
الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربى  ال�شني  ج��ائ��زة  يف  ال��ع��امل 
الأوىل اجلولة الأوىل من بطولة العامل 2013 التي تنطلق 
املقبل وت�شتمر حتى  ال�شينية يوم اخلمي�س  �شانيا  يف مدينة 
ال�شبت املقبل. وتدخل جمهورية ال�شني ال�شعبية اإىل برنامج 
يف  الأوىل  للمرة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة  ال����زوارق  �شباقات 
تاريخ احلدث حيث �شتكون  حمطة جديدة يف م�شوار احلدث 
العاملي الكبر وي�شعى اأبطالنا اإىل حتقيق اللقب الثالث ع�شر 
يف تاريخ البطولة منذ ارتباط موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم عرب 
�شفرائها يف احلقب الزمنية منذ عام 1990 واإحراز اللقب 
اأ�شطوري غر  اجن��از  التوايل يف  ال�شابعة على  للمرة  الكبر 

 2007 اأم��راء البحار اللقب منذ عام  م�شبوق بعدما احتكر 
املغامرة  لبدء  التجهيزات  تيم  الفيكتوري  واأكملت موؤ�ش�شة   .
ال�شينية يف جزيرة �شانيا اجلميلة يف اجلنوب ال�شيني ويغادر 
ومنها  غ��وان��زو  مدينة  اإىل  متوجها  ال��ي��وم  الر�شمي  ال��وف��د 
موؤ�ش�شة  وف��د  وي�شم  ه��اي��ن��ان.  ج��زي��رة  يف  �شانيا  مدينة  اإىل 
�شيف  وحممد  الزفني  �شيف  ع��ارف  من  كال  تيم  الفيكتوري 
العاملي  البطل  ج��ان��ب  اإىل   3 الفيكتوري  زورق  ق��ائ��دا  امل���ري 
الوفد  �شبق  وال��ذي  والفني  الإداري  والطاقم  نادر بن هندي 
الر�شمي بالو�شول اإىل مكان اإقامة ال�شباق. ويخو�س امل�شوار 
اجلديد يف مواجهة 8 زوارق اآخري اأكدت م�شاركتها يف احلدث 
ومنها ممثل الإمارات الثاين زورق ابوظبي 5 بقيادة الثنائي 

را�شد الطاير وماجد املن�شوري والذي احتل مركز الو�شيف 
يف بطولتي العامل وال�شرق الأو�شط حيث يعد اقوي املر�شحني 
هذا  البطولة  يف  ي�شارك  كما  العاملي.  اللقب  على  للمناف�شة 
 10 زورق فيندي  ايطالية يف مقدمتها  زوارق  املو�شم ثالثة 
الذي حل  كاربيتال  لوكا فورميلي فيندي وجيوفاين  بقيادة 
8 بقيادة  ثالثا يف بطولة العامل العام املا�شي وزورق فيندي 
اليطايل اماتو الفريدو والجنليزي مايلز جينينغز وزورق 
غابياين.  م��اري��ا  وج��ي��ان  نيكوليني  ل��وك��ا  ب��ق��ي��ادة   23 اك��ي��اي 
وت�شجل الزوارق الرنويجية ح�شورها من خالل زورق جديد 
يحمل الرقم 86 ي�شم املت�شابق بال فربيك نيل�شن والبطلة 
العاملية ماريت �شرتوموي التي تعود اإىل امل�شاركة من جديد 

وتركيا  ال��رنوي��ج  زورق  اأي�شا  ي�شارك  بينما  الأوىل  الفئة  يف 
والرنويجي  اأزي��ك  اأيغور  الرتكي  بقيادة   91 زابو-ا�شكيالر 
الثاين  للعام  البطولة  يف  ويظهر  زاب��وري�����ش��ك��ي.  كري�شتيان 
علي التوايل الزورق ال�شرتايل فيكتوري ا�شرتاليا 7 والذي 
دارين  الثنائي  بقيادة  فنيا  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  تدعمه 
النم�شاوي  ال��زورق  يوا�شل  بينما  ماكغراث  ولبيرت  نيكل�شون 
74 بقيادة الي��ط��ايل توما�شو ب��ويل ال��ذي يحل  ب��ويل ف��ورم 
مواطنه  مع  جنب  اإىل  جنبا  كابلليني  جيدو  املخ�شرم  مكان 
غياباولو مونتفيكي. وتبداأ الإجراءات جلائزة ال�شني الكربي 
بطولة  من  الأوىل  اجلولة  الأوىل-  الفئة  ال�شريعة  للزوارق 
با�شتكمال  م��ار���س احل���ايل   27 اع��ت��ب��ارا م��ن   2013 ال��ع��امل 

امل�شاركة  ال���زوارق  على  الفني  والفح�س  الت�شجيل  اإج���راءات 
وال��ف��ح�����س ال��ط��ب��ي ع��ل��ي امل��ت�����ش��اب��ق��ني امل�����ش��ارك��ني ث���م انعقاد 
الجتماع التنويري اخلا�س ل�شرح م�شار ال�شباق وكل تفا�شيل 
باإقامة  املقبل  اخلمي�س  يوم  فعليا  املناف�شات  وتبداأ  اجلولة. 
التجارب الر�شمية علي الزوارق من الفرق امل�شاركة يف الفرتة 
ت�شجيل  �شباق  وحم��اولت  مناف�شات  خو�س  قبل  ال�شباحية 
بتوقيت  �شباحا  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  يف  زم��ن  اأف�شل 
الإمارات والذي �شيحدد املنطلقني يف ال�شباق الرئي�شي الأول 
بتوقيت  �شباحا  والن�شف  ع�شرة  احلادية  يف  �شينطلق  ال��ذي 
يوم  الثاين  الرئي�شي  ال�شباق  واأي�شا  اجلمعة  ي��وم  الإم���ارات 

ال�شبت املقبل.

قال بر�شلونة مت�شدر دوري الدرجة الوىل ال�شباين لكرة 
ا�شبانيا  اىل  �شيعود  فيالنوفا  تيتو  مدربه  ان  ام�س  القدم 

هذا ال�شبوع بعدما ق�شى �شهرين يعالج يف نيويورك.
وقال بر�شلونة يف بيان مبوقعه على النرتنت �شيغادر تيتو 
فيالنوفا هذا ال�شبوع مدينة ناطحات ال�شحاب ليعود اىل 
عا�شمة قطالونيا. ومل يحدد النادي ان كان �شيعود بحالة 

�شحية جيدة تتيح له ا�شتئناف عمله.
واحتاج املدرب البالغ من العمر 44 عاما لتدخل جراحي 
للمرة الثانية يف دي�شمرب كانون الول بعدما ازال ورما يف 

الغدد اللعابية يف نوفمرب ت�شرين الثاين 2011 ويف غيابه 
توىل م�شاعده خوردي رورا مهام املن�شب بينما انتقل هو 

اىل نيويورك من اأجل تلقي عالج كيماوي وا�شعاعي.
وتعرث بر�شلونة خالل تلك الفرتة واأق�شي من كاأ�س ملك 

ا�شبانيا كما هزمه الغرمي ريال مدريد يف الدوري املحلي.
اأم��ام ميالنو اليطايل  التعوي�س  لكنه رغم ذلك جنح يف 
ليتاأهل لدور الثمانية يف دوري البطال ويتفوق بفارق 13 
ال�شباين  ب��ال��دوري  الرتتيب  ري��ال يف �شدارة  اأم��ام  نقطة 

قبل ع�شر جولت من النهاية.

فيالنوفا يعود اإىل تدريب بر�شلونة

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ����ش���وم���ون 
بنجالدي�س   - عبدال�شمد 
اجل��ن�����ش��ي��ة- -  ج���واز �شفره   
 )1783668( رق���������م     
من  بنجالدي�س   من  �شادر 
يجده عليه الت�شال  ب�شفارة 

بنجالدي�س لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ري�شى  مانينا  امل��دع��و/  فقد 
مونرا مركادو   -الفلبني 
�شفره    ج���واز    - اجلن�شية    
رقم )3537321(  فعلى 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

ال�شفارة الفلبني م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
وائ���ل احمد  امل��دع��و/  فقد 
م�شطفى    اب�������راه�������ي�������م 
-م�������������ش������ري اجل���ن�������ش���ي���ة    
�����ش����ف����ره  رق����م  -  ج��������واز 
)4107649(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/5666977

فقدان جواز �سفرت
احمد  امل����دع����و/ب����الل  ف��ق��د 
-باك�شتاين  اح��م��د     ن�شار 
�شفره     ج���واز    - اجلن�شية    
 )1159701( رق���������م     
�شادر من باك�شتان من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/1680011

تنــــــويـــهت
ال�شادر  الع�����الن  يف  خ��ط��اأ  ورد 
بجريدة الفجر بالعدد 10741 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ع��ن 
الطويلة  ���ش��اط��ىء  جت���اري  با�شم 
حمد  ا����ش���اف���ة  ورد  ل���ل���م���ق���اولت 
بالقيزي  ح��م��ي��د  ب���ن  ج��م��ع��ه  ب���ن 
حميد  ه��و/  وال�شحيح  الرميثي 
بالقيزي  ح��م��ي��د  ب���ن  ج��م��ع��ه  ب���ن 

الرميثي ولذا وجب التنويه.

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

بتاريخ :3 /2013/2 املودعة حتت رقم :  186101 
با�ش��م :  دملا للتجهيزات ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �شندوق بريد 4358                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت
الواق�عة بالفئة :4

و�شف العالمة : عبارة عن قطرة زيت يف الو�شط بداخلها �شكل هند�شي اعاله مثلث احمر ويحدها من اخلارج 
مثلث اآخر قائم الزاوية وتره عبارة عن منحني مائل وقطرة الزيت حماطة من اخلارج بقو�شني وا�شفل قطرة 

الزيت باللغة الجنليزية كلمة )PETROFIX( اآخر ثالث حروف باللون الحمر.
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

و  للتدقيق  الأو�شط  ال�شرق  بامكو  �شي  ار  تي  يعلن 
قرار  مبوجب  انه  قانونيون(  )حما�شبون  املحا�شبة 
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية 
دبي  يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2013/03/12
تقنية  ل�شت�شارات  اي�شت  ميدل  انيك  وت�شفية  بحل 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى   . م  م  ذ  املعلومات 
رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة 
دبي  فاك�س 044356243 �س.ب 214505   0554405974
�شارع ال�شيخ زايد  بناية 1 ليك بالزا الطابق 33 مكتب 
خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  3306واح�شار  رقم 

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

اإعـــالن ت�سـفية
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جتتذب املواجهة املرتقبة احلا�شمة بني املنتخبني الفرن�شي 
والأ�شباين معظم الهتمام من بني جميع املباريات املقررة 
اليوم الثالثاء �شمن جولة جديدة يف الت�شفيات الأوروبية 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2014 بالربازيل.
دو  ا�شتاد  اأو موت على ملعب  �شعار حياة  الفريقان  ويرفع 
فران�س بالعا�شمة الفرن�شية باري�س يف �شراع حقيقي على 
التاأهل املبا�شرة من املجموعة التا�شعة بالت�شفيات  بطاقة 
الأوروبية اإىل املونديال الذي يقام بالربازيل منت�شف العام 

املقبل.
املنتخب الأ�شباين حامل لقبي كاأ�س العامل  اأم��ام  ومل يعد 
وكاأ�س اأوروب��ا اأي فر�شة لفقدان اأي نقطة يف مباراة اليوم 

النهائيات  اإىل  املبا�شر  التاأهل  يف  فر�شته  اإنعا�س  اأراد  اإذا 
بعيدا عن املجازفة وخماطر امللحق الأوروبي الفا�شل.

نظره  الأ���ش��ود(  )اجلبل  مونتنجرو  منتخب  وي�شت�شيف 
من  الثامنة  باملجموعة  م�شابه  �شيناريو  يف  الإجن��ل��ي��زي 
ال��ه��ول��ن��دي ع��ن فوزه  امل��ن��ت��خ��ب  ي��ب��ح��ث  ال��ت�����ش��ف��ي��ات بينما 
الروماين  ي�شت�شيف نظره  عندما  التوايل  على  ال�شاد�س 

يف مباراته ال�شاد�شة باملجموعة الرابعة.
ال��ث��الث��اء يف الت�شفيات  ال��ي��وم  17 م��ب��اراة تقام  ب��ني  وم��ن 
امل��ث��رة يف  امل��واج��ه��ة  امل��وؤه��ل��ة للبطولة ، حتظى  الأوروب���ي���ة 
يخو�شها  ح��ي��ث  الأك����رب  ب��اله��ت��م��ام  الفرن�شية  العا�شمة 
التاأهل  الأه���م على ط��ري��ق  ع��ن اخل��ط��وة  ال��ف��ري��ق��ان بحثا 

للمونديال لأن الفائز يف هذه املباراة ي�شمن بن�شبة كبرة 
التاأهل املبا�شر للنهائيات.

ويحتاج املنتخب الأ�شباين اإىل حتقيق الفوز على م�شيفه 
الت�شفيات  يف  التا�شعة  املجموعة  �شدارة  ا�شتعادة  اأراد  اإذا 
مباراتيه  يف   1-1 ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  امل���ات���ادور  �شقط  بعدما 
الفرن�شي  نظريه  اأمام  ملعبه  على  بالت�شفيات  املا�شيتني 

يف اأكتوبر املا�شي والفنلندي يوم اجلمعة املا�شي.
�شيفه  اأم��ام  لالآمال  املخيب  التعادل  فخ  يف  �شقوطه  وبعد 
الأ�شباين  املنتخب  تراجع   ، املا�شي  اجلمعة  يوم  الفنلندي 
اإىل املركز الثاين يف املجموعة بر�شيد ثماين نقاط بفارق 
نقطتني خلف نظره الفرن�شي الذي اعتلى القمة بعد اأربع 

مباريات لكل من الفريقني يف هذه الت�شفيات.
اإىل  الت�شفيات  رحلة  نهاية  يف  املجموعة  مت�شدر  ويتاأهل 
الثاين  امل��رك��ز  �شاحب  يخو�س  بينما  مبا�شرة  النهائيات 

امللحق الأوروبي الفا�شل.
هيمنته  وف��ر���س  قب�شته  اإح��ك��ام  م��ن  �شنوات  خم�س  وب��ع��د 
املنتخب  اأ���ش��ب��ح   ، العاملية  ال��ق��دم  ك��رة  �شاحة  على  ال��ت��ام��ة 
الأ�شباين م�شدر قلق واإنزعاج لدى جماهره ب�شبب ترنح 

الفريق يف الآونة الأخرة واهتزاز نتائجه.
�شفعة  ليمثل   1-1 الفنلندي  �شيفه  م��ع  ال��ت��ع��ادل  وج���اء 
ق��وي��ة ع��ل��ى وج���ه امل��ن��ت��خ��ب الأ����ش���ب���اين ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب اآخر 
ويورو   2008 )ي����ورو  الأوروب���ي���ة  الأمم  ك��اأ���س  ن�شختني 

2012( وبلقب كاأ�س العامل 2010 لي�شبح مهددا بعدم 
اأف�شل  اأح��د  كونه  2014 رغم  العامل  كاأ�س  نهائيات  بلوغ 
منتخبات  ثمانية  اأف�شل  ويخو�س  التاريخ.  يف  املنتخبات 
حتتل املركز الثاين يف املجموعات الت�شع بنهاية الت�شفيات 
ملحقا فا�شال ل�شتكمال قائمة املتاأهلني من القارة العجوز 
تت�شدر  التي  الت�شعة  املنتخبات  تاأهل  بعد  النهائيات  اإىل 
هذه املجموعات ب�شكل مبا�شر بنهاية م�شرتها يف فعاليات 
اأ�شبانية يف عناوينها  دور املجموعات.  وذكرت عدة �شحف 
كاأ�س العامل يف خطر يف اإ�شارة اإىل �شرورة اأن يقدم املنتخب 
الأ�شباين بقيادة مديره الفني في�شنتي دل بو�شكي رد فعل 

�شريع بعد الهزة التي تعر�س لها موؤخرا.

الديوك يناقر املاتادور بقمة الهبة 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ل�شباقات  اخلتامي  املهرجان  يف  بالرموز  الفائزين 
 10 الفرتة من  اأقيم خ��الل  ال��ذي  بالوثبة  الهجن 

اإىل 19 مار�س اجلاري.
ام�ش�  ال��رئ��ا���ش��ة  بق�شر  اأق��ي��م  ال���ذي   � احل��ف��ل  ح�شر 
معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان م�شت�شار 
�شباقات  احتاد  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
وزير  نائب  الزعابي  جمعه  اأح��م��د  وم��ع��ايل  الهجن 
�شوؤون  وزارة  وك����الء  م���ن  وع����دد  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
ال��رئ��ا���ش��ة وامل����الك وامل�����ش��م��ري��ن م��ن ال���دول���ة ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
وهناأ �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان الفائزين 
ومتنى لهم مزيدا من التوفيق يف ال�شباقات املقبلة 
.. و�شلم �شموه �شيفي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل للحول 
املفتوح والزمول اللذين حازت عليهما هجن الرئا�شة 
عن طريق بو الأبي�س بقيادة امل�شمر مبارك اأحمد 
مطر ماجد اخلييلي يف فئة الزمول ولذيبة بقيادة 
التي  املن�شوري  بال�شم  را�شد  حممد  را�شد  امل�شمر 

انتزعت �شيف احلول.
�شاحب  بكاأ�س  الفائزين  بتتويج  التكرمي  حفل  ب��داأ 
ال�شمو رئي�س الدولة لفئة احلقايق عام الذي ح�شل 
اأي�شا  وف��از  العامري  بالن�شره  حممد  مبارك  عليه 
ب�شداد اجلعدان .. اأعقب ذلك تكرمي حممد �شلطان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ك��اأ���س  ل��ف��وزه  الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن 
رئي�س الدولة للقايا اأبكار وت�شلمه �شعيد �شلطان بن 
الكتبي  ر�شيد  لرا�شد علي  تتويج جبارة  ثم  مرخان 

اأبكار  ل��ق��اي��ا  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ك��اأ���س 
بن  �شلطان  علي  الكاأ�س  وت�شلم  للجماعة  حمليات 

ر�شيد الكتبي.
ثم انتقل التكرمي اإىل فئة اللقايا لأ�شحاب ال�شمو 
الوثبة  بثالثية  الرئا�شة  هجن  تتويج  ومت  ال�شيوخ 
القبيلة  ه��ج��ن  ت���ك���رمي  ح��ي��ث مت  وح���ل���وة  وم��ت��ع��ب 
ال�شمو  الوثبة على كاأ�س �شاحب  احلمراء بح�شول 
اأحمد  �شهيل  امل�شمر  اأبكار مع  للقايا  الدولة  رئي�س 
اأع���ق���ب ذل���ك ت��ت��وي��ج م��ت��ع��ب لهجن  دري ال��ف��الح��ي 
ال��رئ��ا���ش��ة م��ع امل�����ش��م��ر را���ش��د حم��م��د را���ش��د بال�شم 
امل��ن�����ش��وري ب�����ش��داد ال��ل��ق��اي��ا ل��ف��ئ��ة اجل���ع���دان ث���م مت 
بال�شم  را�شد  را�شد حممد  امل�شمر  تكرمي حلوة مع 

املن�شوري بكاأ�س اللقايا للمحليات.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم  كما 
الفائزين يف فئة اأبناء القبائل لالإيذاع وكانت البداية 
التي حازت  ل�شعيد جابر حممد احلربي  مع ح��ظ  
وت�شلم  لالإيذاع  الدولة  رئي�س  ال�شمو  كاأ�س �شاحب 
�شنوات   4 العمر  م��ن  البالغ  ح��م��دان  جنله  ال��ك��اأ���س 
اأعقب ذلك ت�شليم �شداد الإيذاع لغامن من�شور غامن 
اآل �شيف اخليارين الذي فاز مع الغربي باللقب فيما 
مت تكرمي حممد را�شد غدير الكتبي بكاأ�س املحليات 
الكاأ�س  وت�شلم  جل��ني  عليه  ح�شلت  ال��ت��ي  ل��الإي��ذاع 

را�شد حممد را�شد غدير الكتبي.
لأ�شحاب  الإي��ذاع  �شباقات  يف  الفائزين  تكرمي  ومت 
لل�شيخ  �شراعوه  مع  البداية  وكانت  ال�شيوخ  ال�شمو 
القعقاع بن حمد بن خليفة اآل ثاين وت�شلم امل�شمر 
�شلطان حممد �شامل الوهيبي كاأ�س �شاحب ال�شمو 

رئي�س الدولة لالإيذاع.

بن  حمد  ب��ن  القعقاع  لل�شيخ  ل��ف��ان  ت��ك��رمي  مت  كما 
�شلطان  وت�شلمه  الإي�����ذاع  ب�����ش��داد  ث���اين  اآل  خليفة 
حم��م��د ���ش��امل ال��وه��ي��ب��ي اأع��ق��ب ذل���ك ت��ك��رمي هجن 
اأحمد  ال��واري��ة م��ع امل�شمر م��ب��ارك  ب��ف��وز  ال��رئ��ا���ش��ة 

ماجد اخلييلي بكاأ�س الأبكار املحليات.
 .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وك���رم 
حممد طحنون جابر جربان املري ب�شداد اجلعدان 
الكتبي  غدير  را�شد  حممد  ك��رم  فيما  الثنايا  لفئة 
بكاأ�س الثنايا املحليات بعد فوز بلبلة باللقب وت�شلم 
الكاأ�س �شعيد را�شد غدير الكتبي اأعقب ذلك تكرمي 
غزل لهجن الرئا�شة مع امل�شمر مبارك اأحمد ماجد 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  بكاأ�س  ف���ازت  ال��ت��ي  اخلييلي 
الدولة لفئة الثنايا اأبكار لل�شيوخ ومت تكرمي امل�شمر 
نف�شه لفوز كفو لهجن الرئا�شة ب�شداد اجلعدان ثم 
توجت ال�شحانية لل�شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة 
اآل ثاين بكاأ�س الثنايا اأبكار حمليات وت�شلمه امل�شمر 

الذهبي �شامل جابرا فاران املري.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم  كما 
�شيف  اآل  غ����امن  م��ن�����ش��ور  غ����امن  ���ش��ل��ه��ودة  م���ال���ك 
مت  ثم  املحليات  الزمول  بخنجر  الفائزة  اخليارين 
تكرمي متعب طالب حممد علي �شفيع لفوز الفار�س 
تكرمي  ختام  م�شك  كان  بينما  العام  الزمول  ب�شيف 
ال��ذي ح�شلت عليه  املفتوح  ب�شيف احل��ول  اجلماعة 
اآل �شيف اخليارين  مرا�شيم ملن�شور حممد من�شور 

وت�شلم ال�شيف غامن اآل �شيف اخليارين.
وكانت اآخر فقرات التكرمي مع الفائزين يف �شباقات 
كرم  حيث  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب  اخلتامي  اليوم 
البداية  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

هجن الرئا�شة لفوز معزز بخنجر الزمول املحليات 
فيما  اخلييلي  ماجد  اأحمد  مبارك  التكرمي  وت�شلم 
ب��ن حممد  ت��رك��ي  ل��الأم��ر  ب�شم اهلل  املطية  ت��وج��ت 
وت�شلم  املحليات  احل��ول  بخنجر  �شعود  اآل  فهد  بن 
ال��ت��ك��رمي ���ش��ع��د ط���ال���ب ����ش���رمي امل�����ري اأع���ق���ب ذلك 
الزمول  ب�شيف  الرئا�شة  لهجن  الأبي�س  بو  تتويج 
ماجد  اأح��م��د  م��ب��ارك  امل�شمر  ال�شيف  وت�شلم  ال��ع��ام 

اخلييلي.
وكان م�شك اخلتام مع هجن الرئا�شة وتتويج الذيبة 
ب�شيف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة املفتوح للحول 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ال�شيف  وت�شلم  ال��ع��ام 
بال�شم  را���ش��د  حممد  را���ش��د  امل�شمر  نهيان  اآل  زاي��د 
امل��ن�����ش��وري يف ح�����ش��ور م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 

حمدان بن حممد اآل نهيان.
ال�شور  التقاط  مت  التكرمي  مرا�شم  انتهاء  وعقب 
امل��ه��رج��ان اخلتامي  ب��رم��وز  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  اجل��م��اع��ي��ة 

ل�شباقات الهجن يف الوثبة.
�شلطان بن حمدان بن حممد  ال�شيخ  واأ�شاد معايل 
الرتاثية  الريا�شات  جتده  ال��ذي  بالدعم  نهيان  اآل 
اخل�شو�س  وج��ه  على  الهجن  و�شباقات  ع��ام  ب�شكل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  من 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
واأو�شح معاليه اأن القيادة الر�شيدة تويل الريا�شات 
الذي  النهج  على  وت�شر  فائقا  اهتماما  ال��رتاث��ي��ة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  و�شعه 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  معاليه  وب���ارك 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل جناح  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  زاي����د 

الوثبة  ال��ه��ج��ن يف  ل�����ش��ب��اق��ات  امل��ه��رج��ان اخل��ت��ام��ي 
وامل�شاركة الكبرة التي حظي بها وامل�شتويات املميزة 

التي قدمتها املطايا يف �شباقات كل الفئات.
�شباقات  جت��ده  ال��ذي  الكبر  ال��دع��م  معاليه  وثمن 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  م��ن  ال��ه��ج��ن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
امل�شتمرة  باملتابعة  واأ�شاد   .. امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وحر�س �شموه 
واإطالق  الفائزين  وتكرمي  ال�شباقات  ح�شور  على 
املبادرات النوعية التي تعزز مكانة الريا�شة الرتاثية 
.. مو�شحا اأن دعم ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان متثل عالمة فارقة يف و�شع �شباقات 

الهجن باملكانة التي ت�شتحقها.
اخلتامي  ال�������ش���ب���اق  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  م��ع��ال��ي��ه  وه����ن����اأ 
واحلا�شلني على الرموز والألقاب ومتنى حظا اأوفر 
امل�شاركني  و�شكر  ال�شباق  يف  احل��ظ  يحالفه  مل  مل��ن 
الكبر  ق���دم���وه���ا وح���ر����ش���ه���م  ال���ت���ي  وامل�������ش���ت���وي���ات 
 .. بها  واللتزام  والقوانني  اللوائح  على  وحفاظهم 
موؤكدا اأن ال�شباق اخلتامي حقق اأهدافه يف النواحي 

كافة.
واأ�شاد معاليه بالنجاح الكبر الذي حققه املهرجان 
اأن م��ا حتقق  2013 م��وؤك��دا  ال��وث��ب��ة  اخل��ت��ام��ي يف 
اإرث  ثمرة دعم قيادتنا الر�شيدة التي حافظت على 

املا�شي وقدمته يف ثوب ع�شري جديد جنح يف جذب 
�شريحة كبرة من املالك وامل�شمرين ودخولهم يف 
التناف�س  ب�شعار  امل�شاركة  على  وحر�شهم  الريا�شة 

ال�شريف بعيدا عن ح�شابات الربح واخل�شارة.
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��دع��م  اأن����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
قطعنا  ال��رتاث��ي��ة  الريا�شة  تطوير  على  وحر�شها 
وو�شع  املناف�شات  تطوير  �شبيل  يف  كبرة  خ��ط��وات 
اإ�شافية  وح����واف����ز  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اح���رتاف���ي���ة  اأ����ش�������س 
للم�شاركني ورغم ما حتقق من جناح ينتظرنا الكثر 
�شنحر�س  التي  املقبلة  الفرتة  خ��الل  به  نقوم  لكي 

خاللها على مزيد من التطوير والرفعة.
جمل�س  ودول  الدولة  من  امل�شاركني  معاليه  و�شكر 
التعاون يف املهرجان اخلتامي .. مو�شحا اأن اجلميع 
يحفظون  اأنهم  توؤكد  عالية  ب��روح  املناف�شات  خا�س 
اإىل اإجناح ال�شباقات وفق  للما�شي حقه ويتطلعون 

التطورات اجلديدة التي حدثت فيه.
يف  للمن�شطات  ل  ���ش��ع��ار  اإط����الق  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
امل��ه��رج��ان اخل��ت��ام��ي ك���ان مب��ث��اب��ة ر���ش��ال��ة مل��ن يهمه 
الأمر ب�شرورة بقاء ريا�شة الآباء والأج��داد نظيفة 
الك�شب  املن�شطات بحثا عن  براثن  الوقوع يف  وعدم 
الريا�شة  مكانة  تعزيز  اإىل  نهدف  واإمن��ا  الرخي�س 
التي  للتناف�س  ال�شريفة  بالقيم  وتطورها  ورفعتها 
تركها الآباء املوؤ�ش�شون ونحر�س على ا�شتمرار هذا 

النهج واحلفاظ عليه. 

مل يكن انتقال هالك مهاجم الربازيل اىل زينيت �شان بطر�شربج �شل�شال فقد 
رف�س لعبو الفريق الرو�شي خو�س املباريات احتجاجا على راتبه الكبر كما 

دخل الالعب نف�شه يف خالف علني مع مدربه.
ويف يوم من اليام ار�شلت قنبلة مزيفة يدوية ال�شنع اىل مقر النادي م�شحوبة 
بعبارة اطرودا هالك كما اختطفت �شقيقته ليوم واحد يف بلده الربازيل قبل ان 

يتم الفراج عنها دون ان يلحق بها اذى.
لكن الالعب قوي البنية البالغ من العمر 26 عاما ا�شر على القول ان كل هذه 
امل�شاكل باتت امرا من املا�شي الن معلنا رغبته يف البقاء مع بطل رو�شيا على 
القل يف امل�شتقبل املنظور. وان�شم هالك اىل زينيت يف �شبتمرب ايلول املا�شي يف 
�شفقة قيا�شية للدوري الرو�شي بلغت 60 مليون يورو 52ر78 مليون دولر.

حينما  الربتغايل  ب��ورت��و  �شفوف  يف  يلعب  ك��ان  عندما  ق��ال  ان  لهالك  و�شبق 
اأكرث كل مباراتني على مدار اربعة موا�شم ان  اأو  بلغ متو�شطه ت�شجيل هدف 

النتقال لرو�شيا لي�س من القرارات ال�شهلة.
واأبلغ هالك موؤمترا �شحفيا يف ملعب �شتامفورد بريدج حيث �شتلتقي الربازيل 
مع رو�شيا يف مباراة ودية يوم الثنني فكرت مليا قبل اتخاذ القرار ول اأ�شعر 

بالندم.

هالك يطوي �شفحة 
امل�شاكل مع زينيت 

من�شور بن زايد يتوج الفائزين بالرموز يف املهرجان اخلتامي ل�شباقات الهجن بالوثبة

الفيكتوري ي�شد الرحال اإىل بالد )التنني( الليلة

اأمراء البحار ي�شتهلون م�شوار اللقب الثالث ع�شر من ال�شني
الزفني واملري جاهزان للمحافظة على اللقب يف مو�شم 2013

9 زوارق جاهزة لنطالقة اأوىل جولت املونديال واملناف�شة على البطولة
•• ر�صالة ال�صني-�صانيا:

تتجه اأنظار ع�شاق الريا�شات البحرية 

و�شباقات الزوارق ال�شريعة اإىل جزيرة 
امليناء  وحت���دي���دا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ه��اي��ن��ان 
ملتابعة  ���ش��ان��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف  ال���ت���ج���اري 
للزوارق  الكربي  ال�شني  جائزة  حدث 
الأوىل  الأوىل اجلولة  الفئة  ال�شريعة 
من بطولة العامل 2013 التي تنطلق 
هنالك يوم بعد غد اخلمي�س وت�شتمر 
البلد  ويدخل  املقبل  ال�شبت  يوم  حتى 
ال�شني  جمهورية  ال��ع��ري��ق  الآ���ش��ي��وي 
ال�شعبية اإىل روزنامة �شباقات الزوارق 

الأوىل  للمرة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة 
�شتكون بالد  ح��ي��ث  احل���دث  ت��اري��خ  يف 
)ال��ت��ن��ني( حم��ط��ة ج��دي��دة يف م�شوار 
ي�شهد  وال���ذي  الكبر  العاملي  احل��دث 
دائما تاألق اأمراء البحار جنوم موؤ�ش�شة 
اأورع  �شطروا  وال���ذي  تيم  الفيكتوري 
واأجمل املالحم التاريخية والتي زينت 
اأبطالنا.  قبل  م��ن  ك��ب��رة  بت�شحيات 
الطائر  الثنائي  العامل  اأب��ط��ال  وي�شد 
ع����ارف ���ش��ي��ف ال���زف���ني وحم��م��د �شيف 
ال��رح��ال اإىل اجل��زي��رة ال�شينية  امل��ري 
ال���ي���وم ح��ام��ل��ني م��ع��ه��ا ال��ت��ط��ل��ع��ات يف 
العام  ه���ذا  ج���دي���دة  م��ل��ح��م��ة  ت�شجيل 
ي�شعدان  عندما  وذل���ك  املو�شم  وه���ذا 

اإىل قمره القيادة يف زورق الفيكتوري 
العتبار  يف  وا�شعني  اللقب  حامل   3
احلبيبة.  دول��ت��ن��ا  علم  ورف���ع  ت�شريف 
اللقب  حتقيق  اإىل  اأب��ط��ال��ن��ا  وي�����ش��ع��ى 
ومنذ  البطولة  تاريخ  يف  ع�شر  الثالث 
عرب  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  ارتباط 
ال��زم��ن��ي��ة منذ  ���ش��ف��رائ��ه��ا يف احل���ق���ب 
الكبر  ال��ل��ق��ب  واإح�����راز   1990 ع���ام 
اجناز  يف  التوايل  علي  ال�شابعة  للمرة 
احتكر  يعدما  م�شبوق  غر  اأ�شطوري 
اأمراء البحار اللقب منذ عام 2007.

واأكملت موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم كافة 
ال�شينية  امل��غ��ام��رة  ل��ب��دء  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
اجلنوب  يف  اجلميلة  �شانيا  جزيرة  يف 

ال�شيني حيث �شيحزم الوفد الر�شمي 
مدينة  اإىل  م��ت��وج��ه��ا  ال���ي���وم  ح��ق��ائ��ب��ه 
�شانيا يف  م��دي��ن��ة  اإىل  وم��ن��ه��ا  غ��وان��زو 
الوفد  �شي�شتقر  حيث  هاينان  جزيرة 
لبدء  مت���ه���ي���دا  ����ش���رات���ون  ف���ن���دق  يف 
جديد  جناح  وحتقيق  اجلديدة  املهمة 

للموؤ�ش�شة.
تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  وف��د  وي�شم 
الزفني وحممد  �شيف  ع��ارف  كال من 
 3 الفيكتوري  املري قائدا زورق  �شيف 
واحلا�شر  ال��ع��امل��ي  البطل  ج��ان��ب  اإىل 
اإىل جانب  ه���ن���دي  ب���ن  ن�����ادر  ال��غ��ائ��ب 
وال�����ذي  وال���ف���ن���ي  الإداري  ال���ط���اق���م 
اإىل  ب��ال��و���ش��ول  الر�شمي  ال��وف��د  �شبق 

اأمراء  ويخو�س  ال�شباق.  اإقامة  مكان 
امل�����ش��وار اجل��دي��د يف مواجهة  ال��ب��ح��ار 
يف  م�شاركتها  اأك���دت  اآخ���ري  زوارق   8
احل��دث ومنها ممثل الإم��ارات الثاين 
زورق ابوظبي 5 بقيادة الثنائي را�شد 
ال���ط���اي���ر وم���اج���د امل��ن�����ش��وري وال����ذي 
بطولتي  يف  ال��و���ش��ي��ف  م���رك���ز  اح���ت���ل 
ال��ع��امل وال�����ش��رق الأو����ش���ط ح��ي��ث يعد 
اقوي املر�شحني للمناف�شة على اللقب 
هذا  البطولة  يف  ي�شارك  كما  العاملي. 
املو�شم ثالثة زوارق ايطالية يتقدمها 
زورق فيندي 10 بقيادة لوكا فورميلي 
فيندي وجيوفاين كاربيتال الذي حل 
املا�شي  ال��ع��ام  ال��ع��امل  بطولة  يف  ثالثا 

اليطايل  ب��ق��ي��ادة   8 ف��ي��ن��دي  وزورق 
ال��ف��ري��دو والجن���ل���ي���زي مايلز  ام���ات���و 
جينينغز وزورق اكياي 23 بقيادة لوكا 

نيكوليني و جيان ماريا غابياين
الرنويجية  ال������������زوارق  و����ش���ت�������ش���ج���ل 
جديد  زورق  خ����الل  م���ن  ح�����ش��وره��ا 
املت�شابق  ي�����ش��م   86 ال���رق���م  ي��ح��م��ل 
العاملية  والبطلة  نيل�شن  فربيك  ب��ال 
م���اري���ت ����ش���رتوم���وي ال���ت���ي ت���ع���ود اإىل 
الأوىل  الفئة  يف  ج��دي��د  م��ن  امل�شاركة 
)الرنويج  زورق  اأي�شا  ي�شارك  بينما 
بقيادة   91 زاب��و-ا���ش��ك��ي��الر  وت��رك��ي��ا( 
والرنويجي  اأزي������ك  اأي����غ����ور  ال���رتك���ي 

كري�شتيان زابوري�شكي.

الثاين على  للعام  البطولة  ويظهر يف 
التوايل الزورق ال�شرتايل )فيكتوري 
–ا�شرتاليا 7( والذي تدعمه موؤ�ش�شة 
الثنائي  بقيادة  فنيا  تيم  الفيكتوري 
ماكغراث  ول��ب��ي��رت  ن��ي��ك��ل�����ش��ون  داري�����ن 

بينما يوا�شل الزورق النم�شاوي )بويل 
توما�شو  اليطايل  بقيادة   )74 ف��ورم 
بويل الذي يحل مكان املخ�شرم جيدو 
مواطنه  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  ك��اب��ل��ل��ي��ن��ي 

غياباولو مونتفيكي.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :52947 
 با�ش��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

املتحدة  ال��ولي��ات   ،60642 اإلينوي  �شيكاغو،  �شرتيت،  بالكهوك  و�شت   1132 وعنوانه: 
الأمريكية

 وامل�شجلة حتت رقم:42960  بتاريخ:   2003/10/22 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف  2013/04/29  وحتى تاريخ: 2023/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :52949 
 با�ش��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

املتحدة  ال��ولي��ات   ،60642 اإلينوي  �شيكاغو،  �شرتيت،  بالكهوك  و�شت   1132 وعنوانه: 
الأمريكية

بتاريخ:2003/10/22   وامل�شجلة حتت رقم:42958 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف 2013/04/29  وحتى تاريخ: 2023/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :52948 
 با�ش��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

املتحدة  ال��ولي��ات   ،60642 اإلينوي  �شيكاغو،  �شرتيت،  بالكهوك  و�شت   1132 وعنوانه: 
الأمريكية

بتاريخ:2003/10/22   وامل�شجلة حتت رقم:42959 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف 2013/04/29  وحتى تاريخ: 2023/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750



ف�شحة اأمل جديدة اأمام لوهان 
اأمل جديدة، فبعد  لوهان ف�شحة  ليند�شاي  الأمركية  النجمة  اأم��ام  تلوح 
�شفقة  اإىل  تو�شلت  تواجهها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رة  وامل��ال��ي��ة  الق�شائية  امل�شاكل 
اإىل  دخولها  من  قليلة  اأي��ام  قبل  ال��ربازي��ل  يف  مالب�س  ملجموعة  للرتويج 

مركز اإعادة تاأهيل.
واأفاد موقع تي اإم زد الأمركي ان لوهان، التي فر�س عليها ق�شاء 90 يوماً 
يف مركز اإعادة تاأهيل، �شجلت نقطة اإيجابية يف حياتها بعدما متكنت من 

التوقيع على اتفاق لعر�س جمموعة مالب�س برازيلية مقابل مبلغ كبر.
وذكرت م�شادر مقربة من لوهان انها �شتتوجه غدا الأربعاء اإىل الربازيل 
  Anger Management بعد النتهاء من ت�شوير اإطاللتها يف م�شل�شل
وهو  كبر  ال��ربازي��ل  يف  لوهان  �شتتقا�شاه  ال��ذي  املبلغ  ان  امل�شادر  واأك���دت 
عليها  تراكمت  وقد  مادية  م�شاكل  واجهت  لوهان  ان  اإىل  ي�شار  باملاليني. 
ال�شرائب ما ا�شتدعى تدخل املمثل الأمركي �شاريل �شني، الذي اأعطاها 

مبلغاً مالياً.
ويذكر ان لوهان تفادت قبل اأيام احلكم عليها بال�شجن ملدة 6 اأ�شهر ب�شبب 
وتوجب  املا�شي،  العام  �شر  اختبارها خالل حادث  �شروط فرتة  انتهاكها 
عليها بدًل من ذلك مت�شية 90 يوماً يف مركز لإعادة التاأهيل اإىل جانب 

فرتة من اخلدمة الجتماعية والعالج النف�شي.

اأول اأغنية لربي�شلي ب�83 األف دوالر
ملك  ي�شجلها  اأغنية  اأول  كانت  التي  باأ�س  ل  لأغنية  اأ�شلي  ت�شجيل  بيع 
الروك اأند رول الأمركي الراحل اإلفي بري�شلي وتبث عرب الذاعة، يف مزاد 

علني باإيرلندا ب�شعر فاق ال�83 األف دولر.
يف  بري�شلي  �شجلها  التي  الأغنية  ان  الإيرلندية  التاميز  �شحيفة  واأف��ادت 
مت��وز يوليو 1954 بيعت يف م��زاد علني ل��ت��ذك��ارات ال���روك ال��ذي اأق��ي��م يف 
و150  األفا   83 يعادل  ما  اأو  ي��ورو  األ��ف   64 ب  دبلن  الإيرلندية  العا�شمة 

دولرا.
ال��ذي عر�شت فيه قطع  امل��زاد  اأقامت  دار واي��ت للمزادات  ان  اإىل  واأ���ش��ارت 
مميزة من عامل الروك والبوب، واأبرزها كانت ت�شجيل اأغنية بري�شلي الذي 

كان من ن�شيب �شخ�س جمهول �شارك يف املزاد عرب النرتنت.
لكن  يك�شف عن هويته  الفائز مل  ان  امل��زاد  امل�شوؤول عن  واي��ت  اأي��ان  وق��ال 

يرجح انه اإيرلندي �شارك نيابة عن �شخ�س ما يف اخلارج.
ول  م�����ش��ه��وراً  يكن  مل  ي��وم  ب�شرعة  الأغ��ن��ي��ة  �شجل  بري�شلي  ان  اإىل  ي�شار 
معروفاً، وقد اأذيعت عرب اإذاعة دي�شك جوكي يف مميفي�س. و�شارك يف املزاد 

350 �شخ�شاً، 200 منهم عرب النرتنت.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

باليك اليفلي
حبيبة مريكوري 

ان�شمت املمثلة باليك ليفلي اإىل 
�شي�شاركون  ال��ذي��ن  ال��ن��ج��وم  ب��اق��ة 
الذاتية  ال�������ش���رة  ع����ن  ف��ي��ل��م  يف 
فريدي  ال�����راح�����ل،  ل���الأ����ش���ط���ورة 
م�����رك�����وري، ح���ي���ث ����ش���ت���وؤدي دور 

حبيبة جنم فرقة كوين الراحل.
الربيطانية  �شن  �شحيفة  وذكرت 
م���اري  دور  ����ش���ت���وؤدي  لي��ف��ل��ي  اأن 
اأو�شنت، حبيبة مركوري، يف فيلم 

عن �شرته الذاتية.
وكانت ال�شحيفة نقلت عن م�شدر 
بارون  �شا�شا  املمثل  اأن  ه��ول��ي��ودي 
بفرقة  املعجبني  اأك��رب  من  كوهني 
كوين ، ويركز على اكت�شاب تكلف، 

مركوري واأ�شلوبه .
اأن كوهني  وذك��رت م�شادر مطلعة 
ك���ان �شوته  اإذا  م��ا  ب��ع��د  ي��ق��رر  مل 
فيلم  م����ن  اأغ���ن���ي���ات  يف  ���ش��ي�����ش��م��ع 
ال�����ش��رة ال��ذات��ي��ة مل���رك���وري، غر 
اأنها لفتت اإىل اأن كوهني كان يعمل 
التحدث  لتعلم  متخ�ش�شني  م��ع 

بلكنة مركوري.

طف����ل يقت�����ل وال�����ده 
وه���و ن���ائ����م

قتل  على  تعز  مبدينة  ال�شما�شي  مبنطقة  طفل  اأق��دم 
ب���اإط���الق ر�شا�شتني  ���ش��ري��ره  ن��ائ��م ع��ل��ى  وال�����ده وه���و 
بح�شب  ال��ف��ور،  ع��ل��ى  حتفه  ول��ق��ي  ���ش��دره  يف  ا�شتقرتا 

�شحيفة الثورة اليمنية .
وقالت ال�شحيفة نقال عن م�شادر حملية باملنطقة اإن 
الطفل احلدث قام باإطالق ر�شا�شتني من م�شد�س كان 
بحوزته عن طريق اخلطاأ ا�شتقرتا يف �شدر والده الذي 

يعمل �شابطا يف ق�شم �شرطة ال�شما�شي مبدينة تعز .
اليمن  اىل م�شت�شفى  نقله  الطفل مت  وال��د  اأن  وذك��رت 

الدويل لإنقاذ حياته اإل اأنه لقي م�شرعه.
ي��اأت��ي ذل��ك م��ع ت��زاي��د ظ��اه��رة ت��رك الأ�شلحة مبتناول 
ن�شبة حدوث  ي��وؤدي لرتفاع  بها مما  والعبث  الأط��ف��ال 

اجلرمية وخا�شة عند الأطفال .

رج����ل حليت����ُه عنكب���وت
اطلق رجل امركي العنان للحيته، حتى انه قام بت�شفيفها 
مثل العنكبوت، مرتدياً بذلة ال�شخ�شية اخليالية �شبيدر 

مان كاآخر �شيحة يف عامل مو�شة اللحى.
وم���ن اجل��دي��ر ذك����ره، ان الأم���رك���ي ت�����ش��اد روب��رت�����س هو 
موؤ�ش�س رابطة اللحى، وفاز ب�18 م�شابقة يف هذه الرابطة 

من قبل.

طبيب يت���رك ا�ش���فنجة
 يف مع���دة ا�ش�����رتالية ل�15 �ش��نة 

اأنه  ا�شرتالية دعوى ق�شائية �شد طبيب تدعي  رفعت 
اإ�شفنجة حجمها ي�شاوي حجم حبة كريب فروت  ترك 

يف معدتها وبقيت فيها 15 �شنة.
م���ورن���ي���ن���غ  &quot;�شيدين  ����ش���ح���ي���ف���ة  ن���ق���ل���ت 
اإن  اأوهاغن  اآن  مارولني  هيلني  عن   ;quot&هارولد
خ�شعت  عندما  معدتها  داخ��ل  اإ�شفنجة  ت��رك  الطبيب 
 ،1992 ع�����ام  الأم�����ع�����اء  م�����ش��ك��ل��ة يف  ل���ع���الج  جل����راح����ة 
���ش��اوث ويلز  اأم���ام املحكمة يف نيو  امل���راأة  وق���ال حم��ام��و 
الأطباء  يتمكن  ومل  بج�شمها  الت�شقت  الإ�شفنجة  اإن 
لفحو�س  خ�شعت  حني   2007 عام  اإل  اكت�ش�����افها  من 

اأ�شعة.
�شنوات   3 بعد  ولكن  الإ�شفنجة،  اآخ��ر  اأزال طبيب  وقد 
ميكن  كان  ما  الإ�شفنجة  اأن  تعتقد  اإنها  اأوهاغن  قالت 
الأوىل،  العملية  خ��الل  م��ن  اإل  معدتها  اإىل  ت�شل  اأن 
الطبيب  مقا�شاة  اأوه��اغ��ن  باإمكان  اإن  القا�شي  وراأى 
على الرغم من مرور فرتة زمنية طويلة على اكت�شاف 

الإ�شفنجة. 

حتريك االأ�شياء بوا�شطة نظارات غوغل 
املتوقع  بوا�شطة نظارات غوغل  بعد  الأ�شياء عن  تتيح حتريك  اخ��رتاع جديدة  ب��راءة  اإخبارية عن  تقارير  ك�شفت 
اأن تطرحها ال�شركة الأمركية قبل نهاية هذا العام. ويف الوقت ذاته عرب نائب اأمركي عن خماوفه ب�شاأن تلك 
اإن غادجيت  اأثناء ارتدائها.  وبح�شب املوقع الإلكرتوين  النظارات، وعر�س م�شروع قانون حلظر قيادة ال�شيارات 
باأخبار التكنولوجيا، فاإن الخرتاع �شي�شمح لنظارات غوغل بتحديد الأ�شياء التي ميكن التحكم فيها عن  املعني 
للتحريك  القابلة  الأ�شياء  على  النظارات  تعرف  ومبجرد  الأ�شياء،  على  الب�شري  للتعرف  جديدة  تقنية  طريق 
القابلة  الأ�شياء  وتت�شل هذه   . امل��راآب  باب  افتح  اإعطائه خيارا مثل  امل�شتخدم مع  اأم��ام نظر  تنبيه  ر�شالة  تعر�س 
اأو تقنية البلوتوث،  للتحريك بنظارات غوغل ل�شلكيا عن طريق �شبكات الت�شال املحلية الال�شلكية )واي فاي( 
و�شيكون باإمكان م�شتخدم النظارة اإعطاء الأوامر بتحريك الأ�شياء عن طريق اإمياءة الراأ�س للتعبر عن املوافقة 
اأو الرف�س، اأو عن طريق اإ�شارة باإ�شبعه.  وكانت غوغل قد اأزاحت النقاب موؤخرا عن نظاراتها الذكية وهي ت�شبه 
النظارات العادية لكنها تدمج بداخلها قدرات حو�شبة وتت�شمن تقنية الت�شال الال�شلكي، وتعر�س البيانات على 
اإحدى عد�شتي النظارة كما لو كانت �شا�شة حا�شوب، ويف مراحلها الأوىل ميكن مل�شتخدم النظارة ت�شفح الإنرتنت 

والبحث فيها اأو ا�شتعرا�س خرائط غوغل اأو التقاط ال�شور وت�شجيل الفيديو، وغر ذلك من املهام.
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ال�شلطة اجلاهزة اأخطر من البورغر!
قال اأحد خرباء التغذية البارزين يف بريطانيا اإن ال�شلطة التي 
لالأكل  جاهزة  عليها  املكتوب  املركزية  الأ���ش��واق  بع�س  يف  تباع 
اأخطر من بورغر اللحم وذلك بعد �شل�شلة من العدوى املعروفة 
با�شم َخِفية الأبواغ )نوع من البكرتيا ت�شبب اللتهابات املعنوية 

عند الب�شر واحليوان( املرتبطة باملنتج. 
البكرتيا  م��ن  معينة  اأن��واع��ا  اإن  بنينغيتون  هيو  اخلبر  وق��ال 
املوجودة يف اأكيا�س ال�شلطة ال�شابقة التجهيز قد ي�شتحيل قتلها 
ما مل ُتعر�س الأوراق لالإ�شعاع، الإجراء الذي �شيعار�شه كثر 
اأن ما قاله الأ�شتاذ  النا�س. وذك��رت �شحيفة ديلي تلغراف  من 
انت�شار  ال�شحة يف  لهيئة حماية  ياأتي عقب حتقيق  بنينغيتون 
نحو  اأ�شابت  وال��ت��ي  بال�شلطة  املرتبطة  الأب���واغ  خفية  ع��دوى 

ثالثمائة �شخ�س يف اإجنلرتا واأ�شكتلندا يف مايو-اأيار املا�شي.
ويف حتليل لتعري�س خ�شراوات ال�شلطة املختلفة، تبني وجود 
ال�شابقة  ال�شبانخ  وتناول  العدوى  بني  هامة  اإح�شائية  عالقة 
التجهيز. وعندما �شمل التحليل عددا معينا من جتار التجزئة 
تبني اأن اأقوى عالقة بالعدوى كانت مع تناول اأوراق ال�شلطة 
التجارية  امل��راك��ز  م��ن  �شل�شلة  يف  تباع  التي  التجهيز  ال�شابقة 
جهات  ع���دة  تابعتها  الق�شية  اإن  بنينغيتون  وق���ال  ال��ك��ب��رة. 
�شركة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  اأي�����ش��ا.  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 
الأ�شواق  من  �شحبت  العمالقة  الأمركية  الغذائية  املنتجات 
وليات  ع�شر  يف  بلند  اأم��رك��ان  تبيعها  التي  امل�شهورة  ال�شلطة 
اإدارة تيني�شي ال�شحية بكرتيا لي�شرتية )نوع  بعد اأن اكت�شفت 

من اجلراثيم الع�شوية( يف اإحدى العينات.

ال�شوكوالتة تخف�س االإ�شابة باجللطات
علمي  تاأكيد  وهي  �شارة  اأخبار  على  ال�شوكولتة  حمبو  ح�شل 
باأنها تخف�س خطر اإ�شابتهم باجللطات واأفادت �شحيفة ديلي 
اأعدها باحثون من جامعة  ميل الربيطانية ان درا�شة جديدة 
ال�شوكولتة  واح��دة من  تناول ولو قطعة  ان  غال�شكو اظهرت 
الإ�شابة  خ��ط��ر  ويخف�س  ال��دم��اغ  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  ي��وؤث��ر 
بجلطة.  ولفتت اإىل انه فيما حتدثت درا�شات �شابقة عن فائدة 
اأكل ال�شوكولتة ال�شوداء باعتدال بالن�شبة لل�شحة، فاإن الدرا�شة 
اجلديدة توؤكد ان ال�شوكولتة بكل اأنواعها توؤثر ب�شكل اإيجابي 
على الأوعية الدموية. وعمد الباحثون اإىل قيا�س �شرعة تدفق 
ال�شوكولتة،  تناول  خالل  بالدماغ  الرئي�شي  ال�شريان  يف  الدم 
التي  الكربون  اأك�شيد  ثاين  على معدلت  يوؤثر  انه  لهم  وتبني 
توؤثر بدورها على الأوعية الدموية وحت�شن ن�شبة و�شول الدم 

اإليها ما يرتك تاأثراً اإيجابياً على خاليا الدماغ.
ان  ول��رتز  ماثيو  الربوفي�شور  للدرا�شة  الرئي�شي  املعد  وق��ال 
يف  تغر  ب��اإح��داث  مرتبط  ع��ادي��ة  �شوكولتة  قطعة  ا�شتهالك 
مبا�شر  تاأثر  وج��ود  توؤكد  وبياناتنا  الدموية،  الأوعية  ت�شلب 

لل�شوكولتة على الأوعية الدموية يف الدماغ.
واأ�شاف ولرتز نعتقد ان تراجع خطر الإ�شابة بجلطة قد يكون 
ناجماً عن تغير ال�شوكولتة لكيفية حترك الأوعية الدموية 
بالدماغ . واإذ اأ�شار باحث اآخر اإىل ان يف ال�شوكولتة �شكر ودهون 
تعد عادة من العوامل الأ�شا�شية لالإ�شابة بجلطات، راأى ان هذا 

يتطلب اأخذ نتائج هذه الدرا�شة بحذر

املمثلة مرندا كو�شجروف لدى و�شولها اىل مقر اختيار جوائز الأطفال يف مركز جالينو�س بلو�س اجنلي�س. )يو بي اآي(

نان�شي عجرم: مل 
اأ�شتفد من اأراب اآيدول

اللبنانية،  الديار  �شحيفة  ذك��رت 
ان الفنانة نان�شي عجرم �شرحت 
جلنة  يف  كع�شو  م�شاركتها  ب���اأن 
املواهب  اكت�شاف  برنامج  حتكيم 
تفدها  Arab idol مل  الغنائية 

ومل ت�شف لها فنياً ..
اأن���ه���ا ه���ي م���ن قدم   م�����ش��رة اىل 
للم�شرتكني  الفنية  الإ���ش��ه��ام��ات 
م���ن خربتها  ا����ش���ت���ف���ادوا  ال���ذي���ن 

الفنية.
اأعلنت  �شحفية،  مقابلة  وخ��الل 
النجمة اللبنانية، اأنها متهلت قبل 
الإن�شمام  على  موافقتها  اإع��الن 
عالقتها  اأن  م��وؤك��دة  اللجنة،  اىل 
ما  على  التحكيم  جلنة  باأع�شاء 
براغب  ع��الق��ت��ي  ق��ائ��ل��ة:  ي�����رام، 
اأما  الربنامج،  قبل  ب��داأت  عالمة 
اأح����الم ف��اأح��ب��ب��ت��ه��ا ك��ث��راً حينما 
ال�شافعي  وح�شن  عليها،  تعرفت 
من  مهنية  ع��الق��ات  ب��ه  جتمعني 

قبل الربنامج.

م�شممة اأزياء 
تقا�شي يوكو اأونو 

رف���ع���ت م�����ش��م��م��ة اأزي������اء يف 
ق�شائية  دع���وى  ن��ي��وي��ورك 
����ش���د ي���وك���و اأون��������و، اأرم���ل���ة 
ال����راح����ل جون  امل��و���ش��ي��ق��ي 
لينون، تتهمها فيها ب�شرقة 

ت�شاميم مالب�س منها.
وذكرت �شحيفة )نيويورك 
بو�شت( اأن هاليه نعمة زادة 
رف��ع��ت دعوى  ع��ام��اً(   36(
اتهمتها  اأون�����و  ي��وك��و  ���ش��د 
من  ت�شاميم  ب�شرقة  فيها 
ابتكارها . وتقول نعمة زادة 
�شاهدوا  اأون��و  م�شاعدي  اإن 
الت�شاميم  من  جمموعتها 
ال���ن�������ش���ائ���ي���ة، ون���ق���ل���وه���ا يف 
جم���م���وع���ة ال���ن���ج���م���ة من 

الت�شاميم الرجالية.
اإنها  ق���ال���ت  اأون�������و  وك����ان����ت 
من  الت�شاميم  ا�شتلهمت 
فرقة  جنم  الراحل  زوجها 

)البيتلز( جون لينون.

�شهلول  م�شت�شفى  اإىل  ال�شرعة  وج��ه  على  ال�شبان  اح��د  نقل 
مبحافظة �شو�شة يف ال�شاحل التون�شي بعد تعر�شه اإىل نزيف 
ال��الزم، ويعود �شبب ذلك  العالج  على م�شتوى ل�شانه لتلقي 
اإىل قيام اإحدى ال�شيدات اإىل قطع مقدمة ل�شان ال�شاب بعد 
اأن حاول تقبيلها. وقد ذكرت جريدة ال�شباح التون�شية التي 
اأوردت اخلرب نقال عن م�شدر اأمني مطلع، اأّن �شّيدة عمرها 
54 �شنة كانت تتم�شى على قارعة الطريق باملنطقة ال�شياحية 
عندما فوجئت ب�شاب ل يتجاوز عمره 25 �شنة يقرتب منها 

ويعاك�شها.
ورغ����م جت��اه��ل��ه��ا مل��ح��اولت��ه ، ف����اإّن ال�����ش��اب اأ����ش���ّر ع��ل��ى مزيد 
من  ح�شا�شة  اأماكن  من  ومل�شها  هاجمها  ثم  منها،  الق��رتاب 
احكم  اأن  بعد  تقبيلها من فمها  اإىل  يعمد  اأن  قبل  ج�شدها،  
ال�شيطرة عليها قرب اأحد اجلدران، ونظرا لختالل موازين 
امل��راأة مل جتد من حّل للدفاع عن نف�شها �شوى  القوى، ف��اإن 
ق�شم مقّدمة ل�شانه وذلك للقدرة على الإفالت من قب�شته 

بعد اأن حملت معها قطعة الل�شان التي انتزعتها.
اإىل  بالتوجه  ال�شاب  ���ش��ارع  ال��دم��وي،  النزيف  واأم���ام  حينها، 
فيما  ب��ه،  احتفظ  اأي��ن  ب�شو�شة  �شهلول  اجلامعي  امل�شت�شفى 
حت��ول��ت امل�����راأة اإىل اأق����رب م��ق��ّر اأم��ن��ي اأي���ن اأع��ل��م��ت الأع����وان 
بالواقعة، و�شلمتهم اجلزء املقطوع من ل�شان ال�شاب، فتم فتح 
وحتديد  ج��رى  م��ا  حقيقة  لك�شف  الغر�س  يف  بحث  حم�شر 
امل�شوؤوليات. �شهدت املنطقة ال�شياحية ب�شو�شة ال�شمالية)حمام 

اإمراأة  اأي��ام قليلة حادثة غريبة متثلت يف تعّمد  �شو�شة( منذ 
ال�شرطة  اإىل مركز  �شاب هاجمها وقّبلها ونقلته  ل�شان  قطع 
يف م�شهد اأثار ا�شتغراب كل من ح�شره، وح�شب م�شدر اأمني 
مطلع فاإن اإمراأة من مواليد �شنة 1959 كانت تتم�شى على 
ل  ب�شاب  فوجئت  عندما  ال�شياحية  باملنطقة  الطريق  قارعة 

يتجاوز عمره 25 �شنة القرتاب منها ومعاك�شتها.
اأ�شر على مزيد القرتاب  اأن��ه  اإل  ذل��ك فقد جتاهلته  ورغ��م 
منها ثم هاجمها ومل�شها من اأماكن ح�شا�شة من ج�شدها قبل 
قرب  عليها  �شيطر  اأن  بعد  فمها  م��ن  تقبيلها  اإىل  يعمد  اأن 
اأحد اجل��دران، ونظرا لختالل موازين القوى فاإن املراة مل 
جتد من حل للدفاع عن نف�شها �شوى قطع ل�شان مهاجمها 

ومقّبلها باأ�شنانها
اإىل  بالتوجه  ال�����ش��اب  ���ش��ارع  ال��دم��وي  ال��ن��زي��ف  وام���ام  حينها 
فيما  ب��ه  احتفظ  اأي���ن  ب�شو�شة  �شهلول  اجل��ام��ع��ي  امل�شت�شفى 
حت��ول��ت امل�����راأة اإىل اأق����رب م��ق��ر اأم��ن��ي اأي���ن اأع��ل��م��ت الأع����وان 
بالواقعة و�شلمتهم اجلزء املقطوع من ل�شان ال�شاب، فتم فتح 
وحتديد  ج��رى  م��ا  حقيقة  بك�شف  الغر�س  يف  بحث  حم�شر 
امل�����ش��وؤول��ي��ات. ه��ذه احل��ادث��ة ت��ذك��رن��ا ب��ح��ادث��ة م�شابهة جدت 
اأق��دم��ت معلمة على قطع  الإي��ط��ال��ي��ة عندما  امل���دن  ب��اإح��دى 
الق�شم وهي  ت�شوي�شه يف  ب�شبب  تون�شي مبق�س  تلميذ  ل�شان 
العام الإيطايل حينها ون��ددت بها  ال��راأي  التي هزت  احلادثة 

املنظمات التي تعنى بالطفولة.

حاول اغت�شابها وتقبيلها فقطعت ل�شانه..! 

فيكتوريا بيكهام تعتزل الغناء 
تعهدت النجمة الربيطانية فيكتوريا بيكهام بعدم الغناء اأبداً بعد اليوم، موؤكدة انها لن تعود اإىل فرقة �شباي�س 

غرلز .
واأفادت �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية ان مئات املعجبني حيوا بيكهام عرب موقع تويرت على قرارها عدم العودة 

اإىل �شباي�س غرلز .
وقال اأحدهم فيكتوريا بيكهام تقول انها لن تغني من جديد.. �شكراً لك . ونقلت ال�شحيفة عن م�شادر 

مطلعة ان فرقة �شباي�س غرلز قررت ا�شتبدال بيكهام ب�شابة يتم اختيارها من خالل برنامج واقعي 
تلفزيوين يتم الإعداد له.

و�شئلت اإحدى جنمات الفرقة ميالين �شي عما اإذا كان الأمر �شحيحاً فكان جوابها �شلبياً. ي�شار اإىل 
ان بيكهام )39 �شنة( تركز على اأزيائها، وهي على و�شك اإطالق موقع خا�س بها.

 


