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العني يحرز اللقب الثاين على التوايل 
والـ 11 يف تاريخه بثالثية يف مرمى دبي

عربي ودويل

انطالق فعاليات مهرجان اأبوظبي 
الدويل لأفالم البيئة اليوم

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

�ضحيفة بريطانية:
 الأمن الأمريكي ه�ص 

•• دبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
يف  �ل�شغري  �ل��ت��اج��ر  م�شابقة  �م�����س  م�شاء  �هلل  رع���اه 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  تنظمها  و�لتي  بدبي  و�يف  مركز 
لل�شباب  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 

�ل مكتوم ويل عهد دبي.
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جت��ول  وق��د 
 700 �آل مكتوم يف رده��ات �ملعر�س �لذي ي�شم نحو 
م�����ش��روع جت���اري ل�شباب ���ش��غ��ار م��ن دول���ة �الم����ار�ت 
�إذ  �لدولة  يف  �ملقيمة  و�الجنبية  �لعربية  و�جلاليات 

بلغت ن�شبة م�شاركة �أبناء وبنات �المار�ت يف معر�س 
دب���ي ح����و�يل 60 ب��امل��ائ��ة يف ح���ن ب��ل��غ��ت �ل��ن�����ش��ب��ة يف 
نحو  �شابق  وق��ت  �أبوظبي يف  يف  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ملعر�س 
85 باملائة ويف ر�أ�س �خليمة مان�شبته 95 باملائة من 

�شباب �المار�ت.
�مل�شاركن  م��ع  �لتحية  جولته  خ��ال  �شموه  وت��ب��ادل 
و�ل��زو�ر �لذين غ�شت بهم رده��ات مركز و�يف ومتنى 
�شموه للجميع �لنجاح و�لفوز يف �مل�شابقة �لتي �شتعلن 

نتائجها يف حفل يقام يوم 27 �أبريل �جلاري.
�شليمان  �شعيد  خليفة  �شعادة  �لزيارة  يف  �شموه  ر�ف��ق 
وعدد  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير 
من �ملر�فقن و�مل�شوؤولن يف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة لل�شباب �إحدى 

   

��ستباكات بني �أن�سار مر�سي 
وبني معار�سيه و�سط �لقاهرة 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

�ن�شار  ب��ن  �ل��ق��اه��رة  و���ش��ط  يف  �جلمعة  ظهر  بعد  ��شتباكات  وق��ع��ت 
م�شور  بح�شب  ل��ه  وم��ع��ار���ش��ن  م��ر���ش��ي  حم��م��د  �مل�����ش��ري  للرئي�س 
لفر�ن�س بر�س. و�طلقت خال هذه �ملو�جهات قنابل م�شيلة للدموع 
من قبل متظاهرين مل يعرف �ىل �ي طرف كما �شمع دوي طلقات 
خرطو�س )تطلق من بنادق �شيد( يف حن مل تكن �ل�شرطة متو�جدة 

يف �ملنطقة، بح�شب �مل�شدر نف�شه.
وبد�أت �ال�شتباكات عندما توجه متظاهرون من معار�شي مر�شي من 
ميد�ن �لتحرير يف �جتاه �شارع رم�شي�س �ملجاور حيث يحت�شد �الالف 
�لرئي�س  �ليها  ينتمي  �ل��ت��ي  �مل�شلمن  �الخ���و�ن  جماعة  �ن�شار  م��ن 

و�حرقو� حافلة تابعة للجماعة.
وتبادل �لطرفان �لرت��شق باحلجارة وزجاجات �ملولوتوف ما �دى �ىل 

��شابة �شخ�شن على �القل، وفق �مل�شدر نف�شه.
وكان حزب �حلرية و�لعد�لة، �لذر�ع �ل�شيا�شية جلماعة �الخو�ن، دعا 
مع �حز�ب ��شامية �خرى �ىل تظاهرة �مام مقر د�ر �لق�شاء �لعايل 
�لق�شاء  بتطهري  للمطالبة  �لنق�س(  وحمكمة  �لعام  �لنائب  )مقر 
توليه  منذ  �لرئي�س مر�شي  ق���ر�ر�ت  �شد  �ح��ك��ام  ع��دة  ����ش��در  �ل���ذي 

�حلكم يف نهاية حزير�ن يونيو �ملا�شي.
�ل��ت��ظ��اه��رة فيما يناق�س  وج����اءت دع���وة ج��م��اع��ة �الخ����و�ن �ىل ه���ذه 
يف  يتوىل  و�ل��ذي  �ال�شاميون  عليه  يهيمن  �ل��ذي  �ل�شوري  جمل�س 
�لوقت �لر�هن �ل�شلطة �لت�شريعية م�شروع قانون خلف�س �شن تقاعد 

�لق�شاة من 70 عاما �ىل 60 عاما.
ويقول بع�س �لق�شاة �ن �ال�شامين ي�شعون �ىل ��شد�ر هذ� �لقانون 
�لذين  لهم  �ملعار�شن  �لق�شاة  م��ن  �لكثري  م��ن  �لتخل�س  �ج��ل  م��ن 
جتاوزو� �شن �ل�شتن ومن �لنائب �لعام �ل�شابق عبد �ملجيد حممود 
�لذي �شدر حكم �ل�شهر �ملا�شي بعودته و�لغاء قر�ر �لرئي�س مر�شي 

�ملثري للجدل بعزله وتعين طلعت عبد �هلل بدال منه.

حممد بن ر��شد خال زيارته م�شابقة �لتاجر �ل�شغري يف مركز و�يف بدبي )و�م(

حممد بن ر��سد يزور م�سابقة 
�لتاجر �ل�سغري يف مركز و�يف بدبي 

معلومات جديدة ومثرية حول اغتيال بلعيد
�سيا�سي تون�سي: تهريب �مل�ستبه بهما 

و�ملرزوقي كان يعلم مبخطط �الغتيال

•• وا�شنطن-رويرتز: 

ق���ال �ل��ب��ي��ت �الب��ي�����س �ن �أك���ر م��ن ع�����ش��رة م��ن كبار 
�مل�����ش��ت�����ش��اري��ن �أط��ل��ع��و� �ل��رئ��ي�����س ب����ار�ك �أوب���ام���ا على 
�جتماع  يف  بو�شطن  تفجريي  يف  �لتحقيق  ت��ط��ور�ت 

عقد يف غرفة �الزمات بالبيت �البي�س �م�س.
�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �الج���ت���م���اع  يف  و�����ش����ارك 
�الحتادي روبرت مولر وم�شت�شار �المن �لقومي توم 
دونيلون وم�شت�شارة �لبيت �البي�س لامن �لد�خلي 

ليز� موناكو.
وقال �لبيت �البي�س �ن وزير �خلارجية جون كريي 
ومدير  نابوليتانو  جانيت  �لد�خلي  �الم��ن  ووزي���رة 
وك��ال��ة �مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة ج��ون برينان ���ش��ارك��و� يف 
و�أ�شاف  مغلقة.  تلفزيونية  د�ئ����رة  ع��ر  �الج��ت��م��اع 
��شتكمال  �ل�شباح  �ج��ت��م��اع  ب��ي��ان  يف  �الب��ي�����س  �لبيت 
�لليل  لافاد�ت �لتي تلقاها �لرئي�س بانتظام خال 

الحاطته علما باأحدث �لتطور�ت يف �لتحقيق.
�العتد�ء  يف  بهما  �مل�شتبه  �ل��رج��ل��ن  �ح��د  قتل  وق��د 
�ملزدوج يف مار�ثون بو�شطن فيما �نطلقت قبل �لفجر 
عملية مطاردة و��شعة بحثا عن �لثاين. وذكرت قناة 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

���ش��ّع��د ح���زب �ل��وط��ن��ي��ن �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن يف تون�س 
زعيمه  �غ��ت��ي��ال  ملف  يخ�س  م��ا  يف  �ت��ه��ام��ات��ه  لهجة 
فيه  ك�شفت  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  بلعيد  �شكري  �ل�شابق 
هذه  تزيد  ج��دي��دة  معلومات  ع��ن  �إعامية  م�شادر 

�لق�شية تعقيد� وغمو�شا.
�ل���ع���ام حل����زب �لوطنين  ن���ائ���ب �الأم������ن  ق����ال  وق����د 
تهريب  وق��ع  ق��د  �إن��ه  جمور  �لدميقر�طين،حممد 

�ل��رج��ل��ن �خ���و�ن وم��ن ��شل  ن��ي��وز( �ن  ب��ي �شي  )�ن 
�شي�شاين.

�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  ي��ع��ت��ره  ق��ت��ل  �ل�����ذي  و�ل����رج����ل 
�لفدر�يل )�ف بي �آي( �مل�شبوه رقم و�حد، وكان ي�شع 
�و�شحت  م��ا  على  ���ش��ود�ء  قبعة  �ل�شور  يف  ظهر  كما 
�للون  فاحتة  قبعة  �لثاين  �مل�شبوه  وي�شع  �ل�شرطة. 
ن�شرت  �لتي  �ل�شرطة  �و�شحت  كما  ه��ارب��ا  ي��ز�ل  وال 
رمادية  كنزة  يرتدي  فيها وهو  �شور� جديدة يظهر 

مع قلن�شوة.

�أحمد  �مل��دع��و�ن  بلعيد  �شكري  �غتيالهما  يف  �مل�شتبه 
تون�س وذلك على  �ملر�ك�شي خارج  و�شلمان  �لروي�شي 
�لرغم من �نه قد مت �إباغ قا�شي �لتحقيق ب�شاأنهما 
وتعّهد هذ� �الأخري بالقب�س عليهما وذلك بعد �أن �أكد 
ح�شب  �لق�شية  يف  رئي�شيان  م�شتبهان  �أنهما  ب��دوره 
قول جمور، يف وقت �أكد فيه �أن رئي�س �لدولة �ملوؤقت 
من�شف �ملرزوقي على علم م�شبق مبخطط �الغتيال 

رغم �إنكاره �الأمر �أمام �لق�شاء.
)�لتفا�شيل �س9(

•• عوا�شم-وكاالت:

مناطق  ويف  دم�شق  حميط  يف  �م�س  جديدة  معارك  ن�شبت 
بدرعا وحلب و�شط غار�ت جوية وق�شف مدفعي، بينما دعا 
من  دعما  يعترونه  مل��ا  مناه�شة  مظاهر�ت  �إىل  نا�شطون 

�إير�ن وحزب �هلل �للبناين لنظام �لرئي�س ب�شار �الأ�شد.
وقالت �شبكة �شام وجلان �لتن�شيق �ملحلية �إن قتاال يدور يف 
تتعر�س حلمات  �لتي  دم�شق  بريف  د�ري��ا  �أط��ر�ف مدينة 

ع�شكرية يومية منذ حو�يل �أربعة �شهور.
دبابة  �أعطبو�  �حلر  �جلي�س  مقاتلي  �أن  �شام  �شبكة  وذك��رت 

للقو�ت �لنظامية يف �لطرف �جلنوبي من �ملدينة.
وبالتز�من مع �ال�شتباكات �أغارت طائر�ت حربية على �ملدينة 

�لتي تعر�شت لق�شف باملد�فع ح�شب جلان �لتن�شيق.
للقو�ت  مو�قع  �حلر  �جلي�س  ق�شف  �أي�شا  دم�شق  ريف  ويف 
يف  معها  و��شتبك  بابيا  ببلدة  مقد�د  �شيدي  يف  �لنظامية 
قبل  تعر�شت  �ل��ت��ي  �لف�شل  ع��رط��وز  ج��دي��دة  ب��ل��دة  حميط 

�لنظامية قتل وجرح فيه ع�شر�ت  �لقو�ت  �أي��ام لهجوم من 
�ملدنين ح�شب نا�شطن.

����ش��ت��ب��اك��ات ح�شب  ب����دوره  �شهد  بدم�شق  �ل��ق��دم  ح��ي  وك���ان 
ذ�ته،  للم�شدر  ووف��ق��ا  �لتن�شيق.  وجل��ان  �ل�����ش��وري  �ملر�شد 
جت���دد �ل��ق�����ش��ف �مل��دف��ع��ي ���ش��ب��اح �م�����س ع��ل��ى �أح���ي���اء دم�شق 
جوبر  ح��ي  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ق��اب��ون  ح��ي  ومنها  �جلنوبية 
منه  �النطاق  �حلر  �جلي�س  يحاول  �ل��ذي  �ملدينة،  �شرقي 

نحو و�شط �ملدينة.
نف�شه  �لوقت  يف  �شهدت  �لتي  �ل�شام  مع�شمية  ُق�شفت  كما 
قالت  ما  وف��ق  القتحامها  حماولة  �أث��ن��اء  عنيفة  ��شتباكات 
�أي�شا �ل�شبينة ويرود  وكذلك  �شبكة �شام. و�شمل �لق�شف 
�لزبد�ين �لتي �ن�شق فيها خم�شة ع�شكرين ح�شب نا�شطن. 
ب��ل��دة ب�شر �حل��ري��ر بدرعا  �أي�����ش��ا يف حميط  و�ن��دل��ع ق��ت��ال 
حريقا  �إن  �لتن�شيق  جل��ان  ق��ال��ت  بينما  ���ش��ام  �شبكة  ح�شب 
ن�شب يف كتيبة �لنقل �لتابعة للقو�ت �لنظامية بالبلدة بعد 

��شتهد�فها من �جلي�س �حلر.

ويف درعا �أي�شا �شن جنود �شوريون حملة دهم يف حي �لق�شور 
�لقو�ت  ق�شفت  �ل��زور،  دير  ويف  �شام.  �شبكة  باملدينة ح�شب 
للجي�س  �خلا�شعة  �الأح��ي��اء  �م�س  �شباح  جم��دد�  �لنظامية 
�حلر يف دير �لزور كما ق�شفت بلدة موح�شن �نطاقا من 

مطار دير �لزور �لذي يحا�شره مقاتلون منذ �أ�شابيع.
�ن م�شوؤويل  ك��ب��ري  �أم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  ق���ال  و����ش��ن��ط��ن  ويف 
�أ�شلحة  �أن  �ح��ت��م��ال  يف  ي��ح��ق��ق��ون  �الم��ري��ك��ي��ة  �مل���خ���اب���ر�ت 
رغم  حم��دود  ب�شكل  �شوريا  يف  ��شتخدمت  رمب��ا  كيميائية 
عدم وجود تو�فق يف �الر�ء حتى �الن و�حلاجة �ىل حتاليل 

��شافية.
�شريطة عدم  ل��روي��رتز  �لكبري  �الم��ري��ك��ي  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 

�لك�شف عن ��شمه هناك حاجة �ىل مزيد من �ملر�جعة.
�المريكية  �لوطنية  �مل��خ��اب��ر�ت  مدير  ق��ال  بينما  ه��ذ�  ج��اء 
جيم�س كابر يف جل�شة مبجل�س �ل�شيوخ �ن نظام �لرئي�س 
ال�شتخد�م  ت��ام  ��شتعد�د  على  ي��ب��دو  �ال���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري 

�ال�شلحة �لكيميائية �شد �شعبه.

الفجر........    04:32            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:50  
الع�صاء......   08:20

�ل�شرطة �لباك�شتانية حتر�س منزل م�شرف حيث و�شع رهن �لقامة �جلرية )� ف ب(

مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل ين�شر �شورة للم�شتبه بهما

قرية  يقتحمون  م�ستوطنون 
فل�سطينية ويحتلون دير� وكني�سة 

•• القد�ص املحتلة-وام:
هاجم عدد كبري من �مل�شتوطنن 
�م�������س قرية  �مل��ت��ط��رف��ن ���ش��ب��اح 
�ل�شفة  يف  �هلل  ر�م  ق��رب  �لطيبة 
كني�شة  و�حتلو�  �ملحتلة  �لغربية 
ف��رن�����ش��ي ورفعو�  ل��ن��ا���ش��ك  ودي����ر� 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل وجنمة  ع���ل���م  ع��ل��ي��ه��ا 
د�وود. وقال �أحد �شكان �لقرية �إن 
جمموعة كبرية من �مل�شتوطنن 
تقع  �ل�����ذي  �ل���دي���ر  �إىل  و���ش��ل��ت 
و�قتحمته  �لقرية  �أط���ر�ف  على 
علم  عليه  ورفعت  و�حتلته  عنوة 
و�أك���د  د�وود.  وجن��م��ة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لاتن  ر�عي طائفة  �الأب عزيز 
�مل�شتوطنن �حتلو�  يف �لقرية �ن 
لنا�شك فرن�شي  دي��ر  وه��و  �ل��دي��ر 
وه���و غ���ري م�����ش��ك��ون ب�����ش��ك��ل د�ئم 
يتو�شط  ج��ب��ل  و����ش���ط  يف  وي���ق���ع 
م�شتوطنة  ب���ن  وي���ق���ع  �مل��ن��ط��ق��ة 
عوفر� و�لقرى �ملجاورة من جهة 
�أخرى. وقال �إن �لدير قريب جد� 

من �ملنازل.

 13 ت���ق���ت���ل  ط����ال����ب����ان 
���س��رط��ي��ا ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

•• كابول-وكاالت:
قتل م�شلحون من حركة طالبان 
�م�������س �جل��م��ع��ة 13 ���ش��رط��ي��ا يف 
ه���ج���وم ع��ل��ى م���رك���ز م���ر�ق���ب���ة يف 
�أن��������د�ر ب����والي����ة غزين  م���دي���ري���ة 
و�أعلنت  �أفغان�شتان.  �شرق  جنوب 
توقيف  �الأف���غ���ان���ي���ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
كانو�  طالبان  م��ن  �أف���ر�د  خم�شة 
وقالت  ل���ه���ج���م���ات.  ي���ح�������ش���رون 
على  للم�شاعدة  �لدولية  �لقو�ت 
�إر�شاء �الأمن )�إي�شاف( �إنها قتلت 
طالبان  م����ن  �ث���ن���ن  م�����ش��ل��ح��ن 
خال �ل�شاعات �الأربع و�لع�شرين 

�الأخرية.
وق����ال ح��اك��م م��دي��ري��ة �أن�����د�ر �إن 
نائمن  ك��ان��و�  �ل�����ش��رط��ة  عنا�شر 
عندما هاجمهم �ملتمردون، بينما 
�أك����د ح��اك��م والي����ة غ���زين مو�شى 
خان �أكر ز�ده ح�شيلة �ل�شحايا، 
مو�شحا �أن وفد� �أر�شل �إىل �ملكان 
�ملهاجمون  و����ش��ت��وىل  للتحقيق. 
�ل�شرطة  رج������ال  �أ����ش���ل���ح���ة  ع���ل���ى 

تفجر  �الأملانية  �ل�سرطة 
طرد� مر�سال �ىل �لرئي�س

•• برلني-رويرتز:
قال متحدث با�شم �لرئا�شة 
�الملانية �ن �ل�شرطة فجرت 
طرد� مريبا �أر�شل �ىل مكتب 
�ملتحدث  و�أ���ش��اف  �لرئي�س. 
جرى تنفيذ تفجري حمكوم 
يف �حلديقة �ملجاورة لق�شر 
بيلفو �لرئا�شي بعد �أن تبن 
ي�����ش��ك��ل خطر�  �ل���ط���رد  �أن�����ه 

حقيقيا.

وا�سنطن حتقق يف ا�ستخدام النظام ال�سوري اأ�سلحة كيماوية

معارك وق�سف يف درعا وحلب وحميط دم�سق 

•• ا�شالم اباد-وكاالت:

�لرئي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  ق�����ال 
�ل���ب���اك�������ش���ت���اين �ل�������ش���اب���ق ب���روي���ز 
�حتجزت  �ل�����ش��رط��ة  �ن  م�����ش��رف 
م�����ش��رف يف م��ق��ره��ا ب��ا���ش��ام �باد 
�م�����س �جل��م��ع��ة ب��ع��د ���ش��اع��ات من 
��شد�ر حمكمة �أمر� بو�شعه قيد 

�القامة �جلرية يف منزله.
�ن  �ملتحدث حممد �جم��د  وق��ال 
ق��ائ��د �جلي�س  �ل�����ش��رط��ة ر�ف���ق���ت 
م�شارف  على  منزله  من  �ل�شابق 
�لعا�شمة �ىل د�ر لل�شيافة مبقر 
�شيق�شي  حيث  باملدينة  �ل�شرطة 
�الحتياطي  �حل��ب�����س  يف  ي��وم��ن 
جل�شة  �مل��ح��ك��م��ة  ت��ع��ق��د  �أن  ق��ب��ل 

لنظر �لق�شية.
ذلك  فعلت  �ل�شرطة  �أن  و�أ���ش��اف 
بال�شرطة  ك��ب��ري�  م�������ش���وؤوال  الن 
�الج���ر�ء�ت  ينهي  �أن  ي�شتطع  مل 
�أمر  لتنفيذ  �ل���ازم���ة  �ل��ورق��ي��ة 
�القامة  ق��ي��د  ب��و���ش��ع��ه  �ل��ق��ا���ش��ي 

م��ن��زل��ه. ومل ي�شدر  �جل��ري��ة يف 
تعقيب من �ل�شرطة على �لفور.

�الق����ام����ة  ق���ي���د  م�������ش���رف  و�ودع 
�جل�����ري�����ة، غ�������د�ة �����ش����دور �م���ر 
كان  ع��ن��دم��ا  �ق���ال  الن���ه  بتوقيفه 
رئ��ي�����ش��ا ق�����ش��اة ب��غ��ري ح���ق، وذلك 
�شابق  لقائد  بالن�شبة  �شابقة  يف 

للجي�س.

و�شرح �لناطق با�شم حزبه ر�بطة 
لوكالة  باك�شتان  م�شلمي  ع��م��وم 
فر�ن�س بر�س �ن �جلرن�ل م�شرف 
�الح�����رت�زي  �حل��ب�����س  ق��ي��د  �ودع 
مزرعته  يف  و���ش��ي��ب��ق��ى  ل��ي��وم��ن 
ب�������ش���و�ح���ي ������ش����ام �ب�������اد. و�ك����د 
�ب��اد هذ�  ����ش��ام  �ح��د �لق�شاة يف 

�لقر�ر.

�عتقال م�سرف وو�سعه رهن �الإقامة �جلربية

اأوباما يناق�ش مع كبار امل�سوؤولني تفجريي بو�سطن

�ملنفذ�ن �سقيقان من �لقوقاز.. قتل �أحدهما و�لبحث جار عن �الآخر

�نتخابات يف �لعر�ق 
على وقع تفجري�ت د�مية

 •• بغداد-وكاالت:
�شهد �ل��ع��ر�ق ع���دد� م��ن �مل��ظ��اه��ر�ت �الح��ت��ج��اج��ي��ة �م�����س �جل��م��ع��ة قبل 
�لتفجري�ت  من  ع��دد  �شبقها  و�لتي   ، �أم�س  �ملقررة  �ملحلية  �النتخابات 

�ألقت بال�شكوك حول �شامة �إجر�ء تلك �النتخابات. 
وخرجت عدة مظاهر�ت قبل يومن من �نتخابات جمال�س �ملحافظات 
�جلمعة  خطيب  وطالب  �ملالكي.  �ل��وزر�ء  رئي�س  �شيا�شة  على  �حتجاجا 

�ملوحدة يف �لفلوجة، باإطاق �شر�ح م�شلن �عتقلتهم قو�ت �الأمن. 
�إجر�ء�تها  و�ل�شرطة  �جلي�س  ق���و�ت  كثفت  ب��غ��د�د  غ��رب  �ل��رم��ادي  ويف 
�الأمنية مع تو�فد �آالف �لعر�قين الأد�ء �شاة �جلمعة �ملوحدة يف �شاحة 
هذه  �إن  قولها  �لرمادي  العت�شام  �ملنظمة  �جلهات  عن  ونقل  �لكر�مة، 

�الإجر�ء�ت تهدف �إىل عرقلة و�شول �مل�شلن �إىل �شاحة �لكر�مة.
متمردون  باأنهم  للمتظاهرين  �ملالكي  و�شف  �جلمعة  خطيب  و��شتنكر 
�ل��ط��غ��اة و���ش��ي��ك��ون م�شريه  �إن���ه ي�شري ع��ل��ى ن��ه��ج م��ن �شلفه م��ن  ق��ائ��ا 
كم�شريهم. وجاءت مظاهر�ت �م�س تلبية لدعوة هيئات دينية وجتمعات 
�شعارها  جمعة  يف  ومظاهر�ت  موحدة  �شلو�ت  �إىل  و�شبابية  ع�شائرية 

دماء دياىل دماوؤنا �حتجاجا على �شيا�شة �ملالكي.
يف غ�شون ذلك قتل ثمانية �أ�شخا�س و�أ�شيب 27 �آخرون بجروح �م�س 
يف هجومن ��شتهدفا م�شجد� لل�شنة يف بعقوبة )60 كلم �شمال �شرق 
بغد�د( وح�شينية يف كركوك )240 كلم �شمال بغد�د(، بح�شب ما �أفادت 

م�شادر �أمنية وطبية.
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�كرث من 16 مليون درهم بر�مج �لهالل �الأحمر يف ر�أ�س �خليمة �لعام �ملا�سي
ك�شوة �لعيد �لذي بلغت قيمته 162 �ألفا و352 در�هم و��شتفادت منه 
ع�شر�ت �الأ�شر من �الأر�مل و�الأيتام. ومت �ي�شا توزيع زكاة �لفطر �لنقدية 
على 520 �أ�شرة من �الأ�شر �ملتعففة بقيمة بلغت 452 �ألف درهم �إىل 
جانب زكاة �لفطر �لعينية بقيمة 150 �ألف درهم ��شتفادت منها 500 
�أ�شرة �إ�شافة �إىل م�شروع توزيع �الأ�شاحي على �لفن ومائة �أ�شرة بتكلفة 
بلغت 618 �ألفا و500 درهم. وت�شمن �مل�شروع توزيع حلوم �الأ�شاحي 
على �الأ�شر �لتي يرعاها �لفرع ويعمل على حت�شن ظروفها �الإن�شانية 
وقام �لفرع �أي�شا بت�شيري 25 حاجا �إىل بيت �هلل �حلر�م الأد�ء فري�شة 
�حلج بقيمة 452 �ألف درهم. ويف جمال �مل�شاعد�ت �لعينية �أو�شح مدير 
�لفرع �أنه مت توزيع مو�د عينية ��شتفادت منها 600 �أ�شرة ت�شمنت مو�د 
و�لعقائق  و�لنذور  �لكفار�ت  قيمة  بلغت  بينما  �ملتعففة  لاأ�شر  غذ�ئية 

184 �ألفا و739 درهما ��شتفادت منها �لف و200 �أ�شرة.

�مل�شاعد�ت  قيمة  وت�شمنت  دره��م  و500  �ألفا  و271  ماين  ثاثة 
�ملقطوعة و�ل�شهرية و�لطارئة �لتي ��شتفادت منها �آالف �الأ�شر يف �الإمارة 
.. م�شري� �إىل �أن �لفرع قدم م�شاعد�ت طبية بلغت مليونا و327 �ألفا 
152 حالة مت توفري �الأدوي��ة و�الأجهزة  و365 درهما ��شتفادت منها 
�جلر�حية  �لعمليات  من  ع��دد  �إج���ر�ء  جانب  �إىل  لها  �ل��ازم��ة  �لطبية 
للحاالت �مل�شتحقة. وفيما يخ�س بر�مج رعاية �ل�شجناء و�أ�شرهم �أو�شح 
�ل�شحي �أن �لفرع قام ب�شد�د ديون 32 حالة بقيمة 476 �ألفا و400 
درهم .. منوها �إىل �أن �لفرع نفذ بر�مج كفالة طاب �لعلم �لتي بلغت 
�لف  منها  ��شتفاد  درهما  و360  �أل��ف  و201  ماين  ثاثة  قيمتها 
و580 طالبا وطالبة يف مر�حل �لتعليم �الأ�شا�شي و�لثانوي باالإ�شافة 
�إىل م�شاعدة 42 حالة من ذوي �الحتياجات �خلا�شة و�إحلاقهم مبر�كز 
�ملجتمع  يف  دجم��ه��م  عملية  وت�شهيل  ومهنيا  فنيا  وتاأهيلهم  �ملعاقن 

وبلغت قيمة هذ� �لبند 566 �ألفا و989 درهما.
110 �آالف  �أن برنامج دعم �ملوؤ�ش�شات �ملحلية بلغت تكلفتها  ولفت �إىل 
و500 درهم و��شتفادت منه 33 موؤ�ش�شة تعليمية و�شحية و�جتماعية 
و�خلدمية وذلك يف �إطار �لدعم و�مل�شاندة �لتي يقدمها �لفرع ملوؤ�ش�شات 

�ملجتمع �ملحلي �لتي تقدم خدماتها لقطاعات و��شعة من �مل�شتفيدين.
ويف جمال �مل�شاريع �ملو�شمية قال �ل�شحي �إن �لفرع نفذ بر�مج رم�شان 
دره��م حيث مت  �أل��ف   669 بلغت  بتكلفة  �ل�شائم  �إفطار  ت�شمنت  �لتي 
�لكرمي من خال خم�شة  �ل�شهر  �إفطار خال  �أل��ف وجبة   60 تقدمي 
مو�قع غطت جميع مناطق �إمارة ر�أ�س �خليمة. كما نفذ �لفرع م�شروع 
 800 منه  ��شتفادت  دره��م  �آالف   904 بلغت  بتكلفة  �لرم�شاين  �مل��ري 
�ملو�د  م��ن  �حتياجاتها  ت��وف��ري  مت  حيث  ف��رد  �آالف  خم�شة  ت�شم  �أ���ش��رة 
�لغذ�ئية �ل�شرورية خال �شهر رم�شان �لكرمي باالإ�شافة �إىل م�شروع 

•• اأبوظبي-وام:

فرع  نفذها  �لتي  و�مل�شاريع  و�الأن�شطة  �الإن�شانية  �لر�مج  قيمة  بلغت 
هيئة �لهال �الأحمر يف ر�أ�س �خليمة خال �لعام �ملا�شي 2012  16 

مليونا و658 �ألفا و398 درهما.
�لعلم  ط��اب  كفالة  وبر�مج  و�لطبية  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  وت�شمنت 
�الأيتام  وكفالة  �ملعاقن  وتاأهيل  �ل�شجناء  ورعاية  �لتاأهيلية  و�ل��دور�ت 
�ملو�شمية  �مل�شاريع  جانب  �إىل  و�لنذور  �ليمن  وكفارة  �ملوؤ�ش�شات  ودع��م 
�لرم�شاين  و�ملري  �لعيد  وك�شوة  �لفطر  وزك��اة  �إفطار �شائم  �ملتمثلة يف 
و�خلارجية  �ملحلية  �الإن�شائية  �مل�شاريع  �إىل  �إ�شافة  و�حل��ج  و�الأ�شاحي 

و��شتفادت منها �آالف �الأ�شر �ملتعففة و�أ�شحاب �حلاجات.
وقال حممد زيد �ل�شحي مدير �لفرع �إن قيمة �مل�شاعد�ت �الإن�شانية بلغت 

نادي تر�ث �الإمار�ت يحتفل باليوم �لعاملي للرت�ث مب�ساركة 200 طالب وطالبة 

�سرطة �أبوظبي تنظم حما�سرة حول �أهمية �لريا�سة ملنت�سبيها

�سرطة �لعني حتتفي بختام مبادرة )كن ذخر�(  

•• اأبوظبي-وام:

باالإد�رة  �لريا�شية  �للجنة  نظمت 
�ل���ع���ام���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���رك���زي���ة يف 
�إد�رة  ب���ق���اع���ة  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة 
حول  حم��ا���ش��رة  �جلنائية  �الأدل����ة 
�ل�شرطة  ملنت�شبي  �لريا�شة  �أهمية 
كبري  ج��زء  �لريا�شة  �شعار   حت��ت 
م��ن جت��ن��ب �ل�����ش��ك��ري وع��اج��ه .. 
للوطن يف ممار�شة  فليكن والوؤن��ا 

�لريا�شة .
�ملا  �أن��ور  �لعقيد  �ملحا�شرة  �شهد 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  �إد�رة  م���دي���ر 
�للجنة  رئ���ي�������س  و�الت�����������ش�����االت 
�لعامة  ب�������������االإد�رة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
و�لعقيد  �مل����رك����زي����ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ل��ك��ت��ب��ي مدير  م���ع���ي���وف  حم���م���د 
�إد�رة ترخي�س �الآليات و�ل�شائقن 
و�لعقيد �إبر�هيم نا�شر �ل�شام�شي 
و�ملقدم نا�شر �مل�شكري مدير �إد�رة 

�لعمليات ب�شرطة �أبوظبي.
و�ل�����ق�����ت �مل����ح����ا�����ش����رة �ل����دك����ت����ورة 
�ل��ه��اج��ري مديرة  �أم��ن��ي��ات حممد 
و�لبحوث  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  د�ئ���رة 
�أب���وظ���ب���ي ع�شو  �ل�����ش��ح��ة  ب��ه��ي��ئ��ة 
�ل�شيخة  �أك��ادمي��ي��ة  �إد�رة  جمل�س 

�لن�شاط  �أه���م���ي���ة  ع���ن  وحت���دث���ت 
�ل��ي��وم��ي ك��امل�����ش��ي وركوب  �ل��ب��دين 
�ملنزلية  و�الأع�����م�����ال  �ل�����در�ج�����ات 
وعر�شت  �مل���ه���ن���ي���ة  و�الأن���������ش����ط����ة 
مبر�س  �الإ�����ش����اب����ة  �إح�����������ش�����اء�ت 
�ل�شكري بالن�شبة لاأطفال و�لكبار 
�ل�شحية  �ل��وق��اي��ة  معايري  و�أب����رز 
و�ل��ت��ي ي��ج��ب �ت��ب��اع��ه��ا وه���و نظام 
�لبدين  و�لن�شاط  �شحي  غ��ذ�ئ��ي 
عن  و�المتناع  �مل�شتمرة  و�حلركة 

�لتدخن. 
ل���ل���وط���ن يف  �ل��������والء  �أن  و�أك���������دت 
مم���ار����ش���ة �ل���ري���ا����ش���ة ي�������وؤدي �إىل 
�شحة �أف�����ش��ل و�إن��ت��اج��ي��ة �أك���ر يف 
�لعاج  �أق����ل يف  وت��ك��ال��ي��ف  �ل��ع��م��ل 
من  ف��ال��وق��اي��ة  م�����ش��رق  وم�شتقبل 
�أج���ل���ك وم���ن �أج����ل ع��ائ��ل��ت��ك ومن 
�أجل وطنك �لغايل. جدير بالذكر 
ب������االإد�رة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
قامت  �ملركزية  للعمليات  �لعامة 
مع  بالتن�شيق  �ملحا�شرة  بتنظيم 
باالإد�رة  �لريا�شي  �لن�شاط  ق�شم 
وتطوير  لا�شرت�تيجية  �لعامة 
�الأد�ء �شمن برنامج ن�شر ممار�شة 
لتنمية  و���ش��ي��ل��ة  ك��ون��ه��ا  �ل��ري��ا���ش��ة 

�لقدر�ت �لعقلية و�لنف�شية .

فاطمة بنت مبارك لريا�شة �ملر�أة 
�لريا�شة  �أه��م��ي��ة  ت��ن��اول��ت  �ل���ت���ي 
يف �ل�����ش��رط��ة ودوره�����ا يف �الإع����د�د 
ورفع  و�لنف�شي  و�لذهني  �لبدين 

م�شتوى �لكفاءة �لوظيفية.
منظومة  �أن  �مل��ح��ا���ش��رة  و�أك������دت 
�ل���ع���م���ل �ل�������ش���رط���ي يف �الإم��������ار�ت 
ت���وؤك���د �أه���م���ي���ة �ل���ري���ا����ش���ة و�أن���ه���ا 
لوز�رة  �لرئي�شية  �الأه����د�ف  �أح���د 

�لد�خلية .. الفتة �إىل �أن �لريا�شة 
بطريقة  �مل���ه���ام  �أد�ء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
�شحيحة و�أن طبيعة عمل عنا�شر 
�شحية  ل��ي��اق��ة  تتطلب  �ل�����ش��رط��ة 
ما  وه���و  ع��ال��ي��ة  وذه��ن��ي��ة  ونف�شية 
توفره �لريا�شة. و�أ�شارت �لدكتورة 
�لهاجري �إىل برنامج وقاية �لذي 
�نطلق عام 2008م برعاية هيئة 
من  �لتقليل  يف  لاإ�شهام  �ل�شحة 

�لقلبية  باالأزمات  لاإ�شابة  خطر 
و�ل�����ش��ك��ت��ات �ل��دم��اغ��ي��ة �ل��ت��ي تعد 
�أه���م �أ���ش��ب��اب �ل��وف��اة يف �ل��دول��ة .. 
على  يعمل  �لرنامج  �أن  مو�شحة 
توفري �لفحو�س �لطبية �لازمة 
�مل�شببة  �خل��ط��ر  ع��و�م��ل  لتحديد 
الأمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية 
مثل �ل�شكري و�رتفاع �شغط �لدم 

وزيادة ن�شبة �لكولي�شرتول.

�سرطة �أبوظبي تبحث �لتعاون 
�الكادميي و�لفني مع كلية بوليتكنك

طلبة جامعة �المار�ت يح�سدون مر�كز متقدمة يف �ال�سبوع �لثقايف و�لعلمي �لثامن جلامعات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لدول �لتعاون

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة �الأدلة  بحث �لعقيد عبد �لرحمن �حلمادي مدير 
وفد من  مع  �الد�رة  �أبوظبي مبقر  �شرطة  �جلنائية يف 
�الأكادميي  �ل��ت��ع��اون  �أوج����ه  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  ك��ل��ي��ة 
و�لفني. و�طلع �لوفد خال زيارته برئا�شة مدير �لكلية 
�جلنائية  �الأدل���ة  مهام  على  �مل��ن��ان  عبد  �أح��م��د  �لدكتور 
معها  تعامل  �ل��ت��ي  �لق�شايا  و�أه���م  �لتطوير  وعمليات 

خ���ر�ء �مل��خ��ت��ر�ت �جل��ن��ائ��ي��ة ب������االإد�رة. وق��دم��ت �ملقدم 
�ل��دك��ت��ورة �خل��ب��رية ن���و�ل �ل��ك��ث��ريي �شرحا ع��ن مر�حل 
تطوير �أق�شام �الأدلة �جلنائية و�لذي �أدى �إىل ح�شولها 
على �عتماد�ت دولية يف جماالت عديدة. من جانبه قدم 
و�لتدريبي  �لدر��شي  و�ملنهج  �لكلية  عن  عر�شا  �لوفد 
للطلبة و��شتعر�س �لطرفان �آليات �لتو��شل يف ما بينهما 
وكيفية �ال�شتفادة من �ملختر�ت �جلنائية �حلديثة لدى 

�الأدلة و�لطرق �لتعليمية �ملتطورة بالكلية. 

•• العني-وام:

�ال�شبوع  فعاليات  �شمن  متقدمة  مر�كز  �الم���ار�ت  جامعة  طلبة  حقق 
جمل�س  ل��دول  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات  جلامعات  و�لعلمي  �لثقايف 
�لتعاون �خلليجي �لذي �قيم يف جامعة �المام حممد بن �شعود �ال�شامية 
يف �لريا�س. وح�شلت �لطالبة جميلة خمي�س �حلمادي على �ملركز �الول 
�لطالب  فيما ح�شل   .. �لر�شم  �لت�شكيلية يف جمال  �لفنون  يف م�شابقة 
�لثالث يف م�شابقة  �ملركز  �لهند�شة على  �لعو�شي من كلية  �أحمد  متيم 
�لقر�آن �لكرمي بامل�شتوى �الول ع�شرة �جز�ء .. فيما حلت �لطالبة هيفاء 
م�شابقة  يف  �لثالث  �ملركز  يف  و�القت�شاد  �الإد�رة  كلية  من  حممد  �شيف 
بوفد  �شاركت  �الم��ار�ت  وكانت جامعة  و�الجتماعية.  �لثقافية  �لبحوث 
م�شابقة  بن  تنوعت  خمتلفة  م�شابقات  يف  �شارك  ط��اب   9 من  مكون 
�لقر�آن �لكرمي وم�شابقة �حلديث �ل�شريف وم�شابقة �خلطابة و�لق�شة 
�لفنون  م�شابقة  �ىل  ��شافة  و�الجتماعية  �لثقافية  �لبحوث  وم�شابقة 
و�لثقافة �لعامة. وقال �ل�شيد حممد �شام�س �لنعيمي رئي�س وفد جامعة 
�المار�ت وع�شو جلنة �لتحكيم يف �مل�شابقة �ن جامعة �المار�ت حتر�س 

�لعلمية  و�مل�شابقات  �مل��ه��رج��ان��ات  ه��ذه  مثل  يف  �ل��د�ئ��م��ة  �مل�����ش��ارك��ة  على 
و�لثقافية وذلك من �جل �بر�ز دور �لطلبة و�شقل مو�هبهم ومهار�تهم 
وجعلهم يحتكون بغريهم من �لطلبة من �جلامعات �ملختلفة مما يعود 
عليهم باخلرة �جليدة وتعزيز �لثقة بالنف�س. و�كد �ن �ال�شبوع �لثقايف 
�شهد  �شعود �ال�شامية  �الم��ام حممد بن  �قيم بجامعة  �ل��ذي  و�لعلمي 
�مل�شاركون من  مناف�شة قوية بن طلبة �جلامعات �خلليجية حيث كان 
�مل�شابقة  على  ��شفى  مما  �ملتقاربة  و�لثقافية  �لعلمية  �مل�شتويات  ذوي 
جلامعة  و�المتنان  بال�شكر  وتوجه  �لر�قية.  �لعلمية  �ملناف�شة  من  جو 
�المام حممد بن �شعود على دعوتهم وكرم �شيافتهم وح�شن تنظيمهم 
للم�شابقة. من جانبهم �عرب طلبة �جلامعة عن �شكرهم الإد�رة �جلامعة 
�ملهمة.  و�مل�شابقات  �لفعاليات  هذه  مبثل  م�شاركتهم  على  حتر�س  �لتي 
من  م�شاحبة  بر�مج  و�لثقافية  �لعلمية  �مل�شابقات  يف  �لتناف�س  وتخلل 
زيارة عامة حلرم جامعة �المام حممد بن �شعود و �أر�س �ملع�شكر�ت يف 
�شعبية  ورق�شات  ترفيهية  �أن�شطة  �لزيار�ت  �شهدت هذه  �جلامعة حيث 
يف  �مل�شاركة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  جلامعات  �شعرية  و�أم�شيات 

�ال�شبوع.

•• اأبوظبي-وام:

�ح��ت��ف��ل��ت م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة �لعن 
�ملجتمعية  �ملبادرة  فعاليات  بختام 
�لثالثة  كن ذخر�  للطلبة �الأ�شوياء 
رعاية  و�لتي نظمها مركز  بالعن 
�لرنامج  م���ع  ت��ز�م��ن��ا  �الأح�������د�ث 
�لتاأهيلي للمركز يف �أبوظبي وذلك 

يف نادي �شباط �شرطة �لعن.
�أحمد حممد نخرية  و�أكد �لعميد 
مدير �إد�رة حقوق �الإن�شان باالأمانة 
�ل��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
مركز  على  �مل�شرفة  �للجنة  رئي�س 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لتابع  �الأح���د�ث 
تنفيذ  �أه����م����ي����ة  ل����ه  ت�������ش���ري���ح  يف 
يف  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه  مثل 
خمتلف  يف  �لطلبة  مهار�ت  تنمية 
�جلو�نب و�كت�شاف جو�نب �الإبد�ع 
�أوقات  و��شتثمار  لديهم  و�البتكار 

فر�غهم يف �لقيام باأعمال مفيدة.
�مل���ب���ادرة جاء  �إط����اق  �أن  و�أو����ش���ح 
يكونو�  ب��اأن  �لطلبة  متكن  بهدف 
�لغايل  ولوطنهم  الأ���ش��ره��م  ذخ���ر� 
متم�شكن بالعاد�ت و�لتقاليد �لتي 
تربط ما�شيهم �لعريق بحا�شرهم 

�جلميل وم�شتقبلهم �مل�شرق.
�ل�شكر  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وق��دم��ت 

مل���خ���ت���ل���ف �جل������ه������ات �ل�������ش���رط���ي���ة 
�إجناح  �شاركت يف  �لتي  و�ملجتمعية 
�شرطة  �شباط  ن��ادي  منها  �ملبادرة 
���ش��رط��ة �لعن  �ل���ع���ن وم���دي���ري���ة 
�الإعامي  ه��م��ة  ف��ري��ق  يف  مم��ث��ل��ة 
�ملجتمعي وجمعية �لرفق باحليو�ن 
وجمل�س �أبوظبي للتعليم و�مل�شاغل 
و�ل���ن���ق���ل وم���ط���ار �ل���ع���ن �ل����دويل 
و�إد�رة  و�مل����ط����ار�ت  �مل��ن��اف��ذ  و�م����ن 
و�إد�رة  �الجتماعي  �ل��دع��م  م��ر�ك��ز 
�أمور  و�أول��ي��اء  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
�لزعابي  �أح���م���د  و�مل���ق���دم  �ل��ط��ل��ب��ة 

�ملجتمعية  �مل�����ب�����ادر�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لطلبة  �لظاهري مدربة  وفاطمة 
و�لثانية  �الأوىل  �ملجتمعية  �ملبادرة 
مديرة  ر��شد  �شفر  ن��ورة  و�لنقيب 
رعاية  مب���رك���ز  �ل���ق���ا����ش���ر�ت  ف����رع 

�الأحد�ث.
� �لذي  ب��رن��ام��ج �حل��ف��ل  و����ش��ت��م��ل 
�شهيل  حم���م���د  �ل���ع���ق���ي���د  ����ش���ه���ده 
م��دي��ر مديرية  ن��ائ��ب  �ل���ر�����ش���دي 
�لطفلة  � وق��دم��ت��ه  �ل��ع��ن  ���ش��رط��ة 
على  �لكعبي  مكتوم  �شما  �ملتميزة 
فقر�ت متنوعة من ق�شائد �شعرية 

فيلم  عر�س  وم�شرحية  و�أنا�شيد 
�ملجتمعية يف  �مل��ب��ادر�ت  عن ح�شاد 

�لعن.
ذخ�����ر�   ك�����ن  م������ب������ادرة   �أن  ي����ذك����ر 
�ملنا�شط  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت�����ش��م��ن��ت 
�ملفيدة من خال حما�شر�ت مثل 
�إد�رة �لغ�شب و�شبط �لنف�س غري 
منوعة  فعاليات  وبرنامج  حياتك 
ق��دم��ت��ه��ا م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة �لعن 
�الإعامي  همة  فريق  طريق  ع��ن 
برنامج  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي 

زيار�ت ميد�نية. 

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
بالقرية  �الول  �أم�س  �نطلقت  �الإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
حددته  �ل��ذي  للرت�ث  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  �الحتفال  فعاليات  �لرت�ثية 
18 من �أبريل  منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة وي�شادف 

من كل عام.
�أمام  �ملختلفة من  �لنادي  �أن�شطة  تر�ثية متثل  �لفعاليات مب�شرية  وب��د�أت 
نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية بكا�شر �الأمو�ج تقدمتها فرقة مو�شيقي 

�الأن�شطة  �إد�رة  مدير  �ملناعي  علي  �شعيد  من  كل  بح�شور  �ل��رت�ث  بنادي 
وعدد من  باالإنابة  �لرت�ثية  �لقرية  �إد�رة  �لقبي�شي مدير  و�شعيد  باالإنابة 
جانب  �يل  و�ل��و�ف��دي��ن  �ملو�طنن  من  غفري  وجمهور  بالنادي  �مل�شوؤولن 

ح�شد كبري من �ل�شياح �الأجانب.
و��شتملت فعاليات �ليوم �الأول على �إفتتاح معر�س �ل�شور �لرت�ثية و�ملقهي 
�لرت�ثية  �لفنون  م��ن  فعاليات  �إيل  ��شافة  �ل�شعبية  و�مل��اأك��والت  �ل�شعبي 
بالتن�شيق مع وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع باال�شافة �ىل عرو�س 

للمهن �لرت�ثية و�حلرف �لرت�ثية �لبحرية وفقر�ت من �لفلكلور �لعاملي.
�إىل  �الإم��ار�ت  تر�ث  بنادي  �الأن�شطة  �إد�رة  �ملناعي مدير  �شعيد علي  و�أ�شار 

�الإمار�ت  ت��ر�ث  بنادي  �مل�شوؤولن  كبار  من  ع��دد  ب�شحبة  �أبوظبي  �شرطة 
�لريا�شية  �لفرق  وط��اب  و�ل�شقارة  و�لهجانة  �لفر�شان  من  رت��ل  تاها 

و�لفرق �لرت�ثية.
 � �لتي ينظمها نادي تر�ث �الم��ار�ت وتختتم غد�   � وتاأتي هذه �الإحتفالية 
�لقيم �لرت�ثية  �الإن�شاين وتعزيز  �الإمار�تي بالرت�ث  �الإهتمام  تعبري� عن 
عند جيل �ل�شباب من �ملو�طنن �الإمار�تين �ىل جانب �تاحة فر�شة فريدة 
�لعاد�ت �خلا�شة  وتوريثهم  للتحاور معهم  �ل�شباب  �لكبار مع  فيها  يلتقي 

باالإمار�ت.
و�فتتح �لفعاليات �شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي لاأن�شطة 

ما  لعك�س  �لفر�شة  للنادي  يتيح  يتيح  �ل��ذي  للرت�ث  �لعاملي  �ليوم  �أهمية 
وبهويتنا  �ل�شعبي  �الآخ��ر مبوروثنا  لتعريف  ثقافة  �أن�شطة ومن  لديه من 
�لوطنية وبرت�ثنا �ملجيد �لذي خطه لنا �الأولون و�أكد عليه �ملغفور له باإذن 
�ل�شمو  و �شاحب  ث��ر�ه   �هلل  نهيان  طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  حفظه �هلل .
 200 �الأن�شطة مب�شاركة  �إد�رة  ذل��ك متثلت  �إط��ار  �أن��ه يف  �ملناعي  و�أو���ش��ح 
طالب وطالبة ميثلون 7 مر�كز تابعة للنادي وهي مركز �أبوظبي �لن�شائي 
ومركز �أبوظبي للطاب ومركز �ل�شمحة �لن�شائي ومركز �ل�شمحة للطاب 

وطاب �لوثبة وطاب �لعن وطاب �شويحان .
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
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 مدار24 �ساعة

تخريج ثالث دور�ت تخ�س�سية للخدمات �الإلكرتونية بالد�خلية  وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية ت�سارك يف ملتقى �مل�سوؤولية �الجتماعية يف �لريا�س
�لد�خلية على رفع كفاءة جميع  �لري�شي حر�س وز�رة  �للو�ء  و�أك��د 
وتطوير  �أد�ئ��ه��م  مب�شتوى  و�الرت��ق��اء  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لعاملن 
�لعمل �ل�شرطي جت�شيد� ال�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لهادفة �إىل 
�مل�شتجد�ت  مو�كبة  من  لتمكينها  �لب�شرية  �لكو�در  وتدريب  تاأهيل 

�لتي ي�شهدها �لعامل يف �ملجاالت كافة.
�جلهود  م�شاعفة  �إىل  �خلريجن  �ملنا�شبة  بهذه  له  كلمة  يف  ودع��ا 
و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  متمنيا   .. �لتميز  وحتقيق  بالعمل  لارتقاء 

بعدها مت توزيع �ل�شهاد�ت على �خلريجن.
�أحمد جا�شم  �لعامري و�ملقدم عي�شى  �لعقيد م�شعود  ح�شر �حلفل 
باالإد�رة  �ل�شباط  من  وع��دد  باالإنابة  �لفني  �لتدريب  ق�شم  رئي�س 

�لعامة للخدمات �الإلكرتونية و�الت�شاالت يف وز�رة �لد�خلية.

•• اأبوظبي-وام:

�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  �لري�شي  نا�شر  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء  �شهد 
و�الت�شاالت  �الإلكرتونية  �خل��دم��ات  ع��ام  مدير  �أبوظبي  �شرطة  يف 
تخ�ش�شية  دور�ت  ث��اث  تخريج  حفل  �لد�خلية  وز�رة  يف  باالإنابة 
�الإ�شر�ف  4 ودورة مهار�ت  �ال�شرت�تيجي رقم  �لتخطيط  دورة  هي 
و�ملتابعة �لثامنة ودورة ويندوز 7 و�لتي نظمها ق�شم �لتدريب �لفني 

باالإد�رة �لعامة للخدمات �الإلكرتونية و�الت�شاالت.
�ل�شف  �ل�شباط و�شباط  44 منت�شبا من  �ل��دور�ت  �شارك يف هذه 
�لتابعة  �لن�شائي و�ملدنين يف خمتلف �لقياد�ت و�الإد�ر�ت  و�لعن�شر 

لوز�رة �لد�خلية.

�أرب�����ع ج��ل�����ش��ات ت��ت��م��ح��ور ح���ول ت��ك��ام��ل �الأدو�ر بن  �حل����ايل وي��ت�����ش��م��ن 
�لقطاعن �لعام و�خلا�س ودور موؤ�ش�شات �لعمل �خلريي و�شبل تطوير 
�أد�ئ���ه���ا يف جم���ال �مل�����ش��وؤول��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة ودور و���ش��ائ��ل �الع����ام جتاه 
�مل�شوؤولية  �أن�شطة  م�شتقبل  يف  �ل�شباب  وروؤي���ة  �الجتماعية  �مل�شوؤولية 

�الجتماعية و�لتفاعل معها.
 وقال ح�شن �ل�شيخ رئي�س �لوفد �أن م�شاركة �لوز�رة يف هذ� �مللتقى تاأتي 
�مل�شرتك  �خلليجي  للعمل  �ل��دول��ة  توليها  �لتي  �الأهمية  من  �نطاقا 

و�الرتقاء به �إىل �أف�شل �مل�شتويات
�مل�شوؤولية �الجتماعية  �مللتقى وهو  �أهمية �ملو�شوع �لذي يتناوله   و�إىل 

�لتي �أ�شبحت عن�شر� مهما يف تطور �ملجتمعات.

•• دبي-وام:

�الجتماعية  �مل�شوؤولية  ملتقى  يف  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  ت�شارك 
�لذي تنظمه �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �لريا�س حتت �شعار �مل�شوؤولية 

�الجتماعية تكامل �الأدو�ر. 
وي�شم وفد �لوز�رة �مل�شارك يف �مللتقى برئا�شة ح�شن �شعيد �ل�شيخ وكيل 
م�شاعد قطاع �لرعاية �الجتماعية � وفاء حمد بن �شليمان مديرة �إد�رة 
�لعامة  �ملعاقن و�شعيد �خلاطري رئي�س ق�شم �لعاقات  رعاية وتاأهيل 

و�شيخة �ملدحاين رئي�شة ق�شم �العام.
23 من �ل�شهر   وتنطلق فعاليات �مللتقى يوم �الأح��د �لقادم وتنتهي يف 

�لقرقاوي ير�أ�س وفد �لدولة يف �جتماع �للجنة �لوز�رية �ملعنية مبتابعة تنفيذ �لقر�ر�ت ذ�ت �لعالقة بالعمل �مل�سرتك ملجل�س �لتعاون
•• املنامة-وام:

ب����ن عبد�هلل  م���ع���ايل حم���م���د  �أك������د 
�����ش����وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�ل���وزر�ء �أن دول��ة �الإم���ار�ت �لعربية 
ق���ر�ر�ت  تنفيذ  ���ش��ب��اق��ة يف  �مل��ت��ح��دة 
�خلليج  ل������دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لقيادة  ت��و���ش��ي��ات  و�أن  �ل��ع��رب��ي��ة 
تدعم  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شيا�شية 
�أبناء  ك���ل م���ا م���ن ���ش��اأن��ه م�����ش��ل��ح��ة 
�لتعاون  �شبل  وتعزيز  �ملجل�س  دول 
و�لت�شريعات  �لقر�ر�ت  و�لتكامل يف 

و�ملبادر�ت �خلليجية �ملختلفة.
جاء ذلك خال تروؤ�س معايل وزير 
�ل����وزر�ء وف��د دولة  ���ش��وؤون جمل�س 
�الإمار�ت يف �الجتماع �لتا�شع للجنة 
�مل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة تنفيذ  �ل����وز�ري����ة 
بالعمل  �ل���ع���اق���ة  ذ�ت  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
�مل�����ش��رتك مل��ج��ل�����س �ل���ت���ع���اون ل���دول 

�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة و�ل�����ذي ع��ق��د يف 
�لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة.

�شل�شلة  �شمن  �الجتماع  هذ�  وياأتي 
تعقدها  �لتي  �لدورية  �الجتماعات 
�للجنة مرتن �شنويا ملتابعة تنفيذ 
�مل�شرتك  �ل���ع���م���ل  ذ�ت  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
للقاء  ومت��ه��ي��د�  �مل��ج��ل�����س  دول  ب��ن 
�جلالة  الأ�����ش����ح����اب  �ل����ت���������ش����اوري 
�ملزمع  �ملجل�س  دول  ق���ادة  و�ل�شمو 
�إقامته يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

يف �شهر يوليو �ملقبل.
�أن  �إىل  �ل���ق���رق���اوي  م���ع���ايل  ون�����وه 
جمل�س �لوزر�ء بدولة �الإمار�ت قد 
و�فق بالبدء على �إعد�د عدة قو�نن 
�القت�شادي  �مل����ج����ال  يف  ج����دي����دة 
�الأعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ���ش��ب��ق  و�ل��ب��ي��ئ��ي 
قو�نن  وج��ود  عن  ف�شا  باإقر�رها 
�لدر��شة  �إج���������ر�ء�ت  ق��ي��د  �أخ������رى 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  و�مل��ت��اب��ع��ة 

و�لتي  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س  ر���ش��م��ي��ة 
تعنى بن�شر ق��ر�ر�ت �ملجل�س �الأعلى 
ليتمكن مو�طنو  �ل��وز�ري  و�ملجل�س 
�ملجل�س وغريهم من �الطاع  دول 

عليها.
�لتقرير  ع���ل���ى  �الط�������اع  مت  ك���م���ا 
�مل��ق��دم م��ن �الأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ب�شاأن 
كافة �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملجل�س 
�لتنفيذ  ن�شب  فيه  مو�شحا  �الأعلى 
ب��ن �ل����دول م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����س �ملجل�س 
�آليات  ت�شريع  و�شبل  تاريخه  وحتى 

تنفيذ تلك �لقر�ر�ت.
وع���ر����ش���ت �الأم�����ان�����ة �ل���ع���ام���ة �آخ����ر 
ت�������ط�������ور�ت �خل�����ط�����ة �الإع�����ام�����ي�����ة 
�ملتكاملة لتفعيل �لقر�ر�ت �ل�شادرة 
�لتعاون  عن �ملجل�س �الأعلى ملجل�س 
ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ت���ي مت 
�لتو�شيات  م��ن  جملة  ����ش��ت��ع��ر����س 
�ل���ت���ع���اون يف هذ�  ل��ت��ع��زي��ز  ح��ي��ال��ه��ا 

�ملجال.
�ملعنية  �ل���وز�ري���ة  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
مب��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ق�����ر�ر�ت على 
�خلا�شة  �الإع������ام  وزر�ء  ت��و���ش��ي��ة 
�لدول  من  تنفيذية  جلنة  بت�شكيل 
�الأع�شاء حتت مظلة �الأمانة �لعامة 
�الإعامية  �ال�شرت�تيجية  لتنفيذ 
�إىل  م�شار�تها  وترجمة  �خلليجية 
ب��ر�م��ج ع��م��ل��ي��ة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
مبتابعة  �ملعنية  �ل���وز�ري���ة  �للجنة 
تنفيذ �لقر�ر�ت ذ�ت �لعاقة بالعمل 
�مل�����ش��رتك مل��ج��ل�����س �ل���ت���ع���اون ل���دول 
بقر�ر  ت�شكيلها  مت  �لعربية  �خلليج 
من �ملجل�س �الأعلى ملجل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية لدعم قر�ر�ت 

�لعمل �خلليجي �مل�شرتك.
وتتوىل �للجنة متابعة تنفيذ �لدول 
�الأع�����ش��اء ل��ل��ق��ر�ر�ت �ل�����ش��ادرة عن 

�ملجل�س ورفع تقرير ب�شاأنها.

دخولها  ق��ب��ل  �ل���دول���ة  يف  �ملختلفة 
حيز �لتنفيذ .. موؤكد� حر�س دولة 
�إ�شد�ر  ����ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  �الإم�������ار�ت 
�لتنفيذية  �أو  �لت�شريعية  �الأدو�ت 
�ل�����ازم�����ة مل����ا ت���ب���ق���ى م����ن ق�������ر�ر�ت 

�لوز�رية  �للجنة  و�إحاطة  م�شرتكة 
�لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  مب�شتجد�ت 

�خلا�شة بتلك �لقر�ر�ت.
�الجتماع  خ���ال  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
عبد�لعزيز  م��ع��ايل  ت��ر�أ���ش��ه  �ل����ذي 

�ل��ف��ا���ش��ل وزي����ر �شوؤون  ب���ن حم��م��د 
جمل�شي �ل�شورى و�لنو�ب يف مملكة 
�لبحرين على جهود �الأمانة �لعامة 
�خلليج  ل������دول  �ل����ت����ع����اون  مل��ج��ل�����س 
جريدة  �أول  �إ�����ش����د�ر  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 

�نطالق فعاليات مهرجان �أبوظبي �لدويل الأفالم �لبيئة �ليوم
•• ابوظبي-وام:

مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
�أبوظبي �لدويل الأفام �لبيئة حتت 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  رعاية 
باملنطقة  �حل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أبوظبي مبنطقة  �لغربية يف م�شرح 
كا�شر �الأمو�ج. ويعر�س �ملهرجان ما 
دولة   42 م��ن  فيلما   170 ي��ق��ارب 
منها  ف��ي��ل��م��ا   50 �خ��ت��ي��ار  ح��ي��ث مت 
�ملهرجان  م�����ش��اب��ق��ات  يف  ل��ت�����ش��ارك 
�لر�شمية و�لعرو�س �خلا�شة �شملت 
33 دولة منها كل �شناعات �ل�شينما 
�ل����والي����ات  �ل����ع����امل يف  �ل����ك����رى يف 
و�أملانيا  وفرن�شا  �الأمريكية  �ملتحدة 
وبريطانيا و�إيطاليا و�إ�شبانيا و�لهند 
جانب  �إىل  و�ل�����ي�����اب�����ان  و�ل���������ش����ن 
�شلوفاكيا ورومانيا وهولند� وبلجيكا 
وكرو�تيا  و�ل����رنوي����ج  و�ل�����دمن�����ارك 
و�لبو�شنة  و����ش���رب���ي���ا  و�إ����ش���ت���ون���ي���ا 
و�إير�ن  وت��اي��و�ن  وتركيا  و�لهر�شك 
وكولومبيا  وت��اي��ان��د  وبنجادي�س 
و�الأردن  ول��ب��ن��ان  وم�����ش��ر  وب��ول��ي��ف��ي��ا 
و�لكويت  وق���ط���ر  ع���م���ان  و���ش��ل��ط��ن��ة 
�خلا�شة  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  و�الإم����������ار�ت 
وينطلق  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة.  ل�����اأف�����ام 
�ل�شرق  يف  �الأول  بالعر�س  �ملهرجان 
�الأر�����س  �ل���رو�ئ���ي  للفيلم  �الأو����ش���ط 
�لعاملي جو�س فان  �ملوعودة للمخرج 
ل�شركات  م�����ش��رتك  و�ن����ت����اج  ���ش��ان��ت 
�إمار�تية �أمريكية كرى وهم فوك�س 
�أبوظبي  و�مي��ج��ن��ي�����ش��ن  ف��ي��ت�����ش��رز 
�شرتيت  وبريل  ميديا  وبارت�شيبانت 
فيلمز.. ويقوم ببطولته مات د�مون 
و�ملمثلة  ك��ر����ش��ي��ن�����ش��ك��ي  ج�����ون  و  
فر�ن�شي�س ماكدورماند .. و �الأر�س 
ت�شتخدم  �إن�����ش��ان��ي��ة  در�م����ا  �مل���وع���ودة 
ق�شة ب�شيطة للتعبري عن �لف�شاد يف 
�شناعة �لطاقة وخا�شة فيما يتعلق 
حول  �شجة  �أث����ارت  �ل��ت��ي  بالق�شية 
بتقنية  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل��غ��از  ����ش��ت��خ��ر�ج 
ع���رف���ت ب���اإ����ش���م �ل��ت��ك�����ش��ري . وت���ب���د�أ 
فعاليات �ملهرجان يف �ل�شاعة �لع�شرة 
���ش��ب��اح��ا مب��ح��ا���ش��رة ل��ل��دك��ت��ور �إي���اد 
�الأقليمي  و�مل��م��ث��ل  �مل��دي��ر  ب��وم��غ��ل��ي 
يف  للبيئة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل��رن��ام��ج 
�أهمية �شناعة  �آ�شيا عن  �قليم غرب 
�الف�����ام �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س ملا 
�لثقافات  لتخطي  ق��وة  م��ن  متتلكه 
و�الإب�����د�ع  �خل��ي��ال  لتلهم  و�ل��ب��ل��د�ن 
وقدرتها يف �لتاأثري على �جلماهري. 
�إىل  حما�شرته  يف  بومغلي  وي�شري 
برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة يونيب 

ب�شكل  و�لبيئة  �لبيولوجي  و�لتنوع 
بق�شايا  يتعلق  ما  يف  خ�شو�شا  ع��ام 
��شتخد�م  يف  و�الإ������ش�����ر�ف  �ل���ت���ل���وث 
�مل������و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
تدهور �لتنوع �لبيولوجي. ويف �إطار 
حر�س �لقائمن على �ملهرجان على 
�ي��ج��اد ث��ق��اف��ة ج����ادة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�إد�رة  �أع��ل��ن��ت  �جل��م��ه��ور  عند  �لبيئة 
من  �لعديد  م�شاركة  ع��ن  �مل��ه��رج��ان 
�ملعنية  و�الإقليمية  �لدولية  �جلهات 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة وم���ن���ه���ا �الحت�������اد �ل�����دويل 
مقدمة  يف  وه���ي  �لطبيعة  حل��م��اي��ة 
�أه����م �مل��ن��ظ��م��ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة يف 
�لعلمي  بالبحث  و�ملخت�شة  �ل��ع��امل 
�لتغري�ت  ملكافحة  �جلهود  وتوحيد 
ت���ط���ر�أ ع��ل��ى �لنظام  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة 
وتتج�شد  �الأر���ش��ي��ة  ل��ل��ك��رة  �ل��ب��ي��ئ��ي 
م�شاركة �الحتاد من خال حمورين 
ور�س  باإقامة  يخت�س  �الأول  هامن 
ت��وث��ي��ق �ل��ع��م��ل��ي��ات وه���ي و�ح����دة من 
ك�شف  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  �ل��ت��ي  �الأدو�ت 
�لتغري�ت وتتبع عمليات �لتغري�ت يف 
�ل��ب��ي��ئ��ة وي��ت��م��ث��ل �مل���ح���ور �ل���ث���اين يف 
�أف��ام �شمن  م�شاركة �الحت��اد ب�شتة 
ب��رن��ام��ج خ��ا���س ب��امل��ه��رج��ان ويحمل 
�ل�شياق  ن��ف�����س  ويف  �الحت�������اد.  �����ش���م 
�الأمم  برنامج  مع  �ملهرجان  ي�شارك 
�شر�كتة  ع�����ن  ل���ل���ب���ي���ئ���ة  �مل����ت����ح����دة 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع �مل��ه��رج��ان من 
خ�����ال ب���رن���ام���ج خ����ا�����س ل����اأف����ام 
�ل��وث��ائ��ق��ي��ة ت��ت��ن��اول �مل��خ��اط��ر �لتي 
ت����و�ج����ه �ل��ب��ي��ئ��ة م����ن خم��ت��ل��ف دول 
�ملحا�شر�ت  عقد  �إىل  �إ�شافة  �لعامل 
�ملتحدة يف  �خلا�شة مببادر�ت �الأمم 
جم�����ال ح���م���اي���ة �ل���ب���ي���ئ���ة. وي���ه���دف 
�إىل  للبيئة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ب��رن��ام��ج 
عنا�شر  كافة  بن  �ل�شر�كة  ت�شجيع 
�ملجتمع نحو حتقيق م�شتقبل و�عد 
�لبيئية  �الأه����������د�ف  ف���ي���ه  ت���ت���ن���اغ���م 
مطبقة  و�الجتماعية  و�القت�شادية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  باأ�ش�س  يعرف  ما 
وذلك من خال تنفيذ ��شرت�جتيات 
دق���ي���ق���ة ح������ول ������ش����ت����خ����د�م �مل�������و�رد 
تن�شب  ال  ك���ي  ب��ح��ك��م��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�ختيار  وج��اء  �لكوكب.  على  �حل��ي��اة 
�ملهرجان  حت��ك��ي��م  جل�����ان  �أع�������ش���اء 
�ملهنية  �خللفية  ج��ه��ة  م��ن  متنوعا 
�لت�شكيل  وت�����ش��م��ن   .. و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�أع�������ش���اء ميثلون  خ��م�����ش��ة  �ل��رئ��ي�����س 
وتتنوع  خم��ت��ل��ف��ة  ث���ق���اف���ات  خ��م�����س 
جم���االت �أع��م��ال��ه��م م��ا ب��ن �شناعة 
�ل�شينمائي  و�ل����ن����ق����د  �الأف������������ام 
حيث  �لبيئة  ���ش��وؤون  يف  و�لتخ�ش�س 

�لقاهرة  مثل  �لدولية  �ل�شينمائية 
و�أدن��ره وتريبيكا وريو دي جانريو 
و�شر�ييفو وقرطاج وروترد�م... كما 
�ملهرجان  حم��ك��م��ي  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ت�����ش��م 
موريني  �أندريا  �ل�شينمائي  �لباحث 
ل�����ش��رك��ة �جنيلو  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
�ت����زوري ل��اإع��ام يف ب��ول��ون��ي��ا �لتي 
ن�����ش��اط��ه��ا ق��ائ��م��ا ع��ل��ى تنظيم  ك����ان 
عام  ويف  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  �الأح����������د�ث 
بلدية  قبل  م��ن  تعيينه  مت   1983
�فتتاح  م�شروع  على  م�شرفا  بولونيا 
�الأر�شيف  ملهرجان  �جل��دي��د  �مل�شرح 
�ل�شينمائي يف بولونيا �شينما لوميري 
�أ���ش��ب��ح رئ��ي�����س ق�����ش��م �لرجمة  ث���م 
و����ش���ارك يف  �الأن  ب��امل��ه��رج��ان ح��ت��ى 
�ملهرجانات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م 
و�أوروب�����ا.  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  �ل�شينمائية 
وت�شم جلنة �لتحكيم �ملخرج �الأملاين 
�لزبيدي  قي�س  عر�قية  �أ���ش��ول  م��ن 
ومونتاج  ب����اإخ����ر�ج  ع��ن��ه  و�مل����ع����روف 
�لعربية  �الأف��������ام  م����ن  جم���م���وع���ة 
وتون�س  ول��ب��ن��ان  دم�����ش��ق  �ل��ه��ام��ة يف 
وفل�شطن و�أملانيا وتزيد يف جمملها 
على  �أغلبها  وح���ازت  فيلما   12 ع��ن 
جو�ئز يف مهرجانات عربية ودولية 
ع��دي��دة... وي��ع��د �ل��زب��ي��دي باحثا يف 
و�أ�شدر  و�مل��ون��ت��اج  �ل�شينما  ن��ظ��ري��ة 
�ل�شينما  يف  م���وؤل���ف���ات  ���ش��ت��ة  ق���ر�ب���ة 
�أكر  كتابة  يف  ���ش��ارك  كما  و�مل�����ش��رح 
طويلة  نظرية  در����ش��ات  ثمانية  م��ن 
حول تاريخ ومنهج �لفيلم �لوثائقي 
ع�شوية  يف  �لعر�قي  �لناقد  و�شارك 
�ملهرجانات مثل  �لعديد من  حتكيم 
وفر�يرغ  وباري�س  و�لقاهرة  ليبزغ 
وبرلن ودم�شق وروترد�م. وتت�شمن 
الوناي  فريدريك  �لدكتور  �للجنة 
�لقائم باأعمال مدير �شندوق حممد 
�لكائنات  على  للمحافظة  ز�ي��د  ب��ن 
تقدم  خ��ريي��ة  منظمة  وه���ي  �حل��ي��ة 
�لهادفة  للم�شروعات  �مل��ايل  �ل��دع��م 
يف  �حلية  �لكائنات  على  للمحافظة 
�أول يف مكتب  م�شت�شار  �لعامل. وهو 
�أبو  يف  �لبيئة  لهيئة  �ل��ع��ام  �الأم����ن 
ظبي وعن �أي�شا مدير� للمحافظة 
�حلياة  �شندوق  لدى  �لطبيعة  على 
يف  ���ش��ارك  �ملهنية  وب�شفته  �ل��ري��ة 
تاأ�شي�س خطة عمل �ال�شتد�مة ملدينة 
النو�ي  ويحمل  �أبوظبي  يف  م�شدر 
بيئة  ع���ل���م  يف  �ل�����دك�����ت�����ور�ه  درج�������ة 
�للجنة  يف  ع�����ش��و  وه���و  �حل���ي���و�ن���ات 
�ل���ت���ح�������ش���ريي���ة ل�����احت�����اد �ل������دويل 
ورئي�س  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ن يف جمال  جم��م��وع��ة 

��شتوديوهات  �أه��م  ي�شارك مع  �ل��ذي 
�ن��ت��اج �الأف�����ام ب��ه��دف ن�����ش��ر �لوعي 
�ل��ب��ي��ئ��ي و�ي���ج���اد ت��غ��ي��ري �ي��ج��اب��ي يف 
ح���ي���اة �ل�����ش��ع��وب جت����اه �ل��ب��ي��ئ��ة. ويف 
من  ون�شف  ع�شر  �حل��ادي��ة  �ل�شاعة 
�شباح �ليوم �الأول للمهرجان يفتتح 
نهيان  �آل  ب��ن ح��م��د�ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
�ملهرجان  �أم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�لبيئة  �أ���ش��دق��اء  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
بح�شور �الإعامي حممد �حلمادي 
ع�������ش���و جم���ل�������س �أم�����ن�����اء �مل���ه���رج���ان 
ورئ���ي�������س حت���ري���ر ج����ري����دة �الحت�����اد 
و�الإعامي  بومغلي  �إي��اد  و�لدكتور 
�ملهرجان...  رئ��ي�����س  م��ن��ري  حم��م��د 
�ملبادر�ت  �أه����م  �مل��ع��ر���س  وي��ح��ت�����ش��ن 
باالأخطار  بالتوعية  �ملعنية  �لعاملية 
�ل��ت��ي ت���و�ج���ه �ل��ب��ي��ئ��ة. ك��م��ا يعر�س 
فيلم  للمهرجان  �الأول  �ليوم  م�شاء 
للمخرجن  �الأف���ري���ق���ي���ة  �ل��ق��ط��ط 
�شخويل  وكيث  فوثريجيل  �أال�شتري 
ديزين  ��شتديوهات  �إن��ت��اج  م��ن  وه��و 
�الأمريكية ويعر�س للمرة �الأوىل يف 
ويقدم  �الأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة 
ي���وم���ي���ات جم���م���وع���ة ����ش���غ���رية من 
�ل��ن��م��ور �الأف��ري��ق��ي��ة �ل�����ش��غ��رية وهي 
تخطو خطو�تها �الأوىل. كما يعر�س 
�شباح �ليوم �الأول للمهرجان �لفيلم 
للحياة  م�شاكن  �لفرن�شي  �لوثائقي 
�لطويلة  �الأف�����ام  م�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن 
وتدور  �أن�شان  كليمن�س  للمخرجة 
فرن�شية  ���ش��رك��ة  ق��ي��ام  ح���ول  ق�شته 
�أ���ش��ف��ل��ت��ي يف و�شط  ب��اإن�����ش��اء ط��ري��ق 
�لقرى  �شكان  وي��اأت��ي  ت�شاد  �شحر�ء 
�ل�شركة..  يف  للعمل  طلبا  �لقريبة 
وفيلم �أر�س �شريو ريكو �لرية وهو 
ق�شة  وت���دور  بوليفيا  يف  جبل  ����ش��م 
�لفيلم حول ��شتنفاذ �أكر من ن�شف 
ل��ل��ج��ب��ل وحر�س  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل�����روة 
عمال �ملناجم على �لبحث عن �لزنك 
ويحمل  �ملختلفة  و�مل��ع��ادن  و�لف�شة 
كيفية  عن  ��شتف�شار�ت  ع��دة  �لفيلم 
لروة  �لبوليفي  �ل�شعب  ��شتخد�م 
و�لتقدم.  �لتنمية  لتحقيق  ب���اده 
ثقافة  �مل���ه���رج���ان الي���ج���اد  وي�����ش��ع��ى 
�ل�شورة  ب���اإ����ش���ر�ك  ت��ه��ت��م  ج���دي���دة 
هامة  ق�شية  م��ع��اجل��ة  يف  �مل��ت��ح��رك��ة 
ت�����وؤرق �ل��ب�����ش��ري��ة وه����ي �ل��ب��ي��ئ��ة من 
خال تنفيذ مبادر�ت وبر�مج لزيادة 
�لبيئي بن خمتلف  �لوعي  م�شتوى 
�الإم����ار�ت  يف  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
ودول �ملنطقة و�لرتكيز على ترجمة 
هذ� �لوعي �إىل �شلوك بيئي �إيجابي 
ي�شهم فعليا يف �ملحافظة على �ملو�رد 

�ملبارك  خليفة  رز�ن  ���ش��ع��ادة  ج���اءت 
�الأمن �لعام لهيئة �لبيئة باأبوظبي 
م�شابقات  حت��ك��ي��م  ل��ل��ج��ان  رئ��ي�����ش��ا 
�الأفام �لر�شمية بق�شميها �لطويلة 
�لتي  �الأ���ش��م��اء  م��ن  و�لق�شرية وه��ي 
على  �حل��ف��اظ  جم��ال  يف  ب�شمة  لها 
�لع�شو  م��ن�����ش��ب  وت�����ش��غ��ل  �ل��ب��ي��ئ��ة 
للحياة  �الإم�����ار�ت  جلمعية  �مل��ن��ت��دب 
�ل�شندوق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ف��ط��ري��ة 
و�شندوق  �لطبيعة  ل�شون  �ل��ع��امل��ي 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
�شبكة  وع�������ش���و  �حل����ي����ة  �ل���ك���ائ���ن���ات 
�إد�رة  وجم��ل�����س  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب�����ش��م��ة 
�لت�شكيل  وت�شمن  �ل��ري��ة.  �حل��ي��اة 
كع�شو  علوي  ليلى  �مل�شرية  �لفنانة 
�الأف�����������ام  م���������ش����اب����ق����ة  يف  حم�����ك�����م 
�لر�شمية.. وعلوي �شاركت يف حتكيم 
�ل�شينما  م��ه��رج��ان��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���دول���ي���ة وي���ع���رف عنها 
�لطابع  �لنقدي على  �لطابع  تغليب 
�مل�شاركة يف  �ل�شخ�شي جتاه �الأفام 
���ش��ارك��ت كع�شو  �مل��ه��رج��ان��ات ح��ي��ث 
جل��ن��ة حت��ك��ي��م يف م�����ش��اب��ق��ة �الأف����ام 
�لقومي  �مل����ه����رج����ان  يف  �ل����رو�ئ����ي����ة 
فالن�شيا  ومهرجان  مب�شر  لل�شينما 
باأ�شبانيا 1996 ومهرجان �شوت�شي 
وك���ذل���ك يف   2000 ع����ام  ب��رو���ش��ي��ا 
مهرجان �لقاهرة �ل�شينمائي �لدويل 
�ل�����ش��اد���س و�ل��ع�����ش��ري��ن ع���ام 2002 
�لدويل  �ل�شينمائي  دب��ي  ومهرجان 
�ملهرجان  و�أخ���������ري�   2006 ع�����ام 
�لدويل ل� �أفام �حلب �لذي يقام يف 
م��دي��ن��ة م��ون�����س �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة.. كما 
تر�أ�شت علوي جلان حتكيم مهرجان 
���ش��او ب��اول��و ب��ال��ر�زي��ل ع��ام 1998 
وجلنة حتكيم مهرجان �ال�شكندرية 
 .  1999 ع��ام  �ل���دويل  �ل�شينمائي 
ك����م����ا ي�������ش���م �ل���ت�������ش���ك���ي���ل �ل����ن����اق����دة 
�ل�شهرية  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شينمائية 
بالعديد  و�ل��ت��ي عملت  ي��اجن  دي��ب��ور� 
�لكبرية  �ل�شينمائية  �ملهرجانات  من 
ملهرجان  ك��م�����ش��ت�����ش��ار  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث 
�ختيار  بلجنة  وكانت ع�شو�  تر�بيكا 
عام  �ل�شينمائي  بالبندقية  �الأف���ام 
1998 قبل �أن ين�شم �إىل مهرجان 
عام  باإيطاليا  �ل�شينمائي  تاورمينا 
وحتى   2007 ع���ام  وم��ن��ذ   1999
ملهرجان  فنيا  مدير�  كانت   2011
من  وج��ع��ل��ت  �ل�شينمائي  ت��اورم��ي��ن��ا 
يف  و�أهمية  �شعبية  ذو  حدثا  �الأخ��ري 
�ملتو�شط.  �الأب��ي�����س  �لبحر  منطقة 
وك����ان����ت دي�����ب�����ور� ع�������ش���و� يف جل���ان 
�ملهرجانات  م��ن  بالعديد  �لتحكيم 

�لرية  �إىل �حلياة  �إع��ادة �حليو�نات 
ل���دى جل��ن��ة ب��ق��اء �الأن�����و�ع باالحتاد 
�لدويل للحفاظ على �لطبيعة. ويف 
�إطار ت�شجيع �شناع �ل�شينما و�لهو�ة 
م����ن �الإم����������ار�ت ع���ل���ى �إن����ت����اج �أف�����ام 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جمال  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
مهرجان  �إد�رة  �أط���ل���ق���ت  �ل���ب���ي���ئ���ة 
�لبيئة  الأف������ام  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي 
�لفعاليات  �شمن  ج��دي��دة  م�شابقة 
�أفام  �لرئي�شية للمهرجان بعنو�ن  
ثاثة  وت�شم  �الإم����ار�ت  م��ن  �لبيئة 
�لر�شمية  �مل�����ش��اب��ق��ة  وه����ي  �أق�������ش���ام 
و�لق�شرية  �ل���ط���وي���ل���ة  ل�����اأف�����ام 
�ل����رو�ئ����ي  �ل����ث����اث -  ب���اأف���رع���ه���م���ا 
وم�شابقة   - و�مل���ت���ح���رك  �ل��وث��ائ��ق��ي 
�الأفام �لق�شرية للهو�ة �إ�شافة �إىل 
م�شارك  �شيناريو  الأف�شل  م�شابقة 
ب��امل��ه��رج��ان. وت��ه��دف �مل�����ش��اب��ق��ة �إىل 
مع  �ملحلين  �ل�شينما  �شناع  �إ�شر�ك 
و�لعامل  �ملنطقة  دول  من  نظر�ئهم 
�ل�شينما  مب�����ج�����ال  ل���ت���ع���ري���ف���ه���م 
�ملتخ�ش�شة و�لتي تتناول قطاع هام 
يف �حل���ي���اة وه���ي �ل��ب��ي��ئ��ة ك��م��ا متهد 
و�ملحرتفن  �ل���ه���و�ة  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق 
ل���ل���ت���و�����ش���ل م�����ع خ��������ر�ء �الأف��������ام 
ويدير  و�ل����دول����ي����ن.  �الإق��ل��ي��م��ي��ن 
عامر  �الإمار�تي  �الإعامي  �مل�شابقة 
�للجنة  ت�شم  ح��ن  يف  �مل��ري  �شاملن 
�أ�شماء  ثاثة  للم�شابقة  �لتحكيمية 
�إمار�تية ميتلك �أ�شحابها �خلرة يف 
و�لدر�ما  و�مل�شرح  �ل�شينما  جم��االت 
�لتحكيم  جل��ان  ع�شوية  �شغلو�  كما 
بالعديد من �ملهرجانات �ل�شينمائية 
�لكاتب   - وه���م  و�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�إد�رة  ���ش��امل ع�����ش��و جم��ل�����س  ج��م��ال 

ج��م��ع��ي��ة �مل�����ش��رح��ي��ن يف �الإم�������ار�ت 
دول  يف  للم�شرح  �ل��د�ئ��م��ة  و�للجنة 
�لوثائقية  �الأف���ام  وم�شور  �خلليج 
علي خليفة بن ثالث �ملهريي و�أخري� 
�ملخرج �الإمار�تي �شعيد �شاملن �ملري 
�مل�����ع�����روف ب��ل��ق��ب ����ش���ائ���د �جل���و�ئ���ز 
وت�شهد  �الإمار�تية.  �ل�شينما  و�شفري 
�إق��ام��ة معر�س  ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان 
�أ�شدقاء �لبيئة و�لذي يحت�شن �أهم 
بالتوعية  �ملعنية  �لعاملية  �مل��ب��ادر�ت 
ويقام  �لبيئة  تو�جه  �لتي  باالأخطار 
فيه  وي�شارك  �ملهرجان  هام�س  على 
�لوطني  و�مل���رك���ز  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
�لدويل  و�الحت���اد  �جلوية  لاأر�شاد 
�الأمم  ب��رن��ام��ج  و  �لطبيعة  حلماية 
�لدويل  و�ل�شندوق  للبيئة  �ملتحدة 
�ملعر�س  وي��ه��دف  ب��احل��ي��و�ن.  للرفق 
�إىل �لتعريف مببادر�ت هذه �جلهات 
وحماوالت  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  يف 
�لقيادة  تعر�س  حيث  بها  �لنهو�س 
�ملبادر�ت  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�خلا�شة بال�شامة �ملجتمعية �ت�شاقا 
م�����ع �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �الحت�����ادي�����ة 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وز�رة  ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  وت���ن���ف���ي���ذ� 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�������ش���ح���ة و�ل�������ش���ام���ة يف 
�مل���ج���ت���م���ع.. ك���م���ا ي�������ش���ارك �الحت�����اد 
�لدويل حلماية �لطبيعة من خال 
ت�شاعد  �ل��ت��ي  �الأدو�ت  يك�شف  ج��ن��اح 
على ك�شف �لتغري�ت يف �لبيئة وتتبع 
هذه �لعمليات ويك�شف �جلناح كيفية 
وتقدمي  �لبيئية  �الأ����ش���ر�ر  ح���دوث 
�ل�شندوق  �أم��ا  الأ�شبابها...  تف�شري� 
�لدويل للرفق باحليو�ن فيعمل على 

�سرطة عجمان حت�سل على ثالث �سهاد�ت للمو��سفات �لعاملية �لقيا�سية
•• عجمان-وام:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�شلت 
ب���ك���اف���ة وح����د�ت����ه����ا على  ع���ج���م���ان 
�مل��و����ش��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة - 
و�لتي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �الإد�رة  �أن��ظ��م��ة 
ت�����ش��م��ل ث�����اث م���و�����ش���ف���ات وه���ي 
�يزو  �جل���ودة  �إد�رة  نظام  مو��شفة 
�إد�رة  ن��ظ��ام  و   90  01:2008
 14001:2004 �ي�����زو  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و  �ل�شامة  �أنظمة  �شل�شلة  وكذلك 
 18001:2007 �ملهنية  �ل�شحة 
بن  �لعميد علي عبد�هلل  و�أو���ش��ح   .
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  عجمان 

مو��شفة  �شهاد�ت  على  بح�شولها 
�أنظمة  �شل�شلة  و  �لبيئة  �إد�رة  نظام 
�ل�شحة و �ل�شامة �ملهنية يف بد�ية 
ودجمها   2013 �جل������اري  �ل���ع���ام 
�الإد�رة  �أن��ظ��م��ة  ����ش��م  ���ش��وي��ا حت���ت 
�لتح�شي�ن  ب��ه��دف  وذل���ك  �ملتكاملة 
�ملحافظة  و  ل��ل��خ��دم�����ات  �مل�����ش��ت��م�����ر 
و�ملتعاملن  �لعاملن  �شامة  على 
و ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة ع���م���ل ���ش��ح��ي��ة و 
�لعمل  ����ش��ت��د�م��ة  لنا  ت�شمن  �ل��ت��ي 
وتب�شيط  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  و�الرت����ق����اء 
م�شتوى  وتطوير  �لعمل  �إج���ر�ء�ت 
و�أ����ش���اف  ب��ق��ي��ادت��ن��ا.  �ل���ع���ام  �الأد�ء 
���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة عجمان  
�حلر�س  كل  حري�شن  زلنا  ال  كنا 

عجمان �أبدت �شعيا حثيثا من �أجل 
�الرتقاء مب�شتوى �لقيادة �إىل �أعلى 
م�شاف  �إىل  �لو�شول  و  �مل�شتويات 
�ملتميزة وذلك  �ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شات 
من خال تطبيق �ملعايري �لعاملية يف 
جمال �جلودة و �لبيئة و �ل�شامة 
وح�شولها  �مل���ه���ن���ي���ة  �ل�������ش���ح���ة  و 
�ملو��شفات  ت���ل���ك  ����ش���ه���اد�ت  ع���ل���ى 
�شهادة  على  �ل��ق��ي��ادة  ح�شلت  حيث 
�إد�رة �جلودة رح�س  نظام  مو��شفة 
ع���ام  يف   9001:2008 ة�����ش����د 
�حلد  ب��ذل��ك  ت��ك��ت��ف  مل  و   2010
ل��ل��ت��ط��ور �لذ�تي  ب��ذل��ت ج��ه��د�  ب���ل 
ع��ل��ى موظفيها  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مب��ا 
ومتعامليها وجمتمع �إمارتها وذلك 

�الإ�شرت�تيجية  مبادئ  تطبيق  على 
و�لتي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة  �ل�شاملة 
�لفريق  ���ش��ي��دي  ق���و�ع���ده���ا  �أر����ش���ى 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
بتنفيذ  قمنا  وق��د  �لد�خلية  وزي���ر 
تتما�شى مع  �أنظمة  بر�مج وتوفري 
ندخر  ومل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  روؤي����ة 
�أعلى  لتحقيق  متابعتها  يف  ج��ه��د� 
و�جلودة  و�ل�شامة  �الأم��ن  درج��ات 
�شحية  ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  �مل���ح���اف���ظ���ة  و 
ت�����ش��ه��م يف ر�شم  م�����ش��ت��د�م��ة و�ل���ت���ي 
�ملر�حل  يف  لاإمارة  �لتطور  معامل 
�ملقبلة م��ن �إمي��ان��ن��ا ب��اأن �الأم���ن هو 
رك���ي���زة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�الإزده���������ار . من 

�شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  �أك��د  جانبه 
قائد  ن��ائ��ب  �لنعيمي  �هلل  ع��ب��د  ب��ن 
�لقيادة  �أن  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  ع����ام 
�لعامة ل�شرطة عجمان لن تتوقف 

عند ه��ذ� �حل��د و�أن��ه��ا �شوف تتميز 
ت���ط���وي���ر خ���دم���ات���ه���ا �الأم���ن���ي���ة  يف 
ما  و�أنه  ب�شكل مدرو�س  و�ل�شرطية 
�شوف حتول  كانت  من عقبة مهما 

دون حتقيق ذلك و�أنها ت�شعى جلعل 
ب�شكل  وتطبيقها  �مل��و����ش��ف��ات  ه��ذه 
�شليم �شلوكا ونهجا يتم �إتباعه دون 

�لرجوع �إىل �ملر�جع و �ملنهجيات.
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يف معهد ال�سارقة للتكنولوجيا ملدة 12 اأ�سبوعًا

)�لطرق( تنفذ دورة فنية خارجية ملوظفي �لرتخي�س ل�سقل خرب�تهم ومهار�تهم
�مل�شتوى �الأول كيفية فح�س �الأنو�ر،  �أ�شابيع، حيث ت�شمن   4 م�شتوى 
�الإطار�ت، ومدى �شاحية �لهيكل، وذلك من خال حما�شر�ت نظرية 
و�ختبار  وتدريب عملي  �ملركبات،  ��شتخد�م  عند  و�ل�شامة  �الأم��ن  عن 

على �لفح�س �لفني ملحتوى �مل�شتوى �الأول. 
و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع عجلة  �ل�����ش��ي��ط��رة  �ل��ث��اين كيفية  �مل�����ش��ت��وى  ت��ن��اول  فيما 
�لتو�شيات و�لفر�مل عر حما�شر�ت نظرية وتدريب  �لقيادة ونظام 
و�ختبار للمتدربن، �أما �مل�شتوى �لثالث فقد ت�شمن حما�شر�ت نظرية 
وتدريبات عملية و�ختبار حول فح�س �ملاكينة و�إعد�د تقرير عن حالة 

�ملركبات. 

�ملعهد وما يقدموه من خر�ت و��شعة ت�شاعد يف تنمية مهار�ت موظفي 
ي�شهم   ، �أف�شل  ب�شكل  و�الأد�ء  �لعمل  تطوير  نحو  �لرتخي�س  موؤ�ش�شة 
تتما�شى  باأ�شاليب  للجمهور  تقدميها  يتم  �لتي  باخلدمات  �الرتقاء  يف 

و�أرقى �ملعايري �لعاملية. 
جماالت  يف  �ملتنوعة  �أق�شامه  خ��ال  م��ن   ، ي�شعى  �ملعهد  �أن  و�أ���ش��اف: 
تلتزم  �لتي  �لفنية  �لكو�در  وتوفري  تدريب  �إىل  �لعمل،  �شوق  يحتاجها 
جماله،  يف  ك��ل  �ل�شامة  ب��اأم��ور  �ملتعلقة  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ه��ار�ت  بتعزيز 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��ات م��ن حيث غر�س  وه���ذ� م��ا نعمل الأج��ل��ه يف هيئة 
�أ�ش�س �ل�شامة �ملرورية وتوعية �ل�شائقن على كيفية �ل�شامة �لفنية 

�لعديد من  �لثقيلة و�لتي ينتج عنها  �ل�شاحنات  �ملركبات وخا�شة  على 
�ملميز�ت �أبرزها: تو�شيع وعيهم يف كيفية �حلد من �ملخالفات �ملرورية ، 
و�لعمل �مل�شرتك على �حلد من �حلو�دث �ملرورية �لناجتة من �الإهمال 

وعدم �لوعي �لفني باالأمور �لتي تتعلق باملركبات.
 ،  VIMS �جلديد  �مل�شروع  عن  زي��ارت��ه  خ��ال  بهروزيان  كما حت��دث 
و�لذي ي�شمل تطوير نظام �لعمل �خلا�س مبر�كز �لفح�س �لفني للعمل 
باأحدث �لطرق يف ت�شهيل �الإجر�ء�ت على �جلمهور يف مر�حل ترخي�س 
�ملركبات كافة.  وتخلل �للقاء تقدمي �شرٍح تف�شيلي للخطو�ت و�ملر�حل 
�لرئي�شة للرنامج �لتدريبي و�لذي ��شتمل على 3 م�شتويات، مدة كل 

•• دبي– الفجر: 

خارجية  دورة  و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  يف  �لرتخي�س  موؤ�ش�شة  نفذت 
�أقيمت يف معهد �ل�شارقة للتكنولوجيا ، و��شتملت على ثاثة م�شتويات 
بو�قع 4 �أ�شابيع لكل م�شتوى ، وذلك يف �إطار حر�شها على �شقل مهار�ت 
وخر�ت موظفيها على �أيدي متخ�ش�شن خارجين يف خمتلف �ملجاالت 

�لتي تتعلق يف جمال �لرقابة و�لتفتي�س وترخي�س �ملركبات. 
و�أثنى �أحمد بهروزيان ، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س يف �لهيئة ، 
خال زيارته �إىل معهد �ل�شارقة للتكنولوجيا ، على جهود �ملخت�شن يف 

مب�ساركة 115 جهة حكومية وخا�سة

ح�سور جماهريي مميز يف �فتتاح �لقافلة �لثقافية بفلج �ملعال

اأو�سى بتعزيز مهارة التعريف بحقوقهم واحتياجاتهم

�ختتام موؤمتر �أبوظبي �لعاملي �ل�ساد�س لذوي �الحتياجات �خلا�سة
•• ابوظبي – فوؤاد علي

حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية نظمت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية و ذوي 
�الإحتياجات  لذوي  �ل�شاد�س  �لعاملي  �بوظبي  موؤمتر  �خلا�شة  �الحتياجات 
�خلا�شة حتت �شعار نحو �شر�كات جمتمعية لتفعيل �لدمج ملدة ثاثة �أيام 

بنادي �ل�شباط يف �بوظبي. 
�لقبي�شي رئي�شة قطاع ذوي  �أور�ق حيث تناولت مرمي �شيف  وقدمت عدة 
�الإحتياجات �خلا�شة باملوؤ�ش�شة ورقة عن دور موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا يف تفعيل 
�ملوؤ�ش�شة مو�شحة  بها  تتمتع  �لتي  �ل�شر�كات  وتطرح  �ملجتمعية  �ل�شر�كات 
يف  �ملبا�شرة  م�شاهمتها  م�شتوى  و  �ل��دم��ج  تفعيل  يف  �ل�شر�كات  ه��ذه  دور 
تطوير م�شتوى �خلدمات �ملقدمة الأبنائنا من ذوي �الإحتياجات �خلا�شة .

ذهبية  ف��ر���ش��ة  تعترها  و  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  دور  �لقبي�شي  م���رمي  وث��م��ن��ت 
�لفئة  لهذه  تقدمه من دعم ال حم��دود  فيما  لتقدير جهود هذه �جلهات 
من �الأفر�د . و��شتعر�س �حمد جمعة �لبلو�شي نائب مدير �ملر�كز جتربة 
مر�كز وز�رة �لد�خلية لتاأهيل و ت�شغيل �ملعاقن و �أهد�ف �ملر�كز و�خلدمات 
�لتي تقدمها لل�شباب ذوي �الإعقاة حيث تقوم هذه �ملر�كز بتقدمي جملة من 
�خلدمات �ملتخ�ش�شة �لتي ت�شاهم يف �يجاد فر�س عمل يف �ملجتمع �ملحلي 

مثل خدمات �لطباعة بالكمبيوتر و خدمات �لت�شميم .
�ل��د�خ��ل��ي��ة قد  وز�رة  م��ر�ك��ز  م��ن  500 خ��ري��ج  م��ن  �أك����ر  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
��شتطاعو� �أن يجدو� لهم وظائف منا�شبة يف �ملجتمع �ملحلي يف �لقطاعن 
�لعام و �خلا�س و مت �طاق عدد من �ملبادر�ت من خال �ملر�كز مثل كفالة 
عدد من �ل�شباب �ل�شغار من لبنان و غزة و تنظيم عر�شن جماعين لذوي 
غري  �حل���االت  لبع�س  �لكمبيوتر  دور�ت  ت��وف��ري  و  �خل��ا���ش��ة  �الإح��ت��ي��اج��ات 
�ملنت�شبن للمر�كز م�شيفاً �أن �ملر�كز فازت بعدد من �جلو�ئز خال �الأعو�م 

�ملا�شية بف�شل ما تقدمه من خدمات مميزة ملنت�شبيها من ذوي �الإعاقة .
�إعادة  ح��ول  ري�س  ب��رود  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  مدير  كونتز  ن��ورم��ان  ت��ن��اول  و 
�لتفكري باالإفرت��شات حول �الإعاقة و�لفر�س �ملتاحة خا�شة �أن �الإفرت��س 
�ل�شائد يف معظم �ملد�ر�س باأن �لطاب من ذوي �الإعاقة بحاجة الإكت�شاب 

�ملوؤ�ش�شتن خلدمة ذوي  �مل�شتمر بن  �لتعاون  �الإتقافية حتى ن�شمن  هذه 
لذوي  �الإن��دم��ام��ج  تعزيز  يف  �لريا�شة  دور  وح��ول  �خلا�شة.   �الإحتياجات 
�الإحتياجات �خلا�شة يف �ملجتمع �أو�شح �لهاملي �أنه بوجود ع�شو من ذوي 
ذوي  بريا�شة  يتعلق  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  يف  �خلا�شة  �الإحتياجات 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  لتبني  دليل  �أك��ر  يعتر  �خلا�شة  �الإحتياجات 
ريا�شة  باالإهتمام مبو�شوع  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
ذوي �الإحتياجات �خلا�شة وهناك خطو�ت تن�شيقية مع �الأندية فيما يخ�س 
تخ�شي�س �الأماكن وعمل �ملباريات و�مل�شابقات �لريا�شية لذوي �الإحتياجات 
�إمي���ان ج��اد عميد كلية �ل��رتب��ي��ة بجامعة  �ل��دك��ت��ورة  �خل��ا���ش��ة. و حت��دث��ت 
�خلر�ت  من  �مل�شاعدين  �ملعلمن  �ع��د�د  برنامج  عن  دب��ي  يف  �لريطانية 
و�لذي  �لعام  �لتعليم  م��د�ر���س  يف  �ل�شامل  �لدمج  حتقيق  بهدف  �لوطنية 
 21 �لعقلية من �الإلتحاق يف  �لتحديات  �شيمكن بدوره �لطاب من ذوي 
مدر�شة من مد�ر�س �لتعليم �لعام على م�شتوى �لدولة و مت متويل �مل�شروع 
من قبل جميعة �الإمار�ت ملتازمة د�ون بالتعاون مع �جلامعة �لريطانية 
م�شاعدة  يف  �لقانونية  �لق�شايا  وع��ن   . و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و  بدبي 
�ل�شباب �ل�شغار من ذوي �الإحتياجات �خلا�شة قالت ربيكان ريان يف ورقتها 
�أن �لعمليات �الإنتقالية تعد عمليات معقدة و �شعبة على كافة �الأ�شعدة و 
جلميع �ملعنين بها و ذلك ب�شبب تعدد �أوجهها و �شرورة �لتن�شيق �لكبري 
لها بن �أكر من طرف مو�شحة �لق�شايا �لقانونية �لتي ير�عيها �لقانون 
�خلا�شة  �الإحتياجات  ل��ذوي  �لناجح  �الإنتقال  �شمان  يف  �مل��دين  �الأمريكي 
مبا فيها �لتعليم و �لعمل و �حلقوق �ملدنية و دور �الأهل و �ملجتمع �ملحلي 

مل�شاعدة هذه �لفئة من �ملجتمع.
�لتدريبي  و  �لتعليمي  �لطلبة  م�شار  م�شروع  �إىل  حماد  بني  هيا  وتطرقت 
�الإحتياجات  ذوي  لقطاع  �لتابعة  و�لتاأهيل  �لرعاية  مركز  يف  و�لعاجي 
منائي  خ��ط  ر�شم  ح��ول  �مل�����ش��روع  فكرة  تتمحور  حيث  باملوؤ�ش�شة  �خلا�شة 
للمجات �الأ�شا�شية يف حياة �لطالب من ذوي �الإعاقة و هو يف �شن مبكرة و 
حتديد �حيتاجاته �ملرحلية من �خلدمات �ملتخ�ش�شة و �ملعينات و�لتقنيات 
الإط��اق طاقات  تو�فرها  �ل��و�ج��ب  �ل��ظ��روف  و  �ل�شروط  وف��ق  له  �ملنا�شبة 
�لطالب و �لو�شول بها �إىل �أف�شل م�شتوى ممكن و�لتنبوؤ �لعلمي ملا �شيكون 

دخول  و  �ل�شامل  بالتعليم  �الإلتحاق  فر�شة  منحهم  قبل  معينة  م��ه��ار�ت 
�ملدر�شة �لعادية و فيما بعد عليهم �كت�شاب مهار�ت �آخرى لتحقيق �الإندماج 
�ملجتمعي م�شيفاً علينا �لرجوع للخلف قليًا و مر�جعة �أنف�شنا ففي مو�قف 
�حلياة �مل�شحكة �أو ذ�ت �ملنطق �ملنظم فاإن �ملعاقن بحاجة الأن يكونو� هناك 
�و حتفيزية الأهمية  �أ�شباب علمية تريرية  �أو  �أي مرر  دون  �أقر�نهم  مع 

�كت�شاب مهار�ت خا�شة بهم قبل تعاملهم مع �لعادين .
�لدكتور ولرت  يرى  �إم��ارة خلتن�شتاين  �ملجتمعية يف  �ل�شر�كات  ورق��ة  و يف 
بناء  يف  ت�شاهم  �لريا�شة  �أن  �الأملانية  كولوجن  جامعة  رئي�س  توكار�شكي 
�ملجتمع  يف  �خلا�شة  �الإحتياجات  ذوي  فئات  دمج  تعزز  و  �لتو��شل  ج�شور 
دمج  تو�جه  �أن  ميكن  �لتي  �لعو�ئق  تخطي  يف  ت�شاعد  �أنها  كما  و  �ملحلي 
�لتاأثري  لها  �لريا�شة  لذلك  �ملحلي  �ملجتمع  �خلا�شة يف  �الإحتياجات  ذوي 

�الإيجابي وهى تدعم دمج هذه �لفئات .
ويف �ليوم �لثالث للموؤمتر قدم توم بندر مدير موؤ�ش�شة بوندي�شليجا ورقة 
�أنها  و  �لنا�س  �لقدم يف حياة  دور كرة  ورق��ة عن  �الأملانية  بوندي�شليجا  عن 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية نحو �ملجتمع �ملحلي مثل  حتمل م�شامن و مفاهيم 
�الإهتمام بفئة ذوي �الإحتياجات �خلا�شة م�شيفاً �أن كرة �لقدم ال تفرق بن 
�ل�شبب  �لغني و�لفقري و�جلميع مت�شاوون عندما يحتفلون بالفوز و هذ� 
يلعب  �أن  ه��و  �ل��دم��ج  �شعار  بوندي�شليجا  موؤ�ش�شة  �جله  م��ن  تتبنى  �ل��ذي 

�الأطفال .

توقيع اتفاقية 
للموؤ�ش�شة حممد حممد  �لعام  �الأم��ن  كل من  وقع  �ملوؤمتر  هام�س  وعلى 
فا�شل �لهاملي و بطي �حمد �لقبي�شي مدير �لعام مركز �الإح�شاء �بوظبي 
�تفاقية �لتعاون يف جمال �لر�مج و �ملعلومات �الإح�شائية يف �ليوم �لثالث 

للموؤمتر يوم �خلمي�س �ملا�شي بح�شور �مل�شوؤولن من كا �ملوؤ�ش�شتن .
و قال حممد �لهاملي �الأمن �لعام للموؤ�ش�شة ) للفجر ( �إن هذه �الإتفاقية 
و�لتوعية  �الإح�شائية  �لر�مج  جمال  يف  �ملوؤ�ش�شتن  بن  �لتعاون  ترتجم 
ل����ذوي �الإح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و ت��رج��م��ت ه���ذه �الإت��ف��اق��ي��ة حت���ت عنو�ن 
توقيع  مت  و  �ل��دول��ي��ة  و  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ن  �ل�شر�كات  توثيق  �مل��وؤمت��ر 

عليه حال �لطالب يف �ملر�حل �لنمائية �مل�شتقبلية يف �شن �لن�شج .

اأهمية الريا�سة للمعاقني 
�لكاأ�س  دول��ي��ة خا�شة مب�شابقة  م��ب��اري��ات  ب��اإط��اق  �ل��وع��ي  يتم  متى  ح��ول 
�لعامل لكرة �لقدم لذوي �الإحتياجات �خلا�شة البد باالأخذ بعن �الإعتبار 
باأن ذوي �الإحتياجات �خلا�شة هم �أ�شخا�س عادين الأن جمتمعنا جمتمع 
موحد الأننا جنمع �جلميع للعب معاً و كرة �لقدم ال تهتم من �أين �أتيت و 
ما هو لون ب�شرتك و ماذ� متلك لذلك وفرنا �الإمكانيات لهم و تطويرهم و 
جتد �الآن يف �الأوملبياد مي�شي جميع �لاعبن مع بع�س �أكان �شليماً �أم ذوي 
�الإعاقة ويف نف�س �مل�شتوى يلعبون و هذ� �شئ جميل مو�شحاً �أنا مقتنع �أنه 
�شياأتي �ليوم �لذي �شرنى فيها كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم لهم ما بن 5 �إىل 

10 �ل�شنو�ت �لقادمة و �شيتحقق هذ� �حللم .
و�أ�شافت فاطمة نا�شر رئي�شة �للجنة �الإعامية جلمعية �الإمار�ت للتوحد 
بالريا�شة  �لوعي  �لتوحد عن طريق  �لوعي الأطفال  �أن �جلمعية تطبقت 
ن��ادي �الأهلي بدبي حيث مت ت�شوير كل طفل مع العب من  بالتعاون مع 
�لنادي و قد عملنا منها هذه �ل�شور بطاقات للتوعية حول مر�س �لتوحد 
و تعاون مع �جلمعية �لدكتور حبيب غلوم و �ملذيع �الإعامي �شعيد �ملعمري 
�ملجتمع  للتعريف  �شالح  عبد�هلل  م��رو�ن  �لفنان  و  حمد�ن  �شما  �لفنانة  و 
�لريا�شة  �أهمية  �لها�شمي  م��رمي  �أو�شحت  بينما  �لتوحد  مر�س  مباهية 
�أنو�ع  م��ن  ن��وع  تعلمه  ب���د�أت  �إبنها  تعلم  ح��اول��ت  �أم  ك��ل  و  �لتوحد  الأط��ف��ال 
�أن �لريا�شة هى  �لريا�شة مثل �ل�شباحة و �لتايكوندو و كرة �ل�شلة فتجد 
بد�ية �نفتاح �لطفل �ملتوحد نحو �ملجتمع �خلارجي عن �أ�شرته و �لتفاعل مع 
�الآخر و ن�شعى �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية و بناء �ل�شر�كة �ملجتمعية 

معهم يف جمال �دخال ذوي �الإحتياجات �خلا�شة كل عامل �لريا�شة.
حول ��شتفادة �ملرجوة من �ملوؤمتر قالت مرمي �لها�شمي ��شتفادنا و �ب�شرنا 
كيف ميكن �ن نتفاعل مع �الآخر و نبني �ل�شر�كات �ملجتمعية مع �ملوؤ�ش�شات 
و �لق�شية لي�شت فقط �الإمد�د باملال بل كيف ميكن �أن نبني �ل�شر�كة تنجح 
�إنت و�أنا حيث نحن جمموعة من �الأمهات بد�يتنا حديثة ال تتجاوز �ل�شنة 

و ن�شعى �كت�شاب �خلر�ت من مثل هذه �ملوؤمتر�ت .

•• اأم القيوين – الفجر:

فعاليات  م���ن  �الأول  �ل���ي���وم  ���ش��ه��د 
�ل��ق��اف��ل��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة لهذ� 
وز�رة  ت���ن���ظ���م���ه���ا  و�ل�����ت�����ي  �ل�����ع�����ام 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
مبنطقة فلج �ملعا �لتابعة الإمارة 
مناطق  وت����خ����دم  �ل���ق���ي���وي���ن،  �أم 
�لر��شدية وكابر و�ملهذب و�ل�شلمة، 
وت�����ش��ت��م��ر �ل��ق��اف��ل��ة ل��ي��وم��ن حتت 
ح�شور�ً   ، �أم��ان��ة  جمتمعنا  ���ش��ع��ار 
جمهور  م���ن  مم���ي���ز�ً  ج���م���اه���ريي���اً 
م���ن���ط���ق���ة ف���ل���ج �مل����ع����ا و�مل���ن���اط���ق 
115جهة  مب�����ش��ارك��ة  �مل����ج����اورة، 
برنامج  �شمن  وخا�شة،  حكومية 
�شامل ومتنوع يجمع ما يزيد عن 

120 فعالية وخدمة متنوعة.
�أب��رز ح�شور �فتتاح  وك��ان من بن 
قافلة فلج �ملعا �ل�شيخ حممد بن 
�ل�شمو  �شاحب  جن��ل  �ملعا  �شعود 
�إمارة  �ملعا حاكم  ر��شد  بن  �شعود 
ربيع  ب���ال  و���ش��ع��ادة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
�ل���ب���دور �ل��وك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ل����وز�رة 

ي��ت�����ش��م��ن كافة  ف��ع��ال��ي��ة ون�����ش��اط��اً 
�لهوية  برت�شيخ  �ملتعلقة  �لعنا�شر 
�لوز�رة  �أه��د�ف  وحتقيق  �لوطنية 
�مل�شوؤولية  حتقيق  يف  و���ش��رك��ائ��ه��ا 

�الجتماعية وتنمية �ملجتمع.

فعاليات اليوم الأول
�إد�رة  م��دي��ر  خليل  �أم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 
�لثقافة  ب��وز�رة  �ملجتمعية  �لتنمية 
و�ل�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �أن 
خ���ي���ام �شمن   3 �أق����ام����ت  �ل��������وز�رة 
قافلة فلج �ملعا، ت�شمنت �خليمة 
�جلهات  ل��ع��رو���س  �أرك���ان���ا  �الأوىل 
�مل�شاركة و�ملعار�س �لفنية �خلا�شة 
بهم �شمن برنامج �لقافلة، و�لتي 
�خلدمات  ع���رو����س  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل 
و�ل�شحية  و�الأم���ن���ي���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل�شركاء  يقدمها  �لتي  و�لتوعوية 
ي��ت��م يف �خليمة  ل��ل��ج��م��ه��ور، ح��ي��ث 
بطاقات  و������ش����ت����خ����ر�ج  ت�����ش��ج��ي��ل 
�لهوية. و�أ�شارت �إىل �أن �ليوم �الأول 
عر�س  ث��م  ترحيبية  مبقدمة  ب��د�أ 
�لع�شكرية  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ل��ل��ف��رق��ة 

�لقافلة  و�أن�����ش��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنفذ 
و�أف�شلها،  �مل���ع���اي���ري  �أرق������ى  وف����ق 
�الأن�شطة  على  �لرتكيز  وب�شرورة 
و�لرت�ثية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ملجتمعية 
�ملرتبطة باملجتمع �ملحلي يف موقع 

�لقافلة.
عفر�ء  ����ش���ع���ادة  ث��م��ن��ت  ب�����دوره�����ا، 
�مل�شاعد  �ل����وك����ي����ل  �ل���������ش����اب����ري 
�لثقافة  بوز�رة  �مل�شاندة  للخدمات 
رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�لقو�فل  مل���ب���ادرة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�������وز�رة  ����ش���رك���اء  دور  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
يف ت�����ش��ي��ري �ل��ق��اف��ل��ة و�إجن���اح���ه���ا، 
�ل�شركاء  ع��دد  �رت��ف��اع  �إىل  م�شرية 
 982 �إىل  �مل���ع���ا  ف��ل��ج  ق��اف��ل��ة  يف 
يبذلون  وخ��ا���ش��ة،  حكومية  ج��ه��ة 
وحتقيق  الإجناحها  فعالة  ج��ه��ود� 
من  يقدمونه  ملا  �إ�شافة  �أهد�فها، 
وت���ف���اع���ل مثمر  خ���دم���ات ج��ل��ي��ل��ة 
ي�شرتكون  �لتي  �ملناطق  �أب��ن��اء  مع 
و�لوز�رة يف �إي�شال خدماتهم �إليها 
و��شتفاد منها �أكر من 49.325 
�متد�د  على  ومقيم  م��و�ط��ن  �أل��ف 

و�الأ�شتوديو  �ل��رت�ث��ي��ة  ب��ال��ق��ري��ة 
�ل�������رت�ث�������ي وم�����ع�����ر������س �ل���������ش����ور 
و�الأ�شلحة �لقدمية. وتابع جمهور 
�لقافلة فقرة قدمتها مدر�شة بنت 
�ل�شعبية،  �الل���ع���اب  ع��ن  �ل�����ش��اط��ئ 
فلج  ن��ادي  قدمه  ريا�شيا  وعر�شا 
�ملعا، وحما�شرة )تر�ثنا هويتنا-

�ل�����ش��اع��ر �شلطان  ق��دم��ه��ا  �ل�����ش��ن��ع( 
ب��ن غ��اف��ان وب��اح��ث �ل����رت�ث عبيد 
للم�شابقات  �إ���ش��اف��ة  ���ش��ن��دل،  ب��ن 
قدمتها  �لتي  و�ل��ه��د�ي��ا  �لتوعوية 
هيئة �الإمار�ت للهوية، وحما�شرة 
�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب����دور  تعريفية 
وم�شابقة  و�ل�����ك�����و�رث  ل����اأزم����ات 
�إ�شافة  دب���ي  ���ش��رط��ة  ث��ق��اف��ي��ة م��ن 
مل��ح��ا���ش��رة �أم����ان ي��ا ب���ادي قدمها 
ها�شم  دب��ي  ب�شرطة  �أول  �ل��ع��ري��ف 
�مل�شرح  ب��رن��ام��ج  و�أخ��ت��ت��م  �ل�����و�يل 
ب��اأم�����ش��ي��ة ���ش��ع��ري��ة ق��دم��ه��ا طاب 

جامعة �الإمار�ت. 
�جلهات  قدمت  �لطفل  خيمة  ويف 
�لرت�ثية  �لقرية  فعالية  �مل�شاركة 
وت�شمنت  �ل��رت�ث��ي،  و�الأ���ش��ت��ودي��و 

�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�إمارة  يف  �ملحلية  �لدو�ئر  ومديرو 
وز�رة  �إد�ر�ت  ومديرو  �لقيوين  �أم 
عن  �لر�شميون  و�ملمثلون  �لثقافة 
�الحتادية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��اء 

و�ملحلية و�لقطاع �خلا�س.
�لثقافية  �لقو�فل  مبادرة  وتنطلق 
�شاحب  دع��������وة  م�����ع  �ن�������ش���ج���ام���اً 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�لوطني  �ل��ت��اح��م  لتعزيز  ورع���اه 
�أهد�ف �خلطة  و�ملجتمعي وحتقق 
-2011( للوز�رة  �ال�شرت�تيجية 
�ملحافظة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة   )2013
وتعزيز  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ه���وي���ة  ع��ل��ى 
�ملجتمعية  ب��امل�����ش��ارك��ة  م��ق��وم��ات��ه��ا، 
�لو�شائل  وبكل  �لثقافية  و�لتنمية 

�ملتاحة.
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  وحتر�س 
وتنمية �ملجتمع على �شرورة �تخاذ 
�شاأنها  م��ن  �لتي  �الإج����ر�ء�ت  كافة 
�أن حتقق �الأه��د�ف �ال�شرت�تيجية 
باأن  و�لكفيلة  و�شركائها،  ل��ل��وز�رة 

�خليمة  ر�أ���������س  ����ش���رط���ة  ق���دم���ت���ه 
ث��م ق��دم��ت م��در���ش��ة م��اج��د �الأول 
�ل�شام  ف��ق��رة  �الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
�لوطني و�أد�ء �لق�شم، وقدم �أطفال 
لليولة،  عر�شا  �الأغ�����ش��ان  رو���ش��ة 
فيما عر�شت مدر�شة حامت �لطائي 
�مل�شرتكة موقف متثيلي وق�شيدة 
�شعرية مبنا�شبة �لقافلة، وو��شلت 
للفنون  �ل�شعبية  �لوطنية  �لفرقة 
تقدمي  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  �ل�شعبية 

جمموعة من �لعرو�س �لرت�ثية.
�لقافلة  ح�������ش���ور  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
وز�رة  �إد�ر�ت  م���دي���رو  ي��ت��ق��دم��ه��م 
�لثقافة  �مل��ر�ك��ز  وم��دي��رو  �لثقافة 
تفقدية  بجولة  قامو�  و�ملجتمعية 
وقرية  �ل���ع���رو����س  خ��ي��م��ة  ���ش��م��ل��ت 
�الأ�شر  وخيمة  �لرتفيهية  �الألعاب 
�ل�شعبي  �ل��ط��ب��خ  ورك�����ن  �مل��ن��ت��ج��ة 
�لطبية  �ل���ف���ح���و����ش���ات  وج����ان����ب 
مب�شاركة  �لفح�س  �أجهزة  وتوزيع 
�ل�شحة  ووز�رة  �الأح���م���ر  �ل��ه��ال 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى خ��ل��ي��ف��ة وم��ن��ط��ق��ة �أم 
�لقيوين �لطبية، �إ�شافة جلولتهم 

وخال  �ملا�شية  �ل��ث��اث��ة  �الأع����و�م 
�لعام �حلايل 2013.

�ل������وز�رة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أ����ش���اف���ت 
ت�شعى من خال قافلة فلج �ملعا 
ب�شكل  �لقو�فل  وم��ب��ادرة  �لثقافية 
�جل���ه���ات  ج����ه����ود  دم������ج  �إىل  ع������ام 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�ل�������وز�ر�ت 
�خلا�شة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  و�مل��ح��ل��ي��ة 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
�ملجتمعي  و�ل���رت�ب���ط  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ون�شر  �ملجتمعية  �ل��ق��ي��م  وت��ع��زي��ز 
و�شوال  �خ��ت��اف��ه��ا،  على  �لتوعية 
باملنتج �لثقايف يف �الإمار�ت �إىل كل 
�أماكن  �بتعدت  مهما  �لدولة  �أبناء 

�شكناهم.
�ل�شابري  ع��ف��ر�ء  �شعادة  و�أ���ش��ارت 
تركز على  �لقو�فل  �أن مبادرة  �إىل 
و�لثقافية  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �الأن�����ش��ط��ة 
باملجتمع  �مل��رت��ب��ط��ة  و�ل���رت�ث���ي���ة 
وخدمة  �لقافلة  م��وق��ع  يف  �ملحلي 
�الأن�شطة  خ�����ال  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع، 
بعناية  �خ����ت����ريت  �ل���ت���ي  �مل���ق���دم���ة 
 120 ن��ح��و  �إىل  ع���دده���ا  وو����ش���ل 

�خل���ي���م���ة ف���ع���ال���ي���ات �ل���ر����ش���م على 
وم�شابقات،  ح��ر،  ومر�شم  �ل��وج��ه، 
�لكرتونية  �ل�شخ�شيات  وع��ر���س 
ومرية  حمد  ل�شخ�شيات  �إ���ش��اف��ة 
و�شخ�شية �ل�شقر لرنامج حماية 
وفيديو حللقات �لر�شوم كرتونية.

قدم  �مل��ن��ت��ج��ة  �الأ�����ش����ر  خ��ي��م��ة  ويف 
م��رك��ز �ل��ت��ن��م��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة باأم 
�ملنتجة،  �الأ���ش��ر  معر�س  �لقيوين 
وور�شة �أ�شغال يدوية عن �لت�شكيل 
بال�شر�ميك، وقدم �شندوق خليفة 
�مل�شاريع  ح����ول  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ش���ة 
�ملنزلية للمر�أة، كما قدمت �خليمة 
جمهور  و�شارك   ، ثقافية  م�شابقة 
�خل���ي���م���ة يف ور�����ش����ة ت���وع���وي���ة عن 
و�لكهرباء  �ملياه  ��شتهاك  تر�شيد 
و�ملاء،  �لكهرباء  هيئة  تقدمي  م��ن 
وق��������دم م�����ش��ت�����ش��ف��ى خ���ل���ي���ف���ة ب�����اأم 
و  �ل�شمنة  عن  حما�شرة  �لقيوين 
لفقرة  �إ���ش��اف��ة  �ل�شكري،  �أم��ر����س 
قدمتها  �لتي  �لثقافية  �مل�شابقات 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 

�ملجتمع.

جانب من املوؤمتر فاطمة نا�سرتوقيع اتفاقية �سراكة بني موؤ�س�سة زايد و اح�ساء ابوظبي الهاملي والقبي�سي ي�ستمعان للورقة املقدمة باملوؤمتر
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تخريج 184 منت�سبا يف 4 دور�ت مبدر�سة �ل�سرطة �الحتادية 
و�لتاأهيل و�ملتابعة تعد مفخرة لدولتنا.

ق�شم  رئي�س  �ملقامي  حمد  في�شل  �لر�ئد  قال  جانبه  من 
�الحتادية  �ل�شرطة  مبدر�شة  باالإنابة  �لد�ر�شن  ���ش��وؤون 
مبعناه  �ل��ت��دري��ب  مهمة  عاتقها  على  �أخ���ذت  �مل��در���ش��ة  �إن 
ب�شورة  �ل�����ش��رط��ة  عن�شر  ت��دري��ب  يقت�شر  ف��ا  �ل��و����ش��ع 
تدريبه طو�ل فرتة  وي�شتمر  بل ميتد  كم�شتجد  �أ�شا�شية 
�ملت�شاعد  �لتنامي  ومو��شلة  �مل�شتجد�ت  ملتابعة  عمله 
خمي�س  �ل��ل��و�ء  ق��ام  �حلفل  نهاية  ويف  وم��ع��ارف��ه.  ملهار�ته 
�شيف بن �شويف ير�فقه �لعميد �أحمد عبد�هلل �لهاجري 
على  �جلو�ئز  بت�شليم  �الحتادية  �ل�شرطة  مدر�شة  مدير 

�ملتفوقن و�ل�شهاد�ت على خريجي �لدور�ت. 

من  وع��دد  �الحت��ادي��ة  �ل�شرطة  مدر�شة  مدير  �لهاجري 
على  �لد�خلية  وز�رة  وحر�س  �هتمام  باملدر�شة  �ل�شباط 
�لعمل ب�شورة منهجية لتطوير وتنمية �لكو�در �لب�شرية 
من خال �لدور�ت �لتدريبية �ملختلفة �شعياأ منها للو�شول 
�إىل جمتمع �أكر �أمانا. و�أو�شح �أن وز�رة �لد�خلية لديها 
�هتمام بتدريب منت�شبيها �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها 
��شرت�تيجية  تنفيذ  �إىل  تهدف  و��شحة  لروؤية  جت�شيد� 
�الأ�ش�س  باعتبارهما  و�لتاأهيل  �لتدريب  �ل��وز�رة يف جمال 
�أهد�فها  �ل�����ش��رط��ة يف حت��ق��ي��ق  ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ق���وة  �ل����ذي 
�لتي  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. وغ��اي��ات��ه��ا 
تتمتع بها وز�رة �لد�خلية و�لتي نالت حظها من �لتدريب 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شرطة  �للو�ء خمي�س �شيف بن �شويف مدير عام  �شهد 
�أربع  تخريج  حفل  �لد�خلية  ب��وز�رة  �الحت��ادي��ة  �جلنائية 
و�الأفر�د  �ل�شباط  ل�شف  �لتاأ�شي�شية  �ل��دورة  هي  دور�ت 
�لثانية ودورة ت�شغيل  �الأوىل ودورة �ل�شائف �لكيميائية 
�لوظيفي  و�النتماء  �ل��والء  ودورة  �لر�بعة  �لترت�  �أجهزة 
�ل�����ش��اد���ش��ة و�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت مب��در���ش��ة �ل�����ش��رط��ة �الحتادية 
�لقياد�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ن��ت�����ش��ب��ا   184 ف��ي��ه��ا  و�����ش����ارك 
و�الإد�ر�ت �لتابعة لوز�رة �لد�خلية. و�أكد �للو�ء بن �شويف 
يف كلمة خال �حلفل �لذي ح�شره �لعميد �أحمد عبد�هلل 

�لطاير يطلع م�سوؤواًل �سود�نيًا على �ملمار�سات 
�لعاملية �لتي تطبقها هيئة كهرباء ومياه دبي

•• دبي-وام:
�طلع �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�س �الد�رة �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �ملهند�س 
مو�شى عمر �أبو �لقا�شم وكيل وز�رة �ملو�رد �ملائية و�لكهربائية يف �ل�شود�ن على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي تطبقها 
�ل�شيف  �ب��دى  �ل�شود�ين يف مكتبه حيث  �مل�شوؤول  �لطاير  لقاء  ذلك خال  و�ملياه. جاء  �لكهرباء  �لهيئة يف قطاع 
�لرغبة يف �ال�شتفادة من خر�ت �لهيئة يف جمال �لفاقد �لكهربائي و�لتن�شيق مع �لقطاعات �ملعنية يف جمال �لطاقة 
�مل�شوؤولة عن  وز�رت��ه  �ل�شود�ين عمل  و�لكهربائية  �ملائية  �مل��و�رد  وز�رة  وكيل  و��شتعر�س  لا�شتفادة من جتاربهم. 
و�شع �ل�شيا�شات و�لقو�عد �لعامة و�ملتعلقة بتنمية �ملو�رد �ملائية وتطويرها وتوليد �لطاقة �لكهربائية من خمتلف 
م�شادرها ونقلها وتوزيعها و�إجازة �خلطط و�لر�مج �لعامة للكهرباء وترجمتها �إىل م�شروعات ومتابعة تنفيذها. 
�شعيد  �شعادة  �ىل  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شود�ين  �مل�شوؤول  وتقدم  بينهما.  �مل�شتقبلية  �لتعاون  �جلانبان فر�س  وبحث 

حممد �لطاير على ح�شن �ال�شتقبال و�ل�شيافة وتبادل �الآر�ء يف كل ما يخدم قطاع �لطاقة. 

جمعية النا�سرين الإماراتيني تعمل على تعزيز الن�سر العربي

�جلمعية ُت�سهم يف عقد لقاء�ت بني �الحتاد �لدويل و�حتاد�ت تون�س و�ل�سعودية

موؤمتر �خلدمة �الجتماعية 2013 يوؤكد على �سرورة تكامل �الأدو�ر بني �الإعالم و�لتنمية �الجتماعية
•• ال�شارقة-وام:

�كد �مل�شاركون يف موؤمتر �خلدمة �الجتماعية �لر�بع 2013 على �شرورة 
تكامل �الأدو�ر بن �الإعام و�لتنمية �الجتماعية ك�شريك �أ�شا�شي لدعم 
�خلطط �لتنموية �ال�شرت�تيجية خا�شة �ن دور �الإعام ال يقت�شر على 
نقل �ملعرفة ون�شرها بل يتعدى ذلك �إىل �لدور �لتفاعلي مع �ملجتمع يف 
نقل �لر�أي و�لر�أي �الآخر ونقل �حتياجات �ملو�طنن و�الهتمام بالفئات 
نظمت  ق��د  بال�شارقة  �الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  وك��ان��ت  �ملختلفة. 
�شمو  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة  �ل��ر�ب��ع  �الجتماعية  �خل��دم��ة  م��وؤمت��ر  فعاليات 
ونائب حاكم  �لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  �ل�شيخ 
�ل�شارقة حتت �شعار �لتنمية �الجتماعية مطلب ��شرت�تيجي مبقر غرفة 
وجتارة و�شناعة �ل�شارقة مب�شاركة نخبة من �ملخت�شن من �لعاملن يف 

موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة يف �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
�الجتماعية  �لتنموية  �ل��ر�م��ج  كافة  �إدر�ج  ب�شرورة  �مل��وؤمت��ر  و�و���ش��ى 
و�لعد�لة  �ل��ت��و�زن  لتحقيق  �لنائية  و�مل��ن��اط��ق  و�ل��ق��رى  �مل��دن  جميع  يف 
بالتدريب  �ملجتمع  ن��و�ة  باعتبارها  �الأ�شرة  بتقوية  و�الهتمام  �لتنموية 
و�لتعامل  و�لتما�شك  �الأ�شري  �لرت�بط  جماالت  يف  و�لتوعية  و�لتاأهيل 
مع �الأزم��ات �الأ�شرية وتلبية �حتياجات جميع �الأف��ر�د من خال تقبل 
م�شكاتهم  مع  و�لتعامل  منوهم  مر�حل  كافة  يف  �الأ�شرة  �أف��ر�د  جميع 
بالود و�حلب وحماية �مل�شت�شعفن منهم من كل ما يهدد �شامتهم ومن 
وهو�يات  مهار�ت  تنمية  على  و�لرتكيز  و�خلارجية  �لد�خلية  �الأخطار 
�الأ�شري  �الإن��ت��اج  دع��م  �ملوؤمتر �شرورة  و�ك��د  �ملحتاجن منهم.  وق��در�ت 
�ل�شوق وذلك  �ملنتجات و�ل�شلع مناف�شة حقيقية يف  و�الرتقاء به لتكون 
و�لتاأهيل  و�لتدريب  �ملوؤ�ش�شات  �لطاقات مع خمتلف  توحيد  من خال 
و�إد�رة  و�لت�شويق  و�لت�شعري  �الإن��ت��اج  ج���ودة  جم��ال  يف  �ملنتجة  ل��اأ���ش��ر 

من  �جل��ه��ود  وتن�شيق  بينها  فيما  �لتنموية  �ال�شرت�تيجية  �لتوجهات 
باأكمله  �ملجتمع  على  �جلهود  وتركيز  م�شتد�مة  �جتماعية  تنمية  �أج��ل 
و�أف��ر�ده. كما �كد على �لرتكيز  لرفع م�شتوى نوعية �حلياة للمجتمع 
جمال  ويف  عموما  �لقطاعات  كافة  يف  �لعامل  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  على 
�لتي  �خل��دم��ات  تقدمي  م��ن  لتمكينهم  خ�شو�شا  �الجتماعية  �خل��دم��ة 
�ملجتمع من  و�أف��ر�ده وترفع م�شتوى ج��ودة �حلياة يف  باملجتمع  ترتقي 
مبادر�ت  بتبني  لديهم  �الب��د�ع  �ملوظفن وحتفيز  ق��در�ت  تعزيز  خ��ال 
�حتياجات  لتلم�س  �لهادفة  �ملهار�ت  �ملوظفن  و�ك�شاب  باالإبد�ع  خا�شة 
�لعميل وحتقق �لرفاهية له وتدريب �ملوظفن على ��شتخد�م مقايي�س 
و�أدو�ت حديثة وفق منهجيات علمية. ودعا �ملوؤمتر �ىل �الرتقاء مبهنة 
�ملهنة وفقا  ملز�ولة  �ملمار�شن  �خلدمة �الجتماعية من خال ترخي�س 
وت�شجيع  �الج��ت��م��اع��ي��ن  جمعية  دور  وتفعيل  ح��دي��ث��ة  علمية  مل��ع��اي��ري 
و��شد�ر  �الجتماع  وعلم  �الجتماعية  �لعلمي يف جمال �خلدمة  �لبحث 
جملة علمية �جتماعية و�ل�شعي لتطوير منهج �خلدمة �الجتماعية يف 
�جلامعات مبا يتاءم مع �الحتياجات �ملتغرية للمجتمع و�إعادة طرحه 
وعدم �قت�شار �لتخ�ش�س على علم �الجتماع و�الهتمام بحركة �لرتجمة 
�الجتماعية  �خلدمة  جم��ال  يف  �حلديث  �لغربي  �لفكر  على  و�النفتاح 
ونقله للغة �لعربية. وقالت عفاف �إبر�هيم �ملري رئي�شة د�ئرة �خلدمات 
�أقيم حتت  �الجتماعية بال�شارقة �ن موؤمتر �خلدمة �الجتماعية �لذي 
�شعار �لتنمية �الجتماعية مطلب ��شرت�تيجي حظي بح�شور �مل�شوؤولن 
�لتنمية  وممثلي �جلهات �ملخت�شة بالدولة ومب�شاركة خر�ء يف جمال 
�لتنمية  جم��ال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �ل�شوء  و�شلط  �الجتماعية 
وتعزيز  �مل�شتد�مة  �الجتماعية  �لتنمية  عجلة  دفع  وكيفية  �الجتماعية 
�لتنمية  ركز على  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شافت  �ملجال.  �لعاملن يف هذ�  ق��در�ت 
�الجتماعية ملا لها من دور فعال يف تلبية �حتياجات �ملو�طن وتطلعاته 

و�شبط �الإن��ت��اج �الأ���ش��ري وفقا ملعايري �جل��ودة من خ��ال عقد �شر�كات 
مع �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة لدعم �الإنتاج �الأ�شري وتخفي�س �لر�شوم 
�أو تقنن رخ�س �الإنتاج و�إيجاد منافذ للتوزيع و�لتدريب وعمل جائزة 
�لتطوعية  �ملنظمات  دور  تفعيل  �ىل  باالإ�شافة  �الأ�شري  باالإنتاج  خا�شة 
وثمنت  �الجتماعية.  �لرعاية  من  و�ملحرومة  �ملهم�شة  �لفئات  لرعاية 
د�ئرة �خلدمات �الجتماعية بال�شارقة �جلهود �لتي بذلتها جميع �جلهات 
الإجناح �ملوؤمتر من حيث �مل�شاركة يف تقدمي �ور�ق �لعمل �لتي عر�شت 
للنهو�س  �الإ�شتري�تيجي  و�لتنفيذ  و�لتفكري  �لتخطيط  على  ورك���زت 
بعملية �لتنمية �الجتماعية �مل�شتد�مة و�مل�شاركة �لفريدة و�ملتميزة من 
�ملجاالت  �لتنمية مبختلف  ��شتد�مة  �لتي ت�شعى �ىل  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 
و�لتعاون من هذه �ملوؤ�ش�شات و�مل�شاركة �لر�ئدة من دول جمل�س �لتعاون 
ل��دف��ع عجلة  و�أف��ك��اره��م  ب��اآر�ئ��ه��م  و�إث���ر�ئ���ه  �مل��وؤمت��ر  �خلليجي بح�شور 
�ملجتمع  �أف��ر�د  �حتياجات جميع  وتلبية  فيه خري  ملا  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

يف دول �ملجل�س. 
جمتمع  على  و�حلفاظ  �الجتماعية  �لتنمية  حتقيق  �ىل  �ملوؤمتر  ودع��ا 
ويعي�س  ج��ي��دة  ب�شحة  ومتمتع  متعلم  هويته  على  حم��اف��ظ  متاحم 
و�شرورة  وط��ن��ه  خل��دم��ة  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  وف��ع��ال  و��شتقالية  ب��ك��ر�م��ة 
�لب�شري  ب��امل��ورد  و�الرت��ق��اء  للمو�طنن  �الجتماعية  �حل��اج��ات  ت��اأم��ن 
الأفر�د  �لفعالة  �مل�شاركة  فر�س  و�إيجاد  و�لتطوير  و�لتدريب  بالتاأهيل 
�ملجتمع باالإنتاج و�لعمل و�يجاد �لفر�س �لوظيفية يف كافة �لقطاعات 
و�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��ف��ق��ر ودع���م �مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�ل��ع��د�ل��ة يف توزيع 
على  �مل��وؤمت��ر  و�ك��د  �ملجتمع.  الأف���ر�د  �ل�شحية  �لرعاية  و�شمان  �مل���و�رد 
�أ�شا�س  على  للمو�طن  �مل��ق��دم��ة  �الجتماعية  �خل��دم��ات  وت�شميم  ب��ن��اء 
�ل�شر�كات  وعقد  �حتياجاته  تلبية  وكذلك  تو�جهه  �لتي  �مل�شكات  حل 
�ال�شرت�تيجية �لتنموية بن خمتلف موؤ�ش�شات �ملجتمع من �أجل توحيد 

يف ظل تطور �ملجتمعات وتز�يد �ملوؤثر�ت عليها و�لتي تتطلب بذل �ملزيد 
من �جلهود �مل�شرتكة بن خمتلف موؤ�ش�شات �ملجتمع وبن �ملجتمع نف�شه 
خا�شة �ن عملية �لتنمية �الجتماعية ال ميكن �ختز�لها يف جهود موؤ�ش�شة 
و�حدة بل تاأتي نتيجة تخطيط وتن�شيق وت�شافر جلهود طويلة �الأمد 
هي  �الجتماعية  �لتنمية  �أن  �إىل  ولفتت  و�الأف���ر�د.  �ملوؤ�ش�شات  كافة  بن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  باملجتمع ودفع عملية  للنهو�س  ��شرت�تيجي  مطلب 
�الأول��وي��ات للحفاظ على جمتمع متاحم حمافظ على  �لتي تعد من 
و��شتقالية  ب��ك��ر�م��ة  وي��ع��ي�����س  ج��ي��دة  ب�شحة  وم��ت��م��ت��ع  متعلم  ه��وي��ت��ه 
�الجتماعية  �لتنمية  ب��اأن  ونوهت  وطنه.  خلدمة  �إيجابي  ب�شكل  وفعال 
�شغلت م�شاحة كبرية من روؤي��ة دولة �الإم��ار�ت يف جميع �ملجاالت �شو�ء 
�إىل وجود  �أدى  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة وغ��ريه��ا مم��ا  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  �لعي�س  م�شتويات  باأف�شل  وينعم  بهويته  متم�شك  متاحم  جمتمع 
3 جل�شات عمل يف  �ملوؤمتر  بيئة معطاءة م�شتد�مة. وت�شمنت فعاليات 
يومه �الأول بحيث تناولت �جلل�شة �الأوىل �لبناء �ال�شرت�تيجي لعملية 
�لتنمية �الجتماعية من خال ورقتي عمل حول تطلعات �ملو�طن من 
�خلدمة �الجتماعية و�أ�شرتي بن �لو�قع و�لطموح ودورها �مل�شتقبلي يف 

�لتنمية.
ورقة  خ��ال  من  �ال�شرت�تيجي  �لتطبيق  �لثانية  �جلل�شة  تناولت  كما   
عمل حول �الرتقاء باملجتمع من �لدعم �إىل �لتنمية �الجتماعية وورقة 
�الجتماعية  �لتنمية  يف  ودوره  �الجتماعي  �الإع���ام  ح��ول  �خ��رى  عمل 
كنتائج  �الجتماعية  �لتنمية  يف  من��اذج  �لثالثة  �جلل�شة  تناولت  ..بينما 
للتطبيق �ال�شرت�تيجي يف جمال �لتنمية �الجتماعية يف دولة �الإمار�ت 
و�شلطنة عمان ومملكة �لبحرين. وعقدت �شمن �ملوؤمتر يف يومه �لثاين 
4 ور�س عمل ركزت على تعزيز وبناء قدر�ت �لعاملن يف جمال �لتنمية 

�الجتماعية و�أ�شرفت على تنفيذها جامعة �ل�شارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ع�����ق�����دت ج���م���ع���ي���ة �ل����ن����ا�����ش����ري����ن 
�الإم���ار�ت���ي���ن �ج��ت��م��اع��اً م��ع �حتاد 
وممثلن  �ل���دول���ي���ن  �ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�لتون�شين  �لنا�شرين  �حت��اد  م��ن 
�ل�شعودين،  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  و�حت�����اد 
م�����ش��ارك��ة �جلمعية  خ���ال  وذل����ك 
�لدويل  لندن  فعاليات معر�س  يف 

للكتاب.
بدور  �ل�شيخة  �الإج��ت��م��اع  وح�شر 
رئي�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت 
�الإمار�تين،  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  جمعية 
وي����وجن ���ش��وك ���ش��ي، رئ��ي�����س �حتاد 
و�بر�هيم  �ل��دول��ي��ن،  �ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�ملعلم، نائب رئي�س �حتاد �لنا�شرين 
�الأمن  �ملعلج،  وحممد  �لدولين، 
�لعام الحتاد �لنا�شرين �لتون�شين، 
و�أح���م���د �حل���م���د�ن، رئ��ي�����س �حتاد 

�الأف�شل  �ل�����ش��ب��ل  �إىل  �الإج���ت���م���اع 
�لعربي يف  �لتمثيل  لرفع م�شتوى 
�الحتاد �لدويل للنا�شرين، و�أبدت 
�الإمار�تين  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  جمعية 
��شتعد�دها  �الإج����ت����م����اع  خ������ال 
جمعيات  ملختلف  �ل��دع��م  لتقدمي 
�لوطن  يف  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  و�حت������اد�ت 
ع�شوية  ع��ل��ى  للح�شول  �ل��ع��رب��ي 
للنا�شرين،  �ل���������دويل  �الحت���������اد 
�لن�شر  ���ش��ن��اع��ة  ن���ط���اق  وت��و���ش��ي��ع 
و��شتك�شاف  �لعاملية،  نحو  �لعربي 
�لتي  �لعقبات  على  �لتغلب  �شبل 
قد تو�جههم خال عملية �لتقدم 

بطلب �لع�شوية.
بنت  ب���������دور  �ل�������ش���ي���خ���ة  وق�����ال�����ت 
حديث  يف  �ل���ق���ا����ش���م���ي،  ���ش��ل��ط��ان 
ل��ه��ا ع��ن �الإج���ت���م���اع: ُي��ع��ت��ر ر�أ�س 
�مل�����ال �ل��ف��ك��ري �أح�����د �أه�����م �مل�����و�رد 
�ل�شعي  ه��ن��ا ج���اء  �أم����ة، وم���ن  الأي 

جمعية  مو��شلة  موؤكدة  �لعربي. 
�ل�شعي  �الإم���ار�ت���ي���ن  �ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�شعيهم  يف  �لعربية  �ل���دول  ل��دع��م 
�لنا�شرين  �حت����اد  ع�����ش��وي��ة  ل��ن��ي��ل 
لتعزيز  معهم  و�لعمل  �لدولين، 
و�لنامية  �مل��زده��رة  �لن�شر  �شناعة 

يف �ملنطقة.
م��ن جهته ق��ال ي��وجن ���ش��وك �شي، 
رئي�س �حتاد �لنا�شرين �لدولين: 
�شررنا بروؤية هذه �لزيادة �ل�شريعة 
�ملتقدمة  �لعربية  �ل���دول  ع��دد  يف 
ُيعتر  حيث  �الحت��اد  ع�شوية  �إىل 
ذل���ك دل��ي��ًا و����ش��ح��اً ع��ل��ى �لنمو 
�ل�����ذي ي�����ش��ه��ده ق���ط���اع �ل��ن�����ش��ر يف 
�مل���ن���ط���ق���ة. ون���ت�������ش���رف يف �حت�����اد 
�ل��ن��ا���ش��ري��ن �ل��دول��ي��ن �ل��ع��م��ل مع 
هذه �الإحتاد�ت بهدف �لتغلب على 
وتطوير  تو�جههم،  �لتي  �لعقبات 
هياكلهم  �شمن  �لازمة  �الأنظمة 

�ل���ن���ا����ش���ري���ن �ل�������ش���ع���ودي���ن. ومت 
خال �الإجتماع بحث �شبل تفعيل 
�لن�شر  �حت�������اد�ت  ب���ن  �ل��ت��و����ش��ل 
جهة،  م��ن  و�ل�شعودية  �لتون�شية 
من  �ل��دول��ي��ن  �لنا�شرين  و�حت���اد 
ب��ه��دف دع��م م�شاعي  �أخ���رى  جهة 
�حل�شول  يف  �لعربين  �الحتادين 
�حتاد  يف  �لكاملة  �لع�شوية  على 

�لنا�شرين �لدولين.
كما مت خال �الإجتماع �لذي ُعقد 
�لدويل  �ل�شارقة  يف جناح معر�س 
�لعمل  جتربة  ��شتعر��س  للكتاب 
جمعية  ب����ن  �ل���ق���ائ���م  �مل�������ش���رتك 
�ل��ن��ا���ش��ري��ن �الإم���ار�ت���ي���ن و�حت���اد 
و�ملوؤهات  �ل��دول��ي��ن،  �لنا�شرين 
و�مل�����ق�����وم�����ات �ل����ت����ي �����ش����اع����دت يف 
�الإمار�تين  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  ح�����ش��ول 
�حتاد  يف  �لكاملة  �لع�شوية  على 
تطرق  كما  �ل��دول��ي��ن،  �لنا�شرين 

الإق����ام����ة وت���ط���وي���ر ���ش��ن��اع��ة ن�شر 
�لعربي،  �ل��ع��امل  يف  ون�شطة  قوية 
حيث ُتعتر هذه �ل�شناعة عن�شر�ً 
و�لنمو  �ل��ت��ق��دم  �شمان  يف  ح��ي��وي��اً 
يجب  ذل��ك  ولتحقيق  و�الإزده�����ار، 
�لعامل  يف  �ل���ن���ا����ش���ري���ن  ت���و�����ش���ل 
و�لتجارب  �خل����ر�ت  م��ع  �ل��ع��رب��ي 

�لدولية �ملتوفرة .
و�أ�شافت: ت�شاهم لقاء�ت من هذ� 
لتطوير  �مل�شاعي  دع��م  يف  �لقبيل 
�حل���رك���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل����زده����رة يف 
�أ���ش�����س متينة  و�إق����ام����ة  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�لعامل.  يف  �لعربي  �لن�شر  لقطاع 
ولقد ��شتطعنا يف جمعية �لنا�شرين 
�الإم���ار�ت���ي���ن م��ن��ذ �ل��ع��ام 2009 
يف حت��ق��ي��ق جن����اح����ات و�جن�������از�ت 
�ملنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ك���ب���رية 
�لنجاحات  ه��ذه  ت��ك��ر�ر  ون��اأم��ل يف 
عاملنا  ���ش��م��ن  �أخ�������رى  ب����ل����د�ن  يف 

�ل����دويل  �إىل �الحت�����اد  ل��ي��ن�����ش��م��و� 
باأن  ثقة  على  ون��ح��ن  للنا�شرين. 
وتو�شيع  �لتنظيمية  �ملهام  تطوير 
ب��ل��د�ن��ه��م �شوف  ت���اأث���ريه���ا ���ش��م��ن 
�لتقدم.  م��ن  �مل��زي��د  ع��ل��ى  ي�شجع 
و�أكد على �أن هناك رغبة قوية من 
�لنا�شرين �لعرب لتطوير �شناعة 

�لن�شر يف �ملنطقة، و�أنه من خال 
ميكنهم  ناجحة  باأمثلة  �الإق��ت��د�ء 
�إحد�ث تغيري �إيجابي د�ئم يف هذ� 
�لقطاع وو�شع �لعامل �لعربي بقوة 

على خارطة �لن�شر �لعاملية.
�لنا�شرين  جمعية  تاأ�شي�س  ويعود 
25 من فر�ير  �إىل  �الإم��ار�ت��ي��ن 

2009 ككيان عام يخدم �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من خال �لعمل 
�لن�شر  ����ش���ن���اع���ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�جلمعية  وح�����ش��ل��ت  �الإم���ار�ت���ي���ة. 
�لنا�شرين  �حت����اد  ع�����ش��وي��ة  ع��ل��ى 
�لنا�شرين  �حتاد  وع�شوية  �لعرب 

�لدولين.

تعريف طلبة �لعني 
للتكنولوجيا بقانون �الإقامة

فريق حملة �أ�سرتي �أمانتي يزور جمل�س حممد بن ركا�س 

كرد�ستان �لعر�ق تثمن م�ساركة معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب �الأوىل مبعر�س �ربيل 2013
عّرفت �إد�رة �الإقامة و�شوؤون �الأجانب يف �لعن طلبة 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعن  بجامعة  �لقانون  كلية 
�ألقتها  �الأج��ان��ب، يف حما�شرة  و�إق��ام��ة  قانون دخ��ول 
مبكتب  �ل��ق��ان��وين  �لباحث  �ل�شام�شي،  خلفان  م���وزة 

�ل�شوؤون �لقانونية �لتابع لاإد�رة.
مل���و�د �لقانون،   وق��دم��ت �مل��ح��ا���ش��رة ع��ر���ش��اً و���ش��رح��اً 
�ملعني بتنظيم وجود �الأجانب من خمتلف �جلن�شيات 
و�ل��ف��ئ��ات، و�إق��ام��ت��ه��م د�خ���ل �ل��دول��ة، و�أن����و�ع �أذون���ات 

�لدخول وت�شاريح �الإقامة.
بينها  وم���ن  ل�����اإد�رة،  ت���رد  �ل��ت��ي  للق�شايا  وت��ط��رق��ت 
حكمهم  يف  وم��ن  �ملنازل  يف  �مل�شاعدة  بالفئة  �خلا�شة 
تعتمد على  قانونية  �آلية  وفق  )�خل��دم(، ومعاجلتها 

حفظ حق �لكفيل و�ملكفول.

باخلدمات  �لطلبة  تعريف  على  �ملحا�شرة  و��شتملت 
وجموع  للجمهور،  �الإد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة 
�أق�شامها  خمتلف  وع��ر  مقرها،  يف  معها  �ملتعاملن 
�ملعامات يف وقت  �إجناز  �آلية  و  ومكاتبها �خلارجية، 

قيا�شي وفق متطلبات �جلودة.
ورحب �لعقيد خليفة مطر بالقوبع �حلمريي، مدير 
�ل��ع��ن، بالطلبة  �الأج��ان��ب يف  و���ش��وؤون  �الإق��ام��ة  �إد�رة 
موؤكد�ً  �لدولة،  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  من 
�ملوؤ�ش�شات  مع  للتعاون  �لد�ئم  �لعن  �إقامة  ��شتعد�د 
ل��ت��ط��وي��ر م�شتوى  �مل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و���ش��ع��ي��ه��ا 
جت�شيد�ً  �مل��وؤ���ش�����ش��ات،  ه��ذه  م��ع  وتعزيزها  �ل�����ش��ر�ك��ات 
لتوطيد  �ل���ر�م���ي���ة  �ل��������وز�رة  و�����ش���رت�جت���ي���ة  ل����روؤي����ة 

�ل�شر�كات من �أجل �ملحافظة على ثقة �ملجتمع . 

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  برعاية 
�لوزر�ء، وزير �لد�خلية، ويف �إطار �حلملة حملة )�أ�شرتي �أمانتي( �لتي تنفذها 
�أبوظبي، قام �م�س وفد من قيادة �ل�شرطة، بزيارة  �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
جمل�س �ل�شيخ حممد حمد بن ركا�س �لعامري �شيخ قبيلة �لعو�مر،ع�شو 
�ملنطقة  يف  �ليحر  مبدينة  ،وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  �ال���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س 
�ملجل�س  �لعامري ع�شو  ركا�س  بن  �شامل حممد  �ل�شيخ  �ل�شرقية، بح�شور 
�لوطني �الحتادي، وعدد كبري من �أبناء �ملنطقة، حيث قام �لفريق بال�شرح 
�لعملي لكيفية �لتعامل مع �حلو�دث �لطارئة وغري �ملتوقعة حلظة وقوعها، 
مثل �حلر�ئق و�الإ�شابات وخمتلف �حلو�دث �ملنزلية �لتي قد حتدث ب�شكل 
مفاجئ، وقدم �لفريق طرق �لوقاية من هذه �حلو�دث و�الإ�شعافات �الأولية 
�لفريق  قام  �حل��ادث، كما  وق��وع  للم�شاب حلظة  �ملمكن تقدميها  �لتي من 
باالإجابة على �أ�شئلة و��شتف�شار�ت �حل�شور حول كيفية �لتعامل يف مثل هذه 
�حلاالت، وبنهاية �لزيارة عر �ل�شيخ حممد بن ركا�س عن �شكره وتقديره 
�لتوعوية  �حلملة  ه��ذه  لرعايته  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  ل�شمو 

و�لتثقيفية �لتي تهدف للو�شول �إىل جمتمع �أكر �أماناً و�شامة.

•• ال�شارقة –الفجر:

ثمن رئي�س �إقليم كرد�شتان �لعر�ق م�شعود 
بارز�ين دور �إمارة �ل�شارقة يف ن�شر �لثقافة 
لدعم  �ملختلفة  وجهودها  و�لعلوم،  و�لفكر 
وب�شمنها  �ملنطقة  يف  �لثقافية  �مل�����ش��اري��ع 
�لكتاب  م���ع���ار����س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�ربيل  ملعر�س   8 �ل���دورة  فعاليات  ال�شيما 
�شهر  خ��ال  �ربيل  يف  �أقيمت  �لتي  للكتاب 
�إبريل �حلايل مب�شاركة نحو 250 د�ر ن�شر 
موؤ�ش�شة  ونظمه  ودول��ي��ة،  وحملية  عربية 
�ملدى لاإعام و�لثقافة و�لفنون بالتعاون 
مع وز�رة �لثقافة و�ل�شباب يف حكومة �إقليم 
ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق. و�أ����ش���اد ب����ارز�ين بدور 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 

�مل��ج��ال، وم��ا يبذله  �ل�شارقة يف ه��ذ�  حاكم 
و�لكتاب  �ملثقفن  دع��م  �شبيل  يف  جهد  من 
ب��ح�����ش��ور معر�س  ورح�����ب  و�ل���ن���ا����ش���ري���ن، 
�ي���اه �ىل  �ل����دويل للكتاب د�ع��ي��اً  �ل�����ش��ارق��ة 
�شرورة تكر�ر �مل�شاركة ال�شيما �نها �مل�شاركة 
�الإم������ار�ت يف  ل��دول��ة  و  ل��ل��م��ع��ر���س  �الأوىل 
�لت�شريحات خال  ه��ذه  وج���اءت  �ل��ع��ر�ق، 
�ل�شارقة  م��ع��ر���س  ب�����ارز�ين جل��ن��اح  زي�����ارة 
�ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ويف ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة قال 
���ش��ع��ادة �ح��م��د ب��ن رك��ا���س �ل��ع��ام��ري مدير 
ال�شك  للكتاب:  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س 
�ل�شارقة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل�����دور  �أن 
�حلدود  تعدى  قد  �لثقافية  �ل�شاحة  على 
�إقليمية  م�����ش��ت��وي��ات  �ىل  وو���ش��ل  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�ملتحققة  �ل��ن��ج��اح��ات  ج��م��ي��ع  و�أن  م��ه��م��ة، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ب�����ش��م��ات  ت�شهد 

�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة �لذي حر�س 
على �لتوجيه و�ملتابعة و�لدعم، لذلك كانت 
و��شعة  �ربيل  معر�س  يف  �مل�شاركة  �أ���ش��د�ء 
وطيبة، هذ� وقد �أ�شاد بارز�ين و�مل�شوؤولن 
و�الإقبال  �لقا�شمي  مبن�شور�ت  �الآخ��ري��ن 
�ملن�شور�ت،  وتلك  �مل�شرح  كتب  �لكبريعلى 
�أ�شاد كذلك مبعر�س �ل�شارقة �لدويل  كما 
�لذين  �لعر�قين  �لكتاب  و�إقبال   ، للكتاب 

�أبدو� رغبتهم يف ن�شر كتبهم يف �ل�شارقة .
ه�����ذ� وق�����د ���ش��ه��د ج���ن���اح �مل���ع���ر����س �إق���ب���ال 
خمتلف  م��ن  �ملكتبات  م�����ش��وؤويل  م��ن  كبري 
عن  خالها  ع��رو�  �لعر�قية،  �ملحافظات 
و��شتيعاب  ت��ن��ظ��ي��م  مب�����ش��ت��وى  �إع��ج��اب��ه��م 
�ملعر�س الأعد�د متز�يدة �شنوياً كدليل على 

جناحه �مل�شتمر.
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اإعــــــــــالن
�ل�شرق  �ل�ش�����ادة/عبري  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للكمبيوتر
رخ�شة رقم:CN 1048614  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل ر��شد �شامل عبد �هلل �لنقبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممود عبد �هلل حممود حميد�ن حماد

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
جنم  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليالينا للرجال
رخ�شة رقم:CN 1167705  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد �هلل �بر�هيم �شامل �لطنيجي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد �بر�هيم يو�شف �بر�هيم �خلوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ريا�س حممد عبا�س
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برو�شريف �لبادي 
ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1038136  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة برو�شريف ميدل �ي�شت �يه ��س

PROSERV MIDDLE EAST AS

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف برو�شريف �ك�شبورت �يه ��س

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بنيدر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1194299 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملوج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الزرق للهد�يا
رخ�شة رقم:CN 1196958 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/دملون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمو�د �لغذ�ئية
رخ�شة رقم:CN 1021450 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ملرطبات  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعربية - فرع  رخ�شة رقم:CN 1106092 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شريف علي حممود حممد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نيلز يا�شن - �لعقاد )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد �لعزيز حممد �شالح �لعقاد
د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العان و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

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

�لزين العمال �ملطابخ
رخ�شة رقم:CN 1128151  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شامل علي �شعيد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف هيفاء عبد �هلل �شامل ر��شد �ملزيني

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �لن�شر  �ل�ش�����ادة/مز�يا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1378077 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مز�يا �لن�شر لل�شيانة �لعامة
MAZAYA AL NASR GENERAL MAINTENANCE

�ىل/مز�يا �لن�شر لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت 
MAZAYA AL NASR GENERAL MAINTENANCE AND PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�در�تها)6820001(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت عبد �لعزيز 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1021069 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 0.80*3.4

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت عبد �لعزيز ذ.م.م
ABDUL AZIZ SUPERMARKET LLC

�ىل/بقالة عبد �لعزيز ذ.م.م 
ABDUL AZIZ BAQALA

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
�لفرج   مفتاح  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1182480 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1.5*7.8 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم مفتاح �لفرج
MUFTAH ALFARJ RESTAURANT

�ىل/مطعم ميا 
MELA RESTAURANT

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
للخياطة  �شتايل  �ل�ش�����ادة/بدوية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1442672:لن�شائية ذ.م.م  رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3.50
تعديل ��شم جتاري:من/بدوية �شتايل للخياطة �لن�شائية ذ.م.م

BADAWYAH STYLE LADIES TAILORS LLC

�ىل/كازه لازياء �ملغربية ذ.م.م 
CAZA MOROCCAN FASHIONS LLC

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ر�س �ملعر�ج لتجارة �ملو�د 

CN 1179607:لغذ�ئية  رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3
تعديل ��شم جتاري:من/ر�س �ملعر�ج لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

ARDH AL MEARAAJ FOODSTUFF TRADING

�ىل/نور �حلذيفة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
NOOR AL HUDAIFA FOODSTUFF TRADING

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

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زهرة �ل�شلطان لقطع غيار �ل�شيار�ت 

رخ�شة رقم:CN 1042290 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.30*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل ��شم جتاري:من/زهرة �ل�شلطان لقطع غيار �ل�شيار�ت

ZAHRAT AL SULTAN CARS SPARE PARTS
�ىل/�لفريج للدوخة و�ملد�ويخ 

ALFREEJ SMOKING TOOLS
تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م2 ق7 �شرة �ملالك ظافر �شحمي جابر �الحبابي 

�ىل �بوظبي بني يا�س غرب حمل 5 بناية ورثة يافور غامن �ملن�شوري
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �الدو�ت ولو�زم �لتدخن - بالتجزئة)4723002(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت)4530001(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لظاهر �لعاملية لا�شتثمار�ت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1195188 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لظاهر كابيتال ذ.م.م

AL DAHRA CAPITAL LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة �لظاهر �لزر�عية ذ.م.م
AL DAHRA AGRICUL TURAL CO LLC

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لظاهر �لعاملية لا�شتثمار�ت ذ.م.م

AL DAHRA INTERNATIONAL INVESTMENTS CO LLC

�ىل/�لظاهر �لعاملية لا�شتثمار�ت ذ.م.م 
AL DAHRA INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
و�لعبايا  لل�شيلة  �لبلورية  �ل�ش�����ادة/�لنجمة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1311400 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 0.7*1.2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لنجمة �لبلورية لل�شيلة و�لعبايا
CRYSTAL STAR SHAILAH & ABAYA

�ىل/فرحات خلياطة �ملاب�س �لن�شائية 
FARHAT LADIES TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية - فئة ثانية)1410907.2(
�لعربية)�لعباء�ت  �لن�شائية  �ملاب�س  وخياطة  تف�شيل  ن�شاط/حذف  تعديل 

�لن�شائية()1410906(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

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

ن�شيج لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1328349  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

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

بلد �خلري للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1116689  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
تو  دبل  �لتجاري  باال�شم    CN رقم:1180437 
للهو�تف �ملتحركة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
و�شمكرة  ل�شبغ  كا�شر  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وت�شليح �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:CN 1135734 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كر�ج كا�شر ل�شبغ و�شمكرة وت�شليح �ل�شيار�ت
CASPER PAINTING TINSMITHING AND AUTO REPAIR GARAGE

�ىل/كر�ج كا�شر لت�شليح �ل�شيار�ت 
CASPER AUTO REPAIR GARAGE

تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة �ملركبات )4520001(
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�شادية خال 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�مل��ر���ش��ح��ن يف  ����ش��ت��ه��د�ف  �أن  ع��ر�ق��ي��ون  وم��ر�ق��ب��ون  �شيا�شيون  �أك���د 
�لتاأثري  �إىل  يهدف  �ل�شبت  �ليوم  �شتجري  �لتي  �ملحلية  �النتخابات 
�إىل �شناديق  �لذهاب  �لناخبن من  ومنع  �النتخابية،  �لعملية  على 
�القرت�ع، ومنع تر�شيح �لكفاء�ت يف �نتخابات جمل�س �لنو�ب �ملقبلة.
بو�شائل  ق��و�ئ��م خمتلفة  م��ن  م��ر���ش��ح��اً   15 م��ن  �أك���ر  �غ��ت��ي��ال  ومت 
�لعر�قية  �ل��ق��ائ��م��ة  ملر�شحي  منها  �الأك����ر  �لن�شيب  ك���ان  خمتلفة، 
�إي��اد ع��اوي.  وق��ال ع�شو جلنة �الأم��ن و�لدفاع يف جمل�س  بزعامة 
�إف�شال  �إىل  يهدف  ال  �ملر�شحن  ��شتهد�ف  �إن  �ملطلك  حامد  �لنو�ب 
يف  �مل�شاركة  �لقو�ئم  جميع  ي�شتهدف  مل  الأن��ه  �النتخابية،  �لعملية 
�لتي  �ل��وح��ي��دة  ه��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لقائمة  و�إمن���ا  �ملحلية،  �الن��ت��خ��اب��ات 
مما  �الإره��اب��ي��ة،  �الأع��م��ال  ط��ري��ق  ع��ن  مر�شحيها  لت�شفية  تتعر�س 
يوؤكد �أنه ��شتهد�ف �شيا�شي، وقمع جلهة معينة . و�أ�شاف �ملطلك �أن 
هذ� �ال�شتهد�ف �لذي �أدى �إىل مقتل �أكر من 14 مر�شحا يهدف 
لكي  �لعر�قية،  �لقائمة  من  و�لناخبن  �ملر�شحن  على  �لتاأثري  �إىل 
يتم منعهم من �مل�شاركة يف �النتخابات، من خال عدم ذهابهم �إىل 
بهكذ�  �إره��اب��ه��م  طريق  ع��ن  مر�شحيهم  الختيار  �الق���رت�ع  �شناديق 
عمليات، وت�شفية �جليدين منهم . كما �نتقد �ملطلك موقف قو�ت 
�إن �إجر�ء�تها �شعيفة جد� وتكاد ال  �الأمن من تلك �لعمليات، وقال 
تذكر، الأنها ال ت�شتطيع حماية �الأمن �لعام للبلد، فكيف تتمكن من 

حماية �ملر�شحن.
 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  بن  �الأح���د�ث  ب�شري  �الأمريكية  �ل�شحف  �هتمت 
وكتبت  �الآخ��ر،  �جلانب  من  �ل�شمالية  وكوريا  جانب  من  وحلفائها 
للحو�ر،  �نفتاحها  �إىل  و�أملحت  قليا  لهجتها  خففت  يانغ  بيونغ  �أن 
�حلافز  �إن  تاميز  نيويورك  وقالت  �لعد�ئي.  خطابها  ��شتمر�ر  رغم 
�لذي قدمته و��شنطن �الأ�شبوع �ملا�شي ب�شاأن تنظيم حو�ر مع كوريا 
بتدمري  تقريبا  �ليومية  �لتهديد�ت  من  فبدال  �أثمر،  قد  �ل�شمالية 
ع�س �ل�شر باأمريكا نوويا، بد�أ خطاب بيونغ يانغ يت�شمن تلميحات 
حول �لتو�شل �إىل ت�شوية. وقالت و��شنطن بو�شت �إن كوريا �ل�شمالية 
�لعقوبات  رفع  ذلك  يف  مبا  للحو�ر،  �شروطها  يعر�س  بيانا  �أ�شدرت 
�لنووية  �الأ����ش���ول  و�إز�ل������ة ج��م��ي��ع  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  م���ن  �مل��ف��رو���ش��ة 
�الأمريكية من �ملنطقة. و�أو�شحت لو�س �أجنلو�س تاميز �أنه رغم �أن 
خطوة  �عتبارها  ميكن  فاإنه  و�قعية،  غري  �ل�شمالية  كوريا  مطالب 
باجتاه تر�جع لبيونغ يانغ. و�أعادت �ل�شحف �الأمريكية �إىل �الأذهان 
�لعنيفة �ملرت�فقة  �لتحذير�ت  �أ�شابيع من  �أن و��شنطن و�شول وبعد 
�أ�شلحة نووية يف متارين  مع ن�شر قاذفات �ل�شبح �لقادرة على حمل 
فوق �أجو�ء كوريا �جلنوبية، قدمتا عر�شا باحلو�ر. وذكرت نيويورك 
و�لواليات  �جلنوبية  ك��وري��ا  يف  �الأم��ن��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  حمللي  �أن  تاميز 
�ملتحدة عرو� عن تفاوؤل حذر باأن �لتغيري يف لهجة بيونغ يانغ ي�شري 

�إىل �أنها على ��شتعد�د �الآن لتهدئة �لتوتر�ت.
 

�م�����س منطقة  ب��ق��وة �شبع درج���ات على مقيا�س ري��خ��رت  زل���ز�ل  ���ش��رب 
�ملحيط  يف  �ل��ك��وري��ل  ج��زر  �أرخ��ب��ي��ل  قبالة  �ل��ي��اب��ان  �شمال  تقع  بحرية 
معظم  �شكان  ب��ال��زل��ز�ل  و�شعر  �ل��رو���ش��ي��ة  ل����اإد�رة  �خلا�شعة  �ل��ه��ادي 
�ل�شطر �ل�شمايل �ل�شرقي من �الأرخبيل، لكن مل ي�شدر حتذير ياباين 
من خطر حدوث �أمو�ج مد عاتية ت�شونامي . ومل تذكر �ل�شلطات على 
�لفور وقوع �إ�شابات �أو �أ�شر�ر. و�أو�شحت �لوكالة �ليابانية لاأر�شاد �أن 
مركز �لزلز�ل يقع على بعد �أكر من 500 كلم �شرق جزيرة هوكايدو 
�مل�شح  هيئة  �أم��ا  �لكوريل.  ج��زر  من  كلم   250 بعد  وعلى  �ل�شمالية، 
درجات،  ب�شبع  مبدئيا  �ل��زل��ز�ل  �شدة  فقدرت  �الأم��ريك��ي  �جليولوجي 
تعي�س  يابانين  خ��ر�ء  وح�شب  كلم.   10 عمق  على  ك��ان  �إن��ه  وق��ال��ت 
�شل�شلة من ع�شر�ت  �ليابان حاليا فرتة ن�شاط زلز�يل قوي، و�شربت 
�ملا�شي  �الأرب��ع��اء  درج��ات-   6.2 �إحد�ها  �شدة  -بلغت  �الأر�شية  �لهز�ت 
�أخرى  بينما وقعت هزة  �لركانية جنوب طوكيو،  جزيرة مياكيجيما 
بقوة 5.8 درجات يف �ليوم نف�شه يف مياجي �شمال طوكيو �لتي كانت 

�الأكر ت�شرر� بالت�شونامي �لذي وقع يوم 11 مار�س-�آذ�ر 2011.

عوا�شم

بغداد

طوكيو

وا�ضنطن

�سقوط �ساروخني جنوبي �إ�سر�ئيل 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�شقطت قذيفتان �شاروخيتان �أطلقتا من غزة يف وقت متاأخر م�شاء �م�س 
�الأول على جنوب �إ�شر�ئيل وقالت �شحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�شر�ئيلية 
 11:00 �ل�شاعة  متام  يف  �شقطتا  قذيفتن  �إن  �اللكرتوين،  موقعها  على 
�أو  �إ�شابات  �أ�شكول دون وقوع  م�شاء �خلمي�س بالتوقيت �ملحلي على جتمع 

�أ�شر�ر.
وكان �شاروخا غر�د �شقطا �الأربعاء �ملا�شي على �إيات قالت �إ�شر�ئيل �إنهما 
�شورى  جمل�س  جماعة  �إطاقهما  تبنت  فيما  �مل�شرية،  �شيناء  من  �أطلقا 

�ملجاهدين يف بيت �ملقد�س، �لتي تتبنى نهج �لقاعدة.

�نفجار �ساحنة حمملة بالفو�سفور يف �ل�سني 
•• بكني-يو بي اأي:

�شديدة  �الأ���ش��ف��ر  �لفو�شفور  مب���ادة  حمملة  �شاحنة  �م�����س  فجر  �ن��ف��ج��رت 
�ال�شتعال على طرق �شريع يف و�شط �ل�شن، فهرعت فرق �الإطفاء و�الإغاثة 

فيما مل يتحدد بع�س عدد �ل�شحايا.
�الإطفاء يف ووهان  ق�شم  �ن  �شينخو�  �ل�شن �جلديدة  �أنباء  وكالة  و�أف��ادت 
مبقاطهة هوباي يف و�شط �ل�شن تلقت تقارير عن �نفجار �شاحنة حمملة 

ب�40 برميًا من �لفو�شفور �الأ�شفر �ل�شام و�شديد �ال�شتعال.
�ل�شريع،  �شونغكينغ   � �شنغهاي  طريق  على  وق��ع  �التفجار  �ن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

قر�بة �ل�شعة 2:46 �شباحاً بالتوقيت �ملحلي.
�لذي  �لكبري  الإخماد �حلريق  �ملكان  �إىل  و�الإغ��اث��ة  �الإط��ف��اء  ف��رق  وهرعت 
�ندلع بعد �النفجار، و�أقيد عن �شقوط �شحايا و�إمنا مل يحدد عددها بعد.

•• فيينا-رويرتز:

ق����ال م�����ش��در دب��ل��وم��ا���ش��ي �م�������س �ن 
�لذرية  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة 
حمادثاتهما  ت�شتاأنفان  رمب��ا  و�ي���ر�ن 

�لتفاو�س للتو�شل �ىل نهج منظم مع 
�ير�ن يعطيها �حلق يف دخول �ملو�قع 
و�الطاع على  �مل�شوؤولن  و��شتجو�ب 
�ل��وث��ائ��ق. وق��ال �مل��دي��ر �ل��ع��ام للوكالة 
�مانو  يوكيا  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�ن بع�س �خل��اف��ات بن  �ل�شهر  ه��ذ� 
�ن  وق��ال  �الهمية.  �شديدة  �جلانبن 
�ي �تفاق مع طهر�ن يجب �ن ي�شمح 
بعمليات  ب��ال��ق��ي��ام  �ل��وك��ال��ة  مل��ف��ت�����ش��ي 
 2011 �و�خ������ر  ويف  ف���ع���ال���ة.  حت��ق��ق 
للطاقة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة  ن�����ش��رت 
معلومات  يت�شمن  ت��ق��ري��ر�  �ل���ذري���ة 
�شابقة  �ب��ح��اث  �ىل  ت�شري  خم��اب��ر�ت 
ل��ه��ا �شلة  ت��ك��ون  �ن  �ي�����ر�ن مي��ك��ن  يف 
باال�شلحة �لنووية بع�شها رمبا يكون 
ما  �ي���ر�ن  ورف�شت  م�شتمر�.  ز�ل  م��ا 
�نه  وقالته  �لتقرير  هذ�  �ليه  تو�شل 

ال ��شا�س له.

متوقف  حتقيق  ب�شاأن  �ل��ق��ادم  �ل�شهر 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة يف �ب��ح��اث تتعلق 
ب�شنع قنبلة نووية ي�شتبه �ن طهر�ن 
قامت بها لكن مل يتحدد موعد لهذه 
�ملحادثات بعد. و�شتكون هذه �جلولة 

�لوكالة  ب��ن  �مل��ف��او���ش��ات  يف  �لعا�شرة 
منذ  و�ي��ر�ن  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
ب���دء �مل��ن��اق�����ش��ات م��ط��ل��ع ع���ام 2012 
�لوكالة  ت�����ش��ف��ه  م���ا  ع��ل��ى  و����ش���رتك���ز 
للرنامج  حمتملة  ع�شكرية  ب��اأب��ع��اد 
�لنووي لطهر�ن لكن �خلافات حول 
يقوم  �ل��ت��ي  �لتفتي�س  عمليات  ن��ط��اق 
�أبعد  �ىل  ترجع  �لوكالة  مفت�شو  بها 
م���ن ذل����ك. وف�����ش��ل��ت �خ����ر ج��ول��ة من 
�ملحادثات يف فر�ير �شباط يف حتقيق 
تقدم كبري من �شاأنه �أن ميكن �لوكالة 
�لدولية من ��شتئناف حتقيقها وقال 
�ن  تفا�شيل  يف  �خلو�س  دون  �مل�شدر 
�مكانية الج��ر�ء جولة جديدة  هناك 
م��ن �مل��ح��ادث��ات يف م��اي��و �ي����ار. ومنذ 
�كر من عام حتاول �لوكالة �لدولية 
�لتي ت�شطلع مبهمة  �لذرية  للطاقة 
منع �نت�شار �ال�شلحة �لنووية يف �لعامل 

عبا�ش: م�ساورات ت�سكيل احلكومة �ستبداأ قريبًا 

م�سوؤولون يطالبون �أوروبا بتغيري �سيا�ساتها جتاه �إ�سر�ئيل

�نتخابات حملية متوترة يف �ساحل �لعاج 

بقوة  �ملدعومة  �المنية  �لعنا�شر  �جلي�س  ين�شر  عندما 
�المم �ملتحدة يف �شاحل �لعاج.

تقع يف  قد  +مو�جهات+  �ن  �ك��د  �مميا  �ن م�شدر�  غري 
غرب(  )�شمال  �شيغيا  منطقة  �ىل  م�شري�  م��ك��ان  �ي 
و�ب��ي��دج��ان وغ���رب �ل��ب��اد غ��ري �مل�شتقر �ل���ذي �شهد يف 

�ذ�ر-مار�س هجمات د�مية �شنها م�شلحون.
�النتخابات  ره���ان���ات  �ح���د  �مل�����ش��ارك��ة  ن�����ش��ب��ة  و���ش��ت��ك��ون 
�شنة  �لرئا�شية  �النتخابات  قبل  �الخ��رية  �شتكون  �لتي 
2015 �لتي �شيرت�شح �ليها �حل�شن وتار� �ذ� مل حتدث 
�شره  نفذ  �شعب  �متناع  �ممي  م�شدر  وتوقع  مفاجاأة 

•• ابيدجان-ا ف ب:

ي���ديل ���ش��ك��ان ���ش��اح��ل �ل��ع��اج غ���د� �الح����د ب��ا���ش��و�ت��ه��م يف 
�نتخابات حملية تعد �ختبار� قبل �النتخابات �لرئا�شية 
)�القليمي  �الق����رت�ع����ن  ل��ك��ن   ،2015 يف  �مل����ق����ررة 
و�لبلدي( �للذين ال ي�شارك فيها حزب �لرئي�س �ل�شابق 
ل����ور�ن غ��ب��اغ��ب��و ي��ج��ري��ان يف �ج����و�ء م��ت��وت��رة يف بع�س 

�ملناطق بعد وقوع حو�دث.
ودعي 5،7 مليون ناخب م�شجل من ��شل 21 مليون 
07،00 �ىل  �ل�شاعة  ن�شمة �ىل �شناديق �الق��رت�ع من 
17،00 )بالتوقيتن �ملحلي وغرينيت�س( يف �نتخابات 

�القليمية )84 الئحة( و�لبلدية )659 مر�شحا(.
وه���ي �ول �ن��ت��خ��اب��ات م��ن ن��وع��ه��ا م��ن��ذ �ك���ر م��ن ع�شر 
�ك��ر ق��وة �قت�شادية  �ل��ذي يعتر  �شنو�ت يف ه��ذ� �لبلد 
يف غرب �فريقيا و�لناطق باللغة �لفرن�شية و�لذي كانت 
هذه �ل�شنو�ت �لع�شر ��شوء حقبة يف تاريخه وخا�شة مع 
�زمة �النتخابات �لرئا�شية يف 2010 �لتي ��شفرت عن 

�شقوط نحو ثاثة �الف قتيل.
تطبيع  عملية  تنهي  �ن  �الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ���ش��اأن  وم���ن 
�لرئي�س  منها  وينتظر  �الح���د�ث  تلك  بعد  �ملوؤ�ش�شات 

�حل�شن وتار� �نطاقة جديدة ل�شيا�شته.
ني�شان-�بريل  يف  �ع��ت��ق��ل  �ل����ذي  غ��ب��اغ��ب��و  ح����زب  ل��ك��ن 
2011، �جلبهة �ل�شعبية �لعاجية �عتر هذ� �القرت�ع 
مهزلة وعلى غر�ر �النتخابات �لت�شريعية نهاية 2011 
بع�س  �ن  رغم  و�لبلدية  �القليمية  �النتخابات  وقاطع 

منا�شليه تر�شحو� كم�شتقلن.

�للجنة  ب��ا���ش��اح  �لعاجية  �ل�شعبية  �جلبهة  وت��ط��ال��ب 
�الزمة  �ملرتكبة خال  وبعفو على �جلر�ئم  �النتخابية 
غباغبو  ب��ل��ور�ن  ب��دء�  �ملعتقلن  قياديها  ع��ن  و�الف����ر�ج 
�لتي  �ملعتقل يف الهاي لدى �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

ت�شتبه يف �رتكابه جر�ئم �شد �الن�شانية.
وبالتايل فان �حلزبن �حلاكمن، �ي جتمع �جلمهورين 
�ليه �حل�شن وت��ار� و�حل��زب �لدميقر�طي  �لذي ينتمي 
بيدييه،  كونان  هرني  �ل�شابق  للرئي�س  �لعاج  �شاحل  يف 
�للذين يتمتعان باالغلبية �ملطلقة يف �جلمعية �لوطنية، 

متاكدتان من �لفوز بح�شة �ال�شد يف هذ� �القرت�ع.
ل��ك��ن��ه��م��ا ت��ر���ش��ح��ا �ىل �الن��ت��خ��اب��ات غ���ري م��ت��ح��دي��ن يف 
م�شتقلن  مر�شحن  ي��و�ج��ه��ان  م��ا  وغالبا  �م��اك��ن  ع��دة 
م���ت���ج���ذري���ن، وت��خ��ل��ل��ت �حل���م���ل���ة �الن���ت���خ���اب���ي���ة �الي�����ام 
�الخ���رية ح���و�دث وم�����ش��اد�ت كامية �ث���ارت قلق جتمع 

�جلمهورين.
وحذرت �حلركة �لعاجية حلقوق �الن�شان من �ن �ل�شتائم 
�لكامي  �ل��ع��ن��ف  �ىل  �ل���دع���و�ت  و  �حل��ق��د  وخ��ط��اب��ات 
ل�شنة  �النتخابية  �لعنف  �عمال  ب�شبح  تهدد  و�جل�شدي 
2010 لكن م�شوؤوال حكوميا كبري� حاول يف ت�شريح 
لفر�ن�س بر�س �لتقليل من �همية تلك �حلو�دث موؤكد� 
هناك بع�س �مل�شاكل هنا وهناك كالعادة ون�شب �حتد�م 
ياتي  قد  �ملحلية  �ملنا�شب  �ىل  �لتطلع  كون  �ىل  �لتوتر 
بفو�ئد كبرية ب�شبب �لف�شاد وقال �ن �ملر�شحن ينفقون 
�مو�ال كثرية النهم يريدون �ال�شتفادة من ذلك الحقا  
�ل��ل��ج��ن��ة �النتخابية  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق  �ع��ل��ن  م���ن ج��ه��ت��ه 
�شريعا جد�  �شتهد�أ  �الم��ور  �ن  �ينز� ديومندي  �مل�شتقلة 

يف �نتظار حت�شن ظروفه �ملعي�شية عن �لت�شويت على 
ت�شببت فيه �الزمة  �لذي  �لركود  . وبعد  �لعقاب  �شبيل 
%8 خال  �نطلق �لنمو جمدد� ويتوقع �ن يبلغ نحو 
2013 وفق �شندوق �لنقد �لدويل لكن ذلك لن يحد 
من �لفقر كما �فاد �حد ز�ئري �لرئي�س وتار� و�حلزب 
�لو�حد �شابقا �حلزب �لدميقر�طي ل�شاحل �لعاج، لي�س 
مع  �حلكومي  �لتحالف  يف  �لثانية  مرتبته  عن  ر��شيا 
جتمع �جلمهورين يف حن دعا حزب غباغبو قبل �يام 
ه��ذ� �حل���زب �ىل �لتجمع م��ن �ج��ل �خل��ا���س �لوطني 

لكنه مل يتلق رد�.

للجز�ئرمو�سكو تاأمل باإعادة �لوحدة �ل�سيا�سية �لفل�سطينية  يلجوؤون  مايل  يف  �لدين  �أن�سار  من   3
�حلكومة  يف  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  تعتر  مو�شكو  �أن  و�أ����ش���اف 
�أن  و�أ�شاف  للفل�شطينين  د�خلياً  �شاأناً  �لفل�شطينية 
يف  فيا�س  �شام  عمل  عالياّ  يثّمن  �ل��رو���ش��ي  �جل��ان��ب 

من�شب رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني منذ عام 2007.
�إكمال  ال�شتحالة  �أ���ش��ف��ه  ع��ن  لوكا�شيفيت�س  و�أع����رب 
ت�شكيل �ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية ب�شبب �لطريق �مل�شدود 
يف  �لت�ش��وية  عمليتة  �إل��ي��ت��ه  و�شل�����ت  �ل���ذي  �خل��ط��ر 
�لوح�����دة  �إع�����ادة  �أن  �إىل  م�ش�������ري�ً  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�ملفاو�شات  الإجن�����اح  م��ه��م  ع��ام��ل  ه���ي  �لفل�شطينية 
�لفل�شطينين  �لنهائية بن  و�شمان تنفيذ �التفاقات 

و�الإ�شر�ئيلين.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

�لرو�شية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �أع����رب 
باإع���ادة  ب���اده  �أم�������ل  ع��ن  لوكا�شيفيت�س،  �ألك�شندر 
�أ�ش����ا�س  ع��ل��ى  �لفل�شطينية،  �ل�ش�����يا�شية  �ل���وح���دة 
تعتر  مو�ش���كو  �أن  موؤك�������د�ً  �لتحري�����ر،  منظم�ة 
�لتغيي�����ر�ت يف �حلكوم�����ة �لفل�ش�طينية �شاأن�������اً د�خلي���اً 

للفل�شطينين.
ونقلت وك�������الة �أنباء )رو�شيا �ليوم( عن لوكا�شيفيت�س، 
�ل�شيا�شية  �ل���وح���دة  ب���اإع���ادة  ت���اأم���ل  ب����اده  �إن  ق��ول��ه 

�لفل�شطينية، على �أ�شا�س منظمة �لتحرير.

�جتماع حمتمل بني �إير�ن و�لذرية يف مايو

�ل���ر����ش���ال���ة ب�������اأن ي����ك����ون �الحت�����اد 
�الأوروبي عاما ن�شطا يف �لعملية 
�ل�شيا�شية، وحذرت من �أن �نعد�م 
�ل���ن�������ش���اط م����ن ج����ان����ب �الحت������اد 
�الأوروب��ي حيال �جلمود �حلا�شل 
هو �أمر خطري وغري حكيم وغري 
�أخ���اق���ي، وت��رت�ك��م �الأدل����ة �لتي 
دفع  يف  �أم��ريك��ي  ف�شل  �إىل  ت�شري 
للفل�شطينين  مت�شاوية  م��ك��ان��ة 
و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ن وب��ال��ب��ح��ث عن 

ت�شوية .
�آخ����ر، �ع��ل��ن �لرئي�س  م��ن ج��ان��ب 
عبا�س  حم����م����ود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
�حلكومة  ت�شكيل  م�����ش��اور�ت  �ن 
�شتبد�أ  �جل���دي���دة  �لفل�شطينية 

قريبا.
�جتماع  م�شتهل  يف  عبا�س  وق���ال 
ملنظمة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ذي 
�لرئا�شة  مقر  يف  برئا�شته  عقد 
قبل  �هلل  ر�م  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�شام  �الأخ  ت���ق���دم  �أي�������ام  ب�����ش��ع��ة 
فيا�س با�شتقالة �حلكومة ونحن 
و�شنجري  �ال�شتقالة  ه��ذه  قبلنا 
م�شاور�ت يف �لقريب �لعاجل من 

�أجل ت�شكيل حكومة .
�لتي  �ل�����ش��ب��ع  �ل�����ش��ن��و�ت  �ن  و�ك����د 
للحكومة  رئي�شا  فيا�س  ق�شاها 
ب��ن��اءة بذل  ���ش��ن��و�ت مثمرة  ك��ان��ت 
خالها جهود� م�شنية وم�شكورة  
للحقيقة  �ع������ان������ا  و�أ���������ش��������اف 
�لدكتور  ق��ام  للتاريخ  وت�شجيا 
م��ا ي�شتطيع  ب��ك��ل  ف��ي��ا���س  ���ش��ام 
وف������وق م����ا ي�����ش��ت��ط��ي��ع، و�أح���ي���ان���ا 
و�جبه على  ل��ي��وؤدي  وه��و مري�س 
�ل��وج��ه �الأك��م��ل . و�أع����رب عبا�س 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ووزر�ء  ح���ك���وم���ات،  روؤ�����ش����اء  دع����ا 
�شابقون،  �أوروب�����ي�����ون  خ���ارج���ي���ة 
�خلارجية  �ل���ع���اق���ات  م��ف��و���ش��ة 
كاترين  �الأوروب���������ي  �الحت������اد  يف 
�أ�شتون �ىل تغيري �شيا�شة �الحتاد 
�الأوروب���������ي جت����اه �إ����ش���ر�ئ���ي���ل من 
كافة  بوقف  ومطالبتها  �الأ�شا�س، 

ممار�شاتها �شد �لفل�شطينين.
�م�س،  م��ع��اري��ف  �شحيفة  وق��ال��ت 
وجهها  ر�شالة  على  ح�شلت  �إن��ه��ا 
�شابقا،  �أوروب����ي����ا  م�������ش���وؤوال   19
با�شم  تعرف  جمموعة  وي�شكلون 
�أ�شتون،  �إىل   ، ج���ي  ب���ي  �إي  �إي 
�أن يرف�س �الحتاد  وطالبو� فيها 
�الأوروبي �أي تو�شيع للم�شتوطنات 
�الإ�شر�ئيلية  �لذر�ئع  كانت  مهما 
ر�شالة  وح������ذرت  ذل�����ك.  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�مل�����ش��وؤول��ن �الأوروب����ي����ن م���ن �أن 
�أنه  �شتعتقد  �ل��ق��ادم��ة  �الأج���ي���ال 
نحن  ل����ن����ا،  ت���غ���ف���ر  �أن  مي���ك���ن  ال 
تنفيذ  عن  �متناعنا  �الأوروب��ي��ون، 
��شتمر�ر  وق����ف  �أج�����ل  م���ن  ع��م��ل 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  حقوق  ه��دم 
يف ت��ق��ري��ر م�����ش��ريه . ووق���ع على 
�أوروبيا  م�����ش��وؤوال   19 �ل��ر���ش��ال��ة 
�شابقا من 11 دولة وبينهم رئي�س 
�لوزر�ء �لفرن�شي �ل�شابق، ليونيل 
�لعاقات  وم��ف��و���س  ج��و���ش��ب��ان، 
�خل����ارج����ي����ة �ل�������ش���اب���ق ل���احت���اد 
�الأوروب�������������ي، خ���اف���ي���ري ����ش���والن���ا، 
�ل�شابق،  �ي��رل��ن��د�  وزر�ء  ورئ��ي�����س 
ج����ون ب���وت���ون، ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�اليطايل �ل�شابق جوليانو �أماتو، 
ومبعوث �الحتاد �الأوروبي �ل�شابق 

مور�تينو�س.  �أن���خ���ي���ل  م��ي��غ��ي��ل 
مفاهيم  �ل����ر�����ش����ال����ة  ورف���������ش����ت 
بن  �ل�شيا�شية  بالعملية  متعلقة 
ومبا  و�لفل�شطينين،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ل��والي��ات �ملتحدة  يف ذل��ك ق��ي��ادة 
خريطة  تغيري  �أو  �لعملية،  لهذه 
ب���ن �جل��ان��ب��ن ب�شبب  �ل��ت�����ش��وي��ة 
تغري�ت دميغر�فية ميد�نية نابعة 

من وجود �مل�شتوطنات.
و�شددت �لر�شالة على بذل جهود 
�لعام  مل���ن���ع، حم���و ح�����دود  ب��ال��غ��ة 
1967 كاأ�شا�س حلل �لدولتن.. 
�أن  وع����ل����ى �الحت��������اد �الأوروب������������ي 
�إ�شر�ئيل  بن  و��شح  ب�شكل  مييز 
�لعام  ح������دود  د�خ������ل  �ل�����ش��رع��ي��ة 
�لقانون  1967 وبن ما ينتهك 

�لدويل يف �ملناطق �ملحتلة .
�الأوروبيون  �مل�����ش��وؤول��ون  وو���ش��ف 
ب��اأن��ه��ا حتت�شر  �ل�����ش��ام  ع��م��ل��ي��ة 
وح���������ذرو� م����ن ع����و�ق����ب ت���ده���ور 
�الإن�شان و�حلقوق  معايري حقوق 

�الإن�شانية يف �ملناطق �ملحتلة .
�لد�ئم  �حل���ل  �أن  ع��ل��ى  و����ش���ددو� 
دولتن  ي�شمل  �أن  يجب  لل�شر�ع 
�شمان  ميكن  ال  و�أن���ه   ، لل�شعبن 
�أم������ن و�����ش���ت���ق���ر�ر �إ����ش���ر�ئ���ي���ل يف 

�لظروف �لر�هنة.
وجاء يف �لر�شالة �أنه حان �لوقت 
للتحذير بو�شوح من �أن �الحتال 
�ل�شيا�شة �لغربية  خمّلد بو��شطة 
باإعادة  �أ�شتون  وطالبو�   ، �حلالية 
�أنها  ب��اإ���ش��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى  �الع�����رت�ف 
فاإنها  ول���ذل���ك  �مل��ح��ت��ل��ة،  �ل���دول���ة 
تتحمل كافة �مل�شوؤوليات مبوجب 
�ل��ق��ان��ون �ل����دويل ع��م��ا ي��ح��دث يف 
وطالبت  �لفل�شطينية.  �مل��ن��اط��ق 

و�ل�شعب  �لتنفيذية  �للجنة  با�شم 
وتقديره  �شكره  عن  �لفل�شطيني 
هذه  على  فيا�س  �شام  للدكتور 

�خلدمات �لعظيمة .
بيننا  موجود  هو  بالتاأكيد  وق��ال 
وبالتاأكيد هو رجل �شيا�شي ورجل 
عن  ي�شتغنى  �أن  مي��ك��ن  ال  دول����ة 

جهده وخدماته يف �مل�شتقبل .
����ش��ت��ق��ال��ت��ه م�شاء  ف��ي��ا���س  وق�����دم 
�لرئي�س  �ىل  �ل���ف���ائ���ت  �ل�����ش��ب��ت 
وذلك  قبلها،  �ل��ذي  �لفل�شطيني 
حول  بينهما  ن�شب  خاف  ب�شبب 
��شتقالة وزير �ملالية نبيل ق�شي�س 

يف �آذ�ر-مار�س �ملا�شي.
�لتنفيذية  �للجنة  دع��ت  والحقا، 
ملنظمة �لتحرير يف بيان ��شدرته 

�ل�شعي  �ىل  ع���ب���ا����س  �ل���رئ���ي�������س 
وطنية  حكومة  لت�شكيل  �حلثيث 
�أ�شرع  يف  �مل�شتقلن  م��ن  و�ح����دة 
وق���ت وف���ق م���ا مت �الت���ف���اق عليه 
يف �مل��ا���ش��ي م��ع ح��رك��ة ح��م��ا���س يف 
�ل���ق���اه���رة و�ل����دوح����ة وذل�����ك بعد 
�لعليا لانتخابات  �للجنة  �نتهاء 
ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  م����ن  �مل���رك���زي���ة 
ق���ط���اع غ�����زة، وهو  �ل��ن��اخ��ب��ن يف 
�إجن��از كبري وه��ام حققته �للجنة 

وت�شتحق كل تقدير على ذلك .
و�أع���ل���ن���ت �ل��ل��ج��ن��ة رف�����ش��ه��ا الأي���ة 
ذر�ئع �أو حجج يجري ��شتخد�مها 
لتعطيل �نطاق عملية م�شاحلة 
وطنية جادة، ودعت حركة حما�س 
�لفر�شة  �إ�شاعة  �أن  �الإدر�ك  �إىل 

�ملتاحة حاليا للم�شاحلة هو خطاأ 
بالغ �شوف يلحق �ل�شرر مب�شالح 

�حلركة �لوطنية �لفل�شطينية .
�للجنة  ع��رت  �خ���رى،  م��ن جهة 
�لرئي�س  ل���زي���ارة  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن 
�الم�����ريك�����ي ب��������ار�ك �وب�����ام�����ا �ىل 
مو��شلة  �إىل  ودع�����ت  ف��ل�����ش��ط��ن 
�الأمريكية  �الإد�رة  م��ع  �جل��ه��ود 
خ���ال �الأ���ش��اب��ي��ع �ل���ق���ادم���ة، كما 
�الإقليمية  �الأط���ر�ف  جميع  دع��ت 
جانبها  من  للم�شاهمة  و�لدولية 
من  �ل�شيا�شية  �لعملية  �إن��ق��اذ  يف 
و�إ�شاعة  �ملماطلة  ف��خ  يف  �ل��وق��وع 
�إ�شر�ئيل  ت��و����ش��ل  �ل����ذي  �ل��وق��ت 
ووحيدة  ثابتة  ك�شيا�شة  �عتمادها 

لها .

•• اجلزائر-ا ف ب:

�فادت �شحيفة �لوطن �جلز�ئرية يف ملحقها �ال�شبوعي �م�س �ن ثاثة 
من قادة حركة �ن�شار �لدين �ال�شامية �مل�شلحة جلوؤو� قبل ع�شرة �يام 
�ل�شحيفة  وحتدثت  �جلز�ئر.  جنوب  �ق�شى  يف  مترن��شت  منطقة  �ىل 
�بو  و�الم���ري  ق��ويل  �لرحمن  عبد  �حلقيقي  و��شمه  وث��ي��ق  �الم���ري  ع��ن 
عبيدة �ملدعو �ملر�بطي بن موىل وعثمان �غ هودي قريب �ياد �غ غايل 
قائد �ن�شار �لدين . وكانت كتيبة �لتوحيد لامري �بو عبيدة ت�شيطر 
ع��ل��ى ق�شم ك��ب��ري م��ن ك��ي��د�ل )���ش��م��ال م���ايل( ق��ب��ل �ل��ت��دخ��ل �لع�شكري 
�لفرن�شي يف كانون �لثاين-يناير. و��شافت �لوطن ��شتناد� �ىل م�شدر 
�مني �ن �لثاثة جاوؤو� �ىل �جلز�ئر بعد عدة ��شابيع من �لتفاو�س بن 
ح�شلو�  �نهم  و�ك��دت   . �لدين  �ن�شار  وقيادة  �جلز�ئرية  �الم��ن  �جهزة 

على �شمانات بان �جلز�ئر لن تاحقهم �ال �ذ� تبن تورطهم يف جر�ئم 
�شد �الن�شانية . وتنتمي جماعة �ن�شار �لدين �لتي يقودها �ياد �غ غايل 
�مل��و�ل��ي��ة لتنظيم  �ل�شابق م��ن م���ايل، �ىل �جل��م��اع��ات  �ل��ط��رق��ي  �مل��ت��م��رد 
�لقاعدة يف باد �ملغرب �ال�شامي �لتي �حتلت �شمال مايل يف 2012 
حيث �رتكبت �لعديد من �لتجاوز�ت قبل �ن تطردها �جليو�س �لفرن�شية 
و�الفريقية بد�ية �ل�شنة.  و��شافت �ل�شحيفة �ن �جلز�ئر م�شتعدة ملنح 
قائد �ن�شار �لدين �للجوء �ذ� و�فق على �ال�شت�شام. و�علن �شند� ولد 
بوعمامة �لناطق با�شم �ن�شار �لدين �الربعاء لوكالة �النباء �ملوريتانية 
�ن��ه عند �حل��دود بن م��ايل و�جل��ز�ئ��ر و�شي�شت�شلم �ىل  على �الن��رتن��ت 
�جلي�س �جلز�ئري. وقد تو�شل �لقيادي من �لرئي�س �ملوريتاين حممد 
ولد عبد �لعزيز �ن يطلب ��شتامه بعد �ن يعتقله �جلز�ئريون مف�شا 

�ن يحاكم يف موريتانيا.

�إقر�ر قانون للحماية �الإلكرتونية يف �أمريكا 
•• وا�شنطن-رويرتز:

و�فق جمل�س �لنو�ب �المريكي على م�شروع قانون يهدف �ىل م�شاعدة �ل�شركات 
من  �لرغم  على  �اللكرتونية  �لتهديد�ت  ب�شاأن  �ملعلومات  تبادل  على  و�حلكومة 
�لقانون  �لتي يقدمها م�شروع  ب�شاأن مقد�ر �حلماية  قائمة  ز�لت  �ملخاوف ما  �أن 
للمعلومات �خلا�شة. وقد و�فق على قانون تبادل وحماية �ملعلومات �اللكرتونية 
288 نائبا مقابل معار�شة 127 وتلقي �لدعم من �حلزبن �ذ و�فق على �لقانون 
92 من �لدميقر�طين. لكن �لبيت �البي�س هدد برف�س �لقانون هذ� �ال�شبوع 
ما مل يتم ��شافة �ملزيد من �حلريات �ملدنية وحماية �خل�شو�شية. وقال مايك 
و�ل��ذي �شارك يف  �لنو�ب �المريكي  روج��رز رئي�س جلنة �ال�شتخبار�ت يف جمل�س 
�شياغة م�شروع �لقانون لدينا �لتز�م د�شتوري للدفاع عن هذه �المة م�شري� �ىل �أن 
�لهجمات �اللكرتونية و�لتج�ش�س ال�شيما من �ل�شن تت�شدر �الن تهديد�ت �المن 
�لوطني و�القت�شادي �المريكي. وقال روجرز عن م�شروع �لقانون هذ� هو �حلل 
من �أجل تبادل �ملعلومات �اللكرتونية حلماية هذه �المة ولتمكن تلك �ل�شركات 
من حماية نف�شها ومو��شلة �الزدهار �القت�شادي.. �ذ� كنت تريد حتذير �ل�شن 
فهذ� هو �جلو�ب. لكن نان�شي بيلو�شي زعيمة �القلية مبجل�س �لنو�ب عرت عن 
خماوف �لبيت �البي�س و�لعديد من جماعات �حلريات �ملدنية وقالت �ن م�شروع 
�لقانون مل يقدم ما يكفي ل�شمان �أن �ل�شركات �لتي تقوم بتبادل بيانات �لتهديد 

�اللكرتوين ت�شتبعد �أي بيانات �شخ�شية للمو�طنين �المريكين.



08 السبت -  20   أبريل    2013 م    -    العـدد   10771
Saturday   20    April     2013  -  Issue No   10771

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 379 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
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�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/24 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
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�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
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عنو�نه: بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من �شحيفة �الدخال �ملقدمة من �ملدعية( حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/25 موعد� لنظر 
حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1601 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
مدعي/ موؤ�ش�شة بيت �ل�شام ال�شتري�د وجتارة مو�د �لبناء ل�شاحبتها /وفاء ح�شن حممد 
�شركة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  عيدة  �بو  �بر�هيم  �حمد  كرم  وميثلها/  �حمد 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ل�شام  ثر�  �شركة  �شابقا/  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  بروجكت  توب 
�عانه/ �ملطلوب  �لتحفظي  �لدعوى: �شحة �حلجز  �المار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  و�خرون 
�شحيفة  من  ن�شخة  لكم  بالن�شر)نرفق  عنو�نه:  �شوريا  �جلن�شية:  �جلرين  معروف  خالد 
�الدخال �ملقدمة من �ملدعية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 103 /2013   جت جز- م  ت- ب- اأظ

مدعي/ مكتب �الر�دة لتاأجري �ل�شيار�ت وميثله طحنون خلفان نا�شر �خلزناوي 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شعيد حمد عامر علي �ملن�شوري �جلن�شية: 
�ملطلوب  �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 8675 درهم     �المار�ت   مو�شوع 
�عانه/ �شعيد حمد عامر علي �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�الثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/4/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء     6.00
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 293 /2013   جت جز- م  ت- ب- اأظ

عليه:  �المار�ت مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزه 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبن  �جلن�شية:  ميندوز�  ريفا�س  ماجينا 
مالية مببلغ وقدره 18000 درهم    �ملطلوب �عانه/ ماجينا ريفا�س ميندوز� 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبن  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�   �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً     8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
بو��شطة  �و  �لتجارية �شخ�شيا  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 831 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/ �شاهن مياه و�حد مياه �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: كري�شتال 
�شتيل لرتكيب معد�ت �ملطابخ �ملركزية �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ كري�شتال �شتيل لرتكيب معد�ت �ملطابخ 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملركزية 
�ملو�فق 2013/4/21 موعد� لنظر  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً   �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب�  حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/8
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 961 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/ منجال ر�م تار�شيم الل �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: موؤ�ش�شة �لتاج 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لف�شي 
�جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لف�شي  �لتاج  موؤ�ش�شة  �عانه/   �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�بوظبي  حمكمة  ب�   �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 657و659و658 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعين/ 1- �نانتا كومار د��س ليت باري�س �شاندر� د��س 2-رنزو حق حممد 
عبد�حلق 3-�رجو مياه ليت ثاندو مياه  �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
ماركاتي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  ماركاتي  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/28 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/02
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 348 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/ نيل�شون نار�شي�شو موريدو �جلن�شية: �لفلبن مدعي عليه: �المار�ت 
�لوطنية للرعاية �ل�شحية �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �ل�شحية  للرعاية  �لوطنية  �المار�ت  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/28 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/2
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1151 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

�لعن  رمال  عليه:  بوتار�ت �جلن�شية: هندي مدعي  مدعي/ حممد من�شور 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �لعاملية 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/: رمال �لعن �لعاملية للمقاوالت و�ل�شيانة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً   �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب�  حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1132 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

�يبا  عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  �بر�هيم  ح�شن  طارق  ح�شن  مدعي/ 
لل�شناعات �ملعدنية �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملعدنية  لل�شناعات  �يبا  �عانه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية    �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شور� 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 75 /2013   عم كل- م  ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  �ل�شافوري  معو�س  حممد  �جمد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملتحدة  �لطبية  �المار�ت  جمموعة 
�ملتحدة  �لطبية  �المار�ت  �عانه/جمموعة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/05/05 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�   �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً     8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/4/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2089 /2012   جت كل- م  ت- ب- اأظ

مدعي/ ترمي �شديق حممد ح�شن خوري �جلن�شية: �المار�ت    مدعي عليه: 
ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيخ  بن  عبد�ل�شمد  حممد 
عقد + مطالبة مالية  105.000.00 درهم �ملطلوب �عانه/حممد عبد�ل�شمد 
بن �ل�شيخ �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً     8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل 
نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1544 /2012   جت  جز- م  ت- ب- اأظ

�لع�شاله �جلن�شية:  �لعامة ميثلها/ حممود رم�شان  للنقليات  �يبا  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�ل�شيد/  �خلدمات  وكيل  ميثلها  �لعامة  للنقليات  رويال  باك  عليه:  مدعي  �المار�ت  
 49876 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  حممود  ��شجد 
درهم + 12% فائدة قانونية �ملطلوب �عانه/باك رويال للنقليات �لعامة ميثلها وكيل 
�ل�شيد/ ��شجد حممود �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر)�عادة �لدعوى  �خلدمات 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ن�شر�(  للمر�فعة 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1598 /2012   جت  جز- م  ت- ب- اأظ

مدعي/ �ل�شركة �المريكية الد�رة �ل�شركات �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
�شحة   �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لنيادي  عبد�هلل  علي  عبد�هلل 
�جلن�شية:  �لنيادي  عبد�هلل  علي  �عانه/عبد�هلل  �ملطلوب  �لبيع    عقد  ونفاذ 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/25 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 969 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

�شامل  عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  حممد  عمرو  ثروث  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لر��شدي  رزيق  �ل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/  �شامل �ل رزيق �لر��شدي للنقليات �لعامة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�   �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً     8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/2
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين  جزئي           
�ل��زو�ج- �شارة جو بر�وتينج  جمهول حمل  �ىل �ملدعى عليه/1- �شاره جو كوكر- بعد 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �حمد حممد عبد�لرحمن علي وميثله: فتوح يو�شف حممد 
بيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �لن�شار  ح�شن 
�ل�شيارة ماركة جيب ر�جنلر �شحاري موديل 2008- �مريكا �لت�شنيع- �خ�شر �للون- 
�ل�شيارة  ملكية  ونقل  وت�شجيل  �ملدعي  �ىل  �بوظبي   )6( رقم  �لفئة   25973 رقم  لوحة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ملخت�شة  �جلهات  لدى  �ملدعي  با�شم 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3 مدين  جزئي           

 / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  جو�شلي    بينتو  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ك�شا �ن�شور�ن�س �س م ب م وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23000 
درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/1 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1218 مدين  جزئي           
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  عبد�ل�شعان  مو�شى  مها  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة رويال �ند �شن �لين�س للتاأمن )�ل�شرق �الو�شط( �ملحدودة- �س 
م ب    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )15000درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع %12 
من تاريخ �شريورة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/4/21 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/122 مدين  كلي           
�ن  �لدحيم جمهول حمل �القامة مبا  �شعود عبد�لعزيز  �ملدعى عليه/1- عبد�هلل  �ىل 
عليك  �ق��ام  قد  غريب   باقر  حممد  خمتار  وميثله:  بوتان  ح�شن  ��شماعيل   / �ملدعي 
وقدره  مبلغ  للمدعى  ي��دف��ع  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�لتحفظي رق��م  2013/7 مدين و�ثبات �شحته  )12315580دره����م( و�شم ملف �حلجز 
ونفاذه و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% وحتى �ل�شد�د 
بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2013/4/29  لها جل�شة يوم �الثنن  �لتام.  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.18
.ويف  �الق��ل  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1035 عمايل  جزئي           

�ملدعى عليه/1- هيدر� فور�س �شريفي�شز �س ذ.م.م   جمهول حمل  �ىل 
�ق��ام عليك  ي��ادف  قد  ي��ادف  �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي / �شويها�س مهانت 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )35952 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ز رقم �ل�شكوى )2013/139820(. وحددت لها جل�شة 
�لقا�شي لذ�  �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/4/24  يوم �الربعاء 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  526/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : وي�شرتيدج ليمتد ذ.م.م منطقة حرة جبل علي - �شركة دولية رو�شية  - 
�المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لعقارية  هيدر�  عليه:�شركة  �مل�شتاأنف  رو�شيا  �جلن�شية: 
مو�شوع �ال�شتئناف : تعديل �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء جمدد� بف�شخ �تفاقية �لبالغه 
قيمتها 14.095.354 درهم مطالبة مالية مببلغ درهم + تعوي�س مببلغ 1.500.000درهم 
�لعقارية    �عانه/�شركة هيدر�  �ملطلوب  درهم 4.328.656.20  مبلغ 105.000  فائدة   +
�جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2012/2042 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/4/21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 

�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/101 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م   جمهول حمل  �مللكي للمقاوالت  �ىل �ملنفذ �شده/1- �لن�شر 
ذ�ت  �الملنيوم  لت�شكيل  ر���ش��د�ن  م�شنع  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
م�شئولية- حمدودة وميثله: بطي �شلطان بطي علي �ملهريي   قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.  وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )71620( 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/259  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/

خلود حممد �شعيد دميوري �ملهري �جلن�شية: �الم��ار�ت  وطلب �لت�شديق على 
 ) جراند  )كافترييا  �لتجاري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
�مللف )52045(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
خليفه  �شلطان  خليفه  �ىل:  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
�لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  بن جرو�س 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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��ستمر�ر حمادثات �سربيا وكو�سوفو برعاية �أوروبية
•• بلغراد-وكاالت:

ذكرت قناة �آر.تي.�إ�س �لتلفزيونية �ل�شربية �أن رئي�س �لوزر�ء 
الجر�ء  بروك�شل  �إىل  متوجها  ب��اده  غ��ادر  د��شيت�س  �إيفيت�شا 
جولة ثانية من �ملحادثات يف م�شعى �أخري يف جهود �لو�شاطة 
�لتي يقوم بها �الحتاد �الوروبي مع كو�شوفو. وعقد د��شيت�س 
برعاية  مار�ثونيا  �جتماعا  ثات�شي  ها�شم  �لكو�شويف  ونظريه 
كاترين �أ�شتون م�شوؤولة �لعاقات �خلارجية و�المنية باالحتاد 

�الوروبي لكنه مل ي�شفر عن �تفاق.
�لع�شو بفريق  �لتكامل �الوروب��ي فلور� �شيتاكو  وقالت وزيرة 
ك��و���ش��وف��و يف ت��غ��ري��دة ل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع �ل��ت��و����ش��ل �الجتماعي 

ت�شكنه  �ل��ذي  �ملن�شق  �ل�شربي  �القليم  كو�شوفو  مع  �لعاقات 
�أغلبية �ألبانية �أمر حا�شم بالن�شبة لطموحات �شربيا للح�شول 
بن  �خل��اف��ات  وت�شاعدت  �الوروب����ي.  �الحت���اد  ع�شوية  على 
لاقلية  �ل��ذ�ت��ي  �حل��ك��م  م�شتوى  ب�����ش��اأن  وبري�شتينا  ب��ل��ج��ر�د 

�ل�شربية يف كو�شوفو ال�شيما يف �أكر جيب لهم يف �ل�شمال.
د��شيت�س مع  يلتقي  �أن  �ملتوقع  �إنه من  �آر.تي.�إ�س  وقالت قناة 
فوغ  �أندير�س  )�لناتو(  �الطل�شي  �شمال  حللف  �لعام  �الم��ن 
�ل�شربي  �جلانب  مل�شادر من  بروك�شل. وطبقا  ر��شمو�شن يف 
جي�س  ينت�شر  ب��اأال  �شمانا  �لناتو  مينح  �أن  �ملفرت�س  من  ف��ان 
كو�شوفو يف �جليب �ل�شربي وماز�ل �لناتو يحتفظ بوجوده يف 

كو�شوفو منذ حزير�ن )يونيو( 1999.

�إخالء مطار يف �سانت 
بطر�سربغ �إثر تهديد 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

بطر�شرغ  �شانت  مدينة  يف  �ل���دويل  بولكوفو  مطار  �أخ��ل��ي 
�لرو�شية بعد ورود �ت�شال يفيد بوجود متفجر�ت فيه.

ونقلت وكالة �الأنباء �لرو�شية نوفو�شتي �م�س عن م�شدر يف 
�ل�شرطة قوله �ن حو�يل 1500 �شخ�س �أخرجو� من مطار 
�أكر  ثاين  تعد  �لتي  بطر�شرغ،  �شانت  �ل��دويل يف  بولكوفو 
مدينة يف رو�شيا، �إثر تهديد بوجود متفجر�ت فيه و�أ�شار �إىل 
�ن وحد�ت تفكيك �لقنابل يف �ل�شرطة و�لكاب �ملدربة تفت�س 

مبنى �ملطار.

تويرت يف وقت �شابق �إن �ملفاو�شن عادو� �إىل بروك�شل ملو��شلة 
حمادثاتهم �م�س . ومل توؤكد �أ�شتون بعد �خلطة .

وذك����ر م�����ش��وؤول��ون ���ش��رب��ي��ون �أن �جل��ان��ب��ن �ت��ف��ق��ا ع��ل��ى 13 
�أ�شتون م�شودة ب�شاأنه خال  15 يف �قرت�ح قدمت  نقطة من 
رف�شت  وع��ن��دم��ا  ل��ل��م��ف��او���ش��ات.  �ل�شابقة  �ل��ث��م��اين  �جل����والت 
بروك�شل �ال�شبوع �ملا�شي �تفاقا عر�س عليها �أعلنت �أ�شتون �أن 
دور �لو�شاطة لاحتاد �الوروبي قد �نتهى. لكنها غريت ر�أيها 

ودعت د��شيت�س وثات�شي جلولة حمادثات �إ�شافية .
ويف �أعقاب حمادثات �الربعاء �ملا�شي و�شفت �أ�شتون �النق�شام 
ع��ن��دم��ا و�شفت  �ل�����ش��اب��ق  �ل��و���ش��ع  ع��ن  ب��اأن��ه �شئيل يف حت�شن 
ح���ول تطبيع  �ت��ف��اق  �إىل  و�ل��ت��و���ش��ل   . ب��اأن��ه عميق  �الن��ق�����ش��ام 

تو�جد  ت��وؤك��د  وخمتلفة  م��ت��و�ت��رة 
�مل�شتبه بهما يف ليبيا وفق رو�يته.

�أن  �لوكالة  وبن يف ت�شريح لذ�ت 
�للذين  و�لق�شقا�شي  �ل��روي�����ش��ي 
غادر� مقر �شكناهما يوم 6 فيفرى 
�شكري  �غ��ت��ي��ال  ت���اري���خ   2013
�جلرمية  �شاح  بحوزتهما  بلعيد 
وفيديو م�شور ملاب�شات �جلرمية 

على حد قوله.
و�أفاد بالطيبي �أن �أحمد �لروي�شى 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة وهو  �ل����ث����ورة  ح������ارب يف 
متعلقة  ق�شايا  يف  تفتي�س  حم��ل 

باملخدر�ت.
�لق�شقا�شي  ك��م��ال  وب��خ�����ش��و���س 
م�شدر�  ب��������اأن  �ل�������ش���ح���ف���ي  ذك������ر 
�أن  له  �أك��د  تعبريه  ح�شب  موثوقا 
مت  م���زدوج  عميل  ه��و  فيه  �مل�شتبه 
�ل�شلفية  �جل��م��اع��ات  و���ش��ط  زرع���ه 
�ل�شدد  هذ�  يف  وت�شاءل  �جلهادية 

�لبلدين  �شلطات  ب��ن  مفاو�شات 
قا�شى  �أن  �إىل  ي�����ش��ار  ذل���ك.  ح���ول 
�ليوم  حد  �إىل  يقدم  مل  �لتحقيق 
بهم  �مل�شتبه  هوية  ح��ول  تفا�شيل 
يف  ب��ه��ا  ����ش��ط��ل��ع��و�  �ل��ت��ي  و�الأدو�ر 
جرمية �غتيال �شكري بلعيد فيما 
��شتناد�  �لد�خلية  وز�رة  �قت�شرت 
�شور  ن�شر  على  ق�شائي  �إذن  على 
ل��ل��م�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م �خل��م�����ش��ة ودع���ت 
�ملو�طنن �لتون�شين �إىل �مل�شاهمة 

يف �لبحث عنهم.
ن�شر  مت  �ل����ذي����ن  ب���ه���م  و�مل�����ش��ت��ب��ه 
على  �ملا�شي  �ل�شبت  ي��وم  �شورهم 
مبوقع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �شفحة 
فاي�شبوك  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
و�أحمد  �ل��ق�����ش��ق��ا���ش��ي  ك��م��ال  ه���م 
�ملر�ك�شي  و����ش���ل���م���ان  �ل���روي�������ش���ي 
وم������رو�ن ب���ن �حل�����اج ���ش��ال��ح وعز 

�لدين عبد �لاوي.

ع��ن �جل��ه��ة �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة �لتي 
يعمل �لق�شقا�شي ل�شاحلها .

البحريي ينفي
�لر�شمي  �لناطق  رف�س  وق��د  ه��ذ� 
�لتون�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  با�شم 
تقدمي  �ل������ع������روي  ع���ل���ى  حم���م���د 
�شحة  م�������دى  ح�������ول  م���ع���ط���ي���ات 
�مل�شتبه  بتو�جد  �ملتعلقة  �الأخ��ب��ار 
ب��ه��م��ا يف ل��ي��ب��ي��ا م�������ش���دد� ع��ل��ى �أن 
قا�شي �لتحقيق هو �ملخول قانونا 

للك�شف عن ماب�شات �لق�شية.
�ل�شيا�شي  �مل�شت�شار  نفى  ح��ن  يف 
�لدين  نور  �حلكومة،  رئي�س  لدى 
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  �لبحريي 
�ل�شلطات  ع��ل��م  �الأرب����ع����اء  �ن��ع��ق��د 
يف  بهم  �مل�شتبه  بتو�جد  �لتون�شية 
�ل��ذي��ن مت  ���ش��ك��ري بلعيد  �غ��ت��ي��ال 
وجود  �أو  ليبيا،  يف  �شورهم  ن�شر 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

��������ش�������ّع�������د ح�������������زب �ل�����وط�����ن�����ي�����ن 
ت��ون�����س لهجة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن يف 
ملف  ي���خ�������س  م�����ا  يف  �ت����ه����ام����ات����ه 
�شكري  �ل�����ش��اب��ق  زع��ي��م��ه  �غ��ت��ي��ال 
بلعيد يف �لوقت �لذي ك�شفت فيه 
ع��ن معلومات  �إع��ام��ي��ة  م�����ش��ادر 
جديدة تزيد هذه �لق�شية تعقيد� 

وغمو�شا.
وقد قال نائب �الأمن �لعام حلزب 
�لوطنين �لدميقر�طين، حممد 
جمور �إنه قد وقع تهريب �مل�شتبه 
يف �غتيالهما �شكري بلعيد �ملدعو�ن 
�أحمد �لروي�شي و �شلمان �ملر�ك�شي 
خارج تون�س وذلك على �لرغم من 
�لتحقيق  �إب��اغ قا�شي  �ن��ه قد مت 
ب�����ش��اأن��ه��م��ا وت���ع���ّه���د ه�����ذ� �الأخ�����ري 
بالقب�س عليهما وذلك بعد �أن �أكد 
رئي�شيان  م�شتبهان  �أنهما  ب���دوره 
يف  جمور،  قول  ح�شب  �لق�شية  يف 
�لدولة  رئ��ي�����س  �أن  ف��ي��ه  �أك���د  وق���ت 
�ملوؤقت من�شف �ملرزوقي على علم 
رغم  �الغ��ت��ي��ال  مب��خ��ط��ط  م�شبق 

�إنكاره �الأمر �أمام �لق�شاء.

ا�ستغراب واأ�سئلة
�الأربعاء،عن  جمور  حممد  وع��ّر 
�مل�شتبه  �حد  هروب  من  ��شتغر�به 
وخا�شة  تون�س  خ���ارج  �إىل  فيهما 
مبا�شرة  �مل�����ش��اع��دة  ت���ق���دمي  ب��ع��د 
للو�شول  �ل���ت���ح���ق���ي���ق  ل���ق���ا����ش���ي 
�ملعطيات  بع�س  ط��ري��ق  ع��ن  �إل��ي��ه 

�لدقيقة حول ماهيته وخمبئه.
ويقول جمور يف هذ� �الإطار: نحن 
ال نفهم ملا تبّخر هذ� �مل�شتبه فيه 

لقا�شي  ملعطيات  تقدمينا  مبجّرد 
�أّن  يعني  ح��ول��ه...ه��ذ�  �لتحقيق 
�الأمنية  للجهات  قويا  دور�  هناك 
�مل�شتبه  ����ش��ت��ب��ع��اد  يف  و�حل��ك��وم��ي��ة 
فيهما الأنهما خيط ثابت قد يدين 

�أطر�فا يف �ل�شلطة .
م���ت�������ش���ل،ك�������ش���ف  م�����و������ش�����ع  ويف 
�لوطنين  حل����زب  �ل���ع���ام  �الأم�����ن 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ن �مل�����وّح�����د،زي�����اد 
�أحد  �أوق��ف��ت  �ل���وز�رة  �إن  �الأخ�شر 
�شكري  �غ��ت��ي��ال  ب��ه��م يف  �مل�����ش��ت��ب��ه 
ليتمكن  �شر�حه  �أطلقت  ثم  بلعيد 
ليبيا،حيث  �إىل  �لفر�ر  من  بعدها 
�أن  �الل��ك��رتون��ي��ة  �ل�����ش��اع��ة  �أوردت 
�الأخ�����ش��ر ق��د �ع��ت��ر خ���ال كلمة 
�الحتجاجية  �ل��وق��ف��ة  يف  �أل��ق��اه��ا 
�أمام  �أرب���ع���اء  ي���وم  ك��ل  �ل��ت��ي تنظم 
هذ�  مثل  �أن  �لد�خلية  وز�رة  مقر 
�لقر�ر يدل على تو�طوؤ �لوز�رة مع 
�لد�خلية  �أن  م�شري�  بلعيد  قتلة 
حت���اول ����ش��ت��ب��اه �ل�����ش��ع��ب، ح�شب 
ل�شور  ن�شرها  خال  من  تعبريه، 
�مل�شتبه تورطهم يف �غتيال بالعيد 
�ث��ن��ن م��ن��ه��م قد  �أن  ت��ع��ل��م  و ه���ي 

غادر� تون�س.
ك�����ش��ف جّمور  �آخ�������ر،  م����ن ج���ان���ب 
ل�������ش���ح���ي���ف���ة �أف�����ري�����ك�����ان م���اجن���ر 
�لتي  �أن �خل��ط��اب��ات  �الل��ك��رتون��ي��ة 
�ملتعّهد  �لتحقيق  قا�شي  ير�شلها 
بلعيد  ���ش��ك��ري  �غ���ت���ي���ال  ب��ق�����ش��ي��ة 
�الأخرى  �لتون�شية  �الإد�ر�ت  �إىل 
و�ل����ت����ي ل���ه���ا ع���اق���ة ب��ال��ب��ح��ث يف 
ب�شفة  ت�شلها  ال  �لق�شية  نف�س 
ب����االإد�رة  ب��ل مت��ّر وج��وب��ا  مبا�شرة 
�الإرهاب  مكافحة  لفرقة  �لفرعية 
�أن  �إىل  م�شري�  �لد�خلية،  ووز�رة 

رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة علي  �أن  ج��م��ور 
عن  �الأول  �مل�����ش��وؤول  ه��و  �لعري�س 

�غتيال �شكري بلعيد.
يعرف  �لعري�س  علي  وقال جمور 
ج���ي���د� �ل��ق��ت��ل��ة �ل���ذي���ن ف�����رو� �إىل 
عنهم  �لت�شرت  ي��ح��اول  وه��و  ليبيا 
للنه�شة  �الأعلى  �ملر�شد  م�شيفا   ،
ملف  يف  يت�شرف  �لغنو�شي  ر��شد 

ق�شية بلعيد كما ي�شاء .
�لعام  �الأم�������ن  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
�آخ���ر  �أن  ل��ل��وط��د زي�����اد �الأخ�������ش���ر 
�مل��ع��ل��وم��ات �مل��ت��وف��رة ل���دى �حلزب 
حركة  يف  �ل���ن���ا����ش���ط  ب�������اأن  ت���ف���ي���د 
�لعيفي  زي����اد  ب��ب��اري�����س  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لتخطيط  ع��م��ل��ي��ة  يف  م����ت����ورط 

الغتيال �شكري بلعيد.
ن�شق  �لعيفي  زي��اد  �الأخ�شر  وق��ال 
مع �إحدى �لدول �لعربية الغتيال 
ب��ل��ع��ي��د ، م�����ش��ي��ف��ا من���ل���ك دالئ����ل 
يف  �لعيفي  ت��ورط  مبا�ش�����رة  تفيد 

�لعملية .

الغتيال اخت�سا�ش 
احلركات الإ�سالمية

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �ل��ن��ائ��ب يف  �أّم����ا 
�جلبهة  يف  و�ل��ق��ي��ادي  �لتاأ�شي�شي 
�ل�شعبية، �ملنجي �لرحوي فقد �أكد 
�لتي  هي  �الإ�شامية  �حلركات  �إن 
ت��ت��وخ��ى م��ن��ه��ج �الغ��ت��ي��ال و�إن����ه ال 
�أخ��رى قد تفّكر  وجود الأي حركة 
با�شتثناء  �لعمليات  ه��ذه  مثل  يف 

هذه �حلركات �الإ�شامية.
ون��ف��ى �ل��رح��وي �أن ت��ك��ون �أح���ز�ب 
�ل�شعبية  �جلبهة  �أو  تون�س  ن���د�ء 
يف  تفّكر  �جل��م��ه��وري  �أو  �مل�����ش��ار  �أو 
على  م�����ش��ّدد�  �الغ��ت��ي��االت،  م�شاألة 

لديه كل �لوثائق �لتي تثبت ذلك 
وبالتو�ريخ �أي�شا وفق تعبريه.

و���ش��رح نائب �الأم���ن �ل��ع��ام حلزب 
�ملوّحد  �لدميقر�طين  �لوطنين 
�أن �الإد�رة �لفرعية ملقاومة �الإجر�م 
هي  �لد�خلية  وز�رة  ب��االأح��رى  �أو 
�مل��ع��ل��وم��ات �لتي  �ل��ت��ي ت��ت��ح��ّك��م يف 
ت�شل �إىل قا�شي �لتحقيق �ملتعّهد 

بالق�شية.
وذّك��ر �ن��ه ح��ال وق��وع �جلرمية مت 
�لتحقيق  قا�شي  من  �مللف  �شحب 
مب��دي��ن��ة �أري���ان���ة ب��ق��ر�ر م��ن وزير 
�لقر�ر  �أن هذ�  �إىل  �لعدل، م�شري� 
قد �تخذ يف ن�شف �شاعة من وقوع 
عملية �الغتيال �ل�شيا�شي لت�شّنف 
مبا�شرة �شمن عملية �إرهابية وهو 
ما ر�أى فيه جّمور توجيه �شيا�شي 

.
من جهة �أخرى، �أكد حممد جّمور 
�جلمهورية  رئي�س  �أن  جديد  م��ن 
�ملوؤقت، من�شف �ملرزوقي كان على 
بلعيد  �شكري  باغتيال  علم م�شبق 
بالتحديد  تون�شية  �أط���ر�ف  وم��ن 
ولي�س كما �أعلن عنه �ملدّون رمزي 
�لتي  هي  فرن�شا  �أن  من  بالطيبي 
ق��ام��ت ب��ت��ح��ذي��ره م��ن وق����وع هذه 
�ملرزوقي  �إنكار  م�شتغربا  �حلادثة، 
��شتنطاقه  ل���دى  �مل��ع��ط��ي��ات  ل��ه��ذه 

من طرف قا�شي �لتحقيق.
وخ��ت��م ن��ائ��ب �الأم���ن �ل��ع��ام حلزب 
تاأكد  لقد  �ملوّحد  �لدميقر�طين 
ل��ن��ا وج�����ود ت���دّخ���ل ���ش��اف��ر حلزب 
�شنوؤكده  ما  وه��ذ�  �لنه�شة  حركة 

قريبا يف ندوة �شحفية حلزبنا .
ويف ت�شريح �إذ�عي �آخر، قال نائب 
�الأمن �لعام حلزب �لوطد حممد 

�لعنف  �إىل  ت��دع��و  �أح����ز�ب ال  �أن��ه��ا 
وال تفكر مطلقا يف تنفيذ عمليات 

�إجر�مية.

قاتل بلعيد عميل مزدوج 
واجلرمية �سّورت بالفيديو

وز�رة  ن�شرت  �أن  وبعد  �الأث��ن��اء،  يف 
�شور  موؤخر�  �لتون�شية  �لد�خلية 
ي�شتبه  ف��ر�ر  بحالة  �أ�شخا�س   5
�ل�شيا�شي  �غتيال  يف  تورطهم  يف 
بلعيد،  �شكري  �لتون�شي  �ملعار�س 
�ثنن  باأن  �إعامية  ذكرت م�شادر 
�لروي�شي  �أح����م����د  وه���م���ا  م��ن��ه��م 
يتو�جد�ن  �ل��ق�����ش��ق��ا���ش��ى  وك���م���ال 
�مل�شادر  ه��ذه  تقدير  ح�شب  حاليا 

بليبيا.
با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أف���اد  وق��د 
هيئة �لدفاع عن �شكري بلعيد نز�ر 
�ل�شنو�شي لوكالة �الأنباء �لتون�شية 
ب��اأن ه��ذه �الأخ��ب��ار تبدو �شحيحة 
باعتبار �أنه ال �أثر لتو�جد �مل�شتبه 
فيهما بالرت�ب �لتون�شي على حد 

قوله.
�شتطالب  �لدفاع  �أن هيئة  و�أو�شح 
هذه  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �جل��ه��ة 
تو�شيحات حول  بتقدمي  �لق�شية 
منتقد�  �الأخبار  هذه  �شحة  مدى 
تاأخر وز�رة �لد�خلية يف ن�شر �شور 

�مل�شتبه بهم.
و�ملدون  �ل�شحفي  �أك��د  جهته  من 
مفاو�شات  �أن  ب��ال��ط��ي��ب��ي  رم����زى 
�ل�شلطات  ب�����ن  جت������رى  ����ش���ري���ة 
�لليبية  ون���ظ���ريت���ه���ا  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�لروي�شي  �أح��م��د  م��ن  ك��ل  لت�شلم 
�أنه  م�شيفا  �لق�شقا�شى  وك��م��ال 
حت�شل على معلومات من م�شادر 

معلومات جديدة ومثرية حول �غتيال �ملعار�س �لتون�سي �سكري بلعيد

�شكرى بلعيد

•• بغداد-ا ف ب:

��شتيقظت بغد�د �شباح �م�س على فاجعة �ملقهى يف منطقة �لعامرية �لذي 
خم�شن  نحو  و��شابت  �شخ�شا   27 قتلت  نا�شفة  بعبوة  م�شاء  ��شتهدف 

بجروح قبل �شاعات من �نتخابات جمال�س �ملحافظات يف عموم �لعر�ق.
و�لقى هذ� �لتفجري وهو �الكر دموية منذ �لهجوم على وز�رة �لعدل يف 
14 �ذ�ر مار�س و�لذي قتل فيه ثاثون �شخ�شا، مزيد� من �ل�شكوك حول 
ت�شهد  وق��ت  يف  �ل�شبت  �ليوم  �نتخابات  تامن  على  �المنية  �ل��ق��و�ت  ق��درة 

معدالت �لعنف �رتفاعا ملحوظا.
27 �شخ�شا على  وقال م�شدر يف وز�رة �لد�خلية لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
نا�شفة مبقهى  و��شيب نحو خم�شن بجروح يف تفجري عبوة  قتلو�  �القل 
م�شاء  من  تغ(   19،00( �لعا�شرة  �ل�شاعة  نحو  عند  �لعامرية  منطقة  يف 
�خلمي�س. وذكر م�شدر طبي ر�شمي من جهته �ن بن �لقتلى ثاثة �طفال 
و�مر�ة، بينما �و�شح �مل�شدر يف وز�رة �لد�خلية �ن معظم �لقتلى من �ل�شباب  
ووقع �لهجوم يف توقيت تزدحم فيه �ملقاهي عادة باعتبار �ن �ليوم �لتايل 

�جلمعة هو �ول يومي عطلة نهاية �ال�شبوع.
و�و�شح �مل�شدر يف وز�رة �لد�خلية �ن �ملقهى �لذي ��شتهدفه �لهجوم يقع يف 
�حد طو�بق جممع جتاري �شغري يف �شارع �لع�شل عادة ما ترتاده �لعائات 
. ونقلت قنو�ت عر�قية حملية عن �شهود عيان قولهم  للت�شوق و�لرتفيه 
م�شدر  ذك��ر  بينما   ، �ملقهى  نو�فذ  من  تتطاير  وه��ي  �جلثث  �شاهدو�  �نهم 
طبي ر�شمي ثان �ن جثث عدد من �لقتلى بقيت لبع�س �لوقت حتت �نقا�س 
�لهجوم،  �منية م�شددة يف حميط  �ج��ر�ء�ت  �ملقهى. وفر�شت قو�ت �المن 
يف  �لرئي�شي  �ل�����ش��ارع  �ل�شعبي،  �لعمل  ���ش��ارع  ط��ول  على  عرباتها  ون�����ش��رت 
�لعامرية، بينما �نت�شرت جمموعات من �جلنود يف �ملوقع، بح�شب ما �فاد 

م�شور وكالة فر�ن�س بر�س يف �ملكان.
وبد� �لدمار و��شحا على معامل �ملجمع �لتجاري �لذي يجاوره حمل لبيع 
�لتي  �لتفجري  قوة  بفعل  �ملبنى  نو�فذ  عن  �لزجاج  �ختفى  حيث  �ملثلجات، 
لفر�ن�س  عيان  �شهود  وق��ال  �ملقهى.  يقع  �لثالث منه حيث  �لطابق  ��شابت 
بر�س �ن �ملقهى حتطم كليا جر�ء �لهجوم . و�غلقت �ملحات �ملجاورة �بو�بها 
حد�د� على �رو�ح �ل�شحايا، فيما �شب �شكان �ل�شارع غ�شبهم على �د�ء قو�ت 

مقتل جندي دويل يف د�رفور 
•• اخلرطوم-ا ف ب:

�لقوة �مل�شرتكة لاحتاد �الفريقي و�المم �ملتحدة يف د�رف��ور �ن �حد  �علنت 
�ملنطقة  ه��ذه  لها يف  ق��اع��دة  على  ه��ج��وم  بالر�شا�س يف  �م�����س  قتل  ج��ن��وده��ا 
�لو�قعة غرب �ل�شود�ن وقالت �لناطقة با�شم �لقوة عائ�شة �لب�شري يف بيان �ن 
جنديا من �لقوة قتل وجرح �ثنان �آخر�ن يف هجوم �شنه جمهولون على قاعدة 
�ملهاجرية �لقريبة . ومل تك�شف جن�شيات �ل�شحايا. وكانت �لقو�ت �حلكومية 
�ل�شود�نية ��شتعادت مدينتي �ملهاجرية ولبدو بعد ع�شرة �يام على �حتالها 
مناوي  مني  بقيادة  �ل�����ش��ود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  �جلي�س  متمردي  قبل  م��ن 
وحتدثت تقارير �لقوة �مل�شرتكة لامم �ملتحدة و�الحتاد �الفريقي عن ق�شف 
جوي يف منطقة مهاجرية بجنوب د�رف��ور . وقالت هذه �لتقارير �ن حو�ىل 
36 �لف �شخ�س �حتمو� من �لقتال مبقار �لبعثة يف بلدتي مهاجرية ولبدو.

قائد �جلي�س يف غينيا متهم باالإرهاب 
•• نيويورك-ا ف ب:

�تهاما  غينيا-بي�شاو  يف  �جلي�س  قائد  �ىل  وج��ه  �ن��ه  �الم��ريك��ي  �لق�شاء  �علن 
�لكولومبية  بالتاآمر مع حركة فارك  �ره��اب وخم��در�ت  بارتكاب جر�ئم  ر�شميا 
�ملتمردة �لتي ت�شنفها و��شنطن منظمة �رهابية. وقال بريت بهار�ر� �ملدعي �لعام 
يف مانهاتن بنيويورك �ن قائد �جلي�س يف غينيا-بي�شاو �نتونيو �ندجاي متهم 
بتقدمي �لدعم �ىل �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية �لكولومبية فارك �ملدرجة منذ �لعام 
1997 على �لائحة �المريكية للمنظمات �الرهابية. و��شاف �ملدعي �لعام �ن 
ال�شتخد�م  تاآمر  غينيا-بي�شاو  يف  للجي�س  كقائد  موقعه  ومن  �ندجاي  �نتونيو 
نفوذه و�شلطته من �جل لعب دور �لو�شيط وحتويل بلده حمطة عبور الفر�د كان 
يعرف �نهم �رهابيون وجتار خمدر�ت . وبح�شب �التهام فان �لليفتنانت-جرن�ل 
�لتابع حلركة فارك يف غرب �فريقيا،  �لكوكاين  �ندجاي قام بت�شهيل تخزين 
وت���اآم���ر ب��ه��دف ت�����ش��دي��ر �مل���خ���در�ت �ىل 
�لواليات �ملتحدة، كما تاآمر لبيع ��شلحة 
وال �شيما �شو�ريخ �ر�س-جو خم�ش�شة 
كولومبيا.  يف  �ملخدر�ت  جت��ارة  حلماية 
�مل�شوؤول  �ىل  �ملوجهة  �لر�شمية  و�لتهم 
جرم  يف  �ل��ت��اآم��ر  ه��ي  �لكبري  �لع�شكري 
لتوزيع  �ل���ت���اآم���ر  و  وخم������در�ت  �ره�����اب 
كيلوغر�مات  خم�شة  ع��ن  ت��زي��د  كمية 
علم  �و  ق�شد  �شابق  مع  �لكوكاين  من 
و  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �ىل  �شرت�شل  بانها 
�لتاآمر يف تقدمي دعم مادي �ىل منظمة 
��شلحة  ونقل  حليازة  �لتاآمر  و  �رهابية 

�ر�س-جو .

�ملقاتلون يف �سمال مايل يحاولون تنظيم �سفوفهم
•• باماكو-ا ف ب:

يحاول �ملقاتلون �ال�شاميون �لذين طردتهم �جليو�س �لفرن�شية و�الفريقية 
من كرى مدن �شمال مايل وباتو� مطاردين وحمبطن يف خمابئهم يف جبال 
و�ر��شي مايل.  �ملجاورة  �لبلد�ن  بع�س  تنظيم �شفوفهم يف  �عادة  �يفوقا�س، 
��شمه  ذكر  بر�س طالبا عدم  فر�ن�س  لوكالة  �مل��ايل  و�شرح �شابط يف �جلي�س 
11 كانون �لثاين-يناير توجه ع�شر�ت  �نه منذ بد�ية �لعملية �لفرن�شية يف 
�لطريق  �شلكو�  �نهم  و�ك��د   . �لتنظيم  و�ع���ادة  لاختباء  ليبيا  �ىل  �ملقاتلن 
�لتايل: من �شمال مايل �ىل جبال �شمال �لنيجر ثم جبال تيب�شتي �شمال ت�شاد 
د�رف��ور وغرب  و�لبع�س �الخ��ر �ىل  ليبيا  يت�شلل بع�شهم �ىل جنوب  �ن  قبل 
�ل�شود�ن. وذكرت �شحيفة �لوطن �جلز�ئرية يف ملحقها �ال�شبوعي �ن ثاثة 
من قادة حركة �ن�شار �لدين �ال�شامية �مل�شلحة جلاأو� قبل ع�شرة �يام �ىل 

منطقة مترن��شت يف �ق�شى جنوب �جلز�ئر.

حتقيق جديد ي�ستهدف �أبرز معار�سي بوتني 
•• مو�شكو-ا ف ب:

�علنت هيئة �لتحقيق �لرو�شية �نها فتحت حتقيقا جديد� بتهمة �الحتيال �شد 
�ألك�شي نافالني، �ملعار�س �الول للرئي�س فادميري بوتن. وهو خام�س حتقيق 
ي�شتهدف هذ� �ملعار�س �لذي يعتر �حد �برز دعاة مكافحة �لف�شاد و�لذي بد�أت 
��شتثماري يف  م�شروع  ي��ورو يف  �ل��ف   400 �ختا�س  بتهمة  �الرب��ع��اء  حماكمته 
�ل�شجن  غابات منطقة كريوف، وهي تهمة ينفيها قطعيا وت�شل عقوبتها �ىل 
10 �عو�م. �ما �لق�شية �جلديدة �لتي فتحت �شده و�شد �شقيقه �وليغ نافالني 
�مل�شوؤول �لكبري يف �لريد �لرو�شي، فتتمحور حول تاأ�شي�شهما �شركة حتت ��شم 
جي بي �يه قامت، بح�شب �الدعاء، بنقل معد�ت ل�شالح �لريد با�شعار مبالغ بها 
ملجموعة �م بي كي �لتجارية �لتي رفعت �لدعوى �شد �ل�شقيقن متهمة �ياهما 

مليون   3،8 بقيمة  خ�شائر  بتكبيدها 
روبل )95 �لف يورو( وبح�شب �الدعاء 
ف���ان ه���ذه �الم�����و�ل مت حتويلها  �ي�����ش��ا 
�ىل ح�شابات �شركة جي بي �يه والحقا 
وت�شل  ن��اف��ال��ن��ي  �ل�����ش��ق��ي��ق��ان  ���ش��رق��ه��ا 
�لرو�شي  �ل��ق��ان��ون  يف  �الح��ت��ي��ال  عقوبة 
و�تى  �شنو�ت.  ع�شر  لغاية  �ل�شجن  �ىل 
�الع����ان ع��ن ه���ذه �ل��ق�����ش��ي��ة �جلديدة 
غد�ة بدء �ملحاكمة يف ق�شية كريوفلي�س 
، وه���و ����ش��م ���ش��رك��ة �ل��غ��اب��ات �ل��ع��ام��ة يف 
�ملنطقة �لتي حتمل �ال�شم نف�شه وتبعد 

مو�شكو.  �شرق  كلم   900

��شمه  �لك�شف عن  ر�ف�شا  بر�س  لفر�ن�س  �ل�شارع  �شكان  �حد  وق��ال  �الم��ن. 
�جلي�س هو من فعلها ال�شباب طائفية .

و��شتدرك �ن مل يكن هم، فانه خطاهم بالتاكيد نحن حماطون باجلدر�ن 
�ال�شمنتية وحو�جز �لتفتي�س، فاذ� مل يكونو� هم من فعلها، فقد �شاعدو� يف 

ذلك النهم �هلمو� و�جباتهم �و مل يدققو� كفاية .
وجاء هذ� �لهجوم قبل يومن من �نتخابات جمال�س �ملحافظات يف �لباد، 
من  حيث  �لعا�شمة  يف  خ�شو�شا  م�شددة،  �منية  �ج���ر�ء�ت  تر�فقها  و�لتي 

�ملتوقع �ن متنع غد� �ل�شيار�ت �لتي ال حتمل ترخي�شا خا�شا باالنتخابات.
من  ج���زء�  يعد  �الن��ف��ج��ار  ه��ذ�  �ن  �لفيلي  ع�شام  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ور�ى 
��شرت�تيجية �شيا�شية لبع�س �الح��ز�ب تهدف �ىل منع م�شاركة �كر عدد 

من �لناخبن يف �لعملية �النتخابية .
و��شاف كلما قل عدد �لناخبن كلما ز�دت فر�س �لتزوير ويتناف�س 8143 
مر�شحا على ��شو�ت 13 مليونا و800 �لف ناخب م�شجلن للفوز ب378 
مقعد� موزعة على جمال�س 12 حمافظة عر�قية، بعدما قررت �حلكومة 
يف 19 �ذ�ر-مار�س تاجيل �النتخابات يف حمافظتي �النبار ونينوى لفرتة 

ال تزيد على �شتة ��شهر ب�شبب �لظروف �المنية يف هاتن �ملحافظتن.
�ي��ام من مقتل خم�شن �شخ�شا يف هجمات  ووق��ع هذ� �لهجوم بعد ثاثة 
متفرقة يف بغد�د ومناطق حميطة بها ��شتهدفت غالبيتها مناطق �شيعية 

وتبناها تنظيم دولة �لعر�ق �ال�شامية ، �لفرع �لعر�قي لتنظيم �لقاعدة.
�ملا�شي، عندما  �ذ�ر-مار�س   19 دموية منذ  �الكر  �لهجمات  وكانت هذه 
قتل 56 �شخ�شا على �القل و��شيب نحو 226 بجروح يف �شل�شلة هجمات 
�لذكرى  ع�شية  �ل��ع��ر�ق،  عموم  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  �ي�شا  تبناها  م�شابعة 

�لعا�شرة للغزو.
ورغم �ن �عمال �لعنف ال تز�ل يومية يف �لعر�ق، وخ�شو�شا يف بغد�د، فان 
ح�شيلتها ال تقارن باعد�د �لقتلى و�جلرحى �لتي كانت ت�شجل �بان �حلرب 
�لطائفية بن �لعامن 2006 و2008 و�لذي كان ي�شل �ىل �الالف كل 
�شهر. وقتل يف �ذ�ر مار�س �ملا�شي 163 �شخ�شا يف �لعر�ق بح�شب ح�شيلة 
�عدتها  ح�شيلة  �ك��دت  بينما  و�لدفاع،  و�لد�خلية  �ل�شحة  وز�ر�ت  �علنتها 
فر�ن�س بر�س وفقا مل�شادر �منية وطبية مقتل 271 �شخ�شا، علما �ن 220 

�شخ�شا قتلو� يف �ل�شهر �لذي �شبقه.

ح�سدت مئات القتلى واجلرحى

�لهجمات �لد�مية تقلق �لعر�قيني قبيل �النتخابات 
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برودي �الأوفر حظًا لرئا�سة �إيطاليا •• روما-ا ف ب:

�اليطايل  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  مي��ل��ك 
ب������رودي فر�شا  روم���ان���و  �ل�����ش��اب��ق 
جيدة لتويل رئا�شة �جلمهورية يف 
برملاين  ت�شويت  من  �لثاين  �ليوم 
حا�شم الخر�ج �القت�شاد �الوروبي 
�لذي  �ل�شيا�شي  �مل��ازق  من  �لثالث 

يتخبط فيه.
بعد ف�شله يف �جناح �لدميوقر�طي 
فرنكو  �ل�شابق  و�لنقابي  �مل�شيحي 
مبو�فقة  ح���ظ���ى  �ل������ذي  م���اري���ن���ي 
م�شرتكة مع �ليمن �لرل�شكوين 
يف ت�شويتي �خلمي�س ح�شل زعيم 
ل��وي��دج��ي بري�شاين  ب��ي��ار  �ل��ي�����ش��ار 
����ش���ب���اح �جل���م���ع���ة ع���ل���ى �ل�������ش���وء 
�الخ�شر من حزبه �لدميوقر�طي 
�الوروبية  �ملفو�شية  رئي�س  لدعم 

�ل�شابق رومانو برودي.
وق����د ي�����زول �ل��غ��م��و���س م�����ش��اء يف 
للت�شويت  �لر�بعة  �جلولة  �عقاب 
�شوى  �لفوز  فيها  يتطلب  ال  �لتي 
�ملطلقة  �الك��ري��ة  على  �حل�����ش��ول 
�ل�������دورة  يف  ���������ش�������و�ت(.   504(
يطلب  �شباحا  ب��د�ت  �لتي  �لثالثة 
فوز �ملر�شح �حل�شول على �كرية 
�لثلثن، وهو ما ي�شتبعد �ن ينجح 
فيه برودي عدو برل�شكوين �للدود 
دورة  ت��ن��ت��ه��ي  �ن  ي��ت��وق��ع  ب��ال��ت��ايل 
�ل�شباح بكثري من �الور�ق �لبي�شاء 
مب��ا ف��ي��ه م��ن ط���رف �ل��ي�����ش��ار. �ما 
ي���ت���وج���ه حتى  ب���رل�������ش���ك���وين ف���ل���م 
بري�شاين  و���ش��رح  �لت�شويت.  �ىل 
تر�شيح  ب��ان  �ملرحبن  للنا�شطن 
�لرجل �لذي قاد �حلكومة مرتن 

ع���دم دع���م رودوت������ا غ�����ش��ب حركة 
�لنو�ب  من  و�لكثري  جن��وم  خم�شة 
�حلزب  �ىل  �ملنتمن  و�لنا�شطن 
�لذين مل يتفهمو�  �لدميوقر�طي 
رئي�س  �ول  دع����م  �حل�����زب  رف�������س 
�لدميوقر�طي  �ل��ي�����ش��اري  للحزب 
على   1991 ع�����ام  �ن�������ش���ئ  �ل������ذي 
�ن�����ق�����ا������س �حل�����������زب �ل�������ش���ي���وع���ي 
�اليطايل. وحتدث مدير �شحيفة 
ك��االب��ري��زي عن  م��اري��و  �شتامبا  ال 
ب��ع��ي��د لو�شف  م����ن  ت���ط���ل  ك����ارث����ة 
باالختيار  �ح��اط��ت  �لتي  �لفو�شى 
تر�شيح  �لف�شل يف  ث��م  و�خل��اف��ات 

ماريني.
�ل�شجاعة  ع��دم  نتيجة  �ن��ه��ا  وق���ال 
وعدم وجود �فكار المعة وو��شحة 
�ي�شا  ب�شكل مقنع ولذلك  ومعلنة 
�لدميوقر�طي  �حل�����زب  ي��ف��ز  مل 

باالنتخابات .
�لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  و�ن��ت��ه��ت 
م�شتحيلة  م��ع��ادل��ة  �ىل  ب��ال��ف��ع��ل 
ح���ي���ث مي���ل���ك �ل���ي�������ش���ار �الك���ري���ة 
�مل��ط��ل��ق��ة يف جم��ل�����س �ل���ن���و�ب لكن 
�ملق�شوم  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  لي�س 
�لنفوذ:  مت�شاوية  كتل  ث��اث  �ىل 
�لرل�شكوين  �ل���ي���م���ن  �ل���ي�������ش���ار، 

وخم�شة جنوم.
و�لكاتب  �ل�شيا�شي  �ملحلل  و�عتر 
بو�شت  ه���اف���ي���ن���غ���ت���ون  م����وق����ع  يف 
مارت�شيانو  فرن�شي�شكو  �ي��ط��ال��ي��ا 
من  ي�شكل  �لرئا�شي  �لت�شويت  �ن 
و�نه  �يطاليا  تاريخ  �ال�شو�أ يف  بن 
فعليا  ب��ا حكومة  ب��اد  يجري يف 
وم���ع �ح����ز�ب ع��اج��زة ع��ن �التفاق 

على �ي �شيء .

�ما  �لي�شارين.  م��ن  ك��ب��ري�  ناخبا 
حزب خم�شة جنوم برئا�شة �لنجم 
ب��ي��ب��ي غريلو  �ل�����ش�����ش��اب��ق  �ل���ه���زيل 
ف��اك��د �ن����ه ���ش��ي��دع��م ح��ت��ى �ل����دورة 
�ل��ر�ب��ع��ة ���ش��ت��ي��ف��ان��و رودوت�����ا �لذي 
ت�شويت  يف  �ل��ن��ا���ش��ط��ون  �خ���ت���اره 
�الن������رتن������ت. لكن  ع���ل���ى  م�������ش���ب���ق 
�ملر�شحن  برودي كان على الئحة 
�ملحتملن �لذين �ختارهم نا�شطو 
ت�شويت  يف  �الحتجاجية  �حل��رك��ة 
�لي�شار  و�ثار قر�ر  على �النرتنت. 

و2006-  1998-1996(
2008( ي�شتجيب ملطلب �لباد . 
لكن هذ��العان �دى �ىل ��شتنفار 
�ل�شابق  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  مع�شكر 
و�ن  �شيما  ال  برل�شكوين  �شيلفيو 
�ل���ذي هزمه  �لوحيد  ك��ان  ب���رودي 
�ل�شيا�شية  ح���ي���ات���ه  يف  م����رت����ن 
ع��ام��ا و�شرح   18 م��ن��ذ  �مل�����ش��ت��م��رة 
ب��رل�����ش��ك��وين �ن �حل���زب  م�����ش��اع��د 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي �ب�������رم م���ع���ن���ا يف 
�ل��ب��دء �ت��ف��اق��ا ح���ول م��اري��ن��ي لكنه 

�حرت�مه.  ي��رد  مل  �و  ي�شتطع  مل 
ب�����رودي ه���و خ��ي��ار خ���ايف . وقال 
ريناتو  ب��رل�����ش��ك��وين  م���ن  �مل���ق���رب 
لي�س  ب���رودي  روم��ان��و  �ن  برونيتا 
رجا حمايد�، �نه يثري �النق�شام. 

�ل�شيوعيون فعا ال يتعلمون .
بري�شاين  ع���ل���ى  ب���ره���ان���ه  ل���ل���ف���وز 
�حل�شول على 9 ��شو�ت، وهو �مر 
�نه منذ  �نه �شعب علما  يعتقد  ال 
�شباط-فر�ير  �و�خ���ر  �ن��ت��خ��اب��ات 
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فرن�سا حتقق يف متويل حملة �ساركوزي 
•• باري�ص-رويرتز:

�م�س  �لفرن�شية  �لعامة  �لنيابة  مكتب  قال 
�ن فرن�شا فتحت حتقيقا ق�شائيا يف مز�عم 
باأن حملة �لرئي�س �ل�شابق نيكوال �شاركوزي 
النتخابات 2007 ح�شلت على �مو�ل من 
�لزعيم �لليبي �لر�حل معمر �لقذ�يف ب�شكل 
كحلقة  �لتحقيق  هذ�  وياأتي  م�شروع.  غري 
�لتي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل�����ش��ك��ات  م��ن  �شل�شلة  يف 
�لبع�س �ن  �ل��ذي يتوقع  ���ش��ارك��وزي  ت��و�ج��ه 
�ن  بعد   2017 �نتخابات  يف  نف�شه  ير�شح 

�ولوند  �مام فر�ن�شو�  �ملا�شي  �لعام  خ�شرها 
�ملحاكمة  من  �حل�شانة  كلفته  خ�شارة  وهي 
كان خالها  �شنو�ت  بها خلم�س  �لتي متتع 

رئي�شا لفرن�شا.
وقال م�شوؤول يف مكتب �لنيابة �ن �لتحقيق 
ف��ت��ح ب��ع��د م���ز�ع���م ردده������ا رج����ل �الع���م���ال 
�لذي  �لدين  تقي  زي��اد  �للبناين  �لفرن�شي 
يخ�شع هو �الخر لتحقيق منف�شل له �شلة 

ببيع ��شلحة لباك�شتان يف �لت�شعينات.
بالقذ�يف  �ل��ت��ق��ى  �ل����ذي  ���ش��ارك��وزي  وي��ن��ف��ي 
2007 يف ب��اري�����س د�ئ��م��ا �رت��ك��اب �ي  ع���ام 

خمالفة و����ش��ار �ىل �ن��ه ك��ان �ل��د�ع��ي �الول 
حلملة ع�شكرية �شنها حلف �شمال �الطل�شي 
و��شفرت عن �الطاحة بالقذ�يف وقتله على 

�يدي قو�ت معار�شة يف 2011.
ويخ�شع متويل �نتخابات 2007 �لتي فاز 
و�ملر�جعة  للتحقيق  بالفعل  �شاركوزي  فيها 
يف �طار حتقيق �خر يف �لعاقات بن حزب 
�لذي  �ل�شعبية  �حل��رك��ة  �ج��ل  م��ن  �الحت���اد 
ينتمي لتيار مين �لو�شط �لذي يقوده وبن 
�غنى �شيدة يف فرن�شا ليليان بيتانكور وريثة 

�مر�طورية لوريال الدو�ت �لتجميل.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

�لتقى �لرئي�س �لرو�شي، فادميري بوتن، �م�س �جلمعة، 
نظريه �مل�شري، حممد مر�شي، وجرى �لتاأكيد على تطّور 
لقائه  م�شتهل  يف  بوتن  و�أع��رب  �لبلدين.  بن  �لعاقات 
�لبحر  على  �لرو�شية  �شوت�شي  مبدينة  مقره  يف  مر�شي، 
�الأ�شود، عن �رتياحه لتكثيف �الت�شاالت �ل�شيا�شية وتطور 
�أن  �إىل  و�أ�شار  وم�شر.  رو�شيا  بن  �القت�شادية  �لعاقات 
 3.5 �إىل  وو���ش��ل  �زد�د  �لبلدين  ب��ن  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
�القت�شاد  يف  �ل�شعوبات  من  �لرغم  على  دوالر  مليار�ت 
�لعاملي، الفتاً �إىل �أن ما �أثار ده�شته هو زيادة عدد �ل�شياح 
�لرو�س �لذين ز�رو� م�شر يف �لعام �ملا�شي بن�شبة 35%. 
�لعام  �شيحتفان  �لبلدين  �إن  �ل��رو���ش��ي،  �لرئي�س  وق���ال 

�لعاقات  �إق��ام��ة  على  ع��ام��اً   70 م��رور  �حل��ايل مبنا�شبة 
�أكد  جانبه  وم��ن  و�ل��ق��اه��رة.  مو�شكو  ب��ن  �لدبلوما�شية 
ببوتن  جمعه  �ل��ذي  �ل�شابق  �للقاء  �أن  �مل�شري،  �لرئي�س 
دول  قمة  �جتماع  يف  م�شاركتهما  �أثناء  �إفريقيا  جنوب  يف 
جمموعة بريك�س يف �آذ�ر-مار�س، كان له �أثر �إيجابي على 
زيادة �لرغبة بتقوية �لعاقات بن م�شر ورو�شيا، موؤكد�ً 
�أنه ميكن رفع �لعاقات �إىل م�شتوى �أعلى مما هي عليه 
�الآن. وقال �إن �مل�شاألة �أكر من جمرد زيادة حجم �لتبادل 
يف  �حل��دي��ث  ميكن  �أن���ه  م�شيفاً  �ل�شياح،  وع���دد  �ل��ت��ج��اري 
�ملجال �ل�شيا�شي عن وجود حتالف حقيقي . �أما يف �ملجال 
نقل  يف  م�شر  حاجة  �إىل  مر�شي  �أ���ش��ار  فقد  �القت�شادي، 
م�شر،  يف  �إنتاجية  نه�شة  و�إي��ج��اد  و�لتكنولوجيا  �ملعرفة 

م�شدد�ً على �أهمية دور رو�شيا يف هذ� �ملجال.

•• بريوت-ا ف ب:

وج����ه ن��ا���ش��ط��ون ����ش���وري���ون م��ع��ار���ش��ون �م�����س �جلمعة 
�شقوط �شحايا يف  بعد  �المريكي  �ل�شعب  �ىل  تعازيهم 
تفجريي مدينة بو�شطن، مذكرين بان حو�دث مماثلة 
�لغارقة يف  و�شقوط �شحايا يتكرر�ن يوميا يف بادهم 
�لذي ي�شهد تظاهر�ت  �ليوم  د�م منذ عامن. ويف  نز�ع 
��شبوعية �شد نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد، رفع 
�دلب )�شمال  بلدة كفرنبل يف حمافظة  متظاهرون يف 
غرب(، الفتة باالنكليزية كتب فيها تفيجر�ت بو�شطن 
ملا يح�شل يوميا يف �شوريا. تقبلو�  �مل�شهد �حلزين  هي 
تعازينا . وحمل قر�بة ع�شرين �شابا �لافتة �مام مبنى 
مدمر يف �شكل �شبه كامل. كما حمل �لبع�س منهم علم 
�شد  �شعبية  بتظاهر�ت  �نطلقت  �لتي  �ل�شورية  �لثورة 
�لرئي�س �ل�شوري منت�شف �آذ�ر-مار�س 2011، يف حن 
رفع �آخرون �شارة �لن�شر. وتتعر�س مناطق خمتلفة يف 

تلجاأ  �لتي  �لنظامية  �لقو�ت  من  يومي  لق�شف  �شوريا 
مقاتلن  وت��و�ج��ه  �لثقيلة،  و�ملدفعية  �جل��و  �شاح  �ىل 

معار�شن يعانون نق�شا يف �لت�شليح و�لتجهيز�ت.
�ل�شورين  من  �الآالف  مب�شاركة  �لتظاهر�ت  و�نطلقت 
ل��ت��ت��ح��ول ر�ه���ن���ا �ىل جت��م��ع��ات �شغرية  ع���ام���ن،  ق��ب��ل 
جمعة،  ���ش��اة  ك��ل  بعد  �حل��ج��م  متو��شعة  وت��ظ��اه��ر�ت 
�شكل  يف  و�ال���ش��ت��ب��اك��ات  �لق�شف  وت���رية  ت�شاعد  ب�شبب 
كبري بن �ملقاتلن و�لقو�ت �لنظامية. و�دى تفجري�ن 
على خط �لنهاية يف مار�تون بو�شطن �الثنن �ىل مقتل 
و�وقفت  �آخ��ري��ن.   180 نحو  و��شابة  ��شخا�س  ثاثة 
به  م�شتبها  �شخ�شا  �المريكية �شباح �جلمعة  �ل�شرطة 
يف �العتد�ء ما لبث �ن تويف يف �مل�شت�شفى، يف حن ت�شن 
�شبكة  و�ف���ادت  ث��ان.  م�شتبه  ع��ن  بحثا  و��شعة  م��ط��اردة 
بهما  �مل�شتبه  �ن  نيوز  �شي  بي  �ن  �المريكية  �لتلفزيون 
�خو�ن من ��شل �شي�شاين، وكانا يتمتعان باقامة د�ئمة 

قانونية يف �لواليات �ملتحدة.

متظاهرون �سوريون يعزون ب�سحايا بو�سطن 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل������دويل  �الأم��������ن  جم���ل�������س  �أد�ن 
باالإجماع �نتهاكات حقوق �الإن�شان 
قو�ت  قبل  م��ن  �لنطاق  �لو��شعة 
�إ�شاء�ت  �أي  و  �ل�����ش��وري،  �ل��ن��ظ��ام 
�ملعار�شة، ودعا  من قبل م�شلحي 
�شوريا  يف  �مل�شتمر  �لعنف  لوقف 
م���ن���ذ �أك������ر م����ن ���ش��ن��ت��ن ف�����ور�. 
ب��ي��ن��م��ا حت��ق��ق وكالة  ي���اأت���ي ذل����ك 
�ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت �الأم����ريك����ي����ة يف 
�حتمال ��شتخد�م �لنظام �ل�شوري 
حربه  يف  �لكيمياوية  لاأ�شلحة 

�شد �ملعار�شة �مل�شلحة.
وقال جمل�س �الأمن يف بيان غري 
م��ل��زم ���ش��در ب���االإج���م���اع �إن����ه بعد 
�ملتدهور  �ل��و���ش��ع  ح���ول  ن��ق��ا���ش��ات 
فاإن  �شوريا،  يف  �الإن�شاين  للو�شع 
�خلم�شة  �الأم���ن  جمل�س  �أع�����ش��اء 
حقوق  بانتهاكات  ي��ن��ددون  ع�شر 
�الإن�������ش���ان �ل��و����ش��ع��ة �ل��ن��ط��اق من 
�أي  قبل �ل�شلطات �ل�شورية، وكذ� 
�الإن�شان من قبل  �إ�شاء�ت حلقوق 

�جلماعات �مل�شلحة .
يف  �ملت�شاعد  �لعنف  �إن  و�أ���ش��اف 
���ش��وري��ا م��رف��و���س مت��ام��ا، ويجب 
�الأمم  وت��ق��ول   . ف���ور�  يتوقف  �أن 
�ملتحدة �إن �حلرب يف �شوريا �لتي 
بد�أت يف �شورة �حتجاجات �شلمية 
عندما  �ل���ع���ن���ف  �إىل  وحت����ول����ت 
حاول �لرئي�س ب�شار �الأ�شد �شحق 
�النتفا�شة ر�ح �شحيتها �أكر من 

�شخ�س. �ألف   70
�أك����د م�شوؤول  �آخ����ر،  وم���ن ج��ان��ب 
وك��������االت  �أن  ك����ب����ري  �أم�������ريك�������ي 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �الأم��ريك��ي��ة حتقق 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ك���ان  �إذ�  م���ا  يف 
����ش��ت��خ��دم �أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 

غ���رب دم�شق،  �م��ن��ي��ة يف  حل��م��اي��ة 
�ل�شوري  �ملر�شد  �ف��اد  ما  بح�شب 

حلقوق �الن�شان �م�س �جلمعة.
�لكرتوين  بريد  �ملر�شد يف  وق��ال 
علي  م�شلحة  جم��م��وع��ة  �غ��ت��ال��ت 
يف  �لعامة  �لعاقات  مدير  ب��ان 
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية وع�شو 
���ش��وري��ا وذلك  جل��ن��ه �الغ���اث���ه يف 
خال �قتحام مطعم يف حي �ملزة 
�لر�شا�س  و�ط������اق  دم�����ش��ق  يف 
�مل��زة ع��دد من  عليه . وي�شم حي 
�حلكومية  و�مل����ب����ان  �ل�������ش���ف���ار�ت 

ومقار ملر�كز �منية.
�ملر�شد  �ف����اد  �خ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
بن  عنيفة  ��شتباكات  وق���وع  ع��ن 
من  ومقاتلن  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 
د�ريا  مدينة  يف  �ملقاتلة  �لكتائب 
ج��ن��وب غ���رب دم�����ش��ق، ت��ز�م��ن��ا مع 
ق�شف تتعر�س له �ملدينة ومدينة 

مع�شمية �ل�شام �ملجاورة لها.
وت���ق���وم �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة منذ 
معاقل  ب���ا����ش���ت���ه���د�ف  �����ش���اب���ي���ع 
دم�شق،  حم��ي��ط  يف  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة 
خلفية  ق������و�ع������د  ي����ت����خ����ذون����ه����ا 
�ملدينة  �لعا�شمة،  نحو  للهجوم 
ونقطة  �ل��ت��ح�����ش��ن  �ل�������ش���دي���دة 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  �رت���ك���از 
ب�شار �ال���ش��د وك���ان �ال���ش��د �ك��د يف 
ال  �ن  �الرب��ع��اء  تلفزيوين  حديث 
�حلرب  يف  �النت�شار  �ال  ل��ه  خيار 
�شنتن،  م��ن��ذ  ب����اده  يف  �ل���د�ئ���رة 
و�دت  �شتنتهي  ���ش��وري��ا  ف���ان  و�ال 
�عمال �لعنف �خلمي�س �ىل مقتل 
�ملر�شد  بح�شب  �شخ�شا،   149
مقر�  بريطانيا  م��ن  يتخذ  �ل��ذي 
ويقول �نه يعتمد على �شبكة من 
يف  �لطبية  و�مل�����ش��ادر  �لنا�شطن 

�شوريا.

حربه �شد مقاتلي �ملعار�شة.
�الأنباء  ل��وك��ال��ة  �مل�������ش���وؤول  وق����ال 
حمددة  معلومات  �إن  �لفرن�شية 
تفيد باأن مادة كيميائية م�شبوهة 
ج���د� رمب���ا ت��ك��ون ����ش��ت��خ��دم��ت يف 
�مل��ع��ارك �الأخ����رية ب�����ش��وري��ا، ولكن 
�أج���ه���زة �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت م���ا ز�لت 
�ملعلومات،  ه��ذه  �شحة  يف  حتقق 
جازمة  خ��ا���ش��ة  �إىل  ت�����ش��ل  ومل 
من  �شحتها  �إث���ب���ات  م��ن  متكنها 
�ملحتمل  �أنه من  و�أ�شاف  عدمها. 
كيميائية  �أ�شلحة  هناك  تكون  �أن 

وبريطانيا  فرن�شا  �أن  ه��وي��ات��ه��م 
�أبلغتا �الأمن �لعام لاأمم �ملتحدة 
ب���ان ك��ي م���ون ب��اأن��ه ����ش��ت��ن��اد� �إىل 
فحو�س خمرية للرتبة و�إفاد�ت 
�شهود عيان ومقاتلن معار�شن، 
�الأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  ن��ظ��ام  ف���اإن 
�شامة  كيميائية  م���و�د  ����ش��ت��خ��دم 
لاأع�شاب يف كل من مدينة حلب 
كذلك،  ح��م�����س  ويف  وحم��ي��ط��ه��ا، 
و�أو�شح  دم�����ش��ق  يف  �أي�����ش��ا  ورمب����ا 
�ملعلومات  �أن  �الأم��ريك��ي  �مل�شوؤول 
�لتي �أوردتها باري�س ولندن حتقق 

������ش����ت����خ����دم����ت ب�������ش���ك���ل حم������دود 
ومو�شعي جد� ، ولي�س على نطاق 

و��شع.
�الأمم  يف  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون  وك������ان 
�أك����دو� �الأ���ش��ب��وع �ملا�شي  �مل��ت��ح��دة 
�أن �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة ل��دي��ه��ا �أدل���ة 
�أن �ل�شاح �لكيميائي  �شلبة على 
مرة  �ل�شوري  �ل��ن��ز�ع  يف  ��شتخدم 

و�حدة على �الأقل.
ويف �شياق ذي �شلة، نقلت �شحيفة 
فورين  وجم��ل��ة  بو�شت  و��شنطن 
بولي�شي عن م�شوؤولن مل تك�شفا 

�ل������رو�������ش������ي������ة، ع��������ن �مل����ت����ح����دث 
�لك�شندر  �خل�����ارج�����ي�����ة،  ب���ا����ش���م 
رو�شيا  �أن  �إعانه  لوكا�شيفيت�س، 
�مل�شاعدة  �إر�����ش����ال  يف  م�����ش��ت��م��رة 
م�شيفاً  ���ش��وري��ا،  �إىل  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
 3 ي��ت��ج��اوز  مبلغا  خ�ش�شت  �أن��ه��ا 
لتمويل  �أم��ريك��ي  دوالر  م��اي��ن 
ت��ق��دمي م�����ش��اع��د�ت �إن�����ش��ان��ي��ة �إىل 
هذ� �لبلد منذ بد�ية عام 2013 

وحتى �الآن .
 2012 وخ�ش�شت رو�شيا يف عام 
لتقدمي  دوالر  م��اي��ن   7 ن��ح��و 

�مل�شاعد�ت �الإن�شانية �إىل �شوريا.
رو�شيا  �أن  لوكا�شيفيت�س  و�أ�شاف 
كبرية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  تقدم 
و�أر�شلت  �أي�شا  �شوريا  �إىل جري�ن 
�إىل  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  رو�شيا 
�الأردن  �ل�����ش��وري��ن يف  �ل��اج��ئ��ن 
ول��ب��ن��ان ع��ل��ى م��ن ع���دة طائر�ت 

منذ بد�ية 2013.
�ىل ذلك، �غتيل م�شوؤول يف وز�رة 
�ل�شورية  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
جمهولن  م�����ش��ل��ح��ن  ي����د  ع���ل���ى 
و�خلا�شع  �ل���ر�ق���ي  �مل����زة  ح���ي  يف 

فيها و��شنطن ببالغ �جلدية.
�آخ����ري����ن  م�������ش���وؤول���ن  �أن  غ����ري   
�الأو����ش���اع  �أن  ي����وؤك����دون  وخ�����ر�ء 
�ل�شعوبة  م���ن  جت��ع��ل  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
هذه  �شحة  م��ن  �لتحقق  مب��ك��ان 
�الدع��������اء�ت. م���ن ن��اح��ي��ة �خ���رى، 
�جلمعة،  �م�����س  رو����ش���ي���ا،  �أع��ل��ن��ت 
�شت ل�شوريا منذ بد�ية  �أنها خ�شّ
�لعام 2013 �جلاري، م�شاعد�ت 
�إن�������ش���ان���ي���ة ب��ق��ي��م��ة ت���زي���د ع����ن 3 

ماين دوالر.
نوفو�شتي  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 

3 ماليني دولر من رو�سيا لل�سعب ال�سوري

�إد�نة �أممية باالجماع النتهاكات حقوق �الإن�سان ب�سوريا 

ثو�ر �ليمن يعلقون �العت�سامات ويدعون للبناء 
•• �شنعاء-وكاالت:

علقت �للجنة �لتنظيمية للثورة �ل�شبابية �ل�شعبية �ل�شلمية يف �ليمن عملها يف �ل�شاحات و�مليادين �لعامة �عتبار� من 
�م�س �جلمعة، بعد 120 جمعة من �حل�شد منذ بد�ية �الحتجاجات �شد �لرئي�س �ملخلوع علي عبد �هلل �شالح، د�عية 
�إىل ثورة بناء . و�أعلنت �للجنة �لتنظيمية للثورة يف بيان لها تعليق �لعمل �لثوري يف �ل�شاحات و�مليادين مبا يف ذلك 
�الحت�شاد ل�شاة �جلمعة يف ميد�ن �ل�شتن بالعا�شمة �شنعاء، ودعت �شباب �لثورة �إىل ثورة بناء ورقابة على �أهد�ف 

�لثورة . ورغم ذلك �أكدت �للجنة جاهزيتها للعودة �إىل �لعمل �لثوري يف �أي حلظة �إذ� ما ر�أت �نحر�فا يف م�شارها .
يذكر �أن �شباب �لثورة �ليمنية خرجو� يف ما يزيد عن 120جمعة، و�شمدت خيامهم يف �ل�شاحات ملدة ثاث �شنو�ت.  
وعلى �شعيد ذي �شلة قالت وزيرة حقوق �الإن�شان �ليمنية حورية م�شهور �إن �الإفر�ج عن �شتة من �ملعتقلن �ملتهمن 
�لتز�مات �حلكومة  �لدولة، جزء من  �ملخلوع �شالح وكبار رجال  �لرئي�س  ��شتهدف  �لذي  �لرئا�شة  بتفجري جامع 
و�ملبادرة �خلليجية . وكان �شباب �لثورة قد طالبو� بتنحي �لنائب �لعام، و�تهموه باعتقال بع�س �ملتهمن دون �أدلة 

�أو حماكمات.

بوتني ومر�سي يوؤكد�ن تطور �لعالقات 

�الإفر�ج عن فرن�سيني خطفو� يف �لكامريون 
•• ياوندي-رويرتز:

�أربعة  �أف��ر�د بينهم  �أ�شرة فرن�شية مكونة من �شبعة  �أعلنت فرن�شا �م�س �ن 
بال�شرية  �حيطت  �ع��ق��اب مفاو�شات  �ل��ك��ام��ريون يف  �ف��رج عنها يف  �أط��ف��ال 

لتنتهي ماأ�شاة �ختطاف ��شتمرت �شهرين نفذها مت�شددون يف نيجرييا.
و�ختطف رجال م�شلحون كانو� ي�شتقلون در�جة نارية �فر�د �ال�شرة يف 17 
يف  �لوطني  و�ز�  متنزه  ق��رب  عطلة  ق�شائهم  �ثناء  �ملا�شي  �شباط  فر�ير 

�شمال �لكامريون على بعد نحو ع�شرة كيلومرت�ت من حدود نيجرييا.
باري�س  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �ول��ون��د  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  وق��ال 
حتدثت �ىل �الب.. �بلغني عن مدى �شعادته و�رتياحه. و��شاف �نها ر�حة 

هائلة. �شي�شاعف ذلك من ��شر�رنا على �الفر�ج عن �لرهائن �لباقن.
�ل�شاحل  منطقة  يف  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم  تنتمي  مت�شددة  جماعات  والت���ز�ل 
جنوه  جن��وه  فرديناند  وق��ال  فرن�شين  ره��ائ��ن  ثماين  حتتجز  �الف��ري��ق��ي 
�فر�د  �ن جميع  �لر�شمية  �لكامريون يف �الذ�ع��ة  للرئا�شة يف  �لعام  �الم��ن 
لل�شلطات  ت�شليمهم  مت  و�ن��ه  وبخري  �حل��ي��اة  قيد  على  �لفرن�شية  �ال���ش��رة 
م�شلمة  �غلبية  تقطنه  �ل���ذي  �ل��ك��ام��ريون  �شمال  ويعتر   . �لكامريونية 
جماعة  ومنها  �ملت�شددين  �ال�شامين  عمليات  جمال  �شمن  تقع  منطقة 

بوكو حر�م �لتي متثل �كر خطر �مني يف نيجرييا.
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تدقيق لالأ�سو�ت يف فنزويال وتن�سيب مادورو 
•• كراكا�ص-وكاالت:

على  فنزويا  يف  �النتخابات  على  �مل�شرفة  �للجنة  و�ف��ق��ت 
�إعادة فرز كل �الأ�شو�ت يف �النتخابات �لرئا�شية �لتي جرت 
�إنريكي  �ملعار�شة  مر�شح  طعن  قبلت  بعدما  �ملا�شي،  �الأح��د 
�لذي  م��ادورو  نيكوال�س  �خلا�شر يف فوز مناف�شه  كابريلي�س 

ين�شب مع ذلك رئي�شا للباد .
تيبي�شاي  �الن��ت��خ��اب��ي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�ش������ة  وقال�����ت 
%54 من  �الق������رت�ع يف  ي����وم  دق����ق  �مل��ج��ل�����س  �إن  ل��وت�����ش��ي��ن��ا 
�ل�46%  �ملقبل يف  �الأ�شبوع  بد�ية من  و�شيدقق  �ل�شناديق، 

�ملتبقية.
على  �النتخابية  �لقو�عد  يحرتم  مبا  �تفقنا  لقد  و�أ�شافت 
�الق���رت�ع  ���ش��ن��ادي��ق  لت�شمل  �لتحقق  عملية  ن��ط��اق  تو�شيع 
�لتي مل يتم �لتحقق منها بعد ويفرت�س �أن ت�شتغرق عملية 
�لوطني  �ملجل�س  لرئي�شة  وفقا  �شهر�  �الأ���ش��و�ت  يف  �لتدقيق 

�الأ�شو�ت،  يف  �لتدقيق  باإعادة  كابريلي�س  ورحب  �النتخابي. 
قائا �إن هذه �لعملية �شت�شمح باإظهار �حلقيقة.

نيكوال�س  بالوكالة  �لرئي�س  فوز  �أن  �أعلن  قد  �ملجل�س  وك��ان 
م�����ادورو �ل����ذي خ��ل��ف ه��وغ��و ���ش��اف��ي��ز ب��ع��د وف��ات��ه ق��ب��ل �شهر 
بح�شوله على %50.75 من �الأ�شو�ت مقابل 48.97% 
�لو�قعة  م��ري�ن��د�  والي��ة  حاكم  كابريلي�س  �إنريكي  ملناف�شه 

�شمايل �لباد.
�أل��ف �شوت   260 بفارق  م��ادورو تقدم  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
بالنتيجة، وحت��دث عن  �أن كابريلي�س رف�س �الع��رت�ف  بيد 
�أخ���رى ت�شمل �لرتهيب  ب��االأ���ش��و�ت وع��ن جت���اوز�ت  تاعب 
وفّجر �لنز�ع على نتيجة �النتخابات �أعمال عنف يف �لعا�شمة 
كر�كا�س قتل فيها ثمانية �أ�شخا�س، وهو ما دفع مادورو �إىل 
�ملر�شح  ت���ر�أ  ح��ن  يف  بالفا�شية،  كابريلي�س  خ�شمة  �ت��ه��ام 
�خلا�شر من �لعنف، ودعا �أن�شاره �إىل �الحتجاج �شلميا، مبا 

يف ذلك عن طريق قرع �لطناجر.

�الأ�شو�ت  تدقيق  �إعادة  �النتخاب������ات  جلنة  �إع������ان  ورغ��������م 
ليخلف  للباد،  رئي�شا  ر�شميا  �ليوم  �ش�ين�شب  م������ادورو  فاإن 
قبل  ل��ه  خليفة  عينه  �ل��ذي  �شافيز  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�س  بذلك 

وفاته.
لفنزويا  رئي�شا  م��ادورو  تن�شيب  يقام حفل  �أن  �ملقرر  ومن 
)�لرملان(  �لوطنية  �جلمعية  مقر  �أم���ام  ���ش��ن��و�ت  �شت  مل��دة 
�أن  �أم��ن م�شددة، على  �إج��ر�ء�ت  �لعا�شمة كر�كا�س و�شط  يف 
�لذي  �لتن�شيب  حفل  وقبيل  �شخم  ع�شكري  عر�س  يعقبه 
و�لر�زيل  و�الإك���و�دور  وبوليفيا  �الأرجنتن  قادة  �شيح�شره 
وب��ول��ي��ف��ي��ا، ووف����ود مت��ث��ل �ل�����ش��ن ورو���ش��ي��ا و�إ���ش��ب��ان��ي��ا وكوبا 
وغريها دعا �لرئي�س �لفنزويلي �أن�شاره �إىل �مل�شاركة بكثافة 

يف حفل �لتن�شيب.
يف  �أي�شا  �شي�شارك  �لاتينية  �أم��ريك��ا  ق��ادة  �إىل  وباالإ�شافة 
�حلفل �لرئي�س �الإير�ين حممود �أحمدي جناد �لذي �شارك 

يف جنازة �شافيز.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

�لتقى �الأمن �لعام لاأمم �ملتحدة بان كي مون خال زيارة 
قام بها �إىل و��شنطن وزير �لدفاع �الأمريكي ت�شاك هاغل 
�شوريا  بينها  �لق�شايا من  �ل��ذي بحث معه جمموعة من 
وكوريا �ل�شمالية. و�أعلنت �الأمم �ملتحدة �نه خال زيارته 
�الأمريكي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �لتقى  لو��شنطن 
مبقر �لبنتاغون حيث بحثا عدد�ً من �لق�شايا منها �شوريا 

و�ل�شومال.  �ل�شمالية  وك��وري��ا  �لدميقر�طية  و�لكونغو 
و�أعرب �الأمن �لعام عن تعازيه ب�شحايا تفجريي بو�شطن 
�الأم��ريك��ي يف جمال  للدعم  تقديره  و�أب���دى  �مل��اأ���ش��اوي��ن، 
�إز�ل��ة �الألغام وخملفات �حل��روب. و�شارك �الأمن �لعام يف 
�شل�شلة من �الجتماعات �لرفيعة حول �لتعليم مبقر �لبنك 
�أجل  �لعمل من  �إىل  �ل��دويل، منها فعالية خا�شة للدعوة 
�لنهو�س بتعليم �لفتيات. وتتو��شل �الجتماعات لت�شادف 
�جتماعات �لربيع ل�شندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل.

•• لندن-يو بي اأي:

�أفر�د  �ح��رت�م  �إىل  �م�س،  �لدولية،  �لعفو  منظمة  دعت 
بعد مقتل  �أفغان�شتان،  �لطبية وحمايتهم يف  �خلدمات 
�الأفغاين  �الأح��م��ر  �ل��ه��ال  جمعية  موظفي  م��ن  �ثنن 

و�إ�شابة ثالث بجروح، بهجوم يف �شمال �لباد.
وقالت �ملنظمة �إن �العتد�ء على موظفي جمعية �لهال 
�أث��ن��اء ع��ودت��ه��م �إىل �شيرغان  �الأح��م��ر �الف��غ��اين وق��ع 
بعد تقدمي  ع��ي��ادة متنقلة  ج��وزج��ان يف  عا�شمة والي��ة 
وتعّر�شت  �لنائية،  �ملناطق  يف  للنا�س  �لطبية  �لرعاية 
و50   40 ب��ن  ي���رتو�ح  م��ا  �إىل  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��ادة  �شيارة 

�شيارة  �شائق  �أن  و�أ���ش��اف��ت  ق��ري��ب��ة.  م�شافة  م��ن  طلقة 
لقي  ع��ام��اً(،   45( �هلل  جنيب  حممد  �ملتنقلة،  �لعيادة 
 32( ح�شرة  �شيد  �ل�شحي،  �لعامل  جانب  �إىل  حتفه 
وجنا  خطرية،  بجروح  �لطبيب  �أُ�شيب  حن  يف  عاماً(، 
�ل�شيديل يف �لهجوم �لذي مل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها 

عنه.
�لعفو  �الأف��غ��ان��ي��ة يف منظمة  �ل�����ش��وؤون  ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
�ل��دول��ي��ة، ح��وري��ة م�����ش��دق، �إن �ل��ه��ج��م��ات م��ن ق��ب��ل �أي 
�أفغان�شتان على موظفي  �ل��ن��ز�ع يف  �أط���ر�ف  ط��رف من 
�خلدمات �لطبية �أو ت�شهياتهم ميثل �نتهاكاً للقانون 
�الإن�شاين �لدويل، كما �أن مهاجمتهم ب�شكل متعمد ُيعد 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أعلن تومي مو�شكا، عمدة مدينة 
فيها  وقع  �لتي  �الأمريكية  وي�شت 
�ن عدد  لاأ�شمدة،  �نفجار م�شنع 
ب�35  ق�����در  �حل�������ادث  يف  �ل��ق��ت��ل��ى 
ب��االإ���ش��اف��ة �إىل �إ���ش��اب��ة م��ا ال يقل 
مو�شكا  وق���ال  �آخ��ري��ن   160 ع��ن 
�آي  �إ�س  يف مقابلة مع �شحيفة يو 
تود�ي �الأمريكية �ن 35 �شخ�شاً، 
بينهم 10 �أ�شخا�س كانو� من �أول 
ف���رق �الإن���ق���اذ �ل��ت��ي ح�����ش��رت �إىل 

مكان �النفجار، قتلو� يف �حلادث.
�ل�35  �لقتلى  �ن  مو�شكا  و�أو���ش��ح 
ي�شمون 5 من نا�شر فريق وي�شت 
و�إطفائيي  ل��اإط��ف��اء،  �ل��ت��ط��وع��ي 
و�ح���د م��ن د�ال�����س و4 م��ن فريق 
�إىل  م�شري�ً  و�ل��ط��و�رئ،  �الإ�شعاف 
لكنهم  كلها  تنت�شل  مل  �جلثث  �ن 

يف عد�د �ملوتى.
�الآخرين  �لقتلى  بن  �ن  و�أ���ش��اف 
�لبقية  فيما  مفقود�ن،  متطوعان 
�مل��ج��اورة مل�شنع  �مل��ن��ازل  �شكان  من 

�الأ�شمدة.
وق��ال مو�شكا هذ� ح��ادث ماأ�شاوي 
�أك����ر من  �ن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ، ج����د�ً 
�أي�شاً  �أ���ش��ي��ب��و�  ���ش��خ�����ش��اً   160
منزاًل   75 دم����ار  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
للم�شنن  د�ر  بينها  م��ن  وم��ب��ن��ى 
�الأنباء  وك��ان��ت  ث��ان��وي��ة  وم��در���ش��ة 
ت�شاربت حول عدد �لقتلى �إذ قدر 
فيما  و15   5 ب��ن  �ن��ه��ا  �ل��ب��ع�����س 

�لبع�س �الآخر بن 60 و70.
ال تز�ل �أ�شباب �النفجار و�حلريق 
يف م�شنع �الأ�شمدة جمهولة، وقال 
قوة  �إن  �جليويوجلي  �مل�شح  معهد 
بزلز�ل  �شبيهة  ك��ان��ت  �الن��ف��ج��ار 

بقوة 2.1 على مقيا�س ريخرت.

�شرطة  ���ش��اب��ط  ق��ت��ل  ذل�����ك،  �ىل 
ج�����ام�����ع�����ة  يف  ب�������ال�������ر��������ش�������ا��������س 
يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
�لواليات  ���ش��رق  ���ش��م��ال  ب��و���ش��ط��ن 

�ملتحدة يف هجوم م�شلح.
�تهامات  �حتاديون  مدعون  ووجه 
مي�شي�شبي  م���ن  ل���رج���ل  ج��ن��ائ��ي��ة 
لتهديده باإيذ�ء �لرئي�س �الأمريكي 
ب���ار�ك �أوب��ام��ا ع��ر �إر���ش��ال ر�شالة 
�أنها  �الأول��ي��ة  �الخ��ت��ب��ار�ت  ك�شفت 
�لري�شن  م��������ادة  ع���ل���ى  حت����ت����وي 

�ل�شامة �لقاتلة.
بول  ب��اأن  يعتقد  روي���رتز،  وح�شب 
�أر�شل  كيفن كورتي�س )45 عاما( 
�شيغة  كلها  حتمل  ر���ش��ائ��ل  ث��اث 
م��ت��ط��اب��ق��ة وم���ك���ت���وب���ة ع���ل���ى ورق 
و�ل�شيناتور  �أوب���ام���ا  �إىل  �أ���ش��ف��ر 
�الأم��ريك��ي روج��ر ويكر من والية 

م���ادة �جلمرة  ك��ان��ت حت��ت��وي على 
 11 ه��ج��م��ات  �أع��ق��اب  يف  �خلبيثة 

�شبتمر-�أيلول 2001.
ويف حادث منف�شل وقع �نفجار يف 
تك�شا�س  بوالية  لاأ�شمدة  م�شنع 
�الأرب���ع���اء �مل��ا���ش��ي، مم��ا �أ���ش��ف��ر عن 
تتو�شل  ومل  15�شخ�شا،  مقتل 

�ل�شلطات �إىل �ل�شبب على �لفور.
�أخ������رى، وج����ه مدعون  م���ن ج��ه��ة 
�تهامات  �خلمي�س  ي��وم  �حت��ادي��ون 
م�شي�شبي  م����ن  ل���رج���ل  ج��ن��ائ��ي��ة 
لتهديده بايذ�ء �لرئي�س �المريكي 
�أوب���ام���ا م��ن خ���ال �ر�شال  ب����ار�ك 
�الولية  �الختبار�ت  ك�شفت  ر�شالة 
�لري�شن  م���ادة  �ن��ه��ا حت��ت��وي على 

�ل�شامة �لقاتلة.
ويعتقد �أن بول كيفن كورتي�س 45 
ع��ام��ا �أر���ش��ل ث���اث ر���ش��ائ��ل حتمل 

مي�شي�شبي و�لقا�شي �شادي هولند 
من مقاطعة يل بالوالية.

�لتحقيقات �الحتادي  و�أكد مكتب 
يف  �لفتاكة  �لري�شن  م���ادة  وج���ود 
قال  لكنه  ووي��ك��ر،  �أوب��ام��ا  ر�شالتي 
�أ�شر�ر  ب��اأي��ة  ع��ل��م  ع��ل��ى  لي�س  �إن���ه 

نتيجة �لتعر�س لهذه �لر�شائل .
وق�����د ت�����ش��ب��ب��ت ت���ل���ك �ل��ق�����ش��ي��ة يف 
لتز�منها  ب��ال��ف��زع  �ل�����ش��ع��ور  زي����ادة 
بو�شطن،  م��ار�ث��ون  تفجريي  م��ع 
لكن مكتب �لتحقيقات قال �إنه ال 
تلك  بن  �شلة  على  موؤ�شر  يوجد 

�حلو�دث.
ذعر  بو�شطن  ت��ف��ج��ري�  �أث����ار  وق���د 
�الأمريكين وجرى تكثيف �الأمن 
يف �ملدن �لكرى بالواليات �ملتحدة، 
و�أعادت ق�شية �لري�شن �ل�شام �إىل 
�أذهان �الأمريكين �خلطابات �لتي 

كلها �شيغة متطابقة ومكتوبة على 
و�ل�شناتور  �أوباما  �ىل  �أ�شفر  ورق 
والية  من  ويكر  روج��ر  �المريكي 
هولند  �شادي  و�لقا�شي  م�شي�شبي 
من مقاطعة يل بوالية م�شي�شبي.

�لتحقيقات �الحتادي  و�أكد مكتب 
يف  �لفتاكة  �لري�شن  م���ادة  وج���ود 
ر�شالتي �أوباما وويكر لكنه قال �نه 
باأي ��شر�ر نتيجة  لي�س على علم 

�لتعر�س لهذه �لر�شائل.
باملحكمة  �ت��ه��ام  �شحيفة  وق��دم��ت 
ن�������ورذرن  �جل����زئ����ي����ة يف م���ن���ط���ق���ة 
كورتي�س  وتتهم  م�شي�شبي  بوالية 
بالرئي�س  �ذى  ب��احل��اق  بالتهديد 
�أخرى  ت��ه��دي��د�ت  وتوجيه  �أوب��ام��ا 
م�������ن خ����������ال خ������دم������ة �ل�����ري�����د 

�المريكية.
ف�شيو�جه  ك��ورت��ي�����س  �دي�����ن  و�ذ� 
 15 �ل�شجن  وه��ي  عقوبة  �أق�شى 
�أل���ف دوالر   500 ع��ام��ا وغ��ر�م��ة 
ف�شا عن �خل�شوع للمر�قبة ملدة 
ثاث �شنو�ت بعد �طاق �شر�حه.

باال�شفاد  مكبا  كورتي�س  وظهر 
بوالية  �أك�����ش��ف��ورد  يف  �مل��ح��ك��م��ة  يف 
م�شي�شبي. وذكرت و�شائل �العام 
�شوى  ب�شيء  يعلق  مل  �ن��ه  �ملحلية 
�نه قال نعم �شيدتي عندما �شاألته 
ي��ف��ه��م ما  ك����ان  �ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي��ة م���ا 
يحدث. وقال حماميه لل�شحفين 

خارج �ملحكمة �ن موكله بريء.
�لري�شن  ر�شائل  م��ن  �ل��ف��زع  وز�د 
حالة �لتوتر يف و��شنطن يف نف�س 
���ش��ه��د تفجريين  �ل����ذي  �ال���ش��ب��وع 
فيهما  قتل  بو�شطن  م��ار�ث��ون  يف 
ثاثة ��شخا�س و��شيب 176 يوم 
�لتحقيقات  مكتب  لكن  �الث��ن��ن. 
�الحتادي قال �نه ال يوجد موؤ�شر 

على �شلة بن �حلو�دث.

مقتل �سابط واتهام رجل مبحاولة �سم اأوباما

بتك�سا�س  �الأ�سمدة  م�سنع  �نفجار  ح�سيلة  قتياًل   35

زيارة غري م�سبوقة لبان كي مون للبنتاغون
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ق��ام �الم��ن �لعام ل��امم �ملتحدة ب��ان كي م��ون ب��زي��ارة غري 
م�شبوقة لوز�رة �لدفاع �المريكية )�لبنتاغون( بحث خالها 
مع م�شوؤولن �مريكين يف �الزمة يف كوريا �ل�شمالية وعملية 

حفظ �ل�شام يف مايل.
�ن بان كي مون طلب عقد هذ� �الجتماع   وق��ال م�شوؤولون 
و�لتهديد�ت  �لكورية  �جل��زي��رة  �شبه  يف  �لتوتر  ت�شاعد  مع 
��شتقبال  و�قيم  يانغ.  بيونغ  نظام  يطلقها  �لتي  �خلطرية 
ر�شمي لبان �لذي ��شتعر�س حر�س �ل�شرف عند �شلم �لبمنى 
�لدفاع  وزي��ر  مع  دقيقة  لثاثن  حم��ادث��ات  يجري  �ن  قبل 

ميكن �ن يوؤدي �ىل فلتان �لو�شع بعدما هددت كوريا �ل�شالية 
يزور فيها �من عام  �لتي  �ملرة �الوىل  نووية. وهي  ب�شربة 
للمنظمة �لدولية �لبنتاغون. وي�شود �لتوتر يف �شبه �جلزيرة 
�لنووية  بتجربتها  �ل�شمالية  كوريا  قامت  �ن  منذ  �لكورية 

�لثالثة يف �شباط-فر�ير. 
ومنذ ��شابيع �طلقت كوريا �ل�شمالية تهديد�ت حربية ب�شن 
�شربات �شاروخية ونووية رد� على �لعقوبات �جلديدة �لتي 
من  ��شتيائها  ع��ن  وت��ع��ب��ري�  �مل��ت��ح��دة  �المم  عليها  فر�شتها 
�ملناور�ت �لع�شكرية �لكورية �جلنوبية-�المريكية �مل�شرتكة. 
و��شرتطت كوريا �ل�شمالية �خلمي�س ال�شتئناف حو�رها مع 
�ملتحدة.  �المم  �شحب عقوبات  وو��شنطن  جارتها �جلنوبية 

مفهومة  غري  �ل�شمالية  كوريا  مطالب  �ن  ر�أت  �شيول  لكن 
يانغ  بيونغ  �البي�س  �لبيت  دع��ا  بينما  عبثية  �نها  �ط��اق��ا، 
�ل�شعيد  على  �لتز�ماتها  و�ح���رت�م  �جل��دي��ة  ب  �لتحلي  �ىل 

�لنووي.
وفر�شت �المم �ملتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ �ثر 

قيامه�����ا بتجربة نووية ثالثة يف 12 �شباط-فر�ير.
�لكورين  ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل   3 م��ن��ذ  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ومت��ن��ع 
بعد  على  �ر��شيها  يف  �لو�قع  �ملجمع  دخ��ول  من  �جلنوبين 

ع�شرة كلم من �حلدود. 
و�شحبت منه موظفيها �ل53 �لفا يف خ�شم �لتوتر �ل�شديد 

يف �شبه �جلزيرة �لكورية.

�مل�شرتكة  �المريكية  �جليو�س  �رك��ان  ورئي�س  هيغل  ت�شاك 
�جلرن�ل مارتن دميب�شي. 

و�شرح م�شوؤول �مريكي يف وز�رة �لدفاع لوكالة فر�ن�س بر�س 
كوريا  على  ت��رك��زت  �مل��ح��ادث��ات  �ن  هويته  ك�شف  ع��دم  طالبا 
�ل�شمالية وكذلك على مهمات حفظ �ل�شام �ملمكنة يف مايل 
مناق�شات  �ن  نف�شه  �مل�شوؤول  و����ش��اف  و�شوريا.  و�ل�شومال 
طويلة تناولت كوريا �ل�شمالية و�خطار �شوء �لتقدير و�شوء 
يانغ  بيونغ  ب��ن  �حلالية  �لعاقات  �ىل  بالنظر  �حل�شابات 

و�شيول وو��شنطن.
 وكان بان كي مون وزير �خلارجية �لكوري �جلنوبي �ال�شبق، 
حذر مر�ر� منذ �ندالع �الزمة يف كوريا من �ن حادثا �شغري� 

�سحيفة بريطانية: �الأمن �الأمريكي ه�س 

مباحثات بني بان ووزير �لدفاع �الأمريكي

�لعفو تدعو �إىل حماية �لفرق �لطبية يف �أفغان�ستان 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تناولت معظم �ل�شحف �لريطانية 
بالنقد و�لتحليل تفجريي بو�شطن 
يف  �الأ�شمدة  �نفجارم�شنع  وحادثة 
وقال  �مل��ت��ح��دة،  ب��ال��والي��ات  تك�شا�س 
بع�شها �إن هذه �الأحد�ث ت�شري �إىل 
ه�شا�شة �الأمن يف �لواليات �ملتحدة. 
و�أ�شارت �شحف �أخرى �إىل ��شتمر�ر 
موجة �لعنف يف �أفغان�شتان و�أثرها 
�لدولية  �ملنظمات  عمل  �إع��اق��ة  يف 
ذي  �شحيفة  قالت  فقد  �لباد.  يف 
هجمات  �آث�����ار  �إن  ت��ل��ي��غ��ر�ف  دي��ل��ي 
�شبتمر-�أيلول  من  ع�شر  �حل��ادي 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ��شتهدفت  �ل��ت��ي 
�أك���ر م��ن �أح���د ع�شر ع��ام��ا ال  قبل 
باأ�شكال  �أم���ريك���ا  �أم���ن  ت��ه��دد  ت���ز�ل 
�لد�خلي  �مل�����ش��ت��وي��ن  ع��ل��ى  �أخ�����رى 
و�خل��ارج��ي، مما يدل على ه�شا�شة 
�الأمن يف �لباد. و�أ�شارت �ل�شحيفة 
��شتهدفا  �للذين  �لتفجريين  �إىل 
بو�شطن  ���ش��ب��اق  يف  �ل��ن��ه��اي��ة  خ���ط 
�أيام،  قبل  م�شات�شو�شيت�س  ب��والي��ة 
�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�لفدر�يل �الأمريكي �أف بي �آي ن�شر 
بكونهما  م�شتبه  ل�شخ�شن  �شور� 

�أ�شفرت  �لتي  �حل��ادث��ة  ور�ء  يقفان 
عن مقتل ثاثة و�إ�شابة �أكر من 
وت�شببت  �شخ�شا،  و���ش��ب��ع��ن  م��ائ��ة 
�مل�شابن  م����ن  �ل���ع���دي���د  ب���ف���ق���د�ن 
ل��ب��ع�����س �أط�����ر�ف�����ه�����م. و�أو����ش���ح���ت 

�ملر�قبة  ك���ام���ري�ت  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�مل��ث��ب��ت��ة يف �الأم���اك���ن �ل��ق��ري��ب��ة من 
�شورة  �لتقطت  �لتفجريين  موقع 
ل�شخ�س كان يرتدي قبعة بي�شبول 
د�ك���ن���ة والآخ�����ر ك����ان ي���رت���دي قبعة 

بي�شاء، وهما يتجوالن بالقرب من 
مكان �حلادثة يف بو�شطن، ويحمل 
كل منهما حقيبة على ظهره.  ويف 
�ل�شحيفة  �أ�شارت  منف�شل،  تقرير 
�إىل عدد من �الأحد�ث �لتي �شهدتها 

�لواليات �ملتحدة، بدء� من تفجري 
�أوكاهوما يف 1995 و�لذي �أ�شفر 
ع��ن م��ق��ت��ل وج����رح �مل���ئ���ات، وم����رور� 
�لتي  �أي����ل����ول  ���ش��ب��ت��م��ر  ب��ه��ج��م��ات 
�الآالف،  ع��ن مقتل وج���رح  �أ���ش��ف��رت 
وقالت �إن �لواليات �ملتحدة ميكنها 
حت��دي��د ع��دوه��ا يف �خل����ارج ممثا 
ولكن  و�أت��ب��اع��ه��ا،  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم 
ي�شعب عليها حتديد من ي�شتهدفها 
من �لد�خل يف كل مرة، م�شيفة �أن 
للواليات  يح�شرون  ك��ان��و�  �لنا�س 
�ملتحدة طلبا لاأمن، ولكن �لبع�س 
�لباد.  د�خ���ل  ليقاتل  ي��اأت��ي  ���ش��ار 
بو�شطن،  ت��ف��ج��ريي  �إىل  وع������ودة 
�أ�شارت �ل�شحيفة يف تقرير �آخر �إىل 
يتلقون  ي��ز�ل��ون  ال  �شخ�شا   14 �أن 
بو�شطن،  ت��ف��ج��ريي  ج���ر�ء  �ل��ع��اج 
و�أن عرو�شن �شابن تزوجا حديثا 
للريا�شة  ح��ب��ه��م��ا  ب��ي��ن��ه��م��ا  وج��م��ع 
منهما  ك��ل  فقد  �مل��ار�ث��ون  ول�شباق 
�إحدى رجليه، مو�شحة �أن باتريك 
وعرو�شه  ع���ام���ا(   30( د�ون���ي�������س 
عاما(   32( ج��ي�����ش��ي��ك��ا  �مل��م��ر���ش��ة 
�ملت�شابقن عند خط  كانا ي�شجعان 
�لنهاية يف بو�شطن عندما ع�شفت 

بهما �حلادثة.

بريطانيا تتطلع لتعزيز 
عالقاتها مع فنزويال 

•• لندن-يو بي اأي:

�خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  �أع������ل������ن������ت 
حكومة  �أن  �م�������س  �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 
�لعاقات  لتعزيز  تتطلع  ب��اده��ا 
فنزويا،  و����ش���ع���ب  ح���ك���وم���ة  م����ع 
لتن�شيب  �الأخ�����رية  ����ش��ت��ع��د�د  م���ع 
جديد�ً  رئي�شاً  م���ادورو،  نيكوال�س 
با�شم  وق��ال متحدث  �ل��ب��اد.  على 
مادورو  تن�شيب  مبنا�شبة  �ل���وز�رة 
رئي�شاً جلمهورية فنزويا، تتطلع 
قدماً  �مل���ت���ح���دة  �مل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة 
للعمل مع حكومة و�شعب فنزويا 
�لتعاون  وتعميق  عاقاتنا  لتعزيز 

باملجاالت ذ�ت �الإهتمام �مل�شرتك .
و��شاف نحن قلقون من �لتقارير 
�الأخ�����رية ع��ن وق����وع �أع���م���ال عنف 
وندعو  �لرئا�شية،  �النتخابات  يف 
معاً  �ل��ع��م��ل  �إىل  �الأط�����ر�ف  جميع 
�ل��ت��وت��ر�ت وم��ن��ع وقوع  م��ن  للحد 
نائب  وك�������ان   . �أخ���������رى  ح���������و�دث 
فاز  م���ادورو،  �لفنزويلي،  �لرئي�س 
جرت  �لتي  �لرئا�شة  �نتخابات  يف 
�حتجاجات  و�شط  �ملا�شي،  �الأح��د 
عمليات  ب����وق����وع  �مل���ع���ار����ش���ة  م����ن 

تاعب يف فرز �الأ�شو�ت.

�ل�سني توفد مبعوثها 
لكوريا �ل�سمالية �إىل و��سنطن 

•• بكني-رويرتز:

�خلا�س  مبعوثها  �شرت�شل  بكن  �ن  �م�س  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  قالت 
حمادثات  الج��ر�ء  �لقادم  �ال�شبوع  �ملتحدة  �لواليات  �ىل  �ل�شمالية  لكوريا 

ب�شاأن �حلفاظ على �ل�شام و�ال�شتقر�ر يف �شبه �جلزيرة �لكورية.
وقالت �ملتحدثة با�شم �لوز�رة هو� ت�شون يينغ خال �فادة �شحفية يومية 
�أنه  و�أ�شافت  باملنطقة.  �ل��ن��ووي  �ل�شاح  ن��زع  �ي�شا  �شيبحث  وي  د�  وو  �ن 
لو��شنطن يف  �ملمثل �خلا�س  ديفيز  دعوة جلن  بناء على  بالزيارة  �شيقوم 

�شوؤون كوريا �ل�شمالية.
وبعد تهديد�ت كوريا �ل�شمالية باحلرب على مدى �أ�شابيع قالت بيوجنياجن 
�نها م�شتعدة ال�شتئناف �ملفاو�شات �ذ� مت تنفيذ جمموعة من �ل�شروط منها 
رفع عقوبات �المم �ملتحدة وقالت �لواليات �ملتحدة �نها تبحث عن ��شار�ت 

و��شحة على �أن كوريا �ل�شمالية �شتوقف �أن�شطتها للت�شلح �لنووي. 
و�ل�شن هي �لد�عم �ملايل و�لدبلوما�شي �لرئي�شي لكوريا �ل�شمالية وحاربت 

يف �شف بيوجنياجن يف �حلرب �لكورية بن عامي 1950 و1953.
نفاد �شرها من  تعر عن  �ل�شن  ب��د�أت  �ملا�شية  �لقليلة  �ال�شهر  لكن يف 

بيوجنياجن وزعيمها كيم جوجن �أون �لبالغ من �لعمر 30 عاما.
وقال ت�شو فينغ من معهد �لدر��شات �ال�شرت�تيجية بجامعة بكن لرويرتز 
على �ملجتمع �لدويل مبا يف ذلك �ل�شن �أن يعيد �لنظر جديا يف �لطريقة 
�لعودة �ىل  لي�س على  �ل�شمالية  �جبار كوريا  �كر فعالية يف  �شتكون  �لتي 

�ملفاو�شات فح�شب و�منا الجبارها على �لتخلي عن �ال�شلحة �لنووية.
�ل�شمالية و�ن  �لنظر يف �شيا�شة كوريا  �أن تعيد  �ي�شا  و�أ�شاف على �ل�شن 
تو�شح �أن �شيا�شة بكن لنزع �ل�شاح �لنووي لي�شت جمرد ت�شريحات و�منا 

ميكن تنفيذها.
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العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/301  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  �الم��ار�ت وطلب  �لرئي�شي �جلن�شية:  �لطاهر  ��شماعيل  يو�شف  وليد 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )كراج ابو عمر ( 
�مللف )64210(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: فهد يو�شف حممد ح�شن 
�لدرمكي �جلن�شية: �المار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من 

تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/297  

عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
�بر�هيم حممد حممد  �الم��ار�ت طارق  �ل�شام�شي �جلن�شية:  �شامل  �بر�هيم علي  �شقر 
�ملرزوقي �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل 
يف �ال�شم �لتجاري )خمابز وحلويات ال�سلطان ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )62924( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان �ىل: �بر�هيم �شمره علي حممد �ل�شحي �جلن�شية: �الم��ار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم 2011/322 تنفيذ عقاري

طالب �لتنفيذ: �شركة جتارة نيلكمال �لعاملية  عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ملكتوم- بناية برج �مليد�ن 2- بجانب 
بناية ق�شر �لرقة- �لطابق �لثاين مكتب 202 �ملنفذ �شده: �شركة دي . ��س. �ي. �شي كوربوري�شن �س م ح     
عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- منطقة بحري�ت �جلمري�- برج �شابا- �لطابق �لثالث ع�شر مكتب رقم 
1302 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �اليام �لثاث �لثالية �ن �قت�شى �حلال 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت على 
www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ال يقل عن  �ملوقع �اللكرتوين 
20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا 
بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي 
بيان �و�شاف �لعقار. دبي برج خليفة �مل�شاحة : 4786.92 مرت مربع رقم �الر�س : 228 �لقيمة : 46373400   

ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم 2011/886 تنفيذ عقاري

بناية  �مل�شلي-  �لوليد-  �شارع خالد بن  �مارة دبي-  �لبناء  عنو�نه:  ملو�د  �لتنفيذ: موؤ�ش�شة �متو�شت  طالب 
عي�شى �شالح �لقرق - �ملنفذ �شده: غام حيدر د�وود و�آخرون عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �لكر�مة- �شارع 
�م هرير- بالقرب من �لريد �ملركزي بالكر�مة- بناية �لو�شل- نف�س بناية خمبز �لطاحونة- طابق �لر�بع- 
�ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �اليام �لثاث  �ملو�فق 2013/4/24  �نه يف يوم �الربعاء  مكتب رقم 403و 402و 406 
�لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة 
�ل�شر�ء  www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى  �المار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �اللكرتوين 
�ي��د�ع تاأمن ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية 
�مل�شاحة:  �لثنية 5 رقم �الر���س: 957  �ل�شكنية يف دبي  �شقة  �لعقار.  �و�شاف  بيان  �لبيع. وفيما يلي  جلل�شة 

82.68 مرت مربع رقم �لعقار: 206 �ل�شر�ع �لقيمة: 650000 درهم . ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�القامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �لفنية  لاأعمال  عليه/�شمانة  �مل��دع��ي  �ىل 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 

2013/4/22 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  باال�شافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1162/2013/13
1163/2013/13
1164/2013/13
1165/2012/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
 غالب عوي�س حممد بارويز

ز�هيد جميل خود� بخ�س
لقمان حكيم نور �لرحمن
حممد رفقات ح�شن دين

مبلغ �ملطالبة
13872 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13872 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13872 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13872 درهم �شامل تذكرة �لعودة

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/334 - جت جز-م ت -اأظ  

�الم���ار�ت    �جلن�شية:  .م.ع  ���س  �ملتكاملة  لات�شاالت  �الم����ار�ت  مدعى/�شركة 
�ل��ري��ك��ي �جلن�شية: �الم����ار�ت  ن��ا���ش��ر ع��ب��د�هلل  م��دع��ى ع��ل��ي��ه: حم�شن حم��م��د 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة  11804 درهم �ملطلوب �عانه :  حم�شن 
�ن  بالن�شر حيث  �الم��ار�ت  عنو�نه:  �لريكي �جلن�شية:  نا�شر عبد�هلل  حممد 
�مل��دع��ي �ق���ام �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اه وح���ددت �ملحكمة ي��وم �ل��ث��اث��اء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �ل��دع��وى  لنظر  موعد�   2013/4/30
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/4/17:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت  20 �بريل 2013 �لعدد 10771      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/340 - جت جز-م ت -اأظ  

مدعى/�شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة �س .م.ع �جلن�شية: �المار�ت   مدعى 
عليه: حممد �شامل حميد علي �ل�شويدي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ وقدره 12106.01 درهم و�لفائدة �لقانونية �ملطلوب �عانه 
: حممد �شامل حميد علي �ل�شويدي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وح��ددت  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �ل��دع��وى  لنظر  موعد�   2013/4/30
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/4/17:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت  20 �بريل 2013 �لعدد 10771      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/306 - جت جز-م ت -اأظ  

�الم���ار�ت    �جلن�شية:  .م.ع  ���س  �ملتكاملة  لات�شاالت  �الم����ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: �شيف �شامل �شعيد حممد �حلجرى �جلن�شية: �الم��ار�ت مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية 8.982.31 فائدة قانونية 12% �ملطلوب �عانه :�شيف 
�ن  بالن�شر حيث  عنو�نه:  �الم���ار�ت    �جلن�شية:  �شعيد حممد �حلجرى  �شامل 
�مل��دع��ي �ق���ام �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اه وح���ددت �ملحكمة ي��وم �ل��ث��اث��اء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �ل��دع��وى  لنظر  موعد�   2013/4/30
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/4/15:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت  20 �بريل 2013 �لعدد 10771      

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة ليمنار للتكييف ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: كو�شن 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  لالكرتوميكانيكية 
مطالبة مببلغ 379572 درهم  �ملطلوب �عانه/  بونا�شي بار�مبو �شوريندر�ن 
�شاحي �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 518 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
�شليمان  عبد�هلل  ورثة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شامي  �بوظبي  م�شرف  مدعي/ 
�بنتها  على  و�شية  وب�شفتها  �ل�شخ�شية  ب�شفتها  ليلى  زوجته   - وهم  �لزعابي  �لع�شلي  حممد 
�بناءه طه  ور��شد وحممد وعلي وجناء وعائ�شة وعفر�ء و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مرمي- 
مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق بقيمة 4395551درهم �ملطلوب �عانه/ورثة عبد�هلل �شليمان حممد 
�لع�شلي �لزعابي وهم - زوجته ليلى ب�شفتها �ل�شخ�شية وب�شفتها و�شية على �بنتها مرمي- �بناءه 
طه  ور��شد وحممد وعلي وجناء وعائ�شة وعفر�ء �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�يام على  �لدعوى بثاثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 434 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية                
�حلارثي  م�شلح  حممد  خالد  وميثلها/  �لعامة  للمقاوالت  �آكام  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة �المار�تية �ملتكاملة لتمثيل �ل�شركات و�خرون 
  + درهم   1794000 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت     �جلن�شية: 
تعوي�س وقدره 50000000 درهم �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة �المار�تية �ملتكاملة لتمثيل 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �المار�ت عنو�نه:  �ل�شركات �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   -
�لدعوى بثاثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 983 /2012   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية                
مدعي/ موؤ�ش�شة عادل رمزي لاعمال �لبا�شرت و�ال�شباغ وميثلها عادل رمزي ��شخرون 
عزمي �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة �لروو�س للمقاوالت �لعامة ل�شاحبها/ 
ر��شد عبيد خمي�س �ل�شام�شي �جلن�شية:�المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
ر��شد  ل�شاحبها/  �لعامة  للمقاوالت  �لروو�س  موؤ�ش�شة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   72340
عبيد خمي�س �ل�شام�شي �جلن�شية:�المار�ت عنو�نه: بالن�شر)بورود تقرير �خلرة( حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/22 
�لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/3/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 518 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
عبد�هلل  ورثة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شامي  �بوظبي  م�شرف  مدعي/ 
�شليمان حممد �لع�شلي �لزعابي وهم - زوجته ليلى ب�شفتها �ل�شخ�شية وب�شفتها و�شية 
على �بنتها مرمي- �بناءه طه  ور��شد وحممد وعلي وجناء وعائ�شة و�خرون �جلن�شية: 
�المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق بقيمة 4395551درهم  �ملطلوب �عانه/ جناء 
عبد�هلل �شليمان حممد - كفيل �شامن -�جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن 
�ملو�فق 2013/4/29  �الثنن  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 603 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
علي  عبد�هلل  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �الول  �خلليج  بنك  مدعي/ 
�حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لدرعي  بخيت  �شلطان 
و�شحة �حلجز    �ملطلوب �عانه/ عبد�هلل علي �شلطان بخيت �لدرعي �جلن�شية: 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/30 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
ب� حمكمة �بوظبي  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/979م

�ىل �ملدعي عليه: د�نة �خلليج للنظافه �لعامة يف �شخ�س ممثلها �لقانوين /�المار�ت   
�ملحكمة يف  بتاريخ 2013/3/26م قد حكمت عليك هذه  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن: 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ حممد ��شماعيل  مياه عبد�ل�شام �جلن�شية: 
بنغادي�س  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: وفقا الحكام �ل�شريعة �ال�شامية �لغر�ء 
و�لقانون: بالز�م �ملدعى عليها/ د�نة �خلليج للنظافة �لعامة يف �شخ�س ممثلها �لقانوين 
)بان  توؤدي للمدعى( حممد ��شماعيل مياه ) مبلغا قدره �لف  ومائتي درهم )1200 
درهم( عن �الجازة ومبلغ �لف و�شتون درهما )1060 درهما( بدل مكافاأة نهاية �خلدمة 
مع ت�شليمه  تذكرة �شفره وجو�زه ورف�س �ال�شتجابة لطلبات بدالت �ل�شاعات �ال�شافية 
وم�شاريف �ل�شمان �لبنكي وعدم قبول طلب �الجرة.  و حكما قابا لا�شتئناف خال 
30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

 2013/3/28
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1061 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شعيد يو�شف �شامل حممد �لزعابي   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(    36231.62  ( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  د�ستنكو�سد ايفنت�ش  )�ش.ذ.م.م(. �لعنو�ن: مكتب رقم )804( 
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  بور�شعيد  دي��رة-  مكتوم-  �ل  جمعه  بن  مكتوم  �ل�شيخ  ملك 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 662671  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1086604 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/2/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/10 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن حممد �سديق قا�سم 
�آل  �حمد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ملك  مكتب  �لعنو�ن:  احل�سابات  لتدقيق  العاملية 
ثاين- ديرة- �لرقة هاتف: 2219920 04 فاك�س/2219934 04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لعنو�ن: مكتب رقم  ��شم �ل�شركة:  مارك بروجكت انترييرز   )�ــش.ذ.م.م(. 
)1601( ملك جون مارتن �شتيو�رت- و�حة �شيلكون  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة. رقم �لرخ�شة: 648712  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1069921 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع��اه، وذل��ك مبوجب  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها 
وعلى من   2012/7/19 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2012/7/19
العاملية  ام  كيه  ا�ش  �ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه 
ل�شمو  �خلا�شة  �ل��د�ئ��رة  ملك    705 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  قانونيون   حما�سبون 
�ملرقبات  هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04  دي��رة-  �آل نهيان  �ل�شيخ حممد 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة وعنو�نها :  اورينت ديزرت لل�سحن والتخلي�ش  )���س.ذ.م.م( رقم 
�لرخ�شة :657315 . �ل�شكل �لقانوين :  �شركة  ذ�ت م�شوؤلية حمدودة .  رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1080306. مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
�أعاه  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  بانحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
بتعين    2012/09/06 بتاريخ  لل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  ق��ر�ر  مبوجب  وذل���ك  
�مل�شفي �ملذكور �أعاه للقيام بت�شفية �ل�شركة ح�شب قر�ر �جلمعية �لعمومية �ملوثق 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  لديه  . وعلى من  �لعدل  �لكاتب  لدي 
�ملعن يف مكاتبة �لكائنة يف  – ديرة –  دو�ر �ل�شاعة – بور �شعيد ت /042955248    
فاك�س رقم/042950081  ،  �س ب /8540 - م�شطحبا معة كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق 

�لثبوتية ،وذلك خال )45( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان   .  
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  �سركة فهميده للتجارة )�ش.ذ.م.م(. �لعنو�ن: حمل رقم 52 ملك 
عبد�لو�حد �حمد ر��شد بن �شبيب- بر دبي- �ل�شوق �لكبري  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 636278  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1056072 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/4/03 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/03 وعلى 
ماك�سم�ش اوديتورز  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن  �أي �عرت��س  من لديه 
�لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- �لبطن    & كون�سلتنت�ش  
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  هاتف: 2278125 04 فاك�س/2278145 04 م�شطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات
�ل��رق��ة هاتف:  دي���رة-  ث���اين-  �آل  �ح��م��د  ب��ن  �ل�شيخ من�شور  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب ملك   
2219920 04 فاك�س/2219934 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية د�ستنكو�سد ايفنت�ش    
)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/2/10 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/2/10  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي:ا�ش كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون 
نهيان  �آل  حممد  �ل�شيخ  ل�شمو  �خلا�شة  �ل��د�ئ��رة  ملك    705 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:   
ديرة- �ملرقبات  هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية 
ق��ر�ر حماكم دبي  مارك بروجكت انترييرز )�ــش.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب 
بتاريخ 2012/7/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2012/7/19  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي وعنو�نه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون   .
��شم �ل�شركة وعنو�نها : �ورينت ديزرت لل�شحن و�لتخلي�س  )�شركة ذ�ت م�شوؤلية حمدودة( 
  . �لقرهود     - – دي��رة  �لعنو�ن:  ملك خليفة بن �شاعن عبد �هلل  �لرخ�شة :657315  رق��م 
�ل�شكل �لقانوين : �شركة  ذ�ت م�شوؤلية حمدودة . رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري :1080306. 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  بانحال  لديها 
بتاريخ    -  .2012/1/139800 رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب  ل��دي  و�مل��وث��ق   2012/09/06 بتاريخ 
�ل�شركة ح�شب قر�ر �جلمعية  �أعاه للقيام بت�شفية  �ملذكور  06 /2012/09 وبتعين �مل�شفي 
�لعمومية �ملوثق -لدي �لكاتب �لعدل . وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعين يف مكاتبة �لكائنة يف – ديرة  – دو�ر �ل�شاعة – مكتب  4  ملك  حمد رحمة  
�ل�شام�شي – ت: 2955248 04– فاك�س رقم :042950081 - �س ب :8540 م�شطحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: ماك�سم�ش اوديتورز & كون�سلتنت�ش 
 �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- �لبطن   هاتف: 2278125 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  04 فاك�س/2278145 04  مبوجب هذ� 
للتجارة    �أع��اه لت�شفية  �سركة فهميده  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعين 
)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/4/03 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/4/03  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

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

ق��ل��د دول���ة م���والي ول���د حم��م��د �الأغ��ظ��ف رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ملوريتاين 
وزير  �جلابر  �شلطان  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �الول  �أم�س 
�ملوريتاين  �لوطني  �ال�شتحقاق  و�شام  مل�شدر  �لتنفيذي  �لرئي�س  دولة 
�لتي متنحها  �ل�شرف  �أو�شمة  �أرف��ع  يعد من  و�ل��ذي  برتبة كوماندور 
�جل��م��ه��وري��ة �الإ���ش��ام��ي��ة �مل��وري��ت��ان��ي��ة. وي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ت��ك��رمي تقدير� 
للجهود �لتي بذلتها م�شدر على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية و�لهادفة �إىل 
تعزيز �نت�شار حلول وم�شاريع �لطاقة �ملتجددة و�لدفع قدما باحلو�ر 
�لعاملي  �لطاقة  مزيج  �شمن  �ملتجددة  �لطاقة  لدمج  ت�شجيعا  �لعاملي 
�القت�شادية  �لثاث  بركائزها  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  وجهودها 

با�شم فخامة  �ملوريتاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  وقال  و�لبيئية.  و�الجتماعية 
و�شام  ن��ق��دم  �أن  ي�شرنا  �مل��وري��ت��ان��ي��ة  �الإ���ش��ام��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
�ال�شتحقاق �لوطني برتبة كوماندور �إىل معايل �لدكتور �شلطان �أحمد 
�جلابر �لذي بذل جهود� كبرية على م�شتوى �لعامل يف جمال �شيا�شات 
�لطاقة و�قت�شادياتها وذلك مبا ي�شهم يف تعزيز �أمن �لطاقة و�شمان 
و�شولها الأكر عدد من �لنا�س لقد تابعنا عن كثب جهوده على مدى 
�الأعو�م �ملا�شية و�لتي كان لها �أثر مهم يف دفع �لنقا�س �لعاملي ب�شاأن 
ونهنئ  �لدولية  �الأجندة  �هتمامات  مقدمة  �إىل  �مل�شتقبل  طاقة  �أم��ن 
�أ�شقائنا يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذين نكن لهم �لكثري من 
�ل��ذي يعك�س عمق �لعاقات �لتي  �ل��ود و�الح��رت�م على هذ� �لتقدير 

تربط بلدينا �ل�شقيقن .

 من جانبه قال معايل �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر ي�شرفني �أن �أرفع 
�أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتريكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شيدي �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة وذلك 
مبنا�شبة نيل هذ� �لتقدير �لذي ما كان ليتحقق لوال �لروؤية �لثاقبة 
و�لتوجيهات �ل�شديدة لقيادتنا �لر�شيدة. و�أ�شاف معاليه �إن �إجناز�ت 
م�شدر ما هي �إال منوذج عن �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها دولة �الإمار�ت 
و�نطاقا من  �مل�شتد�مة..  �لتنمية  �شبيل حتقيق  �ملتحدة يف  �لعربية 
�ملكانة �ملتقدمة لدولة �الإمار�ت يف قطاع �لطاقة و�لتز�ما مب�شوؤوليتها 

جتاه �ملجتمع �لدويل فاإننا نعمل ل�شمان �أمن �لطاقة من خال بناء 
عدد  �أك��ر  �إىل  �لطاقة  خدمات  و�شول  تعزيز  يف  ي�شهم  متنوع  مزيج 

ممكن من �لنا�س يف �شتى �أنحاء �لعامل ال�شيما يف �لبلد�ن �لنامية . 
و�أو�شح معايل �لرئي�س �لتنفيذي ل� م�شدر �أن دولة �الإمار�ت ال تز�ل 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  زرع��ه  �ل��ذي  �لطيب  �لغر�س  نتاج  حت�شد 
�أو  كلل  ب��ا  نعمل  �أن  علمنا  و�ل���ذي  �هلل  رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
ملل لكل ما فيه خري �لوطن و�أكد ��شتمر�ر بذل �جلهود �لهادفة �إىل 
تعزيز مكانة �الإمار�ت يف كافة �ملجاالت. وتعد رتبة �لكوماندور �أرفع 
درجة لو�شام �ال�شتحقاق �لوطني �لذي تقدمه �جلمهورية �الإ�شامية 
موريتانيا  �أف���ادت  كبرية  جهود�  بذلت  �لتي  لل�شخ�شيات  �ملوريتانية 

و�ملجتمع �لدويل.

�لرئي�س �ملوريتاين مينح �لرئي�س �لتنفيذي مل�سدر و�سام �ال�ستحقاق �لوطني �ملوريتاين برتبة كوماندور
املال والأعمال

اأ�ساد با�ست�سافة الإمارات اجتماعات وانتخابات الحتاد

رئي�س �حتاد �لكيمائيني �لعرب يدعو للتاأكد من �لتز�م �ل�سناعات �لنووية باملنطقة با�سرت�طات �ل�سالمة �لعاملية 
•• الفجر-راأ�ص اخليمة : 

�ل�شمري  م������رزوق  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي  �����ش���اد 
�جلمعية  رئي�س  �لعرب  �لكيمائين  �حت��اد  رئي�س 
ل�شاحب  �لكرمية  بالرعاية  �لكويتية  �لكيميائية 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �العلى حاكم ر��س �خليمة وباال�شت�شافة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم��������ار�ت  ل���دول���ة  �ل���ك���رمي���ة 
و�مانة  �الع��ل��ى  �ملجل�س  و�ن��ت��خ��اب��ات  الجتماعات 
�الحتاد وحفل تكرمي �لفائزين باجلائزة �لعربية 
للكيمياء وت�شتمر �ربعة �يام موؤكد� تقدم وتطور 
ومو�كبتها  باملنطقة  �ملدر�شية  �لكيمياء  مناهج 

�لتطور �ملعريف �لعاملي .
وقد تر�أ�س �ل�شمري �جتماعا �شباح �ليوم �جلمعة 
�لنظام  لتعديات  �خليمة  ر����س  هيلتون  بفندق 

�ال�شا�شي ولو�ئح �الحتاد .
�العلى  �ملجل�س  �جتماعات  غ��د�  �شتنطلق  حيث 
ر��س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  لاحتاد 
�خل��ي��م��ة و���ش��ي��ت��م �ن��ت��خ��اب �م���ان���ة ع��ام��ة جديدة 

لاحتاد .
وقال �ن رئا�شة �الحتاد ركزت خال �لعام �ملا�شي 
على �العد�د �مل�شتفي�س لتعديل �للو�ئح و�لنظام 
�ن يحقق  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل���احت���اد ح��ت��ى  �ال���ش��ا���ش��ي 
وف��اع��ل��ة خ��ا���ش��ة و�ن  وق��وي��ة  �ن��ط��اق��ة متقدمة 
نظام �الحتاد قد �قر عام 1976 ومت تغريه بعد 
عام و�حد فقط ليبقى كما هو عليه طيلة �لعقود 
منذ  �ملتو��شلة  �الجتماعات  خ��ال  ومت  �ملا�شية 
�ملقرتحات  �الم��ار�ت مناق�شة هذه  يومن بدولة 
مت��ه��ي��د� ل��رف��ع��ه��ا ع��ل��ى �ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����س �العلى 
د�ئم  فقرة مقر  �لغاء  ومنها  لاحتاد العتمادها 
لاحتاد و�ل��ذي كان �شابقا بالعر�ق وغريها من 

�لبنود.
�الحت�����اد  ط���م���وح���ات  �ب������رز  م����ن  �ن  �ىل  و������ش����ار 
مناد�ته  تتم  و�ن  �لكيميائي  مبهنة  ه��و�الرت��ق��اء 
�الخرى  �مل��ه��ن  يف  ب��ال��زم��اء  ����ش��وة  بالكيميائي 
ك��االط��ب��اء و�مل��ع��ل��م��ن و�مل��ه��ن��د���ش��ن وغ���ريه���م ملا 
ل��ل��م��ه��ن��ة م���ن �ه��م��ي��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم��ك��ان��ة يف 
تعميم  �ن  ن�شعى  كما  �ملتعددة  �العمال  قطاعات 
تاخذ  و�ل���ذي  للكيميائي  ب��دل  تخ�شي�شي  فكرة 
�لدول  به جزئيا بع�س قطاعات �العمال ببع�س 
وخا�شة  تعميمه  متمنين  و�لعربية  �خلليجية 
�الخت�شا�س  بهذ�  �لعمل  مبو�قع  يعملون  �لذين 

وهو مطبق جزئيا بالكويت ولبنان .
�ع��رب عن طموحات �الحت��اد �ن يكون حتت  كما 
�المانة  وما�شية  �لعربية  �ل���دول  جامعة  مظلة 
�لعام لاحتاد يف توفري متطلبات هذ� �الن�شو�ء 
كعهيئة علمية عربية م�شتقلة لي�شهم يف تطوير 
م�شريته وم�شرية �لعمل �لكيميائي �لعربي موؤكد� 
و�جلمعيات  �قليمية  كمنظومة  �الحت��اد  تو��شل 
�لع�شوة كمن�شومة قطرية مع �الحتاد �ل�شقيقة 
يف  �ال���ش��ي��وي  �الحت���اد  مثل  �الخ���رى  �لكيميائية 
�لقادم  �ل�شنوي  مل��وؤمت��ر  ي�شتعد  و�ل���ذي  باليابان 
�لبحتة  للكيمياء  �ل����دويل  �الحت����اد  �و  ت��رك��ي��ا  يف 

و�لتطبيقية بفرن�شا.
كما �ع��رب عن طموحات ��شرة �الحت��اد يف تو�فر 
ميز�نية �كر حتقق طموحات �الحتاد يف تنظيم 

�ملزيد من �الن�شطة و�لفعاليات �لد�عمة .
ودعا �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �حلديثة عامة وخا�شة 
�لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  �ال�شتخد�م  �لتي دخلت 
باال�شرت�طات  �الل����ت����ز�م  �ه��م��ي��ة  ���ش��ن��اع��ات��ه��ا  يف 
�لعاملية �لفنية و�لتقنية علي هذه �ل�شناعات مبا 
يخ�س �لبيئة و�شامة �ملجتمع خا�شة و�ن �لوعي 
ب��اه��م��ي��ة ه���ذه �ال���ش��رت�ط��ات ق��د �زده����ر خليجيا 
متابعة  و�همية  عليه  �لتاكيد  ينبغي  ما  وعربيا 
عدم  ون��ت��ائ��ج  م���ردود  منه الن  �مل�شتمر  و�ل��ت��دق��ق 

�اللتز�م وخيمة على �لبيئة و�الفر�د.
منطقة  ك�����دول  �ل���ن���ووي���ة  �ل���ط���اق���ة  �ن  و������ش����اف 
ن��ح��ت��اج��ه��ا ب��ا���ش��ك يف �ل��ط��اق��ة �ل�����ش��ل��م��ي��ة ولكن 
الب���د م��ن �ل��ت��ح��ق��ق م��ن �ل���ت���ز�م �ل��ق��ائ��م��ن عليها 
�ل�شامى يف هذه  �مور  �لعاملية يف  باال�شرت�طات 
فقط  �الق��ط��ار  على  لي�شت  وت��اث��ري�ت��ه��ا  �ملن�شات 
و�منا على �القاليم �لتي تقع بها هذه �ل�شناعات 
�لتي  �ل��زالزل  �ث��ار  �ك��ر وكمثال  وعلى م�شاحات 
و�ل��ذي ح��دث �خري�  ف��رتة  �ملنطقة من  ت�شهدها 
يف �ي��ر�ن ما �ث��ار �خل��وف على �ملنطقة من تاثري 
�ملر�فق  وعلى  �مل��وج��ودة  �ملفاعات  على  �ل��زل��ز�ل 

�لتي ت�شتخدم �لطاقة �لنووية .
كيمائي يف حو�ر  وهو متخ�ش�س  �ل�شمري  وق��ال 
�لتي  �للجنة  الجتماعات  �العامية  �للجنة  مع 
�ن  �الم��ار�ت��ي��ة  �لكيميائية  �جلمعية  ت�شت�شيفها 
عربية  منظمة  ه��و  �ل��ع��رب  �لكيميائين  �حت���اد 

م�شتقلة )غري حكومية ) وغري ربحية و�أعلن عن 
ويتاألف  �لقاهرة.  مبدينة   1976 ع��ام  �إن�شائها 
�أو  �لكيميائية  و�ل��ن��ق��اب��ات  �جلمعيات  �حت���اد  م��ن 
يف  �لكيميائين  ت�����ش��م  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ه��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�لكيميائين  �حت���اد  ويعتر   ، �لعربية  �الأق��ط��ار 
�لعلمية  �لعربية  �الحت����اد�ت  �أن�����ش��ط  م��ن  �ل��ع��رب 
ويتميز بتنوع �الأن�شطة و�لر�مج �لتي يقدم من 
خالها خدماته للكيميائين يف �لوطن �لعربي.

ويهدف �الحتاد �ىل تعريف �ملجتمع �لعربي بدور 
�لعربي  �ملجتمع  تطوير  يف  �الإ�شهام  يف  �لكيمياء 
مهنة  �لعاملن يف  ���ش��اأن  ورف���ع  �مل��ي��ادي��ن  �شتى  يف 
توثيق  و  �لعلمي  مب�شتو�هم  و�لنهو�س  �لكيمياء 
عرى �الأخوة و�لتعاون بينهم و�لعمل على تبادل 
�خلر�ت �لعلمية بن �ملخت�شن �لعرب يف جمال 

�لكيمياء.
ويعني �الحتاد بالكيميائين �ل�شباب وت�شجيعهم 
�أكر �شريحة منهم لاإ�شهام يف علم  و��شتقطاب 

ومهنة �لكيمياء على م�شتوى �لعامل �لعربي.
ويعمل �الحتاد على تفعيل �لتعاون و�لتن�شيق بن 
�ملوؤ�ش�شات  وب��ن  �لعربية  �لكيميائية  �جلمعيات 
وكذلك  �لعربية  �لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  و�جل��ام��ع��ات 
بينها وبن �الحت��اد�ت و�ملنظمات  �لتعاون  تفعيل 

�لكيميائية �لدولية.
�لتعاون  بامل�شاهمة عن طريق  كما يعني �الحت��اد 
لطرق  ت��ط��وي��ر  لتحقيق  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ع 
وكذلك  �ملعلمن  ك��ف��اءة  ورف���ع  �ل��ك��ي��م��ي��اء  تعليم 
جمال  يف  و�لعاملن  �ملهنين  تدريب  يف  �الإ�شهام 

�ل�شناعات �لكيميائية.
كما يهدف �الحتاد �ىل بث �لوعي �حل�شاري عن 
�ل�شناعية  و�ل�شركات  �حلكومية  �لهيئات  طريق 
و�الأف�������ر�د ع��ل��ى ����ش���رورة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لبيئة 

وتفعيل �آليات �لرقابة و�حلماية للبيئة. 

الأع�ساء 
�ما �لدول �الع�شاء باالحتاد فقال هي �جلمعيات 
 – – �الردن  �ل�شعودية   : من  كل  يف  �لكيميائية 
�ل��ك��وي��ت – ���ش��وري��ة – �ل�����ش��ود�ن – �الم�����ار�ت – 
-�ليمن  فل�شطن   - ليبيا   - – �لبحرين  تون�س 
- �ملغرب - لبنان و�لعر�ق و م�شر  جمعيتن بكل 

دولة. 

موؤمترات الكيمياء العربي
وحول �ن�شطة �الحتاد �و�شح �لكيميائي �لكويتي 
مرزوق �ل�شمري رئي�س �حتاد �لكيمائين �لعرب 
�لعربي(  �ل��ك��ي��م��ي��اء  )م����وؤمت����ر�ت  ���ش��ل�����ش��ة  ت��ع��ت��ر 
�حتاد  ينتهجها  �لتي  �لعملية  �لو�شائل  �أه��م  من 
�لعامة  �أه���د�ف���ه  تفعيل  يف  �ل��ع��رب  �لكيميائين 
و�ملتمثلة يف رفع �شاأن �لعاملن يف مهنة �لكيمياء 
و  �لعربي  بالوطن  �لعلمي  و�لنهو�س مب�شتو�هم 
توثيق عرى �الأخوة و�لتعاون بينهم و�لعمل على 
وت�شجيع  بينهم  فيما  �لعلمية  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل 
�لتن�شيق و�لتعاون بن �ملخت�شن �لعرب يف جمال 

�لكيمياء.
�لعربي  �لكيمياء  م��وؤمت��ر  �ن��ع��ق��اد  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
يف   1966 ل��ع��ام  �أب��ري��ل   21-13 ل��ف��رتة  �الأول 
م��دي��ن��ة �ل��ق��اه��رة وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة �ل��ت��ع��اون �لذي 
وبن  �مل�شرية  �لكيميائية  �جلمعية  ب��ن  ح�شل 
�لفعلي  �ل��ظ��ه��ور  )ق��ب��ل  �ل��ع��رب��ي  �لعلمي  �الحت���اد 
تاريخ  كان  �لعرب(. يف حن  �لكيميائين  الحتاد 
بعد ذلك  �لثاين  �لعربي  �لكيمياء  �نعقاد موؤمتر 
بثاثة �شنو�ت �أي يف �لفرتة 19-24 �أبريل عام 

.1969
�لعربية  �لكيمياء  �الآن عدد موؤمتر�ت  وبلغ حتى 
�لكيميائين  �حت��اد  مظلة  حتت  عقدها  مت  �لتي 
كيميائيا  علميا  م���وؤمت���ر�  ع�����ش��ر  خم�شة  �ل��ع��رب 
�لعربية كان  �ل��ب��ل��د�ن  �أق��ي��م��ت يف ع��دد كبري م��ن 
من �أبرزها يف �لفرتة �الأخ��رية: موؤمتر �لكيمياء 
�لعربي �لثاين ع�شر و�لذي �أقيم يف مدينة عمان 
 2003 �أكتوبر   24-21 ب��االأردن خال �لفرتة 
م و موؤمتر �لكيمياء �لعربي �لثالث ع�شر و�لذي 
�لفرتة  خ��ال  �لعا�شمة  �ل��ك��وي��ت  مبدينة  �أق��ي��م 
�لكيمياء  وموؤمتر  م   2005 نوفمر   28-27
�لعربي �لر�بع ع�شر و�لذي �أقيم مبدينة طر�بل�س 
�أبريل   3-1 �لليبية خال �لفرتة  باجلماهريية 
�خلام�س  �لعربي  �لكيمياء  م��وؤمت��ر  و  م   2008
ع�شر و�لذي �أقيم يف مدينة حم�س ب�شوريا خال 
�لفرتة �أبريل 20-22 �بريل 2010 م و موؤمتر 
و�لذي  �الخ��ري  ع�شر  �ل�شاد�س  �لعربي  �لكيمياء 
�شهر  خ���ال  �لعا�شمة  �ل��ك��وي��ت  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��د 

�أبريل 2012 م.
كما كانت موؤمتر�ت �لكيمياء �لعربية تهدف �إىل 

وتبادل �خلر�ت  و�لتعارف  �لتعاون  توثيق عرى 
�لعرب،  �لكيمياء  علم  يف  �ملخت�شن  بن  �لعلمية 
م�شابقات  �أه���د�ف  �أ�شمى  م��ن  �أن  �ملقابل  يف  جن��د 
����ش��ت��ه��د�ف �شريحة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ك��ي��م��ي��اء  �أومل��ب��ي��اد 
�لغد  �حلما�س جليل  لبث  وذلك  �لعربي  �ل�شباب 
لاهتمام بعلم �لكيمياء وبلوغ �الإتقان يف تعلمه. 
وتهيئة  �إع���د�د  �إىل  كذلك  �مل�شابقة  ه��ذه  وتهدف 

�ل�شباب �لعربي يف م�شابقات .

اأوملبياد الكيمياء العربية 
وك�شف �لكيميائي �لكويتي مرزوق �ل�شمري رئي�س 
�حت����اد �ل��ك��ي��م��ائ��ي��ن �ل��ع��رب ع��ن تنظيم �الحت���اد 
علمية  م�شابقة  ه��ي  �لعربية  �لكيمياء  الأومل��ب��ي��اد 
�ملرحلة  لطلبة  خم�ش�شة  �ل��ك��ي��م��ي��اء  جم���ال  يف 
�لعربي.  �لوطن  يف  و�لبنات  �لبنن  من  �لثانوية 
وتنق�شم �مل�شابقة على حمورين �أ�شا�شين يتعلق 
يف  �لنظرية  �لكيميائية  باملعلومات  �الأول  �ملحور 
جميع �أفرع علم �لكيمياء يف حن يخت�س �ملحور 
يف  �ل��ط��اب  وم��ه��ار�ت  معلومات  بقيا�س  �ل��ث��اين 
�ملخترية.  �لكيميائية  �ل��ت��ج��ارب  �إج����ر�ء  ج��ان��ب 
ويحق لكل بلد عربي �مل�شاركة باأربعة طاب فقط 
يتم �ختيارهم يف �لعادة بعد �شل�شلة من م�شابقات 
علم  يف  �لطاب  �أف�شل  لفرز  �لوطنية  �لكيمياء 

�لكيمياء يف كل قطر عربي.
�الأول  �لعربي  �لكيمياء  �أوملبياد  م�شابقة  وعقدت 
وع��ق��دت يف ج��ام��ع��ة �أ���ش��ي��وط، ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�لعربية يف �لفرتة من 3-10 �شبتمر 2002م 
�لثاين  �لعربي  �لكيمياء  �أوملبياد  وعقدت م�شابقة 
وع��ق��دت يف ج��ام��ع��ة �ل��ق��اه��رة، ج��م��ه��وري��ة م�شر 
م   2004 �شبتمر   9-4 �لفرتة من  �لعربية يف 
�أوملبياد �لكيمياء �لعربي �لثالث  وعقدت م�شابقة 
وعقدت يف مدينة �لكويت �لعا�شمة يف �لفرتة من 
2-7 دي�شمر 2006م وعقدت م�شابقة �أوملبياد 
�ل���ر�ب���ع وع��ق��دت يف �جلامعة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ك��ي��م��ي��اء 
�الأردنية مبدينة عمان، �ململكة �الأردنية �لها�شمية 
2008م  �أغ�����ش��ط�����س   19-16 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 
�لعربي  �ل��ك��ي��م��ي��اء  �أومل���ب���ي���اد  م�����ش��اب��ق��ة  وع���ق���دت 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  بجامعة  يف  وع��ق��دت  �خلام�س 
من  �لفرتة  يف  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  بجدة 
م�شابقة  وع��ق��دت  م   2009 �أغ�شط�س   12-8
�أوملبياد �لكيمياء �لعربي �ل�شاد�س يف مدينة ر�أ�س 
�خليمة باالأمار�ت �لعربية �ملتحدة خال �لفرتة 
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اجلائزة العربية يف الكيمياء
�ل�شمري  م����رزوق  �ل��ك��وي��ت��ي  �لكيميائي  و����ش��اف 
�شعي  �شياق  يف  �ل��ع��رب  �لكيمائين  �حت��اد  رئي�س 
�لعلماء  �ل��دءوب حلث  �لعرب  �لكيميائين  �حتاد 
و�لباحثن يف جمال علم �لكيمياء لبذل ق�شارى 
�أبحاث �لكيمياء  �جلهد يف تطوير ورفع م�شتوى 
�لعربية يف  �جل��ائ��زة  ط��رح  �لعربي مت  �ل��ع��امل  يف 
بالباحثن  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  بفرعيها  �لكيمياء 

�ل�شباب.
�إىل تكرمي  �لكيمياء  �لعربية يف  وتهدف �جلائزة 
�ملتميزين من �لعلماء �لعرب يف �لكيمياء وكذلك 
�لكيمياء  ع��ل��م��اء  م���ن  ت�����ش��ج��ي��ع �جل��ي��ل �جل���دي���د 
للتميز  �جلهود  �أق�شى  ب��ذل  على  �ل�شبان  �لعرب 
و�الإبد�ع يف علم �لكيمياء. وت�شمل �جلائزة �لعربة 
�لعربية  �جل��ائ��زة   : هما  �أ�شا�شين  ف��رع��ن  على 
و�جلائزة  و�ملفتوحة  �لعامة  �لفئة  �لكيمياء  يف 
دون  �ل�شباب ممن هم  لفئة  �لكيمياء  �لعربية يف 
و�ملوؤهل  �ملقبول  �لعلمي  و�الإن��ت��اج  �الأرب��ع��ن  �شن 
يكون  �أن  ي�شرتط  �جل��ائ��زة  ه��ذه  على  للتناف�س 
للباحث �لكيميائي �لعربي بر�ء�ت �خرت�ع م�شجلة 
يف جمال �لكيمياء �أو يكون قد ن�شر �أبحاث علمية 

مرموقة و من�شورة �شمن �ملجات �لدولية �لتي 
للمجات   ISI ق���و�ئ���م  ���ش��م��ن  م��ن��درج��ة  ت��ك��ون 
يتم  خال�س  تكرميي  حفل  ويف  �لر�قية.  �لعلمية 
ت�شليم �جلائزة �لعربية يف �لكيمياء و�لتي رعتها 
�ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
و�لتي ت�شمل مبلغ مايل يف حدود �لع�شرة �الآلف 

دوالر وكذلك درع تكرمي و�شهادة خا�شة.
عام  يف  �لكيمياء  يف  �لعربية  �جل��ائ��زة  ط��رح  ومت 
2010 وقد فاز بها يف دورتها �الأوىل يف �جلائزة 
فاز  وق��د  �ل��ع��ام��ة  فئتها  يف  �لكيمياء  يف  �لعربية 
عي�شى  ي�����ش��ري م�شطفى  �ل��دك��ت��ور  �الأ���ش��ت��اذ  ب��ه��ا 
�ل��ق��اه��رة. بجامعة  �لتحليلية  �لكيمياء  �أ���ش��ت��اذ 

�ل�شباب  لفئة  �لكيمياء  يف  �لعربية  �جل��ائ��زة  ويف 
وقد فاز بها �لدكتور موؤمن �شاح �لدين رفعت 
�مل�شارك بجامعة قناة  �لفيزيائية  �لكيمياء  �أ�شتاذ 

�ل�شوي�س.

دليل الكيميائيني العرب 
و�و�شح �ل�شمري وجود دليل �لكيميائين �لعرب 
�لكرتوين على �شفحة موقع �الحتاد  دليل  وهو 
يف  �لكيميائين  ع��ن  �شاملة  معلومات  يت�شمن 

�لوطن �لعربي
��شد�ر�ت �الحتاد.

ومن ��شد�ر�ت �الحتاد �لد�عمة للثقافة �لعلمية 
رئي�س  �ل�شمري  م��رزوق  �لكويتي  �لكيميائي  قال 
�ملجلة  �الحت���اد  ي�شدر  �ل��ع��رب  �لكيمائين  �حت��اد 
حمكمة  علمية  جملة  وه��ي   : للكيمياء  �لعربية 
ف�����ش��ل��ي��ة ي�����ش��دره��ا �حت����اد �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ن �لعرب 
�ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وتن�شر  �ل�شنة  يف  �أع��د�د  �أربعة  منها  ي�شدر  حيث 
فيها �الأبحاث �لعلمية �ملحكمة و�ملمح�شة يف علم 

وتطبيقات �لكيمياء.
ومت بتعاون كبري بن �الحتاد و�جلمعية �لكيميائية 
بالريا�س تو�شيع  �مللك �شعود  �ل�شعودية وجامعة 
�لن�شر �لعلمي لهذه �ملجلة �لعلمية �ملحكمة حيث 
موؤ�ش�شة  خ��ال  م��ن  �ملجلة  ه��ذه  ن�شر  �الآن  يتم 
 Elsevier �إلي�شفري  �ل�شهرية  �لعاملية  �لن�شر 
لذلك  ونتيجة  بهولند�.  �الأ�شا�شي  مقرها  و�لتي 
�ملجلة  لهذه  خال�س  �ل��ك��رتوين  موقع  �إن�شاء  مت 
حاليا  وتتم  �ل�شخمة.  �إل�شيفري  منظومة  د�خ��ل 
�لعالية  �لدولية  �ملعايري  �لن�شر وفق  �أمور  جميع 
م���ن ح��ي��ث ����ش��ت��ام �الأب���ح���اث ع���ن ط��ري��ق موقع 
�النرتنت ومن ثم �إر�شالها للمحكمن وحتكيمها 
وت�شحيحها و�أخري ن�شرها على �ملوقع �اللكرتوين 

وكل هذه �الأمور تتم خال وقت قيا�شي. 
�لن�شخة �لورقية لاأعد�د  كما يتم حاليا طباعة 
�أعلى  وف��ق  للكيمياء  �لعربية  للمجلة  �جل��دي��دة 
 Henry Ling ملعايري وذلك بو��شطة �شركة�
ثم  ومن  �لريطانية  دور�شت  مدينة  يف   .Ltd
�لتي  �ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  �إىل  ت�شحن 

تقوم بتوزيعها ون�شرها.
ن��ط��اق ن�شر هذه  �ل��ت��ع��ري��ف وت��و���ش��ي��ع  ويف جم���ال 
قو�عد  ب��ع�����س  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا يف  �أخ������ري�  �مل��ج��ل��ة مت 
�اللكرتونية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل���ع���ل���وم���ات  �ل���ب���ي���ان���ات 
 Science direct مثل  و�لعريقة  �مل�شهورة 
�مل�شتخل�شات  ب���ي���ان���ات  ق����و�ع����د  �إح��������دى  وه�����ي 
و�ال���ش��ت�����ش��ه��اد�ت �مل��رج��ع��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ت��ي تتيح 
ك��ذل��ك �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ن�����س �ل��ع��ل��م��ي �لكامل. 

بيانات  ق��اع��دة  يف  و�لت�شجيل  �لن�شر  مت  وك��ذل��ك 
 16 �أك��ر م��ن  بيانات حتتوي على  ق��اع��دة  وه��ي 
�ألف جملة حمكمة ومر�جعة علميا من �أكر من 
�أربعة �آالف نا�شر دويل وهذ� �الأمر وال �شك ي�شهم 
�ل��ت��دع��ي��م و�ل��ت��ع��ري��ف �ل��ق��وي ج���د� ل��ه��ذه �ملجلة 

�لعلمية �ملحكمة.
�عتماد  ليتم  و�لتجهيز�ت  �الإج���ر�ء�ت  حاليا  تتم 
ت�شنيف هذه �ملجلة �لعلمية �ملحكمة �شمن قو�ئم 
 ISI قو�ئم  با�شم  �ملعروف  �لعاملي  �لعلمي  �ملعهد 
لهذه  ف�����ش��وف ي�شبح  �الجن����از  ه���ذ�  ح���ال مت  ويف 
�أهمية وثقل كبري �شمن  �ملجلة �لعلمية �ملحكمة 

نطاق �لعامل �لعربي.
جم��ل��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي �ل���ع���رب���ي ه���ي جم��ل��ة علمية 
�لكيميائين  �حت����اد  ي�����ش��دره��ا  ف�شلية  حم��ك��م��ة 
�لكيميائية  �جل��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل����ع����رب 
�ل�شعودية حيث ي�شدر منها �أربعة �أعد�د يف �ل�شنة 
وتن�شر فيها �الأبحاث �لعلمية �ملحكمة و�ملمح�شة 

يف علم وتطبيقات �لكيمياء.
و�جلمعية  �الحت���اد  ب��ن  كبري  ت��ع��اون  حاليا  يتم 
�لكيميائية وجامعة �مللك �شعود بالريا�س لتو�شيع 
�لن�شر �لعلمي لهذه �ملجلة �لعلمية �ملحكمة حيث 
موؤ�ش�شة  خ��ال  م��ن  �ملجلة  ه��ذه  ن�شر  �الآن  يتم 
 Elsevier �إلي�شفري  �ل�شهرية  �لعاملية  �لن�شر 
لذلك  ونتيجة  بهولند�.  �الأ�شا�شي  مقرها  و�لتي 
�ملجلة  لهذه  خال�س  �ل��ك��رتوين  موقع  �إن�شاء  مت 
حاليا  وتتم  �ل�شخمة.  �إل�شيفري  منظومة  د�خ��ل 
�لعالية  �لدولية  �ملعايري  �لن�شر وفق  �أمور  جميع 
م���ن ح��ي��ث ����ش��ت��ام �الأب���ح���اث ع���ن ط��ري��ق موقع 
�النرتنت ومن ثم �إر�شالها للمحكمن وحتكيمها 
وت�شحيحها و�أخري ن�شرها على �ملوقع �اللكرتوين 

وكل هذه �الأمور تتم خال وقت قيا�شي. 
لاأعد�د  �ل��ورق��ي��ة  �لن�شخة  طباعة  حاليا  وي��ت��م 
�أعلى  وف��ق  للكيمياء  �لعربية  للمجلة  �جل��دي��دة 
 Henry Ling ملعايري وذلك بو��شطة �شركة�
ثم  ومن  �لريطانية  دور�شت  مدينة  يف   .Ltd
�لتي  �ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  �إىل  ت�شحن 

تقوم بتوزيعها ون�شرها.
ن��ط��اق ن�شر هذه  �ل��ت��ع��ري��ف وت��و���ش��ي��ع  ويف جم���ال 
�ملجلة مت �أخري ت�شجيلها يف بع�س قو�عد �لبيانات 
�مل�شهورة  �الل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل���ع���ل���وم���ات 
وهي   Science direct م��ث��ل  و�ل��ع��ري��ق��ة 
�إحدى قو�عد بيانات �مل�شتخل�شات و�ال�شت�شهاد�ت 
�حل�شول  ك��ذل��ك  تتيح  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �ملرجعية 
�لن�شر  مت  وك��ذل��ك  �ل��ك��ام��ل.  �لعلمي  �لن�س  على 
وهي   Scopus ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  و�لت�شجيل 
�أكر  على  حتتوي   database بيانات  قاعدة 
من 16 �ألف جملة حمكمة ومر�جعة علميا من 
�أكر من �أربعة �آالف نا�شر دويل وهذ� �الأمر وال 
�شك ي�شهم �لتدعيم و�لتعريف �لقوي جد� لهذه 

�ملجلة �لعلمية �ملحكمة.
�عتماد  ليتم  و�لتجهيز�ت  �الإج���ر�ء�ت  حاليا  تتم 
ت�شنيف هذه �ملجلة �لعلمية �ملحكمة �شمن قو�ئم 
 ISI قو�ئم  با�شم  �ملعروف  �لعاملي  �لعلمي  �ملعهد 
لهذه  ف�����ش��وف ي�شبح  �الجن����از  ه���ذ�  ح���ال مت  ويف 
�أهمية وثقل كبري �شمن  �ملجلة �لعلمية �ملحكمة 
�لكرتوين  وللمجلة موقع  �لعربي  �لوطن  نطاق 

من خال ر�بط موقع �الحتاد .
�ملجلة  ه��ذه  ت��ه��دف   : �ل��ع��رب��ي  �لكيميائي  جملة 

لتوطيد  كقناة  �لعمل  �إىل  و�الإخ��ب��اري��ة  �لثقافية 
�أقطار  ع��ر  �لكيميائين  �شر�ئح  ب��ن  �لتو��شل 
ن�شر  على  �ملجلة  حتر�س  حيث  �لعربي.  �ل��ع��امل 
تناق�س  �ل���ت���ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �مل����ق����االت 
وتطبيقاته  �ل��ك��ي��م��ي��اء  ب��ع��ل��م  �ملتعلقة  �مل��و����ش��ي��ع 
�ليومية كما  �لكيمياء يف حياتنا  �ل�شناعية ودور 
�أو  بالبيئة  �لعاقة  �لثقافية ذ�ت  �ملو��شيع  تن�شر 

تعليم �لكيمياء.
�آخ����ر ت��ع��م��ل ه���ذه �مل��ج��ل��ة �لثقافية  وم���ن ج��ان��ب 
�الأن�شطة  عن  و�الإخبار  للتعريف  �أ�شا�شي  كر�فد 
و�ل����ر�م����ج و�مل�����وؤمت�����ر�ت �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت���اد 
و�لنقابات  �جل��م��ع��ي��ات  �أو  �ل��ع��رب  �لكيميائين 
على  �ل��ك��ي��م��ي��اء  �أق�����ش��ام  �أو  �ل��ع��رب��ي��ة  �لكيميائية 

�متد�د �لعامل �لعربي.
ترجمة معجم �أك�شفورد للم�شطلحات �لكيميائية 
: ��شت�شعار�ً من �حتاد �لكيميائين �لعرب ب�شرورة 
�ل��ك��ي��م��ي��اء يف �غلب  ت��وح��ي��د م�����ش��ط��ل��ح��ات ع��ل��م 
�الأقطار �لعربية )و�لتي تتميز با�شتخد�م مفرد�ت 
متنوعة و�أحيانا مبهمة(، لذ� بد�أ م�شروع طموح 
�لعلمية  �مل�شطلحات  لهذه  موحد  معجم  لو�شع 
يف جم���ال �ل��ك��ي��م��ي��اء. ول��ه��ذ� وق���ع �الخ��ت��ي��ار على 
 Oxford �لكيميائي  �أك�شفورد  معجم  ترجمة 
و�لذي   Dictionary of Chemistry
وحمدثة  و��شعة  منظومة  على  باحتو�ئه  يتميز 
من �مل�شطلحات �لكيميائية وكذلك ب�شرح علمي 

خمت�شر ودقيق لهذه �مل�شطلحات.
ولتنفيذ هذ� �لعمل �لطموح لرتجمة هذ� �ملعجم 
�لكيميائين  �إحت��اد  بن  �لتعاون  �ملهم مت  �لعاملي 
�شعود  �مل��ل��ك  بجامعة  �ل��رتج��م��ة  وم��رك��ز  �ل��ع��رب 
و�جلمعية �لكيميائية �ل�شعودية. وبعد �حل�شول 
�لعربية  �للغة  �إىل  �ملعجم  ترجمة  ح��ق��وق  على 
 Oxford( �ل���ري���ط���ان���ي���ة  �ل��ن�����ش��ر  د�ر  م����ن 
فريق  ت�شكيل  مت   )University Press
فريق  �نتقاء  ومت  �لرتجمة  عملية  لتنفيذ  عمل 
يف  متخ�ش�شن  علماء  �أرب��ع��ة  م��ن  �مل��ك��ون  �لعمل 
�أعمال  خ��رة يف  �شابق  لهم  �لكيمياء ومم��ن  علم 
�لرتجمة وروعي �أن يكون كل من �ملرتجمن من 
�إىل عمل مرتجم  بلد عربي خمتلف حتى ن�شل 
�مل�شطلحات  ترجمة  �أ���ش��ل��وب  تقريب  يف  ي�شاهم 

�لكيميائية بن �لبلد�ن �لعربي.
و���ش��م ف��ري��ق ت��رج��م��ة �مل��ع��ج��م �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  �ل��ق��ح��ط��اين 
)�حل��ا���ش��ل على ج��ائ��زة خ���ادم �حل��رم��ن �لعاملية 
ل��ل��رتج��م��ة و�الأ����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور م��ع��ت�����ش��م خليل 
هال  عبد�هلل  �لدكتور  �الأ�شتاذ  و  �ل�شود�ن  من 
�شالح  �لدكتور  و  �لعربية  م�شر  جمهورية  من 

�لقادري من �جلمهورية �لعربية �ل�شورية
�جتماعات �ملجل�س �الأعلى .

�لكيميائين  الحت��اد  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  �جتماعات 
�ل����ع����رب وح�������ش���ب �ل���ن���ظ���ام �الأ�����ش����ا�����ش����ي الحت����اد 
�لكيميائين �لعرب يتكون �ملجل�س �الأعلى الحتاد 
�لكيميائية  و�ل��ن��ق��اب��ات  �جل��م��ع��ي��ات  مم��ث��ل��ي  م��ن 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة ل��اأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة لاحتاد 
ورئي�س �الحتاد وينعقد �ملجل�س �الأعلى لاحتاد 
�لعربية  �الأقطار  �إح��دى  مرة و�ح��دة كل �شنة يف 
�الأع�شاء يف �الحتاد ولقد مت حتى �الآن عقد 31 
دورة للمجل�س �الأعلى الحتاد �لكيميائين �لعرب 

وهذه هي �لدورة �ل32 .
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     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 826 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

�جلن�شية:  حممد  جمعه  هاين  عنه/  وكيا  �ل�شيار�ت  لتاجري  مدعي/�لنجاح 
باك�شتان     �جلن�شية:  و�خرون  رحمن  �شيد  رحمن  حاجي  عليه:  مدعي  �المار�ت 
 1350 بقيمة  خمالفات   + درهم   38400 �اليجار  قيمة  �شد�د  �لدعوى:  مو�شوع 
درهم + قيمة �ل�شيارة 49000 درهم  �ملطلوب �عانه/ حاجي رحمن �شيد رحمن   
�جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/23 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعن 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/12 ت   جتر - م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شري علي خان �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده: خالد حممد ر�شا 
متويل حممد �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عانه:خالد حممد ر�شا متويل حممد 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1376 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره 
فانت مكلف  �لتنفيذ.  لنظر طلب  �ملو�فق 2013/4/21 موعد�  �الحد  يوم  جل�شة 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعن  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 3000 درهم + 120 
درهم ر�شوم �لدعوى + 200 درهم ر�شوم �لتنفيذ + 200 درهم م�شاريف �العان 

بالن�شر، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/136 ت   جتر - م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شركة �ل �شاملن لتجارة الأعاف �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�شده: طارق حممود عبد�ملجيد �جلن�شية: باك�شتان  �ملطلوب �عانه:طارق 
حممود عبد�ملجيد �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
جت   2012/1054 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/22 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  جز- 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعن  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه،  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/49 ت   عمل - م ر- ت  -ع ن(
�ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  خان  �هلل  حبيب  خان  زربات  �لتنفيذ/  طالب 
�عانه:عمر  �ملطلوب  �المار�ت    �جلن�شية:  لاعام  �لعربي  �مل�شرق  �شده: 
�شالح  عمر قطن �لعامري �جلن�شية: مينى  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/836 
عم جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/01 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعن  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه،  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/129
�لباروت- �جلن�شية: �المار�ت  ��شماعيل  �ملدعي عليه: علي عبيد 
�شدر  قد   2013/4/18 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر   : �لعنو�ن 
�شدكم حكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاه �ملدعى: موؤ�ش�شة �الطال 
�ل�شيار�ت- �جلن�شية: �المار�ت- حكمت �ملحكمة  مبثابة   لتاجري 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 
3.200 درهم ) ثاثة �الف ومائتان درهم ( كما �لزمت مب�شاريف 

�لدعوى.
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
    اعادة اعالن رقم 2012/817 بالن�سر

�مل��دع��ى : ���ش��ري ع��ل��ي خ���ان حم��م��د م��ري �مل��ط��ل��وب �ع���ان���ه: م��ع��م��ل �لبناء 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  بخيت   خالد  ميثلها  �جلب�س/  العمال  �لرت�بي 
�ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه وحدد يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/22 
�م��ام جلنة  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعن  يف  �لكائنة  �الي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

�لتح�شري وذلك خال خم�شة �يام من تاريخ ت�شليم �العان. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
      اعالن رقم 2012/639 بالن�سر

�لعيناوي  �لق�شر  �عانه:  �ملطلوب  مري  حممد  خان  علي  �شري   : �ملدعى 
�ل��ع��ن��و�ن: بالن�شر مب��ا �ن  للديكور/ ميثله خ��ال��د حممد ر���ش��ا م��ت��ويل    
�ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه وحدد يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/22 
�م��ام جلنة  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعن  يف  �لكائنة  �الي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

�لتح�شري وذلك خال خم�شة �يام من تاريخ ت�شليم �العان. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
      اعالن رقم 2013/212 بالن�سر

�لركة  موؤ�ش�شة جن��م  �ع��ان��ه:  �مل��ط��ل��وب  خ��ان  علي  �شري   : �مل��دع��ى 
�شيف  �شامل  �شيف  �لعامة وميثلها عبد�لبا�شط  و�ملقاوالت  للنقليات 
�ل��دع��وى �ملذكورة  �مل��دع��ي رف��ع  �ل��ع��ن��و�ن: بالن�شر مب��ا �ن  �خل��ي��ل��ي  
لذ�  لنظرها  2013/4/22 موعد�  �ملو�فق  �الثنن  ي��وم  وح��دد  �ع��اه 
�ملنازعات  �مام جلنة ف�س  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 

�اليجارية �لكائنة يف �لعن �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،  
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 377 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

�لفهيم  عبد�جلليل  ر��شد  ل�شاحبها  لا�شا�شات  �العتماد  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: �شركة كوريا �ل�شن جيلن ملقاوالت �لبناء 
درهم   25.650 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م 
�لبناء ذ.م.م �جلن�شية:  �ل�شن جيلن ملقاوالت  �ملطلوب �عانه/�شركة كوريا 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/25 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�يد�ع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 409 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
مدعي/ �شركة �المار�ت للتنمية و�ل�شناعة �ملحدودة �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
وت�شفيتها  �ل�شركة  حل  �لدعوى:  مو�شوع  لبنان  �جلن�شية:  قاطرجي  يحى  حممد 
و�نتد�ب م�شفي بقيمة ر��س مال �ل�شركة بقيمة 150000 درهم  �ملطلوب �عانه/  حممد 
يحى قاطرجي �جلن�شية: لبنان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 43 /2013   م�ستعجل- م ر-ب- اأظ

طيبة-  عفيفة  من/فاطمة-  كل  عن  �لوكيلة  وب�شفتها  حممد  عي�شى  لطيفه  مدعي/ 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لق�شر  �بنائها  عن  �لو�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  حف�شة  �شيخة- 
�جلن�شية:  �لعامري  ح�شن  حم�شن  ميثلها/  �لعامة  للمقاوالت  بيلدك�س  عليه:  مدعي 
�عانه/بيلدك�س  �ملطلوب  حالة  الثبات  خبري  ندب  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  ح�شن  حم�شن  ميثلها/  �لعامة  للمقاوالت 
بندب خبري هند�شي( حيث  �ملذكورة  �لدعوى  ب�شدور حكم متهيدي يف  بالن�شر)للعلم 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
المور امل�ستعجلة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  123/ 2013 -مد ين- م ر- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : وليد خلف  دروي�س ح�شن �حلو�شني �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف 
عليه:د�ود �شفر ��شكناين �جلن�شية: �ير�ن   مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�مل�شتاأنف باأد�ء مبلغ وقدره 23000 درهم �ملطلوب �عانه/ د�ود �شفر ��شكناين 
�جلن�شية: �ير�ن �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2010/820 م ز - �أظ ب  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/23
�لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20         حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  605/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ
�مل�شتاأنف : موزة خليفة زوجة علي �شعيد خلفان �شعيد �لقمزي �جلن�شية: �المار�ت  
�مل�شتاأنف عليه:علي �شعيد خلفان �لقمزي وميثله يف هذه  �لدعوى باعتباره حمجور� 
عليه موؤ�ش�شة �لرعاية �الجتماعية و�شئون �لق�شر و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
�ال�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء بندب خبري وبطان ت�شرفات ورد ��شهم  
�ملطلوب �عانه/ �شركة �لفجر لاأور�ق �ملالية �جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر  
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1966 جت كل- م ت- 
ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل 
نهيان    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف اجلاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 144 /2013   - جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد حماد حممد �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لكهربائية  �الدو�ت  لتجارة  بنجادي�س 
�ملطلوب  درهم   20000 تعوي�س   + درهم   175000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لكهربائية  �الدو�ت  لتجارة  بنجادي�س  موؤ�ش�شة  �عانه/ 
�ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام 

على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 144 /2013   - جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد حماد حممد �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لكهربائية  �الدو�ت  لتجارة  بنجادي�س 
�ملطلوب  درهم   20000 تعوي�س   + درهم   175000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�عانه/ نونا �شودري ييان �شودري �جلن�شية: بنغادي�س   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
بتاريخ   �يام على �القل. �شدر  �لدعوى بثاثة  �ملحددة لنظر  عليها قبل �جلل�شة 

2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10771 بتاريخ   2013/4/20     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 454 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

ه�شام ح�شن عبد�هلل  وكيا عنه/  �ل�شيار�ت  لتاجري  موؤ�ش�شة غنتوت  مدعي/ 
�جلن�شية:  عي�شى  �بر�هيم  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعربي 
�عانه/  �ملطلوب  درهم   6700 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  
حممد �بر�هيم عي�شى �جلن�شية: باك�شتان    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/29 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعن �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/4/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/  �شازيه غام 
باك�شتاين  خ�����ان-  �����ش����رو�ر 
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم  
�شادر      )5111501(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
بال�شفارة  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 

�لباك�شتانية لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
مار�شه  �مل������دع������و/   ف����ق����د  
-�لفلبن  ت���وت���ن  ���ش��ن��ت��ى 
�شفره  -ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
   )5604511( رق���������م  
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
الأق������رب م���رك���ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �لفلبن م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفر
كولويندر  ���ش��ي��ن��غ  ر�جن����ي����ت  �مل�����دع�����و/   ف����ق����د  

�شينغ - ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره  رقم 

)4398530(    �شادر من  �لهند من يجده عليه 

�الت�شال بتليفون رقم 050/7727598 

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20   
 اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/267

 - �خليمة  ر����س  �لعنو�ن:  �شوريا  �جلن�شية:  �شليفي  �شالح  حممد   / عليه  �ملحكوم  �ىل 
موبايل: 0508483678 0552294195 ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد 
بالز�مك  كلي  م��دين   )2012/10( ق�شية  يف   2013/1/28 بتاريخ  حكما  بحقك  ��شدرت 

بدفع مبلغ وقدره 17226 درهم �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف. 
ن�س �حلكم

�المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحي  عبد�لرحمن  مبيوع  حممد  خالد   : ل��ه  �ملحكوم  ل�شالح: 
�ع��اه قد تقدم  �ن �ملحكوم له  ر����س �خليمة  -- موبايل 0504771174   ومبا  �لعنو�ن: 
ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  هذ�  �ع��اه. فموجب  �مل�شار  بالرقم  و�شجل  �حلكم  لتنفيذ  بطلب 
جاء �عاه خال 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل، ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 
�شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ 

�لتي �شترتتب عليك.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10771 بتاريخ 2013/4/20   

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون بنكي �رت

رخ�شة رقم:CN 1388890  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خولة حممد عبد �هلل �لفا�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف منى �شيبان غامن �شيبان �ملهريي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   

اإعــــــــــالن
ل�شيانة  �حلق  �من  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتمديد�ت �لكهربائية  رخ�شة رقم:CN 1111843 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �من �حلق ل�شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية

AMINULHAQ ELECTRICAL INSTALLATIONS MAINTENANCE EST

�ىل/موؤ�ش�شة �من �حلق لاعمال �ل�شحية 
AMINULHAQ SANITARY WORKS EST

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شاح �الدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية)4322002(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية)4329904(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10771 بتاريخ 2013/4/20   
�لن�شيم  )ركن  �حلايل  �لهند�شية(  لا�شت�شار�ت  جر�فيك  تعلن)�يليتي 

لا�شت�شار�ت �لهند�شية( �شابقا   عن 
قطع عاقة �ملدعو  /�حمد حممود 
زقزق �شوري �جلن�شية يحمل جو�ز 
 N005703133  رقم �شفر 
معماري  مهند�س  لدينا  ويعمل 
معه  �لعاقة  قطع  مت  �أنه  حيث 
نهائيا من 2013/4/18 ولي�س له �أي 
�ملذكورة  باملوؤ�ش�شة  �شخ�شية  �شفة 
كما  �الإعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
نحذر من ��شتخد�م �و توقيعة با�شم 
ال  حتى  و�حلايل  �ل�شابق  �ملوؤ�ش�شة 

�ملوؤ�ش�شة  مر�جعة  �و�عرت��س  حق  له  من  فعلى  �مل�شائلة �لقانونية  يف  يقع 
خال ��شبوع و�الفان �ملوؤ�ش�شة غري م�شوؤلة بعد هذه �ملدة  وهذ� للعلم

ن�سر علي م�سئولية املعلن

قطع عالقة وحتذير

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

بتاريخ:2011/5/9 م �ملودعة حتت رقم: 173309 
با�ش��م:فا�شت موتورز لل�شيار�ت .

وعنو�نه:�لعن - �شناعية �لعن - �س.ب:20592 - هاتف:0506665434 
 . manjan@hotmail.com :لريد �اللكرتوين� 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
خدمات جتميع جمموعة من �ل�شيار�ت �جلديدة و �مل�شتعملة ل�شالح �لغري بغر�س عر�شها و�شر�ئها من قبل 

�مل�شتهلكن عند �حلاجة وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل  .
�لو�ق�عة بالفئة:35 

و�شف �لعامة:�ل�شكل موتور)�شيارة خفيفة �شالون( باللغة �الجنليزية باللون �الحمر و�الزرق .  
�ال�ش��رت�طات:دون �شرط . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  اأبريل 2013 العدد 10771
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•• دبي -وام:

�ل���دورة �حلادية  فعاليات  �جل���اري  �ب��ري��ل   26 و   25 دب��ي يف  ت�شت�شيف 
و�ل�شلع  �لعمات  يف  �حلديثة  �ال�شتثمار  فر�س  ومعر�س  ملوؤمتر  ع�شرة 
و�لذهب  و�مل��ع��ادن  �ملالية  ل��ل��ت��د�والت  �الأو���ش��ط  �ل�شرق   2013 فورك�س 
�لتد�ول  �شركات  �كر  برعاية  عربكوم  جمموعة  تنظمها  �لتي  و�لنفط 
ب���ال���ع���امل و�مل��ن��ط��ق��ة. ي�������ش���ارك يف �مل����وؤمت����ر ن��خ��ب��ة ك���ب���رية م���ن �خل����ر�ء 
�لعاملية  �لبور�شات  �أ���ش��و�ق  و�أك��ر  �أه��م  يف  �لتقنين  و�ملحللن  �لدولين 
يف وول �شرتيت و لندن و�شنغافورة ومنطقة �ليورو ��شافة �ىل �لروؤ�شاء 
و  وبريطانيا  �شوي�شر�  من  و�ملتحدثن  �لو�شاطة  ل�شركات  �لتنفيذين 
�لكويت وغريها من  و  ماليزيا  و  و�الإم���ار�ت وقر�س  �ملتحدة  �لواليات 

و�لتي�شري  �الإ�شامية  �حل�شابات  على  �ل�شوء  �مل��وؤمت��ر  وي�شلط  �ل���دول. 
�ملالية  �الأ�شو�ق  لهذه  �مل�شتقبلية  و�الآف��اق  �القت�شادية  و�الأو���ش��اع  �لكمي 
باتت  و�ل��ت��ي  �مل��ايل  و�ل��ت��د�ول  �ال�شتثمار  فر�س  م��ن  �ال�شتفادة  وكيفية 
�الجتاهات  كافة  �لتد�ول يف  للم�شتثمرين من حيث مرونة  �أك��ر جذبا 
يف ظل �لتباطوؤ �القت�شادي �لعاملي و�لتاأثري �اليجابي لازمات �ل�شيادية 
و�مل��ع��ادن مم��ا يجعل هذه  �ل��ع��م��ات  �ل��ت��د�ول يف  م��ع��دالت  على  �لعاملية 
�لتي  �الأ�شهم  �أ���ش��و�ق  �أك��ر من  م��رة  مئة  ن�شاطا مبعدل  �الأك��ر  �ل�شوق 
�ملوؤمتر  خ��ال  �خل��ر�ء  كبار  ويلقي  ملحوظا.  حت�شنا  ت��ز�ل  وال  �شهدت 
�الأ�شعار يف خ�شم ما تتعر�س  �ل�شوء على كيفية �ال�شتفادة من تذبذب 
له �قت�شاد�ت �لدول �لكرى من �أزمات كما ي�شلط �ملوؤمتر �ل�شوء �أي�شا 
�أهم �حللول و�خل��ر�ت لا�شتفادة  �لتجارب ويقدم �خل��ر�ء  على �جنح 

منها كما توفر �ل�شركات يف �ملعر�س �حدث �ملن�شات و�خلدمات و�لر�مج 
�لذكية �لتي ت�شاعد �ملتد�ولن على �لتو��شل ب�شهولة لتحقيق �أهد�فهم 
�ل�شبكة . وقالت كاتيا طيار رئي�شة جمموعة عربكوم  �ال�شتثمارية عر 
يزيد عن خم�شة ماين  �إن ما  لهذ� �حل��دث  �ملنظمة  �لرقمية  للتنمية 
و�لهو�تف  �ملت�شارعة  �الن��رتن��ت  �شبكات  ي�شتخدمون  �لعامل  يف  م��ت��د�ول 
و�ال�شتثمار  و�ملتاجرة  �الأ�شو�ق  هذه  لدخول  �ملحمولة  و�الأجهزة  �لذكية 
و�لبيع و�ل�شر�ء يوميا مما غري معامل �ل�شوق ب�شكل جذري بحيث مل يعد 
با�شتطاعة �حد �لتحكم باجتاهات �ل�شوق �الأمر �لذي ي�شجع �ملتد�ولن 
بهذه �ل�شوق مل�شاعفة ��شتثمار�تهم وعملياتهم با�شتمر�ر. و�أكدت �أهمية 
هذ� �حلدث �ل�شنوي �لتي �أطلقته جمموعة عربكوم منذ �لعام 2007 يف 
دبي وذلك يف �إطار ن�شر ثقافة �لتد�ول �اللكرتوين بعدما �نت�شرت �شبكات 

�النرتنت على نطاق و��شع باملنطقة وباتت متوفرة للجميع. و�أ�شافت �ن 
فورك�س 2013 ي�شكل من�شة حقيقية للمهتمن للتعرف عل �أهم �شركات 
�لو�شاطة �ملعتمدة لدى هيئات �لتنظيم بالعامل لزرع �لثقة بالنفو�س مما 
ي�شجع على �ختيارها ل�شمان �لعو�ئد للم�شتثمرين ..موؤكدة �همية زيارة 
تقدمه  ما  �ح��دث  على  و�لتعرف  �ل�شركات  ه��ذه  �أ�شحاب  للقاء  �ملعر�س 
من خدمات وتقنيات حديثة وبر�مج متطورة توفر للمتد�ولن �ملرونة 
كغريه  قو�عده  �ل�شوق  لهذ�  �أن  و�و�شحت  �لعمليات.  الإج��ر�ء  و�ل�شهولة 
من �ملجاالت �ال�شتثمارية حيث يتطلب تتبع �الأحد�ث �لعاملية و�الأخبار 
�القت�شادية �لتي تغري جمرى �ل�شوق يف ثو�ن �الأمر �لذي يوؤكد �أهمية 
�ختيار �لو�شيط �لذي يوفر �ملعلومات بالوقت �حلقيقي �ملنا�شب للعميل 

التخاذ �لقر�ر ولتفادي �ملخاطر.

دبي ت�ست�سيف موؤمتر ومعر�س فر�س �ال�ستثمار بالعمالت و�ل�سلع �حلادي ع�سر يف 25 �أبريل �حلايل
املال والأعمال

•• دبي حممود علياء:

ب��زن�����س مونيتور  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��ري��ر ح���دي���ث  �أك�����د 
�ملعلوماتي  �ل�����ش��ري��ك  ل��اأب��ح��اث،  �إن��رتن��ا���ش��ون��ال 
ملعر�س مو�د �لبناء و�أدو�ت �لت�شييد هاردوير �آند 
تولز �ل�شرق �الأو�شط �أن من �شاأن �رتفاع معدالت 
�الإنفاق �حلكومي على م�شاريع �لبنية �لتحتية �أن 
تدعم ��شتمر�ر �لنمو يف �الإمار�ت وتوقع �لتقرير 
�لبناء  ل��ق��ط��اع  �ال����ش���ت���ث���م���ار�ت  ح��ج��م  ي�����ش��ل  �أن 
 480.7 �إىل  �لدولة  �لتحتية يف  �لبنية  وتطوير 
 2016 يف  دوالر(  مليار  مليار درهم )131.7 
يف  �مل�شجلة  �الأرق����ام  �شعف  تقريبا  ي��ع��ادل  م��ا  �أي 
2011 وهي 284.4 مليار درهم )77.4 مليار 
ي�شكل  �أن  يتوقع   2016 �لعام  وبحلول  دوالر(. 
�لقومي  �لناجت  % من  �لقطاع ما ن�شبته 24.4 
�ل�شامل  �لتطوير  �أه��م��ي��ة  ي��رز  م��ا  ل��ل��دول��ة وه��و 

لاقت�شاد.
وت�شري �إيبوك مي�شي فر�نكفورت، �ل�شركة �ملنظمة 
ملعر�س �ملعد�ت و�الأدو�ت هاردوير �آند تولز �ل�شرق 
�الأو�شط وهو �ملعر�س �لتجاري �لوحيد �ملتخ�ش�س 
لاأدو�ت و�ملو�د و�ملاكينات يف �ملنطقة، �إىل توقعات 

بقطاع  و�اله��ت��م��ام  �ال�شتثمار  لتنامي  يكون  ب��اأن 
�الإيجابي  تاأثريه  �لتو�شع  �شريع  �لتحتية  �لبنية 
ع��ل��ى م��ع��دالت �ل��ط��ل��ب م���وردي���ن ج���دد للمعد�ت 

و�الأدو�ت ومو�د وماكينات �لبناء. 
�إيبوك  �لتنفيذي يف  �لرئي�س  باول�س  �أحمد  وقال 
مي�شي فر�نكفورت: �إن �إن�شاء بنية حتتية جديدة 

�أم���ر ح��ي��وي الأي دول���ة ك��ي تتمكن م��ن تلبية  ه��و 
�حلاجات  وت��وف��ري  �ملتنامي  �القت�شاد  متطلبات 
��شتعر��س  خ����ال  وم����ن  م�����ش��ت��ق��ب��ا.  �مل��ت��وق��ع��ة 
ت�شكيلة الأحدث �ملعرو�شات من �الأدو�ت وتوريد�ت 
�لدولين  �مل�����ش��ن��ع��ن  م����ن  �ل���ب���ن���اء  وم���اك���ي���ن���ات 
�أحدث  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �الإم�����ار�ت  يف  ه��ن��ا 

تولز  �آن���د  ه��اردوي��ر  ي��و����ش��ل  �ل�شناعة،  ت��وج��ه��ات 
�ل�شناعة  تطوير  يف  �لهام  دوره  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
لتنفيذ  �ملتو��شل  �لعمل  عن  وبعيد�  �الإقليمية. 
ل��ل��ط��رق و�ل�شكك  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ك���رى  م�����ش��اري��ع 
�حل��دي��دي��ة و�مل����ط����ار�ت �جل���دي���دة ي�����ش��ري تقرير 
�خلطط  �إىل  �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  مونيتور  بينزن�س 

�جلارية لبناء 12.500 منزل على �الأقل كجزء 
من م�شروع �إ�شكان حكومي �شخم. 

�ملعر�س  �الأو�شط  �ل�شرق  تولز  �آن��د  هاردوير  يعد 
و�الأدو�ت  للمعد�ت  �ملتخ�ش�س  �لوحيد  �لتجاري 
و�ملاكينات ومن �ملتوقع �أن يجذب �ملعر�س يف دورته 
�أبرز العبي �ل�شناعة بهدف �ال�شتفادة  هذ� �لعام 

من �لفر�س �لو�عدة يف �ملنطقة. 
�ل�����ش��رق �الأو�شط  ت��ول��ز  �آن���د  ت��ق��ام دورة ه���اردوي���ر 
من 11 – 13 يونيو يف  �لفرتة  خال   2013
مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س ويحتوي 
على �أربعة �أق�شام رئي�شية هي: �الأدو�ت و�ملاكينات 

و�ملو�د و�ملعد�ت. 

2016 يف  �الإمار�ت  يف  �لتحتية  �لبنية  ��ستثمار�ت  درهم  مليار   480.7

 5 ر46 باملائة ن�سبة �إجمايل �الإير�د�ت غري �جلوية ملطار�ت �لعامل

خط طري�ن جديد بني �لريا�س و�سرم �ل�سيخ بنك تعاوين يف بلجيكا ملو�جهة �لبنوك �لتقليدية 

لبنان يطرح يف مايو �لقادم مناق�سة دولية لتنفيذ م�سروع 
�لال�سق �الإلكرتوين على زجاج �ل�سيار�ت للحد من �سرقتها

•• بريوت -وام:

قرر لبنان طرح مناق�شة دولية لتنفيذ م�شروع �لا�شق �اللكرتوين على زجاج �ل�شيار�ت للحد من �شرقتها. و�أعلن 
وزير �لد�خلية و�لبلديات �لعميد مرو�ن �شربل خال �فتتاح �جلمعية �للبنانية لطب �لطو�رئ موؤمترها �ل�شنوي 
�خلام�س لقد عقدنا �لعزم على تنفيذ م�شروع فر�س �لا�شق �اللكرتوين على �لزجاج �ملت�شمن معلومات كاملة عن 
�ل�شيارة وتركيب لوحات ت�شجيل عالية �المان للمركبات و�الليات ي�شتطيع معها �لر�د�ر �لتقاط رقمها وي�شتحيل 
تزويرها بهدف �حلد من �شرقة �ل�شيارت و��شتخد�مها يف �جلر�ئم �ملنظمة وعمليات �ل�شطو و�ل�شلب و�كد �ن هذ� 
�شاأنه �ن ي�شكل ر�دعا حازما للمخالفن وبامكانه تخفي�س  �ل�شرعة بدقة من  �أي�شا جتاوز  �مل�شروع �لذي ي�شبط 
ن�شبة حو�دث �ل�شري وما تخلفه من نزف يومي و�و�شح �شربل �ن �لوز�رة �أجنزت دفرت �شروط هذ� �مل�شروع متهيد� 
الجر�ء مناق�شة دولية يف �لعا�شر من �شهر مايو �ملقبل موؤكد� �ن تكلفة هذه �الجر�ء�ت �لتي ت�شمن �ل�شامة �لعامة 

تبقى �أقل بكثري من تكلفة حو�دث �ل�شري يف لبنان �لتي ت�شل �ىل �أكر من ملياري دوالر �شنويا .

•• بريوت-يو بي اأي:

نحو  تر�جعت  �الأجنبية  �لعمات  �أن موجود�ته من  �ملركزي،  لبنان  مل�شرف  دوري  تقرير  �أظهر 
523 مليون دوالر، منذ بد�ية عام 2013 حتى منت�شف ني�شان-�بريل �حلايل. وكانت موجود�ت 
م�شرف لبنان �ملركزي تر�جعت 546 مليون دوالر يف �لن�شف �الأول من �آذ�ر مار�س �حلايل، بعد 
�ن كانت تر�جعت يف �شباط-فر�ير �ملا�شي 134.5 مليون دوالر، لكنها عادت و�رتفعت بالن�شف 
�لعام  17.90 مليون دوالر، لي�شل جمموع تر�جعها منذ بد�ية  �ملا�شي  �آذ�ر مار�س  �لثاين من 
401.02 مليون دوالر. وتر�جعت موجود�ت م�شرف لبنان �ملركزي من �لعمات  �حلايل �ىل 
�الأجنبية من نحو 35 مليار� و327 مليونا و65 �لف دوالر، يف نهاية �شهر مار�س-�آذ�ر �ملا�شي 
�ىل نحو 35 مليار� و205 مليونا و60 �لف دوالر، �أي برت�جع نحو 122 مليون دوالر. وكانت 
موجود�ت م�شرف لبنان �ملركزي من �لعمات �الأجنبية �رتفعت يف �ل�شهر �الأول من عام 2013 
بنحو 251.58 مليون دوالر. و�رتفعت موجود�ت م�شرف لبنان �ملركزي من �لعمات �الأجنبية 

من  �ملركزي  لبنان  م�شرف  موجود�ت  وكانت  دوالر.  مليار   3.501.386 بنحو   2012 عام 
1.633.20 مليار. وو�شلت موجود�ت �مل�شرف  2011 بنحو  �لعمات �الأجنبية �رتفعت عام 
من �لعمات �الجنبية عام 2011 بحدود 32.236.60 مليار دوالر بعد �ن كانت و�شلت عام 

�ىل 30.603.40 مليار دوالر �ي بارتفاع 1.633.20 مليار دوالر.  2010

تر�جع موجود�ت م�سرف لبنان 
من �لعمالت �الأجنبية

•• بروك�شيل-وكاالت:

يف حم���اول���ة ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
فقد�ن �لثقة يف �لبنوك �لتقليدية، 
�أع���ل���ن م��ط��ل��ع �ل�����ش��ه��ر �جل������اري يف 
ي�شم  جت��م��ع  �إط�����اق  ع���ن  بلجيكا 
�جلمعيات  م�����ن  خ���م�������ش���ن  ن���ح���و 
غري  و�ملنظمات  و�لنقابات  �ملدنية 
�الجتماعية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 
بي  نيو  با�شم  ج��دي��د  بنك  الإن�����ش��اء 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ���ش��رك��ة ت��ع��اون��ي��ة تهتم 
وم�شالح  �لعامة  بامل�شلحة  �أ�شا�شا 

عمائها.
وت����ع����ود ف���ك���رة �ل���ب���ن���ك الأك������ر من 
ع�����ش��ري��ن ع���ام���ا و�أ���ش��ب��ح��ت ملحة 
منذ �أربع �شنو�ت بعد �ندالع �الأزمة 
�ملالية �لعاملية. ويظهر هذ� �مل�شروع 
فرتة  يف  �جلديد  �لتعاوين  �لبنكي 
�لبنوك  يف  �ل��ث��ق��ة  ف��ي��ه��ا  �ن��ع��دم��ت 
م�شوؤولو  ي�����ش��دد  ل���ذ�  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. 

ن��ي��و بي  �أن  �ل��ب��ن��ك �جل���دي���د ع��ل��ى 
�ل�شفافية  على  عمله  يف  �شيعتمد 

و�لر�شانة.
�لبنوك  �آخر  �أن  �إىل  �الإ�شارة  جتدر 
بلجيكا  يف  ن�����ش��ط��ت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ام��ة 
وذلك  بيلفيو�س،  ب��ن��ك  ه��و  ل��ع��ق��ود 

قبل �أن يخ�ش�س.
�أن �لفكرة ر�قت للكثري من  ويبدو 
�ملو�طنن �لبلجيكين، حيث جتاوز 
�لبنك  �مل�����ش��رتي��ن الأ���ش��ه��م يف  ع���دد 
كان  بينما  ���ش��خ�����س،  �أل����ف  ث��اث��ن 
جتتذب  �أن  �لفكرة  �أ���ش��ح��اب  ي��اأم��ل 
يف  ف���ق���ط  م�������ش���رتك  �آالف  ع�������ش���رة 
�لبد�ية. وتبلغ قيمة �ل�شهم �لو�حد 
ب�شر�ء  ي�شمح  وال  ي����ورو،  ع�شرين 
�لو�حد  لل�شخ�س  �شهم  م��ن  �أك���ر 

لتفادي �ال�شتحو�ذ.
و�شيتم �لقر�ر ب�شاأن �ملوعد �لنهائي 
لاإطاق �لر�شمي خلدمات �لبنك 
ي�����وم 6 ي����ول����ي����و-مت����وز �مل���ق���ب���ل يف 

�لتاأكد  بعد  للم�شتثمرين،  �جتماع 
م��ن وج���ود �حل��د �الأدن���ى �لقانوين 
6.2 ماين  �مل���ال وق����دره  ل��ر�أ���س 
�جلمعيات  م��ع��ظ��م��ه  ت���دف���ع  ي�����ورو 

و�ملنظمات �ملوؤ�ش�شة للبنك.
و�أعرب مدير �لتعاونية برنارد بايو 
�أك���ر م��ن �ملبلغ  ع��ن �أم��ل��ه يف جمع 
ق��ان��ون��ي��ا، وذل���ك مب�شاهمة  �مل��ح��دد 
و�ملنظمات  �مل�شتثمرين  �ملو�طنن 
باالإ�شافة  �مل�����ش��روع  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 
�حلكومية  �جل����ه����ات  ب��ع�����س  �إىل 

وم�شتثمرين من �لقطاع �خلا�س.
�جلديد  �ل���ب���ن���ك  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
�خلدمات،  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي  ي�����ش��ع��ى 
ك��احل�����ش��اب��ات �جل����اري����ة و�الدخ������ار 
و�لقرو�س مبا يف ذلك نظام �لدفع 
وقال  و�ملهنين.  �لعادين  للعماء 
يريد  �جل����دي����د  �ل���ب���ن���ك  �إن  ب���اي���و 
�لرتكيز ب�شكل خا�س على �لتمويل 
وتقدمي  �مل��دخ��ر�ت  و�إد�رة  �مل�شتد�م 

حتقيق  م�شاألة  ويعتر  �ل��ق��رو���س، 
ول��ك��ن فقط  ه��دف��ا  لي�شت  �الأرب�����اح 

نتيجة الإد�رة جيدة.
���ش��ي�����ش��ع��ى يف  �ل��ب��ن��ك  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لوزن  بع�س  له  يكون  الأن  �لبد�ية 
يهدف  �أن��ه  �إىل  �ل�����ش��وق، م�شري�  يف 
خمتلف  من��وذج  على  �العتماد  �إىل 
�لعماء عر نظام  �لتعامل مع  يف 
�أي�شا  ح�شاب على �الإنرتنت، ولكن 
عر وكاالت ت�شغيل موظفن، و�إن 
باملعنى  �شبكة  عر  لي�س  ذل��ك  ك��ان 
�لتقليدي للكلمة. ولفت بايو �إىل �أن 
�إثبات  رهان  يو�جه  �جلديد  �لبنك 
بنكا  يكون  و�أن  �ل�شاحة  على  نف�شه 
معروفا بدون ن�شر فروع �أو وكاالت 
��شتعمال  ع���ر  ول��ك��ن  ع��ن��ه،  ت��ع��ر 
نقاط  خ��ال  من  �الت�شال  تقنيات 
�ل��ب��اد، و�أن تكون  �أن��ح��اء  يف جميع 
هناك �إمكانية الإن�شاء منوذج مبتكر 

لنظام وكاء متنقلن.

•• القاهرة-د ب اأ:

�إك�����ش��ري�����س �م�س  ل��ل��ط��ري�ن  ب����د�أت ���ش��رك��ة م�شر 
ت�شيري خط جوي جديد مبا�شر بن �شرم �ل�شيخ 
بهدف  �لريا�س،  �ل�شعودية  و�لعا�شمة  �مل�شرية 
و�أو�شح  �ل��ب��ل��دي��ن.  ب��ن  �ل�شياحة  ح��رك��ة  ت��ع��زي��ز 
رئي�س �ل�شركة �مل�شرية حلمي رزق �أن �إك�شري�س 
�أ�شبوعيا يومي �جلمعة  بد�أت رحاتها برحلتن 
حركة  لت�شجيع  تناف�شية،  وب��اأ���ش��ع��ار  و�ل��ث��اث��اء، 
�شرم  مدينة  �إىل  و�لعربية  �ل�شعودية  �ل�شياحة 

�ل�شيخ �مل�شرية.
ورج���ح رزق زي����ادة ع���دد �ل��رح��ات خ���ال �أوق���ات 
�ل�شيف  مو��شم  يف  وال�شيما  �ل�شياحية،  �ملو��شم 
�أ�شبوعيا،  رح���ات  خم�س  �أو  �أرب���ع  �إىل  و�الأع��ي��اد 

وذلك ح�شب �لطلب.
�لتن�شيق مع ع��دد من مكاتب  �أن��ه مت  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أفو�ج  تنظيم  �أج���ل  م��ن  �ل�شعودية  يف  �ل�شياحة 
���ش��ي��اح��ي��ة م���ن �ل�����ش��ع��ودي��ن و�ل���ع���رب و�الأج���ان���ب 
وك��ذل��ك من  �ل��ع��ام،  م��د�ر  على  باململكة  �ملقيمن 
�أج���ل ق�����ش��اء ع��ط��ات ن��ه��اي��ة �الأ���ش��ب��وع و�إج����از�ت 

�لبحر  على  �ملطل  �ل�شاحلي  �ملنتجع  يف  �الأع��ي��اد 
�الأحمر.

�إك�شري�س  �أن م�شر للطري�ن  �إىل  جتدر �الإ�شارة 
مل�شر  �لقاب�شة  لل�شركة  �لتابعة  �ل�شركات  �إحدى 

للطري�ن قد �أن�شئت يف يونيو-حزير�ن من �لعام 
خطوط د�خلية يف م�شر،  على  وتعمل   ،2007
طائر�ت  خال  من  �الإقليمية  �خلطوط  وبع�س 

ذ�ت طر�ز �شغري من نوع �إمر�ير

دبي-و�م:
�لعامل  �مل��ط��ار�ت ح��ول  ب��دور فاعل يف م�شاعدة  �الإي���ر�د�ت غري �جلوية  ت�شهم 
على متويل خطط تو�شيع بنيتها �لتحتية وتعتر �شوق دبي �حلرة �لتي ت�شهد 
و��شحا  �لعامل مثاال  �ملطار�ت على م�شتوى  بالتجزئة يف  بيع  �أ�شخم عمليات 
7 ر1 مليار دوالر من حتالف من  على ذلك فقد جمعت �ل�شوق مبلغا ق��دره 
�ملقر�شن لدعم �ملرحلة �لر�بعة لتو�شعة مطار دبي �لتي ر�شد لها مبلغ 28 
مليار درهم. وقال تقرير �عدته �للجنة �ملنظمة ملنتدى قادة �ملطار�ت �لعاملي 
و8 مايو �ملقبل �ن �ل�شوق �لتي تعد �أكر   6 يف  دبي  ت�شت�شيفه  �لذي   2013
موؤ�ش�شة للبيع بالتجزئة يف مطار�ت �لعامل �شجلت عام 2012 مبيعات بقيمة 
�أك��ر مطار  ث��اين  57 مليون م�شافر عر  ر1 مليار دوالر من م�شرتيات   6
�إ�شغاال على �مل�شتوى �لعاملي... يف حن �شهدت �أعد�د �مل�شافرين عر مطار دبي 
منو� بن�شبة 1300 يف �ملائة و�رتفع ن�شاط �لت�شوق يف "�شوق دبي �حلرة" بو�قع 
�ل�شياق قال  تاأ�شي�شها. ويف هذ�  �لثاثة على  �لعقود  خال  �ملائة  يف   7200
�نه  �إد�رة �شوق دبي �حلرة  �لتنفيذي لرئي�س جمل�س  �لنائب  كومل ماكلوكلن 
بحلول عام 2018 �لذي يتوقع ملطار دبي �أن ي�شتقبل فيه �أكر من 90 مليون 
م�شافر نتوقع الأعمالنا �لتجارية �أن ت�شل قر�بة 10 مليار�ت درهم و�أن يبلغ 

�لعدد �الإجمايل ملوظفينا 8 �آالف موظف بينما نتوقع ملبيعاتنا يف عام 2013 
�أن ت�شل �إىل ما يقارب 81 ر1 مليار دوالر .. و��شاف �نه خال م�شرية �ل�شوق 
�لتي �متدت على مد�ر 29 عاما مل ن�شهد عاما مل ت�شجل فيه �ملبيعات �رتفاعا 
مبيعاتنا  �رتفعت  �لعاملي  �لركود  2009 خال فرتة  عام  وحتى يف  ملحوظا 
بن�شبة ثاثة يف �ملائة. ويتفق مع ماكلوكلن يف تفاوؤله بول غريفيث �لرئي�س 
باأهمية بالغة  �لتجارية تت�شم  �لتنفيذي ملطار�ت دبي �لذي قال �ن �الي��ر�د�ت 
بالن�شبة ملطار دبي و�إذ� جمعنا �إير�د�ت �ل�شوق �حلرة و�إجمايل �الإير�د�ت غري 
�شنويا  دوالر  مليار   2 على  �لو�قع  يف  �الإجمايل  جمموعهما  ف�شيزيد  �جلوية 
م�شري� �ىل �ن حجم �الإير�د�ت �جلوية يبلغ حو�يل 600 مليون دوالر �أمريكي 
ما يتيح لنا روؤية �أن �لكفة متيل ل�شالح �الإير�د�ت �لتجارية. �أما �شركة �أبوظبي 
للمطار�ت �مل�شوؤولة عن ت�شغيل �ملطار�ت �خلم�شة يف �إمارة �أبوظبي فقد و�شلت 
 2012 5 ر809 ماين دره��م يف ع��ام  �إىل  �ل�شوق �حل��رة  �إي���ر�د�ت مبيعات 
تزيد  بن�شبة  �رتفاعا  ذل��ك  ويعني   .  2011 عن  �ملائة  يف   24 ن�شبتها  ب��زي��ادة 
�لبلوكي  �أو�شح حممد  �ملا�شية كما  �لثاثة  �الأع��و�م  �ملائة خال  60 يف  على 
خال  للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  يف  �لتجارية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أن حتقق  �لتجزئة  2013 وع��اوة على ذلك يتوقع الأعمال  منتدى ترينتي 

ذلك  وتعليقا على   .  2017 ع��ام  بحلول  دره��م  مليار  ر1   5 على  يزيد  من��و� 
قال �لبلوكي ت�شكل �الإي��ر�د�ت غري �جلوية ن�شبة ترت�وح بن 20 �إىل 25 يف 
�ملائة يف معظم �ملطار�ت... ويف مطار �أبوظبي �لدويل تاأتي ن�شبة تتجاوز 50 يف 
�ملائة من �الإير�د�ت من �ل�شوق و�لن�شاط �لتجاري �لذي ي�شم مبيعات �لتجزئة 
مبعدل  من��و�  �حل��رة  �أبوظبي  �شوق  وت�شهد  و�ملقاهي.  و�ملطاعم  �ملطار  وفندق 
�أبوظبي للمطار�ت على  �مل�شافرين بينما تعمل �شركة  �أعد�د  �لنمو يف  يتجاوز 
�ألف مرت مربع   700 بناء مبنى جديد و�شخم للم�شافرين مب�شاحة قدرها 
وتهدف  �شنويا..  م�شافر  مليون   30 من  �أك��ر  �حتياجات  يلبي  �أن  �شاأنه  من 
�لذين يعملون  �ملوظفن  �إىل توفري جتربة فريدة للم�شافرين و�آالف  �ملن�شاأة 
�الحتاد  تخو�شها  �لتي  �لنمو  �ملزيج مرحلة  هذ�  �إىل  �أ�شفنا  و�إذ�  �مل��ط��ار...  يف 
�إي���ر�د�ت �شوق  ف��اإن �لنمو �ملتو��شل يف  �مل�شافرين  �أع��د�د  للطري�ن و�ل��زي��ادة يف 
�أبوظبي �حلرة يتوقع له �أن ي�شتمر على هذ� �ملنحى �لت�شاعدي. ووفقا لبحث 
تقف  �لقطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �مل�شتقلة  ري�شريت�س  جينريي�شن  موؤ�ش�شة  �أجرته 
�شوق دبي �حلرة ور�ء 5 يف �ملائة من �ملبيعات يف متاجر �ملطار�ت �لعاملية و�أكر 
من 40 يف �ملائة من �إجمايل �لقطاع على �مل�شتوى �الإقليمي.. وياأتي جناح �شوق 
دبي �حلرة ليعك�س قوة ودور �الإير�د�ت �لتجارية يف تعزيز ربحية وجناح �ملطار 

مليون   400 ت�شتقبل  �أن  لها  يتوقع  �لتي  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  خا�شة 
�أو�شح د�نيال قري�شي مدير معر�س  2020 . من جانبه  م�شافر بحلول عام 
�مل��ط��ار�ت �شهدت مرحلة حت��ول ه��ائ��ل م��ن جم��رد جزء  �ن   2013 �مل��ط��ار�ت 
�أ�شا�شي من �لبنية �لتحتية للطري�ن �إىل مزودي خدمات يركزون على �الأعمال 
ويتطلعون نحو �مل�شتقبل حيث �أ�شبح قطاع �ملطار�ت �لعاملي يت�شم بطابع جتاري 
�أو�شح. وتتميز �الإير�د�ت غري �جلوية بقدرتها على حتقيق خف�س ملمو�س يف 
�ملجمعة من  �الأرب��اح  ��شتثمار  �إع��ادة  �إذ جتري  للمطار�ت  �لت�شغيلية  �لتكاليف 
�الإير�د�ت غري �جلوية يف �لبنية �لتحتية للمطار�ت وبالتايل �حلد من �حلاجة 
��شتك�شاف  م�شرية  �ن  قري�شي  و�أ�شاف  �الإجمالية.  و�لتكاليف  �مل��ال  ر�أ���س  �إىل 
منو وتطور قطاع �الأن�شطة غري �جلوية يف �ملطار�ت ما ز�لت يف بد�يتها و�إذ� 
بادرنا �إىل بناء مناذج مطار�ت جتمع حتت مظلتها بن مدن �ملطار�ت و�ملن�شات 
متعددة �لوحد�ت �شرنى �أمامنا جمموعة هائلة من �لفر�س و�الإمكانات ولي�س 
�ل�شرق  جمعية  رئي�س  �شامي  جون  وي�شف  �لكرى.  للمطار�ت  بالن�شبة  فقط 
�إنها منطقة حيوية  �الأو�شط لاأ�شو�ق �حلرة" منطقة �ل�شرق �الأو�شط قائا 
بن�شبة  �رتفاعا  �شهدت  �لتي  �ملبيعات  �شوء  منها يف  �ملتوقع  تفوق  نتائج  حتقق 

تزيد على 14 يف �ملائة يف عام 2011. 
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للفرو�شية  �ل�شارقة  بنادي  �ملغلقة  �ل�شالة  يف  �نطلقت 
�ملحلية  �لبطوالت  خام�س  �الول  �م�س  م�شاء  و�ل�شباق 
ب��ال��ن��ادي ب��رع��اي��ة ���ش��رك��ة ل��وجن��ن و�حت�����اد �الإم������ار�ت 
وتبلغ  �����ش���و�ط  �شبعة  م��ن  ت��ت��األ��ف  و�ل��ت��ي  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
جو�ئزها �ملالية 80 �ألف درهم. ح�شر �لبطولة �شلطان 
�ل�شارقة  ن����ادي  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي  خليفة  حم��م��د 
�لعام  �ل�شر  �أم��ن  �لعلي  وفي�شل  و�ل�شباق  للفرو�شية 
�لر�عية  �ملوؤ�ش�شات  وممثلو  �لفرو�شية  الحت��اد  �مل�شاعد 
ي�����ش��ارك يف �لبطولة كل  �ل��ف��رو���ش��ي��ة.  وع�����ش��اق ري��ا���ش��ة 
م��ن ن���ادي �أب��وظ��ب��ي للفرو�شية ون���ادي ت���ر�ث �الإم���ار�ت 

�ل��ري��ة وم��رك��ز دب���ي للفرو�شية  �ل��ق��و�ت  و����ش��ط��ب��ات 
ون���ادي �حل��م��ر�ء ون���ادي دب��ي للبولو ون���ادي جبل علي 
و��شطبات  للفرو�شية  �حل��ل��ي��ف��ي  ون����ادي  للفرو�شية 
عجمان  ون����ادي  للفرو�شية  �ل��ع��ن  ون����ادي  �ل�����ش��اف��ن��ات 
للفرو�شية و��شطبات �الأ�شايل. و��شتملت �لبطولة يف 
يومها �الأول على ثاثة �أ�شو�ط �ثنن منها يف �ل�شالة 
كان  حيث  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شالة  يف  فقط  وو�ح���د  �ملغلقة 
�ل�شوط �الأول �لذي جرت مناف�شاته يف �ل�شالة �ملغلقة 
من جولة و�حدة �شد �لزمن وبحو�جز �رتفاعها 120 
وف��از فيه  دره��م  �أل��ف   12 �شم وج��و�ئ��ز مالية قيمتها 

باملركز �الأول �لفار�س عبد �لرحمن �لبعدويل من نادي 
�لفار�س  �لثاين  وباملركز  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة 
عبد �لرحمن �أحمد �أمن من نادي عجمان للفرو�شية 
من  �ملهريي  حميد  �هلل  عبد  �لفار�س  �لثالث  وباملركز 
�للجنة  وخ�ش�شت  و�ل�شباق.  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي 
بال�شوط  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ج��و�ئ��ز  دره���م  �ل���ف   20 �ملنظمة 
�لزمن  �شد  و�ح���دة  بجولة  مفتوح  �شوط  وه��و  �ل��ث��اين 
وبحو�جز ي�شل �رتفاعها �ىل 135 �شم وجرت فعالياته 
يف �ل�شالة �ملغلقة وفاز فيه باملركز �الأول �شادي غريب 
�لثاين  �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق وباملركز  من نادي 

للفرو�شية  �الإم���ار�ت  مركز  من  كتيت  �هلل  عبد  حممد 
تر�ث  نادي  �لرميثي من  �شايف  �لثالث حممد  وباملركز 
�ل�شالة  �لثالث يف  �ل�شوط  �الإم��ار�ت. وجرت مناف�شات 
وهو  �شم   95 �رتفاعها  ي�شل  ح��وج��ز  على  �خل��ارج��ي��ة 
باملبتدئن  ب��زم��ن م�شموح وخ��ا���س  و�ح���دة  م��ن ج��ول��ة 
وقيمة جو�ئزه 8 �آالف درهم حيث �أنهى �شبعة فر�شان 
حميد  وه���م  ن��ق��اط  غ��ري  م��ن  نظيفة  ب��ج��ول��ة  �ملناف�شة 
و�ل�شيخ  �لعوي�س  عمر  و�أح��م��د  �أحمد  و�شعيد  �ملهريي 
�ل�شام�شي  وحممد  �ل�شام�شي  وحممد  �لقا�شمي  �شقر 
وه����ز�ع �ل��ك��اب��ي. و���ش��ك��ل��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة للبطولة 

وجلنة  �إبر�هيم  خليل  برئا�شة  �لبطولة  حتكيم  جلنة 
وت�شم  �شوقي.  عاطف  �لكابن  برئا�شة  �الحت��اد  ممثل 
وحممد  �لليثي  و�أ���ش��رف  مو�شى  ح�شن  �لتحكيم  جلنة 
وم�شرفة  مهاجر  علي  �حل��و�ج��ز  وم�شمم  �حل�شرمي 
م��ي��د�ن �الإح���م���اء ل���ون �ل��ري��ده��ا و�ل��ط��ب��ي��ب �لبيطري 
�شبط  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول  �شورفام�شي  �شوجيت  �ل��دك��ت��ور 
�لوقت �ملهند�س هاين فهمي. وت�شهد بطوالت �ل�شارقة 
�خليول  ع��دد  و�شل  حيث  كبري�  �إقباال  �حلو�جز  لقفز 
�مل�شاركة يف �آخر بطوالت �لنادي �ملحلية �أكر من 225 

جو�د� من خمتلف ��شتطبات و�أندية �لدولة.

�نطالق خام�س بطوالت �الإمار�ت لقفز �حلو�جز بنادي �ل�سارقة للفرو�سية و�ل�سباق

تنظيم  على  �مل�شرفة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  �كملت 
م���وؤمت���ر �ب��وظ��ب��ي �ل�����دويل �ل���ث���اين ل��ري��ا���ش��ة �مل���ر�ة 
�لدورة  فعاليات  الإجن���اح  و�لتز�ماتها  حت�شري�تها 
�لثانية، �لتي �شتنطلق جل�شاتها يوم غد بفندق ق�شر 
�المار�ت باأبوظبي، برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخة 
رئي�شة �الحتاد  �الم�����ار�ت  �م  م��ب��ارك   ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لاأمومة و�لطفولة، 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م��ن  مبا�شر  و�ه��ت��م��ام  وب��دع��م 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �أكادميية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية، حتت �شعار » 

ريا�شة ن�شائية .... باإجناز�ت عاملية«.
وتتجه �أنظار �ل�شاحة �لريا�شية �لن�شوية �الإقليمية 
و�لقارية و�لدولية لفعاليات �ملوؤمتر �لذي يناق�س يف 
جل�شاته �الأربعة حماور وخطو�ت جوهرية ذ�ت �شلة 
للمر�أة  �ملجتمعية  بالثقافة  مهم  و�رت��ب��اط  وثيقة 
ودورها يف دعم �لتنمية �لريا�شية على �شعيد �لفتيات 
للفتاة  �ل��ت��ط��ل��ع��ات  �مل���وؤمت���ر  ك��م��ا يحمل  و�ل�����ش��ي��د�ت 
�ال�شتفادة  و�لعمل على حتقيق  و�لعربية  �خلليجية 
�ملرجوة من �لدر��شات و�لتجارب و�خلر�ت �لعاملية 
�أهم مامح وع�شارة خر�تها يف  �شت�شتعر�س  �لتي 
�الأدو�ت  �تخاذ  وكيفية  �لن�شائية  �لريا�شة  تطوير 
�لفاعلة جلعل �لريا�شة و�شيلة �لتغيري و�لتطوير يف 

حياة �ملر�أة و�ملجتمع .
ع�شو  �ل�����ش��وي��دي  ن���ورة  ���ش��ع��ادة  ثمنت  ناحيتها  م��ن 
مديرة  �ل��وط��ن��ي��ة،  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �إد�رة  جمل�س 
�ل���ع���ام، رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة �لريا�شة  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �الحت����اد 
�لثانية  للن�شخة  �لعليا  �للجنة  رئي�شة  �لن�شائية، 

من �ملوؤمتر �لعاملي لريا�شة �ملر�أة، �لرعاية �لكرمية 
من »�أم �الإمار�ت« �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�ش�شة 
لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية 
و�هتمام  ب��دع��م  �أ���ش��ادت  كما  للموؤمتر،  و�ل��ط��ف��ول��ة، 
�ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�شة 
جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لن�شائية، موؤكدة �أن هذه �لرعاية تعك�س ما حتظى 
�إىل  جنباً  ي�شعها  �هتمام،  من  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  به 
�لنه�شة  م�شرية  يف  �شريكها  �ل��رج��ل،  ب��ج��و�ر  جنب 
من  �لثانية  �لن�شخة  �إق��ام��ة  �أن  و�أ�شافت  و�لتطور. 
توؤكد  �أب��ري��ل �جل���اري،   22 �إىل   21 �مل��وؤمت��ر يومي 
بعد  �لريا�شية،  �ل�شاحة  يف  مكانته  ع��زز  �ملوؤمتر  �أن 
�لنجاح �لكبري �لذي حققته �لن�شخة �الأوىل، و�لتي 
ومثلت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �مل����ر�أة  م�شرية  �شالح  يف  �شبت 

�إ�شافة علمية لعطائها يف �ل�شاحة.
يت�شمنها  �ل��ت��ي  �الأرب����ع  �جلل�شات  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
بدقة،  �لريا�شية  �مل���ر�أة  �حتياجات  تعك�س  �مل��وؤمت��ر، 
�ملحاور،  م��ن  للكثري  طريق  خ��ارط��ة  �أمامها  وت�شع 
وجتيب عن ت�شاوؤالتها �لكثرية، من خال عر�س �أهم 
�لتطبيقات و�لتجارب �لعاملية، و�لعربية و�خلليجية 
�لاتي  �لن�شوية  �لريا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  لنخبة 
ق��دم��ن ع��ط��اء�ت ك��ب��رية وجت���ارب ث��ري��ة �أث��م��رت عن 
�لعاملية،  �إجناز�ت مهمة و�أرقام قيا�شية يف �لريا�شة 
»�لريا�شة  جل�شة  ت��اأت��ي  �جلل�شات  تلك  مقدمة  ويف 
حق للجميع«، وهي �جلل�شة �لتي توؤكد على �مل�شاو�ة 
بن �جلن�شن و�أن �لريا�شة لي�شت حكر�ً لطرف دون 
و�خلا�شة مبحور  �لثانية  �جلل�شة  �أن  و��شارت  �آخر. 

�أهمية ق�شوى يف هذ�  �شناعة �لبطلة �الأوملبية ذ�ت 
�الإمار�تية  �لفتاة  �شبت  �أن  بعد  ب��ال��ذ�ت،  �لتوقيت 
�لهو�ية،  ط��وق  ع��ن  ع��ام��ة،  و�لعربية  خا�شة  ب�شفة 
�الأوملبي، ومتثل  وبد�أن يفتحن نو�فذ على �لطموح 
لهن تلك �جلل�شة �إطالة على جتارب �لعامل يف هذ� 
�ملتوقع يف  �ل�شدد، ويتكامل مع هذ� �ملحور، �لطرح 
جل�شة »بطلة من ذهب.. من �مل�شاركة �إىل �الإجناز«، 
�ملن�شاآت  تتناول  و�لتي  �لر�بعة  �جلل�شة  تاأتي  فيما 
على  �إجن���از�ت  م��ن  �شبقها  م��ع  لتتكامل  �لريا�شية، 
�عتبار �أنه لي�س باالإمكان حتقيق ما نطمح �إليه من 
�إجناز�ت، �إال يف ظل بنية قادرة على تلبية �حتياجات 
�أن �ملوؤمتر �لعاملي ياأتي يف  �أ�شافت  �ملر�أة �لريا�شية. 
�أن حققت ريا�شة �ملر�أة �الإمار�تية  وقته متاماً، بعد 
وبات  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��ال  �ملكا�شب  م��ن  �لكثري 
وتقيمها،  �لتجربة  لتطالع  تتوقف  �أن  �ليوم  عليها 
وما  حتتاجه،  �ل��ذي  م��ا  لتعرف  علمية،  �أ�ش�س  وف��ق 

�لذي بات مطلوباً منها يف �ملرحلة �ملقبلة.
�أهم �ل�شخ�شيات  �إن م�شاركة  وقالت نورة �ل�شويدي 
و�لعربية  �ل��ع��امل��ي��ة  �لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ي��ادي��ة 
للريادة  ت���اأك���ي���د�ً  مت��ث��ل  �مل����وؤمت����ر  يف  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
م�شريتها  يف  تت�شلح  �ل��ت��ي  �الإم���ار�ت���ي���ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ب�شاح �لعلم، وتتطلع �إىل �مل�شتقبل من خال �آليات 
�أن �لريا�شة، باتت كغريها من  حديثة، م�شرية �إىل 
�الجتهاد�ت  مل��ب��د�أ  تخ�شع  ال  �حل��ي��ات��ي��ة،  �الأن�����ش��ط��ة 
و�إمن����ا ب��ات��ت ع��ل��م��اً، وح��ت��ى مت�����ش��ي �ل��ري��ا���ش��ة على 
�لعلم  يكون  و�أن  الب��د  �أهد�فها  �شوب  �شليم  طريق 
هو �شبيلها �إىل ذلك. و�أ�شادت نورة �ل�شويدي بح�شن 
�جلل�شات  ملو�شوعات  �ملوؤمتر  على  �لقائمن  �ختيار 
�لتي �شيتم طرحها على مد�ر يومن، الفتة �إىل �أن 
�ملحاور �الأربعة �لتي يدور حولها �ملوؤمتر �لعاملي، هي 
�لريا�شي،  �لبناء  عليها  يقوم  �لتي  �الأرك���ان  مبثابة 
برئا�شة  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  وح��ي��ت ج��ه��ود جمل�س 
على  موؤكدة  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
بات �شريكاً  و�أن��ه  �ملجل�س  �ل��ذي يلعبه  �لر�ئد  �ل��دور 
�أ�شيًا يف �لنجاحات �لتي تتحقق، �شو�ء لاأندية �أو 
�الحتاد�ت �أو �لهيئات، بعد �أن قام بدوره مب�شوؤولية 
ب��ا حدود  �إخ��ا���س  ع��ن  ينمان  �شديدين  وح��ر���س 
و�إعاء للم�شلحة �لعامة، ومن بن �أدو�ره كان دعم 
�لريا�شات �لن�شائية وتعزيز مقومات جناحها، �شو�ء 
باإطاق �لفعاليات و�لبطوالت، �أو بامل�شاهمة �لبناءة 

يف دعم �مل�شرية �لريا�شية للمر�أة.
الأك��ادمي��ي��ة فاطمة بنت  �لكبري  ب��ال��دور  �أ���ش��ادت  كما 

للريا�شة  حقيقية  �إ���ش��اف��ة  ي�شكل  و�ل���ذي  م��ب��ارك، 
�خلليجية و�لعربية، �لتي تاأخذ �ملبادر�ت �الإمار�تية 
�لكبري  �اله��ت��م��ام  م��ن  ����ش��ت��ف��ادًة  باهتمام،  �لن�شائية 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ت��ول��ي��ه  �ل���ذي 
ودعمها �ملتو��شل للمر�أة �لعربية ب�شكل عام وللحركة 

�لريا�شية �لن�شائية على وجه �خل�شو�س.
و�أكدت نورة �ل�شويدي، �أن �ملوؤمتر �لريا�شي �لعاملي، 
و�إمنا  �الإم��ار�ت��ي��ة فح�شب،  �مل��ر�أة  ال ي�شب يف �شالح 
ذلك  �أ  موؤكدة  و�لعربية،  �خلليجية  �مل��ر�أة  �شالح  يف 
مهمومة  ف�شموها  د�ئ���م���اً،  �الإم������ار�ت«  »�أم  ن��ه��ج  ه��و 
باملر�أة و�لفتاة �لعربية، و�آياديها ممتدة خارج حدود 
�لوطن، ومن هنا كانت عاملية �ملوؤمتر، لري�شم معامل 
يف  و�إمن���ا  فقط،  �الإم����ار�ت  يف  للمر�أة  لي�س  �لطريق 
�مل�شرية  �أن  خ��ا���ش��ة  �ل��ع��رب��ي،  �ل���وط���ن  ويف  �خل��ل��ي��ج 
من  �لعديد  يف  متقاربة  تبدو  �لن�شائية  �لريا�شية 
�لدول، وبا�شتثناء جتارب حمدودة، فاإن ما �شيطرحه 
�ملوؤمتر من ق�شايا، ي�شلح للتعميم، وما يتو�شل �إليه 
�لدول  كل  يف  للتطبيق  �أي�شاً  ي�شلح  تو�شيات،  من 

�خلليجية خا�شة و�لعربية عامة.
�أنه  م��وؤك��دة  ت�شريحاتها  �ل�شويدي  ن��ورة  و�ختتمت 
ومثلما حدث يف �ملوؤمتر �الأول فاإن كل �شاردة وو�ردة 
�لقيادة  �هتمام  موؤكدة  �هتمام،  مو�شع  �شتكون  فيه 
مب�شرية �ملر�أة، و�لذي منحها مكا�شب تاريخية على 
فارقة  عامة  �شيكون  �ملوؤمتر  و�أن  كافة،  �مل�شتويات 
�لتي  �لتو�شيات  و�أن  للمر�أة،  �لريا�شية  �مل�شرية  يف 
�شي�شفر عنها، �شتكون �أور�ق عمل يف �ملرحلة �ملقبلة، 
لو�شعها مو�شع �لتنفيذ، من �أجل �أن ت�شب يف �شالح 

�ملر�أة �لريا�شية ودفعها على طريق �لتطور.
ب���دوره���ا ث��م��ن��ت �أم����ل ع��ف��ي��ف��ي ع�����ش��و جم��ل�����س �إد�رة 
�لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ك��ادمي��ي��ة 
رئي�س �للجنة �لتنفيذية يف �للجنة �ملنظمة للموؤمتر 
�ل��دع��م �ل���احم���دود �ل����ذي ت��ق��دم��ه ���ش��م��و �ل�شيخة 
�لن�شائية  �لريا�شة  ل�شريحة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
لتتو�جد  �لفر�شة  ومنحها  مكنها  �ل��ذي  وحر�شها 
ريا�شية كبرية تر�شخت عره  �أح��د�ث وفعاليات  يف 
مدى تطور وتقدم �مل��ر�أة يف دولة �الم��ار�ت ، موؤكدة 
بان تنظيم موؤمتر عاملي لريا�شة �ملر�أة للعام �لثاين 
على �لتو�يل يف �بوظبي حتت رعاية �شموها وبدعم 
و�هتمام �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
مبارك  بنت  فاطمة  �كادميية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
للريا�شة �لن�شائية يدل على حجم �الهتمام �لكبري 
�لقيادة  وحر�س  �لوطن  ببنات  �لفا�شلة  و�لرعاية 

�حلكيمة على جعلهن يف �ملكانة �ملتقدمة و�ملرموقة 
، م�شرية بان عقد �ملوؤمتر وبحجم �مل�شاركة �لعاملية 
للمتحدثن عن دور ريا�شة �ملر�أة يوؤكد لنا �شرورة 
تق�شي �ال�شتفادة �لق�شوى من جميع �الأفكار �لتي 
�لريا�شة  ف�����ش��ول  م��ن  وف�����ش��ل  ���ش��ق  ك��ل  �شتطرح يف 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ، ح��ي��ث �أن���ن���ا ب��ح��اج��ة م��ا���ش��ة مل��ث��ل هذه 
�لرية  �لتطبيقات  تكر�س  �لتي  �لعاملية  �مل��وؤمت��ر�ت 
مما  �لهامة  و�لفو�ئد  باملكت�شبات  �لغنية  و�لتجارب 
على  و�ن��ع��ق��اده��ا  �مل��وؤمت��ر  بقيمة  نفتخر  �ن  يدعونا 
�ر�����س دول��ت��ن��ا �حل��ب��ي��ب��ة و�ل��ت��ي ب��ات��ت ت��وؤك��د للعامل 
تلعبه يف م�شرية  �ل��ذي  �ل��ري��ادي  �ل���دور  �جمع على 
�للجنة  بان  عفيفي  و�أو�شحت   . �لريا�شية  �لتنمية 
�لتح�شري�ت  جميع  �أكملت  للموؤمتر  �لعليا  �ملنظمة 
من  �لثاين  يعتر  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  النطاق  وتاأهبت 
م�شرية   ، �ل��ك��ب��رية  �مل�����ش��ارك��ة  م�شتوى  بحجم  ن��وع��ه 
�مل��وؤمت��ر م�شرية عمل  ب��اأن يعزز  ب��ان �الأم��ل يحدونا 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  مبارك  بنت  فاطمة  �كادميية 
و�لعاملي ، متمنيا بان تكون �مل�شاركة �الإمار�تية من 
مثايل  وب�شكل  ك��ب��رية  ب�����ش��ورة  و�ل�����ش��ي��د�ت  �لفتيات 
�ملوؤمتر  �أه���م م��ا �شيطرح يف  ب��ه��دف �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
وما �شيك�شفه من در��شات وجتارب وبحوث وخطط 
��شرت�تيجية ت�شكل دعما حقيقيا للمر�أة �لريا�شية يف 
�المار�ت وكيفية توظيفها لتلك �لنتاجات �ملتقدمة 
جت�شيدها  على  و�حل��ر���س  �مل��وؤمت��ر  �شي�شهدها  �لتي 
�كادميية  خطط  مع  لتتما�شى  �لقادمة  �ملرحلة  يف 
و�لطاحمة  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
وقيادتها  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل�����ر�أة  دور  وت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
على  �لريا�شية  �لبطوالت  يف  �الإب���د�ع  لغة  ل�شياغة 

�مل�شتوين �ملحلي و�خلارجي.
ع�شو  �ل�شحي  م��وزة  �لدكتورة  �عربت  ناحيتها  من 
جمل�س �د�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لن�شائية عن عظيم �ل�شكر و�المتنان ل�شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك )�أم �الم��ار�ت( ودوره��ا �لريادي 
لتكون  �لثقة  ومنحها  �مل���ر�أة  مكانة  دع��م  يف  �لكبري 
�لقيادية �ملبدعة و�ملثال �لنموذجي و�لقدوة �حل�شنة 
يف �ملجتمع ب�شتى �ملجاالت ومنها �لناحية �لريا�شية 
و�الهتمام  و�لدعم  �لتوجيهات  �ل�شحي  ثمنت  كما   ،
�ملبا�شر لل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
مبارك  بنت  فاطمة  �كادميية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لعاملي  �ملوؤمتر  الإجن��اح  ودوره��ا  �لن�شائية  للريا�شة 

�لثاين دعما لريا�شة �ملر�أة يف دولة �المار�ت.
��شافية  قيمة  ي�شكل  �مل��وؤمت��ر  ب��ان  �ل�شحي  و����ش��ارت 
�ملر�أة  ريا�شة  ع��ن  ت�شدر  �لتي  �ل��ه��ادف��ة  للمبادر�ت 
يف �ل��دول��ة و�ن دل ذل��ك على ���ش��يء ف��ان��ه ي��دل على 
�مل��ر�أة يف �المار�ت  به  �لتطور و�لتقدم �لذي حتظى 
تركت  �ن  بعد  و�لنجاح  �لتنمية  وهي تركب م�شرية 
�ملجاالت  وب��ك��اف��ة  و�ل��ري��ا���ش��ة  �الإد�رة  يف  ب�شماتها 
�لتي  �لكبرية  �الإمكانيات  على  و�أك��دت  �الجتماعية 
خال  من  تتطلع  �لتي  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  بها  تتمتع 
�مل���وؤمت���ر الغ��ت��ن��ام ف��ر���ش��ة �حل�����ش��ور �ل��ع��امل��ي الأب���رز 
بنتائج  و�خل���روج  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية  �ل�شخ�شيات 
عمل مهمة تو�كب �لتطور يف �ملمار�شات و�لدر��شات 
�لعلمية و�لتطبيقات �ملتقدمة �لتي متنحنا �لفر�شة 
للتعلم وتعزيز مهمة تبادل �خلر�ت و�لتعرف على 
وتاأهيل  �ل��ب��ط��ات  ل�شناعة  �لتنظيمية  �خل��ط��ط 

�ملنتخبات �لن�شوية �لعاملية.

اللجنة املنظمة العليا تكمل ال�ستعدادات وتتاأهب لالفتتاح

موؤمتر �أبوظبي �لدويل �لثاين لريا�سة �ملر�أة يحمل تطلعات �ملر�أة �خلليجية و�لعربية ويكر�س �لتجارب �لدولية 

�فتتح �ل�شيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ملائية  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �ل��غ��رب��ي��ة 
�ملرفاأ  مدينة  كورني�س  على  �خلام�شة  دورت���ه  يف 
�ل�شابع  حتى  ي�شتمر  و�ل���ذي  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�شعادة  بح�شور  �جل���اري،  �ل�شهر  م��ن  و�لع�شرين 
حممد حمد بن عز�ن �ملزروعي وكيل ديو�ن ممثل 
عام  مدير  ب��االن��اب��ة،  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م 
كبار  م��ن  وع��دد  �لغربية،  �ملنطقة  تنمية  جمل�س 

�مل�شوؤولن باال�شافة �ىل جمهور غفري.
بن  حمد�ن  بن  حممد  �ل�شيخ  ق��ام  �الفتتاح  وبعد 

�شملت  �نحاء�ملهرجان  يف  بجولة  نهيان  �آل  ز�ي��د 
و�ل�شوق  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل���ر�ع���ي���ة  �جل���ه���ات  �أج��ن��ح��ة 
�أعمال  م��ن  مايحتويه  على  �ط��ل��ع  حيث  �ل�شعبي 
�شهد  ثم   ، �ملنتجة  لاأ�شر  تر�ثية  وب�شائع  يدوية 
بعد ذلك �شباق �لغربية للبو�ني�س. �شهد �الإفتتاح 
�جلمهور  ت��و�ج��د  حيث  ك��ب��ري�ً  جماهريياً  �ق��ب��ااًل 
باكر� للم�شاركة بالفعاليات و�ال�شتمتاع بالعرو�س 
����ش��ت��ع��ر����ش��ات �جل���ت �شكي  و�ل��ت��ي �شملت  �مل��م��ي��زة 
�لغربية  ���ش��ب��اق  �ق��ام��ة  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  و�خل���ي���ول 
للبو�ني�س مب�شاركة 25 م�شاركا حيث جاء باملركز 

م����رو�ن عبد�هلل  مل��ال��ك��ه  زل�����ز�ل(   ( �ل���ق���ارب  �الول 
�ل���ق���ارب )�شايب(  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �مل���رزوق���ي، ويف 
، فيما حل يف �ملركز  ملالكه عمر عبد�هلل �ملرزوقي 
�لثالث �لقارب )�لعديد( ملالكه ر��شد حممد ر��شد 
�ل��رم��ي��ث��ي. و�أك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��م��د ب��ن ع���ّز�ن 
�ملنطقة  دي���و�ن ممثل �حل��اك��م يف  �مل��زروع��ي وكيل 
�لغربية باالنابة، مدير عام جمل�س تنمية �ملنطقة 
�ل��غ��رب��ي��ة �أه��م��ي��ة �مل��ه��رج��ان �ل���ذي و���ش��ع �ملنطقة 
و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شياحة  خارطة  على  �لغربية 
و�لذي يعد �حدى مبادر�ت جمل�س تنمية �ملنطقة 

�لغربية و�ملنبثق من �أولوية �ملجل�س �ال�شرت�تيجية 
و�قليميا  حم��ل��ي��ا  �ل��غ��رب��ي��ة  للمنطقة  ب��ال��رتوي��ج 
وعامليا، م�شري� �ىل ماي�شهده �ملهرجان من تطور 
يف دورته �خلام�شة كاقامة �شباق ) مرّوح( للقو�رب 
من  �الول  يعد  و�ل���ذي  قدما   60 فئة  �ل�شر�عية 

نوعه يف �ملنطقة �لغربية.
من جهته �أكد عبيد خلفان �ملزروعي مدير �ملهرجان 
�أن �ملهرجان يلبي رغبات �جلمهور �ملختلفة ويتيح 
و�ال�شتمتاع  �لتدريبية  �ل���دور�ت  يف  �مل�شاركة  لهم 
بالعرو�س �ملتنوعة لل�شغار و�لكبار و�لتعرف على 

�مل��وروث �لثقايف من خال زي��ارة �ل�شوق �ل�شعبي، 
م�شيد� يف �لوقت ذ�ته باجلهات �ملنظمة و�لر�عية 
نادي  �لريا�شي،  �لغربية  ن��ادي  وه��ي  للمهرجان 
بلدية  و�ليخوت،  �ل�شر�عية  للريا�شات  �بوظبي 
�لريا�شي،  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  �ل��غ��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة 
مديرية �شرطة �لغربية، �شركة �أبوظبي للتوزيع، 
نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية، كليات 
�لتقنية �لعليا يف مدينة ز�يد و�لروي�س. وقال �أحد 
�لزو�ر : كان حفل �الفتتاح مميز�، مما يظهر جلياً 
حجم �جلهود �ملبذولة يف تنظيمه و�لتي تهدف �ىل 

كما  �لر�ئع،  �مل�شتوى  هذ�  �ىل  باملهرجان  �الإرتقاء 
�لنارية  �الأل��ع��اب  بعرو�س  �جلمهور  �عجاب  مل�شت 
�لتي �أ�شاءت �شماء مدينة �ملرفاأ وزرعت �لبهجة يف 
�أن �ليوم �لثاين  نفو�س �جلميع   �جلدير بالذكر 
للمهرجان �شي�شهد �لعديد من �لفعاليات �ملتنوعة 
و�لقو�رب  ���ش��ريف  �ل��ك��اي��ت  ب��ط��ول��ة  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
�ل�شر�عية �حلديثة )ريجاتا( ،�لتجديف �لرت�ثي، 
بع�س  �ىل  ��شافًة  �لرت�ثية  �ل�شر�عية  و�ل��ق��و�رب 
�لعرو�س �ملو�شيقية و�مل�شرحية مثل �ألي�س يف باد 

�لعجائب .

�نطالق �لدورة �خلام�سة من مهرجان �لغربية للريا�سات �ملائية 2013 

دعا �لاعب �لدويل �ل�شابق، و�حلايل للظفرة، 
�لقدم حل�شور  كرة  �لرحيم جمعة، جنوم  عبد 
ملتقى �ل�شام و�لريا�شة-دبي 2013 ، و�لذي 
�الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �الوىل  للمرة  يقام 
�لريا�شية  �ل�شخ�شيات  م��ن  نخبة  مب�����ش��ارك��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ويل عهد دب���ي، ل��دع��م �جل��ه��ود �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
تعزيز مفهوم  �أجل  �لريا�شي، من  دبي  جمل�س 

�ل�شام يف كافة �أنحاء �لعامل.
م��ن قبل  لعب  �ل��ذى  �لرحيم جمعة  وق��اد عبد 
�لوطني  �ملنتخب  و�جل���زي���رة،  �ل��وح��دة  الأن��دي��ة 
�المار�تي لتحقيق �أول بطولة يف تاريخه حينما 

فاز معه بخليجي 18 يف �لعا�شمة �أبو ظبي.
وقال �لاعب  يجب على كل العب كرة قدم �أن 
�شو�ء  �ال�شكال  بكافة  �ملوؤمتر  هذ�  ر�شالة  يدعم 
�أو م��ن خال  �مل���وؤمت���ر  ب��امل�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات 
�لقيام ببع�س �الن�شطة �لتي تعزز قيمة �ل�شام، 
�الإمار�تين  �ل��ق��دم  ك��رة  جن��وم  توجه  مقرتحاً 
باجلاليات  �خلا�شة  و�لتجمعات  �مل��د�ر���س  �ىل 
�الجنبية �ملوجودة على �أر�س دولة �المار�ت من 

�أجل دعم ثقافة �لريا�شة و�ل�شام .
�خل�شو�س  وج��ه  على  �ل��ق��دم  ك��رة  �ن  م�شيفاً  
�أ���ش��ب��ح ل��ه��ا ت���اأث���ري ق���وى ����ش���و�ء ع��ل��ى �ل�شعيد 
�ل�شيا�شي �أو �القت�شادي �أو �الجتماعي، و�المثلة 
 2007 �ملحيطة بنا كثرية، فقد تابعنا يف عام 

ك��ي��ف �ل��ت��ف��ت �ل�����ش��ع��ب �ل��ع��ر�ق��ي خ��ل��ف منتخب 
�أ�شود �لر�فدين يف بطولة �أمم �أ�شيا و�نخف�شت 
ب�شبب  �لتوقيت  و�لعنف يف هذ�  �لقتل  معدالت 
�لنجاحات �لتي حققها �ملنتخب �لعر�قي خال 

م�شو�ره يف �لبطولة .
و�أك���م���ل ن��ف�����س �ل�����ش��يء ح���دث يف �ل��ب��ح��ري��ن مع 
يناير  يف  ج����رت  و�ل���ت���ي   21 خ��ل��ي��ج��ي  ب��ط��ول��ة 
�ملا�شي، حيث توقفت �خلافات �ل�شيا�شية �لتي 
�أجل  م��ن  �ل��ت��وق��ي��ت  ه���ذ�  ق��ب��ل  �ل��ب��اد  �شهدتها 
منتخب كرة �لقدم، لذلك يجب �أن تكون هناك 
مطالبة جماعية بتعميم لغة �ل�شام �لريا�شية 
، وما يجب �أن تر�شخه �لر�شالة �لريا�شية �لتي 
�لوطنية يف  �لهوية  و�ثبات  تلقينها،  �إىل  ن�شعى 

�لقائمة  �الدو�ر  وتعاظم  �لدولية  �مللتقيات 
على �ل�شام و�لتي ت�شاعد على زيادة تنموية 
�ل�شام  ثقافة  ون�شر  �جتماعية  و  �قت�شادية 

بن �ل�شعوب .
وت���اب���ع ع��ب��د �ل��رح��ي��م ج��م��ع��ة  �ن ق��ي��م��ة هذ� 
�ملوؤمتر تتجلي يف �أنه �شيقام يف دولة �المار�ت 
�ملعروفة لدي �لعامل باأر�س �ل�شام وهذ� ما 
يحمل �نعكا�س �شادق لقيمة و�أهد�ف �ملوؤمتر 
�لتي ت�شعى �لقيادة يف �لدولة �ىل تر�شيخ هذ� 
�ملفهوم، من �أجل �أن يعم �ل�شام كافة �أنحاء 

�لعامل .
�رتبط  نبيلة  �إن�شاين وغاية  �ل�شام هدف  وز�د 
بثقافة �الن�شان على �متد�د تاريخها �حل�شاري، 

وقد �زد�دت �لدعوة لل�شام و�لعمل على �إر�شاء 
دع���ائ���م���ه وي��ع��ت��ر �اله���ت���م���ام ب��ال�����ش��ام �شمن 
�إن�شاين  ومطلب  �حلديثة  �لفكرية  �الجتاهات 

ف��زع وخ���وف يفقده  �الإن�����ش��ان يف  ب��دون��ه يعي�س 
�تز�نه ويجعله يتعامل مع من حوله على �أ�شا�س 
�أنهم �أعد�ء ويفقده �شد�قة �لنا�س و�حرت�مهم، 

دعا جنوم كرة القدم للم�ساركة بفاعلية يف احلدث

عبد �لرحيم جمعة : �إقامة ملتقى �ل�سالم و�لريا�سة على �أر�س �الإمار�ت يعزز م�سد�قية �لر�سالة
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وكرة  �لطائرة  ك��رة  م�شابقات  �بوظبي  كورني�س  على  �نطلقت 
�مل��د�ر���س �شمن �جندة  ل��ط��اب وط��ال��ب��ات  �ل��ق��دم  وك���رة  �ل�شلة 
�ل�شاطئية  لاألعاب  �ملفتوح  �لثالث  �بوظبي  مهرجان  فعاليات 
�لريا�شية، و�لذي يقام يف �شوء بر�مج وخطط جمل�س �بوظبي 
�الجتماعي ودعم م�شاعي  �لتفاعل  لتحقيق  �لهادفة  �لريا�شي 
�لريا�شي  �لتو��شل  وتنمية   ، و�لثقايف  �لريا�شي  �لوعي  ن�شر 

لكافة �شر�ئح �ملجتمع.
وتختتم �مل�شابقات ع�شر �ليوم �ل�شبت مب�شاركة و��شعة وكبرية 

م���ن ط���اب وط��ال��ب��ات م���د�ر����س �ب��وظ��ب��ي ، ح��ي��ث ���ش��ه��د �ليوم 
�الفتتاحي تفاعل غري حمدود و�قبال كبري على فعاليات كرة 
 ، �ل�شلة  �ل�شاطئية بجانب كرة  �ل�شاطئية وكرة �لقدم  �لطائرة 
وعك�س �القبال �مل�شاركة �لطابية �لكبرية و�ملناف�شة �ل�شريفة، 
ترجمة الأهد�ف �ملهرجان �ل�شاعية لدعم جميع �شر�ئح �ملجتمع 
مب���ب���ادر�ت ري��ا���ش��ي��ة ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �ل��ت��خ��ل�����س م��ن �ملخاطر 
للجميع.  �ل��ري��ا���ش��ة  ���ش��ع��ار  م��ن  �ن��ط��اق��ا  �ل�شحية  و�مل��ع��وق��ات 
�لنوعية  �لريا�شة  �د�رة  مدير  �ملن�شوري  فا�شل  ����ش��ار  ب���دوره 

منا�شبة  لي�شكل  ج��اء  �ملهرجان  �ن  �لريا�شي  �بوظبي  مبجل�س 
للتعبري  �مل��د�ر���س  وطلبة  و�ل�شبابية  �ملجتمعية  للفرق  جيدة 
عن قدر�تهم وطاقاتهم ، منوها �ن جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
يحر�س على دعم �ملمار�شات �اليجابية يف �ملجتمع عر �ملبادر�ت 
�لتي  �لهادفة  و�ل��ب��ط��والت  و�لتن�شيطية  �لريا�شية  و�ل��ر�م��ج 
تخدم �جلميع وتعزز طموحاتهم ورغباتهم يف دميومة طاقتهم 
�ل�شبابية ال�شتثمارها يف خطو�ت وحماور ن�شر �لوعي و�لتثقيف 
�لريا�شي من �جل تو�شيع قاعدة �الأجيال �لريا�شية �لو�عدة . 

�سمن فعاليات مهرجان اأبوظبي الثالث لالألعاب ال�ساطئية

�ليوم.. �نطالق م�سابقات كرة �لطائرة و�لقدم و�ل�سلة لطالب �ملد�ر�س 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب 
�أول �شمو �ل�شيخ  رئي�س �لدولة حفظه �هلل وبرعاية �لفريق 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ينطلق �ليوم مهرجان ق�شر �حل�شن 
�حتفالية  يف  ب��ال��رت�ث  �ل����رت�ث  ليمتزج  �ل��ه��ج��ن  ل�شباقات 
�إىل  ميتد  �ل��ذي  �لعريق  وتاريخه  �حل�شن  ق�شر  مهرجان 
�أكر من 250 عاما. وت�شمل جو�ئز �ملهرجان 161 �شيارة 
�إ�شافة �إىل جو�ئز نقدية قيمة للمر�كز �الأوىل يف �لفئات كافة 
فيما خ�ش�شت منها 150 �شيارة ل� 150 �شوطا يف �ل�شباق 
�لرئي�شي �إ�شافة �إىل �شباق تر�ثي خا�س باملو�طنن من 11 
11 �شيارة. يفتتح �ملهرجان �ليوم بال�شباق  �شوطا جو�ئزها 
�لرت�ثي يف عدة فئات عمرية �أوالها للفئة من 21 �شنة �إىل 
30 �شنة وخ�ش�شت لها �أربعة �أ�شو�ط م�شافة كل منها ثاثة 
كيلومرت�ت بامليد�ن �جلنوبي ويح�شل �شاحب �لنامو�س على 
و�لثالث  درهم  �ألف   50 �لثاين  باملركز  �لفائز  وينال  �شيارة 
�أل��ف دره��م وتتدرج �جلو�ئز   20 �أل��ف دره��م و�خلام�س   40
حتى �شاحب �ملركز �ل�30 �لذي يح�شل على 3 �آالف درهم. 
�أما �لفئة �لثانية فخ�ش�شت لاأعمار من 31 �شنة �إىل 40 
�شنة وخ�ش�شت لها ثاثة �أ�شو�ط م�شافة كل منها كيلومرت 
على  �الأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��ز  ويح�شل  �لكيلو  ون�شف  و�ح���د 
�شيارة وتتدرج �جلو�ئز حتى �شاحب �ملركز �لثاثن يعقب 
ذلك �شباق �لفئة �ل�شنية �لثالثة من 41 �شنة �إىل 50 �شنة 
مل�شافة 1.5 كلم و�لذي يت�شمن �شوطن فقط ينال �شاحب 
�ألف دره��م. كما   50 �شيارة و�لثاين  �ل�شوطن  �لنامو�س يف 
 51 م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لعمرية  للفئة  �شوطن  م��ن  �شباق  ي��ق��ام 
�شنة فما فوق مل�شافة 1.5 حيث يرك�س �ل�شو�ب على مدى 

�شوطن بحثا عن �شيارتن ل�شاحبي �لنامو�س وجو�ئز قيمة 
بعبق  �ل��رت�ث  �أه��ل  ويعتز  �لثاثن.  حتى  �ملر�كز  الأ�شحاب 
�ل�شعوب  به  ويباهون  به  يفخرون  �ل��ذي  وقدميهم  �ملا�شي 
ويعزز �ل�شباق �لرت�ثي �لهوية �لوطنية ويكر�س قيم �ملا�شي 
�الأ�شيل يف نفو�س �الأجيال �لقادمة ويرتبط ق�شر �حل�شن 
ولب�س  �لهجن.  �شباقات  مع  �لكبري  و�إرث��ه  �حلافل  بتاريخه 
�ملو�شم  �شباقات  �آخ��ر  ال�شتقبال  ز�ه��ي��ة  حلة  �لوثبة  م��ي��د�ن 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  ودول جمل�س  �ل��دول��ة  �أع���ام  ورف��رف��ت 
على طول �لطريق بن �مليد�نن وو�شل �ملاك و�مل�شمرون 
��شتعد�د�  �الأولية  �لتدريبات  وخا�شو�  �مليادين  عا�شمة  �إىل 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وثمن  �لكبري.  و�لتحدي  لل�شباق 
حمد�ن بن حممد �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�شاحب  وعطاء  دع��م  �لهجن  �شباقات  �حت��اد  رئي�س  �ل��دول��ة 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل للريا�شة و�لريا�شين موؤكد� �أنه عطاء �شاهم يف �لطفرة 
�ملجال  ومنها  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �الإم���ار�ت  ت�شهدها  �لتي 
ن�شيب  له  كان  �لهجن  �شباق  �ن  و�أ�شاف معاليه  �لريا�شي. 
و�فر من هذ� �لدعم �ل�شامي �الأمر �لذي �شاهم يف �حلفاظ 
�لنا�شئة  �ل��رت�ث بكل �شوره وع��ززه يف نفو�س �الأجيال  على 
�ملغفور  لعطاء  �متد�د�  ياأتي  �ل�شخي  �لدعم  �إن هذ�  ..وق��ال 
�آل نهيان طيب  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل تعاىل  له 
�هلل ثر�ه حيث كان رحمه �هلل �شديد �حلر�س على �لريا�شات 
تاريخ  �أ�شيا من  كونها جزء�  �لهجن  بينها  �لرت�ثية ومن 
هذ� �لوطن �حلافل و�أ�شاد معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن 
بن حممد �آل نهيان بدعم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان للفعاليات و�الأن�شطة �لرت�ثية ومنها ريا�شة 

�شباقات �لهجن ..م�شري� معاليه �إىل �أن تنظيم هذ� �ملهرجان 
ياأتي حر�شا من �شمو ويل عهد �أبوظبي على م�شاركة �لهجن 
�أ�شيا من تر�ث �الإم��ار�ت يف �الحتفاالت  �لتي متثل جزء� 
�لتي تقام مبنا�شبة مبرور �أكر من 250 عاما على �إن�شاء 
ر�شالة  �مل��ه��رج��ان مي��ث��ل  �ن  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال  ق�شر �حل�����ش��ن. 
و��شحة مفادها �أن �لرت�ث حا�شر بقوة يف هذ� �لع�شر و�أننا 
�إىل  خاله  من  عرنا  �ل��ذي  �الأ�شيل  مبوروثنا  متم�شكون 
بناء دولة حديثة ومتطورة بف�شل �إخا�س قادتها وتفانيهم 
�مل�شتقبل.  رحلة  يف  مبا�شيهم  ومت�شكهم  �شعبهم  �أج��ل  من 
يف  �مل�شاركة  �إىل  �لهجن  ل�شباقات  �ملنت�شبن  معاليه  ودع��ا 
و�لتي  �لفعاليات  من  ل�شل�شلة  �متد�د�  ياأتي  �لذي  �ملهرجان 
و�لرت�ثي  �لريا�شي  �مل�شهد  يف  بقوة  وحا�شرة  ظاهرة  باتت 
تاريخ  يف  ب��ج��ذوره��ا  �ل�شاربة  �لريا�شة  ه��ذه  عمق  م��وؤك��دة 
�شوطا   150 على  �ملهرجان  وي�شتمل  �ملنطقة.  �أهل  وثقافة 
 50 م��ن  ت��ت��األ��ف  للحقايق  �الأوىل  ف��ئ��ات  خلم�س  خ�ش�شت 
لاإيذ�ع  و�ل��ث��ال��ث��ة  �شوطا   40 م��ن  للقايا  و�ل��ث��ان��ي��ة  �شوطا 
�شوطا  و20  �لثنايا  لفئة  ومثلها  �شوطا   20 م��ن  وتتاألف 
�أي�شا لفئة �حلول و�لزمول وقد خ�ش�شت �شيار�ت لاأو�ئل 
يف جميع �الأ�شو�ط �إ�شافة �إىل جو�ئز نقدية قيمة الأ�شحاب 
ك��م��ا مت تخ�شي�س  ���ش��وط.  ك��ل  �الأوىل يف  �ل��ع�����ش��رة  �مل���ر�ك���ز 
�شوطن رئي�شين يف كل فئة باإجمايل 10 �أ�شو�ط يتناف�س 
منح  يتم  حيث  �حل�شن  ق�شر  جم�شم  على  �مل�شاركون  فيها 
10 رموز لاأو�ئل يف خمتلف �الأ�شو�ط �لتي تقام بالفرتة 
مبهرجان  �لهجن  �شباقات  �حت��اد  م�شاركة  وتاأتي  �مل�شائية. 
تتاقى  �لتي  �لرت�ثية  للقيمة  تخليد�  �ملنا�شبة  ��شم  يحمل 
�ل�شعبي �خلالد  و�مل��وروث  �ملعاين  �لكثري من  مع �لهجن يف 

للحقايق  غ��د�  �الأول  �ل��ي��وم  مناف�شات  وت��ق��ام  �ل��ن��ف��و���س.  يف 
�شوطا يف   25 عبارة عن  كلم   4 مل�شافة  �مليد�ن �جلنوبي  يف 
�إجمايل  ويبلغ  �مل�شائية  �لفرتة  يف  و15  �ل�شباحية  �لفرتة 
جو�ئز �لفائزين يف �لفرتتن �إىل �أكر من 4 ماين درهم 
�مل�شائية على جم�شم  �لفرتة  رئي�شن يف  �شوطن  وتت�شمن 
ق�شر �حل�شن باالإ�شافة �إىل �شيارة رجن روفر ل�شاحب �ملركز 
�الأول يف فئة �الأبكار �ملفتوح و�شيارة مثلها للحا�شل على لقب 
�لثاين  �ليوم  يف  م�شو�رها  �للقايا  وتق�س  �ملفتوح.  �جلعد�ن 
مل�شافة 5 كلم حيث ترك�س جنائب �الأ�شايل على مدى 20 
�شوطا يف �لفرتة �ل�شباحية و15 يف �لفرتة �مل�شائية بامليد�ن 
3 ماين  �أك��ر من  �إىل  �إجمايل �جلو�ئز  �جلنوبي وت�شل 
درهم وينال �شاحبا �لنامو�س يف �ل�شوطن �لرئي�شن لاأبكار 
وترتفع  �حل�شن  لق�شر  وجم�شمن  �شيارتن  و�جل��ع��د�ن 
�الإثارة مع �ليوم �لثالث �لذي خ�ش�س لفئة �الإيذ�ع مل�شافة 6 
كلم بامليد�ن �جلنوبي وتكتمل �للوحة على مدى 15 �شوطا 
يف �لفرتة �ل�شباحية و10 يف �لفرتة �مل�شائية بجو�ئز �أكر 
من مليوين درهم. وي�شل مهرجان �لرت�ث حمطة �خلتام 
ترك�س  حيث  �ملقبل  �خلمي�س  �خلام�س  �ليوم  �شباقات  مع 
و�لزمول  �ملفتوح  �حل���ول  لقب  ع��ن  بحثا  �الأ���ش��اي��ل  جن��ائ��ب 
فيما  �مل�شائين  �ل�شوطن  يف  �حل�شن  ق�شر  مبج�شم  للفوز 
تقام بالفرتة �ل�شباحية 15 �شوطا حتفل باالإثارة و�لندية 
و���ش��ت��ك��ون �مل��و�ج��ه��ة ���ش��اخ��ن��ة ب���ن �أف�����ش��ل �مل��ط��اي��ا. وتنتقل 
�ل�شباقات �إىل �مليد�ن �لغربي مع بد�ية �أول �أيام �لكبار ل�شن 
�لفرتة  �شوطا يف   15 كلم حيث خ�ش�شت   8 مل�شافة  �لثنايا 
�كر  �إىل  ت�شل  جو�ئز  مع  م�شائية  �أ���ش��و�ط  و8  �ل�شباحية 
بال�شوطن  للفائزين  روف���ر  رجن  و�شيارتي  دره���م  مليوين 

ويتوقع  و�جل���ع���د�ن  ل��اأب��ك��ار  �مل�شائية  ب��ال��ف��رتة  �لرئي�شن 
جمل�س  ودول  �ل��دول��ة  م��ن  �ملطايا  نخبة  �ل�شباق  يجمع  �أن 
�لتعاون �خلليجي. و�أ�شدرت �للجنة �ملنظمة ملهرجان ق�شر 
�حل�شن عدة �شو�بط و�شروط للم�شاركة يف �ملهرجان �أهمها 
�إخ�شاع �ملطايا �لثاث �الأول يف كل �شوط �إىل فح�س �ملو�د 
�ملحظورة ويف حالة وجود حرمان يحرم �مل�شارك من جميع 
م�شاركة  ج��و�ز  ع��دم  �للجنة  ق��ررت  كما  �ل�شباق  ج��و�ئ��زه يف 
�ملطية �ملحلقة وال يجوز كذلك م�شاركة �ملطية �أكر من مرة 
و�حدة يف �ل�شباق وال يحق �لرتفيع بن �الأ�شو�ط مع �شرورة 
�لتقيد �لتام مبر�حل �لت�شنن ومنعت �للجنة �ملنظمة كذلك 
��شتخد�م جهاز �ل�شدمة �لكهربائية. و حفل مو�شم �شباقات 
�لهجن يف �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي بالعديد 
من �ملحطات �ملهمة ومتيز �ملو�شم مب�شتوى قوي من �ملطايا 
�الأ�شبوعية يف ميد�ن  بال�شباقات  �ملو�شم مبكر�  �مل�شاركة بد�أ 
جمل�س  بطولة  يف  �الأ�شايل  جنائب  �شاركت  ومنها  �لوثبة 
�لتعاون �خلليجي �لثانية للهجن يف �لكويت و�لتي ��شتطاعت 
�الإمار�ت �أن تتوج بلقبها عن جد�رة و��شتحقاق لتحافظ على 
ما حققته يف �لوثبة. ومنها كان م�شو�ر �لتحدي مع مهرجان 
ز�يد �لرت�ثي ل�شباقات �لهجن يف �لوثبة و�لذي متيز بالقوة 
و�الإثارة بن جميع �ملطايا �مل�شاركة و�نتقل بعد ذلك �لتحدي 
ختامي  �إىل  ومنها  �خلتامي  �ل�شباق  مع  �ملرموم  ميد�ن  �إىل 
�لوثبة وبعدها ختامي �ل�شحانية وبذلك يكون �لتحدي مع 
مهرجان �شباقات ق�شر �لهجن هو م�شك كل �لتحديات و�آخر 
�أهم حمطات مو�شم متميز. ويتوقع �أن يجمع �ملهرجان نخبة 
و�شيكون  و�لرموز  �الألقاب  �أ�شحاب  �خلتاميات  يف  �لفائزين 

�لتحدي حافا حتى �الأمتار �الأخرية �خلمي�س �ملقبل.

مهرجان ق�سر �حل�سن ل�سباقات �لهجن ينطلق �ليوم يف ميد�ن �لوثبة 

�أحمد  ب��ن��ت  م��دي��ح��ة  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  �إ�شتقبلت 
�ل�شيباين وزيرة �لرتبية و�لتعليم ب�شلطنة عمان 
�ل�شيخ   ، م�شقط  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل�����وز�رة  ب���دي���و�ن 
رئي�س  نهيان  �آل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان 
له.  �ملر�فق  و�لوفد  لل�شطرجن  �ال�شيوي  �الحت��اد 
�لكبرية  باجلهود  �لعمانية  �ل��وزي��رة  �أ���ش��ادت  وق��د 
و�لدعم �لذي �أواله �الحتاد �ال�شيوي الإدر�ج �للعبة 
و��شتمعت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن�شطة  �شمن 
من رئي�س �الحت��اد �ال�شيوي لل�شطرجن �ىل �شرح 
جتارب  �ىل  م��ن��وه��ا  �للعبة  �أه��م��ي��ة  ح���ول  مف�شل 
و�لتحليات  �لعلمية  و�الب��ح��اث  �ملتقدمة  �ل��دول 
وكيفية  �للعبة  ف��و�ئ��د  �أب����رزت  �ل��ت��ي  �الأك��ادمي��ي��ة 
�رتقاءها بالن�سء وما تقوم به من تعزيز �لقدر�ت 

�لذهنية �لتي ت�شاهم يف �لتح�شيل �لعلمي وت�شاعد 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لتفكري  م��ع��دالت  زي����ادة  ع��ل��ى 

�ملدرو�شة و�لبناءة.
من جانبه �أعرب �ل�شيخ �شلطان بن �شخبوط عن 
�رتياحه من ح�شن تنظيم بطولة مد�ر�س �شلطنة 
لها  �شيكون  �ل�شلطنة  �أن  موؤكد�  لل�شطرجن  ُعمان 

�شاأن كبري يف جمال ريا�شة �ل�شطرجن.
 من جهة �أخرى ثمنت �لوزيرة �لُعمانية ، �لتن�شيق 
�مل�شرتك بن �جلانب �ال�شيوي و�جلانب �لعماين 
و�ل�����دور �ل���ب���ارز �ل����ذي ت��ب��ن��ت��ه �أك���ادمي���ي���ة �الحت���اد 
�ال�شيوي لل�شطرجن و�جلهود �لتي قام �شعادة ه�شام 
�لطاهر �المن �لعام لاحتاد �ال�شيوي لل�شطرجن 
و�لذي �أ�شرف من خاله يف �ملرحلة �ل�شابقة على 

تنظيم دور�ت �شقل وتدريب �ملدر�شن و�ملدر�شات 
وتعليمهم قو�نن �للعبة �ىل جانب دور�ت �حلكام 
�لعا�شمة  يف  �الكادميية  نظمتها  �لتي  و�مل��درب��ن 
م�����ش��ق��ط وم��دي��ن��ة �ل��ع��ن و�ل���ت���ي م��ه��دت لتنظيم 
�ل�شلطنة  م��د�ر���س  ب��ط��ول��ة  م��ن  �الأوىل  �لن�شخة 
و�لتي ت�شمنت مرحلة �لت�شفيات �الولية يف خم�شة 
مد�ر�س يف 12 حمافظة ثم �لنهائيات �لتي �شارك 
فيها 60 طالب على م�شتوى �لذكور و60 طالبة 
على م�شتوى �الن��اث حيث قام �ل�شيخ �شلطان بن 
�شخبوط بتتويج �لفائزين يف حفل ختام �لبطولة 

مبجمع �ل�شلطان قابو�س يف �لعا�شمة م�شقط .
وقد �أ�شفرت نتائج �لبطولة عن فوز �لطالبة �آالء 
�أحمد عناين من حمافظة �لد�خلية بلقب فردي 

�الإناث بينما فاز �لطالب حممد �شاكر حممد من 
وعلى   . �ل��ذك��ور  ف��ردي  بلقب  �لو�شطى  حمافظة 
�لباطنة  ج��ن��وب  حمافظة  ف���ازت  �ل��ف��رق  م�شتوى 
ب��ل��ق��ب ف���رق �الإن������اث ب��ي��ن��م��ا ف���از ف��ري��ق حمافظة 

�لظاهرة بلقب فرق �لذكور 
ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء م����ن �جل����ان����ب �ل���ع���م���اين معايل 
وزيرة  �ل�شيباين  �ح��م��د  ب��ن��ت  م��دي��ح��ة  �ل��دك��ت��ورة 
�شعود  و�ل�شيخ  عمان  ب�شلطنة  و�لتعليم  �لرتبية 
رئي�س  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��رة  م�شت�شار  �لعذري 
�ال�شيوي  �الحت��اد  لرئي�س  �ملر�فقة  �ل�شرف  بعثة 
و�أحمد  �لبو�شعيدي  �شناء  و�ل�����ش��ي��دة  لل�شطرجن 
مبد�ر�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الن�����ش��ط��ة  م��دي��ر  �لبلو�شي 
�شلطان  �ل�شيخ  �ال�شيوي  �جلانب  وم��ن  �ل�شلطنة 

�الحتاد  رئي�س  نهيان  �ل  �شخبوط  بن  خليفة  بن 
�ال�شيوي لل�شطرجن وه�شام �لطاهر �المن �لعام 

�شاهن  بن  وخالد  لل�شطرجن  �ال�شيوي  لاحتاد 
�لبلو�شي مر�فق رئي�س �الحتاد.

�ملعمري  عامر  ماجد  �لنوخذة  بقيادة   1 �شنا�س  �ل��ق��ارب  ت��وج 
�لتجديف  ق��و�رب  بطوالت  �غلي  مكتوم  �آل  كاأ�س  ل�شباق  بطا 
�أول من �أم�س )�خلمي�س(  �أقيم يوم  30 قدما و�لذي  �لرت�ثي 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
دبي  ن��ادي  رئي�س  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�الأوىل  �ل����دورة  فعاليات  �شمن  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�لذي تنظمه هيئة دبي  �لبحري �لرت�ثي(  من )مهرجان دبي 
للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  م��ع  بالتعاون  و�لفنون  للثقافة 

�لبحرية �لذي يختتم �ليوم �ل�شبت يف منطقة �أم �شقيم2 .
و�أحرز �لقارب )�شنا�س 1( �لتابع لوز�رة �ل�شئون �لريا�شية يف 
تاريخ  يف  �لثانية  للمرة  �لكبري  �للقب  �ل�شقيقة  عمان  �شلطنة 
�لبطولة �لعريقة و�لتي �نطلقت عام 1998 و��شتمرت �شنويا 
كحدث مميز يجمع �لنخبة و�أف�شل �لقو�رب �لتي حتقق �لنتائج 
باملو�شم من خال نقاط �لرتتيب �لعام ح�شب نتائج �جلوالت 
�لر�بعة  �لن�شخة  �لكبري يف  باللقب  �لقارب قد فاز  وكان طاقم 
ع�شرة عام 2011.  وجاء �ل�شباق ليكون م�شكا خلتام �ل�شباقات 
�لرت�ثية يف �ملهرجان �لكبري حيث حظي �ل�شباق مب�شاركة �أكر 
من 300 �شابا على من 30 قاربا ��شطفت قبالة جزيرة نخلة 
جمري� و�نطلقت بقوة بعد رفع �لعلم �الأخ�شر نحو خط �لنهاية 
قبالة �لقرية �لرت�ثية يف �أم �شقيم قاطعا م�شافة �ل�شباق و�لذي 
و�شل �إيل 3.6 كلم يف زمن قيا�شي وبفو�رق زمنية �شئيلة حيث 

�شيطر �لقارب �شنا�س 1 على �ملرحلة �الأخرية من �ل�شباق بعد 
مناف�شة �شاخنة مع باقي �لقو�رب �مل�شاركة ال �شيما طاقم �لقارب 
مز�حم 70 بقيادة �لنوخذة �حمد حممد �حمدوه �لذي �أحرز 
مركز �لو�شيف بينما حل يف �ملركز �لثالث �لقارب و�دي �ل�شيجي 
9 بقيادة �لنوخذة �شامل عبيد �لزحمي. ويف باقي �ملر�كز �حتل 
�لقارب �شنا�س 22 بقيادة �لنوخذة ماجد عامر �ملعمري �ملركز 
�لقارب  �خلام�س  �ملركز  على  وح�شل  �لعام  �لرتتيب  يف  �لر�بع 
�ملركز  �لنوخذة يون�س حبيب عبد�هلل ونال  6 بقيادة  �لفجرية 
5 بقيادة �لنوخذة حممود �حمد �شعيد  �ل�شاد�س �لقارب خليج 
�لعام  يف  �لبطولة  لقب  حامل  �ل�شابع  �ملركز  على  ح�شل  فيما 
66 بقيادة حممود ح�شن حممد وجاء  �ملا�شي �لقارب �لذهب 
يف �ملركز �لثامن �لقارب ر�أ�س �خليمة 28 بقيادة �لنوخذة نا�شر 
بقيادة   2 �لقا�شمي  �لقارب  �لتا�شع  �ملركز  على  وح�شل  �لكاأ�س 
�لنوخذة عثمان �ملن�شوري ونال �ملركز �لعا�شر �لقارب دبي 52 

بقيادة �لنوخذة �حمد حممد �إبر�هيم �ملرعي.

تتويج الأبطال اليوم
�لبحرية  �ل�شباقات  �أب��ط��ال  تكرمي  �ليوم  يتم  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
دبي  مهرجان  من  �الأوىل  �ل��دورة  فعاليات  �شمن  �أقيمت  �لتي 
 43 �ملحلية  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  �شباق  وه��ي  �لرت�ثي  �لبحري 
قدما و�شباقي �جلولتن �لر�بعة و�خلام�شة للقو�رب �ل�شر�عية 

22 قدما و�شباق قو�رب �لتجديف 30 قدما )�جلولة �لثالثة( 
�لقرية  م�����ش��رح  ع��ل��ى  2013 وذل���ك  م��ك��ت��وم  �آل  ك��اأ���س  و���ش��ب��اق 

�لرت�ثية يف منطقة �أم �شقيم 2 مقابل حديقة �أم �شقيم.

الرتتيب العام ل�سباق كاأ�ش اآل مكتوم 2013:
�الأول: �شنا�س 1 �لنوخذة ماجد عامر �ملعمري

�لثاين: مز�حم 70 �لنوخذة �حمد حممد �حمدوه 
�لثالث : و�دي �ل�شيجي 9 �لنوخذة �شامل عبيد �لزحمي

�لر�بع: �شنا�س 22 �لنوخذة ماجد عامر �ملعمري 
�خلام�س : �لفجرية 6 �لنوخذة يون�س حبيب عبد�هلل 

�ل�شاد�س : خليج 5 �لنوخذة حممود �حمد �شعيد 
�ل�شابع :�لذهب 66 حممود ح�شن حممد 

�لثامن : ر�أ�س �خليمة 28 �لنوخذة نا�شر �لكاأ�س 
�لتا�شع : �لقا�شمي 2 �لنوخذة عثمان �ملن�شوري 

�لعا�شر : دبي 52 �لنوخذة �حمد حممد �إبر�هيم �ملرعي

ال�سجل الذهبي لكا�ش اآل مكتوم 2012-1998: 
�لن�شخة �الأوىل 1998: )�لباز( �لنوخذة �حمد �لنوبي �شعيد

ح�شن  نا�شر  �ل��ن��وخ��ذة  )�مل���اي���دي(   :1999 �لثانية  �لن�شخة 
�لكاأ�س

ح�شن  �ح��م��د  �ل��ن��وخ��ذة  )�ل��ذه��ب(   :2000 �لثالثة  �لن�شخة 

عبد�هلل
ح�شن  نا�شر  �ل��ن��وخ��ذة  )�مل��اي��دي(   :2001 �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة 

�لكاأ�س
ح�شن  �حمد  �لنوخذة  )�ل��ذه��ب(   :2002 �خلام�شة  �لن�شخة 

عبد�هلل
ح�شن  �حمد  �لنوخذة  )�ل��ذه��ب(   :2003 �ل�شاد�شة  �لن�شخة 

عبد�هلل
�إبر�هيم  �حمد  �لنوخذة  )�لذهب(   :2004 �ل�شابعة  �لن�شخة 

ر��شد
�إبر�هيم  �حمد  �لنوخذة  )�لذهب(   :2005 �لثامنة  �لن�شخة 

ر��شد
�لن�شخة �لتا�شعة 2006: )�لياه( �لنوخذة �شيف خلف �ملطري

�لن�شخة �لعا�شرة 2007: )�لياه( �لنوخذة �شيف خلف �ملطري
�حمد  �ل��ن��وخ��ذة  )�ل��ذه��ب(   :2008 ع�شرة  �حل��ادي��ة  �لن�شخة 

�إبر�هيم ر��شد
�لنوخذة �حمد حممد  2009: )�لياه(  �لثانية ع�شر  �لن�شخة 

�إبر�هيم �ملرعي
�لنوخذة  �ل�شيجي(  )و�دي   :2010 ع�شرة  �لثالثة  �لن�شخة 

�شامل عبيد �لزحمي
ماجد  �لنوخذة  )�شنا�س(   :  2011 ع�شرة  �لر�بعة  �لن�شخة 

�ملعمري
2012: )�لذهب( �لنوخذة حممود  �لن�شخة �خلام�شة ع�شرة 

ح�شن حممد
�لن�شخة �ل�شاد�شة ع�شرة : )�شنا�س( �لنوخذة ماجد �ملعمري

�حلمرية  نادي  �إد�رة  نظمتها  ريا�شية  �أم�شية 
�ل��ري��ا���ش��ي الب��ط��ال �ل��ن��ادي م��ن ف��ري��ق �ألعاب 
تتكللت  �لتي  �لناجحة  م�شاركته  بعد  �لقوى 
ب��ط��ول��ة �لدولة  �مل��ي��د�ل��ي��ات يف  ب��ال��ع��دي��د م��ن 
�لفردية �شباب و�أ�شباب وكرم جمل�س �إد�رة نادي 
�حلمرية �لاعبن مهناأ لهم �مل�شاركة و�لتميز 

يف خمتلف �مل�شابقات �لتي مت تنظيمها .
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لكتبي  علي  �حمد  وق��ام 
ن����ادي �حل��م��ري��ة ون��ي��اب��ة ع���ن رئ��ي�����س جمل�س 

�الد�رة ثاين عبيد �ل�شام�شي بتكرمي �لفائزين 
غ���دي���ر م�شرف  ���ش��ل��ط��ان  ح��م��ي��د  ي���ر�ف���ق���ه  يف 
�ل�شام�شي  م��اج��د  و�شعيد  �ل��ف��ردي��ة  �الل��ع��اب 

�د�ري �الألعاب �لقوي �ملدرب �شالح �لنور.
و����ش���م���ل �ل����ت����ك����رمي �ل����اع����ب ن���ا����ش���ر ر�����ش���د 
م�شابقة  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  حل�شوله 
تتابع  × 50م   4 ووم�شابقة  ح��و�ج��ز  م   50
وت���ك���رمي �ل���اع���ب���ن ك���ا م���ن �ح���م���د حممد 
�ل�شام�شي  ثاين  و�حمد  عبيد  ومن�شور  �شامل 

و�شعيد عبد�هلل كما ومت تكرمي �ملدرب �شالح 
تاأهيل  �لكبري يف  تقدير� جلهده  �لنور  �شالح 

العبيالفريق للبطولة .
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لكتبي  علي  �حمد  و�أك��د 
�حلمرية  ن�����ادي  �أ�����ش����رة  �أن  �حل���م���ري���ة  ن�����ادي 
خا�شة  �لد�ئمة  �لقوى  �ألعاب  بنتائج  �شعيدة 
�إجن����از�ت  ل�شل�شلة  ي�����ش��اف  �الجن����از  ه���ذ�  و�أن 
�أل���ع���اب �لقوى  �ل�����ش��ن��وي��ة يف ري��ا���ش��ة  �ل���ن���ادي 
و�أ�شار  �ملتميزة  �لريا�شية  �مل�شاركات  بخاف 

يف  ي��ت��و�ن��ى  ل��ن  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أن  �إىل 
دع���م �ل��ف��ري��ق وغ���ريه م��ن �ل��ف��ري��ق �لريا�شة 
�أن ��شرت�تيجية �لنادي �لتي خطها  الفتا �إىل 
تاأهيل  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �الد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وتقدميهم  �الألعاب  كافة  يف  مميزين  العبن 
يف  �ل��دول��ة  متثل  �ل��ت��ي  �لوطنية  للمنتخبات 
�ل��ب��ط��والت و�مل��ح��اف��ل يف ظ��ل ترجمة  خمتلف 
للتميز  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  �شيا�شة 

�لد�ئم و�لفاعل يف �شتى �مل�شابقات .

ثمنت جهود الحتاد الآ�سيوي لن�سر ال�سطرجن يف ال�سلطنة 

وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لُعمانية ت�ستقبل �سلطان بن �سخبوط

اأقوى واأجمل �سباقات مهرجان دبي البحري الرتاثي

�سنا�س 1 بطل كاأ�س �آل مكتوم لقو�رب �لتجديف 2013
مزاحم 70 و�سيفًا ووادي ال�سيجي 9 يحتل املركز الثالث

الكتبي ن�سعى لتاأهيل لعبينا وتقدميهم للمنتخبات الوطنية

نادي �حلمرية يكرم فريقه لفوزه ببطولة �لدولة �لفردية �سباب و�أ�سبال
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�الأطباق  لرماية  �لوطني  منتخبنا  يخو�س 
�ملزدوجة من �حلفرة  �لدبل تر�ب مناف�شات 
�الأطباق  على  للرماية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ت�شت�شيفها  و�ل��ت��ي 
للفرو�شية  �لعن  ن��ادي  ميادين  على  �ملتحدة 
و�ل���رم���اي���ة و�جل����ول����ف وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى يوم 
�أب��ري��ل �جلاري   23 �مل��و�ف��ق  �ملقبل  �ل��ث��اث��اء 
ور�مية  ر�مياً   353 مب�شاركة  حتظى  و�لتي 
ميثلون 50 دولة بينها ت�شع دول عربية هي 
وقطر  و�لبحرين  عمان  و�شلطنة  �الإم����ار�ت 
و�ل��ك��وي��ت وم�����ش��ر و���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان و�ملغرب 
�شهدت  لذلك  كبري  عاملي  باهتمام  وحتظى 

م�شاركة قيا�شية .
�لرجال  ع��ل��ى  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ق��ت�����ش��ر  و 
وت�شهد م�شاركة 35 ر�مياً ميثلون 14 دولة 
��س  �أم كيو  6 دول  م��ن  رم���اة   9 ع���اوة على 
وكما هو معروف فان منتخبنا ي�شتعد جيد�ً 
للم�شاركة يف رماية �لدبل تر�ب وي�شم �ل�شيخ 
جمعه بن دملوك �آل مكتوم �شاحب ذهبية �آ�شيا 
2012 و�شيف بن  �أوملبياد لندن  �إىل  �ملوؤهلة 
مانع �ل�شام�شي �شاحب ذهبية جيبور بالهند 
�لفائز برونزية بطولة  وحممد بن �شاحي 

بن  �أحمد  و�شقيقه  بقر�س  لل�شباب  �لعامل 
�شاحي �حلائز على نف�س �الإجناز يف كرو�تيا 
ب�شورة  ق��د ظ��ه��رو�  ك��ان��و�  رماتنا  �أن  وي��ذك��ر 
وهو  �أم�����س  ي��وم  �لر�شمي  �ل��ت��دري��ب  طيبة يف 
�لتي  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات  حقيقية  ب���روف���ة  مب��ث��اب��ة 
�شتجرى �ليوم �إال �أن �لرماية ال تعرف �شوى 
تف�شري  ميكن  كيف  و�إال  فقط  �لرمي  حلظة 
بيلليو  و�الإي��ط��ايل  جانا  �لريطانية  �ق�شاء 
�شاحبا �لرقم �لقيا�شي �لعاملي يف �لتمهيدي 

عن �لذهب ومن�شة �لتتويج.
قد  هيدينج  �آرون  �لريطاين  �ل��ر�م��ي  وك��ان 
�لعامل لرماية �لرت�ب بعد  لكاأ�س  توج بطا 
�أن دخل �لدور قبل �لنهائي يف �ملركز �ل�شاد�س 
�شتة  م���ع  �أوف  �ل�����ش��وت  ����ش���ر�ع  ب��ع��د  ب��ال��ك��اد 
لينتزع  �ملتميزين  �لكبار  �لرماة  �آخريون من 
حل  حيث  �لنهائي  قبل  للدور  �لتاأهل  منهم 
�لنهائي  ل��ي��دخ��ل  13 ط��ب��ق��اً  ب��ر���ش��ي��د  ث��ان��ي��اً 
�الإيطايل  م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة  وي��خ��ط��ف 
�ملتاألق بيلليو و�شط ده�شة �جلميع حيث �أحرز 
13 طبقاً فيما �أحرز بيلليو 11 طبقاً لينال 
�لرونزية  �مليد�لية  وذهبت  �لبطولة  ف�شية 
تغلب  �ل��ذي  �أندري�س  �لنم�شاوي  �لر�مي  �إىل 

على مناف�شه �ل�شلوفاكي �يرك فارجا وبفارق 
طبق و�حد وبر�شيد 11 طبقاً. 

�أم�����ا ن��ت��ائ��ج رم���ات���ن���ا يف �ل������رت�ب ف��ق��د كانت 
�لنتيجة �الأف�شل بينهم من ن�شيب حمد بن 
جمرن �لكندي �لذي �أجاد حيث �أحرز 120 
ط��ب��ق��اً وح��رم��ه ط��ب��ق و�ح���د م��ن �ل��ت��اأه��ل �إىل 
 111 �لعرياين  و�أح��رز ظاهر  �لتايل  �ل��دور 
،ويف �الم  109 طبقاً  �لعرياين  ووليد  طبقاً 
110 طبقاً  �أح��رز �أحمد بن جمرن  �أ�س  كيو 

و�أحمد �حلمادي 97 طبقاً .

الرماة يعربون عن ا�ستيائهم
عر عدد كبري من �لرماة عن ��شتيائهم من 
بد�أ تطبيقه  و�لذي  للرماية  �لنظام �جلديد 
�عتبار�ً من �لعام �حلايل، وتعد بطولة كاأ�س 
�ل���ع���امل ب��ال��ع��ن ه���ي �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة بعد 
�جلديد  �ل��ن��ظ��ام  فيها  يطبق  �ل��ت��ي  �ملك�شيك 
�أغلب  ت��ق��ري��ب��اً  وي�شغل  زم��ن��ه  ي��ط��ول  و�ل����ذي 
ولذلك  بامللل  �أ�شابهم  و�ل��ذي  �لنهار  �شاعات 
هناك تفكري برفع مظلمة جماعية �إىل �للجنة 
�لفنية باالحتاد �لدويل للرماية يوقع عليها 
�ل��رم��اة للبحث يف �أ���ش��ل��وب ج��دي��د ي��ك��ون حًل 

بع�س  ويختزل  و�حل��ايل  �ل�شابق  بن  و�شطاً 
�لوقت مثل �إلغاء �لدور قبل �لنهائي ودخول 
�لرماة على �لنهائي ور�شيدهم جميعاً �شفر 

وبنف�س برنامج �لرمي .

خم�ش جوائز اأ�سحاب احلظ ال�سعيد 
بعيد�ً عن ح�شابات �لنتائج و�لفوز و�خل�شارة 
�شهد يوم �أم�س �الأول فوز�ً من نوع �آخر حيث 
�جلماهري  ت��ذ�ك��ر  ق�شائم  ع��ل��ى  �ل�شحب  مت 
ع��ق��ب م���ر�����ش���م �ل��ت��ت��وي��ج ح��ي��ث ف����از خم�شة 
�أ�شخا�س من ��شحاب �حلظ �ل�شعيد بجو�ئز 
متنوعه وذل��ك يف �ط��ار �شعي جلنة �لت�شويق 

�إىل جذب �جلماهري .
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات  ويدعم �حلدث عدد من 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  و�ل�������ش���رك���ات 
ود�ئرة  �لد�عم  �ل�شريك �حلكومي  �لريا�شي 
�ل��ن��ق��ل �ل����ر�ع����ي �ل��رئ��ي�����ش��ي وب���ن���ك �الحت����اد 
�ل��وط��ن��ي �ل���ر�ع���ي �ل��ب��ات��ي��ن��ي وب�����و�دي مول 
�لناقل  لل�شيار�ت  و�ل�شرقية  �لذهبي  �لر�عي 
�لر�شمي و�أو��شي�س ليفينج �لر�عي �الإعامي 
ب��االإ���ش��اف��ة �ىل  و�ل��ع��ط��ات  و�الأم����ان لل�شفر 

كوكاكوال. 

�سباق �الأندية يجري قرعته جلوالت تالقي �الأندية و�ملر�كز �ل�سبابية

بعد اأن ت�سدر مبيعات مزاد بطولة دبي للجواد العربي

مربط دبي للخيول �لعربية ينظم يومًا مفتوحًا للوفود �مل�ساركة

لتحديد  �خلا�شة  �لقرعة  �أم�����س  م�شاء  �أقيمت 
�آليات تاقي �الندية و�ملر�كز �ل�شبابية �مل�شاركة 
دورتها  يف  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �الن��دي��ة  �شباق  يف 
�ل�شحي  �شلطان  بح�شور  ج��رت  و�ل��ت��ي  �لثانية 
رئي�س  لل�شباق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
�للجنة �لثقافية بنادي �ل�شارقة و�لدكتور حممد 
عبد �لعظيم ع�شو �للجنة �لعليا �ملنظمة لل�شباق 
وجا�شر �ملحا�شي مقرر �للجنة كما �شهد �لقرعة 
�مل�شاركة يف  و�مل��ر�ك��ز  �الن��دي��ة  ع��دد من مندوبي 
بنادي  �أقيمت  و�لتي  �لعامة  �ملعلومات  م�شابقة 

�ل�شارقة �لريا�شي .

�ل��ق��رع��ة بكلمة  �إج��������ر�ء�ت  �ل��ل��ج��ن��ة  و����ش��ت��ه��ل��ت 
ل�شلطان �ل�شحي �أعرب عن �شعادته بهذ �مل�شاركة 
�ل�شارقة و�ملر�كز  �إم��ارة  �أندية  �لافتة من كافة 
�ل�شبابية للت�شابق يف �لنو�حي �لثقافية و�لعلمية 
من  هاما  ر�ف��د  متثل  و�لتي  �لعامة  و�لعلومات 
بر�جمها  �الن���دي���ة يف خم��ت��ل��ف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لريا�شية �لثقافية و�الجتماعية �ملختلفة و�أ�شار 
�إىل �أن �لعدد �لكبري من حجم �مل�شاركات و�لذي 
ل���غ ث��اث��ة ع�����ش��ر ن���ادي���ا وم���رك���ز� ي��ب�����ش��ر بجدية 
بالنا�شئة  و�الهتمام  �لثقايف  عطائها  يف  �الندية 
و�الط���ف���ال يف ه���ذ� �مل��ج��ال ل��ي��ك��ون ل��دي��ن��ا العبا 

ريا�شيا مثقفا وموهوبا . من جهته �أكد �لدكتور 
�الندية  �شباق  �أهمية  على  عبد�لعظيم  حممد 
وما يقدمه من دعم ثقايف كبري لاندية و�ملر�كز 
�ل�شبابية وتاأهيل العبيها يف كافة �ملنا�شبات �لتي 
�لقرعة من  �أن  �إىل  و�أ�شار  �ل�شباق  فئات  ت�شمها 
مع  �شتتبارى  �لتي  �الندية  �أن  تف�شح  �أن  �شاأنها 

بع�شها طو�ل �ملناف�شات .
�الأوىل  �ملجموعة  و�شمت  �لقرعة  ج��رت  بعدها 
�ل�شرطنة  ونادي  كلباء  ونادي �حتاد  �لثقة  نادي 
وم��رك��ز ن��ا���ش��ئ��ة �ل��ذي��د وم��رك��ز ن��ا���ش��ئ��ة و��شطه 
�شباب  وم��رك��ز  �الج��ت��م��اع��ي  �لتمكن  وموؤ�ش�شة 

�ل�شارقة ونادي �ل�شطرجن فيما �شمت �ملجموعة 
ونادي  دب��ا �حل�شن  ون��ادي  ن��ادي مليحه  �لثانية 
للفتيان  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة  ود�ر  �ل�����ش��ارق��ة 

ونادي �لذيد ونادي �حلمرية .
�ملجموعة  ت�شفيات  ت��ب��د�أ  �ن  �مل��ق��رر  وم���ن  ه���ذ� 
�ل�شبت  ي��وم  للمعاقن  �لثقة  ن��ادي  �الوىل مبقر 
�ملجموعة  وت�شفيات  27-4-2013م  �مل��و�ف��ق 
�ل�شبت  ي���وم  ن���ادي مليحة  ت��ك��ون مب��ق��ر  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لنهائية  �لت�شفيات  �أم��ا   2013-5-4 �ملو�فق 
نادي  مبقر  �شتكون  �ملجموعتن  من  للمتاأهلن 

�ل�شارقة يوم �ل�شبت �ملو�فق 2013-5-11.

ل��ل��خ��ي��ول فعاليات  دب���ي  ن��ظ��م م��رب��ط 
�إقامته  على  د�أب  �ل��ذي  �ملفتوح  �ليوم 
�شنويا عقب ختام بطولة دبي للجو�د 
�لعربي، حيث ��شتقبل �ملربط بح�شور 
حممد �لتوحيدي �مل�شرف �لعام ملربط 
�ملدير  �مل����ر�زي����ق  وع���ب���د�ل���ع���زي���ز  دب����ي 
غفري�  جمهور�  للمربط،  �لتنفيذي 
مكونا من �لوفود �لعربية و�الأروربية 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �لبطولة  يف  �مل�شاركة 
ماك ومربي ومنتجي خيول �جلمال 
ي��ت��ق��دم��ه��م �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن �شعود 
�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملالية بال�شارقة 
للخيول  دب�����ي  مل����رب����ط  ج���ل���ب  �ل�������ذي 
مري�ج  �لعاملي  �لبطل  �لفحل  �لعربية 
مو�شم  يف  ال���ش��ت��خ��د�م��ه  ل��اإ���ش��ت��ف��ادة 
وت�شمن   .2013 ل���ل���ع���ام  �الإن�����ت�����اج 
�ل�شنوي عرو�شا مبهرة  �ملفتوح  �ليوم 
الأجمل خيول �ملربط وع�شر�ت �الأمهار 
و�ملهر�ت حديثة �لوالدة و�لتي تنحدر 
نا�شعة يف  �شجات  ذ�ت  ���ش��االت  م��ن 

�لبطوالت �لعاملية.
بالغا من  ��شتح�شانا  �لعرو�س  ولقيت 
ع�شاق خيل �جلمال �لذين عرو� عن 
�مليد�ن  �لر�ئعة يف  باالأجو�ء  �شعادتهم 
و�الإمكانيات  دب���ي،  مب��رب��ط  �الأخ�����ش��ر 
عر�س  خال  �كت�شفوها  �لتي  �لهائلة 
�إن����ت����اج �مل���رب���ط وروؤ��������س �خل���ي���ل �لتي 

ميتلكها، وكذ� مايتمتع به �ملربط من 
بنية حتتية �شخمة وحديثة التتوفر 
للعديد من �ملر�بط �لكرى �ملعروفة. 
�إىل  �إ�شافة  �ملربط،  زو�ر  �كت�شف  كما 
�لر�قي  �مل�����ش��ت��وى  �ل�����ش��ي��اف��ة،  ح�����ش��ن 
�ل��ت��ي خ�ش�س  �خل��ي��ل  م��ع  �لتعامل  يف 
فيه  �أً�شيا يحظى  م��اذ�  �ملربط  لها 

�خليل �لعربي بكر�مة خا�شة.
مبربط  �ملفتوح  �ليوم  جمهور  ومتكن 
دبي للخيول �لعربية من �لتقاط �شور 
�لتي  و�الأف��ر����س  �خليول  تذكارية مع 
�الإجن����از�ت  م��ن  ح��اف��ل  ب�شجل  تتمتع 
�لعاملية يف �لبطوالت �لدولية �الأوربية 
و�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، وم��ن��ه��ا بطلة 
�إف تي  �لفر�س  �الأمم  �لعامل وبطولة 
للمربط  �إجن����از  �أك���ر  �شاحبة  �شيلة 
خال �لعام 2012 ب5 �ألقاب كرى، 
ب��ط��ل بطولة  �آر م���ارك  ك��ي��و  و�ل��ف��ح��ل 
�حت�شنتها  �ل���ت���ي  �الأخ�������رية  �ل���ع���امل 
�إ�شافة  ب��اري�����س  �لفرن�شية  �لعا�شمة 

�إىل �لفحل �لعاملي �لز�ئر مري�ج.
�ليوم  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���وف���ود  وق���ام���ت 
�لعربية  للخيول  دبي  مبربط  �ملفتوح 
على  �طلعت  حيث  �مل��رب��ط  يف  بجولة 
و�لتجهيز�ت  �ل��ب��ن��ي��وي��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 
�أكر  �أح��د  منه  جعلت  �لتي  �حلديثة 
م�شتوى  على  �ملحلي  �الإن��ت��اج  وج��ه��ات 

�ل����ع����امل، ح��ي��ث ق����دم ك���ل م���ن حممد 
�ل���ت���وح���ي���دي وع���ب���د�ل���ع���زي���ز �مل���ر�زي���ق 
م�شتفي�شة  ���ش��روح��ا  �ل��ز�ئ��رة  ل��ل��وف��ود 
ح������ول م����ك����ون����ات �مل�����رب�����ط وم����ر�ح����ل 
�لعديد  ع��ن  و�أج����اب  �ل�شريع  ت��ط��وره 
�ل�شوء  ���ش��ل��ط��ت  �ل���ت���ي  �الأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن 
ب�شري  �ملتعلقة  �لق�شايا  خمتلف  على 
�لتقنية  �لعمل يف �ملربط و�مل�شتجد�ت 
من  مكنته  �ل��ت��ي  و�ل��ظ��روف  و�لفنية 
نيل  �ل���ق���ي���ادي���ة يف  �ل���ن���ت���ائ���ج  حت��ق��ي��ق 

�الألقاب وتطوير �الإنتاج �ملحلي.
وع��ق��ب �ن��ت��ه��اء �ل���ي���وم �مل��ف��ت��وح �لذي 
�أعقبته ماأدبة غذ�ء على �شرف �شيوف 
للجو�د  دبي  �مل�شاركن يف بطولة  دبي 
�لتوحيدي  حم���م���د  ع����ر  �ل����ع����رب����ي، 
دب���ي للخيول  مل��رب��ط  �ل���ع���ام  �مل�����ش��رف 
�لتي  ب��االأج��و�ء  �شعادته  ع��ن  �لعربية 
ميزت �ليوم �ملفتوح هذ� �لعام، وقال: 
�أن  �عتاد مربط دبي للخيول �لعربية 
ب�شوؤون  �ملعنين  �أم��ام كل  �أبو�به  يفتح 

خيل �جلمال وخا�شة �شيوف دبي من 
�لوفود �مل�شاركة يف بطولة دبي للجو�د 
�لعربي �لذين حتذوهم رغبة كبرية يف 
معرفة �ملزيد عن �ملربط �لذي تعرفو� 
عليه يف منا�شبات عاملية عديدة. ونحن 
�لكرمية  بالبادرة  �أي�شا  �ليوم  �شعد�ء 
من �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي 
�لذي  بال�شارقة  �ملالية  د�ئ���رة  رئي�س 
�لفحل  م��ن  �الإ���ش��ت��ف��ادة  للمربط  �أت���اح 
�ل�شكر  �لعاملي مري�ج ون�شكره خال�س 

�شنيعه  حل�شن  �الإم��ت��ن��ان  عظيم  م��ع 
و�الأخوة  �ل�شد�قة  �أو����ش��ر  يخدم  مبا 
�ل���وط���ن���ي خل���دم���ة �خليل  و�ل���ت���ع���اون 
�الإمار�ت  بريادة  و�الإحتفاظ  �لعربي 

يف �لعناية به وتطويره .
ل��ل��خ��ي��ول �لعربية  دب���ي  وك����ان م��رب��ط 
�الإنتاجية  وق���وت���ه  ري����ادت����ه  �أك�����د  ق���د 
خال �ملز�د �لذي �أقيم م�شاء �جلمعة 
ومعر�س  بطولة  هام�س  على  �ملا�شي 
و�ل���ذي نظمته  �ل��ع��رب��ي،  للجو�د  دب��ي 
�الإم����ار�ت مل���ز�د�ت �خل��ي��ل حيث متكن 
�أع��ل��ى �شعر للبيع  �مل��رب��ط م��ن حتقيق 
و�ملهر�ت  �مل���ه���ور  م���ن  ر�أ����ش���ا   60 ب���ن 
و�الأفحل و�الأفر��س وكان على �لفر�س 
ي�شرى �أخت رويال كلر من �الأم بقيمة 
�أل���ف دره���م، وذل���ك ف�شا عن   160
�حتكار �أكر ح�شة بن�شبة حو�يل 90 
% من مبيعات �ملز�د �لذي بلغت قيمة 
درهم  ماين   4 �الإجمالية  مبيعاته 
و�شاركت فيه مر�بط عربية وخليجية 

وحملية.
قائا:  �ل���ت���وح���ي���دي  حم���م���د  وع���ل���ق 
مربط  ب����ه  �أن����ي����ط  �ل������ذي  �ل�������دور  �إن 
�إن�شائه  م��ن��ذ  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  دب���ي 
�شامية  �أب��ع��اد  ح��ول  ي��رتك��ز  وتاأ�شي�شه 
�خ��ت�����ش��اره��ا يف ج��ان��ب��ن هما  مي��ك��ن 
�إي��و�ء �خليل �لعربي يف بيئته  حت�شن 

�لعناية  م��ن  حقه  و�إع��ط��ائ��ه  �الأ�شلية 
و�ل��رع��اي��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة و�ل��ت��ط��وي��ر ثم 
�الإ���ش��ت��ف��ادة من  م��ن  �ملنتجن  مت��ك��ن 
�ل��ت��ي ميتلكها  �ل��ه��ائ��ل��ة  �الإم���ك���ان���ي���ات 
�مل���رب���ط وي�����ش��ع��ه��ا ب���ن �أي�����دي �ملاك 

وت�شجيعهم  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م  ب���ك���اف���ة 
ح�شولهم  �أج���ل  م��ن  �ل�شبل  وت�شهيل 
على �أف�شل �ل�شاالت وهو ماي�شب يف 
�لنهاية يف �شالح �ملحافظةعلى �خليل 

�لعربي �الأ�شيل وتطويره .

�أطلق �شكاي د�يف دبي ديزرت كامب�س يف �إطار جهوده �لر�مية 
لتو�شيع قاعدة �مل�شاركة و�إتاحة �لفر�شة جلميع �شر�ئح �ملجتمع 
ي��وم )�الأخ���و�ت يف �لقفز باملظات( يف م��ب��ادرة ر�ئ��دة وجديدة 
من  �جلوية  �لريا�شية  للهو�يات  �مل��ر�أة  ممار�شة  لدعم  تهدف 

خال �لرنامج �خلا�س للتدريب باإ�شر�ف مدربة متخ�ش�شة
يوم  �ل��ذي نظم  باملظات(  �لقفز  )�الأخ���و�ت يف  برنامج  و�شهد 
�الأحد �ملا�شي جتاوبا كبري� من قبل �ل�شيد�ت و�لفتيات �لاتي 
�إر�شاد�ت  تلقي  يف  ممتعا  وق��ت��ا  وق�شن  �مل�����ش��ارك��ة  على  �قبلن 
�الإث���ارة من خو�س جتربة متميزة  �أج��و�ء  و�لتعود على  �لقفز 

دبي  �لدنيا  لد�نة  �لر�ئعة  باملناظر  و�ال�شتمتاع  �لقفز �حلر  يف 
على �رتفاعات �شاهقة. وقدم �شكاي د�يف دبي وت�شجيعا لتو�جد 
�ملر�أة يف مثل هذه �لريا�شيات �لكثري من �حلو�فز و�لتي ت�شجع 
�ل�شيد�ت و�لفتيات على �مل�شاركة م�شتقبا يف هذه �لريا�شة من 
خال توفري بيئة �آمنة ملمار�شة ريا�شة �لقفز باملظات باإ�شر�ف 

مدربات موؤهات يف تعليم مهار�ت �لقفز �حلر. 
دبي  د�ي��ف  �شكاي  يف  �لعمليات  مدير  بوكينيغر�  ر�وؤول  و�أك���د 
ي���وم �الأخ������و�ت يف �لقفز  ت��ن��ظ��ي��م  �أن م���ب���ادرة  دي�����زرت ك��ام��ب�����س 
�شر�ئح  جميع  �أم���ام  �لفر�شة  �إت��اح��ة  �ج��ل  م��ن  ت��اأت��ي  باملظات 

و�لقفز  �جل��وي��ة  �لريا�شيات  ح��ول  كثب  ع��ن  للتعرف  �ملجتمع 
�إن مقر �ملوؤ�ش�شة  باملظات وخا�شة �لعن�شر �لن�شائي ، م�شيفا 
��شتقبل �لكثري من �لر�غبات يف خو�س جتربة فريدة يف مبادرة 
)�الأخو�ت يف �لقفز باملظات( مع �ملدربات �ملحرتفات و�لاتي 
ي�شرفن على تدريب وتاأهيل �لر�غبن يف ممار�شة �لريا�شيات 
�جلوية وقد ده�شنا باالإقبال �لكبري �لذي وجده �لرنامج من 
�ملزيد  لتنفيذ  يحفزنا  �الأم��ر  وه��ذ�  �مل�شتهدفة  �ل�شريحة  قبل 
من �ملبادر�ت و�لتي تن�شب يف حتقيق �الأهد�ف �ملجتمعية �لتي 

ي�شعي �إليها �جلميع يف بناء جمتمع �شليم ومعافى.

يوم خا�ش لـ)الأخوات يف القفز باملظالت(

)�سكاي د�يف دبي( يدعم م�ساركة �ملر�أة بالريا�سات �جلوية

كبرية  تر�ثية  بحرية  تظاهرة  غ��د�  دب��ي  �شو�طئ  ت�شهد 
لل�شفن  دب���ي  �ل��ث��ان��ي��ة لبطولة  ���ش��ب��اق �جل��ول��ة  ب��ان��ط��اق 
دبي  ن���ادي  ينظمه  �ل���ذي  ق��دم��ا   60 �ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
وفعاليات  �أن�شطة  �شمن  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
ويحظى   2013-2012 �ل��ب��ح��ري  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
لل�شيار�ت  �حل��ب��ت��ور  �شركة  م��ن  ب��رع��اي��ة  �لكبري  �ل�شباق 
�لدويل  دب��ي  ن���ادي  �إد�رة  م��ن جمل�س  يف خ��ط��وة ج��دي��دة 
للريا�شات �لبحرية للتعاون و�إيجاد �ل�شر�كات �لت�شويقية 
مع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية لتقدمي �لدعم و�مل�شاندة لل�شباقات 
�ل��ب��ح��ري��ة وزي����ادة ح��م��ا���س �مل�����ش��ارك��ن م��ن خ���ال تقدمي 
و�شتقدم  و�مل��ادي��ة.  �لعينية  و�جلو�ئز  �حلو�فز  من  �ملزيد 
�شركة �حلبتور لل�شيار�ت ثاث �شيار�ت للفائزين باملر�كز 
�ملركز  �ل�شباق حيث �شيح�شل �شاحب  �لثاثة �الأوىل يف 
موديل  �شبورت  باجريو  ميت�شوبي�شي  �شيارة  على  �الأول 
كل  يف  �ملخ�ش�شة  �مل��ال��ي��ة  �جل��ائ��زة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   2013
�شباق ..بينما �شيح�شل �شاحب �ملركز �لثاين على �شيارة 
ميت�شوبي�شي �أيه �أ�س �ك�س موديل 2013 باالإ�شافة �إىل 
�جلائزة �ملالية ..فيما �شيح�شل �شاحب �ملركز �لثالث يف 
موديل  �ك�س  �إي  الن�شر  ميت�شوبي�شي  �شيارة  على  �ل�شباق 
2013 �إ�شافة �إىل �جلائزة �ملالية �ملخ�ش�شة يف كل �شباق. 
وينطلق �شباق �ليوم �لذي يعد بروفة ل�شباق �لقفال 23 
�لقمر نيوه  �لعا�شرة �شباحا من جزيرة  �ل�شاعة  يف متام 
قبالة  �لنهاية  وخ��ط  دب��ي  ���ش��و�ط��ئ  ب��اجت��اه  حنظول  ب��ن 
فندق برج �لعرب ومل�شافة ت�شل �إىل 28 ميا بحريا حيث 
حددت �للجنة �ملنظمة �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف �شباحا 
خط  نقطة  �إىل  �مل�شاركة  �ملحامل  لو�شول  موعد  ك��اآخ��ر 
م�شاركة  �شي�شهد  �لذي  �حلدث  النطاقة  تاأهبا  �لبد�ية 
�مل�شاركة  �ل�شفن  ق��ائ��م��ة  يف  ر�شميا  �شجلت  �شفينة   73
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلبتور  �أحمد  وق��ال  باحلدث. 
ما�شية  لل�شيار�ت  �حلبتور  �شركة  �إن  لل�شيار�ت  �حلبتور 
يف دعم ورعاية �الأحد�ث �لريا�شية �ملختلفة من منطلق 
�ل��وط��ن��ي��ة وت��ق��دمي �لدعم  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  حر�شها ع��ل��ى 
و�لريا�شية  �ملجتمعية  و�مل�شابقات  �لفعاليات  لكل  �لازم 
رعاية  خ��ال  م��ن  �ل�شركة تطرق  �أن  و�أ���ش��اف  ب��ال��دول��ة. 
فيها  �مل�شوؤولن  �إمي���ان  منطلق  م��ن  ج��دي��د�  بابا  �ل�شباق 
ب�شرورة ت�شجيع �أبناء �لوطن على �مل�شاركة يف مثل هذه 
�حل�شاري  �مل��وروث  على  بالتايل  و�ملحافظة  �لتظاهر�ت 
بالبحر  �ل�شابق  يف  �أهلها  �رتبط  و�لتي  لدولتنا  �لعظيم 
�ل���ذي �شكل �مل���اذ �الأم����ن وم�����ش��در �ل����رزق �ل��وف��ري لهم 

�ل�شيد  رح��ات  يف  و�مل��رة  �حللوة  �للحظات  معه  وعا�شو� 
و�لبحث عن �للوؤلوؤ. و�أ�شاد بالتعاون �مللمو�س �لذي وجدته 
�ل�شركة من نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �جلهة 
�لريا�شية  �الأح����د�ث  و��شت�شافة  تنظيم  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة 
�كت�شب  �ملحلي و�لعاملي و�لذي  �ل�شعيدين  �لبحرية على 
�أن رعاية  1988 موؤكد�  تاأ�شي�شه عام  �شمعة كبرية منذ 
�حد  وه���و  ق��دم��ا   60 �ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  �ل�شفن  ���ش��ب��اق 
�مل�شابقات �لعريقة �لتي �نطلقت عام 1993 �أي قبل 20 
�شنة يدعم �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة من جانبه �أ�شاد حممد �شهيل 
�لعيايل ع�شو جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة م�����ش��رف �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��رت�ث��ي��ة ب���ال���دور �لكبري 
وجمموعة  عام  ب�شكل  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  به  تقوم  �لذي 
�حلبتور و�شركة �حلبتور لل�شيار�ت ب�شكل خا�س يف دعم 
�لفعاليات �ملجتمعية و�لريا�شية مثمنا مبادرتها �لوطنية 
لل�شفن  دب��ي  بطولة  من  �لثانية  �جلولة  �شباق  رعاية  يف 
�ملوؤ�ش�شة  ت��و�ج��د  �إن  وق��ال  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�لبحرية يعزز  �لدويل للريا�شات  ك�شريك مع نادي دبي 
من �أهد�ف �لنادي ومكانة �ل�شباقات �لرت�ثية ..موؤكد� �أن 
مبادرة رعاية �حلبتور لل�شيار�ت من �شاأنها �أن جتعل من 
�حلدث منا�شبة كبرية خا�شة �ن �جلو�ئز �ملقدمة �شتزيد 
م��ن ح��م��ا���س �ل��ن��و�خ��ذة و�ل��ب��ح��ارة �مل�����ش��ارك��ن يف �ل�شباق 
وتدفعهم للمزيد من �لعطاء خال مر�حل �ل�شباق �لذي 
�ل�شر�عية  لل�شفن  دبي  بطولة  من  �لثانية  �جلولة  ميثل 
�ل�شباقات �لرت�ثية  60 قدما. ودعا م�شرف عام  �ملحلية 
جميع �مل�شاركن يف �ل�شباق �إىل �اللتز�م �لتام بالتعليمات 
�ل�شباق  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ب��احل��دث  �خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��روط 
يعتر  الأن��ه  و�ل��ن��و�خ��ذة  �مل��اك  �أهمية كبرية عند  ياأخذ 
�لروفة �الأخرية لل�شباقات يف دبي قبل �مل�شاركة يف عر�س 
للم�شافات   23 رقم  �ل�شنوي  �لقفال  �شباق  �ملو�شم  ختام 
دبي  �شو�طئ  وحتى  بونعري  �شري  جزيرة  من  �لطويلة 
ي�شعى  ح��ي��ث  خ��ا���ش��ة وجميلة  نكهة  �ل�����ش��ب��اق  مم��ا مي��ن��ح 
جميع �مل�شاركن �إىل �ختبار جاهزيتهم للحدث �ملرتقب 
�لعيايل  ووجه  �مل�شاركة  خال  �لتوفيق  للجميع  متمنيا 
�ل�����ش��ك��ر �جل��زي��ل �إىل �جل��ه��ات �مل��ت��ع��اون��ة م��ع �ل���ن���ادي يف 
�لعامة  �لقيادة  مقدمتها  ويف  �ملختلفة  �ل�شباقات  �إجن��اح 
�ل�شو�حل  حر�س  وقيادة  �الإد�ر�ت  مبختلف  دبي  ل�شرطة 
قناة  يف  ممثلة  ل��اإع��ام  دب��ي  وموؤ�ش�شة  �ل��ر�ب��ع  �ل�شرب 
دبي �لريا�شية وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �الإ�شعاف و�الإد�رة 

�لعامة للدفاع �ملدين بدبي.

مب�ساركة 73 حمماًل يف بروفة للقفال 23

رماتنا يخو�سون اليوم مناف�سات الدبل تراب

�لربيطاين هيدينج يتوج بطاًل و�الإيطايل بيلليو و�سيفًا لرماية �لرت�ب 
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نهيان بن ز�يد يهنئ حممد بن ز�يد بفوز �لعني بلقب دوري �ملحرتفني

قبل اأربع جولت من نهاية الدوري

�لعني يحرز �للقب �لثاين على �لتو�يل و�ل 11 يف تاريخه بثالثية يف مرمى دبي

هناأ �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�شمو  �ول  �لفريق   ، �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  ب���ن ز�ي����د �ل  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �العلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
رئي�س نادي �لعن رئي�س هيئة �ل�شرف ، و�شمو 
نهيان م�شت�شار �المن  �آل  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن 
�لنائب  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني 
�الول لرئي�س نادي �لعن �لنائب �الول لرئي�س 
ز�يد  بن  طحنون  �ل�شيخ  ،و�شمو  �ل�شرف  هيئة 
رئي�س  �لوطني  �المن  م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل 
لرئي�س  �ل��ث��اين  �لنائب  �لرئا�شة  ط��ري�ن  هيئة 

�ل�شرف  هيئة  لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �ل��ن��ادي 
، مب��ن��ا���ش��ب��ة ح�����ش��م ف���ري���ق �ل���ع���ن ل�����درع دوري 
يف  ع�شرة  �حلادية  للمرة  به  و�لفوز  �ملحرتفن 
تاريخه و�لثانية على �لتو�يل ، موؤكد� �شموه �ن 
لها  كانت  �لنادي  �د�رة  وتوجيهات  ورعاية  دعم 
��شتقر�ر  على  �ملبا�شر  و�نعكا�شها  �ل��ب��ارز  �الث��ر 
�لتي  �لر�ئعة  و�لعرو�س  �ملميز  و�الد�ء  �لفريق 
��شتحق من خالها �لفوز �ملبكر بلقب �لدوري 

عن جد�رة.
و�لتريكات  �لتهاين  بخال�س  �شموه  تقدم  كما 
�ل�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل����ن����ادي  �د�رة  جم��ل�����س  �ىل 

و�ىل  نهيان  �ل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �هلل  عبد 
، على  �لفريق  �الد�ري و�لفني والعبي  �لطاقم 
�جن���ازه���م �ل��ث��م��ن وت��ف��ان��ي��ه��م م��ن �ج���ل �ح���ر�ز 
نعهدها  �لتي  �لتاألق  م�شرية  ومو��شلة  �للقب 
من �لفريق �لعيناوي، مباركا جلماهري �لفريق 
ت�شجيعها  �ل��ن��م��وذج يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ري�����ش��ة 
وم�شاندتها  �ل��ف��ري��ق  تطلعات  خ��ل��ف  ووق��وف��ه��ا 

�ملميزة مل�شريته حتى تتويجه باللقب .
ودعا �شموه فريق �لعن �ىل ��شتثمار حالة �لفوز 
باللقب و�ملعنويات �لعالية و�لزحف �جلماهريي 
لعبور دور �ملجموعات و�لتاأهل �ىل �لدور �لثاين 

كرة  �ال���ش��ي��وي، ومتثيل  �مل��ح��رتف��ن  دوري  م��ن 
�المار�ت يف �ملحفل �لقاري ب�شورة نا�شعة .

و��شار �شموه �ىل �ن �جناز �لنادي �جلديد يوؤكد 
�لذي  و�ل��ف��ن��ي  �الد�ري  �الح����رت�يف  �لنهج  على 
و�لبطوالت  �مل�شابقات  م�شار  يف  �لفريق  ي�شلكه 
�لفاعلة  �خلطط  ،بجانب  و�خل��ارج��ي��ة  �ملحلية 
و�حل���ي���وي���ة �ل���د�ع���م���ة حل�����ش��ول �ل���ف���ري���ق على 
�ل����ذي ي��ع��زز م���ن م�شتوى  �الجن�������از�ت، �الم����ر 
م�شابقات كرة �لقدم �الإمار�تية ويخدم مكانتها 

على �ل�شعيدين �لقاري و�لدويل. 

•• العني- الفجر :

ب���ط���ول���ة دوري  ل���ق���ب  �ل����ع����ن  ح�������ش���م 
�ملحرتفن قبل �أربع جوالت من نهاية 
�ملناف�شة يف �أجو�ء ��شتثنائية يف ملعب 
�مل�شتحق  ف���وزه  بعد  وذل���ك  �ل��ق��ط��ارة، 
دبي  �شيفه  على  �أم�س  من  �أول  م�شاء 
�لتي  �مل����ب����ار�ة  يف  3-�شفر،  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
���ش��ه��ده��ا م��ل��ع��ب ط��ح��ن��ون ب��ن حممد، 

�شمن �جلولة �ل� 22 من �لبطولة.
�الأول  �للعب  �شوط  �لبنف�شج  و�أن��ه��ى 
م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى �ل�����ش��ي��وف ب��ه��دف دون 
�لغاين  �مل���ه���اج���م  ت���وق���ي���ع  ح���م���ل  رد، 
ي�شيف  �أن  قبل   ،  37 �أ�شامو�ه  جيان 
هديف  �لثاين  �ل�شوط  يف  نف�شه  جيان 
على   75-56 و�لثالث  �لثاين  �لعن 
�ل����ت����و�يل. وب���ال���ف���وز ي��ن��ج��ح �ل���ع���ن يف 
�لرقم   58 �ل���  �لنقطة  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�أياً  �إليه  �أن ي�شل  �مل�شتحيل  �لذي من 
من �الأندية �ملتناف�شة على لقب بطولة 
خال  �خلام�شة  ن�شختها  يف  �ل���دوري 
�جلوالت �الأربع �ملتبقية من �ملناف�شة.
�لعا�شر  �مل��رك��ز  دب��ي يف  يبقى  يف ح��ن 
�لعيناوية  �أظهر  نقطة.   23 بر�شيد 
�ملو�جهة  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ك���ب���رية  رغ���ب���ة 
يف ه��ز ���ش��ب��اك �ل��ف��ري��ق �ل�����ش��ي��ف، من 
و�ملحاوالت  �مليد�نية  �ل�شيطرة  خال 
دبي،  م��رم��ى  على  �جل���ادة  �لهجومية 
و�أر����ش���ل ع��م��ر ع��ب��د�ل��رح��م��ن متريرة 
�لذي  �أ���ش��ام��و�ه  جيان  للغاين  �شاحرة 
جنح يف �ملرور من مد�فع دبي قبل �أن 
يجد نف�شه حما�شر�ً بعدد من العبي 
�لكرة  �لذين جنحو� يف قطع  �الأ���ش��ود 
عملياتهم  منطقة  د�خ���ل  �أم��ام��ه  م��ن 
���ش��ي��ط��رة مطلقة  �ل��ع��ن  . وف��ر���س   2
�مليد�ن،  بو�شط  �ملناور�ت  على منطقة 
ل���ي���ج���ر �ل�������ش���ي���وف ع���ل���ى �ل����رت�ج����ع 

�العتماد  يف  و�لتفكري  الف��ت��ة  ب�شورة 
�ملعاك�شة.  �لهجومية  �مل��ح��اوالت  على 
�ل�شبق يف  �أن يحرز هدف  وك��اد جيان 
�ملو�جهة، بعد �أن هياأ له �شابط �إيقاع 
ر�أ�شية  متريرة  عموري  �مليد�ن  و�شط 
ر�ئعة، جعلت �الأول يف مو�جهة �ملرمى 
�أن  �لبعيدة غري  �لز�وية  نحو  لي�شدد 
�الأي�شر  �لقائم  ج��و�ر  �إىل  �لكرة مرت 

�شربة مرمى 7 . 
وب�������د� م��������ردود دب������ي ي��ت��ح�����ش��ن على 
ت��دري��ج��ي، م��ن خ���ال �اللتز�م  ن��ح��و 
و�لتي  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل������درب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ع��ت��م��د م���ن خ��ال��ه��ا خ��ط��ة حمكمة 
ل��ل��ح��د م���ن خ���ط���ورة �ل���ع���ن، بهدف 
تنظيم �خلطوط، و�ل�شعي �إىل تفعيل 
حماوالت �لفريق �لهجومية �ملعاك�شة، 
ركنية  ركلة  �إحد�ها  من  ك�شب  و�لتي 

مل ي�شتثمرها 23 .
ول���ك���ن ���ش��رع��ان م���ا �ن��خ��ف�����س م����ردود 

�ل�شاعة  ن�شف  م���رور  بعد  �ل�شيوف 
�لعن  وك��ث��ف  �مل��و�ج��ه��ة،  م��ن  �الأوىل 
من حماوالته �لهجومية على مرمى 
جريي�س  ك��ي��م��ب��و  وق������اد  �ل�������ش���ي���وف، 
معتمد�ً  م��ن��ظ��م��ة  ع��ي��ن��اوي��ة  ه��ج��م��ة 
�أن  بعد  �لعالية  �لفنية  مهارته  على 
ير�شل  �أن  قبل  دبي  تاعب مبد�فعي 
�لذي  �أ���ش��ام��و�ه  جليان  �شاحرة  بينية 
�أر�شلها  وب��دوره  لعموري  �لكرة  ح��ول 
م���ن مل�����ش��ة و�ح������دة ل�����ش��ق��ي��ق��ه حممد 
ت�شديدة  �أر���ش��ل  �ل���ذي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
ق���وي���ة ت����األ����ق يف �إب����ع����اده����ا �حل���ار����س 
30 . وجن���ح مد�فع  ج��م��ال ع��ب��د�هلل 
�إنقاذ  يف  �أحمد  �إ�شماعيل  �لقوي  دب��ي 
ه����دف عيناوي  م���ن  ف��ري��ق��ه  م���رم���ى 
�أر�شل عمر عبد�لرحمن  �أن  بعد  �أول، 
مت��ري��رة ر�ئ��ع��ة ���ش��رب ب��ه��ا دف���اع دبي 
لت�شل �إىل حممد عبد�لرحمن �لذي 
حولها من فوق �حلار�س مبهارة فنية 

عالية لتتجه نحو �ملرمى بهدوء حتى 
�أب��ع��ده��ا م���د�ف���ع دب���ي م���ن ع��ل��ى خط 

مرمى فريقه32.

حماولت عيناوية 
و�أطلق كيمبو جريي�س قذيفة �أر�شية 
�إىل  ز�ح��ف��ة م��ن خ���ارج �ملنطقة م��رت 
ب�شنتمرت�ت  �الأمي�����ن  �ل��ق��ائ��م  ج����و�ر 

قليلة �شربة مرمى 35 .
�أ�شامو�ه يف �إح��ر�ز هدف  وجنح جيان 
عالياً  ت��ط��اول  �أن  بعد  للعن  �ل�شبق 
�جلهة  م���ن  م��ر���ش��ل��ة  ر�ئ���ع���ة  لعك�شية 
�لي�شرى بقدم العب متو�شط �مليد�ن 
�أح���م���د �ل�����ش��ام�����ش��ي، ل��ي��ق��اب��ل��ه��ا جيان 
�لز�وية  يف  ق��وي��ة  ر�أ���ش��ي��ة  ب��ت�����ش��دي��دة 
معلنة  �الأ�شود  �شباك  �شكنت  �لبعيدة، 
عن هدف �لعن �الأول يف �ملبار�ة 37 
و�أه��در كيمبو جريي�س فر�شة ذهبية 
�لثاين،  بالهدف  فريقه  ف��وز  لتعزيز 

�أن تلقى بينية ر�ئعة من حممد  بعد 
�نفر�د  و�شع  يف  جعلته  عبد�لرحمن 
كامل بحار�س مرمى �لفريق �ل�شيف 
غري �أن �الأول تردد يف �لت�شديد ليمنح 
�ل�شيطرة على  جمال عبد�هلل فر�شة 
ب��ع��د ذل����ك حكم  43 و�أع����ل����ن  �ل���ك���رة 
�نتهاء  ع��ن  �لعاجل  ع��ب��د�هلل  �ل�شاحة 
�لعن  ب��ت��ق��دم  �الأول  �ل��ل��ع��ب  ����ش���وط 
�لعن  وتابع  رد  دون  بهدف  دبي  على 
�لثاين  �جل��زء  يف  �مليد�نية  �أف�شليته 
�لعار�شة  وت�������ش���دت  �مل���و�ج���ه���ة،  م���ن 
�أحمد  �أط��ل��ق��ه��ا  ل��ق��ذي��ف��ة ���ش��اروخ��ي��ة 
خارج  ثابتة  حرة  ركلة  من  �ل�شام�شي 

منطقة �جلز�ء 55 .
فوز  تعزيز  �أ���ش��ام��و�ه يف  وجن��ح جيان 
�لثاين،  �ل�����ش��خ�����ش��ي  ب��ه��دف��ه  ف��ري��ق��ه 
عندما �رتقى عالياً، لعك�شية وال �أحلى 
من  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل  حممد  �أر�شلها 
�جلهة �لي�شرى، لي�شدد عرها جيان 
�شباك  �شكنت  ق��وي��ة  ر�أ���ش��ي��ة  ت�شديدة 
�ل�����ش��ي��وف م��ع��ل��ن��ة ع���ن ث���اين �أه����د�ف 

و�أبعد   .  56 �مل����ب����ار�ة  يف  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج 
ح���ار����س م��رم��ى دب���ي ج��م��ال عبد�هلل 
ت�شدى  لفريقه عندما  هدفاً حمققاً 
�لذي  جيان  قادها  هجومية  ملحاولة 
عبد�هلل  حولها  قوية  ت�شديدة  �أطلق 
منها  ي�شتفد  مل  رك��ن��ي��ة  �إىل  ب��ر�ع��ة 
�لغاين  و�أبى �لدويل   .  60 �لعيناوية 
على  ي���وق���ع  �أن  �إال  �أ����ش���ام���و�ه  ج���ي���ان 
�ملو�جهة،  يف  له  �ل�شخ�شي  �لهاتريك 
من  مر�شلة  ك��رة  تلقى  عندما  وذل��ك 
حار�س مرمى �لعن عبد�هلل �شلطان، 
ل��ي��ق��اب��ل��ه��ا ب��ت�����ش��دي��دة م���ب���ا����ش���رة من 
حمرز�ً  �جل����ز�ء،  منطقة  ح���دود  على 
�لثالث  �ل���ع���ن  ه�����دف  خ���ال���ه���ا  م����ن 
�مل����ب����ار�ة  ل��ت��ن��ت��ه��ي   75 �مل���و�ج���ه���ة  يف 
ب��ف��وز �ل��ع��ن ع��ل��ى �ل�����ش��ي��وف بنتيجة 

3-�شفر. 
عبداهلل بن حممد : فوز م�ستحق 

باللقب 
ن���ادي  �د�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �آه������دى 
�ل��ع��ن ل��ك��رة �ل��ق��دم ،�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل 

بن حممد بن خالد �آل نهيان ،�للقب 
�حلادي ع�شر يف �لدوري و�لثاين على 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ،�إىل  �لتو�يل 
وهيئة  �ل��ن��ادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرف 
�أل نهيان �لنائب �الأول لرئي�س �لنادي 
�لعيناوي  ،و�جلمهور  �ل�شرف  وهيئة 
�لويف يف دعم فريقه يف جميع �الوقات 
�لفرتة  يف  ،خ�����ش��و���ش��ا  و�مل���ن���ا����ش���ب���ات 
من  �ملفاجئة  �خل�����ش��ارة  بعد  �ل�شعبة 
�الفتتاحية  �جل��ول��ة  3-6 يف  �اله��ل��ي 
من �ل��دوري . و�أك��د �أن �لعن ��شتحق 
�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  للقب  �الجن����از 
�أربع جوالت من نهاية �مل�شابقة  ،قبل 
وقدرته  �جليد  متيزه  على  ي��دل  ،م��ا 
على �حر�ز �أف�شل �لنتائج ،م�شري� �إىل 
�ل�شعب  ن���ادي  م��ع  �ملقبلة  �جل��ول��ة  �أن 
�ال�شا�شين  كل  م�شاركة  ت�شهد  ال  قد 
ب�شبب �أهمية �ملو�جهة �لتي تليها مع 
نادي �ال�شتقال �الير�ين يف �لبطولة 
�ال�شيوية ،لكن �لقر�ر يف نهاية �المر 

يعود �إىل تقدير �جلهاز �لفني بقيادة 
�مل���درب �ل��روم��اين �أوالري���و ك��وزم��ن . 
مع  �شعبة  مو�جهة  :تنتظرنا  وق���ال 
�لهال �ل�شعودي يف �لريا�س ،و�لتاريخ 
ي���وؤك���د �أن���ن���ا مل ن�����ش��ت��ط��ع �ل���ف���وز على 
ملعب �ال�شقاء يف �ل�شعودية ،لكن نثق 
�لقوية  �لاعبن وعزميتهم  �ر�دة  يف 
لتجاوز جميع �لظروف وح�شد �لفوز 
�لدور  ب��ل��وغ  ي��ع��زز حظوظنا يف  �ل���ذي 
و�أ�شار   . �لقارية  �مل�شابقة  من  �لثاين 
�لنادي  �د�رة  ب���ن  �ل��ع��اق��ة  �أن  �إىل 
و�ل���اع���ب���ن ر����ش��خ��ة ق���وي���ة يف �ط���ار 
�الحرت�م �ملتبادل ،فاملهم بالن�شبة لنا 
ح�شد �لنتائج �جليدة و�لوقوف �شفا 
�لعيناوية.  �لطموحات  خلف  و�ح���د� 
ت��األ��ق �لاعب  ���ش��وؤ�ل ح��ول  ورد� على 
جمهور   : قال  جيان  �أ�شامو�ه  �لغاين 
وكل  جيان  من  �لكثري  ينتظر  �لعن 
�لاعبن يف �مليد�ن ،وثقتنا ال حدود 
�جل���ي���دة لاعب  �الم���ك���ان���ات  ل��ه��ا يف 
ج��ي��ان وع��ودت��ه �إىل �ح����ر�ز �الأه����د�ف 
قدر�ته  توؤكد  دبي  مرمى  يف  بثاثية 
�ل�شيخ  و�م��ت��دح   . �ملمتازة  �لهجومية 
�لكبرية  ب��ن حممد �جل��ه��ود  ع��ب��د�هلل 
�لتي ��شطلع بها مدرب �لعن كوزمن 
وقال �إن �ملعاملة �لر�قية من كوزمن 
�لعائلة  روح  جت�����ش��د  �ل��اع��ب��ن  م���ع 
�ل��و�ح��دة ،ف��ق��د ك��ان ر�ئ��ع��ا يف ��شلوبه 
 . ع��دة  �أم��ور  �الد�رة كثري� يف  و�شاعد 
وحول مو�شوع �حرت�ف �لاعب عمر 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ق���ال : ال خ���اف على 
وطنية يجب  ث��روة  �ل��اع��ب عمر  �أن 
ي�شعدنا  ،و�ح���رت�ف���ه  عليها  �حل��ف��اظ 
،ل��ك��ن ال ي��وج��د �أي ع��ر���س ر���ش��م��ي يف 
هذ� �خل�شو�س ،ونتطلع �إىل �حرت�ف 
�لدولة  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي���ع���ود  ج��ي��د 

و�ملنتخب و�لنادي و�لاعب .

�إىل دول��ة قطر  �أوف��ردر�ي��ف ري�شينغ  و�شل فريق 
بالتح�شري�ت  وب�����د�أ  �جل�����اري  �الأ����ش���ب���وع  م��ط��ل��ع 
�ل�شرورية مل�شاركته يف ر�يل �شيلن �ل�شحر�وي، 
�جلولة �لثالثة من بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات 
�لذي �شيقام خال  �ل�شحر�وية �لطويلة )فيا(، 

�لفرتة من 22 � 26 �أبريل �جلاري.
�لبلجيكي  ري�شينغ  �أوف���ردر�ي���ف  فريق  وي�����ش��ارك 
�ل�شحر�وي  �شيلن  ر�يل  يف  ر�يل  �شيار�ت  باأربع 
�لذي �شي�شتمر �أربعة �أيام. وت�شم طو�قم �لفريق 

�الأربعة كل من �لثنائي �لر�زيلي رينالدو فاريا 
لتكر�ر  يطمحان  �ل��ل��ذ�ن  جوجلمان  وجو�شتافو 
�ملا�شي،  م��ار���س  يف  �إيطاليا  باها  ب��ر�يل  فوزهما 
�أوفردر�يف  فريق  �شيار�ت  من  و�ح��دة  وي��ق��ود�ن 

ري�شينغ �لتويوتا هايلوك�س.
�لفنزويلي  �لثنائي  �لثاين  �لفريق  طاقم  وي�شم 
مونزيو كوفارو ود�نيال ميني�شي�س �للذ�ن �أحر�ز� 
موؤخر�ً  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  يف   12 �ملركز 
�لر�يل،  م��ن  �الأخ���رية  �ملرحلة  يف  تاأخرهما  بعد 

و�شيقود �لطاقم �لفنزويلي �شيارة �لفريق �لثانية 
نقاط  �ملزيد من  �شعياً حل�شد  هايلوك�س  تويوتا 
�لفنزويلية  �ل�شياحة  هيئة  مب�شاندة  �لبطولة 

ووز�رة �لريا�شة و�ل�شركة �لفنزويلية للبرتول.
�أوفردر�يف  فريق  �شيارة  مقود  خلف  و�شيجل�س 
�ل��ب��ول��ن��دي مارتن  �ل���ط���اق���م  �ل��ث��ال��ث��ة  ري�����ش��ي��ن��غ 
كازمار�شكي وبارنلميج بوبا. و�شارك �لثنائي قبل 
للمرة  �ل�����ش��ح��ر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  يف  �أ�شبوعن 
حلبة  يف  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ش��ة  �إىل  وو����ش���ا  �الأوىل 
مر�شى يا�س يف �ملركز �لتا�شع للرتتيب �الإجمايل 
للر�يل. ويتوجه �لطاقم �لبولندي �إىل �شحارى 
�شمن  متميزة  نتيجة  بتحقيق  ثقة  وكله  قطر 

�لع�شرة �الو�ئل.
�ل�شائق  م���ن  �ل����ر�ب����ع  �ل���ف���ري���ق  وي���ت���األ���ف ط���اق���م 
ب��اي��ي��ف وماحه  �ي�����دن رح���ي���م  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين 
و�شيقود  دمي���ي���ان���ي���ن���ك���و.  ف����ادمي����ري  �ل���رو����ش���ي 
ري�شينغ  �أوف���ردر�ي���ف  ف��ري��ق  �شيارة  �لطاقم  ه��ذ� 
�لثنائي  و�شيناف�س  هايلوك�س.  تويوتا  �ل��ر�ب��ع��ة 
�ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين و�ل���رو����ش���ي حت���ت م��ظ��ل��ة فريق 
الأول  �لبلجيكي  �لفريق  �إىل  �ن�شم  �لذي  �أ�شتانة 
مرة. و�شبق �أن �شارك فريق �أ�شتانة يف عدد كبري 
م��ن �ل��ر�ل��ي��ات �ل�����ش��ح��ر�وي��ة �ل��ط��وي��ل��ة، وي�شعى 
الحقاً  ه��اي��ل��وك�����س  ت��وي��وت��ا  ب�����ش��ي��ارت��ي  للم�شاركة 

خال �ملو�شم.

م�����ارك فورِتن  ج����ان  �ل�������ش���ي���اق، حت����دث  ه����ذ�  يف 
ق��ائ��ًا: لقد  ري�شينغ  �أوف���ردر�ي���ف  ف��ري��ق  م��دي��ر 
�زدحاماً  �الأك��ر  �ملا�شية  �لقليلة  �الأ�شابيع  كانت 
�شمن برنامج مناف�شة �لفريق يف بطولة �لعامل 
بقي  وقد  )فيا(.  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات 
��شد�ل  بعد  �الأو�شط  �ل�شرق  فريقنا يف  جزء من 
�ل�شتار على ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي، لتح�شري 
�ل�����ش��ح��ر�وي يف قطر.  �شيلن  ل���ر�يل  �ل�����ش��ي��ار�ت 
وكلي ثقة باأن لدينا فر�شة جيدة لتحقيق نتيجة 
�شت�شكل  طو�قمنا  ت�شكيلة  ب��ان  و�أع��ت��ق��د  ج��ي��دة. 
وح�شل   . �ملناف�شة  �لفريق  من  للعديد  مفاجاأة 
مكثفة  م�شاندة  على  ري�شينغ  �أوف��ردر�ي��ف  فريق 
�ل�شحر�وي  ���ش��ي��ل��ن  ل����ر�يل  �ل��ت��ح�����ش��ري  خ����ال 
�لوكيل  و�أخ��و�ن��ه  �لغني  عبد  عبد�هلل  �شركة  من 

�حل�شري ل�شيار�ت تويوتا ولكز�س يف قطر. 
وك�����ان ف���ري���ق �أوف������ردر�ي������ف ري�����ش��ي��ن��غ ق���د حظي 
مب�شاندة �شركة عبد�هلل عبد �لغني و�أخو�نه عام 
2012 عندما �شارك يف ر�يل �شيلن �ل�شحر�وي 
للرتتيب  و�ل����ث����اين  �الأول  �مل���رك���زي���ن  و�أح��������رز 
�لبطل  �لفريق  �شيارتي  ق��اد  حيث  ل��ل��ر�يل  �ل��ع��ام 
�لقطري �ملخ�شرم نا�شر �شالح �لعطية و�ل�شائق 
�الأرجنتيني لو�شيو �ألفاريز. وي�شر �لفريق تعزيز 
رو�بطة مع �ل�شركة �لقطرية �ملرموقة هذ� �لعام 

�أي�شاً.

�ل�شحر�وي  ���ش��ي��ل��ن  ر�يل  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ش��ت��ه��ل 
�لفني  و�ل��ف��ح�����س  �مل�����ش��ت��ن��د�ت  ب��ت��وث��ي��ق   2013
�مل��ت�����ش��اب��ق��ن وع��ق��د �ج��ت��م��اع تنويري  ل�����ش��ي��ار�ت 
�نطاق �حل��دث يف حلبة  وم��وؤمت��ر �شحفي قبل 
21 و22  �لدولية �شمال �لدوحة يومي  لو�شيل 

�أبريل �جلاري.
�ل��������ر�يل، مرحلة  م����ر�ح����ل  ف���احت���ة  و���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
�مل�����ش��اه��دي��ن �ال���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ع��د ظهر 

قبل  �ل��دوح��ة،  كورني�س  �أب��ري��ل يف   22 �الث��ن��ن 
�أق�شام  �أرب��ع��ة  م��ن  �الأول  الجتياز�لق�شم  �لتوجه 

يوم �خلمي�س 23 �أبريل. 
�جل��ن��وب��ي��ة م�شرحاً  ق��ط��ر  ���ش��ح��ارى  و���ش��ت�����ش��ك��ل 
يف  �ل��ر�يل  �شيار�ت  بن  �حلامية  �ملناف�شة  ملعارك 
�إىل �الربعينات، يجتاز  ظل درج��ات ح��ر�رة ت�شل 
خالها �ملت�شابقون �أق�شام �لر�يل �لثاثة �ملتبقية 

قبل �لنهاية يوم �جلمعة 26 �أبريل �جلاري.

ه��ن��اأ �ل��دك��ت��ور ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر جمموعة 
م�شاف  �إىل  ب��ال��ت��اأه��ل  �الإم������ار�ت  ف��ري��ق  �لنعيمي 
ث��اث جوالت  قبل  �لقدم  لكرة  �ملحرتفن  �أن��دي��ة 
�أول  تعادله  م��ن  �ل��رغ��م  ،على  �مل�شابقة  نهاية  م��ن 
من �أم�س مع نادي �لفجرية 3-3 ،وقال �إن �لنادي 
بف�شل  �ملحرتفن  �لر�ئعة لدوري  �لعودة  ��شتحق 

�جلهود �لكبرية من �د�رة �لنادي و�جلمهور .
و�أكد �أن جمموعة �لنعيمي �آثرت م�شاركة �ل�شقور 
،بق�شيدة  �ملحرتفن  دوري  �إىل  بالتاأهل  �لفرحة 
�ملزروعي  �شيف  كلمات  �لر�ئع من  �الجن��از  متجد 

�أقل  متثل  ،حيث  �مل��زروع��ي  فا�شل  و�أحل���ان  وغناء 
تقدير للجمهور �لويف �لذي ظل �لد�عم �لرئي�س 

للنادي و�لاعبن يف �ملرحلة �ملا�شية .
و�أ�شار �إىل �أن �ملجموعة تنوي و�شع خطة طموحة 
�ملو�شم  يف  �لريا�شية  و�الن�شطة  �الأن��دي��ة  لرعاية 
�لريا�شية  �ل�شر�كة  ،بعد دخولها يف خط  �جلديد 
�الأمل��اين ،م�شري�  ،ون��ادي �شالكة  �لوحدة  ن��ادي  مع 
توؤكد  �الأمل��اين خطوة مهمة  �لنادي  رعاية  �أن  �إىل 
�لدوريات  �أف�شل  يف  للمجموعة  �مل�شرف  �حل�شور 

�لعاملية .

بحث �شعادة �أحمد �ملزروعي �أمن �ل�شر �لعام لاحتاد �لريا�شي 
لتن�س  �الإم���ار�ت  �حت��اد  وف��د  مع  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لعام 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �لبحر  جمعة  �حمد  برئا�شة  �لطاولة 
�لتعاون  �شبل  �لطاولة  تن�س  �لوطنية الحتاد  �ملنتخبات  مدير 

بن �جلانبن.
ومت خ���ال �الج��ت��م��اع �ل���ذي ح�����ش��ره حم��م��د ج��ا���ش��م �ملهريي 
م��دي��ر �الحت����اد �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وحم��م��د �جل���وه���ري �مل��دي��ر �ملايل 
مناق�شة �لعديد من �جلو�نب �لتي تخدم قاعدة �للعبة يف فرق 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �أبوظبي و�لتي ت�شم �لعديد 
�تفاقية  خ��ال  من  وذل��ك  و�ملقيمن  �ملو�طنن  �لاعبن  من 
�شر�كة يتم توقيعها يف مايو �ملقبل ملزيد من �لتن�شيق و�لتعاون 

بن �الحتادين.
�لهاملي  �أحمد  بن  �شيف  �شعادة  للوفد حتيات  �ملزروعي  ونقل 
�لرئي�س  نائب  �ل�شويدي  نا�شر  و�شعادة خليفة  �الحتاد  رئي�س 
�لتعاون مبا يخدم  �ملزيد من  .. متمنيا  �لطاولة  لوفد �حت��اد 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ل�شركات  �شباب �الإم��ار�ت و�لعاملن يف 

و�لهيئات �أع�شاء �حتاد �ملوؤ�ش�شات.
من جانبه �شكر �أحمد �لبحر با�شم �شعادة د�وود عبد �لرحمن 
رئي�س  نائب  �لع�شم  �إبر�هيم  و�ل�شيد  رئي�س �الحتاد  �لهاجري 
علي  �ملوؤ�ش�شات  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�س  �الحت���اد 
�أن  متنياته  ع��ن  معربا  �لكثري  ج�شدت  �لتي  �لتعاون  م��ب��ادرة 

حتقق �ل�شر�كة �الأهد�ف �ملرجوة . 

�تفاقية �سر�كة بني �حتادي �ملوؤ�س�سات �حلكومية وتن�س �لطاولة جمموعة �لنعيمي ت�سارك �ل�سقور فرحة �لتاأهل �إىل �أ�سو�ء �ملحرتفني

على منت اأربع �سيارات رايل

فريق �أوفردر�يف ري�سينغ ي�سد �لرحال �إىل قطر للم�ساركة يف ر�يل �سيلني �ل�سحر�وي 2013 
الربازيلي فاريال والفنزويلي كوفارو يتطلعان لل�سدارة والبولندي كازمار�سكي والكازاخ�ستاين رحيم باييف يطمحان للتاألق



�رتد�ء �لرجال للتنورة تزيد خ�سوبتهم
�ال�شكتلندية  �لتنانري  ي��رت��دون  �لذين  �ل��رج��ال  �أن  جديدة  در����ش��ة  وج��دت 

يتمتعون بخ�شوبة �أكر.
وذكرت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية �أن �لباحثن يف جامعة )�إر�شامو�س( 
يف روترد�م، وجدو� �أن �لرجال �لذين يرتدون �لتنانري �ال�شكتلندية لديهم 

نوعية �أف�شل من �حليو�نات �ملنوية، وبالتايل تكون خ�شوبتهم �أكر.
�لبنطال حتتها توّفر  �رت��د�ء  �لتنانري من دون  �أن هذه  �إىل  �لعلماء  و�أ�شار 

بيئة مثلى للحيو�نات �ملنوية كي تعي�س.
�ملني، فهي حتتاج الأن  كافية من  تنتج �خل�شيتان م�شتويات  �أن  �أجل  ومن 

تكون درجة حر�رتها �أقل 3 درجات مئوية عن درجة حر�رة �جل�شم.
و�أظهرت �الأبحاث �الأخرية �إىل تر�جع عاملي يف نوعية �ملني عند �لرجال على 
مدى 50 �شنة، وما ز�ل من غري �لو��شح بعد �شبب تر�جع هذه �لنوعية، 

لكن �لتغيري�ت يف �أ�شلوب �حلياة وزيادة �لتلوث هما عامان ممكنان.
على  ينتج  �ال�شكتلندية  �لتنورة  �رت��د�ء  �إن  كومباجن  �إروي��ن  �لباحث  وق��ال 
على  �حلفاظ  على  ي�شاعد  �إذ  �ملنوية،  للحيو�نات  مثالية  بيئة  �الأرجحية 

درجة حر�رة طبيعية ونوعية جيدة من �ملني .

رو�سيا تر�سل حديقة حيو�نات �إىل �لف�ساء 
و�شع �شاروخ رو�شي من نوع �شيوز �م�س قمر�ً �شناعياً رو�شياً يقل كائنات 

حية يف �ملوقع �ملد�ري �خلا�س به يف �لف�شاء.
�لف�شاء  وك��ال��ة  با�شم  ناطق  ع��ن  �لرو�شية  نوفو�شتي  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�لرو�شية )رو�شكو�شمو�س( �أن �لقمر �ل�شناعي بيون1-�أم و�شل �إىل �ملوقع 
�إىل  وحمله  كيلومرت�،   575 �رت��ف��اع  على  �لف�شاء  يف  ب��ه  �خل��ا���س  �مل���د�ري 
الإطاق  بايكونور  قاعدة  من  �نطلق  �ل��ذي  �أ  �شيوز2.1-  �شاروخ  �لف�شاء 

�الأقمار �ل�شناعية يف كاز�خ�شتان.
�لبيولوجية  �لطبية  �ل��در����ش��ات  معهد  م��ن  �إيلين  يفغيني  �ل��ع��امل  وك���ان 
�لرو�شي قد �أخر �لوكالة �لرو�شية باأن �لقمر �ل�شناعي بيون1-�أم يحمل 
جمهرية  حية  وكائنات  وح�شر�ت  و�أ�شماكاً  فئر�ناً  ت�شم  حيو�نات  حديقة 

ونباتات.
من  �لتحقق  �لف�شاء  �إىل  �حلية  �لكائنات  �إر���ش��ال  من  �لهدف  �أن  و�أو���ش��ح 
ت��اأث��ر �ل��ك��ائ��ن��ات �حل��ي��ة ب��ان��ع��د�م �ل����وزن وت���اأث���ري �ل��رح��ل��ة �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة على 
�جلهاز �لور�ثي للحيو�نات. كما يحمل �لقمر �ل�شناعي بيون1-�أم نيازك 
تدخل  عندما  �ل�شديدة  ب��احل��ر�رة  �لنيازك  تاأثر  من  للتحقق  ��شطناعية 
�لغاف �جلوي لاأر�س وتقرتب من �شطح �الأر�س. ويجب �أن تعود حديقة 

�حليو�نات و�لنيازك �إىل �الأر�س بعد �شهر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سوبرمان مالحق قانونيًا 
كاين،  دين  �الأمريكي  �ملمثل  وجد 
�لبطل  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ج�����ش��د  �ل������ذي 
ورطة  نف�شه يف  �شوبرمان  �خل��ارق 
قانونية بعدما رفعت �شده دعوى 
لت�شديد �شر�ئب تخلف عن دفعها 

بن �لعامن 2011 و2012.
م�شكلة  �ن  زي  �إم  ت��ي  و�أف���اد موقع 
كاين هذه برزت يف �لذكرى �ل�75 
لوالدة كتاب �شوبرمان �لكوميدي، 
تطالبانه  دع���وي���ن  ي���و�ج���ه  ح��ي��ث 

بدفع �أكر من 193 �ألف دوالر. 

منزل مالوين ب�  4.75 ماليني دوالر 
�شر�ء  ع��ل��ى  ف��ق��ط  �أ����ش���ه���ر   8 ب��ع��د 
و�لنظام  �ل��ق��ان��ون  م�شل�شل  جن��م 
كري�شتوفر   ،  law and order
مالوين، منزاًل يف كونيتيكت، قرر 
ماين   4.75 لقاء  للبيع  عر�شه 

دوالر. 
�الأمريكي  ري��ل��ت��ور  م��وق��ع  و�أورد 
��شرت�ه  �ل��ذي  �مل��ن��زل  لبيع  عر�شاً 
م����ال����وين م���ن���ذ 8 �أ����ش���ه���ر ل���ق���اء 4 

ماين و750 �ألف دوالر.

�أخذت رفات و�لدها
 �إىل �مل�سرف الإثبات وفاته 

�أثبات وفاة و�لدها، لتتوقف  �أمريكية على  �مر�أة  �أ�شّرت 
كان  فما  دي��ون��ه،  بت�شديد  �ملطالبة  �ل��ر���ش��ائ��ل  تلقي  ع��ن 
�شحيفة  وذك�����رت  �مل�����ش��رف.  �إىل  رف���ات���ه  �أخ����ذ  �إال  م��ن��ه��ا 
عاماً(،   31( ب��ري���س  �شيوبهان  �أن  �لريطانية،  م���ريور 
�إثر  ت��ويف  و�ل��ده��ا  �إن  قالت  �نكلرت�،  يف  �شتوكبورت،  م��ن 
�إ�شابته ب�شرطان �لعظام عن 67 عاماً يف ت�شرين �الأول/

ر�شالة   20 حينها  من  تلقت  ولكنها   ،2011 ع��ام  �أكتوبر 
عن  ناجت  بدين  تطالبها  �لوطني  ��شكتلند�  م�شرف  من 
بري�س،  وق��ال��ت  دوالر�ت.   9 بقيمة  م���ال  �شحب  عملية 
ن�شخة عن وثيقة وفاة  �مل�شرف ومعها  �إىل  �إنها توجهت 
و�لدها بعد �أ�شبوعن من موته، ولكن �مل�شرف �أ�شّر على 
�إىل  �ل��دي��ن  �رت��ف��ع  �ل��وق��ت  �الأ�شلية، وم��ع  �لوثيقة  روؤي���ة 
955.31 دوالر�ً. وتابعت �أخذت �أبي �إىل �مل�شرف وو�شعت 
�الأب  �إغاق ح�شاب  �مل�شرف  و�أعلن   . �لن�شد  رماده على 

بعد زيارة �بنته �الأخرية �إىل �مل�شرف.

مكن�سة ت�سمع �الأو�مر فتنفذها
على  �لتعّرف  بقدر�ت  جي  �إل  من   Robomop مكن�شة 
�ل�شوت وتنفيذ �الأو�مر �ل�شادرة عن �الأ�شخا�س. �شركة 
يف  �لكهربائية  �الأج��ه��زة  �شناعة  ع��م��اق   Roboking
�الأو�م����ر  م��ن  �ل��ع��دي��د  تفهم  �ملكن�شة  �أن  �أك����دت   ، ك��وري��ا 
على  �أي�����ش��اً،  �لت�شفيق  �أ����ش���و�ت  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  وميكنها 
�شبيل �ملثال مع �لت�شفيق مرتن، �جلهاز يذهب تلقائياً 
�مليكروفونات  �ل�شر يف  �ملوؤقت، ويكمن  �لتوقف  �إىل و�شع 
�ملنت�شرة يف جميع �أنحاء �ملكن�شة و�لتي تعمل على متييز 
�جتاه  يف  تلقائياً  و�ل��ت��ح��رك  عليها  و�ل��ت��ع��رف  �الأ���ش��و�ت 
�ل�شوت، وفقاً لل� ديلي ميل �لريطانية. �ملكن�شة �جلديدة 
�شتباع يف كوريا يف نهاية �لعام �جلاري ب�شعر 500 جنيه 
�إ�شرتليني ، وتقول �شركة LG �إن �ملاكينة �أ�شبحت �أكر 
�مل��ا���ش��ي��ة، خا�شة  ك��ف��اءة و�أك����ر عملية م��ن �الإ����ش���د�ر�ت 
�ملزدوجة  �ل��ك��ام��ري�ت  و����ش��ت��خ��د�م  �جل����در�ن  تنظيف  يف 
تعمل  �شو�ء.  و�ملنخف�شة على حد  �ملرتفعة  �ملناطق  مل�شح 
ومتتاز  ���ش��ح��ن��ه��ا،  ب��ع��د  دق��ي��ق��ة   100 مل���دة   Robomop
ب�شوتها �لهادئ لدرجة �أن �مل�شتخدم �شي�شاهد �لتلفزيون 

دون �ل�شعور باأي �إزعاج �أثناء عملها.

عميد �لب�سرية يحتفل مبيالده �ل� 116 
�حتفل عميد �لب�شرية �لياباين جريومون كيمور� �لذي 
ي��ع��ت��ر �الإن�����ش��ان �الأك����ر ���ش��ن��اً يف �ل���ع���امل، ب��ع��ي��د مياده 
�ل�116. وذكرت و�شائل �إعام يابانية �أن كيمور� ولد عام 
25 �بن حفيد و13 حفيد حفيد. ويقول  1897، ولديه 
�إنه ال يدخن، وي�شرب �لكحول باعتد�ل وي�شبع من �الأكل 
�الأكل  ���ش��ع��ار  ي��رف��ع  �إن���ه  ك��ي��م��و�ر  وي��ق��ول   .%  80 بن�شبة 
�لقليل و�لعي�س �ملديد. و�شيبد�أ باحثون يف كيوتو در��شة 
حول كيفية متكنه من �لعي�س طو�ل هذه �ملّدة، وي�شّمون 

�إليها �أ�شخا�شا �آخرين يف �ملدينة جتاوزو� �شّن �ملائة.

حمية تعتمد على �لنوم 
�أغ��رب حمية على وجه �الإط��اق، حيث  يعتر �لبع�س �أن حميًة مبنيًة على فقد�ن �ل��وزن �لز�ئد خال �لنوم هي 
خ�شرت �أميي فر�نكيل �لتي �تبعت �حلمية �جلديدة 22 كيلوغر�ماً موؤكدة �أنها حمية فعالة. وتدعى �حلمية باأنها 
�أبوفيان تفا�شيل  د. كاروالين  و�أو�شحت  �لنوم.  �أثناء  �لوزن  �إنقا�س  �الأ�شا�شي  حمية بن ع�شية و�شحاها وهدفها 
�حلمية قائلة: يف �لليلة �الأوىل تاأخذ ق�شطاً من �لنوم ملدة ثماين �شاعات وتخ�شر كيلوغر�ماً، و�إذ� ��شتمريت يف �أخذ 
ق�شط كاٍف من �لنوم، �شتتغلب على �ل�شعور باجلوع �ملفاجئ . و�أكدت �أبوفيان �أن تناول طعام غني بالروتينات ملدة 6 
�أيام ويوم و�حد يحتوي على �شو�ئل فقط مع �أخذ ق�شط كاٍف من �لنوم ي�شاوي خ�شارة �لوزن، وال ي�شرتط ممار�شة 
�لريا�شة يف هذه �حلمية. وقالت: �شوف تفقد �لدهون وحتتفظ بكتلة �لع�شات ب�شبب �لروتن . وهناك كثري من 
�النتقاد�ت لهذه �حلمية �جلديدة و�شكوك حول خ�شارة �لكثري من �لوزن يف وقت ق�شري. ومن جانبه قال د. كيث 
�أيوب: ميكن �أن تفقد كيلوغر�ماً يف ليلة ولكن ذلك لن يكون دهوناً، �شوف يكون ماًء، ومن �أجل �إنقا�س كيلوغر�م 
من دهون �جل�شم يف ليلة يجب حرق �شبعة �آالف �شعرة حر�رية، وهذ� �الأمر م�شتحيل �أثناء �لنوم . وتقّر د. �أبوفيان 
�تباع نظام  �إن  �ملخزنة يف �جل�شم، وتقول  �ل�شو�ئل و�الأم��اح  �لتي تنق�س معظمها من  �الأوىل  �لكيلوغر�مات  باأن 

غذ�ئي عايل �لروتينات ي�شهم ب�شكل كبري يف �إنقا�س �لوزن.
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تعمل خادمة من �أجل حبيبها
�لعا�شمة  ب�شرطة  �جل��ن��ائ��ي  و�ل��ت��ح��ري  �ل��ب��ح��ث  ف���رق  �أل��ق��ت 
�ملقد�شة �لقب�س على فتاة �شعودية )24 عاماً(، �نتحلت هوية 
من  ل��ل��زو�ج  خططها  ف�شل  بعد  خ��ادم��ة،  للعمل  مينية  ف��ت��اة 
�لتو��شل  �أحد مو�قع  �لباك�شتاين، تعرفت عليه عر  حبيبها 

�الجتماعي، وتركت بيتها بجيز�ن من �أجله.
�جلنائي  و�ل��ت��ح��ري  �ل��ب��ح��ث  �إد�رة  �أن  �شبق  م��وق��ع  وبح�شب 
نظريتها  م��ن  معلومات  ��ت  ت��ل��َقّ �ملقد�شة  �لعا�شمة  ب�شرطة 
�أ�شرتها،  منزل  من  هاربة  �شعودية  فتاة  ب��اأن  جيز�ن  ب�شرطة 

�جتهت ملكة منذ �شهر تقريباً.
وحتركت فرق �لبحث و�لتحري �جلنائي، ومت حتديد موقعها 
و�شائل  ع��ر  علية  تعرفت  �ل���ذي  حبيبها  على  �لقب�س  بعد 
بلو�شي  ع��ام��اً(   27( باك�شتاين  ���ش��اب  �الج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل 
بحي  �شعودية  �أ�شرة  منزل  د�خ��ل  عليها  �لقب�س  ومت  �الأ�شل، 

�أم �جلود.
و�نتحلت �لفتاة هوية فتاة مينية، وعملت خادمة لدى �الأ�شرة، 
ومت �إيد�ع �جلاين بال�شجن حلن �حلكم عليه �إثر م�شاهمته 
ب��ه��ا و�ل��ت�����ش��رت عليها ع��ق��ب ه��روب��ه��ا م��ن منزل  �ل��ت��غ��ري��ر  يف 
بالعمرة  �لفتيات  د�ر  ملوؤ�ش�شة  �لفتاة  �إح��ال��ة  وج��رى  �أ�شرتها، 

حلن ت�شفريها ملدينة جيز�ن موقع تبلغ هروبها.

ت�سعينية ت�سقط من نافذة وتنجو
جنت  �أوك��ر�ن��ي��ة  م�شنة  �أن  �لريطانية  �ل�شن  �شحيفة  ذك��رت 
�شاقها  تعلقت  ح��ي��ث  ن��اف��ذت��ه��ا؛  م��ن  �شقوطها  ب��ع��د  ب��اأع��ج��وب��ة 
فا�شلة  �أع��ق��اب حم��اول��ة  يف  �ل��ن��اف��ذة  �أ�شفل  �ل��و�ق��ع  �لتكييف  يف 
حامل  يف  �شاقها  من  ع��ام��اً(   97( �لعجوز  لتنظيفها..وتعلَّقت 

تثبيت �لتكييف ملدة ن�شف �شاعة قبل �أن ينقذوها.
بخدمة  �ت�شلو�  �ل��ذي��ن  �جل���ري�ن  �ليائ�شة  �شرخاتها  ونبَّهت 

�لطو�رئ، �لتي تفتقد للمعد�ت �لثقيلة �ملنا�شبة.
�ملتحدث  ونقلت �شحيفة �شبق عن �ل�شحيفة �الجنليزية قول 
و�شادة  ��شتخد�م  وق��ت  هناك  يكن  مل  �ن��ه  �الإط��ف��اء  �إد�رة  با�شم 
بعد  �إليها،  للو�شول  �ل�شامل  ال�شتخد�م  فا�شطرو�  �ل��ه��و�ء؛ 
�شقتها  �إىل  �شحبت  �ملنكوبة، حيث  �مل�شنة  دقائق..و�أنقذت  ب�شع 
حالتها  تدهور  من  خوفاً  �مل�شت�شفى  �إىل  و�أخ���ذت  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف 

�ل�شحية ب�شبب �ل�شدمة.

�سرق �حلانة ونام فيها 
مل تبذل �ل�شرطة �الإ�شبانية �لكثري من �جلهد لتلقي �لقب�س 
على رجل �شطا على حانة، فقد وجدته نائماً على كنبة يف د�خلها 

وبحوزته جمموعة من بطاقات �الإئتمان و�لهو�تف �خلليوية.
وذكرت �شحيفة )ذ� لوكال( �الإ�شبانية، �أن �ملحققن يف مدينة، 
باملا، ح�شرو� للتحقق من حادثة �قتحام حانة، فوجدو� رجًا يف 
�ل� 50 من �لعمر، نائماً على كنبة يف �لد�خل وبحوزته عدد من 
�لهو�تف �خلليوية وبطاقات �العتماد �مل�شرفية وعلب �ملاكياج.

و�أ�شارت �إىل �أن �لرجل �شرب �لكثري من �لكحول من �حلانة.
وقال �لرجل لل�شرطة كنت ثمًا جد�ً، ال �أدري ما كنت �أفعله ، 

وتابع ال �أدري كيف �نتهى بي �الأمر نائماً على �لكنبة .
�ملمثلة �إليز�بيث بانك�س حتمل جائزة �لتميز يف �لتمثيل، خال حفل توزيع جو�ئز �شينما كون يف ال�س فيغا�س. )� ف ب(

كونر�د ت�سرتي منزاًل 
ب�3.7 مليون دوالر 

دف���ع���ت جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون �ل���و�ق���ع 
�الأم���ريك���ي���ة ل����ورن ك���ون���ر�د 3.74 
مليون دوالر ل�شر�ء منزل مميز يف 
�إم  تي  موقع  ونقل  �أجنل�س.  لو�س 
�الأم��ريك��ي عن م�شادر مقربة  زي 
���ش��ن��ة(�إن��ه��ا مل  م���ن ك���ون���ر�د )34 
دوالر  مليون   3.74 ب��دف��ع  ت���رتدد 
للح�شول على منزل جديد يف حي 

بر�نتوود بلو�س �أجنل�س.

 عائلة كرود يف فيلم جديد 

يبدو �أن �لع�شر �حلجري مل ينته 
�آل  �لكهف  �إن�شان  عائلة  عند  بعد 
ك��رود حيث �شتعود يف ج��زء جديد 
�لذي  �ملتحركة  �لر�شوم  فيلم  من 
القى �إقبااًل جماهرياً و��شعاً. وذكر 
�أنه  �إن��رتت��امي��ن��ت وي��ك��ل��ي،  م��وق��ع 
�شيتم تقدمي جزء جديد من فيلم 
�لذي  ك��رود  �آل  �ملتحركة  �ل��ر���ش��وم 
مت��ك��ن م��ن��ذ �إط����اق �جل����زء �الأول 
جمع  م��ن  م��ار���س  �آذ�ر   22 يف  منه 

386 مليون دوالر حول �لعامل.

ر�سد كوكبني يحتمل 
وجود حياة عليهما 

ق���ال ع��ل��م��اء �إن��ه��م جن��ح��و� ب��ر���ش��د ك��وك��ب��ن ق��د يكونان 
�ل�شم�شية،  �ملجموعة  ور�ء  فيما  ماأهولن  عاملن  �أف�شل 
�لتابع  كبلر  �لف�شائي  بالتل�شكوب  باال�شتعانة  وذل���ك 
ون�شرت  )نا�شا(.  �الأمريكية  و�لف�شاء  �لطري�ن  الإد�رة 
دورية �شاين�س و�لدورية �لفلكية هذ� �الأ�شبوع نتائج هذ� 

�لبحث �لر�شدي.  
وي�����دور �ل��ك��وك��ب��ان ح���ول جن���م و�ح����د ���ش��م��ي كبلر62 ، 
وترتفع �حتماالت �حلياة على �شطحيهما. ويزيد حجم 
ون�شف مرة،  م��رة  بو�قع  �الأر���س  كل منهما عن كوكب 

ويرجح وجود ماء على �شطحيهما.
كوكبة  �شمن  �شوئية  �شنة   1200 م�شافة  على  ويقعان 
تكون  �لنجوم  م��ن  جمموعة  ه��ي  )و�ل��ك��وك��ب��ة  �لقيثارة 

�شكا(.
يف  �ل�شوء  يقطعها  �لتي  �مل�شافة  هي  �ل�شوئية  و�ل�شنة 
كيلومرت  �أل��ف   300 تبلغ  �لتي  �شرعته  وبح�شاب  �شنة، 
يف �لثانية، فاإن �ل�شنة �ل�شوئية ت�شاوي 9.5 تريليونات 
كيلومرت. وين�شم �لكوكبان �إىل قائمة ت�شمل نحو 700 
�كت�شافها  مت  �ل�شم�شية  جمموعتنا  خ��ارج  موؤكد  كوكب 

منذ عام 1995 وتوجد �حتماالت للحياة عليها.

قد  �شانتو�س  دو���س  فريناندو  ريدريغو  كان 
% من ج�شده قبل �أن  و�شع و�شوماً على 70 
يقوم بتحويل عينه �إىل و�شم جديد يجعله 

�أ�شبه باملخلوقات �لف�شائية.
وقد قام �شانتو�س بتحويل بيا�س عينه �إىل 
لو�شم  ع��ر حقنة خا�شة  د�ك���ن  �أ���ش��ود  ل��ون 
مقلة �لعن ليكون د�ئماً، و�أ�شار �شانتو�س �إىل 
�أنه بكى ملدة يومن حر�ً بعد هذه �لعملية، 

. huffingtonpost  وفقاً ملا ذكرت
يعمل �شانتو�س كر�شام و�شوم يف مدينة �شاو 
باولو �لر�زيلية، لكن نظر�ً خلطورة �لقيام 
دوالر   500 دف���ع  ف��ق��د  بنف�شه  عينه  ب��و���ش��م 
�أن  ذك��ر  �ل��ذي  دي��ا���س  ليو  رفاييل  ل�شديقه 
�لو�شم بالعن ال يعتمد على �حلفر كاجللد، 
�ل�شلبة  �لطبقة  ب��ن  �حل��ر  حقن  يتم  ب��ل 

�لو�قية للعن و�مللتحمة.
وقد �أ�شاف ديا�س �أنه �أم�شى �شنتن يدر�س 
�لعملية وقام باأول تطبيق للفكرة يف �أكتوبر 

ذلك  مينع  ال  �ل��ق��ان��ون  �أن  م�شيفاً   ،2012
وال ي�����ش��ك��ل �الأم�����ر خ���ط���ورة ع��ل��ى �ل��ع��ن �أو 
�أن و�شم  ُي�شار �إىل  يت�شبب يف م�شكات بها. 
مقلة �لعن معروف منذ 2000 عام وكانت 
�لطرق �لقدمية تهدد م�شتخدمها بالعمى، 
�إال �أن �أ�شلوب �حلقن �جلديد ظهر يف �الأ�شل 
مبدينة تورنتو �لكندية منذ 6 �شنو�ت، وفقاً 
ملا ذكر ر�شام �لو�شوم رو�س فوك�س �لذي قام 

بو�شم �لعن عدة مر�ت من قبل.
و�لعاقة  �ل��ت��ب��اي��ن  �أن  �إىل  ف��وك�����س  و�أ����ش���ار 
ب���ن ل����ون ق��زح��ي��ة ع���ن �ل�����ش��خ�����س وو�شم 
ور�ئعة،  جميلة  فنية  تاأثري�ت  ي�شنع  �لعن 
�أن من ميلك قزحية �شود�ء ميلك  مو�شحاً 

�شكًا خمتلفاً عمن ميلك قزحية زرقاء.
�إال �أن ر�شام �لو�شوم �الأ�شرت�يل جاك �شميث 
هناك  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  خطورتها  م��ن  ح��ذر 
فيما  ي�شعف  نظرهم  ب��د�أ  �أ�شخا�س  ب�شعة 

فقد �آخرون نظرهم متاماً.

يو�س����م عين�����ه

�إيفا لونغوريا يف ر�سوم متحركة 
�إيفا لونغوريا �إىل �ل�شا�شة �ل�شغرية من جديد ولكن هذه �ملرة كبطلة يف م�شل�شل  تعود �ملمثلة 

ر�شوم متحركة.
وذكر موقع تي يف غايد �أن لونغوريا، جنمة م�شل�شل ربات منزل يائ�شات ، �شتمنح �شوتها �إىل 
�ل�شخ�شية �لرئي�شية يف م�شل�شل �لر�شوم �ملتحركة �جلديد ماذر �أب عن حياة �أم كانت يف �ل�شابق 

منتجة مو�شيقية.
ومن �ملقرر �أن يبد�أ عر�س �مل�شل�شل �جلديد �خلريف �ملقبل.

يذكر �أن لونغوريا �لتي ��شتهرت يف ربات منزل يائ�شات �لذي �نتهى عر�شه �لعام �ملا�شي، هي منتجة 
تنفيذية يف برنامج �ملو�عدة م�شتعد للحب على قناة �أن بي �شي باالإ�شافة �إىل م�شل�شل در�مي على قناة 

اليف تامي .


