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بطولة �أبوظبي ملحرتيف للجوجيت�سو 2013 
ت�سنف من �أف�سل �لبطوالت �لعاملية

عربي ودويل

بلدية مدينة �أبوظبي تعلن عن م�رشوع 
�ل�سوق �لرت�ثي �جلديد يف �لعا�سمة

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

�الئتالف �ل�سوري يوّظف 
دبلوما�سياً بريطانياً كم�ست�سار

•• دبي-وام-الفجر:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لعاملي للطاقة يف  �فتتاح منتدى دبي  رعاه �هلل حفل 
على  �شموه  رعاية  حتت  يقام  و�ل��ذي  �لثانية  ن�شخته 
�ي���ام حت��ت ���ش��ع��ار ط��اق��ة نظيفة لتنمية  م���دى ث��اث��ة 
جانب  �ىل  �الفتتاحية  �جلل�شة  وح�شر  م�شتد�مة.  
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شموه 

مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
�ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن  �أحمد بن �شعيد 
رئي�س  �الإم�����ار�ت  �الأع��ل��ى ملجموعة ط���ري�ن  �ل��رئ��ي�����س 
�أ�شحاب  م��ن  وع���دد  دب��ي  يف  للطاقة  �الع��ل��ى  �ملجل�س 
�ملعايل وروؤ�شاء ومديري �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�لدو�ئر 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �ل��دول��ة وح�����ش��د م��ن �ل�����ش��ي��وف �لعرب 
3500 خبري وعامل  ع��دده��م على  ي��زي��د  و�الج��ان��ب 

وم�شوؤول يف جمال �لطاقة.     )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��اء �م�����س يف جم��ل�����س ق�شر 
�لعا�شمة  عمدة  جون�شون  بوري�س  �ل�شري  �لبحر 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق ل���ه وذل���ك 

مبنا�شبة زيارته للدولة.
ح�شر �للقاء �شعادة دومنيك جريمي �شفري �ململكة 
مدير  موفيت  وفر�ن�شي�س  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملتحدة 

وجري�رد  �لريطانية  و�ال�شتثمار  �لتجارة  هيئة 
و�دو�رد  لندن  لعمدة  �القت�شادي  �مل�شت�شار  ليونز 

بيل�شرت مدير مكتب عمدة لندن.
ب��ع��م��دة لندن  �ب��وظ��ب��ي  ���ش��م��و ويل ع��ه��د  ورح�����ب 
�ل�ت�ع�اون ب�ني دولة �الإمار�ت  وبحث معه م�ج�االت 
خا�شة  بتطويرها  �لكفيلة  و�ل�شبل  وبريطانيا 
و�ال�شتثمارية  �القت�شادية  باجلو�نب  يتعلق  فيما 
و�ال����ش�������������������ت���ف���ادة م����ن �خل�������ر�ت �مل��ت��ب��ادل��������������ة بني 

�جلانبني. 
)�لتفا�شيل �س3(

   

الرئي�س الفل�شطيني يكرم ال�شيخة فاطمة 
جلهودها املتميزة يف جمال رعاية املعوقني

•• نابل�س-وام:

ح�شلت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�س �العلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �ال�شرية �لرئي�س �العلى ملجل�س �المومة 
و�لطفولة على جائزة فل�شطني �لدولية للتميز و�البد�ع ب�شبب �جلهود 
دولة  د�خ��ل  �ملعوقني  رع��اي��ة  جم��ال  يف  �شموها  بها  تقوم  �لتي  �ملتميزة 
�المار�ت وخارجها خا�شة يف فل�شطني . وقد كرم �لرئي�س �لفل�شطيني 
حممود عبا�س �شمو �ل�شيخة فاطمة الختيارها لهذه �جلائزة يف �حتفال 
�قيم مبقر جامعة �لنجاح �لفل�شطينية مبدينة نابل�س بال�شفة �لغربية 
بح�شور �ل�شيد ح�شني �العرج رئي�س ديو�ن �لرئا�شة �لفل�شطينية نيابة 
عن �لرئي�س حممود عبا�س وكذلك �شبيح �مل�شري رئي�س جمل�س �مناء 
جائزة فل�شطني �لدولية وعدد من �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات �العتبارية 

وو�شائل �العام �ملحلية و�لعاملية.                        )�لتفا�شيل �س3(

من�شور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة 
خليفة الرتبوية يف دورتها ال�شاد�شة

•• ابوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �ل��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  �خ��ت��ارت 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة رئي�س جمل�س �أبوظبي للتعليم، جلائزة �ل�شخ�شية �لرتبوية 
خال  ذل��ك  ج��اء   .2013-2012 �ل�شاد�شة  دورتها  يف  �العتبارية 
�ل�شيخ  �شمو  �شلم  حيث  �الإم����ار�ت  ق�شر  يف  �م�س  �أق��ي��م  �لتي  �حلفل 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
�لرئا�شة رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لرتبوية، �جلائزة ل�شمو 
�آل نهيان وزي��ر �خل��ارج��ي��ة.    )�لتفا�شيل  �ل�شيخ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي��د 

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله عمدة مدينة لندن  )و�م(حممد بن ر��شد خال ح�شوره حفل �فتتاح منتدى دبي �لعاملي للطاقة  )و�م(

ا�ستقبل وزير الداخلية الإيراين وعمدة مدينة لندن

حممد بن را�شد يح�شر حفل افتتاح منتدى دبي العاملي للطاقة

ع�شرات القتلى يف جتدد الغارات على دم�شق وريفها
•• بريوت-ا.ف.ب:

قتل �لع�شر�ت يف �شوريا �م�س يف جتدد �لق�شف على 
عدة مدن وكثقت قو�ت �لنظام ق�شفها على �لعا�شمة 
وريفها حيث نفذت طائرة حربية �شورية غارة �م�س 
ذكر  ما  بح�شب  دم�شق،  �شمال  يف  �لقابون  حي  على 
�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان ونا�شطون، يف وقت 
�فاد �ملر�شد �ي�شا عن مقتل �شتة ��شخا�س يف ق�شف 

جوي ومدفعي على مدينة دوما يف ريف �لعا�شمة.
م�شور�  �شريطا  يوتيوب  موقع  على  نا�شطون  وب��ث 
�مل�شور  يقول  ما  يف  كثيف  �بي�س  دخ��ان  فيه  يظهر 
�ن��ه ح��ي �ل��ق��اب��ون، و�شط ���ش��ر�خ �ط��ف��ال وح��ال��ة ذعر 

و��شحة.
�الحياء  �ن  �ل�شورية  للثورة  �لعامة  �لهيئة  وذك��رت 
نفذتها  بغار�ت  �ي�شا  ��شتهدفت  لدم�شق  �جلنوبية 
حي  ق�شف  �لنظام  جي�س  �ن  وق��ال��ت  ميغ.  ط��ائ��ر�ت 

خميم �لريموك باملدفعية �لثقيلة.
يف �لوقت نف�شه، وقعت ��شتباكات عنيفة بني مقاتلني 
معار�شني و�لقو�ت �لنظامية عند �طر�ف حي جوبر 

من جهة �لعبا�شيني )�شرق(.
وق��ت��ل ���ش��ت��ة ����ش��خ��ا���س �الث���ن���ني يف ���ش��ق��وط قذ�ئف 
وق�شف بالطري�ن �حلربي على مدينة دوما يف ريف 

دم�شق، بح�شب �ملر�شد �ل�شوري �لذي �فاد �ي�شا عن 
متكنت  �لتي  د�ري��ا  مدينة  من  مناطق  يف  ��شتباكات 
�لقو�ت �لنظامية قبل فرتة من دخول بع�س �طر�فها 

وحتاول ��شتكمال �ل�شيطرة عليها منذ ��شهر.
�ملعارك  ت�شتمر  غ���رب(،  )�شمال  �دل���ب  حمافظة  يف 
ب���ل���دت���ي ح��ي�����س وك��ف��رب��ي�����ش��ني يف حم����اول����ة من  يف 
وتامني طريق  �لبلدتني  �لنظامية القتحام  �لقو�ت 
و�حلامدية  �ل�شيف  و�دي  �ىل مع�شكري  �الم��د�د�ت 

تامينا كاما، بح�شب ما يقول �ملر�شد.
وكانت �لقو�ت �لنظامية متكنت �الحد من �ل�شيطرة 
ع��ل��ى ه�����ش��ب��ت��ني ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �ل��ط��ري��ق �ل�����دويل يف 
ب��اب��ول��ني وح��ي�����س، م��ا �ت���اح لها �ر���ش��ال �م����د�د�ت �ىل 
�كتوبر  �الول  ت�شرين  منذ  �ملحا�شرين  �ملع�شكرين 

�ملا�شي.
وذكر �ملر�شد �ن �شاحنتني ع�شكريتني حتمان مو�د 
غذ�ئية وجنود� نظاميني �شوهدتا تتجهان �ىل و�دي 
وكانت  �حل�شار.  منذ  �الوىل  للمرة  وذل��ك  �ل�شيف 
�ملع�شكرين  لعنا�شر  �مل��وؤن  توؤمن  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 

من خال �لقائها من �جلو بو��شطة �ملروحيات.
و�ف��اد �ملر�شد عن غ��ار�ت جوية على مناطق �خرى 
يف �لباد يف حم�س )و�شط( وحلب )�شمال( و�لرقة 

)�شمال(.

الفجر........    04:36            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:48  
الع�صاء......   08:18

مبارك وجناه خال مثولهم �مام حمكمة جنايات �لقاهرة  )رويرتز(

عر�قيون يتفقدون موقع �نفجار عدة �شيار�ت يف بغد�د  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

قتل و��شيب مئات �لعر�قيني بجروح يف �شل�شلة هجمات بينها ع�شرين 
�يام  �لعر�ق، قبل  �م�س مناطق متفرقة يف  ��شتهدفت  �شيار�ت مفخخة 
20 ني�شان �بريل،  من �نتخابات جمال�س �ملحافظات �لتي �شتجرى يف 
�لتي  �ملن�شقة  �لتفجري�ت  ووقعت  �منية وطبية.  �فادت م�شادر  ح�شبما 
ووقعت يف  نا�شفة  بعبو�ت  ب�شيار�ت مفخخة وثاث  نفذ ع�شرين منها 
عموم �لعر�ق، يف ذروة �حلركة �ل�شباحية. وقد �رتفعت ح�شيلة موجة 
�لهجمات �لتي �شربت �نحاء عدة من �لعر�ق �م�س �ىل 37 قتيا و�كرث 
من 270 جريحا، ح�شب ما �فادت م�شادر طبية و�منية. و�كدت �مل�شادر 
�ن �لتفجري�ت وقعت ب�شكل متز�من منذ �شاعات �ل�شباح �الوىل ونفذ 
عبو�ت  �شل�شلة  �ىل  ��شافة  مفخخة  ب�شيار�ت  منها  ع�شرين  من  �ك��رث 
37 �شخ�شا  �لعر�ق، و�دت �ىل مقتل  �نحاء عدة من  نا�شفة ووقعت يف 
�حل�شيلة  وكانت  بجروح.  �خرين   270 من  �كرث  و��شابة  �الق��ل  على 
�ل�شابقة ��شارة �ىل 24 قتيا و�كرث من 200 جريح. وقال م�شوؤولون 
�ن �لتفجري�ت وقعت يف مدن كركوك وطوز خرماتو و�شامر�ء و�حللة 
و�لنا�شرية جنوب بغد�د وتكريت و�ملو�شل، فيما �نفجرت ثاث عبو�ت 
هجمات  ثاثة  ووق��ع��ت  ب��غ��د�د.  �شرق  �شمال  بعقوبة  مدينة  يف  نا�شفة 

ب�شيار�ت مفخخة يف ق�شاء يف طوز خرماتو )175 كلم �شمال بغد�د(.

انفجار 20 �سيارة مفخخة وعبوات نا�سفة يف اأنحاء العراق

مقتل واإ�شابة املئات يف �شل�شلة هجمات دامية

الإفراج عن مبارك يف ق�شية قتل 
املتظاهرين وا�شتمرار حب�شه بق�شايا اأخرى

•• القاهرة-ا.ف.ب:

ح�شني  �ل�شابق  �لرئي�س  ع��ن  ب��االف��ر�ج  �الث��ن��ني  �مل�شري  �لق�شاء  �م��ر 
مبارك �ملاحق يف ق�شية مقتل مئات �ملتظاهرين ب�شمان حمل �قامته 
و�خاء �شبيله ما مل يكن حمبو�شا على ذمة ق�شايا �خرى، ما يعني �ن 
مبارك �شيظل يف �ل�شجن على ذمة ق�شية �لق�شور �لرئا�شية، ح�شب ما 

قالت وكالة �نباء �ل�شرق �الو�شط �لر�شمية.
وقالت �لوكالة �لر�شمية �ن حمكمة جنايات �لقاهرة برئا�شة �مل�شت�شار 
حممد ر�شا �شوكت قررت �إخاء �شبيل �لرئي�س �ل�شابق ح�شنى مبارك 

ب�شمان حمل �إقامته على ذمة �إعادة حماكمته.
لكن مبارك، �لذي ح�شر جل�شة �ملحكمة �الثنني، �شيظل حمبو�شا على 

ذمة ق�شية ف�شاد �خرى.
مبارك  عن  ل��اف��ر�ج  بطلب  تقدم  �لديب  فريد  مبارك  حمامي  وك��ان 
بعدما ق�شى مبارك عامني على ذمة ق�شية قتل �ملتظاهرين و�لف�شاد 
�ب��ق��اء �ملتهم يف �حلب�س  ي��ج��وز  �ن��ه ال  �ل��ق��ان��ون �مل�شري  �مل���ايل. وي��ق��ول 

�الحتياطي الكرث من عامني على ذمة ق�شية و�حدة.

ل��ي��ب��ي��ا ت�����ش��ل��ح ج��ي�����ش��ه��ا 
وت���������ش����رتي م���ق���ات���ات

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�لليبي،  �ل�����دف�����اع  وزي������ر  �أع����ل����ن 
�أن باده بد�أت  حممد �لرغثي، 
بعملية �لت�شليح �لنوعي جلي�شها 
طائر�ت  ����ش���ر�ء  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��اق��د 

حربية وقطع بحرية.
�لليبية  �الأب����ن����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
خال  قوله  �لرغثي  ع��ن  �م�س 
�الأول  �ل���دويل  �ملعر�س  �فتتاحه 
بقاعة طرق  �أقيم  �لذي  للدفاع 
�شركة   34 مب�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�شرعت  ليبيا  �إن  وعاملية،  حملية 
�لتي  �الأ�شلحة  �إ���ش��اح  يف  حالياً 
و�أنها  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف  لديها 
�لت�شليح  ع���ل���ى  ت��ت��ع��اق��د  ب�������د�أت 
طائر�ت  و�شر�ء  جلي�شها  �لنوعي 
ي�شر  ومل  بحرية.  وقطع  حربية 
�ل���ت���ي مت  �ل����وزي����ر �ىل �جل����ه����ات 
�لتعاقد معها. و�أ�شاف �أنه �شيتم 
�إعادة �لنظر يف �ملناطق �لع�شكرية 
�ل� 10 لت�شبح 4 مناطق ع�شكرية 
يف ليبيا، مو�شحا �أن هذ� �لتق�شيم 
�لطول  خ��ط��وط  ح�شب  �شيكون 
و�ل��ع��ر���س. ول��ف��ت �ل��رغ��ث��ي �إىل 
�أن����ه ���ش��ُي��ع��ني ل��ك��ل م��ن��ط��ق��ة �آم���ر، 
ُيعطى �شاحيات رئي�س �الأركان، 
�ألوية خفيفة  فيما �شيتم ت�شكيل 
�حلركة للتدخل �ل�شريع، وت�شكل 
قو�ت منقولة جو�ً �شيتم تدريبها 

يف �خلارج وت�شليحها.
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حممد بن زايد يبحث مع عمدة لندن 
�شبل تطوير العاقات بني البلدين 

رئي�س الدولة ي�شدر ثاثة مرا�شيم 
احتادية بتعيني روؤ�شاء للجامعات

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بتعيني  تق�شي  �حت��ادي��ة  مر��شيم  ث��اث��ة  �هلل 
مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�شا �أعلى جلامعة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي وزيرة �لدولة 
رئي�شة جلامعة ز�يد و�شعادة حممد ح�شن عمر�ن �ل�شام�شي رئي�شا ملجمع 
كليات �لتقنية �لعليا بدرجة وزير. وقد �أثنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
رعاه �هلل على �جلهود �لكبرية �لتي بذلها معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف قيادة وتر�شيخ م�شرية 

�لتعليم �لعايل و�جلامعي يف �لدولة.
)�لتفا�شيل �س(
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رئي�س الدولة ي�شدر ثاثة مرا�شيم احتادية بتعيني روؤ�شاء للجامعات
�لعايل  �لتعليم  م�شرية  وتر�شيخ  ق��ي��ادة  يف  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
و�جلامعي يف �لدولة مما كان له �الأثر �لكبري يف �الإجناز�ت �لتي حققتها 
�ملتميزين  و�خل��ري��ج��ات  م��ن �خلريجني  �أف���و�ج  تخريج  يف  �مل�شرية  ه��ذه 
ورفد �لوطن باحتياجاته من �لكو�در�ملوؤهلة �إ�شافة �إىل جذب �جلامعات 

�لعاملية �ملرموقة �إىل �لباد.  
�أ�ش�س  �إر�شاء  �ل�شيخ نهيان بن مبارك يف  �أ�شاد �شموه بجهود معايل  كما 
�ملا�شية مما  �ل�شنو�ت  على مدى  �لدولة  �جلامعي يف  �لتعليم  ومعايري 
جعلها تتبو�أ مكانة مرموقة �أكادمييا على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لدويل. 
ومتنى �شموه لروؤ�شاء �جلامعات �جلدد �لتوفيق يف مهام عملهم �جلديد 
ملو��شلة �لنهو�س مب�شرية �لتعليم �جلامعي وتاأهيل �أبناء �لوطن ح�شب 

�أف�شل �ملعايري �لعاملية. 

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
حفظه �هلل ثاثة مر��شيم �حتادية تق�شي بتعيني معايل �ل�شيخ حمد�ن 
�أعلى  رئي�شا  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  نهيان وزير  �آل  بن مبارك 
�ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  ومعايل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  جلامعة 
وزي����رة �ل���دول���ة رئ��ي�����ش��ة جل��ام��ع��ة ز�ي����د و���ش��ع��ادة حم��م��د ح�����ش��ن عمر�ن 

�ل�شام�شي رئي�شا ملجمع كليات �لتقنية �لعليا بدرجة وزير. 
وقد �أثنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على �جلهود �لكبرية 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بذلها  �ل��ت��ي 

رئي�س الدولة ونائبه 
يهنئان دوق لوك�شمبورج

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�الأمري هرني دوق لوك�شمبورج..مبنا�شبة عيد مياد �شموه. 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 

برقية تهنئة مماثلة �إىل �شمو دوق لوك�شمبورج.

مركز اأرمادا الطبي يدعم مبادرة دمي لوطني 
•• دبي -وام:

�لدم و�الأبحاث يف  بالتعاون مع مركز خدمات نقل  �أرم��اد� �لطبي  ينظم مركز 
�ل�شارقة �لتابع لوز�رة �ل�شحة �ليوم حملة ترع بالدم يف �أبر�ج بحري�ت �جلمري� 
بدبي . وتاأتي �حلملة دعما ملبادرة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
متنقلة  وح��دة  �ل�شحة  وز�رة  �شتوفر  لوطني حيث  دم��ي  دب��ي  مكتوم ويل عهد 
للترع بالدم و�ملعد�ت �لازمة للترع .. �إ�شافة �إىل كادر فني موؤهل الإ�شتقبال 
�ملترعني من �شكان �الأبر�ج �ل�شكنية وموظفي �ل�شركات �ملوجودين يف منطقة 
�لثامنة  وحتى  �لظهر  بعد  �لثالثة  �ل�شاعة  من  وذل��ك  �جلمري�  بحري�ت  �أب��ر�ج 
م�شاء. و�أكد �لدكتور جمال عبد�هلل �ملدير �لعام ملركز �أرماد� �لطبي على �لطابع 
�الإجتماعي  �لن�شاط  �إط��ار  يف  تاأتي  و�لتى  �حلملة  عليه  تقوم  �ل��ذي  �الإن�شاين 

للمركز لتكري�س ثقافة �لتطوع و�شمن �شل�شلة من �ملبادر�ت �ملجتمعية.

حممد بن را�شد يح�شر حفل افتتاح منتدى دبي العاملي للطاقة
•• دبي-وام-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
�لعاملي  دب��ي  منتدى  �فتتاح  حفل 
للطاقة يف ن�شخته �لثانية و�لذي 
ي���ق���ام حت����ت رع����اي����ة ����ش���م���وه على 
�شعار  �ي������ام حت����ت  ث���اث���ة  م�����دى 
 . لتنمية م�شتد�مة  نظيفة  طاقة 
�ىل  �الفتتاحية  �جلل�شة  وح�شر 
جانب �شموه �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
�شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للطري�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة 
�ملجل�س  رئي�س  �الإم����ار�ت  ط��ري�ن 
�العلى للطاقة يف دبي وعدد من 
�أ�شحاب �ملعايل وروؤ�شاء ومديري 
و�لدو�ئر  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وح�شد  �ل����دول����ة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�الجانب  �ل��ع��رب  �ل�شيوف  م��ن 
يزيد عددهم على 3500 خبري 
وعامل وباحث وم�شوؤول يف جمال 

�لطاقة �مل�شتد�مة . 
�ملنتدى �لذي �نطلقت فعالياته يف 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي �شباح 
�ملهند�س  �شعادة  فيه  �م�س حتدث 
�شعيد حممد �لطاير نائب رئي�س 
دبي  يف  للطاقة  �الع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�����ش��م��و ر�عي  ب�����ش��اح��ب  �إذ رح���ب 
�ملنتدى و�شيوف �الإمار�ت م�شري� 
�ىل �ن دول��ة �الم��ار�ت قد حققت 
�لعديد من �الجن��از�ت و�ملبادر�ت 
��شرت�تيجيات  �ىل  ترجمت  �لتي 
�لو�قع  �ر����س  على  تنفيذها  يتم 
وم�شتد�مة  متجددة  طاقة  خللق 

وبيئة نظيفة . 
�لوطنية  �ملبادرة  �أن  �لطاير  و�أكد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��ان  �لتي 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم قد 
�لعام  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  �أطلقها 
�ملا�شي حتت �شعار �قت�شاد �أخ�شر 
نر��شا  ب��ات��ت  م�شتد�مة  لتنمية 
ومنهجا ن�شري عليه بهدف حتقيق 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة دول������ة �الم�������ار�ت 
�ملتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ع��امل��ي��ا  م��رك��ز� 
و�مل�شتد�مة // . و��شار يف معر�س 
�ملنتدى  يف  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه 
�أن دبي ومن خال جمل�شها  �ىل 
رفع  �ىل  ت�شعى  للطاقة  �الع��ل��ى 
�لطاقة  م�����ش��ادر  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز 
�ملتجددة وتبلورت هذه �مل�شاعي يف 
بن  حممد  جممع  م�شروع  �إن�شاء 
ر��شد �ل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 
وذلك تطبيقا ال�شرت�تيجية دبي 
�ملتكاملة للطاقة 2030 و�لعمل 
يف �إطار مبادرة �إد�رة �لطلب على 
خف�س  �ىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل���ط���اق���ة 
30 باملائة بحلول  �لطلب بن�شبة 
�النبعاثات  من  للتقليل   2030
�لكربونية وحماية لبيئتنا �ملحلية 
 . �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  مل��خ��اط��ر  درء� 
ونوه نائب رئي�س �ملجل�س �العلى 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ط��اق��ة بكافة  ل��ل��ط��اق��ة 
كمحرك  وم�������ش���ادره���ا  �أ���ش��ك��ال��ه��ا 
�لعامل  �لتنمية يف  لعجلة  �أ�شا�شي 
�أج���م���ع ول���ه���ذ� ����ش���ار ل���ز�م���ا على 
�شناع �لقر�ر و�ملخت�شني �لت�شاور 
�لنظر  وجهات  وتبادل  و�لتباحث 
وط�����رح �الف����ك����ار �الب���د�ع���ي���ة من 
�ل�شبل  �ف�شل  �ىل  �لو�شول  �أج��ل 
توفري  يف  �ل���ن���اج���ع���ة  و�حل�����ل�����ول 
�لنظيفة  و�مل�����������ش�����ادر  �ل����ط����اق����ة 
و�مل�������ش���ت���د�م���ة وه������ذ� ���ش��ي��ت��م من 
خال جل�شات منتدى دبي �لعاملي 
�أهد�فه  تتاقى  و�ل���ذي  للطاقة 

�خلا�شة  و�ل���در�����ش���ات  ل��ل��ب��ح��وث 
بالطاقة . 

ك����م����ا ك��������ان ل����رئ����ي���������س �ل�����������وزر�ء 
�أ�شاد  ك��ل��م��ة  �ل�����ش��اب��ق  �الي��رل��ن��دي 
فيها با�شت�شافة دبي لهذ� �مللتقى 
�مل����ب����ادر�ت  �ىل  م�������ش���ري�  �ل���ع���امل���ي 
�ل����ري����ادي����ة ل����دول����ة �الم���������ار�ت يف 
جمال �يجاد بد�ئل للنفط و�لغاز 

لتوليد �لطاقة . 
ون���وه ب��امل�����ش��اري��ع �ل��ع��م��اق��ة �لتي 
�مليد�ن  ه���ذ�  �ل���دول���ة يف  ت��ن��ف��ذه��ا 
م��ع��ت��ر� �ن��ه��ا من����وذج ي��ح��ت��ذى يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب   . �ل��ع��امل 
نائب  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رحب بال�شيوف 
�ل�����ذي  �مل����ن����ت����دى  �مل���������ش����ارك����ني يف 
�لعلمي  بالتجمع  ���ش��م��وه  و���ش��ف��ه 
�مل�شاركون  يتحمل  �ل��ذي  �لعاملي 
ق�����ر�ر وباحثني  ���ش��ن��اع  م���ن  ف��ي��ه 
وعلماء وخر�ء يف جمال �لطاقة 
ع����ن حلول  �ل���ب���ح���ث  م�������ش���وؤول���ي���ة 
�لبد�ئل  الإي��ج��اد  وعاجلة  ناجعة 
�أجل  م��ن  و�ل��غ��از  للنفط  �لعملية 
توفري �لتكاليف �لباهظة للطاقة 
و�الإ����ش���ه���ام يف توفري  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�حلياة �لكرمية لل�شعوب �لفقرية 
و��شعاد �لب�شرية وتاأمني �مل�شتقبل 
ل��اأج��ي��ال �مل��ت��ع��اق��ب��ة يف �ل��ع��امل . 
�أعمال  يف  �مل�شاركني  �شموه  ودع��ا 
جهودهم  ت��ك��ث��ي��ف  �ىل  �مل���ن���ت���دى 
بافكار  و�خل�����������روج  وب���ح���وث���ه���م 
للتطبيق  وقابلة  بناءة  وت�شور�ت 
�لقطاعني  م�شتويات  ك��اف��ة  على 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س يف �ل���دول �ملعنية 
�لنخبة  ه���وؤالء  �أن  �شموه  م��وؤك��د� 
من �لعلماء و�خلر�ء قادرون على 
للتو�شل  �لكفيلة  �ل�شبل  �إي��ج��اد 
جمال  يف  و�إب����د�ع����ات  ح��ل��ول  �ىل 
�لطاقة �لنظيفة و�لتوزيع �لعادل 

�القليمية  �لطاقة  منتديات  م��ع 
و�لعاملية وتو�شيات موؤمتر �المم 
ريو  �مل�شتد�مة  للتنمية  �مل��ت��ح��دة 
عنو�ن  حت���ت  ����ش���درت  �ل��ت��ي   20
لر�شم  ن���ري���ده  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
خارطة طريق للتنمية �مل�شتد�مة 
باالإعتماد  �ل��ع��امل��ي  �ل�شعيد  على 
�الخ�شر  �القت�شاد  مفهوم  على 
�شي�شلط  قائا  �لطاير  و�أردف   .
جل�شاته  م�����دى  ع���ل���ى  �مل���ن���ت���دى 
�لطاقة  ق�����ش��اي��ا  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
كاال�شتثمار  و�ال�شتد�مة  و�لبيئة 
يف �مل�شاريع �خل�شر�ء و�المكانات 
�ل���ك���ام���ن���ة ل��ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة يف 
وكيفية  �الو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�ل�شم�شية  �لطاقة  من  �ال�شتفادة 
�شلوك  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري  و����ش��ال��ي��ب 
للحد  حم����اول����ة  يف  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك 
�لطاقة  ��شتهاك  يف  �ل��ه��در  م��ن 
و�ملياه �ىل جانب بحث �ل�شيا�شات 
�مل�شتقبلية  �ل��ن��ظ��رة  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
وبر�مج  �حل���ي���وي  �ل��ق��ط��اع  ل��ه��ذ� 
�ال�شتثمار  وف����ر�����س  وت���ق���ن���ي���ات 
�ل����ت����وج����ه نحو  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ف���ي���ه 
�ل����ط����اق����ة �ل���ن���ظ���ي���ف���ة م�����ن �أج�����ل 
ت��ن��م��ي��ة م�����ش��ت��د�م��ة . ك��م��ا حتدث 
�ل�شيد  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����ش��ة  يف 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل��رع�����ش��ي  ع���و����س 
�لوزر�ء �لليبي �لذي �شرح �لو�شع 
ب������اده عقب  ل��ل��ط��اق��ة يف  �ل����ع����ام 
�نت�شار �لثورة �لليبية و�ملتغري�ت 
�ىل  م�شري�  �جل��دي��دة  �ل�شيا�شية 
�لطاقة  م�����ش��اري��ع  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة �ل��ت��ي تنفذ 
�لطاقة  م�شروع  خا�شة  ليبيا  يف 
من  �لطاقة  وم�����ش��روع  �ل�شم�شية 
�لنووية  �لطاقة  وم�شروع  �لرياح 
وتوليد  �ل�����ش��ل��م��ي��ة  ل����اأغ����ر������س 
�لدولية  �ملبادر�ت  ودعم  �لكهرباء 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�ن�������ش���اء مركز  حل��م��اي��ة 

عنها  غنى  ال  �لتي  �لطاقة  لهذه 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م�����ش��اري��ع  يف 
وحماية �لبيئة ومكافحة �لت�شحر 
و�ملباين �خل�شر�ء . ومتنى �شموه 
ل��ل��م��ن��ت��دى �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��وف��ي��ق يف 
وم�شاعيه  وت��و���ش��ي��ات��ه  ق���ر�ر�ت���ه 

�الن�شانية و�لعلمية �ل�شادقة . 
�شاحب  تفقد  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  وم���ن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر�شد 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ي��ر�ف��ق��ه  م��ك��ت��وم  �ل 
ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د �ل 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  مكتوم 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم 
بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  ومعايل 
و�مل��ي��اه ومعايل  �لبيئة  وزي��ر  فهد 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �شلطان 
�شعيد  و�شعادة  دولة  وزير  �جلابر 
�ل��ط��اي��ر و���ش��ع��ادة خليفة  حم��م��د 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
بدبي  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة 
�لذي   2013 وي��ت��ك�����س  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
يقام على هام�س منتدى �لطاقة 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  �طلع  حيث 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي ع���ل���ى �خر 
و�لطاقة  �مل��ي��اه  قطاعات  تقنيات 
�ل�شناعات  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
ثاثني  م����ن  الك������رث  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لعامل مبا فيها دولة  دول��ة حول 
�لتي ت�شارك يف �لعديد  �الم��ار�ت 
. وتوقف  �ل��ع��ر���س  م��ن م��ن�����ش��ات 
�جلولة  خ��ال  وم��ر�ف��ق��وه  �شموه 
�خلام�شة  دورت����ه  يف  �مل��ع��ر���س  يف 
�لطرق  هيئة  م��ب��ادرة  عند  ع�شرة 
�شموه  و�ط��ل��ع  و�مل��و����ش��ات بدبي 
�لتي  ع��ل��ى �حل���اف���ل���ة �خل�������ش���ر�ء 
بيئية  ك��م��ب��ادرة  �لهيئة  �شممتها 
ل��ن��ج��ع��ل رح��ل��ت��ن��ا خ�����ش��ر�ء . كما 

بلدية  ج��ن��اح  ع��ن��د  ���ش��م��وه  ��شتمع 
�لعام  �شرح من مديرها  �ىل  دب��ي 
�ملهند�س ح�شني نا�شر لوتاه حول 
�لبلدية  تطلقها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 
م��دي��ن��ة متميزة  ب���ن���اء  �أج�����ل  م���ن 
رفاهية  ����ش��ت��د�م��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ت��وف��ر 
�لعي�س ومقومات �لنجاح . و�شرح 
لوتاه ل�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
ح��اك��م دب��ي وم��ر�ف��ق��ي��ه �خلدمات 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ب��ل��دي��ة دب����ي من 
خ���ال خم��ت��ر �ل��ب��ي��ئ��ة �ل����ذي مت 
م��ن �الجهزة  ب��ال��ع��دي��د  جت��ه��ي��زه 
�مل���ت���ط���ورة يف جمال  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
باأنو�عها  �لبيئية  �لعينات  حتليل 

�ملختلفة . 
من  �ل��ع��دي��د  عند  �شموه  وت��وق��ف 
م��ن�����ش��ات �ل��ع��ر���س �ل��وط��ن��ي��ة من 
و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  ج��ن��اح  بينها 
لل�شيار�ت  �لفطيم  �شركة  وجناح 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وج��ن��اح 
وجناح �شركة دبي للكابات دوكاب 
وجناح �شركة دبي لاأملنيوم دوبال 

�لوطنية  �مل��ن�����ش��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
و�الجنبية �مل�شاركة يف �ملعر�س.
مواطنان يعر�سان اآلية 

جديدة وموفرة بـ60% 
لعمليات جماري ال�سرف

حممد  خالد  �ملهند�س  ��شتعر�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شرف 
�خلليج �شور�شز �أم�س �أمام معايل 
�ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د ب��ن فهد، 
�الأنظمة   ، و�مل���ي���اه  �ل��ب��ي��ئ��ة  وزي����ر 
�ملجاري  ���ش��ف��ط  الآل���ي���ة  �جل���دي���دة 
و�ملجمعات  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق 
تختلف  و�ل���ت���ي   ، و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�ل�شفط  �أنظمة  عن  وجزئيا  كليا 
�ملعمول بها حاليا بالدولة و�لذي 
م�شري�   ، �جل��اذب��ي��ة  بنظام  يعمل 
لل�شركة  �جل��دي��د  �لنظام  �أن  �إىل 
�أكرث  يوفر   ، �شور�شز  �لهولندية 
من %60 بالوقت و�جلهد و�ملادة 
، ناهيك عما يوفره من ��شتهاك 
�لنظام  ه��ذ�  به  يت�شم  وم��ا  للمياه 

من �شا�شة �لت�شميم .
على  ح����ر�����س  �أن�������ه  �إىل  و�أ�������ش������ار 

، بعد  �ل���ن���ظ���ام  ه����ذ�  ����ش��ت��ق��ط��اب 
والأنه   ، ل��ه  م�شتفي�شة  در�����ش���ات 
تخ�ش�س  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  ي���دخ���ل 
�شركته  بتاأ�شي�س  فقام   ، در����ش��ت��ه 
�خل����ل����ي����ج �����ش����ور�����ش����ز ب����دع����م من 
لتنمية  ر��شد  موؤ�ش�شة حممد بن 
 ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
�ملنت�شبني  م��ن  و�ح���د  يعد  و�ل��ت��ي 
حمد  �شقيقه  فيها  و�شاركه   ، لها 
�لعاملة معه من  �لكو�در  ، وكافة 
�لكو�در �ملو�طنة ، م�شري� �إىل �أنه 
�لنظام �جلديد  �أن ياقي  يتوقع 
قبوال كبري� ، وذلك بعدما عر�س 
ج��ه��ات حكومية  ع��ل��ى  م�����ش��روع��ه 
معنية باالأمر ، و�أبدت ��شتعد�دها 
بالتعاون معه يف ��شتخد�م �لنظام 
خا�شة  �مل��ج��اري،  ل�شفط  �جلديد 
تعمل  حاليا  �ل��ق��ائ��م  �ل��ن��ظ��ام  و�ن 
و�ح��دة فقط  �أجنبية  �شركة  عليه 
�شركتنا  و�شتكون  �ل��دول��ة،  د�خ���ل 
�لثانية  �ل�����ش��رك��ة  ه���ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شوق  ي�شهده  مل  جديد  بنظام 

من قبل. 

حممد بن را�شد ي�شتقبل عمدة مدينة لندنحممد بن را�شد ي�شتقبل وزير الداخلية الإيراين
•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل..بح�شور �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية..�ل�شيد م�شطفى 
�ملر�فق. وتبادل  و�لوفد  �الإي��ر�ين  �لد�خلية  جنار وزير 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل مكتوم  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
و�ل���وزي���ر �الإي�����ر�ين �حل��دي��ث ح���ول ع���دد م��ن �ملو��شيع 
و�شبل  �ملنطقة  يف  و�لو�شع  �لبلدين  بعاقات  �ملت�شلة 
 .. �للقاء  ح�شر  فيها.  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  �أ�ش�س  تعزيز 

�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
�الإم���ار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن 
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة و معايل 
�شاحب  دي���و�ن  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
�ل�شمو حاكم دبي و معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
بن  �شيف  �لفريق  �شعادة  و  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية و �شعادة �لفريق 
�مل�شاعد  �لدفاع  وز�رة  وكيل  �لعلي  عبد�لرحيم  حممد 
و���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء حممد �أح��م��د �ل��ق��م��زي و���ش��ع��ادة �للو�ء 
نائب  �شمو  �أم��ني عام مكتب  �لنعيمي  نا�شر خلريباين 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية بجانب عدد من 
�مل�شوؤولني و�شعادة حممد ر�شا فيا�س �شفري �جلمهورية 

�ال�شامية �الير�نية لدى �لدولة. 

•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل .. بح�شور �شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. 
�ل�شيد بوري�س جون�شون عمدة مدينة لندن �لريطانية. 
وجرى خال �للقاء ��شتعر��س �لعاقات �لتاريخية بني 
دولة �الإمار�ت و�ململكة �ملتحدة عموما وبني دبي ولندن 
خا�شة و�شبل تعزيز هذه �لعاقات بني �ملدينتني ال�شيما 
يف قطاعي �ل�شياحة و�القت�شاد �الإ�شامي .. حيث �أ�شاد 
ب��خ��رة دب��ي يف ه��ذي��ن �لقطاعني خا�شة  ل��ن��دن  ع��م��دة 
جتربتها �لر�ئدة يف تر�شيخ دعائم �القت�شاد �الإ�شامي 
باتت  �ل��ت��ي  �الإ���ش��ام��ي��ة  و�ل��ب��ن��وك  �ل��ب��ور���ش��ة  وتاأ�شي�س 

منوذجا للدول �لتي ت�شعى لتطبيق هذ� �لنظام �لناجح. 
�لريطانية  �لعا�شمة  �أن  �إىل  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  و�أ���ش��ار 
�شهر  �الإ�شامي خال  �شت�شت�شيف موؤمتر� لاإقت�شاد 
�أكتوبر �ملقبل مب�شاركة دولية و��شعة. كما �أبدى �ل�شيد 
دبي  ملدينة  �لعام  �حل�شاري  بامل�شهد  �إعجابه  جون�شون 
�الإمار�ت.  جمتمع  مييز  �ل��ذي  �لفريد  �لثقايف  و�لتنوع 
مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 
�لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �الإم���ار�ت  ط��ري�ن 
وزيرة دولة ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام 
�شعيد  و�شعادة خليفة  دبي  �ل�شمو حاكم  دي��و�ن �شاحب 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي 
�شفري  جريمي  دومينيك  و�شعادة  �مل�شوؤولني  من  وعدد 

�ململكة �ملتحدة لدى �لدولة. 

هنيئا لكم باملولود اجلديد املبارك
ها�سم حممد ها�سم ال�سايف 

�سعر الواعظ ال�سيخ �سديق حممد �سديق �سالم 

و�ل���������ش����ايف ح����ام����د  الل  ه���ن���ي���ئ���ا 

و�شحابي و�أح���ب���ت���ي  ����ش���ادت���ي  ي���ا 

بحفيده )ها�شما(  �أهنئي  دعني 

�أج������اب دعائي ق���د  ل���رب���ي  ���ش��ك��ر� 

طيبا ن����ب����ات����ا  �أن�����ب�����ت�����ه  رب  ي������ا 

يارب �شل على �حلبيب �مل�شطفى

�الو�شاف ح����ايل  ���ش��ع��د  مب���ول���ود 

�أك�������رم ب���ك���م م����ن �����ش����ادة �أ�����ش����ر�ف

وك����ذ� )�أب���اب���ك���ر( �حل��ب��ي��ب �ل���و�يف

الخي )حممد( ذي �لتقى وعفاف

ي��ا كايف و�ح��ر���س )ها�شما(  ي��ارب 

و�الن�شاف �جل�����ود  ذو  �مل��ج��ت��ب��ي 

يا اآل ال�سايف واآل احلامد الكرام 

بن فهد ي�ستمع ل�سرح خالد �سرف
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�شراكة بني جاهزية والكلية البحرية الإيرلندية لإعداد برامج تدريبية الرئي�س الفل�شطيني يكرم ال�شيخة فاطمة جلهودها املتميزة يف جمال رعاية املعوقني
•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ���ش��رك��ة ج��اه��زي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل���ت���و�زن و�ل��ك��ل��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �لبحرية 
و�لتعليمية  �لتدريبية  �لر�مج  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  �الأيرلندية 
تنظيم  على  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتن�س  �ل��ب��ح��ري��ة.  ب��اجل��و�ن��ب  �ملرتبطة 
�جلانبني لر�مج تدريبية م�شرتكة يف كل من دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�يرلند� لبناء �لكفاء�ت يف �لعمليات �لبحرية و�إد�رة �لطو�رئ 
باالإنابة  جاهزية  ع��ام  مدير  �حلمريي  خليفة  �شعادة  و�أك��د  و�ل��ك��و�رث. 
و�لتخ�ش�شي  و�ملهني  �لفني  �لتدريب  خ��دم��ات  توفري  يف  �ملتخ�ش�شة 
و�الأمن  �ل�شامة  جم��االت  يف  �ملخت�شة  �جلهات  خمتلف  بني  �مل�شرتك 
�لتفاهم مع  توقيع مذكرة  �أن   .. و�لكو�رث  �الأزم��ات  و�إد�رة  و�جلاهزية 
�أن يعزز قدر�ت �ل�شركة  �أيرلند� من �شاأنه  �لكلية �لوطنية �لبحرية يف 

و�أعرب  عاملية.  م�شتويات  ذ�ت  تدريبية  خ��دم��ات  توفري  يف  وكفاء�تها 
من  لا�شتفادة  �الإيرلندية..متطلعا  �لكلية  مع  بال�شر�كة  �عتز�زه  عن 
خدمات  لتوفري  �ملتخ�ش�شة  �لتدريبية  وبر�جمها  �لطويلة  خر�تها 
م�شتويات  ذ�ت  �ل��ك��و�رث  و�إد�رة  و�الأم��ن  �ل�شامة  جم��االت  يف  تدريبية 
عاملية رفيعة د�خل وخارج دولة �الإمار�ت. من جانبه �أكد كونور ماود�س 
�أهمية  يرلند�  يف  �لبحرية  �لوطنية  �لكلية  يف  �خل��دم��ات  ق�شم  رئي�س 
تو�زن  بني  قوية  ل�شر�كة  توؤ�ش�س  كونها  جاهزية  مع  �لتفاهم  مذكرة 
و�لكلية. و�أ�شاف �أن مذكرة �لتفاهم �شتتيح للجانبني �لعمل ب�شكل وثيق 
�الإمار�ت  دول��ة  كل من  تدريب بحري م�شرتكة يف  بر�مج  على تطوير 
توفري  هو  �ملذكرة  من  �الأ�شا�شي  �لهدف  �أن  ماود�س  و�أو�شح  و�يرلند�. 
�لدعم ل�شركائها يف جاهزية وهم ي�شعون لا�شتثمار يف �إعد�د جيل من 

�لكفاء�ت �لوطنية �ملتخ�ش�شة يف �ملجاالت �لبحرية.

•• نابل�س-وام:

�لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ح�شلت 
�لرئي�س �العلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �ال�شرية �لرئي�س �العلى ملجل�س �المومة 
�جلهود  ب�شبب  و�الب��د�ع  للتميز  �لدولية  فل�شطني  جائزة  على  و�لطفولة 
�ملتميزة �لتي تقوم بها �شموها يف جمال رعاية �ملعوقني د�خل دولة �المار�ت 
وخارجها خا�شة يف فل�شطني . وقد كرم �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س 
�شمو �ل�شيخة فاطمة الختيارها لهذه �جلائزة يف �حتفال �قيم مبقر جامعة 
�لنجاح �لفل�شطينية مبدينة نابل�س بال�شفة �لغربية بح�شور �ل�شيد ح�شني 
�العرج رئي�س ديو�ن �لرئا�شة �لفل�شطينية نيابة عن �لرئي�س حممود عبا�س 
وكذلك �شبيح �مل�شري رئي�س جمل�س �مناء جائزة فل�شطني �لدولية وعدد 

من �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات �العتبارية وو�شائل �العام �ملحلية و�لعاملية. 
لها ب�شمات متميزة يف جمال  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �ن  يذكر 
ببناء  �شموها  �شاهمت  حيث  فل�شطني  يف  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  دع��م 
باملعد�ت  وجتهيزه  �لغربية  بال�شفة  �خلليل  مدينة  يف  للمعاقني  مركز 
�لازمة . وتخلل حفل �لتكرمي عر�س فيلم ق�شري عن كل من �لفائزين. 
للتميز  �لدولية  فل�شطني  جو�ئز  بتوزيع  و�مل�شري  �الع��رج  �لدكتور  وق��ام 
�ختيار  مت  كما   . �خلا�شة  �الحتياجات  ل��ذوي  �لتميز  فئة  وه��م  و�الإب����د�ع 
و�لفنان  �شيلفا  د�  لوال  �إينا�شيو  لوي�س  �ال�شبق  �لر�زيلي  �لرئي�س  كل من 
يف  �ي�شا  جلهودهما  نظر�  �لدولية  فل�شطني  جائزة  لنيل  خليفة  مار�شيل 
دعم �ملعوقني . يذكر �أن فكرة جائزة فل�شطني للتميز و�الإبد�ع هي �حدى 

بر�مج جمموعة �الت�شاالت �لفل�شطينية للتنمية �ملجتمعية. 

حممد بن زايد ال�سخ�سية الرتبوية العتبارية 

من�شور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها ال�شاد�شة
•• ابوظبي-وام:

�لرتبوية  خليفة  ج��ائ��زة  �خ��ت��ارت 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أبوظبي  جمل�س  رئ��ي�����س  �مل�شلحة 
�ل�شخ�شية  جل����ائ����زة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
دورتها  يف  �الع��ت��ب��اري��ة  �ل��رتب��وي��ة 
جاء   .2013-2012 �ل�شاد�شة 
ذلك خال �حلفل �لتي �أقيم �م�س 
يف ق�شر �الإم��ار�ت حيث �شلم �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�شوؤون �لرئا�شة رئي�س جمل�س �أمناء 

ر�ئ����د ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�أب�����و ظ��ب��ي ود�ع������م عملية  �إم�������ارة 
ح�����ش��ر �حلفل  ف���ي���ه.  �ل���ت���ج���دي���د 
�ل�����ذي �أق���ي���م يف ق�����ش��ر �الإم�������ار�ت 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �مل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل  وت��ن��م��ي��ة 
�آل نهيان وزير  حمد�ن بن مبارك 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�لقطامي  حم��م��د  حميد  وم��ع��ايل 
ومعايل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر 
�ل�شوؤون  وزي�����رة  �ل���روم���ي  م����رمي 
جمعة  �أحمد  ومعايل  �الجتماعية 
�لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�ملدفع  عبد�لرحمن  حمد  ومعايل 

يف �مليد�ن �لرتبوي حمليا وعربيا. 
ب���اأن �جل��ائ��زة حتتفي  وذك���ر �شموه 
باالإبد�ع �ملوؤ�ش�شي و�لفردي وتكافئ 
�ملجاالت  يف  و�مل��ب��دع��ني  �ملتميزين 
و�الإد�ري������ة  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة  �لتعليمية 
وذلك بناء على قناعة ر��شخة لدى 
�لتعليم  باأهمية  �لر�شيدة  �لقيادة 
�مل�شتد�مة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 
وبناء �لدولة �حلديثة �لتي تعتمد 
على �أبنائها �ملتعلمني. وقال �شموه 
باأن �جلائزة �تخذت منهج �لتطور 
و�لتحديث و�لتو�شع فانطلقت من 
و��شتحدثت  �لعربية  �إىل  �ملحلية 
جم���االت ج��دي��دة وم��ا ب��ني �لدورة 
�ل�شاد�شة ت�شاعف  و�لدورة  �الأوىل 

�جلائزة  �لرتبوية،  خليفة  جائزة 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  ل�شمو 
عن  نيابة  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
كما  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
كرم �شموه 33 فائز� موزعني على 
�جلائزة.  وفئات  جم��االت  خمتلف 
و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
خ���ال ك��ل��م��ة �حل��ف��ل ب��اأن��ه بف�شل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
تو��شل  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
م�شرية  �ل��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
�لنجاحات  �إىل  م�شتندة  �ل��ن��ج��اح 
�ل�شابقة  دور�ت��ه��ا  يف  حققتها  �لتي 
و�إىل �لقيم �لرتبوية �لتي ر�شختها 

�ملجل�س  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
�شوؤون  وز�رة  يف  ل��اإحت��اد  �الأع��ل��ى 
�لرئا�شة وعدد من كبار �مل�شوؤولني 
وم�������در�ء �مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�ل���دول���ة. ك��م��ا ح�����ش��رت ���ش��ع��ادة �آنا 
�ليون�شكو  مكتب  رئي�س  باوليني 
باململكة �الأردنية �لها�شمية و�شعادة 
رئي�س  كتخد�  ع��ز�ل��دي��ن  �ل��دك��ت��ور 
�مللكة  جائزة  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�الأردنية  باململكة  �هلل  �لعبد  ر�نيا 
يف  �جل��ائ��زة  وط��رح��ت  �لها�شمية. 
جمال  مره  الأول  �ل�شاد�شة  دورتها 
�العتبارية  �ل��رتب��وي��ة  �ل�شخ�شية 
�ل�شخ�شيات  لتكرمي  ط��رح  �ل���ذي 
�ل���ت���ي قدمت  �ل����ر�ئ����دة  �ل��وط��ن��ي��ة 

و��شتحدثت  �مل���ر����ش���ح���ني  ع������دد 
�جل���ائ���زة يف دورت���ه���ا �حل��ال��ي��ة فئة 
�ل�شخ�شية  جديدة بعنو�ن  جمال 
�لرتبوية �العتبارية وذلك �عرت�فا 
�لتي  �ل�شخ�شيات  لعطاء  وتقدير� 
للميد�ن  �ملتو��شل  �ل��دع��م  قدمت 
ب��ه نحو �لتميز  �ل��رتب��وي و�رت��ق��ت 
و�جلودة. و�لتي قرر جمل�س �أمناء 
ي��ك��ون �شمو  �أن  �جل��ائ��زة و�إد�رت���ه���ا 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�الأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�شخ�شية  �أول  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
ت��ن��ال �جلائزة  �ع��ت��ب��اري��ة  ت��رب��وي��ة 
ف�شموه  �لدولة  يف  تكرميها  �شرف 

•• ابوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة بح�شور �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية بق�شر 
�لد�خلية  �لنجار وزير  �لرئا�شة �م�س م�شطفى حممد 
�للقاء بحث  له. جرى خال  �ملر�فق  و�لوفد  �الإي��ر�ين 
�لعاقات �لثنائية و�شبل دعمها وتطويرها ملا فيه خري 
��شتعر��س عدد  كما مت  �ل�شديقني  و�ل�شعبني  �لبلدين 

�للقاء  ح�شر  �مل�شرتك.  �الهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  من 
معايل عبيد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية ومعايل 
�حمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل 
�لعام ل�شوؤون �ملجل�س  حمد عبد�لرحمن �ملدفع �الأمني 
�الأعلى لاحتاد يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�شعادة ر��شد 
�لتن�شيق  لقطاع  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  وكيل  �لعامري 
�حلكومي بينما ح�شر �للقاء من �جلانب �الإير�ين عدد 
وز�رة  يف  �مل�شوؤولني  وكبار  و�مل�شت�شارين  �ملعاونني  من 

�لد�خلية باجلمهورية �الإ�شامية �الإير�نية.

•• دبي-وام:

عقد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
نظريه  مع  مباحثات  جل�شة  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ل��ب��اد حاليا.  ي��زور  �ل��ذي  �الإي����ر�ين م�شطفى حممد جن��ار 
و�أكد �شموه خال �للقاء �لذي عقد على هام�س ماأدبة ع�شاء 
�أقامها �شموه م�شاء �أم�س �الول يف فندق �لعنو�ن د�ون تاون يف 
دبي على �شرف �لوزير �ل�شيف و�لوفد �ملر�فق..�أهمية �لتعاون 
�مل�شرتك يف �ملو�شوعات �ل�شرطية و�الأمنية �لتي تخدم مهام 
�للقاء  �لبلدين. ح�شر  �ل�شرطي يف وز�رت��ي  �لعمل  و و�جبات 
وعدد  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  عبد�هلل  �شيف  �لفريق 
من كبار �شباط �ل�شرطة و�لوفد �لز�ئر �لذي �شم عدد� من 
�ملعاونني و�مل�شت�شارين وكبار �مل�شوؤولني يف وز�رة �لد�خلية يف 

�جلمهورية �الإ�شامية �الإير�نية.

�إ�شهامات متميزة يف جمال �لتعليم 
ت�شم  كما  �ل��دول��ة.  م�شتوى  على 
�جلائزة ع��دد من �ملجاالت وه��ي : 
فئة �لتعليم �لعام وفئة �ملعلم �ملبدع 
وفئة  و�ملهني  �لتقني  �ملعلم  وفئة 
�الأد�ء �لتعليمي �ملوؤ�ش�شي و�لتعليم 
�لعايل وذوي �الحتياجات �خلا�شة 
و�لتعليم  �مل��ع��رف��ة  ���ش��ب��ك��ات  وب���ن���اء 
وخدمة �ملجتمع و�الإعام �جلديد 
و�لبيئة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
�لرتبوية  و�ل���ب���ح���وث  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�الإجر�ئية  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ب��ح��وث  و 
�لبحوث  فئة  �ل��رتب��وي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
و�قع  بتقومي  �خل��ا���ش��ة  �ل��رتب��وي��ة 
مناهج  خ��ال  م��ن  �لعربية  �للغة 
�الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لعربية  �للغة 

�ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة و�ل����ب����ح����وث 
بالنماذج  �خل���ا����ش���ة  �ل����رتب����وي����ة 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  مل��ن��اه��ج  �مل����ط����ورة 
�لتعليم  مبر�حل  تدري�شها  وط��رق 
ب��دول��ة و�ل��ت��األ��ي��ف �لرتبوي  �ل��ع��ام 
باهتمام  للطفل. وحتظى �جلائزة 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة 
�لرتبوية حيث يحر�س �شموه على 
�أن متثل �جلائزة فيما تطرحه من 
�إ�شافة  و�أكادميية  علمية  مبادر�ت 
�لتعليم  ق��ط��اع  ي�شهده  مل��ا  حيوية 
ب��ال��دول��ة م��ن رع��اي��ة و�ه��ت��م��ام من 

قبل �لقيادة �لر�شيدة.

من�شور بن زايد ي�شتقبل -بح�شور
 عبداهلل بن زايد - وزير الداخلية الإيراين

�شيف بن زايد يبحث مع وزير الداخلية الإيراين عددا من املو�شوعات ال�شرطية والأمنية

حتت رعاية �سيف بن زايد 

انطاق موؤمتر اأك�ش�س اأبوظبي 2013 لذوي الحتياجات اخلا�شة اليوم
•• ابوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
فعاليات  �ل����ب����وم  م�������ش���اء  ت��ن��ط��ل��ق 
�ل�شاد�س  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر 
لذوي �الحتياجات �خلا�شة �أك�ش�س 
تنظمها  �ل���ت���ي   2013 �أب���وظ���ب���ي 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�الحتياجات  وذوي  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
ن���ادي ���ش��ب��اط �لقو�ت  �خل��ا���ش��ة يف 
نحو  �شعار  حتت  باأبوظبي  �مل�شلحة 
�شر�كات جمتمعية لتفعيل �لدمج .

�لهاملي  ف���ا����ش���ل  حم���م���د  وث���م���ن 
�الإد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
�لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �الأم���ني 
للرعاية �الإن�شانية �لرعاية و�لدعم 

�لعلمية و�مل�شاركة باأف�شل �خلر�ت 
يف جميع �ملجاالت ويعتر ��شتمر�ر� 
ل�شل�شلة جناحات �شابقة له يف �إمارة 

�أبوظبي يف �ل�شنو�ت �ملا�شية.
�لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  حر�س  و�أك���د 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه���ذ� �مل���وؤمت���ر ب�شفة 
لدورها  ترجمة  ومنتظمة  دوري���ة 
�ل���دع���م  ت����ق����دمي  �مل���ت���خ�������ش�������س يف 
و�لرعاية �لكاملة الأبنائنا من ذوي 
�لعليا  ز�ي��د  تت�شرف  �الإع��اق��ة حيث 
روؤية  حتقيق  يف  �شريكا  ت��ك��ون  ب���اأن 
�أهمية  ت���اأت���ي  �حل��ك��وم��ة وم���ن ه��ن��ا 
خدمات  �أن  ال���ش��ي��م��ا  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ� 
�أه����م  �أح������د  ت��ع��ت��ر  �الإع�����اق�����ة  ذوي 
�ملجتمعات  بها  تقا�س  �لتي  �ملعايري 
�ملوؤ�ش�شة  دور  ه��و  وه���ذ�  �ملتح�شرة 
�الإعاقة  ذوي  ب��رع��اي��ة  �ملتخ�ش�شة 

يف �أبوظبي.

�لقيادة  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  تلقاه  �ل���ذي 
�ال�شرت�تيجية  خل��ط��ط��ه��ا  �ل��ع��ل��ي��ا 
ومبادر�تها  �الإن�شانية  وم�شاريعها 

ل�شالح �لفئات �مل�شمولة برعايتها.
�لفريق  رع��اي��ة  رع��اي��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
موؤمتر  لفعاليات  �ل��ك��رمي��ة  نهيان 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��امل��ي �ل�����ش��اد���س ودعم 
�شموه �ملتو��شل لفئات ذوي �الإعاقة 
و�حل������ر�������س ع���ل���ى ت����ق����دمي �أرق������ى 
ر�قيا  لهم ميثل منوذجا  �خلدمات 
ودالل�����ة و����ش��ح��ة ع��ل��ى م���ا تقدمه 
�أف�شل خدمات �لرعاية  دولتنا من 
لتلك  عاملية  مب�شتويات  �الإن�شانية 
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �ل���ف���ئ���ات. 
 18 حتى  ي�شتمر  �ل���ذي   � �ل�شنوي 
م��ن �أب��ري��ل �جل���اري � ي��وف��ر ملتقى 
�لبحوث  ن��ت��ائ��ج  وع���ر����س  ل��ت��ق��دمي 

�مل����وؤمت����ر  حم�������اور  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
م��ن��ه��ا ق�ش�س  ع���دي���دة  �مل���ط���روح���ة 
فاعلة  جمتمعية  ل�����ش��ر�ك��ات  جن���اح 
يف حتقيق �لدمج �ملجتمعي و�أخرى 
�نتقالية  خ���ط���ط  ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ع��ك�����س 
�ل�شامل  �لدمج  تفعيل  يف  �شاهمت 
�ملحلي  �مل��ج��ت��م��ع  �أو  �مل���در����ش���ة  يف 
وع����ر�����س من������اذج و�أم���ث���ل���ة خلطط 
وجناحها  فاعليتها  �أثبتت  �نتقالية 
�الحتياجات  ذوي  م��ن  �الأف����ر�د  م��ع 
�ملمار�شات  �أف�شل  ك��ذل��ك  �خلا�شة 
�خلطط  جم���������االت  يف  �ل����ع����امل����ي����ة 
�النتقال من  �ملر�حل  �النتقالية يف 
من  و�الن��ت��ق��ال  �ملدر�شة  �إىل  �لبيت 
�لتدخل �ملبكر �إىل �ملدر�شة و�النتقال 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة كذلك  �مل����ر�ح����ل  ب����ني 
�ملجتمع  �إىل  �ملدر�شة  من  �النتقال 
و�لتخطيط  �لعمل  �شوق  �أو  �ملحلي 

على  �الأ�شخا�س  وم�شاعدة  �لذ�تي 
�مل�شري  م���ه���ار�ت حت���دي���د  ت��ط��وي��ر 
وبناء فريق تخطيط متعاون و�شبل 
�خلطط  وحت��دي��ث  وتنفيذ  �إع����د�د 

�النتقالية.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ رج����ا�����س 
ماينكاد�ث خالد   - هندي 
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
      )5237837( رق��������م     
�شادر من �لهند.من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6222595

فقدان جواز �سفرت
�لدين  �ملا�س  �ملدعو/  فقد  
مو�شر علي     - بنغادي�س 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)0260024(      �شادر 
يجده  بنغادي�س.من  م��ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/7819199

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �دري�س �شاح 
بابكر عبا�س     - �ل�شود�ن 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)711882(      �شادر من 
�الم���ار�ت.م���ن ي��ج��ده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت�������ش���ال 

 050/2621944

فقدان جواز �سفرت
�شاح    �ثيله  �ملدعو/  فقد  
بابكر عبا�س     - �ل�شود�ن 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)0611840(      �شادر 
يجده  �الم�����ار�ت.م�����ن  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/2621944

حممد بن زايد يبحث مع عمدة لندن �شبل تطوير العاقات بني البلدين 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
م�����ش��اء �م�س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�ل�شري  �ل��ب��ح��ر  ق�����ش��ر  يف جم��ل�����س 
بوري�س جون�شون عمدة �لعا�شمة 
�ل����ري����ط����ان����ي����ة ل����ن����دن و�ل����وف����د 
�ملر�فق له وذلك مبنا�شبة زيارته 

للدولة.

و�ل�شبل  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �الإم��������ار�ت 
فيما  خا�شة  بتطويرها  �لكفيلة 
�القت�شادية  ب���اجل���و�ن���ب  ي��ت��ع��ل��ق 
و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة و�ال���ش��ت��ف��ادة من 
�ملتبادلة بني �جلانبني.  �خلر�ت 
�شيفه  م������ع  �����ش����م����وه  وت�������ب�������ادل 
مو��شلة  �همية  ح��ول  �الأح��ادي��ث 
وتنمية  لتعزيز  �مل�شرتك  �لعمل 
�وجه �لتعاون مبا يحقق م�شالح 

�جلانبني.
من جانبه �أعرب عمدة لندن عن 

�لبلدين  ع��ل��ى  ب���ال���ف���ائ���دة  ت���ع���ود 
�ل�شديقني.

ح�شر �ملجل�س �شمو �ل�شيخ نهيان 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  بن ز�ي��د 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خلريية  ل���اأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �ل 
و�الن�شانية و �لفريق �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية وعدد من �ل�شيوخ وكبار 

�مل�شئولني وعدد من �ملو�طنني .

دومنيك  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  ج��ريم��ي 
موفيت  وفر�ن�شي�س  �لدولة  لدى 
و�ال�شتثمار  �لتجارة  هيئة  مدير 
ليونز  وج��������ري�رد  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
�مل�شت�شار �القت�شادي لعمدة لندن 
مكتب  م���دي���ر  ب��ي��ل�����ش��رت  و�دو�رد 

عمدة لندن.
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  �شمو  ورح���ب 
معه  وب������ح������ث  ل������ن������دن  ب�����ع�����م�����دة 
م�����ج�����االت �ل�����ت�����ع�����اون ب�����ني دول���ة 

���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول����ة �الإم�����ار�ت 
على  و�ط��اع��ه  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
م��ظ��اه��ر �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم �لتي 
كافة  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  ت�������ش���ه���ده���ا 
�ال�شعدة موؤكد� �هتمام بريطانيا 
عاقاتها  وت����ط����وي����ر  ب���ت���ع���زي���ز 
�الإم��������ار�ت يف خمتلف  دول�����ة  م���ع 
يت�شل  ف��ي��م��ا  خ���ا����ش���ة  �مل����ج����االت 
بالعاقات �القت�شادية و�لتجارية 
�مل�شاريع  �إق��ام��ة  يف  قدما  و�مل�شي 
�لتي  �الإ�شرت�تيجية  و�ل�شر�كات 
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هبوط ا�شطراري لطائرة راأ�س اخليمة بتبوك 
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�أعلنت �شركة طري�ن ر�أ�س �خليمة �أن �حدى طائرتها �لقادمة 
ر�أ�س  �ىل  R T313�ملتجهة  رق��م   �لرحلة   - �ل��ق��اه��رة  م��ن 
�لعربية  باململكة  تبوك  مطار  يف  ��شطر�يا  هبطت  �خليمة 

�ل�شعودية يف متام �ل�شاعة 16.57بالتوقيت �لعاملي.
 وقالت �ل�شركة يف بيان مل تك�شف فيه عن �الأ�شباب �لتي �أدت 
يف  �ال���ش��ط��ر�ري  للهبوط  و�للجوء  �لطائرة  م�شار  لتحويل 
مطار تبوك �نه مت تفعيل نظام �لطو�ريء كاجر�ء وقائي مما 
و�آم��ن، و�ن  ب�شكل طبيعي  �لهبوط  �أثناء  ت�شري  �الم��ور  جعل 

جميع �لركاب و�لطاقم بخري.

ال�شوؤون الإ�شامية يف دبي ت�شهد اإ�شهار ا�شام �شبعة اأ�شخا�س
•• دبي -وام:

�لكامريون  �أ�شخا�س ذكور من دولة   6 �إ�شام  �ماإ�شهار  �الإ�شامية و�لعمل �خلريي يف دبي  �ل�شوؤون  د�ئرة  �شهدت 
و�شيدة من �أوغند� . وقالت عائ�شة �لكا�س مدير �إد�رة �لتثقيف و�لتوجيه �لديني �إن �لد�ئرة تويل �هتماما كبري� 
بامل�شلمني �جلدد وت�شعى د�ئما من خال ر�شالتها وروؤيتها �إىل تقدمي �لدين �الإ�شامي �حلنيف �إىل غري �مل�شلمني 

عن طريق �شرح مبادئه ومفاهيمه وتعاليمه وتو�شيح ر�شالته �ل�شمحة.
من جانبها �أو�شحت هدى �لكعبي رئي�س ق�شم �مل�شلمني �جلدد �أن �الأ�شخا�س �لذين �عتنقو� دين �لتوحيد جاءو� �إىل 
�لد�ئرة مبح�س �إر�دتهم وبرغبة �شادقة يف �لدخول �إىل �لدين �الإ�شامي �حلنيف بعد �أن �شاهدو� �ملعاملة �حل�شنة 
دبي متثل  �أن  وباعتبار  �لديانات  �أ�شحاب  بني  �ملعاملة  يف  �لتفرقة  وع��دم  �مل�شلمني  و�لو�فدين  �ملو�طنني  قبل  من 
مركز� و�شرحا ثقافيا ودينيا يف �لعامل يعتمد �ملنهج �لو�شطي يف ن�شر �لدين �الإ�شامي �حلنيف باحلكمة و�ملوعظة 

�حل�شنة يف �شبيل �لدعوة �إىل �هلل عز وجل . 

)الأمومة امللكي( برنامج لتطوير الأ�شرة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

�لذي مت  للن�شاء �حلو�مل  �مللكي  �الأمومة  برنامج  �ن  ر�أ���س �خليمة،  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  ر�شا �شديقي  قال 
تد�شينه موؤخر� يهدف لارتقاء باالأ�شرة من خال توفري جمموعة متكاملة من �لتخ�ش�شات �لتي ت�شمل خدمات 

�لرعاية قبل �لوالدة وما بعدها وطو�ل فرتة �حلمل .
وقال �شديقي : لقد مت ت�شميم �لرنامج لتوفري خدمات متميزة للمر�أة و�أفر�د �أ�شرتها، ملو�كبة �لنه�شة �ل�شاملة 
�لتي ت�شهدها �لدولة، ومنها توفري �أرقى �خلدمات �ل�شحية و�لعاجية للمو�طنني و�ملقيمني، وفق �أحدث �ملو��شفات 
�لعاملية. ولفت �إىل �أن �لرنامج يقدم منذ �للحظة �الأوىل للحمل وحتى �لوالدة م�شتويات رعاية متميزة للحو�مل، 
بدء�ً من �لزيار�ت �ل�شابقة للوالدة، وخال فرتة �حلمل حتى �لو�شع و�لرعاية بعد �لوالدة، م�شري�ً �إىل �أن �لتجربة 

�شتوفر خدمات مميزة وو�عدة جتمع بني خدمات �الأمومة �ملعتادة مع عاجات �ملنتجع �ل�شحي �ملتخ�ش�شة .

حاكم اأم القيوين يت�شلم اأكرب بطاقة هوية �شمن م�شروع خليفة بلغات العامل 

ن�شاط علمي و�شحي كبري لطبية راأ�س اخليمة يف ابريل اجلاري

اأطباء الأ�سنان بعجمان يناق�سون خطة عملهم للعام احلايل

حمد ال�شام�شي: افتتاح عيادة لعاج الأ�شنان يف مركز املدينة ال�شحي خال �شهر مايو
•• عجمان ـ حممد بدير 

ك�شف �شعادة حمد ترمي �ل�شام�شي 
مدير منطقة عجمان �لطبية عن 
�ف��ت��ت��اح ع��ي��ادة ل��ع��اج �الأ���ش��ن��ان يف 
مركز �ملدينة �ل�شحي خال �شهر 
قطاعا  تخدم  بحيث  �ملقبل  مايو 

كبري� من �شكان عجمان.
�ملباين  يف  �ل���ت���و����ش���ع  �أن  م����وؤك����د� 
ليو�كب  ج��اء  �ل�شحية  و�مل��ن�����ش��اآت 
و�لطفرة  �ل�������ش���ك���ان  ع�����دد  زي�������ادة 
عجمان  ت�شهدها  �لتي  �لعمر�نية 
ب��رن��ام��ج بد�أ  وي��اأت��ي ك��ذل��ك �شمن 
و�لتي   ،  2007 ع��ام  م��ن  تنفيذه 
من بينها �حال مركز �لر��شدية 
�الأ�شنان وبناء مركز �شحي  لطب 
�ف��ت��ت��اح مر�كز  وك���ذل���ك   ، ج��دي��د 
مناطق  م�����ن  ع�������دد  يف  ����ش���ح���ي���ة 
و�لرو�شة  �جل����رف  م��ث��ل  ع��ج��م��ان 
�ن�شاء  دخ���ل  ح��ي��ث   ، و�حل��م��ي��دي��ة 
مو�شع  �ل�شحي  �حلميدية  مركز 

�لتنفيذ منذ �أو�خر �لعام �ملا�شي.
ج���اء ذل���ك خ���ال �الج��ت��م��اع �لعام 
�ل�������ذي ع����ق����ده م����رك����ز �الأ�����ش����ن����ان 
يف  �الأ���ش��ن��ان  الأط��ب��اء  �لتخ�ش�شي 
�الأ�شنان يف مر�كز  �ملركز وعياد�ت 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة �الأول�����ي�����ة يف 
م�شريف و�ملنامة ومزيرع ملناق�شة 

يف ط���ب �الأ����ش���ن���ان ت�����ت�����ن��ا���ش��ب مع 
�لتميز  ل�شمان  �ملقدمة  �خلدمات 
يف ت��ق��دمي �خل��دم��ة وع��ل��ى ح�شب 
مب�شتوي  �الإرتقاء  مع  �الإمكانيات 
�ل����ك����و�در �ل��ط��ب��ي��ة �مل���و�ط���ن���ة عن 
ط����ري����ق �ل�����ت�����دري�����ب و�ل���ت���ط���وي���ر 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ذ�ت 
�لتوعية  ون�����ش��ر   ، ع���ايل  م�����ش��ت��وى 
�ملتاحة  �لو�شائل  بجميع  �ل�شحية 
لتقليل  �الإم��ك��ان��ي��ات  ح�شب  وع��ل��ى 
�الأ�شنان  و  بالفم  �ملتعلقة  �مل�شاكل 
للتقليل  م�شتقبلي  ت��اأث��ري  ل��ه  مم��ا 
عياد�ت  على  �مل��رتددي��ن  ن�شبة  من 
طب �الأ�شنان وتقليل �لكلفة �ملالية 
خل��دم��ات ط��ب �الأ���ش��ن��ان. وخال 
�الج��ت��م��اع ط��ال��ب �الط��ب��اء بو�شع 
�الأ�شنان  الأط����ب����اء  زم���ن���ي  ج�����دول 
�لعامني  و�مل��م��ار���ش��ني  �مل��ب��ت��دئ��ني 
�لعاج  �لعملي يف عيادة  للتدريب 
�لتحفظي �لتخ�ش�شية ، مع عمل 
تدقيق على �لعياد�ت ب�شكل دوري 
و�لتو�شية على �إ�شتخد�م �لنموذج 
�لتخ�ش�شي  ب���امل���رك���ز  �خل����ا�����س 
عياد�ت  على  وتطبيقه  لاأ�شنان 
جمل�س  وع��م��ل   ، �خل��ا���س  �لقطاع 
ل��ط��ب �الأ����ش���ن���ان وو����ش���ع م��ه��ام له 
عياد�ت  و�شل مابني  ليكون حلقة 

طب �الأ�شنان باملنطقة.

•• اأم القيوين-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت�����ش��ل��م 
�مل���ع���ا ع�شو  ب����ن ر������ش����د  ����ش���ع���ود 
�لقيوين  �أم  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
يف �ل��دي��و�ن �الأم��ريي �شباح �م�س 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د بن 
�شعود بن ر��شد �ملعا ويل عهد �أم 
�لقيوين �أكر بطاقة هوية حتمل 
��شم �شموه �شمن فعالية �أكر هوية 
م�����ش��روع خليفة  �إط����ار  وط��ن��ي��ة يف 
مركز  �أطلقه  �ل��ذي  �لعامل  بلغات 
�شلطان بن ز�يد للثقافة و�الإعام 
ومت ت�شجيلها يف مو�شوعة جيني�س 

لاأرقام �لقيا�شية.
��شتقبال �شاحب  ذلك خال  جاء 
�ل�شمو حاكم �أم �لقيوين وفد� من 
برئا�شة  ل��ل��ه��وي��ة  �الم�����ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س علي 
حممد �خل��وري مدير عام �لهيئة 
�ملزروعي  ف��ا���ش��ل  �شعيد  و���ش��ع��ادة 
�لتنفيذي  و�مل������دي������ر  �ل���رئ���ي�������س 
ل�شركة �المار�ت لاأملونيوم �ميال 
�ملن�شوري  م��ان��ع  حم��م��د  و�ل�����ش��ي��د 
ب��االإن��اب��ة يف  �ل��ث��ق��اف��ة  م��دي��ر �د�رة 
للثقافة  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  م��رك��ز 

من حتقيق �جن��از�ت عاملية خال 
و�لتي  للهيئة  �شموه  رئا�شة  ف��رتة 
كان لها كبري �الثر يف دعم �جلهود 
�لر�مية لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة 
م�شاحلها  وخ����دم����ة  �ل����دول����ة  يف 
�ل�شمو  �شاحب  �أث��ن��ى  كما  �لعليا. 
توجيهات  على  �لقيوين  �أم  حاكم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب���ن ز�ي����د �آل 
�لوطني  �الم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
رئي�س جمل�س �د�رة هيئة �المار�ت 
ل��ل��ه��وي��ة وم��ت��اب��ع��ة �ل��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
م�شرية  مل��و����ش��ل��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �د�رة 
وحتقيق  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف  �ل���ت���ط���وي���ر 
تخدم  �لتي  �الجن���از�ت  من  �ملزيد 
تناف�شية �لدولة وت�شاهم يف تعزيز 
�الأم����ن �ل��وط��ن��ي و�ل���ف���ردي ودعم 

�شناعة �لقر�ر �ال�شرت�تيجي.
�أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و��شتمع 
�لقيوين من مدير عام �لهيئة �ىل 
�ال�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ع��ن  ���ش��رح 
�جلديدة للهيئة 2014- 2016 
ومل��ح��ة ع��ن �أب����رز �الجن�����از�ت �لتي 
على  �الآن  ح��ت��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  حققتها 

�حلكومة  يف  �ل��ق��ر�ر  �شناع  ودع���م 
من خال توفري معلومات دقيقة 
وذك��ي��ة ح���ول دمي��وغ��ر�ف��ي��ة �شكان 
�لهيئة  ت���ك���ون  �ن  ع���ل���ى  �ل����دول����ة 
حكومة  خل��دم��ات  �الول  �ل���د�ع���م 
حمورها  وم���رت�ب���ط���ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
عنا�شر  تت�شمن  ك��م��ا  �مل��ت��ع��ام��ل. 
�خل���ط���ة م��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل جلعل 
ب��ط��اق��ة �ل��ه��وي��ة �ل��وث��ي��ق��ة �الكرث 
وموؤ�ش�شات  لاأفر�د  و�أهمية  قيمة 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�ال�شتد�مة  حتقيق  �ىل  و�ل�����ش��ع��ي 
و�ملجتمع  �ل��ب��ي��ئ��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ىل جانب �ن�شاء بيئة عمل ترتكز 
�مل�شتمر  و�ل��ت��ط��وي��ر  �الب����د�ع  ع��ل��ى 
�لد�خليني  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خل��دم��ات 
�لفاعلية  وزي�������ادة  و�خل���ارج���ي���ني 
�لرتكيز على  و�لكفاءة من خال 
�أرقى  حتقيق  �ىل  و�شوال  �لنتائج 
و�أعلى  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لتميز  درج����ات 

�مل�شتويات فى ر�شا �ملتعاملني.
�شعادة  برئا�شة  �لهيئة  وف��د  وق��دم 
�ل���دك���ت���ور �خل������وري ���ش��رح��ا حول 
�جلديدة  �ال�شرت�تيجية  �أهد�فها 
م�شتويات  �أع��ل��ى  ب�شمان  �ملتمثلة 
للبيانات  و�خل�����ش��و���ش��ي��ة  �جل����ودة 

�شيف  خديجة  و�ل�شيدة  و�الع��ام 
�ل�����ش��ح��ي م���دي���رة م�����ش��روع خليفة 
بلغات �لعامل و�ل�شيد �شالح �شامل 

�لنعيمي من�شق عام �مل�شروع.
وع����ر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م �م 
�لقيوين عن ترحيبه بهذ� �مل�شروع 
��شم  �ل��ذي يحمل  �لر�ئد  �لوطني 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه �هلل ..م��ث��م��ن��ا ���ش��م��وه حب 
لدولتهم  �الم�����ار�ت  ���ش��ع��ب  ووالء 

وقيادتهم �حلكيمة.
و�أ����ش���اد ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �أم 
بذلتها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  �ل��ق��ي��وي��ن 
ل��ل��ه��وي��ة ل�شمان  �الم�����ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
�ال�شرت�تيجية  خ��ط��ت��ه��ا  جن�����اح 
�أثمرت  و�ل��ت��ي   2013-  2012
�ل�شكاين  �ل�شجل  نظام  �جن��از  عن 
ل����ل����دول����ة وت�������ش���ج���ي���ل �مل���و�ط���ن���ني 
بطاقة  م�������ش���روع  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 

�لهوية �لذكية .
توجيهات  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  و�أث�����ن�����ى 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�العلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
للقو�ت �مل�شلحة �لتي مكنت �لهيئة 

م�شتوى �أهد�فها �ال�شرت�تيجية.
و�ط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى خ��ط��ة �لهيئة 
�ل���ت���ي ت��ت��م��ح��ور ر����ش���ال���ت���ه���ا حول 
�مل�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز �أم�����ن دول���ة 
�المار�ت ومكانتها �لتناف�شية عامليا 
�الرتقاء  وتي�شري  دع��م  خ��ال  من 
و�القت�شادي  �حل��ك��وم��ي  ب��ال��ع��م��ل 
متكاملة  منظومة  ت��وف��ري  وع���ر 
�ل����ه����وي����ة  الد�رة  وم�����ت�����ق�����دم�����ة 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف �ل����دول����ة. و�أك����دت 
�مل�شاهمة  ع��ل��ى  ع��زم��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
ب�������ش���ك���ل ف����اع����ل حم��������وري خ����ال 
دورت��ه��ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف �جناز 
�خلدمات  يف  �اللكرتوين  �لتحول 
�لدولة  م�شتوى  على  �حلكومية 
لتوفري خدمات متقدمة لافر�د 
�لنا�س  ح��ي��اة  ت�شهل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وفقا خلطة �حلكومة �اللكرتونية 
�الحتادية ومبا ين�شجم مع  روؤية 

. �المار�ت 2021  
خطتها  �ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�جل���دي���دة ت��ت�����ش��م��ن �ل��ع��دي��د من 
����ش��ت��م��ل��ت عليها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�خلطة �ل�شابقة 2012- 2013 
و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى دقة 
�ل�شكاين  �ل�����ش��ج��ل  يف  �ل���ب���ي���ان���ات 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:  

�خليمة  ر�أ��������س  م��ن��ط��ق��ة  ����ش���ه���دت 
�لطبية خال �شهر �أبريل �حلايل 
�لفعاليات  م�����ن  ع������دد  ت���ن���ظ���ي���م 
رفع  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �ل�شحية 
م�شتوى �لوعي �ل�شحي يف خمتلف 

�لق�شايا �ل�شحية �لر�هنة .
عي�شى  ي���ا����ش���ر  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
�ل��ن��ع��ي��م��ي.. م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة ر�أ����س 
�خليمة �لطبية �أن �الإمارة �شهدت 
فعاليات  تنفيذ  �ل�شهر  هذ�  بد�ية 
لاأطفال  �ل�شاد�س  �لب�شمة  خميم 
�الإمار�ت  من  بال�شكري  �مل�شابني 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 

�حلكومية  �ل�����ش��ي��دل��ي��ات  �ن  �ىل 
يبلغ عددها  ر�أ���س �خليمة  ب��اإم��ارة 
على  م������وزع������ة  ����ش���ي���دل���ي���ة   20

و�أ�شبوع �ملو��شات �ملدر�شية . 
وق����ال جت���ري �ال���ش��ت��ع��د�د�ت على 
�حلالية  �ل���ف���رتة  يف  و����ش���اق  ق����دم 
�لتطعيمات  ب��اأ���ش��ب��وع  ل��اإح��ت��ف��ال 
م��ن خ���ال تنظيم جم��م��وع��ة من 
�ل�شوء  ت�شليط  بهدف  �لفعاليات 
و�شرورة  �لتطعيمات  �أهمية  على 
�لزمني  ب���ال���رن���ام���ج  �الل������ت������ز�م 
ل��ل��ج��رع��ات وب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ذلك 
لاأطباء  علمي  يوم  تنظيم  �شيتم 
�حلمر�ء  بقاعة  �لتطعيمات  ع��ن 
توعوية  ف���ع���ال���ي���ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لنائية  �مل���ن���اط���ق  يف  ل����اأم����ه����ات 
للرنامج  باالإ�شافة  هذ�  باالإمارة 

�لتوعوي لطلبة �ملد�ر�س .

و�لدول �لعربية كما مت �الحتفال 
�ل�شابع  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل�شحة  ب��ي��وم 
م����ن �أب����ري����ل �جل�������اري و�ل�������ذي مت 
�لعام  ل��ه��ذ�  ف��ي��ه  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
�لدم  �شغط  �رت��ف��اع  مو�شوع  على 
للوقاية  عليه  �ل�شيطرة  وكيفية 
�لقلبية  �الأمر��س  م�شاعفات  من 
�لوثيقة  �لعاقة  ذ�ت  و�لوعائية 
وتابع   . �ل������دم  ���ش��غ��ط  ب����اإرت����ف����اع 
�أن �ملنطقة �حتفلت بيوم  �لنعيمي 
�ل�شيديل �لعاملي يف �حلادي ع�شر 
�الحتفال  و�شهد  �ل�شهر  ه��ذ�  م��ن 
�ل�شيادلة  م����ن  ك����ب����ري�ً  �ق�����ب�����ااًل 
و�ملهتمني  �ل�شيدلة  وم�����ش��اع��دي 
و�ل��دو�ء م�شري�  �ل�شيدلة  مبجال 

�ل�شحية  و�مل���ر�ك���ز  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
باالإ�شافة مل�شتودع رئي�شي لاأدوية 
�شيديل   30 م���ن  م���ك���ون  وك������ادر 
بلغ  �شيدليبينما  م�����ش��اع��د  و40 
ع���دد �ل�����ش��ي��دل��ي��ات �خل��ا���ش��ة 82 
�شيدلية مع كادر مكون من 108 
م�شاعدي  م����ن  و65  ����ش���ي���ديل 

�ل�شيدلة.
وذكر مدير طبية ر�أ�س �خليمة �ن 
�ملنطقة تعتزم �مل�شاركة يف معر�س 
جمعيه  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي  �ل���ت���ط���وع 
�المار�ت لتنمية �ملجتمع يف �لفرتة 
من 22 – 24 من �أبريل باأر�س 
�إ�شافة  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  �مل��ع��ار���س 
�لبحر  مهرجان  يف  �مل�شاركة  �إىل 

تعزيز  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  حتقيقها 
�ملجتمع  يف  و�الأ�شنان  �لفم  �شحة 
وتقدمي �أعلى م�شتوى يف �لرعاية 
جماالت  يف  �ل�شحية  و�خل��دم��ات 
طب �الأ�شنان �لتخ�ش�شية و�لعمل 
�خلريجني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  على 
�جلدد من �أطباء �الأ�شنان و�لكو�در 
كفاء�تهم  لرفع  �ملو�طنة  �لطبية 

�ملهنية و�حلرفية.
�مل�����رك�����ز  م�������دي�������رة  �و������ش�����ح�����ت  و 
�ملركز  �أن  ل��اأ���ش��ن��ان،  �لتخ�ش�شي 

خ����ط����ة ع���م���ل���ه���م خ�������ال �ل����ف����رتة 
�لقادمة.

�ل�شام�شي  �آمنة  �لدكتورة  و�أ�شارت 
�لتخ�ش�شي  �مل������رك������ز  م������دي������رة 
لاأ�شنان، �إىل �أن �ملركز �لتخ�ش�شي 
ل���ط���ب �الأ�����ش����ن����ان ي��ع��ت��ر م���رك���ز�ً 
رفع  ويعمل على  �لدولة  يف  ر�ئ��د�ً 
م�شتوى �شحة �لفم و�الأ�شنان عن 
تقدمي خدمات تخ�ش�شية  طريق 
متميزة خلدمة �الأفر�د و�ملجتمع، 
من خال �لر�شالة �لتي يعمل على 

�ملر�جعني  ع���دد  يف  �رت��ف��اع��ا  �شهد 
�الأول  �لربع  %36 خال  بن�شبة 
�أن  �إىل  �ل���ع���ام، م�����ش��رية  م���ن ه����ذ� 
ي�����ش��ع��ى خ����ال ه����ذ� �لعام  �مل���رك���ز 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ع��دي��د م���ن �الأه�����د�ف 
و�لتي من بينها : تقدمي خدمات 
م�شتوى  ذ�ت  ووق��ائ��ي��ة  ع��اج�����ي��ة 
�لطبية  للمعايري  طبقا  م��ت��ط��ور 
�ملجتمع  �أف������ر�د  جل��م��ي��ع  �ل��ع��امل��ي��ة 
 ، �ملتاحة  �الإمكانيات  ح�شب  وعلى 
�ل�شاملة  �جل��ودة  معايري  وتطبيق 

للمعايري  وف����ق����ا  �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة 
�لهوية  �د�رة منظومة  �لدولية يف 
وتعزيز دور هيئة �المار�ت للهوية 
�لرئي�شية  �جل����ه����ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
لتعريف وتاأكيد �لهوية فى �لدولة 
و�لتخطيط  �لقر�ر  �شناعة  ودع��م 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي ف��ى �ل���دول���ة فيما 
�لعاقة  ذ�ت  �ل���ب���ي���ان���ات  ي��خ�����س 
بال�شجل �ل�شكاين و�الرتقاء مبكانة 
و��شم هيئة �المار�ت للهوية وفهم 
متطلبات �ملتعاملني و�شمان كافة 
�خل��دم��ات �الد�ري�����ة وف���ق معايري 
�جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية. و�أكد 
حممد مانع �ملن�شوري مدير �د�رة 

�شلطان  باالإنابة يف مركز  �لثقافة 
ب���ن ز�ي�����د ل��ل��ث��ق��اف��ة و�الع�������ام �ن 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س مركز 
�شلطان بن ز�يد للثقافة و�العام 
بلغات  م�������ش���روع  خ��ل��ي��ف��ة  ب��ت��ب��ن��ي 
حر�س  منطلق  من  ج��اءت  �لعامل 
�شموه على دعم �ملبادر�ت �لوطنية 
و�الفكار  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  ورع��اي��ة 
�لبناءة �لتي تعمق �النتماء و�لوالء 

يف نفو�س �بناء �المار�ت.
ح�����ش��ر �ال���ش��ت��ق��ب��ال �ل�����ش��ي��خ خالد 
�مل��ع��ا رئ��ي�����س �لديو�ن  ب��ن ر����ش��د 

و�ل�شيخ  �ل��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  �الم�����ريى 
�ح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �ملعا 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
المارة �م �لقيوين و�ل�شيخ حممد 
و�شعادة  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  بن 
مدير  �ل�����ت�����اى  ����ش���ع���ي���د  ن���ا����ش���ر 
�ل��دي��و�ن �الم���ريي و���ش��ع��ادة ر��شد 
�لت�شريفات  م��دي��ر  �ح��م��د  حم��م��د 
�د�رة  مدير  �ملهرى  عامر  و�ل�شيد 
و�ملجتمعي  �حل��ك��وم��ي  �الت�����ش��ال 
و�ل�شيد  للهوية  �الم����ار�ت  بهيئة 
مدير  ر����ش���ي���د  ب����ن  ع�����ب�����د�ل�����رز�ق 
باأم  للهوية  �الم���ار�ت  هيئة  مركز 

�لقيوين. 

حما جتاريا خمالفة لقوانني و�شروط العمل يف راأ�س اخليمة  81

املركز الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك يف 
القوافل الثقافية مبنطقة فلج املعا

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�لتنمية  �لتي نظمتها د�ئرة  �لتفتي�شية  �أ�شفرت �حلملة 
�مل���ر�ك���ز و�ملحال  �الق��ت�����ش��ادي��ة يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
�لتجارية يف �الإمارة عن �شبط 81 حما جتاريا متار�س 
  . �لعمل  و�شروط  للقو�نني  �أن�شطتها بطريقة خمالفة 
وغطت �حلملة �لتفتي�شية �لتي �نتهجت ��شلوب �ملباغتة 
�ملر�كز �لتجارية مثل ر�أ�س �خليمة مول ، �ل�شفري مول 
، �حلمر�مول و�ملنارمول و�شددت على رقابة �لتنزيات 
تقوم  �لتي  �لرتويجية  و�حلمات  �خلا�شة  و�لعرو�س 
ب��ه��ا �مل��ح��ات �ل��ت��ج��اري��ة ب��ني �حل���ني و�الآخ������رى لتاأكد 
عنها  �ملعلن  ن�شبة �خل�شم  بتطبيق  �ملحات  �لتز�م  من 

و�لتاأكد من �شعر �لب�شائع قبل وبعد �ل�شر�ء .
وحماية  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �لبلو�شي  �أح��م��د  ق��ال  و 
�مل�شتهلك بالد�ئرة : �إن مفت�شي ق�شم �لرقابة و�ملتابعة 
�لتجارية يف مناطق  �ملر�كز  نفذو� حملة تفتي�شية على 

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب��ه��دف م��ر�ق��ب��ة �مل��ح��ال �ل��غ��ري ملتزمة 
�شعر  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  عنها  �ملعلن  �خل�شم  ن�شبة  بتطابق 
�لب�شائع قبل وبعد �ل�شر�ء وخمالفة �ملحات �لتجارية 
�ل��غ��ري م��ل��ت��زم��ة ب��ال�����ش��روط و�ل���ق���و�ن���ني �ل�������ش���ادرة من 
�لد�ئرة وك�شفت �حلملة �لتي �شملت 204 حمل جتاري 

عن 81 حمل خمالف. 
�أو���ش��ح��ت م���رمي �ل��زع��اب��ي م��دي��ر مكتب   وم���ن جهتها 
�الت�شال �ملوؤ�ش�شي باأن �حلمات �لتفتي�شية �لتي تنفذها 
ق�شم �لرقابة خطوة �شمن �شل�شلة من �الإجر�ء�ت �لتي 
و�لت�شريعات  �ل��ق��و�ن��ني  تطبيق  يف  �ل���د�ئ���رة  ت��ت��خ��ذه��ا 
�ملنظمة لاأ�شو�ق، لتقليل من �لغ�س �لتجاري ول�شمان 
حقوق �مل�شتهلك و حتقيق �لتنمية �القت�شادية �ل�شاملة 
�مل�شتهلكني  تنا�شد  �ل��د�ئ��رة  �ن  مو�شحة  و�مل�شتد�مة. 
�مل��ت�����ش��رري��ن �ل��ت��وج��ه �ىل ق�����ش��م ح��م��اي��ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك �أو 
�الت�شال على �لرقم �ملجاين 8007333 �أو �لتو��شل 

www.rak.ae على �ملوقع

•• ام القيوين-الفجر:

فعاليات  يف  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  ي�شارك 
)فلج  مبنطقة  رحالها  حت��ّط  �لتي  �لثقافية  �ل��ق��و�ف��ل 
يف  �لقيوين  �أم  ب��اإم��ارة  منها  �لقريبة  و�مل��ن��اط��ق  �مل��ع��ا( 
�إط��ار مبادرة  تاأتي يف  و�لتي  �جل���اري،  �أب��ري��ل   19-18
وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع جت�شيد�ً ملبادرة 
)جمتمعنا  �شعار  حت��ت  و�ل��وط��ن��ي  �ملجتمعي  �ل��ت��اح��م 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  ويحر�س  �أم��ان��ة(.  
على �مل�شاركة يف هذه �لفعاليات �لتي تتطلع �إىل حتقيق 
�أه�����د�ف �خل��ط��ة �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �جل���دي���دة 2013- 
وتعزيز  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة  على  �ملحافظة  يف   2015
�لثقافية،  و�لتنمية  �ملجتمعية  بامل�شاركة  مقوماتها 

و�الرتقاء باحل�ّس �لوطني بكل �لو�شائل �ملتاحة.
للو�شول بخدماته  �لفعاليات  �ملركز عر هذه  ويعمل   
�ملجتمع؛  ����ش���ر�ئ���ح  خم��ت��ل��ف  �إىل  �ل���ث���ق���ايف  وم��ن��ت��ج��ه 
توثق  �ل��ت��ي  �الإ����ش���د�ر�ت  م��ن  بالعديد  جناحه  وي��دع��م 
وبالكتيبات  �خلليج،  ومنطقة  �أب��وظ��ب��ي  وت���ر�ث  ت��اري��خ 
�أن�شطة  بع�س  للزو�ر  تقدم  �لتي  �لتعريفية  و�ملل�شقات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي )وطني..  ك��رن��اجم��ه  وف��ع��ال��ي��ات��ه،  �مل���رك���ز 
روح  تعزيز  ي�شتهدف  �ل��ذي  و�نتمائي(  ووالئ��ي  هويتي 

�لوطنية  بالهوية  و�الع��ت��ز�ز  للوطن،  و�النتماء  �ل��والء 
ل��دى ط��اب �ملرحلتني �الإع���د�دي���ة و�ل��ث��ان��وي��ة يف دولة 
�ل�شاب(  )�مل���وؤرخ  وم�شابقة  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  م��ع  بالتعاون  يتعهدها  �لتي 
وذلك دليل على �هتمام �ملركز باجليل �جلديد وتعريفه 

باالإرث �حل�شاري و�لثقايف.
ويقدم ممثلو �ملركز يف هذه �لتظاهرة �لثقافية �ملتنقلة 
و�خلارجية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�أن�����ش��ط��ت��ه  ب��امل��رك��ز،  ت��ع��ري��ف��اً 
�لنادرة  و�ل��ك��ت��ب  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  �ل��وث��ائ��ق  م��ن  ومقتنياته 
و�مل��خ��ط��وط��ات، و�إ����ش���د�ر�ت���ه م��ن �ل��ك��ت��ب و�ل���دوري���ات، 
�ل��ق��اف��ل��ة �خلام�شة  �مل�����ش��ارك يف  �مل���رك���ز  وي�����ش��م ج��ن��اح 
ع�شرة �لتي تخدم منطقة فلج �ملعا و�ملناطق �لقريبة 
من  �لعديد  و�ل�شلمة  و�مل��ه��ذب  وكابر  كالر��شدية  منه 
�الإ����ش���د�ر�ت �ل��ت��ي ت��وث��ق ت��اري��خ وت���ر�ث دول���ة �الإم����ار�ت 
وم��ن��ط��ق��ة �خل���ل���ي���ج، وي���ر����ش���د مم��ث��ل��و �مل���رك���ز يف تلك 

�لفعاليات �أهم متطلبات �جلمهور.
�لثقافية  �لقافلة  فعاليات  يف  �مل��رك��ز  م�شاركة  وت��اأت��ي 
�ملجتمعية  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ���ش��ي��اق  يف   2013 ل��ع��ام  �ل��ث��ان��ي��ة 
�أبناء  بني  �جل�شور  متتني  يف  دوره  تعزز  �لتي  �ملتو�لية 
�لوطن  وت��اري��خ  خا�شة  �ل�شباب  وج��ي��ل  ك��اف��ة،  �ل��وط��ن 

وتر�ثه �لعريق. 

فقدان جواز �سفرت
�شتى  �مل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
باردى    فاطمه بت جنادنان 
�جلن�شية-  �ن��دون��ي�����ش��ي��ة   -
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا  رق�����م     
يجده  م��ن   )843562(
ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه  الأق����رب 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�ندوني�شية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ع���اودي���ن 
بنغادي�س   - عبدول خالق 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)0867262(      �شادر 
يجده  بنغادي�س.من  م��ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/7819199

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ي��و���ش��ف بن 
�شعيد   - �ملغرب �جلن�شية-     
ج�����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م     
يجده  م��ن   )621350(
ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه  الأق����رب 
مركز �شرطة �الت�شال على 

رقم 0556937731

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �حمد �شاح   
بابكر عبا�س     - �ل�شود�ن 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)0178286(      �شادر 
يجده  �ل�������ش���ود�ن.م���ن  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/2621944

فقدان جواز �سفرت
�الء �شاح    �مل���دع���و/  ف��ق��د  
بابكر عبا�س     - �ل�شود�ن 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)0613064(      �شادر 
يجده  �الم�����ار�ت.م�����ن  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/2621944
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جائزة اأبوظبي تفتح باب الرت�شيحات لدورتها ال�شابعة 

بلدية مدينة اأبوظبي تعلن عن م�شروع ال�شوق الرتاثي اجلديد يف العا�شمة

جامعة عجمان ت�شارك يف امللتقى اجلامعي اخلليجي بالبحرين

يف موؤمتر �سحفى نظمته نفني عزت

الربوفي�شور الأيطاىل األدولفو بانفيلي يعلن عن اإدخال اأول اإن�شان اآيل لإجراء العمليات اجلراحية املعقدة يف الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

بانفيلي خال موؤمتر �شحفى كبري  �ألدولفو  �علن �لروفي�شور�الأيطاىل 
�أنه يجري �لتعاقد حاليا مع �حدى �ملوؤ�ش�شات  �أبوظبى..  بفندق ميلينيوم 
الجر�ء  )روب����وت(  �آيل  �إن�����ش��ان  �أول  الإدخ���ال  ظبي  �أب��و  يف  �خلا�شة  �لطبية 
�لعمليات �ملعقدة خا�شة جر�حات �لعمود �لفقري يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�اليطالية  �ل��روب��وت  جل��ر�ح��ات  �لعاملية  �الأكادميية  �أن  �إىل  الفتا  �ملتحدة، 
�شتقوم خال �لعام �جلاري باإن�شاء فرعا لها يحمل نف�س �ال�شم يف �لعا�شمة 

�أبو ظبي.
وتوقع �لروفي�شور بانفيلي - خال �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذى نظمته نيفني 
عزت مدير �أد�رة �لعاقات �لعامة و �الأعام بفندق ميلينيوم �أبو ظبي - �أن 
يلقى �جلر�ح �الآيل �جلديد �لذي �أجرى حتى �الأن �أكرث من 250 عملية 
جر�حية يف �يطاليا و�أملانيا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية خال عام 2012 
بن�شبة جناح كبرية، رو�ج��ا كبري� يف دولة �الإم��ار�ت �لتي ت�شتقطب �أحدث 
�ملنتجات �لطبية وتقوم بتطوير وحتديث خدماتها �ل�شحية ب�شورة الفتة 

للنظر.
و��شتعر�س بانفيلي قدر�ت �جلر�ح �الآيل �جلديد بقوله �أن �جلهاز �لو�حد 
600 عملية جر�حية �شنويا كما �أن ن�شبة   � ي�شتطيع �إجر�ء ما بني 300 
�أن  ميكن  �لتي  �لب�شرية  باالأخطاء  مقارنة  �شئيلة  �لعملية  �ثناء  �خلطاأ 
حتدث خا�شة يف عمليات �لعمود �لفقري �حل�شا�شة، وقال �إن �ل�شركة �شتقوم 
خال �ل�شنو�ت �ملقبلة بتجهيز 5 روبوتات �خرى الإجر�ء جميع �لعمليات 
�جلر�حية �لتي ت�شمل �جلهاز �له�شمي وعمليات �خرى خمتلفة و�شيطلق 
عليه )د�فن�شي( م�شري� �إىل �أن �ملر�شى عندما ي�شاهدون جناح هذ� �لروبوت 

لن ي�شعرو� بالتخوف بل و�شيقدمون عليه.
وحول �آليه عمل �جلر�ح �الآيل �أ�شار �لدكتور كارير �إىل �ن �آليه عمل �جلهاز 
تتلخ�س يف �إدخال معلومات �ملري�س بكل �لتفا�شيل �لدقيقة ويقوم �حلا�شب 
بكل  �لعملية  تنفيذ  ثم  �ملعلومات ومن  بدر��شة هذه  �لروبوت  د�خل  �الأيل 

دقة وبدون م�شاعفات �و نزيف �ثناء �جلر�حة.
وقال �أن �أول عملية جترى بهذ� �جلر�ح �الآيل �أجريت ل�شيدة �يطالية ومت 

خال �جلر�حة ��شاح فقر�ت �لعمود �لفقري والقت جناحا كبري�.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�����ش��ف��ت 
تطوير  م�شروع  �ط��اق  نيتها  عن 
وجهة  ي�شكل  متكامل  تر�ثي  �شوق 
�إمارة  يف  ف��ري��دة  ت��ر�ث��ي��ة  �شياحية 
�الإمار�تي  �أبوظبي، ويرز �لرت�ث 
�لعربية  و�ل���ع���اد�ت  و�ل��ق��ي��م  �لغني 
ولزو�ر  �ملحلي  للمجتمع  �الأ�شيلة 
�لعامل،  �أنحاء  جميع  من  �أبوظبي 
مكانة  ت���ر����ش���ي���خ  يف  ي�������ش���ه���م  مب�����ا 
لل�شياحة  ر�ئ���دة  كوجهة  �أب��وظ��ب��ي 

و�لرتفيه.
وي�����اأت�����ي ه������ذ� �مل���������ش����روع �جل���دي���د 
�ملجتمعية  �مل�������ش���اري���ع  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
�لتي  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة  و�ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�لتابع  �ال�شتثمار  مكتب  يطلقها 
ل���ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �ب����وظ����ب����ي، ويف 
روؤية  حتقيق  �لبلدية  �لتز�م  �إط��ار 
م�شتوى  ورف��ع   2030 �لعا�شمة 

�خلدمات �ملجتمعية . 

وتطويرية  خ���دم���ي���ة  م�������ش���اري���ع 
�لتنمية  م�شرية  لتحفيز  حديثة، 
�مل�شتد�مة و�ملزدهرة مل�شتقبل �إمارة 
حمفظة  و�إد�رة  و�شكانها،  �أبوظبي 
�الأ�شول �ال�شتثمارية  متنوعة من 
حيث  �أب����وظ����ب����ي،  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
وت�شغيل  بتنفيذ  �لبلدية  �شتقوم 
و�ل�شياحية  �ملجتمعية  م�شاريعها 
روؤي��ة حكومة  �جلديدة مبا يحقق 
�لتكامل  لتعزيز  �لهادفة  �أبوظبي 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
دف����ع عجلة  خ�����ش��و���ش��اً يف جم����ال 
�ملر�فق  وتطوير  �ل�شاملة  �لتنمية 
�مل�شاريع  و�����ش���ت���ح���د�ث  �ل���ع���ام���ة 
�ملجتمع  يتطلبها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
ع�شرية  خدمات  تقدمي  �أج��ل  من 
وفقاً  ح�شاري  وباأ�شلوب  متكاملة 

ملعايري عاملية.
وت�شمل �خلطة �لرئي�شية للم�شاريع 
�ال�شتثمارية و�لتطويرية للبلدية، 
�إىل جانب م�شروع �ل�شوق �لرت�ثي 

�لرت�ثي  �ل�����ش��وق  م�����ش��روع  وي���ق���ع 
�لبو�بة  م�������ش���ارف  ع��ل��ى  �جل���دي���د 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة جل����زي����رة �أب���وظ���ب���ي 
م��ق��اب��ل ب���رج �مل��ق��ط��ع ب���ني ج�شري 
و�مل��ق��ط��ع، مب�شاحة  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
�أل��ف مرت مربع كما يت�شل   150
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �مل�������ش���روع مب��ن��ت��زه 
وجامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري، وي�شم 
جمموعة  و  جّذ�بة  بحرية  و�جهة 
�لرت�ثية،  �مل��ح��ات  م��ن  متكاملة 
�لتجارية  �ل����ع����ام����ات  وم���ت���اج���ر 
من  متنوعة  وجمموعة  �لفاخرة، 
�ملطاعم و�ملقاهي �ملميزة �لتي تلبي 
مفتوحة  وم�شاحة  �الأذو�ق،  جميع 
وعرو�س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال�شت�شافة 
باال�شافة  �لطلق للجمهور  �لهو�ء 
ومر�كز  �ل���ف���ن���ادق  م���ن  ع����دد  �ىل 
تنفيذ  و�شيتم  �ل��ر�ئ��دة.  �ل�شيافة 
�مل�شروع من خال �لقطاع �خلا�س 

BOT وفق نظام
وت�������ش���ع���ى �ل���ب���ل���دي���ة ع����ر �إط�����اق 

�أربعة  �إن�������ش���اء  م�����ش��روع  �جل���دي���د، 
�الحياء  م��ر�ك��ز  جمتمعية  م��ر�ك��ز 
من  م��ت��ف��رق��ة  �أن���ح���اء  يف  �ل�شكنية 
�مل�شاريع  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  �أب���وظ���ب���ي، 
��شرت�تيجية  �إط�����ار  يف  �جل���دي���دة 
�ل��ب��ل��دي��ة ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��اري��ع ذ�ت 
�أنحاء  �ل�شبغة �ملجتمعية يف كامل 
من  �شبكة  ولبناء  �أبوظبي،  مدينة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وف����ق فكرة   �الأ�����ش����و�ق 
خال  م��ن  تنفيذها  ي��ت��م   1 يف   3
�خلا�س،  �ل���ق���ط���اع  م���ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 
ب��ح��ي��ث ت��ت��ك��ون ه����ذه �مل����ر�ك����ز من 
مركز  هي  رئي�شية  عنا�شر  ثاثة 
�مل��ج��ت��م��ع وم���رك���ز خلدمة  خ��دم��ة 
�ل���ع���م���اء وحم�����ات جت���زئ���ة مثل 
�مل��ت��اج��ر و�مل���ط���اع���م و�مل���ق���اه���ي مبا 
يلبي خمتلف �الحتياجات �ليومية 
�إمارة  يف  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء  ل�شكان 

�أبوظبي.
وتقوم �لبلدية من خال �لعمل يف 
�إطار تفعيل �ل�شر�كة بني �لقطاعني 

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ���ش��ارك��ت 
�مللتقى �جلامعي  و�لتكنولوجيا يف 
�أقامته  �ل����ذي  �ل���ث���اين  �خل��ل��ي��ج��ي 
جامعة �لبحرين حتت رعاية �شمو 
خليفة،  �آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ 
لل�شباب  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لبحرين،  مم��ل��ك��ة  يف  و�ل��ري��ا���ش��ة 
وبتنظيم من جمل�س طلبة جامعة 
�لبحرين، وذلك يف �لفرتة ما بني 
�جل����اري حتت  �أب���ري���ل   11 �إىل   9
���ش��ع��ار م���ن �أروق�������ة �جل���ام���ع���ة �إىل 

و�لعقبات ، وتطرق �إىل �لت�شريعات 
�ملتخرج،  �لطالب  حلماية  �مل��ق��ررة 
ناق�س  ف���ق���د  �ل����ث����اين  �ل����ي����وم  �أم������ا 
و�أهمية  �الح���رت�ف���ي���ة  �ل�����ش��ه��اد�ت 
للخريج  �الإيجابي  �لتفكري  تعزيز 
�للغوية  �لرجمة  �أ�شا�شيات  و�أه��م 
�لع�شبية، فيما كان �ليوم �خلتامي 
ب���ع���ن���و�ن  ط���ري���ق �ل���ن���ج���اح حافا 
ل�شان  على  جن��اح  ق�ش�س  بعر�س 
�لتخ�ش�شات  �أ�شحابها يف خمتلف 

و�ملجاالت.
وقد �شم �لوفد �مل�شارك من جامعة 
�ملمثل  ي��ع��ت��ر  و�ل�������ذي  ع���ج���م���ان، 

ميادين �لعمل .
�لثاثة  �أي��ام��ه  يف  �مللتقى  ت�شمن 
وور�س  �ملحا�شر�ت،  من  جمموعة 
�ل��ع��م��ل، وم��ع��ار���س ن��اق�����ش��ت حياة 
ب��ع��د تخرجه،  �ل��ط��ال��ب �جل��ام��ع��ي 
وتخطي  قدر�ته  تنمية  ومنهجية 
باالإ�شافة  عقبات،  من  يعرتيه  ما 
ب�������دوره يف  �مل���ت���خ���رج  ت���وع���ي���ة  �إىل 
و��شتثمار  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه،  ت���ط���وي���ر 
وطنه  تنمية  يف  ومهار�ته  ق��در�ت��ه 

وجمتمعه.
وكان �ليوم �الأول للملتقى بعنو�ن  
�لطموح  ب����ني  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لوحيد 
�أع�شاء  ���ش��ت��ة  �الإم�������ار�ت،  دول����ة  يف 
برئا�شة  �خل��ري��ج��ني  جمعية  م��ن 
جمل�س  رئي�س  �مل��ط��رو���ش��ي،  ���ش��امل 
و�لذين  ب��اجل��ام��ع��ة،  �خل��ري��ج��ني 
تقديرهم  و  �إعجابهم  ع��ن  ع��رو� 
لهذ�  و�ل��ر�ع��ني  �ملنظمني  جل��ه��ود 
جمعية  دور  م��ث��م��ن��ني  �مل���ل���ت���ق���ى، 
يف  عجمان  جامعة  يف  �خل��ري��ج��ني 
�مل�شاركة  �لتن�شيق و�لرتتيب لهذه 

�ملميزة.
�مل�شارك  �ل��وف��د  ق��دم  �الأخ����ري،  ويف 
جامعة  ب���ا����ش���م  ت����ذك����اري����ة  ه���دي���ة 

•• اأبوظبي-وام:

�ع��ل��ن��ت ج���ائ���زة �أب��وظ��ب��ي ع���ن فتح 
�ل�شابعة  لدورتها  �لرت�شيحات  باب 
�أب���ري���ل �حلايل   21 م���ن  �ع���ت���ب���ار� 
.وكانت  �ل���ق���ادم  م��اي��و   31 وح��ت��ى 
 2005 �جل��ائ��زة مت �طاقها ع��ام 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وبناء  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
على حر�س �شموه على �ل�شري على 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  خطى 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .. 
حيث قامت حكومة �أبوظبي يف عام 
�أبوظبي  ج��ائ��زة  ب��اإط��اق   2005
�جلليلة  �الأعمال  �أ�شحاب  لتكرمي 
جهدهم  وب��ذل��و�  تطوعو�  و�ل��ذي��ن 
جمتمع  بناء  يف  و�شاهمو�  ووقتهم 
�أبوظبي وقدمو� كامل دعمهم له. 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  م���ن  وب��رع��اي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
..تنظم  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
رفع  ت�شهم يف  لكي  �أبوظبي  جائزة 
�الإن�شانية  ب��ال��ق��ي��م  �ل��وع��ي  درج����ة 
�لتعريف  خ��ال  من  و�الجتماعية 
�أ�شحاب  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

دور �إيجابي يف �إم��ارة �أبوظبي. ويف 
�جلميع  ت�شجيع  �شيتم  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
و�حد  �شخ�س  م��ن  �أك���رث  لرت�شيح 
ال  �أو  ك���ان  و�ل���ذي���ن  جمتمعهم  يف 
ي���ز�ل ل��ه��م دور ب���ارز ومت��ك��ن��و� من 
�إح��������د�ث �ل��ت��غ��ي��ري ب���اإجن���از�ت���ه���م. 
�شخ�س  �أي  تر�شيح  يتم  �أن  وميكن 
يف  وق��ي��م��ة  نبيلة  ب��خ��دم��ات  ي�شهم 
و�لتي  �أبوظبي  �إم���ارة  �أرج���اء  كافة 
و�لعني  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ت�����ش��م��ل 
و�ملنطقة �لغربية. وال توجد فئات 
�أ�شا�شها  على  �جلائزة  متنح  معينة 
باجلائزة  و�ل���ت���ك���رمي  ف��ال��رت���ش��ي��ح 
مفتوح للجميع يف خمتلف �ملجاالت 
���ش��و�ء �أك����ان يف جم���ال �ل�����ش��ح��ة �أو 
�أو  �خل��ريي��ة  �الأع���م���ال  �أو  �لتعليم 
ك��ان��و� جمرد  �أن��ه��م  �أو  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�أ���ش��خ��ا���س ح��ف��زو� غ��ريه��م لل�شري 
ع��ل��ى خ��ط��اه��م. و����ش���وف ي��ت��م فتح 
�أب���ري���ل   21 ب�����اب �ل���رت����ش���ي���ح ي�����وم 
مايو   31 ح��ت��ى  وي�شتمر  �حل���ايل 
�لقادم وباإمكان كافة فئات �ملجتمع 
وذلك  منا�شبا  ي��رون��ه  م��ن  تر�شيح 
من خال تعبئة ��شتمارة �لرت�شيح 
�ملوقع �اللكرتوين  �الإل��ك��رتوين يف 
�أو �أحد مر�كز �لرت�شيح �ملنت�شرة يف 
كافة �أرجاء مدينة �أبوظبي و�لعني 

ن�شر  يف  ب��امل�����ش��اه��م��ة  �ت�������ش���االت  يف 
ونتطلع  �أب��وظ��ب��ي  ج���ائ���زة  ر���ش��ال��ة 
عمليات  دع��م  يف  للم�شاعدة  ق��دم��ا 
�لتي  �حل���م���ل���ة  خ�����ال  �ل���رت����ش���ي���ح 
ونحن  �أ�شابيع  �شتة  مل��دة  �شت�شتمر 
�مل�شتحق  �ل��ت��ك��رمي  �أن  ث��ق��ة  ع��ل��ى 
�ملكرمون  ع��ل��ي��ه  ���ش��ي��ح�����ش��ل  �ل����ذي 
�ل�شوء  ي�����ش��ل��ط  ����ش���وف  ب���اجل���ائ���زة 
على �إ�شهاماتهم �جلليلة . و�أعربت 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �حلب�شي  ميثاء 
ل���ل���ر�م���ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة �الإم�������ار�ت 
�شعادتها  ع����ن  �ل�������ش���ب���اب  ل��ت��ن��م��ي��ة 
مل�����ش��ارك��ة م��ت��ط��وع��ي �ل���رن���ام���ج يف 
جائزة �أبوظبي للعام �حلايل الفتة 
للبناء  ت��اأت��ي  �مل�شاركة  ه��ذه  �أن  �إىل 
على �خلر�ت و�الإجناز�ت �ل�شابقة 
تكاتف  م��ت��ط��وع��و  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
خ���ال م�����ش��ارك��ت��ه��م يف �جل���ائ���زة يف 
�ل�شنو�ت �ملا�شية . وقالت �حلب�شي 
�أن متطوعي تكاتف ��شتكملو� كافة 
�لتي  �ل�������ش���روري���ة  �ال����ش���ت���ع���د�د�ت 
م�شاعدتهم  ت��ق��دمي  م��ن  متكنهم 
�ملختلفة  �جل�����ائ�����زة  م�����ر�ح�����ل  يف 
�لرت�شيحات  ف�����رتة  يف  وخ���ا����ش���ة 
و�ل��ت��ي ت�شتمر ه��ذ� �ل��ع��ام م��ن 21 
موؤكدة  م��اي��و   31 وح��ت��ى  �أب���ري���ل 
و��شتعد�دهم  �ملتطوعني  جاهزية 

وت�شجيع  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �الإجن�������از�ت 
خطاهم  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ري  �الآخ����ري����ن 
ومع  مماثلة.  مب�شاهمات  و�لقيام 
�قرت�ب موعد فتح باب �لرت�شيحات 
للدورة �ل�شابعة من جائزة �أبوظبي 
�أب���ري���ل   21 وذل������ك �ع���ت���ب���ار� م����ن 
�لقادم  م��اي��و   31 وح��ت��ى  �حل����ايل 
ف��اإن��ه م��ن �مل��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة �أع���د�د 
لتكرمي  تر�شيحات  وتقدمي  كبرية 
جمتمع  بناء  يف  �شاهمو�  �أ�شخا�س 
باأعمالهم  ونه�شته  �أبوظبي  �إم��ارة 
متحدث  وق���ال  و�جلليلة.  �خل���رية 
�أبوظبي:  جائزة  تنظيم  جلنة  من 
���ش��خ�����ش��ا منذ   56 ت��ك��رمي  �ن���ه مت 
�أب��وظ��ب��ي و�شاهم  �ن��ط��اق ج��ائ��زة 
كل من �ملكرمني يف خدمة �أبوظبي 
�أعمالهم  لتكون  و�لتز�م  تفان  بكل 
م�����ش��در �إل����ه����ام ي�����ش��ج��ع �الآخ���ري���ن 
للقيام باأعمال نافعة. ومع �الإعان 
جلائزة  �لرت�شيحات  ب��اب  فتح  عن 
�أبوظبي يف دورتها �ل�شابعة �شي�شلط 
�الأ�شخا�س  من  مزيد  على  �ل�شوء 
مل��ا قدموه  ذل��ك  ي�شتحقون  �ل��ذي��ن 
على  بالنفع  ع���ادت  �إ���ش��ه��ام��ات  م��ن 
قائمة  يف  و����ش���ي���دخ���ل   . �مل��ج��ت��م��ع 
�جلائزة  بهذه  للتكرمي  �ملر�شحني 
له  وك��ان  تر�شيحه  يتم  �شخ�س  �أي 

�ل�شدد قالت �شما �خلزرجي �ملدير 
و�الت�شال  �ل��ت�����ش��وي��ق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شريك  �أبوظبي لاإعام  ل�شركة 
�الإع���ام���ي جل��ائ��زة �أب��وظ��ب��ي لهذ� 
�أب��وظ��ب��ي تلعب  �ل���ع���ام:  �إن ج��ائ��زة 
�ملتميزين  ت��ق��دي��ر  يف  ه���ام���ا  دور� 
فئات  ج���م���ي���ع  م�����ن  و�مل����ت����ف����وق����ني 
تلتزم  �إعامية  وك�شركة  �ملجتمع. 
بدعم �ملجتمع �ملحلي فاإن �أبوظبي 
لاإعام تفتخر �أن تكون �ل�شريك 
�الإعامي �لر�شمي جلائزة �أبوظبي 
لعام 2013 ونحن نتطلع �إىل روؤية 
و�ملبدعني  �ملتميزين  �الأ���ش��خ��ا���س 
 . �لعام  يكرمون خال جائزة هذ� 
رئي�س  نائب  �لها�شمي  �أحمد  وقال 
يف  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ل��ات�����ش��االت  �أول 
لات�شاالت   �الإم��������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ت�شاالت �ل�شريك �مل�شتمر للجائزة 
:  ت�شم دولة �الإمار�ت �لعديد من 
و�ملخل�شني  �مل��م��ي��زي��ن  �ل��ع��ام��ل��ني 
�أنحاء �لعامل ممن �شاهمو� يف  من 
بناء �الإمارة �حلديثة �لتي حتققت 
قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  بف�شل 
�أبوظبي  ج��ائ��زة  ومت��ث��ل  �حلكيمة 
�شهادة تقدير للجهود �ال�شتثنائية 
�لتي بذلها �ملكرمون يف �شبيل تقدم 
جميعا  نفخر  و�مل��ج��ت��م��ع.  �ل���دول���ة 

م���ن خال  �أو  �ل��غ��رب��ي��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
و�إر�شالها  �لرت�شيح  ��شتمارة  تعبئة 
 44442 �ل���ري���د  ���ش��ن��دوق  �إىل 
�أبوظبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لرت�شيحات  مرحلة  �نتهاء  وعند 
�أب��وظ��ب��ي و�لتي  ف���اإن جلنة ج��ائ��زة 
�ل�شخ�شيات  ك���ب���ار  م����ن  ت���ت���األ���ف 
و�مل���در�ء  �حلكوميني  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�����ش����م����ن ق�����ط�����اع�����ات خم���ت���ل���ف���ة يف 
ي�شمل  ب��ح��ث��ا  ���ش��ت��ج��ري  �أب���وظ���ب���ي 
�شتخ�شع  ح��ي��ث  �مل�����ش��ارك��ات  جميع 
�ختيار  �لنهاية  يف  وي��ت��م  للتقييم 
�ملر�شحني  م���ن  خم��ت�����ش��رة  ق��ائ��م��ة 
�مل�شاهمات  �أ�شحاب  من  �لبارزين 
�للجنة  �شتقوم  �لنبيلة. وبعد ذلك 
�لرت�شيحات  ه��ذه  من  كل  بتدقيق 
كما �شتقدم تقرير� مف�شا عن كل 
�لنهاية  �ملر�شحني. ويف  ه��وؤالء  من 
�شيتم �ختيار �ملكرمني. وقد كرمت 
 56 �الآن  �إىل  �أب���وظ���ب���ي  ج����ائ����زة 
�الإجن���از�ت  �أ�شحاب  م��ن  �شخ�شية 
يف  �جلليلة  و�مل�����ش��اه��م��ات  �ملختلفة 
�ملحافظة  م��ث��ل  م��ت��ع��ددة  جم����االت 
باملر�شى  و�ل��ع��ن��اي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
لاأعمال  و�ل��رتوي��ج  �ل�شن  وك��ب��ار 
�لفنية و�لثقافية و�إطاق مبادر�ت 
ه���ذ�  ويف  �خل�����ريي�����ة.  ل����اأع����م����ال 

�شاأنها  من  م�شافة  قيمة  لتقدمي 
�مل�شاهمة يف �إجن��اح �حل��دث . ملزيد 
�أبوظبي  جائزة  عن  �ملعلومات  من 
�إ�شافية  تفا�شيل  على  و�الط����اع 
و�لتعرف  �ل��رت���ش��ي��ح  كيفية  ح���ول 
باجلائزة  �ل�شابقني  �ملكرمني  على 
�مل��وق��ع �اللكرتوين:  زي���ارة  ي��رج��ى 
÷÷÷.ف��ُق��ل��وف��ق��ىف÷ْف��َل.

ف���م. ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج  تكاتف 
�ت�شال  ق����ن����و�ت  ف���ت���ح  خ�����ال  م����ن 
للمنا�شبات  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل��ه��ات  م��ع 
�لتي  و�لعاملية  �ملحلية  و�الأح����د�ث 
تقام على �أر�س �الإم��ار�ت وت�شجيع 
�مل����زي����د م����ن �ل�������ش���ب���اب �الإم�����ار�ت�����ي 
�ملتحم�س �لذي يتمتع بروح �ملبادرة 
�لرنامج  �إىل  �الن�������ش���م���ام  ع���ل���ى 
�لتطوعي  �لعمل  جت��رب��ة  وخ��و���س 
�لفو�ئد  من  �لعديد  تتحقق  حيث 
ل���ع���ل م����ن �أه���م���ه���ا ت���و����ش���ي���ع �آف�����اق 
ومد�رك �ل�شباب جتاه �لعمل بوجه 
د�خل  جديدة  نظرة  وتاأ�شي�س  ع��ام 
قيمة  عاليا  وت��ق��در  تثمن  �ملجتمع 
�لعمل �لتطوعي �لذي يعتر �أي�شا 
م�شدر� متنوعا الكت�شاب �خلر�ت 
�ملهنية  �مل��ي��ول  و�ك��ت�����ش��اف  �لعملية 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ���ش��م��ن ب���ي���ئ���ات عمل 

و�قعية و�حرت�فية.

ذ�ت  متكاملة  جمتمعية  م�شاريع 
�ملعايري  �أف�شل  وف��ق  عالية،  ج��ودة 
و�ملو��شفات �لعاملية و�شمن �الأطر 
�حلاجة  ودون  �مل���ح���ددة،  �ل��زم��ن��ي��ة 
للح�شول على �أي متويل حكومي، 
�ملحتملة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  با�شتثناء 

�لد�عمة للبنية �لتحتية.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن  ي��ذك��ر 
���ش��ت��ق��وم ق���ري���ب���اً ب���ط���رح م���ز�ي���دة 

�ل��ع��ام و�خل��ا���س وف��ق ن��ظ��ام �لبناء 
 ،   BOT �مللكية  و�لت�شغيل ونقل 
�ال�شول  ��شتثمار�ت  و�إد�رة  بتنفيذ 
لتحقيق  �ل���ط���وي���ل  �مل�������دى  ع���ل���ى 
ع��ائ��د�ت م��ال��ي��ة جم��زي��ة، وتقدمي 
مميز�ت �جتماعية متنوعة ل�شكان 
وجم��ت��م��ع �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي، حيث 
�شت�شهم �شيا�شة تفعيل �لتعاون بني 
�لبلدية و�لقطاع �خلا�س، يف توفري 

الإن�شاء  و�مل�����ش��غ��ل��ني  ل��ل��م��ط��وري��ن 
�جلديد،  �لرت�ثي  �ل�شوق  م�شروع 
جمتمعية  �أ���ش��و�ق  �أرب��ع��ة  وتطوير 
يا�س  بني  يف  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء  يف 
و�لنه�شة،  و�ل�شمحة  و�ل�����ش��و�م��خ 
�مل�شاريع  مت����وي����ل  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث 
�جلديدة وفقاً ل�شيغة نظام �لبناء 
 BOT �مللكية  ون��ق��ل  و�لت�شغيل 

على �ملدى �لطويل.

�لبحرين، تقدير� للحفاوة وح�شن 
�ل�����ش��ي��اف��ة �ل���ت���ي ح���ظ���و� ب��ه��ا من 

�لتميمي،  للدكتور عدنان  عجمان 
�ل��ط��ل��ب��ة يف جامعة  ����ش���وؤون  ع��م��ي��د 

�مللتقى  ه��ذ�  يف  �جلامعة  م�شوؤويل 
�خلليجي �لهام.

مهرجان اأبوظبي لأفام البيئة يفتتح فعالياته بفيلم الأر�س املوعودة  
•• اأبوظبي-وام:

�لبيئة  الأف��ام  �ل��دويل  �أبوظبي  ملهرجان  �الأوىل  �ل��دورة  فعاليات  تبد�أ 
�ملهرجان  ينظم   . �ملوعودة  �الأر���س  �لرو�ئي  بالفيلم  �ملقبل  �ل�شبت  يوم 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي 
�الإنتاج �الإعامي  �أيام �شركة  �شتة  �لغربية وي�شتمر  �ملنطقة  �حلاكم يف 
ميديا الب .. فيما يعد �ملهرجان �الأول يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط �ملعني 
باأفام �لبيئة . و �الأر�س �ملوعودة در�ما �إن�شانية ت�شتخدم ق�شة ب�شيطة 
بالق�شية  يتعلق  فيما  خا�شة  �لطاقة  �شناعة  يف  �لف�شاد  عن  للتعبري 
باإ�شم   عرفت  بتقنية  �لطبيعي  �لغاز  ��شتخر�ج  حول  �شجة  �أث��ارت  �لتي 
و�ملهتمني  �لنفط  �شركات  بني  طويا  جدال  �لفيلم  �أث��ار  وقد  �لتك�شري 

و�لذي ��شتطاع يف دورته �الأوىل �أن يجمع هذ� �لزخم �لكبري من �الأفام 
�لهامة �مل�شاركة يف فعاليات �ملهرجان �ملختلفة �شو�ء يف م�شابقة �الأفام 
�لر�شمية �أو �لعرو�س �خلا�شة لاأفام �لتي متثل دول كرى �شناعات 
�ل�شينما يف �لعامل . متمنيا �أن يحظى �لفيلم باإعجاب �جلمهور و�أن يتيح 
جماال كبري� للتاأمل لدى �مل�شاهد. ويج�شد مات د�مون �شخ�شية �شتيف 
بوتلر مندوب �ملبيعات �لذي ز�ر �إحدى �لبلد�ت �لريفية مع زوجته �شيو 
مع  للتفاو�س  ماكدورماند  فر�ن�شي�س  دوره��ا  جت�شد  و�لتي  ثوما�شون 
�أهل �لقرية يف �حل�شول على حقوق ��شتغال �ملنطقة يف عمليات �حلفر 
�لتي  �لعمليات  بهذه  �لقرية  �أه��ل  برتحيب  وتوقعه  �ل��غ��از  و��شتخر�ج 
تعو�س �خل�شائر �لناجمة عن �الأزمة �ملالية ويك�شف �لفيلم عن �حلملة 
�ل�شعبية �لتي يقودها بع�س �الأفر�د بالقرية ملو�جهة عمليات �لتنقيب. 

باحلفاظ على �لبيئة كون �لتقنية �مل�شتخدمة يف ��شتخر�ج �لنفط توؤدي 
فان  جو�س  �لعاملي  للمخرج  و�لفيلم  �الأر�شية.  �لهز�ت  بع�س  حل��دوث 
�لعامل  �ل�شينمائي يف  �الإنتاج  و�إنتاج م�شرتك بني كرى �شركات  �شانت 
�أبوظبي وبارت�شيبانت ميديا وبريل  وهي فوك�س فيت�شرز و�ميجني�شن 
�شرتيت فيلمز . ويقوم ببطولته مات د�مون وجون كر��شين�شكي و�ملمثلة 
كاأف�شل ممثلة  �الأو�شكار  فر�ن�شي�س ماكدورماند �حلا�شلة على جائزة 
عن دورها فى فيلم  فارجو . و�أعرب حممد �لعتيبة رئي�س �ميجني�شن 
�أبوظبي �إحدى �جلهات �ملنتجة للفيلم عن �شعادة مب�شاركة فيلم �الأر�س 
�لبيئة  الأف��ام  �ل��دويل  �أبوظبي  مهرجان  لفعاليات  و�فتتاحه  �ملوعودة 
ولكونه �لعر�س �الأول يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط . و�أكد حر�س �ل�شركة 
على دعم �ملهرجان �لذي يعد �الأول من نوعه يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 

�الأمريكية  بن�شيلفانيا  والي���ة  يف  بيت�شرغ  مدينة  يف  �أح��د�ث��ه  ت���دور  و 
لينو�س  �ل�شويدي  و�مل�شور  �شانت  فان  �ملخرج جو�س  الأول مرة  ويجمع 
�شاندجرين �للذين بذال جمهود� كبري� يف حماولة �القرت�ب من و�قع 
�الأحد�ث ونقلها دون �مل�شا�س بالو�قعية يف حماولة للتعاي�س مع معاناة 
�أهل تلك �لقرية. ويعد جو�س فان �شانت �أحد �أهم خمرجي �ل�شينما يف 
�لعامل حيث ولد عام 1952 يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وتخرج يف 
مدر�شة رود �أي�شاند للت�شميم قبل �أن يذهب �إىل هوليود وهو خمرج 
�لرو�ئي  �ملوعودة  �الأر���س  ومنتج وكاتب وممثل ومونتري ويعد فيلمه  
�لطويل �خلام�س ع�شر منذ بد�ية عمله يف �الإخ��ر�ج عام 1986 ومن 
كان  �لذهبية يف مهرجان  بال�شعفة  فاز  �ل��ذي  �أعماله فيلم  فيل  �أ�شهر 

عام 2003.
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العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمم�شة وحلويات يا مال �ل�شام - 

فرع �بوظبي رخ�شة رقم:CN 1062232 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �بوبكر �شامل �حلامد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �بوبكر �شامل �حلامد من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شام حممد ر�غب قيطاز )%25(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�حلكيم وجيه �ال�شود )%24(

تعديل ر��س �ملال/من 250000 �ىل 300000
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.5*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمم�شة وحلويات يا مال �ل�شام - فرع �بوظبي
�ىل/حمم�شة وحلويات يا مال �ل�شام �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 

YAMAL ALSHAM SWEETS & ROASTERY LLC - BRANCH OF ABU DHABI

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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاوالت  �ل�شم�س  �ل�ش�����ادة/�رتفاع  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�شيانة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1012816 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خ�شره مبخوت �شعيد �لقاحلي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف قائد �شيف �حمد
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 4*8 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري:من/�رتفاع �ل�شم�س للمقاوالت �لعامة و�شيانة ذ.م.م
SUN RISE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE LLC

�ىل/�شمارت �ك�شبريت�س للمقاوالت �لعامة ذ.م.م 
SMART EXPERTISE GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب تني للديكور 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1013531 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمعه ز�يد خمي�س �ملنذري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر �شامل علي �شميدع
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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو �ل�شديق ل�شيانة �العمال 

�اللكرتوميكانيكية رخ�شة رقم:CN 1059837 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�بو �ل�شديق ل�شيانة �العمال �اللكرتوميكانيكية
ABU SIDDIQ ELECTROMECHANICAL MAINTENANCE WORKS

�ىل/موؤ�ش�شة �لتميز لك�شف وتقدير �ملخاطر و�ال�شر�ر 
EXCELLENCE ESTABLISHMENT FOR LOSS ADJUSTMENT AND RISK ASSESSMENT

تعديل ن�شاط/��شافة ك�شف وتقدير �ملخاطر و�ال�شر�ر )6621001(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاوالت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاوالت �مليكانيكية )4220903(

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

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

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للمقاوالت  �ل�ش�����ادة/ور�د  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1040409 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/ور�د للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة

WARRAD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
�ىل/ور�د للنقليات و�ل�شيانة �لعامة 

WARRAD TRANSPORTING & GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت �شبكات �ل�شرف �ل�شحي �لفرعية وتو�شيات �ملنازل )4220304(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت �شبكات نقل وتوزيع �ملياه )4220202(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت �الن�شاء�ت �ملعدنية )4100003(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شل�شبيل 

رخ�شة رقم:CN 1063747 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شل�شبيل 
SALSABEEL SUPERMARKET

�ىل/بقالة نبع �ل�شل�شبيل 
NABA ALSALSABEEL GROCERY

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهاكي )�شوبر ماركت( )4711002(

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)ابوظبي(

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��س �ي بي لو�شطاء 

�لتاأمني ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1150096 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 80*20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/��س �ي بي لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م
S I B INSURANCE BROKERS LLC

�ىل/�دي�شون برديل �المار�ت لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م 
ADDISON BRADLEY EMIRATES INSURANCE BROKERS 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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/المي اليت لتعهد�ت 
�حلفات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1187426 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/المي اليت لتعهد�ت �حلفات ذ.م.م

LIME LIGHT PARTY UNDERTAKING LLC

�ىل/المي اليت �يفنت�س ماجنمنت ذ.م.م 
LIME LIGHT EVENTS MANAGEMENT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية 
و�لبحرية )0910018(

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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

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

العمال �لر�ويز و�لزجاج
 رخ�شة رقم:CN 1015003 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(

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

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

CN 1042524:ال بيا للتجميل رخ�شة رقم
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(

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

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

�لبيندي العمال �لبا�شرت و�لطابوق
 رخ�شة رقم:CN 1180382 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(

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1154023 باال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة ك�شمري 
طلب  بالغاء  و�لبا�شرت  �لباط  العمال  �خل�شر�ء 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابق.
�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 10768 بتاريخ 2013/4/16   

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

CN 1011064:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد حممد علي حممد �لق�شيلي �ملن�شوري)%100( 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �حمد نا�شر �لريا�شي

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�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 م غ 

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطريق �ملب�شوط للمقاوالت 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1009542 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 50*1 �ىل 40*60
تعديل ��شم جتاري:من/�لطريق �ملب�شوط للمقاوالت �لعامة
STRONG WAY GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لطريق �ملب�شوط لل�شيانة �لعامة 
STRONG WAY GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لكرت� �لطابق رقم 3 مكتب رقم 
11 بناية بنات بطي �لعتيبة �ىل �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� �ملالك 

بلدية �ملنطقة �لغربية حم�شر يثي ق 33 مكتب 2
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شاهني ل�شكر�ب �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1322167 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شاهني ل�شكر�ب �ل�شيار�ت
SHAHEEN FOR SCRAP CARS

�ىل/كارنافويل لكهرباء �ل�شيار�ت 
KARNPHULI AUTO ELECTRIC REPAIR

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم 102 
 A7 حمل رقم 7 �ىل �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة مكتب رقم

قطعة رقم 156
تعديل ن�شاط/��شافة ��شاح كهرباء �ل�شيار�ت و�شحن �لبطاريات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة خردة �ل�شيار�ت و�ملعد�ت )4669108(
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 م غ 

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لبحري(  �لنقل  )قطاع  للمو��شات  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
بان / املرجان الذهبي لتاأجري القوارب قد تقدمو� بطلب 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكوره بياناتها بعد وهي

مر�جعة  �ل�شفينة  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خال مدة �ق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذ� �العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديد
جديد

جديد
  جديد

�ملرجان )4(
�ملرجان )5(

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

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

بتاريخ:2013/2/18 م �ملودعة حتت رقم: 187053 
با�ش��م:�شركة �بوظبي للزيوت �لنباتية ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب:7125 �بوظبي ، ميناء ز�يد �لبحري 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

زيوت طعام نباتية
�لو�ق�عة بالفئة:29 

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شنبلي�شت و��شفلها sunblest و�ل�شكل على خلفية بي�شاء  .  
�ال�ش��رت�طات:  . 

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
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

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

بتاريخ:2013/2/18 م �ملودعة حتت رقم: 187052 
با�ش��م:�شركة �بوظبي للزيوت �لنباتية ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب:7125 �بوظبي ، ميناء ز�يد �لبحري 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

زيوت طعام نباتية
�لو�ق�عة بالفئة:29 

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن فيوجن و��شفلها باللغة �الجنليزية fusion و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.
�ال�ش��رت�طات:  . 

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
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

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

بتاريخ:2013/2/26 م �ملودعة حتت رقم: 187470 
با�ش��م:جي �ي ��س �ملطوع خلدمات �لتحليل ذ.م.م

وعنو�نه:م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 60946 ، هاتف:025512777 ، فاك�س: 025512776
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

باال�شعة  �النابيب  �ل�شناعية فح�س خطوط  و�لتجهيز�ت  �الن�شاء�ت لابنية  و�لك�شف عن  و�لتحليل  �لتقيم 
ومعاجلتها خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية .

�لو�ق�عة بالفئة:42 
باللون  �لي�شرى  �جلهة  من  �العلى  لن�شفني  مق�شومة  د�ئره  �شكل  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
�لد�ئرة( مكتوب  �نق�شام  �الحمر ويف منت�شف )منت�شف مكان  باللون  �ليمنى  و�ال�شفل من �جلهة  �الزرق 

بي�شاء.   خلفية  على  �الزرق  باللون   AMSYCO
�ال�ش��رت�طات:  . 

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
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ل�شقر لا�شت�شار�ت ، ر�أ�س �خليمة
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/12/11 م �ملودعة حتت رقم: 166335 
با�ش��م:�س.حامد علي ر�شا عزيز بور

وعنو�نه:�س.ب:57678 ، �مارة دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ل�شجائر �ل�شيجار �ملع�شل �لكريت �لوالعات لو�زم �ملدخنني وجميعها تقع يف �لفئة �لدولية رقم )34( .
�لو�ق�عة بالفئة:34 

و�شف �لعامة:كلمتان باحرف التينية )GOLD NILE( باللون �ال�شود.  
�ال�ش��رت�طات:بدون �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
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768
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مدينة ال�شيخ خليفة الطبية تعلن عن �شاعات عمل م�شائية منتظمة يف العيادات التخ�ش�شية الأكرث ا�شتقباًل للمراجعني
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �إطار �شعيها �لدوؤوب لارتقاء مبعايري �لرعاية �ل�شحية يف �أبوظبي، 
تنا�شب  �لتي  �ملو�عيد  ويف  وج��ه  �أمت  على  �لعاجية  خدماتها  وتوفري 
جميع �ملر�جعني، �أعلنت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، باإد�رة كليفاند 
عن   ، �شحة  �ل�شحية   للخدمات  �أبوظبي  �شركة  تتبع  و�لتي  كلينك، 
�لتخ�ش�شية  عياد�تها  من  �لعديد  يف  منتظمة  م�شائية  عمل  �شاعات 
�الأكرث ��شتقبااًل للمر�جعني وتو�شيع نطاق �خلدمة �مل�شائية �إىل عدد 

�آخر من �لعياد�ت.
�مل��دي��ر �لطبي  �ل��زب��ي��دي،  �ل��دك��ت��ور عبد�ملجيد  ق��ال  �ل�����ش��دد،  ويف ه��ذ� 
للر��شدين،  �لقلب  ع��ي��اد�ت  ت�شهد  �لطبية:   خليفة  �ل�شيخ  ل�مدينة 
وع��ي��اد�ت ط��ب �الأط��ف��ال �ل��ع��ام، و�ل��ط��ب �لباطني �إق��ب��اال الف��ت��اً، ونحن 

�أن  �لتخ�ش�شية  للعياد�ت  �ملرنة  �ملو�عيد  �شاأن  ومن  �لعملية،  �ملمار�شة 
ت�شهل على �لقاطنني باأبوظبي مر�جعة �أطبائهم يف مو�عيد تنا�شبهم، 
مثلما �شت�شهم يف تقلي�س فرتة �النتظار، وكل ذلك ي�شب يف م�شلحة 

�ملر�جعني �أنف�شهم وميكنننا من تقدمي �لرعاية �ملثلى لهم .
�ملر�جعني،  بني  و��شعاً  ��شتح�شاناً  �مل�شائية  �لعياد�ت  مو�عيد  ولقيت 
�أطبائهم يف �لفرتة �مل�شائية بعد �نتهاء  لون مر�جعة  ال�شيَّما من يف�شِّ
َعت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية  �شاعات �لعمل يف موؤ�ش�شاتهم. لذ�، و�شَّ
يو�كب  �ل��ع��ي��اد�ت مب��ا  م��ن  �آخ��ر  ع���دد�ً  لت�شمَل  �مل�شائية  �ملر�جعة  ف��رتة 
للر��شدين  �لدقيقة،  �شات  �لتخ�شُّ عياد�ت  منها  �ملر�جعني،  �حتياجات 
�شات �جلر�حية مثل �لعظام و�لعيون، �إذ ت�شهد تلك  و�الأطفال، و�لتخ�شُّ

�لعياد�ت �إقبااًل الفتاً من �ملر�جعني.
مهماً  جانباً  �مل�شائية  �لعياد�ت  ت�شكل  قائًا:   �لزبيدي  �لدكتور  وتابع 

حري�شون على توفري �لرعاية �لطبية �ملثلى للقاطنني باأبوظبي، وقد 
ر�أينا �أن كثريين يف�شلون مر�جعة �لعياد�ت �لتخ�ش�شية خال �لفرتة 

�مل�شائية الن�شغالهم خال �لفرتة �لنهارية . 
 2012 �أدخلت مبدئيا يف عام  �لطبية  �ل�شيخ خليفة  �أن مدينة  يذكر 
من  و�الأرب���ع���اء  �الث��ن��ني  �أي���ام  �مل�شائية،  �لتخ�ش�شية  �ل��ع��ي��اد�ت  خ��دم��ة 
�الأعد�د  ملو�كبة  م�شاء،  �لثامنة  �ل�شاعة  �إىل  ع�شر�ً  �لر�بعة  �ل�شاعة 
�لعياد�ت  ��شتقبلت  �ملا�شية،  �ل�شنة  فخال  �ملر�جعني.  من  �ملتز�يدة 
 210،000 قر�بة  عيادة   14 عددها  �لبالغ  �لتخ�ش�شية  �خلارجية 
19 باملئة يف عدد من �لعياد�ت مقارنة بال�شنة  مر�جع، بزيادة ناهزت 

�لتي �شبقتها.
من جانبه، قال بنجامني فر�نك، رئي�س �إد�رة �لعمليات يف مدينة �ل�شيخ 
خليفة �لطبية:  �شعارنا هو »�ملري�س �أواًل«، وهذ� ما نطبقه بالفعل يف 

من ��شرت�تيجيتنا �لر�مية �إىل �الرتقاء باخلدمة �ملتاحة للمر�جعني، 
عام  فقبل  ذ�ت��ه��ا.  للغاية  �مل��ب��ذول��ة  �ل�شابقة  جلهودنا  �م��ت��د�د�ً  ومت��ث��ل 
�أ�شهمت يف تقريب �ملو�عيد  �لتي  �ل�شبت  من �الآن بد�أنا خدمة عياد�ت 
لفرتة  �النتظار  عليهم  يتعني  ك��ان  ممن  �جل��دد  للمر�جعني  بالن�شبة 

�أطول يف �ل�شابق .
�ل�شبت،  �أي���ام  �مل��ر�ج��ع��ني  خارجية  تخ�ش�شية  ع��ي��اد�ت  ع��دة  وت�شتقبل 
مبادرة  ولقيت  كرثتهم،  ج��ر�ء  �ملو�عيد  بتباعد  �ملعروفة  تلك  ال�شيما 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية باإطاق عياد�ت �ل�شبت ��شتح�شاناً و��شعاً. 
وتر�قب مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، ب�شكل متو��شل، �أعد�د �ملر�جعني 
على  منها  ح��ر���ش��اً  �ملختلفة  �لتخ�ش�شية  �ل��ع��ي��اد�ت  ي��رت��ادون  �ل��ذي��ن 
وتلبية  منا�شبة  مو�عيد  يف  �أطبائهم  مر�جعة  م��ن  جميعاً  متكينهم 

�حتياجاتهم �لعاجية على �أكمل وجه.

ويل عهد ال�شارقة يفتتح موؤمتر اخلدمة الجتماعية يف دورته الرابعة

% من مياه الري ت�ساهم يف خف�س 70 

% من احتياجات ال�شوق املحلي من اخل�شروات املزارع املائية يف الغربية تلبي 30 

وفد من املعلمني وطاب مدار�س اأجنبية يزورون جزيرة دملا

•• ال�شارقة - وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  وح�������ش���ور  ب���رع���اي���ة 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي 
�ل�شارقة �فتتح �شباح �م�س موؤمتر 
حتت  �لر�بع  �الجتماعية  �خلدمة 
مطلب  �الجتماعية  �لتنمية  �شعار 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي وذل����ك مب��ق��ر غرفة 
وجت����ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة �لذي 
تنظمه د�ئرة �خلدمات �الجتماعية 
يومني  م����دى  ع��ل��ى  �ل�������ش���ارق���ة  يف 
مب�شاركة نخبة من �ملخت�شني من 
حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
جمل�س  ودول  �ل��دول��ة  يف  وخا�شة 

�لتعاون �خلليجي.
�شامل  �ل�شيخ  �الفتتاح  و�شهد حفل 
مدير  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن 
مكتب �شمو �حلاكم و�شعادة حممد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ه��ن��دي  ب��ن  جمعة 
�ل�شارقة  الإم��������ارة  �ال����ش���ت�������ش���اري 
و���ش��ع��ادة �أح��م��د ب��ن حم��م��د �ملدفع 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
خمي�س  و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة 
�ل�شويدي  خ��م��ي�����س  ب���ن  ���ش��امل  ب���ن 
�ل�شو�حي  ����ش���وؤون  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
و�ل���ق���ري وع���ف���اف �إب���ر�ه���ي���م �ملري 
رئي�س د�ئرة �خلدمات �الجتماعية 

قدر�ت �لعاملني يف هذ� �ملجال.
و�أ�شافت �أن هذ� �ملوؤمتر يركز على 
�لتنمية �الجتماعية ملا لها من دور 
�ملو�طن  �حتياجات  تلبية  يف  فعال 
وتطلعاته يف ظل تطور �ملجتمعات 
و�لتي  ع��ل��ي��ه��ا  �مل�����وؤث�����ر�ت  وت����ز�ي����د 
ت��ت��ط��ل��ب ب���ذل �مل���زي���د م���ن �جلهود 
موؤ�ش�شات  خمتلف  بني  �لت�شاركية 
نف�شه  �مل���ج���ت���م���ع  وب�����ني  �مل���ج���ت���م���ع 
ال  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية  فعملية 
موؤ�ش�شة  جهود  يف  �ختز�لها  ميكن 
نتيجة  ت����اأت����ي  �إن����ه����ا  ب����ل  و�ح��������دة 
تخطيط وتن�شيق وت�شافر جلهود 

طويلة �الأمد بني كافة �ملوؤ�ش�شات.
�الجتماعية  �لتنمية  �أن  و�أو�شحت 
�لفردية  م�شكات  حل  عن  تبتعد 
ل����اأف����ر�د وت���رك���ز ج���ه���وده���ا على 
نوعية  لتحقيق  ب��اأك��م��ل��ه  �ملجتمع 
و�أف�����ر�ده  للمجتمع  �أف�����ش��ل  ح��ي��اة 
ب�����ش��ك��ل ع������ام م����ن خ������ال ت���اأم���ني 
و�إيجاد  �حلاجات �الجتماعية لهم 
الأف���ر�ده  �لفعالة  �مل�شاركة  ف��ر���س 
�لفر�س  وتوفري  و�لعمل  باالإنتاج 
�لقطاعات  ك���اف���ة  يف  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�لق�شاء على �لفقر ودعم �مل�شاريع 
�ل�شغرية و�لعد�لة يف توزيع �ملو�رد 
الأفر�د  �ل�شحية  �لرعاية  و�شمان 

�ملجتمع.

�لعي�س يف بيئة معطاءة م�شتد�مة 
وق���د �ن��ع��ك�����ش��ت ه���ذه �ل���روؤي���ة على 
�أهد�ف ��شرت�تيجية رئي�شية  �شكل 
وم�����ش��اري��ع وب���ر�م���ج و�أن�����ش��ط��ة يف 
حتقيقا  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  جميع 

لها.
�ملري  قالت  �ملوؤمتر  فعاليات  وعن 
�الجتماعية  �خل��دم��ة  م��وؤمت��ر  �أن 
يومه  يف  ع��م��ل  جل�شات   3 ي��ح��وي 
�جلل�شة  ت��ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث  �الأول 
�ال�شرت�تيجي  �ل���ب���ن���اء  �الأوىل 
من  �الجتماعية  �لتنمية  لعملية 
ح��ول تطلعات  ورقتي عمل  خ��ال 
�الجتماعية  �خلدمة  من  �ملو�طن 
�لطموح  �ل����و�ق����ع  ب���ني  و�أ����ش���رت���ي 

ودورها �مل�شتقبلي يف �لتنمية.
تتناول  �لثانية  �أن �جلل�شة  وذكرت 
�ل���ت���ط���ب���ي���ق �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي من 
خ���ال ورق���ة ع��م��ل ح���ول �الرتقاء 
�لتنمية  �إىل  �لدعم  من  باملجتمع 
�الج��ت��م��اع��ي��ة وورق������ة ع��م��ل حول 
يف  ودوره  �الج���ت���م���اع���ي  �الإع�������ام 
�لتنمية �الجتماعية بيتنما تناولت 
�لتنمية  يف  من��اذج  �لثالثة  �جلل�شة 
للتطبيق  ك��ن��ت��ائ��ج  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتنمية  جم��ال  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�الج���ت���م���اع���ي���ة يف ك����ل م����ن دول����ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شلطنة 

وط����ارق ���ش��ل��ط��ان ب��ن خ���ادم رئي�س 
و�لدكتور  �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ���رة 
هيئة  رئ���ي�������س  �ل����ه����اج����ري  غ������امن 
م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �ل����دويل وحممد 
�الإمناء  هيئة  رئي�س  �لنومان  علي 

�لتجاري و�ل�شياحي.
�لوطني  ب���ال�������ش���ام  �حل���ف���ل  ب������د�أ 
�حلكيم  �لذكر  من  عطرة  وت��اوة 
يلقي  ق�����ش��ري  ف��ي��ل��م  ع���ر����س  ومت 
�ل�شوء على �خلدمات �الجتماعية 
�ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ف��ي��ه��ا �ل���د�ئ���رة و�لتي 
تتكامل مع دور �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
�ل�شالح  ي���خ���دم  مب���ا  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لعام.
كلمة  �ملري  �إبر�هيم  عفاف  و�لقت 
�ل�شيخ  �شمو  فيها  �شكرت  �ل��د�ئ��رة 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
وقالت   .. ح�شوره  على  �لقا�شمي 
�خلدمة  م��وؤمت��ر  يف  �ل��ي��وم  نلتقي 
�لتنمية  �شعار   حت��ت  �الجتماعية 
��شرت�تيجي  مطلب  �الجتماعية 
وممثلي  �مل���������ش����وؤول����ني  ب���ح�������ش���ور 
وعلى  ب��ال��دول��ة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
ي���د ع����دد م���ن �خل������ر�ء يف جمال 
�ل�شوء  نلقي  �الجتماعية  �لتنمية 
ع��ل��ى �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جمال 
دفع  وكيفية  �الجتماعية  �لتنمية 
عجلة �لتنمية �الجتماعية وتعزيز 

�الجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ت��رك��ز  ك��م��ا 
على تنمية على ر�أ�س �ملال �لب�شري 
�لعامل يف كافة �لقطاعات بتعزيز 
�الب�������د�ع لديه  ق����در�ت����ه وحت��ف��ي��ز 
ومتكينه من تقدمي �خلدمات �لتي 
وترفع  و�أف����ر�ده  باملجتمع  ترتقي 
�ملجتمع  يف  �حلياة  ج��ودة  م�شتوى 
�مل���ج���االت وحتقق  �ل��ع��دي��د م��ن  يف 
بني  �لتنموية  و�ل��ع��د�ل��ة  �ل���ت���و�زن 

�ملدن و�لقرى و�ملناطق �لنائية.
ولفتت �ىل �أن �لتنمية �الجتماعية 
للنهو�س  ��شرت�تيجي  مطلب  هي 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  ودف����ع  ب��امل��ج��ت��م��ع 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ح��ي��ث �أن���ه���ا ت��ع��د من 
جمتمع  على  للحفاظ  �الأول��وي��ات 
هويته  ع���ل���ى  حم���اف���ظ  م���ت���اح���م 
ب�����ش��ح��ة جيدة  وم��ت��م��ت��ع  م��ت��ع��ل��م 
ويعي�س بكر�مة و��شتقالية وفعال 

ب�شكل �إيجابي خلدمة وطنه.
ونوهت �إىل �أن �لتنمية �الجتماعية 
�شغلت م�شاحة كبرية من روؤية دولة 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 2021 
و�لتي تن�س على �أنه يف ظل �حتاد 
�الإمار�تيون  �شيخطو  و�آم��ن  ق��وي 
باملعرفة  مت�شلحني  وط��م��وح  بثقة 
تناف�شي  �ق��ت�����ش��اد  ل��ب��ن��اء  و�الإب�����د�ع 
منيع يف جمتمع متاحم متم�شك 
م�شتويات  باأف�شل  وينعم  بهويته 
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�مل���ائ���ي���ة �لتي  �مل�������ز�رع  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�ملز�رعني  خدمات  مركز  �فتتحها 
ك����م����ز�رع  �ل���غ���رب���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�ملز�رعني  من  كبري  ع��دد  �إر�شادية 
�لفرتة  خال  بالزر�عة  و�ملهتمني 
�مل��ا���ش��ي��ة و�ل��ت��ي �ع��ت��ره��ا �لبع�س 
�القت�شادية  �ل��و���ش��ائ��ل  �ح���د  �ن��ه��ا 
�ملحلي  �ل�����ش��وق  الإم����د�د  و�لعملية 
من �خل�شرو�ت �لطازجة �ل�شحية 
�ملميز�ت �الخرى  و�الآمنة بخاف 
�حلديثة  �ل����زر�ع����ي����ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل وكبري 
�مل��ي��اه م��ن �لهدر  يف �حل��ف��اظ على 
وح��ف��ظ �ل��رتب��ة �أي�����ش��اً م��ن زي���ادة 
فعالة  طريقة  �أنها  كما  ملوحتها، 
�لرتبة  تفكك  م�شكلة  تخطي  يف 

و�شح �ملو�د �لغذ�ئية فيها .

�لري  بنظام  % مقارنة   70 م��ن 
يف �الر��شي �ملك�شوفة وهو ما يعني 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة من 
ي�شتخدم  �نه  مو�شحا  �ال�شتنز�ف 
 1500 ت���ت���ج���اوز  ال  م���ي���اه  ك��م��ي��ة 
لدية  �مل�����زروع�����ات  ري  يف  ج���ال���ون 
و�لتي تزيد عن 8500 �شتلة ملدة 
ترت�وح من ��شبوع �ىل 10 �يام كما 
للزر�عة  �التوماتيكي  �ل��ن��ظ��ام  �ن 
ن�شبة  خ��ف�����س  ي�����ش��اه��م يف  �مل��ائ��ي��ة 
�لزر�عة  يف  �مل�شتخدمة  �ال���ش��م��دة 
بالنظام  م��ق��ارن��ة   %  80 بن�شبة 

�لزر�عي �لتقليدي �ل�شابق .
�لفني  ب��ال��دع��م  �مل���زروع���ي  و�����ش���اد 
مركز  ي����ق����دم����ه  �ل��������ذي  �ل����ك����ب����ري 
خدمات �ملز�رعني �شو�ء من خال 
�الر�شاد�ت �لفنية �و �لزيار�ت �لتي 
يقوم بها �ملخت�شني يف هذ� �ملجال 
لتقدمي �مل�شورة للمز�رعني بجانب 

على  وتعميمه  �إر�شائه  على  �ملركز 
كما  �أبوظبي،  �إم���ارة  م��ز�رع  جميع 
�أن���ه �ل���دور �مل��ن��وط �إل��ي��ن��ا يف مركز 
خدمات �ملز�رعني من قبل حكومة 
�أن  �إىل  �أب��وظ��ب��ي. جت���در �الإ����ش���ارة 
م�شتقبل  ت�شكل  �مل��ائ��ي��ة  �ل���زر�ع���ة 
�الإمار�ت  بدولة  �ملحمية  �ل��زر�ع��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة، ف���ال���ظ���روف 
�مل���ن���اخ���ي���ة �ل���ق���ا����ش���ي���ة جت���ع���ل من 
�شعباً  حت��دي��اً  �لتقليدية  �ل��زر�ع��ة 
�إنتاج منتجات عالية  عند حماولة 
�جل�����ودة ع��ل��ى م����د�ر �ل���ع���ام، حيث 
�ملحمية  �ل���ب���ي���وت  حت���وي���ل  مي��ك��ن 
�لعادية �إىل بيوت حممية متطورة 
�ملائية،  �ل���زر�ع���ة  ن��ظ��ام  ت�����ش��ت��خ��دم 
�إذ�  ن�شبيا  �أق��ل  �لتكاليف  و�شتكون 

كانت �لبنية �لتحتية متوفرة. 
ميكن للمز�رع �مل�شتخدمة الأنظمة 
�إم��ك��ان��ي��ة �لتحكم  �مل��ائ��ي��ة  �ل��زر�ع��ة 

و�كد علي بخيت �ملزروعي �شاحب 
�مل���زرع���ة �الر����ش���ادي���ة رق����م 98 يف 
حم�شر �لعد مبدينة ليو� �ن �ملز�رع 
% من   30 حاليا  تغطي  �مل��ائ��ي��ة 
�حتياجات �ل�شوق �ملحلي فقط من 
�خل�شرو�ت �لطازجة و�نها حتتاج 
لتتمكن من  �لدعم  �ىل مزيد من 
�ل�����ش��وق ب�شكل  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
كامل مو�شحا �ن توفري دعم مادي 
�لتو�شع  يف  �شي�شاهم  ل��ل��م��ز�رع��ني 
زيادة  خال  من  و�لر��شي  �الأفقي 
توفري  بجانب  �ملائية  �مل���ز�رع  ع��دد 
كو�در فنية موؤهلة ومدربة وقادرة 
على حتقيق �نتاج ذ�ت جودة عالية 
�مكانية  بجانب  �لتكاليف  وب��اق��ل 
ج��ل��ب �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة يف 
�ل���زر�ع���ة . و�����ش���اف �مل���زروع���ي �ن 
خف�س  يف  ت�شاهم  �ملائية  �ل��زر�ع��ة 
�كرث  �ل��ري  مياه  ��شتهاك  ن�شبة 

م�شاعدتهم يف ت�شويق منتجاتهم .
�ملز�رعني  خدمات  مركز  �ن  يذكر 
ي���ت���ح���م���ل م���������ش����وؤول����ي����ة �ل���ق���ط���اع 
�أب����وظ����ب����ي  �إم�����������ارة  �ل�������زر�ع�������ي يف 
�الأمر  وه��و  و��شتد�مته،  وتنميته 
تاأ�شي�س  منذ  جاهد�  ي�شعى  �ل��ذي 
متزن  ب�شكل  تطبيقه  على  �مل��رك��ز 
�ل����زر�ع����ة  و�ن  خ���ا����ش���ة  وم���ث���م���ر، 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ت��ت��ط��ل��ب ت��وف��ري كادر 
عمل  وف���ري���ق  متخ�ش�س  زر�ع�����ي 
دوؤوب مطلع على �أحدث �الأ�شاليب 
�لزر�عية �لعاملية، و��شتقطاب هذه 
وجتربتها  دول��ت��ن��ا  �إىل  �الأ���ش��ال��ي��ب 
عملي  ب�شكل  �لزر�عية  حقولنا  يف 
�لو�شول  م��ن  لنتمكن  وتطبيقي 
مدرو�شة  �إي���ج���اب���ي���ة  ن��ت��ي��ج��ة  �إىل 
وم��وث��وق��ة ل��ه��ا ع��ائ��د ع��ل��ى �لناجت 
�لغذ�ئي..  و�الأم��ن  �ملحلي  �لقومي 
وه����و م���ا ي��ج��ت��ه��د ك�����ادر �ل��ع��م��ل يف 
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ق����ام وف����د م���ن �مل��ع��ل��م��ني وط���اب 
�م�س  �ول  �الأج���ن���ب���ي���ة  �مل�����د�ر������س 
على  لاطاع  دملا  جلزيرة  بزيارة 
معامل �جلزيرة �ل�شياحية �الأثرية 
�شاربة  ح�شارة  ق�شة  ت��روي  �لتي 
ج���ذوره���ا يف �ل��ت��اري��خ، وت��ع��ر عن 
�الأوىل لاإن�شان على  �لن�شاأة  عمق 
�آالف عام،   7 �أر����س �جل��زي��رة قبل 
كمركز  �شهرتها  دمل��ا  �أخ���ذت  حيث 
�جلزيرة  ب��ه  �حتلت  كبري  جت���اري 

وفقاً  �لقرون،  دملا على مر  جزيرة 
�لتي  و�ل��رح��ات  �الأ���ش��ف��ار  ل�شروح 
�ل�����ش��اب��ع ع�شر.  �ل��ق��رن  �إىل  ت��رج��ع 
وق�����د ك���ان���ت ت�����ش��م��ى �جل����زي����رة يف 
»جزيرة  با�شم  �لقدمية  �خلر�ئط 
�ل��ل��وؤل��وؤ«، بينما ظ��ه��ر ����ش��م دمل���ا يف 
وقت الحق، ورمبا جاء �ال�شم من 
�لذي  �ل�شيء  »دلو ماء« وهو  كلمة 
�ملحليني  �ل�شكان  م��ن  يطلبه  ك��ان 
ك��ل �ل��ب��ح��ارة �ل��ذي��ن ك��ان��و� ميرون 

باجلزيرة �خل�شبة.
�أهميتها  دمل����ا  ج���زي���رة  ت��ف��ق��د  ومل 

�ل���ق���ائ���م���ة منذ  �مل�����ب�����اين  �أف���������ش����ل 
�ملا�شي.  �ل��ق��رن  ع�شرينيات  �أو�ئ���ل 
ومي��ك��ن �ل��و���ش��ول �إىل ج��زي��رة دملا 
�ل�شاعة  ون�شف  �شاعة  غ�شون  يف 
بو��شطة �لعّبارة �نطاقاً من جبل 
كيلومرت�ً   250 بعد  على  �لظنة، 
م��ن م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي. و�أك����د �أحد 
�لتي  دمل�����ا  ج����زي����رة  �أن  �ل����ط����اب 
منطقة  تعد  �الأوىل  للمرة  ز�ره���ا 
�لكثري  ت�شم  حيث  �شياحي،  جذب 
م���ن �مل���و�ق���ع �الأث���ري���ة �ل��ت��ي يجب 

�ملحافظة عليها.

م���ك���ان���ت���ه���ا ك������و�ح������دة م�����ن �أغ���ن���ى 
�شفن  و�أدو�ت  �ل���ل���وؤل���وؤ  م��غ��ا���ش��ات 

�لغو�س على م�شتوى �خلليج .
وت��ع��د ج��زي��رة دمل��ا م��ن �أق���دم �ملدن 
ويف  �ل��دول��ة.  يف  بال�شكان  �ملاأهولة 
من  ف���ري���ق  �أج������رى   1992 ع����ام 
�ل���ع���ل���م���اء �ل����دول����ي����ني، ب���دع���م من 
حكومة �أبوظبي، م�شحاً الأكرث من 
20 موقعاً �أثرياً يف �جلزيرة، حيث 
مت �لك�شف عن ق�شة مركز بحري 
�لعر�ق  ب���ني  م���ا  ل��ل��ت��ج��ارة  ق����دمي 
�أهمية  وت��و����ش��ل��ت  و�ل�����ش��ع��ودي��ة. 

بعد  �إال  �ل��دول��ي��ة  للتجارة  كمركز 
خال  �ل�شناعي  �ل��ل��وؤل��وؤ  �خ����رت�ع 
�لن�شف �الأول من �لقرن 20، وما 
�للوؤلوؤ  �شناعة  �نكما�س  من  تبعه 
�أهمية  بقيت  ذل��ك،  وم��ع  باخلليج. 
جزيرة دملا بالن�شبة الإمارة �أبوظبي 
200 بئر  �أك��رث من  ب�شبب وج��ود 
م�شدر�ً  ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  �جل���زي���رة،  يف 
هاماً من م�شادر �ملياه �لعذبة حتى 

خم�شينيات �لقرن �ملا�شي. 
بح�شب  �جل�������زي�������رة،  ت���������ز�ل  وال 
بع�س  ع���ل���ى  �مل�����وؤرخ�����ني، حت���ت���وي 

عمان ومملكة �لبحرين.
تعزيز  �ليوم  �شيتم  �نه  �إىل  ولفتت 
جمال  يف  �لعاملني  ق���در�ت  وب��ن��اء 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خال 
ط���رح 4 ور�����س ع��م��ل ت�����ش��رف على 
�إحدى  �ل�شارقة  جامعة  تنفيذها 
يف  �ل�شاخمة  �لتعليمية  �ل�����ش��روح 
جم����ال �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف دول���ة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ه���ذ�  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  بال�شر�كة  �مل��وؤمت��ر 
�ل��ع��ام��ل��ة يف جمال  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لدولة  يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �خل��دم��ة 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 

ي��ه��دف �ىل ت��ب��ادل �خل���ر�ت ورفع 
�مل�شاركني  ل���دى  �مل��ع��ريف  �مل�����ش��ت��وى 
�أف�شل  وم���ن���اق�������ش���ة  و�حل���������ش����ور 
جمال  يف  �لتطبيقية  �مل��م��ار���ش��ات 
و�الرتقاء  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
مب�شتوى �لعمل �الجتماعي و�إبر�ز 
�مل��ه��ن��ي ودوره  �أه��م��ي��ة �الح�����رت�ف 

�لفعال يف دفع عملية �لتنمية.
�أنه �شيعقد على  �إىل  ونوهت �ملري 
هام�س �ملوؤمتر ور�س عمل بالتعاون 
مع مركز �لتعليم �مل�شتمر وخدمة 
حيث  �ل�����ش��ارق��ة  بجامعة  �ملجتمع 
تقام �أربع ور�س للعاملني يف جمال 
و�الد�ر�ت  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ة 

�ال�شرة  ور���ش��ة  وه��ي  لها  �مل�����ش��ان��دة 
�لقوية ومنهجية �الد�ر�ت �مل�شاندة 
لارتقاء بالعمل �الجتماعي ور�شم 
�الجتماعية  �ل�شيا�شات  وت�شميم 

و�لقيادة يف �لعمل �الن�شاين.
رفع  �ىل  �ل����ور�����س  ه�����ذه  وت����ه����دف 
�خلدمة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  م�شتوى 
قدر�تهم  وت��ط��وي��ر  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�مل��ه��ن��ي��ة مب����ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
خم��ت��ل��ف �ل��ف��ئ��ات �مل�����ش��ت��ف��ي��دة من 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �الجتماعية  �خل��دم��ة 
�خلدمات  الأب����رز  م��ع��ر���س  تنظيم 
موؤ�ش�شات  خمتلف  من  تقدم  �لتي 

�ملجتمع.

�الأوتوماتيكي يف �لظروف �جلوية 
كبري،  ب�شكل  �لتكاليف  يقلل  مم��ا 
ح���ي���ث ي��ت��ط��ل��ب ه������ذ� �ل����ن����وع من 
و�شروط  م��ع��اي��ري  ع����دة  �ل����زر�ع����ة 
�ملنا�شبة  �مل�شاحة  تكون  �أن  �أهمها 
مرت   4000 ه��ي  �مل��ح��م��ي  للبيت 
�مل��ظ��ات لتغطية  م��رب��ع، وت��وف��ري 

�الأ�شمدة،  و�شهاريج  �لري  معد�ت 
وتوفري مظات لتغطية �الأ�شمدة 
�لري  خطوط  ومتديد  و�ملبيد�ت، 
وح����دة  �إىل  �مل���ح���م���ي  �ل���ب���ي���ت  م����ن 
�ل������ري �مل�������ش���ّم���د وخ����ط����وط �ل����ري 
توفري  �مل����ح����م����ي،  �ل���ب���ي���ت  د�خ�������ل 
�ل��ب��ا���ش��ت��ي��ك �الأب���ي�������س-�الأ����ش���ود 

�حل�شائ�س  م��ك��اف��ح��ة  ح�����ش��رية  �أو 
لغاف �الأر�شية، وتوفري �شهاريج 
مل�شاحة  تكفي  50000 لرت  �ملياه 
وتوفري  مرت2،   5000 ق���دره���ا 
ي�شتخدم  ح��ي��ث  �ال���ش��ت��ن��ب��ات،  بيئة 
يزرعون  �ل���ذي���ن  �مل����ز�رع����ون  ف��ي��ه��ا 

للمرة �الأوىل �أكيا�س �لكوكوبيت.

فاق عددها 200 عقارًا

بلدية مدينة العني توا�شل حملة اإزالة العقارات املهجورة والآيلة لل�شقوط
مب�ساركة 300 طالب وطالبة

اإطاق فعاليات مبادرة اأبوظبي تقراأ مبدينة العني
•• العني - بلدية مدينة العني :

38 مبنى  و  133 عقار�ً  بلغ عدد �لعقار�ت �ملهجورة و �ملتهالكة يف مدينة �لعني 
30 من �ملرزوعات �لع�شو�ئية ، و ذلك �شمن �آخر حملة  م�شوها للمظهر �لعام و 
�لتي  �لعقار�ت �ملهجورة باملدينة و  نظمتها بلدية مدينة �لعني �شمن حملة هدم 
�كتوبر  حتى  ت�شتمر  �لتي  �حلملة  وت�شمل   . �لعني  مدينة  مناطق  جميع  �شملت 
2013 جميع �لعقار�ت �ملهجورة يف كافة مناطق مدينة �لعني ، حيث مت حتى �الآن 
هدم ما يقارب 184 عقار�ً مبناطق �ملرخانية و �لعر�د و �لفقع ، بينما بلغ �إجمايل 
�لعقار�ت و �لبيوت �ملهجورة �لتي يجري �لعمل على هدمها 146 مبناطق متفرقة 
من مدينة �لعني )�لفقع ، �شويحان ، �لعر�د ، ز�خر ، �ملرخانية ، �ليحر ، �ل�شامات 
، �لنياد�ت ، �ل�شاروج ، حي �ملربعة ، حي �لق�شر ، �لطاع( وقال  ، �ملقام ، �لهيلي 
متعب �شليويح �ل�شام�شي رئي�س جلنة لاإ�شر�ف ومتابعة �إز�لة �لعقار�ت و�ملباين و 
�الأعمال �ملخالفة يف مدينة �لعني ، �أن بلدية مدينة �لعني تنفذ حملة هدم �لعقار�ت 
�مل�شرفة  �لفنية  �للجنة  �أعمال  خال  من   2010 نوفمر  منذ  باملدينة  �ملهجورة 
، و�لتي من  و�ملتابعة الإز�لة �لعقار�ت و�ملباين و�الأعمال �ملخالفة يف مدينة �لعني 
�شاأنها ت�شيري �إجر�ء�ت �إز�لة �ملباين �ملهجورة و�الآيلة لل�شقوط و �لتي تهدد �شامة 
لتح�شني  �شعياً  وذلك  �لو�حات  على مظهر وجمال مدينة  �شلباً  وتوؤثر   ، �شاكنيها 
مظهر �ملدينة و�حلفاظ على بيئة �شليمة و�آمنة. و�أ�شاف �نه مت �لتن�شيق مع عدد 
�لعقار�ت  تلك  عن  �خلدمات  ف�شل  على  للعمل  �حلكومية  �خلدمية  �جلهات  من 

�الإنقا�س وفق  و�إز�ل��ة   ، ��شتكمال هدم بع�س منها  �لعمل على  ، ليجري  �ملهجورة 
�الإج��ر�ء�ت �ملعمول بها يف بلدية مدينة �لعني ، فيما مت توجيه �إنذ�ر�ت الأ�شحاب 
بزر�عات ع�شو�ئية خارج  قامو�  �لذين  �ملخالفني  و  �لعام  للمظهر  �مل�شوهة  �ملباين 
و  �ملدينة  ونظافة  �إخ��ال مبظهر  ت�شكله من  ملا   ، ت�شريح  ب��دون  �لق�شيمة  ح��دود 
خطورة بالغة على �الأمن �لعام و�شامة �ل�شكان وتاأثري تلك �ملخالفات على �لبنى 
ملياه  ��شتنز�ف  من  ت�شببه  وم��ا  �مل��روري��ة  و�ل�شامة  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء  يف  �لتحتية 
�ملخزون �جلويف . وذكر �ل�شام�شي �إن حملة هدم �لعقار�ت �ملهجورة مبدينة �لعني 
جاءت مع زيادة عدد �ل�شكاوي على تلك �لعقار�ت �ملهجورة و ما ت�شكله من خطورة 
بالغة على �أمن و �شامة �ملنطقة �إ�شافة لت�شويهها �ملظهر �حل�شاري ملدينة �لعني 
وجتمع �لنفايات فيها . و��شار �ل�شام�شي �إىل �أن �لعقار�ت �ملهجورة و�شط �الأحياء 
�ل�شكنية غالباً ما يتم ��شتغالها ب�شكل خاطئ من قبل �لعمالة �لو�فدة �أو �الأحد�ث 
، كاإرتكاب �جلر�ئم غري �الأخاقية و �تخاذها مركز�ً لت�شليم و �إ�شتام �ملمنوعات 
و غريها من �جلر�ئم �لتي تخل باالأمن �لعام باالإ�شافة الإ�شتخد�م بع�س �ل�شكان 
�ملجاورين للعقار �ملهجور مكبا للنفايات مما يوؤدي �إىل �نت�شار �لرو�ئح و �حل�شر�ت 
فت�شبح ماأوى للحيو�نات �ل�شالة و �إنت�شار �الأمر��س ، وقد مت �لتن�شيق مع مديرية 
مدينة �لعني وتبادل �ملعلومات �لتي من �شاأنها تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدية 
ورجال �ل�شرطة ملكافحة مثل هذه �لظو�هر ، وكان ذلك من خال م�شاركة بلدية 
مدينة �لعني يف جمل�س �لعني للوقاية من �جلرمية و�لذي يعزز �مل�شاركة �الإيجابية 

للحد من �لظو�هر �ل�شلبية يف �ملدينة .

••العني – الفجر:
ت�شوير – حممد معني:

من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   300 مب�شاركة 
�الأوىل  �حل��ل��ق��ة  �لتاأ�شي�شية  �مل��رح��ل��ة 
و�إح�������دى ع�شر   ، �الأط����ف����ال  وري����ا�����س 
�لتعليمي  �لعني  ملكتب  تابعة  مدر�شة 
ويف �أج������و�ء م���ن �مل��ت��ع��ة وم����ن �مل�����رح ، 
�نطلقت �شباح �أم�س �الثنني فعاليات 
مبادرة �أبوظبي تقر�أ يف منطقة �لعني 
، �ل��ت��ي �ح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا و�ح�����دة م���ن �أهم 
�مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف �مل��دي��ن��ة وهي 

حديقة �ملبزرة �خل�شر�ء .
�لكثري  �الف��ت��ت��اح  ف��ع��ال��ي��ات  وت�شمنت 
�لتي  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  �الأن�������ش���ط���ة  م����ن 
�حل�شارية  �مل��ب��ادرة  �أه���د�ف  ت�شتوعب 
�إىل �شناعة  ، وت��ه��دف  ت��ق��ر�أ  �أب��وظ��ب��ي 
�أج����و�ء م��ن �لبهجة و�مل��ت��ع��ة و�مل���رح يف 
عامل �لطفل ، ليت�شكل وجد�نه وذهنه 

�لعربية  �الإم��������ار�ت  ل��وط��ن��ه��م  �ل��ع��ني 
�ملتحدة ، يف تعبري رمزي يطلق م�شاعر 
روح �الإنتماء و�لوالء ، ويج�شد �شورة 
كل جناح  وب��اإه��د�ء  بالوطن  �الرتباط 
�لذي  �لوطن  لهذ�  وطني  م�شروع  �أو 
تاأتي �جلهود من �أجله ويف حيه طارت 
�الأم���ن���ي���ات ت��ط��ري يف ���ش��م��اء �ل���دول���ة ، 
تعانق �ل�شحاب ، ومعها ترحتل �أمنيات 
�ل�شغار �لذين �أخذ نظرهم يحلق ور�ء 
لوحة يف غاية �جلمال ، حيث تتحرك 
�ل�شغار  قلوب  ، مع  وترتفع  �الأمنيات 
�لفعاليات  تلك  �أن  يذكر   . بها  �ملعلقة 
�ل��ك��ث��ري م��ن �الأن�شطة  ه��ي ج���زء م��ن 
�الأخرى �لتي �شت�شهدها مدينة �لعني 
�لتي  �حل�شارية  �مل��ب��ادرة  الحت�شان   ،
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أط��ل��ق��ه��ا 
�ملحلي  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  مب�شاركة 
و��شرت�تيجيتها  �أهد�فها  �إع��ان  ومت 

خال موؤمتر �شحفي موؤخر� .

على عامل �لكتاب و�لقر�ءة ، ويرتبط 
باحلالة �خلا�شة �لتي ت�شنعها �أجو�ء 
�لتقليدي  �ل�شكل  ع��ن  بعيد�  �ل��ق��ر�ءة 
�الأه���د�ف  . وب��ه��دف حتقيق ه��ذه  لها 
�ملبادرة  �ن���ط���اق  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شمنت 
و�أرك���ان   ، ق�ش�شية  ملجموعات  ق���ر�ءة 
قر�ئية  �أن�شطة  وتلوين  بر�شم  خا�شة 

�لفقرة  وك��ان��ت  وترفيهية،  وتفاعلية 
�إطاق  �الح��ت��ف��ال  ه���ذ�  يف  �لرئي�شية 
�شاهمت  �لتي   ، للوطن  �أمنيات  بالون 
بجمعية  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال  مكتبة  بها 
حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان ح��ي��ث مت 
�شماء  يف  ب���ال���ون  ث��اث��م��ائ��ة  �إط������اق 
�أطفال  �أم��ن��ي��ات  حتمل  �ل��ع��ني  مدينة 
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العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1265 عمايل جزئي              
�����س.ذ.م.م    جمهول حمل  �لفنية  �ملدعى عليه/1- م��وذر الن��د للخدمات  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د �ن���ور ح�شني ب����ودورو زم����ان   ق��د �ق���ام عليك 
درهم(   28699( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ملطالبة  تاريخ  من  عليها  �ملرتتبة  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وحتى تاريخ ��شد�ر �حلكم.رقم �ل�شكوى )2013/140144(.  وحددت لها جل�شة 
فانت  لذ�  �لقا�شي  8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2013/4/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
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 الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/307 جتاري كلي              
����س.ذ.م.م   جمهول  �لكهربائية  زه��رة لنظم �حلماية و�الجهزة  �ملدعى عليه/1-   �ىل 
خالد  وميثله:  .م.ع(  )���س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
كلندر عبد�هلل ح�شني قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )5000000 درهم( تعوي�شا عن �ال�شر�ر �لتي ��شابت �ملدعي من �خطاء 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونية  �لفائدة  �ىل  باال�شافة  عليها  �ملدعي 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   �لتام 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2013/5/7
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/10 تظلم عقاري                
�ىل �ملتظلم �شدهما/1- جي�شر ماثي�شني 2- �شركة كر�ون �ي�شتيت�س للو�شاطة 
�لعقارية �س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / علي عزيز �له طاهر 
�ملذكور  �لتظلم  عليكم  �ق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  ب��ور 
)جتاري(  �لتحفظي  �حل��ج��ز  يف  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  �ع���اه 
رقم 2013/10 و�لر�شوم و�مل�شاريف.   . وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/4/17 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.B.6 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 
. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على �القل  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�ص ق�سم                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/35 تظلم جتاري                
�س.ذ.م.م    �لبناء  معد�ت  وتاأجري  لتجارة  �ملوثوق  �لنجم  �شده/1-  �ملتظلم  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم /م�شاريع �ل�شري�وي ���س.ذ.م.م   وميثله: 
�قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه  ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين قد  علي 
ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �حلجز �لتحفظي رقم 2013/36 و�لر�شوم 
و�مل�شاريف. . وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 �ل�شاعة 8:30 �س 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
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. 
 رئي�ص ق�سم                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/803   جتاري كلي        
كري�شنان كوجنو  ديبا   -2 ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  فكرت�  �شركة  عليهم/1-  �ملحكوم  �ىل 
ب��ان �ملحكمة  ب���االن جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة نعلنكم  �ن��ي��ل ك��وم��ار  ب���االن  كري�شنان 3- 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2010/10/31 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ بنك 
�مل�شرق )�س.م.ع( 1- بالز�م �ملدعى عليهم بان يوؤديا بالت�شامن و�لتكافل للمدعى مبلغ 
وت�شعة وخم�شون درهما(  �لفا وت�شعمائة  339.959 درهم )ثاثمائة وت�شعة وثاثون 
و�لفائدة عنه بو�قع 23% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2010/5/13 
�ل�شد�د و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    وحتى 
2- ،ورف�س ما عد� ذلك من طلبات .حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثاثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/5095   عمايل جزئي          
���س.ذ.م.م  جمهول  �لثقيلة و�خلفيفة  بال�شاحنات  للنقل  �ملحكوم عليه/1- ليك�س  �ىل 
يف   2013/3/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل 
�لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ ندمي خان باجنا�س ر�شيد خان بالز�م �ملدعي عليها بان 
تودي للمدعى مبلغا وقدره 14.429 درهما ) �ربعة ع�شر �لفا و�ربعمائة ت�شعة وع�شرون 
و�لز�مها  �آخ��ر،  يلتحق رب عمل  �و قيمتها ما مل  ع��ودة ملوطنه عينا  وت��ذك��رة  دره��م��ا( 
باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ماعد� ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4776   عمايل جزئي          
نعلنكم  �الق��ام��ة  �ف��ريت��اي��زجن جمهول حم��ل  �ن��د  م��ري�ج ميديا  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2013/2/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/ �ندريو ر�مي�س مي�شر� بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 15.000 
دره��م ) خم�شة ع�شرة �ل��ف دره���م( و�ل��ف��و�ئ��د ب��و�ق��ع  9% م��ن ت��اري��خ رف��ع �ل��دع��وى يف 
نقد�  يقابلها  �و مبا  ملوطنه  بتذكرة عودته  و�لزمتها  �لتام  �ل�شد�د  2012/5/12 وحتى 
مامل يكن- عند تنفيذ �حلكم- ملتحقا بخدمة عمل �خر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب 
من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبة منها ورف�شة ما عد� ذلك من طلبات.   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �الع��ان �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1123  ا�ستئناف مدين  
�لفرح  جمهول   �لبيومي  -�حمد حممد ح�شني  �مل�شتاأنف �شده/1  �ىل 
ورثة  م��ن  ب�شفتها  )و�ل����دة(  /�ن����اري  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �شينغ قد  �ملتويف/ موجني�س 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/12/20 بتاريخ  كلي  م��دين   2012/560 رق��م 
رقم   بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch.2. E.23

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2  ا�ستئناف جتاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -قا�شي ر�حت علي 2-�شركة قا�شي �يكونك لل�شقق 
�لفندقية ذ.م.م وميثلها قا�شي ر�حت علي  جمهويل  حمل �القامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /عبد�لكرمي ح�شن عبد�هلل �لها�شمي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/646 جتاري كلي بتاريخ 2013/1/2 
وحددت لها جل�شه يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم  ch.2. D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10768 بتاريخ  2013/4/16      

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1163  ا�ستئناف مدين  

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -عبد�لعزيز �ل�شايغ 2- ��شماعيل عبد�هلل ح�شن 
عبد�هلل جمايل   جمهويل  حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /مذكر نا�شر 
قد  �ملرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��و�ل  وميثله:  �لهاجري  مذكر 
كلي  م��دين   2012/64 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 
�ملو�فق 2013/5/5  بتاريخ 2012/12/27 وحددت لها جل�شه يوم �الحد 
يقت�شي  وعليه   ch.2. D.17 رق��م   بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/433 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد علي بلبل جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�حلمادي  حممد  �بر�هيم  علي  وميثله:  �لعبود  �حمد  حممد  �لتنفيذ/ 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )3051160( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.وب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2012/225 جتاري. وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/425 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- مايك لاعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عبد�ل�شتار حممد نظري    قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )11399( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .باال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه   . �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )737( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1131 تنفيذ ايجارات
دروي�س   �شمري   -2 �لها�شمي  �ح��م��د  ع��ب��د�هلل  ن�شيمه  ���ش��ده��م��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لعقارية  �لبفته  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
وميثله: من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من 
دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة 
�ملنفذ به وقدره )19045( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  فانك مكلف باالآتي:- �شد�د 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العان.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1139 )مدين  كلي ( بوا�سطة الن�سر
يا�شني  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�لتجارية-  فاهيدنا  �شركة  �مل��دع��ي/  �ق���ام  �جلن�شية-  قري�شتان  عبد�لغليف- 
ذ.م.م وميثلها حممد في�شل يو�شف/ عنو�نه: دبي- ديره �ل�شبخه- �مام جر�ج 
�ل�شيار�ت- �لدور 6 �لدعوى برقم 2012/1139 -مدين كلي عجمان - ومو�شوعها 
�ملطالبة مببلغ وقدره 17400000 درهم �لز�م �ملدعي عليهم بامل�شاريف و�لر�شوم 
و�لفو�ئد و�تعاب �ملحاماة    فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية 
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 
عليه.  مدعى  بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  مايو  �شهر  من   6

حترير� يف 2013/4/07
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1400   

 �ملنذر/  مهند ح�شن �شعبان �شعبان  -بوكالة �ملحامى/ ر��شد تهلك 
  �ملنذر �ليه : �م �ف �ر للو�شاطة �لعقارية �س.ذ.م.م   جمهولة حمل �القامة

يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة قيام �ملنذر �ليه باخاء �لغرفة �لكائنة بالوحدة رقم 
 ( بقيمة  عليه  �مل�شتحقة   �اليجار  قيمة  ودف��ع   )5  ( �لقدمية  ريحانه  �لكائنه مبدينة 
 79.000( بقيمة  �اليجار  قيمة  3.5% من  بن�شبة  �لبلدية  ر�شوم  ودف��ع  دره��م(   57.000
درهم( وذلك خال ��شبوع من تاريخ ��شتام �ملنذر �ليه هذ� �النذ�ر �لعديل ويحتفظ 
�ملنذر بحقه كاما مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عن �ي تاأخري يف 
�خاء �لغرفة �مل�شتاجرة وت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق عليه حتميل �ملنذر �ليه كاما ر�شوم 

وم�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1568   

 �ملنذر/  مهند ح�شن �شعبان �شعبان  -بوكالة �ملحامى/ ر��شد تهلك
�لعنو�ن: �مارة دبي- بر دبي- )3( �شارع )111( فيا رقم )10(

�ملنذر �ليه: زياد �شرطاوى جمهولة �القامة-  يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة قيام 
�ملنذر �ليه باخاء �لغرفة �لكائنة بالوحدة رقم  110 �لكائنه مبدينة ريحانه �لقدمية 
) 5( ودفع قيمة �اليجار �مل�شتحقة  عليه بقيمة ) 57.000 درهم( ودفع ر�شوم �لبلدية 
بن�شبة 3.5% من قيمة �اليجار بقيمة )79.000 درهم( وذلك خال ��شبوع من تاريخ 
��شتام �ملنذر �ليه هذ� �النذ�ر �لعديل ويحتفظ �ملنذر بحقه كاما مبطالبة �ملنذر �ليه 
بالتعوي�س و�لعطل و�ل�شرر عن �ي تاأخري يف �خاء �لغرفة �مل�شتاجرة وت�شديد �ملبلغ 

�مل�شتحق عليه حتميل �ملنذر �ليه كاما ر�شوم وم�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جيمكلوت للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 642845 
�شنرت(  بزن�س   ( �لثاين ملك جمموعة مفتاح  �لطابق  عنو�نها: مكتب رقم 3-203 
دي��رة-   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت ة حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1063235 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل 
�ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2012/1/161103(  بتاريخ )2012/10/14( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  ــس.ذ.م.م(-  �( التجارية  للو�ساطة  انرتنا�سيونال  زرجا  �ل�شركة:  ��شم 
عبد�هلل  حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  م��ل��ك   )107( رق���م   مكتب  ع��ن��و�ن��ه��ا:   570065 �ل��رخ�����ش��ة 
بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم��دودة  ة  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  نايف   دي��رة-  كرم�شتجي- 
مت  قد  بانه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   74453 �لتجاري: 
�لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �عاه، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل 
حتت رقم )2012/1/152509(  بتاريخ )2012/9/30( وعلى من لديه �ي �عرت��س 
�و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية 
)�س.ذ.م.م( وعنو�نها:  مكتب رقم 203-3 �لطابق  جيمكلوت للتجارة العامة 
�لثاين ملك جمموعة مفتاح ) بزن�س �شنرت( ديرة-  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2012/1/161103(. بتاريخ )2012/10/14( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان .           
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�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية  
)�س.ذ.م.م( وعنو�نها: مكتب رقم   التجارية   للو�ساطة  زرجا انرتنا�سيونال 
)107( ملك �شلطان حممد عبد�هلل كرم�شتجي- ديرة- نايف  وذلك مبوجب �لقر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
�و  �عرت��س  �ي  لديه  من  وعلى   )2012/9/30( بتاريخ   .)2012/1/152509( رق��م 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
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�لرخ�شة  رقم  )�س.ذ.م.م(-  لاللكرتونيات  ديجيتال  روكماين  �ل�شركة:  ��شم 
552689 ع��ن��و�ن��ه��ا: حم��ل رق���م 7- م��ل��ك �ح��م��د حم��م��د ب��غ��ل��ف- ن��اي��ف دي���رة �ل�شكل 
�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1067539 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �عاه، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/59228(  
بتاريخ )2013/4/01( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
ب��رج �خل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل 7 ملك  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ع��ني يف مكتبه 
و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(
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رقم  )�س.ذ.م.م(-  لوجي�ستيك�س  انرتنا�سيونال  �سيبريد  جود  �ل�شركة:  ��شم 
ديرة-  دب��ي-  ج��م��ارك  �لثالث-  �لطابق   7 رق��م  مكتب  عنو�نها:   646260 �لرخ�شة 
�حلمرية   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
�لتا�شري  بانه قد مت  �لتنمية �القت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1067029 مبوجب هذ� تعلن 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �عاه، وذلك مبوجب �لقر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
�و  �عرت��س  �ي  لديه  من  وعلى   )2012/11/29( بتاريخ    )2012/1/185977( رقم 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
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�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية 
روكماين ديجيتال لاللكرتونيات  )�س.ذ.م.م( وعنو�نها: حمل رقم 7- ملك 
�حمد حممد بغلف- نايف ديرة  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية 
بتاريخ   .)2013/1/59228( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء 
�ملعني  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  وعلى من   )2013/4/01(
يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك 
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�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية 
جود �سيبريد انرتنا�سيونال لوجي�ستيك�س  )�س.ذ.م.م( وعنو�نها مكتب رقم 
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �حلمرية  دي��رة-  دب��ي-  جمارك  �لثالث-  �لطابق   7
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2012/1/185977(. بتاريخ )2012/11/29( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
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�شخ�س  �ل��ف   35 من  �ك��رث  �ن  �الثنني  �م�س  �ملتحدة  �المم  �علنت 
ت�����ش��ررو� ب��امل��ع��ارك �الخ���رية يف ج��ن��وب د�رف����ور غ��رب �ل�����ش��ود�ن لكن 

�ملنظمات �الن�شانية �بلغت بان �ملنطقة لي�شت �آمنة.
حلفظ  �الفريقي  و�الحت��اد  �ملتحدة  ل��امم  �مل�شرنكة  �لبعثة  وقالت 
�ل�شام يف د�رفور �ن �ل�شكان �ملحليني فرو� بعد هجوم �ملتمردين على 
�للتني  �لبلدتني  حول  بالطائر�ت  وق�شف  ومهاجرية  لبدو  بلدتي 
تقعان على بعد مئة كيلو مرت )62 ميل ( �شرق نياال عا�شمة جنوب 
�الن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة  �المم  مكتب  م�شوؤول  و�شرح   . د�رف���ور 
بال�شود�ن د�ميان ر�ن�س �ن �ل�شلطات تعتر �ن �لو�شع غري �من لذ� 

ال ميكن ملجموعات �الغاثة �لذهاب �ىل �ملنطقة .
و��شاف ر�ن�س نقدر عدد �ل�شكان �ملتاثرين بحو�يل خم�شة وثاثني 
حتى  �وال  �ملنطقة  �يل  �لو�شول  تريد  �الغاثة  جمموعات  لكن  �لفا 
ت�شتطيع تقييم �لو�شع.  وقالت �لبعثة �مل�شرتكة �ن �آالف �لنازحني 
وذكر  �ل��ق��ت��ال.  م��ن  للحماية  طلبا  �لبلدتني  يف  مقارها  �ىل  جل���اأو� 
ما  �نهم  �الثنني  مناوي  مني  جناح  �ل�شود�ن  حترير  حركة  م��رتدو 
ز�لو� ي�شيطرون على بلدتي لبدو ومهاجرية �للتني قاما باحتالها 

يف �ل�شاد�س من ني�شان-�بريل.

�لنائب  �ل�شدري  للتيار  �لتابعة  �لنيابية  �الأح���ر�ر  كتلة  رئي�س  جنا 
بهاء �الأعرجي �م�س من حماولة �غتيال غرب بغد�د و�أعلنت �لهئية 
حماولة  من  جنا  �الأع��رج��ي  �أن  بيان  يف  �ل�شدري  للتيار  �ل�شيا�شية 
�غتيال بتفجري ��شتهدف موكبه يف �شارع �ملطار غرب بغد�د، ما �أّدى 

�ىل �إ�شابة عدد من �أفر�د حمايته بجروح خطرية.
ومل ي��ذك��ر �ل��ب��ي��ان �مل���زي���د م���ن �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل ح���ول حم���اول���ة �غتيال 
من  بالقرب  �شريع  بتتابع  مفخختان  �شيارتان  و�نفجرت  �الأعرجي 
بن  عبا�س  ب�شاحة  �ل��دويل  بغد�د  مطار  �ىل  �ملوؤدية  �لتفتي�س  نقطة 
فرنا�س غرب �لعا�شمة �لعر�قية، يف وقت �شابق ما �أّدى �ىل مقتل 3 

�أ�شخا�س و�إ�شابة 9 �آخرين بجروح.
�ملر�شح  بغد�د،  �لفلوجة غرب  ملدينة  �ملحلي  �ملجل�س  رئي�س  �أن  يذكر 
�أم�����س من  ها�شم، جن��ا م�شاء  �أح��م��د  )م��ت��ح��دون( حميد  قائمة  ع��ن 
�لع�شكري  �حلي  يف  مبوكبه  �نفجرت  نا�شفة  بعبوة  �غتيال  حماولة 
دياىل  حمافظة  جمل�س  النتخابات  �ملر�ّشح  جنا  كما  �ملدينة.  و�شط 
�شمال �شرق بغد�د فالح بري�شم �ملحمد�وي، من حاولة �غتيال بهجوم 
مركز  بعقوبة  �شمال  وي�س  �م��ام  مبنطقة  موكبه  ��شتهدف  م�شّلح 
�ملحافظة وقتل �ثنان من مر�شحي �نتخابات جمال�س �ملحافظات يف 

حمافظتي دياىل و�شاح �لدين، يف حادثني �أمنيني منف�شلني.

�م�س عن مو��شيع متعددة، منها بر�مج  �الأمريكية  �ل�شحف  كتبت 
�لتق�شف باأوروبا، وتفكك �الأ�شرة �الأمريكية ب�شبب �لبطالة وتدهور 
�الأو����ش���اع �الق��ت�����ش��ادي��ة، ك��م��ا ت��ن��اول��ت �ل��ع��اق��ة �ل��ن��ام��ي��ة يف �لفرتة 
�الأخرية بني �أمريكا و�لنيجر. فو�شفت نيويورك تاميز يف �فتتاحية 
لها بر�مج �لتق�شف باأوروبا باأنها �لدو�ء �لذي يقتل �ملري�س. وقالت 

�إن كل �الأدلة ت�شري �إىل �أن تلك �لر�مج �لقا�شية ال جدوى منها.
عجز  �زدي���اد  ع��ن  و�إيطاليا  و�إ�شبانيا  �ل��رت��غ��ال  م��ن  �أمثلة  و�أوردت 
�مل��ي��ز�ن��ي��ات �ل��ع��ام��ة رغ���م �خل��ف�����س �ل��ك��ب��ري يف �ل��ن��ف��ق��ات �حلكومية، 
ومعدالت �لبطالة. وقالت �إنه كان و��شحا منذ �لبد�ية �أن �لتق�شف 
و�الإ�شاحات  �ل�شركات  على  �لعمل  قو�نني  وتخفيف  �القت�شادي 
�لهيكلية ال ميكن حتقيقها وقت �لركود �لعميق. و�أ�شافت �أن �لنتائج 
�ل�شيا�شية لر�مج �لتق�شف هي ن�شوء تيار�ت معادية للعملة �الأوروبية 
�إىل  و�لتو�شل  �لتعاون  �إىل  متيل  ال  �شيا�شية  تيار�ت  ومن��و  �ملوحدة 
�لتي ظلت با حكومة منتخبة  �إيطاليا  �حل��ال يف  كما هو  ت�شويات 
��شتمر�ر  ي��ه��دد  �لتق�شف  ��شتمر�ر  �أن  م��ن  وح���ذرت  طويلة.  ل��ف��رتة 
للكاتب  م��ق��اال  بو�شت  و��شنطن  ون�شرت  نف�شه.  �الأوروب����ي  �الحت���اد 
روبرت �شامويل�شون عن �حلال �لكئيب ل�شوق �لعمل �الأمريكية نف�شه 
و��شتمر�ر �ملعدل �لعايل للبطالة وت�شبب ذلك يف �ملزيد من �لتفكك 
لاأ�شرة �الأمريكية. و�أورد �لكاتب �أرقاما تقول �إنه ويف �لعام 1980 

كانت ن�شبة �ملو�ليد باأمريكا من ن�شاء غري متزوجات 18%. 

عوا�شم

�خلرطوم

و��سنطن

بغد�د

يجولون  لبناين  دّراج   100
على احلدود مع اإ�شرائيل 

•• بريوت-يو بي اأي:

�م�س  �للبنانية  �ملناطق  خمتلف  من  قدمو�  لبناين  دّر�ج   100 نحو  جال 
�شعار  حتت  �إ�شر�ئيل  مع  �جلنوبية  �للبنانية  �حل��دود  ط��ول  على  �الثنني، 

تهديد�تكم لن ترهبنا ، وذلك رف�شاً للتهديد�ت �الإ�شر�ئيلية للبنان.
وجاب �لدر�جون مناطق جنوبية عدة وتوقفو� يف حماذ�ة �جلد�ر �لفا�شل 
بني لبنان و�إ�شر�ئيل عند بو�بة فاطمة، و�شواًل �ىل نقطة مو�جهة ملنطقة 

�إ�شر�ئلية تقوم جر�فات �جلي�س �الإ�شر�ئيلي ب�شق طريق فيها.
جلنود  ��شتنفار  لوحظ  �إن��ه  �لر�شمية  ل��اإع��ام  �لوطنية  �لوكالة  وق��ال��ت 
�أ�شحاب �لدر�جات �لذين قدم  �جلي�س �الإ�شر�ئيلي يف �ملنطقة يف مو�جهة 
�آتني من طر�بل�س و�لبرتون �شمااًل،  �ملنطقة،  �لكثري منهم الأول مرة �ىل 

ومدينة جونيه �ل�شاحلية �ل�شمالية، وبريوت، و�لبقاع �شرق �شرقاً.
�لزين  �للبناين عماد  �لع�شكري  �لتحقيق  �أ�شدر قا�شي  ناحية �خرى،  من 
توقيف وجاهية وثماين غيابية بحق عنا�شر  �شت مذكر�ت  �الثنني  �م�س 
جمموعة لبنانية متطرفة  متهمني باطاق �لنار على �جلي�س �للبناين يف 

بلدة عني زحلتا �جلبلية يف �ل�شاد�س من ني�شان-�بريل �حلايل .
قتل  وعلى حم��اول��ة  باالأ�شلحة  �الجت���ار  �ملجموعة ب  �أف���ر�د  �ل��زي��ن  و�ت��ه��م 

عنا�شر من �جلي�س �للبناين .
باملتطرفة كان  �لتي و�شفها  �ملجموعة  �ن هذه  �أعلن  �ن �جلي�س  ي�شار �ىل 
بحوزتها كميات �شخمة من �الأ�شلحة و�نها �أطلقت �لنار على دورية �جلي�س 
ج��رح عن�شر من �جلي�س  �ىل  �أدى  ما  �أف��ر�ده��ا  �عتقال  كانت حت��اول  �لتي 

ومقتل �أحد �فر�د �ملجموعة يف رد �جلي�س على �طاق �لنار.

مقتل �سبعة مدنيني باأفغان�ستان 

ت�شاعد التوتر احلدودي بني كابول واإ�شام اأباد

�شفن حربية اأمريكية تزور ميناء هونغ كونغ 
ي�شار �ىل �أن �لتوتر ت�شاعد يف �شبه 
�شّعدت  حيث  �ل��ك��وري��ة،  �جل��زي��رة 
�شيول  ���ش��د  لهجتها  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
�لعقوبات  ت�شديد  منذ  وو��شنطن 
جتربتها  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى  ع���ل���ي���ه���ا 
�لنووية �الأخرية، حتى �أنها هّددت 
عليهما،  �شاملة  نووية  ب�شن حرب 
وحتويلهما �إىل بحر من نار بحال 
�شيا�شة  �شّمته  مبا  �أم��ريك��ا  م�شت 
�شدها،  تعتمدها  �لتي  �لتخويف 
�إىل  مبا�شر  بتهديد  توّجهت  كما 

�ليابان.

•• بكني-يو بي اأي:

للبحرية  تابعة  �شفن  ب��د�أت ثاث 
روتينية  زي��ارة  �م�س،  �الأم��ريك��ي��ة، 
هونغ  م��رف��اأ  �إىل  �أي����ام   4 ت�شتمر 
ك�����ون�����غ، ب����ه����دف �ل�����ت�����زود ب����امل����و�د 

�لغذ�ئية.
�ل�شني  �أن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وذك��������رت 
يو  �شفينة   �أن  �شينخو�  �جل��دي��دة 
�إ�س �إ�س بيليليو  �لرئي�شية، �لتابعة 
للو�ء �لرمائي �لثالث يف �لبحرية 
�لبو�بة  ع��ن��د  ر����ش���ت  �الأم���ريك���ي���ة 
ت�شوي،  ت�شا  ت�شيم  م��ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
�شمال �شفة ميناء فيكتوريا �شباح 
�ليوم، فيما ر�شت �شفينتان �آخريان 

يف �ملياه خارج �ملرفاأ.
�شون  �ل�شابط  ق��ال  جهته،  وم��ن 
لوبري، قائد �للو�ء، لل�شحافيني، 
�شهور  لعدة  �أمت خدمته  �للو�ء  �إن 
�خلام�س،  �الأمريكي  �الأ�شطول  يف 
�إىل هونغ  �ب��ح��اره  قبل  دب��ي،  وز�ر 

كونغ.
ل��ه عن  �ل�شحافيني  ���ش��وؤ�ل  ورغ��م 
�لعاقة بني هذه �لزيارة وت�شاعد 
�لكورية،  �جلزيرة  �شبه  يف  �لتوتر 
�ل����زي����ارة  ه�����ذه  �أن  ل����وب����ري  �أّك�������د 
لها  خططنا  و�أ����ش���اف   . روت��ي��ن��ي��ة 
�أن  �إىل  م�شري�ً   ، وق��ت طويل  منذ 
�لظروف  وب���ني  ب��ي��ن��ه��ا  ع��اق��ة  ال 
�لوقت  يف  حت���دث  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شة 
�أنها زيارة روتينية  �حلايل . وقال 

بري�س: ل خيار �شوى 
ال�شام مع الفل�شطينيني

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�شوى  �إ�شر�ئيل  �أم��ام  �إنه ال خيار  �شمعون بري�س  �الإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  ر�أى 
�لفل�شطينيني  على  �أن  �عتر  لكنه  �لفل�شطينيني،  مع  �شام  �إىل  �لتو�شل 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ب���اأن  قناعته  ع��ن  وع��ر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  بيهودية  �الع����رت�ف 

�شتهاجم �إير�ن �إذ� دعت �حلاجة �إىل ذلك.
وقال بري�س يف مقابلة ن�شرها موقع يديعوت �أحرونوت �اللكرتوين �م�س 
�أنقا�س  على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  الن�����ش��اء  �ل65  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  ح��ل��ول  ملنا�شبة 
منا�س  ال  �أن��ه  �أعتقد  �لعري،  �لتقومي  مبوجب  �ملهجرين  �لفل�شطينيني 

و�شيكون هناك �شام، فا �أحد ميكنه �لعي�س يف �لو�شع �ملرحلي �لر�هن .
و�أردف �أن ما يحدث �الآن هو �أنه يف يهود� و�ل�شامرة )�أي �ل�شفة �لغربية( ال 

توجد �نتفا�شة، ويف غزة تفقد حما�س �لدعم يف �لر�أي �لعام .
�شام،  هناك  �شيكون  للدولة  �ل�شبعني  �حتفاالت  حتى  �أن��ه  بري�س  و�عتر 

و�أريد �أن �آمل بذلك وهذ� لي�س جمرد تفاوؤل .
ور�أى بري�س �أن �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س )�أبو مازن( قادر على 
�لتوقيع على �تفاق �شام مع �إ�شر�ئيل، وقال تو�شلنا �إىل �شل�شلة �تفاقيات 
غري م�شبوقة مع �أبو مازن . ورف�س بري�س توجيه �نتقاد�ت لرئي�س �لوزر�ء 
لكنه   ، نتنياهو  �لتحدث عن  �أري��د  ال  وق��ال   نتنياهو  بنيامني  �الإ�شر�ئيلي 
�أ�شاف �أن �جلميع يتحدثون عن حجم م�شاحة �لكتل )�ال�شتيطانية( وعن 
حجم �مل�شاحة �لتي �شن�شطر �إىل �إعادتها، و�نطباعي هو �أنه لدى بيبي )�أي 
نتنياهو( مو�شوع �مل�شتوطنني �أهم من �مل�شتوطنات، �أي �أن �الأ�شخا�س �أهم 

بالن�شبة له من �الأر�س نف�شها .
ويف ما يتعلق مببادر�ت نية ح�شنة �إ�شر�ئيلية جتاه �لفل�شطينيني من �أجل 
��شتئناف �ملفاو�شات بني �جلانبني، مثل �إطاق �شر�ح �أ�شرى و�ملو�فقة على 
م�شاريع �قت�شادية وت�شليم مناطق تخ�شع ل�شيطرة �إ�شر�ئيلية �إىل �ل�شلطة 
�لفل�شطينية، قال بري�س �إننا م�شتعدون الأن ننفذ كل هذه �الأمور �شريطة 
�أو  �ليهودية  بالدولة  �أن يعرتفو�  �ملثال  �شبيل  �أم��ور�، وعلى  �أن ينفذو� هم 
يعرتفو� بوجود ع�شكري �إ�شر�ئيلي يف غور �الأردن ، وبهذ� يعر بري�س عن 
تاأييده ل�شروط نتنياهو ال�شتئناف �ملفاو�شات علما �أنه مل يكن يوؤيد هذه 

�ل�شروط ومل يطرحها يف �ملا�شي �لقريب.

للبحارة على منت �ل�شفن �لثاث 
و�لبحارة  �ل�شفن  �أن  �إىل  و����ش��ار 
�الألفني  ع��دده��م  يتخطى  �ل��ذي��ن 
ي��ب��ق��و� يف  �أن  �مل��ت��وق��ع  و500 م��ن 

هونغ كونغ ملدة 4 �أيام.
�ل�شفينة  �أن  ل����وب����ري  و�أ������ش�����اف 
بيليليو  �إ�����س  �إ�����س  ي���و  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
و�لبحرية  �جل��ي�����س  �شت�شت�شيف 
�ل�������ش���ي���ن���ي���ني ع���ل���ى م���ت���ن���ه���ا غ�����د�ّ 
�ملتوقع  م�����ن  ح���ي���ث  �ل�����ث�����اث�����اء، 
�الأم����ريك����ي  �جل����ان����ب  ي���ط���ل���ع  �أن 
�ل�شفينة  على  �ل�شينيني  �ملمثلني 

ويخرونهم عن قدر�تها.
�إل  ب��ي��ل��ي��ل��ي��و  ���ش��ف��ي��ن��ة  �أن  وي���ذك���ر 
تيمناً  �شميت  �ل��ت��ي   ، �آي5-  �إت�����س 
بني  د�رت  �ل��ت��ي  بيليليو  مب��ع��رك��ة 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة و�ل���ي���اب���ان يف 
�مل��ح��ي��ط �ل����ه����ادئ خ����ال �حل���رب 
�إنز�ل  �شفينة  هي  �لثانية،  �لعاملية 
بد�أت   ، ت��ار�و�  �لفئة  هجومية من 
�لبحرية با�شتخد�مها يف عملياتها 
 250 ويبلغ طولها   ،1980 عام 
مرت�ً، وعر�شها 32 مرت�ً ون�شف 

�ملرت.

مذبحة دير يا�شني يف ذاكرة اأبنائها فتح تنتقد زيارة اأردوغان اإىل غزة
الأي فرد يزور غزة.. ويعترون �أنهم حققو� �عرت�ًفا 

بالقطاع .
وكان �أردوغان �أعلن �أنه يعتزم زيارة قطاع غزة نهاية 
�لذي  �حل�شار  رفع  يف  للم�شاعدة  �ملقبل  مايو-�يار 
تفر�شه �إ�شر�ئيل على �لقطاع بعد زيارته �لر�شمية 
�شاأن  ويف  نف�شه.  �ل�شهر  منت�شف  �ملتحدة  للواليات 
رئ��ي�����س �حلكومة  م�����ش��األ��ة  �إن  �الأح���م���د،  ق���ال  �آخ����ر، 
�جلديد بعد ��شتقالة �شام فيا�س، مل حت�شم، ومل 
من  عبا�س  �لرئي�س  ع��ودة  عند  وق��ال   ، بعد  تت�شح 
 . �مل�شاور�ت  �شيبد�أ  ثاثة..  �أو  يومني  بعد  �لكويت 
و�أعرب عن �أمله يف �لبدء مب�شاور�ت ت�شكيل حكومة 

�لتو�فق تطبيًقا لبنود �مل�شاحلة �لوطنية.

•• غزة-يو بي اأي:

�نتقدت حركة فتحط، �م�س �لزيارة �ملرتقبة لرئي�س 
�ل�����وزر�ء �ل��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب �أردوغ������ان �إىل غزة، 
وقال   . �لفل�شطيني  لانق�شام  تعزيًز�  و�عترتها 
�الأحمد،  ، عز�م  �ملركزية حلركة فتح  �للجنة  ع�شو 
�أي  �إن  �لر�شمية،  �لفل�شطينية  لاإذ�عة  ت�شريح  يف 
�لتن�شيق من  دون  م��ن  غ���زة  ق��ط��اع  ي���زور  م�����ش��وؤول 
�ل�شلطة �لفل�شطينية.. )فاإن زيارته( تدعم وتعّمق 
�الإنق�شام بني �ل�شفة وغزة . و�أ�شار �إىل �أن �لرئي�س 
�لفل�شطيني حممود عبا�س �شيزور �أنقرة خال �أيام، 
تهلل  �أن حما�س  �إىل  م�شري�ً  �ل��زي��ارة،  ه��ذه  ويبحث 

الحتال اعتقل األفًا و70 فل�شطينيًا منذ مطلع العام اجلاري

•• كابول-اإ�شالم اأباد-وكاالت:

�ل��ط��اب �جلامعيني  م��ئ��ات  ن���زل 
�ىل ����ش���و�رع م��دي��ن��ة ج����ال �ب���اد 
�حتجاجا  �م�س  �أفغان�شتان  ب�شرق 
ع�شكرية  ب����و�ب����ة  ت�����ش��ي��ي��د  ع���ل���ى 
باك�شتانية يف منطقة تقول وز�رة 
د�خل  تقع  �نها  �الفغانية  �لدفاع 

�أفغان�شتان.
وه��ذ� هو �أح��دث خاف يف �أجو�ء 
ب��ني �جلانبني  م��ت�����ش��اع��دة  ت��وت��ر 
حماوالتهما  ت���وق���ف���ت  �ل���ل���ذي���ن 
�ىل طاولة  جلذب حركة طالبان 

�ل�شام ب�شبب نز�عهما.
ويعتر �لدعم �لباك�شتاين لعملية 
�شروريا  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �ل�����ش��ام 
�حلدود  و��شطر�ب  لطول  نظر� 
باك�شتان  وم�شاندة  �لبلدين  بني 

جلماعات مت�شددة.
وخرج �ملحتجون بعد بيان للرئي�س 
�الفغاين حامد كرز�ي �أم�س �الأول 
باتخاذ  م�شوؤوليه  ك��ب��ار  فيه  �أم���ر 
�لبو�بة  الز�ل�����ة  ف���وري���ة  خ���ط���و�ت 
�لع�شكرية  �ملن�شات  م��ن  وغ��ريه��ا 

�لباك�شتانية قرب خط دور�ند.
وميثل خط دور�ن��د �حل��دود �لتي 
ر�شمها �لريطانيون عام 1893 
باك�شتان  وتعرتف  �لبلدين.  بني 
ب����احل����دود ول���ك���ن �أف��غ��ان�����ش��ت��ان ال 

تعرتف بها.
ن�شاط  �أي  �ن  �أفغان�شتان  وت��ق��ول 
على جانبي خط دور�ند يجب �أن 

يكون مبو�فقة �لبلدين.
�جل�����رن�ل ظ���اه���ر عظيمي  وق�����ال 
�ل���دف���اع  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث 
�الفغانية يف موؤمتر �شحفي �ن�شاء 
باك�شتان لبو�بة على خط دور�ند 

ب��ع��ب��وة ي��دوي��ة �ل�����ش��ن��ع يف جنوب 
للوز�رة  ب��ي��ان  و�ف���اد  �فغان�شتان. 
قتل �شبعة مدنيني و��شيب �ربعة 
وقعت  �ل��ت��ي  �لعملية  يف  ب��ج��روح 
يف والي��ة ز�ب��ل، من دون تفا�شيل 
حركة  تلجاأ  م��ا  وغالبا  ��شافية. 
�ليدوية  �ل���ع���ب���و�ت  �ىل  ط��ال��ب��ان 
�النتحارية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل�����ش��ن��ع 
�لباد  جنوب  يف  هجماتها  ل�شن 

و�شرقها حيث تن�شط.
ويف 7 ني�شان �بريل فجر �نتحاري 
�دى  م��ا  نف�شها  �ل��والي��ة  يف  نف�شه 
�مريكيني  خ��م�����ش��ة  م���ق���ت���ل  �ىل 
بينهم  ثاثة جنود ومدنيان من 

دبلوما�شية �شابة.
ف��ت��ح م�شلحون  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
�ل�������ن�������ار �م�������������س ع�����ل�����ى م����ر�����ش����ح 

مع  يتعار�س  �أفغان�شتان  ود�خ���ل 
و�أ�شاف  �ل��دول��ي��ة.  �الع����ر�ف  ك��ل 
�خل��ي��ار�ت الز�ل��ة كل  �شنلجاأ لكل 
م���ا ب���ن���وه. و�ح���ت���ج �أي�����ش��ا طاب 
�شرخرود  منطقة  يف  ج��ام��ع��ي��ون 
ب��اق��ل��ي��م ن��ن��ك��ره��ار �الف���غ���اين على 

�لبو�بة �لباك�شتانية.
�ملوت  مثل  هتافات  �لطاب  وردد 
لباك�شتان و�ملوت لزرد�ري يف ��شارة 
و�نطلقو�  �لباك�شتاين  للرئي�س 
و�أغلقو�  ن��ن��ك��ره��ار  ج��ام��ع��ة  م���ن 
بني  �لرئي�شي  �ل�شريع  �ل��ط��ري��ق 

كابول وجال �باد ملدة �شاعة.
�لد�خلية  وز�رة  �علنت  ذل��ك،  �ىل 
�شبعة  مقتل  عن  �م�س  �الفغانية 
م���ق���ط���ورة  ك�����ان�����و� يف  م����دن����ي����ني 
��شطد�مه  ب���ع���د  زر�ع�������ي  ج������ر�ر 

ل���ان���ت���خ���اب���ات �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة يف 
�مل��ن��اط��ق �ل��ق��ب��ل��ي��ة ب�����ش��م��ال غرب 
وقتلو�  ط���ال���ب���ان،  م����اذ  �ل���ب���اد، 
�ثنني من فريق عمله كما �علنت 

�ل�شلطات �ملحلية.
�ل����ن����ار على  �مل���ه���اج���م���ون  وف����ت����ح 
�ملر�شح  �شيارة عبد �لرحيم بركي 
جنوب  يف  م��ق��ع��د  ع����ن  �مل�����ش��ت��ق��ل 
وزير�شتان يف �لرملان �لوطني يف 
ديرة  �شو�حي  �ح��دى  ��شامبور 
�ملنطقة  وه����ذه  خ����ان.  ����ش��م��اع��ي��ل 
وزير�شتان  م��دخ��ل  عند  �ل��و�ق��ع��ة 
ي�����ش��ك��ن��ه��ا ����ش��خ��ا���س ن���زح���و� من 
ج�������ر�ء �ع����م����ال �ل���ع���ن���ف يف ه���ذه 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ق��ب��ل��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة على 
و�لتي  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  م���ع  �حل�����دود 
�لطائر�ت  من  ل�شربات  تتعر�س 

ب���دون ط��ي��ار �الم��ريك��ي��ة وت�شهد 
مو�جهات بني �جلي�س ومتمردين 
ونز�عات قبلية. وقال خالد �شهيل 
لوكالة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  ق��ائ��د 
�ملهاجمني  �ن  ب����ر�����س  ف���ر�ن�������س 
�ل�شيارة، وفقد  �لنار على  �طلقو� 
�ل�شيارة  على  �ل�شيطرة  �ل�شائق 

�لتي ��شطدمت ب�شجرة .
و��شاف �ن �ثنني من فريق بركي 
بجروح  ث���اث���ة  و�����ش���ي���ب  ق���ت���ا 
موؤكد� �ن لي�س لديه �ي تفا�شيل 
�لذين الذو�  �ملعتدين  حول هوية 

بالفر�ر على منت در�جة نارية.
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بركي  وقال 
�شورتي  ع��ل��ي��ه  �ب��ي�����س  ع��ل��م��ا  �ن 
م�شري�  �ل�شيارة  على  معلقا  ك��ان 
قبل  ت��ه��دي��د�ت  يتلق  مل  �ن���ه  �ىل 
ه���ذ� �ل��ه��ج��وم. و����ش��اف ي��ب��دو �ن 
مرور  ينتظرون  ك��ان��و�  �مل�شلحني 
�شيارتنا . وكان �ملر�شح متوجها �ىل 
جتمع �نتخابي القناع �ال�شخا�س 
�لعنف  �ع��م��ال  ب�شبب  �ل��ن��ازح��ني 
يف  ل��ه  بالت�شويت  وزي��ر���ش��ت��ان  يف 
 11 يف  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات 
بتاريخ  �ق��رت�ع  �ول  �يار-مايو، يف 
ب��اك�����ش��ت��ان ي���ج���ري ب��ع��دم��ا �متت 
حكومة مدنية واليتها من خم�س 
�شنو�ت. وقتل مكرم �شاه �مل�شوؤول 
يف حزب عو�مي �لقومي �لنافذ يف 
�شمال باك�شتان، �الحد يف �نفجار 
مرور  عند  �ل�شنع  ي��دوي��ة  قنبلة 

�شيارته.
وتبنت حركة طالبان �لباك�شتانية 
هذ� �لهجوم وكذلك �لهجوم �لذي 
����ش��ت��ه��دف �خل��م��ي�����س �مل���ا����ش���ي يف 
حيدر �باد )جنوب( فخر �ال�شام 

�ملر�شح عن تنظيم علماين.

رئي�س جنوب اأفريقيا 
ي�شل اإىل اجلزائر 

•• اجلزائر-ا ف ب:
و�شل رئي�س جنوب �فريقيا جاكوب 
�جلز�ئرية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ىل  زوم����ا 
ت�شتغرق  ع���م���ل  زي�������ارة  يف  �م�������س 
�لتعاون  ح���ول  وت��ت��م��ح��ور  ي��وم��ني 
م�شادر  �ف���ادت  كما  �لبلدين،  ب��ني 
رئي�س  ويجري  جز�ئرية.  ر�شمية 
حمادثات  �الثنني  �فريقيا  جنوب 
مع �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة 
�لرئي�شان  ي���ت���ن���اول  �ن  وي���ت���وق���ع 
�لتنفيذ  ب�شدد  ثنائية  �ت��ف��اق��ي��ات 
يف  وخ�شو�شا  م�شاريع  �شكل  يف  �و 
جم��ال �ل��ط��اق��ة و�ل��ت��ع��اون �لعلمي 
�جلديدة  �ل�شر�كة  م�شالة  وبحث 
�لتي  )ن��ي��ب��اد(  �فريقيا  يف  لتنمية 
�فريقيا  �لرئي�س �جلنوب  بها  بادر 

�ل�شابق ثابو مبيكي.

 �شلطات الحتال تقرر اإلغاء 
زيارات اأهايل قطاع غزة لاأ�شرى

•• غزة-وام:

ق������������ررت ������ش�����ل�����ط�����ات �الح������ت������ال 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �إل��غ��اء زي����ار�ت �أهايل 
خام�س  الأ�شبوع  غزة  قطاع  �أ�شرى 
�إلغاء  ع���ن  �أع��ل��ن��ت  ك��ان��ت  �أن  ب��ع��د 
ب�شبب  �أ����ش���اب���ي���ع  ل�3  �ل������زي������ار�ت 
�الإجاز�ت وبع�س �الأعياد �ليهودية. 
وق����ال����ت م�������ش���وؤول���ة �إع����ام����ي����ة يف 
�ل�شليب �الأحمر يف غزة �أروى مهنا 
�إن �شلطات �الحتال �أبلغتنا مبنع 
زيار�ت �أهايل �الأ�شرى �ملقررة �م�س 
�الثنني ب�شبب �الأعياد م�شرية �إىل 
مكتب  �أبلغت  �الحتال  �أن�شلطات 
من   18 �ل����  يف  �الأح���م���ر  �ل�شليب 
مار�س �ملا�شي باإلغاء زيار�ت �أهايل 
فقط  �أ�شابيع   3 ل�  �لقطاع  �أ���ش��رى 
ت�شتاأنف  �أن  ع��ل��ى  �الأع���ي���اد  ب�شبب 
�ل����زي����ار�ت ب��ع��د �ن��ت��ه��اء م���دة �ملنع 
�أنها  �إال  �الح����ت����ال  م���ن  �مل����ق����ررة 
م��ددت��ه��ا الأ���ش��ب��وع خ��ام�����س. و�شمح 
�الحتال با�شتئناف زيار�ت �أهايل 

�لقطاع بعد منع د�م �شت �شنو�ت .

�لبلد.. تركت زوجي م�شابا ينزف بدمه وزحفنا �أطفاال ون�شاء حتى و�شلنا 
منطقة عني كارم �لقريبة . بعد �أيام قليلة، عرفت فاطمة �أن زوجها ��شت�شهد، 
وكذلك �أعمامها حممد وعبد �هلل حميد، وتقول وملا �أح�شر �ل�شليب �الأحمر 
�جلثث و�الأ�شرى �إىل منطقة �لدباغة بالقد�س عرفنا �حلي من �مليت، ومن 
يومها تفرقنا . ويف �جتماعها �ل�شنوي باأهايل �لقرية، �رتدت فاطمة ثوب 
ن�شاء دير يا�شني �ملطرز بقبة مربعة على �ل�شدر، و�إىل جانبها جناء �بنة 
�شقيقها، �لتي روت رف�س جدها خمي�س حميد حتى وفاته قبل �شنو�ت قليلة، 
عرو�شا مبايني �لدوالر�ت من م�شتوطنني �إ�شر�ئيليني مقابل بيعه الأر�شه 
�مل�شادرة يف دير يا�شني. ويف �إحياء �لذكرى، �أعاد �لكبار رو�ية حكاية �ملذبحة 
�أيدي  على  ب�شعة  بطرق  �شكانها  ذبح  �شكل  �لتي  يا�شني  دير  عن  و�لبطولة 
تهجري  يف  هاما  عاما  �ل�شهيونية  و�لباملاخ  و�ل�شترين  �الأرغ��ون  ع�شابات 

�ملناطق �لفل�شطينية �ملجاورة هربا من �لقتل، متهيد� الحتال �لقد�س.

•• رام اهلل-وكاالت:

�لفل�شطينية  جتتمع  ي��ا���ش��ني(،  )دي���ر  قريتها  مل��ذب��ح��ة  �ل�65  �ل��ذك��رى  يف 
قريب  �شتات  يف  وك���رو�  ول���دو�  �ل��ذي��ن  باأقاربها  حميد  فاطمة  �لت�شعينية 
�لع�شابات  ي��د  على  �جل��م��اع��ي  �لقتل  ذ�ك���رة  جميعا  حملو�  وق��د  بعيد،  �أو 
�ملقاومني، وهروبها  �ل�شهيونية، كما حملت هي م�شهد قتل زوجها وعمها 
�ملذبحة،  وق��ت  عمرها  من  �لثاثينيات  مطلع  يف  فاطمة  كانت  ليلة.   ذ�ت 
وتعي�س مع زوجها من�شور عبد �لعزيز �لذي �لتحق مع عمها حممد حميد 
عندما  �حل�شيني،  �لقادر  عبد  �لق�شطل  معركة  قائد  جانب  �إىل  باملقاتلني 
��شتد �لعد�ء مع �ل�شهاينة قبيل �لنكبة باأيام. ويف ليلة �ملذبحة 9 حزير�ن 
عام 1948، تقول فاطمة، �شمعنا �شوت قنابل و�نفجار�ت، ثم �شوت عمي 
�ه��رب��ي، ر�حت  �ه��رب��ي..  �لقرية  م��ن بيت جم��اور و�شط  ب��ي  حممد ي�شرخ 

•• غزة-وام:

�لعام  مطلع  منذ  �الإ�شر�ئيلي  �الحتال  ق��و�ت  �عتقلت 
�جلاري �ألفا و 70 فل�شطينيا فيما بلغت ح�شيلة �الأ�شرى 
�جلاري  �إب��ري��ل  �شهر  �الح��ت��ال حتى مطلع  �شجون  يف 
�أربعة �آالف و 900 معتقل يف حو�يل 17 �شجنا ومركز 
نائبا   14 و  �أ���ش��رية   14 و  طفا   235 بينهم  توقيف 
�إ�شافة �إىل وزيرين �شابقني. و�أكد عبد �لنا�شر فرو�نة 
يف  و�ملحررين  �الأ�شرى  وز�رة  يف  �الإح�شاء  د�ئ��رة  مدير 
تقرير �أ�شدره �م�س مبنا�شبة يوم �الأ�شري �لذي ي�شادف 
يوم 17 �إبريل من كل عام..�أن �العتقاالت مل تكن يوما 
ممار�شة عفوية �أو��شتثنائية و�إمنا مور�شت �شيا�شة ثابتة 

بهدف �الإذالل و�الإهانة و�النتقام..م�شري� �إىل �أن قو�ت 
و  �آالف  ح��و�يل ثاثة  �ملا�شي  �لعام  �عتقلت  �الح��ت��ال 
11 حالة يوميا وبزيادة قدرها  848 مو�طنا مبعدل 
881 طفا  2011..بينهم  2 ر16 يف �ملائة عن عام 
 .2011 ع��ام  �مل��ائ��ة ع��ن  26 يف  ب��زي��ادة  �شنة   18 دون 
�لفل�شطينيني  �الأ���ش��رى  ع��دد  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�ملر�شى يف �شجون �الحتال بلغ نحو�ألف و 200 �أ�شري 
يعانون من �أمر��س خمتلفة بينهم 170 �أ�شري� بحاجة 
�إىل عمليات عاجلة و�شرورية و 85 يعانون من �إعاقات 
من   16 و  وح�شية  ونف�شية  وذهنية  ج�شدية  خمتلفة 
�ملقيمني ب�شكل د�ئم يف م�شت�شفى �شجن �لرملة بجانب 

�ل�شرطان.  مبر�س  �مل�شابني  من   24
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الإنفاق الع�شكري العاملي لل�شاح يرتاجع يف 2012
•• �شتوكهومل-رويرتز:

�ن  �م�����س  ب���ارز  بحثي  ق���ال معهد 
تر�جع  �لعاملي  �لع�شكري  �النفاق 
�كرث  منذ  م��رة  الول   2012 يف 
بف�شل  وذل���ك  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  م��ن 
�لتخفي�شات �لكبرية يف �لواليات 
�مل��ت��ح��دة و�وروب�����ا و�ل��ت��ي عو�شت 
�ل�شني  م��ث��ل  دول  يف  �ل����زي����اد�ت 

ورو�شيا.
وت������و�ج������ه �ل�������والي�������ات �مل���ت���ح���دة 
خف�شا  �الوروب����ي����ون  وح��ل��ف��اوؤه��ا 
�لتدخل  وق���ل�������ش���ت  �الن�����ف�����اق  يف 
�لعر�ق  م���ن  ك���ل  يف  �ل�������ش���ر�ع  يف 
ثاين  �ل�شني  ولكن  و�فغان�شتان. 
ز�دت  �ل���ع���امل  �ق��ت�����ش��اد يف  �ك����ر 
بلغت  و����ش���ج���ل���ت من�����و�  �الن�����ف�����اق 
 2012 يف  �مل��ئ��ة  يف  8ر7  ن�شبته 
عن �ل�شنة �ل�شابقة بزيادة ن�شبتها 

.2003 عام  عن  �ملئة  يف   175
�لدويل  �شتوكهومل  معهد  وق���ال 
الب��ح��اث �ل�����ش��ام و�ل����ذي يجري 
�ب���ح���اث���ا ب�������ش���اأن �الم������ن �ل�����دويل 
و�ل��ت�����ش��ل��ح ون���زع �ل�����ش��اح يف بيان 
هبط  ككل  �لع�شكري  �الن��ف��اق  �ن 
75ر1  �ىل  �ملئة  يف  5ر0  بن�شبة 
يف  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  دوالر  تريليون 
منذ  حقيقي  ب�شكل  ت��ر�ج��ع  �ول 

عام 1998.
مدير  بريلو-فرميان  �شام  وق��ال 
وبرنامج  �ل���ع�������ش���ك���ري  �الن�����ف�����اق 

ب������ريل������و-ف������رمي������ان كل  وق�����������ال 
�ن�����ه من  �ىل  ت�����ش��ري  �ل���ع���ام���ات 
�الن����ف����اق  ي����و������ش����ل  �ن  �مل�����رج�����ح 
�لعاملي �لرت�جع خال  �لع�شكري 
�مل��ق��ب��ل��ة.. �ل���ث���اث���ة  �و  �ل���ع���ام���ني 
�ن ي�شتكمل حلف  على �القل �ىل 
�الطل�شي �ن�شحابه من �فغان�شتان 

يف نهاية 2014.
�لنا�شئة  �ملناطق  ولكن �النفاق يف 
قد يو��شل �الرتفاع ومن ثم فان 
�الجمايل �لعاملي قد ي�شل الدنى 

م�شتوى له بعد ذلك.
�لع�شكري  �الن����ف����اق  و�ن��خ��ف�����س 
�نتهاء  ب��ع��د  ك��ب��ري  ب�شكل  �ل��ع��امل��ي 
�حل��������رب �ل������ب������اردة وو������ش�����ل �ىل 
�حل�شي�س يف منت�شف �لت�شعينات 
ول��ك��ن��ه �رت���ف���ع ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري بعد 
يف  �ي��ل��ول  �شبتمر   11 ه��ج��م��ات 

�لواليات �ملتحدة.
�لعاملي   وم���از�ل �جمايل �الن��ف��اق 
ي��زي��د ع���ن ذروت�����ه خ���ال �حلرب 

�لباردة.
بن�شبة  �لع�شكري  �النفاق  و�رتفع 
ثماني������ة يف �ملئ���ة تقريبا يف �ل�شرق 

�الو�شط و�شمال �فريقيا. 
�النتفا�شات  غريتها  منطقة  ويف 
�ل�شعبية وترتنح من جر�ء حرب 
�هلية د�مية يف �شوريا . ويف �شمال 
�فريقيا عززت دول مثل �جلز�ئر 
تهديد�ت  م��و�ج��ه��ة  يف  �الن���ف���اق 

�ملتمردين.

من �لدوالر�ت من �النفاق وحذر 
ت�شاك  �جل����دي����د  �ل����دف����اع  وزي������ر 
هاجل هذ� �ل�شهر من �ن �جلي�س 
جديدة  جلولة  ي�شتعد  �المريكي 

من �لتق�شف.
�ج��������ر�ء�ت  �ج������رت  �وروب���������ا  ويف 
�ل��ت��ق�����ش��ف �ل��ن��اج��م��ة ع���ن �الزم����ة 
 2008 ب������د�أت يف  �ل���ت���ي  �مل���ال���ي���ة 
�شمال  �الع�����ش��اء يف حلف  �ل���دول 
�النفاق  تقلي�س  على  �الطل�شي 

بن�شبة ع�شرة يف �ملئة.

ن���رى ما  باملعهد  �ال���ش��ل��ح��ة  �ن��ت��اج 
ق��د ي��ع��د ب��د�ي��ة حت���ول يف ميز�ن 
�الن���ف���اق �ل��ع�����ش��ك��ري �ل��ع��امل��ي من 
�لدول �لغربية �لغنية �ىل �ملناطق 

�لنا�شئة.
وقال �ملعهد �ن �النفاق �لع�شكري 
يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �ك���ر دولة 
�لعامل  يف  �ل�������ش���اح  ع���ل���ى  ت��ن��ف��ق 
ب�����ش��ك��ل و�����ش���ح مب��ي��ز�ن��ي��ة تزيد 
خم�س مر�ت عن ميز�نية �ل�شني 
هبط بن�شبة �شتة يف �ملئة م�شجا 

م�شتوى �قل من 40 يف �ملئة من 
منذ  م��رة  الول  �لعاملي  �الجمايل 
�ن��ه��ي��ار �الحت����اد �ل�����ش��وف��ي��ت��ي قبل 

�كرث من 20 عاما.
و�شحبت �لواليات �ملتحدة قو�تها 
م���ن �ل���ع���ر�ق م��ن��ذ �ك���رث م���ن عام 
�فغان�شتان  يف  ح��رب��ه��ا  وت��ق��ل�����س 
مبوجب خطة لان�شحاب بحلول 

نهاية 2014.
�المريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  وت�شعى 
�لبنتاجون خلف�س مئات �ملليار�ت 

اأملانيا ت�شتقبل 36 من اجلرحى ال�شوريني 
•• برلني-ا ف ب:

�المل���������اين غيدو  �ع����ل����ن وزي�������ر �خل����ارج����ي����ة 
ف�شرتفيلي �م�س �ن �ملانيا �شت�شتقبل وتعالج 
دعم  بادرة  يف  �ل�شوريني  �جلرحى  من   36
�لوزير  وق��ال  �ل�شورية.  للمعار�شة  �شيا�شي 
يف بيان مع عملية �لدعم هذه نرغب يف �ن 
يتعافى يف ��شرع وقت ممكن يف �ملانيا بع�س 
�ل�شحايا �لذين ��شيبو� بجروح بالغة يف هذه 
�حلرب . و��شاف �ن �حلكومة �الملانية ت�شاهم 
بذلك يف �لدعم �ل�شيا�شي الئتاف �ملعار�شة 

�ل�شورية �لذي ��شبح يف نظر �ل�شوريني �كرث 
ب��دي��ا و����ش��ح��ا ذ�ت م�شد�قية  ف��اك��رث ح��ا 
�شودويت�شي  وذكرت �شحيفة   . �ال�شد  لنظام 
معاذ  �ح��م��د  �مل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  �ن  ت�شايتونغ 
�مل�شابون  ون��ق��ل  م�����ش��اع��دة  ط��ل��ب  �خل��ط��ي��ب 
�لذين كانو� يعاجلون حتى  بجروح خطرية 
وكولونيا  ب��رل��ني  �ىل  ج���و�  �الردن،  يف  �الن 
و�شتوتغارت  )���ش��م��ال(  وه��ام��ب��ورغ  )غ����رب( 
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل���ت���ح���دث  )غ�������رب(. و�و�����ش����ح 
�ملوؤمتر  خ��ال  بي�شكي  �ن��دري��ا���س  �خلارجية 
�ل�شحايف �حلكومي �ملعهود �نها خطوة �وىل 

و�ن ��شتقبال جمموعات �خرى غري م�شتبعد 
. و��شاف �ن �جلرحى �لذين نقلو� �ىل �ملانيا 
مت �ختيارهم ��شتناد� �ىل معايري طبية بحتة 
من دون �ن يحدد ما �ذ� كانو� من �ملدنيني �و 
�نها  �ملانيا  �علنت  �ملا�شي  و�ل�شهر  �ملقاتلني. 
ت�شتعد ال�شتقبال خم�شة �الف الجىء �شوري 
�لفا   13 ي��رف��ع �ىل  م��ا  �مل��ق��ب��ل��ة  �ال���ش��ه��ر  يف 
عدد �لاجئني �ل�شوريني يف هذ� �لبلد منذ 
�شوريا  يف  �حل��رب  و�وق��ع��ت   .2012 مطلع 
70 �ل��ف قتيل  �ل��ث��ال��ث،  �ل��ت��ي دخ��ل��ت عامها 

بح�شب �المم �ملتحدة.

اأخبار ال�شاعة: الإمارات حري�شة على 
اإقامة عاقات فاعلة مع الحتاد الأوروبي

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �جلولة �الأوروبية ل�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية تعزز من و�قع �لعاقات �ل�شيا�شية و�القت�شادية 
�آفاقا  �الأوروب���ي وتفتح  �ملتحدة ودول �الحت��اد  �لعربية  �الإم���ار�ت  بني دول��ة 
بني  �مل��ت��ب��ادل  و�الح����رت�م  �مل�شرتكة  �مل�شالح  على  �ل��ق��ائ��م  للتعاون  �أرح���ب 
�إنه  قالت  �الإمار�تية-�الأوروبية  �لعاقات  تعزيز  عنو�ن  وحتت  �جلانبني. 
منذ فرتة �أعلن �الحتاد �الأوروبي �فتتاح بعثة دبلوما�شية له يف �أبوظبي ومت 
موؤخر� �إطاق جمموعة �ل�شد�قة بني �لرملان �الأوروب��ي ودولة �الإمار�ت 
وهذ� يوؤكد بو�شوح �الحرت�م �الأوروبي �لكبري للدولة و�ل�شيا�شة �حلكيمة 
لقيادتها من ناحية و�حلر�س على بناء ج�شور �لتعاون و�لتن�شيق معها يف 
�ملجاالت �ملختلفة من ناحية �أخرى ف�شا عن �لتقدير لتجربتها �لتنموية 
�لر�ئدة على �مل�شتويني �الإقليمي و�لعاملي. و�أ�شافت �لن�شرة �لتي ي�شدرها 
رئي�س  قاله  ما  لعل  �الإ�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �الإم���ار�ت  مركز 
�لذي  �الإمار�تي-�لفنلندي  �الأعمال  منتدى  ح�شوره  خال  فنلند�  وزر�ء 
نظمته غرفة جتارة و�شناعة دبي يف �شهر مار�س �ملا�شي يعد موؤ�شر� كا�شفا 
لطبيعة �لنظرة �الأوروبية �لعامة لدولة �الإمار�ت حيث و�شف ما حتقق من 
تنمية وتقدم يف �لدولة باملعجزة ودعا �لدول �ملختلفة �إىل حماكاة جتربتها 
�إقامة عاقات فاعلة وعلى  �الإم��ار�ت على  و�أك��دت حر�س دولة  �لتنموية. 
�أ�ش�س قوية مع �لتجمعات �الإقليمية �ملهمة ويف مقدمتها �الحتاد �الأوروبي 
�لرو�بط مع  تعزيز  �لتي تعمل على  �لن�شطة  �شيا�شتها �خلارجية  �إط��ار  يف 
خمتلف دول �لعامل مبا ي�شب يف خدمة �مل�شالح �لوطنية �لعليا ويعزز من 
موقع �لدولة وح�شورها �إقليميا ودوليا. و�أو�شحت �أن �الإمار�ت قد حققت 
وحتقق جناحات كبرية يف هذ� �ل�شاأن �شو�ء ل�شمولية وعمق و�عتد�ل �لروؤية 
�شاحب  قيادة  حتت  عام  ب�شكل  �الإمار�تية  �خلارجية  �ل�شيا�شة  حتكم  �لتي 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أو حليوية 
�جلهاز �لدبلوما�شي �لذي يقوم على تنفيذ هذه �لروؤية بقيادة �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �أو حلر�س �لدول �ملختلفة يف �لعامل على تعزيز 
عاقاتها مع �لدولة يف خمتلف �ملجاالت..وهو ما يعر عن نف�شه باالهتمام 
�لتي  و�حلفاوة  للخارج  �الإمار�تيني  �مل�شوؤولني  زي��ار�ت  تلقاه  �لذي  �لكبري 
�إ�شافة �إىل كثافة زيار�ت  ي�شتقبلون بها على �مل�شتويني �لر�شمي و�ل�شعبي 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  �ال�شتماع  على  وحر�شهم  ل��اإم��ار�ت  �الأج��ان��ب  �مل�شوؤولني 
�ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وق��ال��ت  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  وملفات  ق�شايا  جت��اه  �حلكيمة 
�لدبلوما�شية  لتحركات  �الأ�شا�شي  �لعنو�ن  �إن  �الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف 
�الإمار�تية على �ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية هو �أن �ل�شيا�شة �خلارجية يف 
خدمة ق�شايا �لتنمية و�أهد�فها يف �لد�خل ورعاية �ملو�طن يف �خلارج ويف 
�آل نهيان خال  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  �ل�شياق جاءت مطالبة  هذ� 
لدى  �لتاأ�شرية  من  �الإمار�تيني  �ملو�طنني  �إعفاء  يتم  ب��اأن  لبلجيكا  زيارته 
دخولهم منطقة �شنجن ملا ينطوي عليه ذلك من فو�ئد كبرية خا�شة على 
�مل�شتويات �القت�شادية وهو �أمر تعمل من �أجله وز�رة �خلارجية منذ فرتة 

وحتظى فيه بدعم قوي من قبل �لعديد من �لدول �الأوروبية.

•• طوكيو-ا ف ب:

مع  للتفاو�س  ��شتعد�دها  �م�س  �ملتحدة  �لواليات  �بدت 
كوريا �ل�شمالية �ذ� قامت بخطوة يف هذ� �الجتاه فيما 
�شمايل  ك���وري  ���ش��اروخ  �ط���اق  �حتمال  �ل��ع��امل  يخ�شى 
يف ذك��رى والدة موؤ�ش�س �لنظام. وق��ال وزي��ر �خلارجية 
�المريكي جون كريي يف خطاب �لقاه يف طوكيو �ملحطة 
�لواليات  �ن  �ال���ش��ي��وي��ة  و�الخ�����رية يف ج��ول��ت��ه  �ل��ث��ال��ث��ة 
نزيهة  �ج��ر�ء حمادثات  ت��ز�ل منفتحة على  �ملتحدة ما 
�لكرة  ولكن  �لنووية  �ال�شلحة  نزع  حول  �شدقية  وذ�ت 
هي يف ملعب بيونغ يانغ . وكان كريي ز�ر �شابقا �شيول 
حيث �كد جمدد� دعم و��شنطن �لكامل حلليفتها كوريا 
�جلنوبية، وكذلك بكني قبل �ن ي�شل �ىل �ليابان �لتي 
ب�شربة  �ل�شمالية  كوريا  من  مبا�شر  لتهديد  تعر�شت 

نووية . و�كد وزير �خلارجية �المريكي قبل لقائه رئي�س 
�كيد:  و�ح��د� هو  �شيئا  �ن  �بي  �شينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء 
�مل�شاألة.  نحن موحدون. لي�س هناك �دنى �شك يف هذه 
ال  �ل�شمالية  لكوريا  �لنووية  �ل�شو�ريخ  برنامج  خطر 
�ي�شا �شعبها  �ل�شمالية ولكن  يهدد فقط جري�ن كوريا 
مهمة  بخطو�ت  �لقيام  �ىل  ي��ان��غ  بيونغ  ك��ريي  ودع���ا   .
الثبات �ن كوريا �ل�شمالية �شتحرتم تعهد�تها و�شتحرتم 
�كدت  و��شنطن  وكانت   . �لدولية  و�الع���ر�ف  �لقو�نني 
على �لدو�م �نها لن جتري مباحثات مع بيونغ يانغ �ال 
يف �طار �ملفاو�شات �ل�شد��شية حول نزع �ال�شلحة �لنووية 
يف كوريا �ل�شمالية �لكوريتان و�لواليات �ملتحدة و�ل�شني 
و�ليابان ورو�شيا. لكن عر �بد�ء �نفتاح و��شنطن على 
�حلو�ر خال جولته �ال�شيوية، �ملح كريي �ىل �نه ميكن 

��شتطاع طرق �خرى.

مقتل 5 م�شلحني يف ا�شتباكات ب�شامراء 
•• بغداد-يو بي اأي:

�أن خم�شة م�شلحني  �أعلن م�شدر يف �شرطة حمافظة �شاح �لدين �م�س، 
يف  با�شتباكات  �لعر�قية  �ل�شرطة  عنا�شر  م��ن  �أرب��ع��ة  �أ�شيب  فيما  قتلو�، 
و�شط �شامر�ء. ونقل موقع �ل�شومرية نيوز، عن �مل�شدر قوله �إن م�شلحني 
جمهولني هاجمو�، نقطة تفتي�س تابعة لل�شرطة يف منطقة �لر�شا�شي يف 
�شامر�ء، ما �أ�شفر عن �إ�شابة �أربعة من عنا�شر �لنقطة، و�أ�شاف �أن عنا�شر 

�لنقطة �أطلقو� �لنار على �مل�شلحني ما ��شفر عن مقتل خم�شة منهم.
�إىل  �مل�شابني  ونقلت  �حل��ادث،  �أمنية طوقت مكان  ق��وة  �أن   ، �مل�شدر  وق��ال 
م�شت�شفى قريب و�جلثث �إىل �لطب �لعديل، فيما �شنت حملة تفتي�س بحثا 

عن �ملنفذين.

•• لندن-بغداد-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة �ندبند�نت �م�س، 
لقوى  �ل���وط���ن���ي  �الإئ�����ت�����اف  �أن 
�ل����ث����ورة و�مل���ع���ار����ش���ة �ل�������ش���وري���ة ، 
وّظف دبلوما�شياً بريطانياً �شابقاً 
��شماع  على  مل�شاعدته  كم�شت�شار، 

�شوته على �ل�شاحة �لعاملية.
ك����ارين  �إن،  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
رو���س، �ل��ذي ��شتقال من من�شبه 
�لعر�ق  �لدبلوما�شي ب�شبب حرب 
بعد �تهامه حكومة، طوين بلري، 
باخليار�ت  �ل��ن��ظ��ر  يف  ب��ال��ف�����ش��ل 
�الأخرى بداًل من �لعمل �لع�شكري، 
�الإ�شت�شارية  �مل��ج��م��وع��ة  �أن  �أك����د 
�لتي �أ�ش�شها �لدبلوما�شي �مل�شتقل 
�الإئتاف  مل�����ش��اع��دة  ط��ل��ب��اً  ت��ل��ق��ت 

�ل�شوري �ملعار�س.
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي  �أن  و�������ش�����اف�����ت 
�ل��ري��ط��اين �ل�����ش��اب��ق م��ّث��ل باده 
يف جمل�س �الأم��ن �ل��دويل كخبري 
يف ���ش��وؤون �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط قبل 
�ل�شابق  يف  وع���م���ل  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه، 
�أ�شباب  ع��ل��ى  �الأ����ش���و�ء  لت�شليط 
�لتهمي�س يف كو�شوفو، و�ل�شومال  
رو�����س،  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ش��ب��ت 
يتمثل  �جل���دي���د  دوره  �إن  ق��ول��ه 
لاإئتاف  �مل�������ش���ورة  ت���ق���دمي  يف 
�مل���ع���ار����س ح����ول �شبل  �ل�������ش���وري 
��شماع �شوته يف �لواليات �ملتحدة، 
�ملتحدة  �الأمم  يف  خ��ا���س  وب�شكل 

بنيويورك ، حيث مقر مكتبه.
موؤ�ش�شته  �أن  رو��������س  و�������ش�����اف 
�ال���ش��ت�����ش��اري��ة ت��ع��م��ل م���ع �ل����دول 
�لتي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�جل����م����اع����ات 
و�الإق�شاء  للتهمي�س  ت��ع��ر���ش��ت 
الأي  �لدبلوما�شية  �لنقا�شات  عن 
�أ�شا�س  �الأ�شباب، ويقوم  �شبب من 

�ملمثلني  مت��ك��ني  ع��ل��ى  فل�شفتها 
�مل�شاركة  من  لل�شعب  �ل�شرعيني 
�لدبلوما�شية،  �مل���ن���اق�������ش���ة  يف 
و�الئتاف �ل�شوري �ملعار�س يقع 

�شمن هذ� �لتعريف .
و��شار �إىل �أن �لرتكيز �لرئي�شي يف 
مهمته �جلديدة �شيكون يف �الأمم 
�لنقا�س  ي�����ش��ت��م��ر  ح��ي��ث  �مل��ت��ح��دة 
�الإحباط  ج����ر�ء  ����ش���وري���ا،  ب�����ش��اأن 
من  �ل�شورية  للمعار�شة  �ل�شديد 
�ملوقف �لدبلوما�شي حيال بادها 

.
�لريطاين  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  وق���ال 
موؤخر�ً  �أُت��ي��ح  �ل��وق��ت  �إن  �ل�شابق، 
عن  للبحث  �لدولية  للحكومات 
�شوريا  يف  للتدخل  ج��دي��دة  �شبل 
عنيفة،  غ��ري  �أ�شاليب  خ��ال  م��ن 
مثل �لعقوبات �أو تعطيل �الأنظمة 

من طهر�ن على �لهبوط يف مطار 
بغد�د للتفتي�س قبل �ل�شماح لهما 
جم���دد م��و����ش��ل��ة ط��ري��ق��ه��م��ا �ىل 
دم�شق، ح�شبما �فاد رئي�س �شلطة 

�لطري�ن �ملدين �م�س.
بندر  ن����ا�����ش����ر  �ل����ك����اب����نت  وق��������ال 
�ل��ع��ام��ري ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�وعزنا لطائرة �شورية قادمة من 
�الير�نية  �الج����و�ء  ع��ر  مو�شكو 
�لهبوط يف مطار بغد�د للتفتي�س، 
�ن  و�و�شح   . �لطائرة  و��شتجابت 
مو�د  �ي  حتمل  تكن  مل  �لطائرة 
حمظورة، و�شمحنا لها مبو��شلة 

�لرحلة .
بتفتي�س  �ل���ي���وم  ق��م��ن��ا  و������ش����اف 
تابعة  �ي����ر�ن����ي����ة  ���ش��ح��ن  ط����ائ����رة 
ن��ع��رث على  م���ه���ان، ومل  ل�����ش��رك��ة 
�شمحنا  وت���اب���ع  حم���ظ���ورة  م�����و�د 

�الل��ك��رتون��ي��ة الم�����د�د�ت �جلي�س 
�القرت�حات  ه��ذه  لكن  �ل�����ش��وري، 

��شبحت �شخ�شية .
�مل�شورة  ي��ق��دم  ل���ن  �أن����ه  و�����ش���اف 
ل��ائ��ت��اف �ل�����ش��وري �مل��ع��ار���س يف 
�مل�شائل �لد�خلية، لكنه �شي�شاعده 
�إي�شال ر�شائله عر �لدو�ئر  على 

�لدبلوما�شية .
�أن  �إىل  �ن���دب���ن���د�ن���ت،  و�������ش�����ارت 
�الإئ����ت����اف �ل�������ش���وري �مل���ع���ار����س ، 
�ال�شتقاالت  جر�ء  م�شاكل  يو�جه 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وخماوف  و�خل��اف��ات 
�جلماعة  ق���ب���ل  م����ن  �خ���ت���ط���اف���ه 
�جلهادية، وخا�شة جبهة �لن�شرة 

.
�ل�شلطات  �ج�������رت  ذل�������ك،  �ىل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة ط��ائ��رة ���ش��وري��ة قادمة 
من مو�شكو و�خرى �ير�نية قادمة 

للطائرتني مبو��شلة �لرحلة �ىل 
دم�شق .

�لعر�قية  �ل�������ش���ل���ط���ات  وك�����ان�����ت 
�ج���رت خ��ال �ال���ش��ب��وع �جلاري 
�ير�نية  ���ش��ح��ن  ط����ائ����ر�ت  �رب������ع 
دم�����ش��ق على  م��ت��ج��ه��ة �ىل  ك���ان���ت 
للتحقق  بغد�د  مطار  يف  �لهبوط 
�نهما  تبني  لكن  �شحنتهما،  م��ن 
م�����و�د طبية  ����ش���وى  ال حت���م���ان 

و�ن�شانية.
و�ح���ت���ج���ت �ي�������ر�ن ر���ش��م��ي��ا لدى 
تفتي�س،  عملية  �ول  على  �ل��ع��ر�ق 
با�شم  �ملتحدث  �لثاثاء  �ف��اد  كما 
�خل����ارج����ي����ة �الي�����ر�ن�����ي�����ة ر�م�����ني 

مهمانر�شت.
غري  �ل���ع���م���ل  ه������ذ�  �ن  و�ع�����ت�����ر 
�مل���ق���ب���ول �ل������ذي ق�����ام ب����ه �ل���ع���ر�ق 
لنا  تابعة  �شحن  طائرة  لتفتي�س 
�ن هذه �التهامات  يظهر جم��دد� 

ال ��شا�س لها .
و�ع��ل��ن��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 
�شت�شدد  �ن��ه��ا  م���ار����س  �ذ�ر   30
للرحات  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ات 
�ىل  �ملتوجهة  �الي��ر�ن��ي��ة  �جل��وي��ة 
�شوريا، نتيجة ل�شغوط �مريكية 
بعد زيارة قام بها وزير �خلارجية 

�المريكي جون كريي.
بغد�د  �نتقاد�ت �ىل  ك��ريي  ووج��ه 
و�ت���ه���م���ه���ا ب���غ�������س �ل����ط����رف عن 
ب�شار  ��شلحة لدعم نظام  �شحنات 
بغد�د  و����ش��ن��ط��ن  وت��ت��ه��م  �ال����ش���د 
ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع���ن ق���ي���ام �ي����ر�ن 
�ىل  ع�شكرية  جت��ه��ي��ز�ت  ب��ار���ش��ال 
مدنية  رح��ات  م��نت  على  �شوريا 
�لعر�قي  �جل������وي  �مل����ج����ال  ع����ر 
ب�شار  �لرئي�س  نظام  دع��م  بهدف 
�نها  ت��ق��ول ط��ه��ر�ن  �ال���ش��د، فيما 

�مد�د�ت �ن�شانية فقط.

لفروف يدعو ملوؤمتر 
دويل حول النووي

•• مو�شكو-يو بي اأي:

�لرو�شي،  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  دع����ا 
�إىل  �م���������س  ����ش���ريغ���ي الف����������روف، 
�شرورة حتديد موعد جديد لعقد 
منطقة  �إن�شاء  ح��ول  دويل  موؤمتر 
خ��ال��ي��ة م���ن �ل�������ش���اح �ل����ن����ووي يف 
�ل�����ش��رق �الأو�����ش����ط. ون��ق��ل��ت وكالة 
�أن����ب����اء ن��وف��و���ش��ت��ي �ل���رو����ش���ي���ة عن 
الفروف، قوله لل�شحفايني، عقب 
�لفنلندي،  ب��ن��ظ��ريه  ل��ق��ائ��ه  خ��ت��ام 
مو�شكو،  يف  �أوي�������ا،  ت���وم���ي  �أرك������ي 
موعد  حت��دي��د  �إىل  ن�شعى  ���ش��وف 
ل��ع��ق��د م��وؤمت��ر دويل حول  ج��دي��د 
�ل�شاح  من  خالية  منطقة  �إن�شاء 
�لنووي يف �ل�شرق �الأو�شط. و�شدد 
الفروف على �شرورة عقد �ملوؤمتر 
�لذي يجب �أن ميثل بد�ية للعملية 
�ل��ت��ي ���ش��ت�����ش��ت��غ��رق، ع��ل��ى �الأرج�����ح، 
�ل�شرورة  �أن  ، موؤكد�  وقتا طويا 
ب�شاأن  �مل���ح���ادث���ات  ب����دء  ت��ق��ت�����ش��ي 
�أ�شلحة  �ن��ت�����ش��ار  خ��ط��ر  م��و�ج��ه��ة 
�لدمار �ل�شامل، وهو �خلطر �لذي 
�أن  م��ق��رر�  تلقائياً. وك��ان  ي��زول  ال 
دولياً  م��وؤمت��ر�  فنلند�  ت�شت�شيف 
من  خالية  منطقة  �إن�شاء  الإع��ان 
�ل�شاح �لنووي يف �ل�شرق �الأو�شط 
ينعقد  2012، ومل  نهاية عام  يف 
�لواليات  رف�����س  ب�����ش��ب��ب  �مل���وؤمت���ر 

�ملتحدة و�إ�شر�ئيل �مل�شاركة به.

الئتالف ال�سوري يوّظف دبلوما�سيًا بريطانيًا كم�ست�سار

العراق يفت�س طائرتني �شورية واإيرانية 

كوريا ال�شمالية حتتفل بعيد مياد موؤ�ش�شها 
•• �شيول-وكاالت:

�إيل �شونغ، جد �لرئي�س �حلايل، و�شط  �حتفلت كوريا �ل�شمالية �م�س مبرور 101 عام على مياد موؤ�ش�شها كيم 
مظاهر طغى عليها �جلانب �الحتفايل، رغم �ملخاوف �لتي تعي�شها �شبه �جلزيرة �لكورية من �ندالع حرب نووية 
ظلت بيونغ يانغ وما فتئت تلوح بها. وز�ر �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون �شريحا يرقد فيه جثمانا و�لده 
كيم جونغ �إيل وجده كيم �إيل �شونغ حمنطني بق�شر كوم�شو�شان يف �لعا�شمة بيونغ يانغ، ح�شب وكالة �أنباء كوريا 
�ل�شمالية �لر�شمية. و�أفادت وكالة �أنباء يونهاب �لكورية �جلنوبية باأن هذ� هو �أول ظهور علني لكيم منذ ح�شوره 
م�شوؤويل  من  �لع�شر�ت  �لتاأبني  طقو�س  يف  و���ش��ارك  �أبريل-ني�شان.  من  �الأول  يف  �الأع��ل��ى  �ل�شعب  جمل�س  موؤمتر 
رئي�س  ونائب  يه  ريونغ  ت�شوي  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �لعام  �ملدير  ر�أ�شهم  �ل�شمايل، وعلى  �لكوري  �حلكومة و�جلي�س 

�للجنة �لدفاعية جانغ �شونغ تيك ورئي�س هيئة �لقو�ت �مل�شلحة هيون يونغ ت�شول ووزير �لدفاع كيم كيونغ �شيك.
وكانت قد ر�جت تكهنات باأن بيونغ يانغ �شتحتفل مبياد موؤ�ش�شها باإجر�ء جتربة �شاروخية. ورغم تهديد�ت كوريا 
�لعامل  �أنحاء  ريا�شيني من  ��شت�شافت  فاإنها  �ملتحدة  �لواليات  ب�شن حرب على جارتها �جلنوبية وعلى  �ل�شمالية 

�شاركو� يف �شباق مار�ثون دويل �أقيم يف �إطار �حتفاالت �لباد .

وا�شنطن م�شتعدة للتفاو�س مع بيونغ 

•• بريوت-وكاالت:

�إن �شاروخاً جديد�ً م�شدره �شوريا �شقط  قالت م�شادر �شحفية يف بريوت 
�إ�شابات. وكانت قيادة  �لق�شر بالهرمل �شرقي لبنان، دون وقوع  على بلدة 
�جلي�س �للبناين قد �أعلنت ��شتنفار وحد�تها يف منطقة �لهرمل يف �شمايل 
�إنها �شتتخذ �الإج��ر�ء�ت �لازمة حلماية �الأهايل،  حمافظة �لبقاع، وقالت 
و�لرد على م�شادر �أي �عتد�ء. و�أفادت وكالة �أ�شو�شيتدبر�س �أن رجااًل ملثمني 
يف زي تنكري جابو� �شو�رع ب�شتان زيتون تر�بي يف بلدة �لق�شر وهم يحملون 
جلماعة  ينتمون  مقاتلون  ه��م  �مللثمني  �أن  و�أ���ش��اف��ت  كا�شينكوف.  ب��ن��ادق 
مدعومة من حزب �هلل �للبناين، ويتحركون على جانبي �حلدود مع �شوريا. 
من  �ل�شوري  �جلانب  على  �ل�شيعة  حماية  مهمتهم  ه��دف  �إن  ه��وؤالء  وق��ال 

�حلدود �لذين يزعمون �أن متمردين هاجمو� منازلهم وقر�هم وعائاتهم.  
و�عترت �لوكالة هذ� دليا على �أن حزب �هلل يلعب دور�ً متعاظماً يف �حلرب 
بجروح  �آخ��رون  �أربعة  و�أ�شيب  قتا  قد  �شخ�شان  وك��ان  �شوريا.  �لد�ئرة يف 
�لق�شر �حلدودية يوم  بلدة  ��شتهدف  �ل�شورية  �الأر��شي  يف ق�شف م�شدره 
�ملنطقة.  يف  وحد�تها  ��شتنفار  �للبناين  �جلي�س  قيادة  �أعلنت  كما  �ل�شبت، 
و�أد�ن �لرئي�س �للبناين مي�شال �شليمان �حلادث، ودعا يف بيان م�شاء �الأحد 
لوقف هذه �ملمار�شات �لتي مل توؤِد �إال ل�شقوط لبنانيني �أبرياء، ال عاقة لهم 
�للبناين  �جلي�س  قيادة  �أعلنت  بادهم. من جهتها،  �لد�ئر خارج  بال�شر�ع 
��شتنفار وحد�تها يف منطقة �لهرمل يف �شمايل حمافظة �لبقاع بعد �لهجوم 
�أنها �شتتخذ �الإج��ر�ء�ت �لازمة حلماية �الأهايل  �ل�شاروخي، وحذرت من 

و�لرد على م�شادر �أي �عتد�ء بال�شكل �ملنا�شب.

�شقوط �شاروخ من �شوريا على لبنان 



11

عربي ودويل
الثالثاء -  16   أبريل    2013 م    -    العـدد   10768
Tuesday   16    April     2013  -  Issue No   10768

••برلني-ا ف ب:

�رجئت �ىل �ل�شاد�س من �يار-مايو و�حدة من �كر حماكمات 
كان  �ملانيا،  يف  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  �جل��دد  �لنازيني 
قتل  ق�شايا  ت�شع  للبت يف  �الرب��ع��اء  غ��د�  تفتتح  �ن  يفرت�س 

�جانب و�شفتها �مل�شت�شارة �نغيا مريكل بانها عار الملانيا.
وكان تنظيم �ملحاكمة وخ�شو�شا توزيع �الماكن �ملخ�ش�شة 
لل�شحافة �لتي ��شتبعدت و�شائل �العام �لرتكية منها بينما 
�ث��ارت جدال حاد� يف �ال�شابيع  �ت��ر�ك،  ثمانية من �ل�شحايا 

�الخرية.
كارل�شروهي  يف  �المل��ان��ي��ة  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ملحكمة  �م���رت  وق��د 
��شافية  بتخ�شي�س ثاثة مقاعد  �جلمعة حمكمة ميونيخ 
�ملحاكمة  تريد تغطية  �لتي  لل�شحافة �الجنبية  �القل  على 
�ملتعلقة  �لق�شايا  �ط���ر  �ن��ه��ا و�ح����دة م��ن  ع��ل��ى  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

بالنازيني �جلدد بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.
وقالت حمكمة ميونيخ يف بيان �جلمعة نظر� لقر�ر �ملحكمة 
�لد�شتورية من �ل�شروري �تباع �ج��ر�ء�ت �عتماد جديدة ال 

ميكن تنظيمها قبل بدء �جلل�شات .

ح�شب  لل�شحافيني  مبدئيا  خ�ش�شت  مقعد�  خم�شون  وكان 
�ولوية �لو�شول، يف حماكمة �ملتهمة �لرئي�شية بياتي �شيبي 
)38 عاما( �لتي ي�شتبه مب�شاركتها يف قتل ثمانية �تر�ك �و 
و2006 وقتل   2000 ويوناين بني  تركي  ��شل  �مل��ان من 

�شرطية �ملانية يف 2007.
كما ي�شتبه يف �شلوعها يف عمليتني ��شتهدفتا جاليات �جنبية 

و15 عملية �شرقة م�شارف، بح�شب �لبيان �التهامي.
�شريكاها  �م��ا  بال�شجن  قا�س  حكم  عليها  ي�شدر  �ن  وميكن 
عاما(   38( م��ون��دل��و���س  و�ويف  ع��ام��ا(   34( ب��ون��ه��ارت  �ويف 
وهما �ملتهمان بالقتل فانتحر� يف 4 ت�شرين �لثاين-نوفمر 
 - �شرية  �جل���دد  �ل��ن��ازي��ني  خلية  �ل��ث��اث��ة  و�شكل   2011

�لقومية �ال�شرت�كية .
م�شاعدة  تقدميهم  يف  ي�شتبه  ��شخ�شا  �رب��ع��ة  يحاكم  كما   

لوج�شتية لهوؤالء.
وي�شكل حو�ىل 70 �شخ�شا طرفا مدنيا يف �الدعاء مبو�كبة 
�ملن�شة. وقد  �ىل  �شاهد   600 ��شتدعاء  و�شيتم  40 حمام. 

ت�شتغرق �ملحاكمة عامني ون�شف.
�ملانيا  يوؤرقان  �شوؤ�لني  على  �الجابة  �ىل  �ملحكمة  و�شت�شعى 

منذ �لك�شف عن �لق�شية: كيف متكن هوؤالء �لنازيون �جلدد 
�لثاثة �خلا�شعون ملر�قبة �جهزة �ال�شتخبار�ت منذ �و�خر 
قلق؟  دون  من  �لفرتة  هذه  ط��و�ل  �لتحرك  من  �لت�شعينات 
تف�شري  �ي  با  �شغار  جت��ار  قتل  عمليات  ع��دة  بقيت  وكيف 

طو�ل �كرث من عقد؟.
مل  �شنو�ت،  ط��و�ل  �ال�شبوعية  �شبيغل  در  �شحيفة  وخل�شت 
ينتف�س �حد �شد هذه �جلر�ئم وقتل ثمانية مو�طنني �تر�كا 
�و من ��شول تركية ويوناين و�حد بني �لتا�شع من �يلول-

�شبتمر 2000 و�ل�شاد�س من ني�شان-�بريل 2006.
ووق���ع���ت ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ت��ل ه���ذه يف م��ق��اه��ي �ن���رتن���ت وحمال 
وبال�شاح  �ل��ب��اد  ع��ر  كباب  ومطاعم  و�لفاكهة  للخ�شار 
ه���ذه �جلر�ئم  م��ن  �ي  �ل�����ش��رط��ة مل حت��ق��ق يف  ل��ك��ن  نف�شه. 

بجدية يف �طار �شيناريو معاد�ة �الجانب.
�شيح�شر  �لتي  �ل�شحايا  بعائات  �ال�شتباه  مت  �لعك�س  على 

بع�شها �ملحاكمة، وخ�شعو� لل�شغوط و�لتهديد�ت.
وقالت �شمية �شيم�شك طو�ل 11 عاما مل يكن لدينا �حلق يف 
�ن نكون �شحايا . وقد قتل و�لدها �مام ك�شك للزهور يديره 

و�تهمت و�لدتها الحقا بقتله.

•• طوكيو-يو بي اأي:

)�لناتو(،  �الأطل�شي  �شمال  حللف  �ل��ع��ام  �الأم���ني  وق��ع 
�لياباين،  �ل����وزر�ء  ورئ��ي�����س  ر��شمو�شن،  ف��وغ  �أن��در���س 
�إع��ان �شيا�شي م�شرتك ي�شع  �آب��ي، �م�س على  �شينزو 

�إطار عمل لتطوير �ل�شر�كة بني �جلانبني.
�أنا مقتنع  وقال ر��شمو�شن، خال زيارته �ىل طوكيو 
للتو،  وقعناه  �ل��ذي  �مل�شرتك  �ل�شيا�شي  �الإع���ان  ب��اأن 
�أن  �إىل  م�شري�ً   ، �مل�شتقبل  يف  �أق��وى  �شر�كتنا  �شيجعل 
�لناتو  بني  �لعاقة  �أن  على  �ل�شوء  ي�شّلط  �الإع���ان 
�مل�����ش��رتك��ة و�لتحديات  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى  ت��ق��وم  و�ل���ي���اب���ان، 

�الأمنية �لتي تو�جه �جلانبني.
�أي طموح ليكون له  �أنه لي�س للناتو  و�أ�شاف يف حني 
دور د�ئم يف �آ�شيا، نرى من �لفائدة �لعمل مع �شركاء 

ي�شاركوننا �لروؤيا مثل �ليابان .
وهذ� �الإعان �مل�شرتك �الأول بني �لناتو و�ليابان وهو 
يركز على �مل�شالح �ال�شرت�تيجية �مل�شرتكة يف تعزيز 
�ل�شام و�ال�شتقر�ر و�الإزدهار يف �لعامل عر �تباع نظام 
�ل�شلمية  للت�شويات  وي��رّوج  �لقانون  على  يقوم  دويل 

�لتعاون بني  �إىل جماالت  للنز�عات. وي�شري �الإع��ان 
�جلانبني �لتي �شيتم تعزيزها مثل �لتعاون �لوثيق يف 
�إد�رة �أو�شاع �لنز�عات، وتعزيز �لتعاون للتعامل ب�شكل 
م�شرتك م��ع حت��دي��ات مثل �الإغ��اث��ة م��ن �ل��ك��و�رث و 

�الإرهاب و�لقر�شنة و�لهجمات �الإلكرتونية.
وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان �مل��و���ش��وع �ل��ك��وري �ل�����ش��م��ايل، حيث 
دعا ر��شمو�شن �إىل جهد دويل لل�شعي �إىل حل �شلمي 
لاأزمة عر �حلو�ر الأن ال �أحد له م�شلحة يف �ملزيد 

من �لتوتر�ت يف �ملنطقة .
�ل��وط��ن��ي يف ط��وك��ي��و، جدد  �الإع����ام����ي  �ل���ن���ادي  ويف 
ر��شمو�شن �إد�نة �لنات������و �ل�ش�����ديدة للخطتاب �لكوري 
�ال�ش������تفز�زية،  و�أع��م��ال��ه��ا  �ال�ش�����تفز�زي  �ل�ش�مايل 
�ل�ش��������ام  على  خط���ر�ً  ي�ش����كل  ذل��ك  �أن  �إىل  م�ش�ري�ً 
�الإقليمي  �مل�ش������توى  ع��ل��ى  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  و�الأم��������������ن 

و�لدويل.
�ملجتمع  حت��ّدي  تو��شل  يانغ  بيونغ  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و�إذ 
�لدويل، حثها على �المتناع عن �ملزيد من �ال�شتفز�ز�ت 
كافة  تطبيق  �أج���ل  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �لتز�ماتها  وتنفيذ 

قر�ر�ت جمل�س �الأمن ذ�ت �ل�شلة .

حزب جديد يف اأملانيا يعادي اليورو ومريكل الرئي�س الت�شادي يوؤكد مقتل بلمختار 
•• باري�س-ا ف ب:

�ن  ديبي  �دري�س  �لت�شادي  �لرئي�س  �كد 
زعيم �حلرب �جلهادي يف مايل خمتار 
وذلك   ، نف�شه  بتفجري  قتل  بلمختار 
�ن�شحاب  ع��ن  فيها  حت���دث  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�ل���ق���و�ت �ل��ت�����ش��ادي��ة م���ن م�����ايل. وق���ال 
و�ذ�عة  يف-5�لعامل  تي  ملحطات  ديبي 
�دلة  لدينا  ول��وم��ون��د  �ل��دول��ي��ة  فرن�شا 
�ي  ت�شوير  من  نتمكن  مل  موته.  على 
�شيء النه قام بتفجري نف�شه بعد موت 

�مللقب  )46 عاما( لكن لي�س بلمختار 
باالعور و�لذي يقف ور�ء �لهجوم على 
حقل �ن �مينا�س للغاز يف �جلز�ئر نهاية 
�خرى،  جهة  من  يناير.  �لثاين  كانون 
قال ديبي �لذي �ر�شل كتيبة ت�شم �لفي 
رجل �ىل مايل للقتال �ىل جانب فرن�شا 
�ن حرب �ملو�جهة مع �جلهاديني �نتهت 
. و��شاف �ن �جلي�س �لت�شادي ال ميلك 
قدر�ت حقيقية ملو�جهة �شبكة غام�شة. 
ت�شاد.  �ىل  �لت�شاديون  �جل��ن��ود  �شيعود 

لقد �جنزو� مهمتهم .

�ب��و زي��د. مل يكن مب��ف��رده. ق��ام ثاثة 
بتفجري  ي��ائ�����ش��ني  ج��ه��ادي��ني  �رب��ع��ة  �و 
مدى  ع��ن  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�   . �نف�شهم 
ديبي  ق���ال  بلمختار،  م���وت  م��ن  ت��اأك��ده 
على  تعرفنا  �ملعرفة  مت��ام  ذل��ك  نعرف 
جثته . وكانت ت�شاد �علنت مطلع �آذ�ر-
�بو  �حلميد  عبد  �ملت�شددين  �ن  مار�س 
مايل  يف  ق��ت��ا  بلمختار  وخم��ت��ار  زي���د 
تعر�شا  مل  جثتيهما  �ن  �ي�شا  م��وؤك��د� 
�ح���رت�م���ا مل���ب���ادىء �ال����ش���ام . و�ك���دت 
فرن�شا يف 23 �آذ�ر مار�س موت �بو زيد 

•• برلني-وكاالت:

الأجنيا  ف�شل  ه��و  و�إمن����ا  الأوروب�����ا  ف�شا  لي�س  �ل��ي��ورو  ف�شل 
بهذه   .. وحكومتها  �لدميقر�طي  �مل�شيحي  وحزبها  مريكل 
�لكلمات د�شن بريند لوكيه �أ�شتاذ �القت�شاد بجامعة هامبورغ 
باإلغاء  يطالب  �ل��ذي  الأملانيا  بديل  حل��زب  �لر�شمي  �لتاأ�شي�س 

�لعملة �الأوروبية �ملوحدة وخروج �أملانيا من منطقة �ليورو.
وقال لوكيه يف كلمته يف تاأ�شي�س �حلزب �جلديد �لذي �ختري 
وعلينا  جمديا،  يعد  ومل  لنهايته  و�شل  �ل��ي��ورو  �إن  له  رئي�شا 
هذه  ��شتمر�ر  الأن  حقيقيني  �أوروب��ي��ني  لنكون  منه  �خل���روج 

�لعملة تهديد لوحدة �أوروبا .
وو�شط �أجو�ء حما�شية �شدق 1500 مندوب للحزب �جلديد 

ل��ل��ح��زب �جل���دي���د، وعلى  �الأويل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
�ملقررة  )�لبوند�شتاغ(  �الأمل��اين  �لرملان  �نتخابات  م�شاركته يف 

نهاية �شبتمر-�أيلول �ملقبل.
�الأول  �أم�س  �شباح  ب��د�أ  �ل��ذي  �حل��زب  تاأ�شي�س  موؤمتر  و�نعقد 
وم�شاركة  كثيف  �إع��ام��ي  ح�شور  و�شط  برلني  ف��ن��ادق  ب��اأح��د 
�ملفو�شية  من  ومب�شاركة  وهولند�  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �شفر�ء 

�الأوروبية.
ق��وة جمتمعية  �أن ح��زب��ه ميثل  الأمل��ان��ي��ا  ب��دي��ل  رئي�س  و�ع��ت��ر 
جديدة ترفع ر�ية �لرف�س حلكومة �مل�شت�شارة �أجنيا مريكل 
�ل�شيا�شة  ه��ذه  ��شتمر�ر  �إن  وق��ال  �ل��ي��ورو،  الإن��ق��اذ  و�شيا�شتها 
و�القت�شادية  �لدميقر�طية  باحلقوق  فادحة  �أ�شر�ر�  �شيلحق 

يف �أملانيا و�أوروبا.

•• كراكا�س-وكاالت:

�لفنزويلي  �ل�����ش��ارع  ع��ل��ى  ت�شيطر 
حالة من �لقلق خ�شية �لدخول يف 
�النق�شام  حالة  ب�شبب  مظلم  نفق 
�النتخابات  ن��ت��ائ��ج  �أف��رزت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي �أ���ش��ف��رت ع��ن فوز 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  م����ادورو  نيكوال�س 
�لر�حل هوغو �شافيز بفارق �شئيل 
�أنريكي  �مل���ع���ار����ش���ة  م��ر���ش��ح  ع��ل��ى 
كابريلي�س �لذي طالب باإعادة فرز 

كل �الأ�شو�ت.
وق������ال������ت م���������ش����ادر ����ش���ح���ف���ي���ة يف 
�ملر�قبني يف  �إن  �لعا�شمة كر�كا�س 
ف��ن��زوي��ا ال ي��ع��ل��م��ون ك��ي��ف ومتى 
بعد  �لناخبني  �أ�شو�ت  فرز  �شيعاد 
�إعان مادورو مو�فقته على طلب 
�ملعار�شة، خا�شة �أن �جلمعة �ملقبل 
�لرئي�س  الأد�ء  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  ه��و 
�إىل  و�أ����ش���ار  �ل��د���ش��ت��وري��ة،  لليمني 
ي��د جلنة  �أ�شبح يف  �الآن  �الأم���ر  �أن 

�النتخابات �لفنزويلية.
مر�شح  ع���ق���د  ����ش���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
عاما(   44( كابريلي�س  �ملعار�شة 
عن  فيه  حت��دث  �شحفيا  م��وؤمت��ر� 
عملية  ����ش���اب���ت  ك���ب���رية  خ����روق����ات 
�ل��ت�����ش��وي��ت، م��ع��ل��ن��ا رف�����ش��ه نتائج 
ع���دم �عرت�فه  و�أك����د  �الن��ت��خ��اب��ات 

مبادورو رئي�شا.

�لفنزويلي  �جلي�س  �أك��د  ح��ني  ويف 
�النتخابات،  ل��ن��ت��ائ��ج  �ح����رت�م����ه 
نيكوال�س  �مل��ن��ت��خ��ب  �ل��رئ��ي�����س  دع���ا 
�إىل  �ملعار�شة  م��ادورو )50 عاما( 
�أن تتما�شى مع �ملعطيات �جلديدة 

يف فنزويا. 
وكان �ملجل�س �لوطني لانتخابات 
نيكوال�س  ف���وز  �أع��ل��ن  ف��ن��زوي��ا  يف 
مادورو بفارق �شئيل على مناف�شه 

�أكد  كر�كا�س،  يف  �لرئا�شي  �لق�شر 
�لعنف،  و�شد  �ل�شام  مع  �أن��ه  فيه 
ورحب مبر�جعة نتائج �النتخابات 
�إنه  وق���ال  �مل��ع��ار���ش��ة،  طلب  ح�شب 
يطلب ر�شميا من �للجنة �لوطنية 

لانتخابات مر�جعة �لنتائج. 
يف �شياق �آخر، هناأ �لرئي�س �لرو�شي 
ف���ادمي���ري ب���وت���ني م�������ادورو على 
و�أكد يف  لفنزويا،  رئي�شا  �نتخابه 

مر�شح  �ل���رئ���ا����ش���ة  �ن���ت���خ���اب���ات  يف 
وح�شل  ك��اب��ري��ل��ي�����س.  �مل���ع���ار����ش���ة 
من   50.76% ع���ل���ى  م���������ادورو 
كابريلي�س  ح�شل  بينما  �الأ�شو�ت، 

على 49.07%.
وع��ل��ى �ل��ف��ور �أل��ق��ى م����ادورو، �لذي 
بالوكالة  �ل��رئ��ي�����س  من�شب  ت���وىل 
خطابا  �شافيز،  ه��وغ��و  وف���اة  عقب 
�أم����ام �أن�����ش��اره �ل��ذي��ن جت��م��ع��و� يف 

بيان �شادر عن �لكرملني �أنه و�ثق 
نيكوال�س  بقيادة  فنزويا  �أن  من 
�ل�شر�كة  ع��اق��ات  �شتعزز  م���ادورو 

�الإ�شرت�تيجية مع رو�شيا.
م�شتعدة  مو�شكو  �أن  ب��وت��ني  و�أك���د 
ب��ن��اء م��ع كر�كا�س  مل��و����ش��ل��ة ح���و�ر 
�لثنائية  �ل���ق�������ش���اي���ا  ك�����ل  ح������ول 
و�لدولية ومن جهته، عر �لرئي�س 
لوكا�شينو  �ألك�شندر  �لبيارو�شي 
 ، ب����االأخ  ي�شفه  �شافيز  ك���ان  �ل���ذي 
بهذ�  مل��ادورو  �ل�شادقة  تهانيه  عن 
زيارة  �إىل  ودع����اه  �حل��ا���ش��م  �ل��ف��وز 

بيارو�شيا.
وق���ال رئ��ي�����س ب��ي��ارو���ش��ي��ا يف بيان 
ن�������ش���ره م��ك��ت��ب��ه �ل�����ش��ح��ف��ي نحن 
م�شرورون لكم ولفنزويا ، موؤكد� 
�أن خ��ي��ار ف��ن��زوي��ا ي���دل ع��ل��ى ثقة 
مبوؤهاتكم  و�ع���������رت�ف  ه���ائ���ل���ة 
عن  �لدفاع  جم��ال  يف  �ال�شتثنائية 
وتابع   . لفنزويا  �لعامة  �مل�شالح 
كبري  حد  �إىل  نقدر  بيارو�شيا  يف 
�لفنزويلي  �لبيارو�شي  �ل��ت��ع��اون 

�لذي يرتكز على �ل�شد�قة .

املعار�سة ترف�س نتائج النتخابات 

بوادر اأزمة يف فنزويا بعد فوز مادورو بالرئا�شة 

الناتو واليابان يعززان ال�شراكة الثنائية 

ال�شومال تفجريات  ح�شيلة  قتيًا   30

�شعارات عن�شرية يف م�شجد قرب باري�س 
•• باري�س-ا ف ب:

ر�أ���س خنزير و�شعار�ت تت�شم بطابع  �نه عرث على  ذكرت م�شادر متطابقة 
عن�شري يف ور�شة لبناء م�شجد يف منطقة كولومييه بالقرب من باري�س.

وقال عبد �هلل زكري رئي�س �ملر�شد �لفرن�شي �ملناه�س ملعاد�ة �ال�شام �لذي 
نازية مت  و�شعار�ت  ر�أ���س خنزير  باالمر عرث على  �لبلدة  �شكان  �حد  �بلغه 
��شخا�س  و��شمئز�زه من  ��شتيائه  زك��ري عن  وع��ر   . �لور�شة  د�خ��ل  بخها 
بلدية  رئي�س  قال  جهته،  ومن  �ملقد�شة  �الماكن  حرمة  �نتهاك  يو��شلون 
�ملدينة فر�نك ري�شرت �دين بحزم هذه �العمال غري �ملقبولة و�و�شح ري�شرت 
�ن �مل�شجد يجري ت�شييده ويفرت�س �ن ينجز خال ��شهر . وقال �ملر�شد 
2012 يف فرن�شا،  نف�شه �ن مئتي عمل وعمل معاد للم�شلمني �شجلت يف 
�مل�شكلة هي نف�شها  �ن  2011. ور�أى زكري  باملئة عن   28 بزيادة ن�شبتها 
يف كل م��رة وه��ي �ن �ال���ش��ام يزعجهم . و����ش��اف طاملا مل ت�شدر عقوبات 

قا�شية على هوؤالء �ال�شخا�س، فان �المر �شي�شتمر .

طلعات رو�شية فوق بولندا
•• مو�شكو-يو بي اأي:

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لرو�شية، �م�س، �أن مفت�شني ع�شكريني رو�س �شيقومون 
ب��ط��ل��ع��ات ����ش��ت��ط��اع ج��وي��ة ف���وق ف���وق ب��ول��ن��د� مب��وج��ب �ت��ف��اق��ي��ة �الأج����و�ء 
با�شم  متحدث  ع��ن  نوفو�شتي  �لرو�شية  �الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  �ملفتوحة. 
�لوز�رة قوله �نه خال �لفرتة �ملمتدة بني 15 و19 ني�شان-�أبريل، �شيقوم 
مفت�شون رو�س بطلعات ��شتطاعية على منت طائرة ��شتطاع من طر�ز 
�الأجو�ء  �إتفاقية  مبوجب  �لبولندية  �الأر����ش��ي  ف��وق  ب   30 �آن  �أنوتونوف 
و�ر�شو  مطار  من  �شتقلع  �لطائرة  �ن  �ملتحدث  و�أو�شح  �لدولية.  �ملفتوحة 

لتغطية م�شافة 1400 كيلومرت فوق بولند�. 
على  مبهمتهم  �شيقومون  له  �أجانب  وزم��اء  �لرو�شي  �لفريق  �ن  و�أ�شاف 

منت طائرة حتمل �أجهزة ��شتطاع.

بدء حماكمة نافالني 
اأبرز معار�س لبوتني 

•• مو�شكو- ف ب:

ت����ب����د�أ غ�����د� �الرب�����ع�����اء يف ك����ريوف 
)900 كلم عن مو�شكو( حماكمة 
معار�شي  �ب����رز  ن��اف��ال��ن��ي  �ل��ك�����ش��ي 
�لرئي�س �لرو�شي فادميري بوتني 
�لف�شاد،  ملكافحة  مدونة  و�شاحب 
و�ملعار�شة  �مل��ت��ه��م  ق���ال  ق�شية  يف 

�لرو�شية �نها م�شي�شة ومفركة.
وق����د ي�����ش��در ب��ح��ق ن���اف���ايل حكما 
ب�شجنه يف �ملع�شكر�ت ع�شر �شنو�ت. 
 2009 ن��ظ��م يف  ب��ان��ه  وه���و متهم 
ي�����ورو من  �ل����ف   400 �خ���ت���ا����س 
�لغابات  يف  ����ش��ت��ث��م��اري  م�������ش���روع 
منطقة  يف  ك���ريوف���ل�������س  ي�����ش��م��ى 
ن��اف��ال��ن��ي حينها  وك�����ان  ك������ريوف. 
لتلك  �للير�يل  �حلاكم  م�شت�شار 

�ملنطقة نيكيتا بيليخ.
و�ك�����د م���وق���ع �ن�������ش���اأه ن��اف��ال��ن��ي �ن 
طبقا  بالكامل  مفركة  �لق�شية 
�ملعار�س  و�ع��ل��ن   . ب��وت��ني  الو�م����ر 
ي���ر�وده �شك يف �ن �لرئي�س  �ن��ه ال 
تعليمات  �شخ�شيا  ����ش��در  ب��وت��ني 
�شك  ال  �د�ن����ت����ه  و�ن  ل��ل��م��ح��ق��ق��ني 
ميخائيل  �ل����رثي  و�ع���ت���ر  ف��ي��ه��ا. 
ب���روخ���وروف �مل��ر���ش��ح �ل�����ش��اب��ق �ىل 
�ن  �الثنني  �لرئا�شية،  �النتخابات 
م�شي�شة  نافالني  �ألك�شي  حماكمة 

وال تليق بدولة قانون.

•• مقدي�شو-رويرتز:

ق�����ال م�������ش���در ط���ب���ي �ن ع�����دد ����ش���ح���اي���ا م���وج���ة من 
�لنار  �مل��ن�����ش��ق��ة و�ط������اق  �ل���ت���ف���ج���ري�ت �الن���ت���ح���اري���ة 
بالعا�شمة �ل�شومالية مقدي�شو �م�س �الأول �رتفع �ىل 

�القل. على  قتيا   30
�ل�����ش��ام �الف��ري��ق��ي��ة �ل�شو�رع  و�أغ��ل��ق��ت ق����و�ت ح��ف��ظ 
وفت�شت �ملنازل يف �شتى �أنحاء �ملدينة يف وقت مبكر من 
�أع�شاء حركة �ل�شباب �ملت�شددة  �شباح �م�س بحثا عن 

�لتي �أعلنت م�شوؤوليتها عن �لهجمات.
عدم  طلب  مبقدي�شو  �ال�شعاف  جهاز  يف  من�شق  وق��ال 
على  �شخ�شا   30 قتل  �منية  الع��ت��ب��ار�ت  ��شمه  ذك��ر 
�القل و�أ�شيب 20 �خرون. هذه �الرقام من �أجهزتنا 
�ن  قالو�  م�شوؤولون  وك��ان  �مل�شت�شفيات.  يف  وم�شادرنا 

19 �شخ�شا على �القل قتلو� و�نفجرت �شيارة ملغومة 
�أمام  �أنفه�شم  �ن��ت��ح��اري��ون  وف��ج��ر  �الق���ل  على  و�ح���دة 
�أي�شا  م�شلحون  و�ق��ت��ح��م  مقدي�شو.  حم��اك��م  جممع 
وبعد  �لر�شا�س  م��ن  و�ب��ا  و�أط��ل��ق��و�  �ملحاكم  جممع 
�ملدينة  مطار  قرب  ملغومة  �شيارة  �نفجرت  �شاعتني 
�ملح�شن. و�شن مت�شددو حركة �ل�شباب �لذين تربطهم 
�لتفجري�ت  م���ن  �شل�شلة  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  ���ش��ات 
و�لهجمات يف �لعا�شمة بعد نحو عامني من طردهم 
من مو�قعهم هناك على يد جنود �أفارقة وحكوميني.

وجممع �ملحاكم هدف له مغزى فقد منحت �حلكومة 
�لق�شائية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �����ش���اح  �جل���دي���دة  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 
�لباد  و���ش��ف  م��ن  للتخل�س  برناجمها  يف  �الول��وي��ة 
خارج  يذكر  نفوذ  للحكومة  ولي�س  �لفا�شلة.  بالدولة 

�لعا�شمة.

اأملانيا ترجئ اأكرب حماكمات النازيني اجلدد 

م�شت�شار لأوباما يف مو�شكو 
على خلفية )مانييت�شكي(

•• مو�شكو-ا ف ب:

قام م�شت�شار �لرئي�س �المريكي بار�ك �وباما لامن �لقومي �م�س بزيارة 
�ىل مو�شكو الجر�ء حمادثات مع م�شوؤولني رو�س على خلفية �لتوتر بني 
�لبلدين �لناجم عن ن�شر �لواليات �ملتحدة الئحة مانييت�شكي �لتي ت�شمنت 
يزور  �مريكي  �على م�شوؤول  دونيلون  وتوم  رو�س.  عقوبات على م�شوؤولني 
رو�شيا منذ تن�شيب �وباما رئي�شا يف واليته �لثانية يف كانون �لثاين-يناير، 
�لواليات  قبل  من  �ل�شود�ء  �للو�ئح  ن�شر  �ث��ار  يلم�س  �شخ�س  �ول  �شيكون 
�مل��ت��ح��دة ك��م��ا �ع��ت��ر رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ع��اق��ات �ل��دول��ي��ة يف �ل��دوم��ا �لك�شي 
بو�شكوف على تويرت. وقال لي�س هذ� �لوقت �ملنا�شب، لزيارتنا وتاتي زيارة 
 16 بحق  �قت�شادية  عقوبات  و��شنطن  �ع��ان  على  يومني  بعد  دونيلون 
رو�شيا لا�شتباه ب�شلوعهم يف وفاة �خلبري �لقانوين �شريغي مانييت�شكي 
يف �ل�شجن يف 2009 و�ثنني من �ل�شي�شان بتهمة �رتكاب �نتهاكات �خرى 
حلقوق �الن�شان. وردت رو�شيا �ل�شبت مبنع 18 �مريكيا من دخول �ر��شيها 

�شجن  يف  �شابقون  م�شوؤولون  بينهم 
قر�ر  �لكرملني  وو�شف  غو�نتانامو. 
وجهة  �شربة  بانه  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

للعاقات �لثنائية.
�ذ�  م���ا  ي��ت�����ش��ح  �الط������ار مل  ه����ذ�  ويف 
���ش��ي��ج��ري دون���ي���ل���ون حم����ادث����ات مع 

�لرئي�س �لرو�شي فادميري بوتني.
جمل�س  �شكرتري  خ�شو�شا  ويلتقي 
باترو�شيف  نيكوالي  �لرو�شي  �الم��ن 
ووزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي �شريغي 
الف��روف. و�كتفى دمي��رتي بي�شكوف 
ب�شكل  بالقول  بوتني  با�شم  �ملتحدث 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  �ن  و�����ش���ح  غ���ري 
ميكن �ن ي�شارك يف لقاء بني دونيلون 

وباترو�شيف �ذ� كان ذلك ممكنا بح�شب جدول �عماله .
�وباما  بار�ك  وبح�شب الفروف فان دونيلون يحمل ر�شالة �ىل بوتني من 
�اليام  ك��ث��ري� يف  ت��وت��رت  �ل��ت��ي  �لرو�شية-�المريكية  �ل��ع��اق��ات  �ف���اق  ح��ول 
�ملا�شي  �الول-دي�شمر  كانون  يف  �ملتحدة  �لواليات  ��شدرت  وقد  �ملا�شية. 
بحق  �ر��شيها  زي���ارة  ومنع  �قت�شادية  عقوبات  فر�س  على  ين�س  قانونا 
عن  م�شوؤول  �شخ�س  �ي  وك��ذل��ك  مانييت�شكي  وف��اة  يف  �شالعني  ��شخا�س 

�نتهاكات خطرية حلقوق �الن�شان يف رو�شيا.
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العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 245 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/  حيدر �شيف نيازي حممد نو�ز �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد 
�شياء �حلق حممد ��شغر �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 
�جلن�شية:  ��شغر  حممد  �حلق  �شياء  �عانه/حممد  �ملطلوب  درهم   10.000
باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/23 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء   �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 املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 524 /2012   عم  كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/  كاناكات�شرييل ر�جهافان �شا�شيندر�ن �جلن�شية: �لهند  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للتوكيات  باملر  موؤ�ش�شة 
�لتجارية  للتوكيات  باملر  �عانه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�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 

2013/4/14
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/668 دعوى( �ملنظورة �مام جلنة 
�لوحده  عليه  �ملدعي  على  و�ملرفوعة  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�لدعوى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�����ش��ر�ً  �ع��ان��ه��ا  �مل��ت��ح��رك��ة.  للهو�تف 
 12.00 �ل�شاعة  متام  يف   2013/4/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جلل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لكائن  �للجنة  مبقر  ظهر� 

�ملدعية/ بن �شريفه الد�رة �لعقار�ت.
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  بي جي انرتنا�سيونال لتجارة ال�سفن   )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 303 ملك �والد ر��شد �شعيد �ل�شويدي- ديرة- فريج �ملرر    �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    661840 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1085683 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/4/08 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني الكتبي 
مز�يا-  مركز  ملك   1001 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04 فاك�س/3215356   04  3215355 هاتف:  دبي-  بر 

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  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
رقم  مكتب  �لعنو�ن:   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  �مل�شفي:الكتبي  ��شم 
1001 ملك مركز مز�يا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�أعاه لت�شفية  بي جي انرتنا�سيونال لتجارة ال�سفن  )�س.ذ.م.م( وذلك 
�لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/04/08 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�أو مطالبة  �أي �عرت��س  حماكم دبي بتاريخ 2013/04/08  وعلى من لديه 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، 
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  10768 بتاريخ 2013/4/16    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/390    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /�شتيفان برين�س �يوتي جورج، هندي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف/ موؤ�ش�شة تر�يتك �لتجارية مبوجب 
�جلن�شية  هندية  برين�س-  �شتيفن  �شينوال  �ل�شيدة/  �ىل  وذل��ك   )123892( رقم  رخ�شة 

تعديات �خرى. 
.وعما لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �الع��ان  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل.  �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 
دار الق�ساء  ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/286  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
علي عبد�هلل م�شاعد �مل�شعبي �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )زعيرت لتجارة املالب�س اجلاهزة 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )64250( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:علي عبد�هلل حممد �حمد 
�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 ��شبوعني 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  10768 بتاريخ 2013/4/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1445  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- نا�شيف �ليا�س �للقي�س عن نف�شه وب�شفته مدير� و�شريكا يف �شركة �نرت 
كون�شالت �ف زد �شي و�شركة �نرت كون�شالت م�شيرني )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي  / مي�شيل بيرت كينع برجري وميثله: طارق ح�شني عبد�للطيف عبد�لرحمن �ل�شركال    
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان  مبا �ن �ملدعي / مي�شيل بيرت كينع برجري قد 
وقبل  ح�شوريا-  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/2/7 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة 
�لف�شل يف مو�شوع �لدعوى بندب �خلبري �حل�شابي �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول ما مل يتفق 
�لطرفان على ت�شمية غريه خال ��شبوع من تاريخه تكون مهمته �الطاع على ملف �لدعوى 
�مل�شتند�ت  ��شول  على  و�الط���اع  منها  �خل�شوم  يقدم  �ن  ع�شى  وم��ا  فيها  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت 
وحددت مبلغ خم�شة ع�شر �لف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه �لزمت 
يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  �مل�شاريف. وحددت  �لف�شل يف  و�بقت  �ملحكمة  ب�شد�دها خلزينة  �ملدعى 

ch2E.22 . لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة رقم�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2011/351  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1- موؤ�ش�شة �منيات للتطوير �لعقاري   جمهول 
فرونت  و�ت���ر  ه��ي��ب��دون  /���ش��رك��ة  �مل�شتاأنفة  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ملحدودة قد �قامت �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان قد 
حكمت متهيدي بالدعوى بندب خبري هند�شي وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/16 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف �لقاعة 

ch1C.11  رقم
ق�سم الطعون

 

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 391 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

�شلطان  عبد�هلل  قانونا  ميثلها  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�جلن�شية   �لعربي  عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة  �لعرياين  حمد  �شلطان  حمد 
�فغان�شتان   �جلن�شية:  خان  زربه  خان  نظر  �شياء  عليه:  مدعي  �المار�ت  
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 700 درهم �ملطلوب �عانه/�شياء نظر خان 
زربه خان �جلن�شية: �فغان�شتان  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  2013/5/5 موعد�  �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �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 املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 359 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة/  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لعربي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: ر��شد خلفان �شعيد �خليايل �لكتبي 
�ملطلوب  درهم   350 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية: 
عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لكتبي  �خليايل  �شعيد  خلفان  ر��شد  �عانه/ 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/5/5 موعد� لنظر  �الحد 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�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  10768 بتاريخ   2013/4/16     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 384 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت  ووكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�شليمان  بينت  ز�رينا  نور  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  م�شري  �لعربي 
�جلن�شية: �شنغافورة  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 20000 درهم �ملطلوب 
�عانه/نور ز�رينا بينت �شليمان �جلن�شية: �شنغافورة  عنو�نه: بالن�شر  حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/4/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
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  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  417/ 2013 -جتاري - م ت- �ص- اأظ

�المار�ت   �جلن�شية:  �لثقيلة  و�ملعد�ت  �الالت  لتجارة  �شايت  فور  �شركة   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:�نرت جلوبال لل�شحن وخدمات �لتخل�س ذ.م.م ميثلها مديرها/ �شيبال 
مازومد�ر �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء 
�مل�شتاأنف �شدها توؤدي مبلغ وقدره 7964522+ �لفائدة �لقانونية %12  جمدد� بالز�م 
�ملطلوب �عانه/�نرت جلوبال لل�شحن وخدمات �لتخل�س ذ.م.م ميثلها مديرها/ �شيبال 
مازومد�ر �جلن�شية: �المار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1164 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 
�لثالثة 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  10768 بتاريخ   2013/4/16     
    اعالن بيع باملزاد العلني مل�سنع املحريبي ثريموبال�ص ذ.م.م

الق�سية املدنية الكلية التجارية رقم 2008/270
بناًء على تكليف حمكمة �بوظبي �لتجارية �البتد�ئية �ملوقرة بانتد�بي م�شفيا 
ق�شائيا يف �لدعوى �عاه، حلل  وت�شفية م�شنع �ملحريبي ثريموبا�س ذ.م.م 
موجود�ت  بيع  تقرر  فقد  وت�شفيته،  �مل�شنع  بحل  �ملحكمة  ل��ق��ر�ر  وتنفيذ� 
�مل�شنع باملز�د �لعلني و�لكائن باأبوظبي- م�شفح �ل�شناعية، قطعة 16 بجانب 
�شركة �ملحريبي للنقليات و�لفطيم لل�شيار�ت وذلك يوم �الثنني 2013/4/22 
درهم(  �لف   ( نقدي م�شرتد  تاأمني  مبلغ  �شد�د  مع  �لتا�شعة �شباحاً  �ل�شاعة 
ملزيد من �ملعلومات وللمعاينة يرجى �لتو��شل مع �مل�شفي �لق�شائي/ هاتف 

0506112060
امل�سفي الق�سائي
مانع املن�سوري

اعــــــالن ت�سفية
العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     

    اعالن بالن�سر 
لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2012/3321( �يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
�للجنة �الوىل و�مل��رف��وع��ة من  �مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة )�ب��وظ��ب��ي(  ف�س 
�ملدعى/ موؤ�ش�شة �ال�شار�ت �اللكرتونية وميثلها/ ر�شيد �شلمان حمارب 
الد�رة  �شليو�شنز  �ك�شري�س  عليها/  �مل��دع��ى  �ع���ان  وذل���ك  ع��ل��ي،  �ب��و 
لنظر  حتدد  وقد  ن�شر�ً  �لبهن�شاوي  خ�شر  حت�شني  وميثلها/  �لعقار�ت 
�لدعوى جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/24 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء 

يف مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعاقة.

 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10768 بتاريخ 2013/3/16    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/287  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�شعيد ح�شني حممد �ل�شعايل �لعليلي �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سالون مرت�سى للحالقة  
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )64879( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:عبد�لرحمن عبيد �حمد 
عبيد �لبح �جلن�شية: �المار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/323

ا�سكال تنفيذ احوال

�ىل �مل�شت�شكل �شدها/ رجاء دون�شر- �ملغرب
عنو�نه: بالن�شر

�لتنفيذ رقم  ق��ر�ر  �الول يف  باال�شكال  �ملحكمة خماطبتك  ق��ررت 
2012/638 لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام هذه �ملحكمة للجل�شة 
�ملحددة يف �ل�شاعة )8.30( من يوم 2013/4/25م �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/11م
القا�سي / عبدالغفار احمد حممد

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    اعالن للح�سور امام املحكمة    حمكمة ابوظبي البتدائية

يف الدعوى رقم  2013/343 - جت جز-م ت -اأظ  
�المار�ت    �جلن�شية:  .م.ع  �س  �ملتكاملة  لات�شاالت  �الم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: دياب توفيق ز�يد خمي�س �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 13.221.26 درهم   �ملطلوب �عانه :دياب توفيق ز�يد 
�لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  خمي�س �جلن�شية: �الم��ار�ت  عنو�نه: 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر 
�لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل 
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 
بتاريخ  �الق��ل. �شدر  �ي��ام على  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   قبل �جلل�شة 

2013/4/8:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لثاثاء 16 �بريل 2013 �لعدد 10768      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/351 - جت جز-م ت -اأظ  

�المار�ت    �جلن�شية:  .م.ع  �س  �ملتكاملة  لات�شاالت  �الم���ار�ت  مدعى/�شركة 
�المار�ت     �جلن�شية:  �لقبي�شي  حبيب  د�شمال  حممد  �شاحله  عليه:  مدعى 
 : �عانه  �ملطلوب  دره���م     13164 بقيمة  مالية  �ل��دع��وى: مطالبة  مو�شوع 
�شاحله حممد د�شمال حبيب �لقبي�شي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�الربعاء  �ملحكمة يوم  �ع��اه وح��ددت  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30
مذكرة  �ي��د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ :2013/4/8
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لثاثاء 16 �بريل 2013 �لعدد 10768      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/304 - جت جز-م ت -اأظ  

�المار�ت    �جلن�شية:  .م.ع  �س  �ملتكاملة  لات�شاالت  �الم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حممد �شامل �خلبي�شي �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
�شامل  :حم��م��د  �ع��ان��ه  �مل��ط��ل��وب  دره���م   11.651.33 مببلغ   مالية  مطالبة 
�خلبي�شي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/12 موعد� لنظر 
�لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ :2013/4/10
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لثاثاء 16 �بريل 2013 �لعدد 10768      

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3281 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ��شرف �بو �حل�شن علي عبد�لعزيز �جلن�شية: م�شر �ملنفذ �شده : 
ح�شن عبد�هلل �لبا�شرت و�ال�شباغ �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عانه:  ح�شن 
�ن طالب  بالن�شر مبا  �المار�ت عنو�نه:  �لبا�شرت و�ال�شباغ �جلن�شية:  عبد�هلل 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2253 
عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/24 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-  
�لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 908و907 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعيان/1- حنيف التي عبد�لقادر التي رحيم خاتون 2-عبد�خلالق عامل موند�ل 
و�لنقليات  للمقاوالت  �حلديثة  �جلزيرة  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية: 
�ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاوالت  �حلديثة  �جلزيرة  �عانه/ 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/24 �ملو�فق  �الربعاء 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية مدينة حممد بن ز�يد �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  2013/3/31
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 108 /2013 عم كل- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �بر�هيم حممد �بو �حمد �جلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه: �شرينغ  
�شيتي الد�رة �ملر�فق �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملر�فق  الد�رة  �شيتي  �شرينغ  �عانه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/525 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �شركة فريوز للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة   �لعنو�ن بالن�شر 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/3/14م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح /�شركة �نتريكو للديكور ذ.م.م بالتايل: 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية 
بامل�شاريف منها مائتي درهم مقابل  و�لزمتها  وق��دره  74317.70 درهم  مبلغ 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/14 حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام  توفيق عبدالغني    
 رئي�ص الدائرة التجارية اجلزئية  الوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        



13

•• املنطقة الغربية-وام: 

فعاليات معر�س  م�شاركته يف  �لغربية  �ملنطقة  تنمية  �ختتم جمل�س 
هانوفر  ��شت�شافته مدينة  �لذي   2013 �ل��دويل  �ل�شناعي  هانوفر 
�الأملانية ويعد �أحد �أهم �لفعاليات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف جمال �ل�شناعة 
يف  �أقيم  �ل��ذي  �ملعر�س  يف  �ملجل�س  �شارك  �مل�شتد�مة.  و�لتكنولوجيا 
خال �لفرتة من �لثامن حتى 12 من �شهر �إبريل �جلاري بالتعاون 
�أبوظبي ومب�شاركة عدد من  �إمارة  �لتنمية �القت�شادية يف  مع د�ئرة 
�جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية وموؤ�ش�شات وم�شانع وطنية من 
�إم��ار�ت �لدولة حتت �شقف و�حد �شمن جناح يهدف الإبر�ز  خمتلف 

عموما  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  و�لتطور  �لتقدم  م�شتوى 
�أهم  �إب���ر�ز  على  �ملجل�س  م�شاركة  وتركز  خ�شو�شا.  �أبوظبي  و�إم���ارة 
�لقطاعات �القت�شادية �لتي توفر فر�شا ��شتثمارية هامة من خال 
�مل�شاريع �لتطويرية �لكرى �لتي ت�شهدها �ملنطقة �لغربية خ�شو�شا 
ت�شليط  عن  ف�شا  �مل�شتد�مة..  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  جماالت  يف 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  ت�شجيع  يف  �ملجل�س  دور  على  �ل�شوء 
�لتي من �شاأنها جعل �ملنطقة �لغربية وجهة ��شتثمارية و�عدة ودعم 
�ملحلي  �لناجت  يف  �مل�شاهمة  وزي���ادة  �ملنطقة  يف  متنوع  �قت�شاد  تنمية 
�ملزروعي  ع��ز�ن  ب��ن  �شعادة حممد حمد  ل��ل��دول��ة. و���ش��رح  �الإج��م��ايل 
مدير عام جمل�س تنمية �ملنطقة �لغربية يف بيان �شحفي ..�أن �ملجل�س 

معر�س  يف  �لتو�يل  على  �لر�بعة  للمرة  م�شاركته  خال  من  حر�س 
باأن  منوها   2030 �لغربية  خطة  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  هانوفر 
�أبوظبي هدفت  م�شاركته بالتعاون مع د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف 

�إىل �لت�شويق و�لرتويج للمنطقة يف �شتى �ملجاالت.
للتعريف  ه��ذ� �حل���دث تعد خ��ط��وة مهمة  �مل�����ش��ارك��ة يف  �أن  و�أ���ش��اف   
بالفر�س �ال�شتثمارية �جلديدة �ملتوفرة يف مدن �لغربية كون �ملجل�س 
�جلهة �ملركزية �مل�شوؤولة عن تن�شيق وتطوير عملية �لتنمية و�لرتويج 
�ل�شبل  جميع  و�ت��خ��اذ  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  للفر�س 
للو�شول بها �إىل �لوجهة �الأوىل لاأعمال و�مل�شاريع �ال�شتثمارية من 
�مل�شاركات �حليوية يف �لندو�ت و�ملحافل و�ملنا�شبات �الإقليمية  خال 

ركزت  �ملعر�س  يف  �ملجل�س  م�شاركة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار  و�لعاملية. 
على �أهمية �لدور �لفعال �لذي يلعبه يف �لتطوير �ل�شامل للمنطقة 
�ل��غ��رب��ي��ة وت��ع��زي��ز م�����ش��اري��ع �ل��ت��ط��وي��ر �حل��ال��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة يف �ملجاالت 

�الجتماعية و�القت�شادية و�ل�شياحية و�لثقافية.
 يذكر �أن معر�س هانوفر يعد من �أكر �ملعار�س �ملتخ�ش�شة يف جمال 
�آالف  �شتة  ح��و�يل  فيه  و�شارك  و�لتكنولوجية  �ل�شناعية  �البتكار�ت 
خم�شة  م��دى  على  �شخ�س  �أل��ف   200 ح��و�يل  يوميا  وز�ره  ع��ار���س 
�أيام. ومت تنظيم �ملعر�س هذ� �لعام حتت �شعار �شناعة متكاملة حيث 
جماالته  بني  �ل�شناعة  لقطاع  �مل�شتمر  �لتكنولوجي  �لتكامل  على 

�ملختلفة.

م�شاركة متميزة ملجل�س تنمية املنطقة الغربية يف معر�س هانوفر 2013
املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

�طلقت د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف دبي 
�ملتميزة  �أد�ء برنامج دبي للخدمة  موؤ�شر 
�أ�شحاب  م���ن  �ل�����ش��رك��ات  ب������اأد�ء  و�مل��ت��ع��ل��ق 
�لعامات �لتجارية و�لتجزئة �مل�شاركة يف 
جائزة برنامج دبي للخدمة �ملتميز خال 
 .2013 وحتى   2008 بني  ما  �لفرتة 
�إد�رة  �أعدته  �ل��ذي  �ملوؤ�شر،  �إط��اق  وياأتي 
قيا�س  بهدف  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتميز  �جل��ودة 
�مل�شاركني وم�شتوى  �أعد�د  �لنمو يف  ن�شب 
�ملقدمة  وج��ودة �خلدمات  ثقة  �لزيادة يف 
�الأعو�م  خال  �القت�شادية  �لقطاعات  يف 

�ملا�شية.
 2008 �لعام  من  �ملوؤ�شر  بيانات  وتظهر 
�لتجزئة  بتجار  �خلا�شة   ،2012 وحتى 
ثقة  �أن  ع��ام  ب�شكل  �لقطاعات  خمتلف  يف 
�ل��ع��م��اء وج����ودة �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة من 
�مل�����ش��اه��م��ة يف دفع  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ع���و�م���ل 

�لتجارية  �لعامات  �أ�شحاب  �أعمال  منو 
وحمال �لتجزئة، يف حني دفعت �لظروف 
2009 �لعديد من  �القت�شادية يف �لعام 
�إعادة هيكلة مو�ردها، كما  �ل�شركات نحو 
 2009 �ل��ع��ام  �ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن  �شهدت 
�أي�شا حت�شينات مهمة يف �ملعايري �خلا�شة 

بخدمة �لعماء.
ب��و���ش��ن��ني، م��دي��ر تنفيذي  وق����ال حم��م��د 
لقطاع �جلودة و�لتميز �ملوؤ�ش�شي يف د�ئرة 
�أن  �مل��وؤ���ش��ر  ي��وؤك��د  �الق��ت�����ش��ادي��ة:  �لتنمية 
هنالك �أعد�د متز�يدة من جتار �لتجزئة 
�ملنطقة  يف  �لتجارية  �لعامات  و�أ�شحاب 
�إث��ر�ء جتربة خدمة  يركزون على  �لذين 
�جلودة  ق��ط��اع  يلعب  هنا  وم��ن  �ل��ع��م��اء، 
و�لتميز �ملوؤ�ش�شي دور� حموريا يف مر�قبة 
�مللهمة  �لتجزئة  وجت��ار  �خلدمة  معايري 

ملو��شلة حت�شني �خلدمة و�البتكار .
و�أ������ش�����اف ب���و����ش���ن���ني: �رت����ف����ع ع�����دد جتار 
�جلائزة  ب��رن��ام��ج  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �لتجزئة 

 2012 من  �لعام  �لربع  يف   1430 �إىل 
يف حني بلغت ما ال يقل عن 878 �شركة 
2008 بزيادة  يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 
�الإح�شاء�ت  و�أظ���ه���رت   .90% ق���دره���ا 
�لربع  يف  �مل�شاركني  �إج��م��ايل  �أن  �الأخ���رية 
 1603 ه���و   2013 �ل���ع���ام  م���ن  �الأول 
تاجر ي�شكلون ما يزيد عن 150 عامة 
جتارية على �مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل. 
وتظهر تلك �لنتائج حجم �لنمو يف قطاع 
�ل��ت��ج��زئ��ة وم���دى �ل��ف��ائ��دة �ل��ت��ي حتققها 
يف  �ملتميزة  للخدمة  دب��ي  برنامج  ج��ائ��زة 
حت�شني �إد�رة �ل�شركات لتوقعات �لعماء، 
�مل���م���ار����ش���ات يف جمال  �أف�������ش���ل  وت��ط��ب��ي��ق 

�خلدمة �ملتميزة .
للخدمة  دب�����ي  ب���رن���ام���ج  ج����ائ����زة  ت���ه���دف 
�لتنمية  د�ئ�����رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة 
تعزيز  �إىل   ،2002 �لعام  يف  �القت�شادية 
وت���ط���وي���ر م���ع���اي���ري �الأع�����م�����ال و�خل���دم���ة 
تعميم  ج���ان���ب  �إىل  ل���ل���زب���ائ���ن،  �مل���ق���دم���ة 

ثقافة �لتميز يف �الأد�ء يف قطاع �خلدمات 
و�ل��ت��ج��زئ��ة ب���اإم���ارة دب���ي ودول����ة �الإم����ار�ت 
وم�شتمر�ً.  م��ت�����ش��ارع��اً  من���و�ً  ت�شهد  �ل��ت��ي 
باملكانة  �الحتفاظ  �إىل  �لرنامج  ويهدف 
كوجهة  دب���ي  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل��رم��وق��ة 
مف�شلة للتجارة وقطاع �لتجزئة. وت�شاهم 
�خلدمة �ملتميزة يف تعزيز قدرة �ملوؤ�ش�شات 
على حتديد م�شوؤولياتها من �أجل حت�شني 

نوعية �خلدمة �ملقدمة للزبائن.
و�أ�شار بو�شنني �إىل �أن �لدر��شة �لتي �شملت 
نحو 25000 عملية تقييم من �ملت�شوق 
�ل�شري يف برنامج �جلائزة، حيث �أظهرت 
عملو�  �جل���ائ���زة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  جميع  �أن 
�لعماء،  خ��دم��ة  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى حت�����ش��ني 
وقامو� بنتائج ملمو�شة يف قطاع �الأعمال 
باإمارة دبي، و�أعتر قطاع �لهاير ماركت، 
و�ملاب�س، و�الأحذية، و�ملطاعم، و�ملقاهي، 
�لقطاعات  م���ن  �الل���ك���رتون���ي���ات  وق���ط���اع 
�لر�ئدة يف تفعيل خدمة �لعماء وتغطية 

�شريحة و��شعة من �مل�شتهلكني و�لتعرف 
على مقرتحاتهم.

�لعام  منذ  جمعت  �لتي  �لبيانات  وتظهر 
�ل�شركات  من  عدد  ��شتمر�رية   2008
�لعماء  خ���دم���ة  م���ع���اي���ري  حت�����ش��ني  يف 
�ل��ت��ج��اري )�خلدمات  دب���ي  ب��ن��ك  وه����م: 
)معر�س  ني�شان  ل���اأف���ر�د(،  �مل�شرفية 
�ل�شفر  خل����دم����ات  دن����ات����ا  �ل���������ش����ي����ار�ت(، 
لل�شر�فة  �لدولية  �لر�شتماين  )�ل�شفر(، 
)�ل�شر�فة(، �شيدلية بن �شينا )�شيدلة(، 
�ليو�شف  )كافيه(،  �شتون كرميري  كولد 
مارينا  )�الإلكرتونيات(،  لاإلكرتونيات 
)�الأث���اث(،  �لغريب  �لرئي�شية  �لد�خلية 
)جموهر�ت(،  للمجوهر�ت  جولد  بيور 
�شومو   ، )ب�������ش���ري(  ل���ل���ن���ظ���ار�ت  �جل���اب���ر 
�شوب  في�س  ذ�  )م��ط��ع��م(،  وب��ن��ت��و  �شو�شي 
)�الأح�����ذي�����ة(،  دوين  م����ارك����ت(،  )ه���اي���ر 

تريومفي )�ملاب�س(.
�أحمد  ���ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت  �ل�������ش���دد،  ه����ذ�  ويف 

لقطاع  �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب�����ش��ري، 
و�لتميز  �جل��������ودة  �إد�رة  يف  �الأع������م������ال 
�القت�شادية:  �لتنمية  د�ئ��رة  يف  �ملوؤ�ش�شي، 
ال ياأتي �لتميز يف خطوة و�إمنا من خال 
و�الآليات،  �مل��ب��ادر�ت  من  �شل�شلة  ممار�شة 
وه���ي مب��ث��اب��ة رح��ل��ة ط��وي��ل��ة ذ�ت م���ردود 

لذ�  و�لبعيد،  �ملتو�شط  �مل��دى  على  ونتائج 
�لتجارية  �مل��ح��ال  �أ���ش��ح��اب  جميع  ن��دع��و 
و�ل��ع��ام��ات �ل��ت��ج��اري��ة �إىل �الن�����ش��م��ام يف 
و�ل�شعي  �ملتميزة،  للخدمة  دب��ي  برنامج 
�مل��ع��اي��ري و�لقدرة  �ل��ت��األ��ق وحت�����ش��ني  ن��ح��و 
�ملر�تب  �أع��ل��ى  ت��ب��و�أ  وب��ال��ت��ايل  �لتناف�شية، 
�ل��ع��م��اء وتطبيق  ���ش��ع��ي��د خ���دم���ة  ع��ل��ى 

�أف�شل �ملمار�شات .
و�أ����ش���اف���ت ���ش��ي��خ��ة: ���ش��ي��ت��م �الإع������ان عن 
�لبيع  ومنافذ  �لتجاري  �لعامات  �أف�شل 
يف تقدمي �خلدمة �ملتميزة للعام 2012 
خال �حلفل �ل�شنوي جلو�ئز متيز قطاع 
�لذي   2013 �أب���ري���ل   29 يف  �الأع���م���ال 
تقييم  و���ش��ي��ت��م  دب����ي،  �ق��ت�����ش��ادي��ة  تنظمه 
�ل�����ش��رك��ات م���ن خ����ال �أك�����رث م���ن 100 
مت�شوق �شري مدربني على قيا�س معايري 
�خل��دم��ات يف �مل��ح��ات �مل�����ش��ارك��ة، وتعطى 
جتار  م��ن  للم�شاركني  �ملف�شلة  �لتقارير 

�لتجزئة يف وقت الحق .

يظهر ن�سب النمو وجودة اخلدمات املقدمة للعمالء

اقت�شادية دبي تطلق موؤ�شر اأداء برنامج دبي للخدمة املتميزة لل�شركات من العام 2008 وحتى 2012

•• اأبوظبي-وام:

ل���د�ئ���رة �لتنمية  �ل��ت��اب��ع  ل���اأع���م���ال  �أب���وظ���ب���ي  �أجن�����ز م���رك���ز 
معاملة   700 و  �أل���ف���ا   13 ح����و�يل  �أب���وظ���ب���ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
ترتبط  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  م�شتوى  على  �لتجارية  للرت�خي�س 
�لربط  تفعيل  منذ  �الإم���ارة  يف  حملية  حكومية  جهات  بثمان 
�الإل����ك����رتوين م��ع��ه��ا م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �جل������اري. و�أ�����ش����ادت جهات 
�شجلتها  �لتي  �الإيجابية  بالنتائج  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  حكومية 
ع��م��ل��ي��ة �ل���رب���ط �الإل����ك����رتوين م���ع م��رك��ز �الأع���م���ال يف �شرعة 
�إجناز �ملعامات وتب�شيط �الإجر�ء�ت مبا يعك�س حر�س قيادة 
وحكومة �إمارة �أبوظبي �لر�شيدة على �أهمية دعم �جلهود كافة 
وك�شفت  ب��االإم��ارة.  �القت�شادية  �مل�شرية  �إث��ر�ء  يف  ت�شهم  �لتي 
�لبيانات �ل�شادرة عن مركز �أبوظبي لاأعمال �أن هناك حو�يل 
مع ثمان جهات  �إلكرتونيا  �أجنزت  معاملة   700 و  �ألفا   13
يقدمها  رئي�شة  خ��دم��ات  ث��اث  ب��ني  ت��وزع��ت  حكومية حملية 
�الأع��م��ال �خلا�شة  خ��دم��ات  تقدمي  لعمائه ترتكز يف  �مل��رك��ز 
لاأعمال  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �لتجاري  و�لرتخي�س  بالت�شجيل 
و�مل�شتثمرين  لل�شركات  عر توفري خدمات تفاعلية ون�شائح 
�ملدير  �لرميثي  ر����ش��د  حممد  ق��ال  ناحيته  م��ن  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
�أبوظبي  �إن مركز  باالإنابة  لاأعمال  �أبوظبي  ملركز  �لتنفيذي 
لاأعمال يعد �إحدى �ملبادر�ت �ملتميزة �لتي تبنتها حكومة �إمارة 
�أبوظبي لتاأ�شي�س بيئة �أعمال مثالية وفق معايري دولية وذلك 
وتنمية  تطوير  ت�شتهدف  �شاملة  ��شرت�تيجية  خطة  �شمن 
�لقطاعات �القت�شادية �ملختلفة. و�أ�شاف �أن �ملركز يحقق �أحد 
خلق  وه��و   2030 �الإقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  مرتكز�ت  �أه��م 
بيئة �أعمال مثالية ت�شهم يف جعل �إمارة �أبوظبي مركز� جتاريا 
و��شتثماريا مهما يف �ملنطقة وذلك من خال تبني م�شروعات 
ومبادر�ت تلبي تطلعات رجال �الأعمال و�مل�شتثمرين. و�أفادت 
بيانات مركز �أبوظبي لاأعمال باأن �إد�رة بلدية �أبوظبي جاءت 
يف مقدمة �جلهات �حلكومية �لتي �شجلت �إجناز� يف �ملعامات 
�الإلكرتونية حلو�يل ثمانية �آالف و 38 معاملة منذ �إطاق 

ثانية  �ل��ن��ق��ل  د�ئ����رة  ح��ل��ت  .. فيما  �مل��رك��ز  م��ع  �ل��رب��ط  عملية 
م�شجلة حو�يل 23 �لفا و 20 معاملة و�حتل �ملجل�س �الأعلى 
معامات  �شت  و  �أل��ف��ا   22 م�شجا  �لثالثة  �ملرتبة  للبرتول 
نتائج  وم��ن  معه.  �الل��ك��رتوين  �لربط  بد�ية  منذ  �إلكرتونية 
�لربط �الإلكرتوين ملركز �أبوظبي لاأعمال مع باقي �جلهات 
بلدية  �إد�رة  مع  �إلكرتونية  معاملة   828 �الأخرى مت �إجناز 
�شركة  مع  �الإلكرتونية  �ملعامات  ع��دد  و�شل  بينما   .. �لعني 
211 معاملة منذ فر�ير  �أبوظبي لل�شرف �ل�شحي حو�يل 
 136 ح��و�يل  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  �إد�رة  و�شجلت  �ملا�شي 
معاملة �إلكرتونية بعد �لربط مع مركز �الأعمال. و�أكد حممد 
ر��شد �لرميثي �أن مركز �أبوظبي لاأعمال �لتابع للد�ئرة بد�أ 
حكومية  جهات  ثمان  مع  �الإل��ك��رتوين  للربط  فعليا  تطبيقا 
و�إد�ر�ت  �لنفايات  الإد�رة  �أبوظبي  ومركز  �أبوظبي  وهي غرفة 
لل�شرف  �أب��وظ��ب��ي  و�شركة  و�لغربية  و�أب��وظ��ب��ي  �لعني  بلدية 
�ل�����ش��ح��ي ود�ئ�����رة �ل��ن��ق��ل و�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول. ونوه 
مركز  ب��ني  �مل�����ش��رتك  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  مب�شتوى  �لرميثي 
�اللكرتونية  لاأنظمة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  ل��اأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي 
و�ملعلومات و�ل��ذي يقدم �لدعم �لفني �ل��ازم الإمت��ام عمليات 
�لربط �اللكرتوين مع �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعاقة وذلك 
�لر�مية  �ال�شرت�تيجية  �أهد�فه  حتقيق  على  حر�شه  �إط��ار  يف 
�ىل حتقيق حكومة �أبوظبي �اللكرتونية. وقال �إنه يجري يف 
ع�شر جهات  �أك��رث من  مع  �لربط  على  �لعمل  �لر�هن  �لوقت 
كافة  �إجن���از  ن�شبة  لت�شل  �جل���اري  �ل��ع��ام  نهاية  م��ع  حكومية 
معامات �لرت�خي�س �لتجارية �إلكرتونيا �إىل 90 يف �ملائة .. 
بن�شبة  �إلكرتونية  ب�شورة  �لرت�خي�س  �إ�شد�ر  يتم  �أن  متوقعا 
تفعيل  يتم  عندما   2014 �ل��ع��ام  نهاية  م��ع  �مل��ائ��ة  يف   100
�لربط مع نحو 28 جهة حكومية يف مركز �أبوظبي لاأعمال. 
و�أو�شح �لرميثي �أن تز�يد �لدور �لذي يقوم به �لقطاع �خلا�س 
يف رفع و��شتد�مة �لنمو يف �القت�شاد �ملحلي فاإن مركز �أبوظبي 
مثالية  بيئة  ت��وف��ري  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ليحقق  ج���اء  ل��اأع��م��ال 
لاأن�شطة �القت�شادية يف �إمارة �أبوظبي وليكون عاما مهما 

روؤية  حم��دد�ت  وفق  م�شتد�مة  �قت�شادية  تنمية  حتقيق  نحو 
�لتنفيذي ملركز  �ملدير  و�أو�شح   .2030 �أبوظبي �القت�شادية 
�ملركز  بني  �اللكرتوين  �لربط  �إن  باالإنابة  لاأعمال  �أبوظبي 
وباقي �جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية يف �إمارة �أبوظبي 
�لقطاع  وموؤ�ش�شات  �ل�شركات  ميثل حمطة مهمة ال�شتقطاب 
�خلا�س من د�خل �الإمارة وخارجها من خال ما يقدمه �ملركز 
من خدمات �لنافذة �لو�حدة وتقدمي �ال�شت�شار�ت �لفنية حول 
�إجر�ء�ت �لرت�خي�س و�الإجر�ء�ت �لر�شمية و�لقانونية �خلا�شة 
و�ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �الأن�����ش��ط��ة  �أن�����و�ع  مب��م��ار���ش��ة خم��ت��ل��ف 
دفع م�شرية  ت�شهم يف  �لتي  �الأن�شطة  و�خلدمية وغريها من 
�لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �إمارة �أبوظبي يف ظل قيادتها 
يف  جاء  لاأعمال  �أبوظبي  مركز  �نطاق  �أن  يذكر  �لر�شيدة. 
وقت ت�شهد فيه حركة معامات �لرت�خي�س لرجال �الأعمال 
و�لعماء يف �إمارة �أبوظبي زيادة مطردة جتاوزت حو�يل 180 
�ألف معاملة خال عام 2012 مما يوؤكد �أن �ملركز ي�شكل نقلة 
نوعية يف �أد�ء د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خال �لفرتة �ملقبلة 
حيث ت�شري �لتوقعات �إيل زيادة ملمو�شة حلو�يل ع�شرة يف �ملائة 
يف عدد معامات �لرت�خي�س �لتجارية يف �إمارة �أبوظبي خال 
�لعام �جلاري. ومن �ملتوقع �أن يحدث مركز �أبوظبي لاأعمال 
بالرت�خي�س  �ملرتبطة  �ملعامات  تنفيذ  م�شار  نوعية يف  نقلة 
�لتجارية عر �الأنظمة �اللكرتونية بعد �إمتام عمليات �لربط 
�ملحلية مرتجما  و�ل��دو�ئ��ر  �الل��ك��رتوين مع خمتلف �جلهات 
�لر�مية  �أبوظبي  �إم��ارة  حكومة  ��شرت�تيجية  توجهات  بذلك 
�أبوظبي  مركز  ويعكف  �اللكرتونية.  للحكومة  �لتحول  �إىل 
خمتلف  مع  �الل��ك��رتوين  �لربط  عملية  �إمت��ام  على  لاأعمال 
�أبوظبي �الحتادية و�ملحلية منها  �إمارة  �جلهات �حلكومية يف 
�أبوظبي مركز�  �إم��ارة  �إىل جعل  و�شوال  �ملقبلة  �لفرتة  خال 
ر�ئد� على �مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل يف حتقيق تعاماتها 
�حلكومية �إلكرتونيا مما يعزز من موقعها �لريادي بني �لدول 
�لتي تعمل على تطبيق �الأنظمة �اللكرتونية ذ�ت �ملو��شفات 

�لعاملية.

•• ابوظبي-الفجر:

�لتقي جر�هام كوك، �لرئي�س و�ملوؤ�ش�س جلائزة �ل�شفر �لعاملية 
مع �العامي �لدكتور جمال �ملجايدة و�العامية حنني �لد�ود 
هوتلز  موقع  وم��دي��رة  لاعام  ميديا  �آيري�س  �شركة  مديرة 
�ل�شفر  قمة  فعاليات  خال  وذلك  بابوظبي،  ري�شتورنت�س  �ند 

�لعاملية �لتي عقدت خال �ليومني �ملا�شيني يف �بوظبي. 
�آيري�س ميديا يف تطوير  ب��ه  �ل��ذي تقوم  ب��ال��دور  ك��وك  و����ش��اد 
�ملوقع  �الع��ام �الجتماعي عر �النرتنيت من خال �ط��اق 
�ند  هوتلز  �الم��ار�ت  بدولة  �ل�شياحة  يف  �ملتخ�ش�س  �الخباري 
ري�شتورنت�س www.hotelandrest.com ووجه كوك 
ري�شتورنت�س  �ند  هوتلز  وموقع  ميديا  �آيري�س  لفريق  �لدعوة 

.www.hotelandrest.com
�ل�شرق  ملنطقة   2013 �لعاملية  �ل�شفر  جو�ئز  حفل  حل�شور 
�ل��ق��ادم علي هام�س  6 مايو  ي��وم  �شيقام بدبي  �ل��ذي  �الأو���ش��ط 

معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي . 
كما وجه �لدعوة حل�شور حفل جو�ئز �ل�شفر �لعاملية 2013 
�ملقرر �قامته يف ال�س فيغا�س بالواليات �ملتحدة �المريكية يف 

نهاية �لعام �حلايل .
وتعرف هذه �جلو�ئز با�شم �و�شكار �ل�شياحة �لعاملية .

وي�شوت حو�ىل 200 �ألف من �ملهنيني بينهم خر�ء فى عامل 
�ل�شفر ووكاالت �ل�شفر و�ل�شركات �ل�شياحية و�لنقل و�ملنظمات 
�ل�شياحية من �أكرث من 160 دولة يف جميع �أنحاء �لعامل فى 

تر�شيح �لفائزين ومن يح�شل على �لعدد �الأكر من �ال�شو�ت 
يح�شل على �جلائزة.

جهات حكومية ت�شيد بنتائج الربط الإلكرتوين مع مركز اأبوظبي لاأعمال 

غراهام كوك يدعو اآيري�س ميديا حل�شور حفل جوائز ال�شفر العاملية 

العربية للطريان تطلق رحاتها 
اإىل اأبها يف اململكة العربية ال�شعودية

•• ال�شارقة-الفجر: 

�م�س  �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  �قت�شادي يف منطقة  ط��ري�ن  �شركة  و�أك��ر  �أول   ، للطري�ن  �لعربية  �أعلنت 
�ل�شارقة،  يف  �لرئي�شي  مركزها  من  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �أبها  مدينة  �إىل  �ملبا�شرة  رحاتها  �إط��اق  عن 
 ،2013 مايو   22 من  و�ب��ت��د�ء�ً  عاملياً.  و�لثمانون  و�خلام�شة  �ململكة  يف  لل�شركة  �لثامنة  �لوجهة  بذلك  لت�شبح 
�أكرث �شهولة وماءمة  �ملدينتني  �ل�شفر بني  �شيجعل  �أبها، مما  �إىل  �أ�شبوعية  �شت�شري �لعربية للطري�ن 3 رحات 
�لذهاب مطار  �شتغادر رحات  و�ل�شبت، حيث  �أيام �الثنني و�خلمي�س  �لرحات �جلديدة  للم�شافرين. و�شتنطلق 
�ل�شارقة �لدويل يف متام �ل�شاعة 12:50 لت�شل �إىل �أبها يف �ل�شاعة 14:40، يف حني تنطلق رحات �الإياب من 

�أبها يف نف�س �ليوم �ل�شاعة 15:20 لتحط يف �ل�شارقة يف متام �ل�شاعة 19:10.
وبهذه �ملنا�شبة، قال عادل علي، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لعربية للطري�ن : يعك�س �إطاق خدماتنا �جلديدة �إىل 
�أبها �لتز�م �لعربية للطري�ن �لد�ئم بتو�شيع �شبكة وجهاتها وتقدمي �أف�شل خيار�ت �لقيمة مقابل �ملال لعمائها يف 
�ململكة. حيث د�أبت �ل�شركة، منذ �إطاق عملياتها يف �ململكة يف �لعام 2004 على تو�شيع �شبكة عملياتها ب�شكل د�ئم 

لت�شم عدد�ً متنامياً من �ملدن على �متد�د �ململكة .
وت�شري �لعربية للطري�ن حالياً 88 رحلة �أ�شبوعية �إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية من مر�كزها �لرئي�شية يف �ل�شارقة 
و�ال�شكندرية. وهي ت�شعى ب�شكل متو��شل �إىل تعزيز �شبكة خدماتها �لتي تربط بني خمتلف �أرجاء �لعامل �لعربي، 

لتقدم لعمائها خيار�ت �أو�شع لل�شفر �جلوي وبتكلفة �قل. 
و�لدمام،  �مل��ن��ورة،  و�ملدينة  وج��دة،  �لريا�س،  �إىل  مبا�شرة  رح��ات  للطري�ن  �لعربية  ت�شري  �أب��ه��ا،  �إىل  وباالإ�شافة 
يف  تقع  �لتي  ع�شري  منطقة  عا�شمة  �أبها  مدينة  وتعد  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  يف  و�لطائف  وينبع،  و�لق�شيم، 
خابة،  طبيعة  من  به  ماتتمتع  بف�شل  متميزة  �شياحية  وجهة  وتعتر  �ململكة.  من  �لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة 

كجبالها �خل�شبة وطق�شها �ملو�شمي.
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فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ حياه عبدو 
حممد- �أثيوبية �جلن�شية- 
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا  رق�����م     
)1027138(      �شادر 
من �أثيوبيا.من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت�������ش���ال 

 050/6693337

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ مارجورى 
فلبينية   - كا�شتيل  �شاو�شا 
�جلن�شية- جو�ز �شفرها  رقم     
)5810774(      �شادر 
يجده  �ل���ف���ل���ب���ني.م���ن  م����ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 052/8619006

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  �مل����دع����وة/ ت���ي���ز� لو 
تاجنارور�جن �جن    - فلبينية 
�جلن�شية- جو�ز �شفرها  رقم     
�شادر        )3301649(
يجده  �ل���ف���ل���ب���ني.م���ن  م����ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 052/9726190

فقدان جواز �سفرت
زمان  جيكلو  �ملدعو/  فقد  
��شماعيل علي- بنجادي�س 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
�شادر        )435621(
يجده  بنجادي�س.من  من 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6693337

فقدان جواز �سفرت
فياكا�شارال  �ملدعو/  فقد  
هندي   - ري�����دي  �م���رن���اث���ا 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره رقم     
)1316885(      �شادر 
م��ن �ل�����ش��ع��ودي��ة.م��ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 056/1069884

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
باك�شتاين  ن��و�ز-  رب  ب�شري 
رقم   �شفره  �جلن�شية-جو�ز 
)3842511(      �شادر 
يجده  ب��اك�����ش��ت��ان.م��ن  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6693337



•• �شان فران�شي�شكو-وام:

�لتكنولوجيا  ق��ط��اع  وق����ادة  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  وف���د  ن��اق�����س 
�إجتماعهما �لذي عقد على هام�س  �لنظيفة يف �شان فر�ن�شي�شكو خال 
�آفاق �ل�شر�كة و�لتعاون  منتدى �شان فر�ن�شي�شكو للتكنولوجيا �لنظيفة 
ز�يد  �لقطاع. و�شم وفد جائزة  �لتي تعنى بهذ�  �الأمريكية  مع �جلهات 
قطاع  يف  �الب��ت��ك��ار  ت�شجيع  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة 
�لطاقة �ملتجددة و�لتنمية �مل�شتد�مة �شركة دي اليت �لتي تتخذ من �شان 
فر�ن�شي�شكو مقر� لها و�لفائزة بجائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل 2013 عن 
�شلطان  �لدكتور  ق��ال  ناحيته  من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  فئة 
�أحمد �جلابر مدير عام جائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل..�إن �شان فر�ن�شي�شكو 

متتلك ثقافة عميقة وتاريخا عريقا يف جمال �البتكار ف�شا عن قاعدة 
و��شعة من �شركات �لتكنولوجيا �لنظيفة. و�أو�شح �أن جائزة ز�يد لطاقة 
�ملوؤ�ش�س  دع��ائ��م��ه  �أر���ش��ى  �ل���ذي  �ل��ع��ري��ق  �الإرث  م��ن  �مل�شتوحاة  �مل�شتقبل 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه تنطلق من روؤية عاملية 
تهدف �إىل تكرمي وت�شجيع �البتكار يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�لتنمية 
�مل�شتد�مة م�شري� �إىل �أن �جلائزة وغريها من �ملبادر�ت يف دولة �الإمار�ت 
�شاعدت على توجيه �أنظار �لعامل �ىل �مل�شاعي �لتي تبذلها �لدولة بهدف 
�أن دي . اليت �شاهمت حاليا  ن�شر �لطاقة �ملتجددة يف �ملنطقة. و�أ�شاف 
يف حت�شني �لظروف �حلياتية الأكرث من 15 مليون �شخ�س حول �لعامل 
�ملنازل  تزويد  �إىل  �شعيا  �ملحمولة  �ل�شم�شية  �لطاقة  با�شتخد�م م�شابيح 
للتحديث  قابلة  قيا�شية  �شم�شية  طاقة  باأنظمة  �ل�شغرية  و�ل�شركات 

موؤكد� �أن هذه �جلهود وغريها كفيلة باأن حتقق �الأثر �لذي نتطلع �إليه 
�الأ�شا�س �لذي ترتكز عليه جائزة ز�يد  �لعامل وهذ� هو  �أنحاء  يف جميع 
مديرة  �حلو�شني  ن��و�ل  �لدكتورة  تطرقت  جهتها  من  �مل�شتقبل.  لطاقة 
مايني  �أربعة  قيمتها  تبلغ  �لتي  �جلائزة  و�أه���د�ف  ر�شالة  �إىل  �جلائزة 
دوالر..فيما قال دون تاي�س �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة دي .اليت �إن �شان 
فر�ن�شي�شكو تعتر وجهة للطاقة �ملتجددة و�ال�شتد�مة �لبيئية .. موؤكد� 
حر�س �ل�شركة على �الإ�شهام يف رفع م�شتوى �لوعي يف مدينته بالروؤية 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  تبذلها  �لتي  �ل��ب��ارزة  و�مل�شاعي  �حلكيمة 
�ملتحدة و�أبوظبي يف هذه �ملجاالت. يذكر �أن مدينة �شان فر�ن�شي�شكو يف 
كاليفورنيا تعتر �ملدينة �الأكرث ��شتد�مة يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية..
فبح�شب �الأرق��ام �ل�شادرة عن جمموعة �لتكنولوجيا �لنظيفة حتت�شن 

�لتكنولوجيا  وم�شتثمري  �ل�شركات  من   200 حو�يل  فر�ن�شي�شكو  �شان 
�لنظيفة ما ميثل �أكر جتمع للعاملني يف هذ� �ملجال حول �لعامل. و�شهد 
�لكهربائية  بالطاقة  �ملدينة  كامل  لتزويد  حمطة  �إن�شاء   2011 ع��ام 
لطاقة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  م�شاركة  وج���اءت   .2020 ع��ام  بحلول  �مل��ت��ج��ددة 
�لنظيفة �شمن حملة توعية م�شتمرة  �لتكنولوجيا  �مل�شتقبل يف منتدى 
بهدف �الرتقاء بكمية ونوعية طلبات �مل�شاركة خال ن�شخة عام 2014 
يف  �لنظيفة  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  باجلائزة  للتوعية  حملتها  �إط��ار  ويف 
بلومرغ  قمة  يف  �مل�شاركة  �جلائزة  �الأمريكية..تعتزم  �ملتحدة  �لواليات 
للطاقة �مل�شتقبلية �جلديدة يف فرتة الحقة من �ل�شهر �جلاري و�ملنتدى 
�شهر  خ��ال  و��شنطن  ت�شت�شيفه  �ل��ذي   2013 �لطاقة  لكفاءة  �لعاملي 

مايو �ملقبل. 

وفد جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل يلتقي قادة قطاع التكنولوجيا النظيفة يف �شان فران�شي�شكو

جمل�س اأبوظبي للتطوير القت�شادي يوقع اتفاقية للتعاون امل�شرتك مع موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب
•• ابوظبي-الفجر: 

للتطوير  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أع���ل���ن 
توقيع  ع�����ن  �ل�����ي�����وم  �الق����ت���������ش����ادي 
�ت���ف���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك مع 
�ل�شباب  لتنمية  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
و�الأبحاث  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 
�ملتعلقة  و�ل���ب���ي���ان���ات  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
باالقت�شاد �جلزئي و�لكلي، وت�شميم 
و�أن��ظ��م��ة تقنية  �أ���ش��ال��ي��ب م��ت��ط��ورة 
ب�شورة  و�مل�شاركة  جلمعها،  حديثة 
ف��اع��ل��ة يف ور�����س �ل��ع��م��ل و�ل������دور�ت 
�لتدريبية لتبادل �خلر�ت و�ملعرفة 
ومثمر  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  و�مل�����ش��اه��م��ة 
يف ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة �ق��ت�����ش��اد �إم����ارة 

�أبوظبي.
باالإ�شافة �إىل ذلك، �شيدعم �ملجل�س 
برنامج  ه�����ذه  �الت���ف���اق���ي���ة  ب��ح�����ش��ب 
�لتي  �مل��ال��ي��ة،  �الأم��ي��ة  ملحو  �ملوؤ�ش�شة 
�أج��ل �حلد من  �شتطلقها قريباً من 
�ل�شباب  م��دي��ون��ي��ات  ن�����ش��ب��ة  �رت���ف���اع 
�الإمار�تي ون�شر �لوعي �ملايل بينهم 
وتر�شيد  �الدخ����ار  على  وت�شجيعهم 

�الإنفاق وتوعيتهم حول كيفية �تخاذ 
ق��ر�ر�ٍت مالية �شليمة لا�شتثمار يف 
�أمو�لهم. وقد عقدت مر��شم توقيع 
�لرئي�شي  �ملقر  يف  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية 
�شعادة  م��ن  ك��ل  ب��ح�����ش��ور  للمجل�س 
ف��ه��د ���ش��ع��ي��د �ل���رق���ب���اين، م��دي��ر عام 
وودكر�فت،  كلري  و�ل�شيدة  �ملجل�س، 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �الإمار�ت 
ممثلي  م��ن  وع���دٌد  �ل�شباب،  لتنمية 
و�شائل �الإعام �ملحلية وممثلني عن 

�ملجل�س و�ملوؤ�ش�شة.
وب��ه��ذ� �ل�����ش��دد، ���ش��رح ���ش��ع��ادة فهد 
جمل�س  عام  مدير  �لرقباين،  �شعيد 
�القت�شادي،  ل��ل��ت��ط��وي��ر  �أب���وظ���ب���ي 
�لهامة  �الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  �إن  ق��ائ��ًا: 
بيننا وبني موؤ�ش�شة �الإمار�ت لتنمية 
�ل�شباب تعك�س مدى �هتمامنا بتنمية 
�ل�شباب �الإمار�تي ووجوب �ال�شتثمار 
وطموحاتهم  و�أفكارهم  طاقاتهم  يف 
ب�����ش��ك��ٍل متكامل  ل��دجم��ه��م  �ل��ك��ب��رية 
على  ق��ائ��م  �ق��ت�����ش��اٍد  ب��ن��اء  يف عملية 
�لعلم و�ملعرفة، وتوفري بيئة مثمرة 
لاأعمال �لريادية بهدف ت�شجيعهم 

يف  و�ال�شتثمار  �مل�شاريع  �إق��ام��ة  على 
بينهم،  �مل��ايل  �لوعي  ون�شر  �أمو�لهم 
وبالتايل �مل�شاهمة بفعالية يف تطوير 
�ملحلي  و�القت�شاد  �خلا�س  �لقطاع 
�ملجتمع  وخ���دم���ة  �أب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
على �ملدى �لطويل. و�أ�شاف �شعادته 
�لد�خلي،  �ل�����ش��ع��ي��د  وع��ل��ى  ق���ائ���ًا: 
بناء  م��ن  �الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  �شتمكننا 
من  �ملوظفني  �أ�شا�شها  متينة  قاعدة 
�لتقنية  و�الأن���ظ���م���ة  �جل��ه��ت��ني  ك���ا 
�حل��دي��ث��ة و�الأ���ش��ال��ي��ب �مل��ط��ورة �لتي 
الإعد�د  �بتكارها  على  معاً  �شيعملون 
�ل�شيا�شات  خمتلف  وت��ب��ادل  وحفظ 
�القت�شادية  و�ل��ب��ي��ان��ات  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�القت�شادي  �ل��وع��ي  لن�شر  �ل��ه��ام��ة 
�حلكومية  �جل����ه����ات  خم��ت��ل��ف  ب����ني 
و�خلا�شة �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي، 
وتقدمي در��شاٍت وحتاليل �قت�شادية 
مف�شلة حتاكي �الأو�شاع �القت�شادية 
�ملحلي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  �ل���ر�ه���ن���ة 
و�ل���ع���امل���ي، وت��ت��م��ا���ش��ى م���ع �ل���روؤي���ة 
�القت�شادية لاإمارة لعام 2030.  

كلري  �ل�شيدة  �شرحت  جهتها،  م��ن 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  وودك�����ر�ف�����ت، 
�ل�شباب،  لتنمية  �الإم����ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
ق��ائ��ل��ة: �إن����ه مل��ن دو�ع����ي ���ش��رورن��ا يف 
تعاوٍن  �تفاقية  ن��وق��ع  ب���اأن  �ملوؤ�ش�شة 
للتطوير  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  م����ع 
جمال  يف  ننجح  فلكي  �الق��ت�����ش��ادي، 
بر�مج  ولتنفيذ  �الج��ت��م��اع��ي  �لنفع 
�جلتمع،  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  وذ�ت  ن��اج��ح��ة 
يجب �أن يتحقق �لتعاون �مل�شرتك بني 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  ومب��ا  �جل��ه��ات.  خمتلف 
�لقطاع  مع  وطيدة  ب�شر�كاٍت  تتمتع 
�أن تعمل  �مل��ه��م  ف��اإن��ه م��ن  �خل���ا����س، 
جنباً �إىل جنب مع �لقطاع �حلكومي 
�أي�شاً لكي تتكامل جهود �ملوؤ�ش�شة يف 
تنمية �ل�شباب و�ال�شتثمار �ملجتمعي 
�جلهات.  ه��ذه  وخطط  م�شاريع  مع 
وودكر�فت  كلري  �ل�شيدة  و�أ���ش��اف��ت 
من  �التفاقية  ه��ذه  �شت�شهل  قائلة: 
عمل �ملجل�س و�ملوؤ�ش�شة معاً، وخا�شة 
لرنامج  �ملجل�س  بدعم  يتعلق  فيما 
�ملالية،  �الأم��ي��ة  حم��و  ح��ول  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شباب  م�شاعدة  �إىل  يهدف  و�ل��ذي 
على �إد�رة �شوؤونهم �ملالية �ل�شخ�شية 

�ملجل�س  �إن  ف��اع��ل��ي��ة.  �أك�����رث  ب�����ش��ك��ل 
�ملجال  ه����ذ�  يف  �ل��و����ش��ع��ة  ب��خ��رت��ه 
جد�ً  مهما  ر�ف����د�ً  �شيكون  حت��دي��د�ً 
�أث��ن��اء ع��م��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى ت�شميم 
وذلك  �ملالية،  �الأم��ي��ة  حم��و  برنامج 
باالأفكار  �ملوؤ�ش�شة  تزويد  خال  من 
و�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات و�خل����ر�ت 
�ل��ت��ي ���ش��ت�����ش��اع��د وب��ك��ل ت��اأك��ي��د على 
�الأ�شا�شية  للق�شية  �حل��ل��ول  �إي��ج��اد 
وهي �رتفاع ن�شبة مديونيات �ل�شباب، 
على  �لتعاون  هذ�  ي�شاعد  �أن  بد  وال 
وم�شتد�مة  ملمو�شة  نتائج  حتقيق 

وقابلة للقيا�س. 
ه���ذه  ت���وق���ي���ع  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ٌر 
�الت���ف���اق���ي���ة ي����اأت����ي ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
لرنامج  �ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف 
�ل�شخ�شي،  �مل����ايل  ل��ل��وع��ي  دره���م���ي 
�ل�������ذي �أط����ل����ق����ه جم���ل�������س �أب���وظ���ب���ي 
للتطوير �القت�شادي يف عام 2010 
ب��ه��دف ن�����ش��ر �ل��وع��ي �مل����ايل وتوعية 
�مل�شائل  �أفر�د �ملجتمع حول خمتلف 
�أمو�لهم  ب����اإد�رة  �ل�شلة  ذ�ت  �مل��ال��ي��ة 
وم��دخ��ر�ت��ه��م. وب��ه��ذ� �ل�����ش��دد، قام 

عمل  ور����س  �شبعة  بتنظيم  �ملجل�س 
و2012   2011 ع����ام����ي  خ�����ال 
طالب   600 م��ن  �أك���رث  ��شتقطبت 
�جلامعات  خم��ت��ل��ف  م����ن  وط���ال���ب���ة 

�الأخري  �لربع  ويف  �أبوظبي.  ب��اإم��ارة 
من عام 2012، �فتتح �ملجل�س �أول 
�جلمهور  ال�شتهد�ف  خارجي  جناح 
و�لرتويج  �أبوظبي  �إم��ارة  �شكان  من 

�ملارينا  م��رك��ز  دره��م��ي يف  ل��رن��ام��ج 
م�����ول �ل���ت���ج���اري ب���اأب���وظ���ب���ي، حيث 
ز�ئر   2000 م��ن  �أك����رث  ����ش��ت��ق��ط��ب 

خال �أ�شبوعني. 

•• عجمان ـ الفجر :

نظم ق�شم �لتدريب و�لتطوير بغرفة جتارة 
و�شناعة عجمان دورة بعنو�ن مفهوم قو�عد 
�ملن�شاأ يف ظل �تفاقية منظمة �لتجارة �لعاملية 
�ال�شرت�تيجية  خطتها  �إط���ار  �شمن  وذل��ك 
كو�درها  وت��ط��وي��ر  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�لتي  �ل����دورة  ه���ذه  و����ش��ت��ه��دف��ت  �لوظيفية 
قدمها �لدكتور �أحمد حممد ح�شنني جميع 
بقاعة خليفة  وذلك  �لغرفة،  فئات موظفي 

�ملويجعي مببنى �لغرفة �لرئي�شي.
�لعاملية  �لتجارة  �ل��دورة مقدمة عن  �شملت 
و�تفاقيات �لتجارة �القليمية، باالإ�شافة �إىل 
و�تفاق  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ن  نبذة 
�لتجارة  م��ن��ظ��م��ة  �إط�����ار  يف  �مل��ن�����ش��اأ  ق���و�ع���د 
�ملن�شاأ  ق���و�ع���د  ع���ن  ك��م��ا حت����دث  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�آي��وت��و و�مل��ن�����ش��اأة يف �إطار  �ت��ف��اق��ي��ة  �إط����ار  يف 
وناق�س  �ملتو�شطية،  �الأوروب���ي���ة  �الت��ف��اق��ي��ة 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات �الأج���ه���زة �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
�ىل  باالإ�شافة  �ملن�شاأ،  وم�شطلحات  �ملن�شاأ 

�شهادة �حلركة و�أ�شكال �شهادت �ملن�شاأ.
وقام �لدكتور �أحمد حممد ح�شنني باإعطاء 
�أمثلة حية عن قو�عد �ملن�شاأ �خلا�شة بغرف 
�لعربية  �لتجارة  �لدولة وغرف  �لتجارة يف 

مما �أدى �إىل تر�شيخ �ملعلومات ب�شكل �أكر.
�أحمد  �شامل  �شعادة  �ثنى  �ل���دورة  ختام  ويف 
بالوكالة  �ل��غ��رف��ة  ع����ام  م���دي���ر  �ل�����ش��وي��دي 
�لتي  �ل��دورة  �ملنظمني يف عقد هذه  بجهود 
�لغرفة  م��وظ��ف��ي  �أد�ء  حت�����ش��ني  يف  ت�����ش��ه��م 
�لغرفة  بعمل  و�إملامهم  مهار�تهم  وتطوير 
وتزويدهم  �ل��ن��و�ح��ي  جميع  م��ن  �الأ���ش��ا���ش��ي 
�شهاد�ت  وقو�عد  �لتجارة  م�شتجد�ت  باآخر 
�مل��ن�����ش��اأ يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي. وم���ن ث��م �أثنى 
�مل�شاركون على �لدورة �لتي �عتروها هامة 
مو��شيعها  وت��ن��ّوع  ل�شموليتها  ن��ظ��ر�  ج��د� 
وعاقتها �لوثيقة بعملهم �ليومي وطالبو� 
عن  ع���رو�  ث��م  وم���ن  �شبيهة،  دور�ت  بعقد 
�شكرهم للمحا�شر و�ملركز. ويف ختام �لدورة 
�ل�شهاد�ت  بتوزيع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �شعادة  ق��ام 

على �مل�شاركني و�ملحا�شر.
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املال والأعمال

م�شاركات حملية وعاملية وا�شعة يف الدورة 
الثانية ملعر�س با�شتفيجن اأرابيا 2014

•• ال�شارقة -وام:

�أعلن مركز �ك�شبو �ل�شارقة عن تنظيم �لدورة �لثانية ملعر�س با�شتفيجن 
�ربيا 2014 يف �لفرتة من 7 �إىل 10 �أبريل 2014 وبالتعاون مع ر�بطة 
�ل�شارقة.  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  من  وبدعم  �لهندية  �لبا�شتيك  �شناعة 
وي�شتمل �ملعر�س على �أق�شام عديدة منها جناح فر�س �الأعمال بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة رو�د وجناح �لت�شميم و�الإبد�ع و�آخر للبيئة عاوة على عر�س �ملو�د 
�خلام و�ملكائن و�الأجهزة �لازمة للقطاعات �لرئي�شية من �شناعة ومعاجلة 
�لبا�شتيك و�لقولبة باحلقن و�لت�شكيل باحلر�رة و�لتعبئة و�ال�شتخد�مات 
�ل�شناعية و�الإن�شاء�ت و�لبنية �لتحتية و�ل�شيار�ت و�الت�شاالت وغريها. جاء 
�شعادة  �ملركز وح�شره  �لذي عقد �م�س مبقر  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  ذلك خال 
�ل�شارقة وجاي�س ر�مبيا رئي�س  �شيف حممد �ملدفع مدير عام مركز �ك�شبو 
جمل�س �إد�رة با�شتفيجن �أر�بيا و�لدكتور �آ�شتو�س غور رئي�س ر�بطة �شناعة 
�لبا�شتيك �لهندية ونيهيل دروف رئي�س يونيبا�س �إنرتنا�شونال وعدد من 
ممثلي �شركات وم�شانع �لبا�شتيك و�ملو�د �لبرتوكيماوية يف دولة �المار�ت 
و�لهند ودول جمل�س �لتعاون. وقال �شعادة �شيف �ملدفع �ن �شناعة �لبا�شتيك 
يف �ملنطقة تتميز بالب�شاطة و�لي�شر حيث تتوفر �ملو�د �خلام ب�شعر منخف�س 
بف�شل �الحتياطي �لكبري من �لنفط �لذي حتظى به �ملنطقة ونتيجة لقرب 
كبرية  بكميات  �لبا�شتيك  ت�شرتي  �لتي  �ل��دول  من  جغر�فيا  �ملنطقة  دول 
�للوجي�شتية  �جل��و�ن��ب  تكلفة  �نخفا�س  يعني  مم��ا  و�لهند  �ل�شني  خا�شة 
150 عار�شا  �أي�شا. و��شار �ىل �ن �لدورة �الأوىل للمعر�س �شهدت م�شاركة 
وت��وق��ع وفقا  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل��دول��ة  م��ن  ز�ئ���ر  �آالف   10 م��ن  �ك���رث  و��شتقطب 
�أو�شع نظر� ال�شتمر�ر  �لثانية م�شاركة  �ل��دورة  ت�شهد  �ن  �الأولية  للموؤ�شر�ت 
�لتح�شن �القت�شادي وزيادة �لطلب على �ملنتجات �لبا�شتيكية �ملتنوعة. كما 
توقع �ن ي�شتقطب �ملعر�س رجال �الأعمال و�ل�شركات و�شناع �لقر�ر يف جمال 
هذه  يف  للمتخ�ش�شني  وجهة  بذلك  وي�شكل  و�مل��ط��اط.  �لبا�شتيك  جت��ارة 
�ل�شناعة حيث يعتر �أكر معر�س جتاري من نوعه يلبي �حتياجات �ملنطقة 
�إقليميا.  �لبا�شتيك  و�شناعة  و�مل�شروبات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  تغليف  قطاع  يف 
�شيقدم  �أر�ب��ي��ا  با�شتفيجن  معر�س  �ن  �ىل  �ك�شبو  مركز  ع��ام  مدير  و�أ���ش��ار 
�مل�شاعدة ملو�طني جمل�س �لتعاون �خلليجي لكي ي�شتك�شفو� فر�س �ال�شتثمار 
تنمية وتطوير  �ىل  �ملجل�س  دول  ت�شعى  �لبا�شتيك حيث  يف جمال �شناعة 
يف  كبري�  دور�  ت��ز�ل  وما  لعبت  �لتي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شروعات  قطاع 
دعم �إجمايل �لناجت �ملحلي لدول �ملجل�س و�تاحت �آالف فر�س �لعمل. و�كد 
�الأعو�م  خ��ال  ملحوظا  من��و�  حققت  �لتي  �ملحلية  �لبا�شتيك  �شناعة  �ن 
�أنها �أكرث قدرة على دعم قطاع �مل�شروعات �ل�شغرية  �لقليلة �ملا�شية �ثبتت 
و�ملتو�شطة حيث ت�شاهم �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة بن�شبة 50 يف �ملائة 
60 يف  �لتعاون �خلليجي وبن�شبة  �ملحلي لدول جمل�س  �لناجت  �إجمايل  من 
�ملائة من جمموع  86 يف  �إجمايل �لناجت �ملحلي لاإمار�ت وتوفر  �ملائة من 
�مل��دف��ع بتعاون ر�ب��ط��ة �شناعة  �ل��دول��ة. و�أ���ش��اد  وظ��ائ��ف �لقطاع �خل��ا���س يف 
�لبا�شتيك �لهندية �أعلى هيئة متخ�ش�شة يف �شناعة �لبا�شتيك يف �لهند 
�أو ��شتقد�م  و�لتي ت�شارك بفعالية يف هذ� �حلدث �شو�ء من ناحية �لتنظيم 
�شناعة  ع��امل  يف  معروفة  �شهرة  لها  و�ل��ت��ي  للم�شاركة  �لهندية  �ل�شركات 
�شناعة  �ن  ر�مبيا  جاي�س  ق��ال  جهته  من  �ملتنوعة.  مبنتجاته  �لبا�شتيك 
�لبا�شتيك ال حتتاج �ىل تكنولوجيا معقدة �أو ر�أ�س مال كبري مما يعني �ن 
�أي �شخ�س ميكنه �لدخول �إىل قطاع �شناعة �لبا�شتيك باحلد �الأدنى من 
ر�أ�س �ملال و�ملعرفة �ملتخ�ش�شة. و��شاف �ن �ال�شت�شاريني من ر�بطة �شناعة 
�لبا�شتيك �لهندية �شيقومون خال با�شتفيجن �أر�بيا 2014 مب�شاعدة 
�ل�شباب على تاأ�شي�س وحد�تهم �الإنتاجية خا�شة �ن �لعر�س �حلي للماكينات 
و�كت�شاب  �لتكنولوجيا  فهم  فر�شة  للحا�شرين  يتيح  �ملعر�س  يقدمه  �لذي 
�ك�شبو  مركز  يقدمها  �لتي  بالت�شهيات  و�أ�شاد  �لازمة.  �الأ�شا�شية  �خلرة 
وغرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة �الأمر �لذي �شاهم يف �قبال �لعار�شني على 
دولة  �مل�شاركة حيث �شارك يف �لدورة �الأوىل للمعر�س 150 عار�شا من 20 
بالعرو�س   2012 �أر�بيا  با�شتفيجن  ومتيز  ز�ئ��ر  �آالف  ع�شرة  و��شتقطب 
�حلية للماكينات وهو ما �شاعد على بيع معظمها ويقام معر�س با�شتفيجن 
�أر�بيا بالتو�زي مع معر�س �أر�بيا مولد �لذي ينظمه مركز �ك�شبو �ل�شارقة 
بالتعاون مع دميات منظمة معر�س يورومولد �ملعر�س �لر�ئد على م�شتوى 

�لعامل يف جمال �شناعة وت�شميم �لقو�لب.

•• اأبوظبي-وام:

خال  �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة  تعر�س 
�أبوظبي  �شكيب  �شيتي  معر�س  فعاليات  يف  م�شاركتها 
�أيام  2013 �لتي تطلق �ليوم �لثاثاء وت�شتمر ثاثة 
م�شاريعها  �أح��دث  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف 
�ال�شتثمارية  �لفر�س  على  �ل�شوء  وت�شلط  �لتطويرية 
�ملتاحة يف حمفظتها �ال�شتثمارية �ملتنوعة من �مل�شاريع 
�لتي تطورها يف �لعا�شمة �أبوظبي وجزيرة �ل�شعديات. 
�لرئي�شي  �ملطور  تعد  �لتي  �ل�شركة  جناح  زو�ر  ويتمكن 
الأب����رز �ل��وج��ه��ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف 
�ملتاحة  �ال�شتثمارية  �لفر�س  �لتعرف على  �أبوظبي من 
قطع  يف  ���ش��و�ء  ح��د  على  �لبيع  �أو  �ل��ت��اأج��ري  ناحية  م��ن 
�شاطئ  فيوز  �ملوزعة يف حي �جلامعة وجولف  �الأر��شي 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شعديات  �شاطئ  منطقة  ويف  �ل�شعديات 
من  كل  يف  �ل�شكنية  �ملجمعات  يف  �ال�شتثمارية  �لفر�س 
فلل �شاطئ �ل�شعديات ورزيدن�شز منتجع �شانت ريجي�س 
و�شرح  �ل�شرقي.  �ل��ق��رم  ورزيدن�شز  �ل�شعديات  ج��زي��رة 
للت�شويق  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لفهيم  عبد�لكرمي  �أح��م��د 
���ش��رك��ة �لتطوير  و�الت�����ش��االت و�مل��ب��ي��ع��ات و�ل��ت��اأج��ري يف 
�شيتي  �مل�شاركة  من  �لهدف  �ل�شياحي..�أن  و�ال�شتثمار 
�شكيب �أبوظبي هو �إلقاء �ل�شوء على �لفر�س �ال�شتثمارية 
�لتي توفرها م�شاريع �ل�شركة �ملتنوعة.. م�شري� �إىل �أن 
عام  ب�شكل  �الإم���ار�ت  ودول��ة  �أبوظبي  يف  �لعقار�ت  �شوق 
ي��دل على عودة  �ل��ع��ام �جل���اري من��و� ملحوظا م��ا  �شهد 
ثقة �مل�شتثمرين يف طاع �ل�شياحة معزز� بتوفر �ل�شيولة 
�لنقدية وطرح �لبنوك لفر�س متويل م�شجعة. وتعر�س 
�ملعر�س  خ��ال  �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة 
منطقة  يف  م��وؤخ��ر�  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لتجارية  �الأر����ش��ي 
�لذي  �جلامعة  ح��ي  ب���  تعرف  و�ل��ت��ي  �ل�شعديات  مارينا 

يحت�شن جامعة نيويورك �أبوظبي �لتي �شتفتتح �أبو�بها 
�لتحتية  �لبنية  �أعمال  حاليا  وجت��ري   2014 �لعام  يف 
 2014 �لعام  �الأول من  �لربع  �إجنازها خال  و�ملتوقع 
�ل�شعديات  �شاطئ  فيوز  جولف  منطقة  تعر�س  فيما   ..
�الأر��شي �ملخ�ش�شة للبيع  وهي جمموعة حمدودة من 
تقع يف قلب ملعب �جلولف �ملجهز ال�شت�شافة �لبطوالت 
�ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة  و�شهدت  �لعاملية. 
للبيع حيث  �ملطروحة  �الأر��شي  �مل�شتثمرين على  �إقبال 
بلغت ن�شبة مبيعات هذه �الأر��شي حو�يل 60 يف �ملائة. 
�الأر��شي  م��ن  حم���دودة  جمموعة  �ل�شركة  تعر�س  كما 
للم�شتثمرين  خم�ش�شة  �ل�شعديات  �شاطئ  �متد�د  على 
و�لرتفيه  �ل�شيافة  ق��ط��اع  يف  �ال�شتثمار  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
ت�شغل  حيث  �ل�شاطئية  و�لنو�دي  �لفنادق  مثل  �لفاخرة 
�جلزيرة  على  متميز�  �شياحيا  موقعا  �الأر�����ش���ي  ه��ذه 
ب��ال��ق��رب م���ن ف���ن���ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات �خل��م�����س جن���وم مثل 
بارك  وفندق  �ل�شعديات  جزيرة  ريجي�س  �شانت  منتجع 
حياة �أبوظبي ف�شا عن �ملر�فق �لريا�شية و�لرتفيهية 
�ل�شعديات  �شاطئ  جولف  ن��ادي  مثل  �مل�شتوى  �لعاملية 
مبلعبه �لذي يعتر �الأول من نوعه يف �ملنطقة باإطاالت 
خابة على مياه �خلليج �لعربي �إ�شافة �إىل نادي مونتي 
كارلو �ل�شاطئي - �ل�شعديات �الأول من نوعه يف �لعامل 
�شيتي  معر�س  فعاليات  وخ���ال  م��ون��اك��و.  �إم����ارة  خ���ارج 
�لتجارية  �ل�شركة حمفظتها  تعر�س   .. �أبوظبي  �شكيب 
�مل�شتوى  �لعاملية  �لت�شوق  وجهة  د�شرتكت  ذ�  فيها  مبا 
يف قلب �ملنطقة �لثقافية يف �ل�شعديات و�ملقرر �إجنازها 
�شر�كة بني  �لوجهة ثمرة  2017 وج��اءت  �لعام  خال 
�شركة �لتطوير و�ال�شتثمار �ل�شياحي و �إل ريلل �إ�شتيت 
�إم  يف  �إل  ملجموعة  �ل��ع��امل��ي  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �لتطوير  ذر�ع 
فاخرة.  عاملية  ت�شوق  وجهات  بتطوير  �ملتخ�ش�شة  �إت�س 
جميعها  تقع  طو�بق  ثاثة  من  �لت�شوق  وجهة  وتتاألف 

وحدة   550 ح����و�يل  حتت�شن  �الأر������س  م�����ش��ت��وى  ف���وق 
جتارية جتمع �أبرز �لعامات �لتجارية �لر�ئدة يف جمال 
�إىل �شل�شلة من متاجر �الأثاث  �إ�شافة  �الأزي��اء و�ملطاعم 
و�ملفرو�شات و�شاالت عر�س فنية ومر�فق ترفيه عائلية 
عاملية  وجهة  �ليوم  �ل�شعديات  وباتت  �أخ��رى.  وخدمات 
مرموقة ت�شتقطب �ملقيمني و�ل�شياح و�مل�شتثمرين نظر� 
ريا�شية  ومر�فق  متميزة  �شكنية  جممعات  الحت�شانها 
رغيد  حياة  �أ�شلوب  وت��وف��ري  �مل�شتوى  عاملية  وترفيهية 
�ل�شيافة  �ل�شاطئ ف�شا عن عامات  على مقربة من 
ثقافيا  م��رك��ز�  لت�شبح  �ل�شعديات  وت�شتعد  �مل�����ش��ه��ورة. 
�ملتاحف  �أب��رزه��ا  ثقافية  موؤ�ش�شات  م��ن  ت�شمه  مل��ا  ب���ارز� 
�لعاملية �لثاثة و�لتي �شممها معماريون حائزون على 

جائزة بريتزكر حيث �شتفتتح متحف �للوفر �أبوظبي يف 
ومتحف   2016 �لوطني  ز�ي��د  ومتحف   2015 �لعام 
2017. وحظيت حمفظة  عام  �أبوظبي يف  جوجنهامي 
�شاطئية  فلا  ت�شم  و�ل��ت��ي  �ملتنوعة  �ل�شكنية  �ل�شركة 
حتمل  فخمة  و�شقق  ر�ق��ي��ة  تاونهاو�س  وم��ن��ازل  ف��اخ��رة 
�أرقى �لعامات �لتجارية �لعاملية باهتمام و��شع �نعك�س 
على ن�شب �ملبيعات و�لتاأجري حيث متكنت �ل�شركة حتى 
�شاطئ  فلل  م��ن  �مل��ائ��ة  85 يف  ح���و�يل  بيع  م��ن  تاريخه 
مت  �ل�شرقي  �ل��ق��رم  يف  �ل�شكني  �ملجمع  �أم��ا  �ل�شعديات. 
�ل�شركة  دفع  مما  بالكامل  �الأوىل  �ملرحلة  �شقق  تاأجري 
�إىل طرح �ملرحلة �لثانية للتاأجري و�لتي حتمل ��شم �شقق 

بروميناد �لقرم �ل�شرقي .

التطوير وال�شتثمار ال�شياحي تعر�س الفر�س ال�شتثمارية يف �شيتي �شكيب اأبوظبي
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•• دبي-الفجر:

2012م  ل�شنة  �إىل قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم )2(  ��شتناد�ً 
�لدرهم  م��ن��ظ��وم��ة  �مل��ق��دم��ة يف  ر����ش���وم �خل���دم���ات  ����ش���اأن  يف 
�لد�ئم  مع حر�شها  �لثاين، ومتا�شياً  �جليل   - �الإل��ك��رتوين 
دولة  يف  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف  خ��دم��ة  مل��و����ش��ل��ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، نظمت وز�رة �ملالية، بالتعاون مع 
مر�كز  ملوظفي  عمل  ور�شة  م��وؤخ��ر�ً  �لوطني،  �أبوظبي  بنك 
�ل��دره��م �الل���ك���رتوين �جليل  ن��ظ��ام  �خل��دم��ة ت�شهيل ح���ول 

�لثاين، وذلك مبقر �لوز�رة يف دبي.
و�شارك يف هذه �لور�شة عن جانب وز�رة �ملالية كل من عزة 
مدير  �مل��ا،  منى  �الإي����ر�د�ت؛  تنمية  �إد�رة  مدير  �ل�شويدي، 
م�شت�شار  عبد�لوهاب،  وعماد  �الل��ك��رتوين  �لدرهم  م�شروع 
فقد  �لوطني  �أبوظبي  بنك  جانب  ع��ن  �أم��ا  م�شاريع؛  �إد�رة 
�اللكرتوين  �لدرهم  �لزرعوين، مدير م�شروع  ح�شر خالد 
�لدرهم  م�شروع  مدير  م�شاعد  ح��م��د�ن،  و���ش��وز�ن  بالبنك، 
�اللكرتوين بالبنك، �إىل جانب م�شاركة ممثلني من �ل�شركة 

�ملنفذة مل�شروع نظام �لدرهم �اللكرتوين.
�ألقتها عزة �ل�شويدي  وقد ��شتهلت �لور�شة بكلمة �فتتاحية 
هذه  مثل  �أهمية  على  وم�شددة  �مل�شارك،  باحل�شور  مرحبًة 
�ملالية  �الأنظمة  �أد�ء  م�شتوى  وتطوير  حت�شني  يف  �للقاء�ت 
�لتي تعتمدها �لوز�رة، مبا يف ذلك نظام �لدرهم �اللكرتوين 
– �جليل �لثاين تاها تقدمي �شرح حول �إجر�ء�ت �لت�شويات 
�ملالية يف نظام �لدرهم �اللكرتوين �جليل �لثاين، و��شتعر��س 
ملحة عامة عن برنامج �لتقارير ED Admin و�خلا�س 
�ملتبعة  �اللية  �أي�شاً  �لور�شة  تناولت  كما  �ملالية.  باملطابقات 
ال�شرتد�د �ملبالغ و�إلغاء �ملعامات مع عر�س �آليات و�إجر�ء�ت 
و�لتح�شيل  �لبيع  نقاط  �أجهزة  ال�شتخد�م  �ملتوفرة  �لدفع 
�اللكرتوين، باالإ�شافة �إىل مناق�شة قنو�ت �الت�شال و�لدعم 
�لفني �ملتاحة لهذ� �لنظام. و�أكدت وز�رة �ملالية عزمها على 
�مل�شي قدماً يف حتديث وتنمية قاعدة �لعمل �خلا�شة بنظام 
�لدرهم �اللكرتوين – �جليل �لثاين من �أجل �شمان توفري 
مل��ر�ج��ع��ي �جل��ه��ات �الحتادية  �أع��ل��ى م�شتوى م��ن �خل��دم��ات 
و�آمنة  �شريعة  و�شيلة  �ل��ن��ظ��ام  ي��ع��د  ك��م��ا  ح��ي��ث  �ل���دول���ة،  يف 

�حلكومية،  �خل��دم��ات  ر���ش��وم  و���ش��د�د  �الإي�����ر�د�ت  لتح�شيل 
�ملالية وتعزيز  �مل��و�رد  مما ي�شهم بدوره يف تر�شيد ��شتغال 
�مل�شتد�مة و�ملتو�زنة على م�شتوى  �لتطبيق �الأمثل للتنمية 
دولة �الإمار�ت. وتعليقاً على هذه �لور�شة، قال �شعادة �شعيد 
ر��شد �ليتيم، �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �ملو�رد و�مليز�نية: ياأتي 
�ل��وز�رة على  �لعمل هذه �نطاقاً من حر�س  تنظيم ور�شة 
 – �الإل��ك��رتوين  �لدرهم  نظام  بخ�شائ�س  �شركائها  تعريف 
�الت�شال  ق��ن��و�ت  �أف�شل  بتوفري  و�لتز�مها  �ل��ث��اين،  �جليل 
�لتي تربطهم بها، باالإ�شافة �إىل �شعيها ملو��شلة تعزيز �أد�ء 
�ملجال  �إتاحة  ج��رى  �لور�شة،  ختام  ويف  �الإد�ري����ة.   �أنظمتها 
�أمام موظفي مر�كز �خلدمة ت�شهيل لتوجيه ��شتف�شار�تهم 
 – �الإلكرتوين  �لدرهم  نظام  ب�شاأن  �خلا�شة  ومقرتحاتهم 
�أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  عليه.  جت��در  �لقائمني  �إىل  �ل��ث��اين  �جليل 
وز�رة �ملالية وبنك �أبوظبي �لوطني قد نظما عدد من ور�س 
عمل خال �لفرتة �ملا�شية حول خ�شائ�س وكيفية ��شتخد�م 
نظام �لدرهم �اللكرتوين – �جليل �لثاين جلميع �ملتعاملني 

مع �لوز�ر�ت �الحتادية من �شركات و�أفر�د. 

حول نظام الدرهم الإلكرتوين – اجليل الثاين 

وزارة املالية وبنك اأبوظبي الوطني ينظمان ور�شة عمل ملوظفي مراكز اخلدمة ت�شهيل
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•• دبي-وام:

�أظهر تقرير �شادر عن مركز دبي لاإح�شاء �رتفاع موؤ�شر �لرقم �لقيا�شي 
�لعام الأ�شعار �مل�شتهلك بن�شبة 0.16 باملائة يف �لربع �الأول من �لعام �جلاري 
مقارنة بالفرتة ذ�تها من عام 2012. و�أرجع �لتقرير �ل�شبب يف ذلك نتيجة 
�رتفاع �أ�شعار جمموعة �لتبغ بن�شبة 16.78 باملائة و�لتعليم بن�شبة 4.90 
3.52 باملائة  باملائة و�الأثاث و�لتاأثيث و�الأدو�ت �ملنزلية و�إ�شاحها بن�شبة 
 58 بن�شبة  و�لثقافة  و�لرتفيه  باملائة   2.20 بن�شبة  و�مل�شروبات  و�لطعام 
 1.19 1.28 باملائة و�ملطاعم و�لفنادق بن�شبة  ر1 باملائة و�ل�شحة بن�شبة 
�نخفا�شا يف  �ملجموعات  باقي  باملائة. و�شهدت   0.98 بن�شبة  و�لنقل  باملائة 

�الأ�شعار حيث ت�شدر �النخفا�س جمموعة �ملاب�س وملبو�شات �لقدم بن�شبة 
ر57 باملائة تلتها   1 بن�شبة  �ملتنوعة  و�خلدمات  �ل�شلع  ثم  باملائة   3 45ر 
باملائة  ر19   1 بن�شبة  و�لوقود  و�لغاز  و�لكهرباء  و�ملياه  �ل�شكن  جمموعة 
�لت�شخم  معدل  بلغ  �لتقرير  وبح�شب  باملائة.   1.00 بن�شبة  و�الت�شاالت 
يف جمموعة �لطعام و�مل�شروبات غري �لكحولية 2 ر20 باملائة وذلك نتيجة 
�رتفاع �أ�شعار �خل�شرو�ت بن�شبة 10.31 باملائة تلتها �أ�شعار �لفو�كه بن�شبة 
8.35 باملائة ثم �أ�شعار �الأغذية �لغري م�شنفة حتت بند �آخر بن�شبة 6.03 
باملائة يف حني بلغ معدل �لت�شخم يف جمموعة �لتبغ 16.78 باملائة وجاء 
88 ر22 باملائة. و�نخف�س موؤ�شر  �أ�شعار �لتبغ بن�شبة  ذلك نتيجة الرتفاع 
ر3   45 بن�شبة  وم�شتلوماتها  و�الأحذية  �ملاب�س  ملجموعة  �لقيا�شي  �لرقم 

باملائة ب�شبب �نخفا�س �أ�شعار �ملاب�س �جلاهزة بن�شبة 55 ر5 باملائة وموؤ�شر 
�لرقم �لقيا�شي ملجموعة �ل�شكن و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز و�لوقود بن�شبة 19 
ر1 باملائة وذلك نتيجة �نخفا�س �أ�شعار �الإيجار�ت �لتي يدفعها �مل�شتاأجرون 
 0.14 بن�شبة  �ل�شلب  �أو  �لوقود �جلاف  �أ�شعار  تلتها  باملائة  76 ر1  بن�شبة 
باملائة. وبلغ معدل �لت�شخم يف جمموعة �الأثاث و�لتاأثيث و�الأدو�ت �ملنزلية 
و�إ�شاحها ن�شبة 52 ر3 باملائة نتيجة �رتفاع �أ�شعار �خلدمات �ملنزلية بن�شبة 
بن�شبة  �ل�شغرية  �لكهربائية  �ملنزلية  �الأجهزة  �أ�شعار  تلتها  باملائة   11.37
و�لزجاجية  �ملعدنية  �ملنزلية  و�الأدو�ت  �الأو�ين  �أ�شعار  ثم  باملائة  ر4   87
�لت�شخم يف جمموعة  بلغ معدل  فيما  باملائة   4.49 بن�شبة  �ملائدة  و�أدو�ت 
�ل�شحة ن�شبة 1.28 باملائة متاأثرة بزيادة �أ�شعار �الأجهزة و�ملعد�ت �لعاجية 

 54 بن�شبة  �الأخ��رى  �لطبية  �ملنتجات  �أ�شعار  تلتها  باملائة  ر14   50 بن�شبة 
باملائة.  ر2   10 بن�شبة  �لطبية و�الأ�شعة  �لتحاليل  باملائة ثم م�شاريف  ر6 
باملائة  ر0   89 بلغ  �لنقل  جمموعة  يف  �لت�شخم  معدل  �ن  �لتقرير  وذك��ر 
�ل�شد�رة يف هذه  �لنقل  لو�شائل  و�مللحقات  �لغيار  �أ�شعار قطع  �حتلت  حيث 
�لنارية  �ل��در�ج��ات  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  تلتها  باملائة  ر4   55 مب��ع��دل  �ملجموعة 
 75 بن�شبة  �ل�شخ�شية  �لنقل  �أ�شعار �شر�ء و�شائل  باملائة ثم  85 ر3  بن�شبة 
ر1 باملائة بينما �نخف�س موؤ�شر �لرقم �لقيا�شي ملجموعة �الت�شاالت لت�شل 
�أجهزة  �أ�شعار  1 باملائة وذلك نتيجة �نخفا�س  ر   00 �إىل  ن�شبة �النخفا�س 
خدمات  �أ�شعار  ثم  باملائة  ر7   50 مبعدل  و�لا�شلكية  �ل�شلكية  �الت�شاالت 

�الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية مبعدل 90 ر0 باملائة.

دبي لاإح�شاء: ارتفاع الرقم القيا�شي لأ�شعار امل�شتهلك بن�شبة 0.16 باملائة يف الربع الأول من العام اجلاري
املال والأعمال

 •• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �الحتاد للطري�ن �لناقل �لوطني لدولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة عن ت�شغيل رحات يومية مبا�شرة بني 
�لعا�شمة �أبوظبي وبلجر�د عا�شمة �شربيا وذلك �عتبار� 
�شركة  تقوم  �أن  �ملقرر  وم��ن   .2013 يونيو   15 من 
جات للطري�ن �لناقل �لوطني جلمهورية �شربيا بو�شع 
وذلك  �جلديدة  �لرحات  على  ت�س  من  �ملوؤلف  رمزها 
�إىل جانب 21 وجهة �أخرى من �لوجهات �لتي ت�شغلها 
�ملقابل  للطري�ن يف  �الحت��اد  تقوم  و  للطري�ن.  �الحت��اد 
بو�شع رمزها �ملوؤلف من �إع على 23 رحلة من �لرحات 
�ملتوقع  �أوروب��ا. ومن  �لتي ت�شغلها جات للطري�ن د�خل 
�أن ت�شهم رح��ات �الحت��اد للطري�ن �جلديدة يف تزويد 
يف  تعي�س  �ل��ت��ي  �ل�شربية  �جل��ال��ي��ات  م��ن  �الآالف  م��ئ��ات 
�خلارج بخدمات �شفر �أف�شل وتعزيز حركة �لربط بني 
هذه �لوجهات. وتعتزم �الحتاد للطري�ن ت�شغيل طائرة 
من طر�ز �إيربا�س ء319 ذ�ت �لدرجتني بني �لعا�شمة 
�أبوظبي وبلجر�د وتبلغ قدرتها �ال�شتيعابية 106 ركاب 
16 مقعد� على منت درج��ة لوؤلوؤ رج��ال �الأعمال  ت�شم 

و90 مقعد� على منت درجة �ملرجان �ل�شياحية. 
ومت �الإع���ان ع��ن ه��ذه �خل��ط��وة �لهامة �ل��ي��وم �الثنني 
2013 يف موؤمتر �شحفي عقد يف  �إب��ري��ل   15 �مل��و�ف��ق 
�ملجموعة  رئ��ي�����س  ه��وج��ن  جيم�س  با�شت�شافة  ب��ل��ج��ر�د 
وبح�شور  ل��ل��ط��ري�ن  ل���احت���اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أوجنجنوفيت�س  ف��ادمي��ر 

�لرحات  �ن  ه��وج��ن  جيم�س  ق���ال  و  ل��ل��ط��ري�ن.  ج���ات 
�أب��وظ��ب��ي وب��ل��ج��ر�د وتعزيز  �جل���دي���دة ب���ني �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ي�شهم  للطري�ن  وج��ات  للطري�ن  �الحت��اد  بني  �ل�شر�كة 
يف تلبية �الإقبال �ملتز�يد على حركة �ل�شفر �جلوي بني 
وتقدمي  �شربيا  وب��ني  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة 
خمتلف  يف  �ملنت�شرة  �ل�شربية  للجالية  �أف�شل  خدمات 
�أنحاء �ملعمورة وال �شيما يف �أ�شرت�ليا و�لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية. 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �الحت����اد  و�أ�����ش����اف ج��ي��م�����س ه���وج���ن �أن 
�ل�شركاء  �لتعاون مع  �إىل توطيد  ت�شتند  �لتي  للطري�ن 
�ملحليني يف �الأ�شو�ق �جلديدة حققت نتائج باهرة موؤكد� 
�أن �لتعاون مع جات للطري�ن يعود بالنفع �لوفري على 
�لذي  �مل�شافرين  مل�شلحة  ي��ع��ود  وه���ذ�  �ل�شركتني  ك��ا 
ين�شدون خدمات ربط �أف�شل من و�إىل �شربيا. و توفر 
رحات بلجر�د �جلديدة �لكثري من �لفو�ئد مثل تقدمي 
خدمات ربط �أكرث �شا�شة ومرونة مع رحات �ل�شركة 
تر�شيخ  يف  ي�شهم  مب��ا  و�شيدين  وملبورن  �أبوظبي  ب��ني 
�ل���رو�ب���ط �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ق��وي��ة ب��ني �شربيا 

و�أ�شرت�ليا. 
�أ�شرت�يل  م��و�ط��ن  �أل���ف  م��ائ��ة  م��ن  �أك���رث  حاليا  ويعي�س 
ي��رتك��ز م��ع��ظ��م��ه��م يف م��ل��ب��ورن و���ش��ي��دين ي��ن��ت��م��ون �إىل 
�أوجنجنوفيت�س  ف��ادمي��ر  يتطلع  و  ���ش��رب��ي��ة.  �أ����ش���ول 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة جات للطري�ن �ىل زيادة عدد 
و�أبوظبي مبا ي�شهم يف �الرتقاء  �مل�شافرين بني بلجر�د 
�الإم����ار�ت  دول���ة  وب��ني  ب��ني �شربيا  �ل��ع��اق��ات  مب�شتوى 

�ل�شر�كة  �تفاقية  تو�شيع  �أن  و�أو���ش��ح  �ملتحدة.  �لعربية 
و��شعة  ي�شاعد يف منح مو�طني �شربيا خيار�ت  بالرمز 
�ل�شرق  منطقة  يف  متنوعة  وج��ه��ات  �إىل  �ل�شفر  م��ث��ل 
وذلك  و�أ�شرت�ليا  و�أفريقيا  �الأق�شى  و�ل�شرق  �الأو���ش��ط 
عر �لعا�شمة �أبوظبي. و�أكد و�شع رمز �الحتاد للطري�ن 
�إع على رحات جات للطري�ن يف منطقة �لبلقان و�أوروبا 
�ل��ذي حتظى به بلجر�د كمركز  �ل��دور  و �ال�شتفادة من 

للعمليات �لت�شغيلية.

 و تقوم �شركة جات للطري�ن يف �إطار �تفاقية �ل�شر�كة 
بالرمز بو�شع رمزها ت�س على رحات �الحتاد للطري�ن 
�ملتجهة �إىل �أبوظبي ومنها �إىل بانكوك وبكني وبري�شنب 
مينه  ت�شي  هو  ومدينة  وكولومبو  و�شيكاغو  وت�شنغدو 
وكو�المبور  وك��ر�ت�����ش��ي  وج��وه��ان�����ش��ب��ريج  �أب����اد  و�إ����ش���ام 
و�لكويت والهور ونيويورك وملبورون و�شي�شل و�شنغهاي 
�لعا�شمة  وت��رون��ت��و وو����ش��ن��ط��ن  و���ش��ي��دين  و���ش��ن��غ��اف��ورة 
ب�شرط �حل�شول على �ملو�فقات �حلكومية و�لتنظيمية.

علي جكة املن�شوري نائبًا ملدير الحتاد للطريان تعلن عن ت�شغيل رحات يومية بني اأبوظبي وبلجراد 
عام الأ�شمنت الأبي�س 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

مت تعيني �ملهند�س علي ح�شن 
نائبا  �مل��ن�����ش��وري  ع��ل��ي ج��ك��ة 
لر�أ�س  �شركة  �ل��ع��ام  للمدير 
�الأ�شمنت  ل�شناعة  �خل��ي��م��ة 

�البي�س و�ملو�د �الإن�شائية .
ويعد �ملهند�س �ملن�شوري �أحد 
يف  �ملتميزة  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�ل�شناعية  �مل�����ش��اري��ع  جم���ال 
بكفاءة  ومي��ت��ع  و�الن�����ش��ائ��ي��ة 
و�شناعية  ق���ي���ادي���ة  وخ�����رة 

عالية. 
تخرج �ملهند�س على �ملن�شوري 
م���ن ج��ام��ع��ة �الإم��������ار�ت عام 
بالعديد  و�ل��ت��ح��ق   2001

من �لدور�ت و�لور�س �لتدريبية و�لتاأهيلية د�خل وخارج �لدولة وحاز 
على ميد�لية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي مل�شاهمته �لفعالة يف 

�جناز م�شروع مرتو دبي .
�شغل �ملذكور من�شب مدير �مل�شاريع يف هيئة �لطرق و�ملو��شات بدبي 

وقاد فريق عمل م�شروع �خلط �الأخ�شر ملرتو دبي .

•• وا�شنطن -وام:

�أكد جون بوتر �لرئي�س �لتنفيذي 
�أهمية  و����ش��ن��ط��ن  م��ط��ار�ت  لهيئة 
�ف��ت��ت��اح �خل����ط �جل���دي���د لاحتاد 
و�لعا�شمة  �أبوظبي  بني  للطري�ن 
ت�شريح  يف  وق������ال  �الأم����ريك����ي����ة. 
�إن هذ�  و�م  �الإم��ار�ت  �أنباء  لوكالة 
�ملتبادلة  �مل�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  �خل����ط 
بني �جلانبني ويعزز حركة �ل�شفر 
و�ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ن��ق��ل �جل�����وي بني 
دولة �الإم��ار�ت و�لواليات �ملتحدة. 
وو���ش��ف �خل���ط �جل��دي��د لاحتاد 
ل��ل��ط��ري�ن ب��اأن��ه ح��دث ه��ام م�شري� 
�إىل �أنها �ملرة �الأوىل �لتي يتم فيها 
ربط عا�شمتي �لبلدين �ل�شديقني 
ي�شهم يف  مبا�شر مما  ج��وي  بخط 
�لعاقات  لنمو  جديدة  �آف��اق  فتح 
�القت�شادية و�ل�شياحية و�لتجارية 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة و�ل�������ش���ح���ي���ة بني 
�الإمار�ت و�أمريكا .. كما نوه بوتر 
�شالة  ل��ل��ط��ري�ن  �الحت���اد  بافتتاح 
�لدويل  د�ل�س  �مل�شافرين يف مطار 
مليون  ر6   8 �إىل  ت�����ش��ل  بتكلفة 
�الحتاد  �إن  وق���ال  �أم��ريك��ي.  دوالر 
خليجية  ناقلة  �أول  ه��ي  للطري�ن 
�ل�شالة يف مطار  تفتتح مثل هذه 

�أن  �أمله  د�لي�س �لدويل معربا عن 
حت���ذو بقية �ل��ن��اق��ات ح��ذوه��ا يف 
جولة  عقب  وذك��ر  �ملقبلة.  �ملرحلة 
يف �ل�شالة �جلديدة �نها توفر باقة 
و��شعة من �أرقى �ملر�فق و�خلدمات 
�لعائلية م�شيفا  للت�شلية  ومر�فق 
بجو�ر  �ملتميز  موقعها  بف�شل  �ن��ه 
�مل���غ���ادرة �خل��ا���ش��ة باالحتاد  ب��و�ب��ة 
�أ ت�شهم  للطري�ن يف مبنى �لركاب 
�لدرجات  �شيوف  منح  يف  �ل�شالة 
�مل���م���ت���ازة �إم��ك��ان��ي��ة �ل���و����ش���ول �إىل 
�ل��ط��ائ��رة ب�����ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر ور�ح���ة 
ل��ل��م��رور عر  ت��ام��ة دون �حل���اج���ة 

بو�بات �ملغادرة �لتقليدية.
د�لي�س  مل���ط���ار  رئ��ي�����ش��ا  وب�����ش��ف��ت��ه 

�ل���دويل وم��ط��ار ري��غ��ان �ل���دويل يف 
و����ش��ن��ط��ن ق����ال ب��وت��ر �ن����ه يجري 
حاليا �إن�شاء خطوط للقطار�ت ما 
بني مطار د�لي�س وو�شط �لعا�شمة 

بكلفة �شتة مليار�ت دوالر.
هذ�  �ف��ت��ت��اح  �شيتم  �ن���ه  �إىل  ول��ف��ت 
بحيث   2014 يناير  يف  �مل�����ش��روع 

�مل�����ش��اف��ة م���ا ب���ني �ملطار  ي��خ��ت�����ش��ر 
دقيقة   40 �إىل  �لعا�شمة  وو�شط 
باأنه م�شروع حيوي  وو�شفه  فقط 
ي�شاعد على تدفق �لركاب ب�شهولة 
و�حل�����د م���ن �ل����زح����ام �مل�������روري يف 
�أن و��شنطن  �أوقات �لذروة . يذكر 
ت��اأت��ي �إىل ج��ان��ب وج��ه��ات ك��ل من 

نيويورك و�شيكاغو وتورنتو وحتى 
للطري�ن  �الحت����اد  نقلت  ت��اري��خ��ه 
ما يقرب من مليوين م�شافر بني 
�ل�شمالية  �أمريكا  وق���ارة  �أبوظبي 
يف  ر12   6 بن�شبة  من���و�  و�شجلت 
�مل�����ش��اف��ري��ن �لعام  �أع�����د�د  �مل��ائ��ة يف 

�ملا�شي.

فريق العمل القت�شادي الإماراتي الرتكي يعقد اجتماعه الأول
•• اأبوظبي-وام:

عقد يف �أبوظبي �أم�س �الول �الجتماع �الول لفريق �لعمل �القت�شادي �المار�تي �لرتكي بح�شور معايل �ملهند�س �شلطان 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد و�شعادة �ملهند�س حممد �أحمد بن عبد �لعزيز �ل�شحي وكيل وز�رة �القت�شاد رئي�س 
�جلانب  رئي�س  �لرتكية  �القت�شاد  وز�رة  وكيل  نائب  دما�شي  �لدين  كمال  و�شعادة  �لعمل  فريق  يف  �المار�تي  �جلانب 
�لذي  �الجتماع  �ملن�شوري خال  وق��ال معايل  �لدولة.  لدى  �لرتكية  �شفري �جلمهورية  �لتاي  ف��ور�ل  و�شعادة  �لرتكي 
�القت�شادي  �ل�شعيد  على  خا�شة  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعاقات  �إن  بابوظبي  �شوفيتيل  فندق  يف  عقد 
كافة  مت�س  �إ�شرت�تيجية  �شر�كة  حتقيق  يف  �لبلدين  وحكومتي  قيادتي  رغبة  يعك�س  مت�شارعا  تطور�  ت�شهد  و�لتجاري 
�ملجاالت و�الأن�شطة �القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية مبا يعود بالنفع على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. و�أ�شاف 
معاليه �ن دولة �الإم��ار�ت وتركيا تتمتعان بالعديد من �ملقومات و�لعو�مل �لتي متكنهما من بدء مرحلة جديدة من 
�ل�شر�كة �القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية من �شاأنها �أن حتدث نقلة نوعية وزيادة كبرية يف حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �جلانبني وكذلك زيادة ن�شبة �ال�شتثمار�ت �مل�شرتكة يف �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية مب�شاركة �لقطاع �خلا�س من 
�لبلدين. و�أكد �ملن�شوري �ن هذ� �الجتماع خري برهان على �لرغبة �مل�شرتكة يف تعزيز �لعاقات �لثنائية وخ�شو�شا يف 
�جلانب �القت�شادي مثنيا على �شرعة �ال�شتجابة للمقرتح �خلا�س بت�شكيل فريق �لعمل �القت�شادي �لذي �شبق وناق�شه 
�ملا�شي خال م�شاركته يف منتدى  مع معايل ظافر كاجايان وزير �القت�شاد �لرتكي خال زيارته للدولة يف مار�س 
�أبوظبي- تركيا لاأعمال �لذي عقد يف  �أبوظبي- تركيا لاأعمال. ونوه معايل �لوزير �ملن�شوري باأهمية ودور منتدى 
مار�س �ملا�شي و�شم عدد� كبري� من �مل�شوؤولني ورجال �العمال و�مل�شتثمرين من �لبلدين �ل�شديقني و�لذي �أتاح �لفر�شة 
تتيح  و�لتي  �لقادمة  �لفرتة  و�الإم��ار�ت عامة خال  �أبوظبي خا�شة  توفرها  �لتي  �ال�شتثمارية  �لفر�س  لاطاع على 
�لفر�شة لل�شركات �لرتكية لتعزيز تو�جدها يف ��شو�ق �لدولة و�ال�شتفادة مما تتمتع به من فر�س و�عدة يف ظل حزمة 
�مل�شاريع �لتنموية �لتي تعمل على تنفيذها خال �ل�شنو�ت �ملقبلة. وعر معايل �لوزير �ملن�شوري عن ثقته باأن نتائج 
�الجتماع �شت�شاهم يف تعزيز �لتعاون �مل�شرتك خا�شة �أن فريق �لعمل �القت�شادي �مل�شرتك ي�شم م�شوؤولني وممثلني عن 
�أنه �شيحر�س على متابعة نتائج وتو�شيات  قطاعات وجهات متعددة من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س ..م�شدد� على 
�الجتماع. ومت خال �الجتماع بحث �أوجه �لتعاون �مل�شرتك بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتركيا يف �ملجاالت �القت�شادية 
و�لبناء  و�خلدمات  و�ل�شياحة  و�لزر�عة  و�مل�شارف  و�خل�شخ�شة  �لطاقة  قطاعات  يف  خا�شة  و�ال�شتثمارية  و�لتجارية 
�ال�شتثمار�ت  �ملزيد من  �لبلدين بهدف جذب  توفرها حكومتا  �لتي  �لفر�س و�حلو�فز  �أب��رز  و�لت�شييد و�الط��اع على 
�مكانية  بحث  جانب  �ىل  �لبلدين  يف  �خلا�س  �لقطاع  بني  �لتعاون  فر�س  وتعزيز  بينهما  �لتجاري  �لن�شاط  وتو�شيع 
�لدخول يف �شر�كات ��شتثمارية يف دول �خرى. كما تناول �الجتماع �آليات و�شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك ورفع معدالت 
�لتبادل �لتجاري بني �الإمار�ت وتركيا يف �شوء �لتطور�ت �اليجابية �لتي حتققت على �شعيد �لعاقات �لثنائية ..ف�شا 
على موؤ�شر�ت ومعدالت �لنمو و�لتطور�ت �القت�شادية �لهيكلية �ملحققة يف كلتا �لدولتني. وقدم �لوفد �لرتكي خال 
�لناظمة لا�شتثمار �الجنبي  �لبيئة و�ملناخ �ال�شتماري يف تركيا و�النظمة و�لت�شريعات  �الجتماع عرو�شا دقيقة حول 
و�للو�ئح �ملتعلقة بالعمل �مل�شريف وتر�خي�شه كما قدم �لوفد عر�شا تف�شيليا عن مركز ��شطنبول �ملايل �لدويل وعرف 

مب�شاريع �خل�شخ�شة �ملتاحة �أمام �مل�شتثمرين �الجانب. 

رئي�س هيئة مطارات وا�شنطن يوؤكد اأهمية افتتاح خط الحتاد 
للطريان بني اأبوظبي والعا�شمة الأمريكية
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العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2777 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:  ر�جبوجن�شي  رمي�س  رتن  �لتنفيذ/  طالب 
زوون اليت ل�شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عانه: 
بالن�شر  �لكهربائية �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  �لتمديد�ت  زوون اليت ل�شيانة 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم 2012/1096 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/22
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 148 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سا ت املالية
مدعي/ بنك �خلليج �الول �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: عبد�هلل حممد عبد�هلل �لذهب 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته /�شاحب موؤ�ش�شة:رو�بط �المار�ت ملو�د �لبناء �جلن�شية: �المار�ت  
مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 184.310.35 درهم فائدة قانونية 12% �شحة �حلجز �لتحفظي 
/�شاحب  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �لذهب  عبد�هلل  حممد  عبد�هلل  �عانه/  �ملطلوب 
من  بالن�شر)بالتعجيل  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبناء  ملو�د  �المار�ت  موؤ�ش�شة:رو�بط 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لوقف( 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/30
�آل نهيان    �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 489 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
مدعي/ ر�ية �لرو�شة للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  مدعي 
عليه: �شركة با�شكا �المار�ت للمقاوالت ذ.م.م ميثلها/ �جود �ملفلح �جلن�شية:�المار�ت 
با�شكا  �عانه/�شركة  �ملطلوب  درهم   41.940 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:�المار�ت  �ملفلح  �جود  ميثلها/  ذ.م.م  للمقاوالت  �المار�ت 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/4/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثالثة 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  2013/4/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 438 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حنو  �حمود  ملالكها  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة  �ل�شاردة  �لغز�لة  مدعي/ 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  هاير  عليه:  مدعي  �جلن�شية:�المار�ت     جرو 
درهم    58312 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية: 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  هاير  �عانه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/23 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�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  2013/4/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/86 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ علي عبد�لرحيم حممد عبد�لعال �جلن�شية: م�شر  �ملنفذ �شده 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لعقار�ت  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شيم  موؤ�ش�شة   :
�المار�ت  �جلن�شية:  و�لعقار�ت  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شيم  موؤ�ش�شة  �عانه:  
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/396 عمايل-م ر- �س- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/30 �ملو�فق 
�لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/85 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ طايع حممد زعبل �بر�هيم �جلن�شية: م�شر �ملنفذ �شده: موؤ�ش�شة 
�عانه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لعقار�ت  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شيم 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لعقار�ت  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شيم  موؤ�ش�شة 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/1013 عم جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/28 �ملو�فق 
�لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 20 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/نا�شر خان جان خان �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: حممد ر��شد 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:باك�شتان  خان  حمبت 
187500 درهم �ملطلوب �عانه/ حممد ر��شد حمبت خان �جلن�شية:باك�شتان 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�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  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 205 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/�يدوين نافري� �وروجو �جلن�شية: �لفلبني مدعي عليه: عامر حممد 
مالية    �لدعوى: مطالبة  �المار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  �لكثريي  �شعيد  �شامل 
50.000 درهم �ملطلوب �عانه/ عامر حممد �شامل �شعيد �لكثريي �جلن�شية: 
�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 �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 228 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

توفيق  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  خان  عبد�ل�شام  مدعي/علم 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لكا�شف 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ توفيق �لكا�شف للمقاوالت �لعامة ذ.م.م 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/4/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بن  �لعمالية مدينة حممد  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
ز�يد �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  2013/3/31
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 588 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�ملعامل  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  عبد�لرحمن  مدعي/ليتون 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �ملعامل  �عانه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2414 /2012 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
و�لزجاج  لاملينيوم  �ملرقاب  موؤ�ش�شتي  مالك  ب�شفته  �لدو�شري  خمي�س  فهد  مدعي/خالد 
�لعامري  الحج  عبد�هلل  حممد  عليه:  مدعي  �المارت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لنجارة  و�عمال 
ب�شفته مالك موؤ�ش�شة مد�ر �لبنيان للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة و�خرون �جلن�شية: �المار�ت   
مو�شوع �لدعوى: ندب خبري �ملطلوب �عانهما/ 1- موؤ�ش�شة مد�ر �لبنيان للمقاوالت �لعامة 
�لبنيان  مد�ر  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  �لعامري  الحج  عبد�هلل  2-حممد  �المار�ت  �جلن�شية: 
للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة   �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة وبتعديل 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لطلبات( حيث 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/24
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10768 بتاريخ   2013/4/16     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 398 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/نقيب �هلل زريكل �جلن�شية: �فغان�شتان مدعي عليه: �ح�شان �هلل �شيل 
خان �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 13680 درهم 
�ملطلوب �عانه/ �ح�شان �هلل �شيل خان �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر 
�الثنني  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 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
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 العني   البتدائية

العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/956   

 �ملنذرة/  عقار�ت �حلثبور )�س.ذ.م.م( و�ململوكة ملجموعة �حلثبور )�س.ذ.م.م( بوكالة 
�ملحامية/ ب��دري��ة مالك �مل��ن��ذر �ل��ي��ه: م��اين م��ارت��ن ف��رير )جم��ه��ول حم��ل �القامة(  
و�ملوؤرخ  رقم )100004(  �ملرجتع  �ل�شيك  قيمة  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
2010/11/1 بقيمة 22.500 درهم ) �ثنان وع�شرون �لف وخم�شمائة درهم ( و�مل�شحوب 
على بنك دبي  �ال�شامي و�خاء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل باحلالة 
للعني  �شغله  م��دة  عن  و�لكهرباء  �مل��اء  ح�شاب  وت�شوية  �لتعاقد  قبل  عليها  كانت  �لتي 
و�شد�د ما ي�شتجد من م�شتحقات �يجارية حتى تاريخ �الخاء �لتام وذلك خال موعد 
�ق�شاه ثاثون يوما من تاريخ ��شتام هذه �النذ�ر و�ال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ 
ومقابل  �لتقا�شي  وم�شاريف  بر�شوم  �ليه  �ملنذر  حتميل  �لق�شائية  �الج���ر�ء�ت  كافة 

�تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10768 بتاريخ 2013/4/16     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                 �ىل �ملنفذ �شدها: �ل�شم�س لاعمال �لفنية ����س.ذ.م.م   مبا 
وذلك  �دن���اه-  بالك�شف  �ملو�شحة  �لتنفيذ�ت  �ق��ام��و�  �لتنفيذ  طالبي  �ن 
اللز�مك ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحة به خال )15( يوما من تاريخ �لتبليغ 
عدم  ح��ال  يف  بحكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
64 درهم

140 درهم
6368 درهم

13902 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
كامر�ن غفور عبد�لغفور

حممد جاويد �قبال حممد �قبال    
2013/442 تنفيذ عمايل
2013/575 تنفيذ عمايل

م
1
2
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اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/945
�ىل �ملحكوم عليه /  حجي للتجارة �لعامة 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية قد ��شدرت 
�اليجارية رقم 2012/286  �لق�شية  بتاريخ 2012/4/25 يف  بحقك حكما 
�لر�شوم  ���ش��ام��ا  دره���م   )33686( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��ز�م��ك  يق�شى 
و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/ �شميح م�شطفى �شاكر يا�شني، قد تقدم 
بطلب تنفيذ  �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2012/945 لذ� �نت مكلف 
ويف  �الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ل�شد�د 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد 10768 بتاريخ 2013/4/16   

تنويه
بتاريخ   10752 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العان  �ىل  باال�شارة 
2013/3/28 بخ�شو�شالرخ�شة �لتجارية)CN-1028682( باال�شم �لتجاري/ 
�شركة �ح�شان �حلق لل�شيانة �لعامة-ذ.م.م تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بانه 

ورد خطاأ يف �العان �مل�شار �ليه �عاه ومل تذكر �لتعديات �لتالية:
- تعديل ر��س �ملال من 300000 �ىل 150000 د رهم

- باال�شافة �ىل �لتعديات �لو�ردة يف �العان �ل�شابق
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية  من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 414

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 06 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 286  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات : �حلماية تعطى لعنا�شر �لعامة وال يرتتب �أي حق على عن�شر منها بفرده.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9884

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 415

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 06 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 294  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9883

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 421

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 06 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 291  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9882

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 424

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 19 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم :352  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات : �حلماية تعطى لعنا�شر �لعامة وال يرتتب �أي حق على عن�شر منها بفرده.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9876

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 419

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 19 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم :351  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9874

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 409

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 19 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم :350  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9850

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 423

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه :جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 06 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 295  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات : �حلماية تعطى لعنا�شر �لعامة وال يرتتب �أي حق على عن�شر منها بفرده.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9849

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 428

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلرت�.

بتاريخ : 13 �أغ�شط�س 1997  �مل�شجلة حتت رقم :11611  
�لفئة : 34

و�لكريت   ، �ل��والع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �الأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ال�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  اأبريل 2013 العدد 10768

EAT 9838
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�ختتمت على ماعب دل�شكو فعاليات �ملهرجان �لريا�شي �لعمايل 
�لثالث �لذي نظمه جمل�س دبي �لريا�شي بدعم من �للجنة �لد�ئم 
ل�شوؤون �لعمال بدبي، وذلك يف �إطار تعزيز �لن�شاط �لبدين وجعله 
من  للجميع  �لريا�شة  مفهوم  وتطوير  للمجتمع  حياة  �أ�شلوب 

خال رعاية ورفع �لروح �ملعنوية لهذه �لفئة �ملجتمعية.
ونال فريق الين �نغوروك �ملركز �الأول يف م�شابقة �لكرة �لطائرة 
يليه فريق دل�شكو باملركز �لثاين وفريق عمال بلدية دبي باملركز 
�لثالث، فيما حل فريق عمل بلدية دبي باملركز �الأول يف م�شابقة 
�شهر  �أك��رث من  ملدة  تو��شلت  �لتي  �ملناف�شات  ب��اأن  علما  �لكركيت، 
و�ل�شركات  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  من  و��شعة  م�شاركة  �شهدت  ون�شف 
�خلا�شة، وذلك يف �إطار حر�شها �مل�شتمر على �لتفاعل و�لتو�جد 
يف هذ� �ملهرجان �لريا�شي �لذي ياأتي ترجمة لتوجيهات �لقيادة 

مبد�أ  وتر�شيخ  �ملجتمع  فئات  جلميع  �الأب��وي��ة  ونظرتها  �حلكيمة 
�لريا�شة للجميع، وتاأكيد� على حر�س دولة �الإمار�ت على حقوق 
�لعمال وحت�شني �أو�شاعهم وتوفري بيئة �لعمل �ملنا�شبة لهم وفقاً 
للمعايري �لدولية �ملرتبطة بالعمال وحقوقهم، من خال جعلهم 
�لبدنية  لياقتهم  م�شتوى  ل��رف��ع  �ل��ري��ا���ش��ي  �لن�شاط  مي��ار���ش��ون 

و��شتثمار �لوقت �حلر مبا يعود عليهم بالفائدة.
على  و�لكوؤو�س  �مليد�ليات  توزيع  �ملهرجان  فعاليات  ختام  يف  ومت 
�لفرق �حلا�شلة على �ملر�كز �الأوىل، �إىل جانب توزيع هد�يا قيمة 
يف �إطار �حلر�س على �إدخال �لبهجة على �مل�شاركني ونيل فر�شة 
�ملهرجان  فعاليات  وتتميز  ريا�شية ممتعة.  �أوق��ات  لق�شاء  مميزة 
حظيت  �أنها  خ�شو�شا  �الحتفالية  باأجو�ئها  �لعمايل  �لريا�شي 
بح�شور جماهريي و��شع على مد�ر �الأ�شابيع �ملا�شية، حيث وجد 

�لعمال يف هذ� �ملهرجان متنف�شا لهم ملمار�شة ريا�شاتهم �ملف�شلة 
�أجو�ء متيزت بالروح �لريا�شية.  و�إبر�ز قدر�تهم و�إمكانياتهم يف 
وياأتي هذ� �ملهرجان لرت�شيخ مبد�أ �ل�شر�كة و�لعمل يد� بيد بني 
�لريا�شية  �الأن�شطة  دع��م  بهدف  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�لفعاليات  �ملجتمعية يف خمتلف  �لفئات  كافة  و�إ�شر�ك  �ملجتمعية 
مهمة  حمطة  �ملهرجان  هذ�  يعتر  حيث  �لريا�شية،  و�لن�شاطات 
�مل�شتقبل  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  الإق��ام��ة 
�لتي  �لكبرية  للفائدة  �لعمال نظر�  فئة  ت�شتهدف  و�لتي  �لقريب 
ميكن �أن يجنيها �لعامل من ممار�شة �لن�شاط �لبدين، وذلك من 
متطلبات  مو�جهة  م��ن  ومتكنيه  �لبدنية  حالته  حت�شني  خ��ال 
�لروتني  ك�شر  �لنف�شية من خال  �حلالة  و�أي�شا حت�شني  �لعمل، 

و�إ�شر�ك �لعمال يف �أجو�ء مليئة باملناف�شة و�لرتفيه.

جمل�س دبي الريا�شي يختتم فعاليات املهرجان العمايل الثالث

برعاية كرمية من �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة،  نهيان ويل عهد 
 2013 �لعاملية  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  بطولة  �أقيمت 
على مدى �أربعة �أيام يف مركز �أبوظبي للمعار�س، هذ� وحفلت 
�الأيام �الأربعة للبطولة بالكثري من �حلما�س و�لت�شويق، و�أكدت 
�أبوظبي من خال هذه �لبطولة مكانتها عا�شمة �جلوجيت�شو 
، كما ر�فقت �لبطولة �لعديد من �الن�شطة �لرتفيهية �لعائلية 

ومتيزت �ملناف�شات بالندية و�حلما�س.
و�شارك يف �لبطولة مئات �لاعبون من 50 دولة حول �لعامل 
وح�شر و�آالف �جلماهري من دولة �الم��ار�ت وخارجها، �لذين 
�أثنو� على �أهمية هذه �لبطولة وجناحها �لتنظيمي �لتي عادت 
�لعاملية  �أبوظبي  مكانة  �لتو�يل  على  �خلام�شة  ولل�شنة  لتاأكد 
و�شط  �أبوظبي  �إم��ارة  �لبطولة  ه��ذه  وو�شعت  للعبة.  كعا�شمة 
و�لعامل  للمنطقة  بحيث قدمت   ، �لريا�شية  �لعاملية  �الح��د�ث 
مو�هب جديدة ومميزة. باالإ�شافة �إىل �أن �جلو�ئز تعد �الكر 

على �مل�شتوى �للعبة. 
�الإمار�تي،  للفريق  �الأ�شا�شي  �حلجر  �لبطولة  ه��ذه  و�عترت 
�ل���ذي ز�د م��ن مت��ي��ز وت��األ��ق ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة بح�شد الع��ب��ي��ه 6 
ميد�ليات ذهبية و2 ف�شية و2 برونزية. وهذ� �الجناز �لغري 
م�شبوق للفريق �المار�تي �أتى بوجود �أمهر �لاعبني �لعاملني، 
وذلك ليوؤكد ��شتعد�د �لاعب �المار�تي لهذ� �حلدث �ل�شخم. 
وتعليقا على �لنجاح �لذي حققته �لبطولة قال �شعادة عبد �ملنعم 
للجوجيت�شو:  �الم���ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لها�شمي، 
وجود نخبة �لاعبني يف �لبطولة �نعك�س �يجابا على �مل�شاركني 
و�جلمهور ممل �أدى غلى وجود نز�الت قوية و�شيقة. حيث مت 
�مل�شتقبل،  يف  للبطوالت  ج��دي��دة  ومعايري  مقاي�س  ��شتحد�ث 
�الإيجابية  لاإطار�ت  بال�شعادة  للجوجيت�شو  ....�مل��ار�ت  وي�شعر 

�لتي ح�شل عليها من �لاعبني و�جلمهور و�لرعاة. 
�شاركو�  �لذين  �الإم��ارت��ني  بالاعبني  فخورون  نحن  و�أ���ش��اف: 
نحن  وكمنظمون  �مليد�ليات،  نالو�  �لذين  وخا�شة  بالبطولة 

بهذه  �إ�شادته  على  للجوجيت�شو  �ال�شيوي  �الحتاد  رئي�س  ن�شكر 
�ل��ت��ي حتققت مم��ا يعطينا  ب���االإجن���از�ت  �ل��ب��ط��ول��ة، وف��خ��ورون 
�لد�فع لا�شتمر�ر يف حتقيق �الهد�ف �ملرجوة، وبدورنا نتوجه 

بال�شكر �إىل كل من �شاهم يف �إجناح هذ� �حلدث. 
و�شهدت �لبطولة هذ� �لعام م�شاركة غري م�شبوقة من �ل�شغار 
حيث و�شل عدد �مل�شاركني �ىل 660 العب والعبة )فئة �شغار(، 
و��شبحت بطولة �ل�شغار للجوجيت�شو من�شة الكت�شاف �ملو�هب 
ل��ل��م��د�ر���س م��ن خال  �إحت���اد �جلوجيت�شو  �ل�����ش��اع��دة. وت��وج��ه 
�الأطفال  �لو�شل بني  �شلة  ك��ان  �ل��ذي   ، ع��ز�م  �ل�شقر  �لتميمة 
�أعدد  قيا�شي  رق��م  �لبطولة  حققت  ولقد  �جلوجيت�شو،  ولعبة 
�شعبية  �زدي��اد  على  �يجابا  �نعك�س  مما  �جلماهريي.  �حل�شور 

�جلوجيت�شو يف �لدولة. 
للجوجيت�شو، على  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  �أع�شاء جمل�س  و�أك��د 
�كت�شاف  �أجل  من  من�شة  �أ�شبحت  لاأطفال  �لعامل  بطولة  �أن 
�مل���و�ه���ب وو���ش��ع��ه��م ق��ي��د �الخ��ت��ب��ار يف ���ش��ن م��ب��ك��ر ل��ل��ت��اأك��د من 

�شعيدون  ونحن  للم�شتقبل،  �الزم���ة  �خل���ر�ت  على  ح�شولهم 
الأن �لعديد من هوؤالء �لر�عم كانو� جاهزون للحدث، خا�شة 

�أبطال �المار�ت �لذين ح�شدو� عدد كبري من �مليد�ليات.
و��شت�شافت �لبطولة �شيفي �شرف �لذين يعترون من �أبطال 
م��اي��ا وه���م الع���ب���ان مميز�ن  ود�م���ي���ان  ب���ي.ج���ي.ب���ني   ،UFC
قائًا:  �حل�شة  بعد  ب��ي.ج��ي.ب��ني  وع��ل��ق  �جلوجيت�شو،  بلعبة 
�أبطال  م�شاهدة  خال  من  �لبطولة  بهذه  جد�  ��شتمتعت  لقد 
لعبة �جلوجيت�شو يتناف�شون على �ملر�كز �الأوىل جلميع �لفئات 
�لعودة و�ملناف�شة  �أردت  �للعبة  و�الأوز�ن، وكاعب وعا�شق لهذه 
م���ن ج���دي���د، وق���د ����ش��ت��م��ت��ع��ت ب��اه��ت��م��ام �ل��اع��ب��ني و�جلمهور 
بالن�شائح و�الر�شاد�ت �لتي قدمتها لهم.  و�أ�شاف دمييان مايا: 
ما تفعله �أبوظبي للعبة �جلوجيت�شو يعتر مذهًا، كنت �أعلم 
�لبطولة حدث كبري ولكنها فاقت توقعاتي. لقد كان  �أن هذه 
كل �شيء ر�ئع، �لاعبون، �ملناف�شة، �لتنظيم، �لاعبني �ل�شغار 
مميزين وخا�شة �جلمهور. و�أ�شاف: �أبوظبي تنقل هذه �للعبة 

�إىل م�شتويات جديدة ور�ئعة.  
�الأ���ش��ود و�لذي  �أل��ق��اب �حل���ز�م  �ل��ر�زي��ل على  وهيمن منتخب 
ماركو�س  العبه  عر  و�الأوز�ن  �لفئات  كل  بني  �الأف�شل  يعتر 
بطل  �لبطولة  حققت  وق��د  غار�شيا،  غابريا  و�لاعبة  �أمل��ي��د� 
جديد وهو ماركو�س �أمليد� بعد �أن ��شتطاع ك�شر هيمنة رودولفو 
فيري� �شرور للن�شخ �لثاث �ملا�شية، يف حني مل يتم ك�شر هيمنة 

�لاعبة غابريا غار�شيا.
حظيت �لبطولة بتغطية �عامية منقطعة �لنظري حيث و�شل 
17 قناة بني حمطات  �إىل  �لبطولة  �لتي غطت  �لقنو�ت  عدد 
ب��االإ���ش��اف��ة �ىل مم��ث��ل��ني ع���ن �ل�شحف  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة و�ذ�ع����ي����ة، 

و�ملجات �لعاملية �الإقليمية و�ملحلية. 
وبعد �أن �أ�شدل �ل�شتار على �لن�شخة �خلام�شة لبطولة �أبوظبي 
�ال�شتعد�د  ب���د�أ  ف��ق��د   ،2013 �جلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  �ل��ع��امل��ي��ة 
للبطوالت �الأخرى �ملقررة على �أجندة �الحتاد �المار�تي للعبة 

�جلوجيت�شو.

�آل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �أ�شاد 
 ، و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  ن��ادي  رئي�س  نهيان 
�لعني  ل�شطرجن  و�الإيجابية  �لناجحة  بامل�شاركة 
�لدويل  �لريا�شي  �أبوظبي  معر�س  فعاليات  يف 
2013 �لذي نظمه �حتاد �الإمار�ت للجو جيت�شو 
بدعم من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�لذي �ختتم 

مبركز �أر�س �ملعار�س يف �أبوظبي .
ورعاية  دع��م  �شخبوط  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وثمن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي مم���ا ���ش��اه��م يف �إخ�����ر�ج هذ� 
�ملعر�س ب�شورة ر�ئعة �أبهرت �مل�شاركني و�ملتابعني 
ن��ظ��ر� مل��ا ق��دم��ه م��ن ���ش��ورة ح�����ش��اري��ة لريا�شة 

�الإمار�ت وم�شاهماتها �لبارزة يف تطور �ملجتمع.
�لعار�شني  ب��اأن  �لعني  �شطرجن  جناح  متيز  وق��د 
�لنادي  �أب��ن��اء  �لوطنية من  �ل��ك��و�در  كانو� من  به 
�أ�شحاب �الإجن��از�ت مثل �أحمد �لزرعوين وهيثم 
�ل��ع��ام��ري و�أح���م���د �ل��ن��ع��ي��م��ي وح���ن���ان ي�����ش��ل��م مع 
�لدعم �لفني من �لكابنت حممد حجازي ولهذ� 
وباهرة  ناجحة  �ل��ع��ني  �شطرجن  م�شاركة  ج���اءت 
�مل�شتوى  رف��ي��ع  وف��د  ب��زي��ارة  حيث حظي �جل��ن��اج 
�ل�شباح  �جل��اب��ر  �الأح���م���د  نعيمة  �ل�شيخة  ���ش��م 
للريا�شة  �لكويتي  �الحت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
�لن�شائية رئي�شة �للجنة �لن�شوية و�ل�شيخة ح�شة 
�لن�شائية  �للجنة  رئي�شة  خليفة  �آل  خ��ال��د  بنت 

باالحتادين �لعربي و�لبحريني لكرة �لقدم ع�شو 
جلنة غرب �أ�شيا، بجانب �أمل ح�شن بو�شاخ نائبة 
رئي�شة جلنة غرب �آ�شيا و�أمينة �ل�شر �لعام للجنة 

كرة �لقدم لل�شيد�ت �الإمار�تية .
وقد �شهد جناح �شطرجن �لعني جتاوبا الفتا من 
�جلمهور �لذين �أقبلو� على �لتعرف على �إجناز�ت 
�لعني وقد مت توزيع هد�يا  وم�شاهمات �شطرجن 
�شطرجن  ورقعات  �أطقم  منها  للجمهور  جمانية 
جمانية  ن�شخ  توزيع  مع  �للعبة  لتعليم  وكتيبات 
�ل�شطرجن  جملة  ومنها  �ل��ن��ادي  �إ����ش���د�ر�ت  م��ن 
وثائقي عن  ت�شجيلي  فيلم  و�ملجتمع ومت عر�س 
�ل�شور  م��ن  و�مل��ئ��ات  و�ل�شينما  �ل�شطرجن  ت��اري��خ 

�ل��ت��ي ت��وث��ق وت��ع��ر���س �إجن������از�ت ���ش��ط��رجن �لعني 
و�ملجتمع  �ل�����ش��ط��رجن  ح��م��ات  م��ث��ل  �لتنظيمية 
�ل��ع��امل لل�شطرجن  و�إ���ش��ت�����ش��اف��ة م��ون��دي��ال م���دن 

مبدينة �لعني .
وق����ام م����درب �ل���ن���ادي حم��م��د ح���ج���ازي بتقدمي 
قو�عد  وتو�شيح  ل��ل��زو�ر  �للعبة  فو�ئد  عن  �شرح 
بني  �مل��ب��اري��ات  م��ن  ع��دد  �أقيمت  كما   ، ممار�شتها 
�لكبري  وبالتجاوب  �جلمهور  م��ع  �ل��ن��ادي  العبي 
م��ن جمهور  �ل��ع��ني  �شطرجن  ج��ن��اح  �شهده  �ل���ذي 
�لز�ئرين، يكون �جلناح قد جنح يف تقدمي �شورة 
�لعني  ن���ادي  و�إب���د�ع���ات  م�شاهمات  ع��ن  م�شرقة 

للثقافة و�ل�شطرجن يف �شماء ريا�شة �الإمار�ت.

�شباق  بطولة   مناف�شات  �ملهريي يف  �شعيد  فاز عبد�هلل 
�أبوظبي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �ل��ب��ح��ري    4.7 �ل��ل��ي��زر 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت على كورني�س �لعا�شمة 
�أب��وظ��ب��ي لاألعاب  مل��ه��رج��ان  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  ���ش��م��ن 
وينظم  �مل��ا���ش��ي.  �ل�شبت  ي��وم  �نطلق  �ل���ذي  �ل�شاطئية 
�لنادي �ملهرجان بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�إبريل �جل��اري على كا�شر  27 من �شهر  وي�شتمر حتى 
�لعديد  يت�شمن  فيما  �لعا�شمة  كورني�س  يف  �الأم����و�ج 
من �لفعاليات �لريا�شية و�الإجتماعية. وجاء يف �ملركز 
ثالثا  �ملهريي وحل  �شعيد  �لليزر  خليفة  لفئة  �لثاين  
خمي�س  �لر�بع  �ملركز  ن��ال  �ملهريي..بينما  �شعيد  عبيد 
�ملناف�شة  ت�شمن  �شباقا  �لنادي  نظم  كما  �لبو�شعيدي. 
يف ث��اث ف��ئ��ات ه��ي  �ل��ل��ي��زر و�الأوب��ت��م�����ش��ت و�لكتمار�ن  
ذوي  م��ن  �الإر�دة  لفر�شان  �الأخ����رية  �لفئة  وخ�ش�شت 
رئ��ي�����ش��ي��ة يف  ف��ق��رة  م�شابقاتهم  ب��ات��ت  �ل��ذي��ن  �الإع���اق���ة 
�ل�شر�عية و�ليخوت.  �أبوظبي للريا�شات  �شباقات نادي 
ويف  �شباق �الأوب��ت��م�����ش��ت  ج��اء عتيق م��اج��د �مل��ه��ريي يف 
�حلمادي  عبد�هلل  حممد  ثانيا  حل  �الأول..فيما  �ملركز 

�لثالث  ب��امل��رك��ز  �حل���م���ادي  ���ش��ال��ح  �إب��ر�ه��ي��م  ف���از  بينما 
علي  وخام�شا  �لر�بع  باملركز  �ملرزوقي  جمعة  وحمد�ن 
ر��شد  �ل�����ش��اد���س  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  �لبو�شعيدي  خمي�س 
م��اج��د �مل��ه��ريي و�ل�����ش��اب��ع ع��ب��د�هلل ع��م��ر �ل��ف��ار���ش��ي ويف 
�لتا�شع  �ملركز  �ل�شويدي..و�حتل  �أحمد  �لثامن  �ملركز 
�أحمد �ل�شويدي و�لعا�شر حممد خلفان و�ملركز �ل�  11  
�لفار�شي  12  خالد عمر  و�ل����   �مل��ه��ريي  �أح��م��د  حممد 
�شباق   يف  �شارك  كما  �لزعابي.  ح�شن  جا�شم    13 و�ل���  
�لكتمار�ن ل� فر�شان �الإر�دة من متحدي �الإعاقة  طاب 
�الإع���اق���ة ب�شحبة  ف��ئ��ة ذوي  �أب��وظ��ب��ي م���ن  ن����ادي  م���ن 
مع  جيك  �مل���درب  �الأول  �مل��رك��ز  يف  ح��ل  حيث  مدربيهم 
�لطالب عبد�لنا�شر �جلابر .. بينما فاز باملركز �لثاين 
�ملدرب �أحمد �ملرزوقي مع �لطالب حممد �ملن�شوري ويف 
عمر  مدربه  مع  �لعامري  �شعيد  �شليمان  �ملركز�لثالث 
�أحمد  �لطالب  م��ع  جا�شمني  �مل��درب��ة  و�ل��ر�ب��ع  �مل�شكني 
�مل��درب توم مع  �شعيد �لهاملي وحل يف �ملركز �خلام�س 
�ملت�شابق ر��شد عبد�لرحمن �لقبي�شي ويف �ملركز �ل�شاد�س 
جاء �ملدرب �إيدن مع �لطالب نا�شر �شليمان �ملهري. كما 

و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  نظم 
�لبحري  �ملهرجان  �لبحرية �شمن  �ل�شباقات  عدد� من 
22  قدما  فئة  �ل�شر�عية   �ل��ق��و�رب  �شباق  �آخرها  ك��ان 
بحارة  �أربعة  منها  كل  منت  على  قاربا    62 مب�شاركة  
لي�شل عدد �لبحارة �مل�شاركني �إىل  248  بحار� حيث 
فاز يف �ل�شباق �لقارب  و�يف  ملالكه ونوخذته خلف بطي 
�لبو�ني�س   �شباق  �لنادي   �ملري. ونظم  �لغ�شي�س  م�شبح 
40  ق��ارب��ا وف��از ب��ه �ل��ق��ارب  �لعديد  ملالكه  مب�شاركة  
تنظيم  �لرميثي..بجانب  ر��شد  حممد  ر��شد  �لنوخذة 
�شباق ركوب �الأم��و�ج �لعاملي يف و�دي �دفان�شر يف �لعني 
و�أبوظبي. ويهدف �ملهرجان لتحقيق �لتفاعل �لريا�شي 
بجانب  �ملجتمع  و�شر�ئح  فئات  جميع  بني  �الجتماعي 
و�أهميته  �لريا�شي  �لوعي  ن�شر  وحم��اور  خطو�ت  دعم 
عليها  ي�شرف  �لتي  و�مل�شابقات  �لبطوالت  عر خمتلف 
و�ملن�شاآت  �ملاعب  و��شتثمار  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
..�إ�شافة  �لعا�شمة  كورني�س  على  �ملتو�فرة  �لريا�شية 
و�إبر�ز  ترفيهية  ريا�شية  بيئة  توفري  على  �لعمل  �إىل 
�أهمية  وعك�س  �لريا�شي  �جلانب  يف  �ل�شياحية  �ملعامل 

�لريا�شة يف حياة �لفرد باملجتمع بجانب دور �ملهرجان 
يف تعزيز�لتو��شل و�لرو�بط بني فئات �ملجتمع وتنمية 
�مل�شرفة على  �ل�شر�كات بني �جلهات �حلكومية  �أو��شر 
م�شابقات  �إقامة  �ملهرجان  فعاليات  وتت�شمن  �حل��دث. 
كرة �لطائرة وقدم �مللعب �ل�شابوين و�ل�شلة و�لتزحلق 
على �الألو�ح �خل�شبية كما خ�ش�شت �للجنة �ملنظمة ور�س 
عمل ت�شتمر �أ�شبوعا لتعليم �مل�شاركني خطو�ت وكيفية 
�لتزحلق على �الألو�ح �خل�شبية. من جانبه �أعرب ماجد 
عتيق �ملهريي �ملدير �لتنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�شات 
�ل�شر�عية و�ليخوت عن �شعادته بالنجاح �لذي ي�شهده 
�لكبري  و�الإقبال  �لفعاليات  �لبحري يف خمتلف  �ملو�شم 
على �ملهرجان. و�أ�شاد بالدعم �لكبري �لذي يوليه �شمو 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ 
لاأعمال �خلريية  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
و�الإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي للريا�شة..
ب�شكل  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شاطئية  ول��ل��ري��ا���ش��ات  ع��ام  ب�شكل 
يف  �ملجل�س  يلعبه  �ل��ذي  �لرئي�شي  �ل���دور  مثمنا  خا�س 

تنظيم �ملهرجان للعام �لثالث على �لتو�يل. 

اإمارة اأبوظبي توؤكد مكانتها عا�سمة عاملية للجوجيت�سو

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف للجوجيت�شو 2013 ت�شنف من اأف�شل البطولت العاملية
لعبون من 50 دولة رقم قيا�سي يف اأعداد احل�سور

�شطرجن العني يتاألق يف معر�س اأبوظبي الريا�شي الدويل 

ق�شم التدريب والتطوير ينظم نادي اأبوظبي ينظم �شل�شلة �شباقات بحرية �شمن مهرجان الألعاب ال�شاطئية
دورة امل�شتوى الرابع للمدربني

•• �شاحية ال�شيف- اللجنة االأوملبية:

يف �إطار م�شاعيه �لر�مية �إىل تطوير �ملدربني �لوطنيني، نظم ق�شم �لتدريب 
و�لتطوير �لريا�شي �لتابع للجنة �الأوملبية �لبحرينية دورة �مل�شتوى �لر�بع 
للرنامج �لوطني للمدربني، و�لتي حملت عنو�ن �لتدريب �لذهني للمدرب 

و�لاعب وحا�شر فيها �لروف�شور �لكندي كرن�د ملن.
و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  لق�شم  �ل�شنوية  �خل��ط��ة  �شمن  �ل����دورة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي، وت��ع��ت��ر ����ش��ت��ك��م��اال ل����ل����دور�ت �ل�����ش��اب��ق��ة ل��ل��رن��ام��ج �لوطني 

للمدربني.
�لكائن  �لريا�شي  و�لتطوير  �لتدريب  بق�شم  �ملحا�شر�ت  جميع  و�أقيمت 
من  وطنياً  مدرباً   12 �ل��دورة  يف  و�شارك  �ملنامة مبنطقة �جلفري،  بنادي 
�الأ�شتاذ  و�لتن�شيق  �ملتابعة  و�أ�شرف على عملية  �لريا�شية  �الألعاب  خمتلف 

علي قمر، و�أقيمت �لدورة برعاية �شركة �شيفرون وحمظوظ �خلليج.
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ب��ن ز�يد  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  �أك���د �شمو 
�بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
�لريا�شي �ن �عتماد جمل�س �لوزر�ء 
و�لفعاليات  �مل��ن�����ش��ات  �م���ن  ل��ق��ان��ون 
�الهتمام  ي���رتج���م   ، �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�لذي  �ل��احم��دود  و�ل��دع��م  �لكبري 
ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  توليه 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 

حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل  ، 
ومدى  و�ل�شباب،  �لريا�شة  لقطاع 
�ل���رع���اي���ة و�حل����ر�����س ع��ل��ى توفري 
مل�شرية  و�لتميز  �لنجاح  ل���و�زم  ك��ل 

�ل�شبابي،وعك�س  �لريا�شي  �لقطاع 
�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة ل��دول��ة �الم����ار�ت 
�شموه  و�أ�����ش����اد  �ل����ع����امل.  دول  ب���ني 
�شيوفر  �ل���ذي  �الحت���ادي  بالقانون 
و�لرعاية  �ل�����ش��ام��ة  �إج�����ر�ء�ت  ك��ل 
�ملن�شاآت  ومل��خ��ت��ل��ف  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني 
و�لبطوالت �لتي تقام على م�شتوى 
�لدولة وفق معايري و�شو�بط �أمنية 

�ملعايري  مع  يتما�شى  ،مب��ا  متطورة 
�جلو�نب  لتنظيم  �ملتبعة،  �لدولية 
جلميع  م�شتوياتها  باأعلى  �الأمنية 
من يح�شر وي�شارك يف �ملهرجانات 
باتت  �لتي  �لريا�شية  و�لفعاليات 
�لثقافة  م���ن  م��ه��م��ا  ج�����زء�  ت�����ش��ك��ل 
�الم���ار�ت، يف ظل  الأبناء  �ملجتمعية 
تعا�شرها  �لتي  �حل�شارية  �لنقلة 

وتو�كبها �لدولة مبختلف �ملجاالت 
على  �ل��ذي حتقق  �لكبري  و�ل��ت��ق��دم 
�ر�����س �ل���و�ق���ع. و�أو����ش���ح ���ش��م��وه �ن 
�اله����ت����م����ام مب���ث���ل ه�����ذه �جل���و�ن���ب 
يوؤكد�ن  ب�شاأنها  �ل��ق��ر�ر�ت  و�عتماد 
ع��ل��ى ق���رب �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة من 
�أعلى  توفري  على  �أبنائها وحر�شها 
مل�شرية  و�الآم����ان  �ل�شامة  معايري 

يوؤكد  �ل���ري���ا����ش���ي���ة،ك���م���ا  �حل����رك����ة 
�لهادفة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ر�م���ج  ع��ل��ى 
عامات  �أع��ل��ى  لتحقيق  و�ل�شاعية 
�ل���ت���م���ي���ز و�الإب������������د�ع يف �جل����و�ن����ب 
�الأمنية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  �لتنظيمية 
مل��خ��ت��ل��ف �مل�����ش��اب��ق��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
،م�شري�  �الم����ار�ت  �ر���س  على  تقام 
�لقر�ر�ت  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  على  �شموه 

�ملن�شات  ت��اأم��ني  �ل��ب��ن��اء يف  ودوره�����ا 
لت�شجيل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  و�الأن����دي����ة 

م��ن��ج��ز�ت ج��دي��دة يف ظ��ل �حلفاظ 
على مكت�شبات �لعمل �لر�هن.

�ل��ف��اح��ي نائب  ���ش��ع��ادة �شعيد حم��م��د ح���ارب  وج���ه 
رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية رئي�س 
�حتاد �الإم��ار�ت للريا�شات �لبحرية �ل�شكر �جلزيل 
�إىل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��اج��د ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
رئي�س  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
�لدعم  �لبحرية على  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي 
�لكبري و�ملتو��شل �لذي يف �شبيل �إحياء تر�ث �الآباء 
�لتي يطرحها من �جل  �لبناءة  و�الأج���د�د و�الأف��ك��ار 
�خل�شو�س  ه��ذ�  يف  م�شيد�  �مل��ا���ش��ي  علي  �ملحافظة 
�لبحري  دبي  مهرجان  من  �الأويل  �ل��دورة  باإطاق 
يف  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  حتى  ي�شتمر  �ل���ذي  �ل��رت�ث��ي 

منطقة �أم �شقيم بدبي.
و�أكد حارب �أن مثل هذه �الأفكار لي�شت بغريبة على 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو 
�ل����ذي ر���ش��خ �ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ف��اه��ي��م خ���ال �ملرحلة 
�ملا�شية �شو�ء� من خال هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
�أو �هتمامه �لو��شع بالريا�شات �لبحرية حيث تبني 
�لكثري من �الأفكار �ملتميزة منها م�شروع )يحر دبي( 
م�����ش��روع عماق  �إىل  م��ن حلم �شغري  �ل���ذي حت��ول 
للرتويج لاإمار�ت والإمارة دبي و�ملوروث �حل�شاري 
ل�شعبنا من خال �رتباطه بالبحر من خال طرح 

خال  وط���اف  متميزة  كعامة  دب���ي(  )ب��ح��ر  �شعار 
م�شاركاته يف بطولة �لعامل لل�شر�عية �حلديثة )�أر 
44( �لعديد من �لدول مثل �لواليات �ملتحدة  �شي 
و�يطاليا  و�ل��ن��م�����ش��ا  و�أمل��ان��ي��ا  و����ش��ب��ان��ي��ا  �الأم��ري��ك��ي��ة 
عن  ف�شا  �لكناري�س  وج��زر  و�ل�شويد  و�ل��دمن��ارك 
�لبحرية  �الأح������د�ث  تنظيم  يف  �ل��ك��ث��رية  م��ب��ادر�ت��ه 
�ل�شنوي  دب��ي(  )بحر  مهرجان  خال  من  �لرت�ثية 
وك��رن��ف��ال ���ش��ب��اق��ات ���ش��م��وه �ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ع��دي��د من 
بالريا�شات  �شموه  �هتمام  على  دلت  �لتي  �الأن�شطة 
حلفل  �ل�شنوية  رعايته  خا�شة  و�لرت�ثية  �لبحرية 

تكرمي �أبطال �ملو�شم �لريا�شي �لبحري.
�أك����دت م���دي �لفكر  �مل���ب���ادرة �جل���دي���دة  �أن  و�أو����ش���ح 
على  ت��دل  و�إنها  �شموه خا�شة  يحمله  �ل��ذي  �لكبري 
دولة  ل�شعب  �ملحلي  �مل���وروث  باإحياء  �شموه  �هتمام 
�شعي  مدي  عن  وبرهنت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�لقيادة �لر�شيدة و�مل�شئولني لربط �الأجيال باحلياة 
�لفكرة  حققت  حيث  �ملا�شي  يف  �أهلنا  عا�شها  �لتي 
جناحا كبري� يف �الأي��ام �الأويل مبزج �ل��رت�ث �لري 
�لقرية  �إن�شاء  خ��ال  من  و�ح��د  قالب  يف  و�لبحري 
ريا�شية  بحرية  فعاليات  تنظيم  و�أي�����ش��ا  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لهوية  تعزيز  �أه���د�ف  ي��دع��م  �ل���ذي  �الأم���ر  م�شوقة 

�لوطنية ل�شعب �الإمار�ت.
�لرت�ثية  للقرية  �حل��ايل  �ملكان  �ختيار  �أن  و�أو���ش��ح 
�أم �شقيم  ملهرجان دبي �لبحري �لرت�ثي يف منطقة 
�لعرب  ب��رج  ف��ن��دق  �لكبري  �حل�����ش��اري  �ملعلم  قبالة 
�أن  ليوؤكد  وهادفا  �شائبا  كان  بيت�س  جمري�  وفندق 
�شكل  حيث  باحلد�ثة  ح��دث  مهما  �شريبط  �ل��رت�ث 
�ملوقع نقطة �يجابية يف �جتذ�ب زو�ر �لدولة وقطاع 
�ل�شياح و�للذين يق�شدون �لدولة من �جل �ال�شتمتاع 
باالأجو�ء �ل�شاحرة و�ل�شم�س �لد�فئة و�لتعرف على 
عاد�ت �شعبنا ومل يكن م�شتغربا �الإقبال �لكبري �لذي 
��شتمتعو�  �للذين  �الأج��ان��ب  قبل  م��ن  �لو�شف  ف��اق 

باأجو�ء جميلة وتعرفو� على �لعاد�ت و�لتقاليد.
�ظهر  �لفعاليات  يف  �لكبري  �ل��ت��ن��وع  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لر�شيد �لرت�ثي �لز�خر �لذي متتلكه دولتنا وذلك 
من خال �أك��رث من 20 فعالية �الأم��ر �ل��ذي يوؤكد 
�لرت�ث  يلقاه مو�شوع  �لذي  �لكبري  �الهتمام  مدي 
�ملتمثلة  �حل��د�ث��ة  رغ���م  ب��اح��ي��اءه  �ملجتمع  و�ل���ت���ز�م 
�الإمار�ت  �أه��ل  ين�س  مل  و�ل���ذي  �لعمر�ين  �لبني  يف 
بحياة  �أك���رث  �رت��ب��ط  و�ل���ذي  �لتليد  ب��اإرث��ه  �لتم�شك 

�لبحر و�لذي �شكل �لكثري الأهلنا يف �ملا�شي.
و�ث��ن��ى ح����ارب ك��ذل��ك ع��ل��ى �ل��ت��ج��اوب �ل��ك��ب��ري ومن 

يف  و�الإ���ش��ه��ام  للم�شاركة  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف 
�إجناح هذه �لتظاهرة �لكبرية وهذ� �الأمر جت�شد يف 
�ل�شباقات �لبحرية و�لتي حتمل ر�شالة �إيل �ملجتمع 
من خال حتمل �مل�شئولية �لتاريخية و�لتي تركها 
قوة  وبكل  �قبلو�  و�للذين  �ل�شغار  البناءهم  �الآب��اء 

وحما�س للم�شاركة و�إجناح خمتلف �الأحد�ث.
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  نائب  و�ختتم 
�ل��ب��ح��ري��ة ح��دي��ث��ه م�����ش��ي��د� ب��ال��ت��ع��اون �مل��ل��م��و���س بني 
خم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف دبي 
�ل��ر�ئ��د لهيئة دبي  �ل���دور  الإجن���اح �حل���دث وخا�شة 
�ملعنية  �لهيئة  للثقافة(،  )دب���ي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة 
ب�شوؤون �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث يف �الإمارة و�جلهة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��دث �إىل ج���ان���ب ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
للريا�شات �لبحرية �لذي ي�شاهم يف تنظيم �حلدث 
منذ  �لكبري  وعمله  �ملتو��شلة  ر�شالته  خ��ال  م��ن 
�لبحرية  �ل�شباقات  تنظيم  1988 يف  عام  تاأ�شي�شه 

�ل��رت�ث��ي��ة و�ل���ت���ي ح��ق��ق��ت �الن��ت�����ش��ار �مل��ط��ل��وب منذ 
�شنو�ت.

�آخ����ر ت��ت��و����ش��ل ع�����ش��ر �ل���ي���وم فعاليات  م���ن ج��ان��ب 
تنظمه هيئة  �لذي  �لرت�ثي  �لبحري  دبي  مهرجان 
دبي للثقافة و�لفنون يف منطقة �أم �شقيم ويقام �شمن 
فعاليات �حلدث �شباق قو�رب �لتجديف �ملحلية 30 
-2012 دب��ي  بطولة  من  �لثالثة(  )�جلولة  قدما 

2013 بد�ية من �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف ب�شاطئ 
نخلة  جزيرة  قبالة  �لبد�ية  �شتكون  حيث  �جلمري� 
�أم  �شاطئ  �لرت�ثية يف  �لقرية  باجتاه موقع  جمري� 

�شقيم ومل�شافة ت�شل 3.5 كلم.
وي�����ش��ه��د �حل����دث �ل���رت�ث���ي �ل��ك��ب��ري �ل��ي��وم م�شاركة 
يتناف�شون  �شوف  ق��ارب��ا   45 م��نت  على  �شابا   500
و�لثاين  �الأول  �ل�����ش��وط��ني  يف  �الأويل  �مل���ر�ك���ز  ع��ل��ى 
حيث �شيتم و���ش��ع و�ع��ت��م��اد ل��ون و�ح���د الإع���ام كل 
�شوط خال مر��شم �لقرعة �لتي ت�شبق �النطاقة 

و�لتي �شتجري يف مقر نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية يف �لثانية و�لن�شف.

و�عتمدت �للجنة �ملنظمة �لرنامج �لزمني �لكامل 
�لفني  �لفح�س  عملية  �شتتم  حيث  �ل��ي��وم  للجولة 
�ملعتادة يف مثل هذه �ل�شباقات منذ �ل�شاعة �لتا�شعة 
�لثانية  �ل�شاعة  حت��ددت  فيما  �لنادي  مبقر  �شباحا 
بعد  ي��ب��د�أ  �أن  على  للقرعة  م��وع��د�  ظهر�  و�لن�شف 
ذلك �إنز�ل �لقو�رب �إىل عر�س �لبحر متهيد� لبدء 

�ل�شباق �الأول عند �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف.
بني  كبرية  �أهمية  �ل��ي��وم  �شباق  يف  �ملناف�شة  وت��اأخ��ذ 
�مل�شاركني من  �مل�شاركة نظر� ل�شعي جميع  �لقو�رب 
�جل  �الأو�ئ��ل من  �لع�شرين  قائمة  �لدخول يف  �جل 
�لتاأهل و�مل�شاركة يف �غلي �لبطوالت كاأ�س �آل مكتوم 
وهو  قدما   30 �ملحلية  �لتجديف  لقو�رب   2013
�لتجديف  �شباقات  ختام  م�شك  �ل��ذي ميثل  �ل�شباق 

ويقام �شنويا منذ عام 1998.

و�أ�شخم  �أك���ر  �أع��م��ال  �ل��ي��وم  �شباح  تنطلق 
�الأج�شام  ب��ن��اء  ل��ع��ب��ه  يف  ع��م��وم��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة 
�شنو�ت  الأرب��ع  جديد  �د�رة  جمل�س  الختيار 
قادمة ) 2013-2017( ، ويف �أكر جتمع 
يعد  ��شيويا مبا  �حت��اد�   25 للعبه بح�شور 
�أك����ر جت��م��ع ي�����ش��ه��ده �الحت����اد �ال���ش��ي��وي يف 
جمعية عمومية عادية ، ور�شالة هامه للقارة 
�ل�شفر�ء على ما حظي به �الحتاد �ال�شيوي 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ عبد �هلل  رئ��ا���ش��ة  حت��ت 
خليفة باإجماع وتاأييد كبري ، وقد مثل ذلك 
فيما �أجمع عليه روؤ�شاء �الحتاد�ت �ال�شيوية 
يف  باال�شتمر�ر  وطالبته   ، بالتزكية  ب��ف��وزه 
�جناز�ت  م��ن  ب��ه  ق��ام  م��ا  من�شبة ال�شتكمال 
بارزه  مل��ك��ان��ه  ����ش��ي��ا  ق���ارة  �ح��ت��ال  متثلت يف 
علي �مل�شتوي �لدويل للعبه ، وحدوث طفرة 
�ال�شباين  دف����ع  �ل�����ذي  �الم�����ر   ، ل��ه��ا  ك����ري 
�لدويل  �الحت���اد  رئي�س  �شانتوجنا  رف��ائ��ي��ل 
وم�شاعدة �لتنفيذي د. عادل فهيم للح�شور 

للمنامة للم�شاركة يف تلك �الجتماعات .
وت�����ش��ه��د �جل��م��ع��ي��ة �أك����ر ت���و�ج���د ع��رب��ي يف 
ت�شارك �الم��ار�ت بعد  ��شيوية حيث  جمعية 
عودتها �يل مظلة �الحت��اد �ل��دويل وميثلها 
ع��ب��د �ل���ك���رمي حم��م��د ���ش��ع��ي��د �الم����ني �لعام 
�لكويت  وم���ن   ، للعبه  �الم���ار�ت���ي  ل��احت��اد 
ومن   ، ب���ودي  ب��در  �لكويتي  �الحت���اد  رئي�س 
�لعام لاحتاد  �الم��ني  كافود  �بر�هيم  قطر 
�لبحري  ���ش��امل  د.  ع��م��ان  ، وم���ن  �ل��ق��ط��ري 
�شوريا  وم����ن   ، �ل���ع���م���اين  �الحت������اد  رئ��ي�����س 
ومن   ، �ل�شوري  �الحت���اد  رئي�س  هيكل  منار 
�الردن  وم���ن   ، جعفر  �ب���و  �ل��ل��و�ء  فل�شطني 
�م���ني �الحت����اد �الردين ي��و���ش��ف �ل�����ش��و�رب��ه ، 
، و�ليمنية  �للبنانية  ت�شارك �الحت��اد�ت  كما 
�أكر تو�جد عربي  و�لعر�قية ليعد بذلك   ،

يف عمومية لاحتاد �ال�شيوي .
ب��ن ر����ش��د �ل خليفة  �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل  �ك���د 
ب���اأن���ه ي�����ش��ع��ر ب��ن��وع خ��ا���س م���ن �ل�����ش��ع��ادة �ن 

�لكبري  �ل��ع��دد  ه��ذ�  �لبحرين  مملكة  ت�شهد 
حيث   ، �ال�شيوية  �الحت���اد�ت  م��ن  و�ل�شخم 
و���ش��ل ع���دد �الحت�����اد�ت �مل�����ش��ارك��ة يف �أعمال 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة ب��امل��ن��ام��ة 26 �حت���اد� 
����ش��ي��وي��ا ، مم��ا ي��ب��ع��ث ل��ن��ا ب��ر���ش��ال��ة مفادها 
�أر���س �لو�قع  ب��اأن ما حتقق من �عمال علي 
منذ  �شعينا  ح��ي��ث  للجميع  م��ل��م��و���س  �أم����ر 
�جلمعية  يف   2009 ع��ام  �مل�شئولية  تولينا 
�لعمومية �لتي عقدت بالهند هدفا رئي�شيا 
مكانه  �للعبه  حتتل  �أن  وه��ي   ، �أعيننا  �م��ام 
وعامليا  قاريا  �لريا�شية  �الل��ع��اب  بني  ب��ارزه 
��شرت�تيجية  و�شع  �يل  جاهدين  ف�شعينا   ،
باللعبة  ، ت�شعى للنهو�س  حمددة �اله��د�ف 
وذلك   ، �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ي  وو���ش��ع��ه��ا 
�ملدربني  ل��دي  �لتدريبية  �ل��ق��در�ت  بتنمية 
 ، �ملتقدمه  �لتدريبية  �ل����دور�ت  خ��ال  م��ن 
�لقدر�ت  ل��ت��ط��وي��ر  �لتحكيمية  و�ل������دور�ت 
�أحدث  على  و�الإط����اع   ، للعبة  �لتحكيمية 
توعية  وعمل   ، �ل��ع��امل  يف  �ل��ت��دري��ب  و�شائل 

كبرية ملحاربة �آفه �ملن�شطات ، وعدم �لتهاون 
للمن�شطات،  متعاطي  الع��ب  �ي  مع  مطلقا 
�ل��ع��ق��وب��ات و�ل��ت��ي ت�شل �يل  و�ل��ت�����ش��دي��د يف 
�ل�شطب �لنهائي ، ولكن كان من �ل�شروري 
زي����ادة �ل��وع��ي ب��خ��ط��ورة �ل��ت��ع��اط��ي وتاأثريه 
جنحنا  وق��د   ، �لاعبني  حياة  علي  �ل�شلبي 
ل��درج��ة ك��ب��رية يف �حل��د م��ن ه��ذه �لظاهرة 
، و����ش���وف ن��ك��م��ل م���ا ق���د ب���د�أن���اه يف �ل����دورة 

�لقادمة.

ــواب  اأب علي  اأ�سيا  اأج�سام  �سانتوجنا 
نه�سة حقيقة

�شعادته  ع��ن  �شانتوجنا  رف��ائ��ي��ل  ع��ر  فيما 
�جلمعية  �أع����م����ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ال��غ��ه 
�ل��ع��م��وم��ي��ة ل���احت���اد �ال����ش���ي���وي ، و�ل����ذي 
يعتره من �الحتاد�ت �ملميزة و�لفتية و�لتي 
ت�شري بخطو�ت منتظمة نحو �حد�ث طفرة 
، والبد هنا من  باللعبة  حقيقيه و�لنهو�س 
�ال�شادة بالدور �لذي قام به �ل�شيخ عبد �هلل 

بن ر��شد رئي�س �الحتاد ، و�نه �شعر ب�شعادة 
مما   ، بالتزكية  ب��ف��وزه  علم  عندما  غ��ام��رة 
به  �ت�شم  �ل���ذي  �ل�شديد  �ل��وع��ي  �يل  ي�شعر 
، و�إدر�ك��ه��م مبا  روؤ�شاء �الحت��اد�ت �ال�شيوية 
ق���ام ب��ه �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل يف ف���رتة �الويل ، 
فطالبو� با�شتمر�ره ، ورف�س �لرت�شح �أمامه 
�أبو�ب  علي  ��شيا  يف  �للعبه  ب���اأن  ينباأ  مم��ا   ،
عبد  �ل�شيخ  ميتلك  حيث   ، حقيقية  نه�شة 
�لر�ئعة  �الد�ري���ة  �ملقومات  م��ن  �لكثري  �هلل 
يف  �لعلمي  �ال���ش��ل��وب  ��شتخد�م  �يل  و�مل��ي��ل   ،
�الد�رة �لريا�شية وهو ما نحتاج �ليه بالفعل 
يف �د�رة �الحتاد�ت �لريا�شة ، وو�شع خطط 
وروؤية ��شرت�جتية يتم متابعه تنفيذ بنودها 
، ومن هناك يحدث �الجناز ، و�أنا علي يقني 
�لقادمة �شوف يكون للعبه  �ل�شنو�ت  �ن  من 

يف ��شيا �شاأت �خر .

فهيم : ما حتقق من اجنازات باأيٍد عربية
فيما �أكد د. عادل فهيم باأن م�شدر �شعادته 

ي��اأت��ي م��ن ك��ون��ه ع��رب��ي��ا، و�أن م��ا حت��ق��ق من 
�لعربية  �الي���دي  �شاهمت  ��شيا  يف  �جن���از�ت 
�هلل  عبد  �ل�شيخ  يف  ميثل   ، فيه  كبري  بقدر 
�ملنامة  �ملقر يف  ووج��ود  �ل خليفة  ر��شد  بن 
، �أن �الي��دي �لعربية له دوره��ا �لفعال فيما 
حت��ق��ق م��ن �جن���از ، و�ن���ا ع��ل��ي ي��ق��ني م��ن �أن 
�ملزيد  �شهد  �شوف  �لقادمة  �الرب��ع  �ل�شنو�ت 

من �الجناز�ت .
وع�����اد ف��ه��ي��م ل���ي���وؤك���د ب�����اأن ع�����ودة �الم������ار�ت 
 ، �ال������ش�����ي�����وي  �الحت����������اد  �يل  ل���ان�������ش���م���ام 
�لكرمي  عبد  �لعميد  خال  من  وم�شاركتها 
حم���م���د ����ش���ع���ي���د �الم�������ني �ل�����ع�����ام ل���احت���اد 
�الم��ار�ت��ي �شوف يكون له �ث��ره ، الن هناك 
ت�شخريها  يتم  �ن  ميكن  �شخمه  �مكانيات 
 ، قطر  علي  ينطبق  �الم��ر   ، �للعبه  خلدمه 
، و�أي�شا عمان ،  و�لتي قدمت �لكثري للعبه 
و�لكويت ، و�ل�شعودية ، ومن هنا كان مبعث 
�شعادتي كعربي، ملا تزخر به �لدول �لعربية 

من كو�در و�إمكانيات ر�ئعة .

اأ�ساد بقانون جمل�س الوزراء ب�ساأن اأمن املن�ساآت والفعاليات الريا�سية

نهيان بن زايد : القانون يرتجم اهتمام قادتنا يف الرعاية وال�شامة ل�شريحة ال�شباب والريا�شة 

وجه ال�سكر اإىل ماجد بن حممد

حارب:)دبي البحري الرتاثي( مبادرة اإبداعية رائعة
احلدث ر�سالة جديدة توؤكد مدى ارتباطنا باملا�سي

45 قاربًا تتناف�س على لقب التجديف ب�ساطئ اجلمريا اليوم

اليوم انطالق اأعمال اجلمعية العمومية وانتخابات جمل�س جديد لالحتاد الآ�سيوي لبناء الأج�سام باملنامة

مب�شاركة عبد الكرمي حممد �شعيد الأمني العام لاحتاد الإماراتي لبناء الأج�شام 
ال�سيخ عبد اهلل بن را�سد اآل خليفة : نبذل اأق�سى طاقة ممكنة لإحداث طفرة يف اللعبة قاريًا وعامليًا
�سانتوجنا فور و�سوله للمنامة : اأج�سام اآ�سيا على اأبواب نه�سة حقيقية
فهيم : فخور كعربي مبا حتقق على اأر�س الواقع من اإجنازات باأيٍد عربية

�آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ نهيان بن  حتت رعاية �شمو 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�الإن�شانية  �خل��ريي��ة 
�نطلقت �م�س بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية مناف�شات 
بدعم  حتظى  �لتي  �الأطباق  لرماية  �لعامل  كاأ�س  بطولة 
م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل ن��ه��ي��ان ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي رئي�س نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية 

و�جلولف.
�آل نهيان  ورح��ب �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة بن ز�ي��د 

ب�شيوف �ل��دول��ة م��ن �أق����وى و�ب����رز �ل��رم��اة �ل��ع��امل��ي��ني .. 
بحيث  �للعبة  لن�شر  ب��و�ب��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ك��ون  �أن  متمنيا 
لاأفر�د  و�لبدين  �ل�شحي  �جلانب  على  �يجابيا  تنعك�س 
وت�شجيع كافة �شر�ئح �ملجتمع على �مل�شاركة وتعزيز �ملكانة 

�لريا�شية على �مل�شتوى �لعاملي.
ت�شت�شيفها  �لتي   � للبطولة  متنياته  ع��ن  �شموه  و�أع���رب 
�أبريل  م��ن   24 ح��ت��ى  وت�شتمر  �الأوىل  ل��ل��م��رة  �الم�����ار�ت 
�جلاري � �لتوفيق و�أن ت�شبح منوذجا يحتذى به .. موؤكد� 
قوي  ريا�شي  جمتمع  لتاأ�شي�س  ت�شعى  �ل��دول��ة  �أن  �شموه 

و�عتز�ز  فخر  م�شدر  ليكون  �ل��رم��اي��ة  جم��ال  يف  وف��ع��ال 
لريا�شة �المار�ت.

و�أكرثها  �ل��ب��ط��والت  �أق���وى  م��ن  �حلالية  �لبطولة  وتعد 
�للعبة  قانون  على  ط��ر�أت  �لتي  �لتعديات  بعد  �شر��شة 
�لعام  م��ن  �عتبار�  تطبيقه  ب��د�أ  و�ل���ذي  �ل��رم��ي  وبرنامج 

�حلايل 2013.
�حلفرة  م��ن  �الأط��ب��اق  لرماية  �لوطني  منتخبنا  وي�شم 
�لرت�ب كل من حمد بن جمرن �لكندي وظاهر �لعرياين 
ووليد �لعرياين و�أحمد يحيى �حلمادي ويحيى �ملهريي.

و�ال�شكيت  ت��ر�ب  �لدبل  كل من  �لوطني يف  �أم��ا منتخبنا 
فيو��شل تدريباته على نف�س �مليادين حيث يخو�س �الأول 
يوم  �ملناف�شة  �الأ�شكيت  ي��ب��د�أ  فيما  �ل�شبت  ي��وم  �ملناف�شة 
�لثاثاء  غد�  وي�شتكملها  ج��والت  ثاث  برماية  �الثنني 

برماية جولتني وقبل �لنهائي و�لنهائي.
ر��شد  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وت�����ش��م 
رئي�س  نائب  �ل�شام�شي  و�شيف  �للجنة  رئي�س  �لنا�شري 
�ملالية  �للجنة  رئي�س  �خل��ويل  وجم��دي  �ملنظمة  �للجنة 
و�لر�ئد �شامل �أحمد �لعفريت رئي�س �للجنة �الأمنية وريتا 

بوعيد كفوري رئي�شة �للجنة �الد�رية ومبارك �لعرياين 
رئي�س جلنة �ملطار.

وي��ح��ظ��ى �حل���دث ب��دع��م ع���دد م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�لهيئات 
�أبوظبي �لريا�شي �ل�شريك  و�ل�شركات من بينها جمل�س 
وبنك  �لرئي�شي  �لر�عي  �لنقل  ود�ئ��رة  �لد�عم  �حلكومي 
�لر�عي  �لباتيني وبو�دي مول  �لر�عي  �لوطني  �الحتاد 
و�أو��شي�س  �لر�شمي  �لناقل  لل�شيار�ت  و�ل�شرقية  �لذهبي 
و�لعطات  لل�شفر  و�الأم����ان  �الإع��ام��ي  �ل��ر�ع��ي  ليفينج 

باالإ�شافة �ىل كوكاكوال.

حتت رعاية نهيان بن زايد 

انط����اق من���اف�ش���ات ك���اأ�س الع��ال���م لرماي���ة الأطب�����اق بالع�������ني

ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �أ�شدر�شمو 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�الإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��اأع��م��ال 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س 
2013 ب�شان  ل��ع��ام   7 ق���ر�ر رق��م 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  �إع���ادة 
�ل�شر�عية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ب��وظ��ب��ي 
و�ل���ي���خ���وت ب��رئ��ا���ش��ة �ح���م���د ثاين 
مر�شد �لرميثي . وي�شم �لت�شكيل 
�حمد  �الأع�شاء  من  كا  �جلديد 
�هلل  عبد  و  �ملهريي  ماجد حممد 
�حمد  و  �لعبيديل  �ح��م��د  حممد 
�ل��رم��ي��ث��ي و طارق  ���ش��امل  ���ش��ع��ي��د 
حم��م��د ه���زمي �مل���ه���ريي .ع��ل��ى �ن 
�ملجل�س  يف  �لع�شوية  م��دة  ت��ك��ون 
للتجديد  قابلة  لعامني  �جل��دي��د 
�شدوره  تاريخ  من  �ل��ق��ر�ر  وينفذ 
وخمتلف  �ل�����ش��ح��ف  يف  وي��ن�����ش��ر 
و�شائل �الإعام . وياأتي قر�ر �شمو 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س 
�لريادي لدعم  �نطاقا من دوره 
ملختلف  و�لتنمية  �لتقدم  م�شاعي 
جميع  يف  و�الأل����ع����اب  �ل��ري��ا���ش��ات 
�بوظبي  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الأن���دي���ة 
ب��ج��ان��ب �ه��ت��م��ام��ه وح��ر���ش��ه على 
�الإمكانيات  ك��ل  وت�شخري  ت��وف��ري 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
�لبحرية  �ل���ري���ا����ش���ات  م�������ش���رية 
و�ل�شر�عية و�ليخوت �لتي ترتبط 
ج�����ذري�����ا ب�������رت�ث وت�����اري�����خ دول�����ة 
�شعادة  �الم���ار�ت. من جانبه ثمن 

�لرميثي  م���ر����ش���د  ث�����اين  �ح���م���د 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �بوظبي 
و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات 
�أواله  �لثقة �لغالية و�لدعم �لذي 
�آل  ب��ن ز�ي���د  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
�بوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
بت�شكيله  �الإد�رة  ملجل�س  �لريا�شي 
�الإد�رة  تكون  �ن  متمنيا  �جل��دي��د 
�لغالية  �ل���ث���ق���ة  ه�����ذه  ق�����در  ع���ل���ى 
تطلعات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�لريا�شات  ق���ط���اع  وط����م����وح����ات 
تعتر  �لتي  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية 
رك��ن��ا �أ���ش��ي��ا م��ن رح��ل��ة �الأج����د�د 
و�الآب��������اء يف ت���اري���خ وت������ر�ث دول���ة 
�أهمية  �ىل  م�������ش���ري�  �الم����������ار�ت 
�ملحافظة على قيم هذه �لريا�شات 
لتطويرها  �ل�����د�ئ�����م  و�ل�������ش���ع���ي 
�ن  و�ك��د  مب�شتوياتها.  و�الرت��ق��اء 
�أبناء  �لنادي حري�س على تعريف 
�مل��ج��ت��م��ع مب������وروث �الم��������ار�ت يف 
وتنمية  و�ل�شر�ع  �لبحر  ريا�شات 
ح�����ش��وره يف �مل��ج��ت��م��ع م���ن خال 
�لعاملية  �لبطوالت  �أهم  ��شت�شافة 
يف �لتجديف �حلديث و�لريا�شات 
�ل�شر�عية و�لتي باتت ت�شكل وجهة 
�لنادي متقدما  مميزة يف م�شرية 
بال�شكر و�لتقدير الأع�شاء جمل�س 
جهودهم  ع��ل��ى  �ل�����ش��اب��ق  �الإد�رة 
�أع�شاء  ومهنئا  �ملبذولة  �لكبرية 
متمنيا  �جل��دي��د  �الإد�رة  جمل�س 
�ملرحلة  خ������ال  �ل���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م 

�لقادمة .

اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة 
نادي اأبوظبي للريا�شات 
ال�شراعية واليخوت
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نا�شر  دك��ار  ب��ر�يل  �لفائز  �لقطري  �ل�شائق  يت�شدر 
�لعطية و�لفائز موؤخر� بتحدي �أبو ظبي �ل�شحر�وي 
و�لفائز ملر�ت متعددة يف ر�يل دكار مارك كوما �شباق 
�لكرو�س-كانرتي  ر�يل  يف  و�ل���در�ج���ات  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�شيلني �ل�شحر�وي، �جلولة �لثالثة من بطولة كاأ�س 
�لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة FIA و�لذي 
 26- 22 �لقطرية يف  �ل�شحر�ء  �شيتم تنظيمه يف 

من �شهر ني�شان �جلاري.

وقد مت ن�شر قائمة �مل�شاركني �لر�شمية �ليوم )15 
ني�شان( و�لتي ت�شم �أف�شل �ملت�شابقني يف �لعامل �شو�ء 
�شيخترون  و�لذين  و�لدر�جات  �ل�شيار�ت  �شباق  يف 

معا حر�رة وق�شوة �ل�شحر�ء �لقطرية.
و�لدر�جات  لل�شيار�ت  �لقطري  �الحت��اد  �أع��رب  وقد 
�شيارة   35 �أن  ع��ن  ب��االإع��ان  �شعادته  ع��ن  �ل��ن��اري��ة 
رباعي  دف��ع  ذ�ت  �شيار�ت  �شتة  و  نارية  در�ج��ة  و14 
�ل�شباق  �مل�شاركون يف  ي�شل  �ل��ر�يل.  �شيتناف�شون يف 

ت�شيلي،  فنزويا،  �شمنها  وم��ن  بعيدة  مناطق  من 
�ملتحدة، �الأوروغ��و�ي، بوليفيا، نيوزيلند�،  �لواليات 
�أوروبا  �لر�زيل،  كاز�خ�شتان،  كولومبيا،  ��شرت�ليا، 
و�ل�شرق �الأو�شط بحيث ي�شكلون بالفعل ر�ليا دوليا.  
لل�شيار�ت  �ل��ق��ط��ري  �الحت�����اد  رئ��ي�����س  وق���د حت���دث 
و�لدر�جات �لنارية نا�شر خليفة �لعطية بحما�س عن 
�ل�شباق وقال: ن�شعر بال�شعادة مل�شاركة �أ�شماء كبرية 
يف عامل �لر�ليات من جميع �أنحاء �لعامل وقيامهم 
�مل�����ش��ارك��ة يف ر�يل قطر.  �أج���ل  ب��اال���ش��ت��ع��د�د�ت م��ن 
م�شار  بت�شميم  فريقنا  ق��ام  وق��د  �لعطية:  و�أ���ش��اف 
جديد ب�شكل متنا�شق من �أجل هذ� �لر�يل ولنجعله 

حتديا فريد� من نوعه بالن�شبة للمتناف�شني. 
وت�شم قائمة �الأ�شماء �ملعروفة يف فئة �شباق �ل�شيار�ت 
�لبطل �لقطري �لعطية يف �شيارته �لقوية يف 8 باغي 
، و�لفائز مرتني يف ر�يل دكار جان لوي�س ت�شلي�شر 
و�لفائز بر�يل باجا �اليطايل �ل�شائق رينالدو فاريا. 
�أما يف فئة �لدر�جات �لنارية، يت�شدر �ل�شباق �لفائز 
يف ر�يل دكار ثاث مر�ت مارك كوما و�لذي �شيكون 
�أبو  حت��دي  يف  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  ف���وزه  بعد  متقدما 
�ل�شائقان فر�ن�شي�شكو لوبيز  �أما  ظبي �ل�شحر�وي. 
�ملتناف�شان  ف�شيكونان  �ولي�شفال�شتري  �نديرز  بال  و 
�لقطري  �ل�شائق  �أما  �ال�شباين،  لل�شائق  �لرئي�شيان 
عادل ح�شني فهو ياأمل بالفوز يف فئة �ل�شيار�ت ذ�ت 

�لدفع �لرباعي يف �شيارته �شوزوكي �يه تي يف. 

ي�شارك  ف��ه��و  مريك�شتيجن  ب��ي��رت  �ل��ه��ول��ن��دي  �أم����ا 
ل��ل��م��رة �الأوىل يف ه���ذ� �ل����ر�يل ب��اع��ت��ب��اره ع�����ش��و� يف 
�آر  �ت�س  ط��ر�ز  من  �شيارة  يف  �شبورت  ويفريز  فريق 
�ك�س فورد. وياأمل �ل�شائق �ملقيم يف منطقة توينتي 
�لهولندية باأن ي�شري على خطى و�لده يف هذ� �لر�يل 
و�حل�شول على عدد من �الألقاب بالفوز يف حتديات 
بطولة �لعامل للر�ليات يف بد�ية حياته يف مناف�شات 
�يدي  �لبلجيكي  �لفريق �ملاح  �ل��ر�يل. وي�شاركه يف 

�شيفالييه و�لذي �شيحاول �لفوز بلقب ر�يل قطر.
يخطط  و�ل����ذي  مريك�شتيجن  �ل��ه��ول��ن��دي  وي��ق��ول 
قبل  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  يف  �شيارته  لتجربة 
م�شاركته قي ر�يل �شيلني: �نه �شيء عظيم �ن نكون 
رفيع  �لتحدي  ه��ذ�  مثل  يف  �مل�شاركة  على  ق��ادري��ن 

�مل�شتوى. 
ويوؤكد: �ذ� كنت ترغب يف �لو�شول �ىل �لقمة عليك 
ال  يل،  بالن�شبة  �ل��ر�ل��ي��ات.  لريا�شة  كليا  تتفرغ  �أن 
��شتطيع �لقيام بذلك، لذلك فان م�شاركتي يف ر�يل 
�شيلني هي حتدي ر�ئع ويحتاج وقتا �أقل. �أما هديف 
�الأكر فهو �أن يلتقي �الأب و�البن يف �نطاقة ر�يل 

دكار. 
�آل ثاين، �لفائز  �أما �ل�شيخ �لقطري حامد بن عيد 
للر�ليات-�ل�شرق  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  �شل�شلة  يف 
�الأو�شط عام 1993 فهو ي�شكل فريقا مع �ملت�شابقة 

�ديث وي�س من �أجل �لفوز يف ر�يل �شيلني. 

مع  وت�شارك  �مل��اح  مهام  ال�شتام  وي�س  و�شتنتقل 
باترول  ني�شان  ط���ر�ز  م��ن  ���ش��ي��ارة  يف  ح��ام��د  �ل�شيخ 
للم�شاركة  يخططان  �أنهما  من  �لرغم  على   ،1 تي 
يف �ملزيد من �ملناف�شات يف هذ� �ملو�شم يف �شيارة من 
ري�شينغ  ه��وك  تعديل  كايني من  بور�س  ط��ر�ز تي2 

من �أملانيا. 
�ل��ف��ح��و���ش��ات �الد�ري�����ة و�ل��ك�����ش��ف على  �شيتم �ق��ام��ة 
و�ملوؤمتر  �الأول���ي���ة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت���ق���دمي  �ل�����ش��ي��ار�ت 

�ل�شحر�وي يف  �شيلني  ر�يل  �نطاق  �ل�شحفي قبل 
حلبة لو�شيل �لدولية، �شمال �لدوحة يف 21 و 22 

من �شهر ني�شان. 
ب��ع��د ذل����ك ���ش��ت��ك��ون �الن���ط���اق���ة �الح��ت��ف��ال��ي��ة على 
كورني�س �لدوحة يوم �الثنني يف 22 ني�شان، وتبد�أ 
�لثاثاء،  ي��وم  �الوىل  �الربعة  �ل�شحر�وية  �ملر�حل 
يوم  فعالياته  ختام  �ىل  �ل��ر�يل  وي�شل  ني�شان.   23

�جلمعة 26 ني�شان. 

ت��ن��ط��ل��ق يف �ل��ع��ا���ش��رة و�ل��ن�����ش��ف من 
�ل�شهر  18 من  �شباح يوم �خلمي�س 
بطولة  نهائيات  مناف�شات  �جل���اري 
ب�شالة  لل�شطرجن  �ل��دول��ة  م��د�ر���س 
مدر�شة �بن �لنفي�س مبدينة �لفجرية 
لل�شطرجن  �الم���ار�ت  �حت��اد  با�شر�ف 
بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

ونادي �لفجرية لل�شطرجن.
ي�شارك يف �لبطولة 76 طالباً وطالبة 
تعليمية  مناطق  خم�س  من  ممثلني 
ه����ي: - م��ن��ط��ق��ة دب����ي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة - 
منطقة �ل�شارقة �لتعليمية - منطقة 
عجمان �لتعليمية -منطقة �لفجرية 
�خليمة  ر�أ�����س  وم��ن��ط��ق��ة  �لتعليمية 

�لتعليمية.
وت�شارك كل منطقة تعليمية بالدولة 
�لطلبة  م��ن   )2( ب��ع��دد  �لبطولة  يف 

�لثاث  ل���ل���م���ر�ح���ل  �ل���ط���ال���ب���ات  �أو 
و�لثانوية  و�الع����د�دي����ة  �الب��ت��د�ئ��ي��ة 

على �لنحو �لتايل:
�ل�شفوف  ت�����ش��م��ل  �الوىل  �مل���رح���ل���ة 
 + طالب  و�لثالث)2  و�ل��ث��اين  �الأول 
وت�شمل  �لثانية  و�ملرحلة  طالبة(،   2
�ل�شفوف �لر�بع و�خلام�س)2 طالب 
+ 2 طالبة(، و�ملرحلة �لثالثة وت�شمل 
�ل�شاد�س و�ل�شابع و�لثامن  �ل�شفوف 
طالبة(،   2  + ط��ال��ب  و�لتا�شع)2 
�ل�شفوف  وت�شمل  �لر�بعة  و�ملرحلة 
�لعا�شر و�حلادي ع�شر و�لثاين ع�شر 
�أي جمموع  2 طالبة(،   + )2 طالب 
8 من �لطلبة و8 من �لطالبات لكل 
�لبطولة  وت��ق��ام  تعليمية.  منطقة 
مرحلة  م��ن  �لكامل  �ل���دوري  بنظام 
مع  �ل��ط��ال��ب  يلتقي  بحيث  و�ح����دة، 

ح�شب  جمموعته  يف  �لطلبة  جميع 
زمن  و�شيكون  در����ش��ي��ة.  مرحلة  ك��ل 
�مل��ب��ار�ة �الأ���ش��ا���ش��ي لكل ط��ال��ب قدره 
 2 �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  دق����ائ����ق  خ��م�����س 
بدء  م��ن  يوؤديها  نقلة  ك��ل  ع��ن  ثانية 
�ملبار�ة طبقا لنظام في�شر لل�شطرجن 

�خلاطف. 

جوائز البطولة
�لر�عية  �لوطنية  �ل�شركة  �شتقدم 
كوؤو�س  ���ش��ب��ورت(  )ل��ي��در  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
و�لفائز�ت  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  وم��ي��د�ل��ي��ات 
�ل���ث���اث �الأو�ئ������ل ل��ك��ل م��رح��ل��ة من 
و�شيقدم  و�ل��ب��ن��ات  �ل��ب��ن��ني  م���د�ر����س 
�شهاد�ت  لل�شطرجن  �لفجرية  ن��ادي 
م�شاركة جلميع �لطلبة و�لطالبات.

�لبطولة  ف���ع���ال���ي���ات  و����ش���ت���خ���ت���ت���م 

�ل�����ش��اع��ة �ل��ر�ب��ع��ة م���ن ع�����ش��ر نف�س 
�لرتبية  وز�رة  ممثل  بح�شور  �ليوم 
و�لتعليم ومندوبي �ملناطق �لتعليمة 
�إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء  ب���ال���دول���ة 
�لفجرية  ون������ادي  �الم�������ار�ت  �حت�����اد 
��شتنكر  �آخ��ر  جانب  م��ن  لل�شطرجن 
�حتاد �ل�شطرجن ما تناقلته �ل�شحف 
�أبريل  �شهر  م��ن   4 ب��ت��اري��خ  �ملحلية 
ن������ادي �لعني  �جل�������اري م����ن خ�����ال 
نا�شئو  ي��ف��ي��د )ب�����اأن  م���ا  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�ل��ع��ني م���ه���ددون ب��ع��دم �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ملد�ر�س،  ل�شطرجن  �ل��دول��ة  بطولة 
ك�شف  يعتمد  مل  �للعبة  �حت��اد  ك��ون 
و�لطالبات  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  �مل��ت��اأه��ل��ني 
و�ملر�شل من قبل نادي �لعني للثقافة 

و�ل�شطرجن (. 
و�ل�شارع  �ل��ع��ام  ل���ل���ر�أي  ول��ل��ت��و���ش��ي��ح 

�ل����ري����ا�����ش����ي و�الأن�������دي�������ة ب�������اأن ه���ذه 
ب���ط���ول���ة خ���ا����ش���ة مل�����د�ر������س �ل���دول���ة 
لوزر�ة  �لتابعة  �لتعليمية  و�ملناطق 
لاأندية  ولي�شت  و�لتعليم  �لرتبية 
�شمن  م����ن  ح���ي���ث  �ل�������ش���ط���رجن���ي���ة، 
�لبطولة  ت�شفيات  �إق��ام��ة  �ل�شروط 
لكل  �لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  خ���ال  م��ن 
ك�شوف  �ع���ت���م���اد  ث����م  وم�����ن  �إم���������ارة 
�لطلبة  م��ن  و�مل���ت���اأه���ات  �مل��ت��اأه��ل��ني 
و�لطالبات بعد تاأهلهم �إىل �لنهائيات 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ق��ب��ل  م��ن 
قبل  من  جرى  كما  �الأندية  ولي�شت 
لل�شطرجن، حيث رف�س  �لعني  نادي 
�جلهاز �لفني لاحتاد ك�شف �ملر�شل 
م��ن قبل �ل��ن��ادي ك��ون��ه غ��ري معتمد 
�لتعليمية  �لعني  منطقة  �إد�رة  م��ن 
وعليه   ، للتعليم  �أبوظبي  �أو جمل�س 

�ل��ع��ام��ة لاحتاد  خ��اط��ب��ت �الأم���ان���ة 
و�لل�شطرجن  للثقافة  �ل��ع��ني  ن���ادي 
�لطلبة  �أ����ش���م���اء  �ع��ت��م��اد  ب�������ش���رورة 
�إال  �ملعنية  و�ل��ط��ال��ب��ات م��ن �جل��ه��ات 

�غاق  ومت  بذلك،  يقومو�  مل  �أنهم 
باب �مل�شاركة و�أر�شل �الحتاد �لك�شوف 
�لنهائية �إىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
وحتديد يوم 18 من �ل�شهر �جلاري 

موعد�ً للنهائيات من خال م�شاركة 
خم�س مناطق تعليمية بالدولة وهي 
و�لفجرية  وعجمان  و�ل�شارقة  دب��ي 

ور�أ�س �خليمة.

العطية يف �سيارته وكوما على دراجته النارية يت�سدران امل�ساركني يف رايل الكرو�س-كانرتي �سيلني ال�سحراوي 

 FIA اجل���ول���ة الثالث���ة م��ن بطول���ة ك���اأ�س العال���م للرالي���ات ال�شح���راوي���ة الطويل�������ة
ي�سارك املتناف�سون من اأماكن بعيدة مثل ت�سيلي كولومبيا واأ�سرتاليا

ي�سارك بطل العامل يف الراليات فان مريك�ستيجن يف رايل �سيلني يف �سيارته فورد اأت�س اآر اإك�س

ن�ه����ائي��ات بطول���ة م���دار�س الدول����ة لل�شط���رن����ج

و�ملدعم  للتايكو�ندو  و�لنا�شئني  لل�شباب  �الم���ار�ت  منتخب  حقق 
ب��اع��ب��ي ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة وم��ي��د�ل��ي��ات ع��دي��دة خال 
و�لتي  للتايكو�ندو  �ملفتوحة  �لدولية  �مل��غ��رب  لبطولة  م�شاركتهم 
بعد  �أم�����س  م�شاء  و�ختتمت  يوما  ع�شر  �أرب��ع��ة  م��دى  على  تو��شلت 
�لوفود  بجانب  م�شاركتهم  خال  ر�ئعا  م�شتوى  �لاعبون  قدم  �أن 
و�شملت  �ل��ف��رتة  ط��و�ل  �أقيمت  �لتي  �جل���والت  خمتلف  يف  �مل�شاركة 
�لعديد من �مل�شتويات . وياأتي �لتتويج بعد �أن تكاملت جهود �ملنتخب 
يف  �ل��دول��ة  لتمثيل  وتهيئتهم  �لاعبني  تاأهيل  يف  �ل�شارقة  ون���ادي 

�لبطولة و�لو�شول �إىل من�شات �لتتويج يف خمتلف م�شابقاتها .
على  �حل�شول  من  �لعبيديل  في�شل  �شهيل  �لاعب  ��شتطاع  حيث 
حامت  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �ل��اع��ب  ح�شول  بجانب  �لذهبية  �مليد�لية 
ر��شي  �لاعب عمر �شالح  تابعهم كا من  �لذهبية  �مليد�لية  على 

يف معانقة �لذهب و�رتد�ء �مليد�لية �لذهبية و �لاعب عبد �لرحيم 
عمر�ن يف �حل�شول على �مليد�لية �لذهبية و �لاعب �شلطان �شاح 
حميد يف �مليد�لية �لذهبية يف عدد من �ملناف�شات كما و�أحرز �لاعبان 
�لعبيديل م�شتوىجيد� الفت �النظار  ح�شني غلوم وحممد في�شل 
من خال ح�شولها على �مليد�لية �لرونزية وتبعهما �لاعب عبد 
�إبر�هيم �شنقور �مليد�لية �لف�شية . لريفع �لفريق �ل�شرجاوي  �هلل 
و�لتي  �خلارجية  ميد�لياته  غلة  �الإجن��از  بهذ�  �ل�شباب  و  للنا�شئني 
ت�شاف �إىل �ل��ري��ا���ش��ة �الم��ار�ت��ي��ة يف جم��ال �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو وم��ن ثم 
�لتح�شري للم�شاركة يف �لبطولة �ملحلية �ملقبلة لكاأ�س �الإحتاد لفئات 
�لنا�شئني و �ل�شباب  وبارك مدرب �ملنتخب ومدرب فريق �لتايكو�ندو 
بنادي �ل�شارقة عبد�هلل حامت هذ� �الجناز للريا�شة �المار�تية موؤكد� 
�أن تكاتف �جلميع من �حتاد وجمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �شاهم يف 

حتقيق هذ� �الجناز بعد �أن كان لاعبينا �الف�شلية �مام �أبطال دول 
�لعامل و �الحتكاك �لد�ئم مبد�ر�س خمتلفة.

�لذي  �اله��ت��م��ام  �مل�شتوى يف ظ��ل  بهذ  وف��خ��ره  �شعادته  ع��ن  و�أع���رب 
�لد�ئم  و�هتمامها  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  من  �لاعبون  ياقيه 
ن��اق��ا حت��ي��ات �ل��اع��ب��ني ل��احت��اد و جلميع  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو  بريا�شة 
�شامل  بن  ر�أ�شهم خمي�س  �ل�شارقة وعلى  نادي  �إد�رة  �أع�شاء جمل�س 

�ل�شويدي رئي�س جمل�س �الإد�رة ملا يوليه من رعاية خا�شة .
و�أكد حامت �أن �لاعبون �شيو��شلون �أد�ئهم للح�شول على ميد�لية 
�أوملبية مرتقبة ودعا مدرب �لفريق �جلميع لاإلتفاف حول هوؤالء 
ميلكون  �ل��اع��ب��ون  �أن  م��وؤك��د�  وحتفيزهم  وت�شجيعهم  �ل��اع��ب��ني 
مهار�ت و�عده متكنهم من �حل�شول على �ألقاب عاملية عند �لو�شول 

ملرحلة �لرجال و �لن�شج �لريا�شي و �لفني.

متثيل م�شرف وميداليات لاعبي نادي ال�شارقة املمثل ملنتخب التايكواندو امل�شارك ببطولة املغرب الدولية املفتوحة

�أ�شادت �ل�شيخة نعيمة �الأحمد �جلابر �ل�شباح رئي�شة �الحتاد �لكويتي للريا�شة 
�لن�شائية رئي�شة �للجنة �لتنظيمية لريا�شة �ملر�أة يف دول جمل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية رئي�شة �للجنة �لن�شوية يف �حتاد غرب ��شيا لكرة �لقدم .. بدعم 
ورعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س 
و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى 
ودورها �لكبري يف قيادة نه�شة �ملر�أة يف جميع �ملجاالت منها �جلانب �لريا�شي. 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  هز�ع  بنت  فاطمة  لل�شيخة  و�لتقدير  �ل�شكر  ووجهت 
وحر�شها  �هتمامها  على  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �إد�رة  جمل�س 
بالدور  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  و�أع��رب��ت   . للمر�أة  �لريا�شية  �لتنمية  م�شرية  دع��م  على 
وجمل�س  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  تلعبه  �لذي  �لكبري 
�أبوظبي �لريا�شي للنهو�س بريا�شة �ملر�أة على خمتلف �الأ�شعدة و�مل�شتويات .. 
�مل��ر�أة حتت �شعار  ريا�شة ن�شائية  �أن تنظيم موؤمتر دويل لريا�شة  �إىل  م�شرية 
.. ب��اجن��از�ت ع��امل��ي��ة  خ��ال ي��وم��ي 21 و 22 م��ن �شهر �ب��ري��ل �جل���اري و�شط 
م�شتوى  على  �لن�شائية  �لريا�شية  �ل�شخ�شيات  �أه��م  م��ن  كبري  ع��دد  م�شاركة 
�ملتميز وي�شتحق كل  �لعاملي  �لريا�شي  �لعربية و�لعامل يعتر باحلدث  �ملنطقة 
�لتقدير و �لثناء ال�شيما بعد �لنجاحات �لتي �شجلتها �لتجربة �الأوىل للموؤمتر 
و�لتو�شيات �لهادفة �لتي �نبثقت لدعم وتنمية م�شرية ريا�شة �ملر�أة يف خمتلف 
نوعه  من  �الأول  يعتر  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شافت  �لقادمة.  �لريا�شية  �ال�شتحقاقات 
�لتي  �الإط��روح��ات  �أه��م  ويتناول  يهتم  �ل��ذي  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  دول  على �شعيد 
للخروج  كبرية  ثقة  على  باأننا  م�شرية   .. و�لفتيات  �ل�شيد�ت  بريا�شة  تعنى 
�لنجاحات  وتعزز  تدعم  هامة  و�أب��ح��اث  ب��ق��ر�ر�ت  �لثانية  بن�شخته  �مل��وؤمت��ر  من 
�لوقت  ذ�ت  ويف  تطلعاتها  �آف��اق  وتو�شع  �لعربية  �لن�شائية  �لريا�شة  ل�شريحة 
وفعالياته  �ملوؤمتر  �أن  وبينت  �لريا�شية.  لاأن�شطة  �مل��ر�أة  ممار�شة  �أهمية  توؤكد 
�ملر�أة  حلياة  و�الجتماعية  �لنف�شية  �جلو�نب  حت�شني  يف  �لريا�شة  دور  يعك�س 
نحو  للتغري  فعالة  و�أد�ة  للتعبري  مثالية  كو�شيلة  �لريا�شة  ��شتخد�م  و�أهمية 
�الأف�شل وجعلها �أ�شلوبا للحياة �إىل جانب �لتاأكيد على دور �جلمعيات �لن�شائية 
�إن  وق��ال��ت  ومنتظمة.  و��شعة  ب�شورة  �لريا�شية  �الأن�شطة  ممار�شة  لت�شجيع 
�شتعمل على  �ملوؤمتر وما �شيطرحه من بحوث ودر��شات ومو��شيع  �نعقاد هذ� 
�ملر�أة  لت�شجيع  �الإع���ام  و�شائل  دور  �شتعك�س  كما  �ل�شيد�ت  ل��دى  �لوعي  زي��ادة 
حتقيق  على  و�لعمل  �لريا�شية  و�لفعاليات  �ملنا�شبات  جميع  يف  �مل�شاركة  على 
�لن�شائية يف دول  �لريا�شة  �الإجن��از�ت و�الإب��د�ع و�لتجديد و�لتنويع يف م�شرية 
و�لتقدم  �لتميز  وحت��ق��ي��ق  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ���ال  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
يف  �شتهتم  وجل�شاته  �مل��وؤمت��ر  حم��اور  �أن  ثقتها  و�ك���دت  �ملقبلة.  �ملرحلة  خ��ال 
نتائج  �إىل  �لو�شول  بهدف  �لنقا�س  و�شترثي  �لن�شائية  �لريا�شة  ثقافة  تعزيز 

وتو�شيات قابلة للتنفيذ تقود �إىل حتقيق نتائج �يجابية ترتقي بريا�شة �ملر�أة 
�أو  كاألعاب  �لريا�شة  يتحدث عن  ال  �ملوؤمتر  و�أن  �ملاأمولة خا�شة  �مل�شتويات  �إىل 
�لن�شائية  �لريا�شة  و�إمنا يركز ويخت�س على  �الأندية و�لبطوالت  م�شاركات يف 
كممار�شة فردية وثقافة تتخذها �ملر�أة يف حياتها �ليومية فتنعك�س على خمتلف 
نو�حي �حلياة �ل�شحية و�لنف�شية و�الجتماعية وت�شهم يف حت�شني عاقاتها مع 
�جلميع. ووجهت �ل�شكر ل�شعادة نورة خليفة �ل�شويدي مديرة �الإحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�س جلنة �الأمار�ت للريا�شة �لن�شائية ع�شو �للجنة �لتنظيمية لريا�شة 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  �إد�رة  �لتعاون ع�شو جمل�س  ب��دول جمل�س  �مل��ر�أة 
�ملبذول  �لعليا للموؤمتر على جهدها  �للجنة �ملنظمة  �لن�شائية رئي�س  للريا�شة 
�ملحيط  �ىل  فعاليتها  �إي�شال  و  وخليجيا  حمليا  �لن�شائية  بالريا�شة  لارتقاء 
�آل خليفة رئي�شة جلنة  �أعربت �ل�شيخة ح�شة بنت خالد  �ل��دويل. من ناحيتها 
�آ�شيا عن  �لبحرين لكرة �لقدم لل�شيد�ت ع�شو �للجنة �لن�شوية يف �حتاد غرب 
�شروها بعقد موؤمتر دويل يناق�س �لدور �لريا�شي للمر�أة .. موؤكدة �أن فكرة عقد 
و�لبحوث  �لدولية  و�لتجارب  �لعلمية  �لدر��شات  بعر�س  يخت�س  عاملي  موؤمتر 
جناحات  وتعزيز  دعم  يف  و�ملهم  �لر�ئع  باالأمر  يعتر  �ال�شرت�تيجية  و�خلطط 
�ملر�أة على م�شتوى دول �ملنطقة �لتي �شتكون �أمام فر�شة تاريخية للتعرف على 
�آخر م�شتجد�ت �لتقدم �لعاملي يف ريا�شة �ملر�أة. وقدمت �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها للموؤمتر ودعم و�هتمام �ل�شيخة فاطمة 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك  �إد�رة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  ز�يد  بنت هز�ع بن 
بكل  �شتك�شف  �الأرب��ع��ة  وحم��اوره  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  م�شرية   .. �لن�شائية  للريا�شة 
تاأكيد عن �أطروحات ثرية ومهمة يف م�شو�ر �ملر�أة وم�شاركتها يف �ال�شتحقاقات 
�لكبرية  و�ملكت�شبات  بالنفع  يعود  �الأم��ر�ل��ذي  �الأومل��ب��ي��ة  و�ل����دور�ت  �لريا�شية 
للم�شاركات من كل دول �لوطن �لعربي .. منوهة باأن �ملوؤمتر �شيمنحنا �لفر�شة 
تقدمها  ومر�حل  بد�ياتها  على  و�الإط��اع  للمر�أة  �لفاعل  �ل��دور  على  للتعرف 
�لتي تركت  �لريا�شية  �لتظاهر�ت  و�الإب��د�ع��ات يف جميع  �آف��اق �الجن���از�ت  نحو 
�الإبد�ع  �إمكانياتها ومقدرتها على  ب�شمتها و�شجلت ح�شورها بقوة من خال 
لكرة  �مل�شند ممثلة جلنة قطر  �أو�شحت عنود  ناحيتها  �ملجاالت. من  يف جميع 
�لقدم لل�شيد�ت يف �للجنة �لن�شوية يف �حتاد غرب ��شيا لكرة �لقدم �أنها �شاركت 
�مل��ر�أة وخرجت  �ل��دويل لريا�شة  �لن�شخة �الأوىل من موؤمتر �بوظبي  وح�شرت 
بنتاجات مهمة وخمرجات متميزة �أثر �لتجارب �لر�ئعة �لتي جاءت عن طريق 
�ملتحدثات و�خلبري�ت �لدوليات خال جل�شات �ملوؤمتر �لنقا�شية . و�أعربت عن 
�لتي  و�لتجارب  �ملنجز�ت  وتدعم  �شتعزز  �لتي  �لثانية  �ل��دورة  بانعقاد  �شعادتها 
خرج منها �ملوؤمتر �الول لتعمم �لفو�ئد و�ملكت�شبات مل�شرية ريا�شة �ملر�أة لتمتد 

من �المار�ت خليجيا وعربية .

القيادات اخلليجية الن�شائية ت�شيد بانعقاد موؤمتر 
اأبوظبي الدويل لريا�شة املراأة يف دورته الثانية قامت �شركة �لنابودة لل�شيار�ت، �لوكيل �حل�شري 

و�ملعتمد لعامة �أودي يف دبي و�الإمار�ت �ل�شمالية، 
�أب���رز ب��ط��والت �ل��ع��امل يف  با�شت�شافة و�ح���دة م��ن 
�لغولف، و�لتي فتحت �لطريق �أمام هو�ة �لغولف 
�ملقيمني يف �الإم��ارة للمناف�شة فيما بينهم وقطع 
�خلطوة �الأوىل يف �لطريق �إىل لو�س �أجنلو�س – 

كاليفورنيا. 
�لفاخر يف  �إل�����س  ن��ادي  �الأوىل يف  للمرة  و�أق��ي��م��ت 
مدينة دبي �لريا�شية �شبورت �شيتي يوم �خلمي�س 
م�شاركة  �لبطولة  �شهدت  �أب��ري��ل(،   11( �ملا�شي 
�أكرث من 100 العب من هو�ة �لغولف يف �الإمارة، 

و�لذين تناف�شو� يف فرق موؤلفة من �شخ�شني. 
ومتكن �لثنائي الر�س وبارنيل نيل�شون من �لفوز 
�ملركزين  ذه��ب��ت ج��و�ئ��ز  �ل��ث��ال��ث، يف ح��ني  باملركز 
�إىل د�ري��ن كينغ ودين ت�شي�شلي، و  �الأول و�لثاين 
�شارون هال ورونان هال على �لرتتيب، وذلك بعد 
مبارة قوية �شهدت ندية وتناف�شية عاليتني نظر� 

لتقارب �أد�ء �لفريقني. 
�شد  للمناف�شة  �لفائز  �لثنائي  �شيتوجه  و�الآن، 
�أبوظبي ليتمكن �لفائز  �إمارة  �لفائز من  �لثنائي 
�أجنلو�س  ل��و���س  م��دي��ن��ة  �إىل  �ل�شفر  م��ن  بينهما 
تر�مب  �ل�شهرية  �لعاملية  �لبطولة  يف  للم�شاركة 

نا�شيونال غولف كور�س .
ويف هذ� �ل�شياق، �شرح علي �لنابودة، �ملدير �لعام 
�ليوم  ه��ذ�  قائا:  لل�شيار�ت،  �لنابودة  يف  الأودي 
يعي�شها فريق عمل  �لتي  �لر�ئعة  �الأي��ام  �أح��د  هو 
�لبطولة  ���ش��ه��دت  و���ش��ي��وف��ن��ا.  وع��م��ائ��ن��ا  �أودي، 
�لهدف  لكن  �ل��اع��ب��ني  م��ن  كبري  ع��دد  م�شاركة 
و�لتعارف وتكوين  �ال�شتمتاع  كان  و�الأخري  �الأول 

�ل�شد�قات .
لهم  �ل��ف��ائ��ز ومت��ن��ي��ت  للثنائي  ب��ارك��ت  و�أ����ش���اف: 
�شتجمعهم مع نظر�ئهم  �لتي  �ملبار�ة  �لتوفيق يف 
دب��ي من  ثنائي  يتمكن  �أن  �أمت��ن��ى  �أب��وظ��ب��ي.  م��ن 
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لنهائي  يف  دب��ي  ومتثيل  �لفوز 
مدينة لو�س �أجنلو�س يف �أكتوبر �لقادم على �أر�س 

ملعب تر�مب كور�س . 
بالكثري   quattro �أدوي  كاأ�س  وحظيت بطولة 

مرة  الأول  �نطاقها  منذ  و�ل�شعبية  �ل�شهرة  من 
للعبة  ه���و�ة   95000 م��ن  و�أك���رث   .1991 ع��ام 
�أنحاء  خمتلف  من  �لت�شفيات  يف  �شارك  �لغولف 

�لعامل، لت�شبح �مل�شاركة �الأكر يف تاريخ �ل�شل�شلة، 
 808 ��شت�شافت  و�ل��ت��ي  دول���ة   52 ومب�����ش��ارك��ة 

بطولة للت�شفيات. 

النابودة لل�شيارات ت�شت�شيف كاأ�س اأودي quattro 2013 للغولف يف دبي 



الربيطانيون اأكرث تعاطفًا مع الفقراء 
من المريكيني والفرن�شيني والأملان 

�أظهر ��شتطاع جديد للر�أي �م�س �أن �لريطانيني �أكرث تعاطفاً مع �لفقر�ء 
�لدولة  و�الأمل��ان، ويف�شلون م�شالح  و�لفرن�شيني  من نظر�ئهم �المريكيني 
يوغاف  موؤ�ش�شة  �ج��رت��ه  �ل��ذي  �ال�شتطاع،  ووج��د  �ل��ف��ردي��ة.  �مل�شالح  على 
بالتعاون مع جامعة كيمريدج ون�شرته �شحيفة �لغاريان، �أن �لريطانيني 
�أقل ميًا للنظر �إىل �لعاطلني عن �لعمل نظرة دونية، و�أكرث ��شتعد�د�ً من 
�الأملان لدفع �ملزيد من �ل�شر�ئب مل�شاعدتهم، و�أقل ��شرتخاًء يف �لتعامل مع 
% من �لريطانيني  �أ�شحاب �لرو�تب �ملرتفعة من �الأمريكيني. وقال �إن 53 
يعترون تقا�شي بع�س �الأفر�د رو�تب خيالية �أمر�ً مقبواًل، باملقارنة مع 44 
% من نظر�ئهم �المريكيني. و��شاف �ال�شتطاع �أن 52 % من �لريطانيني 
يعترون �عادة توزيع �لدخل يف �ملجتمع هي م�شوؤولية �حلكومة باملقارنة مع 
% من �لفرن�شيني �أن حكومتهم ال  % من �المريكيني، يف حني يرى 47   32
تتعامل بال�شدة �ملطلوبة حيال �الأفر�د �لذين يح�شلون على معونات منها. 
% من �لناخبني �لريطانيني قالو� �إن �لتخفي�شات �لتي  و��شار �إىل �أن 56 
�دخلتها حكومتهم تركت تاأثري�ً �شلبياً على حياتهم لكنه غالبيتهم، ومبعدل 
�أن م�شوؤولية �لدولة توفري فر�س مت�شاوية  %، �عترت   14 % مقابل   78
من   %  17 مقابل   % مع77  باملقارنة  �شو�ء،  حد  على  و�لفقر�ء  لاأثرياء 
�أن  % من �الأمل��ان. ووجد �ال�شتطاع �أي�شاً  % مقابل 8  �لفرن�شييني، و 87 
�ل��رثوة من �الأف��ر�د �الأح�شن حااًل  % من �لريطانيني �عترو� توزيع   52
 % % من �الأملان، و 62  �إىل �لفقر�ء هو م�شوؤولية �لدولة، باملقارنة مع 54 

من �لفرن�شيني.

 )42( يت�شدر ايرادات ال�شينما 

ت�شدر �لفيلم �جلديد 42 �شد�رة قائمة �ير�د�ت �ل�شينما يف �مريكا �ل�شمالية 
�لذ�تية  �ل�شرية  �لفيلم  ويتناول  دوالر.  مليون  3ر27  م�شجا  �ال�شبوع  ه��ذ� 
بو�شيمان  ت�شادويك  بطولة  وه��و  روبن�شون  جاكي  �المريكي  �لرجبي  لبطل 
�جل��زء �خلام�س من  وج��اء  بريان هيلجياند.  �خ��ر�ج  وم��ن  ف��ورد  وهاري�شون 
�لفيلم �لكوميدي �لفيلم �ملخيف يف �ملركز �لثاين م�شجا 2ر15 مليون دوالر. 
�خر�ج  وم��ن  �شني  وت�����ش��اريل  ريك�س  و�شيمون  تي�شد�ل  ��شلي  بطولة  و�لفيلم 
مالكومل دي.يل.  وجاء يف �ملركز �لثالث فيلم �لر�شوم �ملتحركة �لثاثي �البعاد 
هذ�  يف  �لرئي�شية  و�ل�شخ�شيات  دوالر.  مليون  2ر13  م�شجا  ب��د�أت  �لرحلة 
�لفيلم �لذي �حتل �ملركز �لثاين �ال�شبوع �ملا�شي باأ�شو�ت نيكوال�س كيدج وريان 
رينولدز و�ميا �شتون ومن �خر�ج كريك دي ميكو وكري�س �شاندر�س . وتر�جع 
فيلم �حلركة �النتقام من �ملركز �لثالث �ىل �لر�بع هذ� �ال�شبوع �لفيلم بطولة 

دو�ين جون�شون ودي.جيه كوترونا وت�شاننج تاتوم ومن �خر�ج جون �م.ت�شو.
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ريت�شارد�شون ينتظر 
طفله الثاين 

�مل��غ��ن��ي �الأم����ريك����ي كيفن  ي��ع��ي�����س 
ري��ت�����ش��ارد���ش��ون و�ح����دة م��ن �أجمل 
���ش��ن��و�ت ح��ي��ات��ه، وب����ات ل��دي��ه �الآن 
باالإ�شافة �إىل جناحه �لفني �شبب 
جديد لاحتفال وهو حمل زوجته 

كري�شنت بطفلهما �لثاين.
ون���ق���ل م���وق���ع ب���ي���ب���ول �الأم����ريك����ي 
�شنة(،   41( ري��ت�����ش��ارد���ش��ون  ع���ن 
�أف��ر�د فرقة باك�شرتيت  �أح��د  وه��و 
ب��وي��ز ، �إع��ان��ه ع��ر م��وق��ع تويرت 
حامل  زوج����ت����ه  �ن  �الج���ت���م���اع���ي 
�شورة  ن�شر  كما  �لثاين.  بطفلهما 
بطنها  ف���ي���ه���ا  وي�����ب�����دو  ل����زوج����ت����ه 

منتفخاً.
�لطفل  �شيكون  ه��ذ�  �ن  �إىل  ي�شار 
�لثاين لريت�شارد�شون وزوجته بعد 
�بنهما ماي�شون )5 �شنو�ت ون�شف 
�ل��ذي ول��د يف مت��وز يوليو  �ل�شنة( 
ريت�شارد�شون  وي��ح��ت��ف��ل   .2007
النطاق  �ل�20  ب��ال��ذك��رى  �أي�����ش��اً 
ف��رق��ت��ه ب��ح��ف��ل مم��ي��ز ي��ق��ام يف 20 

ني�شان �أبريل �حلايل.

ترمي طفلتها اثناء ت�شاجرها 
��شيب �شهود عيان بحالة رعب عندما قامت و�لدة يف 
مع  ت�شاجرها  �ثناء  طفلتها  برمي  �حل��اف��ات،  �ح��دى 

ر�كبة، وفق �شحيفة �ل�شن �لريطانية.
وقد �ظهرت لقطات مرعبة، �لتقطها �حد �لركاب من 
خال هاتفه �ملحمول، قيام �مر�أة بطرح طفلتها جانبا 
خال �شجارها مع �مر�أة جمهولة، على �عتبار �ن هذه 

�الخري قللت من �حرت�مها.
وبعدها بد�ت �ملر�أتان بتبادل �للكمات يف حني �ن �لطلفة 

و�شعت يديها ور�ء �ذنيها.
وق��ع يف حافلة يف  �حل���ادث  ه��ذ�  �ن  �ل�شحيفة  و�ف����ادت 

�حدى والية كونيكتيكيت.

عرو�شان يغرقان يف م�شهد حمزن
فيديو  – مقطع  – يوتيوب  موقع  ع��ر  ُن�شطاء  ن�شر 
�شدود  �أح��د  يف  يغرقان  لزوجني مينيني  وم��وؤث��ر�  موؤملا 

�ملياه باليمن �أمام عد�شة �لكامري� .
ك��ام��ري� فيديو  �ل����زوج و���ش��ع  �أن  �ل��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر يف 
يف  عرو�شه  تنتظره  بينما  �لت�شجيل،  ط��ور  يف  �جل���و�ل 
�لكامري� ت�شور، و حل��ق  ، ثم ترك  �لر�كد  �مل��اء  حو�س 
�ملك�����ان  نف����س  يف  يتو�ج����د  يكن  ومل  بالزوجة،  �ل��زوج 
�ش����و�هما، فما �ن بد�آ بال�شباحة و�للعب يف �ملاء و�لفرحة 
بعد  �الثنان  على وجهيهما، حتى غرق  وترت�شم  ت��زد�د 
�نهاما  رغم  �لوقت،  من  قليًا  ��شتغرق  و�شياح  �شر�ع 

يجيد�ن �ل�شباحة.
قريبة  م�����ش��ادر  ع��ن  �ليمنية  �أور�ق  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
بعر�شهما  لاحتفال  ذهبا  �ل��زوج��ني  �أن  �ل��زوج��ني  من 
�لعا�شمة  �شرقي  جنوب  بو�س  بيت  ت�شمى  منظقه  يف 
ماء  �شد  �ملنطقة  ب��ه��ذه  – وي��وج��د  – �شنعاء  �ليمنية 
ي�شتخدم لتجميع �ملياه قي مو��شم �المطار وتوظيفها 

لري �ملز�رع.

ينف��ق 9 مايي���ن دولر
على ديك����ور الزف�����اف 

ي�شتعد �ملليونري �الأمريكي �شون باركر، �لرئي�س �الأول 
ل�شركة )في�شبوك(، الإنفاق مبلغ 9 مايني دوالر على 
ترتيبات �لديكور حلفل زفافه يف حزير�ن يونيو �ملقبل.
وذكر موقع )تي �أم زي( �أن باركر )34 عاماً( �لذي جنى 
و  ناب�شتري  �شركات مثل  ��شتثمار�ته يف  �ملايني بف�شل 
في�شبوك حجز فندقاُ بالكامل يف كاليفورنيا ليقيم به 
حفل زفاف م�شتوحى من �لقرون �لو�شطى، من حبيبته 

�أليك�شندر� لينا�س يف حزير�ن يونيو .
لبناء  ��شتخدم �شركة ديكور  باركر  �أن  ونقل عن م�شار 
�آث�����ار م��زي��ف��ة و����ش���االت وج�����ش��ور و�أك�������و�خ ���ش��غ��رية يف 

�حلديقة �ملحيطة باملنتجع.
يتم  �أن  على  دوالر،  مليون  ب�8.6  �لديكور  تكلفة  وق��در 

�لتخل�س من �لديكور كله بعد �لزفاف.

قا�س يغّرم نف�شه لرنة هاتفه 
فر�س قا�س �أمريكي، يعرف ب�شيا�شته �ملت�شددة حيال ت�شغيل �لهو�تف يف قاعات �ملحكمة، على نف�شه غر�مة قدرها 

25 دوالر�ً بعد �أن رن هاتفه خال جل�شة حماكمة يف ق�شية عنف منزيل كان يرت�أ�شها.
وذكر موقع ميت�شيغان اليف ، �الأمريكي، �أن هاتف �لقا�شي، رميوند فويت، رّن خال جل�شة حماكمة يف ق�شية عنف 

منزيل �أثناء قر�ءة �ملدعي للحجج �لقانونية.
وخال �الإ�شرت�حة قام �لقا�شي بتوقيف نف�شه بتهمة �زدر�ء �ملحكمة، وفر�س على نف�شه غر�مة بقيمة 25 دوالر�ً 

قام على �لفور بدفعها.
و�ملفارقة �أن �لقا�شي يفر�س �شيا�شة مت�شددة يف منع �لهو�تف بقاعة �ملحكمة وثمة الفتة خارجها حتذر �ملخالفني 

من �أنهم �شيخ�شرون هو�تفهم و�شيدفعون غر�مة بقيمة 25 دوالر.
�أبد�ً  �أن هذ� �الأم��ر لن يح�شل  �أن وجهي توهج �حمر�ر�ً.. ظننت  وقال فويت الحقاً لقد �شعرت باالإحر�ج و�أر�ه��ن 

معي .
ويف �لتفا�شيل �أنه خال �جلل�شة ��شتغلت خدمة توجيهات �ل�شوت يف �لهاتف �ملو�شوع يف جيبه وبد�أ �لهاتف يقول 

ال �أ�شتطيع �أن �أفهمك.. قل �شيئاً مثل �أمي .  
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ابن ال�  6 يقود �شيارة والديه
�أوقفت �ل�شرطة �الأمريكية طفًا يف �ل�شاد�شة من عمره خال 
قيادته �شيارة و�لديه يف والية مي�شيغان، و�لذي �أّكد �أنه ذ�هب 

الإح�شار طعام �شيني.
�آندي  �لرقيب،  ع��ن  �الأم��ريك��ي  نيوز  دي��رتوي��ت  ذ�  موقع  ونقل 
مي�شيغان،  يف  الب���ري،  مبقاطعة  �ل�شريف  م��رك��ز  م��ن  �أنغ�شرت، 
�أن �شبياً، يبدو وكاأنه  �أبلغو� �ل�شرطة  �إن �شائقني �آخرين  قوله 

يف �ل�شاد�شة من عمره، يقود �ل�شيارة .
�أنه عند و�شول  �أنهم كانو� على �شو�ب. و�أ�شاف  �أنغ�شرت  و�أّكد 
قد  �آخ���ر�ن  �شائقان  ك��ان  �حل��ادث��ة،  موقع  �إىل  �ل�شرطة  �شابط 
�ل�شيارة  مفاتيح  �أخذ  �أحدهما  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لطفل،  �حتجز� 

�لتي كان يقودها.
و�أ�شار �أنغ�شرت �إىل �أن �ل�شبي �لذي مل يتم �الإف�شاح عن ��شمه، 
�أخر �ل�شابط �أنه �أخذ مفاتيح �ل�شيارة عن من�شدة �ملنزل، و�أنه 

ذ�هب الإح�شار طعام �شيني.
ا، قوله �إنه مل يقد من قبل قط،  ونقل �أنغ�شرت عن �ل�شبي �أي�شً
و�أنه مل يجل�س �بد�ً يف ح�شن و�لده ويحرك مقود �ل�شيارة، �أو 
�أي �شيء من هذ� �لقبيل . و�أ�شار �إىل �أن �ل�شبي خال رحتله، 
��شطدم بافتة ممنوع �اللتفاف نحو �لي�شار، ما �أوقع �أ�شر�ر�ً 
يف �ل�شيارة. و�أ�شاف �أن عنا�شر �ل�شرطة �ت�شلو� بو�لد �ل�شبي 
�لذي قدم ال�شطحابه. وتابع �أن �لو�لد قال �إنه كان نائماً ومل 

يعلم حتى �أن �بنه غري موجود يف �ملنزل.

معاجلة مر�شى بالتكبيل بالغال 
جاُله �أو )Galuh ( ��شم غريب تتعجب لو عرفت �أنه م�شحة 
ل��ع��اج �الأم����ر������س �ل��ع��ق��ل��ي��ة يف �إح�����دى ���ش��و�ح��ي ج���اك���ارت���ا يف 
�أندوني�شيا و لكن عند دخولك لهذ� �ملكان جتد نزالئه يجل�شون 

على من�شات خ�شبية و مقيدين بال�شا�شل حول �أ�ّشرتهم .
رج���ٌل مقيد  �مل��ك��ان  ل��ه��ذ�  دخ��ول��ك  ت�شاهد عند  غ��ري��ب،  �ملنظر 
بال�شا�شل و يجل�س بالز�وية و �الآخر يلعب بهذه �ل�شا�شل و 
�شمااًل و يحدث نف�شه ولكنه ال يعي لكل من  و  يرنحها مييناً 
حوله ،و كما ورد يف جريدة) بي بي �شي نيوز (�لتي �أكدت �أن هذ� 
�ملكان �لغريب �ملد�شو�س بعيد�ً يف �إحدى �شو�حي جاكارتا فهو 
�أندوني�شيا  وكاأنك ترتك خلفك  �ملظلمة  �لع�شور  �إحدى  ي�شبه 
%من   10 �أن ما يقارب  �ملكان يقولون  . �لعاملون يف  �حلديثة 
ه���و يف  ب��ال�����ش��ا���ش��ل  تكبيلهم  و  �مل���ك���ان  ه���ذ�  رو�د  ه���م  �ل�����ش��ك��ان 
م�شلحتهم . يف �جلانب �لثاين من )�جلاُله( جتد �شاب يجل�س 
كاأنه يوؤدي �ليوجا وهو هادئ �ملامح ال يقول و ال يفعل �شيئاً 

فقط يبقى جال�شاً و قد مت تكبيله بالطريقة ذ�تها.
ويقول �أحد �لعاملني يف �جلاُله )جاجا �شودر�جات( �أن �لتكبيل 
يف �ل�شا�شل يتم ب�شكًل موؤقت و ��شتخد�م �ل�شا�شل هو الأ�شباب 
�لرعاية ،وهم يف هذه �ملوؤ�ش�شة ال ي�شتخدمون �أي نوع من �الأدوية 
فقط يف حال �أ�شبح �لنزيل هادئاً و ال ي�شكل خطر�ً على نف�شه 

فاإنه ي�شمح له باخلروج و ذلك من خال تدريبه تدريجياً .
ر�ئحة �ملكان كريهة و يقدم للمر�شى وجبة غد�ء و لكنها دون 

�مل�شتوى و ُيظن �أنه يتم �إ�شاءة معاملة هوؤالء �ملر�شى .
حت�شل )�جلاُله (على متويل قيمته 10،000دوالر كل عام من 
وز�رة �لرعاية �الجتماعية ولكن �لعاملني يوؤكدون �أن هذ� �ملبلغ 

يغطي �أقل من نفقة ن�شف �ملر�شى .
�شخ�شيات ديزين ور�ق�شات يحتفلون بالذكرى �ل�شنوية �لثاثني الفتتاح ديزين الند طوكيو خال حفل �أقيم يف منتزه ديزين يف �أور�يا�شو. )� ف ب(

تدريبات ع�شكرية 
على جنازة ثات�شر 

�أفر�د  700 م��ن  �أج���رى �ك��رث م��ن 
�لريطانية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 
تدريبات على مر��شم جنازة رئي�شة 
ثات�شر  �ل�شابقة مارجريت  �لوزر�ء 

فجر �الثنني 15 �بريل .
ونقل �لنع�س �لذي مت لفه يف علم 
بريطانيا �ىل كاتدر�ئية �شانت بول 

على عربة مدفع.
�لع�شكرية  �ملو�شيقى  فرق  وعزفت 
وبيتهوفن  ل���������ش����وب����ان  �أحل������ان������ا 

ومندل�شون.
وتوفيت ثات�شر �ملر�أة �لوحيدة �لتي 
يف  بريطانيا  وزر�ء  رئ��ا���ش��ة  ت��ول��ت 
�لثامن من �بريل ني�شان عن عمر 
�جلنازة  وت��ق��ام  ع��ام��ا.   87 ي��ن��اه��ز 
وي��ن��ق��ل �جلثمان   . �الرب���ع���اء  غ���د� 
�ىل ق�شر و�شتميني�شرت بعد ظهر 
�ليوم �لثاثاء ليلقي عليه �أع�شاء 
ويغادر  �ل�������ود�ع.  ن���ظ���رة  �ل����رمل����ان 
للموتى  عربة  يف  �ل��رمل��ان  �لنع�س 
قبل نقله �ىل عربة �ملدفع بكني�شة 

كليمينت دينز.

توقيف معجبة 
هاجمت جاكمان 

نيويورك  يف  �ل�����ش��رط��ة  �ع��ت��ق��ل��ت 
�إحدى معجبات �لنجم �الأ�شرت�يل 
ب��ع��دم��ا هاجمته يف  ه��ي��و ج��اك��م��ان 
باملدينة  �لريا�شية  �ل��ن��و�دي  �أح��د 
ورمته باآلة حاقة مليئة بال�شعر، 
فيما كانت ت�شرخ معرة عن حبها 

�ل�شديد له.
و�أفاد موقع تي �إم زد �الأمريكي �ن 
يف  �لريا�شة  ميار�س  ك��ان  جاكمان 
�حد �لنو�دي حني هاجمته �إحدى 
بطريقة  ت�شرخ  و�أخ��ذت  �ملعجبات 
�ل�شديد  جنونية معرة عن حبها 
ب����اآل����ة ح���اق���ة مليئة  ل����ه ورم����ت����ه 
ب�شعرها. و�أ�شاف �ن �ملر�أة �شارعت 
يف  �لريا�شي  �ل��ن��ادي  م��ن  للهروب 
نيويورك بعد فعلتها لكن �ل�شرطة 
و�عتقالها  ت��وق��ي��ف��ه��ا  م���ن  مت��ك��ن��ت 
ع��ل��ى ب��ع��د م��ب��ان ع���دة م��ن �لنادي 

�لريا�شي.

���ش��ه��دت ح��دي��ق��ة م��ان��ا���س �ل��وط��ن��ي��ة يف �ل��ه��ن��د والدة 
يد  على  تربت  �أنثى  ق��رن من  لوحيد  �أنثى  �أول عجل 
للرفق  �ل��دويل  �ل�شندوق  ل��دى  �لعاملني  �مل�شوؤولني 
�ل��ه��ن��دي��ة للحياة �لرية  �أي��ف��و و�الأم���ان���ة  ب��احل��ي��و�ن  
دبليو تي �آي حيث كانت �الأم يتيمة عندما مت �إنقاذها 
�إكثار  �إع��ادة  �إىل م�شروع  �إىل �حلديقة لتن�شم  ونقلها 
�لنوع. وقال عز�لدين د�ونز �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي 
�أول  ه��ذه  �أي��ف��و  ب��احل��ي��و�ن  للرفق  �ل���دويل  لل�شندوق 
عجل تولد يف �لرية �لهندية من �أم وحيد قرن تربت 
على يد �لب�شر ومت �إعادة تاأهيلها ومن ثم �إطاقها �إىل 

�لرية. 
�لقرن  �ل�شيد �جل��ائ��ر حل��ي��و�ن��ات وح��ي��د  �ن  و����ش��اف 
وحيد  عجل  ووالدة  م�شتوياته  الأع��ل��ى  و�شل  �ل��ري��ة 
�لقرن تعطي �أما يف مو��شلة جهودنا �لر�مية خلف�س 
�الجتار غري �مل�شروع باحلياة �لرية. �إن م�شروع �إعادة 
تاأهيل حيو�ن وحيد �لقرن هو �أحد �مل�شاريع �مل�شرتكة 
�آ���ش��ام و�ل�����ش��ن��دوق �لدويل  �إد�رة غ��اب��ات  �ل��ر�ئ��دة ب��ني 

للرفق باحليو�ن �أيفو و�الأمانة �لهندية للحياة �لرية  
حيث  �ل��ب��وب��والن��دي.  �ملحلي  و�ملجل�س  �آي  ت��ي  دبليو 
ع��ج��ول حيو�نات  ورع��اي��ة  تربية  �إىل  �مل�����ش��روع  ي��ه��دف 
�إطاقها  و�إع�����ادة  �مل�����ش��ردة  �أو  �ليتيمة  �ل��ق��رن  وح��ي��د 
�للحظة  ه���ذه  �أخ����رى. ح��ت��ى  م���رة  �ل��ري��ة  لتعي�س يف 
جنح �مل�شروع يف تربية خم�شة عجول و�لتي مت نقلها 
بها�شكار  �لدكتور  ق��ال  �لوطنية.  مانا�س  حديقة  �إىل 
�إن  �آي  دبليوتي  �أيفو-  لل�  �الإقليمي  �لرئي�س  ت�شودري 
هذه �الأم تعد و�حدة من �أو�ئل �الإناث �لتي و�شلت �إىل 
مانا�س لان�شمام �إىل م�شروع �إعادة �الإكثار �إن والدة 
�أنثى �لعجل لوحيد �لقرن يعد حدثا ��شتثنائيا حيث 
ناأمل �أن ت�شاهم جهودنا يف �إعادة �حلياة �لرية ملانا�س 
ملا كانت عليه �شابقا. يعمل  �أيفو على دعم مر�كز �إعادة 
هذ�  و�شاهم  �إفريقيا  جنوب  يف  �لرية  �حلياة  تاأهيل 
�لقرن  وحيد  حيو�ن  من  �إثنني  تاأهيل  باإعادة  �لدعم 
و�للذين مت �إطاقهما يف �لرية حيث جنحت عملية 

�الإكثار يف �ملنطقة �ملحمية.

ولدة اأول وحيد قرن بري يف الهند
 من اأم تربت على يد الب�شر

�شيمب�شون تقيم حفًا لطفلها املنتظر 
�شيمب�شون، حفًا لطفلها  �الأمريكية، جي�شيكا  �لنجمة  �أقامت  مع �قرت�ب موعد والدة طفلها، 

)كونتاكت  موقع  وذك��ر  �أل��ب��ا.  جي�شيكا  �لنجمة  بينهم  �مل�شاهري،  م��ن  باقة  ح�شرته  �ملنتظر، 
ميوزيك( �الأمريكي �أن �شيمب�شون �أقامت حفًا لطفلها �ملنتظر يف حديقة فندق )بيل �إير(، 

ح�شرتها باقة من �مل�شاهري، بينهم �شقيقتها، �آ�شلي �شيمب�شون، و�لنجمة، جي�شيكا �ألبا. 
وقد ��شتلمت �شيمب�شون عدد�ً من �لهد�يا، كانت �أغلبها �ألعاباً لطفلها �ملنتظر، و�بنتها 

ماك�شويل درو. وكانت �شيمب�شون �أّكدت نباأ حملها من زوجها العب كرة �لقدم، �إيريك 
�لتو��شل  ن�شرت عر موقع  �أن  بعد  �ملا�شي،  دي�شمر  �الأول  كانون  جون�شون، يف 

درو مبت�شمة وترتدي ماب�س  �الجتماعي )تويرت( �شورة البنتها ماك�شويل 
كما   . �لكرى  �الأخ��ت  عبارة  كتابة  �إىل  باالإ�شافة  �مل��ي��اد،  بعيد  مرتبطة 

�أعلنت يف �شباط فباير �ملا�شي �أنها �ختارت ��شماً جلنينها وهو �آي�س .


