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نهيان بن زايد : فخورون بالتفاعل الريا�ضي العاملي 
وندعو اأبطال الإمارات لت�ضجيل اإجنازات جديدة

عربي ودويل

فريق خدمة املجتمع ينفذ م�رشوع اأمانه ل�رشاء 
جهاز طبي لفح�ص املر�ضى الفقراء واملحتاجني

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

12 قتيال يف اأفغان�ضتان 

وانفجار قرب الربملان 

خليفة يغادر البالد يف زيارة خا�صة
•• العني-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غ��ادر 
اإىل خارج  زي��ارة خا�شة  ام�س يف  البالد قبل ظهر  ورعايته  بحفظ اهلل 

الدولة. 
وكان يف مقدمة مودعي �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل �شمو 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي. كما 
نهيان  اآل  ال�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  الدولة..  رئي�س  وداع  كان يف 
اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
ه��زاع بن  ال�شيخ  اآل نهيان و�شمو  �شرور بن حممد  ال�شيخ  نهيان و�شمو 
زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
)التفا�شيل �س2(

   

من�صــــور بن زايــــد يكــــرم ال�صـــركـاء 
ال�صرتاتيجيني ملوؤ�ص�صة خليفة لالأعمال الإن�صانية

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
نهيان لالأعمال الإن�شانية بنادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي 
حتقيق  يف  امل�شاهمني  واملن�شقني  وال��رع��اة  الإ�شرتاجتيني  ال�شركاء 

اهداف املوؤ�ش�شة يف جمال العمل اخلريي والن�شاين.
املنا�شبة  ح�شر احلفل الذي اقامته موؤ�ش�شة خليفة الن�شانية بهذه 
���ش��وؤون جمل�س الوزراء  ال��ق��رق��اوي وزي��ر  ب��ن ع��ب��داهلل  معايل حممد 
ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير ال�شغال 
العامة ومعايل الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان اجلابر وزير دولة 
ومعايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة نائب رئي�س 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال الن�شانية ومعايل نا�شر 
احمد خليفة ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية يف ابوظبي 

وعدد من كبار امل�شوؤولني بالدولة.                    )التفا�شيل �س2(

جناح اجلو تعرث على اأ�صرتايل
 تعطلت دراجته بني الكثبان الرملية 

•• اأبوظبي-وام:

القيادة  يف  اجل��و  جناح  لإدارة  التابعة  والإن��ق��اذ  البحث  ط��ائ��رة  ع��رت 
تعطلت  نارية  دراج��ة  �شائق  على  الول  اأم�س  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 

دراجته بني الكثبان الرملية يف منطقة �شويحان.
وكانت اإدارة جناح اجلو تلقت بالغا من غرفة العمليات املركزية فرع 
العني يفيد بتعطل الدراجة النارية لالأ�شرتايل اليك�س فالنتاين 37 
�شنة بني الكثبان الرملية املرتفعة يف �شحراء �شويحان وعلى الفور مت 
طائرة  واأقلعت  التائه  ال�شخ�س  عن  املتوافرة  الأول��ي��ة  املعلومات  اأخ��ذ 
نف�شه  الوقت  ويف  الرملية  الكثبان  منطقة  لتم�شيط  والإنقاذ  البحث 
توا�شلت عمليات جناح اجلو مع زوجة الأ�شرتايل . )التفا�شيل �س2(

رئي�س الدولة خالل مغادرته اىل اخلارج يف زيارة خا�شة  )وام(

النائب العام ياأمر باإعادة مبارك اىل م�ست�سفى ال�سجن

احلكم ب�صجن ه�صام قنديل �صنة وعزله من من�صبه

•• عوا�صم-وكاالت:

اإ�شرائيل  ل��دى  الأم��ريك��ي  ال�شفري  �شابريو  دان  ق��ال 
اإ�شرائيل  ب���ني  امل��ف��او���ش��ات  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  م��و���ش��وع  اإن 
وزير  زي��ارة  خ��الل  جم��ددا  �شيطرح  والفل�شطينيني 
الدفاع الأمريكي ت�شاك هايغل املقررة الأ�شبوع القادم 
اأن وزير اخلارجية الأمريكي  اإ�شرائيل. واأ�شاف  اإىل 
ج����ون ك����ريي ال��ت��ق��ى ث����الث م�����رات رئ��ي�����س ال�����وزراء 
الفل�شطيني  والرئي�س  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي 

حممود عبا�س دون حتقيق تقدم ملمو�س. 
ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال���ذي ق��ام فيه ح���وايل 3 الف 
ال�شجون  يف   4700 ا���ش��ل  م��ن  فل�شطيني  معتقل 
يوم  ال��ط��ع��ام مبنا�شبة  ب��رف�����س  ام�����س  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
يف  م��ظ��اه��رات  خ��رج��ت  بينما  الفل�شطيني  ال���ش��ري 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة ت�شامنا مع ال�شرى.

وقالت املتحدثة با�شم م�شلحة ال�شجون ال�شرائيلية 
 3 �شيفان وايزمان لوكالة فران�س بر�س رف�س نحو 

الف ا�شري )فل�شطيني( وجباتهم )الربعاء(.
اقارب  600 �شخ�س اغلبهم من  ويف رام اهلل جتمع 
ال�شرى يف منت�شف النهار للتوجه اىل �شجن عوفر 

الع�شكري ال�شرائيلي قرب رام اهلل.
وتظاهر نحو 1500 �شخ�س يف مدينة نابل�س �شمال 
بينما  ال�شرى،  �شور  يحملون  وهم  الغربية  ال�شفة 
ام��ام مقر  امل��ئ��ات يف مدينة اخلليل )ج��ن��وب(  جتمع 

ال�شليب الحمر وهم يحملون �شور ال�شرى.
تظاهرة  الفل�شطينيني يف غزة يف  مئات من  و�شارك 
ال�شليب  مكاتب  باجتاه  املدينة  و�شط  من  انطلقت 
الح���م���ر ال������دويل. وق����ال م�����ش��وؤول��ون ان����ه �شيجري 
اعت�شام بالقرب من باب العمود يف القد�س ال�شرقية 

بعد ظهر الربعاء ت�شامنا مع ال�شرى.

•• القاهرة-وكاالت:

رئي�س  ب�شجن  ام�س حكما  ا�شدرت حمكمة م�شرية 
الوزراء امل�شري ه�شام قنديل عاما وعزله من من�شبه 
وذلك لعدم تنفيذه حكم ق�شائي �شابق ال انه �شيتم 
وقف تنفيذ احلكم بعد ان دفع رئي�س الوزراء الكفالة 

املطلوبة ح�شبما قال م�شدر ق�شائي.
الدقي  جنح  حمكمة  ق�شت  الق�شائي  امل�شدر  وق��ال 
بحب�س ه�شام قنديل رئي�س الوزراء �شنة ودفع كفالة 
وعزله  امريكي(  دولر   290 )نحو  جنيه   2000
لعدم  للكتان  طنطا  عمال  ق�شية  فى  الوظيفة  من 
رئي�س  ان  امل�����ش��در  وا���ش��اف  ق�شائيا.  حكما  تنفيذه 
احلكم.  تنفيذ  �شيوقف  لذلك  الكفالة  دف��ع  ال���وزراء 

كما ان هذا احلكم غري نهائي وميكن الطعن عليه.
واو�شحت الدعوى ان قنديل امتنع عن تنفيذ حكم 
ق�شائي �شادر من حمكمة الق�شاء الإداري يف العام 

2011 يق�شى بعودة �شركة طنطا للكتان اإىل الدولة 
اأو�شاعهم  ل�شابق  وع��ودة جميع عمالها  اأخ��رى،  مرة 

قبل عملية اخل�شخ�شة.
وقد اأعلن جمل�س الوزراء امل�شري، ام�س اأنه �شيطعن 
على ُحكم �شدر بحب�س رئي�شه ه�شام قنديل ملدة عام 
املجل�س  با�شم  الناطق  وق���ال  وظيفته.  م��ن  وبعزله 
مقت�شب  ت�����ش��ري��ح  يف  احل����دي����دي،  ع����الء  ال�����ش��ف��ري 
اإن  ام�س  ال��وزراء  اجتماع جمل�س  لل�شحافيني عقب 
ال��وزراء الدكتور ه�شام  احُلكم بحب�س رئي�س جمل�س 
قنديل ملدة عام وبعزله من وظيفته �شدر على �شفته 
غيابي  احلكم  هذا  اأن  واأ�شاف  �شخ�شه.  على  ولي�س 

و�شيتم الطعن عليه.
على �شعيد اخر اأمر النائب العام امل�شري ام�س باعادة 
الرئي�س املخلوع ح�شني مبارك اىل م�شت�شفى ال�شجن 
اىل  ا�شتنادا  به  ينزل  ال��ذي  الع�شكري  امل�شت�شفى  من 

تقرير جلنة طبية وقعت الك�شف الطبي عليه.

الفجر........    04:34            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:49  
الع�صاء......   08:19

رجل �شوري و�شاب يهنئان بع�شهما بالنجاه عقب ق�شف قرب منزلهما يف �شواحي دم�شق  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ج����ددت 
ملناطق  ق�شفها  الأرب����ع����اء  ام�����س 
الثقيل  بال�شالح  ال��ب��الد  يف  ع��دة 
وال���ط���ريان احل��رب��ي، وك���ان اأبرز 
بريف  ���ش��اروخ  �شقوط  العمليات 
حم�س اأدى اإىل مقتل ت�شعة على 

الأقل وجرح اآخرين.
ت�شعة  اإن  ���ش��ام  �شبكة  ق��ال��ت  فقد 
قتلى، بينهم ثالثة اأطفال، وعدد 
اإثر  �شقطوا  اجل��رح��ى  م��ن  كبري 
اأر����س-اأر����س يف  �شقوط ���ش��اروخ 
بريف  ال�شرقية  البوي�شة  ب��ل��دة 
حم�س اجلنوبي على اأحد املالجئ 

بالقرية كان يوؤوي نازحني.
باأن قوات النظام  واأف��اد نا�شطون 
اأر���س على  اأر���س  اأطلقت �شاروخ 
باإ�شابة  اأي�شا  ت�شبب  مم��ا  امللجاأ 
�شخ�شا.  ع�������ش���ري���ن  م����ن  اأك�������ر 
ق���وات  اأن  ال��ن��ا���ش��ط��ون  واأ�����ش����اف 
ذلك  بعد  البلدة  ق�شفت  النظام 
الأهايل  ملنع  �شواريخ  براجمات 

من اإ�شعاف اجلرحى.
���ش��ام ع��ن ق�شف  �شبكة  وحت��دث��ت 
احلربي  ال����ط����ريان  م����ن  ع��ن��ي��ف 
م��ن قرى  ع���ددا  ي�شتهدف  ال���ذي 
بالتزامن  اجلنوبي  حم�س  ري��ف 
م�����ع ق�������ش���ف ع���ن���ي���ف ب���راج���م���ات 
ما  وهو  املنطقة،  على  ال�شواريخ 

اأكده احتاد تن�شيقيات الثورة.
ويف ريف دم�شق، قالت �شبكة �شام 

وك������ان اجل���ي�������س ال�������ش���وري احلر 
على  امل��ا���ش��ي  نوفمرب  يف  �شيطر 
ي�شيطر  ان  ق���ب���ل  ال�������ورد  ح���ق���ل 
اللذين  وال���ع���م���ر  اجل���ف���رة  ع��ل��ى 
ا���ش��ت��ع��ادت��ه��م��ا ب���ع���د ذل�����ك ق����وات 
�شيطر  دي�����ش��م��رب  ويف  ال���ن���ظ���ام. 
ال����ث����وار ال�������ش���وري���ون ع��ل��ى حقل 

التنك يف حمافظة دير الزور.
دبلوما�شيون  ق������ال  ذل������ك  اىل 
الخ�شر  ان  امل��ت��ح��دة  المم  يف 
امل�شرتك  امل��ب��ع��وث  الب��راه��ي��م��ي 
لالمم املتحدة واجلامعة العربية 
تعديل  اىل  ي��ت��ط��ل��ع  ���ش��وري��ا  اىل 
يف  لل�شالم  دويل  كو�شيط  دوره 
ال�شراع ال�شوري لي�شبح مبعوثا 
ارتباط  اي  دون  املتحدة  ل��المم 

ر�شمي باجلامعة.
الذين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وق�����ال 
اأ����ش���م���اوؤه���م  ت��ن�����ش��ر  األ  ط���ل���ب���وا 
الب��راه��ي��م��ي ي�شعر  ان  ل��روي��رتز 
م���ن حتركات  م��ت��زاي��د  ب��ا���ش��ت��ي��اء 
لالعرتاف  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
باملعار�شة ال�شورية وهو ما ي�شعر 
اأنه قو�س دوره كو�شيط حمايد..
املمثل  الدبلوما�شيني  اأحد  وقال 
نهج  ان  ي�شعر  امل�شرتك  اخلا�س 
اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة ج���ع���ل من 

ال�شعب عليه اأداء مهمته.
واأ�شاف انه ي�شعر اأنه �شيكون من 
الف�شل اأن يكون ارتباطه بالمم 
املرحلة  ه��ذه  يف  فح�شب  املتحدة 

ل�شمان حياده.

الحتاد الأوروبي يتجه نحو �سراء النفط من املعار�سة ال�سورية

ا�صتهداف عدة مدن وق�صف ملجاأ للنازحني يف حم�ص

اللبنانيني  تتوعد  اإ�صرائيل 
اهلل حــــزب  هــاجــمــهــا  اإذا 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

الإ�شرائيلي،  احل���رب  وزي���ر  ه��دد 
لبنان  دول������ة  ي���ع���ل���ون،  م���و����ش���ي���ه 
وم���واط���ن���ي���ه���ا، ب���دف���ع ال���ث���م���ن يف 
ح��ال نفذ ح��زب اهلل هجوماً �شد 
اأركان  رئي�س  قال  فيما  اإ�شرائيل، 
اجلي�س الإ�شرائيل، بيني غانت�س، 
ه�شبة  ����ش���اد  ال�����ذي  ال���ه���دوء  اأن 
اجلولن خالل 40 عاما املا�شية 

قد انتهى.

رو�صيا تدمر معظم اأ�صلحتها الكيميائية 
•• مو�صكو-ا.ف.ب:

ان رو�شيا  الرو�شية الربعاء،  ال�شناعة والتجارة  اعلن م�شوؤول يف وزارة 
احلرب  حقبة  م��ن  الكيميائية  ا�شلحتها  م��ن   70% م��ن  اك��ر  دم���رت 
الباردة، والتي كان مقررا تدمريها بالكامل، على غرار الوليات املتحدة، 
الدائرة  م��دي��ر  خول�شتوف  فيكتور  واع��ل��ن   .2012 اب��ري��ل  ني�شان  يف 
الدولية  التعهدات  اح��رتام  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  امل�شوؤولة 
اكر   ... دمرنا  اليوم،  انرتفاك�س، حتى  لوكالة  املجال،  لرو�شيا يف هذا 

من 29 الف طن، اي %73 من املخزون الرو�شي )39،966 طنا(.
الباردة  احل��رب  خ��الل  جمعتا  اللتان  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�شيا  وكانت 
قبل  ب��ت��دم��ريه��ا  تعهدتا  الكيميائية،  ال���ش��ل��ح��ة  م��ن  ه��ائ��ل��ة  خم��زون��ات 
ال�شلحة  حظر  حول   1997 معاهدة  مبوجب   ،2012 ابريل  ني�شان 
احرتام  على  قادرين  غري  انهما  ذلك  بعد  البلدان  الكيميائية..واعلن 

اإن ق�شفا عنيفا باملدفعية الثقيلة 
عرطوز  ج��دي��دة  ب��ل��دة  ي�شتهدف 
م���ع ح�شار  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ف�����ش��ل 
البلدة بتعزيزات �شخمة ير�شلها 
ال���ن���ظ���ام م����ن ج���ه���ة م���ط���ار امل����زة 

ا�شتعدادا لقتحام البلدة.
يف املقابل، ا�شتهدف اجلي�س احلر 
معاقل للنظام بقذائف الهاون يف 
حي �شيدي مقداد يف ببيال بريف 

دم�شق.
النظام  ج����دد  اآخ������ر،  ج���ان���ب  م���ن 
ق�شفه ملناطق عدة يف ريف اإدلب، 

النعمان  معرة  م��دن  على  خا�شة 
واجلانودية  وح���ا����س  و����ش���راق���ب 
وب��ل��دات��ه��ا، مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 
وج���رح ع���دد م��ن الأ���ش��خ��ا���س، يف 
حني �شهد مع�شكرا وادي ال�شيف 
قوات  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  وال�شبيبة 

النظام واجلي�س احلر.
دبلوما�شيون  ق��ال  بروك�شل  ويف 
اأن  املتوقع  ان من  الرب��ع��اء  ام�س 
تتفق حكومات الحت��اد الوروبي 
من  النفط  ب�شراء  ال�شماح  على 

املعار�شة ال�شورية.

الحتاد  خارجية  وزراء  و�شيتفق 
اأي�شا يف اجتماع يعقد يوم الثنني 
بيع  رف��ع احلظر عن  على  املقبل 
املعار�شة  اىل  النفطية  امل��ع��دات 

وال�شتثمار يف قطاع النفط.
ك��ان الحت���اد الوروب���ي ق��د حظر 
�شراء  الوروب���ي���ة  ال�����ش��رك��ات  على 
النفط ال�شوري عام 2011 بعد 
الرئي�س  ���ش��د  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ان����دلع 

ب�شار ال�شد.
اهم  ال����زور  دي���ر  وت�����ش��م منطقة 

املناطق النفطية يف �شوريا.

وا�سنطن تعرتف بف�سل كريي يف حتقيق اخرتاق بعملية ال�سالم 

الأ�صري يوم  يف  الطعام  يرف�صون  معتقل  اآلف   3
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ر�صالة موجهة اىل اوباما
 بها مادة م�صبوهة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ان��ه مت ت�شلم ر�شالة  ام�����س الرب��ع��اء  ق��ال ج��ه��از اخل��دم��ة ال�شرية الم��ري��ك��ي 
الربيد  لفح�س  مكتب  يف  مريبة  م��ادة  بها  اأوب��ام��ا  ب���اراك  للرئي�س  موجهة 

اخلا�س بالبيت البي�س ام�س الول.
وقال املتحدث ادوين دونوفان يف بيان ان املكتب يقع يف مكان ناء عن البيت 
البي�س نف�شه. وا�شاف هذا املكتب يحدد يف العادة الر�شائل او الطرود التي 

حتتاج لفح�س ثان او اختبار علمي قبل الت�شليم.
الكوجنر�س  مبنى  �شرطة  مع  كثب  عن  ال�شرية  اخلدمة  جهاز  يعمل  وتابع 

المريكي ومكتب التحقيقات الحتادي يف ذلك التحقيق.
واعرت�شت ال�شلطات المريكية ام�س ر�شالة موجهة اىل ال�شناتور روجر ويكر 
ع�شو جمل�س ال�شيوخ عن ولية م�شي�شبي اظهرت الختبارات الولية ان بها 

�شم الري�شني القاتل.

الرقمي  الإعــالم  منتدى 
مايو   22 دبي  يف  ينطلق 

•• دبي-وام:

ت�������ش���ت�������ش���ي���ف م����دي����ن����ة دب����ي 
الرقمي  الإع��������الم  م���ن���ت���دى 
لتبادل  القادم  22 مايو  يوم 
والطالع  واملعارف  اخلربات 
امل�شتجدات يف هذا  اآخ��ر  على 
يف  ي��وم��ني  وي�شتمر  ال��ق��ط��اع 

فندق رويال مرياج يف دبي.
وي�����ن�����ظ�����م امل�����ن�����ت�����دي ال�������ذي 
ي�شتقطب اأملع واأف�شل العقول 

يف عامل الإعالم الرقمي.
             )التفا�شيل �س25(



اأخبـار الإمـارات
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جناح اجلو تعرث على اأ�صرتايل تعطلت دراجته بني الكثبان الرملية  جامعة زايد تفتتح معر�صها ال�صنوي للوظائف 
على الطريق الرئي�شي �شويحان ال�شاد حيث قامت بتمرير الإحداثيات 
لغرفة العمليات ومنها اإىل طائرة البحث والإنقاذ . وخالل �شاعة من 
عملية البحث عرت جناح اجلو على الأ�شرتايل واطماأن طاقم الطائرة 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  وم�شاعدته  ل��ه  ال���الزم  ت��ق��دمي  ومت  �شالمته  على  الطبي 

الطريق العام .
واإدارة جناح اجلو  بالعني  املركزية  بال�شكر للعمليات   وتوجه فالنتاين 
العميد  دع��ا  جانبه  من   . له  امل�شاعدة  وتقدمي  ال�شتجابة  �شرعة  على 
الركن علي حممد املزروعي مدير اإدارة جناح اجلو الراغبني يف القيام 
جهاز  ا�شتخدام  اإىل  ال��ن��اري��ة  دراج��ات��ه��م  اأو  ب�شياراتهم  ب��ري��ة  ب��رح��الت 
املالحة املتوافر يف الأ�شواق املحلية لت�شهيل عملية و�شول طائرة البحث 

والإنقاذ اإليهم يف حال ح�شول اأي حادث اأو عطل .

•• اأبوظبي-وام:

عرت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لإدارة جناح اجلو يف القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي اأم�س الول على �شائق دراجة نارية تعطلت دراجته بني 

الكثبان الرملية يف منطقة �شويحان.
املركزية فرع  العمليات  تلقت بالغا من غرفة  اإدارة جناح اجلو  وكانت 
 37 العني يفيد بتعطل الدراجة النارية لالأ�شرتايل اليك�س فالنتاين 
الفور  وعلى  �شويحان  �شحراء  يف  املرتفعة  الرملية  الكثبان  بني  �شنة 
التائه واأقلعت طائرة  املتوافرة عن ال�شخ�س  اأخذ املعلومات الأولية  مت 
نف�شه  الوقت  ويف  الرملية  الكثبان  منطقة  لتم�شيط  والإن��ق��اذ  البحث 
كانت متوقفة  التي  الأ�شرتايل  زوج��ة  توا�شلت عمليات جناح اجلو مع 

اأي�شا فر�شا تدريبية وبرامج تاأهيلية متنوعة التخ�ش�شات التي 
بني  امل�شافة  لتج�شري  املبدئية  واخل��ربة  املهني  ال�شتعداد  توفر 

الدرا�شة الأكادميية والواقع املهني للخريج .
 من جهته قال الدكتور �شليمان اجلا�شم اإن املعر�س ميثل فر�شة 
مع  التعامل  وكيفية  املتاحة  الوظائف  على اجلديد يف  لالإطالع 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وي��ع��زز  متطلباتها 
واخلا�شة وجامعات الدولة لدعم �شيا�شات التوطني..م�شريا اإىل 
حر�س اجلامعة على توفري م�شاحة وا�شعة لإمكانات التخطيط 
للم�شتقبل املهني للخريجني واخلريجات يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  الكتبي  را���ش��د  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
�شليمان  والدكتور  زاي��د  جامعة  جمل�س  ع�شو  للتوطني  اأبوظبي 
ال�شنوي  املعر�س  ام�س يف مقر اجلامعة  اجلا�شم مدير اجلامعة 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  كربيات  من   68 فيه  ت�شارك  ال��ذي  للمهن 
الأوىل.  للمرة  ت�شارك   20 بينها  املحلية من  الأعمال  وقطاعات 
واأ�شاد الكتبي بال�شورة اجلديدة التي يعك�شها املعر�س هذا العام 
العمل  ل�شوق  واع��دة  لي�س فقط �شورة  يتم عر�شه  ما  اأن  موؤكدا 
التي �شينطلق اإليها الطالب اأو الطالبة بعد التخرج ولكنه ميثل 

رئي�ص الدولة يغادر البالد يف زيارة خا�صة

احتاد الكتاب ي�صكر حممد بن را�صد على رعايته موهبة الكاتبة دبي عبد اهلل بالهول

•• العني-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غادر 
الدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال��ب��الد قبل  ورع��اي��ت��ه   بحفظ اهلل 
ظ��ه��ر ام�������س يف زي�����ارة خ��ا���ش��ة اإىل 
مقدمة  يف  وك�����ان  ال����دول����ة.  خ�����ارج 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م����ودع����ي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو 

و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية و�شمو ال�شيخ طحنون بن 
زايد اآل نهيان نائب م�شت�شار الأمن 
الوطني و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
دي����وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي و �شمو ال�شيخ عمر بن زايد 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
�شمو  و  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي. كما كان 
يف وداع رئي�س الدولة.. �شمو ال�شيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف  احلاكم 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
اآل  حممد  ب��ن  ���ش��رور  ال�شيخ  و�شمو 
زايد  بن  ه��زاع  ال�شيخ  و�شمو  نهيان 
الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية و�شمو 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة طريان الحتاد 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�شمو رئي�س الدولة و �شمو ال�شيخ 
ع�شو  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد 
الدكتور  وال�شيخ  التنفيذي  املجل�س 
�شعيد بن حممد اآل نهيان و معايل 

ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
والبحث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي������ر 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل  ال��ع��ل��م��ي 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ومعايل 
ن��ائ��ب وزير  ال��زع��اب��ي  اأح��م��د جمعة 
بن  ه���زاع  وال�شيخ  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
ن��ه��ي��ان وك���ي���ل دي����وان  اآل  ط��ح��ن��ون 
ال�شرقية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
وعدد من ال�شيوخ و كبار امل�شوؤولني 

يف الدولة. 

•• ال�صارقة- وام:

ع��رب احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارات 
ال��ذي حظي  بالتكرمي  اعتزازه  عن 
ب��ه الإب����داع الإم��ارات��ي م��ن �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
الإماراتية  للكاتبة  ا�شتقباله  عرب 
بالهول  ع����ب����داهلل  دب�����ي  الأ�����ش����غ����ر 
بن�شخة  املتمثلة  لهديتها  وتقبله 

من كتابها جالجوليا .
اإن احتاد  وجاء يف بيان �شدر ام�س 
ك���ت���اب واأدب��������اء الإم���������ارات ي����رى يف 

اإىل  تنتمي  ب��ال��ه��ول  اهلل  ع��ب��د  دب���ي 
ج���ي���ل اإم�����ارات�����ي ان��ف��ت��ح��ت اأم���ام���ه 
اآف��اق الإب���داع احل��ر الأ�شيل  جميع 
بف�شل روؤى عميقة ج�شدتها قيادة 
راأ�شها  وعلى  العظيم  ال��وط��ن  ه��ذا 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
كتاب  احت���اد  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د  اهلل. 
واأدباء الإمارات يفتح اأبوابه للكاتبة 
���ش��م��ه��ا اىل  اإىل  وي�����ش��ع��ى  ب��ال��ه��ول 
ال�شن  �شرط  ت�شتويف  حاملا  اأ���ش��رت��ه 
اأن�شطته  ج��م��ي��ع  يف  ف��ي��ه��ا  وي��رح��ب 
الدعوة  اإل��ي��ه��ا  ووج����ه  وف��ع��ال��ي��ات��ه 
ل��زي��ارت��ة الإحت�����اد والط�����الع على 

م��ن �شاحب  ال��ك��رمي��ة  اللفتة  ه��ذه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
تعك�س  ج���دي���دة  اإ����ش���ارة  م��ك��ت��وم  اآل 
بالثقافة  ال���ب���ال���غ  ���ش��م��وه  اه���ت���م���ام 
واأ�شيال  ح��ي��وي��ا  عن�شرا  بو�شفها 
التي  ال�شاملة  التنمية  عملية  يف 
ور�شالة  الإم��ارات  دولة  لها  توؤ�ش�س 
املبدعني لالنخراط يف  اإىل جميع 
ه��ذه العملية وال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل ما 
خا�شة  وملهم  ومبتكر  ج��دي��د  ه��و 
يكونا  ل���ن  وال���رع���اي���ة  ال���دع���م  واأن 
اأ�شكالهما  جميع  واأن  حم��دودي��ن 

�شتكون حا�شرة على الدوام .
واأ�شاف الحتاد يف بيانه اإن الكاتبة 

لتهيئة  ا���ش��ت��ع��داده  م��وؤك��دا  جتربته 
ولغريها  لها  املنا�شبة  املناخات  كل 
ال�شباب مبا ميتلكه من خربة  من 
يف هذا املجال لال�شتمرار واملتابعة . 
من جهته قدم حبيب ال�شايغ رئي�س 
واأدب����اء  ك��ت��اب  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
ل�شاحب  اجلزيل  ال�شكر  الم���ارات 
ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم على اهتمامه البالغ بكل ما 
وقال   .. واملبدعني  الإب���داع  يخ�س 
لي�س هذا غريبا على �شموه فنحن 
الكرمي  ���ش��خ�����ش��ه  يف  ذل����ك  ن���ع���رف 
املجال  ه��ذا  يف  م��ب��ادرات��ه  ون�شتلهم 
دبي  الكاتبة  ان  ال�شايغ  واأ���ش��اف   .

عبد اهلل بالهول هي فرد من اأفراد 
واإن  الكتاب  احت��اد  الكتاب يف  اأ���ش��رة 
الع�شوية  لكن  فيه  ع�شوا  تكن  مل 
ال�شن  �شرط  ت�شتكمل  حاملا  �شتاأتي 
والدها  وم���ع  معها  ال��ت��وا���ش��ل  ومت 
موهبتها  لتبني  ب��ال��ه��ول  اهلل  عبد 
خا�شة  ف��ع��ال��ي��ة  يف  ول�شت�شافتها 
وذلك  جتربتها  خاللها  من  تطرح 
يف اطار �شيا�شة الحت��اد التي تقوم 
على رعاية املوهوبني وتهيئة كل ما 
بحيث  جتاربهم  ان�شاج  �شاأنه  م��ن 
للدفع  من�شة  اىل  الحت��اد  يتحول 
واجهة  اىل  ال�������ش���ب���اب  ب���امل���ب���دع���ني 

احلراك الثقايف بالمارات.

دار الرب تعلن اإ�صالم 560 �صخ�صًا خالل 3 اأ�صهر
الإ�شالمي  املعلومات  مركز  مدير  اجلنيبي  را�شد  �شرح 
ال�شيافة  ب�شارع  الرب بدبي ويف مقره  دار  التابع جلمعية 
560 �شخ�شاً عن  الإ�شالم نحو  باأنه دخل  )2 دي�شمرب( 
واأ�شار  احل��ايل،  للعام  الأوىل  ال�شهور  املركز خالل  طريق 
وتقدمي  اجل��دد  امل�شلمني  مع  وتعاونه  املركز  اهتمام  اإىل 
امل��ح��ا���ش��رات وال���درو����س ال��دع��وي��ة ل��ه��م ب��ال��ل��غ��ات العربية 
والأجنبية وفقاً لربنامج الأن�شطة ال�شنوي وخالل �شهر 
رم�����ش��ان امل��ب��ارك وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د م��ن موؤ�ش�شات 
من  اأك��ر  ي�شم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  اجلنيبي  واأ���ش��ار  املجتمع. 
وال�شيدات  ال���رج���ال  م��ن  خمتلفة  جل��ن�����ش��ي��ات  دع����اة   10
العاملني واملتطوعني باملركز للتعاون مع امل�شلمني اجلدد 
ومبادئه  الإ�شالمي  الدين  �شماحة  لتو�شيح  والزائرين 
القومية وال�شرية ال�شحيحة لنبيه حممد �شلى اهلل عليه 
مناذج  ع��ر���س  يتم  كما  وال��رح��م��ة،  الإن�شانية  نبي  و�شلم 
الإ���ش��الم عن  دخ��ل��وا  للذين  الهداية  م��ن ق�ش�س  ع��دي��دة 

قلوبهم  ولتطمئن  عليها  التعرف  يريد  ملن  املركز  طريق 
ال�شليمة  التوعية  لهم  ي��ق��دم��ون  كما  ت��ع��اىل،  اهلل  ل��دي��ن 
والكتب والأ�شرطة املرتجمة بلغاتهم، حيث وزع اأكر من 
10 اآلف كتاب واأ�شرطة واأقرا�س مدجمة ومطوية ت�شرح 
وال�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  معاين  وترجمة  الإ���ش��الم  مبادئ 
تعليم  دورات  اإىل  اإ�شافة  �شهل ومب�شط،  باأ�شلوب  امل�شرفة 
ق�شار  وفهم  يتمكنوا معه من حفظ  العربية ومبا  اللغة 
�شور القراآن الكرمي مع تعليمهم ال�شالة واأركان الإ�شالم 
وثائق  باإ�شدار  يقوم  املركز  اأن  اجلنيبي  وذك��ر  والإمي���ان. 
الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  م��ن  املعتمدة  الإ���ش��الم  اإ�شهار 
اجلدد،  امل�شلمات  على  الإ�شالمية  العباية  وي��وزع  بدبي، 
كما  جميعاً،  لهم  والرتفيهية  الريا�شية  الأن�شطة  ويقيم 
رم�شان  اجلاليات يف  ولأب��ن��اء  لهم  الإف��ط��ار  ينظم موائد 
باملركز وبالتن�شيق مع دار الرب يف اأماكن متعددة باإمارات 

الدولة.

من�صور بن زايد يكرم ال�صركاء ال�صرتاتيجيني ملوؤ�ص�صة خليفة لالأعمال الن�صانية
•• اأبوظبي-وام:

كرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
بنادي �شباط القوات امل�شلحة يف 
الإ�شرتاجتيني  ال�شركاء  اأبوظبي 
يف  امل�شاهمني  واملن�شقني  والرعاة 
حتقيق اهداف املوؤ�ش�شة يف جمال 

العمل اخلريي والن�شاين.
اقامته  ال�������ذي  احل����ف����ل  ح�������ش���ر 
بهذه  الن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 
امل���ن���ا����ش���ب���ة م����ع����ايل حم����م����د بن 
ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون 
ال��وزراء ومعايل الدكتور  جمل�س 
بلحيف  حم����م����د  ب�����ن  ع�����ب�����داهلل 
العامة  ال���ش��غ��ال  وزي���ر  النعيمي 
وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
دولة  �شلطان اجلابر وزير  اأحمد 
الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح��م��د  وم��ع��ايل 

نائب  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  نائب 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
الن�شانية  ل��الع��م��ال  ن��ه��ي��ان  ال 
خليفة  اح���م���د  ن���ا����ش���ر  وم����ع����ايل 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�شويدي 
القت�شادية يف ابوظبي وعدد من 
كبار امل�شوؤولني بالدولة وا�شحاب 
العربية  اململكة  �شفراء  ال�شعادة 
ودولة  الكويت  ودول��ة  ال�شعودية 
ق��ط��ر ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن لدى 

الدولة.
الوطني  ب��ال�����ش��الم  وب����داأ احل��ف��ل 
ث�����م ت���ل���ي���ت اآي���������ات م�����ن ال�����ق�����راآن 
�شعادة  األ����ق����ى  ب���ع���ده���ا  ال����ك����رمي 
املدير  اخل������وري  ح���اج���ي  حم��م��د 
زايد  ب��ن  خليفة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ام 
الإن�شانية  ل��الع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ل�شاحب  ال�شكر  فيها  ق��دم  كلمة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
كما  للموؤ�ش�شة  ودع��م��ه  لعطائه 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ك��ر 

جامعات  يف  جامعي  طالب  الف 
المارات وزايد وابوظبي وخليفة 
ا�شرتاتيجية  اأن  واأك��د   . وغريها 
م���وؤ����ش�������ش���ة خ���ل���ي���ف���ة ل���الع���م���ال 
توجهات  م��ع  تن�شجم  الن�شانية 
احلكومة الر�شيدة بايجاد فر�س 
القطاع  يف  ل���ل���م���واط���ن���ني  ع���م���ل 
املوؤ�ش�شة  ت���وف���ر  ح��ي��ث  اخل���ا����س 
األ���ف و800  لنحو  ع��م��ل  ف��ر���س 
اعداد  يف  ت�شارك  مواطنة  ا���ش��رة 
افطار  وج���ب���ة  م��ل��ي��وين  ح�����وايل 
تراثية  ادوات  و���ش��ن��اع��ة  ���ش��ائ��م 
واخلياطة وغريها من الن�شطة 

الخرى.
واأ�شار مدير عام موؤ�ش�شة خليفة 
م�شروع  اىل  الن�شانية  لالعمال 
املدعومة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  ب��ي��ع 
اللذين  الفراح  وم�شروع �شالت 
الم����ارات  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنفذهما 

ال�شمالية.
واأكد اأن هذا التكرمي ياأتي �شمن 
اإىل  ال��رام��ي��ة  املوؤ�ش�شة  ت��وج��ه��ات 

�شركائها  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
تقديرهم  ع��رب  ال�شرتاتيجيني 
و���ش��ك��ره��م ع��ل��ى ج��ه��وده��م التي 
ت�شب يف خدمة املحتاجني �شواء 

داخل اأو خارج الدولة.
وقال اإن التكرمي الذي ي�شمل كل 
واملن�شقني  ال��رع��اة  م��ن  ال�شركاء 
برنامج  دع��م  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن 
على  الن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 
املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  م��دار 
مكرما   80 عددهم  بلغ  وال��ذي��ن 
ه��دف��ه ت��ق��دي��ر ه����وؤلء ال��ذي��ن مل 
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ع��ل��ى  ي��ب��خ��ل��وا 
ب��ج��ه��ده��م وع��ط��ائ��ه��م ح��ي��ث كان 
لهم دور مهم يف جناح املوؤ�ش�شة يف 
داخل  الن�شانية  براجمها  تنفيذ 

الدولة.
وذكر اأن بع�شا من هوؤلء املكرمني 
ومعنويا  م����ادي����ا  دع���م���ا  ق����دم����وا 

ملوؤ�ش�شة خليفة الن�شانية ..
عقدوا  ���ش��رك��اء  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا   
املوؤ�ش�شة كان  مذكرات تفاهم مع 

اجناح  يف  م��ه��م  دور  اأي�����ش��ا  ل��ه��م 
براجمها الن�شانية.

بعد ذلك قام �شمو ال�شيخ من�شور 
بتكرمي  ن���ه���ي���ان  ال  زاي��������د  ب�����ن 
ومت  واملن�شقني  والرعاة  ال�شركاء 
ال��ت��ق��اط ���ش��ورة ت��ذك��اري��ة ل�شمو 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور وامل���ك���رم���ني و 
ل�شموه  مم��اث��ل��ة  اآخ�����رى  ����ش���ورة 
خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  نائب  مع 
الن�����ش��ان��ي��ة وم���ع م��دي��ره��ا العام 

وموظفي املوؤ�ش�شة.
حر�شا  ال���ت���ك���رمي  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 
خ��ل��ي��ف��ة لالعمال  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
ال�شركاء  تقدير  على  الن�شانية 
ومن�شقي  امل�����ش��اه��م��ني  وال����رع����اة 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الفعال  ال������دور  ل��ه��م  ك����ان  ح��ي��ث 
املوؤ�ش�شة  م���ب���ادرات  يف  وال���رائ���د 
جمتمع  خل����دم����ة  الإن���������ش����ان����ي����ة 
الم����������������ارات وت������ق������دمي ال����دع����م 
والعانات للمنكوبني واملحتاجني 

يف جميع انحاء العامل.

حم��م��د ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان ويل 
عهد ابوظبي نائب القائد العلى 
برامج  لدعمه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

املوؤ�ش�شة الن�شانية.
واأعرب عن تقديره ل�شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان لقيامه 

�شركاء  وتكرمي  احلفل  لرعايته 
خليفة  موؤ�ش�شة  ومن�شقي  ورع��اة 

الن�شانية.
حممد  �����ش����ع����ادة  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
برامج وم�شاريع  حاجي اخل��وري 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  املوؤ�ش�شة 

وقال اإن من اأبرزها تقدمي العون 
األف طالب   30 لنحو  وامل�شاعدة 
بتوفري  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

املالب�س والقرطا�شية لهم.
نقدية  م�����ش��اع��دات  اىل  ا���ش��اف��ة   
ال���دع���م لثالثة  ت��ق��دمي  وك���ذل���ك 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ور�صة و�صائل التوا�صل العالجية على هام�ص موؤمتر م�صت�صفيات الغربية الدويل للتمري�ص
•• املنطقة الغربية-وام:

للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة  التابعة  الغربية  التمري�س يف م�شت�شفيات  اإدارة  نظمت 
بيئة  يف  الفعالة  العالجية  التوا�شل  و�شائل  بعنوان  عمل  ور�شة  �شحة  ال�شحية 
متعددة الثقافات .. على هام�س موؤمتر الغربية الدويل الثاين للتمري�س. وحا�شر 
يف ور�شة العمل التي عقدت اأم�س الول على م�شرح يا�س يف اإدارة م�شت�شفيات الغربية 
التوا�شل  و�شائل  يف  والأك��ادمي��ي��ني  املتخ�ش�شني  م��ن  زاي��د..جم��م��وع��ة  مدينة  يف 
الور�شة على حما�شرات نظريه  النف�شية فيما ي�شتمل برنامج  العالجي وال�شحة 
و تطبيقات عملية . وقال الدكتور �شالح الأقط�س مدير التمري�س يف م�شت�شفيات 
م�شاحبة  عمل  ور���ش��ة  فيها  تقام  التي  الأوىل  امل��رة  اإن��ه��ا  امل��وؤمت��ر  ورئي�س  الغربية 

العالجي  التوا�شل  م�شطلح  اإن  وق��ال   . لهم  املتاحة  وال��ع��الج  الرعاية  بخيارات 
للتعبريعن  املري�س  لت�شجيع  حمددة  اإ�شرتاتيجيات  اإ�شتخدام  على  اأي�شا  ي�شتمل 
م�شاعره واأفكاره وتلقى القبول والحرتام من قبل اأفراد الفريق ال�شحي ثم اأخذ 
واأ�شاف.. باملري�س.  العناية  الأعتبار عند و�شع خطة  امل�شاعر والأفكار بعني  تلك 

رغم اأن م�شطلح التوا�شل العالجي كثريا ما ي�شتخدم يف جمالت التمري�س نظرا 
املري�س  التوا�شل مع  اأن عملية  اإل  املر�شى  املبا�شر مع  التمري�س  لتعامل طواقم 
متتد لت�شمل كامل اأفراد الفريق ال�شحي. واأكد اأن طرق التوا�شل العالجي الفاعلة 
اأفراد  الثقة بني  اأجل تعزيز  اأ�شرة املري�س من  اأف��راد  اأي�شا  اأن متتد لت�شمل  يجب 
الطاقم ال�شحي والأ�شرة مما يعزز قدرة املري�س واأ�شرته على التعامل مع خيارات 

الرعاية املتاحة ومن ثم م�شاعدتهم على اإتخاذ القرار املنا�شب. 

بداأت  وال���ذي  امل��وؤمت��ر  لربنامج  مكمال  يعترب  الور�شة  برنامج  اأن  حيث  للموؤمتر 
واأ�شاف   . التمري�شية  املمار�شة  يف  التميز  وتعزيز  بناء  �شعار  حتت  اأم�س  فعالياته 
التوا�شل  بو�شائل  بالتعريف  تتمثل  للور�شة  رئي�شية  اأه��داف  اأنه مت حتديد ثالثة 
ا�شتخدامها  الفعالة والتي ميكن  التوا�شل  اأمثلة عملية لطرق  العالجية وعر�س 
مع املر�شى وذويهم من قبل اأفراد الفريق ال�شحي اإ�شافة ملناق�شة التحديات التي 
التحديات  التعامل مع هذه  وط��رق  اأثناء عملهم  ال�شحي  الفريق  اأف��راد  يواجهها 
مع الرتكيز على مناق�شة اأهمية الأ�شتمرار يف اإ�شتخدام و�شائل التوا�شل العالجية 
الفعالة اأثناء مراحل العناية باملري�س .. م�شريا اإىل اأهمية التوا�شل العالجي مع 
التوا�شل  على  ال�شحية  الرعاية  قدرة مقدمي  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعتمد  املر�شى 
الفعال مع املر�شى وم�شاعدتهم على اإتخاذ القرارات املنا�شبة من خالل تعريفهم 

جمل�ص اأبوظبي للتعليم ي�صتعر�ص برنامج مدار�ص امل�صتقبل يف معر�ص �صيتي �صكيب 2013

رئي�ص اأركان القوات امل�صلحة ي�صتقبل نظريه اللبناينقائد القوات البحرية يلتقي رئي�ص اأركان القوات البحرية الهندية

اأوقاف الغربية تنتهي من م�صروع الآذان املوحد يف غياثي 

•• ابوظبي - الفجر

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ي�����ش��ارك 
العقاري  �شكايب  �شيتي  معر�س  يف 
برنامج  ل����ش���ت���ع���را����س   2013
ي�شتهدف  ال��ذي  امل�شتقبل  م��دار���س 
واملن�شاآت  امل����راف����ق  اأرق������ى  ت���وف���ري 
ي�شارك  ك���م���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة  امل���در����ش���ي���ة 
البيئي  ال��ب��ن��اء  معر�س  يف  املجل�س 
ي���ق���ام  ال���������ذي   2013 ال�����ع�����امل�����ي 
بالتزامن مع معر�س �شيتي �شكايب 
من اأجل التاأكيد على اأهمية مراعاة 
ت�شميم  عند  ال�شتدامة  متطلبات 

املدار�س اجلديدة.  
وي�شارك يف جناح املجل�س يف املعر�س 
عدد من   5B20 وهو اجلناح رقم
الرتبية  يف  املتخ�ش�شني  اخل���رباء 
واملرافق واملن�شاآت املدر�شية من اأجل 
ب�شاأن  ال���الزم���ة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ر���س 
للمجل�س  التابعة  املدر�شية  املباين 
ومنها ال��ن��م��اذج امل��در���ش��ي��ة ال��ت��ي مت 
2011 ومباين  ت�شغيلها منذ عام 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقلة  الرو�شات 
البناء حالياً  النماذج التي هي قيد 
ومن املقرر اأن ت�شبح جاهزة للعمل 

خالل العام احلايل.  
وقد زار جناح املجل�س خالل اليوم 
ال�شيخ  �شمو  للمعر�س  الفتتاحي 

تقييم اللوؤلوؤة 3 لال�شتدامة وذلك 
2010 وذلك لطبيعتها  منذ �شنة 
اإ�شافة  للبيئة  ال�شديقة  امل�شتدامة 
واملتنوعة  امل���ت���ط���ورة  امل���راف���ق  اإىل 
والتحديات  ع��ل��ي��ه��ا  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

التكنولوجية التي تتميز بها. 
اأن  الظاهري  حمد  املهند�س  وق��ال 
لتخدم  اجل��دي��دة �شممت  امل��درا���س 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي اأي�����ش��ا م���ن حيث 
والرتفيهية  التعليمية  الأن�����ش��ط��ة 
العتيادية  التدري�س  �شاعات  خارج 
ح���ي���ث ب����اإم����ك����ان اأه��������ايل ال���ط���الب 
اجلمنازيوم  مثل  املرافق  ا�شتخدام 
وامل���������ش����ب����ح وامل�������������ش������رح وامل���ك���ت���ب���ة 
املرافق  من  والعديد  والكافيترييا 

الأخرى . 
املجل�س  اأن  ال���ظ���اه���ري  واأ�����ش����اف 
تنفيذ  الن��خ��راط يف عملية  ب�شدد 
مناذج البناء املقرر اأن تبداأ يف مايو 
 2014 ع���ام  يف  وت��ن��ت��ه��ي   2013
ك����ل من�������وذج م���ن���ه���ا حلقة  ومي����ث����ل 
اأحد  يتعلق  حيث  خمتلفة  درا�شية 
ال��ن��م��اذج مب��درا���س احل��ل��ق��ة الأوىل 
بينما ميثل اآخر مدار�س احللقتني 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة يف ح���ني ميثل 
امل�شرتكة  املدار�س  الثالث  النموذج 
الرو�شة  من  ال�شفوف  ت�شم  التي 
ي�شمل  مب����ا  ع�������ش���ر  ال����ث����اين  ح���ت���ى 

م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي نائب 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
ال�شيخ  م���ع���ايل  ي��راف��ق��ه  اأب���وظ���ب���ي 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
اأحمد  وال��ث��ق��اف��ة وم���ع���ايل حم��م��د 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  البواردي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  وع�شو 
امل�شووؤلني  كبار  من  وعدد  اأبوظبي 

يف الدولة. 
وكان يف ا�شتقبالهم يف جناح املجل�س 
الظاهري  حمد  املهند�س  باملعر�س 
املدار�س  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اخل��ا���ش��ة وق���ط���اع اجل�����ودة ومدير 
واملن�شاآت  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  اإدارة 
فكرة  ل�����ش��م��وه  و�����ش����رح  ب��امل��ج��ل�����س 
والتي  امل�شتقبل  م��دار���س  ب��رن��ام��ج 
املجل�س  خ���ط���ة  م����ن  ج������زءا  مت���ث���ل 
للمدار�س  التحتية  البنى  لتطوير 
املدر�شي  النموذج  مع  ت��ت��واءم  حتى 
منذ  املجل�س  اأطلقه  ال��ذي  اجلديد 

 .2010
الظاهري  حمد  املهند�س  اأو���ش��ح  و 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل 
اأبوظبي  م��دار���س  جميع  اأن  نهيان 
على  ح�شلت  اجل��دي��دة  احلكومية 

مدر�شة امل�شرف ال�شينية.
املجل�س  اأن  اأي�شا  ال��ظ��اه��ري  واأك���د 
ح��ري�����س ع��ل��ى ت���وف���ري م���زي���د من 
املتميزة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  ال����ف����ر�����س 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ول���ذل���ك ف��ق��د اأع����د خطة 
100 مدر�شة جديدة خالل  لبناء 
ال���ف���رتة م���ن ب���داي���ة ع����ام 2009 
منهج  على  بناًء   2020 ع��ام  حتى 
منوذجي يقوم على فهم وا�شتيعاب 
والأهداف  التعليمية  الحتياجات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال����ش���ت���ع���ان���ة ب���اأرق���ى 

املعايري العاملية.    
وف���ق���اً ل���ل���وائ���ح امل��ج��ل�����س ي��ج��ب اأن 
اجلديدة  امل��دار���س  ت�شاميم  تتميز 
ال���������ش����دي����ق����ة ل���ل���ب���ي���ئ���ة ب������الأم������ان 
لالأغرا�س  واملالئمة  وال�شتدامة 
و�شهولة  ال��ب��ن��اء  وق����وة  التعليمية 
مبرافق  م�������زودة  وه�����ي  ال�����ش��ي��ان��ة 
الطلبة  لتحفيز  ج��ذاب��ة  مدر�شية 
املدر�شة  اأج����زاء  وب��ع�����س  وامل��ع��ل��م��ني 
ثقافية  م����راك����ز  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����ي 
واجتماعية وريا�شية ميكن لأولياء 
الأمور واأفراد املجتمع ا�شتخدامها 
خارج �شاعات الدرا�شة ومنها �شالة 
الألعاب الريا�شية وامل�شابح وامل�شرح 
وامل���ك���ت���ب���ة وال���ك���اف���ي���ت���ريي���ا وور������س 

الت�شميم والتكنولوجيا.    
اأول���وي���ات  اأن ع��ل��ى راأ������س  واأ�����ش����اف 

التعليمية  الفر�س  توفري  املجل�س 
اأعلى  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
املعايري العاملية بالتزامن مع توفري 
بيئة تعليمية جذابة تلبي متطلبات 
الذي  امل�شتقبل  م���دار����س  ب��رن��ام��ج 
يطبقه املجل�س وذلك بغر�س تزويد 
والتكنولوجيا  ب��امل��راف��ق  امل���دار����س 
الطالب  م��ن  جتعل  التي  احلديثة 

حموراً للعملية التعليمية.  
امل��در���ش��ي��ة تتميز  امل��ب��اين  اأن  واأب����ان 
الحتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 
واملجموعات  ل���الأف���راد  التعليمية 
ال�شغرية والكبرية وت�شمح امل�شادر 
بتقدمي  امل����ت����وف����رة  وامل���������ش����اح����ات 
التعليمية  واخل����دم����ات  ال����ربام����ج 
ت�شهيل  مع  الطلبة  لكافة  الفردية 
التعاون بني خمتلف اأفراد املجتمع 

املدر�شي. 
جودة  معايري  اأن  الظاهري  واأك���د   
امل��ب��اين وامل���راف���ق امل��در���ش��ي��ة ت�شمل 
وا�شتغالل  اجل��م��ال��ي��ة  اجل����وان����ب 
وال�شتمرارية  الطبيعية  الإ���ش��اءة 
وال�شتدامة  النفقات  يف  والتوفري 
وج���دول���ة ال�����ش��ي��ان��ة ط��وي��ل��ة املدى 
وميثل  املحلي  املجتمع  ي��خ��دم  مب��ا 

منوذجاً فعاًل يحتذى به. 
الرئي�شية  امل��ج��ل�����س  خل��ط��ة  وف���ق���اً 
ل��ل��م��دار���س اخل��ا���ش��ة ي��ج��ب توفري 
ب���امل���دار����س  م���ق���ع���داً   146،000
 2020 ع������ام  ب���ح���ل���ول  اخل����ا�����ش����ة 
املهند�س  �شيقدم  ال�����ش��اأن  ه���ذا  ويف 
اإدارة  م����دي����ر  ال����ع����ام����ري،  ط�������ارق 
ت��ط��وي��ر الأع����م����ال وال��ت�����ش��وي��ق يف 
امل���دار����س اخل��ا���ش��ة و�شمان  ق��ط��اع 

تقدميياً  عر�شاً  باملجل�س،  اجل��ودة 
اخلمي�س ي�شري خالله اإىل اأنه من 
جديدة  مدر�شة   97 بناء  املطلوب 
ميكن  ح��ت��ى   2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
عن  ال��ن��اج��م��ة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
يتطلب  م��ا  وه��و  ال�شكانية  ال��زي��ادة 
زي�����ادة وت����رية ال���ش��ت��ث��م��ارات ومنو 
م��ن خ��الل عدد  التعليمية  امل��راف��ق 
العامري  واأ����ش���اف  ال��ق��ن��وات.  م��ن 
ا�شتقطاب  ي�����ش��ت��ه��دف  امل��ج��ل�����س  اأن 
ا���ش��ت��ث��م��ارات م��ع��ي��ن��ة ب��غ��ر���س دعم 
تطوير  اإىل  ال����رام����ي����ة  اجل�����ه�����ود 
خالل  من  اخلا�شة  املدار�س  قطاع 
ت��خ�����ش��ي�����س الأرا�������ش������ي وامل����ب����اين 
املدر�شية احلكومية غري امل�شتخدمة 
واآليات  الت�شريعية  البيئة  وتطوير 

الرتخي�س وال�شفافية.  

اأمطار اخلري تهطل 
على جزيرة دملا 

•• املنطقة الغربية-وام:

هطلت �شباح ام�س اأمطار تراوحت 
ب����ني ال���غ���زي���رة وامل���ت���و����ش���ط���ة على 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  دمل���ا  ج���زي���رة 
�شهدت  كما  �شاعة.  مدة  وا�شتمرت 
اجلزيرة هبوب رياح �شديدة بينما 
ال�شماء لزالت ملبدة بالغيوم مما 
اأمطار  م��ن  م��زي��د  ب��ه��ط��ول  يب�شر 

اخلري اليوم مب�شيئة اهلل. 

بلدية مدينة اأبوظبي واأداك تبحثان ال�صتفادة من �صا�صات العر�ص لتوعية القادمني بقوانني ال�صحة العامة

•• اأبوظبي-وام:
ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال��رك��ن بحري 
اإبراهيم �شامل حممد امل�شرخ قائد القوات 
البحرية يف مكتبه �شباح ام�س.. الفريق 
جو�شي  ك���وم���ار  دي���ف���ن���درا  ب���ح���ري  اأول 
الهندية  البحرية  القوات  اأرك��ان  رئي�س 
ال��ذي ي��زور البالد حاليا . جرى خالل 
اللقاء بحث اأوجه التعاون بني اجلانبني 
وتعزيزها  ب��دع��م��ه��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال�����ش��ب��ل 
اإ�شافة لتبادل وجهات النظر يف عدد من 
امل�����ش��رتك خا�شة  الأم����ور ذات اله��ت��م��ام 

فيما تتعلق باملجال البحري.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة الفريق الركن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
القوات امل�شلحة يف مكتبه يف القيادة 
العامة للقوات امل�شلحة �شباح ام�س 
�شليمان رئي�س  الركن وليد  اللواء 
اأرك�������ان اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ال���ذي 
اللقاء  ت�شمن  حاليا.  البالد  يزور 
الذي ح�شره عدد من كبار �شباط 
املرافق  وال��وف��د  امل�شلحة  ال��ق��وات 
يف  التعاون  اآف��اق  بحث   .. لل�شيف 
امل���ج���الت ال��ع�����ش��ك��ري��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
ذات  املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة 

الهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

بلدية  يف  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ب��ح��ث��ت 
اأبوظبي  و�شركة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
للمطارات اأداك اإمكانات ال�شتفادة 
م��ن ���ش��ا���ش��ات ال��ع��ر���س امل��ت��وف��رة يف 
القادمني  لتوعية  امل��ط��ار  ���ش��الت 
النظافة  بقوانني ولوائح و�شروط 
واأه���م���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي  ال����ع����ام����ة يف 
الل��ت��زام ب��ه��ا. ي��اأت��ي ذل��ك يف اإطار 
توطيد  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة  ح����ر�����س 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
واإر�شاء  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

اإجنازاتها  تعك�س  ح�شارية  واجهة 
العمالقة وتراثها وقيمها الأ�شيلة 
.. داعيا اإىل �شرورة ال�شتفادة من 
الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها 
خا�شة  ال��ق��ادم��ني  لتوعية  امل��ط��ار 
املحافظة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ع���م���ال  ف��ئ��ة 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��دي��ن��ة مب��ا حتتويه 
و�شياحية  خ���دم���ي���ة  م����راف����ق  م����ن 
التوعية  اأن  اإىل  واأ�شار  وترفيهية. 
ه���ي اأح�����د اأه�����م الأول�����وي�����ات التي 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ع��ل��ي��ه��ا  حت����ر�����س 
اأبوظبي وانطالقا من هذا الهدف 
العامة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  و����ش���ع���ت 

فح�شب  امل���ح���ل���ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
ب���ل والإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي. وكانت 
نفذت  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
املنافذ  اأم����ن  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل حملة 
ل��ت��وع��ي��ة ال���ع���م���ال ال���ق���ادم���ني اإىل 
النظافة  و�شروط  بقوانني  الدولة 
العامة يف اأبوظبي واأهمية اللتزام 
ب��ن��ظ��اف��ة امل���دي���ن���ة والم���ت���ن���اع عن 
العادات ال�شيئة مثل رمي املخلفات 
خم�ش�شة  ال����غ����ري  الأم������اك������ن  يف 
ورمي اأعقاب ال�شجائر وعدم رمي 
والأر�شفة  الأر������س  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ك��ة 

اخلا�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
العامة  بتطبيقات �شروط ال�شحة 
مدينة  ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
البلدية  وف����د  واط���ل���ع  اأب���وظ���ب���ي. 
الرميثي  حم��م��د  �شعيد  ب��رئ��ا���ش��ة 
الأن�شطة  رق����اب����ة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
غنام  لقائه حارب  ال�شحية خالل 
عام عمليات مطار  الهاملي مدير 
التو�شعات  على  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
وامل�������ش���اري���ع احل���ي���وي���ة اجل���دي���دة 
املطار.  يف  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
اأبوظبي  مطار  اإن  الرميثي  وق��ال 
ب���واب���ة الإم�������ارة ال��ت��ي ت�شكل  ي��ع��د 

مفاهيم  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ي��ن��ي��ه��ا  ن�����ش��ب 
امل�شاركة  م��ب��داأ  ل��ت��ع��زي��ز  ع�����ش��ري��ة 
لتعميم  ك��اف��ة  بفئاتها  املجتمعية 
على  احل��ف��اظ  يف  امل�شاهمة  ثقافة 
ج��م��ال ون��ظ��اف��ة امل��دي��ن��ة. واأك����د اأن 
بلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
جمرد  تعترب  ل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
فاعلة  اأداة  بل  عادية  رقابية  اإدارة 
�شاملة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق  تعمل 
واأن م��ا حتققه م��ن اجن���ازات على 
املجتمع  و���ش��الم��ة  ���ش��ح��ة  ���ش��ع��ي��د 
املدينة  م��ظ��ه��ر  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ 
جعل منها مرجعية معتمدة لي�س 

احلملة  خ���الل  ومت  وال���ط���رق���ات. 
باللغات  التوعية  من�شورات  توزيع 
والوردية  والجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وال��ب��ن��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ادم��ني عند 
اإك����م����ال اإج����������راءات ال����دخ����ول اإىل 

الدولة. 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

وال�شوؤون  العامة  للهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��زروع��ي  عبيد  حممد  افتتح 
ال�شالمية والوقاف املرحلة الثالثة والخرية من م�شروع الذان املوحد يف 

مدينة غياثي باملنطقة الغربية ليغطي جميع مدن املنطقة .
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املزروعي مدير مكتب  زايد  �شلطان  الفتتاح  �شهد 
ال�شالمية والوقاف يف املنطقة الغربية وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات 

احلكومية وغري احلكومية يف املنطقة .
وت�شم املرحلة الوىل من امل�شروع مدينة زايد و�شواحيها واملدينة الغربية 
ومدينة ليوا وحما�شراها ومدينة املرفاأ بينما ت�شم املرحلة الثانية مدينة 
املرحلة  ام��ا  احل���دودي  الغويفات  ومنفذ  دمل��ا  وج��زي��رة  و�شواحيها  ال�شلع 

الثالثة فت�شمل مدينة غياثي و�شواحيها .
راأ�شها �شاحب  الر�شيدة وعلى  القيادة  دور  ومن جانبه ثمن حممد عبيد 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -يحفظه اهلل ونائبه 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حاكم دبي ، واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ، و�شمو 
الفريق اأول ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة ، على جهودهم ومتابعتهم واهتمامهم لبيوت اهلل 
الدعوة  ويخدم  اأهدافها  يحقق  مبا  الهيئة  اأن�شطة  كافة  ودع��م  ورعايتها 
العامة  الهيئة  مكتب  م��دي��ر  امل��زروع��ي  زاي���د  �شلطان  واأك���د   . الإ���ش��الم��ي��ة 
الآذان  م�شروع  اكتمال  الغربية  املنطقة  يف  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
املوحد يف جميع م�شاجد املنطقة الغربية والذي مت تنفيذه على 3 مراحل 
و يعترب من امل�شروعات الهامة التي نفذتها الهيئة خالل الفرتة املا�شية 
امل�شروع  ايجابيات خا�شة وان  اأهمية كبرية وماله من  ملا ميثله من  نظرا 
يهدف اإىل توحيد التوقيت يف كافة امل�شاجد، وح�شن �شماع ال�شوت، وكذلك 

منع �شماع اأكر من �شوت مع الآذان. 

مناق�سة رقم »2013/31«
تدعو دائرة ال�شوؤون البلدية - بلدية مدينة العني  ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة بدولة المارات لتقدمي عرو�شهم :

وفقا لل�شروط التالية :
1- على من يود ال�شرتاك يف املناق�شة مراجعة ادارة املناق�شات والعقود بالطابق الول غرفة رقم 127 مببنى البلدية 
الرئي�شي للح�شول على وثائق املناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )500( درهو )فقط خم�شمائة درهم 

ل غري(.
2- تقدم العطاءات اىل �شكرتارية جلنة فتح املظاريف يف الطابق الول مكتب رقم 135 مببنى البلدية بالعني تت�شمن 
كافة امل�شتندات املطلوبة واملعتمدة للمناق�شة داخل مظاريف مغلقة وخمتومة بال�شمع الحمر ومكتوب عليها من 
اخلارج رقم املناق�شة وعنوان املناق�شة ومعنونة اىل �شكرتارية جلنة فتح املظاريف )تقدم كل من العرو�س الفنية 

والعرو�س املالية يف مظاريف منف�شله(.
3- يبقى العطاء �شاري املفعول ول يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوما.

4- ي�شرتط على املتقدمني بالعطاءات والغري م�شجلني اللتزام بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة العني قبل موعد 
فتح املظاريف با�شبوع حيث انه �شيتم ا�شتبعاد العطاءات املقدمة للمن�شاأت الغري م�شجلة وارجاعها اليها.

5- تخ�شع هذه املناق�شات لقانون املناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.
6- يرجى اح�شار �شورة عن الرخ�شة التجارية.

7- يعترب هذا العالن جزءاً مكماًل مل�شتندات املناق�شة.
8- لال�شتف�شار يرجى الت�شال على 7127068  اأو 037128133

 : العني  مدينة  لبلدية  اللكرتونية  املوقع  بزيارة  التف�شل  يرجى  اجلديدة  املناق�شات  من  املزيد  على  لالطالع   9
 .http://am.abudhabi.ae

مدير عام بلدية مدينة العني 

املت�شوق ال�شري 2013
اخر موعد لتقدمي العرو�س رقم املناق�شة 

موعد فتح املظاريف
يف متام ال�شاعة الثانية من م�شاء يوم الحد املوافق 2013/312013/5/12

يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا من يوم الثنني املوافق 2013/5/13

روؤيتنا بلدية متميزة وتنمية م�ستدامة ملدينة الواحات
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حاكم عجمان وويل عهده ي�صتقبالن وفد نادى تراث المارات

فريق خدمة املجتمع ينفذ م�صروع اأمانه ل�صراء جهاز طبي لفح�ص املر�صى الفقراء واملحتاجني جلمعية الإح�صان اخلريية

الإمارات ملتالزمة داون تعقد عموميتها العادية وتنتخب اإدارتها اجلديدةم�صت�صفى خليفة و�صرطة عجمان ينظمان دورة ال�صعافات الأولية للمدار�ص

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
�شباح  الأم��ريى  بالديوان  مبكتبه 
ام�����س وف���د ن���ادي ت���راث الإم�����ارات 
عجمان  ب������زي������ارة  ي����ق����وم  ال��������ذى 
الرتاثية  القافلة  اقامة  مبنا�شبة 
يف الإمارة والتى تنطلق فعالياتها 
ي�����وم اخل���ام�������س وال���ع�������ش���ري���ن من 
ال�����ش��ه��ر احل�����ايل وت�����ش��ت��م��ر ثالثة 
التنميه  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  اأي���ام 

ال�شياحية بعجمان.
واأ�شاد �شموه خالل اللقاء باجلهود 
تراث  ن��ادى  يبذلها  التى  الكبرية 
ال�شيخ  �شمو  راأ�شه  وعلى  الم��ارات 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ال�����ن�����ادي  رئ���ي�������س 
تراث وع��ادات وتقاليد �شعب دولة 
الإمارات العربية املتحدة وحر�شه 
ال�����ش��دي��د ع��ل��ى ن�����ش��ر ت����راث الب���اء 
والج����داد ب��ني الج��ي��ال اجلديدة 
التي حتتاج اإىل اأن تكون على دراية 
وافية برتاثنا القدمي الذى يذخر 
مب�����وروث ح�����ش��ارى ع��ظ��ي��م �شهد 
الآب���اء  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��رية  ت�شحيات 
والأمهات الذين قا�شوا من �شظف 

العي�س.

•• عجمان ـ الفجر 

بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  نفذ 
الطبية  ع��ج��م��ان  مب��ن��ط��ق��ة  زاي�����د 
العامة  ال����ق����ي����ادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال�شعافات  دورة  عجمان،  ل�شرطة 
الأولية والتي اإ�شتمرت ملدة يومني 
ومعلمة  معلما   97 فيها  و���ش��ارك 
عجمان  م�����دار������س  خم���ت���ل���ف  م����ن 
من  األأف����راد  بع�س  اإىل  بال�شافة 

�شرطة عجمان.
عبداملعطي  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  ح��ي��ث 
واملدير  الأط����ب����اء  رئ��ي�����س  ي��ون�����س 
بن  خليفة  ال�شيخ  مل�شت�شفى  الفني 
اأهمية  ال��دورة على  زاي��د يف افتتاح 
امل�شعفن يف  ك��ادر موؤهل من  ايجاد 
خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع ، لذلك 
دائرة  ال��دورة على تو�شيع  حتر�س 
املجتمع  يف  الأول����ي����ني  امل�����ش��ع��ف��ني 
ل��ت��وع��ي��ت��ه��م ب��ال��ط��رق احل��دي��ث��ة يف 

ا�شعاف امل�شابني.
التعامل  م���ن  ع��ب��دامل��ع��ط��ي  وح����ذر 
الع�شوائية  بالطرق  امل�شابني  م��ع 
من  بع�س  يرتكبها  التي  اخلاطئة 
، نتيجة  امل��ا���ش��ب��ني  ا���ش��ع��اف  ي��ري��د 
ال��ه��ل��ع ال����ذي ي��ع��ان��ون م��ن��ه حلظة 
وقوع احلوادث ، ولذلك فقد اأرتئينا 
اأن تركز الدورة على موا�شيع هامة 
يف ال�شعافات الأولية مثل اجلروح 
، والك�شور ، واحلروق وغريها من 

املوا�شيع التي تهم امل�شعفني.
اأن  مي���ك���ن  م�����ا  ه����ن����اك  اأن  وق��������ال 
ن��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ���ش��اع��ة ال������ذروة وهي 

النادي  ب���روؤي���ة  ال��ت��ع��ري��ف  حت��ق��ي��ق 
ور���ش��ال��ت��ه والأه�����داف ال��ت��ي ي�شعى 
التي  وال���و����ش���ائ���ل  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل 
اأهدافه  لتحقيق  النادي  يعتمدها 
الرتاث وتر�شيخ  احياء  املتمثلة يف 
الهوية الوطنية يف اأعماق النا�شئة 
وال�شباب من اجلن�شني من خالل 
ا�شتقطابهم لالإن�شمام اإىل مراكز 
النادي لتحقيق ن�شر ثقافة الرتاث 
الوطني وا�شتلهام دللته الوطنية 

والرتبوية والقيمية.
وق���دم وف���د ن���ادي ت���راث الم����ارات 
ل�شاحب  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ه���دي���ة 
قدم  فيما  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�شمو 
���ش��ع��ي��د ع��ل��ي امل��ن��اع��ي م��دي��ر ادارة 
ل�شموه  �شرحا  ب��ال��ن��ادى  الن�شطة 
ع��ن حم��ت��وى ال��ه��دي��ة وه���ي عبارة 
ع���ن م��ن��دو���س ك��ب��ري اح���ت���وى على 
ا����ش���دارات ال��ن��ادى ك��اف��ة م��ن كتب 
ت��ت��ن��اول خم��ت��ل��ف ج���وان���ب احلياة 
بتنوعها  ال����دول����ة  ف���ى  ال���رتاث���ي���ة 
ال�����ب�����ح�����رى وال�����������ربى واجل����ب����ل����ى 
ال�شور  جم��م��وع��ة  اإىل  ..ا����ش���اف���ة 
النادى  ا���ش��دره��ا  ال��ت��ى  ال��رتاث��ي��ة 
وكتاب م�شور يحكى ق�شة املغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
واهتماماته  ث��راه  هلل  طيب  نهيان 
الكبرية باحياء تراث الدولة وعدد 
ا�شدرها  التي  ال�شعر  دواوي��ن  من 

النادي لكرباء �شعراء الإمارات.

وقال اإن هذه الدورة تاأتي انطالقا 
من اهتمام �شرطة عجمان يف ايجاد 
اأفراد  �شيما  ول  ال�شامل  امل��وظ��ف 
يوميا  يتعاملون  ال��ذي��ن  ال�شرطة 
املجتمع  يف  احل����وادث  خمتلف  م��ع 
وغريها  ال�شيارات  ح��وادث  ومثل   ،
، ول���ذل���ك اأ���ش��ب��ح م���ن ال������الزم اأن 
ملما  وامل���رور  ال�شرطة  رج��ل  يكون 
لالإ�شعافات  ال�شحيحة  ب��ال��ط��رق 
الأولية لتقدمي العون للمحتاجني 
يف حلظة وق��وع احل���ادث حتى يتم 
لذلك   ، للم�شت�شفى  امل�����ش��اب  نقل 
على  عجمان  �شرطة  اهتمت  فقد 
اق���ام���ة ال������دورات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة التي 
اكت�شاب  م���ن  الأم�����ن  رج����ل  مت��ك��ن 
املخت�شني  من  ال�شحية  املعلومات 
مبا�شرة ، لأننا ل نوؤمن بالع�شوائية 
ولكن   ، اخل��اط��ئ��ة  الج���ت���ه���ادات  اأو 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف احل�����وادث 
اأ�شبح اليوم علما يدر�س يف الكليات 

واجلامعات.
ال�شرطة  مراكز  اإدارة  مدير  واأك��د 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شاملة 
ع���ج���م���ان ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ا�����ش����راك 
يف  امل��دار���س  يف  واملعلمات  املعلمني 
�شالمة  لأن  ال�������دورات  ه����ذه  م��ث��ل 
اأولويات  تت�شدر  اأن  يجب  الطلبة 
بتعلم  النا�س  اأوىل  وه��م   ، املعلمني 
لأنهم  الأول��ي��ة  ال�شعافات  مهارات 
اأجيال املجتمع  قائمني على تعليم 
بع�س  م���ن  ت��خ��ل��و  ل  وامل�����دار������س   ،
ت�شتدعي  التي  اليومية  احل���وادث 

التعامل معها مبهنية عالية.

رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة الطبية بح�شور 105 
�شخ�س و نظمت اجلمعية حما�شرة عن الفحو�شات اأثناء 
ميثلون  امل�شتفيدين:22  داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي  احل��م��ل 
العاقة  بذوي  واملهتمني  داون  ذوي متالزمة  اأمور  اأولياء 
مبراكز املعاقني بالدولة ... املحا�شر: د. نبيلة عبد اخلالق 
اجلمعية  ن��ظ��م��ت  و  وولدة  ن�����ش��اء  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  امل�����ش��ه��راوي 
التعامل مع ذوي متالزمة  تعريفية عن كيفية  حما�شرة 
اميان  د  اأ.  املحا�شرة  األقت  �شانغريال  فندق  ملوظفي  داون 
جاد رئي�س اللجنة الرتبوية كما نظمت اجلمعية حما�شرة 
لأ�شر ذوي متالزمة داون ومراكز ذوي العاقة عن تعديل 

ال�شلوك بح�شور 35 فرد.

الدورات التدريبية وور�س العمل
نظمت اجلمعية دورة تدريب املعلم امل�شاعد مب�شاركة 24 
متدربه من اجلن�شية الماراتية من اإمارة دبي، ال�شارقة، 
راأ�س اخليمة ، عجمان، الفجرية، اأبو ظبي ونظمت اجلمعية 
ور�شة عمل تغذوية ) لون �شحنك حلياة لذيذة( 9-29-

2012 لأ�شر ذوي متالزمة داون بالتعاون مع ق�شم تغذية 
املجتمع بهيئة ال�شحة بدبي وح�شر الور�شة 20 من اأ�شر 
ذوي متالزمة داون وور�شة عمل تعديل ال�شلوك -مبركز 

ال�شيخة ميثاء بنت را�شداآل مكتوم بحّتى.

امل�ساركات الداخلية 
اخلا�س  لالأوملبياد  ال��راب��ع  املهرجان  يف  اجلمعية  �شاركت 
للمعاقني  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  البوت�شي  م�شابقة  يف  الإم���ارات���ي 

وحققت نتائج متقدمة حيث 
على  ل��ه  م�شاركة  اأول  يف  ج��ع��رور  حممود  ال��الع��ب  ح�شل 
امليدالية الذهبية وح�شل الالعب علي حم�شن ال�شويدي 
الالعب  وح�شل  م�شاركة  اأول  يف  الف�شية  امليدالية  على 
م�شاركة  اأول  يف  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  على  عثمان  ع���ادل 

وح�شل الالعب اإيهاب �شبحي على املركز الرابع.
املتطوعني  م��ن  �شخ�س   43 بعدد  اجلمعية  �شاركت  كما 
العاملي  دب���ي  م���اراث���ون  يف  داون  م��ت��الزم��ة  وذوي  والأ����ش���ر 
و�شاركت اجلمعية وال�شر مبلتقى العائلة الرابع بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة كوتوبيا للم�شوؤولية الجتماعية مب�شاركة 84 

فرد ميثلون متالزمة داون واأ�شرهم .

اجتماع  ال��ي��وم  عقد  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  با�شراف 
ملتالزمة  الإم����ارات  جلمعية  العادية  العمومية  اجلمعية 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  مندوبي  بح�شور  داون 
ال�شيدعاطف عطا وال�شيد زكي ال�شريف وبح�شور اأع�شاء 
الأع�شاء  م��ن  وجم��م��وع��ة  للجمعية  العمومية  اجلمعية 
املنت�شبني للجمعية ومت مناق�شة التقرير الإداري للجمعية 
واأن�شطتها خالل عام 2012 ومت اي�شا مناق�شة احل�شاب 
التقديرية  وامليزانية   2012 عام  للجمعية عن  اخلتامي 

لعام 2013 .
بها  قامت  التي  بالأن�شطة  اإعجابهم  احل�شور  اأب��دى  وق��د 
مل�شه  ال��ذي  التطور  واي�شا  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية 
ال���ذي مت  الإدارة  م��ن خ���الل اجن����ازات جمل�س  الأع�����ش��اء 

عر�شه على اجلمعية العمومية .
ويف نهاية الجتماع اأجريت النتخابات حيث متت انتخابات 
 –  2012 م��ن  ل��ل��ف��رتة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء 
2014 ومتت عملية النتخابات يف قمة الهدوء والنظام 
وقد اأ�شاد بها كل احل�شور واأ�شفر النتخابات عن فوز كل 
ملجل�س  رئي�شا  الها�شمي  اأحمد  ال�شيد  �شونيا  ال�شادة  من 
الإدارة – الدكتورة منال رفيق جعرور نائبا رئي�س جمل�س 
الإدارة – املهند�س اأ�شامة ها�شم ال�شايف اأمني ال�شر العام- 
نوال نا�شر عبد اهلل اآل نا�شر اأمني ال�شندوق - حممد عبد 
حارب  ث��اين  حممد  عيد  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الدبل  اهلل 
اخلويلدي  حممود  حممد  ح�شن  و  الإدارة  جمل�س  ع�شو 

ع�شو جمل�س الإدارة .
الع�شاء  عدد  ارتفاع  للجمعية  الداري  التقرير  يف  وج��اء 
بالعام املا�شي اىل 404 بعد ان كان يف العام ال�شبق 304 

اع�شاء بت�شاعف بلغ 25 باملائة .

الأن�سطة والفعاليات 
الإم��ارات ملتالزمة داون حما�شرة توعوية  نظمت جمعية 
تعريفية عن ذوي متالزمة داون لطلبة وطالبات واأ�شاتذة 
منال  د.  املحا�شرة  األ��ق��ت  الإع���الم  ق�شم  اجل��زي��رة  جامعة 
جعرور نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة الطبية 
باجلمعية  الطبية  اللجنة  نظمت  و  �شخ�س   56 بح�شور 
ل��الأط��ب��اء وممر�شي  اإب����الغ اخل���رب  ع��ن كيفية  حم��ا���ش��رة 
نائب  جعرور  د.م��ن��ال  املحا�شرة  األقت  الو�شل  م�شت�شفى 

ت�����راث الإم��������ارات يف حفظ  ن�����ادي 
الوطني  ال����رتاث  عنا�شر  واإب�����راز 
ح���ي���ث اأ����ش���ب���ح���ت اخل����ي����ط ال����ذي 
ان��ت��ظ��م��ت ف���ي���ه اأن�������ش���ط���ة ال�����رتاث 
كل  ويف  ال������دول������ة  يف  واحل����������رف 
ان  اإىل  �شموه  م�شريا   .. املنا�شبات 
ما تقوم به هذه القوافل من اإبراز 
ي�شود  ال����ذي  ل��ل��ت��م��ي��ز احل�������ش���اري 
دول��ة الم��ارات يف مراحل متعددة 
مناطقها  ومبختلف  تاريخها  من 
توثيق  نحو  مهما  منعطفا  ميثل 
ا�شالة وتراث هذا البلد وذلك من 
خالل عر�س املوروثات ال�شعبية يف 

مناطق الدولة مبكان واحد.

ال�����ش��م��و حاكم  واأو�����ش����ح ���ش��اح��ب 
املحافظة  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأن  ع��ج��م��ان 
ع���ل���ى ت���راث���ن���ا ال���ع���ري���ق ت���ق���ع على 
ولي�س  ك��اف��ة  املجتمع  اأب��ن��اء  ع��ات��ق 
او  موؤ�ش�شات  اأو  جهات  على  فقط 
�شرائح  داعيا   .. بعينها  �شخ�شيات 
ال�شباب  و���ش��ري��ح��ة  ك��اف��ة  املجتمع 
خا�شة اىل التعرف اكر على تراث 
وتاريخ البلد ولي�س الكتفاء فقط 
فمن  احلديث  العلمي  بالتح�شيل 
ل��ي�����س ل���ه م��ا���س ل��ي�����س ل���ه حا�شر 

وعليه لن يكون له م�شتقبل.
الفاعل  ال���دور  على  �شموه  واأث��ن��ى 
ينظمها  ال��ت��ى  ال��رتاث��ي��ة  للقوافل 

م����ن ج���ه���ت���ه ت����ق����دم �����ش����ع����ادة على 
عبداهلل الرميثى املدير التنفيذى 
لرئي�س  الثاين  النائب  لالأن�شطة 
الإمارات  نادي تراث  ادارة  جمل�س 
ال�شمو  ل�شاحب  اجل��زي��ل  بال�شكر 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
للقافلة  ورع����اي����ت����ه  دع����م����ه  ع���ل���ى 
ت�����ش��ري��ف��ه لوفد  ال���رتاث���ي���ة وع���ل���ى 
ال�شخ�شي  ال��ل��ق��اء  ب��ه��ذا  اجلمعية 
ال�����ذي ح��ظ��ى ب���ه ل����دى ���ش��م��وه .. 
الرتاثية  القوافل  اأن  اإىل  م�شريا 
م�����ش��روع م��ت��ك��ام��ل ي��ح��ظ��ى بدعم 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  مبا�شر 
وي�شتهدف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

•• عجمان ـ حممد بدير 

العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  ك��رم 
بن علي بن را�شد النعيمي الأمني 
اخلريية،  الح�شان  جلمعية  العام 
املجتمع  خدمة  فريق  متطوعات 
من  جمموعة  م��ن  يتكون  وال���ذي 
جامعة  يف  الهند�شة  كلية  طالبات 
اأمانه  م�شروع  لتنفيذهم  عجمان 
وه���و ع���ب���ارة ع���ن م�����ش��روع ل�شراء 
املر�شى  ل��ف��ح�����س  ط���ب���ي  ج����ه����از 
ال����ف����ق����راء وامل����ح����ت����اج����ني ال���ذي���ن 
تكفلهم جمعية الح�شان اخلريية 
ويتم عالجهم يف جممع الح�شان 

الطبي.
للجمعية  ال���ع���ام  الأم�����ني  و���ش��ك��ر   
املجهود  ه������ذا  ع���ل���ى  ال���ط���ال���ب���ات 
والجناز الكبري الذي مت حتقيقه 
ل�������ش���راء جهاز  ت���ربع���ات  ج��م��ع  يف 

�شيكون  وال����ذي  ال��ط��ب��ي  للمجمع 
الكبري يف دف��ع وتطوير  الأث���ر  ل��ه 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ة 
امل��ج��م��ع ل��الأ���ش��ر امل��ح��ت��اج��ة وذوي 
�شي�شتفيد  حيث  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
من اجلهاز 150 مري�س �شهرياً. 
وقالت الطالبة نهى فتحي رئي�س 
املجتمع  خ��دم��ة  متطوعي  ف��ري��ق 
م�شروع  ان  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  يف 
م�شاعدة  اإىل  ي��ه��دف  ك���ان  اأم���ان���ه 
امل��ر���ش��ى ال��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج��ني يف 
اأهم  يعترب  ال���ذي  الطبي  ال��ع��الج 
لالإن�شان  احل��ي��ات��ي��ه  امل�����ش��ت��ل��زم��ات 
تعترب  الطبية  ال��ع��ن��اي��ة  اأن  ح��ي��ث 
من اهم امل�شاريع اخلريية ، وقالت 
يف  انطلق  امل�شروع  اأن  فتحي  نهى 
اإدارة  ب��داي��ة ال��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة والإع�������الم يف 
اجلمعية وجممع الح�شان الطبي 

جمعية الح�سان اخلريية
الطبي  الح�������ش���ان  ت�����ش��م جم��م��ع 
الطبية  اخل����دم����ة  ي���ق���دم  ال������ذي 
ا������ش�����رة   3000 م��������ن  لك����������ر 
العديد  تنفيذ  ب��ج��ان��ب  حم��ت��اج��ة 
، كذلك  ال��ط��ب��ي��ة  م���ن احل���م���الت 
امل�شاريع  من  بعدد  اجلمعية  تقوم 
واملو�شمية ومنها م�شروع  الدائمة 
كفالة  وم�شروع  اخل��ريي،  الوقف 
الن�شانية،  وامل�����ش��اع��دات  الي���ت���ام 
ال�شتوية  احل����م����ل����ة  وم�����������ش�����روع 
واحلملة ال�شيفية وم�شروع كفالة 
الح�شان  وم��ع��ه��د  م��ال��ي��ا  ال����ش���ر 
وم�شروع  ال���ش��ر  م�شاريع  لتنمية 
ك���ف���ال���ة ط����ال����ب ع���ل���م وم�������ش���روع 
احل���ق���ي���ب���ة امل���در����ش���ي���ة وم�������ش���روع 
املري  وم�����ش��روع  امل�شتعمل  الث����اث 
ال���رم�������ش���اين ،وم���������ش����روع اإف���ط���ار 
 ، العيد  ك�شوة  وم�شروع   ، ال�شائم 

املر�شى  لفح�س  القلب  لتخطيط 
الفقراء واملحتاجني.

ك��م��ا اأ���ش��اد الأم����ني ال��ع��ام جلمعية 
الكبري  بالدور  اخلريية  الح�شان 
ل���ل���م���ت���ط���وع���ني وامل����ت����ط����وع����ات يف 
وثمن  املعطاء،  الم���ارات  جمتمع 
املجتمعية  امل����ب����ادرات  ه����ذه  م��ث��ل 
يكون  التي  اخل��ريي��ة  والتطوعية 

هدفها خدمة الفقري واملحتاج.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور حقي 
ملجمع  التنفيذي  املدير  ا�شماعيل 
اأهداف  م��ن  اأن  الطبي  الح�����ش��ان 
ج��م��ع��ي��ة الإح�������ش���ان اخل���ريي���ة هو 
له  مل��ا  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ت�شجيع 
من قيمة جمتمعية راقية ت�شاعد 
واأهمها  اجلمعية  م�شاريع  دعم  يف 
اأن هذا  ال��ط��ب��ي، م���وؤك���دا  اجل��ان��ب 
التطوع  ثمرة  هو  الكبري  الإجن��از 
حديث  قلب  فح�س  جهاز  ب�شراء 

، وا�شتمر امل�شروع ملدة ثالثة �شهور 
 17000 م��ب��ل��غ  ج��م��ع  مت  ح��ي��ث 
اإم��ارات��ي قيمة اجلهاز، ومت  دره��م 
املتطوعات  قبل  من  اجلهاز  �شراء 
امل���ج���ت���م���ع يف  يف ف�����ري�����ق خ�����دم�����ة 
ملجمع  وت�شليمه  ال��ه��ن��د���ش��ة  كلية 
با�شتالمه  وق��ام  الطبي  الإح�شان 
ا���ش��م��اع��ي��ل املدير  ال��دك��ت��ور ح��ق��ي 
الطبي  الإح�شان  التنفيذي ملجمع 
، وت��وج��ه��ت ال��ط��ال��ب��ة ن��ه��ى فتحي 
بال�شكر اجلزيل جلمعية الإح�شان 
اخل���ريي���ة ب��اإت��اح��ة ال��ف��ر���ش��ة لهم 
اجلمعية  م�������ش���اري���ع  يف  ل��ل��ت��ط��وع 
واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  وم�����ش��اع��دة 
كافة  اإىل  بال�شكر  توجهت  كما   ،
الفريق  يف  ال��ع��ام��الت  املتطوعات 
ال���غ���ادي وي��ا���ش��م��ني اأمين  ���ش��ف��اء 
واميان اأحمد وفايزة غالم الذين 

بذلو جهداً كبرياً يف امل�شروع.

تركز  عجمان  مب��دار���س  واملعلمات 
على رفع م�شتوى الوعي بني اأفراد 
املجتمع ، وبناء قاعدة مو�شعة من 
الأولية  ال���ش��ع��اف��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
امل�شابني  م���ع  ال�����ش��ل��ي��م  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
و�شولهم  وحتى   ، ا�شابتهم  حلظة 

للم�شت�شفى.
وق�����ال رئ��ي�����س ق�����ش��م احل������وادث اأن 
97 �شخ�شا من  ال��دورة يح�شرها 
مدار�س عجمان واإىل جانب بع�س 
يومني  على  وتقام  ال�شرطة  اأف��راد 
حما�شرات  الأول  اليوم  وت�شمن   ،
ن��ظ��ري��ة م���ع ال�������ش���رح ال��ع��م��ل��ي من 
خالل ال�شور واأفالم الفيديو على 
كيفية   ، الأولية  ال�شعافات  كيفية 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ج��م��ي��ع ال����ش���اب���ات 
واجلروح وحالت الت�شنج ، وهبوط 
الغريبة  والج�شام  ال��دم  يف  ال�شكر 

ال��ق��درة على ا���ش��ع��اف امل�����ش��اب عند 
اإىل  نقله  يتم  حتى  ح���وادث  وق���وع 
امل�شت�شفى ، وبذلك ميكن للم�شعف 

اأن ينقذ امل�شاب من موت حمقق.
من جهته قال الدكتور عبدالكرمي 
ا���ش��ت�����ش��اري ورئ��ي�����س ق�شم  ح��ل��م��ي 
تنفيذ  ع��ل��ى  وامل�������ش���رف  احل�������وادث 
ا�شبحت ما�شة  اأن احلاجة  ال��دورة 
�شيما  ول  املجتمع  اأف���راد  تعليم  يف 
وال�شرطة  امل���دار����س  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
لال�شعافات  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ال���ط���رق 
نلم�شه  م��ا  الأول��ي��ة خا�شة يف ظ��ل 
يتلقها  م����ت����ع����ددة  ح����������وادث  م�����ن 
دربة  اإىل  وحتتاج  يوميا  امل�شت�شفى 

ودراية للتعامل معها.
التي  ال������دورة  اأن  ح��ل��م��ي  واأ����ش���اف 
ت���ق���ام ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�شرطة عجمان وت�شتهدف املعلمني 

التي ان ابتلعها ال�شخ�س ول �شيما 
الأطفال فقد توؤدي اإىل الختناق.

فيما ركزت الدورة يف يومها الثاين 
ع��ل��ى جت����ارب ع��م��ل��ي��ة ح���ول كيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ك�����ش��ور واجل�����روح 
واحلروق والت�شنجات وغريها من 

احلالت التي توؤدي للوفاة.
اأ�شاد العقيد علي �شعيد  من جهته 
مراكز  اإدارة  م���دي���ر  امل���ط���رو����ش���ي 
العامة  بالقيادة  ال�شاملة  ال�شرطة 
املثمر  ب��ال��ت��ع��اون  عجمان  ل�شرطة 
وال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ت��م ب���ني منطقة 
ال�شيخ  الطبية وم�شت�شفى  عجمان 
خليفة بن زايد مع �شرطة عجمان 
تن�شيق وتعاون كبري  ، حيث هناك 
ال���ع���دي���د من  ت��ن��ف��ي��ذ واق����ام����ة  يف 
التدريبية  وال��������دورات  الن�����ش��ط��ة 

لفراد ال�شرطة.

ح�شر اللقاء معايل ال�شيخ الدكتور 
رئي�س  النعيمى  �شعيد  ب��ن  م��اج��د 
ديوان حاكم عجمان و�شعادة حمد 
النعيمى مدير الديوان وعدد من 
امل�شئولني واع�شاء وفد نادى تراث 
المارات. كما ا�شتقبل �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
ال�شيخ  بح�شور  مبكتبه  ع��ج��م��ان 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
بعجمان وفد نادى تراث الإمارات 
واث��ن��ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود النادي 
ال��دول��ة ..مرحبا  ت���راث  يف خ��دم��ة 
بو�شول القافلة الرتاثية اإىل اإمارة 
اإقامة  اأهمية  عجمان. واأكد �شموه 
مثل هذه الفعاليات والحتفاليات 
ال�شلة  ذات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واملوجهة  الوطني  ال��دول��ة  ب��رتاث 

لتعزيز  ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع  ل�����ش��رائ��ح 
اجلماهريية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
وربطها بهويتها يف اطار احتفايل 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  يجمع  بهيج 
واعتزازهم  تقديرهم  للتعبري عن 
برتاثنا ودوره يف حتقيق التطوير 
والتحديث و بناء الدولة الع�شرية 
يف املجالت كافة. واأعرب �شمو ويل 
ع��ه��د ع��ج��م��ان ع���ن ت��ق��دمي��ه لكل 
ال��دع��م للقافلة وم��ن خالل  اأن���واع 
لفعالياتها  ال�����ش��خ�����ش��ي  ح�����ش��وره 
حتى حتقق الأه��داف املرجوة من 

تنظيمها.
ع��ل��ي عبداهلل  ت���ق���دم  م���ن ج��ان��ب��ه 
ويل  �شمو  اإىل  بال�شكر  ال��رم��ي��ث��ى 
ع��ه��د ع��ج��م��ان ع��ل��ى ق��ب��ول��ه دعوة 
فعاليات  اف��ت��ت��اح  حل�����ش��ور  ال���وف���د 
اجلهات  بجهود  م�شيدا   .. القافلة 

وعلى  عجمان  اإم���ارة  يف  الر�شمية 
ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  راأ���ش��ه��ا 
وم����ت����ح����ف ع����ج����م����ان وات����خ����اذه����ا 
الإج�����راءات ك��اف��ة لإجن���اح برنامج 
واأو�شح   .. ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع  ه��ذا 
الرتاثية  ال���ق���اف���ل���ة  ب���رن���ام���ج  اأن 
�شيتيح  عجمان  لإم���ارة  املخ�ش�س 
اجلمهور  �شرائح  جلميع  الفر�شة 
وبخا�شة الأ�شر والعائالت التمتع 
ال�شعر  ب��ي��وت  يف  ع��رب��ي��ة  بجل�شات 
اإق��ام��ت��ه��ا يف متحف  ���ش��ت��ت��م  ال���ت���ي 
ع��ج��م��ان وت��ت�����ش��م��ن ال���ع���دي���د من 
جوانب  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي  امل�����ف�����ردات 
م��ن ال���رتاث ال��وط��ن��ي اإ���ش��اف��ة اإىل 
واإعداد  والتقاليد  العادات  برنامج 
ال��ع��رب��ي��ة ورك���ن لالأكالت  ال��ق��ه��وة 
الن�شطة  م���ن  وغ�����ريه  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

والفعاليات. 

وم�شروع   ، الفطر  زك��اة  وم�شروع 
ال�شاحي، وم�شروع حج البدل.

فريق خدمة املجمتع 
تهدف فكرة م�شروع الفريق خلدمة 
التطوعية  الأع����م����ال  يف  امل��ج��ت��م��ع 
واخل���ريي���ة وي�����ش��م جم��م��وع��ة من 

جامعة  يف  الهند�شة  كلية  طالبات 
والتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
جمعية  م�����ع  ال����ف����ري����ق  وي����ت����ع����اون 
الح�������ش���ان اخل���ريي���ة يف اأك�����ر من 
جانب حيث تطوع الفريق يف اأكر 
من مرة لتوزيع امل�شاعدات الغذائية 
اليومية التي توزعها اجلمعية على 

ال���ع���ائ���الت امل��ح��ت��اج��ة وامل��ت��ع��ف��ف��ة ، 
كذلك تطوع الفريق يف امل�شاعدة يف 
حملة التحري عن مر�س ال�شكري 
وال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ال��ف��ريو���ش��ي التي 
يف  الطبي  الح�شان  جممع  نفذها 
عجمان �شيتي �شنرت ومنتزه احلليو 

يف �شهر مار�س املا�شي.

تدريب طالبات التقنية العليا يف ال�صارقة �صمن برنامج تكاتف للتطوع الإجتماعي تطوير احلديقة النباتية التابعة ملتحف التاريخ الطبيعي والنباتي يف ال�صارقة
مع ق�شم ال�شوؤون الطالبية يف الكلية .. 16 متدربة من كلية التقنية العليا 
للطالبات يف ال�شارقة بواقع 22 �شاعة تدريبية ا�شتغرقت ثالثة اأيام .. فيما 
 28 التدريب وملدة  الثانية من  املرحلة  الطالبات حاليا للم�شاركة يف  ت�شتعد 
�شاعة تدريبية اأخرى يف جمال العمل التطوعي للح�شول على �شهادة اأ�شا�شيات 
التطوع من موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب . ويت�شمن برنامج الدورة فهم 
املبادئ الأ�شا�شية للعمل التطوعي واأهميته يف املجتمع واإدارة امل�شاريع التطوعية 
منها  الفعالة  التوا�شل  مهارات  وا�شتخدام  بنجاح  املتطوعني  تنظيم  بجانب 
ورفع  امليزانيات  ودرا���ش��ة  التطوع  على  قائمة  جمتمعية  مل�شاريع  التخطيط 
م�شتوى الوعي العام وتوظيف املتطوعني والتعرف على قادة امل�شتقبل وفهم 
وتقدير م�شاهمات املتطوعني واأفراد املجتمع. يذكر اأن برنامج تكاتف يعترب 
بثقافة  الرتقاء  اإىل  ال�شباب ويهدف  لتنمية  الإم��ارات  اأحد مبادرات موؤ�ش�شة 

العمل التطوعي لدى جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• ال�صارقة-وام: 

بالدورة  ال�����ش��ارق��ة  يف  العليا  التقنية  كلية  ط��ال��ب��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ���ش��ارك��ت 
الوطني  الربنامج  نظمها  التي  التطوع  اأ�شا�شيات  �شهادة  بعنوان  التدريبية 
مقر  يف  ال�شباب  لتنمية  الإم���ارات  ملوؤ�ش�شة  التابع  تكاتف  الإجتماعي  للتطوع 
ال�شباب  تعريف  اإىل  ال��دورة  وتهدف  ال�شارقة.  اجلامعية يف  املدينة  الكلية يف 
للم�شاركني  الفر�شة  وتتيح  التطوعي  للعمل  الأ�شا�شية  باملبادئ  واملجتمع 
كيفية  تعليمهم  خ��الل  من  املجتمع  خدمة  يف  ومهاراتهم  معرفتهم  لتعزيز 
من  بدء  التطوعية  امل�شاريع  اإدارة  يف  والإن��خ��راط  املجتمع  احتياجات  تقدير 
يف  للعمل  وحتفيزهم  املتطوعني  م��ن  ال���الزم  ال��ع��دد  وتعبئة  امل�شروع  تطوير 
فعاليات  يف  �شارك  امل�شروع.  لتنفيذ  الالزمة  املوازنة  باإعداد  وانتهاء  امل�شروع 
بالتعاون  ال�شباب  لتنمية  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  التدريبية  ال��دورة 

مركز علمي وتثقيفي و�شياحي. واأكدت حر�س هيئة البيئة وبا�شتمرار 
من خالل املراكز التابعة لها ويف مقدمتها متحف التاريخ الطبيعي 
خ�شراء  م�شتدامة  بيئة  حتقيق  على  ال�شحراء  منتزه  يف  والنباتي 
واملداومة على زراعة اأكرب عدد ممكن من ال�شجار والنباتات الربية 

والعناية بها لتحقيق هدفها بجعل ال�شحراء واحة غناء.
الطبيعي  التاريخ  متحف  ع��ام  اأم��ني  الكتبي  حممد  �شم�شة  وقالت 
والنباتي ان النباتات ال�شحراوية يف احلديقة مت ت�شنيفها على ا�ش�س 
وبحوثهم  درا�شاتهم  اج��راء  الباحثني فر�شة  امام  يتيح  علمية مما 
النباتات واأكرها �شيوعا  الكتبي اهم تلك  عليها ب�شهولة. و�شنفت 
اىل اأ�شجار و�شجريات ونباتات ع�شبية ومن اأهم تلك ال�شجار التي 
ي�شيع منوها يف رمال ال�شحراء وال�شهول احل�شوية والأودية �شجرة 

الغاف و�شجرة ال�شدر و�شجرة ال�شمر و�شجرة امل�شواك.

•• ال�صارقة-وام:

اأعلنت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة تطوير احلديقة 
النباتية التابعة ملتحف التاريخ الطبيعي والنباتي من خالل م�شروع 
طموح تبنته وج��رى تنفيذه من قبل نخبة من اخل��رباء يف جمال 
البيئة واملوؤمنني ب�شرورة حماية احلياة الربية املتميزة يف المارات 

لت�شبح اأحد اأبرز امل�شاريع النوعية يف املنطقة برمتها.
وقالت هنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�شارقة ان احلديقة النباتية تاأ�ش�شت بهدف احلفاظ على التنوع 
يف  الفريد  احل��ي��وي  التنوع  على  وللحفاظ  ال��دول��ة  يف  البيولوجي 
تلك املنطقة التي ت�شتهر بوجود النباتات ال�شحراوية النادرة فيها 
..منوهة اإىل اأن هيئة البيئة تطمح اىل حتويل احلديقة النباتية اإىل 
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حاكم راأ�ص اخليمة يطلع على ا�صرتاتيجية وزارة الأ�صغال العامة وم�صاريعها يف الإمارة
•• راأ�س اخليمة-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة على ا�شرتاتيجية وزارة الأ�شغال 
العامة وخططها امل�شتقبلية التي ت�شم جمموعة من امل�شاريع التي يتم تنفيذها يف الإمارة. واطلع �شموه خالل اإ�شتقباله يف 
ق�شر الظيت ام�س معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير الأ�شغال العامة ..على خطط الوزارة وبراجمها 
التي تعتزم القيام بها م�شتقبال بجانب �شرح مف�شل حول عدد من امل�شاريع واخلطط وتطوير اخلدمات ا�شافة اإىل امل�شاريع 
التي تنفذها الوزارة �شمن مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل كم�شروع طريق 
راأ�س اخليمة الدائري الذي يعترب امتدادا ل�شارع الإمارات بجانب امل�شاريع الإ�شكانية الأخرى يف الإمارة. ح�شر اللقاء .. 
ال�شيخ اأحمد بن �شامل بن حممد القا�شمي و�شعادة مبارك علي ال�شام�شي رئي�س دائرة بلدية راأ�س اخليمة و�شعادة �شامل علي 
الأمريي  الديوان  امل�شت�شار يف  الكيت  اأحمد  و�شعادة حممد  راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم  ال�شرهان م�شت�شار �شاحب  عبداهلل 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ال�شام�شي مدير عام  ارحمه  و�شعادة حمد  راأ���س اخليمة  واملتاحف يف  الآث��ار  دائ��رة  مدير عام 

واملهند�س اأحمد حممد احلمادي مدير عام دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة . 

�صلطـان بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة والدة عبيد �صعيد ال�صبو�صي
•• �صويحان -وام:

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
علي  واأخيه  ال�شبو�شي  زعل  �شعيد  عبيد  لل�شيد  العزاء  واج��ب  ام�س  الدولة 
�شعيد زعل ال�شبو�شي يف وفاة والدتهما داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمدها بوا�شع 

الرحمة واملغفرة واأن يلهم اأهلها وذويها جميعا ال�شرب وال�شلوان.
و�شارك �شموه خالل تواجده يف خيمة العزاء التي ن�شبت يف مدينة �شويحان 
يف ا�شتقبال املعزين وتلقي العزاء اإىل جانب جنلي الفقيدة واأحفادها �شلطان 
وحممد عبيد ال�شبو�شي وحممد و�شامل و�شعيد علي ال�شبو�شي موا�شيا اإياهم 

يف م�شابهم ما خفف عنهم اأحزانهم و�شد من اأزرهم.
وثمن اآل ال�شبو�شي واأهايل �شويحان حر�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 

نهيان على اأداء الواجبات الجتماعية جتاه اإخوانه واأبنائه املواطنني.

�سهرزاد تقراأ الق�سةالدكتورة كرمية املزروعي اخلبري الرتبوي يقراأ لالأطفال فاطمة الوح�سي

فعاليات حملة ابوظبي تقراأ يف خالدية مول

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

والإعالم  التثقيف  اإدارة  يف  ممثله  الطبية  اخليمة  راأ���س  منطقة  �شاركت 
ال�شحي اأم�س مع موؤ�ش�شة الإمارات للموا�شالت راأ�س اخليمة يف فعاليات 
) �شهر ال�شالمة وال�شحة املهنية ( التي جرت بجامعه راأ�س اخليمة لطب 
التثقيف  اإدارة  مدير  �شراي  بن  حممد  مهره  وذك��رت   . ال�شحية  والعلوم 
الأ�شا�شيني  ال�شركاء  م��ن  تعد  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  ب��ان  ال�شحي  والإع���الم 
باملنطقة  الطبية  ب��اخل��دم��ات  النهو�س  يف  حيويا  دورا  وتلعب  للتثقيف 
مو�شحة  بان الهدف من هذه ال�شراكة والتعاون بني الطرفني هو لتوعية 
الواجب  الأولية  وال�شعافات  ال�شحية  بالحتياطات  وامل�شرفني  ال�شائقني 
اتخاذها يف حالت الطواريء واحلوادث.  وقالت : قدم فريقنا حما�شرات 
وال�شعافات  اخلفيفة  ال�شابات  مع  التعامل  كيفية  ت�شمنت  عمل  وور���س 
الأولية داخل البا�س وحما�شرة عن الأمرا�س املزمنة وكيفية التعامل مع 
نوبات الربو وارتفاع وانخفا�س ال�شكر ثم حما�شرة عن التدخني والنظافة 
ال�شخ�شية و�شلوك �شائقي البا�شات و�شحة ال�شنان كما قدمت مدر�شه ابى 

بن كعب لتعليم ال�شا�شي حلقة 2 متثيلية هادفة ت�شب يف ذات الجتاه .

•• ابوظبي – فوؤاد علي 

القراءة هى و�شيلة ا�شتقبال املعلومات من قبل الكاتب اأو مر�شل الر�شالة و 
انه بناء على الو�شع  اإل  التعلم  ا�شت�شعار املعنى و تعترب و�شيلة للتثقيف و 
و مقتطفات من  الكتاب  ق��راءة عنوان  ال��ق��راءة تركزت يف  اأن  ن��رى  الراهن 
اأح�شائه لذلك ت�شعق حني ترى الإح�شائيات تبني مدى ا�شمحالل القراءة 
لدى املواطن العربي فقد ذكرت احدى الدرا�شات اأن م�شتوى القراءة لدى 
الطفل العربي ل يزيد عن 6 دقائق يف ال�شنة و معدل ما يقراأه 6 ورقات 
اإىل ن�شف الكتاب  و متو�شط ق��راءة ال�شاب العربي يبداأ من ن�شف �شفحة 
بال�شنة و متو�شط القراءة لكل مواطن عربي ل ي�شاوي اأكر من 10 دقائق 
يف ال�شنة مقابل 12 األف دقيقة للمواطن الأوروبي . وتو�شح الإح�شائيات 
اأن عدد الكتب املوؤلفة �شنوياً و املتوفرة للطفل العربي ل تزيد على 400 
كتاب مقارنة بالكتب املوؤلفة واملتوفرة للطفل الأمريكي و عددها 13260 

كتاباً يف ال�شنة .
الأطفال  وه��م  الأ�شا�شية  ال�شريحة  ج��ذب  على  تقراأ  اأبوظبي  حملة  ت�شعى 
لفهم  الأ���ش��ا���س  كونها  اأم��وره��م  اأول��ي��اء  وك��ذل��ك  ال��ق��راءة  على  لت�شجيعهم 
الفئات  ل��دى  �شدى  الفعالية  لق��ت  وق��د  الآخ���رى  العلوم  بقية  وا�شتيعاب 
امل�شتهدفة مبركز اخلالدية مول التجاري والتقت )الفجر( احمد ال�شويدي 
مدير الإت�شال الإ�شترياتيجي باملجل�س وقال اإن حملة اأبوظبي تقراأ مبنية 
القراءة  ال��ق��راءة للمعرفة و  و  ال��ق��راءة لالإ�شتمتاع  اأرك���ان وه��ى  اأرب��ع��ة  على 
الطفل  القراءة لدى  اأرك��ان  اأربعة  القراءة لالإلهام وهى  و  الفر�س  لإتاحة 
فهو يبداأ القراءة يف جو مهياأ للمرح و ال�شتمتاع و من ثم ينتقل الطفل اإىل 
مرحلة املدر�شة فتكون اأوىل �شنوات الدرا�شة مفهوم القراءة لديه لإكت�شاب 
على  قائمة  ال��ق��راءة  ت�شبح  الثانوية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ي�شل  وع��ن��دم��ا  امل��ع��رف��ة 
الرتكيز لإتاحة الفر�س من ناحية تكملة الدرا�شة والإلتحاق باجلامعة و 
القيام بالبحوث العلمية وايجاد فر�س العمل واآخر مرحلة من القراءة هى 

مرحلة املتقدمة حيث ت�شبح القراءة م�شدر الإلهام.
اأربعة  اإىل  امل�شرح ال�شغري و ق�شمناه  واأ�شاف وعلى هذا الأ�شا�س بيننا هذا 
اأرك��ان فياأتي الطالب مع ويل اأمره عند زيارة الفعالية حيث يقوم الطفل 
اأربعة  الت�شجيل و من ثم يبداأ مير على  اإ�شمه و عمره على بطاقة  بكتابة 
اإتاحة الفر�س و  اأرك��ان القراءة وهى ركن املعرفة و ركن الإ�شتمتاع و ركن 
يقوم  و  اإليه  اأ�شرنا  ما  يعك�س  ن�شاط معني  رك��ن  بكل  و يكون  الإل��ه��ام  رك��ن 
بهذا الن�شاط و يجتازه و من ثم ينتقل اإىل الركن الآخر و عند الإنتهاء من 

الأركان الأربعة يح�شل على جائزة ت�شجيعية .
و اأو�شح ال�شويدي اأن من يقوم بهذه الأن�شطة مدر�شون من جمل�س ابوظبي 
لللتعليم ومتطوعني من برنامج �شند وعون والكتب املتوفرة بالفعالية مت 

وقالت الطفلة �شما عدنان يف ال�شف الثاين مبدر�شة براعم العني يف بني 
يا�س تعلمت جنمع احلروف واأكتب ا�شمي و قراءة احلروف و �شنعت دمية 
قالت  و  بعفوية  على  ردت  باملدر�شة  الف�شل  اأم  هنا  اأف�شل  اأيهما  وح��ول   .
هنا اأف�شل اأي الفعالية اأكر من ال�شف باملدر�شة حيث املرح و املتعة و قد 

ا�شتمتعت مع بقية الأطفال عند قراءة الق�شة . 
كثرياً  متحم�شون  الأطفال  اأن  باملجل�س  اتنيك  الرتبوي  امل�شت�شار  واأ�شاف 
اأن يعرفوا ماذا يدور بالفعالية و ماذا نفعل و يحبون  للفعالية و يريدون 
جت�شيد  م��ع  الق�شة  ل��ه��م  ت��ق��راأ  ب���اأن  ي�شتمتعون  و  ال�����ش��ور  ذات  الق�ش�س 
و  التفاعل  م��دى  جت��د  و  لهم  مرتفع  ب�شوت  ت��ق��راأ  و  امل�����ش��ورة  ال�شخ�شية 
يحبونها  جعلتهم  اجلميلة  اأر�شيته  و  امل�شرح  دي��ك��ور  اأن  لكون  ال�شتمتاع 
مرحاً  اكر  كونها  الفعالية  طبيعة  عن  تختلف  املدر�شة  طبيعة  اأن  خا�شة 
وترفيهاً.  هل بالإمكان جعل �شكل ال�شفوف والقراءة احلرة مثل هذا امل�شرح 
ال�شغري ؟ قال امل�شت�شار الرتبوي: هذا ما يجب اأن يكون عليه بجعل ال�شف 

ذا ديكور جميل يجعل الطالب ي�شتمتعون بوقتهم بال�شف .
ا�شتمتعوا  اإملاري مدر�شة لغة اجنليزية باملجل�س وجدت الأطفال  اأ�شافت  و 
بدرجة كبرية لقراءة ق�ش�س تالئم م�شتواهم و الفعالية خارج اطار الف�شل 
اأي ق�شة ي��ري��دون ق��راءت��ه��ا وفق  امل��در���ش��ي و ك��ذل��ك ق��درت��ه��م على اخ��ت��ي��ار 

رغباتهم و اختيارهم و ياأتون اإلينا لنقراأها لهم بكل اأريحية .
وقالت رودينا احللبي م�شطحبة معها طفلها وديع وهو يف مرحلة ريا�س 
اأن يكون اجتماعيا من  و كان هديف  القراءة  ابني  بتعليم  الأطفال: مهتمة 
اأقرانه و ي�شاهدهم وهم يقراأون الق�ش�س و ميرحون و  خالل تفاعله مع 
لقد فرحت عندما طلبت منه املدر�شة اأن ياأخذ ق�شة فذهب و اأخذ الق�شة و 
اأعطاها للمدر�شة بينما يف البيت اطلب منه اأن ياأخذ ق�شة يرف�س فاجلو هنا 
مهياأ لالأطفال للمرح والقراءة و قد �شمعت بالفعالية عن طريق �شديقاتي 

فقررت احل�شور متمنية اأن يتم متديد الفعالية ملدة �شهر بدل اإ�شبوعني .
ودعت اأم وديع احللبي باأن يتم تو�شيع مكان العر�س و يقوم القائمون على 
الفعالية من اإكثار من �شخ�شية ماجد اإىل 3 اأو 4 �شخ�شيات بدًل من واحد 

.
اأم ال�شف بريا�س  اأف�شل هنا  اأيهما  و الغريب يف الأمر عندما �شاألت وديع 

الأطفال قال هنا اأف�شل .
القراءة  للفعالية لأنهم يحبون  باأطفالها  اأتت  اأنها  اأمر  ولية  �شمر  قالت  و 
بقية  م��ع  اأط��ف��ايل  يتفاعل  كيف  لأرى  ال��زي��ارة  م��ن  ه��ديف  وك���ان  واملطالعة 
اأنهم مرتاحون تفاعلوا  اأح�ش�شت  اأقرانهم و  الأطفال و كيف يتعاملون مع 

كثرياً مع الأركان الأربعة للقراءة.
و�شاركت الطفلة وج�شدت �شخ�شية �شهرزاد وقالت اأقراأ خالل مدة الفعالية 
الق�ش�س لالأطفال بالعادة اأحكى ق�شة عن فوائد الكتاب و حكيت عن ق�شة 

اختيارها من قبل اإدارة املناهج باملجل�س لإ�شتهداف فئة عمرية من الأطفال 
باللغة العربية والإجنليزية و كذلك يوجد كتب ق�ش�شية يف جمال البيئة 
اأبوظبي للبيئة مت تخ�شي�شها يف ركن الإلهام و املعرفة و  زودتنا بها هيئة 
هيئة  اطلقتها  بيئية  ق�شة  مب�شابقة  فائزوا  طالب  تاأليف  من  الكتب  هذه 

البيئة و جمل�س اأبوظبي للتعليم .
اأم��وره��م لفت  اأول��ي��اء  اق��ب��ال اجل��م��ه��ور خا�شة الأط��ف��ال و  و ح��ول طبيعة 
املا�شي  يوم اخلمي�س  ب��داأت  تقراأ  اأبوظبي  فعاليات  اأن  اإىل  ال�شويدي  احمد 
باخلالدية مول التجاري ففي خالل ثالثة اأيام الأوىل كان معدل ح�شور 
الطلبة 200 طالب يف غ�شون 3 �شاعات كل يوم حتى تعرفنا على الطالب 
حل�شورهم الدائم خالل هذه الفرتة و اأح�شروا معهم اأولياء اأمورهم و هذا 

الأمر يثلج ال�شدر .
التابعة  ال��ري��ا  م��در���ش��ة  ت��ق��راأ  اأب��وظ��ب��ي  فعالية  يف  امل�شاركني  �شمن  م��ن  و 
للمجل�س وقالت فاطمة العربي مدر�شة لغة عربية: نقوم بت�شجيع الأطفال 
القانون  هذا  يج�شد  التمعن  قانون  ووف��ق  املجل�س  نظام  على  القراءة  على 
الزائر  الأم��ر  ويل  باإطالع  نقوم  �شوئها  وعلى  تقراأ  اأبوظبي  م�شروع  على 
كيف ا�شتطاع الطالبات ا�شدار جملة اأو كتاب و هذه الكتب التي تراها من 
انتاج الطالبات بال�شف التا�شع فمن خالل التخطيط للم�شروع اأكان كتاب 
اليد  بخط  وكتابتها  ال��ق��راءة  بتخلي�س  الطالبة  تقوم  غريها  اأو  جملة  اأم 
لها  خططت  ال��ذي  بال�شكل  بطباعتها  تبداأ  وبعدها  املعلمة  اإىل  وت�شليمها 

وهذه الأعمال من �شمن م�شروع التمعن يف مادة اللغة العربية.
اأعمال  و  اإجن���از  وي�شاهدون  ي��اأت��ون  الأط��ف��ال  اأن  ال��ع��ربي  واأ���ش��اف��ت فاطمة 
الطالبات على اأ�شا�س اأنهم �شيبداأون بتنفيذ هذا امل�شروع من ال�شف ال�شاد�س 
اأن  امل�شروع  اأي خلفية عن  لي�س لديهم  الذين  الأم��ور  اأول��ي��اء  ادع��وا  لذلك 

يزوروا ركنا لتعريفهم مب�شروع قانون التمعن و يروا اجناز الطالبات.
اأولها  جم��الت   3 قدمت  الريا  مدر�شة  من  حمدان  ميثا  الطالبة  وقالت 
جم��ل��ة ع��ن الإم�����ارات ب��ني احل��ا���ش��ر وامل��ا���ش��ي وامل��ج��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ن البحار 
والأ�شماك التي تعي�س فيها واملجلة الثالثة عن ت�شحيات الأم وق�ش�س عن 
الواقع و األعاب ترفيهية و جمعنا املعلومات من الكتب و اجلرائد والإنرتنت 

.
واأفادت علياء املهريي اخت�شا�شية اأوىل اعالم باملجل�س اأن حملة ابوظبي تقراأ 
تقوم بتعزيز القراءة لطلبة مرحلة ريا�س الأطفال و الهدف هو ترغيبهم 
على القراءة فهناك اربعة اأركان منها ركن القراءة يقوم املتطوعون بقراءة 
اللغة  مدر�شون  وهناك  العربية  باللغة  الأط��ف��ال  يختارها  ال��ذي  الق�ش�س 
ينتهي  وعندما  لالأطفال  الإجنليزية  باللغة  الق�ش�س  يقرون  الإجنليزية 
الطالب من الأركان الأربعة ياأخد جائزة ت�شجيعية عبارة عن ق�شة و دفرت 

تلوين ور�شم �شعار املجل�س و هو اإقراأ على وجه الطالب.

ال��ق��وي قوته على  اأن��ه ل ي�شتخدم  كليلة ودم��ن��ة لأن فيها ع��ربة م��ن حيث 
ال�شعيف ويف الأيام املا�شية حكيت لهم ق�شة عن الكالب ووفائها.

اأحببت القراءة  ا�شتفدت منها قالت �شهرزاد  بخ�شو�س حبك للقراءة ماذا 
لأين ا�شتفيد منها و اأتعلم منها العرب و حت�شل على كم كبري من املعلومات 
تغريد  �شهرزاد  ام  اأ�شافت  و   . الوقت  ا�شاعة  ع��دم  من  الإ�شتفادة  كذلك  و 
اأولياء  على  ال��واج��ب  من  اأن��ه  امل�شرف  مبدر�شة  عربية  لغة  مدر�شة  حممد 
تطغى  ل  اأن  و  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغة  الق�ش�س  ي��ق��راأوا  اأن  الأم���ور 
واحدة على الخرى لأنها تنمي مدارك عقولهم و تنمي كذلك القدرة على 
التفاعل مع احلياة م�شرية اإىل اأن على الآباء �شرورة قراءة الق�ش�س يف �شن 
الثانية والن�شف من اأعمارهم لأنه �شيبداأون بعدها بحب قراءة الق�ش�س و 
تنمو معه و لو يقراأ من خالل ال�شور والقراءة اأ�شا�س العلم يف كل جمالته 
موؤكدة اأن احلملة اأتت اأكلها يف جعل اأولياء الأمور ي�شت�شعروا اأهمية القراءة 
لالأطفال والطالب.  و زارت الدكتورة كرمية املزروعي مديرة اإدارة املناهج 
باملجل�س الفعالية كولية اأمر حيث ا�شطحبت معها ابنتها ..و قالت اإن جميع 
ال�شفوف اجلديدة الآن تت�شم بالتعلم املوجه اإىل الطالب مبعنى اأن الطالب 
هو  فالطالب  التعلم  ن��واجت  يتحقق  بحيث  التعليمية  العملية  حم��رك  هو 
الذي يتكلم وهو الذي يقراأ وهو الذي يكتب وهذا هو الفرق بني هذا النظام 

والنظام ال�شابق الذي كان يعتمد على الكتاب املدر�شي .
يتفاعلون  الطالب  اأن  ووجدنا  ج��داً  جميلة  النتائج  وجدنا  فعاًل  واأ�شافت 
الفكرة  و  �شاء اهلل  اإن  املزيد  و �شوف يقراأون  الأن�شطة  كثرياً مع مثل هذه 
الذي  الأدوات  حت�شني  على  تقوم  حيث  املدر�شة  داخ��ل  من  نبعت  بالأ�شا�س 
ي�شتخدمها املعلم يف التدري�س و دعم القراءة يف ال�شفوف اإمياناً باأن القراءة 
هى املهارة الأوىل و الأ�شا�شية يف التعلم و هذا هو الهدف الأ�شا�شي و لي�شت 
مثل الأ�شابيع الذي تعقد يف اأي مكان جمرد اأ�شابيع اإعالمية حول القراءة 
�شخ�شية  ت�شكيل  وه��ى  احل�شا�س  الوتر  على  ت�شرب  وه��ى  العربية  اللغة  و 

القارئ فاإذا جنح بالقراءة ينجح يف بقية املواد الآخرى .
حملة  بفعالية  م�شاركون  وع��ون  �شند  برنامج  من  متطوعون  هناك  وك��ان 
جمموعة  نحن  ال��ربن��ام��ج  رئي�شة  الوح�شي  فاطمة  وق��ال��ت  ت��ق��راأ  اأب��وظ��ب��ي 
من املتطوعني من املعلمات وطالب و موظفني اأحببنا ابراز دور التطوع و 
اأهميته للمجتمع فقمنا بتاأ�شي�س هذا الربنامج حيث بداأ مبدر�شة الوثبة و 
اإليه ال�شباب والفتيات والعاملني وغري العاملني  كربنا الربنامج و اأ�شفنا 
و تعاقدنا مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة مثل جمل�س ابوظبي للتعليم 
قالت  وع���ون  �شند  ا���ش��م  اخ��ت��ي��ار  وبخ�شو�س   . وغ��ريه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  و 
الإمارات  تراث  يدل على  تقليدي  ال�شم  يكون  اأن  اأحببنا  الوح�شي  فاطمة 
و يدل كذلك على التطوع و بداأت الفكرة قبل �شنتني و نحن الآن يف ال�شنة 

الثالثة. 

طبية راأ�ص اخليمة ت�صاهم يف توعية �صائقي موا�صالت المارات 

�صرطة راأ�ص اخليمة تطلع على الإجراءات الأمنية ملطار دبي مرور راأ�ص اخليمة ي�صرح ال�صالمة املرورية لل�صائقني 

املوؤمتر العاملي الثاين لالحتبا�ص احلراري براأ�ص اخليمة يف مايو القادم 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
املجل�س الأعلة حاكم راأ�س اخليمة 
البيئة  ح��م��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  ت�شت�شيف 
الثاين  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  والتنمية 
الفرتة  يف  احل�����راري  ل��الح��ت��ب��ا���س 
بفندق   2013 – 7 مايو   5 من 

القلعة احلمراء .
الحتبا�س  موؤمتر  انطالق  وياأتي 
احلراري من راأ�س اخليمة تنفيذا 
موؤمترات  ع��ن  ���ش��درت  لتو�شيات 
���ش��ن��وي��ا اىل جانب  ب��ع��ق��ده  ���ش��اب��ق��ة 

اأو������ش�����ت ب���رف���ع ال���ت���و����ش���ي���ات اىل 
والت�شريعية  التنفيذية  اجل��ه��ات 
لو�شعها  ال��ق��رار  و�شناع  املختلفة 
م��و���ش��ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع����الوة ع��ل��ى ان 
اقرار  التنفيذية  اجل��ه��ات  ت��ت��وىل 
اأو�شت  كما  ال��الزم��ة  الت�شريعات 
ب��ح��ث علمي  ب��ان�����ش��اء م��وؤ���ش�����ش��ات 
متخ�ش�شة  ت��ك��ون  الم����د  ط��وي��ل 
وم�شاهمة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا 
اجلهات يف م�شاألة التغيري املناخي 
الفيزياء  جم�����الت  يف  ك��ال��ع��ل��م��اء 
الكيمياء البيئة واملهند�شني ودعوة 
يف  امل�شاهمة  اىل  اخل��ا���س  القطاع 

دعم البحث العلمي .
املو�شوعات  م��ن  للعديد  تناولها 
كما  والأرا����ش���ي  امل��ي��اه  مثل  املهمة 

•• راأ�س اخليمة الفجر 

وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
بالتعاون  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ب�����ش��رط��ة 
الإمارات  موا�شالت  مع  والتن�شيق 
راأ�����س اخل��ي��م��ة - حما�شرة  ف���رع   -
ت��وع��وي��ة ل�����ش��ائ��ق��ي وم�����ش��ريف كلية 
احلكومي  �شقر  مب�شت�شفى  الطب 
�شمن الأ�شبوع التوعوي )ال�شالمة 
واملوجه  ل��ل��م��وا���ش��الت  امل����روري����ة( 
باملجتمع  والأف��راد  جلميع اجلهات 
وخ��ا���ش��ة ط���الب امل����دار�����س، بهدف 
ال�شحيحة  بال�شلوكيات  تعريفهم 
ال����واج����ب ات��ب��اع��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأم���ن 
انتقالهم  خ��الل  اأبنائهم  و�شالمة 

من واإىل مدر�شتهم.
النقبي،  ال�شم  اأح��م��د  امل��ق��دم  وق��ال 
والتوعية  الإع��������الم  ف�����رع  م���دي���ر 
والدوريات  امل���رور  ب����اإدارة  امل��روري��ة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

الإ�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  ���ش��م��ن 
ج�شور  وم�����د  اخل�������ربات  ل���ت���ب���ادل 
التعاون، قام العقيد ح�شن عي�شى 
النعيمي مدير اإدارة �شرطة املنافذ 
وامل���ط���ارات ي��راف��ق��ه امل��ق��دم اأحمد 
م��ن�����ش��ور امل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س ق�شم 
وعدد  اخليمة  راأ���س  �شرطة مطار 
من ال�شباط بق�شم �شرطة املطار 
اإىل م��ط��ار دبي  ب���زي���ارة م��ي��دان��ي��ة 
الإجراءات  على  لالطالع  الدويل 
العامة  الإدارة  يف  املتبعة  الأمنية 
���ش��رط��ة دبي  امل����ط����ارات يف  لأم�����ن 
م���ن خ����الل ج���ول���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة قام 
ب��ه��ا ال��وف��د ال���زائ���ر يف م��ط��ار دبي 

الدويل.

العقيد  ال��وف��د،  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
املزروعي  دي��الن  اأحمد بن  حممد 
م�شاعد املدير العام لالإدارة العامة 
لأمن املطارات واملقدم اأحمد عبيد 
مبنى  اأم���ن  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي 

لكل  بالغة  عناية  ت��ويل  الإدارة  اإن 
ما فيه احلفاظ على �شالمة اأبنائنا 
الطلبة وجميع م�شتخدمي الطرق، 
وحتقيق عن�شري الراحة والأمان، 
الأطفال  ري��ا���س  اأط���ف���ال  �شيما  ل 
وحديثي  ال�شن،  يف  �شغاراً  كونهم 
مما  امل��در���ش��ي،  باملجتمع  ال��ع��الق��ة 

توجيه  اإىل  ما�شة  بحاجة  يجعلهم 
خ���ا����س واإر�����ش����اد لت���ب���اع اإج������راءات 

ال�شالمة يف احلافالت املدر�شية.
خالل  �شافيا  �شرحا  ال�شم  وق���دم 
ال�شحيحة  ل��ل��خ��ط��وات  امل��ح��ا���ش��رة 
ال�شالمة  معايري  جميع  وتطبيق 
ات����ب����اع����ه����ا، واأك���������د على  ال�����واج�����ب 

�شرح  اإىل  ال���وف���د  وا���ش��ت��م��ع   ،)3(
الإج���������راءات  ع����ن  ووايف  م��ف�����ش��ل 
الأمنية املتبعة يف مطار دبي ب�شكل 
الأنظمة  ا���ش��ت��ع��را���س  ومت  ع�����ام، 
احل��دي��ث��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������اإدارة غرف 

����ش���رورة اأن ي��وج��ه اأول���ي���اء الأم����ور 
اأبناءهم الطلبة بتجنب ال�شلوكيات 

اخلاطئة داخل احلافلة .
بتقدمي  حما�شرته  ال�شم  واختتم 
ال��ن�����ش��ائ��ح والإر����ش���ادات  جملة م��ن 
على  احل��ا���ش��ري��ن  ت�شجيع  ب��ه��دف 
الل���ت���زام ب��اأف�����ش��ل ال�����ش��ل��وك��ي��ات يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ط���رق م���ن خالل 
ال��ق��ي��ادة الآم���ن���ة ، وت��ط��ب��ي��ق جميع 

معايري ال�شالمة فيها .
ومن جانبه اأ�شاد احل�شور باملبادرات 
موؤ�ش�شة  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
واإدارة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وا���ش��الت 
الدرا�شي،  ال��ع��ام  م��دار  امل���رور، على 
التوا�شل  ق����ن����وات  ت����ع����زز  ك���ون���ه���ا 
اجلوانب  وت��ن��م��ي  اجل��ان��ب��ني،  ب���ني 
التثقيفية والإر�شادية لهم يف �شبيل 
الطلبة  اأبنائهم  نقل  اإىل  الو�شول 

يف بيئة �شليمة واآمنة ومريحة .

التعامل  مناولة احلقائب وكيفية 
وعند  ال��ع��ادي��ة  احل����الت  يف  معها 

حالت الإ�شتباه مبحتواها .
الهدف  ك����ان  ال��ن��ع��ي��م��ي  وب��ح�����ش��ب 
لتبادل اخلربات  ه��و  ال��زي��ارة  م��ن 
التجارب  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  والإط�����الع 
وال�شرطية  الأم��ن��ي��ة  وامل��م��ار���ش��ات 
اإ�شرتاتيجية  مب��ق��ت�����ش��ى  ع���م���اًل 
العمل  لتطوير  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الأمني وخدمة املجتمع على اأكمل 

وجه .
الوفد  ت��ق��دم  ال���زي���ارة،  ن��ه��اي��ة  ويف 
والعرفان  ال�شكر  بجزيل  ال��زائ��ر 
الدويل  دب��ي  مطار  �شرطة  لإدارة 
و�شيافتهم،  ا�شتقبالهم  وح�����ش��ن 
ومزيداً  التوفيق  كل  لهم  متمنني 

من النجاح .
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اإعــــــــــالن
ال�شركات   لتمثيل  ال�ش�����ادة/�شمايا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1168750 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شمايا لتمثيل ال�شركات
SAMAYA COMPANIES REPRESENTATION

اىل/�شمايا الدولية لتمثيل ال�شركات 
SAMAYA INTERNATIONAL REPRESENTATION COMPANIES

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شيد دولوار لعمال البال�شرت  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN 1061804 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شيد دولوار لعمال البال�شرت 
SAYED DILWAR PLASERIGN WORKS

اىل/�شيد دلور للطباعة 
SYED DILAWAR TYPING

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات)8219001(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين)4330003(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين)البال�شرت()4330009(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اجلديد  ال�شلوب  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة الرجالية
رخ�شة رقم:CN 1020635  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبد اهلل احمد ابراهيم حممد بو عتابه الزعابي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبد اهلل احمد ابراهيم حممد بو عتابه الزعابي من 100% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نور المني ليت مقبول احمد)%100(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

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

ال�شاحنات
رخ�شة رقم:CN 1059642  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حماده مبارك جمعه مبارك اجلنيبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مطيع ب�شري ب�شور حربي املنهايل

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة وزير �شتان 

رخ�شة رقم:CN 1275016  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد �شامل �شعد حميد بن مغفيق املهري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالمة را�شد خليفة عنفوز املن�شوري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للكتابة  ال�ش�����ادة/الفيحاء  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 
والت�شوير رخ�شة رقم:CN 1013983 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شامل علي �شامل العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل نغما�س عبد اهلل ال�شام�شي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�س �شي ال انفو�شي�شتم�س ام اي 

ايه ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1065932  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ات�س �شي ال انفو�شي�شتمز ام اي ايه م.م.ح

hcl infosystems fze
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد علي احمد دروي�س)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جوبال �شيفكو مار كوجنها جوبال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف حممد عبد اهلل احمد عبدول اخلمريي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 

ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 

م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوب اخلليج للم�شح البحري 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1079505  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد حمد حميد ذيبان املن�شوري)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة روبرت مي�شايل كرومي)%25(

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شتيفن هارت من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد حميد دروي�س كرم عبد اهلل القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف حميد دروي�س كرم عبد اهلل القبي�شي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 

ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 

م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1060232  بال�شم التجاري كافترييا فرف�شه 
بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه 

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العواين لتجهيزات الفرو�شية
رخ�شة رقم:CN 1018990 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ربوع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الريف للمقاولت والعمال املعدينة
رخ�شة رقم:CN 1145849 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوقا�س للنجارة اليدوية
رخ�شة رقم:CN 1019200 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل امل�شرور للنجارة

رخ�شة رقم:CN 1023465  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عبداهلل را�شد املعمري)%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف عادل ابراهيم علي ابراهيم علي املرزوقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

اإعــــــــــالن
الروابي لالملنيوم  ال�ش�����ادة/ور�شة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

والزجاج  رخ�شة رقم:CN 1189049  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شعيد عباد �شيف اهلل �شالح الدرة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غزوان م�شطفى حم�شي)%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رميا�س خلدمات 

الطباعة والت�شوير
رخ�شة رقم:CN 1201091  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد را�شد �شليمان النقبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعة �شامل جمعة �شاملني الكويتي

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

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

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكتوبر �شتايل لالدوات املنزلية

رخ�شة رقم:CN 1338481 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اكتوبر �شتايل لالدوات املنزلية
OCTOBER STEEL HOME APPLIANCES

اىل/بون وي للمالب�س الن�شائية 
BONNE NUIT FOR WOMENS CLOTHES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الداخلية - بالتجزئة)4771104(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الدوات والواين املنزلية - بالتجزئة)4759007(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

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

مطر الكعبي للحالقة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1151350  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

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

ال�شريعة للنقليات واملقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1354636  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

اإعــــــــــالن
تركيب  لعمال  اجلديدة  ال�ش�����ادة/املدينة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الملنييوم والزجاج رخ�شة رقم:CN 1144138 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2.44*9 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املدينة اجلديدة لعمال تركيب الملنييوم والزجاج
NEW CITY ALUMINUM & GLASS WORKS

اىل/احلكمة لتجارة الهدايا 
WISDOM GIFT TRADING

املالك/احمد   - - ق31  م26   - ال�شناعية  ابوظبي م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
�شيف �شقر املحريبي اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ق35 - م16

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الهدايا - باجلملة )4649034(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات اللواح الزجاجية)4330014(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة بان ال�شادة/ املنزل لدارة ال�شقق 
الفندقية الرخ�شة ال�شياحية رقم TL07350 قد تقدموا 
 %100 النعيمي عن  علي  اهلل  عبد  ال�شيد/را�شد  تنازل  بطلب 
من ح�شته لل�شادة/امل�شار القاب�شة ذ.م.م بن�شبة 99% وال�شيد/

�شامل را�شد عبد اهلل علي النعيمي بن�شبة 1% وتعديل ال�شكل 
القانوين لي�شبح �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.

وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء التقدم 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة 
العالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي 
املذكورة  الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املده  هذه  انق�شاء  بعد 

اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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اأجهزة ومعدات منزلية جلمعية بيت اخلري من جمموعة بريد الإمارات
•• دبي-الفجر:

ا�شتلمت جمعية )بيت اخلري( اأجهزة ومعدات منزلية ومالب�س بالإ�شافة اإىل اأدوات قرطا�شية ولعب 
اأطفال من جمموعة بريد الإمارات القاب�شة ل�شالح م�شاريع اجلمعية. ولقد قام ال�شيد را�شد خمي�س 
- مدير حماية الإي��رادات مبجموعة بريد الإم��ارات بت�شلم التربعات اإىل ممثل »بيت اخلري« مبقر 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  بن جر�س  ثاين  ال�شيد  واأف��اد  دب��ي.  للمجموعة يف  العامة  الإدارة 
باملجموعة باأنه مت التربع بالطرود بها مواد خمتلفة �شاحلة لال�شتخدام لتجاوزها املدة القانونية 
اإع��دام الطرود التي حتتوي على مواد غري �شاحلة حفاظاً على ال�شرية. كما  اأخ��رى مت  ومن جهة 
اأ�شاد باجلهود اخلريية التي تبذلها جمعية بيت اخلري خلدمة املجتمع و موؤكداً باأن هذه املبادرة هي 
من اأجل م�شاعدة الأ�شر املتعففة. واأعرب عابدين طاهر العو�شي، مدير عام جمعية بيت اخلري، عن 
�شكره وتقديره ملبادرة جمموعة بريد الإمارات اخلريية، وقال: اإن ما قامت به املجموعة من تربعات 

عينية ومعدات واأدوات تلبي احتياجات الفئات املحتاجة التي ترعاها اجلمعية.

وفد من موا�صالت ال�صارقة يطلع على تاريخ الطريان يف متحف املحطة
•• ال�صارقة-الفجر:

متحف  الأول  اأم�����س  �شباح  ال�شارقة  موا�شالت  م��ن  وف��د  زار 
املحطة وذلك �شمن اإطار برنامج الزيارات الذي نظمته اإدارة 

املتاحف مب�شاركة 32 دائرة وموؤ�ش�شة حكومية يف ال�شارقة.
اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي  وقال يو�شف �شليمان احلمادي مدير 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ال��زي��ارة  اأن  ال�����ش��ارق��ة  م��وا���ش��الت  بالتكليف يف 
قيم  لتعزيز  املوؤ�ش�شة  عليها  حتر�س  التي  املجتمعية  الربامج 
وبهدف  املختلفة،  املوؤ�ش�شة واجلهات احلكومية  التوا�شل بني 
عام  تاأ�ش�س  ال���ذي  املحطة  م��ط��ار  باأهمية  امل��وظ��ف��ني  تعريف 

اأول مطار يف الدولة، و�شعيا لتعريف  1932 م ، والذي يعد 
الأجيال النا�شئة بدور املتحف يف تتبع تاريخ الطريان و تطور 
جمال  تنمية  يف  اأهميته  واإب����راز  الإم����ارة  جمتمع  يف  احل��ي��اة 

الطريان بالدولة. 
ا�شتعر�س الوفد يف م�شتهل الزيارة فيلما وثائقيا يعر�س تاريخ 
الطريان وتطوره يف املنطقة بالإ�شافة اإىل احلياة اليومية يف 
مطار واإمارة ال�شارقة اأثناء الثالثينيات، تبعته جولة تفقدية 
فيلما  على  اأط��ل��ع  كما   ، املختلفة  املتحف  اأق�شام  و  اأجنحة  يف 
وثائقيا حول طائرة اأو�شرت التي اأهداها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 

حاكم ال�شارقة للمتحف مبنا�شبة مرور 80 عاما على هبوط 
اأول طائرة يف مطار املحطة.

واختتم برنامج الزيارة الذي �شم ثمان دوائر حكومية بالإمارة 
بكلمة األقاها اأحمد ع�شكر اأول طيار ع�شكري يف ال�شارقة تناول 
الذاتية وجتربته يف الطريان خالل فرتة عمله  فيها �شريته 
باملحطة ، فيما قامت اإدارة املتحف بتكرمي موا�شالت ال�شارقة 
والدوائر امل�شاركة واإهدائها درعا تذكاريا بالإ�شافة اإىل كتاب 
حمطة ال�شارقة اجلوية بني ال�شرق والغرب الذي األفه �شاحب 
ال�شمو احلاكم، والذي تناول �شموه من خالله مراحل اإن�شاء 

املحطة وتطورها.

�صلطان القا�صمي ي�صهد اطالق فئات جديدة للرت�صح واملناف�صة �صمن جائزة ات�صالت لكتاب الطفل

نهيان بن مبارك يفتتح دورة الربيع من معر�ص جيتك�ص 2013

الوطني للوثائق والبحوث ينظم حما�صرة يف تنظيم الوثائق والأر�صيفات يف اجلهات احلكومية
•• ابوظبي-الفجر: 

للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ن���ظ���م 
اإدارة  نظام  والبحوث حما�شرة يف 
وتاأتي  ال��ع��ام��ة،  باجلهات  ال��وث��ائ��ق 
مل�شروعه  ا�شتكماًل  املحا�شرة  هذه 
ال������ذي ي�����ش��ت��ه��دف ال���و����ش���ول اإىل 
الأ�شاليب واملعايري املثلى يف تنظيم 
املحا�شر  اأك����د  وق���د  الأر����ش���ي���ف���ات، 
اخلبري  الفخفاخ  املن�شف  الدكتور 
الدويل يف الوثائق والأر�شيفات اأن 
رقم  الحت���ادي  بالقانون  الل��ت��زام 
لئحته  وم�����واد   2008 ل��ع��ام   7
التزام  ه��و  و�شيا�شاتها  التنفيذية 
الوثائق  تنظيم  يف  املثلى  باملعايري 
والأر�شيفات يف اجلهات احلكومية. 
الفخفاخ  املن�شف  الدكتور  ت��ن��اول 
اإع�����داد نظام  يف حم��ا���ش��رت��ه ���ش��ب��ل 
اأه���م مميزات،  ل��ل��وث��ائ��ق، وع��ر���س 

�شواء كانت تقليدية اأو اإلكرتونية. 
ووقف املحا�شر مطوًل مع الوثائق 
اجلارية  ال���ث���الث���ة:  اأع���م���اره���ا  يف 
وال��و���ش��ي��ط��ة، وحت��ول��ه��ا ب��ع��د ذلك 
كوثائق  احل��ف��ظ  اأو  الإت����الف  اإىل 
م�شدداً  )حم��ف��وظ��ات(،  ت��اري��خ��ي��ة 
يجب  التاريخية  الوثائق  اأن  على 
اأن تكون من اأربعة اإىل �شبعة باملئة 
فقط من جملة الوثائق املنتجة يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة، وه���ذه هي 
املركز  اإىل  حت����ّول  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق 
وهي  والبحوث،  للوثائق  الوطني 
القيمة  معايري  فيها  تتوفر  التي 
التاريخية والبحثية. ويقوم املركز 
برتتيبها، وي�شف حمتواها، ويكفل 
واإتاحتها  ا���ش��رتج��اع��ه��ا  ���ش��ه��ول��ة 
الظروف  ل��ه��ا  وي��وف��ر  ل��ل��ب��اح��ث��ني، 
املثالية للحفظ على �شوء معايري 
املجل�س الدويل لالأر�شيف. وتطرق 

املثايل  ال���ن���ظ���ام  م���ك���ون���ات  وق������دم 
ت�شوراً  وط����رح  ال���وث���ائ���ق،  لإدارة 
اإدارة  اإعداد نظام  متكاماًل لكيفية 
ال��وث��ائ��ق ال��ع��ام��ة. ويف اإط����ار ذلك 
ال���دويل يف الوثائق  ط��رح اخل��ب��ري 
الأر�شفة  م��ع��وق��ات  والأر����ش���ي���ف���ات 
امل��ث��ال��ي��ة يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب���دءاً 
ل��الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني وذوي  ب��ف��ق��ره��ا 
ب��غ��ي��اب املعامل  امل����وؤه����الت، م�����روراً 
اإىل  و���ش��وًل  للملفات،  ال��وا���ش��ح��ة 
تكرار الوثائق يف جميع م�شتويات 
الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية. 
واأكد الدكتور الفخفاخ اأن خا�شيات 
الوثائق  لإدارة  الع�شري  ال��ن��ظ��ام 
العاملية  امل���وا����ش���ف���ة  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز 
يتبناها  وال��ت��ي   ISO 15489
املركز الوطني للوثائق والبحوث، 
بنظام  ت��ه��ت��م  اأن����ه����ا  اإىل  م�������ش���رياً 
بها،  مي��ّر  التي  ومراحله  الوثائق 

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
الأول ملعر�س  اليوم  زيارته يف  ال�شارقة على هام�س  الأعلى حاكم  املجل�س 
ات�شالت  الهيكلة اجلديدة جلائزة  اإط��الق   2013 للكتاب  ال��دويل  لندن 
العامل  واأه��م اجلوائز املخ�ش�شة لأدب الطفل يف  اأب��رز  اأحد  لكتاب الطفل 

العربي.
الرئي�س  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  بح�شور  �شموه  وا�شتمع 
العامري  ركا�س  بن  واحمد  اليافعني  لكتب  الإماراتي  للمجل�س  الفخري 
اإىل عر�س تف�شيلي قدمته مروة  للكتاب  الدويل  ال�شارقة  مدير معر�س 
ت�شمن  اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقروبي 
التي  الطفل  لكتاب  ات�شالت  جلائزة  اجلديدة  والفئات  الهيكلة  تفا�شيل 
ات�شالت بهدف  اليافعني برعاية �شركة  الإماراتي لكتب  املجل�س  ينظمها 

مكتبة الطفل العربي وحتفيز العاملني يف هذا القطاع واإبرازهم.
وتوقعت اأن ترفع الفئات اجلديدة من م�شتوى املناف�شة من جهة واأن تلبي 
لتكرميها  املتناف�شة  الأع��م��ال  من  ميكن  ما  ا�شتيعاب  يف  العدالة  معايري 

وتقدير حجم اجلهود املبذولة فيها من جهة اأخرى.
واأ�شافت ال�شيخة بدور اإن الفئات اجلديدة للجائزة تعمل على اإ�شتقطاب 
�شريحة اأكرب من العاملني يف �شناعة كتاب الطفل وتفتح املجال للمناف�شة 
املناف�شة  تدخل  وال��ت��ي  اليافعني  كتب  وه��ي  هامة  عمرية  لفئة  والإب����داع 
تاأتي  اجلديدة  الهيكلة  اأن  واأك��دت  ات�شالت.  جائزة  �شمن  الأوىل  للمرة 
يف اطار �شعي اجلائزة اإىل خلق م�شاحة لإبراز املواهب الفردية للموؤلفني 
ن�س  لأف�شل  تخ�شي�شها  مت  ج��وائ��ز  خ��الل  م��ن  والنا�شرين  والر�شامني 
واأف�شل ر�شوم واأف�شل اخراج وذلك بغية موا�شلة تاأثري اجلائزة الكبري يف 
�شناعة اأدب الأطفال ودعم ماميكن من الطاقات الإبداعية يف هذا املجال.

درهم  البالغة مليون  توزيع قيمة اجلائزة  �شيتم  للهيكلة اجلديدة  ووفقا 

ابراز  الأطفال من خالل  العربية عند  الكتب  القراءة وحب  ثقافة  اث��راء 
اأف�شل اأعمال الكتاب والر�شامني والنا�شرين.

اأن الفئات اجلديدة للجائزة تت�شمن  واأو�شحت العقروبي خالل العر�س 
فئة اأف�شل كتاب للطفل للفئة العمرية حتى 12 عاما وفئة اأف�شل كتاب 
لليافعني للفئة العمرية من 13 اىل 18 عام عالوة على تخ�شي�س جوائز 
والكتاب  ر�شوم  باأف�شل  الفائز  والكتاب  ن�س  اأف�شل  بجائزة  الفائز  للكتاب 
لفئتي  املرت�شحة  الكتب  اختيارها من  �شيتم  والتي  اإخ��راج  باأف�شل  الفائز 

اأف�شل كتاب لالأطفال واأف�شل كتاب لليافعني.
الهيكلة  اإن  املنا�شبة  بهذه  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  وق��ال��ت 
الذكرى  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  ت��اأت��ي  ات�����ش��الت لكتاب الطفل  اجل��دي��دة جل��ائ��زة 
التي  اجل��ائ��زة  ت��اري��خ  يف  ج��دي��دا  منعطفا  وت�شكل  لنطالقتها  اخلام�شة 
اأدب  اأهمية  نحو  الأن��ظ��ار  لفت  املا�شية يف  الأرب���ع  ال�شنوات  خ��الل  جنحت 
الطفل العربي و�شاهمت بالنهو�س يف هذا القطاع احليوي من خالل اثراء 

اىل 300 األف درهم لفئة جائزة كتاب الطفل يتم توزيعها لكل من النا�شر 
واملوؤلف والر�شام و200 الف درهم لفئة جائزة كتاب اليافعني بواقع 100 
األ��ف درهم   300 املوؤلف والنا�شر فيما مت تخ�شي�س  األ��ف دره��م لكل من 
بواقع 100 األف درهم لكل من الكتاب الفائز بجائزة اأف�شل ن�س والكتاب 
املجموع  يكون  وبهذا  اإخ��راج  باأف�شل  الفائز  والكتاب  ر�شوم  باأف�شل  الفائز 
800 األف درهم للجوائز. كما ر�شدت جائزة ات�شالت لكتاب الطفل مبلغ 
قدرات  بناء  اىل  الهادفة  العمل  ور���س  �شل�شلة  لتنظيم  دره��م  األ��ف   200
ال�شباب العربي يف الكتابة والر�شم بهدف اكت�شاف ورعاية اجليل اجلديد 
امل��واه��ب العربية يف جم��ال كتب الأط��ف��ال. وت��ه��دف ج��ائ��زة ات�شالت  م��ن 
والإرتقاء  العربي  العامل  يف  الطفل  كتاب  �شناعة  دعم  اإىل  الطفل  لكتاب 
وتري  معا�شرة  موا�شيع  تتناول  التي  املميزة  الأطفال  كتب  وتكرمي  به 
اأدب الطفل وحتفز النا�شرين والكتاب والر�شامني لالإبداع يف جمال ن�شر 

كتب الأطفال . 

•• دبى -وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
ام�س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
اخلليج  معر�س  من  الربيع  دورة 
جيتك�س  وال���ت���ع���ل���ي���م  ل���ل���ت���دري���ب 

.  2013
بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأو���ش��ح 
بات  املعر�س  اأن  نهيان  اآل  مبارك 
اأبرز الفعاليات الرائدة لي�س  اأحد 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الق��ل��ي��م��ي فح�شب 
 .. اأي�شا  العاملي  امل�شتوى  على  بل 

جديد  م�شتوى  اإىل  ال��ي��وم  لي�شل 
جمموعة  ت��وف��ري  م��ع  التميز  م��ن 
التعليمية  اخليارات  من  متكاملة 
اإ�شافة هامة  اجلديدة التي متثل 
والأكادميي.  التعليمي  للمجتمع 
يج�شد  جيتك�س  جن���اح  اإن  وق����ال 
ال���������دور ال�����ه�����ام ال��������ذي ت����ق����وم به 
التعليمية  ال�شاحة  على  الإم���ارات 
املتوا�شل  ال��دع��م  ظ��ل  يف  العاملية 
ال����ذي توليه  ال��ك��ب��ري  واله���ت���م���ام 
قطاع  لتطوير  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م��ت��ك��ام��ل��ة وحم��ف��زة ع��ل��ى الإب����داع 

واأ�شار اإىل اأن قطاع التعليم ليزال 
اأحد اأبرز الأولويات ال�شرتاتيجية 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط ل �شيما 
يف اخلليج العربي وهو ما ينعك�س 
وامل�شاركة  الكبري  الإقبال  يف  بقوة 
مدى  ع��ل��ى  جيتك�س  يف  ال��وا���ش��ع��ة 

ال�شنوات املا�شية.
جدير بالذكر اأن دورة الربيع من 
معر�س اخلليج للتدريب والتعليم 
اأب���ري���ل   19 ل���غ���اي���ة  وامل�������ش���ت���م���رة 
اجل����اري ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا اأك����ر من 
400 موؤ�ش�شة تعليمية واأكادميية 
ال��ع��امل والتي  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 

األفني  من  اأك��ر  جمتمعة  �شتقدم 
و500 برنامج تدريبي واأكادميي 
وم��ه��ن��ي اأم����ام م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 35 
اأيام  ال��ف زائ���ر على م��دى ث��الث��ة 

متتالية.
وتتخلل دورة الربيع التي تتزامن 
م��ع ال��ي��وب��ي��ل ال��ف�����ش��ي ل��� جيتك�س 
اأجنحة خمتلفة تلبي الحتياجات 
امل�شتقبلية  وال��ت��ط��ل��ع��ات  احل��ال��ي��ة 
مبا  الطلبة  م��ن  وا�شعة  ل�شريحة 
وجناح  ال��ع��ام  التعليم  ج��ن��اح  فيها 
التدريب  وج��ن��اح  ال��ع��ايل  التعليم 

وجناح التطوير املهني.

املتزايد  الإق���ب���ال  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
اأبرز  قبل  من  الوا�شعة  وامل�شاركة 
الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 
واملعاهد املهنية من خمتلف اأنحاء 
العامل يوؤكد جمددا اأهمية احلدث 
رائدة  تفاعلية  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره 
ا�شرتاتيجية  ع��الق��ات  لتاأ�شي�س 
اإىل  الرامية  متينة تخدم اجلهود 
تلبية التطلعات امل�شتقبلية للطلبة 

يف الإمارات واملنطقة ككل.
واأ��������ش�������اد م���ع���ال���ي���ه ب����ال����ت����ط����ورات 
املعر�س  �شهدها  ال��ت��ي  املتالحقة 
ع���ل���ى م�����دى ال�������ش���ن���وات الأخ������رية 

والبتكار.
غودينهو  اأن�شليم  ق��ال  جانبه  من 
انرتنا�شيونال  �شركة  ع��ام  م��دي��ر 
اجلهة  اإكزيبي�شنز  اآند  كونفرن�شز 
املنظمة للمعر�س ان جيتك�س جنح 
ع��ل��ى م���دى م��ا ي��ق��ارب م��ن ثالثة 
عقود يف تر�شيخ مكانته الطليعية 
املرتقبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  ك��اأح��د 
باعتباره  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  ���ش��م��ن 
متخ�ش�شة  ت���ف���اع���ل���ي���ة  م���ن�������ش���ة 
املوؤ�ش�شات  اأب����رز  م��ن  ع���ددا  جت��م��ع 
الأكادميية واملعاهد التدريبية من 

خمتلف اأنحاء العامل.

املحا�شرة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
اخلبري  ف��ي��ه��ا  رح���ب  بكلمة  ب����داأت 
الأر�����ش����ي����ف����ي ����ش���ف���ي���ان ب����وح����رات 
احلكومي  الأر���ش��ي��ف  ق�شم  رئي�س 
العلمية  بكفاءته  واأ�شاد  باملحا�شر، 
وخربته الدولية، وحتدث فيها عن 
الوثائق  اإدارة  يف  املحا�شرة  اأهمية 

والأر�شيفات احلكومية، واأ�شار اإىل 
اأن م�شمون املحا�شرة هو خال�شة 
الفخفاخ  املن�شف  ال��دك��ت��ور  خ��ربة 
دويل  كخبري  ال��وا���ش��ع��ة  وجت��رب��ت��ه 
يف الوثائق والأر�شيف، وقد تابعها 
الأر�شيفات،  اإدارة  موظفي  جميع 

وعدد كبري من موظفي املركز.

مبزيد  الفخفاخ  املن�شف  الدكتور 
من الإي�شاح اإىل فوائد نظام اإدارة 
ومتطلبات  واملحفوظات،  الوثائق 
اإعداد هذا النظام، ونظام ت�شنيف 
امللفات والوثائق، واأّيد كالمه بعدد 
بامللفات  اخلا�شة  ال�شتمارات  من 

والوثائق.

اأخبار ال�صاعة: اختيار حممد بن زايد 
ال�صخ�صية الرتبوية العتبارية .. �صادف اأهله

•• اأبوظبي-وام:

بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  اختيار  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س 
جلائزة  العتبارية  الرتبوية  ال�شخ�شية  ليكون  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
ي��اأت من  .. مل  اجل��اري  للعام  ال�شاد�شة  دورتها  الرتبوية يف  ال�شيخ خليفة 
فراغ واإمنا كان اختيارا �شادف اأهله وتكرميا ذهب اإىل م�شتحقه عن جدارة 
وذلك تقديرا جلهود �شموه واإجنازاته وتوجهاته واأفكاره اخلالقة لتطوير 
اأهله قالت  اأبوظبي. وحتت عنوان اختيار �شادف  اإمارة  م�شرية التعليم يف 
ا�شتحدثتها  التي  املجالت  اأح��دث  هي  العتبارية  الرتبوية  ال�شخ�شية  اإن 
اأ�شهموا بجهودهم يف دعم امليدان الرتبوي  اجلائزة ومتنح لأولئك الذين 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ويعترب  واجل���ودة  التميز  نحو  ب��ه  والرت��ق��اء 
تقديرا  تكرميها  ���ش��رف  اجل��ائ��زة  ت��ن��ال  ت��رب��وي��ة  �شخ�شية  اأول  ن��ه��ي��ان  اآل 
التعليمية يف مراحلها  بالعملية  النهو�س  واملتميزة يف  الرائدة  لإ�شهاماته 
املختلفة. واأكدت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية..اأن �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يوؤمن باأن التعليم 
قاطرة نحو التقدم والرقي وبوابة حتمية للحاق بركب امل�شتقبل ومن هذا 
املنطلق مينح �شموه عملية تطويره وحتديثه اأهمية ا�شتثنائية �شمن روؤية 
الب�شرية  القوة  مبقدرة  را�شخا  اإميانا  �شموه  لدى  اأن  كما  �شاملة  تنموية 
والكوادر املواطنة على حتمل م�شوؤولية التنمية ولعل اهتمام �شموه بالتعليم 
والرتكيز عليه ب�شكل كبري ي�شب يف هذا املعنى على اعتبار اأن التعليم هو 
الطريق الطبيعي لبناء الكوادر املواطنة وتاأهيلها للقيام بدورها يف �شاحة 
العمل الوطني. واأ�شافت اأن مبادرات �شموه الرائدة التي ت�شتهدف ت�شجيع 
يخدم  ال��ذي  والنوعي  الع�شري  التعليم  تلقي  على  جميعا  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
خطط التنمية واأهدافها يف اأبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام اإمنا توؤكد 
ذلك بو�شوح كمكرمة �شموه للطلبة املتفوقني يف ال�شفني العا�شر واحلادي 
ع�شر وهي برنامج يقوم بتنظيمه جمل�س اأبوظبي للتعليم منذ عام 2006 
القبول  �شروط  لجتياز  وعمليا  علميا  تاأهيال  الطالب  تاأهيل  ي�شتهدف 
خلريجي  �شموه  منحة  اإىل  اإ�شافة  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات 
جامعة زايد بفرعيها يف اأبوظبي ودبي الذين يرغبون يف ا�شتكمال تعليمهم 
العاملية  اأرق��ى اجلامعات  اخل��ارج يف  اأو يف  الدولة  �شواء يف جامعات  العايل 
اإن �شمو ال�شيخ حممد  200 جامعة عاملية. وقالت  اأف�شل  امل�شنفة �شمن 
بن زايد اآل نهيان ميتلك روؤية عميقة لتطوير العملية التعليمية والنهو�س 
بها تنطلق من تقدير دقيق لحتياجات املجتمع الراهنة وامل�شتقبلية واإدراك 
املجالت  خمتلف  يف  التعليم  م�شرية  ت�شهدها  التي  التحولت  لواقع  واع 
و�شمن هذه الروؤية يوؤمن �شموه ب�شرورة ال�شتفادة من التجارب العاملية 
الرائدة يف التعليم وتطويعها مبا يتوافق مع خ�شو�شية املجتمع احل�شارية 
والثقافية والجتماعية عالوة على اأهمية الأخذ بالأ�شاليب التكنولوجية 
احلديثة يف جميع ميادين العمل والإنتاج والعمل على توطني التكنولوجيا 
امل�شتويات كافة.  التعليم والتدريب على  اأولوية ق�شوى يف برامج  وجعلها 
واأكدت اأخبار ال�شاعة اأن هذا يتم على اأ�شا�س اأنه ي�شب يف هدف بناء اقت�شاد 
قائم على العلم واملعرفة ومبا يتواكب مع خطة اأبوظبي 2030 التي تويل 
حكومية  كفاءات  بناء  نحو  املدخل  باعتباره  التعليم  لقطاع  خا�شة  اأهمية 
قادرة على حتقيق روؤية الإمارة يف اأن ت�شبح من بني اأف�شل خم�س حكومات 

على م�شتوى العامل. 

مدير جامعة ال�صارقة يكرم ع�صوات جمل�صها للطالبات مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله

مدير عام حماكم دبي يفتتح مكتب ل�صتقبال طلبات اخلدمات الإلكرتونية

•• ال�صارقة-الفجر:

ك���رم الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���ش��ام��ي حم��م��ود م��دي��ر جامعة 
ال�شارقة الهيئة الأوىل ملجل�س طالبات جامعة ال�شارقة 
الدكتور  بح�شور  وذل���ك  عمله  ف��رتة  انتهاء  مبنا�شبة 
اأحالم  وال�شيدة  الطلبة  �شوؤون  عميد  املنيزل  اهلل  عبد 
وبخيتة  الطالبات  ل�شوؤون  العميد  م�شاعدة  جر�س  بن 
اخلاطري مديرة ال�شكن الداخلي باجلامعة، وم�شوؤولت 

الأن�شطة الطالبية. 
املجل�س  على ع�شوات  كلمة  األقى  اجلامعة  وكان مدير 
اأ�شاد فيها بالدور الذي اأدينه خالل فرتة عمل املجل�س يف 
خدمة ق�شايا الطالبات والتفاعل الإيجابي مع الأندية 

امل�شكلة يف عمادة الطالبات التي  واجلمعيات الطالبية 
اأداء عمله على  اأي�شا لتمكني املجل�س من  اأ�شاد بدورها 

النحو املن�شود. 
وبعد عر�س فيلم عن اإجنازات املجل�س واأن�شطة عمادة 
الطالبات مبا ت�شتمل عليه من اأندية ثقافية وجمعيات، 
الطالبات  رئي�شة جمل�س  النقبي  اآلء  الطالبة  توجهت 
وعمادتها  ولإدارت��ه��ا  اجلامعة  ملدير  والتقدير  بال�شكر 
باأن  ق��ال��ت  ال��ت��ي  املي�شر  العمل  لآل��ي��ة  الطلبة  ل�����ش��وؤون 
كانت  باأنها  موؤكدة  الطالبات  ملجل�س  وفرتها  اجلامعة 

وراء جناح املجل�س يف اأداء دوره على النحو اأداه عليه.
املجل�س  ع�شوات  بت�شليم  اجلامعة  مدير  قام  ذلك  بعد 

�شهادات التقدير والهدايا الرمزية. 

عام حماكم  بن هزمي مدير  �شعيد  اأحمد  الدكتور  افتتح 
اخلدمات  طلبات  ل�شتقبال  خا�س  مكتب  ب��الأم�����س  دب��ي 
مببنى  )ن��اي��ف(  املركزية  ال�شالة  يف  وذل��ك  الإلكرتونية، 
حم���اك���م دب�����ي، وذل�����ك ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ة اخلدمات 
حماكم  موقع  على  متكامل  ب�شكل  املقدمة  الإلكرتونية 
يقوم  حيث   ،)www.dc.gov.ae( الإلكرتوين  دبي 
املركزية بتقدمي جمموعة من اخلدمات  ق�شم اخلدمات 
على  للت�شهيل  امل��رك��زي��ة  ال�����ش��ال��ة  وه���و  واح����د  م��ك��ان  يف 

املتقا�شي واملتعاملني وتوفري للوقت واجلهد. 
واأك����د م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي اأن حم��اك��م دب���ي حري�شة 
املتقا�شني  راح���ة  ت�شاهم يف  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  على 
خا�س  ك��اون��رت  توفري  اخل��دم��ات  تلك  وم��ن  واملتعاملني، 
منها  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اخل��دم��ات  طلبات  خمتلف  ا�شتقبال 
)ال�شالفة(  امل��ح��ام��اة  ملكاتب  بعد  ع��ن  الق�شايا  ت�شجيل 
والعمالية،  وال��ت��ج��اري��ة،  وال��ع��ق��اري��ة،  امل��دن��ي��ة،  للق�شايا 
والحوال ال�شخ�شية، واأ�شاف اأن العملية متر من خالل 
التدقيق على الطلب ومن ثم اعتماده من قبل املوظفني 
تخ�شي�س  مت  ل��ذل��ك  وال��ت��دق��ي��ق،  ب��امل��راج��ع��ة  املخت�شني 
الإلكرتونية  الق�شايا  ا�شتالم  خاللها  من  ليتم  املكاتب 
املراجعة والتدقيق لإ�شدار  بعد  اإليهم الكرتونياً  املر�شلة 

العالنات اخلا�شة بالق�شية وتو�شيب امللف.
ويف نف�س ال�شياق اأ�شار بن هزمي اأن ق�شم اخلدمات املركزية 

يعترب اأحد اأهم الأق�شام يف الدائرة، من حيث املكان الذي 
ي�شتقبل فيه العمالء وهو بداية دخول العميل املحكمة يف 
ميزتها  ك��اون��رتاً،   26 على  يحتوي  فهو  الكبرية  ال�شالة 
اأنها ت�شتقبل املراجعني لتقدمي خمتلف الطلبات يف مكان 
74 معاملة وطلب، حيث  واحد حيث بلغ عدد املعامالت 
بلغ عدد املعامالت التي نفذتها ال�شالة خالل العام املا�شي 
العام  الأول من  الربع  وبلغت يف  و67 معاملة،  األفا   39
احلايل 9 الف و 773 معاملة. ومن تلك اخلدمات التي 
تقدم للمتقا�شني واملتعاملني يف ال�شالة املركزية خدمات 
الرخ�شة  ع��ن  وال���ش��ت��ع��الم  م�����ش��ت��ن��دات،  ت�شوير  ط��ل��ب��ات 
واملاء،  الكهرباء  هيئة  وال�شتعالم من  واملهنية،  التجارية 
الأجانب،  و���ش��وؤون  الإق��ام��ة  ر�شائل  عن  ال�شتعالم  كذلك 
وط��ل��ب ���ش��ه��ادة مل��ن يهمه الأم����ر، وخ��دم��ة احل�����ش��ول على 
�شهادة مب��وع��د اجلل�شة،  وال��ت��اأج��ي��الت، وط��ل��ب  ال��ق��رارات 
ا���ش��ت��ف�����ش��ارات املتعاملني،  وت�����ش��دي��د ال��ر���ش��وم، وال����رد ع��ل��ى 
وغ��ريه��ا ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ام��الت ذات ال��ع��الق��ة، ع��ل��ى اأن 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  ك��اون��رت  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  تت�شمن 
والرقم  امل�شتخدم  ا�شم  باإعطاء  الطلبات اخلا�شة  ا�شتالم 
ملتابعة ق�شاياهم، كذلك طلب  الق�شايا  ال�شري لأط��راف 
على  الط���الع  يف  للراغبني  ���ش��ري  ورق���م  م�شتخدم  ا���ش��م 
الدائرة، بعد ان كانت  القانونية من خالل موقع  املبادئ 

تقدم هذه اخلدمة يف ق�شم ادارة املعرفة.

تعاون م�صرتك بني جامعة ال�صارقة وجائزة ال�صيخة �صم�صة بنت �صهيل
•• ال�صارقة-الفجر:

رئي�شة  غبا�س  موزة  الدكتور  اأ�شادت 
جمل�س اأمناء جائزة ال�شيخة �شم�شة 
بجهود  املبدعات  للن�شاء  �شهيل  بنت 
يف  ال�شارقة  بجامعة  املجتمع  قطاع 
يف  املختلفة  املوؤ�ش�شات  مع  التوا�شل 
يف  للتعاون  ق��ن��وات  وفتح  الإم����ارات، 
كافة املجالت مما ي�شاهم يف حتقيق 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  اجلامعة  ر�شالة 
ور����ش���ال���ة امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت����رى يف 

اجلامعة تطوراً كبرياً للمجتمع.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء وف��د اجلائزة 
نائب  احل��اج  بالدكتور �شالح طاهر 
املجتمع،  ل�������ش���وؤون  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر 
الوفد،  زي�����ارة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وذل����ك 
وال���ذي �شم الأ���ش��ت��اذة ه��ي��ام حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب���ة  احل�����م�����ادي 
والأ����ش���ت���اذة عائ�شة  اجل���ائ���زة  اأم���ن���اء 
اأمناء  عبداهلل مقرر وع�شو جمل�س 

ودعوتهن للم�شاركة يف اجلائزة. من 
احلاج  طاهر  �شالح  د.  رحب  جانبه 
ب��ال��وف��د، وق����دم ع��ر���ش��اً ع���ن برامج 
تطلع  ع��ن  معرباً  ال�شارقة،  جامعة 
جامعة ال�شارقة للتعاون امل�شرتك مع 
الكثري  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  كافة 
م���ن امل����ج����الت، وال��ع��م��ل ب��ج��ٍد على 
ال�شتفادة من كافة الفر�س املتاحة، 

معترباً اأن التوا�شل ما بني اجلامعة 
اجتاه  يف  يدفع  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
اجلامعة  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية 
حم�������ش���ن���اً ل���ل���ك���ث���ري م�����ن اخل������ربات 
ت�شخريها  ميكن  ال��ت��ي  والإم��ك��ان��ات 
خل���دم���ة ال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
املبدعة  الأفكار  جانب  اإىل  الدولة.  
وال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة، حيث 
الأعمال حتقيقاً  ريادة  اأن�شاأت مركز 
للطلبة يف  وت�شجيعاً  للفكرة، ودعماً 
املبدعة  احلقيقية  الأف���ك���ار  ت��ق��دمي 
اأ�شارت  والإب���ت���ك���اري���ة.  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
تطلع مكتب  ال��زرع��وين عن  ماجدة 
حقيقي  تعاون  اىل  والرعايات  املنح 
وم�شرتك مع جائزة ال�شيخة �شم�شة 
الطلبة  تبني  يتم  حتى  �شهيل،  بنت 
املوهوبني واملتفوقني، وهو ما ي�شب 
اأن  اجل��ائ��زة، معربًة  اأه���داف  ذات  يف 
الو�شول  القريب  امل�شتقبل  يف  يتم 

اىل �شيغ فعالة لهذا التعاون.

دميا�س  �شيخة  والأ���ش��ت��اذة  اجل��ائ��زة 
ع�������ش���و جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل����ائ����زة، 
اللقاء  ح�شر  اجلامعة  جانب  وم��ن 
ق�شم  رئ���ي�������س  ال�����زرع�����وين  م����اج����دة 
�شجواين  وفاطمة  وال��رع��اي��ات  املنح 
اخلريجني  راب���ط���ة  م��رك��ز  م��ن�����ش��ق��ة 
املنح  مكتب  من�شق  املهداوي  ومالك 
وال���رع���اي���ات.  خ���الل ال��ل��ق��اء قدمت 

للجائزة  ع��ر���ش��اً  غ��ب��ا���س  م�����وزة  د. 
دعم  يف  تتلخ�س  وال��ت��ي  واأه��داف��ه��ا 
الأفكار  ت��ب��ن��ي  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ملا  ت��اأت��ي كمرحلة  الإب��داع��ي��ة وال��ت��ي 
بعد متيز املراأة والذي حققته خالل 
عملها ونيلها اأعلى الدرجات، م�شريًة 
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  اهتمام  اإىل 
املبدعات  ال�شارقة  جامعة  بطالبات 
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العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 154 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/  جيليندا كورانكيون الركون اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: نا�شر 
حممد را�شد الغيثي اجلن�شية: �شلطنة عمان   مو�شوع الدعوى: اثبات نقل 
ملكية �شيارة وقدرها 5000 درهم  املطلوب اعالنه/ نا�شر حممد را�شد الغيثي 
اجلن�شية: �شلطنة عمان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/5 موعدا  يوم الحد  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1528 /2012   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/  الواحة للحلول البيئية ل�شاحبها/ حممد عبدالهادي جابر اخلاطر  
-0504431088 اجلن�شية: المارات مدعي عليه: جهانزيب غالم علي �شاتاري 
املطلوب  درهم   7500 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية: 
المارات     اجلن�شية:  الكهروميكانيكية  للخدمات  جهانزيب  �شركة  اعالنه/ 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/25 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 455 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ جمموعة المارات لالأعمال املتحدة ذ.م.م اجلن�شية: المارات     مدعي 
عليه: رائد حممود �شعيد ابو هدره اجلن�شية: الردن مو�شوع الدعوى: ندب 
خبري املطلوب اعالنه/ رائد حممود �شعيد ابوهدره اجلن�شية: الردن عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 25 /2013   جت جز- ب �س- ب- اأظ

مدعي/ حممد �شامل املطلق للنجارة واحلدادة امل�شلحة وميثلها حممد �شامل املطلق 
اجلن�شية:  ذ.م.م  املدينة  لالن�شاءات  العاملية  ب�شت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ وقدره )45000 درهم ( املطلوب اعالنه/ 
للعلم  بالن�شر)  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املدينة  لالن�شاءات  العاملية  ب�شت 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر(  التمهيدي  باحلكم 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
البتدائية  يا�س  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
ايداع مذكرة بدفاعك  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  الكائنة بني يا�س �شخ�شيا   -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

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

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

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 42 /2013   ح نف�س- ب �س- ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  فرزانه  ح�شن  ح�شني  فوزية  مدعي/ 
طالق-  الدعوى:  مو�شوع  ايران  اجلن�شية:  توانكر  ح�شن  عبدالرحمن 
ح�شانة- نفقة- م�شكن - ر�شوم مدر�شية املطلوب اعالنه/ عبدالرحمن ح�شن 
بجريدتني  عليه  املدعى  العالن  بالن�شر)  عنوانه:  ايران  اجلن�شية:  توانكر 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  النت�شار(  وا�شتعتي 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س 
البتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

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

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 45 /2013   جت جز- م  ت- ب- اأظ

مدعي/ كرمات  خان خان زاده اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: جهاد حمزة 
عو�س الكرمي اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 5000 درهم 
او ت�شليم الكرفانات  املطلوب اعالنه/ جهاد حمزة عو�س الكرمي اجلن�شية: 
ال�شودان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة املحكمة 
التجارية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  من اللف اىل الياء لتجارة قطع غيار ال�سيارات  )�س.ذ.م.م(. 
العنوان: حمل رقم 17 ملك عبيد خلفان املطرو�شي- ديرة- نايف ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    591233 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1005232 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/28 
املركز الدويل  اإىل امل�شفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لتنمية لتنمية امل�شارع ال�شغرية واملتو�شطة- ديرة-   هاتف: 2501521 04 
فاك�س/2501522 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
امل�شارع  لتنمية  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   
ال�شغرية واملتو�شطة- ديرة-   هاتف: 2501521 04 فاك�س/2501522 04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
ال�سيارات)�س.ذ.م.م(  غيار  قطع  لتجارة  الياء  اىل  اللف  من  لت�شفية  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2013/3/28  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/3/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف الدعوى رقم 2012/1286  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- فاين فود التجارية �س  ذ .م.م 2- جمعه للتجارة العامة جمهول حمل 
م�شئولية  ذات  )�شركة  وال��ف��واك��ة  للخ�شار  وع��اب��دى  �شركة غالمي   / امل��دع��ي   ان  الق��ام��ة مب��ا 
حمدودة( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة بتاريخ 2013/3/24 حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري- وقبل الف�شل يف املو�شوع- باحالة الدعوى اخلبري احل�شابي املخت�س 
�شاحب ال��دور يف اجل��دول- ما مل ي�شمه الط��راف خالل ا�شبوع من تاريخ �شدور هذا احلكم- 
وباجلملة  م�شتندات  من  دونها  يقدم  ان  ع�شى  وما  الدعوى  اوراق  مطالعة  بعد  مهمته  لتكون 
ت�شفية احل�شاب بني الطرفني يف �شان مو�شوع الدعوى. و�شرحت للخبري  يف �شبيل اداء املهمة 
�شماع اقوال اخل�شوم وغريهم بغري حلف ميني والنتقال اىل اية جهة يرى �شرورة النتقال 
اأداء املهمة.   وح��ددت لها  اليها لالطالع على ما مبا من واوراق و�شجالت ميكن ان تعينه يف 

ch1B.8 . املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1285 جزئي جتاري

اىل املدعى عليه: /احد ملقاولت البناء-ذ.م.م حيث ان املدعي: فينك�س كونكريت 
برودكت�س فرع من وايف ال�شناعية. اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 
للر�شوم  بال�شافة  درهم   20303.20 وقدره  مبلغ  باأداء  فيها:  ويعلنكم  اعاله 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وفائدة قانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى  ال�شداد التام.   لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي   2013/4/23 يوم  من  والن�شف  الثامنة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

   مذكرة اعادة تبليغ اخل�سم املدخل     
يف الدعوى رقم 2009/4009 الدائرة الكلية املدنية الثانية

اىل اخل�شم املدخل: موؤ�ش�شة �شعيد بن طار�س ملقاولت البناء  حيث ان املدعي: 
طاهر حممود حممد حممد لطيف  قد اأقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى 
للر�شوم  بال�شافة  هند�شي  خبري  بندب  فيها  يطالب   ، اعاله  رقمها  املذكورة 
الثانية(  الكلية  وامل�شاريف. لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة 
يوم 2013/4/24 ميالدي وذلك لالجابة  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  يف متام 
او  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  ويف  بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على 
الدعوى يف  �شتبا�شر نظر  املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�شال وكيل عنكم يف  عدم 

غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/53 مدين  جزئي           
ان  القامة مبا  �شامل  جمهول حمل  �شيف م�شبح  �شامل  املدعى عليه/1-  اىل 
امل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(    وميثله: حممود  الم���ارات لالت�شالت  �شركة   / املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
وامل�����ش��اري��ف واتعاب  وال��ر���ش��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره ) 3054.98دره������م( 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/113 مدين  جزئي           
الزعابي جمهول حمل القامة  را�شد  را�شد علي عبداهلل  املدعى عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   12214.52  ( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1179 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �شامل جابر عبداهلل �شامل عبدان ال�شام�شي   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   11245.88  ( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1191 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �شعيد علي را�شد العلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره ) 3761.91 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1089 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- فهد ابراهيم حممد علي ال�شيقل    جمهول حمل القامة مبا ان 
املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  الم��ارات لالت�شالت  �شركة  املدعي / 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   9.938.08  ( وق��دره  مبلغ  للمتنازع 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. . وحددت 
 ch2.D.17 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/4/23  لها جل�شة يوم الثالثاء 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 360 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري ال�شيارات وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي 
اجلن�شية:  البلو�شي  عيد  بن  �شامل  بن  وليد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
اعالنه/ املطلوب  درهم   41090 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  عمان  �شلطنة 

بالن�شر حيث  �شلطنة عمان عنوانه:  البلو�شي اجلن�شية:  �شامل بن عيد  وليد بن 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/4/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
بتاريخ   ايام على القل. �شدر  الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  عليها قبل اجلل�شة 

2013/4/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 437 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ مكتب لندن لتاجري ال�شيارات وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل اجلن�شية: 
�شلطنة  اجلن�شية:  ال�شندى  �شعبان  بن  �شليمان  بن  عمر  عليه:  مدعي  المارات 
بن  عمر  اعالنه  املطلوب  درهم   9365 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  عمان 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  عمان   �شلطنة  اجلن�شية:  ال�شندى  �شعبان  بن  �شليمان 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/5/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17

قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 303 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة الطالل لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا   اجلن�شية:  اخل�شار  ح�شن  نا�شر 
7990 درهم املطلوب اعالنه : نا�شر ح�شن اخل�شار اجلن�شية: �شوريا   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/5/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 329 /2013   - جت جز- م ر-ب- ع ن

الها�شم  ابو  مدعي/ علم جرب امري ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: اوىل 
ب�شخ�شه  وب�شفته مالك الوا�شل لت�شليح الدوات الكهربائية اجلن�شية: بنغالدي�س 
ابو  اوىل    : اعالنه  املطلوب  درهم    الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 22500  مو�شوع 
اجلن�شية:  الكهربائية  الدوات  لت�شليح  الوا�شل  مالك  وب�شفته  ب�شخ�شه   الها�شم 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
 - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 18 /2013   - عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي  بنغالدي�س    اجلن�شية:  تاج  حممد  هو�شري  عارف  حممد  مدعي/ 
ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  والنظافة  واملقاولت  للعقارات  الوطنية  العني  عليه: 
 : املطلوب اعالنه  العمالية  بامل�شتحقات  املطالبة  الدعوى:  المارات مو�شوع 
العني الوطنية للعقارات واملقاولت والنظافة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 363 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

حمد  �شلطان  قانونا/عبداهلل  ميثلها  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�شلطان حمد العرياين وبوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات    
مدعي عليه: حممد ايوب لهور اجلن�شية: افغان�شتان  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
افغان�شتان  اجلن�شية:  لهور  ايوب  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   15000 مالية 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  العني  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
القل. �شدر  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  قبل اجلل�شة  عليها  موقعا 

بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 399 /2013   - جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ عبداهلل عتيق مراد عبداهلل البلو�شي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
الردن  �شحادة/  حممد  حممود  �شعد  عنها/  وكيال  للمقاولت  املالك  �شركة 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 40000 درهم  املطلوب 
�شحادة/  حممد  حممود  �شعد  عنها/  وكيال  للمقاولت  املالك  �شركة  اعالنه/ 
الردن اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/4/23 موعدا  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1711 ت   عام - م ر- ت  -ع ن(
طالب التنفيذ/ علي بخ�س خودا بخ�س اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده: نعمان 
عظيم �شيد حممد اجلن�شية: باك�شتان املطلوب اعالنه:نعمان عظيم �شيد حممد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب  باك�شتان   عنوانه:  اجلن�شية: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/668 مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ  العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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�شجي ج��ث��م��ان ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري ال�����ش��اب��ق ع��ل��ي ك���ايف ال���ذي تويف 
الثالثاء، �شباح ام�س بق�شر ال�شعب، احد ق�شور رئا�شة اجلمهورية، 
قبل مواراته  عليه  الخ��رية  النظرة  القاء  ليتمكن اجلزائريون من 
الرى يف جنازة رئا�شية ظهرا. وكان اول الوافدين اىل ق�شر ال�شعب 
رئي�س جمل�س المة عبد القادر بن �شالح ورئي�س املجل�س ال�شعبي 
الوطني حممد العربي ولد خليفة ورئي�س املجل�س الد�شتوري الطيب 
بلعيز ورئي�س الوزراء عبد املالك �شالل ورئي�س اركان اجلي�س الفريق 
ق�شر  اىل  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  يتوجه  ومل  �شالح.  قايد 
يف  املتوفى  بلة  بن  احمد  الراحلني  الرئي�شني  مع  فعل  كما  ال�شعب 
ني�شان-ابريل 2012 وال�شاذيل بن جديد املتوفى يف ت�شرين الول-

اكتوبر من نف�س ال�شنة. وتويف الرئي�س اجلزائري ال�شبق علي كايف 
الذي حكم البالد لفرتة انتقالية )1992-1994( الثالثاء عن 
85 عاما يف جنيف، بعد ازمة �شحية مفاجئة. و وري كايف الرى 
ال�شرقية  بال�شاحية  العالية  مبقرب  ال�شهداء  مربع  يف  ام�س  ظهر 
احمد  للجزائر  ال�شابقني  الروؤ�شاء  جانب  اىل  اجلزائرية  للعا�شمة 

بن بلة وهواري بومدين وال�شاذيل بن جديد وحممد بو�شياف.
 

مبحاولته  لإدان��ت��ه  ع��ام��ا   16 بال�شجن  اأم��ريك��ي  ج��ن��دي  على  حكم 
اأ�شرار ع�شكرية اإىل عميلة يف مكتب التحقيقات الفدرايل )اإف  بيع 
العامة  النيابة  واأو�شحت  رو�شية  جا�شو�شة  باأنها  اأوهمته  اآي(  بي 
الأمريكية اأن اجلندي وليام ميالي اأقر بالتهم املوجهة اإليه، واأبرم 
واإياها اتفاقا ق�شائيا ين�س على عقوبة ال�شجن، وكذلك اأي�شا على 

ت�شريحه من اجلي�س ب�شبب عدم احرتامه ال�شرف الع�شكري.
واعتقل اجلندي البالغ من العمر 24 عاما يف اأكتوبر ت�شرين الأول 
بيعها  رو�شية  جا�شو�شة  ظنها  ام���راأة  على  عر�س  بعدما   2011
امل��راأة هي عميلة يف  اأن  له لحقا  ليتبني  �شرية،  ع�شكرية  معلومات 
ريت�شارد�شون  امل��ن��دورف  ق��اع��دة  يف  اجل��ن��دي  واعتقل  اآي.  ب��ي  الإف 
م�شاء  العقوبة  بحقه  �شدرت  حيث  باآل�شكا  اأن��ك��وراج  يف  الع�شكرية 
املوجهة  التهم  املا�شي بذنبه يف  ال�شهر  املتهم  واأقر  املا�شي.  الثنني 
الإدلء  و  الن�شباط  اإىل  والف��ت��ق��ار  التج�ش�س  حم��اول��ة  وه��ي  اإل��ي��ه 
بت�شريح كاذب ، و ن�شر معلومات م�شنفة اأ�شرار دولة . وقال م�شوؤول 
مكتب التحقيقات الفدرايل يف اآل�شكا ديردر فايك اإن اجلندي ميالي 

خان بلده مبحاولته بيع معلومات دفاعية �شرية اإىل بلد اأجنبي.
اأ�شبنا بخيبة  با�شم اجلي�س بيل كوبرنول لقد  املتحدث  ب��دوره قال 
اأمل كبرية كون اجلندي ميالي اختار هذه الطريق، ولكن ناأمل اأن 
يوؤدي اعتقاله الذي مت ب�شرعة والعقوبة القا�شية التي اأنزلت به يف 

ثني جنود اآخرين عن القيام باخليارات املوؤ�شفة نف�شها .
 

منعت ك��وري��ا ال�شمالية ام�����س وف���دا م��ن رج���ال الع��م��ال م��ن كوريا 
اجلنوبية من نقل الغذية اىل 200 من موظفيهم بقوا يف املجمع 
من  يانغ  بيونغ  اغلقته  ان  بعد  الكوريتني  بني  امل�شرتك  ال�شناعي 
طرف واحد. وطلب ع�شرة مندوبني عن ال�شركات ال123 الكورية 
ال�شناعية  املنطقة  اىل  بالتوجه  اذنا  كاي�شونغ  العاملة يف  اجلنوبية 
لتموين امل��وظ��ف��ني ال��ك��وري��ني اجل��ن��وب��ي��ني ال��ذي��ن ق����رروا ال��ب��ق��اء يف 
الوفد  وك��ان  الكوريتني.  ب��ني  املتفاقم  التوتر  م��ن  بالرغم  مكانهم 
ي�شعى اىل توفري الرز وطبق الكيم�شي ال�شا�شي يف كوريا اىل جانب 
الدوية واعلن وزير التوحيد الكوري اجلنوبي املكلف العالقات بني 
الكوريتني كيم هيونغ-�شيوك ان كوريا ال�شمالية ابلغتنا رف�س طلب 
املوؤ�شف جدا  وتابع من   . لكاي�شونغ  الع�شرة  ال�شركات  زي��ارة ممثلي 
تت�شاعف  فيما  ان�شانيا  عمال  ومنعه  الطلب  لهذا  ال�شمال  رف�س 
امل�شاكل الن�شانية مع اليام . وافاد متحدث با�شم الوزارة لفران�س 
ال��غ��ذاء ينفد ومتنع كوريا  بر�س ل اح��د مي��وت جوعا لكن خم��زون 
ال�شمالية الكوريني اجلنوبيني من الدخول اىل املجمع املوجود على 
ارا�شيها على بعد حواىل 10 كلم من احلدود منذ 3 ني�شان-ابريل 
كوري  عامل   900 بني  وم��ن  الفا.  ال53  موظفيها  منه  و�شحبت 

جنوبي يف املجمع عاد 700 اىل ديارهم.

عوا�صم

اجلزائر

�ضيول

وا�ضنطن

ا�صتئناف منع ترحيل اأبو قتادة من بريطانيا
•• لندن-يو بي اأي:

طلبت وزارة الداخلية الربيطانية ام�س احل�شول على اإذن لال�شتئناف اأمام 
الفل�شطيني  الأردين  الدين  رجل  ترحيل  منع  حكم  �شد  الأ�شمى  املحكمة 
الأ�شل عمر حممود عثمان، املعروف باأبو قتادة اإىل الأردن وُتعترب املحكمة 
الأ�شمى اأعلى �شلطة ق�شائية يف بريطانيا. ون�شبت هيئة الإذاعة الربيطانية 
)بي بي �شي( اإىل متحدث با�شم ال��وزارة قوله اإن احلكومة الربيطانية ل  
وا�شاف املتحدث �شن�شتمر يف العمل مع الأردنيني ملعاجلة امل�شائل القانونية 
الربيطانية رف�شت  ال�شتئناف  وكانت حمكمة  ترحيله  التي متنع  املعلقة 
اأواخر ال�شهر املا�شي ترحيل اأبو قتادة اإىل الأردن ملواجهة تهم على عالقة 
بالرهاب، وق�شت باأنه ميكن اأن يواجه حماكمة غري عادلة ت�شمل ا�شتخدام 
من  اأ�شبوعني  بعد  وذل��ك  �شده،  اآخرين  من  التعذيب  حتت  منتزعة  اأدل��ة 
اعادة اعتقاله واحتجازه يف ال�شجن. وقالت وزارة الداخلية الربيطانية يف 
لأن��ه ل ميثل  ال�شعي للطعن فيه  تعتزم  اإنها  تعليقها على احلكم  معر�س 
 . نهاية الطريق، واحلكومة )الربيطانية( ل تزال م�شممة على ترحيله 
املا�شي  اآذار-م��ار���س  التا�شع من  قتادة يف  اأب��و  اعتقلت  لندن  �شرطة  وكانت 
�شراحه  اط��الق  ���ش��روط  خ��رق  بتهمة  ب�شجنه  بريطانية  حمكمة  وق�شت 
بكفالة، وذلك قبل يومني من ا�شتئناف وزارة الداخلية الربيطانية حلكم 
ق�شائي منع ت�شليمه اإىل بلده الأ�شلي الأردن. واأُخلي �شبيل اأبو قتادة من 
13 ت�شرين  �شجن لونغ لرتن مبقاطعة وور�شي�شرت�شاير الربيطانية يف 
الذي  ال�شتئناف  ك�شب  اأن  بعد  م�شروطة  بكفالة  املا�شي  الثاين-نوفمرب 
رفعه �شد قرار ت�شليمه اإىل الأردن ملواجهة تهم ارهابية. وق�شت حمكمة 
قتادة  اأبو  ت�شليم  بعدم وجوب  لحقاً  الهجرة  بق�شايا  اخلا�شة  ال�شتئناف 
اإىل الأردن، حيث ادانته حمكمة غيابياً بالتورط يف موؤامرة ل�شن هجمات 
�شد اأهداف غربية ب�شبب ما اعتربته احتمال ا�شتخدام اأدلة منتزعة حتت 

التعذيب �شده عند حماكمته ، وامرت باخالء �شبيله من ال�شجن.

الحتالل يعيد فتح املعرب التجاري للقطاع

ال�صفة وغزة حتيي يوم الأ�صري الفل�صطيني

ا�ستمرار التحقيق بتفجريي بو�سطن 

�صنياتور اأمريكي يتلقى ر�صالة م�صمومة

وجورج  كلينتون  ب��ي��ل  اإدارات  م��ن 
بو�س واأوباما وم�شوؤولني ع�شكريني 
و�شجناء �شابقني، كما بحثت يف عدد 

ل يح�شى من الوثائق العلنية.
وراأ�����������س جم���م���وع���ة ال���ع���م���ل اأ����ش���ا 
جمهوري  ع�شو  وه��و  هت�شين�شون 
���ش��اب��ق يف جم��ل�����س ال����ن����واب وك���ان 
وكيل وزارة الأم��ن الداخلي خالل 
جونز  وجيم�س  بو�س،  ج��ورج  اإدارة 
�شابق  دمي����ق����راط����ي  ع�������ش���و  وه������و 
بالكونغر�س وعمل �شفريا للوليات 

املتحدة باملك�شيك.

•• وا�صنطن-وكاالت:

م�شتقلة  عمل  جمموعة  اأ���ش��درت 
اأم�س الأول تقريرا ندد مبمار�شات 
ال���ش��ت��ج��واب ال��ت��ي ك��ان��ت متبعة يف 
ع��ه��د ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جورج 
امل�شوؤولني  اأك���رب  اإن  ق��ائ��ال  ب��و���س، 
امل�شوؤولية  يتحملون  الأم��ريك��ي��ني 
التعذيب  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  النهائية 
ن��ح��و ل يقبل اجل���دل وحثت  ع��ل��ى 
اأوباما  ب���اراك  الرئي�س  املجموعة 
يف  الع��ت��ق��ال  مع�شكر  اإغ���الق  على 

غوانتانامو بنهاية العام 2014.
 11 من  املكونة  املجموعة  واأع��دت 
اأبحاث  مركز  �شكلها  والتي  ع�شوا 
امل�����ش��روع ال��د���ش��ت��وري، واح����دة من 
اأكر الدرا�شات �شمول عن املعاملة 
تورطهم  يف  للم�شتبه  الأم��ريك��ي��ة 
يف الإره��������اب. وت���ق���ع ال���درا����ش���ة يف 
التقرير  وتو�شل  �شفحة.   577
اأي وق��ت من  اأن��ه مل يوجد يف  اإىل 
قبل على الإط��الق ذلك النوع من 
والتف�شيلية  امل��درو���ش��ة  امل��ب��اح��ث��ات 
�شبتمرب   11 ب���ع���د  ج�����رت  ال����ت����ي 
)اأي����ل����ول( م��ب��ا���ش��رة وال���ت���ي �شملت 
ب�شاأن  م�شت�شاريه  وك��ب��ار  الرئي�س 
اإيقاع  وق��ان��ون��ي��ة  وم��الءم��ة  حكمة 
الأمل والتعذيب ببع�س املحتجزين 
اإن��ه ل جدال  يف معتقالتنا ، وق��ال 
متورطة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  يف 
وو�شفت   . ال��ت��ع��ذي��ب  مم��ار���ش��ة  يف 
لأجل  ال�شجناء  احتجاز  املجموعة 

باملقيت  غري حمدد يف غوانتانامو 
وغ���ري امل��ق��ب��ول، م��وؤك��دة اأن���ه يجب 
ال���ق���وات  م����غ����ادرة  م����ع  ي��ن��ت��ه��ي  اأن 
الأمريكية اأفغان�شتان العام املقبل. 
�شجناء  مب��ح��اك��م��ة  اأو�����ش����ت  ك���م���ا 
166 يف  وع����دده����م  غ��وان��ت��ان��ام��و 
اأو  ع�����ش��ك��ري��ة،  اأو  م��دن��ي��ة  حم���اك���م 
نقلهم  اأو  اأوط��ان��ه��م،  اإىل  اإع��ادت��ه��م 
اإىل دول لن تعذبهم، اأو نقلهم اإىل 
التقرير  وي��اأت��ي  اأم��ريك��ي��ة.  �شجون 
يف غمرة م��زاع��م ج��دي��دة ع��ن �شوء 
اإذ  ب��ك��وب��ا،  غ��وان��ت��ان��ام��و  يف  املعاملة 

ي��ق��ول م�����ش��وؤول��ون اأم���ريك���ي���ون اإن 
الطعام  عن  ي�شربون  �شجينا   43
العمل  وت�����ش��م جم��م��وع��ة  ح��ال��ي��ا. 
اأع�������ش���اء ���ش��ي��ا���ش��ي��ني ب����ارزي����ن من 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 
وج��رال��ني متقاعدين وخ���رباء يف 
قد  وكانت  والأخالقيات.  القانون 
اأم�����ش��ت ع��ام��ني يف درا���ش��ة معاملة 
للمعتقلني  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
 11 هجمات  بعد  احتجزوا  الذين 
واأجرت   ،2001 �شبتمرب-اأيلول 
م��ق��اب��الت م��ع م�����ش��وؤول��ني �شابقني 

•• القد�س املحتلة-غزة-وكاالت:

اأعادت ال�شلطات ال�شرائيلية ام�س فتح معرب كرم اأبو 
غزة  بقطاع  رف��ح  مدينة  �شرق  جنوب  التجاري  �شامل 
عن  وفا  الر�شمية  الفل�شطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
غزة،  قطاع  يف  الب�شائع  اإدخ���ال  تن�شيق  جلنة  رئي�س 
رائد فتوح، قوله ان ال�شلطات ال�شرائيلية قررت فتح 
املعرب ومن املقرر دخول380 �شاحنة حمملة بب�شائع 
املوا�شالت  وق��ط��اع  وال���زراع���ي  ال��ت��ج��اري  للقطاعني 
وامل�شاعدات، من �شمنها 20 �شاحنة حمملة باحل�شمة 
ال��ت��ج��اري اخل��ا���س وك��م��ي��ات م��ن الأ�شمنت  ل��ل��ق��ط��اع 
الدولية  بامل�شاريع  اخلا�شة  واحل�شمة  البناء  وحديد 

و�شيتم �شخ كميات حمدودة من غاز الطهي .
ليومني  املعرب  اقفلت  ال�شرائيلية  ال�شلطات  وكانت 
ب�����ش��ب��ب الأع���ي���اد ال��ي��ه��ودي��ة ويف غ�����ش��ون ذل����ك، اعلن 
الفل�شطيني  الرئي�س  ان  ام�����س  فل�شطيني  م�����ش��وؤول 
للقاء  املقبل  ال�شبت  �شوف يزور تركيا  حممود عبا�س 

امل�شوؤولني التراك.
وق���ال ه��ذا ال�����ش��وؤول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان عبا�س 
ت�شتغرق  زي���ارة  يف  املقبل  ال�شبت  تركيا  ي���زور  ���ش��وف 
يومني يلتقي خاللها الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول 
ورئي�س الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير اخلارجية 

احمد داود اوغلو .
وكان ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الحمد 
اعلن الثنني املا�شي ان عبا�س �شيزور تركيا ال�شبوع 

املقبل، وانتقد اعالن رئي�س الوزراء الرتكي نيته زيارة 
الفل�شطينية  املقبل. وقال لالذاعة  ال�شهر  قطاع غزة 
الر�شمية ان زيارة اأي م�شوؤولني كبار عرب وم�شلمني 
واأجانب اإىل قطاع غزة دون تن�شيق م�شبق مع القيادة 
ال�شرعية الفل�شطينية متثل دعما لالنق�شام وحماولة 

تعميقه مبا فيها زيارة اردوغان .
الأربعاء  ام�س  الفل�شطينيون  احيا  اأخ���رى،  جهة  من 
املجل�س  اأق���ره  ال��ذي  الفل�شطيني  الأ���ش��ري  ي��وم  ذك��رى 
يوم  ب��اع��ت��ب��اره   1974 ع���ام  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال��وط��ن��ي 
الحتالل  ���ش��ج��ون  يف  وت�شحياتهم  ل��الأ���ش��رى  وف����اء 
فل�شطينية  حقوقية  م�شادر  اأف��ادت  وقد  الإ�شرائيلي. 
ب����اأن الأ����ش���رى يف ال�����ش��ج��ون الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ���ش��رع��وا يف 

اإ�شراب مفتوح عن الطعام ملدة يوم واحد.
وي��ح��ت��ف��ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ب��ه��ذا ال���ي���وم م���ن ك���ل عام 
ب��ال��ذك��رى ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل الإف�����راج ع��ن حم��م��ود بكر 
حجازي �شمن اأول عملية تبادل لالأ�شرى بني اإ�شرائيل 

والفل�شطينيني جرت يف 17 اأبريل-ني�شان 1974.
املنا�شبة  ه���ذه  الفل�شطينيون  يحيي  ال��ع��ام  ه���ذا  ويف 
اإطالق �شراح الأ�شري الفل�شطيني �شامر  اإىل  بالدعوة 

العي�شاوي امل�شرب عن الطعام منذ عدة اأ�شهر.
الأملانية  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  وق���ال���ت م�����ش��ادر ح��ق��وق��ي��ة 
اإ�شرابا  اأع��ل��ن��وا  الح���ت���الل  ���ش��ج��ون  يف  الأ����ش���رى  اإن 
مفتوحا ليوم واحد، احتجاجا على ا�شتمرار املماطلة 
منذ  امل�شربني  زمالئهم  الإف��راج عن  يف  الإ�شرائيلية 
ف����رتات خم��ت��ل��ف��ة، خ�����ش��و���ش��ا ال��ع��ي�����ش��اوي ال����ذي دخل 

اإ�شرابه عن الطعام يومه ال�270 على التوايل.
ال�شلطة  الأ���ش��رى وامل��ح��رري��ن يف  ���ش��وؤون  ووف��ق وزارة 
يبلغ  اإ�شرائيل  ل��دى  الأ���ش��رى  ع��دد  ف��اإن  الفل�شطينية 
4900 معتقل، بينهم 14 امراأة، و14 نائبا باملجل�س 
الت�شريعي، اإ�شافة لوزيرين �شابقني وع�شرات القيادات 

ال�شيا�شية وال�شحفيني.
وذكر تقرير وزارة الأ�شرى اأن عدد املعتقلني الإداريني 
و�شل اإىل 168 معتقال اإداريا دون تهمة اأو حماكمة.

املعتقلني  ب��اأع��داد  ارت��ف��اع��ا  ثمة  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
طفال،   235 اإىل  ع���دده���م  و����ش���ل  ح��ي��ث  الأط����ف����ال 
تقل  طفال   35 بينهم  ال�18  اأع��م��اره��م  ت��ت��ج��اوز  مل 
اأعمارهم عن 16 عاما، كما ت�شري البيانات اإىل وجود 

املوؤبد  بال�شجن  اأحكام  بحقهم  �شدرت  معتقال   523
مدى احلياة ملرة واحدة اأو مرات عديدة.

وقد و�شل عدد املعتقلني املر�شى نهاية ال�شهر املا�شي 
لعمليات عاجلة  170 بحاجة  بينهم   ،1200 قرابة 
و25  خمتلفة،  اإعاقات  من  يعانون  و85  و�شرورية، 

اأ�شيبوا مبر�س ال�شرطان، وفق التقرير احلقوقي.
وي��ن��ظ��ر ك��ث��ري م��ن الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني اإىل اإط����الق �شراح 
الأ�شرى الفل�شطينيني على اأنه خط ل ينبغي جتاوزه، 

قائلني اإن الأمر يتعلق باملتهمني بقتل اإ�شرائيليني.
املعايري،  ه��ذه  ك�شرت  الأ���ش��رى  ت��ب��ادل  �شفقات  لكن 
واأثارت يف الوقت ذاته انتقادات اإ�شرائيلية داخلية �شد 

احلكومة.

ال�شور  خ��الل  م��ن  م�شاعدتهم  اإىل  امل���اراث���ون  �شباق 
احلادث،  موقع  ق��رب  التقطوها  التي  والفيديوهات 
املراقبة  كامريات  ت�شجيالت  املحققون  يراجع  بينما 
الأم��ن��ي��ة يف ال�����ش��رك��ات ال��ق��ري��ب��ة م��ن امل��وق��ع وو�شف 
اإد دافي�س الهجوم باأنه اأكر  مفو�س �شرطة بو�شطن 

•• وا�صنطن-وكاالت:

مظروفا  املا�شية  قبل  الليلة  اأمريكي  �شيناتور  تلقى 
من  يومني  بعد  وذل��ك  القاتل،  الري�شني  �شم  يحتوي 
تفجريي بو�شطن وقال م�شوؤول التحقيق يف انفجاري 
عن  م�شوؤوليتها  منظمة  اأي  تعلن  مل  اإن���ه  بو�شطن 

النفجارين اللذين وقعا اأثناء ماراثون بو�شطن.
اأن  احتمالية  اإىل  الحت��ادي  التحقيقات  مكتب  واأ�شار 
يف  و�شعت  ق��د  الهجوم  يف  امل�شتخدمة  القنابل  تكون 

طنجرة �شغط. 
داخلية  الرو�شي جهات  واتهم ع�شو مبجل�س الحتاد 

يف الوليات املتحدة بتدبري الهجمات.
مادة  ب���اأن  ال�شحفيني  دارب���ن  دي��ك  ال�شيناتور  واأب��ل��غ 
عن  اجل��م��ه��وري  ال�شيناتور  اإىل  م��ظ��روف  يف  اأر���ش��ل��ت 
اأنها  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ث��ب��ت  وي��ك��ر،  روج����ر  ولي����ة م�شي�شبي 
التحقيقات  مكتب  اأبلغ  بعدما  وذل��ك  الري�شني،  م��ادة 
الحتادي جمموعة من امل�شرعني بالأمر. والري�شني 

�شم قاتل ي�شتخرج من بذور نبات اخلروع.
واأ�شار م�شوؤول التحقيق يف انفجاري بو�شطن ريت�شارد 

دي لورييه اإىل اأن مكتب التحقيقات لي�س لديه حاليا 
معلومات قاطعة عن م�شتبه بهم، م�شيفا اأن امل�شوؤول 

عن الهجوم قد يكون �شخ�شا اأو جمموعة.
دي�شالورير�س  ري��ك  التحقيقات  مكتب  عميل  ولفت 
بو�شطن  هجوم  يف  ا�شتخدمت  التي  القنابل  اأن  اإىل 

رمبا كانت مو�شوعة يف قدر �شغط .
باأنه من  يعتقد  كان يحلل حطاما  املكتب  اأن  واأ�شاف 
بقايا القنبلتني، ومن بينه جزء من النايلون الأ�شود 
رمبا يحتوي معدات وكرات معدنية �شلبة وم�شامري 

كانت داخل العبوات النا�شفة.
التحقيق يف  ي���رتاأ����س  ال���ذي  دي�����ش��الوري��ر���س  ورف�����س 
الهجوم، التعليق ب�شاأن امل�شتبه يف تورطهم يف الهجوم، 
عنا�شر  ح��ول  حت��وم  �شبهات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  عما  اأو 
اإرهابية حملية اأو اأجنبية وقال اإن التحقيقات �شتمتد 
الأدل���ة،  جميع  لتتبع  بو�شطن  م��ن  اأب��ع��د  ه��و  م��ا  اإىل 
العنا�شر  لتحديد  الأر���س  اآخ��ر  اإىل  �شنذهب  م�شيفا 
ال�شنعاء، و�شنبذل كل ما  امل�شوؤولة عن هذه اجلرمية 

با�شتطاعتنا لتقدميهم اإىل العدالة .
ودع������ا امل���ح���ق���ق���ون اجل���م���اه���ري ال���ت���ي ك���ان���ت حت�شر 

واتهم  اإدارت��ن��ا  تاريخ  معها يف  تعاملنا  معقدة  جرمية 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة يف جم��ل�����س الحت���اد 
جماعات  اأ�شماهم  من  مارجيلوف  ميخائيل  الرو�شي 
داخلية متطرفة دبرت الهجوم يف بو�شطن بطلب من 

اأطراف مرتبطة ب�شبكات الإرهاب الدويل.

فيا�ص يدعو للتعجيل بالنتخابات الفل�صطينية
لإعادة بناء نظامن����ا ال�ش���يا�شي وحتقيق اأهدافنا الوطنية .

متتني  اإىل  املرحلة  ه��ذه  يف  ما�شة  ح��اج��ة  ثمة  اأن  واأ���ش��اف 
جبهتنا الداخلية واإزاحة كل مظاهر ال�شعف يف بنية نظامنا 

ال�شيا�شي .
ب��اق يف احلياة  اأن��ه  ال��غ��رب  ال��ذي يحظى بثقة  واأك���د فيا�س 
ال�شيا�شية، وقال اأود اأن اأوؤكد لكم اأن التنحي عن هذه املهمة 
ب��اأي ح��ال التخلي ع��ن الفعل  )رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة( ل يعني 

والإ�شهام .
واأع����رب يف حديثه الإذاع����ي الأخ���ري ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن تتمكن 
احلكومة اجلديدة من البناء على ما اأجنز وموا�شلة ح�شد 
�شعبنا  �شمود  لتعزيز  الإمكانات  اأق�شى  وا�شتثمار  الطاقات 

•• رام اهلل-وكاالت: 

فيا�س  ���ش��الم  امل�شتقيل  الفل�شطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  دع���ا 
الت�شريعية  النتخابات  باإجراء  التعجيل  اإىل  الأربعاء  ام�س 
والرئا�شية لإعادة بناء النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني، موؤكدا 

اأنه لن يعتزل ال�شيا�شة.
ا�ش����تقالت�����ه  بع������د  ل�������ه  ت�شري����ح  اأول  يف  في��������ا�س  وق��ال 
اإذاع��������ي م�ش�����جل اعت�����اد اإجراءه  ي�����وم ال��ش������بت يف حدي������ث 
اأ�شبوعيا لعل احرتام وعي املواطن ودوره يف اإجن�������از ه��������ذا 
اإىل  ال��ع��ودة  يتطلب  الفل�شطينية(  ال��دول��ة  )اإق��ام��ة  الأم���ر 
ال�ش�عب واإجراء النتخابات العامة باعتبارها املدخل الوحيد 

وقدرته على املزيد من الإ�شهام يف معركة التحرر الوطني 
ا�شتقالة فيا�س بعد خالفات  الدميقراطي وجاءت  والبناء 
التحرير  ح��رك��ة  قبل  م��ن  ل��ه وحلكومته  ح���ادة  وان��ت��ق��ادات 
عبا�س  ال��رئ��ي�����س حم��م��ود  يتزعمها  ال��ت��ي  )ف��ت��ح(  ال��وط��ن��ي 
اأن جتتمع القيادة الفل�شطينية اليوم اخلمي�س  ومن املقرر 
برئا�شة عبا�س لبحث مو�شوع ت�شكيل احلكومة الفل�شطينية 

اجلديدة.
اخلي����ارات،  من  جمل������ة  عبا�س  اأم������ام  اأن  مراقب�����ون  ويرى 
حركة  م��ع  الت��ف��اق  ب��ع��د  برئا�شتته  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  منها 
لالنتخابات  م���وع���د  ع��ل��ى  ح��م��ا���س  الإ����ش���الم���ي���ة  امل���ق���اوم���ة 
م�ش�������تقلة  �ش����خ�شية  تكليف  اأو  والرئا�ش������ية،  الت�ش��������ريعية 

بت�ش����������كيل احلكوم������������ة اجلدي�����������دة.
وقد تعالت يف الفرتة الأخرية اأ�شوات داخل فتح تطالب باأن 
يكون رئي�س الوزراء القادم من جلنتها املركزية يف حال عدم 
امل�شي يف تنفيذ اتفاق امل�شاحلة مع حما�س وت�شكيل حكومة 

من امل�شتقلني برئا�شة عبا�س.
 2006 عام  جرت  عامة  فل�شطينية  انتخابات  اآخ��ر  وكانت 
التي  ال�شيا�شية  الأزمة  بالأغلبية فيها، لكن  وفازت حما�س 
ن�شبت بني فتح وحما�س دفعت الأخرية اإىل اإدارة حكم قطاع 
التي  فتح  عنا�شر من حركة  مع  ا�شتباكات  بعد  فقط  غ��زة 
وكلف  احل��ك��وم��ة  اإق��ال��ة   2007 ع��ام  عبا�س  رئي�شها  اأع��ل��ن 

فيا�س ت�شكيل حكومة جديدة.

ال�صودان يفرج عن 7 تقرير اأمريكي ينتقد غوانتانامو ويدين بو�ص
�صباط خططوا لنقالب

•• اخلرطوم-ا ف ب:

اف���رج ام�����س ع��ن �شبعة ���ش��ب��اط يف 
يف  عليهم  حكم  ال�شوداين  اجلي�س 
ال�شابع من ني�شان-ابريل بال�شجن 
وخم�س  �شنتني  ب��ني  ت����رتاوح  مل���دد 
ال��ق��ي��ام مبحاولة  ب��ت��ه��م��ة  ���ش��ن��وات 
افاد  2012، على ما  انقالبية يف 
افرج  وق��د  ب��ر���س.  فران�س  مرا�شل 
اخرين  �شابطني  عن  يومني  قبل 

ادينا معهم.
وت���وج���ه ال�����ش��ب��اط ال�����ش��ب��ع��ة وهم 
يرتدون ثيابا مدنية ويهتفون اهلل 
، اىل منزل اح��ده��م، حممد  اك��رب 
باق�شى  عليه  حكم  ال��ذي  ابراهيم 
ح���ك���م، وا���ش��ت��ق��ب��ل��ه��م ه���ن���اك مئات 
الن�شار والق��ارب واجل��ريان وهم 

يطلقون النار يف الهواء.
ومل تت�شح بعد ا�شباب هذا الفراج 
لكن اجلي�س اكد ان ال�شباط طلبوا 
العفو يف التا�شع من ني�شان-ابريل 
�شيا�شيون  معتقلون  انهم  وق��ال��وا 
وه�����ي ف���ئ���ة وع�����د ال���رئ���ي�������س عمر 
الب�شري يف الول من ني�شان-ابريل 

بانه �شيفرج عنها.
الن  لل�شحافيني  ابراهيم  و�شرح 
انتهت  ق��د  والق�شية  اح���رار  نحن 
الن�شار  ورف������ع   ، ل���ن���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�شطبوا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��ع��ة  ال���رج���ال 
م���ن اجل��ي�����س ع��ل��ى اك��ت��اف��ه��م وهم 
خراف  ارب��ع��ة  وذب��ح��ت  يبت�شمون، 

لالحتفال بالفراج عنهم.

قنديل: �صنت�صدى ملحاولت 
بث الفرقة بني امل�صريني

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأع����ل����ن رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
ام�س  ق���ن���دي���ل،  ه�������ش���ام  امل�������ش���ري 
�شتوا�شل  ب������الده  اأن  الأرب������ع������اء، 
الت�شدي لكل حماولت بث الُفرقة 

واإ�شعال الفتنة بني امل�شريني .
اجتماع  خ������الل  ق����ن����دي����ل،  وق�������ال 
بني  ال��ع��الق��ة  اإن  ال�����وزراء  جمل�س 
م�شلمي م�شر واأقباطها لن تتاأثر 
اأفراد  يحركها  مقيتة  مب�شاحنات 

وقوى ل تريد اخلري مل�شر .
و�شعب  احل���ك���وم���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
ي�شتمرون يف  �شوف  العظيم  م�شر 
الت�شدي لكل يد عابثة ت�شعى لبث 
اأبناء  بني  الفتنة  واإ�شعال  الفرقة 
الوطن الواحد ، داعياً اإىل التعامل 
مع تلك الأزم���ات مبا تتطلبه من 
الفر�شة  ت��ف��وي��ت  اأج����ل  م���ن  وع���ي 
واليائ�شة  البائ�شة  املحاولت  على 
وقالت   . ال���وط���ن���ي  ال�����ش��ف  ل�����ش��ق 
بداأ  الجتماع  اأن  باملجل�س  م�شادر 
الداخلية  وزي����ر  ع��ر���ش��ه  ب��ت��ق��ري��ر 
واقع  حول  اإبراهيم  حممد  اللواء 
الأو�شاع الأمنية يف البالد، وجهود 
اأجهزة الأمن يف حتديد ومالحقة 
عنف  اأح����داث  يف  ���ش��ارك��ت  عنا�شر 
طائفي �شهدتها مدينة اخل�شو�س 
وحم����ي����ط م���ب���ن���ى ال����ك����ات����درائ����ي����ة 
بالقاهرة  العبا�شية  املرق�شية بحي 
موؤخراً واأ�شفر عن قتلى وجرحى. 
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انتخابات املحافظات العراقية اختبار لال�صتقرار 
•• بغداد-ا ف ب:

لنتخاب  ال�شبت  العراقيون  ي�شوت 
اع�������ش���اء جم��ال�����س امل���ح���اف���ظ���ات، يف 
القوات  رح��ي��ل  م��ن��ذ  ان��ت��خ��اب��ات  اول 
الم��ريك��ي��ة ع���ن ال���ب���الد ن��ه��اي��ة عام 
ل�شتقرار  اخ��ت��ب��ارا  متثل   ،2011

او�شاع البالد ال�شيا�شية والمنية.
والن��ت��خ��اب��ات احل��ال��ي��ة، ه��ي الوىل 
م��ن��ذ الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة التي 
وت�شكل   ،2010 اجريت مطلع عام 
رئي�س  ���ش��ع��ب��ي��ة  مل�����ش��ت��وى  اخ���ت���ب���ارا 
الذي يخو�س  املالكي  ال��وزراء نوري 
يف  ال�شيا�شيني  �شركائه  م��ع  تناف�شا 
بالتفرد  يتهمونه  ال��ذي��ن  حكومته 

بال�شلطة والرتاجع عن التفاقات.
يف غ�شون ذلك، تتوا�شل التظاهرات 
النبار  حم��اف��ظ��ات  يف  ا���ش��ه��ر  م��ن��ذ 
ونينوى و�شالح الدين ذات الغالبية 
�شيا�شة  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا  ال�����ش��ن��ي��ة 
ت���ق���وي�������س ال����ع����رب ال�������ش���ن���ة ال���ذي���ن 
مبمار�شتها  املالكي  حكومة  يتهمون 
البالد،  او�����ش����اع  ت���وت���ر  يف  زاد  وم����ا 
اليام  خ��الل  العنف  موجة  ت�شاعد 
الخرية يف عموم البالد التي �شهدت 
م�شل�شل عنف بلغ ذروته خالل عامي 
ع�شرات  خ��ل��ف  و2008   2006
الف ال�شحايا اغلبهم من املدنيني.

الن���ت���خ���اب���ات يف نف�س  ول����ن جت����رى 
اليوم يف حمافظتي النبار ونينوى، 
18 حم��اف��ظ��ة يف عموم  ا���ش��ل  م���ن 
البالد، ب�شبب عدم ا�شتقرار الو�شاع 
اجلهات  ت���ق���دي���ر  ح�����ش��ب  الم���ن���ي���ة 

على  يتفق  م��ا  ون����ادرا  ط��ري��ق معقد 
ذلك  منذ  القوانني  م��ن  اي  ت�شريع 

احلني.
وكمح�شلة لذلك، غالبية الناخبني 
ل يثقون بتح�شن الو�شاع، خ�شو�شا 
ب���������ش����وء اخل����دم����ات  يف م�����ا ي���ت���ع���ل���ق 
الف�شاد  ���ش��ي��وع  ظ��ل  ويف  ال���ش��ا���ش��ي��ة 

وارتفاع معدلت البطالة.
وت��ت��ب��ن��ى جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات التي 
الذين  امل��ح��اف��ظ��ني  ت�شمية  تنتخب 
الدارية  الم���ور  م�شوؤولية  يتولون 
العمار،  اع����ادة  وم�����ش��اري��ع  وامل��ال��ي��ة 

ومتابعة �شري المور املحلية.
ونادرا ما ت�شري احلمالت النتخابية 
تركز  او  اي��دي��ول��وج��ي��ة  ب���اجت���اه���ات 
تبني  رغ��م  ال�شيا�شية،  العملية  على 
جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��دي��د من 

الق�شايا اخلالفية.
املتناف�شة  الح�����زاب  حت�����ش��د  ل��ذل��ك 
الهوية  اىل  ا����ش���ت���ن���ادا  ال���ن���اخ���ب���ني 

الطائفية والتنية او الع�شائرية.
يحق  الذين  العراقيني  ع��دد  ويقدر 
 13 بحواىل  ال�شبت  الت�شويت  لهم 
مليون ون�شف املليون، يف النتخابات 
التي يتناف�س فيها اكر من ثمانية 
مقعدا  ب378  للفوز  مر�شح  الف 
ورغ�����م ت���راج���ع م���ع���دلت ال��ع��ن��ف يف 
ال�����ع�����راق م���ق���ارن���ة ب��������ذروة احل����رب 
يواجه  ال��ب��ل��د  زال  م���ا  ال��ط��ائ��ف��ي��ة، 
حت���دي���ات ام��ن��ي��ة ك��ب��رية ي��ق��ف وراء 
بتنظيم  يرتبطون  م�شلحون  اغلبها 
ال����ق����اع����دة وي����ن����ف����ذون ه���ج���م���ات يف 

حماولة لتقوي�س الإ�شتقرار.

ع���ل���ى ا����ش�������س ط���ائ���ف���ي���ة، واك������ر من 
النتخابات املا�شية بالتاأكيد.

امل�شكلة  وا�شاف ان ما يحدث يروي 
زلت  م��ا  وان���ا  ال��ع��راق،  يف  ال�شا�شية 
ان��ت��ظ��ر ���ش��خ�����ش��ا م���ا مي��ك��ن��ه اج����راء 
ح�������وارا ����ش���ي���ا����ش���ي���ا...ال���ف���وارق بني 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى الغلب  الح�����زاب 

لي�شت �شيا�شية .
منذ  ال�شيا�شية،  العملية  ان  وي��ب��دو 
اجراء النتخابات الربملانية املا�شية 
ال�شيا�شيون  ب��ع��ده��ا  خ���ا����س  ال���ت���ي 
تو�شلوا  ح��ت��ى  ط��وي��ل��ة  م��ف��او���ش��ات 
اىل اختيار رئي�س ال��وزراء، ت�شري يف 

مر�شحا   14 قتل  فقد  احلكومية. 
ل��ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات يف ع��م��وم البالد، 
القائمة  م���ر����ش���ح���ي  م����ن  اغ���ل���ب���ه���م 
رئي�س  ي��ت��زع��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���راق���ي���ة 
ال��وزراء ال�شبق اي��اد ع��الوي، خالل 
اليام املا�شية ولن ي�شارك الناخبون 
كركوك  ه����ي  حم���اف���ظ���ات  ارب������ع  يف 
امل��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه��ا، وحم��اف��ظ��ات اربيل 
وال�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة وده�����وك ال��ت��ي متثل 
ال�شمايل  ال���ع���راق  ك��رد���ش��ت��ان  اق��ل��ي��م 

للت�شويت يف نف�س اليوم.
النتخابات  زال��ت  م��ا  ك��رك��وك،  ففي 
اخلالفات  ب�����ش��ب��ب  م��ع��ل��ق��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

ال�شيا�شية بني احلكومة املركزية يف 
بغداد وحكومة اقليم كرد�شتان الذي 
القليم  من  ج��زءا  لعتبارها  ي�شعى 
املحلية  الن��ت��خ��اب��ات  ك��م��ا ل جت���ري 
يف حم��اف��ظ��ات اق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان، يف 
العراقية  املحافظات  الوقت مع  ذات 
الباقية، و�شتجرى يف وقت قريب يف 

الثامن من ايلول �شبتمرب املقبل.
مدير  ه�����او������س  ك���ر����ش���ب���ي���ت  وي�������رى 
ال�شت�شارية  اورا����ش���ي���ا  جم��م��وع��ة 
افريقيا  و���ش��م��ال  الو����ش���ط  ل��ل�����ش��رق 
ان  لها،  مقرا  لندن  من  تتخذ  التي 
ال�شتقطاب  تبلور  النتخابات  ه��ذه 

حمكمة باك�صتانية متدد الكفالة مل�صّرف 
•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

ال��ع��ل��ي��ا يف له�����ور، ام�س،  م����ددت امل��ح��ك��م��ة 
الباك�شتاين  ل��ل��رئ��ي�����س  امل���وؤق���ت���ة  ال��ك��ف��ال��ة 
ني�شان-  24 حتى  م�شّرف،  برويز  ال�شابق 
رئي�شة  اغ��ت��ي��ال  بق�شية  اجل�����اري،  اأب���ري���ل 
الوزراء ال�شابقة بنظري بوتو عام 2007.

واأفادت و�شائل اإعالم باك�شتانية اأن املحكمة 
العليا يف لهور فرع روالبندي، التي تنظر 
بق�شية اغتيال بوتو، مددت الكفالة املوؤقتة 
التي كانت قد منحت مل�شّرف يف 22 اآذار-

ني�شان-اأبريل   24 اإىل  ال��ف��ائ��ت  م���ار����س 
اجلاري.

اأي�شاً  خ���ان،  �شامي  املحكمة  قا�شي  واأم���ر 
 18535 بقيمة  اأم��ن��ي��ة  ���ش��ن��دات  بتقدمي 
اأمام  �شخ�شياً  م�����ش��ّرف  م��ث��ل  وق���د  دولراً 
اأمنية  حرا�شة  حتت  و�شلها  التي  املحكمة 
م�شددة وهذه املرة الثالثة التي ميثل فيها 
م�شرف اأمام املحكمة منذ عودته اإىل البالد 
يف 24 اآذار-مار�س للم�شاركة يف النتخابات 
بعد �شنوات من املنفى الختياري، وقد منح 

عدة مرات متديداً للكفالة بق�شية بوتو.

وم�����ددت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف اإ����ش���الم اآب����اد، 
املوؤقتة  ال��ك��ف��ال��ة  ال���ف���ائ���ت،  اجل��م��ع��ة  ي����وم 
اجلاري،  ني�شان-اأبريل   18 حتى  مل�شّرف، 
بق�شية فر�س نظام طوارئ يف البالد عام 
الإقامة  يف  الق�شاة  مئات  وو�شع   ،2007

اجلربية.
العائد  ال�شابق،  الباك�شتاين  وُمنع الرئي�س 
اإىل البالد من املنفى الطوعي، من امل�شاركة 
يف  �شتجري  التي  الت�شريعية  بالنتخابات 
تر�شحه  اأوراق  ورف�شت  املقبل،  اأيار-مايو 

عن 4 دوائر انتخابية.

•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

قتل خم�شة اأ�شخا�س واأ�شيب اآخرون ام�س الأربعاء، يف 
غارة جوية نفذتها طائرة اأمريكية من دون طيار على 
مقاطعة جنوب وزير�شتان القبلية الباك�شتانية املحاذية 

للحدود مع اأفغان�شتان. 
حملي  م�شوؤول  عن  الفرن�شية  ال�شحافة  وكالة  ونقلت 
الأمريكية  ال��ط��ائ��رة  اإن  ق��ول��ه  ه��وي��ت��ه  ع��ن  تك�شف  مل 
اأطلقت �شاروخني باجتاه قاعدة ع�شكرية تابعة حلركة 
واأ�شابت  احلركة  من  عنا�شر  خم�شة  وقتلت  طالبان، 

اثنني اآخرين بجروح.
الباك�شتانية عن م�شادر  تي يف  قناة جي  نقلت  بدورها 
ا�شتهدفت  الأم��ريك��ي��ة  ال��ط��ائ��رة  اإن  قولها  ا�شتخبارية 
جممعا �شكنيا يف منطقة بابار غار، مما اأ�شفر عن مقتل 

اآخرين ومل  اأ�شخا�س على الأقل واإ�شابة �شبعة  خم�شة 
تعلق ال�شلطات ال�شيا�شية والع�شكرية يف املناطق القبلية 

على املو�شوع.
م��ن دون  ع���ادة ط��ائ��رات  ت�شتخدم  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  ي��ذك��ر 
طيار ل�شّن غارات ت�شتهدف م�شلحني باملنطقة القبلية 
الباك�شتانية قرب احلدود الأفغانية، مما يثري امتعا�س 
ي�شقطون �شحيتها  اإن مدنيني  يقولون  الذين  ال�شكان 
الهجمات  تلك  تعد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  غ��ري  اأي�����ش��ا، 

و�شيلة هامة يف حربها على ما ت�شميه الإرهاب.
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��ط��ي��ات  ووف���ق���ا 
الأمريكية  ال���غ���ارات  ق��ت��ل��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ال�شحفية 
 3577 اأك��ر من  دون طيار  الطائرات من  با�شتخدام 
 884 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ك���ان   ،2004 ال���ع���ام  م��ن��ذ  �شخ�شا 

مدنيا.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

يتابع امل�شلمون المريكيون بقلق اخر تطورات التحقيق حول 
اع��ت��داء بو�شطن ال��دام��ي ال��ذي وق��ع الث��ن��ني، متخوفني من 
تبعات احتمال تورط ا�شالميني فيه كما ح�شل بعد اعتداءات 
م�شلمة  جمعيات  ع��دة  وبثت   .2001 ايلول-�شبتمرب   11
يف  القنبلتني  ان��ف��ج��ار  تلت  ال��ت��ي  الوىل  ال�����ش��اع��ات  ب��ي��ان��ات يف 
ماراثون بو�شطن )م�شات�شو�شيت�س، �شمال �شرق( تدين ب�شدة 
العتداء الذي ا�شفر عن �شقوط ثالثة قتلى واكر من مئة 
جريح. واعلن املحققون الثالثاء ان فر�شيات مرتكبي العتداء 
المريكي  املتطرف  اليمني  م��ن  ح��رك��ات  ت�شمل  ج��دا  وا�شعة 
اىل جماعات ا�شالمية يف اخلارج مثل تنظيم القاعدة واعلن 
المريكية  ال��ع��الق��ات  جمل�س  با�شم  ال��ن��اط��ق  ه��وب��ر  اب��راه��ي��م 
ال�شالمية ان اجلمعية قد تلقت الت�شالت احلاقدة العادية 
لكنها لي�شت خطرية جدا يف الوقت الراهن، م�شددا على ادانة 

العتداء. و�شرح لفران�س بر�س اننا ل تريد ان نعطي النطباع 
باننا من�شغلون اكر باعمال تخريب م�شجد او �شيء من هذا 
ال�شخا�س  م��ن  ع��دد  ارواح  ح�شد  اع��ت��داء  م��ن  اك��ر  القبيل، 
امل�شائل، هناك  . وتابع لكن يف هذه  وا�شاب ع��ددا اكرب بكثري 
امل�شلمني،  من  النتقام  احتمال  روؤو���ش��ن��ا:  يف  به  نحتفظ  ام��ر 

�شرى كيف يتطور التحقيق .
وقد ازداد عدد اجلرائم واجلنح املرتبطة بالكراهية العن�شرية 
كثريا  املتحدة،  الوليات  يف  والعرب  امل�شلمني  ت�شتهدف  التي 
بعد اعتداءات 11 ايلول �شبتمرب يف نيويورك التي �شريعا ما 
ن�شبت اىل القاعدة. وبني �شيل املعلومات �شواء كانت دقيقة او 
تقريبية- التي اوردتها و�شائل العالم المريكية بعد اعتداء 
بو�شطن، افادت �شحيفتان على القل، خطاأ ان مواطنا �شعوديا 

اودع قيد احلب�س الحرتازي.
ومل تتاكد اي عالقة بني ا�شالميني واعتداء بو�شطن يف هذه 
املرحلة من التحقيق لكن �شحر عزيز من معهد تفاهم ال�شعوب 

وال�شيا�شة الجتماعية اي�شبو دعا امل�شلمني اىل اليقظة.
القائلة  امل�شبقة  النمطية  الف��ك��ار  ان  بر�س  لفران�س  و���ش��رح 
بان امل�شلمني ارهابيني وخونة متجذرة يف الثقافة المريكية 
يتعر�شون  الم��ريك��ي��ني  امل�شلمني  ن��رى  ان  كبري  والح��ت��م��ال 

لعمال انتقامية اذا كان امل�شتبه به م�شلما .
وا�شاف ان هذه العمال النتقامية قد تاتي يف �شكل جرائم 
بع�س  او  املدار�س  يف  وم�شايقات  م�شاجد  وتخريب  عن�شرية 

و�شائل العالم التي جتعل من امل�شلمني كب�س فداء .
واع��ت��رب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال���ش��الم��ي ل��ل�����ش��وؤون ال��ع��ام��ة �شالم 
املراياتي ان ل دين لالرهاب ول اهمية لدين من �شين�شب اليه 

العتداء .
وا���ش��اف ان اله��م ه��و جرمية الره���اب التي ن��ددن��ا بها نحن 
الوليات  ب��ل��دن��ا،  يف  نثق  ان��ن��ا  ال��ق��ول  اىل  وخل�س   . امل�شلمون 
وكل  القليات  حماية  يف  تقاليده  اىل  وفيا  يكون  ان  املتحدة، 

�شحايا الكراهية وال�شطهاد .

م�صلمو اأمريكا يخ�صون تبعات اعتداء بو�صطن 

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اع��ت��رب 
������ش�����ريغ�����ي لف�������������روف ام�������������س يف 
ا�شدقاء  جمموعة  ان  ا�شطنبول 
النزاع  يف  �شلبيا  دورا  تلعب  �شوريا 
ال�����ش��وري، وذل���ك ق��ب��ل ث��الث��ة ايام 
من اجتماع مرتقب للمجموعة يف 

املدينة الرتكية.
ال�شحافيني  ام���ام  وق���ال لف���روف 
يف خ��ت��ام ل��ق��اء م��ع ن��ظ��ريه الرتكي 
الوقت  يف  اوغ�����ل�����و،  داود  اح���م���د 
العملية  ه���ذه  ان  نعترب  احل��ا���ش��ر 
اتفاقات  يف  �شلبية  بطريقة  ت�شهم 
مرحلة  م�����ب�����ادىء  ح�����ول  ج���ن���ي���ف 

انتقالية يف �شوريا.
تبنتها  التي  جنيف  خطة  وتف�شل 
 2012 ح�����زي�����ران-ي�����ون�����ي�����و  يف 
جم��م��وع��ة الت�����ش��ال ح���ول �شوريا 
)ال�����������دول ال���ع���ظ���م���ى واجل���ام���ع���ة 
املتحدة  والمم  وت��رك��ي��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
التي  والحت��اد الوروب���ي( املراحل 
ت�شمح بعملية �شيا�شية انتقالية يف 
�شوريا ت�شارك فيها كافة الطراف 
املعنية وقال لفروف عندما يكون 
اآلية  يف  م���ع���زول  الط�������راف  اح����د 
ل��ت�����ش��وي��ة ازم�����ة ل منلك  و���ش��ع��ت 

القواعد الالزمة للحوار .
ورو�شيا التي لي�شت �شمن جمموعة 
اآخر  كاحد  تعترب  �شوريا،  ا�شدقاء 
الداعمني للنظام ال�شوري وعطلت 

ال�صعودية تعتقل 606 
من الأجانب على احلدود

•• الريا�س-يو بي اأي:

املخالفني  الأج��ان��ب  من   606 على  القب�س  ال�شعودية  الأم��ن  ق��وات  األقت 
يبلغ  التي  اليمن  م��ع  احل���دود  على  �شهر  خ��الل  اململكة  يف  العمل  لقوانني 
ب��ا���ش��م �شرطة  الإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال  2000 كيلومرت  ط��ول��ه��ا ح���وايل 
املنطقة املقدم �شعد طراد الغامدي يف ت�شريح �شحفي ام�س اإن اأجهزة الأمن 
على  القب�س  م��ن  متكنت  ال�شعودية  غ��رب  جنوب  الباحة  منطقة  ب�شرطة 
606 خمالفني من جمهويل الهوية وخمالفي اأنظمة الإقامة من جن�شياٍت 
 . وم��راك��زه��ا  املنطقة  حمافظات  يف  ،وذل���ك  املا�شي  ال�شهر  خ��الل  خمتلفة 
واأو�شح اأن احلمالت الأمنية توا�شل اأعمالها للقب�س على املقيمني بطريقة 
غري نظامية ، مو�شحاً اأن ممن ُقب�س عليهم ميثلون العديد من اجلن�شيات 
�شملت الأفريقية والآ�شيويه وجمهويل الهوية من املت�شللني ، مطالباً عموم 
املواطنني ب�شرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يخدم امل�شلحة العامة . 
واأعلنت ال�شلطات ال�شعودية، يف الثالث ع�شر من ال�شهر احلايل القب�س على 
681 مت�شلاًل من جمهويل الهوية يف منطقة ع�شري جنوب غرب ال�شعودية 

على احلدود مع اليمن، وذلك خالل ال�48 �شاعة املا�شية.

ال�صجن لأمريكي حاول اإحراق م�صجد 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اإح��راق م�شجد  ملحاولته  عاما   20 بال�شجن  اأوهايو  اأمريكي يف  حكم على 
العام يف  املدعي  واأو���ش��ح  املتحدة.   ال��ولي��ات  �شمال  الواقعة يف  ال��ولي��ة  يف 
مقاطعة �شمال اأوهايو �شتيفن ديتيلباك يف بيان له اإن راندولف لني )52 
بذنبه.  اع��رتف  وقد  كراهية  جرمية  ارتكاب  بتهمة  ق�شائيا  لوحق  عاما( 
اأن  اأمثال راندولف لني يريدون  الكراهية من  اأن مرتكبي جرائم  واعترب 
واأ�شاف   . حياتنا  منط  ي�شتهدفون  اإنهم  املباين،  من  اأبعد  هو  ما  يدمروا 
اأن هذه العقوبة، ال�شجن ملدة 20 عاما، تظهر اأن حرياتنا اأقوى من حقد 
2012 منزله  اأيلول  30 �شبتمرب  هذا الرجل . واأقر املتهم باأنه غادر يف 
توليدو بهدف تدمري م�شجد  اإىل  �شيارته  وق��اد  املجاورة  اإنديانا  يف ولي��ة 
حملي. وب�شاأن تفا�شيل اجلرمية ذكر بيان املدعي العام اأن املدان ولتنفيذ 
�شفائح  وث��الث  النارية  الأ�شلحة  من  العديد  �شيارته  يف  و�شع  خمططه 

بنزين حمراء وحاول مرارا الدخول اإىل امل�شجد، اإىل اأن جنح يف ذلك.

مرارا تبني عقوبات �شد دم�شق يف 
جمل�س المن الدويل.

وح�����ذر لف������روف جم�����ددا م���ن اي 
معتربا  �شوريا  يف  ع�شكري  تدخل 
املجموعات  موقع  �شيعزز  ذل��ك  ان 
القاعدة  م��ن  القريبة  ال�شالمية 

داخل املعار�شة ال�شورية.
املقبلة  ن���ق���ا����ش���ات���ن���ا  يف  وا������ش�����اف 
يتعلق  اج���راء  اي  ت��ف��ادي  �شنحاول 
عزل  عنه  وينجم  ع�شكري  بتدخل 
احد اط��راف النزاع ، مو�شحا اننا 

تتخذ  التي  العامة  المانة  وقالت 
بيان  ل���ه���ا يف  م���ق���را  ت���ون�������س  م����ن 
الداخلية  وزارة  م��ن  ق��وة  اأق��دم��ت 
املكتب  مقر  اقتحام  على  ال�شورية 
التابع  اجلنائية  لل�شرطة  العربي 
وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  ل���الم���ان���ة 
الداخلية العرب والذي يتخذ من 
دم�شق مقرا له، وعبثت مبحتوياته 
وو�شعت يدها على كل موجوداته 
وا���ش��ت��ول��ت ع��ل��ى ار���ش��ي��ف��ه وطردت 

جميع املوظفني واأغلقت املبنى .

ت�شمل  ح���وار  ار�شية  على  �شركز 
كافة الطراف .

المانة  ن���ددت  اخ���رى،  ناحية  م��ن 
الداخلية  وزراء  مل��ج��ل�����س  ال��ع��ام��ة 
ال����ع����رب ال���ت���اب���ع جل���ام���ع���ة ال�����دول 
نظام  ب�����اإغ�����الق  ام���������س  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شد  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س 
اجلنائية  لل�شرطة  العربي  املكتب 
له  م��ق��را  دم�شق  م��ن  يتخذ  ال���ذي 
�شالمة  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وحملتها 

موظفيه.

ال����ذي تلقت  ال��ب��ي��ان  وا���ش��اف��ت يف 
ف���ران�������س ب���ر����س ن�����ش��خ��ة م��ن��ه هذا 
امل�شوؤول  غ��ري  الهمجي  الت�شرف 
موؤ�ش�شة  على  �شافرا  اعتداء  ميثل 
عتيقة من موؤ�ش�شات العمل العربي 
امل�شرتك وانتهاكا حلرمتها وخرقا 
واملواثيق  الع����راف  ل��ك��ل  فا�شحا 

الدبلوما�شية .
وت���اب���ع���ت ان���ه���ا ت���دي���ن ب�����ش��دة هذا 
امل�شبوق  غ���ري  الج���رام���ي  ال��ع��م��ل 
امل�شوؤولية  ال�شوري  النظام  وحتمل 
القانونية والخالقية الكاملة عن 
ه���ذا ال���ع���دوان وع���ن ���ش��م��ان حياة 
واحلفاظ  و���ش��الم��ت��ه��م  امل��وظ��ف��ني 
على كافة مقتنيات املكتب ووثائقه  
الوليات  قابلت   ، ذل��ك  غ�شون  يف 
ال�شوري  الرئي�س  اإ���ش��دار  املتحدة 
ب�����ش��ار الأ����ش���د ع��ف��واً ع��ن اجلرائم 
اأبريل   16 ت���اري���خ  ق��ب��ل  امل��رت��ك��ب��ة 
غلى  م�شرية  بالت�شكيك،   ،2013
ال�شجناء  اآلف  ع�������ش���رات  وج�����ود 

ال�شيا�شيني يف ال�شجون ال�شورية.
وزارة  با�شم  املتحدث  نائب  و�شئل 
باترك  الأم����ريك����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة 
اإعالن  ع��ل��ى  تعليقه  ع��ن  ف��ن��رتي��ل 
���ش��ي�����ش��در عفواً  ان����ه  الأ�����ش����د ع���ن 
الأم���ر، وهذه  اطلعنا على  ف��اأج��اب 
التي يعد فيها  الأوىل  امل��رة  لي�شت 
لكن  �شجناء،  ع��ن  بالعفو  ال��ن��ظ��ام 
نا�شطي املعار�شة ما زالوا ي�شككون 
ع�شرات  لأن  اأق��ل��ه  ال��ع��ف��و  ه���ذا  يف 

اآلف ال�شجناء ال�شيا�شيني ما زالوا 
يف ال�شجون ال�شورية .

لفرق  ي�شمح  مل  فنرتيل  واأ���ش��اف 
وثمة  بروؤيتهم  امل�شتقلة  امل��راق��ب��ة 
من  خ�شو�شاً  ع��ام،  ب�شكل  ت�شكيك 
جماعات حقوق الإن�شان، يف بع�س 

هذه املزاعم .
ورداً على �شوؤال اإن كانت وا�شنطن 
اإ�شارة  هذه  ال�شد  ترى ف يخطوة 
ل��ب��دء احل����وار م��ع امل��ع��ار���ش��ة، قال 
باإمكاننا  ان  اأع��ت��ق��د  ل  ف��ن��رتي��ل 
ملحاولة  روؤو����ش���ه���م  اإىل  ال���دخ���ول 
يحاولون  ال��ت��ي  الإ�����ش����ارة  م��ع��رف��ة 
اإر�شالها، لكن هذا اأمر �شبق وقاله 
النظام ال�شوري من قبل، واأكرر ان 
اآلف ال�شجناء ال�شيا�شيني ما زالوا 

يف ال�شجون ال�شورية .
وزي��ر اخلارجية  ان  وذك��ر فنرتيل 
التقى  ك�����ريي  ج�����ون  الأم�����ريك�����ي 
الفي�شل  �شعود  ال�شعودي  بنظريه 
ون���اق�������ش���ا جم���م���وع���ة وا����ش���ع���ة من 
مبا  والإقليمية،  الثنائية  امل�شائل 
يف ذل��ك ج��ه��ود ال�����ش��الم يف ال�شرق 
الأو�شط والو�شع الراهن يف �شوريا 

ودعم املعار�شة ال�شورية.

تنديد باإغالق املكتب العربي لل�سرطة يف دم�سق 

لفروف يعترب دور جمموعة اأ�صدقاء �صوريا �صلبيًا

نظرة �صلبية لالإ�صالم لدى غالبية الفرن�صيني 
•• باري�س-اأ ف ب:

اأظهر ا�شتطالع للراأي اأن الغالبية العظمى من الفرن�شيني يحملون انطباعا �شلبيا عن الإ�شالم، فيما حتظى الديانات 
الأخرى لديهم ب�شورة اإيجابية. وك�شف ال�شتطالع اأن نحو ثالثة اأرباع الفرن�شيني )73 %( ينظرون نظرة �شلبية اإىل 
الإ�شالم، بينما حتمل غالبية عظمى �شورة اإيجابية عن الديانات الأخرى. وح�شب ال�شتطالع الذي اأجراه مكتب تيلدر 
ومعهد مونتينيه، يف اإطار برنامج بثته �شبكة اإل �شي بي التلفزيونية فاإن 87 % من الفرن�شيني لديهم �شورة جيدة عن 
اإىل  تتدنى  الن�شبة  اليهودية، لكن هذه  % عن  الكاثوليكية و64  % عن  الربوت�شتانتية و69  % عن  البوذية، و76 
ديانة  الإ�شالم  اأن  يرون  الفرن�شيني  % من   52 كان  واإن  براأي.  % الإدلء   1 رف�س  فيما  لالإ�شالم،  % بالن�شبة   26
اأن  % فقط يعتقدون   36 الفرن�شية، فاإن  الثقافة  الإ�شالم يف فرن�شا يري  اأن وجود  % يرون  الديانات و40  ك�شائر 
�شعائر الإ�شالم تن�شجم مع قوانني اجلمهورية. واأقر %33 من امل�شتطلعة اآراوؤهم اأنهم ل يعرفون الإ�شالم ب�شكل جيد 
و%32 فقط يرون اأن قيمه تتما�شى مع قيم املجتمع الفرن�شي. اأما �شعائر الإ�شالم، فاإن 77 % يرون احلج ين�شجم مع 
احلياة يف املجتمع الفرن�شي، لكن هذه الن�شبة تتدنى اإىل 55 % ب�شاأن ا�شتهالك اللحوم احلالل، و51 % لعيد الأ�شحى 

و47 % ل�شهر رم�شان و36 % لأداء ال�شالة خم�س مرات يف اليوم. 

خم�صة قتلى بغارة اأمريكية يف باك�صتان 
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بط حماولة للهجرة غري ال�صرعية اأمريكا وتركيا تعر�صان امل�صاعدة بزلزال اإيران تون�ص حتحُ
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع���رب���ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا عن 
لإيران  امل�شاعدات  لتقدمي  ا�شتعدادهما 
التي �شربها اأم�س الأول زلزال بقوة 7.8 
اإىل  اأدى  درج����ات ع��ل��ى م��ق��ي��ا���س ري��خ��رت 
اإي����ران وقتلى  وم��ب��ان يف  �شقوط ج��رح��ى 
يف ب��اك�����ش��ت��ان امل����ج����اورة، وق���د ���ش��ع��رت به 
الهند ومنطقة اخلليج،  اأخرى مثل  دول 
ولكن دون اأن يكون له اأثر ملمو�س. فقد 
العون  يد  مد  املتحدة  ال��ولي��ات  عر�شت 
اإي��ران وباك�شتان مل�شاعدتهما  اإىل كل من 

يف هذا الوقت الع�شيب . من جانبه بعث 
برقيتني  غ��ل  اهلل  عبد  ال��رتك��ي  الرئي�س 
اأحمدي  حم���م���ود  الإي��������راين  ل��ن��ظ��ريي��ه 
فيهما  يبدي  زرداري  والباك�شتاين  جناد 
معربا  امل�شاعدة،  لتقدمي  بالده  ا�شتعداد 
يف  للم�شابني  العاجل  بال�شفاء  اأمله  عن 
�شي�شتان  الذي وقع يف حمافظة  الزلزال 
بلو�ش�شتان جنوب �شرقي اإيران واملحاذية 
لباك�شتان. واأعرب غل عن تعازيه لعائالت 
ال�شحايا يف كال البلدين، موؤكدا اأن تركيا 
م�شتعدة لتقدمي امل�شاعدة اإذا كان البلدان 

يف حاجة اإليها.

ال�شخم  الزلزال  تداعيات  مواجهة  على 
القتلى،  ع�����ش��رات  واأوق����ع  �شربهما  ال���ذي 
وذل����ك رغ���م اخل���الف���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة بني 
وا����ش���ن���ط���ن وط������ه������ران. واأ�������ش������در وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي بيانا 
عن  تعرب  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  فيه  ق��ال 
تعازيها العميقة يف الذين قتلوا بالزلزال 
الذي وقع عند جنوب �شرق اإيران وغرب 
باك�شتان. واأعرب عن تعاطفه مع عائالت 
التي  ال��ق��ت��ل��ى واجل����رح����ى وامل��ج��ت��م��ع��ات 
لأ�شرار،  وممتلكاتها  منازلها  تعر�شت 
امل�شاعدة  لتقدمي  ب��الده  ا�شتعداد  موؤكدا 

•• تون�س-يو بي اأي:

من  ام�����س  التون�شي،  ال��ب��ح��ري  للحر�س  تابعة  وح���دة  متّكنت 
اإحباط حماولة جديدة للهجرة غري ال�شرعية باجتاه ال�شواحل 
اجلنوبية الإيطالية انطالقاً من ال�شواطئ التون�شية، اعتقلت 

خاللها 26 �شخ�شاً.
وقال حممد الرياحي، العقيد بوحدات احلر�س البحري التابع 
ملدينة قليبية التون�شية يف ت�شريحات اإذاعية، اإن عملية اإحباط 
هذه املحاولة متت على بعد نحو 5 اأميال بحرية من �شواطئ 
جزيرة زنربة التابعة ملحافظة نابل الواقعة على بعد نحو 60 

كيلومرتاً �شرق تون�س العا�شمة.

واأو�شح اأن هوؤلء احلاملني بالهجرة وعددهم 26 �شخ�شاً، كانوا 
تون�س  ال�شدرية جنوب  برج  �شاحية  �شواحل  انطلقوا من  قد 
العا�شمة على منت زورق مطاطي، غري اأن وحدة من احلر�س 
من  زن��ربة  جزيرة  من  اقرتبوا  عندما  لهم  تفّطنت  البحري 
حمافظة نابل . واأ�شار اإىل اأنه مت اعتقال من كانوا على منت 
التي  املعنية  الأمنية  الأج��ه��زة  اإىل  �ُشّلموا  ال���زورق، حيث  ه��ذا 

�شرعت يف التحقيق معهم قبل عر�شهم على الق�شاء.
وكانت البحرية التون�شية قد اأعلنت يف الثامن والع�شرين من 
ال�شهر املا�شي عن متكنها من انقاذ 67 مهاجراً غري �شرعي 
من جن�شيات اإفريقية خمتلفة، من املوت غرقاً قبالة �شواحل 

حمافظة مدنني يف اأق�شى اجلنوب التون�شي.

•• كابول-وكاالت:

ثالثة  واأ���ش��ي��ب  �شخ�شا   12 قتل 
الأق����ل يف هجومني  ع��ل��ى  اآخ�����رون 
بينما  ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  م��ن��ف�����ش��ل��ني 
انفجارا  ك��اب��ل  ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��ه��دت 
ث��ال��ث��ا ام�����س مل ي�����ش��ف��ر ع���ن وقوع 
قال  ج��وزج��ان  ولي���ة  ويف  �شحايا 
م�����ش��وؤول يف ال�����ش��رط��ة ي��دع��ى عبد 
خطفوا  م�شلحني  اإن  روؤويف  املنان 
يكونون من  رمب��ا  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة 
متاأخر  وق����ت  يف  اجل��ي�����س  ج���ن���ود 
اأندخوي- الأول على طريق  اأم�س 

على  ال�شرطة  وع��رت  �شيبريجان 
ج��ث��ث��ه��م ام�������س، ك��م��ا ق��ت��ل��وا �شائق 
�شاحنة واأ�شرموا النار يف �شاحنته  
وف���ى ولي���ة ه���ريات ب��غ��رب البالد 
لقي �شبعة مدنيني حتفهم، بينهم 
واأ����ش���ي���ب ثالثة  واأط����ف����ال  ن�����ش��اء 
اآخ����رون ب��ج��روح يف ان��ف��ج��ار قنبلة 

غربي البالد.
وقال حميي الدين نوري املتحدث 
با�شم حاكم ولية هريات اإن قنبلة 
ح��اف��ل��ة �شغرية  ك��ان��ت خم���ب���اأة يف 
ان��ف��ج��رت مب��ق��اط��ع��ة ���ش��ي��ن��دان��د يف 

الولية.
واأف�����������ادت ال�������ش���رط���ة ب�������اأن اأرب����ع����ة 
اأ�شخا�س اأ�شيبوا، م�شيفة اأن لغما 
اأر���ش��ي��ا ك���ان م���زروع���ا ع��ل��ى جانب 
يبدو  ما  على  لي�شتهدف  الطريق، 

فريقا ملكافحة املخدرات ي�شارك يف 
الق�شاء على زراعة اخل�شخا�س .

�شرطة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
الولية نور خان نكزاد لي�س لدينا 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ح���ول ع���دد ال��ق��ت��ل��ى من 
نظرا  الأط��ف��ال،  والن�شاء  ال��رج��ال 
ل�شيطرة  ت��خ�����ش��ع  امل��ن��ط��ق��ة  لأن 

املتمردين .
عمل  كيفية  امل�����ش��وؤول  يو�شح  ومل 
فرق مكافحة املخدرات يف املناطق 

ح�شل  لأن���ه  �شحية  اأي  ي��وق��ع  مل 
بوا�شطة قنبلة �شوتية، م�شريا اإىل 
مثل  ت�شتخدم  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأن 
هذه التفجريات لرتويع ال�شكان .

وك�����م�����ا ج�������رت ع���ل���ي���ه ال������ع������ادة يف 
اأفغان�شتان ا�شتوؤنف مو�شم املعارك 
ب����ني امل�������ش���ل���ح���ني وق��������وات الأم������ن 
الأفغانية والدولية يف اأبريل ني�شان 
ال�شتاء  ف�شل  انتهاء  بعد  احل���ايل 
على  اإجبارية  هدنة  يفر�س  ال��ذي 

م�شلحو  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
جهة  اأي  ت���ع���ل���ن  ومل  ط����ال����ب����ان، 

م�شوؤوليتها عن الهجوم.
انفجرت  ك����اب����ل  ال���ع���ا����ش���م���ة  ويف 
ق��ن��ب��ل��ة ق����رب ال���ربمل���ان الأف���غ���اين، 
كابل  �شرطة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ح�شمت �شتانكزاي اإن القنبلة كانت 
خمباأة يف م�شتوعب للنفايات قرب 

الربملان يف غرب كابل.
النفجار  اأن  امل���ت���ح���دث  واأو�����ش����ح 

اأط�����راف ال�����ش��راع وي��خ�����ش��ى �شكان 
كابل وقوع هجوم وا�شع النطاق يف 

العا�شمة.
ويف الفرتة نف�شها من العام املا�شي 
عمليات  ط���ال���ب���ان  ع��ن��ا���ش��ر  ����ش���ن 
�شتة  ����ش���د  م���ت���زام���ن���ة  ان���ت���ح���اري���ة 
اأه��داف ثالثة منها يف كابل حيث 
وقتل  �شاعة   17 املعارك  ا�شتمرت 
�شخ�شا   51 ح����وايل  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 

بينهم 36 مهاجما.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ت��ظ��اه��ر مئات 
ب�شرق  ب��اك��ت��ي��ا  الأف���غ���ان يف ولي����ة 
البالد ام�س �شد قوات التحالف يف 
واإ�شابة  م��دين  مقتل  اإث��ر  الولية 
القوات  ل��ه��ذه  ع��م��ل��ي��ة  يف  زوج���ت���ه 
وذكرت �شحيفة خاما الإلكرتونية 
الغا�شبني  املواطنني  املئات من  اأن 
الدولية  ال���ق���وات  ���ش��د  ت��ظ��اه��روا 
ليل  نفذتها  عملية  على  احتجاجاً 

اأم�س ا�شتهدفت منزًل مدنياً.
واأكد املتحدث با�شم حاكم الولية 
اأن قوات التحالف  روح اهلل �شمون 
�شد  امل��ا���ش��ي  الليلة  عملية  ن��ف��ذت 
مدين  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  م���ا  م��ن��زل 

واإ�شابة زوجته بجروح.
التحالف نفذت  ق��وات  اأن  واأ���ش��اف 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع  م���ن دون  ال��ع��م��ل��ي��ة 
بعد  ي�شدر  ومل  الأفغانية  القوات 
اأي تعليق من قوات التحالف على 

احلادثة.

احلزب الربيطاين احلاكم 
يقّل�ص تقدم العمال

•• لندن-يو بي اأي:

ام�س،  للراأي،  ا�شتطالع جديد  اأظهر 
الأكرب  ال�شريك  املحافظني،  اأن حزب 
الربيطانية،  الإئتالفية  احلكومة  يف 
مت���ك���ن م�����ن ت���ق���ل���ي�������س ت����ق����دم ح���زب 
14 نقطة يف  امل��ع��ار���س م��ن  ال��ع��م��ال 
ومنح  نقاط.   7 اإىل  املا�شي  الأ�شبوع 
موؤ�ش�شة  اج��رت��ه  ال���ذي  ال���ش��ت��ط��الع، 
حزب  )����ش���ن(،  ل�شحيفة  )ي���وغ���اف( 
اأ������ش�����وات  م�����ن   33% امل���ح���اف���ظ���ني 
و�شريكه  ال��ربي��ط��ان��ي��ني،  ال��ن��اخ��ب��ني 
الأ�شغر يف احلكومة الئتالفية حزب 
 ،10% الأح��������رار  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
وحزب العمال املعار�س %40. وقال 
اإن حزب ال�شتقالل، املناه�س لع�شوية 
بريطانيا يف الحت��اد الأوروب��ي، تقدم 
على ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي��ني الأح���رار 
ب��زع��ام��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء، نك 
كليغ، واحتل املرتبة الثالثة بح�شوله 
الناخبني.  اأ���ش��وات  م��ن   11% على 
الرتاجع  اأن  ال���ش��ت��ط��الع  وا�����ش����اف 
ال��ع��م��ال ه��و الأدن���ى  احل���اد يف �شعبية 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  منذ  نوعه  م��ن 
الذي  الهجوم  نتيجة  وج��اء  امل��ا���ش��ي، 
الوزراء  ورئي�س  الأ�شبق  زعيمه  �شنه 
الأ����ش���ب���ق، ط���وين ب��ل��ري، ع��ل��ى زعيمه 
حزب  وك�����ان  م��ي��ل��ي��ب��ان��د.  اإد  احل�����ايل 
ال��ع��م��ال امل��ع��ار���س ي��ت��ق��دم ع��ل��ى حزب 
املحافظني بفارق 14 نقطة الأ�شبوع 
%42 من  ع��ل��ى  امل���ا����ش���ي، وح�����ش��ل 
اأ�����ش����وات ال��ن��اخ��ب��ني م��ق��اب��ل 28% 
ا�شتطالع  واظ�����ه�����ر  ل���ل���م���ح���اف���ظ���ني 
اآخ��ر ل��ل��راأي ال��ث��الث��اء اأن %40 من 
باأنهم  اأك��دوا  الربيطانيني  الناخبني 
املحافظني  ح��زب  ل�شالح  �شي�شوتون 

لو بقيت مارغريت ثات�شر زعيمته.

تاأجيل حماكمة اأبرز 
معار�صي بوتني

•• مو�صكو-يو بي اأي:

تاأجيل  رو����ش���ي���ة،  حم��ك��م��ة  ق�����ررت 
حم����اك����م����ة ال�����ق�����ي�����ادي امل����ع����ار�����س 
الذي  نافالني،  األك�شي  للكرملني، 
 24 اإىل  اخ���ت���ال����س،  ت��ه��م  ي���واج���ه 

ني�شان-اأبريل.
الرو�شية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
نافالني  حماكمة  اأن  )نوفو�شتي(، 
ب��������داأت ام���������س، ح���ي���ث م���ث���ل اأم�����ام 
حمكمة يف مدينة كريوف ويواجه 
اختل�شت  ب��ت��زع��م جم��م��وع��ة  ت��ه��م��اً 
جت����ارة  م����ن  دولر  األ������ف   500
�شريغي  القا�شي،  وقرر  الأخ�شاب 
ال�شتماع  جل�شة  تاأجيل  بلينوف، 
بطلب من  ني�شان-اأبريل   24 اإىل 
يحتاجون  الذين  الدفاع،  حمامي 
امل���زي���د م���ن ال���وق���ت ل��ل��ت��ع��رف على 
ان�شمام حمام جديد  الق�شية مع 
اإىل الفريق واجتمع حوايل 100 
اأمام  نافالني  موؤيدي  من  �شخ�س 
مناوئة  ���ش��ع��ارات  ورددوا  املحكمة 
وكان  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  للرئي�س 
حماكمة  ن���ق���ل  رف�������س  ال���ق�������ش���اء 
يتمتع  حيث  مو�شكو  اإىل  نافالني 

بتاأييد �شعبي اأكرب.
وي���ع���د ن��اف��ال��ن��ي واح�����دا م���ن قادة 
وين�شط  الآن،  الرو�شية  املعار�شة 
خا�س  ب�شكل  الف�شاد  مكافحة  يف 
فتحت  الرو�شية  ال�شلطات  وكانت 
���ش��ده يف ق�شية  ج��ن��ائ��ي��اً  حت��ق��ي��ق��اً 
�شرقة كميات كبرية من الأخ�شاب 
اآلف   10 ي��زي��د ع��ل��ى  ت���ق���ّدر مب���ا 
اإح����دى الغابات  م��رت م��ك��ع��ب، م��ن 

مبقاطعة كريوف.

تظاهرات اأفغانية �سد القوات الدولية 

الربملان  قرب  وانفجار  اأفغان�صتان  يف  قتيال   12

•• كراكا�س-وكاالت:

كابريلي�س احلكومة  اإنريكي  املعار�شة يف فنزويال  دعا زعيم 
اأعقاب  يف  ال��ب��الد  تعي�شها  ال��ت��ي  الأزم�����ة  حل��ل  احل����وار  اإىل 
النتخابات الرئا�شية التي اأ�شفرت عن فوز نيكول�س مادورو، 
موؤ�شر  يف  الأرب��ع��اء  ام�س  مقررة  كانت  تظاهرة  اإلغاء  واأعلن 
مبقره  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  كابريلي�س  وق��ال  التهدئة.   على 
بكراكا�س كل املوجودين هنا، جميعنا على ا�شتعداد لفتح حوار 
بهدف حل هذه الأزمة يف ال�شاعات القادمة ، واأ�شاف مل اأ�شمع 
يف ال�شاعات الأخ��رية من ال�شيد م��ادورو حال للم�شكلة التي 
متر بها البالد . وبعد اأن جدد مطالبته باإعادة فرز بطاقات 
ال��ت�����ش��وي��ت، ات��ه��م امل��ر���ش��ح اخل��ا���ش��ر يف الن��ت��خ��اب��ات الأخ���رية 
التظاهرات  اأث��ن��اء  العنف  حلقات  خلف  ب��ال��وق��وف  احلكومة 
الثنني،  م�شاء  منذ  جريحا  و61  قتلى  �شبعة  خلفت  التي 
ح�شب ح�شيلة ر�شمية اأ�شارت اإىل اعتقال 135 �شخ�شا. ويف 
موؤ�شر على التهدئة اأعلن كابريلي�س الذي يرف�س العرتاف 
مقر  اأم���ام  ال��ي��وم  للتظاهر  دع��وت��ه  �شحب  ع��ن  مناف�شه  بفوز 

اأن من يخرج  واعترب  بكراكا�س،  النتخابي  الوطني  املجل�س 
للتظاهر �شيكون اإىل جانب العنف ويخدم م�شلحة احلكومة 
وكان   . ال��ب��الد  القتلى يف  م��ن  امل��زي��د  �شقوط  التي ترغب يف 
بالنتخابات  ف��از  ال��ذي  م���ادورو  نيكول�س  املنتخب  الرئي�س 
اأن��ه لن ي�شمح  اأك��د  األ��ف �شوت، قد  بفارق يقل عن ثالثمائة 
قنوات  ك��ل  بثته  ت�شريح  يف  وق���ال  ال��ت��ظ��اه��رة،  ه��ذه  بتنظيم 
كراكا�س،  بو�شط  للتظاهر  نرخ�س  لن  والتلفزيون  الإذاع��ة 
والدماء  بالقتلى  لتلطيخه  و�شط كراكا�س  اإىل  تتوجهوا  لن 
.  وحمل م��ادورو املعار�شة التي و�شفها بالفا�شية م�شوؤولية 
اأعقبت الإع��الن عن  اأعمال العنف التي  �شقوط ال�شحايا يف 
انقالب،  تدبري  مبحاولة  خ�شمه  واتهم  النتخابات،  نتائج 
اإن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ول��ت الأح������داث. م��ن جانبها  وق���ال 
ف��وز مادورو،  ر�شميا عن  الإع��الن  املتحدة  ال��ولي��ات  انتقدت 
ال�شعب فهم  الأمريكية من  با�شم اخلارجية  املتحدث  وقال 
مادورو  الرئي�س  ف��وز  النتخابي  الوطني  املجل�س  اأعلن  مل��اذا 
اأن  واأو���ش��ح   ، ل��الأ���ش��وات  اإح�����ش��اء ج��دي��دة  نهاية عملية  قبل 

وا�شنطن لي�شت م�شتعدة لالعرتاف بفوز مادورو.

�صو ت�صي: ل حلول �صهلة للعنف مبيامنار 

اإيطاليا تنتخب رئي�صًا جديدًا اليوم 

•• طوكيو-رويرتز:

ميامنار  يف  املعار�شة  زعيمة  كي  �شو  �شان  اأوجن  اأدل��ت 
بت�شريحات نادرة اليوم الربعاء عن العنف الطائفي يف 
بالدها ولكنها قالت انها لي�شت �شاحرة ولن تتمكن من 

حل اخلالفات العرقية امل�شتمرة منذ فرتة طويلة.
زيارتها  خ���الل  ط��وك��ي��و  ج��ام��ع��ة  يف  لطلبة  واأ���ش��اف��ت 
ميامنار  يف  ي�شود  اأن  يجب  القانون  حكم  اأن  لليابان 
التي تقطنها اأغلبية بوذية واأنه يتحتم على الطراف 
ال�شالعة يف العنف تهيئة اأجواء حوار ومل ت�شر ب�شكل 
اأعمال العنف التي قادها رهبان يف الونة  مبا�شر اىل 
اأ�شفرت عن مقتل  الخ��رية يف مدينة ميختيال والتي 
من  امل�شلمني  من  اأغلبهم  الف  وطرد  �شخ�شا.   43
اأنحاء  �شتى  يف  القتل  انت�شار  م��ع  واأع��م��ال��ه��م  دي��اره��م 
ي�شود  اأن  �شيء هو  اأه��م  كي  �شو  وقالت  ال��ب��الد.  و�شط 

•• روما-ا ف ب:

يلتقي اع�شاء جمل�شي النواب وال�شيوخ واملجال�س القليمية 
اليوم اخلمي�س يف روما لنتخاب الرئي�س اليطايل اجلديد 
يف مرحلة حا�شمة حللحلة الزمة ال�شيا�شية التي تتخبط 
فيها ايطاليا منذ خم�شني يوما. وع�شية اجلولة الوىل من 
انتخابات بالقرتاع ال�شري بدون مر�شحني معلنني ي�شارك 
فيه الف و�شبعة ناخبني كبار من اع�شاء الربملان واملجال�س 
وحتى  ال��ن��ت��ائ��ج.  ح��ول  ك��ام��ال  الغمو�س  يبقى  القليمية، 
اللحظة الخرية تعر�س جيورجيو نابوليتانو )87 �شنة( 
الذي تنتهي وليته يف 15 ايار-مايو، اىل �شغوط كي يظل 
يف من�شبه على القل ب�شعة ا�شهر من اجل ت�شوية املاأزق. 
يخ�شاه  اجلميع  ك��ان  ال���ذي  ال��ك��ارث��ي  ال�شيناريو  لن  ذل��ك 
24 و25 �شباط- الت�شريعية يف  قد ح�شل يف النتخابات 

ف��رباي��ر ع��ن��دم��ا ف���از و���ش��ط ال��ي�����ش��ار ب��الغ��ل��ب��ي��ة يف جمل�س 
املنق�شم بني ثالثة كتل:  ال�شيوخ  النواب ولي�س يف جمل�س 
الدميقراطية  وحزب  بر�شاين  لويجي  بيري  يتزعمه  ي�شار 

حكم القانون.. المر ل يتعلق فقط بالهيئة الق�شائية 
ال�شرطة. المر  ب��الدارة واحلكومة وقوة  اأي�شا  وامنا 
يتعلق بالتدريب الذي مننحه لقوات المن. واأ�شافت 
اأن حماكم ميامنار ل تتما�شى مع املعايري الدميقراطية 
اذ تهيمن عليها متاما الهيئة التنفيذية وي�شعف ف�شل 
�شو كي احلا�شلة على جائزة نوبل لل�شالم يف نزع فتيل 
لتوحيد  ت�شعى  معنوية  كقوة  �شورتها  من  التوترات 
ت��ذك��ر من  ت��دل بت�شريحات  ب��وذي��ة ومل  ال��ب��الد وه��ي 
ي��ري��دون مني  ك��ان��وا  وق��ال��ت للطلبة  العنف.  ع��ن  قبل 
الطائفية..  اخلالفات  هذه  انهاء  كيفية  عن  احلديث 
اختفوا  ���ش��اأق��ول  كنت  �شاحرة  كنت  اذا  ���ش��اح��رة.  ل�شت 
و���ش��ي��خ��ت��ف��ون ك��ل��ه��م. اخل���الف���ات حت��ت��اج ل��وق��ت طويل 
خاللها  ميكن  ام��ن��ة  اأج����واء  تهيئة  علينا  لت�شويتها. 
الراء  وتبادل  معا  اجللو�س  املختلفة  الراء  ل�شحاب 

والتفكري يف ال�شياء التي نتفق عليها.

جنوم  اخلم�شة  وح��رك��ة  برلو�شكوين  ل�شيلفيو  واحل��ري��ة 
للفكاهي ال�شابق بيبي غريلو. وحاول رئي�س الدولة الذي 
توطد نفوذه منذ ادارته حقبة �شقوط حكومة برلو�شكوين 
ال��ث��اين- ت�شرين  يف  ال��ي��ورو  ه���زت  ال��ت��ي  العا�شفة  اوج  يف 

مبنح  الح��زاب  بني  توافق  اىل  التو�شل   ،2011 نوفمرب 
بر�شاين تفوي�شا اختباريا لكن بدون التو�شل اىل نتيجة. 
اقرتحت  حكماء  جمموعة  ت�شكيل  نفعا  يجد  مل  ان��ه  كما 
واقت�شادية  النتخابي(  )القانون  موؤ�ش�شاتية  ا�شالحات 
النظر  وج��ه��ات  ت��ق��ري��ب  اىل  �شعيا  ال�����ش��ن��اع��ة(  )م�����ش��اع��دة 
الرئي�س لدى تقدميه ح�شيلة وليته يف حديث مع  وقال 
عن  وبحثا   . و�شعه  يف  ما  كل  ب��ذل  ان��ه  ل�شتامبا،  �شحيفة 
خلفه، با�شرت الحزاب مبباحثات حثيثة ويتوقع ان يعقد 
منه  والهدف  الربعاء  حا�شما  لقاء  وبر�شاين  برلو�شكوين 
ه��و حت��دي��د م��الم��ح �شخ�شية ق��ري��ب��ة م��ن ال��ي�����ش��ار حتظى 
تكون  ول  �شوتا(   495( الناخبني  من  ع��دد  اك��رب  بتاييد 
مناه�شة لربلو�شكوين )76 �شنة( املهوو�س بخطر ادانته 

ق�شائيا والذي ياأمل يف ان يعفو عنه رئي�س �شديق .

كابريلي�ص يدعو للحوار ويلغي دعوته للتظاهر 

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى2013/178 مدين جزئي                  
اىل املدعى عليه/1-  يون�س يعقوب عو�شيان  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  املدعي / امري عبداهلل واثقي  قد  ان 
لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( املطالبة مببلغ 
 ch2.D.17 يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/2240   جتاري كلي            

القامة  حمل  جمهول  للمقاولت  الراجحي  م�شاريع  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/12 يف الدعوى 
بان  عليها  املدعى  بالزام  العام  الربى  للنقل  الرفيعة  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
واربعمائة  ال��ف  و�شتون  ثالثة  دره���م(   63400( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م  
 500 ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى   2011/12/27
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف الدعوى رقم 2012/559  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- برو باينت�س العاملية  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / �شركة 
توب �شوليو�شنز ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/2/26 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
بندب اخلبري الهند�شي �شاحب الدور ما مل يتفق الطرفان على ت�شميتة خالل ا�شبوع 
من تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمة 
اليه اخل�شوم من دونها والنتقال اىل مقر طريف الدعوى لالطالع على ما لديهما من 
درم   10000 وقدرها  خربة  امانة  وح��ددت  الدعوى.  مو�شوع  تخ�س  وم�شتندات  اوراق 
والزمت املدعية ب�شدادها خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري. وحددت 
القاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/5/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  املحكمة  لها 

ch2E.22 . رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1145   عقاري كلي                

حممد  )ذ.م.م(2-  لال�شتثمار  �شتار  ار�شتقراط  �شركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
عثمان فايل ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته ممثل ل�شركة ار�شتقراط �شتار لال�شتثمار 
)ذ.م.م( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / فار�س جاويد البهاىء ب�شفته 
ال�شخ�شية وب�شفته مالك وممثل ملجموعة �شركات نوبل املحدودة . نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/4/15 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم 
الثنني املوافق 2013/4/22 ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب 

على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1609 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  مدعي/ 
واخرون  العامري  �شامل عامر  علي عامر  الن�شائية وميثلها/فار�س  للمعدات  يورب 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت منع �شفر بالمر على عري�شة 
رقم 2012/3004 جتاري ال�شادر يف الدعوى 2012/1299 جتاري كلي املطلوب اعالنه/  
فار�س �شامل عامر علي العامري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1609 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
مدعي/ م�شرف ابوظبي ال�شالمي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة يورب للمعدات 
المارات   اجلن�شية:  واخرون  العامري  عامر  علي  عامر   �شامل  وميثلها/فار�س  الن�شائية 
مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت منع �شفر بالمر على عري�شة رقم 2012/3004 جتاري ال�شادر 
الن�شائية  للمعدات  يورب  موؤ�ش�شة  اعالنه/    املطلوب  كلي  جتاري   2012/1299 الدعوى  يف 
وميثلها/فار�س �شامل عامر  علي عامر العامري   اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/3

قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة القرم 
اجلن�شية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  حممد  �شامل  ملالكها/  العامة  للمقاولت  ال�شرقى 
فائدة   %12+ درهم   405243 احلجز  و�شحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
قانونية املطلوب اعالنه/    موؤ�ش�شة القرم ال�شرقى للمقاولت العامة ملالكها/ �شامل 
حممد عبداهلل كوير احلارثي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 642 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية            
مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: ا�شماعيل نا�شر ح�شني 
املن�شوري اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت احلجز التحفظي بقيمة 
1851176 درهم املطلوب اعالنه/ ا�شماعيل نا�شر ح�شني املن�شوري اجلن�شية: المارات 
يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/5/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
ايداع مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18  
اعالن مدعى عليه ن�سراً   

حيث  العني-  مدينة  وعنوانه:  ابراهيم-  عبدالعزيز  حافظ  حممد  عليه:  املدعى  اىل 
قررت حمكمة العني البتدائية ندبنا م�شفيا ق�شائيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة 
ال�شباغ  الوت��اد لأعمال  �شركة  را�شد- بخ�شو�س حل ت�شفية  �شيف  را�شد  املدعى/  من 
الق�شائي  امل�شفي  �شيعقد يف مكتب  الذى  اجتماع اخلربة  يقت�شى ح�شوركم  لذا  ذ.م.م 
ال�شيد/ ا�شعد عبا�س و�شركاه. الكائن يف امارة ابوظبي- تقاطع �شارع حمدان مع �شارع 
الثالث- مكتب 301 وذل��ك يف يوم  ال��دور  امل��رور- مبنى وزارة القت�شاد - مدخل - ب- 
الثانية ع�شر ظهرا لتقدمي ما لديكم من دفاع  ال�شاعة  املوافق 2013/4/25    اخلمي�س 
ار�شال وكيل عنكم ف�شوف تبا�شر اخلربة  او  وم�شتندات ويف حال تخلفكم عن احل�شور 

اعمالها يف غيابكم.
    امل�سفي الق�سائي
ا�سعد زهري �سعدو عبا�س   

اعــــالن ت�سفية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/14 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- علي عبيد �شعيد عبيد ملغوث   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   24443.47  ( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/49 مدين  جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- خ��ال��د م��ال اهلل ا�شماعيل ول��ي��د ال��زع��اب��ي جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ) 3747.89 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- خالد ح�شن عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3217.53 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1215 مدين  جزئي           
الزعابي جمهول حمل القامة  را�شد  را�شد علي عبداهلل  املدعى عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4100.42 درهم(   والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/19 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- عائ�شة �شعيد حممد �شليمان بن �شويد ال�شحي  جمهول 
املتكاملة)�س.م.ع(     الم��ارات لالت�شالت  �شركة   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3568.43 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/1017 جزئي جتاري    
املدعية:  ان  حيث  ال�شحي    ا�شماعيل  ح�شني  احمد  عليه:حممد  املدعى  اىل 
�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله، وتعلنك فيها: باأداء مبلغ وقدره )8.319.60 درهم ( بال�شافة 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 بواقع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف 
من يوم 2013/4/21 ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       
يف الدعوى رقم 2013/1010 جزئي جتاري    

اىل املدعى عليه:مبارك �شامل مبارك �شقر  حيث ان املدعية: �شركة المارات 
لالت�شالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، 
وتعلنك فيها: باأداء مبلغ وقدره )8.308.62 درهم ( بال�شافة للفائدة بواقع 
يقت�شى  لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12
يوم  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك 
من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي   2013/4/21
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بينات. 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1465 جتاري كلي  

العنوان  للنقل ل�شاحبتها فاطمة حممد علي     العنقود  املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/4/10م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر 
ال�شرياميك والرخام  انتيكا لتجارة  الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح /موؤ�ش�شة 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ال�شحت  ح�شن  و���ش��ام  ل�شاحبها  ال�شحية  والدوات 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )92.999 درهم( اثنان 
�شنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما  وت�شعون  وت�شعة  وت�شعمائة  الفا  وت�شعون 
من تاريخ رفع الدعوى يف 2012/7/3 حتى ال�شداد التام وبحدود املحكوم به والزمتها 
الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتى درهم مقابل اتعاب املحاماة.  .�شدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2013/4/16 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي         
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1171 جتاري كلي  

املوافق  بتاريخ  انه  بالن�شر نعلمك  العنوان  بافيرتان  اكا�س  بهانوبر  ايثيكات  املحكوم عليه/  اىل 
/بنك  ل�شالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  عليك هذه احلكمة يف  قد حكمت  2013/2/28م 
اخلليج الول بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك 
�شنويا حت�شب على  بواقع %12  عنه  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره 56.287.41  املدعي مبلغا 
ر�شيد ا�شل الدين البالغ قدره 25.997.50 درهم وذلك اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل 
يف 2012/5/28 وحتى  متام ال�شداد ومبا ل يجاوز ا�شل الدين وب�شحة احلجز التحفظي املتخذ 
يف المر على عري�شة رقم 2012/1977 وذلك يف حدود املبلغ املحكوم به املبني اعاله مع الزام 
املحاماة، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.     اتعاب  بامل�شروفات و 200 درهم مقابل  املدعى عليه 
.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/4/15 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون             
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الوىل         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3162 

تاريخ  يف  ان��ه  نعلمكم  بالن�شر     ال��ع��ن��وان:  التجارية  للو�شاطة  لن��د  ال��راح��ة  عليه:  املحكوم 
مبثابة  حكما  اب��وظ��ب��ي  الي��ج��اري��ة/  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  ق��د   2013/3/26
احل�شوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املحكوم له : �شركة المارات اخل�شراء العقارية 
�س م خ بالآتي: بالزام املدعى عليها باخالء الفلتني حمل التداعي وت�شليمها للمدعية خالية 
امل�شتحقة والزيادة  التعاقد والزامها بدفع الجرة  ال�شواغل وال�شخا�س وبحالتها عند  من 
عليها  املتفق  الج��رة  بواقع  الفعلى  الت�شليم  متام  حتى   2012/4/6 تاريخ  من   %5 القانونية 
يف  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %4 ب��واق��ع  التاخري  وال��ف��ائ��دة  �شنويا  دره���م  م��ب��ل��غ360000 
2012/6/4 وحتى متام ال�شداد وتقدمي براءة ذمة عن بدل ا�شتهالك املاء والكهرباء والر�شوم 
وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند. �شدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/280  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/�شونيل 
يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الهند   اجلن�شية:  تا�شوت  انطوين 
واملرخ�شة من  :تنازل يف ال�شم التجاري )ايه. بي. �سي لتجارة الديزل/ذ.م.م( 
ل��دى غرفة  وامل�شجل   )53415( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة 
الهند  اجلن�شية:  حممد  مولونغال  رفيق  ال�شيد:حممد  بعجمان  وال�شناعة  التجارة 
مبوافقة  علي نا�شر عمر علي ال�شعيدي اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/290  ك ع غ
عجمان:ال�شيدة/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الت�شديق  وطلب  الم��ارات  اجلن�شية:  النعيمي  �شليمان  بن  احمد  عبدالرحمن  مرمي 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )م�سغل احلرير للخياطة 
امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة  والتطريز( 
جمال  اىل:عبدالنا�شر  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )23471(
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم��ارات  اجلن�شية:  ال�شعايل  حممد  ح�شني 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/125  ك ع ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
احمد  �شعد ح�شن احلو�شني اجلن�شية: الم��ارات وطلب الت�شديق على حمرر 
 ) الغذائية  املواد  التجاري )ال�سرافية لتجارة  ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن 
امللف )54799(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد:�شليمان علي حممد 
�شالح العو�شي اجلن�شية : المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية      

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / جمموعة املهريي    
بتاريخ 26 / ابوظبي  ا�شتئناف  ال�شادر من حمكمة  بان احلكم  ليكن معلوما لديك 
�شبتمرب/2012 برقم 2012/1324  قد مت الطعن  فيه بالنق�س �شدك واآخرين من 
رقم  الطعن  له  وقيد  ال�شباغ  /منى  املحامي  بوكالة  امل�شرق  بنك  الطاعن/  ط��رف 
ايداع  عليك  ل��ذا  ابوظبي.  ب��ام��ارة  النق�س  حمكمة  ل��دى  جت��اري،  نق�س   2012/680
قلم الكتاب  مبحكمة النق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل 
عنك وبامل�شتندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وذلك تطبيقا لن�س املادة 180 من القانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن 

الجراءات املدنية.
ابوبكر التيجاين  
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/34 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- جهانبخ�س علي باقر جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ جمموعة احلبتور )�س.ذ.م.م( ومبوجب القرار ال�شادر 
وامل�شتاجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من 
ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )47147( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  الع��الن.  هذا  ن�شر 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/153 عقاري كلي              
اىل املدعى عليه/1-  تنميات للو�شاطة العقارية- وميثلها مديرها وان حا�شتى  
اخليلي   �شليمان  عبداهلل  عبدالعزيز   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
وميثله: عالءالدين ح�شني عداي ال�شمري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بندب خبري مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/4/22  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي  العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/72 مدين جزئي                

اىل املدعى عليه/1-  ترايكري خلدمات ادارة العقارات  جمهول حمل القامة 
احمد  عبدالكرمي  وميثله:  احلرا�شة  خلدمات  القوة  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
عبداهلل عيد   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
مببلغ وقدره )55.949 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاخريية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى2012/889 عقاري كلي                  

اىل املدعى عليه/1-  امري ح�شني �شاه علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة امالك 
للتمويل �س م ع وميثله: عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
احلكم  املتبادلة  التعهدات  ف�شخ  وك��ذل��ك  الطرفني  ب��ني  امل��وق��ع  الي��ج��ارة  عقد  بف�شخ  املطالبة 
العقد  ف�شخ  ج��راء  م��ن  املتكبدة  احلقيقة  ال���ش��رار  متثل  دره��م   5904300.66 مببلغ  للمدعية 
التا�شري  العقار خماطبة دائرة الرا�شي والم��الك بدبي للغاء  والناجمة عن انخفا�س قيمة 
ب�شك الجارة املنتهية بالتمليك واخلا�شة بالوحدة 3404 يف مبنى مارينا بالزا منطقة مر�شى 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعى  ت�شمني  ملكية جديدة.  �شهادة  وا�شدار  دبي 
ch1.A.1 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/5/12  وح��ددت لها جل�شة يوم الحد 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/172   جتاري جزئي            

���س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  الراحلة  �شركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف   2012/9/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ تيوتو ويندوز اند دورز جريمان يو بي يف �شي 
�شت�شوكو �شي�شتمز ذ.م.م بالزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي لل�شركة املدعية 
بامل�شروفات  والزمتها  دره��م(  وثمامنائة  الف  وثالثون  )�شتة   36.800 مبلغ  
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
العالن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

وزير  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  ا�شتقبل معايل 
الطاقة مبكتبه بديوان الوزارة ام�س معايل بورتن موي وزير 

الطاقة والبرتول الرويجي والوفد املرافق له.
مت خالل اللقاء بحث جمالت التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني 
البلدين يف جمالت الطاقة وا�شتعرا�س جتاربهما يف احلفاظ 

على البيئة والآليات املتبعة جتاه تر�شيد ا�شتخدام الطاقة.
واأك��د معايل وزي��ر الطاقة حر�س دول��ة الإم��ارات على توطيد 
والطاقة  الطاقة  جمالت  يف  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

التعاون مع  اىل  نتطلع  ..اإن��ن��ا  وق��ال   .. ب�شكل خا�س  املتجددة 
مملكة الرويج وتبادل اخلربات معها لتطوير �شناعة الطاقة 
ب�شفة عامة . ولفت معاليه اإىل اأن التكنولوجيا احلديثة تلعب 
دورا حيويا يف �شناعة النفط والغاز وتطوير �شناعات الطاقة 
املتجددة .. منوها يف هذا ال�شدد بتجربة اململكة الرويجية يف 

جمال ا�شتخدام الطاقات املتجددة.
وا���ش��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال��ل��ق��اء ج��ه��ود دول���ة الإم������ارات يف 
لطاقة  اأبوظبي  �شركة  به  تقوم  وم��ا  املتجددة  الطاقة  جم��ال 
ال�شريع  التحول  ت��ق��ود  رائ���دة  م�شاريع  م��ن  م�شدر  امل�شتقبل 
�شرحا  الوزير  وق��دم معايل  الإ�شتدامة.  الإم��ارات نحو  لدولة 

الإمارات  بدولة  الطاقة  �شناعة  ت�شهدها  التي  التطورات  عن 
للطاقة  اإ�شرتاتيجية متكاملة  اط��ار و�شع  ال��وزارة يف  وخطط 
ا�شتعر�س  جانبه  من  بالدولة.  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون 
وزي���ر ال��ط��اق��ة وال���ب���رتول ال��روي��ج��ي خ���ربات وجت����ارب بالده 
 .. املتجددة خ�شو�شا  والطاقة  ب�شفة عامة  الطاقة  يف جمال 
وقال اإن توجه دولة الإمارات نحو التو�شع يف ا�شتخدام الطاقة 
النظيفة يدعونا اإىل زيادة التعاون لتقدمي اخلربة والتجارب 
التي مرت بها مملكة الرويج يف هذا املجال. واأكد معاليه اأن 
ن�شبة اإ�شتخدام الطاقة املتجددة يف الرويج و�شلت اإىل 62 يف 

املائة حاليا وهناك خطط لرفعها اإىل67.5 يف املائة.

وزير الطاقة يبحث مع نظريه الرنويجي اآفاق التعاون بني البلدين يف جمالت الطاقة 
املال والأعمال

امل��ط��ار الأ���ش��رع منواً  ال���دويل،  ح�شل مطار دب��ي 
اأيه  اأو  موؤ�ش�شة  لإح�شاءات  وفقاً   2012 عام  يف 
جي )OAG( وث��اين اأك��رب امل��ط��ارات يف العامل 
لبيانات  وفقا  الدولية  ال��رك��اب  حركة  حيث  من 
على  ر�شمياً  ح�شل  للمطارات،  ال���دويل  املجل�س 
طائرات  لعمليات  ال���رائ���د  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ور  ل��ق��ب 
وفقاً   ،380 اأي��ه  م��ن ط��راز  العمالقة  اإي��رب��ا���س 
حول  الطريان  �شركات  رح��الت  ج��داول  لبيانات 

العامل لعام 2012 التي ن�شرت موؤخراً.
 2012 ل��ع��ام  ال��رح��الت  ج���داول  بيانات  وت�شري 
ال��دويل �شري  اأن مطار دب��ي  التي ن�شرت م��وؤخ��راً 
28 وجهة  اإىل  رحلة طريان جمدولة   7،259
بطائرات اإيربا�س اأيه 380، من بينها 88 رحلة 
بطائرات طريان الإمارات، اأكرب م�شغل يف العامل 
ل��ل��ط��ائ��رات ذات ال��ط��اب��ق��ني. يف ح��ني ج��اء مطار 
عام  الثاين خالل  املركز  �شنغافورة يف  �شانغي يف 
اإىل  جمدولة  رحلة   6،653 بت�شيري   2012
بينما   380 اأي��ه  اإيربا�س  بطائرات  وجهة   19
الثالث مع  املركز  ج��اء مطار هيرو يف لندن يف 
يليها  وج��ه��ات،   6 اإىل  رح��ل��ة   3،697 ت�شيريه 

م��ط��ار ف��ران��ك��ف��ورت ب��ع��دد رح���الت ب��ل��غ 3،071 
رحلة اإىل 12 وجهة ومطار �شيدين برحالت بلغ 
بذات  وجهات  ثماين  اإىل  رحلة   2،697 عددها 

الطراز من طائرات اإيربا�س. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ب���ول غ��ري��ف��ي��ث، الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة مطارات دبي: لقد حقق افتتاح 
الكونكور�س اأيه يف وقت �شابق من هذا العام الذي 
بلغت تكلفة ان�شائه 3 مليارات دولر، هدفنا لأن 
لطائرات  ال��ع��امل  يف  حم���ور  واأك����رب  اأول  ي�شبح 
اإيربا�س العمالقة من طراز اأيه 380 . واأ�شاف 
اجلديد  امل��رف��ق  ه��ذا  بني  لقد  بقوله:  غريفيث 
ال����ط����راز م���ن طائرات  ا���ش��ت��ي��ع��اب ه����ذا  ب��غ��ر���س 
اإي���رب���ا����س م���ع ت���زوي���ده مب�����ش��ت��وي��ني م���ن بوابات 
�شالت  م��ن  املبا�شر  ال�شعود  لتي�شري  ال�شعود 

الدرجة الأوىل ورجال الأعمال اإىل الطائرة .
وم���ن ب���ني امل���ط���ارات ال��ت��ي اق���رتب���ت م���ن املراكز 
حيث  م��ن   2012 ع���ام  خ���الل  الأوىل  ال��ع�����ش��رة 
ع���دد رح��الت��ه��ا اجل��وي��ة ب��ط��ائ��رات ي��رب��ا���س اأيه 
ديغول  ����ش���ارل  ب��اري�����س  م���ط���ارات  ك��ان��ت   380
وجهة(،   11 اإىل  جم���دول���ة  رح��ل��ة   2،613(

جمدولة  رحلة   2،145( ال��دويل  كونغ  وهونغ 
9 وجهات( ولو�س اأجنلي�س )2،048 رحلة  اإىل 
جمدولة اإىل 7 وجهات(، ومطار جورج كينيدي 
 6 اإىل  يف نيو يورك )2،004 رحالت جمدولة 
جمدولة  رح��الت   1،710( وملبورن  وج��ه��ات( 

اإىل 7 وجهات(.
وقد كان حلجم الأ�شطول وهيكل �شبكة الوجهات 
اجلوية  الناقالت  م�شاهمات  على  مبا�شر  تاأثري 
يف عمليات طائرات اإيربا�س اأيه 380 املجدولة 
لت�شغيل  التي متثل حم��وراً  الدولية  املطارات  يف 
الناقالت  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ال��ط��ائ��رات.وع��ل��ى  تلك 
اجلوية  اخلطوط  كانتا�س،  لوفتهانزا،  الوطنية 
ال�شنغافورية، اخلطوط اجلوية الفرن�شية- كيه 
ن�شيب  على  ت�شتحوذ  الإم����ارات  وط���ريان  اإم  اإل 
اإيربا�س  بطائرات  اجلوية  الرحالت  من  الأ�شد 
هو  ه��ذا  يكن  مل  املحلية،  اأ�شواقها  يف  العمالقة 
احل����ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ط��ار ه��ي��رو ل��ن��دن )ط���ريان 
كانتا�س(، هونغ كونغ )طريان الإم��ارات(، مطار 
اأجنلي�س  لو�س  ومطار  بنيويورك  كينيدي  جون 

)اخلطوط اجلوية ال�شنغافورية(.
طلبيات  ل�شجل  وفقاً  بقوله:  غريفيث  واأ���ش��اف 
طريان الإمارات ل�شراء الطائرات وخطة تو�شعنا 

البالغة قيمتها 7.8 مليار دولر، فاإن مطار دبي 
احتفاظه  ملوا�شلة  جيد  بو�شع  يتمتع  ال���دويل 

من  اإيربا�س  ط��ائ��رات  لعمليات  الأوىل  باملرتبة 
طراز اأيه 380 يف عام 2013 وما بعده . 

مطار دبي الدويل يح�سل على لقب املحور العاملي الرائد لطائرات اأيربا�س اأيه 380 العمالقة

اآخر  عاملي  حمور  اأي  من  اأكرث   2012 عام  يف  ت�صيري رحالت لطائرات اإيربا�ص اأيه 380 

•• وا�صنطن-وام:

اأكد حارب مبارك املهريي نائب الرئي�س للمبيعات 
ان اخل��ط اجل��دي��د من  ب�شركة الحت���اد للطريان 
اأبوظبي اإىل وا�شنطن يفتح اآفاقا جديدة لتطوير 
حديث  يف  وق��ال  الأمريكية.  الإماراتية  العالقات 
مع وكالة اأنباء الإمارات وام اإن افتتاح هذا اخلط 
اجلوي الأول من نوعه يف تاريخ عالقات البلدين 
التجاري  التبادل  حلجم  �شاملة  درا���ش��ة  بعد  ج��اء 
بني  وال�شحي  والثقايف  والتعليمي  والقت�شادي 
عاليا  ا�شغال  وتوقع  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات 
ل��ه��ذا اخل����ط اجل���دي���د ن��ظ��را لن����ه ي��رب��ط مابني 
وجتارية  اإقت�شادية  ع��الق��ات  حتكمها  عا�شمتني 
طائرات  ت�شغيل  �شيتم  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ريا  وا���ش��ع��ة 
امل�شتقبل  يف  اخل����ط  ه����ذا  ع��ل��ي   777 ال��ب��وي��ن��غ 
اأكرب  اليربا�س ل�شتيعاب عدد  القريب بدل من 
ي�شهم  اجلديد  اخل��ط  اأن  واأو���ش��ح  امل�شافرين  من 
ودول  الإم����ارات  م��ن  امل�شافرين  حركة  ت�شهيل  يف 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وال��ه��ن��د وع����دد من 
الدول الآ�شيوية والأفريقية مبا�شرة اإىل العا�شمة 
وا�شنطن اإنطالقا من اأبوظبي . وذكر اأن الحتاد 
ل���ل���ط���ريان وق���ع���ت ����ش���راك���ة ه���ام���ة م���ع اخلطوط 
اجلوية الأمريكية لتغطية اأكرب عدد من الوليات 

الأم���ري���ك���ي���ة وت�����ش��ه��ي��ل ���ش��ف��ر ال����رك����اب اإىل امل���دن 
املتوقع  النمو  ان  املهريي  وق��ال  كافة.  الأمريكية 
الأمريكية  ال�����ش��وق  يف  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  ل��ع��م��ل 
املرحلة  ان  اإىل  م�شريا  وم��درو���س  وطبيعي  هائل 
املقبلة �شوف ت�شهد مزيدا من التطور وال�شراكات 
اإىل  اجل��دي��دة . وح���ول اح��ت��م��ال ت�شيري خ��ط��وط 
املهريي  اأك��د  املتحدة  الوليات  يف  جديدة  وجهات 
���ش��ت��ك��ون ه���ن���اك وج����ه����ات ج����دي����دة لالحتاد  ان�����ه 
وا�شنطن  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  ل��ل��ط��ريان 
باأن نيوريورك و�شيكاغو يف �شوء اخلطط  منوها 
اجلديد  اخلط  اأهمية  وب�شاأن  للتو�شع  امل�شتقبلية 
الحت���اد  ب�����ش��رك��ة  للمبيعات  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ال 
للطريان انه وجهة الرحالت اجلديدة التي تهبط 
اإ�شتجابة  تاأتي  ال��دويل  دالي�س  وا�شنطن  يف مطار 
للطلب القوي على ال�شفر اإىل وا�شنطن من قطاع 
اإىل جانب  الأعمال  ورج��ال  املوظفني احلكوميني 
الطلب املتزايد على ال�شفر لأغرا�س الرتفيه بني 
العا�شمتني وما ورائهما من مدن اأخرى لفتا اإىل 
الآن  حتى  الوجهة  ل��ه��ذه  امل�شبقة  احل��ج��وزات  اأن 
واأكد  للرحلة  الجت��اه��ني  كال  يف  للغاية  م�شجعة 
ال�شركة على تعزيز تواجدها يف وا�شنطن  حر�س 
8ر6  تكلفتها  تبلغ  اإنتظار  �شالة  افتتاحها  عقب 
املبنى  يف  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  اأمريكي  دولر  مليون 

اإيه مبطار دالي�س الدويل لتوفري اأرقى اخلدمات 
امل�شافرين  ال�شركة  لعمالء  وبعده  ال�شفر  قبل  ملا 
لوؤلوؤ  درج��ة  اأو  الأوىل  املا�شية  ال��درج��ة  منت  على 
رجال الأعمال . يذكر اأن وا�شنطن تعترب الوجهة 
ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  للطريان  ل��الحت��اد  ال��راب��ع��ة 
نيويورك  م���ن  ك���ل  وج���ه���ات  ج���ان���ب  اإىل  وت����اأت����ي 
ما  للطريان  الحت��اد  ونقلت   . وتورنتو  و�شيكاغو 
اأب��وظ��ب��ي وقارة  ب��ني  م��ل��ي��وين م�شافر  ي��ق��رب م��ن 
يف  6ر12  بن�شبة  و�شجلت منوا  ال�شمالية  اأمريكا 
واأو�شح   . املا�شي  العام  امل�شافرين  اأع��داد  يف  املائة 
للطريان  ل���الحت���اد  اجل�����وي  اخل����ط  اأن  امل���ه���ريي 
ي�شهم يف تعزيز ال�شتثمارات بني البلدين وتطوير 
وتعزيز  وال��ت��ج��اري  القت�شادي  التعاون  ع��الق��ات 
واأ�شار   . املجالت  ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف �شتي 
يف هذا ال�شدد اإىل اأن حجم التبادل التجاري بني 
دولر  مليار   25 بلغ  املتحدة  والوليات  الإم��ارات 
اأم��ري��ك��ي ح��ي��ث بلغت ال�����ش��ادرات الأم��ري��ك��ي��ة اإىل 
اأن  22 مليار دولر العام املا�شي. واأك��د  الإم��ارات 
ه���ذا اخل���ط اجل��دي��د ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان �شيقدم 
ال���ط���الب ورج�����ال الأعمال  خ��دم��ة ك��ب��رية مت��ك��ن 
تت�شاعد  والذين  امل�شافرين  من  عري�شا  وقطاعا 
اأعدادهم بكثافة يف العا�شمة الأمريكية وماحولها 

من ال�شفر اإىل اأبوظبي ب�شكل مبا�شر.

املهريي: خط اأبوظبي- وا�صنطن يفتح اآفاقًا جديدة 
لتطوير العالقات الإماراتية الأمريكية

•• اأبوظبي-كواالملبور-الفجر: 

لإ�شدار  مديراً  الوطني  اأبوظبي  بنك  تعيني  مت 
�شركة  م�شاريع  اأح���د  لتمويل  مالياً  وم�شت�شاراً 

كوزمو�س للنفط والتعدين يف ماليزيا.
وتعمل كوزمو�س، التي تتخذ من كوالملبور مقراً 
رئي�شياً، يف جمال ال�شتثمارات والتعدين وتعترب 
م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ة ت��ط��وي��ر واإدارة 

امل�شاريع يف اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية.
األف   25 لإنتاج  بتطوير معمل  وتقوم كوزمو�س 
طن-ال�شنة من البويل �شيليكون )الذي ت�شتخدم 
حديقة  يف  ال�شم�شية(  ال��ط��اق��ة  ���ش��رائ��ح  ل�شنع 
���ش��ام��الج��و ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب���ولي���ة ����ش���اراوك �شمن 
للكيماويات  كوزمو�س  و�شتقوم   ، اإ�شكور  م��ب��ادرة 

بتملك واإدارة امل�شروع.
م�شت�شاراً  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ت��ع��ي��ني  ومت 
مالياً ومديراً لالإ�شدار جلمع متويل للم�شروع، 
حملية  م�شرفية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م�����ش��ارك��ة  وت��ت��وق��ع 
وعاملية عالوة على امل�شتثمرين خا�شة من ال�شرق 

الأو�شط وجنوب �شرق اآ�شيا يف متويل امل�شروع.
الأر�س  من  هكتاراً   25 ���ش��اراوك  ولي��ة  ومنحت 
ل�شركة كوزمو�س يف حديقة �شامالجو ال�شناعية 
الرتاخي�س  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت  امل�������ش���روع،  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
يبداأ  اأن  يتوقع  ال���ذي  امل�����ش��روع  لتنفيذ  ال��الزم��ة 

الإنتاج يف 2016.
اإدارة  وق����ال م��اج��د الأح����م����دي، رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شركتي تطوير واإدارة امل�شاريع وكوزمو�س: ياأتي 
مبادرة  م��ع  م��ت��واف��ق��اً  �شيليكون  ال��ب��ويل  م�����ش��روع 
لدعم  ���ش��اراواك  حكومة  اأطلقتها  التي  )اإ�شكور( 
وتطوير  واخل�����ش��راء،  امل�شتدامة  الطاقة  حلول 

القاعدة ال�شناعية يف الولية .
و�شيكون معمل البويل �شيليكون من اأكرب املعامل 
يف اآ�شيا و�شمن الأقل كلفة يف العامل وقال اآناند 
اآر اآير، مدير �شركة كوزمو�س للنفط والتعدين: 
مالياً  م�شت�شاراً  الوطني  اأبوظبي  بنك  تعيني  مت 
يف  للبنك  الوا�شعة  اخل��ربات  على  بناًء  للم�شروع 

جمال متويل عدد من اأبرز امل�شاريع .
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م�����ارك ي��ا���ش��ني، امل���دي���ر العام 
اأبوظبي  ب��ب��ن��ك  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
من  �شتكون  للطاقة  املتجددة  امل��وارد  اإن  الوطني 
تزدهر  اأن  املنطقي  وم��ن  ال��ع��امل،  يف  الأول���وي���ات 
ال�شناعات اخلا�شة بالطاقة ال�شم�شية يف ماليزيا 
واآ�شيا وال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، و�شنقوم 

بدعم �شناعة البويل �شيليكون .
���ش��ي م��ي��ن��ج، الرئي�س  ل��ي��ون��غ  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 
الوطني-ماليزيا:  اأب��وظ��ب��ي  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يعترب بنك اأبوظبي الوطني من البنوك املف�شلة 
لال�شتثمارات والأعمال العربية يف ماليزيا خا�شة 

ال�شت�شارات  وا�شعة يف جم��ال  اأن��ه ميلك خ��ربات 
يف  بخرباته  امل�شاريع  دع��م  على  وال��ق��درة  املالية 

�شناعة اخلدمات املالية .
وياأتي م�شروع كوزمو�س لإنتاج البويل �شيليكون 
�شاراواك  يف  ال�شناعية  امل�شاريع  من  ع��دد  �شمن 
الولية.  يف  ال�شناعية  امل�شاريع  تطوير  وخطة 
باإجناز  الوطني  اأبوظبي  وبنك  كوزمو�س  ويلتزم 
امل�شروع الذي �شي�شهم اإيجاباً يف تعزيز القت�شاد 

املحلي بو�شائل خمتلفة مثل توفري الوظائف.
رئي�س  الأح��م��دي،  ماجد  التفاقية  توقيع  �شهد 
امل�شاريع  واإدارة  ت��ط��وي��ر  �شركتي  اإدارة  جمل�س 
اآير، مدير �شركة كوزمو�س  اآر  واآناند  وكوزمو�س 
جوفاراجان،  اإ����س  وال��دك��ت��ور  وال��ت��ع��دي��ن،  للنفط 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ك��وزم��و���س للنفط 
للخدمات  العام  املدير  يا�شني،  مارك  والتعدين، 
امل�شرفية العاملية ببنك اأبوظبي الوطني وليونغ 
اأبوظبي  لبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ي��ن��ج،  ���ش��ي 

الوطني-ماليزيا.

بنك اأبوظبي الوطني م�صت�صارًا ماليًا مل�صروع اإنتاج 
بويل �صيليكون بـ1.6 مليار دولر يف ماليزيا
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بور�صة دبي للذهب وال�صلع ت�صجل رقمًا قيا�صيًا جديدًا حلجم تداولتها اليومية
•• دبي-وام:

م�شجلة اأم�س الول رقما قيا�شيا يوميا  الأ�شبوع  هذا  واحد  يوم  خالل  الأوىل  للمرة  عقد  األف  جتاوز حجم تداولت بور�شة دبي للذهب وال�شلع 100 
جديدا بلغ 126 ر103 عقد ليتجاوز الرقم القيا�شي املا�شي الذي بلغ 862 ر83 عقد يف 12 اأبريل اجلاري. وميثل الرقم القيا�شي اجلديد لبور�شة 
دبي اأعلى قيمة تداول اإجمالية يومية على الإطالق بواقع 8 ر3 مليار دولر اأمريكي. و�شهدت بور�شة دبي للذهب وال�شلع ام�س اأعلى معدل تداول يومي 
على الإطالق لعقود الروبية الهندية الآجلة حيث �شجلت 672 ر96 عقد بقيمة قيا�شية جديدة بلغت 5 ر3 مليار دولر. وحققت هذه العقود منوا �شريعا 
ومتوا�شال على مدار ال�شنوات الأربع املا�شية مدفوعة بالأهمية الدولية املتزايدة بالروبية الهندية ومبادرات بور�شة دبي التي اأدت اإىل حت�شني ال�شيولة 

كما بلغ متو�شط قيمة تداولت عقود الروبية الهندية الآجلة اأكر من ملياري دولر يوميا خالل الربع الأول لعام 2013.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ح���ام���د بن 
اجلن�شية   ه��ن��دي  ع��ب��داهلل- 
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م  
)F1671474(      فعلى 
لأقرب  ت�شليمه  يجده  م��ن 
الت�شال  او  �شرطة  م��رك��ز 
 0505229657 ع��ل��ى  

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل�����دع�����و/ ث���ن���اء اهلل 
اجلن�شية   ه��ن��دي   - خ����ان- 
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م  
)J4253299(      فعلى 
لأقرب  ت�شليمه  يجده  م��ن 
الت�شال  او  �شرطة  م��رك��ز 
 0505229657 ع��ل��ى  

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/  ماريا رونا 
فلبينية   - فيلو�س  ب��اب��وجن 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفرها 
    )3873368( رق���������م  
.م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/4473219

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/  روب���ني 
امريكا   - ج��ام��ي�����س  ك�����اى 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفرها 
    )477575672( رق���م  
.م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/1337182

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�������دع�������و/  ف����ره����اد 
���ش��اروار خ��ان   - باك�شتاين 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
�شادر      )8943511(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/6110025

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/  م�شتاق احمد 
�شعيد حممد    - باك�شتاين 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
�شادر      )1166481(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/6110025

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/  زري����ن �شاه 
���ش��اه   - باك�شتاين  ري��ح��ان 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
�شادر      )5146081(
م���ن الم��������ارات م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/6110025

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/  فار�س ح�شن 
العراق   - امل���ه���داوى   ���ش��ك��ر 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
    )1253331( رق���������م  
�شادر من العراق من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/8003739
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 369 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ مكتب لندن لتاجري ال�شيارات وميثله قانونا/ عبداهلل خاطر �شلطان �شيف 
املقبايل- بوكالة/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
�شالح �شليم را�شد حميد ال�شيابي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مببلغ 500 درهم  املطلوب اعالنه/ �شالح �شليم را�شد حميد ال�شيابي اجلن�شية: 
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات  عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/5 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني البتدائية  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور 
- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 627 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية                
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العامة  ابوظبي  نقليات  �شركة  مدعي/ 
باجلي�س  را�شد  حممد  ال�شيد/  ل�شاحبها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الربكات 
املن�شوري اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة حجز بقيمة 1870074 درهم    
ال�شيد/  ل�شاحبها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الربكات  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب 
حممد را�شد باجلي�س املن�شوري اجلن�شية : المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/202 ت   عام - م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة ان اف تي اخ�شائيون بالروافع الربجية ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات  املنفذ �شده: �شركة الراجحي للم�شاريع والن�شاءات اجلن�شية: المارات    
المارات   اجلن�شية:  والن�شاءات  للم�شاريع  الراجحي  �شركة  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/126 مدين- م ر-�س- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

•• اأبوظبي-وام:

اأزاح جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين ال�شتار ام�س عن نظام الت�شغيل 
بدرجات اللوؤلوؤ اجلديد الذي يكمل نظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ احلايل 
اخلا�س بالفلل واملباين واملجتمعات يف خطوة تندرج �شمن ا�شرتاتيجيته 
اأبوظبي  لروؤية  وفقا  م�شتدامة  متكاملة  جمتمعات  اإقامة  اإىل  الرامية 
قام  حيث  اإل��زام��ي��ا  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  الت�شغيل  ن��ظ��ام  ويعترب   .2030
مع  والت�شاور  بالتعاون  بتطويره  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س 
وامل�شت�شارون  واملطورون  املوؤ�ش�شات احلكومية  خمتلف اجلهات مبا فيها 
التي  اللجنة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ران��ي��ة  امل��ج��م��ع��ات  وامل��ت��ع��اق��دون ومم��ث��ل��و 

املباين  اأ�شحاب  و�شيعمل  الربنامج.  هذا  عن  وامل�شوؤولة  املجل�س  اأن�شاأها 
وامل�شوؤولون عن اإدارتها على الوفاء مبتطلبات النظام اجلديد من خالل 
ا�شرتاطات اإلزامية مت ت�شنيفها اإىل اأربعة اأق�شام رئي�شية عملية الإدارة 
املتكاملة للمباين والأنظمة والإجراءات واأداء وت�شغيل املباين وال�شيانة 
وتطبيقها  اإ�شتدامة  برنامج  مبتطلبات  بالإلتزام  جميعا  تتكفل  والتي 
التطويرية  التعليمية وامل�شاريع  املرافق  النحو املطلوب. وباإ�شتثناء  على 
احلكومية التي يتم فيها تطبيق نظام الت�شغيل بدرجات اللوؤلوؤ بعد عام 
واحد بعد اإكتمال مرحلة البناء فاإن كافة الطلبات املقدمة للح�شول على 
هذا التقييم �شتتم بعد عامني من اإكتمال البناء اأو يف حال و�شول املبنى 
اإىل ن�شبة �شغل 80 باملائة كحد اأدنى. وللتاأكد من توفر مقدمة �شل�شة 

درا�شة  القادمة  الأ�شهر  خ��الل  �شيتم  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  الت�شغيل  لنظام 
بدرجات  التقييم  نظام  تطبيق  اأجن���زت  وال��ت��ي  خم��ت��ارة  رائ���دة  م�شاريع 
امل�شاريع  ملراجعة  التنفيذي  املدير  اخل�شر  حممد  واأك��د  موؤخرا  اللوؤلوؤ 
التطويرية وبرنامج اإ�شتدامة لدى جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
وتقييم  ومراقبة  حتديد  اإىل  يهدف  اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  نظام  اأن 
بدءا  املباين  دورة حياة  اأبوظبي خالل  التطويرية يف  امل�شاريع  ا�شتدامة 

من عملية الت�شميم واأعمال البناء وو�شول اإىل مرحلة الت�شغيل.
ولفت اخل�شر اإىل اأن نظام الت�شغيل بدرجات اللوؤلوؤ من اإ�شتدامة يعترب 
وكذلك  بها  اخلا�شة  والأنظمة  املباين  باأن  للتكفل  مهمة  توجيهية  اأداة 
مراقبتها  تتم  الطاقة  م�شادر  وت�شغيل  امل��ب��اين  ه��ذه  وعمل  اأداء  ك��ف��اءة 

اإطالة عمر املباين والأنظمة  والتحكم بها و�شيانتها ب�شكل جيد بهدف 
ابتداء من مرحلة الت�شميم ثم مرحلة البناء وحتى مرحلة الت�شغيل.

فريدا  برناجما  اإ�شتدامة  م��ن  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  التقييم  نظام  ويعترب 
حيث  التطورية  وامل�����ش��اري��ع  وامل��ب��اين  الفلل  امل�شاريع  لتقييم  ن��وع��ه  م��ن 
البيئية  الفريدة  اأبوظبي  مزايا  مع  ليتما�شى  خا�س  ب�شكل  تطويره  مت 
هذا  يتكامل  ذل��ك  ج��ان��ب  واإىل  والجتماعية  والثقافية  والقت�شادية 
العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  واإر�شادات  مبادرات  مع  الربنامج 
ال�شوء  تلقي  التي  املتكامل  الت�شميم  عملية  م��ع  وك��ذل��ك  التطويرية 
اآلية �شنع القرار املدرو�س واملتكامل من خمتلف اجلهات ملا يتعلق  على 

باملراحل الرئي�شية للم�شاريع التطويرية.

جمل�ص اأبوظبي للتخطيط العمراين يزيح ال�صتار عن نظام الت�صغيل بدرجات اللوؤلوؤ

املن�صوري يبحث يف ال�صويد التعاون امل�صرتك يف جمايل القت�صاد والطاقة
•• �صتوكهومل-وام:

�شعيد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  م����ع����ايل  اأك�������د 
امل��ن�����ش��وري وزي����ر الق��ت�����ش��اد الذي 
مملكة  اإىل  ر���ش��م��ي��ة  ي���زي���ارة  ي���ق���وم 
اإقت�شادي  وف��د  راأ����س  على  ال�شويد 
وجتاري..متانة العالقات التجارية 
والقت�شادية بني البلدين .. منوها 
باأن حجم التبادل التجاري منا اإىل 
 2012 عام  يف  دولر  مليار  ر1   2
حم��ق��ق��ا زي�����ادة ت��ق��در ب��ن��ح��و 28 يف 

املائة مقارنة مع عام 2011.
تعزيز  اإىل  تهدف  ال��زي��ارة  اإن  وق��ال 
وال�شتثماري  القت�شادي  التعاون 
وت���ن���م���ي���ة ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بني 
الإم���ارات  اأن  اإىل  م�شريا  ال��دول��ت��ني 
ت��ع��ت��رب ث���اين اأك����رب ���ش��ري��ك جتاري 
الأو�شط  ال�شرق  لل�شويد يف منطقة 

وبني اأن زيارة ال�شويد تف�شح املجال 
اأ����ش���واق جديدة  اإىل  ال��دخ��ول  اأم����ام 
اإىل  وال���ت���ع���رف  اأوروب���������ا  ����ش���م���ال  يف 
تلك  يف  ال�شتثمارية  البيئة  طبيعة 
املنطقة التي تعد من اأهم الوجهات 
اإىل  الراهن  الوقت  يف  ال�شتثمارية 
بني  ال��رواب��ط  وتعزيز  تقوية  جانب 

جمتمع الأعمال يف كال البلدين.
الرائدة  ب��اخل��ط��وة  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اد 
ل����ط����ريان الإم����������ارات وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ت�����ش��ي��ريه��ا رح������الت م���ب���ا����ش���رة اإىل 
�شتوكهومل  ال�����ش��وي��دي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ابتداء من الرابع من �شبتمرب القادم 
واآفاق  ج��وان��ب  تو�شيع  يف  ي�شهم  م��ا 
البلدين  ب���ني  امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون 
وتعزيز  الثنائية  العالقات  وتوطيد 
والتجاري  الق���ت�������ش���ادي  ال���ت���ع���اون 
وخا�شة على �شعيد تنمية الواردات 

ال�شياحة  وال�شادرات وتقوية حركة 
وزير  معايل  وعقد   . اجلانبني  بني 
ع��ل��ى هام�س  اإج��ت��م��اع��ا  الق��ت�����ش��اد 
الزيارة يف بيالتريال مع معايل اإيوا 
ال�شويدية  التجارة  وزي��رة  بورلينغ 
حول  النظر  وج��ه��ات  خالله  ت��ب��ادل 
البلدين  الأمور القت�شادية يف كال 
والتبادل   2021 الإم����ارات  وروؤي���ة 
التجاري بني الإمارات وال�شويد كما 
م�شوؤويل  دع��وة  الجتماع  خ��الل  مت 
ورجال الأعمال يف ال�شويد اإىل زيارة 
الإمارات لكت�شاف جمالت التعاون 
امل�شرتك . وبني معاليه اأن الإمارات 
واعدة  اإ�شتثمارية  قطاعات  متتلك 
ويف جمالت متنوعة ومنها قطاعات 
وامل�شاريع  وال����ت����ج����ارة  ال�����ش��ن��اع��ة 
والإبتكار  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
وال���������ش����ن����اع����ات ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 

قطاعات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال�����ش��ي��اح��ة 
ال������ط������ريان وال����ن����ق����ل واخل�����دم�����ات 
الت�شالت  وق��ط��اع��ات  اللوج�شتية 
والطاقة املتجددة والزراعة والتعليم 
وال�����ش��ح��ة . و���ش��ل��ط امل��ن�����ش��وري يف 
الجتماع الذي عقده مع قادة رجال 
ال�شتثماري  امل���ن���اخ  ع��ل��ى  الأع���م���ال 
ببيئة  والتعريف  الدولة  اجل��اذب يف 
الأع�����م�����ال احل���ي���وي���ة يف الإم��������ارات 
اإ�شتثمارية  ف��ر���س  م��ن  ت��وف��ره  وم��ا 
للم�شتثمرين  وم���غ���ري���ة  واع��������دة 
املحفزات  الأع���م���ال يف ظ��ل  ورج����ال 
الإدارية  والت�شهيالت  ال�شتثمارية 
والإج��رائ��ي��ة غ��ري امل��ح��دودة ووجود 
بنية حتتية حديثة ومتطورة اإ�شافة 
بيئة  ال��دول��ة م��ن  ب��ه  م��ا تتمتع  اإىل 
 . للم�شتثمرين  مالئمة  ت�شريعية 
كما اجتمع معايل �شلطان املن�شوري 

وزي���ر الق��ت�����ش��اد م��ع م��ع��ايل دانييل 
ال�شويدي  الدولة  وزير  جوهان�شون 
والت�شال  وال���ط���اق���ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
البتكار  ق�شايا  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
والقانون الإماراتي اجلديد واملتعلق 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ب��امل�����ش��اري��ع 
وال��������دور ال���ك���ب���ري ال������ذي ي��ل��ع��ب��ه يف 
ت����ق����دمي ال����دع����م ل��������رواد الأع����م����ال 
وتاأ�شي�س  الوطني  القت�شاد  ودع��م 
وقال   . املعرفة  على  ي��ق��وم  اإقت�شاد 
ال�شتثمارية  الفر�س  اأن  املن�شوري 
القائمة يف البلدين تفتح الباب اأمام 
ت��ع��اون اأو���ش��ع ب��ني ال��ق��ط��اع اخلا�س 
مبا  الأع��م��ال  ورج���ال  وامل�شتثمرين 
التجاري  التعاون  تعزيز  يف  ي�شاهم 
والقت�شادي بني الإمارات وال�شويد 
وقال اإن الإمارات متكنت من حتقيق 
التنمية القت�شادية امل�شتدامة حيث 

النفطية ت�شاهم  القطاعات غري  اأن 
ب��اأك��ر م��ن 70 يف امل��ائ��ة م��ن حجم 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل وال����ذي 
 . دولر  م���ل���ي���ار   360 اإىل  و����ش���ل 
واأ�شاف انه اأنه يف الوقت الذي كانت 
النا�شئة  الق��ت�����ش��ادات  م��ع��ظ��م  ف��ي��ه 
يف ال��ع��امل قلقة م��ن م��ع��دلت النمو 
متكنت الإمارات من ت�شجيل معدل 
منو و�شل اإىل اأربعة يف املائة خالل 
الأداء  اأن موؤ�شرات  عام 2012 كما 
القت�شادية  امل���ج���الت  يف  ال��ق��وي��ة 
املختلفة تدل على اأن معدلت النمو 
يف ال��ع��ام 2013 ���ش��ت��رتاوح ب��ني 5 
اأن  واأك������د   . امل���ائ���ة  يف  اأرب����ع����ة  و  ر2 
الإمارات ما زالت تتمتع بالإ�شتقرار 
املتميزة  والتطور  النمو  ومبعدلت 
ك��م��ا اأن���ه���ا م���ازال���ت ال��وج��ه��ة الأه���م 
يف  والأع��م��ال  لال�شتثمارات  ج��اذب��ة 

و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة 
اأف���ري���ق���ي���ا ون��ت��ي��ج��ة ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
متكنت  ف��ق��د  الإم�����ارات  يف  املنا�شبة 
الدولة من جذب اإ�شتثمارات اأجنبية 
العام  يف  دولر  مليار  ر8   2 ب�  تقدر 
2012 . واأو�شح اأن الإمارات تعتز 
باأنها متتلك بنية حتتية وت�شريعات 
املنطقة  يف  الأف�شل  تعترب  قانونية 
كمركز  مكانتها  ر���ش��خ��ت  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
واملالية  ال��ل��وج�����ش��ي��ت��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
وال�شياحة على م�شتوى دول جمل�س 
وفد  اأن  ويذكر   . اخلليجي  التعاون 
ال����دول����ة ال����زائ����ر ي�����ش��م ن��خ��ب��ة من 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  اجل���ه���ات 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  ال����دول����ة  يف 
نظرائه  م���ع  و���ش��ي��ب��ح��ث  واخل���ا����س 
.. فر�س  ال�����ش��وي��دي  اجل���ان���ب  م���ن 
واإقامة  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  وجم����الت 

م�����ش��اري��ع اإق���ت�������ش���ادي���ة م�����ش��رتك��ة . 
�شعادة  من  كال  الدولة  وف��د  وي�شم 
�شامل  حم����م����د  جن�������الء  ال�������ش���ي���خ���ة 
القا�شمي �شفرية الدولة لدى مملكة 
الظاهري  ���ش��ع��ي��د  وع��ب��ي��د  ال�����ش��وي��د 
الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون الدولية 
وع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��رك��ال م��دي��ر عام 
����ش���رك���ة دب�����ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وط�����ارق 
املوؤ�ش�شي  الأداء  اإدارة  القبايل مدير 
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب�شركة 
م�شدر و�شعادة جمعة الكيت الوكيل 
اخلارجية  التجارة  ل�شوؤون  امل�شاعد 
طارق  وال�شيد  الق��ت�����ش��اد  وزارة  يف 
الت�شال  اإدارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي 
احلكومي يف وزارة القت�شاد وال�شيد 
را�شد ال�شويدي م�شت�شار لدى �شفارة 
ال�شويد وع��دد م��ن كبار  الإم���ارة يف 

امل�شوؤولني يف وزارة القت�شاد .

•• اأبوظبي-وام:

اأراب���ت���ك ال��ق��اب�����ش��ة ارابتك  اأع��ل��ن��ت ك���ل م���ن 
تفاهم  مذكرة  توقيع  الهند�شية  و�شام�شونغ 
ب��ي��ن��ه��م��ا لن�������ش���اء �شركة  مل�������ش���روع م�����ش��رتك 
جديدة تتوىل ب�شكل ح�شري تنفيذ م�شاريع 
والطاقة  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  �شخمة 
الأو�شط  ال�شرق  التحتية يف منطقة  والبنية 
اأف���ري���ق���ي���ا. و���ش��ي��ط��ل��ق ع��ل��ى �شركة  و����ش���م���ال 
يف  تاأ�شي�شها  �شيتم  وال��ت��ي  امل�شرتك  امل�شروع 
اأبوظبي و�شتتخذ منها مقرا لها اأ�شم اأرابتك 
اأرابتك  و���ش��ت��م��ت��ل��ك  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ���ش��ام�����ش��ون��غ 
متتلك  فيما  باملئة   60 ن�شبتها  فيها  ح�شة 
يف   40 والبالغة  املتبقية  احل�شة  �شام�شونغ 
املائة. و�شي�شم فريق اإدارة ال�شركة جمموعة 
من املدراء املتمر�شني الذين �شيتم اإنتقاوؤهم 
و�شام�شونغ  اأراب����ت����ك  ���ش��رك��ت��ي  م���ن  ك���ل  م���ن 

الهند�شية.
ب��ي��ان �شحفي ام�����س من  اأراب���ت���ك يف  وق��ال��ت 
اجلديدة  ال�����ش��رك��ة  ان  اأب��وظ��ب��ي  يف  م��ق��ره��ا 
�شت�شتفيد من �شبكة اأعمال اأرابتك الوا�شعة يف 
املنطقة ونخبة مدراء امل�شاريع لديها ومتر�س 
فريق عملها ف�شال عن �شجل ال�شركة احلافل 
يف  تقنيا  املعقدة  الإن�شائية  امل�شاريع  باإجناز 
ال�شركة  �شت�شتفيد  املنطقة. كما  اأرج��اء  �شتى 
اجلديدة من قوة مركز �شام�شونغ الهند�شية 
وال���غ���از وال��ط��اق��ة والبنية  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف 
التحتية و�شجل جناحاتها احلافل فى تنفيذ 
العديد من امل�شاريع املعقدة وال�شعبة.. فيما 
�شت�شتفيد ال�شركتان �شويا من ح�شد قوتهما 
امل�شاريع.  رب��ح��ي��ة  �شيح�شن  مم��ا  ال�����ش��رائ��ي��ة 

ومتتلك �شام�شونغ الهند�شية �شجل م�شاريع 
قيد الإن�شاء اأو خمطط تنفيذها بقيمة 10 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع��ات  يف  دولر  م��ل��ي��ارات 
والطاقة والبنية التحتية يف منطقة ال�شرق 
طرفا  و�شيدخل  اإفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط 
التفاقية  ل�شروط  وفقا  اجل��دي��دة  ال�شراكة 
لعقود  مناق�شات  يف  ح�شري  وب�شكل  �شويا 
النفط  ع��ل��ي��ه��ا يف جم�����ال  وم���ت���ف���ق  م��ن��ت��ق��اة 
منطقة  يف  التحتية  والبنية  والغازوالطاقة 
و�شرتكز  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
قيمتها  ت���رتاوح  التي  ال�شخمة  امل�شاريع  يف 
والتي  دولر  م��ل��ي��ارات  و10  ث��الث��ة  ب��ني  م��ا 
خالل  م��ت��زاي��دا  زخ��م��ا  ت�شهد  اأن  لها  يتوقع 
و�شتغطى  املقبلة.  وال�شنوات  اجل���اري  ال��ع��ام 
الهند�شية  �شام�شونغ  اأراب��ت��ك  �شركة  اأع��م��ال 
ال��ق��ط��اع��ات املخت�شة  ك��ام��ل��ة م��ن  جم��م��وع��ة 
معاجلة  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة  امل�������ش���اري���ع  يف 
وتنقية  التنقيب  واأع���م���ال  ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة 
واأعمال  والأ���ش��م��دة  الطبيعى  وال��غ��از  النفط 
البنية التحتية وال�شناعية وحمطات توليد 
ال��ط��اق��ة وم��ع��اجل��ات امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة واملعادن 
وامل�شاريع ال�شناعية و�شتعمل �شركة اأرابتك-
�شام�شونغ الهند�شية على تاأ�شي�س مركز متيز 
القريب  امل�شتقبل  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  للتدريب 
الإماراتيني  امل��ه��ن��د���ش��ني  اإع�����داد  اإىل  ي�شعى 
�شيحظون  وال��ذي��ن  للم�شتقبل  ال�شباب  م��ن 
بفر�س للتعلم وتنمية قدراتهم عرب الطالع 
وقنياتهما  ال�����ش��رك��ت��ني  ك��ل��ت��ا  خ�����ربات  ع��ل��ى 
التي  وامل���وارد  الدعم  عن  ف�شال  امل�شتخدمة 
جمالت  وتعد  ال�شباب.  املهند�شون  �شيتلقاه 
النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية من 

القت�شادي  للنمو  الدافعة  املحركة  العوامل 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
امل�شاريع  تكت�شب  حيث  الطويل  امل��دى  على 
متزايدا  زخما  املجالت  هذه  �شمن  الكربى 
وي��ت��ج��اوز ح��ج��م الإن���ف���اق ع��ل��ى اأك����رب 100 
اأكر  باملنطقة  حاليا  التنفيذ  قيد  م�شروع 
من 304 مليارات دولر. ويتوقع اأن يرتفع 
حجم الإنفاق على امل�شاريع ال�شخمة يف تلك 
ال��ع��ام احل���ايل وامل�شتقبل  ال��ق��ط��اع��ات خ��الل 
 50 اأك��رب  قيمة  تقدر  حيث  ملحوظ  ب�شكل 
التنفيذ  اأو قيد  التخطيط  م�شروعا يف طور 
بزيادة  اأي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   1.56 ب��ن��ح��و 
 . امل��ن�����ش��رم  ال��ع��ام  ع��ن  امل��ئ��ة  يف   42 ن�شبتها 
املنتدب  الع�شو  ا�شميك  عبداهلل  وقال ح�شن 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة اأرابتك يف تعليق 
�شراكتنا  حظيت  اجل��دي��دة  ال�شراكة  على  له 
ل�شام�شونغ يف  ال�شقيقة  ال�شركات  اإحدى  مع 
عملنا  حيث  النجاحات  من  بالعديد  املا�شي 

على  امل�شاريع  اأب��رز  من  على جمموعة  �شويا 
م�شتوى املنطقة مبا يف ذلك برج خليفة لذا 
التالية  البديهية  كاخلطوة  �شراكتنا  ج��اءت 
اأن  واأك��د   . ال�شركتني  بني  امل�شرتك  للتعاون 
�شركة اأرابتك - �شام�شونغ الهند�شية �شتتمتع 
مب��ك��ان��ة مم��ي��زة متكنها م��ن ال���ش��ت��ف��ادة من 
ال��ف��ر���س الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ك��ب��رية يف جمالت 
النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية حيث 
ال�شركة  بالفعل  الهند�شية  �شام�شونغ  تعد 
اأع��م��ال م��ق��اولت الهند�شة  ال��رائ��دة يف عقود 
والتوريد الإن�شاء يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
بف�شل  �شنتمكن  وق����ال  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���ش��م��ال 
خرباتها و�شجلها احلافل من تنفيذ امل�شاريع 
املثايل  ال�����ش��ري��ك  ف��ه��ي  ب��ن��ج��اح  ال�����ش��خ��م��ة 
بهذا  ال�شرتاتيجية  اأرابتك  اأهداف  لتحقيق 

املجال .
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ت�����ش��ان-ك��و ب���ارك الرئي�س 
ان  الهند�شية  �شام�شونغ  ل�شركة  التنفيذي 

���ش��رك��ة ���ش��ام�����ش��ون��غ ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ت��ق��وم حاليا 
بتنفيذ م�شاريع �شخمة بقيمة ت�شعة مليارات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف  دولر 
وتتطلع لتو�شيع وتعزيز ح�شورها يف منطقة 
خالل  من  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
هذا امل�شروع امل�شرتك كما تتطلع للم�شاهمة 
الفاعلة يف تطوير منو املجتمع املحلي يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. وقال �شعادة خادم 
اأرابتك  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�شي 
مع  ال�شرتاتيجية  �شراكتنا  تعترب  القاب�شة 
ال�شركة  ا�شرتاتيجية  ثمار  اأوىل  �شام�شونغ 
حتالفا  امل�����ش��رتك  امل�����ش��روع  و���ش��ي��وج��د  للنمو 
الرائدة  ال�شركات  اأب��رز  اثنتني من  قويا بني 
بع�شهما  اأع��م��ال  تكمالن  واللتني  ال�شوق  يف 
وامل�شرتيات  الهند�شة  الآخ��ر يف جمال عقود 
والإن�����ش��اء ون��در���س حاليا اإج����راء امل��زي��د من 
ن��ت��و���ش��ع يف نواحي  امل�����ش��رتك��ة ك���ي  امل�����ش��اري��ع 

اأخرى من ا�شرتاتيجية اأرابتك للنمو . 

اأرابتك و�صام�صونغ الهند�صية توؤ�ص�صان �صركة جديدة يف قطاع النفط والغاز

14

املال والأعمال

جويك تدعو دول التعاون اإىل و�صع 
ا�صرتاتيجيات م�صرتكة لتحقيق الأمن الغذائي

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  دول  اإىل  ج��وي��ك  ال�شناعية  لال�شت�شارات  اخلليج  منظمة  دع��ت 
خمتلفة  وحلول  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  اإىل  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
وم�شرتكة لتحقيق الأمن الغذائي عرب برامج وخطط تنموية وال�شتفادة 
ال��دول اخلليجية وتعميمها على الدول  من التجارب الرائدة يف عدد من 
يف  املنظمة  وق��ال��ت  بلدانها.  على  ال�شلبية  الآث���ار  حجم  لتقلي�س  الباقية 
العدد اجلديد من جملة التعاون ال�شناعي يف اخلليج العربي الذي �شدر 
ام�س مت�شمنا ملفا عن و�شع الأمن الغذائي يف دول جمل�س التعاون .. اإن 
ق�شية حتقيق الأمن الغذائي يف املنطقة والعامل اأ�شبحت اأحد التحديات 
بهدف  مواجهتها  على  ال��دول  تعمل  التي  وامللحة  اخلطرية  القت�شادية 
�شمان ح�شول ال�شعوب كافة على الأمن الغذائي وحتقيق الكتفاء للجميع 
حمد  ب��ن  العزيز  عبد  ق��دم  واأو���ش��ح  والقت�شادية.  امل��ادي��ة  الناحيتني  م��ن 
عنوان  حتت  املجلة  من   104 للعدد  كلمته  يف  املنظمة  ع��ام  اأم��ني  العقيل 
الواعدة والإح�شاءات..  بالفر�س  ال�شناعية  امل�شاريع  برامج جويك تدعم 
وتوؤهل الكوادر فيها .. اأن املنظمة تواكب الفر�س ال�شتثمارية منذ بلورتها 
كفكرة قابلة للتحقيق بف�شل البيانات الإح�شائية التي ت�شت�شرف م�شتقبل 
تاأهيل  اإىل  و�شول  واع��دة  كم�شروعات  بتاأ�شي�شها  م��رورا  ال�شناعات  ه��ذه 
وتدريب الكوادر الب�شرية فيها لتحقيق اأهدافها وتقدمي كل الدعم لهم . 
واأكد العقيل اأن هذه اجلهود ت�شب يف م�شلحة نه�شة ال�شناعة اخلليجية 
ودفع عجلة التطور القت�شادي بدول املنطقة التي ت�شكل بدورها اأهداف 
املجل�س  دول  ال�شناعية يف  امل��دن  واق��ع  امللف  وت��ن��اول  ال���دوام.  جويك على 
وت�شجيع  املجال  وفتح  ومتعددة  وخمتلفة  متنوعة  �شناعات  اإىل  واحلاجة 
تناول  كما   . واملناف�س  واملتميز  املختلف  الطابع  ذات  اجلديدة  ال�شناعات 
من  العديد  وج��ود  اإىل  م�شريا   .. اخلليجية  ال�شناعة  لتطوير  احل��واف��ز 
ال�شناعات املتقدمة واحلديثة التي ميكن اأن تقام يف اخلليج والتي يتعني 
ومن  اإليها  ال�شتثمار  وج��ذب  فيها  للدخول  املبادرة  اخلا�س  القطاع  على 
ت�شمل  والتي  العالية  التكنولوجية  الكثافة  ذات  ال�شناعات  اإقامة  اأهمها 
�شناعة تقنية املعلومات والت�شالت وتقنيات و�شناعات الهند�شة احليوية 
ال�شناعات  اإىل  اإ�شافة  والدوائية  البيئية  وال�شناعات  املتجددة  والطاقة 

الكيماوية .
العمل  عجلة  دف��ع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اأهمية  امللف  واأك��د   
واإن�شاء ثقافة جديدة ميكن اأن توؤ�ش�س لإقامة م�شاريع �شغرية ومتو�شطة 
مرورا  وبلورتها  املنا�شبة  الفكرة  اإي��ج��اد  م��ن  ب���دءا  �شحيحة  ق��واع��د  وف��ق 
ا�شتنادا  وذلك  والتناف�شية  الإنتاج  اإىل  و�شول  الت�شورات  وو�شع  بالتنفيذ 
اإىل جانب  واملالية  واملعلوماتية  والتقنية  الإداري��ة  واخل��ربات  املهارات  اإىل 
واإدارته  العمل  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  يف  ال�شحيحة  الأ�ش�س  اإىل  ا�شتنادها 
لها.  الناجعة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  م�شكالته  وم��واج��ه��ة  مب��ق��درات��ه  والتحكم 
ا�شتهالك  اإجن����ازات ج��وي��ك يف جم��ال تر�شيد  ال��ع��دد اجل��دي��د ع��ن  وك�شف 
املعونة  برنامج  الكربون من خالل  اأوك�شيد  انبعاث ثاين  الطاقة وخف�س 
لل�شناعات  الطاقة  دليل  موؤخرا  املنظمة  اأ�شدرت  حيث  ال�شناعية  الفنية 
بدول اخلليج خلدمة املن�شاآت ال�شناعية .. م�شتعر�شة فيه ما حققته خالل 
اأوك�شيد  ث��اين  انبعاث  خف�س  يف  اإ�شهامها  من  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات 
والتغليف  التعبئة  قطاع  ويف  طنا   744 مبعدل  املعادن  قطاع  يف  الكربون 
بحوايل 709 اأطنان. وت�شمن العدد اجلديد من املجلة تقريرا عن �شناعة 
اأن ا�شتثماراتها  الأغذية التي تعد من ال�شناعات التحويلية املهمة كا�شفا 

خالل العام 2012 بلغت حوايل 17 مليار دولر اأمريكي. 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي يف معر�س  و�شناعة  غ��رف��ة جت���ارة  ت�����ش��ارك 
مركز  يف  حاليا  املقام   2013 اأبوظبي  �شكيب  �شيتي 
لأن�شطة  دعمها  اإط��ار  يف  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
�شركات التطوير العقاري و�شركات املقاولت ومكاتب 

ال�شت�شارات الهند�شية.
الغرفة  املهريي مدير عام  �شعادة حممد هالل  وقال 
�شيتي  معر�س  يف  الغرفة  م�شاركة  اإن  املنا�شبة  بهذه 
الغرفة  دع��م  اإط���ار  ت��اأت��ي يف   2013 اأب��وظ��ب��ي  �شكيب 
الكربى  والعمرانية  العقارية  للم�شروعات  للرتويج 
التطوير  �شركات  واأعمال  لأن�شطة  ودعما  الإم��ارة  يف 

من  الهند�شية  واملكاتب  امل��ق��اولت  و�شركات  العقاري 
اأع�شاء الغرفة العاملني يف الأن�شطة ذات ال�شلة بهذا 
القطاع احليوي والهام .. م�شريا اإىل اأن هذا املعر�س 
ب��ك��ون��ه امللتقى ال�����ش��ن��وي ال��وح��ي��د حيث  ال���ذي ي��ن��ف��رد 
يجمع اجلهات واملوؤ�ش�شات الر�شمية واأبرز امل�شتثمرين 
و�شركات  وال���ش��ت�����ش��اري��ني  وامل���ق���اول���ني  وامل���ط���وري���ن 
الهند�شة املعمارية وكل �شركات ذات ال�شلة بالتطوير 
العقاري والعمراين . وقال املهريي اإن غرفة اأبوظبي 
اإىل  الهام  العقاري  احل��دث  ت�شعى مب�شاركتها يف هذا 
والتوا�شل  الإم��ارة  يف  الكربى  للم�شروعات  الرتويج 
املتعلقة  باملعلومات  وتزويدها  العار�شة  ال�شركات  مع 
وال�شت�شارات  امل��ق��اولت  و���ش��رك��ات  ال��ع��ق��ارات  بقطاع 

ذات  ال�شركات  م��ن  وغ��ريه��ا  البناء  وم���واد  الهند�شية 
والهام  احليوي  القطاع  بهذا  عملها  واملرتبط  ال�شلة 

لقت�شاد اإمارة اأبوظبي.
�شكيب  �شيتي  اأبوظبي يف معر�س  ويوفر جناح غرفة 
اأبوظبي 2013 ومن خالل فريق خرباء وا�شت�شاريني 
العاملة  ال�شركات  وعناوين  باأ�شماء  قوائم  حمرتفني 
التطوير  اأن�شطة  يف  وامل�شجلة  ال��غ��رف��ة  اأع�����ش��اء  م��ن 
الهند�شية  وامل��ك��ات��ب  امل���ق���اولت  و���ش��رك��ات  ال��ع��ق��اري 
وموردي مواد البناء وغريها من ال�شركات ذات ال�شلة 

بعمل القطاع العقاري.
كما يوفر جناح الغرفة خدمات املطبوعات املتخ�ش�شة 
حول كيفية تاأ�شي�س ال�شركات والإجراءات وال�شروط 

وكذلك  الرتاخي�س  على  للح�شول  اتباعها  الواجب 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  امل�شجلة  ال�شركات  ح��ول  معلومات 
م�شنفة ح�شب الأن�شطة وح�شب حجم هذه ال�شركات 
وم��ع��ل��وم��ات وك��ت��ي��ب��ات ت��روي��ج��ي��ة ع���ن م��ن��اخ وفر�س 
ال�شتثمار يف الإمارة وامل�شروعات التي �شيتم تنفيذها 

خالل ال�شنوات القادمة.
ميثل  متخ�ش�س  ف��ري��ق  الغرفة  ج��ن��اح  على  وي�شرف 
جانب  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���غ���رف���ة  واإدارات  ق���ط���اع���ات 
متخ�ش�شني يف تقدمي ال�شت�شارات القانونية وتوفري 
املعلومات الفنية وال�شتثمارية وم�شت�شارين يف �شوؤون 
الرتاخي�س التجارية وفتح املكاتب والفروع لل�شركات 

الأجنبية.

غرفة اأبوظبي تعر�ص خدماتها يف معر�ص �صيتي �صكيب اأبوظبي 2013 
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•• دبي-الفجر: 

اإدارة  املال مدير  احمد  املهند�س حممد  ال�شيد  اأكد 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم����ارات  بهيئة  املقايي�س 
ا لتجمع اخلليجي للمرتولوجيا  موا�شفات رئي�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  اأن 
واملعايرة  للقيا�س  م��وح��دة  اأن��ظ��م��ة  ل��و���ش��ع  ت��ت��ج��ه 
تتوافق مع اأرقى املعايري الدولية متهيداً للح�شول 
وخدمات  القيا�س  بنتائج  ال���دويل  الع���رتاف  على 
حركة  اأم���ام  العوائق  اإزال���ة  يف  ي�شاهم  مم��ا  املعايرة 
الوطنية  القت�شادات  تعزيز  يف  وي�شاهم  التجارة 
اإط��الق التجمع اخلليجي  اأن  ل��دول املجل�س. وق��ال 
للمرتولوجيا ا�شتهدف توحيد املعايري التي حتمل 
اأعلى اخل�شائ�س املرتولوجية مبا ي�شاهم يف حتديد 
القيا�س  جم���الت  يف  اخلليجية  ال��ق��ي��ا���س  م��ع��اي��ري 
املجل�س  دول  ل��ك��ل  م��رج��ع��ا  ت��ك��ون  بحيث  املختلفة 
وتخدم مراكز املعايرة الوطنية اخلليجية بالإ�شافة 

اإىل القطاعات ال�شناعية والعلمية وغريها. 
ندوة  خ��ت��ام  ت�����ش��ري��ح��ات �شحفية يف  ذل���ك يف  ج���اء 

للموا�شفات  الإم����ارات  هيئة  ا�شت�شافتها  نظمتها 
م��ع هيئة  م�����ش��رتك  بتنظيم  ب��ال��ت��ع��اون  وامل��ق��اي��ي�����س 
التقيي�س اخلليجية حول اختبارات املقارنة البينية 
مل��خ��ت��ربات ال��ق��ي��ا���س ال��وط��ن��ي��ة يف دب���ي ع��ل��ى مدى 
ثالثة اأيام حتدث خاللها عدد من خرباء القيا�س 
واملعايرة واجلودة باملعهد الوطني الرتكي للقيا�س 
ال����ذي ي��ع��ت��رب ع�����ش��وا ب�����ارزا يف ال��ت��ج��م��ع الوروب�����ي 
للمرتولوجيا ومن احدث املراكز الوروبية تطورا 

يف جمالت املعايرة والقيا�س.
خمتربات  يف  العاملني  من  عدد  الندوة  يف  و�شارك 
امل��ع��اي��رة وال��ق��ي��ا���س ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��دول الع�����ش��اء يف 
اع�شاء  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخلليجية  التقيي�س  هيئة 
المارات  هيئة  من  املرتولوجيا  يف  الفنية  اللجان 
املركزي  دب����ي  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س وخم��ت��رب 

وجمل�س ابو ظبي للجودة واملطابقة.
اع��ت��م��اد خم��ت��رب دب���ي املركزي  ���ش��اب��ق  ومت يف وق���ت 
الكتلة  كمخترب مرجعي خليجي يف جمال معايرة 
احلديثة  والأج��ه��زة  املتطورة  لالإمكانيات  ا�شتنادا 
املتوافرة باملخترب و ح�شوله على العتماد الدويل 

يف جمال كفاءة املختربات ح�شب املوا�شفة الدولية 
.  ISO IEC 17025 اآيزو اآي اإي �شي

واأكد املال اأن تنظيم هذه الندوة التخ�ش�شية جاء يف 
التجمع اخلليجي للمرتولوجيا  التعاون بني  اإطار 
بعد  وامل��ع��اي��رة  للقيا�س  ال��رتك��ي  ال��وط��ن��ي  وامل��ع��ه��د 
ال��ت��ج��م��ع اخلليجي  اىل  ال���رتك���ي  امل��ع��ه��د  ان�����ش��م��ام 
للمرتولوجيا كع�شو م�شارك واإبرام اتفاقية تعاون 
بني الطرفني لتبادل اخلربات والتعاون يف جمالت 
الندوة  اأن��ه مت خالل  اإىل  م�شريا  والقيا�س  املعايرة 
الرتكيز على اف�شل املمار�شات الدولية يف اختبارات 
الوطنية  القيا�س  خمتربات  بني  البينية  املقارنات 
قيا�شات  نتائج  اىل  والو�شول  كفاءتها  رف��ع  بهدف 

دقيقة ومعرتف بها عامليا. 
وق���ال ال�شيد امل��ه��ن��د���س حم��م��د اح��م��د امل���ال اأن���ه مت 
للجنة  اجتماعني  عقد  بدبي  ال��ن��دوة  هام�س  على 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ق��ي��ا���ش��ات ال��ك��ت��ل��ة وجل���ن���ة اجل������ودة يف 
الدول  ال��ل��ج��ان م��ن  اع�����ش��اء  امل��رتول��وج��ي��ا بح�شور 
الع�شاء يف هيئة التقيي�س اخلليجية م�شريا اإىل اأنه 
مت مت اقرار خطة عمل لإج��راء اختبارات مقارنات 

بينية بني الدول اخلليجية وتركيا والأردن واملعهد 
الكوري للقيا�س واملعايرة يف جمالت قيا�شات الكتلة 
املقارنات  عمل  خطة  اأن  وذك��ر   . ال�شغط  وقيا�شات 
اخلليجي  التجمع  ان�شطة  دع��م  اىل  تهدف  البنية 
للمرتولوجيا للو�شول اىل الع��رتاف الدويل من 
واملقايي�س من خالل  ل���الأوزان  ال��دويل  املعهد  قبل 
امل�شاركة يف ان�شطة التجمعات القليمية الخرى يف 
وال�شعف  القوة  املرتولوجيا وحتديد نقاط  جمال 
يف عمليات القيا�س واملعايرة ورفع كفاءتها للو�شول 
التجمع  رئي�س  وق��ال  ال��دول��ي��ة.  املعايري  اأع��ل��ى  اإىل 
اخلليجي للمرتولوجيا اأنه تقرر عقد ور�شة اخرى 
يف جمال مراجعة امكانيات املعايرة والقيا�س ح�شب 
بالتعاون  القادم  نوفمرب  �شهر  يف  الدولية  املعايري 
والتن�شيق بني املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا 
بالتجمع  مم��ث��ل��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ق��ي��ي�����س  وه��ي��ئ��ة 
اخلليجي للمرتولوجيا.  واأكد اأن التجمع اخلليجي 
يف  امل�شرتك  اخلليجي  التعاون  ع��زز  للمرتولوجيا 
م�شريا  اخلليجية  القيا�س  معايري  توحيد  جم��ال 
متخ�ش�شة  فنية  عمل  اأدل��ة  اأ�شدر  التجمع  اأن  اإىل 

ويجري  املجل�س  دول  يف  املقايي�س  اأن�شطة  لتطوير 
املعهد  م��ع  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى تطبيق  ال��ع��م��ل 
من  يعترب  ال��ذي  القيا�س  ملعايري  الرتكي  الوطني 
اأكر مراكز املقايي�س تطورا حيث يتوىل الإ�شراف 

من  لعدد  البينية  املقارنة  اخ��ت��ب��ارات  يف  وامل�شاركة 
جمالت املقايي�س �شمن خطة عمل �شي�شرف عليها 
الفنية  واللجان  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع 

املتخ�ش�شة التابعة له.

اأنظمة خليجية موحدة للقيا�س وفق املعايري الدولية للم�ساهمة باإزالة العوائق التجارية

موا�صفات ت�صت�صيف ندوة بدبي حول خمتربات القيا�ص الوطنية بدول التعاون
دبي املركزي خمتربًا مرجعيًا خليجيًا ملعايرة الكتلة لإمكانياته املتطورة 
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•• ال�صارقة-وام: 

العاملي  التجارة  غ��رف  م��وؤمت��ر  يف  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ت�شارك 
�شعار  حتت  ال��دوح��ة  القطرية  العا�شمة  فعالياته  حتت�شن  ال��ذي  الثامن 
اإبريل  �شهر  م��ن   25 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اجلميع  تنا�شب  ف��ر���س 
املحلي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ���ش��راك��ة  لتعزيز  فر�شة  امل��وؤمت��ر  ويتيح  اجل����اري. 
التعاون  اأط��ر  وتو�شيع  تنمية  �شبل  وبحث  العامل  دول  كافة  نظرائه يف  مع 
املوؤمتر و�شيتم  امل�شاركة يف هذا  الأع�شاء  الغرفة والغرف والحت��ادات  بني 
خ��الل امل��وؤمت��ر ت��دار���س واق���ع واآف����اق جمتمع الأع��م��ال ال��ع��امل��ي ومتطلبات 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة واإط�����الق امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع يف جم����الت التجارة 
النائب  �شعيد عبيد اجل��روان  �شعادة  الغرفة وفد ي�شم  وال�شتثمار وميثل 

العام  مديرها  املحمودي  حممد  وح�شني  اإدارت��ه��ا  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
بوزجنال  �شعيد  وج��م��ال  الدولية  ال�شئون  اإدارة  مدير  �شالح  علي  وعمر 
متتد  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة  ان  املحمودي  واأو���ش��ح  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مدير 
اإىل جتهيز من�شة عر�س تعريفية وترويجية عن اإمارة ال�شارقة من حيث 
م�شاركة  يف  تتج�شد  والتي  املحلية  دوائرها  وخدمات  ومعاملها  م�شروعاتها 
.. م�شريا  الغرفة  ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق �شمن جناح  هيئة 
الغرفة جتاه  اأن�شطة وخدمات ومبادرات  اإب��راز  اإىل  امل�شاركة تهدف  اأن  اإىل 
قطاع الأعمال اخلا�س واحلكومي . وعن حماور وجل�شات عمل املوؤمتر التي 
ي�شارك فيها وفد الغرفة قال املدير العام اإنها ت�شتعر�س ق�شايا وحتديات 
ومو�شوعات وم�شائل عن التعليم والبطالة واملراأة يف قطاع الأعمال ودور 
العاملي وفعالية  امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف ديناميكية منو القت�شاد 

حركة التجارة الدولية . كما يتم عر�س مبادرات امل�شاريع الريادية لل�شباب 
وخدمات اأعمال العمليات الرئي�شية واليومية يف غرف التجارة مع تكرمي 
امل�شاريع الأكر ابتكارا يف تلك الغرف �شمن تنفيذ برنامج اجلوائز العاملي 
وحفز  الإيجابية  التناف�شية  لتعزيز  العاملية  التجارة  غ��رف  اأطلقته  ال��ذي 
املوؤ�ش�شي  ب����الأداء  ل��الرت��ق��اء  وامل�شاريع  ال��ت��ج��ارب  اأف�شل  تطبيق  وت�شجيع 
هذا  فئات  على  والرتكيز  الغرف  تلك  يف  التنظيمية  للوحدات  والوظيفي 
التجارية  امل�شاريع  واأف�شل  الجتماعية  امل�شوؤولية  ت�شمل  التي  الربنامج 
الدولية وتلك امل�شاريع غري التقليدية وكذلك ال�شغرية والريادية . ومن 
واأع�شاء  روؤ�شاء  �شل�شلة لقاءات مع  الزيارة عقد  اأن يت�شمن برنامج  املقرر 
الوفود امل�شاركة يف املوؤمتر واملعر�س وح�شور ور�س عمل بهدف التعرف على 
التوجهات القليمية والدولية يف كيفية ح�شد الدعم وامل�شاندة والتعاون يف 

مواجهة حتديات منو جمتمع الأعمال وحتديد اأولويات العمل يف تن�شيط 
حركة التجارة العاملية وال�شتثمار يف قطاعات اإقت�شادية رئي�شية . يذكر اأن 
غرف التجارة الدولية تتخذ من باري�س مقرا لها منذ عام 1919 وتعترب 
دولة الإمارات ع�شوا منذ اأكتوبر 2002 يف فروعها الوطنية املنت�شرة يف دول 
العامل كمنظمة اأعمال عاملية متثل ال�شركات واملوؤ�ش�شات واأ�شحاب الأعمال 
واقت�شاد  وال�شتثمار  التجارة  ت�شجيع  علي  وتعمل  القطاعات  جميع  يف 
ال�شوق وتف�شح املجال لتقدمي اخلربات واخلدمات لتطوير قطاعات احلياة 
وا�شت�شارية  قانونية  وخ��دم��ات  قطاعات  من  بها  ترتبط  وم��ا  القت�شادية 
والإ�شهام يف حل امل�شاكل واملنازعات ذات ال�شبغة التجارية الدولية والتاأمني 
التعبري  اإغفال  دون  ال��دويل  التجاري  والتحكيم  البحري واجل��وي  والنقل 

والدفاع عن م�شالح جمتمع الأعمال الوطني يف اإطار دويل . 

غرفة ال�صارقة ت�صارك يف موؤمتر الغرف العاملي الثامن بقطر
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي خالل اجتماعها 
حممد  معايل  برئا�شة  ام�س  عقدته  ال��ذي 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  ال��ب��واردي  اأح��م��د 
متعددة  الب�شائع  لنقل  ال�شاملة  اخل��ط��ة 
ال��و���ش��ائ��ط يف الإم������ارة وال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
و�شيا�شات  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال���ل���وائ���ح  ت��ط��وي��ر 
املتعلقة  وامل�شائل  الب�شائع  نقل  ومعايري 
م�شتوى  رف����ع  اإىل  اخل��ط��ة  وت���ه���دف  ب��ه��ا. 
اإمارة  يف  الب�شائع  نقل  وفعالية قطاع  اأداء 
امل�شاهمة  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  الأم���ر  اأب��وظ��ب��ي 
على  للقطاع  التناف�شية  ال��ق��درة  تعزيز  يف 
والعاملية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات 
عالوة على التكامل بني اخلدمات والبنية 

التحتية املتوفرة.
نقل  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  اخل��ط��ة يف  �شت�شهم  كما 
والأمان  واملرونة  باملوثوقية  يت�شم  ب�شائع 
تخفيف  يف  م�شاهمته  بجانب  وال�����ش��الم��ة 

عمليات  عن  الناجتة  امل��روري��ة  الختناقات 
التنفيذية  اللجنة  وكلفت  الب�شائع  نقل 
ال���ن���ق���ل مب��ه��م��ة م��ن��اق�����ش��ة اخلطة  دائ�������رة 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م���ع  ال�����ش��ام��ل��ة 
ورفع التو�شيات ب�شاأنها. وتربز اأهمية هذه 
لنظام  وامل��ه��م  الكبري  ل��ل��دور  نظرا  اخلطة 
له  مل��ا  الب�شائع  نقل  خا�شة  الفعال  النقل 
التجارة ومنوها  بحركة  وثيق  ارتباط  من 
يف ظل ما متلكه اإمارة اأبوظبي من �شبكات 
نقل حديثة �شاهمت ب�شكل فعال يف ممار�شة 
امل�شتويات  على  والأعمال  التجارة  وازده��ار 
وعلى  والج��ت��م��اع��ي��ة.  والإقليمية  املحلية 
�شعيد اآخر اأطلعت اللجنة على م�شتجدات 
ال��ع��م��ل يف م�����ش��روع ب��رن��ام��ج ���ش��ه��ادات عدم 
اإمارة  التحتية يف  والبنى  للمرافق  املمانعة 
اتخاذها  مت  ال���ت���ي  واخل����ط����وات  اأب���وظ���ب���ي 
لإطالق املرحلة التنفيذية الأوىل للربنامج 
م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة. وي��ع��ت��رب امل�����ش��روع ذا 
كبري  ت��اأث��ري  م��ن  ل��ه  مل��ا  ا�شرتاجتية  اأهمية 
على خمتلف القطاعات واجلهات يف المارة 

عالوة على دوره يف حتقيق منوذج ت�شغيلي 
احلكومية  العمليات  ال��ع��م��ل  ت��ك��ام��ل  ي��ع��زز 
م�شتوى  رف��ع  يف  �شي�شهم  كما  اأب��وظ��ب��ي  يف 
العمليات  اأداء  وحت�����ش��ني  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
والإجراءات املتعلقة بالتخطيط والتطوير 

البنية  �شالمة  وحت�شني  والبناء  العمراين 
ذات  بالبيانات  الثقة  درج��ة  ورف��ع  التحتية 

ال�شلة يف الإمارة.
العديد  ا���ش��ت��ع��را���س  الج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
م���ن امل��وا���ش��ي��ع وامل����ذك����رات امل���رف���وع���ة من 

اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجلهات  قبل 
وامل�شاريع  امل��خ��ط��ط��ات  بتنفيذ  وامل��رت��ب��ط��ة 
وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
ب�شاأنها  ات���خ���ذت  وال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة  اأع����م����ال 

القرارات املنا�شبة.

بنك الحتاد الوطني ي�صدد القر�ص الثانوي – اللجنة التنفيذية تعتمد اخلطة ال�صاملة لنقل الب�صائع يف اإمارة اأبوظبي 
�صق 2 باإجمايل مبلغ 3.2 مليار درهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق��ام بنك الإحت��اد الوطني، اأح��د البنوك ال��رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، فى 16 ابريل 2013 ب�شداد املبلغ املتبقى من �شندات وزارة املالية، 
امل�شنفة كقر�س ثانوى – �شق 2، والبالغ 1.7 مليار درهم اىل وزارة املالية، 
كما قام البنك اي�شا فى وقت �شابق ب�شداد مبلغ 1.5 مليار درهم من �شندات 
اأ�شتحقاق  العام. وجدير بالذكر بان تاريخ  املالية فى الربع الأول من  وزارة 
هذا القر�س هو نهاية العام 2016 طبقا ل�شروط اتفافقية القر�س. وبناًء 
على ما �شبق، يكون البنك قد قام ب�شداد كامل مبلغ �شندات وزارة املالية البالغ 
ت�شنيفها كقر�س ثانوى – �شق 2 فى  مت  قد  كان  والتى  درهم،  مليار   3.2
حزمة  �شمن  املالية  وزارة  من  البنك  عليها  ح�شل  والتى   ،2009 دي�شمرب 
العاملية،  املالية  الأزمة  املحلى فى غ�شون  امل�شرفى  القطاع  امل�شاعدات لدعم 
وزيادة  ال�شيولة،  من  قوية  م�شتويات  حتقيق  فى  البنك  ل�شتمرار  وكنتيجة 
من  البنك  متكن  �شلبة،  مالية  قاعدة  اىل  بالأ�شافة  الأرب���اح،  فى  متنامية 
ال�شداد املبكر للقر�س ثانوي – �شق 2 بعد احل�شول على املوافقات الالزمة. 
�شرح ال�شيد حممد ن�شر عابدين، الرئي�س التنفيذي لبنك الحتاد الوطني: 
الإم����ارات  ل��دول��ة  الإحت��ادي��ة  م��ن احل��ك��وم��ة  لكل  بال�شكر  اأت��وج��ه  اأن  ي�شرين 
لتوفري  الإم���ارات  لدولة  املركزي  وامل�شرف  املالية،  وزارة   ، املتحدة  العربية 
التوجيه والدعم للقطاع امل�شريف املحلى فى الوقت املنا�شب، والتي اكدت على 

�شالبة و�شالمة القطاع امل�شريف يف غ�شون الأزمة املالية العاملية. 
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احتاد م�صارف الإمارات يكرم 
عبداهلل بن حممد غبا�ص

•• دبي-وام:

�شعيد غبا�س  ام�س معايل عبداهلل بن حممد  الم��ارات  كرم احت��اد م�شارف 
وزير دولة تقديرا ملا بذله من جهود وما قدمه من عطاء خالل توليه من�شب 
على  انعك�س  الذي  الأمر  وهو  ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد منذ عام 2006 
تاألقه ومت��ي��زه يف  ع��ن  امل�شتويات ف�شال  اأع��ل��ى  اىل  الرت��ق��اء مبكانة الحت���اد 
قطاع الأعمال وامل�شارف يف الدولة. وهناأ معايل عبد العزيز عبد اهلل الغرير 
التكرمي معايل غبا�س على تعيينه  اإدارة الحت��اد خالل حفل  رئي�س جمل�س 
.. ونوه مب�شرية  امل�شتمر  والتقدم  الدائم  النجاح  له  للدولة.. متمنيا  وزي��را 
عمله طيلة فرتة توليه من�شب ع�شو جمل�س الدارة يف الحتاد والدور الذي 
ا�شطلع به يف دعم احتاد م�شارف المارات والرتقاء بن�شاطه ليوا�شل حتقيق 

اهدافه وخططه يف خدمة املجتمع والقت�شاد الوطني.

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18     
  مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى2012/857 عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه/1-  �شركة �شابال العاملية ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ابراهيم  ابراهيم ح�شن  عبيد وميثله:  �شلطان  زوج��ة  يو�شف  فاطمة حممد  تنوير   /
املال قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد بني املدعي واملدعى عليها 
والزام املدعي عليها برد كافة املبالغ امل�شددة من املدعية مبلغ وقدره )177.790 درهم( 
والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
يوم اخلمي�س  لها جل�شة  املعجل بالكفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  و�شمول احلكم  املحاماة 
املوافق 2013/4/18 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

    اعالن للح�سور امام املحكمة   حماكم دبي البتدائية
يف الدعوى رقم  2013/324 - جت جز-م ت -اأظ  

مدعى/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س .م.ع اجلن�شية: المارات   مدعى 
عليه: حممد �شالح �شعيد �شامل م�شلم اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة  11705 درهم املطلوب اعالنه : حممد �شالح �شعيد �شامل 
م�شلم اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر الدعوى 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
لنظر  املحددة   قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :2013/4/16
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 اخلمي�س 18 ابريل 2013 العدد 10770      
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 369 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ مكتب لندن لتاجري ال�شيارات وميثله قانونا/ عبداهلل خاطر �شلطان �شيف 
املقبايل- بوكالة/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
�شالح �شليم را�شد حميد ال�شيابي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مببلغ 500 درهم  املطلوب اعالنه/ �شالح �شليم را�شد حميد ال�شيابي اجلن�شية: 
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات  عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/5 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني البتدائية  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور 
- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 627 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية                
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العامة  ابوظبي  نقليات  �شركة  مدعي/ 
باجلي�س  را�شد  حممد  ال�شيد/  ل�شاحبها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الربكات 
املن�شوري اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة حجز بقيمة 1870074 درهم    
ال�شيد/  ل�شاحبها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الربكات  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب 
حممد را�شد باجلي�س املن�شوري اجلن�شية : المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/202 ت   عام - م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة ان اف تي اخ�شائيون بالروافع الربجية ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات  املنفذ �شده: �شركة الراجحي للم�شاريع والن�شاءات اجلن�شية: المارات    
المارات   اجلن�شية:  والن�شاءات  للم�شاريع  الراجحي  �شركة  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/126 مدين- م ر-�س- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
    اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم )2012/2997 ( منازعات ايجارية املنظورة  لقد تقرر 
 / واملرفوعة  ال�شابعة(  اللجنة   ( اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام 
�شركة المارات اخل�شراء العقارية لعالن املدعى عليه/ جنم الب�شتان 
ن�شرا حل�شور جل�شة  ابوبكر موتيل كوناث-  نبيل  للعقارات- ميثلها/ 
يوم الثنني املوافق 2013/4/22 يف ال�شاعة 12.00 م�شاًء يف مقر اللجنة 
نهيان- بجانب  اآل  الدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  ابوظبي-  الكائن يف 

�شندوق الزواج  فيال رقم 2.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
    اعالن بالن�سر 

يف الق�شية رقم )2013/671 ( ايجارات املنظورة امام جلنة  لقد تقرر 
من  واملرفوعة  الوىل  اللجنة   ) ابوظبي   ( اليجارية  املنازعات  ف�س 
عليه/  امل��دع��ى  اع��اله  وذل��ك  العقارية،  الول  اخلليج  �شركة  امل��دع��ى/ 
يا�شر  ملالكها/  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العربي  الريف  موؤ�ش�شة 
مربوك هادي عبداهلل ال�شيعري ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/4/24 يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة 

وذلك على نفقة �شاحب العالقة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1277 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري        
احمد  حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  علي  قا�شم  عبداخلالق  مدعي/ 
اقبال نواز واخرون اجلن�شية: باك�شتان    مو�شوع الدعوى: تعوي�س مبجموع 300000 
درهم ال�شافة اىل �شداد نفقات وم�شاريف العالج   املطلوب اعالنه/  حممد احمد 
اقبال نواز اجلن�شية: باك�شتان   عنوانه: بالن�شر) بتعديل الطلبات( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1277 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري        
مدعي/ عبداخلالق قا�شم علي اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: حممد احمد اقبال 
نواز واخرون اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: تعوي�س مبجموع 300000 درهم 
ال�شافة اىل �شداد نفقات وم�شاريف العالج املطلوب اعالنه/  ابوبكر جهابر �شادق 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الطلبات(  بتعديل  بالن�شر)  عنوانه:  الهند  اجلن�شية: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 85 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري        
مدعي/ �شركة اخلزنة للتاأمني �س م ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: عمار 
عبداهلل النحا�س اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
30000 درهم + تعوي�س 20000 درهم  املطلوب اعالنه/عمار عبداهلل النحا�س 
اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1200 /2012   - جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة عتيق حممد املحريبي للتجارة ذ.م.م اماكو وميثلها الوكيل عبدال�شالم 
الهندا�شي  ح�شن  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  عبدال�شالم  �شابو 
واخرون  هندا�شي  حممد  عبيد  جميع  عبيد  ح�شن  ملالكها/  العامة  للمقاولت 
اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 50000 درهم  املطلوب اعالنه/ 
موؤ�ش�شة ح�شن الهندا�شي للمقاولت العامة ملالكها/ ح�شن عبيد جميع عبيد حممد 
هندا�شي   اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/8 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 345 /2013   - مد جز- م ر-ب- ع ن

عبداهلل  ح�شن  ه�شام  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: منى ماهر علي حممد ابو منر اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/ منى  الدعوى: مطالبة مالية 7880 درهم  فل�شطني   مو�شوع 
املدعي  ان  بالن�شر حيث  فل�شطني عنوانه:  ابو منر اجلن�شية:  ماهر علي حممد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/5 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10770 بتاريخ 2013/4/18    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  523/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : اليازية علي �شالح احمد الكويتي اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:علي 
 : ال�شتئناف  المارات  مو�شوع  اجلن�شية:  واخرون  العليلي  الربق  �شعيد  علي  ب�شري 
الغاء احلكم امل�شتاأنف الذي ق�شى برف�س الدعوى والق�شاء جمددا بالطلبات الواردة 
ب�شحيفة الدعوى   املطلوب اعالنهم/1- علي ب�شري علي �شعيد الربق العليلي اجلن�شية: 
المارات 2-خالد ح�شن علي ح�شن ال�شيخ الزعابي اجلن�شية: المارات 3-  يا�شني زر 
نوح اجلن�شية: اجلزائر    العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
اأظ ب   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق  يف الدعوى رقم 2010/549 ت ك  ع- 
2013/4/21 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك 

التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10770 بتاريخ   2013/4/18     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
العبيديل(  ال�سافعي  احمد  ح�سن  /احمد  املواطن  تقدم 
القا�شر  والد   )784196539524684( رقم  هوية  بطاقة  يحمل 
)احل�شن احمد ح�شن احمد ال�شافعي العبيديل( بطلب اىل ق�شم 
 ( ابنه من  ا�شم  البتدائية/بتغيري  املرفاأ  التوثيق /فرع حمكمة 
احل�شن( اىل )ح�شن(   فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم 

املذكور باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
الفال ولد حمن�س بابه    
قا�سي حمكمة املرفاأ البتدائية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  النزهة  لقوارب  ال�شادة/الدليل  ب��ان  ال��ب��ح��ري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد الدليل البحري
العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10770 بتاريخ 2013/4/18   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة بان ال�شادة/لوؤلوؤة املرفاأ لدارة الفنادق 
TL09505 قد تقدموا  ال�شياحية رقم  ذ.م.م ويحملون الرخ�شة 
الكتبي  دروي�س  ال�شادة/را�شد  ال�شريك  وتنازل  ان�شحاب  بطلب 
لال�شتثمار التجاري ذ.م.م وتعديل ن�شبة را�شد دروي�س احمد الكتبي 

لت�شبح 98% وا�شافة كل من ال�شركاء املذكورين ادناه:
1-�شنعى را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي %1
2-مرمي را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي %1

وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء التقدم ومراجعة 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة 
املده  هذه  انق�شاء  بعد  دعاوي  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الهيئة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

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

بتاريخ:2012/5/9 م املودعة حتت رقم: 173310 
با�ش��م:�شوبيكا للتجارة ذ.م.م .

وعنوانه:�شارع النخيل ديرة دبي اإع م - �س.ب:41975 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

، اجهزة النقل الربي او اجلوي او املائي - قطع غيار ال�شاحنات و املركبات و مكوناتها - الجزاء  ال�شيارات 
ال�شافية لل�شيارات ، اطارات ال�شيارات ، �شمن وقوعها بالفئة 12 .

الواق�عة بالفئة:12 
  . SOPICA FRANCE:و�شف العالمة

ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة  FRANCE مبعزل عن العالمة لعتبارها 
ا�شم موقع جغرايف  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

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

بتاريخ:2011/5/1 م املودعة حتت رقم: 156567 
با�ش��م:م . الوانه لتجارة الع�شل اخل�شو�شي .

وعنوانه:ال�شارقة - �س.ب:67181 -  المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، النب  مقام  يقوم  وما   ، وال�شاجو  التابيوكا   ، الرز   ، ال�شكر   ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، النب 
والع�شل  النحل  ع�شل   ، واملثلجات  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  امل�شنوعة من 
التوابل  البهارت   ، الفلفل واخلل وال�شل�شة  ، اخلردل  امللح   ، ، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية  ال�شود)الدب�س( 

، الثلج والبقوليات .
الواق�عة بالفئة:30 

و�شف العالمة:�شكل �شدا�شي على �شكل خليه النحل باللون الربتقايل متدرج اىل اللون ال�شفر داخله كلمة 
الوانه باللغة العربية مر�شومة بالزهار حرف اللف زهرة �شفراء وباقي احلروف بالزهور بي�شاء اللون 

على ار�شية بها ح�شائ�س خ�شراء اللون .  
ال�ش��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 206
با�ش��م:ال�شركة الوطنية للمواد الغذائية)ميلكو( ذ.م.م .
وعنوانه:المارات العربية املتحدة - ابوظبي- ام النار .

وامل�شجلة حتت رقم:)46( بتاريخ:1994/1/22
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:2013/4/28 وحتى تاريخ:2023/4/28 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 381
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1994/12/28 وامل�شجلة حتت رقم : 877 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

اإدارة العالمات التجارية         

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 382
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/08 وامل�شجلة حتت رقم : 921 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2079
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/11/08 وامل�شجلة حتت رقم : 2875 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/09/19 وحتى تاريخ: 09/19/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 385
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1996/01/14 وامل�شجلة حتت رقم : 3681 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 386
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/08 وامل�شجلة حتت رقم : 927 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770 يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/04/24 املودعة حتت رقم :  172462 
با�ش��م : ال�شارقة � جمموعة �شركات ال�شفري

وعنوانه : �س ب 22320 ، ال�شارقة،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى،  فئات  يف  ال��واردة  غري  الريا�شية  والأدوات  )اجلمباز(  البدنية  الريا�شة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب 
زخارف �شجرة عيد امليالد

الواق�عة بالفئة   : 28
هي عبارة عن كلمة   Silly Billy  مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود

ال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/04/01 املودعة حتت رقم : 171354 
با�ش��م : :  �شركة عبيد البدوي التجارية )ذ م م(

وعنوانه : �س ب 52397، دبي ، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

Rosaline  مكتوبة  الأ�شود مكتوب بداخله كلمة  باللون  العالمة : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل  و�شف 
بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينبة وباللون الأبي�س وفوقها يوجد �شكل �شعار م�شابه لوردة اأو �شعاع.

ال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/04/4 املودعة حتت رقم :  171562 
با�ش��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميع جمموعة من املنتجات وبالتحديد جميع اأنواع امل�شابيح الكهربائية، اأجهزة التدفئة والتربيد،  اأثات 
املنازل، اأثاث احلدائق، جميع اأنواع املعدات ال�شحية، جميع اأنواع املواد غري املعدنية للمباين،  وجم�شع اأنواع 

الأخ�شاب واملواد اخل�شبية مبا فيها احلديد  لتمكني الزبائن من ا�شتعرا�شها و�شراءها ب�شهولة
الواق�عة بالفئة   : 35

بطريقة  مكتوبة    Danube buildmart بداخله  مكتوب  الأح��م��ر  باللون  م�شتطيل  عن  عبارة  هي 
 making your home so easy now مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأبي�س، وحتتها مكتوب

باللغة الالتينية وباللون الأبي�س.
ال�ش��رتاطات   : دون �شرط

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/05/2 املودعة حتت رقم :  172957 
با�ش��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد  هذه  من  امل�شنوعة  واملنتجات  وامليكا  والإ�شب�شتو�س  وال�شمغ  والغاتابر�شا  املطاط 
اأخرى، مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف الت�شنيع، مواد التغليف واحل�شو والعزل، اأنابيب مرنة 

غري معدنية.
الواق�عة بالفئة   : 17

هي عبارة عن كلمة Acrylika   مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود
ال�ش��رتاطات   : دون �شرط

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770
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ي�����ش��دل ال�����ش��ت��ار ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات كرة 
حمدان  دورة  يف  للفتيات  الطاولة  وك��رة  للبنني  القدم 
ال��ت��ي ينظمها جمل�س  امل��در���ش��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  ب��ن حم��م��د 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل بالتعاون 
لكت�شاف  منجما  وت��ع��د  التعليمية،  دب���ي  منطقة  م��ع 
امل��واه��ب ال�����ش��اع��دة ح��ي��ث ت��ع��د الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا على 
والطالبات  الطالب  اأع���داد  حيث  من  املنطقة  م�شتوى 
امل�شاركني من غري امل�شجلني يف الأندية واجلوائز املالية 
خمتلف  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  للحا�شلني  املخ�ش�شة 
الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، وه���ي: ك���رة ال��ي��د، كرة 
�شباق  ال�شباحة،  الطاولة،  ك��رة  الطائرة،  الكرة  ال�شلة، 

الطريق والري�شة الطائرة.
ب��داي��ة من  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف  دب���ي  ن���ادي  وي�شت�شيف 
ال�شاعة التا�شعة �شباحا نهائيات كرة القدم للبنني، حيث 
الأ�شا�شي،  للتعليم  ال�شعب  مدار�س:  النهائي  الدور  بلغ 
الرا�شدين  اخللفاء  الأ�شا�شي،  للتعليم  العوي�س  �شلطان 
للتعليم الأ�شا�شي، النخبة النموذجية للتعليم الأ�شا�شي، 
دب���ي ال��دول��ي��ة اخل��ا���ش��ة- ن��د ال�����ش��ب��ا، اخل��ل��ي��ج الوطنية 
والحتاد  اخل��ا���ش��ة  المريكية  العربية  دب��ي  اخل��ا���ش��ة، 

اخلا�شة-املمزر.
فيما يقام بنف�س التوقيت بنادي ال�شباب العربي نهائيات 
كرة الطاولة للفتيات، حيث بلغ الدور النهائي 8 طالبات 

من مدار�س: دبي الدولية اخلا�شة- ند ال�شبا، املعارف 
اخلا�شة والإبداع النموذجية للتعليم الأ�شا�شي.

يذكر اأن الدورة تهدف اإىل تر�شيخ ثقافة الإبداع والتميز 
اإىل  اأندية دبي  الريا�شي وتعزيز الريا�شات املدرجة يف 
املمار�شني  ع��دد  وزي����ادة  امل��م��ار���ش��ة  رق��ع��ة  تو�شيع  ج��ان��ب 
لهذه الريا�شات انطالقا من املدار�س واكت�شاف املواهب 
اأف�شل للرباعم  الريا�شية وتوجيه  الألعاب  الواعدة يف 
اإعداد قيادات  اإىل الأندية الريا�شية، كما حتر�س على 
الفعاليات  وحتكيم  تنظيم  على  ق���ادرة  �شابة  ريا�شية 
الريا�شية واإر�شاء �شراكة فاعلة بني الأندية الريا�شية 

والو�شط املدر�شي.

نهائيات كرة القدم والطاولة يف دورة حمدان بن حممد املدر�صية اليوم

•• العني - الفجر:

اآل نهيان  اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  والإن�شانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  اآل 
الأول  اأم�����س  ر�شمياً  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الأطباق  لرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  مناف�شات 
والتي يحت�شنها نادي العني للفرو�شية والرماية 
للرماية  ال�����دويل  الحت�����اد  ب��ا���ش��راف  واجل���ول���ف 
اأبوظبي  جمل�س  م��ن  وب��دع��م  الإم������ارات  واحت����اد 
ال��ري��ا���ش��ي وت��خ��ت��ت��م يف ال��ث��ال��ث وال��ع�����ش��ري��ن من 
�شهر اأبريل اجلاري وت�شهد م�شاركة 353 رامياً 
ورامية ميثلون 50 دولة بينهم ت�شع دول عربية 
وقطر  والبحرين  عمان  و�شلطنة  الإم����ارات  ه��ي 

والكويت وم�شر و�شوريا ولبنان واملغرب.
و�شهد حفل افتتاح �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
وال���رم���اي���ة واجلولف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال���ع���ني  ن�����ادي 
للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  الكمايل  حممد  وامل�شت�شار 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  وال��ل��واء  الوطنية  الأوملبية 
اإبراهيم  للرماية وحممد  الإم��ارات  رئي�س احتاد 
الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  املحمود 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  النا�شري  را�شد  وحممد 
للبطولة وباتكاركا بوناغ املندوب الفني للبطولة 
الرماة  وع��دد كبري من  امل�شاركة  الوفود  وروؤ���ش��اء 

والإداريني والفنيني .
وك����ان ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال����ذي م���زج ب���ني احلداثة 
البطولة  راع��ي  �شمو  بو�شول  ب��داأ  قد  والأ���ش��ال��ة 
يرافقه كبار امل�شوؤولني بالحتاد الدويل للرماية 
لتبداأ مرا�شم حفل الإفتتاح بدخول اخليالة وهم 
الدويل  امل�شاركة والحت��اد  الدول  اأعالم  يحملون 
واحتاد الإمارات للرماية ونادي العني للفرو�شية 
ت�شهده  مل  جديد  تقليد  يف  واجل��ول��ف  والرماية 

بطولت الرماية من قبل.
زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  له عرب  ت�شريح  ويف 

عن  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
ت�شهده  ال��ذي  العاملي  الريا�شي  بالتفاعل  فخره 
والفعاليات  البطولت  اأبوظبي يف خمتلف  اإم��ارة 
ا�شت�شافة  اأن  �شموه  موؤكداً   ، الدولية  الريا�شية 
الأطباق  ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ملناف�شات  ال��ع��ني 
مب�شاركة اأبرز جنوم العامل يف اللعبة،جاء ليوؤكد 
الطاحمة  الإ�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  ال���دور  على 
لدعم م�شرية التنمية والنماء ملختلف القطاعات 

على م�شتوى الدولة .
يوليه  ال���ذي  والإه��ت��م��ام  ال��دع��م  اأن  �شموه  واأك���د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
القطاع  مل�����ش��رية   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الريا�شي ، ما هو اإل ترجمة �شريحة على رعاية 
القطاعات  يف  مكانته  وت��ع��زي��ز  ل�����ش��وؤون��ه  ال��ق��ي��ادة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة الأخ�����رى ك�����ش��ري��ك رئ��ي�����ش��ي ف��ع��ال يف 
الواعدة  الأج��ي��ال  م��ن  ريا�شيني  اأب��ط��ال  تخريج 
تواكب  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت  الإجن�����ازات  لت�شجيل   ،
النقلة احل�شارية التي تعا�شرها الدولة ، وتعزز 
الإب������داع والإب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز ل�شريحة  خ��ط��وات 
ريا�شة  م�����ش��رية  وت���دع���م   ، وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
الإمارات ، مع الأخذ بتعزيز مكانتها بني الدولة 

املتقدمة على ال�شعيد الريا�شي .

واأ�شار �شموه اإىل اأن �شريحة الريا�شة والريا�شيني 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  تقدر 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
ور�شالته  مل�����ش��ريت��ه   ، امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
متكني  على  �شموه  وحر�س  املجتمع،  يف  الهادفة 
وطموحاتهم  تطلعاتهم  حتقيق  من  الريا�شيني 
�شموه  اأ�شاد  كما   . العاملية  الإ�شتحقاقات  كافة  يف 
بدعم �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
 ، التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  الأم��ن 
واأثره البارز يف تعزيز النجاحات واملنجزات التي 
الريا�شية  الفعاليات  الإم��ارات يف  اأبناء  ي�شطرها 

العاملية .

امل�شاركة  اإىل  الإم���ارات  رماية  �شموه جن��وم  ودع��ا 
الفاعلة يف مناف�شات كاأ�س العامل لرماية الأطباق، 
وت�شجيل ح�شورهم بقوة ، وال�شعي ملناف�شة اأف�شل 
رم���اة ال��ع��امل ب�����ش��ورة ت�شرف ري��ا���ش��ة الإم�����ارات ، 
الدويل،  الكرنفال  يف  الإجن���ازات  بريق  ومتنحها 
متقدماً �شموه بال�شكر والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ 
حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س 
التنفيذي رئي�س نادي العني للفرو�شية والرماية 
واجلولف، ودعمه الكبري لأن�شطة النادي ومتابعته 
واهتمامه لتطوير م�شرية لعبة الرماية اإىل اآفاق 
اإىل  والتقدير  بال�شكر  �شموه  تقدم  كما   . العاملية 
اأحمد  ال��ل��واء  برئا�شة  للرماية  الإم�����ارات  احت���اد 
نا�شر الرئي�شي، وخططه الطموحة التي تتوافق 
مع الأهداف التي ين�شدها جنوم رماية الإمارات 
ودعمهم املتوا�شل لتو�شيع قاعدة املمار�شني للعبة 
ت�شريحاته على حر�س  �شموه يف ختام  م��وؤك��داً   ،
جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى ت��وف��ري املناخ 
الريا�شة  قطاع  لدعم  املثالية  والبيئة  املنا�شب 
والريا�شيني وتفعيل ممار�شة اأدوارهم ور�شالتهم 
من خالل ال�شعي لالإرتقاء مب�شتوياتهم ، بجانب 
بيد  لالأخذ  وال��ق��درات  الإمكانيات  لكل  ت�شخريه 

�شريحة الريا�شة اإىل م�شاف عاملي متقدم .

حفل الإفتتاح مزج بني احلداثة والأ�شالة
النا�شري  را�شد  حممد  األقى  ثانية  ناحية  وم��ن 
والتي  كلمته  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س 
رحب فيها ب�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  والإن�شانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  اآل 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي راعي البطولة و �شمو 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�شو 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 

والرماية واجلولف واحل�شور .
وق���ال ال��ن��ا���ش��ري : ق��ب��ل اأك���ر م��ن ث��الث��ة عقود 
الريا�شي  ال�شرح  هذا  موؤ�ش�س  هنا  جل�س  م�شت 

املغفور له باذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان موؤ�ش�س دولة المارات العربية املتحدة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وبف�شل 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ودع��م 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي ومتابعة 
اآل نهيان  �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد 
رئي�س النادي مت ا�شتكمال هذا ال�شرح الريا�شي 
�شياحياً  وم���زاراً  ريا�شياً  معلماً  ليكون  ال�شياحي 

من اأهم معامل مدينة العني .
ال��ذي ميتزج فيه عبق  املكان  واأ���ش��اف : من ه��ذا 
التاريخ بروؤية امل�شتقبل نرحب ب�شيوف الإمارات 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  دع���م  ب��ف�����ش��ل  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رياً 
اخلم�س  ال�شنوات  خالل  النادي  ا�شتطاع  ال�شيوخ 
ال�شخمة  الأح���داث  من  ع��دٍد  ا�شت�شافة  املا�شية 
وها  واجل��ول��ف  والرماية  الفرو�شية  �شعيد  على 
هو ي�شت�شيف بطولة كاأ�س العامل لأول مرة على 
اأر�����س دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وي�شعى 
وعربية  ا�شيوية  بطولت  ا�شت�شافة  اإىل  ال��ن��ادي 
مقبلة بعد افتتاح منتجع وفندق جولف ملينيوم 

بالنادي .
جمل�س  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ال��ن��ا���ش��ري  ووج���ه 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
بن زاي��د اآل نهيان واإىل احت��اد الإم��ارات للرماية 
لدعمهم الالحمدود مما كان له اأبلغ الأثر يف اأن 
يحظى نادي العني با�شت�شافة البطولة العاملية . 
كما وجه ال�شكر اإىل ال�شركات الراعية التي داأبت 
�شركاء  من  وكانت  بالنادي  الأح��داث  رعاية  على 
باللجنة  العاملني  جهود  النا�شري  وحيا  النجاح 

املنظمة واللجان العاملة بالبطولة .
للبطولة  الفني  امل��ن��دوب  ب��ون��اغ  باتكاركا  واأل��ق��ى 
فيها  اأثنى  والتي  للرماية  ال��دويل  الحت��اد  كلمة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ا�شت�شافة  على 
للبطولة معرباً عن اعتزازه بتواجده يف الإمارات 

�شهدت  البطولة  اأن  اإىل  بالرماة م�شرياً  ومرحباً 
اجن����ازاً لف��ت��اً مت��ث��ل يف ت��ق��دمي م��راف��ق متكاملة 

وو�شع خطة تنظيمية متكاملة .
ال�شعبي  ال���ف���ن  م���ن  ع���رو����ش���اً  احل�������ش���ور  وت���اب���ع 
الإم����ارات����ي ل��رق�����ش��ة ال��ي��ول��ة م��ن ف��رق��ة العيالة 
رئي�س  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأه��دى  ثم 
نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف هدية 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  البطولة  راع��ي  اإىل  تذكارية 
بن زايد اآل نهيان عبارة عن بندقية تثميناً لدعم 
�شموه للرماية ، ثم تابع احل�شورعر�شاً للبالون 
عن  معربة  ايقاعية  رق�شات  مب�شاحبة  الطائر 
بعدها  تف�شل  و  احل�شور.  اعجاب  نالت  املنا�شبة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان راعي 
لكا�س  الر�شمي  الإفتتاح  عن  ب��الإع��الن  البطولة 
اأع��ل��ن ر�شميا  ب��رك��ة اهلل  ع��ل��ى    :  2013 ال��ع��امل 
انطالق بطولة كا�س العامل للرماية على الأطباق 
لعام 2013من نادي العني للفرو�شية والرماية 
واجلولف مبدينة العني بدولة الإمارات العربية 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  املتحدة 

واحتاد الإمارات للرماية .
العني  ن��ادي  ميادين  �شهدت  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
الأربعاء  اأم�����س  ي��وم  �شباح  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية 
انطالق مناف�شات اليوم الأول من م�شابقة رماية 
الأطباق من احلفرة الرتاب مب�شاركة 91 رامياً 
على  ع���الوة  امل�شابقة  ه��ذه  يف  دول���ة   36 ميثلون 
17 رامياً ام كيو ا�س وهم الرماة غري الأ�شا�شيني 
الأوملبي.  التاأهل  رق��م  لتحقيق  ي�شاركون  الذين 
كما ت�شارك يف رماية الرتاب 48 رامية وذلك من 

بني 353 رامياً ورامية.
وك��م��ا ه��و م��ع��روف ف���اإن رماتنا م��ن امل��ف��رو���س اأن 
اأم�س  اأن رم���وا  ال��ي��وم ث��الث ج���ولت بعد  ي��رم��وا 
. وقد  ال�����ش��ي��دات  ب��ط��ول��ة  ب�شبب  ف��ق��ط  ج��ول��ت��ني 
اأ�شفرت اجلولة الأوىل لرماتنا عن توفيق الرامي 
 25 الكاملة  العالمة  بن جمرن وحتقيقه  حمد 
العرياين  وليد  حقق  فيما  طبقاً   25 اأ���ش��ل  م��ن 

22 طبقاً وحقق ظاهر العرياين 21 طبقاً .اأما 
اأح��م��د ب��ن جم���رن ف��ق��د ح��ق��ق 22 ط��ب��ق��ا وحقق 

اأحمد احلمادي 20 طبقاً من اأ�شل 25 طبقا .
وعلى �شعيد الرتتيب العام فان حمد بن جمرن 
19 رام���ي���اً حققوا  ب���ني  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ي��ح��ت��ل 
العالمة الكاملة يف اجلولة الأوىل ول تزال هناك 
تقام  ج���ولت  ث��الث  بينها  متبقية  ج���ولت  اأرب���ع 
واإذا ما �شار على نف�س الوترية فاإنه �شوف  اليوم 
يف  ع��ال��ي��ة  ح��ظ��وظ��ه  وت��ك��ون  طيبة  نتيجة  يحقق 

التاأهل اإىل اجلولة قبل النهائية .

كربيات  تنظيم  على  ق���ادرة  :الإم�����ارات  ال��ك��م��ايل 
الأحداث

اكد امل�شت�شار حممد الكمايل الأمني العام للجنة 
الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة اأن���ه مم��ا ل���ش��ك ف��ي��ه اأن هذا 
اأحداث  �شل�شلة  �شمن  ياأتي  الذي  العاملي  احلدث 
الإم�����ارات  دول���ة  ونظمتها  احت�شنتها  متعاقبة 
وب���ه���ذا احل���ج���م ال��ك��ب��ري وال��ت��م��ي��ز ال���ن���وع���ي من 
الدولية يف  الهيئات  ثقة  على  دليل  لهو  الأبطال 
الوطنية.  ك��وادرن��ا  وق��درة  الريا�شية  موؤ�ش�شاتنا 
ووجه الكمايل ال�شكر اإىل احتاد الإمارات للرماية 
واإىل نادي العني للرماية . وقال: ال�شكر مو�شول 
اأي�شاً اإىل جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اأبوظبي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة 
الريا�شي على الدعم املبا�شر لهذا احلدث العاملي 
بنجاح  تنظيمه  �شبق  ما  اإىل  اإ�شافة  ي�شكل  ال��ذي 
ي�����ش��ب يف م�شلحة  اأح������داث ري��ا���ش��ي��ة ومب���ا  م���ن 
تاأهل  اىل  تهدف  التي  الريا�شية  ا�شرتاتيجيتنا 
اأكرب عدد من الريا�شيني لأوملبياد ريودي جانريو 

. 2016
اأمنيته  عن  بالإعراب  ت�شريحه  الكمايل  واأختتم 
يف اأن تكون هذه البطولة حمطة مهمة ورئي�شية 

للتميز والو�شول اىل املن�شة الأوملبية .

ب��ن �شيف  ب��ن ح��م��د  ال�شيخ ع��ب��د اهلل  ان��ت��خ��اب  ج���اء 
ال�شرقي نائب رئي�س الحتاد الماراتي لبناء الج�شام 
الج�شام  لبناء  ال�شيوي  الحت��اد  لرئي�س  اأول  نائبا 
اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  ت��ن��ف��ي��ذي��ا خ����الل  وم�����ش��اع��دا 
العمومية التي اقيمت بالعا�شمة البحرينية املنامه 
، مب�شاركه 26 دولة ا�شيوية ويف اأكرب جتمع لأج�شام 
�شعيد  ال��ك��رمي حممد  عبد  الم����ارات  وم��ث��ل   ، ا�شيا 
امني عام الحتاد الماراتي ، امرا مبهجا للمنتمني 

اىل ريا�شة بناء الأج�شام .
ويعد هذا املن�شب اجنازا للريا�شة الماراتية وياأتي 
عقب وع��ودة الحت��اد الم��ارات��ي حتت مظلة الحاد 
ع�شويته  يف  ي�شم  وال���ذي   IFBB للعبه  ال���دويل 
188 دولة ، وكان جميع روؤ�شاء الحتادات ال�شيوية 
لبناء الأج�شام الذين �شاركوا يف الجتماعات والتي 
�شنوات  لأرب��ع  جديد  ادارة  جمل�س  انتخاب  تخللها 
قادمة )2013-2017( ، قد عربوا عن �شعادتهم 
ب��ع��ودة الم����ارات ، وم��وؤك��دي��ن ب���اأن ف��وز ال�شيخ عبد 
وبالتزكية  برئا�شة الحت��اد  ال خليفة  را�شد  اهلل بن 
وللمرة الثانية على التوايل ياأتي كنوع من التاأكيد 
 ، ال���دورة املا�شية  يف احلفاظ علي ما مت اجن��ازه يف 
من  حتقق  م��ا  موا�شلة  يف  الحت����ادات  تلك  ورغ��ب��ه 

اجنازات خالل عمر املجل�س املن�شرم .
ف��ف��ي واح����دة م��ن اأك���ر الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ت�شهدها 
الحتادات الريا�شية هدوء وتوافقا �شهدت العا�شمه 
، ويف  انتخابات الحتاد ال�شيوي  املنامه  البحرينية 
اكرب جمع ا�شيوي لحتاد اللعب ، بح�شور الدكتور 

الدويل وم�شاعده  �شانتوجنا رئي�س الحتاد  رفائيل 
ال�شيخ  لفوز  وك��ان   ، ع��ادل فهيم  الدكتور  التنفيذي 
عبد اهلل بن را�شد ال خليفة ولدورة ثانية واحتفاظه 
روؤ�شاء  احل��اح وطلب  ن��زول عن  وبالتزكية  مبن�شبه 
اجواء  على  بظالله  عك�س  ق��د   ، ال�شيوية  الحت���اد 
علي  ال��ت��واف��ق  م��ن  حالة  �شهدت  وال��ت��ي  النتخابات 
امل��ر���ش��ح��ني ، وع����دم خ��و���س ع��م��ل��ي��ات ت�����ش��وي��ت علي 
بعد  بالرت�شيح  تقدم  من  ليفوز  املر�شحه  ال�شماء 
 6 ف��وز  ع��ن  ا�شفرت  حيث  الأ���ش��م��اء  بع�س  ان�شحاب 

نواب  اربع  بينهم   ، الرئي�س  نائب  ملن�شب  مر�شحني 
من القطار العربية ، كما فاز نائبني بالتعيني من 

دولتني عربيتني اي�شا .
البحري  �شامل  م��ن  ك��ال  ال��ن��واب  ف��از مبن�شب  حيث 
رئي�س الحتاد العماين ، ومنار هيكل رئي�س الحتاد 
ال�����ش��وري ، وي��و���ش��ف ال�����ش��وارب��ه ام���ني ع���ام الحت���اد 
الردين ، وبدر بودي رئي�س الحتاد الكويتي ، وهم 
بالتعيني  فاز  فيما  بالرت�شيح  ف��ازوا  الذين  الربعة 
و ارح��م��ه غ���امن ال��رم��ي��ح��ي ) ق��ط��ر(، د. ن��زي��ة عبد 

الرحيم رئي�س الحتاد الفل�شطيني .
اعمال  يف  مم��ي��زه  العربية  ال���دول  م�شاركه  وك��ان��ت 
اجلمعية العمومية حيث �شارك فيها ايل جانب من 
فاز مبن�شب نائب الرئي�س كل من حممد الذيبه ) 
اليمن ( وال�شيخ عبد اهلل بن حممد ال�شرقي ، وعبد 
الكرمي حممد �شعيد ) المارات ( وحممد ا�شكناين 
،�شلطان   ) ال��ع��راق   ( الدخيل  ح��ي��در  و   ) الكويت   (

ح�شني الغامن ) البحرين (.

اجتماعات هامه ملجل�س الدارة
وكان جمل�س الدارة يف ت�شكيلة اجلديد قد عقد اأول 
جل�شاته و�شط تفاوؤل كبري من اأع�شاءه بوجود روؤية 
م�شتقبلية لعمل هذا الحتاد وجمموعه مميزه من 
الحداث والبطولت والدورات التدريبية ، و�شارك 
اهلل  عبد  ال�شيخ  تراأ�شها  التي  الجتماعات  تلك  يف 
�شانتوجنا  رفائيل  د.  وامل�����ش��ورة  وب��ال��راأي  را���ش��د  ب��ن 
ود. عادل فهيم ، وانظم ايل الجتماعات قادما من 
دبي ال�شيخ عبد اهلل بن حممد ال�شرقي نائب رئي�س 
م�شاركه  اأول  ذل��ك  يعد  حيث   ، الم���ارات���ي  الحت���اد 
اماراتية بعد عودتها ايل ح�شن الحت��ادات الدويل 

وعودتها لالحتاد ال�شيوي .
بداأت الجتماعات بتلقي نواب الرئي�س التهنئة من 
الع�شاء ، وقدم كل نائب جديد وع�شو نبذه عنه ، 
وعن طموحاته وما ي�شبوا ايل حتقيقه خالل الدورة 
القادمة ، فيما ا�شتعر�س ال�شيخ عبد اهلل الطموحات 
والآمال التي ي�شعي التي حتقيقها الحتاد اجلديد ، 

واخلطة ال�شرتاتيجية والروؤية اخلا�شة بالنهو�س 
باللعبة ، وعملية الدعم الفني والتقني التي �شوف 
يتم تقدميها لعدد من الحتادات ال�شيوية و�شتكون 
اأكد عليه رئي�س  ، والذي  الدويل  مب�شاعدة الحتاد 
بالعمل  التنفيذي  ، وكلف م�شاعدة  الدويل  الحتاد 
ال�شيوي واجلديد  الدعم لالحتاد  علي تقدمي كل 

ولي احتاد يطلب هذا العون .
وقام عدد من روؤ�شاء الحتادات ال�شيوية من نواب 
ال��رئ��ي�����س ب��احل��دي��ث ع��ن ط��م��وح��ات��ه��م ورغ��ب��ت��ه��م يف 
احت�شان البطولت ال�شيوية القادمة �شواء للرجال 
او ال�شباب او ال�شاتذة او الكال�شيك ، ومت جمع تلك 
مبناق�شتها  التنفيذي  املكتب  ي��ق��وم  لكي  ال��رغ��ب��ات 
القادم  اجتماعه  يف  املجل�س  علي  للعر�س  واإعدادها 
ال��ب��ط��ول��ة ال�شيوية  ���ش��ي��ك��ون ع��ل��ي ه��ام�����س  وال����ذي 

القادمة .

كازاخ�ستان ت�ست�سيف البطولة ال�سيوية 
كازاخ�شتان  جمهورية  ا�شت�شافة  عن  الع��الن  ومت 
للبطولة ال�شيوية القادمة يف الفرتة من 31 مايو 

وحتي 3 يونيو ، والتي من املنتظر اأن ت�شهد م�شاركه 
اأبدي  حيث   ، ال�شيوية  ال���دول  خمتلف  م��ن  كبرية 
ال26 دولة التي �شاركت يف اجتماع املنامه م�شاركتها 
الدول  اخ��ر م��ن  ع��دد  البطولة ايل ج��ان��ب  يف ه��ذه 
ال�شيوية التي مل ت�شارك يف اجتماعات املنامه ، اإل 
انها �شوف ت�شارك يف البطولة ال�شيوية بكازاخ�شتان 
، لت�شهد بذلك اأكرب بطولة ا�شيوية يف تاريخ الحتاد 
ان  �شانتوجا  اأك��د  الجتماعات  ختام  ويف   . ال�شيوي 
ثقة الحت��اد ال��دويل للعبة يف مملكة البحرين جاء 
التي حققها  واملتميزة  الكبرية  بناء على الجن��ازات 
اأبطال اللعبة يف خمتلف املحافل الآ�شيوية والدولية 
والتي اأكدت اأن بناء الأج�شام البحرينية باتت رقما 
ان الحتاد  اإيل  البطولت م�شريا  �شعبا يف خمتلف 
الحت���اد  م��ع  وتن�شيقه  ت��ع��اون��ه  ���ش��ي��وا���ش��ل  ال����دويل 
البحريني ملوا�شلة م�شرية اللعبة و�شمان حتقيقيها 
احت�شان  ان  موؤكد  امل�شرفة  الريا�شية  ل��الجن��ازات 
ال��ب��ح��ري��ن مل��ق��ر الحت����اد ال���ش��ي��وي للعبة ���ش��اه��م يف 
تطويرها ب�شكل وا�شع نظرا للخطط املتميزة التي 

قدمها الحتاد يف الفرتة املا�شية .

افتتح بطولة كاأ�س العامل للرماية لأول مرة بالإمارات

نهيان بن زايد : فخورون بالتفاعل الريا�صي العاملي وندعو اأبطال الإمارات لت�صجيل اإجنازات جديدة

اإجناز جديد للريا�سة الإماراتية فوز ال�سيخ عبد اهلل بن حمد ال�سرقي مبن�سب نائب اأول رئي�س الحتاد الآ�سيوي لبناء الأج�سام وامل�ساعد التنفيذي

اأج�صام اآ�صيا يوؤكدون فوز ال�صيخ عبد اهلل بن را�صد اآل خليفة بالرئا�صة للمرة الثانية ياأتي ل�صتكمال م�صرية الإجنازات
العرب يكت�سحون انتخابات الحتاد الآ�سيوي لبناء الأج�سام باملنامة

كازاخ�ستان ت�ست�سيف البطولة الآ�سيوية مايو القادم
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3 متحدثني من الإمارات �سمن نخبة اخلرباء

موؤمتر اأبوظبي الدويل الثاين لريا�صة املراأة ير�صد 12 جتربة عاملية
4 جل�سات تناق�س هموم وحتديات الريا�سة الن�سائية من خالل ممثلني خلم�س قارات

الدويل  اأب��وظ��ب��ي  مل��وؤمت��ر  املنظمة  اللجنة  ت��وا���ش��ل 
لريا�شة املراأة والذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخة 
العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الإمارات«،  »اأم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
ترتيباتها للحدث العاملي، الذي ت�شت�شيفه العا�شمة 
الإماراتية، بق�شر الإم��ارات يومي 21 و22 اأبريل 
اجلاري. وك�شفت اللجنة املنظمة عن هوية واإجنازات 
املتحدثني واملتحدثات، والذين ميثلون خم�س قارات 
حول العامل، ويرون املوؤمتر ب�12 جتربة عاملية، اإذ 
الإم����ارات،  دول:  اإىل  واخل��ب��ريات  اخل���رباء  ينت�شب 
املغرب،  ا�شرتاليا،  اإيطاليا،  اأم��ريك��ا،  كينيا،  الهند، 

اأملانيا، املجر، البحرين، اجنلرتا، والرويج.
وطوال 4 جل�شات على مدار يومي املوؤمتر، �شيناق�س 
الن�شائية،  ال��ري��ا���ش��ة  وحت���دي���ات  ه���م���وم  اخل������رباء 
م�شتعينني بتجارب من بلدانهم، من خالل م�شرية 

كل منهم يف ال�شاحة الريا�شية.
الهندية  وامل��ت��ح��دث��ني،  اخل�����رباء  م��ق��دم��ة  ي���اأت���ي يف 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  وهي  مالهوترا،  ماني�شا 
ميتال لرعاية الأبطال، وتتحمل ماني�شا- التي كانت 
�شابقا-  البالد  تن�س يف  واأف�شل لعبة  نف�شها  بطلة 
ومتكني  الريا�شية  امل��واه��ب  رع��اي��ة  يف  �شاقة  مهمة 
املوهوبني من كل ما يحتاجونه لي�شبحون الأف�شل 
عامليا. ومثلت ماني�شا الهند يف دورة الألعاب الأوملبية 
امليدالية  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت   2000 ع���ام  ���ش��ي��دين  يف 
وقد   ،2002 الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة  يف  الف�شية 
لهذا  مثايل  ب�شكل  الهند  يف  للريا�شة  فهمها  اأهلها 
اإىل موؤ�ش�شة ميتال لرعاية  الدور، فبعد ان�شمامها 
يف  الريا�شيني  لكت�شاف  نف�شها  كر�شت  الأب��ط��ال 
والقو�س  ال��ن��اري��ة  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  ال��رم��اي��ة  تخ�ش�شات 
ومنذ  القوى،  واألعاب  واملالكمة  وامل�شارعة  وال�شهم 
ذلك احلني اأم�شت ماني�شا وقتا كبريا مع موؤ�ش�شة 
الريا�شيني  على  للتعرف  الأب��ط��ال  لرعاية  ميتال 
ريا�شية  وكم�شوؤولة  ثقتهم،  وك�شب  ومتطلباتهم 
فهي تتوىل رعاية حقوق الريا�شيني، وتبذل جهدا 
كبريا لدعم الريا�شيات، وقد فازت بجائزة املراأة يف 
الأوملبية  اللجنة  من   2012 ع��ام  الريا�شة  جم��ال 
الدولية تقديرا مل�شاهمتها يف رعاية املراأة والريا�شة 
برنامج  ات��ب��اع  اأه��م��ي��ة  ماني�شا  واأدرك����ت  ب��الده��ا.  يف 
خم�ش�س لكل ريا�شي من حيث متطلبات التدريب، 
وكان ذلك اأ�شا�س النجاح الذي حققته موؤ�ش�شة ميتال 
الآن،  حتى  املختلفة  البطولت  يف  الأبطال  لرعاية 
وقد كان ملاني�شا دور فعال يف �شقل وتنمية مواهبهم 
م���ن خ���الل حت��دي��د وت��رت��ي��ب ال��ت��ع��اق��د م���ع اأف�شل 
ريا�شي،  لكل  نف�شي  وخ��ب��ري  تغذية  وخ��ب��ري  م���درب 
يف  امل�شاركة  بفر�شة  تزويدهم  م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
الكربى،  الريا�شية  وال��دول��ي��ة  الوطنية  املنا�شبات 
والقيام باملهام الإداري��ة، ويف كل ما تقوم به ماني�شا 
عن  تقود  فاإنها  الأبطال  لرعاية  ميتال  موؤ�ش�شة  يف 
طريق القدوة التي توؤكدها ق�شتها اخلا�شة احلافلة 
بال�شغف والرغبة والعمل اجلاد والتفوق الريا�شي.

ومن كينيا، تاأتي تيجال ل��وروب، حتمل ق�شة جناح 
ك�����ربى، ب��ع��د اأن ان��ت��ق��ل��ت م���ن ط��ف��ول��ة ف���ق���رية اإىل 
التوا�شع  تثّمن  وه��ي  العاملية،  الريا�شية  ال�شهرة 
تيجال  وتعد  الفريق،  وروح  ال�شاق  والعمل  وال�شرب 
�شخ�شية ريا�شية دولية نادرة املثال مبا حققته من 
امليداليات الدولية لألعاب القوى والأرقام القيا�شية 
والأو�شمة. وتيجال لوروب من مواليد عام 1973 
يف غرب مقاطعة بوكوت، وهي بطلة العامل لن�شف 
امل���اراث���ون ث���الث م����رات، وال��ف��ائ��زة م��رت��ني وحاملة 
ويف  نيويورك،  م��اراث��ون  يف  العاملي  القيا�شي  الرقم 

املتحدة  الأمم  ك�����ش��ف��رية  تعيينها  مت   2006 ع���ام 
للريا�شة وال�شالم من قبل كويف اأنان الأمني العام، 
اأدوار التمثيل الدبلوما�شي  وهو ما تبعه عديد من 
الأخرى، وجتربتها ال�شخ�شية جتعلها بطلة وقدوة 
للفتيات والن�شاء، وقد اأن�شاأت موؤ�ش�شة تيجال لوروب 
والتي  فارونا،  دي  دونا  تاأتي  اأمريكا،  لل�شالم. ومن 
يف  الأوملبية  الذهبية  امليدالية  على  مرتني  ح�شلت 
الن�شائية  اللجنة  يف  ع�شو  حاليا  وه��ي  ال�شباحة، 
الريا�شية باللجنة الأوملبية الدولية، ونالت الو�شام 
ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة الدولية،  ال��ف�����ش��ي الأومل���ب���ي م��ن 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  جمل�س  يف  ع�شو  وه��ي 
ك��م��ا ح�شلت  ال��ري��ا���ش��ة،  امل�����راأة م��ن خ���الل  لتمكني 
يف  ال��رائ��دة  ال�شحفية  جلهودها  امي��ى  ج��ائ��زة  على 
 18 جمال الريا�شة والأخ��ب��ار، حيث غطت ح��وايل 
خم�س  الفخرية  ال��دك��ت��وراة  ومنحت  اأومل��ب��ي��ة،  لعبة 
يف  املتوا�شل  وعملها  ال��ري��ادي��ة  جهودها  ع��ن  م��رات 
بالتعليم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الحت���ادي���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  جم���ال 
والريا�شة الأوملبية، وقد اأهلتها اإ�شهاماتها لع�شوية 
فولز،  �شينيكا  يف  املرموقة  ال�شيدات  م�شاهري  قاعة 
نيويورك. ويف ال�شابق �شغلت دونا دي فارونا من�شب 
اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  رئي�س  واأول  موؤ�ش�س  ع�شو 
يف  �شابق  ع�شو  وهي  الن�شائية،  الريا�شات  موؤ�ش�شة 
واملوؤ�ش�شة  الأمريكية  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
كاأ�س  تراأ�شت   1999 عام  ويف  الأمريكية،  الأوملبية 
امل�شاهري  قاعة  رئي�س  هي  وحاليا  لل�شيدات،  العامل 
التنفيذي  املجل�س  يف  وع�����ش��و  لل�شباحة،  ال��دول��ي��ة 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال�����دويل، وامل�����ش��ت�����ش��ار اخلا�س 
مل��وؤ���ش�����ش��ة اأج���ي���ال ال�����ش��الم ال��ت��اب��ع��ة ل��الأم��ري في�شل 
وراء  »م���ا  ب��ل��ري  ت���وين  ملوؤ�ش�شة  وم�شت�شار  ب�����الأردن، 
التي  والريا�شة  ال�شالم  ملوؤ�ش�شة  و�شفري  الريا�شة«، 
الدولية  اللجنة  يف  وع�شو  األ���ربت،  الأم��ري  يراأ�شها 
عاما   43 ريزيتيلي  لويزا  وهناك  النظيف.  للعب 
وهي لعبة كرة طائرة حمرتفة �شابقة، وخبرية يف 
جمالت الت�شال الجتماعي والريا�شي والعالقات 
�شركة  متتلك  كانت   21 �شن  بلغت  اخلارجية.منذ 

ات�شالت با�شم كميوني�شرل.
�شمن   2007 وح��ت��ى   2002 ع���ام  م��ن��ذ  وع��م��ل��ت 
اإيطاليا لفورو )�شركة م�شاهمة(، وهي وكالة فنية 
م�شروعات  عن  م�شوؤولة  وكانت  العمل،  وزارة  تتبع 
من  الريا�شة  الأول  م�شروعها  واأجن���زت  الت�����ش��ال 
اأج���ل ال��ع��م��ل ال���ذي ج��م��ع ب��ني ت��دري��ب الريا�شيني 

املحرتفني واإدماجهم يف �شوق العمل.
الطائرة  الكرة  يف  متخ�ش�شة  ك�شحفية  عملت  كما 
للفعاليات  ري��ا���ش��ي��ة  وم��ذي��ع��ة  ال��وط��ن��ي��ة  لل�شحف 

الريا�شية.
ووا�شلت   ،2003 ع��ام  بيلي�شاريو  بجائزة  وف���ازت 

الفر�س  ت���ك���اف���وؤ  جم����ايل  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ن�����ش��اط��ه��ا 
الثقافية  امل��ب��ادرات  لويزا  وتدعم  املدنية،  واحلقوق 
الهادفة اإىل تو�شيح قيمة الريا�شة كمورد اجتماعي 
الرابطة  اأ�ش�شت   2000 ع��ام  وث��ق��ايف.  واقت�شادي 
نتائج  حققت  التي  م�شاعدة،  للريا�شيات  الوطنية 
جوهرية يف جمال امل�شاواة بني اجلن�شني يف الألعاب 

الريا�شية، والدفاع عن حق الأمومة.
وم���ن ب��ني امل��ت��ح��دث��ني، م��وي��ا دود وه���ي م�����ش��وؤول يف 
�شابق،  ر�شمي  الأ�شرتالية ولع��ب  القدم  كرة  اإحت��اد 
ويف  الآ�شيوي،  القدم  ك��رة  احت��اد  رئي�س  نائب  و هي 
عام 2007 اإلتحقت دود مبلج�س اإحتاد كرة القدم 
كنائب  اإنتخابها  مت   2009 ع��ام  ويف  الإ���ش��رتال��ي��ة، 

رئي�س اإحتاد كرة القدم الآ�شيوي.
بداأت  والتي  مورات�شي،  كارولينا  الإيطالية  وهناك 
مقاعد  1998على  ع��ام  يف  التدريب  م��ع  جتربتها 
املمتاز(  اليطايل  )ال��دوري  لفريق لت�شيو  البدلء 
واملوظفني،  الالعبني  واختيار  اإعداد  كم�شوؤولة عن 
وبعد عام واحد اأ�شبحت اأول امراأة يف العامل تتوىل 
تدريب فريق حمرتف للرجال، وهو فريق فيرتبو 
اليطايل(،  ال���دوري  من  الثالث  )الق�شم  كالت�شيو 
2005 كانت م�شوؤولة عن  2000 حتى  ومن عام 
القدم  ك��رة  ف��رق  ل��ربام��ج  والتوجيه  العامة  الإدارة 
الن�شائية الإيطالية وفريق حتت 19، وتاأهلت مرتني 

لبطولة الأمم الأوروبية )املرحلة النهائية(.
املدير  اأ���ش��ب��ح��ت   2011 ح��ت��ى   2009 ع���ام  وم���ن 
الفني للمنتخب الوطني الكندي الأول وفريق حتت 
20 للكرة الن�شائية، واعتبارا من عام 2008 عملت 
كمدرب فني بالحتاد الدويل لكرة القدم، واعتبارا 
الثقافة  اأ�شبحت م�شت�شارة لوزارة   2012 من عام 

والفنون والريا�شة )حكومة اإقليم لت�شيو(.

التجربة الأملانية
اأيدم  جوزيفا  خ��الل  م��ن  الأمل��ان��ي��ة  التجربة  وت��ط��ل 
ج��ريي��ن��ي، وول����دت ج��وزي��ف��ا اأي����دم ج��وري��ن��ي يف عام 
مت�شابقة  وه���ي  اأمل��ان��ي��ا(،  )غ���رب  ج��و���س  1964 يف 
)منذ  اجلن�شية  اإيطالية  املولد  اأملانية  كانو  زوارق 
جولييلمو  م��درب��ه��ا  ت��زوج��ت  ع��ن��دم��ا   1992 ع���ام 
ثماين  ف��ازت بخم�س ميداليات يف  وق��د  ج��وري��ن��ي(، 
 35 م�شابقات لالألعاب الأوملبية ال�شيفية، وحققت 
وكانت  كريا�شية،  تاريخها  خ��الل  دول��ي��ة  ميدالية 
ببطولت  ت��ف��وز  اإيطالية  ام���راأة  اأول  اأي���دم  جوزيفا 
العامل )22 ميدالية اإجمالية منها خم�س ذهبيات( 
وميداليات اأوملبية يف �شباق زوارق الكانو، ويف بطولة 
العامل عام 2009 اأ�شبحت اأكرب لعبة �شناً حت�شل 

على ميدالية يف تاريخ بطولة العامل.
2002 هي  1997 حتي  وك��ان��ت ال��ف��رتة م��ن ع��ام 

األقاب  الأجن����ح يف ت��اري��خ��ه��ا ع��ن��دم��ا ف����ازت ب��ث��الث��ة 
لبطولة العامل )ف�شال عن 10 ميداليات ف�شية و 
برونزية(، وخم�شة األقاب اأوروبية، واأخريا امليدالية 
عام  ويف   ،2000 عام  �شيدين  يف  الأوملبية  الذهبية 
2003 اأجنبت طفلها الثاين، لكنها عادت للمناف�شة 
يف �شباق 1500مرت يف األعاب اأثينا يف عام 2004 

وفازت بامليدالية الف�شية.
الإيطالية  الوطنية  النتخابات  يف   ،2013 عام  يف 
اأ���ش��ب��ح��ت ع�����ش��وا يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ع���ن احلزب 

الدميقراطي الإيطايل.
�شوزان  ومتكنت  بوجلار،  �شوزان  هناك  املجر،  ومن 
من ك�شر احلاجز بني اجلن�شني يف جمال ال�شطرجن 
واأ�شبحت  ت��ق��ل��ي��دي��ا،  ال���ذك���ور  ع��ل��ي��ه  ه��ي��م��ن  ال����ذي 
امل�شنفة الأوىل على ال�شيدات يف العامل يف �شن 15 
 25 ملا يقرب من  3 م�شنفات  اأف�شل  )كانت �شمن 
على  ام���راأة حت�شل  اأول  وه��ي  ال��ت��وايل(،  على  عاما 
)اأ�شتاذ دويل كبري(،  ما�شرت  املرموق جراند  اللقب 
وهي بطلة العامل 4 مرات، وبطل العامل الوحيد يف 
التاريخ )من الرجال اأو ال�شيدات( الذي يفوز بالتاج 
ال�شريع،  اخل���اط���ف،  ال�����ش��ط��رجن  )األ���ق���اب  ال��ث��الث��ي 
 5( اأوملبيية  ميداليات   10 وحققت  والكال�شيكي( 
�شوزان  وت�شغل  ب��رون��زي��ة(،   1 و  ف�شية   4 و  ذهبية 
الفني  واملدير  �شباي�س،  معهد  مدير  من�شب  حاليا 
لفريق ال�شطرجن بجامعة ويب�شرت امل�شنف رقم 1، 
الأمريكية  املجرية  ال�شفرية  كونها  اإىل  وبالإ�شافة 
موؤ�ش�شة  اأي�������ش���ا  اأ���ش�����ش��ت  ف��ق��د  ال�����ش��ط��رجن  ل��ل��ع��ب��ة 
ال�شطرجن  ا���ش��ت��خ��دام  ت�شجع  ال��ت��ي  ب��وجل��ار  ���ش��وزان 
يف  للتفوق  للفتيات  ف��ر���ش��ا  ومت��ن��ح  تعليمية  ك����اأداة 

ال�شطرجن.
�ِشِمنز،  ك����الرا  امل��ت��ح��دث��ات، الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ني  وم���ن 
وهي مدير م�شروعات واأخ�شائي عمليات من ذوات 
اخل����ربة، وخ��ا���ش��ة يف جم���ال ال��ري��ا���ش��ة والأح�����داث 
اأك���ر من  متميزة جتيد  وك��ل��ري حمامية  ال��ك��ربى. 
ل��غ��ة، وق���د ع��ا���ش��ت وع��م��ل��ت يف ع��دي��د م��ن البلدان، 
وبعد حياة مهنية ناجحة يف املجال القانوين اأكملت 
والعلوم  والإدارة  القانون  الفيفا يف  كلري ماج�شتري 
اإدارة  يف  العمل  اإىل  واجت��ه��ت  للريا�شة،  الإن�شانية 
ملنظمات  الريا�شة  جمال  يف  والعمليات  امل�شروعات 
مثل الهيئات الإدارية الوطنية، مبا يف ذلك جمل�س 
اإجنلرتا وويلز للكريكيت، وكذلك الأحداث الكربى 

مثل لندن عام 2012.
املدن  لعمليات  الفعالة  الإدارة  م��ن  كلري  ومتكنت 
 2012 ع��ام  ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد  ا�شت�شافة  يف  امل�شاركة 
مع �شمان الت�شليم الناجح وال�شتفادة من املرافق، 
املعنية  اجل���ه���ات  ب���ني  ال��ع��الق��ات  اإدارة  ع���ن  ف�����ش��ال 
واحلكومة  وال�شركاء  الأوملبية  والعائلة  الرئي�شية 
امل��ح��ل��ي��ة، وه���و م��ا اأك�����ش��ب��ه��ا م��ع��رف��ة وف��ه��م��ا متعمقا 

بكيفية حتقيق النجاح لالأحداث الكربى.
التجربة  ل�������واء  ج��ي��ب��ي�����ش��ني  ج����ري����ث  اآن  وت����رف����ع 
ال��روي��ج��ي��ة، ومت��ل��ك اآن ت��اري��خ��ا وم��ك��ان��ة ف��ري��دة يف 
اأوروب��ا يف الرماية  الريا�شة الرويجية، فهي بطلة 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  �شاركت  وق��د  بالبندقية، 
مدرب  وك��ان��ت  وط��ن��ي،  ك��م��درب  وعملت   ،)1984(
الرماية بالبندقية للريا�شيني من الذكور والإناث 

يف الألعاب الأوملبية
يف  ومن�شق  ك��م��درب  و�شاهمت   ،1996 و   1992
للتفوق  اأوليمبياتوبن  مركز  يف  م�شروعات  ثالثة 
امل�شروع  وع��ر���س   ،)2012 اإىل   1996( الأومل��ب��ي 

الأخري يف برنامج ذا كاتالي�شت يف يوليو 2012.
وكانت اآن جريث اأول نرويجية حت�شل على ترخي�س 
مدرب دويل من الدرجة الأوىل للرماية بالبندقية، 

الرويجية  ال��ث��ان��وي��ة  امل��در���ش��ة  يف  تعليمها  وت��ل��ق��ت 
معرفية  وم��ع��اجل��ة  ك��م��درب��ة  در���ش��ت  كما  للريا�شة، 
املوؤلفة  وهي  بالرويج،  اجل�شتالت  نف�شية يف معهد 
الرماية  ال��ع��ق��ل��ي يف  ال��ت��دري��ب  ل��ك��ت��اب  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
اأي�����ش��ا اإىل اللغة  ب��الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة ال���ذي ت��رج��م 

الإجنليزية.

النيادي ومرمي وعلياء مع النخبة
ثالثي التجربة املحلية جاهز للمهمة العاملية

امل��وؤمت��ر، يربز  يف  �شتحا�شر  ال��ت��ي  النخبة  ب��ني  م��ن 
الثالثي الإماراتي، املكون من حممد �شعيد النيادي، 
ومرمي �شيف القبي�شي، وعلياء الزرعوين، وثالثتهم 

جاهزون للمهمة العاملية.
وم����رمي ���ش��ي��ف ال��ق��ب��ي�����ش��ي ه���ي رئ��ي�����ش��ة ق��ط��اع ذوي 
الحتياجات اخلا�شة يف موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة، وهي امل�شوؤولة 
عن اإدارة وتطوير املراكز الثمانية للرعاية والتاأهيل 
بالإ�شافة  ال��غ��رب��ي��ة،  واملنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الأندية  م��ن  واث��ن��ني  املكفوفني،  مطابع  رق��اب��ة  اإىل 

الريا�شية يف مركز زايد الزراعي.
ط��وال عملها  م��رمي  التزمت  احل��ايل،  ويف من�شبها 
امل��ه��ن��ي م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز ج����ودة اخل���دم���ات املقدمة 

لالأفراد ذوي الحتياجات اخلا�شة.
وقبل ان�شمامها اإىل قطاع ذوي الحتياجات اخلا�شة 
كانت تعمل كرئي�س مركز اأبوظبي للرعاية والتاأهيل 
يف منطقة املفرق وكانت ت�شغل من�شب نائب رئي�س 

منطقة اأبوظبي التعليمية.
�شهادة  على  فهو حا�شل  النيادي،  �شعيد  اأما حممد 
املعلومات  ن��ظ��م  تخ�ش�س  يف  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س 
كما  اجل���ودة،  اإدارة  يف  املاج�شتري  ودرج���ة  الإداري�����ة، 
وال��ت��م��ي��ز، وممار�س  ل��ل��ت��دري��ب  م��راج��ع معتمد  اأن���ه 
معتمد للتخطيط ال�شرتاتيجي، وقد عمل حممد 
النيادي يف العديد من اجلهات احلكومية، و�شغل يف 
الآونة الأخرية من�شب املدير التنفيذي للتخطيط 
قبل  ال��ع��ني،  بلدية  يف  الأداء  واإدارة  ال�شرتاتيجي 
وظيفة  يف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اإىل  ين�شم  اأن 
والتطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م�����ش��ت�����ش��ار 

املوؤ�ش�شي.
املهني يف  الزرعوين طريقها  علياء  واأخ��رياً، مهدت 
�شهادة  على  باحل�شول  املعمارية  الهند�شة  جم��ال 
البكالوريو�س من جامعة الإمارات العربية املتحدة، 
 11 مل��دة  الت�شميم  يف  �شابقة  خ��ربة  اإىل  بالإ�شافة 
عاما، واختارت هذا الطريق و�شارت فيه من خالل 
مهند�شة  وظيفة  يف  العامة  الأ�شغال  ب��وزارة  العمل 

معمارية اأوىل يف ق�شم الت�شميم.
ت��راك��م اخلربة  م��ن  �شنوات  �شت  بعد   2007 وع��ام 
الزرعوين  علياء  اختيار  مت  احل��ك��وم��ي،  القطاع  يف 
اأب���وظ���ب���ي يف قطاع  ب��ل��دي��ة  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م يف  رئ��ي�����ش��ا 
م�����ش��روع��ات ال��ب��ن��اء، وحت��م��ل ح��ال��ي��ا ال��ل��ق��ب املرموق 
كبري مديري الت�شميم يف �شركة اأبوظبي للخدمات 
با�شم م�شاندة، وت�شرف حاليا على  املعروفة  العامة 
مليار   2.5 قيمتها  تتجاوز  امل�شاريع  من  جمموعة 
دره���م، وه��ي م��ن ذوي امل��ه��ارات العالية واخل���ربة يف 
وبناء  وتوقعاتهم  متطلباتهم  وتلبية  العمالء  اإدارة 

فرق العمل وتعيني اخلرباء ال�شت�شاريني الالزمني 
على  املعتمدة  القيادة  خالل  ومن  امل�شاريع،  ملختلف 
ال���ق���دوة ف��اإن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ���ش��ع��ي م�شاندة 
اخلرباء  جميع  تقييم  يف  بن�شاط  وت�شارك  للتميز، 
الت�شميم  م��راج��ع��ة  يف  ت�����ش��ارك  كما  ال�شت�شاريني، 

العام والت�شميم الداخلي.
ويدفع علياء الزرعوين يف م�شريتها اأخالقيات عمل 
قوية ودقة يف ت�شميم املباين )املعا�شرة واحلديثة(، 
تخدم  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  وتطلعاتها  اأه��داف��ه��ا  و���ش��ف  ويف 
بلدها بالرتكيز على توفري املباين امل�شممة واملنفذة 
ب���اأح���دث ال��ن��ظ��م ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ي��ئ��ات ال��ع��م��ل املثلى 

للموظفني وخدمات متميزة للمجتمع.

نوال املتوكل اأيقونة العرب
هي اأيقونة العرب، وم�شدر فخرنا الدائم، مبا لديها 
من ر�شيد اإجنازات عمالق.. اإنها نوال املتوكل والتي 
مالمح  ر�شم  يف  وت�شارك  بخرباتها  امل��وؤمت��ر  ت��ري 

امل�شهد الن�شائي الريا�شي.
بالدار   1962 اأب��ري��ل   15 يف  املتوكل  ن���وال  ول���دت 
اأوملبياد  يف  ح�شلت  مغربية،  ع���داءة  وه��ي  البي�شاء 
ل��و���س اجن��ل��و���س 1984 ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف 
اأول ام��راأة عربية  400 مرت حواجز لت�شبح  �شباق 

واأفريقية حت�شل على ميدالية ذهبية.
عام  الأوملبية  الدولية  اللجنة  يف  ع�شوا  واأ�شبحت 
الدويل  التنفيذي لالحتاد  املكتب  ودخلت   ،1998
اإل��ي��ه��ا بعد  لأل��ع��اب ال��ق��وى ع���ام 1995، واأ���ش��ن��دت 
عامني وظيفة �شكرترية الدولة لل�شباب والريا�شة 
)وزيرة( يف بالدها عن التجمع الوطني لالأحرار يف 

15 اأكتوبر 2007.
وعينت املتوكل يف 27 يوليو 2008 رئي�شة للجنة 
اأوملبياد  ل�شت�شافة  املر�شحة  امل���دن  ملفات  تقييم 
نوال  ان��ت��خ��ب��ت   2012 ي��ول��ي��و   26 ويف   ،2012
الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  من�شب  يف  امل��ت��وك��ل 
الدولية كاأول امراأة عربية وم�شلمة واأفريقية تبلغ 

هذا املن�شب.
مرت  �شباق400  ذهبية  على  املتوكل  ن��وال  ح�شلت 
 1983 املتو�شط عام  البحر  األعاب  حواجز يف دورة 
400 مرت عدو يف  وذهبية  بالدارالبي�شاء-املغرب، 
العام،  نف�س  يف  القاهرة  يف  الأفريقية  الألعاب  دورة 
 400 ل�شباق  املتو�شط  البحر  األ��ع��اب  دورة  وذهبية 
1987، وح�����ش��ل��ت على  ���ش��وري��ا ع���ام  م��رت ع���دو يف 
الألعاب  دورة  يف  ح��واج��ز  م��رت   400 �شباق  ذهبية 

الأوليمبية 1984 بلو�س اأجنلو�س.

رقية الغ�سرة .. نافذة بحرينية
كنافذة  الغ�شرة  من�شور  رقية  تطل  البحرين،  من 
بحرينية مهمومة بطموحات وتطلعات �شريكاتها يف 
امل�شرية، وهي من مواليد 6 �شبتمرب 1982، وتعد 

من طليعات الأبطال يف الريا�شة البحرينية.
وكانت رقية من اأوائل الن�شاء الالتي مثلن البحرين 
امل�شاركة يف  الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، ع��ن ط��ري��ق  يف دورة 
اثينا،  يف   2004 اثينا  اأوملبياد  يف  ع��دو  مرت   100
كما تاأهلت للدور قبل النهائي مل�شافة 200 مرت يف 

اأوملبياد بكني، واألعاب القوى يف اأو�شاكا اليابانية.

ال�شوارع  �شباقات  م��ه��رج��ان  فعاليات  اجلمعة  غ��د  ي��وم  تنطلق 
وال����ذي ���ش��ي��ق��ام يف ح��ل��ب��ة دب���ي اأوت�������ودروم م��وت��ور���ش��ت��ي ، وت�شم 
الإمارات  بطولة  نهائيات  منها  الفعاليات  من  كبرية  جمموعة 
لل�شيارات  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  ون��ه��ائ��ي��ات   ، ال���دراج���ات  ل�شباقات 
الإم����ارات  بطولة  م��ن  اخلام�شة  اجل��ول��ة  وك��ذل��ك   ، ال�شياحية 
الإم���ارات  لبطولة  اخلام�شة  اجل��ول��ة  اإىل  بالإ�شافة   ، للدرفت 
ال�شيارات  وع��ر���س  ال���دراق  اإىل جت��ارب  اإ�شافة   ، ل��الأوت��وك��رو���س 
�شيارات  مناف�شات  و  ال�شتعرا�شية  الدراجات  ،وعرو�س  املعدلة 
والعديد  ال�شوتية  التكنولوجيا  كونرتول،ومناف�شات  الرميوت 

من الفعاليات امل�شاحبة.
من جهته اأو�شح حممد خليفة الفال�شي الرئي�س التنفيذي ملوتور 

بالتعاون   ، الفعاليات  تلك  لتنظيم  والراعي   ، �شليو�شن  �شبورت 
اأوت���ودروم ،واإحت��اد الإم��ارات لريا�شة ال�شيارات و  مع حلبة دبي 
الدراجات النارية ، وخان �شاحب ، ومنتجع دبي مارين ري�شورت 
 ، الهدف منه  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  ب��رودرف��ت،اأن  ،واأك��ادمي��ي��ة 
تثقيف مواطنينا من �شباب الإمارات بهذه الهوايات وال�شباقات 
لهذه  املخ�ش�شة  ال�شاحات  نحو  ال�شليمة  الوجهة  وتوجيههم   ،
تلك  اإط���ار  خ��ارج  ال��ه��واي��ات  لهذه  ممار�شة  اأي  واأن   ، ال�شباقات 
ال�شاحات غري اآمن على اأرواحنا ، م�شريا اإىل اأن الإمارات لديها 
و  الرعاية  ت�شتحق  �شبابنا  من  املئات  ال�شباقات  تلك  ه��واة  من 
الدعم ، لفتا اإىل اأن الفعاليات �شت�شهد مناف�شات �شيقة ممتعة 

لإبطال الإمارات ، وفر�شة ملتابعيهم للتعرف عليهم عن قرب.

مهرجان �صباقات ال�صوارع غدًا على حلبة دبي اأوتودروم موتور�صتي

بنادي  املغلقة  ال�شالة  يف  تنطلق 
ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق م�شاء 
البطولت  خام�س  اخلمي�س  اليوم 
ب��رع��اي��ة �شركة  ب��ال��ن��ادي  امل��ح��ل��ي��ة 
لوجنني واحتاد الإمارات للفرو�شية 
وت�شتمر يومني وتتاألف من �شبعة 
البطولة  يف  ي�������ش���ارك   . ا�����ش����واط 

ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ج��وائ��زه��ا امل��ال��ي��ة 80 
األ��ف دره��م كل من ن��ادي اأب��و ظبي 
الإمارات  ت��راث  ون��ادي  للفرو�شية 
وا�شطبالت القوات الربية ومركز 
احلمراء  ون����ادي  للفرو�شية  دب���ي 
ون�����ادي دب���ي ل��ل��ب��ول��و ون�����ادي جبل 
احلليفي  ون����ادي  للفرو�شية  ع��ل��ي 

ال�شافنات  وا�شطبالت  للفرو�شية 
ون����ادي ال��ع��ني ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ون���ادي 
وا�شطبالت  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ع��ج��م��ان 
املنظمة  اللجنة  و�شكلت  الأ�شايل. 
البطولة  حتكيم  جل��ن��ة  للبطولة 
اإب���راه���ي���م وجلنة  ب��رئ��ا���ش��ة خ��ل��ي��ل 
الكابنت  ب��رئ��ا���ش��ة  الحت�����اد  مم��ث��ل 

بطولت  وت�شهد  ���ش��وق��ي.  ع��اط��ف 
اإقبال  احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز  ال�����ش��ارق��ة 
ع��دد اخليول  و���ش��ل  بعدما  ك��ب��ريا 
اآخ�������ر بطولت النادي  امل�شاركة يف 
225 ج����وادا  اأك�����ر م���ن  امل��ح��ل��ي��ة 
واأندية  ا�شتطبالت  خمتل���ف  م��ن 

الدولة . 

عقدت اللجنة املنظمة لكاأ�س �شمو وزير الداخلية للكرة 
الطائرة اإجتماعها الأول يف مبنى اإدارة املرور وترخي�س 
الآل���ي���ات يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان. وحدد 
الجتماع الذي تراأ�شه العقيد عبداهلل اإبراهيم النعيمي 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  يف  العمليات  ق�شم  رئي�س 
يف عجمان موعد انطالق كاأ�س �شمو وزير الداخلية يف 
ن�شخته ال� 22 وذلك يف الفرتة بني اخلام�س واخلام�س 
ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر م��اي��و امل��ق��ب��ل يف ���ش��ال��ة ن����ادي عجمان 
كل  يف  ال�شرطية  ال��ق��ي��ادات  يف  ف���رق  �شبعة  ومب�����ش��ارك��ة 
اأبوظبي ودبي وراأ�س اخليمة والفجرية واجلن�شية  من 
واأكد   . و�شرطة عجمان  املدين  الدفاع  واإدارة  والإقامة 

واللوائح  بالقوانني  امل�شاركني  التزام  �شرورة  الجتماع 
املتبعة يف هذه البطولة التي حدد يوم 22 اإبريل اجلاري 
موعدا للت�شجيل والقيد فيها . ح�شر الجتماع املقدم 
يف  الريا�شية  الأن�شطة  ق�شم  رئي�س  عبيد  علي  ع��ارف 
احتاد ال�شرطة الريا�شي والرائد حممد مبارك الغفلي 
ال�شام�شي  حممد  عي�شي  وامل���الزم  عجمان  �شرطة  ع��ن 
ع�شو احتاد كرة الطائرة الإماراتية ومندوبو القيادات 
املقدم  ق��ال  جهته  م��ن  البطولة  يف  امل�شاركة  ال�شرطية 
�شمو  ا���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  البطولة  اأن  عبيد  على  ع���ارف 
الأجهزة  الحتكاك بني  زي��ادة  ت�شهم يف  الداخلية  وزير 

ال�شرطية كافة يف الدولة. 

مناف�شات  نهائيات  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  تنطلق 
مب�شاركة  ل��ل��ج��ول��ف  والأن���دي���ة  امل���دار����س  دوري 
ح����وايل 50 لع��ب��ا ���ش��غ��ريا ع��ل��ى اأر���ش��ي��ة نادي 
ج���ول���ف ���ش��اط��ئ ال�����ش��ع��دي��ات. وي��ت�����ش��در فريق 
املناف�شة  اخل���ب���ريات  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��در���ش��ة 
بفارق ت�شع نقاط عن فريق نادي العني للرماية 
دوري  م��ب��ادرة  وت��ه��دف  واجل��ول��ف.  والفرو�شية 

�شركة  تنظمها  التي  للجولف  والأندية  املدار�س 
ال�شغار  ت�شجيع  اإىل  اأبوظبي  للجولف  ت��روون 
على اللعب ب�شكل تناف�شي وهي الأوىل من نوعها 
التي توفر اأوقات اللعب لل�شغار يف الأندية عرب 
العا�شمة. وبداأت مناف�شات الدوري الذي ترعاه 
خالل   2013 ل��ل��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  روزوود  ���ش��رك��ة 
�شهر نوفمرب املا�شي واأقيمت املناف�شات يف عدد 

من اأندية اجلولف املتميزة يف اإمارة اأبوظبي من 
اأبوظبي  ومدينة  للجولف  اأبوظبي  ن��ادي  بينها 
للجولف والعني للرماية والفرو�شية واجلولف 
اأطلقت لأول  ق��د  امل��ب��اردة  وي��ا���س لينك�س وك��ان��ت 
مرة عام 2011 ويقودها هذا العام بي جي فان 
مريت�س لعب اجلولف املحرتف يف نادي جولف 

�شاطئ ال�شعديات. 

نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق يطلق غدًا خام�ص بطولت الإمارات لقفز احلواجز

اللجنة املنظمة لكاأ�ص وزير الداخلية للكرة الطائرة تعقد اجتماعها الأول

نهائي مناف�صات دوري املدار�ص والأندية للجولف تنطلق الأربعاء القادم

تقدمي موعد مباراة العني ودبي اإىل اخلمي�ص 
بدًل من يوم اجلمعة يف اجلولة الـ )22( 

وافقت جلنة دوري املحرتفني على طلب نادي العني ب�شاأن تقدمي موعد 
ال� )22( بني العني ودبي، يف دوري ات�شالت للمحرتفني  مباراة اجلولة 
بدًل  م�شاًء،   07.25 ال�شاعة  ابريل   18 اخلمي�س  ي��وم  اإىل  املو�شم،  ه��ذا 
من يوم اجلمعة 19 من ال�شهر نف�شه، والتي تقام على ا�شتاد طحنون بن 

حممد بالقطارة يف مدينة العني. 
البطولت  يف  امل�شاركة  الإم��ارات��ي��ة  لالأندية  دعماً  اللجنة  موافقة  وت��اأت��ي 
اخلارجية، ونظراً لرتباط العني مبباراته الهامة يف اجلولة اخلام�شة من 
بطولة دوري اأبطال اآ�شيا 2013 مع الهالل ال�شعودي يوم الثالثاء املوافق 

23 من ال�شهر اجلاري على ا�شتاد الأمري في�شل بن فهد يف الريا�س.
55 نقطة،  ال��دوري بر�شيد  العني يت�شدر ترتيب فرق  اأن  ذك��ره  اجلدير 
العني  يحتل  وكذلك  نقطة،   23 بر�شيد  العا�شر  املركز  دب��ي  يحتل  فيما 

املركز الثاين يف املجموعة د يف البطولة الآ�شيوية بر�شيد 6 نقاط.
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م�سك ختام ال�سباقات يف مهرجان دبي البحري الرتاثي

�صراع الأقوياء على لقب كاأ�ص )اآل مكتوم( للتجديف اليوم
30 قاربًا ت�سعى للظفر بـ)نامو�س( اأغلى بطولت املو�سم 

�سنا�س 22 ووادي ال�سيجي 9 يتاألقان يف مناف�سات اجلولة الثالثة
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
يقام  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  رئي�س 
ع�شر اليوم �شباق الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة من �شباق 
املحلية  التجديف  ل��ق��وارب  العريق  مكتوم  اآل  كا�س 
البحري  دب��ي  مهرجان  فعاليات  �شمن  ق��دم��ا   30
والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  تنظمه  ال��ذي  الرتاثي 
بالتعاون مع نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 

وي�شتمر حتى يوم ال�شبت.
ويهدف مهرجان دبي الرتاثي البحري اإىل الرتكيز 
على الدور الهام الذي لعبه القطاع البحري يف اإثراء 
الن�شيج الثقايف والجتماعي العريق لدبي، بالتزامن 
مع تعريف خمتلف �شرائح اجلمهور بالرتاث الغني 
الأن�شطة  م��ن  �شل�شلة  ع��رب  املدينة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي 
الرتاث  على  ال�شوء  وت�شليط  ال��ه��ادف��ة  وامل���ب���ادرات 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  العريق  البحري 
من خالل �شل�شلة من الأن�شطة الثقافية والرتاثية 

املميزة يف موقع القرية الرتاثية يف اأم �شقيم 2.
البحرية  ال�شباقات  ختام  م�شك  اليوم  �شباق  ويعد 
الكبري  الرتاثي  املهرجان  هام�س  على  اأقيمت  التي 
والذي جرت على مدار خم�س اأيام متوا�شلة �شهدت 
ح�شورا مكثفا للنواخذة والبحارة واللذين �شاركوا 
قدما   43 املحلية  ال�شراعية  القوارب  مناف�شات  يف 
قدما   30 املحلية  التجديف  وق���وارب  ق��دم��ا  و22 
وقدموا لوحات ريا�شية بحرية تراثية رائعة �شدت 
امتداد  على  امل��ه��رج��ان  لفعاليات  امل��ت��اب��ع  اجل��م��ه��ور 

�شواطئ منطقة جمريا واأم �شقيم 2.
ويتناف�س على لقب اغلي بطولت املو�شم يف �شباقات 
التجديف كاأ�س اآل مكتوم 30 قاربا متثل النخبة من 
القوارب والتي ا�شتطاعت احتالل املراكز من الأول 
ملناف�شات  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ح�شب  الع�شرين  وح��ت��ى 
وذلك   2013-2012 البحري  الريا�شي  املو�شم 
الإث����ارة يف  توفر  و�شمان  التناف�س  زي���ادة  اج��ل  م��ن 
ال�شباق الكبري والذي يحمل ا�شما عزيزا اإىل قلوب 

اجلميع.
الرابعة والن�شف  ال�شاعة  اليوم عند  �شباق  وينطلق 
ح�����ش��ب ال���ربن���ام���ج ال���زم���ن���ي ل��ل�����ش��ب��اق م����ن نقطة 
الن��ط��الق��ة ق��ب��ال��ة ج��زي��رة ن��خ��ل��ة ج��م��ريا وباجتاه 
2 قبالة القرية  خط النهاية عند منطقة اأم �شقيم 
ومل�شافة  ال��رتاث��ي  البحري  دب��ي  ملهرجان  ال��رتاث��ي��ة 

تطبيق  على  املنظمة  اللجنة  اأك��دت  حيث  كلم   3.5
معا  ال��ق��وارب  ا�شطفاف  يف  املعتاد  ال�شباقات  نظام 
التقيد  اإىل  امل�شاركني  داعية جميع  البداية  يف خط 
يخرج  حتى  اخلا�شة  وال�شروط  باللوائح  واللتزام 

احلدث الكبري بال�شورة املطلوبة.
اليوم  م��ك��ت��وم  اآل  ك��ا���س  ���ش��ب��اق  ���ش��وط  وي�����ش��ارك يف 
 2 وال��ق��ا���ش��م��ي   1 �شنا�س  وه���ي:  النخبة  ال���ق���وارب 
وراأ�س   5 وخليج   4 ال��زع��اب��ي  و   3 ال�شيجي  ووادي 
 9 ال�����ش��ي��ج��ي  8 ووادي  7 وراأ������س اخل��ي��م��ة  اخل��ي��م��ة 
اخليمة  وراأ���س   11 ال�شيجي  ووادي   10 وال�شليلة 
12 و�شباب الزعابي 14 وال�شام�شي 16 وعناد 18 
22 و�شمري  21 و�شنا�س  20 وال�شارقة  والرباقة 
 28 27 وراأ���س اخليمة  املرفا  23 و�شباب  الحت��اد 
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كاأ�س اآل مكتوم .. م�سرية حافلة
وتعترب مناف�شات كاأ�س اآل مكتوم لقوارب التجديف 
الرتاثي 30 قدما من اعرق البطولت التي ينظمها 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية حيث انطلقت 
1998 وتوج وقتها باللقب  يف الن�شخة الأوىل عام 
القارب )الباز( بقيادة النوخذة احمد النوبي �شعيد 
بطال وذهب لقب الن�شخة الثانية عام 1999 اإيل 
طاقم القارب )املايدي( بقيادة النوخذة نا�شر ح�شن 

الكاأ�س وتاألق يف الن�شخة الثالثة عام 2000 القارب 
)الذهب( بقيادة النوخذة احمد ح�شن عبداهلل وفاز 
بقلب الن�شخة الرابعة عام 2001 القارب )املايدي( 

بقيادة النوخذة نا�شر ح�شن الكاأ�س.
تتويج   2002 ع���ام  اخل��ام�����ش��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  و���ش��ه��دت 
ال���ق���ارب )ال���ذه���ب( ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة اح��م��د ح�شن 
 2003 ال�شاد�شة عام  الن�شخة  عبداهلل وذهب لقب 
اأي�شا لطاقم القارب )الذهب( بقيادة النوخذة احمد 
ح�شن عبداهلل ويف الن�شخة ال�شابعة عام 2004 ذهب 
اللقب اأي�شا للقارب )الذهب( ولكن بقيادة النوخذة 
احمد اإبراهيم را�شد الذي قاد القارب نف�شه للتتويج 

يف الن�شخة الثامنة عام 2005.
و���ش��ي��ط��ر ال���ق���ارب )ال���ي���اه( ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة �شيف 
خلف املطري علي املركز الأول يف الن�شخة التا�شعة 
بينما   2007 عام  العا�شرة  والن�شخة   2006 عام 
 2008 عام  ع�شرة  احلادية  الن�شخة  يف  اللقب  عاد 
احمد  النوخذة  بقيادة  )الذهب(  القارب  طاقم  اإيل 
ع�شر  الثانية  الن�شخة  ت�شهد  اأن  قبل  را�شد  اإبراهيم 
النوخذة  بقيادة  )ال��ي��اه(  ال��ق��ارب  تاألق   2009 ع��ام 
امل��رع��ي وال���ذي حقق املركز  اإب��راه��ي��م  اح��م��د حممد 
الأول ويف الن�شخة الثالثة ع�شرة عام 2010 متكن 
القارب )وادي ال�شيجي( بقيادة النوخذة �شامل عبيد 
الن�شخة  ت�شهد  اأن  قبل  باللقب  الفوز  من  الزحمي 
الرابعة ع�شرة 2011 فوز القارب )�شنا�س( بقيادة 
اأم���ا لقب  ال��ن��وخ��ذة م��اج��د امل��ع��م��ري ب��امل��رك��ز الأول 

الن�شخة اخلام�شة ع�شرة والتي اأقيمت العام املا�شي 
2012 فقد ذهب مل�شلحة القارب )الذهب( بقيادة 

النوخذة حممود ح�شن حممد.

جناح اجلولة الثالثة
اأم�����س م�شرحا  اأول م��ن  ي���وم  ���ش��اط��ي ج��م��ريا  وك���ان 
لقوارب  دب��ي  بطولة  من  الثالثة  اجلولة  ملناف�شات 
ال�شباق  مناف�شات  جرت  حيث  قدما   30 التجديف 
الدورة  حلدث  امل�شاحبة  البحرية  ال�شباقات  �شمن 
الأوىل من )مهرجان دبي البحري الرتاثي( والذي 
مع  بالتعاون  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي  هيئة  تنظمه 

نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية.
وجرت مناف�شات اجلولة على �شوطني كاملعتاد حيث 
قائمة  يف  قيدت  التي  الأرب��ع��ني  ال��ق��وارب  تق�شم  مت 
لونا  واح����دة  ك��ل  ح��م��ل  اإيل جمموعتني  امل�����ش��ارك��ني 
مقدمة  يف  البي�شاء  الإع���الم  ارتفعت  حيث  مميزا 
ال�����ش��وط حملت قوارب  ���ش��ارك��ت يف  ال��ت��ي  ال���ق���وارب 

املجموعة الثانية اللون الأحمر.
اإيل  الأول )الأب��ي�����س(  ال�����ش��وط  وع���اد الم��ت��ي��از يف 
ماجد  النوخذة  بقيادة   22 �شنا�س  ال��ق��ارب  طاقم 
حتى  امتد  وق��وي  مثري  تناف�س  بعد  املعمري  عامر 
الأم���ت���ار الأخ�����رية م��ع ط��اق��م ال���ق���ارب ال��ذه��ب 66 
احتل  وال��ذي  احمد  ح�شن  حممود  النوخذة  بقيادة 
بينما  ال�شوط  العام لهذا  الرتتيب  الثاين يف  املركز 
ذهب املركز الثالث يف النهاية اإيل طاقم القارب راأ�س 

اخليمة 8 بقيادة النوخذة نا�شر ح�شن الكاأ�س.
ويف باقي املراكز حقق القارب راأ�س اخليمة 7 بقيادة 
وجاء  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يخيك  احمد  حممد  النوخذة 
اإ�شماعيل  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   21 ال�����ش��ارق��ة  ال��ق��ارب 
القارب  واح��ت��ل  اخلام�س  امل��رك��ز  يف  ال��ه��ام��ور  جمعة 
خليج 5 بقيادة النوخذة حممود احمد �شعيد املركز 
النوخذة  بقيادة   40 العنيد  القارب  ون��ال  ال�شاد�س 
ال�شرتايل دانيال زيتون ميلي املركز ال�شابع وح�شل 
ال��ق��ارب ال��زع��اب��ي 4 ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة ح��ام��د �شيف 
الزعابي املركز الثامن فيما ح�شل القارب ال�شاروخ 
املركز  على  املن�شوري  عبداهلل  النوخذة  بقيادة   99
 33 النامو�س  القارب  العا�شر  املركز  واحتل  التا�شع 

بقيادة النوخذة اإبراهيم املرزوقي.
بداأ  قويا  تناف�شا  )الأح��م��ر(  الثاين  ال�شوط  و�شهد 
�شاخنا منذ النطالقة ليتقدم القارب وادي ال�شيجي 

املركز  اإيل  الزحمي  عبيد  �شامل  النوخذة  بقيادة   9
الأول بجدارة متفوقا على مناف�شه القارب دبي 52 
احتل  وال��ذي  املرعي  حممد  احمد  النوخذة  بقيادة 
القارب  الثالث  املركز  يف  حل  فيما  الو�شيف  مركز 

�شنا�س 1 بقيادة النوخذة ماجد عامر املعمري.
ويف باقي املراكز جاء القارب راأ�س اخليمة 28 بقيادة 
الرابع وحل  املركز  الكاأ�س يف  نا�شر ح�شن  النوخذة 
23 بقيادة النوخذة  خام�شا القارب �شمري الحتاد 
القارب  ال�����ش��اد���س  امل��رك��ز  واح��ت��ل  امل��ن�����ش��وري  عثمان 
�شنيار 35 بقيادة النوخذة اإ�شماعيل جمعة الهامور 
ونال املركز ال�شابع القارب راأ�س اخليمة 12 بقيادة 
الثامن  املركز  واحتل  الكاأ�س  ح�شن  نا�شر  النوخذة 
طالل  النوخذة  بقيادة   14 الزعابي  �شباب  القارب 
القارب  التا�شع  امل��رك��ز  اح��ت��ل  بينما  ال��زع��اب��ي  �شيف 
ال�شام�شي 16 بقيادة النوخذة علي مطر ال�شام�شي 
النوخذة  بقيادة   20 ال��رباق��ة  العا�شر  امل��رك��ز  ون��ال 

جمعة يو�شف مبارك.

ال�سجل الذهبي لكا�س اآل مكتوم 2012-1998
احمد  النوخذة  )ال��ب��از(   :1998 الأوىل  الن�شخة 

النوبي �شعيد
الن�شخة الثانية 1999: )املايدي( النوخذة نا�شر 

ح�شن الكاأ�س
الن�شخة الثالثة 2000: )الذهب( النوخذة احمد 

ح�شن عبداهلل 
الن�شخة الرابعة 2001: )املايدي( النوخذة نا�شر 

ح�شن الكاأ�س
النوخذة  )ال���ذه���ب(   :2002 اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة 

احمد ح�شن عبداهلل 
النوخذة  )ال���ذه���ب(   :2003 ال�����ش��اد���ش��ة  الن�شخة 

احمد ح�شن عبداهلل 
الن�شخة ال�شابعة 2004: )الذهب( النوخذة احمد 

اإبراهيم را�شد 
الن�شخة الثامنة 2005: )الذهب( النوخذة احمد 

اإبراهيم را�شد 
�شيف  النوخذة  )الياه(   :2006 التا�شعة  الن�شخة 

خلف املطري 
�شيف  النوخذة  )الياه(   :2007 العا�شرة  الن�شخة 

خلف املطري 
الن�شخة احلادية ع�شرة 2008: )الذهب( النوخذة 

احمد اإبراهيم را�شد 
النوخذة  )ال��ي��اه(   :2009 ع�شر  الثانية  الن�شخة 

احمد حممد اإبراهيم املرعي
ال�شيجي(  )وادي   :2010 ع�شرة  الثالثة  الن�شخة 

النوخذة �شامل عبيد الزحمي
الن�شخة الرابعة ع�شرة 2011 : )�شنا�س( النوخذة 

ماجد املعمري
)ال���ذه���ب(   :2012 ع�����ش��رة  اخل��ام�����ش��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 

النوخذة حممود ح�شن حممد 
الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة : يتحدد اليوم

)احلبتور  ل�سباق  الت�سجيل  بــاب  اإغـــالق 
لل�سيارات( اليوم

ت���وا����ش���ل ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ال���ش��ت��ع��داد ل��ت��ن��ظ��ي��م �شباق 
)احلبتور لل�شيارات( اجلولة الثانية من بطولة دبي 
ينطلق  والذي  60 قدما  املحلية  ال�شراعية  لل�شفن 
اإ�شافية  ح��واف��ز  خ��الل��ه  وت��ق��دم  املقبل  ال�شبت  ي��وم 
للفائزين باملراكز الثالثة الأوىل وهي ثالث �شيارات 

فاخرة من ال�شركة الراعية.
الكامل  الزمني  الربنامج  املنظمة  اللجنة  واأ�شدرت 
اليوم  الت�شجيل  ي�شتمر  ح��ي��ث  احل���دث  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وحتى ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا ليتم بعد ذلك اإغالق 
النهائية  القائمة  لإع���الن  متهيدا  الت�شجيل  ب��اب 
الربوفة  يعد  وال��ذي  الكبري  ال�شباق  يف  للم�شاركني 
 23 رق��م  القفال  �شباق  ملحمة  قبل  الأخ���رية  قبل 
للم�شافات الطويلة من جزيرة �شري بونعري وحتى 

برج العرب.

خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  نهيان م�شت�شار �شاحب  اآل 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية 
تنطلق غدا اجلمعة مناف�شات �شباق الإمارات للدراجات 
العا�شمة  يف  الأم���واج  كا�شر  على  اأبوظبي  جولة  املائية 
مب�شاركة 80 مت�شابقا ي�شاركون يف فئات ال�شباق ال�شبعة 
الطلبات  وا���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ي��وم  الت�شجيل  ام�����س  ب���داأ  ح��ي��ث 
جل��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ني. وي��ن��ط��ل��ق ال�����ش��ب��اق ع��ل��ى مرحلتني 
وخم�س  ال��ث��ام��ن��ة  مت���ام  يف  ال�شباحية  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
ال��ث��ان��ي��ة يف متام  امل��رح��ل��ة  ث��م تنطلق  واأرب���ع���ني دق��ي��ق��ة 

النهائية  النتائج  احت�شاب  و�شيتم  الظهر  بعد  الثالثة 
املراحل  يف  الفائزين  وتتويج  الثانية  املرحلة  ختام  مع 
ال�شبعة املختلفة. واطماأن اأحمد الرميثي ع�شو جمل�س 
على  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة 
ختام  �شيكون  ال��ذي  لل�شباق  والتجهيزات  ال�شتعدادات 

املو�شم املحلي للنادي.
وقال الرميثي نطمح من خالل هذا ال�شباق لأن نرتك 
�شواء  احل��دث  واحت�شان  التنظيم  عرب  اإيجابية  �شورة 
لدى املت�شابقني اأو من يتابع ال�شباق وبالتاأكيد نرغب يف 

اأن تكون ال�شورة للختام مثالية ومتكاملة العنا�شر .

فئات  م��ن  خمتلفة  ف��ئ��ات  �شبع  الإم�����ارات  �شباق  وي�شم 
النهج  املائية والتي مت توزيعها لتتما�شى مع  الدراجات 
احل��دي��ث يف الحتاد  وال��ت��وزي��ع  الريا�شة  ل��ه��ذه  ال��ع��امل��ي 

الدويل للريا�شات البحرية ل�شباقات الدراجات املائية.
م��ن ج��ان��ب��ه ���ش��دد ���ش��امل ال��رم��ي��ث��ي م�����ش��اع��د م��دي��ر عام 
ال��ن��ادي ع��ل��ى اأن ���ش��ب��اق��ات ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة امل��ق��ام��ة يف 
املناف�شة  ل��ه��ذه  احل��دي��ث  النظام  تطبق  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
ال��ت��ي ت�شمها  ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح وال��ف��ئ��ات  م��ن ناحية 
تكون  اأن  يقت�شي  البطولة  قانون  اأن  واأو�شح  املناف�شة. 
يقام  الياب�شة حيث  الفئات من على  النطالقة جلميع 

اأن  كما  الأم����واج  لكا�شر  الرملية  املنطقة  على  ال�شباق 
ين�س  كما  ومتنوعة  خمتلفة  فئات  �شبع  ي�شم  ال�شباق 
الدراجات  وف��ئ��ات  اأن���واع  اأه��م  تغطي  وجميعها  القانون 
املائية. وتوجه الرميثي بال�شكر لنادي اأبوظبي لل�شراع 
لكي  له  املواجهة  الرملية  املنطقة  اأع��د  ال��ذي  واليخوت 
اأن  اأك���د  و  امل��ائ��ي��ة  ال���دراج���ات  �شباق  واإع�����دادات  تتنا�شب 
تعاون الناديني البحريني م�شتمر وعلى الدوام. وحددت 
اللجنة املنظمة لل�شباق جوائز جميع الفئات امل�شاركة يف 
ال�شباق حيث �شيح�شل الفائزون اخلم�شة الأوائل يف كل 
فئة على مبالغ مالية تختلف من فئة اإىل اأخرى وتعد 

جوائز فئة جال�س �شوبر �شتوك هي الأعلى حيث خ�ش�س 
لالأوائل اخلم�شة من خاللها ثمانية وثمانون األفا .. اأما 
الفئة الأقل من ناحية اجلوائز املالية فهي فئة النا�شئني 

والتي �شتح�شل على ع�شرة اآلف درهم.
الإ�شتعرا�شية  احل��رك��ات  فئة  يف  للم�شاركني  وت�شجيعا 
الفئة  ل��ه��ذه  املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  اجل��وائ��ز  زي���ادة  فقد مت 
املركز الأول على خم�شة ع�شر  بحيث �شيح�شل �شاحب 
خم�شة  الثالث  واملركز  اآلف  ع�شرة  والثاين  دره��م  األ��ف 
هذه  م�شارك يف  لكل  دره���م  األ��ف��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اآلف 

الفئة. 

ثمانون مت�صابقًا يخو�صون حتدي الدراجات املائية على كا�صر اأبوظبي غدًا

ا�شادت اللجنة العليا املنظمة ل�شباق الندية 
اجتماعها  ان��ع��ق��اد  خ��الل  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  يف  ام�����س  م�����ش��اء 
دعم  يف  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  بجهود 
الالزمة  الم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  وتهيئة  ال�����ش��ب��اق 
الأهداف  ال�شباق يف خدمة  ب��اأدوار  لالرتقاء 

العليا واملوجهة لالندية واملراكز ال�شبابية .
ولالمني  للمجل�س  حتياتها  اللجنة  ونقلت 
العام على خمتلف اجلهود والتوا�شل الدائم 
تنمية  من  ومتكينهم  باملوهوبني  لالرتقاء 
مهاراتهم يف خمتلف الندية التي ينت�شبون 

لها وفق ما يهدف اإليه ال�شباق. 
واأكد �شلطان ال�شحي رئي�س اللجنة الثقافية 
ال��ري��ا���ش��ي خ���الل تروؤ�شه  ال�����ش��ارق��ة  ب��ن��ادي 
مبادرة  اأن  لل�شباق  العليا  اللجنة  لجتماع 
ن�����ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ب����اإط����الق هذه 
امل�شابقة وتوا�شلها للعام الثاين على التوايل 

تاأتي يف اإطار احتاد الهداف وان�شجامها مع 
الرامية  الراي�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأه��داف 
اإىل  جنبا  الثقافية  الن��دي��ة  اأدوار  لتعزيز 
جنب مع اأدواره��ا الريا�شية والتي حتقق يف 
جمملها روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
اهلل  حفظه  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد  العلى 

ورعاه .
بعدها تناول الجتماع موا�شلة خطة اللجنة 
خ��الل ال��ف��رتة املقبلة لجن��از م��راح��ل فئات 
وا�شماء  اإنعقادها  تواريخ  حيث  من  ال�شباق 
احلكام املر�شحني لكل م�شابقة والتي ت�شمل 
القراآن الكرمي واملعلومات الثقافية وامل�شرح 
و الأفالم الت�شويرية والت�شوير الفوتغرايف 
والر�شم  ال�����ش��ع��ر  وك���ت���اب���ة  ال��ق�����ش��ة  وك���ت���اب���ة 
كافة  لتكون  امل�شرحي  والتمثيل  الت�شكيلي 
من  ج��دي��دا  راف���دا  الثمانية  امل�شابقة  ف��ئ��ات 

رواف�����د ال��ن�����ش��اط الب���داع���ي وال��ت��ك��ام��ل بني 
الريا�شة والثقافة.

اجتماعها  خالل  العليا  اللجنة  وا�شتعر�شت 
امل�شابقة  جم��الت  كافة  يف  امل�شاركني  اأع���داد 
ت�شعة  ميثلون  م�شاركة   301 تبلغ  وال��ت��ي 

ع�شر جهة .
واأقرت اللجنة موعد بدء فعاليات امل�شابقات 
من الول من �شهر مايو املقبل وحتى العا�شر 
لتكرمي  اخل��ت��ام  احل��ف��ل  يعقد  اأن  ع��ل��ى  م��ن��ه 
ال��ف��ائ��زي��ن يف ال���ف���رتة م���ن اخل��ام�����س ع�شر 
مايو  �شهر  م��ن  والع�شرين  اخلام�س  وحتى 
اإ�شناد مهام احلفل اخلتامي  اإق��رار  . وجرى 
حممد  م��ن  ك��ال  ع�شويتها  يف  ت�شم  للجنة 
التفاق  ح�شن  واملهند�س  جر�س  ب��ن  ح��م��دان 

وعبداهلل �شبيعان ويا�شر الدوخي .
ال�شحي  �شلطان  م��ن  ك��ال  الج��ت��م��اع  ح�شر 
بن  ح��م��دان  وحم��م��د  ال��ن��وم��ان  وعبدالعزيز 

وم�شبح  املعال  عبدالرحمن  وال�شيخ  جر�س 
التفاق  ح�شن  وامل��ه��ن��د���س  الكتبي  بالعجيد 

وعبيداهلل  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م  حم��م��د  وال��دك��ت��ور 
�شبيعان وجا�شر املحا�شي .

مب�ساركة 301 مت�سابق

اللجنة العليا ل�صباق الأندية للثقافة والفنون ت�صيد بدعم جمل�ص ال�صارقة الريا�صي وتقر اأ�صماء حكام امل�صابقات واأوقات انعقادها 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 626
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�شجلة حتت رقم : 1154 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 628
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�شجلة حتت رقم : 1165 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 617
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/16 وامل�شجلة حتت رقم : 1017 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 616
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/16 وامل�شجلة حتت رقم : 1027 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 618
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/16 وامل�شجلة حتت رقم : 1026 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  اأبريل 2013 العدد 10770



ابنة مادونا منزعجة من تدخالت والدها 
اإفراط  انزعاجاً من  البوب الأمريكية، مادونا،  ابنة جنمة  تبدي لوردي�س 
يدر�س  ب�شاب  العاطفية  عالقتها  يف  ال�شديد  وتدخله  بحمايتها  وال��ده��ا 
اونالين  رادار  موقع  ونقل  �شالمي.  تيموثي  يدعى،  والفنون  املو�شيقى 
الأخرية  ان  الأمريكي، عن م�شدر مقرب من لوردي�س )17 عاماً(، قوله 
وذكر  العاطفية.  حياتها  يف  ليون،  كارلو�س  وال��ده��ا،  تدخل  من  منزعجة 
اأن مادونا هي الأكر �شرامة، فاحلقيقة  امل�شدر انه فيما يظن الكثريون 
فاإن  العك�س  وع��ل��ى  ك��ث��رياً،  بابنتها  تثق  لأن��ه��ا  �شرامتها  خففت  ان��ه��ا  ه��ي 
كارلو�س يراقبها ب�شدة وو�شع قواعد م�شددة جداً يفرت�س بابنته اأن تتقيد 
بها . واأ�شاف امل�شدر ان مادونا كانت ال�شرير يف اأيام الدرا�شة ويف ما يتعلق 
بطريقة ت�شرف لوردي�س، لكن كل هذا تغري بعدما ن�شجت ابنتها . واأ�شار 
عليها  والدها  يفر�شه  ال��ذي  احلظر  من  لوالدتها  ت�شكو  لوردي�س  ان  اإىل 
لكن  حبيبها.  وعلى  عليها  يطرحها  التي  املحرجة  الأ�شئلة  من  وتتذمر 
بابنته ويحب حبيبها، لكنه يعلم كيف ميكن ان  اأكد ان ليون يثق  امل�شدر 
الذي يواعد  ال�شاب  ان بث بع�س اخلوف يف  ال�شبان، وهو يعتقد  يت�شرف 
ابنته هو اأمر جيد، فيما تعترب مادونا ان هذا اأمر مثري لل�شحك. ي�شار اإىل 
ان لوردي�س هي ابنة مادونا )54 عاماً( الوحيدة من ليون )46 �شنة(، وقد 

التقته جنمة البوب يف العام 1990 واأجنبت ابنتهما يف ال�1996.

مراهقة تقا�صي )رايت�صل راي( بتهمة الإهمال 
الأمريكي،  رايت�شل راي  اأمريكية، رفع دعوى على برنامج  قررت مراهقة 
بتهمة الإهمال والت�شبب لها بقلق نف�شي، بعد م�شاركتها يف الربنامج بفقرة 
اإم زي الأمريكي عن  زائ��داً. ونقل موقع تي  املراهقني الذين يعانون وزناً 
فقرة  يف  امل�شاركة  على  وافقت  اأنها  قولها  باليارولو،  كري�شتينا  املراهقة، 
وزنها.  اإنقا�س  بهدف  الربنامج،  يف  زائ���داً  وزن��اً  يعانون  الذين  املراهقني 
تعاملت  ال��ذي  امل��درب  اأن  كيلوغراماً،   118 ت��زن  التي  باليارولو،  وزعمت 
اجلبال.  تت�شلق  وجعلها  عليها،  ي�شرخ  وك��ان  ب�شرعة،  ترك�س  جعلها  معه 
كما اأ�شارت اإىل اأن املدرب جعلها ترك�س على اآلة للرك�س، وما انفك يزيد 
ب�شبب  اأي�شاً  عليها  �شرخ  اأن��ه  اإىل  م�شرية  ووق��ع��ت،  تعّرت  حتى  �شرعتها 
تعرها. واأّكدت باليارولو، اأنها كانت بحالة يرثى لها بعد التدريب، م�شرية 
انها  اإىل  واأ���ش��ارت  رجليها.  يف  �شيما  ل  خطرية،  بجروح  اأ�شيبت  اأنها  اإىل 
النف�شي. ومن  للقلق  املق�شود  الإهمال والت�شبب  ب�شبب  تقا�شي الربنامج 
دعوى  باأية  نتبلغ  مل  اأننا  راي  رايت�شل  برنامج  با�شم  متحدث  قال  جهته، 
اأنف�شنا ب�شدة  اأّكد انه يف حال حدث ذلك، ف�شندافع عن  اأنه  مماثلة ، غري 

ونتوقع الفوز بها، من دون اأدنى �شك .

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دعوى ق�صائية 
�صد رالف لورن 

ف���وج���ئ م�����ش��م��م الأزي���������اء ورج����ل 
الأع��م��ال الأم��ريك��ي، رال���ف لورن، 
بدعوى ق�شائية رفعها �شده رجل 
عن  م��ايل  بتعوي�س  فيها  يطالبه 
�شدمه  ي��وم  لها  تعر�س  اإ���ش��اب��ات 

ب�شيارته يف مزرعته ب� كولورادو.
لورن  اأن   ، زي  اإم  ت��ي  واأف���اد موقع 
ال�شهرية،  ال���ربام���ج  م��ق��دم��ة  دع���ا 
اأوب�����را وي��ن��ف��ري، اإىل م��زرع��ت��ه يف 
وتقرر   ،2011 ع�����ام  ك�����ول�����ورادو 
ت�������ش���وي���ر م���ق���اب���ل���ة معه  خ���الل���ه���ا 
ال��ق��دمي��ة التي  ���ش��ي��ارة اجل��ي��ب  يف 
مي��ل��ك��ه��ا وه���ي م���ن ط����راز 1948. 
الرجل  ف����اإن  ال���دع���وى،  وب��ح�����ش��ب 
ك���ان خ��ل��ف ال�����ش��ي��ارة وي��ع��م��ل على 
ب��امل��ي��ك��روف��ون��ات عندما  جت��ه��ي��زه��ا 
قاد لورن �شيارته اإىل اخللف فجاأة 
و�شدمه ب�شدة. واأكد الرجل، الذي 
انه  ت���ردد  واإمن���ا  هويته  تك�شف  مل 
هاربو،  اأ�شتوديوهات  يف  يعمل  كان 
وج�شمه  راأ�����ش����ه  يف  اأ����ش���ي���ب  اأن������ه 

واأطرافه وع�شالته .

م�صافر يغلف نف�صه يف كي�ص 
طائرة  منت  على  م�شافر  �شورة  اإخبارية  مواقع  تناقلت 
يبدو مغلفاً بالكامل بكي�س بال�شتيكي ويجل�س اىل جوار 

م�شافرين مبالب�شهم العتيادية.
وقد اأثار هذا امل�شافر انتباه من حوله، �شواء م�شافرين اأم 
طاقم الطائرة بهذا الزي غري العادي، خا�شة وانه كان 
التنف�س ب�شكل طبيعي نظراً لإحكامه  يواجه �شعوبة يف 

اإغالق الكي�س.
اإ�شافية  �شيواجه �شعوبات  امل�شافر  عالوة على ذلك كان 
اإذ ان كي�شه  يف ح��ال تعر�س الطائرة لأي ظ��رف ط��ارئ، 
عبوة  اىل  ال���و����ش���ول  دون  ���ش��ي��ح��ول  ك����ان  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي 
النحو  ع��ل��ى  الأم������ان  ا���ش��ت��خ��دام ح����زام  اأو  الأوك�����ش��ج��ني 

ال�شحيح.
ورجح  البال�شتيكي.  بالغالف  امل�شافر  مت�شك  ذلك  ومع 
البع�س ان امل�شافر يدين بديانة حترم عليهم ال�شري فوق 
املقابر، وانه ل يجوز ان يكون لهم اأي ات�شال مع املوتى اإل 
عن طريق ت�شييع جنازة القارب .. حتى اإن كان التوا�شل 

عن طريق حتليق الطائرات.

فقد وظيفته ف�صنق نف�صه
38 م��ن العمر على الإن��ت��ح��ار �شنقاً  اإي��ط��ايل يف ال���  اأق���دم 
الإيطالية  اأن�شا  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  عمله.  فقد  اأن  بعد 
اإن الرجل، الذي هو  عن حبيبة الرجل، قولها لل�شرطة 
عامل يدوي، قتل نف�شه �شنقاً خالل الليلة قبل املا�شية 
يف �شقة حتت الأر�س حيث كانا يعي�شان يف تورينو، باإقليم 

بييمونتي �شمال غرب البالد.
واأ�شارت املراأة احلامل اإىل اأن زوجها فقد وظيفته موؤخراً. 
وقد نقلت املراأة اإىل م�شت�شفى بو�شكو يف تورينو وهي يف 
حالة �شدمة. ي�شار اإىل اأن موت الرجل هو حلقة جديدة 
والذي  ال��ب��الد،  يف  ينت�شر  ال���ذي  الن��ت��ح��ار  م�شل�شل  م��ن 
�شببه على ما يبدو ال�شعوبات القت�شادية التي يواجهها 

العمال الإيطاليون.

الرجل الوطواط ل�ّص 
اأخ���رياً،  ال��وط��واط )ب���امت���ان(، اكت�شف  ال��رج��ل  اأن  ي��ب��دو 
األقت  اإذ  حماربتها،  من  اأك��ر  مربح  اجلرائم  ارتكاب  اأن 
بارتداء  ا�شتهر  رجل  على  القب�س  الربيطانية  ال�شرطة 
متهم  برفقة  جرميته  يرتكب  وه��و  اخل���ارق  البطل  زّي 

�شبق و�شاهم باعتقاله.
وذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة )دي���ل���ي ت���ل���غ���راف(، اأن ال�����ش��رط��ة يف 
برادفورد، اعتقلت �شتان ووربي )39 عاماً(، الذي ا�شتهر 
و�شّلم  املا�شي  �شباط فرباير  بامتان يف  زّي  ارت��دى  حني 
املخفر مبوجب  اإىل  عاماً(  فراين )27  دانييال  �شديقه 
مذكرة توقيف �شادرة بحقه. ولكن ال�شرطة اعتقلت يوم 
الأحد، ووربي وفراين، معاً، بتهمة �شرقة معدات باأكر 
ل��الأدوات. وميثل الرجالن  1000 دولر من متجر  من 

اأمام املحكمة يف وقت لحق هذا ال�شهر.

جهاز يحول املياه اإىل مو�صيقى
الداء وطريقة عمله، فهو خمتلف، اجلهاز  ال�شكل اخلارجي، ولكن يف  املو�شيقية يف  الآلت  الكثري من  ي�شبه 
عامل  وه��و  �شربينكل  ليلند  بوا�شطة  اإن�شاوؤه  ومت  العامل،  يف  مو�شيقية  اآل��ة  كاأكرب  ت�شنيفه  مت   Stalacpipe

ريا�شيات واإلكرتونيات يف البنتاغون الأمريكي، وفقاً ملا ذكره موقع اأك�شنها.
وجاءته فكرة ت�شميمه عندما قام بزيارة كهوف لوراي ب�شحبة ابنته، فقام ببناء الآلة لت�شتفيد من الظواهر 

الطبيعية املوجودة داخل الكهف مثل ت�شاقط املياه وحتويلها اىل نغمات مو�شيقية مميزة.
والأحجار  الأخ��رى  الكهوف  العديد من  ودرا�شة  والكت�شاف  البحث  �شنوات يف   3 اأكر من  �شربينكل  وق�شى 
الكهف،  اأعلى  من  املت�شاقطة  املياه  على  الأ�شا�س  يف  يعتمد  ال��ذي  اجلهاز  ابتكار  من  متكن  اأن  اإىل  اجل��ريي��ة، 
ويقوم بتحويلها اإىل اأحل����ان مو�شيقية مميزة من خالل كمي��ة �شخمة من الأ�شالك التي مت تركيبها بطريقة 

معينة.
ويقوم اجلهاز بت�شغيل جمموعة من الأحلان املميزة التي ميكن �شماعها مل�شافة 64 فدان نظرة لقوته الرهيبة، 
اأغنية  اأول  وكتابة  بت�شجيل  �شويدية  مطربة  قامت  عندما  واأك��ر،  اأك��ر  اجلهاز  �شهرة  زادت   2011 ع��ام  ويف 

عليه.
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الرجل ل يفهم املراأة من عينيها 
متكن علماء من اثبات مقولة ان الرجال ل يفهمون م�شاعر 
املراأة، حيث تبني اأن الرجال يعانون �شعوبة يف فهم اأحا�شي�س 

املراأة من خالل النظر اإىل عينيها.
وذكر موقع ليف �شاين�س اأن باحثني اأملان اأجروا درا�شة ن�شرت 
يف دورية بلو�س وان اأظهرت اأن الرجال يجدون �شعوبًة اأكرب 
مبرتني لفهم م�شاعر ن�شاء من خالل م�شاهدة �شور لأعينهن 
اأعني  �شور  م�شاهدة  لدى  يواجهونها  التي  ال�شعوبة  مقابل 

رجال.
مع���دل  رج����اًل،   22 �ش�����يفر  ب��وري�����س  ال��ب��اح��ث  و���ش��ع  وق����د 
بالرنني  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  اآل����ة  اإط�����������������ار  يف  ع���ام���اً   36 اأع��م��اره��������������������م 
املغنطي�شي، وا�شتخدمت الآلة تدف������ق ال������دم لقي����ا�س ن�ش���اط 
21 و52  اأعمارهم بني  الدماغ لدى الرجال الذين تراوحت 

عاماً.
وطلب من الرجال يف الختبار اأن ينظروا اإىل 36 زوجا من 
العينني واأن يخمنوا م�شاعر اأ�شحابها، واأ�شارت الدرا�شة اإىل 
اأن الرجال وجدوا �شعوبة اأكرب يف اأن يخمنوا عواطف الن�شاء 

من عينيهن.
وقال الباحثون اإن الرجال مدربون على فهم م�شاعر الرجال 

الآخرين اأكر من فهم م�شاعر الن�شاء.

ال�صكوى من املر�ص تفاقمه 
احلالة  عالقة  ح��ول  اأج��ري��ت  حديثة  علمية  درا���ش��ة  خل�شت 
النف�شية باملر�س الذي ي�شيب الإن�شان اىل ان كرة ال�شكوى 
ب�شبب الأمرا�س توؤدي اىل تفاقمها، خا�شة اذا ما كان املري�س 

طاعناً يف ال�شن.
وبح�شب ال�شتنتاجات التي تو�شل اليها فريق الباحثني من 
فاإن  الربيطانية،  اإك�شيتري  جلامعة  التابعة  الطبية  املدر�شة 
.. توقفوا عن  ب�شيطة هي  الأم��ر يكمن يف عبارة  ه��ذا  ع��الج 

التذمر.
ويف اإطار التجربة طلب القائمون عليها من مر�شى م�شنني 
تعبئة ا�شتمارات ت�شتمل على اأ�شئلة تتعلق بحالتهم ال�شحية 
احلالة  تقييم  منهم  كما طلبوا  لأنف�شهم،  الذاتية  ونظرتهم 
عام  ب�شكل  بهم  املحيطة  احلياة  ب��اأم��ور  وعالقاتهم  املر�شية 
اكت�شف  امل��ع��ب��اأة  ال���ش��ت��م��ارات  درا���ش��ة  وبعد  بها.  وم�شاهمتهم 
الباحثون ان اإقبال املر�شى املتذمرين على احلياة اأقل لديهم 
مقارنة مع نظرائهم الذين يتقبلون الأمر ب�شدر رحب، وان 
اجل�شدي،  بالن�شاط  الهتمام  فقدان  اىل  ت��وؤدي  احلالة  هذه 
ب�شورة  ال�شحية  احل��ال��ة  على  �شلباً  ب���دوره  ينعك�س  م��ا  وه��و 

عامة.
لأنف�شنا  ننظر  حينما  للتجربة:  خ�شعوا  مم��ن  واح��د  وق��ال 
ونرى اننا عجزة فاإننا ن�شلك �شلوكاً يتماهى مع هذا ال�شعور 

.. فنبداأ نت�شرف كعجزة وكبار يف ال�شن . 
امل�شرفني  العلماء  اليه���ا  املُ�ش�������ار  الدرا�ش������ة  نتائ����ج  ودفع���ت 
املر�شى  باأن  يفي�����د  اآخ�ر  ا�ش������تنتاج  اىل  التو�ش������ل  اىل  عليها 
حلق�ة  يف  ه�����م  اإمن��ا  مر�شهم  من  ي�ش������كون  الذين  امل�ش����نني 
اىل  ت�ش����اعدهم  و�ش������يلة  ال����ى  الإ�ش��������ارة  دون  مفرغ������ة، 

طالب يابانيون يعدون اأطول كعكة ملفوفة يف العامل بطوكيو وقد اعتمدت من قبل مو�شوعة جيني�س حيث يبلغ طولها 130 مرتا اخل����روج منها.
با�شتخدام 43 كلجم من الطحني و 54 كلج من ال�شكر و2682 بي�شة. )ا ف ب(

مالني اأكرمان ترزق ب�صبي 
الكندية،   � ال�����ش��وي��دي��ة  املمثلة  رزق���ت 
الطبل،  قارع  وزوجها  اأكرمان،  مالني 
روبرتو زينكون، بطفلهما الأول، وقد 
واأفاد   . �شيبا�شتيان  ا�شم  عليه  اطلقا 
املمثلة  ان  الأم���ريك���ي،  ب��ي��ب��ول  م��وق��ع 
اأعلنت  �شنة،   34 العمر  م��ن  البالغة 
ولدة  الجتماعي  ت��وي��رت  م��وق��ع  ع��رب 
ابنها. وكتبت رزقنا زوجي واأنا ب�شبي 
ج��م��ي��ل وب�����ش��ح��ة ج���ي���دة.. ه���ذه اأكرب 
فرحة يف حياتي! . وعادت لتعلن انهما 
وكتبت   ، �شيبا�شتيان  ا�شم  عليه  اأطلقا 

اأحبه اأكر من احلياة بحد ذاتها.   

خرج  م�صرحية �صيكاغو  �صيلدز تحُ
�شيلدز،  ب�����روك  امل��م��ث��ل��ة،  ت�����ش��ت��ع��د 
خل���و����س غ���م���ار الإخ�����������راج، حيث 
ن�شخة  يف  الكوالي�س  خلف  �شتقف 
�شيكاغو  م�����ش��رح��ي��ة  م���ن  ج���دي���دة 
املو�شيقية ال�شهرية يف لو�س اأجنل�س 
موق��������ع  وذك��������ر  ال�����ش��ي��ف.  ه���ذا 
�شيلدز،  اأن  ري��ب��ورت��ر(  )ه��ول��ي��وود 
م�شرحية  م���ن  ن�����ش��خ��ة  ���ش��ُت��خ��رج 
�ش�������يكاغو تعر�س لثالث������ة اأي������������ام 
فعالي��ات  ���ش��م��ن  ال�����ش��ي��ف  ه�����ذا 

هوليوود بول .

كايت اأبتون يف 
)المراأة الأخرى(

جت���ري جن��م��ة ع��ر���س الأزي�����اء 
لتاأدية  حم��ادث��ات  اأب��ت��ون  كايت 
جانب  اإىل  ال���ب���ط���ول���ة  دور 
مان  ولي�شلي  دي����از  ك���ام���ريون 
المراأة  الكوميدي  الفيلم  يف 

الأخرى .
دياز  اأن  وذك��رت جملة فرايتي 
�شتوؤدي دور امراأة تقيم عالقة 
متزوج  اأن���ه  تكت�شف  رج���ل  م��ع 
توؤديها  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  م��ن 

مان.
النتقام  الم�����راأت�����ان  وت���ق���رر 
يخونهما  اأن��ه  وتكت�شفان  منه 
اأبتون  ثالثة جت��ري  ام���راأة  مع 

حمادثات لتوؤدي دورها.
يذكر اأن اأبتون �شبق واأطلت يف 

فيلم احلمقى الثالثة .

بجائزة  ال�شرطان،  جم��ال  يف  اأم��ريك��ي��ني  علماء   3 ف��از 
األف دولر، وذلك   500 األباين الطبي، وقيمتها  مركز 

عن اأبحاثه�م التي اأحدثت حتوًل يف عالج هذا املر�س.
باجلائزة   3 ال���  الفائزين  اأ�شماء  بيان  يف  املركز  واأعلن 
الوليات  الطبية يف  اأه��م اجلوائز  التي تعترب من بني 
اإن  امل��ال��ي��ة، وق���ال  امل��ت��ح��دة، والأع��ل��ى م��ن حيث القيمة 
اإحداث  يف  �شاعدت  حت��ّول  نقطة  �شكلت  التي  اأبحاثهم 

حتويل يف عالج ال�شرطان .
تطويرية  اأبحاث������اً  اأجنزوا  ه�����وؤلء  اأن  البي�����ان  واأ�شاف 
جيل  تطوي��ر  اإىل  ق�������ادت  والتي  ال�شرطان  طبيعة  يف 
لعالج  غليفيك  خا�شة  ال�شرطان  اأدوي�������ة  من  جديد 
���ش��رط��ان ال����دم ال��ن��خ��اع��ي امل���زم���ن، وال����ذي ع��ل��ى عك�س 
التي  ال��وراث��ي��ة  ال��ع��ي��وب  ي�شتهدف  الكيميائي  ال��ع��الج 

ت�شبب ال�شرطان.
ب��راي��ن دروك���ر )58 عاماً(،  وال��ف��ائ��زون ه��م ال��دك��ت��ور، 
والعلوم  ال�شحة  جامعة  م��ن  ب�����الأورام  الخت�شا�شي 
اأبحاثه لتطوير  اإن��ه من خالل  املركز  اأوري��غ��ن، قال  يف 

الأرواح  م��ن  يح�ش������ى  ل  ع������دداً  اأن��ق��ذ  غليفيك  عقار 
وفت�ح الباب اأم������ام املزي�������د من العالج�������ات ال�شرطانية 

الهادفة .
والفائز الآخر هو الدكتور بيرت نويل )85 عاماً( من 

جامعة بن�شلفانيا..
يف  فيالديلفيا  ك��روم��وزوم  اكت�شافه  اإن  امل��رك��ز  وق��ت��ال   
ل اإىل اأن العوامل  �ش��������رطان ال�����دم النخاعي املزمن تو�شّ

الوراثية قد تكون م�شوؤولة عن ال�شرطان.
عاما(   88( رويل  ج���ان���ي���ت  ه����ي  ال���ث���ال���ث���ة  وال����ف����ائ����زة 
�شيكاغو  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال���وراث���ة  ع��ل��م  يف  الخت�شا�شية 
عرابة  باأنها  تاميز  نيويورك  �شحيفة  و�شفتها  والتي 

علم الوراثة ال�شرطانية احلديثة .
و�شيتقا�شم الثالثة اجلائزة التي تبلغ قيمتها 500 األف 

دولر.
على   2000 عام  الطبي  األباين  مركز  وتاأ�ش�شت جائزة 
�شيلفرمان  مارتي  ال��راح��ل موري�س  الأع��م��ال  رج��ل  يد 

لت�شجيع الأبحاث ال�شحية والطبية.

األباين  مركز  بجائزة  يفوزون  علماء   3

كارد�صيان �صئمت من األعيب همفريز 
�شئمت النجمة الأمريكية، كيم كارد�شيان، من األعيب لعب كرة ال�شلة، كري�س همفريز، لأن 

هذا الأمر يوؤثر عليها كثرياً، وكل ما تريده الآن هو الطالق منه باأ�شرع وقت ممكن.
ونقل موقع رادار اأونالين عن م�شدر مقرب من كارد�شيان، قوله انها �شئمت من العيب 

همفريز، ل بل باتت ت�شمئز من الأمر.
واأكد امل�شدر اأن م�شاألة الطالق من همفريز توؤثر كثرياً عليها .

وقال اأحد امل�شادر ان كارد�شيان غا�شبة من كري�س، وهي تريد الطالق الآن .
واأ�شاف ان ما ل يفهمه همفريز، هو اأن كيم ل تهتم لأمره وتعترب اأن كل ما يفعله 

هو للفت الإنتباه اإليه .
وكانت كارد�شيان تقدمت بطلب الطالق من همفريز يف ت�شرين الأول اأكتوبر 
املا�شي بعد 72 يوماً من زواجهما فقط، وهو يتهمها باأنها احتالت عليه ومل 

تكن تعتزم الزواج به.


