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الإمارات تت�سدر مناف�سات ملتقى 
ال�سارقة لألعاب القوى للمعاقني 

عربي ودويل

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم 
بني �رشطة اأبوظبي واإدارة ريا�سة ال�سيارات

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اإندبندنت: الغرب جتاهل 
دليال هاما قبل غزو العراق 

   

ال�سحة حتذر من ا�ستخدام مادة 
اأزيرثومي�سني يف املنتجات الدوائية 

•• دبي-وام:

اأ�شدرت وزارة ال�شحة تعميما اإىل مدراء املناطق الطبية ومدراء امل�شت�شفيات 
مدراء  و  ال�شحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  يف  والأط��ب��اء  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
واحلذر  احليطة  اأخ��ذ  ب�شرورة  يق�شي  واخلا�شة  احلكومية  ال�شيدليات 
اأزيرثومي�شني  م��ادة  على  حتتوي  التي  الطبية  امل�شتح�شرات  و�شف  عند 
التي تدخل يف تركيب الكثري من املنتجات الدوائية. واأو�شح الدكتور اأمني 
الطبية  املمار�شات  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال�شحة  وزارة  وكيل  الأم��ريي  ح�شني 
حول  حتذيرا  اأ���ش��درت  الأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  ادارة  ان  والرتاخي�ص 
ا�شتخدام املادة الدوائية اأزيرثومي�شني وامل�شتخدمة كم�شاد حيوي كونها 
قد ت�شبب حدوث تغريات غري طبيعية يف الن�شاط الكهربائي للقلب ما قد 
ي�شبب عدم انتظام �شربات القلب الأمر الذي ميكن ان يحدث الوفاة وذلك 
امل�شادات  ملجموعة  تنتمي  التي  الأخ���رى  احليوية  امل�شادات  معظم  مثل 

املاكروليدية ذات اجلزيئات الكبرية.                       )التفا�شيل �ص3(

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
يوؤكد خلو كيك اإيكيا من البكترييا 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ج��ه��از  خم��ت��رات  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  املخرية  التحاليل  نتائج  اأك���دت 
للرقابة الغذائية على عينات ع�شوائية بت�شغيالت خمتلفة من منتج كيك 
اأملوند املباع يف متجر اإيكيا �شالمة ذلك املنتج وعدم احتوائه على اأي نوع من 
البكترييا. وكان جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية قد تفاعل ب�شكل فوري مع 
احلدث وتلقى اإخطارات عر �شبكة ال�شلطات املعنية ب�شالمة الغذاء تفيد 
اإيكيا يف فروعها على  تعر�شه متاجر  ال��ذي  الكيك  اأح��د منتجات  باحتواء 

بكترييا قولونية نتيجة خلل يف الت�شنيع.         )التفا�شيل �ص4( 

�شوري يعاين اآثار الدمار الذي حلق مبنزله جراء ق�شف قوات النظم ملدينة حم�ص)رويرتز(

احلر ي�ضيطر على م�ضاكن ال�ضباط يف حم�ص    

النظام يوا�سل ق�سف دم�سق ومدن اأخرى ويعتقل عددا من طالب اجلامعة

الفجر........    05:06            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:35  
الع�صاء......   08:05

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع����ل����ن اجل���ي�������ص ال���������ش����وري احل���ر 
ال�شباط  م�شاكن  على  �شيطرته 
ال��ن��ظ��ام يف قرية  ل���ق���وات  ال��ت��اب��ع��ة 
اجلنوبي،  حم�ص  بريف  ال�شبعة 
النظام  ق�����وات  اق��ت��ح��م��ت  ح���ني  يف 
ال�شوري ام�ص املدينة اجلامعية يف 
حي املزة الدم�شقي واعتقلت عدداً 
من الطالب واعتدت على اآخرين.

اجلي�ص  ���ش��ي��ط��ر  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
احل�����ر ع���ل���ى اأرب�����ع�����ة ح����واج����ز هي 
وال�شبعة  وال���ك���وي���ت���ي  ال�������ش���ب���ة 
 37 امل��ع��ارك  يف  وقتل  وال�شعودي، 
ج���ن���دي���اً ع��ل��ى الأق�������ل، واأ�����ش����ر 18 
باقي  ه���روب  ب��ع��د  ال�شبيحة،  م��ن 

ال�شباط والع�شاكر.
ا�شتولوا  الثوار  اإن  نا�شطون  وق��ال 
الأ�شلحة  م���ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م�شاكن  اأن  ي���ذك���ر  وال����ذخ����ائ����ر.. 
النظام  معاقل  اأه��م  م��ن  ال�شباط 
ق�شف  يف  ي�شتخدمها  ك���ان  ال��ت��ي 

مدينة الق�شري وحميطها.
وق���ال م��رك��ز ���ش��دى الإخ���ب���اري اإن 

هادي يدعو باملوؤمتر الوطني 
اجلنوب  ق�سية  ح��ل  اإىل 

  •• �صنعاء-يو بي اأي:
دعا الرئي�ص اليمني عبد ربه 
اإىل حل  ام�ص  ه��ادي  من�شور 
اجلنوبية،وذلك  ال��ق�����ش��ي��ة 
خالل افتتاحه اأعمال موؤمتر 
احلوار الوطني، و�شط حتفظ 
اأح����زاب ال��ل��ق��اء امل�شرتك  م��ن 
امل�شاركني  اأ�شماء  قوائم  على 
وتغيب رئي�ص الوزراء حممد 
���ش��امل ب��ا���ش��ن��دوه ع��ن ح�شور 

الفتتاح لذات ال�شبب .
واعتر هادي ان حل الق�شية 
اجل��ن��وب��ي��ة ي��ع��د م��ف��ت��اح حل 
جميع م�شاكل اليمن �شريطة 
ان يكون بعيدا عن ا�شتخدام 
ال�����ق�����وة امل�������ش���ل���ح���ة وط����ال����ب 
ال���ي���م���ن���ي���ني ب����الت����ع����اظ من 
من  ال�شابقة  ال��ب��الد  ح���روب 

اجل بناء الدولة احلديثة.
ي��ج��ب معاجلة  ه����ادي  وق����ال 
املوؤمتر  يف  املحورية  الق�شية 
وتقفوا  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة 
واإح�شا�ص  مب�شوؤولية  اأمامها 
وط�����ن�����ي ع���م���ي���ق ب���ع���ي���د عن 
اجلاهزة  امل��ط��ب��وخ��ة  احل��ل��ول 
واأن��������واع الب�����ت�����زاز. واأ����ش���اف 
الق�شية  ح����ل  ع���ل���ى  ن����ع����ول 
ا�شتخدام  دون  من  اجلنوبية 

القوة امل�شلحة.

الأحياء ال�شكنية و�شط املدينة.
النظامية  ال������ق������وات  وق�������ش���ف���ت 
بالراميل املتفجرة من الطريان 
ع��ل��ى مدينة  وامل���روح���ي  احل���رب���ي 
متكن  كما  دم�شق  بريف  كفرزيتا 

ا���ش��ت��م��رار ال��ق�����ش��ف امل��دف��ع��ي على 
اأحياء درعا البلد وبلدة تل �شهاب 
وقرى منطقة اللجاة بريف درعا، 
ال���ن���ظ���ام معظم  ق�����وات  وق�����ش��ف��ت 
واملنطقة  ال��زور  دير  اأحياء مدينة 

بال�شواريخ  ق�شفت  النظام  ق��وات 
وق���ذائ���ف ال��دب��اب��ات م��دي��ن��ة داري���ا 
بريف دم�شق، مما اأحدث انفجارات 
هائلة هزت املنطقة واأحلقت دماراً 
وتزامن  ال�شكنية.  باملنازل  ك��ب��رياً 
ت��واف��د ح�����ش��ود ع�شكرية  ذل���ك م��ع 

تابعة لقوات النظام اإىل املنطقة.
ا�شتباكات  دارت  اأي�شا،  الريف  ويف 
احل������رب  اإدارة  داخ���������ل  ع���ن���ي���ف���ة 
معامل  وم��وؤ���ش�����ش��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ق��رب مدينة  البحدلية  ال��دف��اع يف 
قوات  اقتحمت  كما  زينب،  ال�شيدة 
ال���ن���ظ���ام ب���ل���دة ب��ي��ت ���ش��اب��ر بريف 
للمنازل  دهم  حملة  و�شنت  دم�شق 

واعتقالت و�شط اإطالق نار.
حم�ص  النظام  ق��وات  ق�شفت  كما 
وقذائف  ال�������ش���واري���خ  ب���راج���م���ات 
ال��ه��اون على ح��ي اخل��ال��دي��ة وعدة 
اأح���ي���اء ب��امل��دي��ن��ة امل��ح��ا���ش��رة و�شط 
املنطقة،  ه����زت  ان���ف���ج���ارات  دوي 
وغ����ري ب��ع��ي��د ع���ن ح��م�����ص ق�شفت 
القوات النظامية باملدفعية الثقيلة 
م��دي��ن��ة احلولة  ع��ل��ى  وال���دب���اب���ات 
بريف حم�ص وتركز الق�شف على 

على  ال�شيطرة  م��ن  احل��ر  اجلي�ص 
حاجز قرية احلماميات.

�شهدت  نف�شه،  الق�شف  �شياق  ويف 
وخميم  ال�������ش���د  ط����ري����ق  اأح������ي������اء 
ال���ن���ازح���ني ب���درع���ا ب��ال��ت��زام��ن مع 

مؤسسة ا�مارات لالتصاالت 
«اتصاالت»

 المركز الرئيسي – أبوظبي
ا�مارات العربية المتحدة

إعالن للمساهمين
توزيع ا�رباح النهائية ل�سهم
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سكرتير المؤسسة

امل�شعفون ينقلون م�شابي التفجري النتحاري يف بي�شاور)ا ف ب(

الأ�شري امل�شرب عن الطعام اأمين ال�شراونة ي�شل غزة بعد اإطالق �شراحه ويعاين من تدهور �شحته)ا ف ب(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شرطة  اأع��ل��ن��ت 
جراء  ب��ج��روح  اأ���ش��ي��ب  م�شتوطنا 
اإطالق النار عليه من �شيارة مارة 
قرب م�شتوطنة كدوميم يف ال�شفة 

الغربية ام�ص الثنني.
ونقلت و�شائل اإعالم اإ�شرائيلية عن 
م�شادر يف خدمة الإ�شعاف الأويل 
اإن  ق��ول��ه��ا  احل���م���راء  داوود  جن��م��ة 
طفيفة  بجروح  اأ�شيب  امل�شتوطن 
يف �شاقه، واأن ال�شرطة الإ�شرائيلية 
جتري حتقيقا مع اجلريح ملعرفة 

مالب�شات احلادث.
من ناحية اأخرى، و�شل اإىل قطاع 
غزة ام�ص الأ�شري الفل�شطيني اأمين 
ال�شراونة )37 عاما(، امل�شرب عن 
الطعام منذ الأول من يوليو متوز 
اإبعاده  على  موافقته  بعد  املا�شي، 
اإنهاء  الح��ت��الل  �شلطات  لرف�ص 

اعتقاله الإداري.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
حزب   رئي�ص  ال�شابق  الإ�شرائيلي 
ليرمان  اأفيغدور  بيتنا  اإ�شرائيل 
ي��وج��د ح��ل لل�شراع  اإن����ه ل  ام�����ص 
واأنه  الفل�شطيني   – الإ�شرائيلي 

ترحيل اأ�ضري م�ضرب عن الطعام اإىل غزة

ليربمان ي�ستبعد ال�سالم ويت�سبث باال�ستيطان ويرى ال�سراع بال نهاية  

•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

التفجري  ح�������ش���ي���ل���ة  ارت�����ف�����ع�����ت 
امل�شلح يف  وال���ش��ت��ب��اك  الن��ت��ح��اري 
اإقليم  يف  ببي�شاور  ق�شائي  جممع 
اإىل  الباك�شتاين  بختونخوا  خير 
4 قتلى، و30 جريحاً، و�شط اأنباء 

عن احتجاز رهائن داخله.
الباك�شتانية،  داون  ق��ن��اة  وذك����رت 
ام�ص، اأن عنا�شر الأمن متكنوا من 
املجمع  دخوله  قبل  انتحاري  قتل 
الق�شائي، وا�شتطاعت فرق تفكيك 
املتفجرات تفكيك �شرتته النا�شفة، 
اآخ���ر متكن من  غ��ري اأن ان��ت��ح��اري��اً 
دخول املجمع حيث فتح النار ب�شكل 
نف�شه،  ي��ف��ج��ر  اأن  ق��ب��ل  ع�����ش��وائ��ي 
و�شخ�شني  م��ق��ت��ل��ه،  اإىل  اأدى  م���ا 
���ش��خ�����ش��اً..  30 اآخ����ري����ن، وج�����رح 
باك�شتانية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت 
عن وزي��ر الإع���الم بحكومة خير 
ح�شني،  اإفتخار  ميان  بختونخوا، 
املجمع  اقتحم  انتحارياً  اإن  قوله 

الريا�شي وفجر نف�شه..واأ�شاف اأن 
ع�شرات امل�شلحني هاجموا املجمع، 
بينهم  واحتجزوا عدة رهائن، من 
ع��ن��ا���ش��ر يف ال�������ش���رط���ة، وال���ق���وى 
الغاية  تكون  اأن  مرجحاً  الأمنية، 
الهجوم حترير م�شّلحني  من هذا 

من ال�شجن.
الباك�شتانية  ���ش��م��ا  ق��ن��اة  وذك�����رت 

املحامني  م����ن  ك����ب����رياً  ع�������دداً  اأن 
كانوا  ال��ق��ان��ون��ي��ني  وامل�����ش��اع��دي��ن 
ع��ن��د وقوع  امل��ب��ن��ى  م���وج���ودي���ن يف 
الن������ف������ج������ار..ودخ������ل������ت ال�����ق�����وات 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة امل���ج���م���ع، واأخ���ل���ت 
املوجودين فيه، يف وقت تعمل فيه 
ه���ذه ال���ق���وات ع��ل��ى اإط����الق �شراح 

الرهائن، وقتل امل�شلحني.

البناء  جت��م��ي��د  ب�����ش��دة  ���ش��ي��ع��ار���ص 
اإ�شرائيل  واأن  امل�����ش��ت��وط��ن��ات،  يف 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  م���ن  ت��ن��ت��ظ��ر 
ب���اراك اأوب��ام��ا اأج��وب��ة ح��ول اإيران 
لإ�شرائيل..واعتر  زي��ارت��ه  خ��الل 
ل��ي��رم��ان خ���الل م��وؤمت��ر �شحايف 
للق�شية  ح��ل  ع��ن  يتحدث  م��ن  اأن 
اأو  يعي�ص  اأن���ه  ي��ب��دو  الفل�شطينية 

م�شددا  اأوه�����ام  يف  ال��ع��ي�����ص  يف�شل 
على اأنه ي�شتحيل حل هذا ال�شراع 
العالقات  اإدارت��ه، و�شيانة  وينبغي 
الفل�شطينيني..واأ�شاف  م�����ع 
ومن  م��ع��زول��ة  ج��زي��رة  ل�شنا  نحن 
نقطة  ع���زل  ب��الإم��ك��ان  اأن���ه  يعتقد 
���ش��وي�����ش��را جديدة  وب���ن���اء  واح������دة 
ليرمان  ه��و خم��ط��ئ..وق��ال  فيها 

البناء  جتميد  ب�شدة  يعار�ص  اإن���ه 
ب��ع��د تلك  واأن������ه  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف 
التجربة التي وافقنا خاللها على 
اأن  وبعد  �شهور،  لع�شرة  التجميد 
ان��ت��ه��ت ال��ف��رتة مل ن���َر اأي���ة نتيجة 
�شاأعار�ص  ذل���ك  ب��ع��د  اإن��ن��ي  وق��ل��ت 
اأية حماولة للتجميد داخل الكتل 

)ال�شتيطانية الكرى(.

قرب تفجري انتحاري يوقع قتلى وجرحى مبجمع ق�سائي يف بي�ساور ملغمة  ب�سيارة  قتلى   10
مقدي�سو يف  الرئا�سة  ق�سر 

•• مقدي�صو-رويرتز:

ق��ال��ت ال�����ش��رط��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة ان 
ع�������ش���رة ع���ل���ى الق������ل ق���ت���ل���وا حني 
انفجرت �شيارة ملغومة قرب ق�شر 
مقدي�شو  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال��رئ��ا���ش��ة 
ام�ص يف هجوم ا�شتهدف فيما يبدو 

م�شوؤولني كبارا يف احلكومة.
وق������ال ع���ب���د ال����ق����ادر حم���م���د وهو 
املهاجم  ان  ك��ب��ري  ���ش��رط��ة  ���ش��اب��ط 
امللغومة  ال�شيارة  فجر  النتحاري 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي��ق��وده��ا ع��ل��ى طريق 
يربط بني ق�شر الرئا�شة وامل�شرح 
ميتليء  ط����ري����ق  وه������و  ال����وط����ن����ي 
النار  فيها  ا�شتعلت  التي  باملقاهي 
بعد النفجار. كما اندلعت النريان 
يف  ت�شري  ك��ان��ت  �شغرية  حافلة  يف 

الطريق املزدحم.
وقال حممد لرويرتز كان املهاجم 
اأمن  �شابط  ي�شتهدف  النتحاري 
ك���ب���ريا ك���ان���ت ���ش��ي��ارت��ه مت���ر قرب 

امل�شرح .
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رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما 
بتعيني طحنون بن زايد نائبا 

مل�ست�سار االأمن الوطني
••  اأبوظبي-وام:

 اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل اأم�ص مر�شوما احتاديا بتعيني �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 

نائبا مل�شت�شار الأمن الوطني بدرجة وزير.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان 
الرئي�س ال�سيني اجلديد

••  اأبوظبي-وام: 

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص �شي جني بينغ رئي�ص جمهورية ال�شني 

ال�شعبية وذلك مبنا�شبة اإنتخابه رئي�شا جديدا لبالده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

الرئي�ص �شي جني بينغ . 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اإيرلندا بالعيد الوطني لبالده

••  اأبوظبي-وام: 

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص مايكل دي هيجينز رئي�ص جمهورية 

اإيرلندا مبنا�شبة العيد الوطني لبالده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   
الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

رئي�ص اإيرلندا. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اأرمينيا مبنا�سبة اإعادة انتخابه

••  اأبوظبي-وام: 
 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
�شريج  الرئي�ص  اىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل  الدولة حفظه 
اعادة  مبنا�شبة  وذل��ك  اأرمينيا  جمهورية  رئي�ص  �شركي�شيان 

انتخابه لفرتة رئا�شية ثانية.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي برقية 

تهنئة مماثلة اىل فخامة رئي�ص جمهورية اأرمينيا.

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني �سرطة اأبوظبي واإدارة ريا�سة ال�سيارات

هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقدية يف مركز حمد لذوي االحتياجات اخلا�سة

هيئة االأعمال اخلريية االماراتية تقدم م�ساعدات عاجلة وكفاالت الأيتام �سحايا حادث العمرة الفل�سطينيني حامد بن زايد يح�سر عر�سا للمرا�سم التقليدية لتح�سري وتقدمي ال�ساي الياباين

طبية �سرطة اأبوظبي تن�سب جم�سما ل�سرطان القولون يف املارينا مول

•• ابوظبي-وام: 

 �شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
نائب رئي�ص جمل�ص  اآل نهيان  زايد 
اأم�ص  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
القيادة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
اأب��وظ��ب��ي و�شركة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال�شيارات  ري��ا���ش��ة  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
العامة  ال����ق����ي����ادة  م���ق���ر  يف  وذل������ك 
املذكرة  ت��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي.  ل�شرطة 
والثقافة  ال��وع��ي  ن�شبة  زي����ادة  اإىل 
الفعاليات  ودع��م  وتن�شيط  املرورية 
وامل�شابقات املتعلقة ب�شباق ال�شيارات 
ب������ني اجل�����م�����ه�����ور ع�����ام�����ة وحم���ب���ي 
�شباقات ال�شيارات ب�شفة خا�شة من 
املنا�شب والآمن  املناخ  خالل توفري 
ال���ري���ا����ش���ة. ح�شر  ت��ل��ك  مل��م��ار���ش��ة 
عبيد  الركن  ال��ل��واء  امل��ذك��رة  توقيع 
القائد  نائب  الكتبي  �شامل  احلريي 
اأب��وظ��ب��ي وخلدون  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و  امل���ب���ارك 

ل�شباقات  حلبة  تخ�شي�ص  تت�شمن 
يا�ص  لل�شباب داخل حلبة  ال�شيارات 
�شباقات  تنظيم  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��م 
ال�شباب  من  ال�شيارات  �شباق  ملحبي 
رغباتهم  اإ����ش���ب���اع  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا 
املناخ  وت���وف���ري  وت��ف��ري��غ ط��اق��ات��ه��م 
امل��ن��ا���ش��ب والآم�����ن مل��م��ار���ش��ت��ه��م تلك 
املذكرة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ري��ا���ش��ة. 
متثل مبادرة رائدة ل�شرطة اأبوظبي 
اإي���ج���اد ح��ل��ول مبتكرة  م���ن خ����الل 
اإحدى  يعد  ال��ذي  الت�شابق  ملعاجلة 
ال���ظ���واه���ر امل�����روري�����ة ال�����ش��ل��ب��ي��ة ملا 
ح���وادث مرورية  م��ن  ي��رتت��ب عليه 
ج�شيمة ينتج عنها وفيات واإ�شابات 

بليغة.
تهدف  التفاهم  مذكرة  اأن  واأو���ش��ح 
الذين  ال�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  اإىل احل��ف��اظ 
الب�شرية  ث��روت��ن��ا  دع��ام��ة  ي��ع��ت��رون 
وع���م���اد ال���وط���ن يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل من 
خ�������الل دع�������م �����ش����رط����ة اأب����وظ����ب����ي 
املتعلقة  وامل�������ش���اب���ق���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

على  ال�شائقني  وحتفيز  وت�شجيع 
ممار�شة تلك الريا�شة.

اإن�شاء  تت�شمن  امل���ذك���رة  اأن  وذك����ر 
لتمكني  م�������ش���رتك���ة  ع���م���ل  خ���ط���ة 
ال�شتمتاع  م��ن  ال�شباب  ال�شائقني 
اآمنة  ب�����ش��ورة  م��رك��ب��ات��ه��م  ب��ق��ي��ادة 
علمي  باأ�شلوب  هواياتهم  وتطوير 
امل�شاركة  على  حتفيزهم  خالل  من 
وتقدمي  يا�ص  �شباقات  مناف�شات  يف 
ب��رام��ج ت��وع��ي��ة م���روري���ة ل��ه��م حول 
التوعية  اإىل  اإ�شافة  الآمنة  القيادة 
وتثقيفهم  ال�������ش���ي���ارة  مب����ك����ون����ات 
بالت�شديق  اخل��ا���ش��ة  ب����الإج����راءات 
على تعديالت و�شبط ال�شيارة وفقا 

للمعايري املعتمدة.
بنودا  ت��ت�����ش��م��ن  امل���ذك���رة  ان  وق�����ال 
الإمكانيات  جميع  ت�شخري  ب�����ش��اأن 
امل�����ت�����اح�����ة لإجن������������اح ال����ف����ع����ال����ي����ات 
كتوفري  اإقامتها  املزمع  وامل�شابقات 
الإ�شعاف  و�شيارات  ال�شباق  �شيارات 
امل���دين والأط���ق���م الطبية  وال���دف���اع 

التنفيذية  ال�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����ص 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  باملجل�ص 
اأبوظبي  اإدارة �شركة  رئي�ص جمل�ص 
واللواء  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  لإدارة 
مدير  املنهايل  العو�شي  بن  حممد 
عام املوارد الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي 
الأمني  النعيمي  خلريباين  ورا�شد 
العام للمجل�ص الحتادي للرتكيبة 
ع��ل��ي خلفان  وال��ع��م��ي��د  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
القيادة  الظاهري مدير عام �شوؤون 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ق��ي��د �شعود  ل�����ش��رط��ة 
�شكرتارية  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��اع��دي 
مذكرة  وق���ع  ال���وزي���ر.  �شمو  مكتب 
ال��ت��ف��اه��م ال��ع��م��ي��د م��ه��ن��د���ص ح�شني 
مديرية  م���دي���ر  احل����ارث����ي  اأح���م���د 
املرور والدوريات يف القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي وريت�شارد كريجان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ل��ب��ة ومر�شى  امل��دي��ر 
لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ممثل  ي��ا���ص 

ريا�شة ال�شيارات.
املذكرة  اأن  احلارثي  العميد  و�شرح 

اجلمهور  ب��ني  ال�����ش��ي��ارات  ب�شباقات 
ب�����ش��ف��ة ع����ام����ة خ�����ش��و���ش��ا حمبي 
�شباقات ال�شيارات ال�شباب وجذبهم 
حلبة  يف  ه��واي��ات��ه��م  مم��ار���ش��ة  اإىل 
فيها  ت��ت��واف��ر  وال��ت��ي  ي��ا���ص  �شباقات 
وجت�شيدا  كافة  ال�شالمة  مقومات 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطرق  اأب���وظ���ب���ي جل��ع��ل  ل�����ش��رط��ة 
اأك��رث اأم��ن��ا. واأ���ش��ار احل��ارث��ي اإىل اأن 
اأبوظبي  �شركة  التفاهم مع  مذكرة 
ت�شمل  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  لإدارة 
ثالثة حماور رئي�شية تت�شافر فيها 
م�شتويات  ل��رف��ع  ال��ط��رف��ني  ج��ه��ود 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��الم��ة امل���روري���ة من 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق لإع������داد حمالت  خ����الل 
ال�شباب  لتثقيف  م���روري���ة  ت��وع��ي��ة 
املروري  الوعي  زي��ادة  على  والعمل 
ال�������ش���ب���اق���ات  امل���������ش����ارك����ني يف  ب�����ني 
مب��خ��اط��ر جت�����اوز ال�����ش��رع��ات على 
الطرق ال�شريعة وتنظيم م�شابقات 
حول �شباقات لل�شيارات على احللبة 

••  اأبوظبي-وام:

اآل  قام �شمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د 
الوطني  الأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
ب���زي���ارة تفقدية  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة 
الحتياجات  ل�����ذوي  ح��م��د  مل���رك���ز 
املارينا  بقرية  باأبوظبي  اخلا�شة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ك���ورن���ي�������ص وال�����ذي 
برعاية   2010 ع���ام  م��ن��ذ  ي��ع��ن��ى 
م��ر���ش��ى ال���ت���وح���د. وب������داأت زي����ارة 
�شموه بجولة تعريفية داخل اأروقة 
العام  الأم���ني  برفقة  امل��رك��ز  مبنى 

ل�����الرت�����ق�����اء ب����خ����دم����ات����ه لأع����ل����ى 
امل�شتويات وذلك من خالل توفري 
للتعامل  امل��وؤه��ل  الوظيفي  ال��ك��ادر 
م����ع ه������ذه ال���ف���ئ���ة م����ن الأط����ف����ال 
والتقنية  ال��ع��م��ران��ي��ة  وال��ت��و���ش��ع��ة 
من  ع��دد  اأك��ر  ل�شتيعاب  للمركز 
الأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون باأمل 

و�شوق التحاقهم مبركز حمد.
املجل�ص  اأمناء  من  �شموه  وا�شتمع 
���ش��رح ح���ول اخلطط  اإىل  واإدارت�����ه 
بتلبية  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
اح��ت��ي��اج��ات امل��رك��ز وط���رق تقدمي 
واملعنوي  امل��ادي  وال��دع��م  امل�شاعدة 

بزيارة  امتنانهم  عميق  عن  املركز 
النبيلة  ول��ف��ت��ت��ه  ال��ك��رمي��ة  ���ش��م��وه 
لتوجيهات  ت��ت��وي��ج��ا  ت���اأت���ي  ال���ت���ي 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
برعاية  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
هذه الفئة من املواطنني واملقيمني 
يف جمتمع الإمارات املتكافل والذي 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  مبادئه  اأ�ش�ص 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

الأمناء  جمل�ص  واأع�����ش��اء  للمركز 
�شرح  اإىل  ���ش��م��وه خ��الل��ه��ا  ا���ش��ت��م��ع 
عن  امل��رك��ز  م��دي��رة  م��ن  تف�شيلي 
ال��رام��ج احل��ي��وي��ة امل�شممة  اأب���رز 
بناء على احتياجات الأطفال مثل 
وبرامج  ال�شلوكي  ال��ع��الج  ب��رام��ج 
ع������الج ال���ل���غ���ة وت���ن���م���ي���ة امل����ه����ارات 
واللغوية  واحل�����ش��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لأط���ف���ال ال��ت��وح��د ال��ذي��ن ت���رتاوح 

اأعمارهم بني 2 و17 �شنة.
تطوير  �شرورة  على  �شموه  و�شدد 
البيئية  ال��ظ��روف  وت��وف��ري  امل��رك��ز 
املتقدمة  والم��ك��ان��ي��ات  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

ل����الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى اخل���دم���ات 
و�شمان و�شولها لأكر عدد ممكن 

من اأطفال التوحد.
وتبادل �شموه خالل جولته حديثا 
اأب��وي��ا م��ع ع��دد م��ن اأط��ف��ال املركز 
والتقطت ال�شور التذكارية ل�شموه 

مع الأطفال.
حمد  م���رك���ز  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
اأحد  اأ�ش�شها  ربحية  غري  موؤ�ش�شة 
رج����ال الأم������ارات ال����ذي ج��ع��ل من 
اأول��وي��ات��ه خ��دم��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 

الأطفال ودجمهم باملجتمع.
وع��ر اأع�����ش��اء جمل�ص الأم��ن��اء يف 

•• اأبوظبي-وام:

 ح�����ش��ر ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���ام���د بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص دي����وان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ظ��ه��ر اأم�����ص يف بيت 
الإم����ارات  بق�شر  ال��ي��اب��اين  ال�����ش��اي 
عر�ص املرا�شم التقليدية لتح�شري 
وت���ق���دمي ال�������ش���اي ال���ي���اب���اين ال���ذي 
�شادو  اليابانية  باللغة  عليه  يطلق 
اع���داد وحت�شري وتقدمي  ف��ن  وه��و 
و�شاملة  فل�شفة خا�شة  وفق  ال�شاي 
ت�شتند  اليابانية  ال�شيافة  لطقو�ص 
مع  وال��ت��ج��اوب  الفني  الإب����داع  اإىل 
والتفاعل  الديني  والفكر  الطبيعة 

الجتماعي.

وقد  وال���روح���ي  ال��ث��ق��ايف  للتجديد 
���ش��م��م وب��ن��ي ه����ذا امل��ب��ن��ى م���ن قبل 
�شوكيا  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  خ���راء 
الدكتور  اإ���ش��راف  حتت  ال�شاي  بيت 
���ش��ني وت��ت��األ��ف ب��ال��ك��ام��ل م��ن امل���واد 

املح�شرة وامل�شحونة من كيوتو.
اأم������ا ط���ري���ق���ة ت���ق���دمي ال�������ش���اي اأو 
ال��ي��اب��ان��ي��ة فت�شمل  ال�����ش��اي  ط��ق��و���ص 
وال�شعائر  الطقو�ص  من  جمموعة 
وتعتر اليوم من الهوايات املحببة 
يقوم  العامل حيث  اليابان وعر  يف 
املهتمني  ال���ي���اب���ان���ي���ني  م����ن  ب��ع�����ص 
خ�شو�شية  درو���ص  بتلقي  بثقافتهم 
القيام  وي���ت���م  ال���ط���ري���ق���ة  ه�����ذه  يف 
ال�شاي  بتقدمي  بالطقو�ص اخلا�شة 

ال�شيخ حامد بن زايد  واأب��دى �شمو 
اآل نهيان اعجابه وا�شتح�شانه ملذاق 
حت�شريه  وطريقة  الياباين  ال�شاي 
اليابانيني  مت�����ش��ك  ت���وؤك���د  وال���ت���ي 
التطور  رغ��م  وتقاليدهم  برتاثهم 
الهائل الذي ت�شهده اليابان يف كافة 
املجالت كما ان هذه الطقو�ص ت�شكل 
اىل  و���ش��الم  حمبة  ر�شالة  رمزيتها 
العامل وتعر عن مدى ود واحرتام 
وتنقل  ل�شيوفه  ال��ي��اب��اين  ال�شعب 
الرتاث  ع��ن  م��ع��رة  ���ش��ورة  للعامل 
اليابان.  يف  والن�������ش���ان  وال��ث��ق��اف��ة 
هو  ال��ي��اب��اين  ال�شاي  بيت  اأن  ي��ذك��ر 
بال�شادو وهي طريقة  للتمتع  مكان 
مكان  اأ�شال  فهو  ال�شاي  لتح�شري 

يف غرفة خا�شة ذات طابع تقليدي 
ياباين وتوجد هذه الغرف يف بع�ص 
بع�ص  ي��ق��وم  كما  الثقافية  امل��ع��اه��د 
الأ�شخا�ص بتخ�شي�ص غرفة خا�شة 

يف البيت لهذا الغر�ص.
التي  ال�����ش��اي  ج��ل�����ش��ة  ت��ق��ت�����ش��ر  ول 
ت�����ش��ت��غ��رق ع����ادة ع���دة ���ش��اع��ات على 
اجل��ان��ب ال��ت��ح�����ش��ريي ف��ق��ط واإمنا 
تتعلق  ع���دة  اأم����ورا  لت�شمل  ت��ت��ع��داه 
املرافقة  والآداب  اخلا�شة  بالأجواء 
ال�شاي  من  النوع  ه��ذا  مثل  لتناول 
مثل تقا�شم حلظات روحية وقلبية 
والح���رتام  الن�شجام  مثل  جميلة 
حالة  اجلميع  ويعي�ص  اجلميع  بني 

�شفاء وي�شود ال�شالم والهدوء.

الثابت لدولة المارات وملوؤ�ش�شاتها وهيئاتها  املنهج  الماراتية الن�شاين ومن 
اخلريية ويف مقدمتها هيئة الهالل الحمر بتقدمي العون للمحتاجني اينما 
ملف  باعداد  تقوم  الهيئة  ان  وذك��ر  الفل�شطيني.  ال�شعب  ابناء  وبالذات  كانوا 
ال�شر  ه��ذه  بقاء  �شمود  مبايعزز  ابنائهم  لكفالة  ال�شحايا  با�شماء  متكامل 
ويعو�ص عليهم ولو بالقليل. جدير بالذكر ان حادث احلافلة الفل�شطينية التي 
ال�شعودية وت�شري  كانت تقل معتمرين فل�شطينيني كانت عائدة من الرا�شي 
ب�شاحنة كبرية  ا�شطدمت  امللك ح�شني  باجتاه ج�شر  الردنية  الرا�شي  داخل 
بعد فقدان ال�شائق ال�شيطرة عليها مما ادى اىل مقتل 15 فل�شطينيا وا�شابة 
�شمايل  وق��راه��ا  جنني  مدينة  م��ن  وجميعهم  اخ��ري��ن  �شخ�شا   35 م��ن  اك��رث 
ال�شفة الغربية. وقد هزت هذه الكارثة الفل�شطينيني واهايل ال�شحايا الذين 

جرى لهم ت�شييع ر�شمي و�شعبي اىل مثواهم الخري يف مدينة جنني . 

الوقاية منه والأعرا�ص التي تظهر على املري�ص.
وتوافد رواد املارينا مول على جم�شم القولون ال�شخم الذي ن�شبته اخلدمات 
الطبية للتعرف اإىل املر�ص وا�شتمعوا اإىل �شرح من الكادر الطبي للخدمات 

الطبية الذي قدم ن�شائح طبية مفيدة ب�شاأن الوقاية.
وقال الدكتور �شامح حممد فخري ا�شت�شاري اجلهاز اله�شمي يف اخلدمات 
القولون  ���ش��رط��ان  ملكافحة  العليا  اللجنة  ع�شو  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  الطبية 
اإمارة  مناطق  جميع  يف  اجل��اري  ال�شهر  نهاية  حتى  ت�شتمر  التي  احلملة  اإن 
املر�ص  م�شببات  ت�شرح  كتيبات  وتوزيع  توعوية  تت�شمن حما�شرات  ابوظبي 
وكيفية الوقاية منه وتعريف املواطنني واملقيمني باملر�ص وخماطره لتمكني 
الأفراد من جتنب م�شبباته والتاأكيد على اإجراء الفحو�ص الدورية الالزمة 

وغريها.
املر�ص وخماطره  بذلك  الأف��راد  زي��ادة معرفة  فائدة يف  للحملة  ان  واأو�شح 
م�شرياأ  �شالمتهم  على  حفاظا  الف�شلى  الوقاية  ط��رق  اتباع  على  والتاأكيد 
اأبوظبي يف احلملة ت�شهم يف تعزيز فعاليات  اأن م�شاركة هيئة ال�شحة -  اإىل 

التوعية ال�شحية التي تقوم بها �شرطة اأبوظبي.

•• القد�س-وام:

اأ�شر �شحايا  الماراتية م�شاعدات عاجلة اىل   قدمت هيئة العمال اخلريية 
من  ب��الده��م  اىل  عائدين  ك��ان��وا  فل�شطينيني  تقل  كانت  التي  احلافلة  ح��ادث 
الديار املقد�شة بعد اأداء العمرة. وقال ابراهيم را�شد مدير مكتب هيئة العمال 
بلغ  ال��ذي��ن  ال�شحايا  ب��اأي��ت��ام  تكفلت  الهيئة  ان  الغربية  ال�شفة  يف  اخل��ريي��ة 
عددهم 15 والذين ق�شوا يف حادث العمرة اثناء عودتهم اىل وطنهم قادمني 
�شخ�شا جراح خم�شة منهم   35 اي�شا  واأ�شيب  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
خطرية. واأو�شح الرا�شد ان الهيئة قدمت عر مكتبها يف فل�شطني م�شاعدات 
نقدية عاجلة ل�شر ال�شحايا ولذوي اجلرحى مل�شاعدتهم على تخطي حمنتهم 
وتكفلت اي�شا باأيتام املتوفني انطالقا من ا�شرتاتيجية هيئة العمال اخلريية 

•• اأبوظبي-وام:

على  واملقيمني  املواطنني  اأبوظبي  �شرطة  يف  الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  حثت 
اإجراء الفحو�ص الطبية الالزمة للك�شف املبكرعن مر�ص �شرطان القولون 
وامل�شتقيم ..مو�شحة اأنه يجب على الأفراد يف املرحلة العمرية من 40 اإىل 
75 عاما من الذكور والإناث اخل�شوع لتنظري القولون مرة واحدة كل 10 

�شنوات اأو فح�ص الدم يف الراز مرة كل �شنتني.
وعرفت اخلدمات الطبية اأول من اأم�ص مرتادي مركز املارينا مول يف اأبوظبي 
املري�ص  على  تظهر  التي  والأع��را���ص  منه  الوقاية  وط��رق  املر�ص  مب�شببات 
..وق��دم فريق �شرحا من خالل جم�شم �شخم  ال�شرطة املجتمعية  مب�شاركة 
للقولون مراحل املر�ص وطرق الوقاية منه اإ�شافة اإىل عر�ص اأفالم والتاأكيد 

على اأن الك�شف املبكر ي�شاعد على عملية ال�شفاء من املر�ص.
الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  خ��الل  من  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وكانت 
�شرطان  م��ن  للوقاية  حملة  اأطلقت  اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  هيئة  م��ع  وبالتعاون 
وطرق  املر�ص  مب�شببات  واملقيمني  املواطنني  لتعريف  وامل�شتقيم  القولون 

واخلدمات  واملالب�ص  والتجهيزات 
وتنظيم  ب���امل�������ش���ارك���ني  اخل����ا�����ش����ة 
امل�شابقة  ع���ن  اإع���الم���ي���ة  ح���م���الت 
املخ�ش�شة  واجل����وائ����ز  و���ش��روط��ه��ا 
احلملة  تفعيل  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
بامل�شابقات من  الإعالمية اخلا�شة 
خالل برنامج مرور اأبوظبي للحد 

م���ن احل������وادث امل����روري����ة م��ع��ا على 
ال��� في�شبوك -  ال��� توتري  الإن��رتن��ت 
جميع  ح��ول  والتن�شيق  يوتيوب  ال��� 
الأمور املتعلقة بالتوعية والتثقيف 
يدعم  مب�����ا  ر����ش���ال���ت���ه���ا  لإي���������ش����ال 

الأهداف املرجوة.
مبادرة حلبة  اأهمية  احلارثي  واأك��د 

تعتر  التي  اجلديدة  يا�ص  �شباقات 
املبادرات  اإىل  ت�شاف  مهمة  مبادرة 
املديرية  اأطلقتها  التي  املجتمعية 
�شائق  اأف�شل  مبادرة  اإحداها  اأخريا 
الثقافة  رف��ع  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ���ش��اب 
احليوية  ال���ف���ئ���ة  ل���ه���ذه  امل�����روري�����ة 

واملهمة يف جمتمعنا.

ا�ستطالع للراأي يف دولة االإمارات يظهر منو 
الدعم امل�ستمر للربنامج ال�سلمي للطاقة النووية

بلدية مدينة العني تطلق حملة اإزالة خملفات البناء 

•• اأبوظبي-وام: 

العاملية  ال�شت�شارية  الأب��ح��اث  �شركة  عن  �شادر  تقرير  نتائج  اأظ��ه��رت   
دولة  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�شلمي  للرنامج  امل�شتمر  ال��دع��م  ارت��ف��اع 

الإمارات العربية املتحدة.
�شملهم  الذين  الأف���راد  من  باملائة   82 اأن  اإىل  التقرير  نتائج  واأ���ش��ارت 
اأظهروا دعمهم لرنامج الطاقة النووية يف الإم��ارات ..كما  ال�شتبيان 
الطاقة  مب�شادر  يتعلق  فيما  ال���راأي  يف  كبريا  حت��ول  ال��درا���ش��ة  وج��دت 
الطاقة  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  الإج��اب��ات  م��ن  باملائة   55 اأن  حيث  التقليدية 
النووية تعد م�شدرا رئي�شيا لتوليد الطاقة وذلك يف املرتبة الثانية بعد 

النفط.
يدعمون  الإم��ارات��ي  ال�شعب  ثلثي  م��ن  اأك��رث  اأن  ال�شتبيان  او���ش��ح  كما 

الطاقة النووية ويقرون بدورها يف توفري فر�ص عمل للمواطنني.
وحني طلب من الأ�شخا�ص امل�شاركني يف ال�شتبيان و�شف الطاقة النووية 
يف دولة الإمارات وربطها بجمل ق�شرية ت�شمنت اأغلبية الإجابات توفري 
اأف�شل للطاقة و فعالة من ناحية التكلفة ..ودعم 82 باملائة من الذين 
التي  الإم����ارة  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  حمطة  اإن�����ش��اء  ال���ش��ت��ط��الع  �شملهم 
ي�شكنون فيها ..وكان الدعم اأقوى بني املواطنني الإماراتيني بن�شبة 89 

باملائة منهم ممن يدعمون بناء حمطة الطاقة النووية يف اإمارتهم.
اأربع حمطات للطاقة النووية ال�شلمية  وت�شعى دولة الإمارات اىل بناء 

لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
وانطلقت اأعمال الإن�شاء العام املا�شي ومن املقرر اإجناز املحطة الأوىل 
الالزمة من اجلهات  الت�شاريح  2017 يف حال احل�شول على  عام  يف 
التنظيمية ..وتتوىل موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية م�شوؤولية تطوير 

برنامج الطاقة النووية يف دولة الإمارات.
الأبحاث  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  ك��الرك  هاميلنون  �شتيفن  وق��ال 
بني  وا�شحة  �شلة  وج��ود  تظهر  النتائج  ه��ذه  ان  العاملية  ال�شت�شارية 
الوعي حول فوائد الطاقة النووية والدعم ال�شعبي لقرارات احلكومة 

اأك��رث تنوعا  ال��ذي تتجه فيه دول��ة الإم���ارات نحو اقت�شاد  ..ويف الوقت 
القت�شادي  بالنمو  املرتبطة  بالق�شايا  اأكرث  املواطنون مدركون  اأ�شبح 
وا�شتدامتها  الطاقة  واأم��ن  الطاقة  م�شادر  لتنويع  احلاجة  وبالأخ�ص 
..م�شريا اىل ان الدرا�شة اأظهرت ازديادا يف الوعي حول الطاقة النووية 
يف الإمارات بنحو 11 باملائة واأن نحو 89 باملائة من ال�شكان يعتقدون 

اأن الطاقة النووية ال�شلمية مهمة للغاية مل�شتقبل الدولة.
ازداد  اأن��ه حني  اإىل  اأ�شارت  البحث اجلديد  نتائج  ان  واأ�شاف هاميلتون 
ازداد  فيه  املعتمدة  والتقنيات  النووية  الطاقة  لرنامج  والفهم  الوعي 
دعم �شكان دولة الإمارات للرنامج .. وعلى الرغم من احلاجة لتقدمي 
الطماأنينة حول كيفية تخزين الوقود امل�شتهلك �شهد ال�شتطالع تراجع 
 .. النووية  الطاقة  ملحطات  العامة  بال�شالمة  املتعلقة  امل��خ��اوف  ن�شبة 
وميكن اأن تعزى هذه النتائج اإىل برامج التوعية العامة وا�شعة النطاق 
واجلهود التي تبذلها دولة الإمارات وموؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 

وغريها من اجلهات املعنية بالرنامج .
دي�شمر  �شهر  اجرت يف  العاملية قد  ال�شت�شارية  الأبحاث  �شركة  وكانت 
اأ�شرة من  750 رب  ا�شتطالعا ت�شمن مقابالت �شخ�شية مع   2012
�شكان دولة الإمارات ..واأجري ال�شتطالع وفقا ملعايري مراقبة اجلودة 
التي تعد املمثل الإح�شائي ل�شتطالع الآراء على م�شتوى الدولة وتعمل 

بن�شبة خطاأ اقل او اكرث من 3.7 باملائة وبن�شبة 95 باملائة دقة.
املحددة  النمو  ا�شرتاتيجيات  ح��ول  لعمالئها  امل�شورة  ال�شركة  وت��ق��دم 
اخلا�شة بالأ�شواق اجلديدة واحللول املبتكرة وتغيري العالمة التجارية 
يف  والعميقة  الطويلة  جتربتها  على  مرتكزة  امل�شلحة  اأ�شحاب  واإدارة 
جمال تقدمي حلول ال�شوق الرائدة. ومن خالل تواجدها يف 80 دولة 
حول العامل قامت ال�شركة باإجراء مقابالت مع امل�شتهلكني حول العامل 
الأف���راد �شمن كل  �شلوك وم��واق��ف  اأخ���رى ملعرفة  �شركة  اأي  م��ن  اأك��رث 
اأنها جزء من  ..كما  العامل  �شيا�شية يف  اأو  اقت�شادية  اأو  ثقافية  منطقة 
ال�شوق  بحوث  يف  املتخ�ش�شة  املجموعات  اأك��ر  اإح��دى  كنتار  جمموعة 

وال�شت�شارات. 

•• العني-وام: 

خملفات  لإزال��ة  حملة  العني  مدينة  ببلدية  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأطلقت 
ملدة  ت�شتمر  وال��ت��ي  مدينتي  جمال  على  احل��ف��اظ  م�شروع  �شمن   - البناء 
اخلم�ص  القطاعات  م��ن  ال��ب��ن��اء  خملفات  اإزال����ة  مت�شمنة   - ا�شهر  ث��الث��ة 
مبدينة العني وهي القطاع ال�شمايل والقطاع اجلنوبي والقطاع ال�شرقي 

والقطاع الغربي وقطاع و�شط املدينة.
واأفاد هزام عبد اهلل الظاهري رئي�ص ق�شم اإدارة النفايات ال�شلبة م�شوؤول 
-حملة جمال مدينتي بدون خملفات البناء - ان هذه احلملة تاأتي �شمن 
�شل�شلة حمالت تقوم بها بلدية مدينة العني من خالل اإزالة كل ما يوؤدي 

لت�شويه مظهرها من املخلفات.
وبداأت مراحل احلملة بامل�شح امليداين من قبل مراقبي اإدارة ال�شحة العامة 
ن�شبة  لقيا�ص  وذل��ك  املدينة  يف  اخلم�شة  القطاعات  واأح��ي��اء  مناطق  على 
امليداين  امل�شح  نتائج  حتليل  مت  ثم  وم��ن  فيها  الع�شوائية  البناء  خملفات 
البناء  خملفات  على  حتتوي  منطقة   84 وج��ود  عن  اأ�شفر  ال��ذي  املبدئي 
عمل  فريق  ت�شكيل  مت  �شوئها  على  والتي  خمتلفة  مواقع  يف  الع�شوائية 
خدمات  قطاع  مع  التن�شيق  بعد  وذلك  الالزمة  واملعدات  الآليات  وجتهيز 
انطالق  لبدء  زمني  برنامج  ت�شكيل  وج��رى  بالبلدية.  املختلفة  املناطق 
واآليات  اإج��راءات  اإىل  اإ�شافة  اإىل نهايتها وحتديد مناطق احلملة  احلملة 

العمل يف نقل خملفات البناء وكيفية التخل�ص منها.
اجلنوبي  القطاع  يليه  ال�شرقي  القطاع  يف  اأعمالها  اأوىل  احلملة  وب���داأت 
الغربي  القطاع  اأعمالها يف  �شتتخذ احلملة  املدينة بعدها  ثم قطاع و�شط 
العامة  ال�شحة  اإدارة  اأن  الظاهري  واأ���ش��اف  ال�شمايل.  بالقطاع  منتهية 
ع��ن مثل هذه  الإب���الغ  اأو  البحث  املجتمع يف  اأف���راد  اإ���ش��راك  على  حر�شت 
املخلفات التي ت�شوه املظهر العام للمدينة وت�شر بالبيئة وذلك من خالل 
توزيع ا�شتمارات على �شريحة من قاطني مدينة العني حتوي ح�شر اأماكن 
احلملة  يف  للعاملني  يت�شنى  حتى  بال�شور  توثيقها  مع  املخلفات  تواجد 

الو�شول اإىل املواقع الأكرث عر�شة ملخلفات البناء للتخل�ص منها.
اإر�شاد  على  العمل  الن�شائيه  امل��واق��ع  زي��ارة  على  ع��الوة  احلملة  وتت�شمن 
العاملني يف خمتلف مواقع البناء على طرق التخل�ص ال�شليمة من خملفات 
البناء وتوجيههم باملخالفات والإجراءات القانونية التي �شيتم حتريرها يف 

حال عدم اللتزام بنظافة املوقع.
وتنا�شد اإدارة ال�شحة العامة جميع �شكان وقاطني مدينة العني بالتعاون 
امل�شاهمة  يف  والرئي�شي  امل��ه��م  دوره���م  على  م��وؤك��دة   .. احلملة  ف��ري��ق  م��ع 
اأو الإبالغ عن الأفراد  والتعاون بالإبالغ عن اأماكن وجود خملفات البناء 
للقوانني  واملخالفة  بالبيئة  امل�شرة  ال�شلوكيات  هذه  من  للحد  وال�شركات 
املعمول بها يف دائرة ال�شوؤون البلدية وذلك من خالل الت�شال على مكتب 

طوارىء بلدية مدينة العني .
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دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا 
ت�ستمع ل�سهود االإثبات يف ق�سية التنظيم ال�سري

اأبوظبي-وام:
ال��دول��ة يف  اأم��ن  دائ��رة  ن�شه:عقدت  يلي  فيما  بيانا �شحفيا  العدل  وزارة  اأ���ش��درت 
اأم�ص  الثالثة �شباح  العلنية  اأبوظبي جل�شتها  العليا مبقرها يف  املحكمة الحتادية 
املتهمني  ق�شية  يف  الإث��ب��ات  ل�شهود  لال�شتماع  ال��ه��اج��ري  ف��الح  القا�شي  برئا�شة 
بالنتماء اإىل التنظيم ال�شري غري امل�شروع. وقد بلغ عدد احل�شور يف جل�شة اأم�ص 
129 �شخ�شا من بينهم املتهمني واملتهمات ممن ح�شروا اجلل�شة املا�شية وبع�ص 
ذويهم بجانب 15 من ال�شحفيني و6 من اأع�شاء منظمات املجتمع املدين و6 من 
ت�شتاأنف  اأن  املقرر  الإثبات..ومن  و�شهود  العامة  النيابة  اأع�شاء  من  و5  املحامني 

املحكمة جل�شتها �شباح اليوم الثالثاء ملوا�شلة ال�شتماع ل�شهود الإثبات.

ال�سحة حتذر من ا�ستخدام مادة اأزيرثومي�سني يف املنتجات الدوائية 
اأي�شا نف�ص الأثر بالن�شبة لإطالة فرتة كيو تي يف ر�شم تخطيط القلب 
بالإ�شافة لالأخطار الأخرى. واأكد الدكتور الأمريي اأنه على املر�شى 
ومتابعة  ا�شتخدامها  عن  التوقف  عدم  املذكورة  للمادة  امل�شتخدمني 
الداخلية  الن�شرة  املنتجة حتديث  ال�شركات  على  واأن��ه يجب  اأطبائهم 
للمنتجات احلاوية على مادة اأزيرثومي�شني لت�شمل املعلومات املذكورة 
اأع����اله. ون�����ش��رت ال�����وزارة ق��ائ��م��ة ب��اأ���ش��م��اء الأدوي�����ة امل�شجلة م��ن مادة 
ال�شحة  ب��وزارة  الدوائية  والرقابة  الت�شجيل  اإدارة  يف  اأزيرثومي�شني 

علما باأن الدواء الواحد قد يتواجد يف اأكرث من حجم اأو عبوة.
الت�شجيل  اإدارة  م��ع  التوا�شل  ���ش��رورة  اإىل  الأم���ريي  ال��دك��ت��ور  ولفت 
والرقابة الدوائية يف وزارة ال�شحة يف حال حدوث اأية اأعرا�ص جانبية 
من خالل ملء ال�شتمارة اخلا�شة بالآثار اجلانبية للدواء واملتوفرة 

عر الريد الإلكرتوين اأو الت�شال املبا�شر بالوزارة . 

انتظام �شربات القلب الأمر الذي ميكن ان يحدث الوفاة وذلك مثل 
امل�شادات  ملجموعة  تنتمي  ال��ت��ي  الأخ���رى  احليوية  امل�����ش��ادات  معظم 
الأكرث  املر�شى  ان  اإىل  ولفت  الكبرية.  اجلزيئات  ذات  املاكروليدية 
يعانون من �شربات غري منتظمة  الذين  املذكور هم  للخطر  تعر�شا 
يف  واملغني�شيوم  البوتا�شيوم  من  منخف�شة  م�شتويات  وم��ن  القلب  يف 
الدم والذين يعانون من معدل �شربات قلب طبيعية بطيئة والذين 
اأدوي��ة تطيل فرتة كيو تي يف ر�شم تخطيط القلب والذين  يتناولون 
يعانون اأمرا�ص اأخرى يف القلب. وقال اإن وزارة ال�شحة اأو�شت ممار�شي 
الرعاية ال�شحية ب�شرورة اأخذ الحتياطات الالزمة عند و�شف هذه 
املادة الدوائية ملر�شاهم مع عدم و�شعه خارج الإطار املحدود له حيث 
من  اأو  املاكروليد  جمموعة  من  �شواء  البديلة  احليوية  امل�شادات  ان 
خارج هذه املجموعة مثل امل�شادات من جمموعة الفلوروكينونلون لها 

••  دبي-وام:

ومدراء  الطبية  املناطق  م���دراء  اإىل  تعميما  ال�شحة  وزارة  اأ���ش��درت   
والعيادات  امل��راك��ز  يف  والأط���ب���اء  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�شت�شفيات 
ب�شرورة  يق�شي  واخلا�شة  احلكومية  ال�شيدليات  م��دراء  و  ال�شحية 
التي حتتوي  الطبية  امل�شتح�شرات  اأخذ احليطة واحل��ذر عند و�شف 
املنتجات  من  الكثري  تركيب  يف  تدخل  التي  اأزيرثومي�شني  م��ادة  على 
الدوائية. واأو�شح الدكتور اأمني ح�شني الأمريي وكيل وزارة ال�شحة 
الغذاء  ادارة  ان  وال��رتاخ��ي�����ص  الطبية  امل��م��ار���ش��ات  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د 
الدوائية  امل���ادة  ا�شتخدام  ح��ول  حت��ذي��را  اأ���ش��درت  الأمريكية  وال���دواء 
حدوث  ت�شبب  قد  كونها  حيوي  كم�شاد  وامل�شتخدمة  اأزيرثومي�شني 
تغريات غري طبيعية يف الن�شاط الكهربائي للقلب ما قد ي�شبب عدم 

وفد من جامعة كولومبيا ي�سيد بدعم ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة

•• املنطقة الغربية – الفجر:

التعاونية  ال��ظ��ف��رة  جمعية  تعقد 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ال����ي����وم ال���ث���الث���اء ب�����ش��ال��ة اأف������راح 
مدينة زايد وذلك يف متام ال�شاعة 
الرابعة م�شاًء ويف حالة حالة عدم 
�شيكون  القانوين  الن�شاب  اكتمال 
ال�شاعة  مت��ام  يف  ال��ث��اين  الجتماع 
اليوم  ن��ف�����ص  م�����ش��اًء يف  اخل��ام�����ش��ة 

واملكان املحددين . 
واأو�شح �شامل اأحمد املزروعي اأمني 
ان  التعاونية  الظفرة  جمعية  �شر 
تالوة  يت�شمن  الج��ت��م��اع  ج���دول 
حم�شر اجلل�شة ال�شابقة للجمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ي��ه��ا ، 
وتقرير جمل�ص الإدارة عن ن�شاط 
اجلمعية ومركزها املايل عن ال�شنة 
دي�شمر   13 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
2012 ، اىل جانب عر�ص تقرير 

لالإطالع  الجتماع  قبل  ا�شبوعني 
عليها من قبل الأع�شاء كما �شيتم 
اأع�شاء  اإبراء ذمة  خالل الجتماع 
جمل�ص الإدارة عن اأعمالهم خالل 
دي�شمر   13 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال�����ش��ن��ة 
ذمة  اإب���������راء  وك����ذل����ك   ،  2012
اأعمالهم  ع��ن  احل�����ش��اب��ات  مدققي 
عن ال�شنة املالية 2012 ، وتعيني 
 2013 للعام  احل�شانبات  مراقب 

وحتديد اأتعابه . 
وطالب املزروعي ال�شادة امل�شاهمني 
احل�����ش��ور اىل م��ق��ر الج��ت��م��اع يف 
معهم  م�شطحبني  امل��ح��دد  امل��وع��د 
ال���ع�������ش���وي���ة ؛ وي���ج���وز  ب����ط����اق����ات 
عنهم  ي��ن��ي��ب��وا  اأن  ل��ل��م�����ش��اه��م��ني 
اأن  الأع�شاء وليجوز  غريهم من 
ي��ن��وب اأح���د ع��ن اأك���رث م��ن �شخ�ص 
واحد ، وعلى النائب اأن ي�شطحب 
للمندوب  الع�شوية  ب��ط��اق��ة  م��ع��ه 

عنه لإثبات الإنابة . 

احل�شابات  عن  احل�شابات  مدققي 
اخلتامية للعام 2012. 

ج�����دول  ان  امل������زروع������ي  وا������ش�����اف 
الت�شديق  اي�شاً  ي�شمل  الجتماع 
على احل�شابات اخلتامية وامليزانية 
والن�شب   2012 للعام  العمومية 
م�شرياً  الأرب��اح  لتوزيع  املقرتحية 
معرو�شة  كانت  احل�شابات  ان  اىل 
يف م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي ملدة 

•• اأبوظبي-وام:

اأ���ش��اد وف��د م��ن جامعة كولومبيا   
ميداليا  األي�ص  الدكتورة  برئا�شة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بدعم 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام 
املجل�ص  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
وتوفري  التعليم  جم��ال  يف  للمراأة 
ميادين  ك���اف���ة  يف  ال��ع��م��ل  ف���ر����ص 

احلياة.
الوفد ملقر  زي��ارة  جاء ذلك خالل 
الحتاد الن�شائي العام يف ابوظبي 

�شباح اأم�ص.
واأثنى الوفد الذي ا�شتقبلته �شعادة 
ال�����ش��وي��دي مديرة  خ��ل��ي��ف��ة  ن����وره 
الحتاد الن�شائي العام على جهود 
�شوؤون  بكافة  واه��ت��م��ام��ه  الحت���اد 
املراأة وامل�شاعدة يف و�شع القوانني 

وال�شرتاتيجية  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
عليها  ب��ن��اء  يعمل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
وت����ع����رف����وا ع���ل���ى جم�������الت عمل 
الحت�������اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال����ع����ام واأه�����م 
التي حققها يف جمال  الإجن���ازات 
امل�شاهمة  امل��راأة عن طريق  متكني 
مبراجعة  وف���ع���ال  دوري  ب�����ش��ك��ل 
الت�شريعات اخلا�شة باملراأة وتنمية 
جم���ال  ويف  ق����درات����ه����ا  وت���ط���وي���ر 
واملراأة  ع��ام  ب�شكل  املجتمع  خدمة 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص ك��م��ا ت��ع��رف الوفد 
على جهود الحتاد الن�شائي العام 
وتاأهيلها  امل����راأة  متكني  جم��ال  يف 
طريق  ع��ن  ال�شيا�شية  للم�شاركة 
تبني عدة م�شروعات منها م�شروع 
العربيات  الرملانيات  دور  تعزيز 
امل�شاريع  اأه����م  م���ن  ي��ع��ت��ر  ال����ذي 
التي �شاهمت بن�شر الوعي باأهمية 

امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة.
واط��ل��ع ال��وف��د على جت��رب��ة مركز 

الوجهات  م��اب��ني  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
ال�شياحية الأخرى كوجهة ثقافية 
ت�شميم  اأن��ه مت  اإىل  عاملية م�شريا 
اأ�شهر  ق���ب���ل  م����ن  امل���ت���اح���ف  ه�����ذه 
اأن  راع����وا  ح��ي��ث  ع��امل��ي��ا  امل�شممني 
تعك�ص الثقافة العربية ال�شالمية 
كمعامل  ت��ت��م��ي��ز  واأن  الإم���ارات���ي���ة 
الت�شاميم  ت���ل���ك  يف  ح�������ش���اري���ة 
قطاع  ي�����خ�����دم  ك����ي����ف  م���و����ش���ح���ا 

ال�شياحة توجه احلكومة.
ق���اع���ة اجل���وه���رة  ال����وف����د  زار  ث����م 
واأب���دى  ال��ع��ام  الن�شائي  ب��الحت��اد 
التي  واجلوائز  بالأو�شمة  اإعجابه 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��ت 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك م����ن عدة 
ج��ه��ات ع��امل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وحملية 
اأعمال جليلة  ملا تقدمه من  نظرا 

يف املجالت الإن�شانية.
ال�شناعات  اإدارة  اأي�شا  الوفد  وزار 
الرتاثية واحلرفية وا�شتمعوا من 

وثقافيا  ���ش��ح��ي��ا  ت��دع��م��ه��ا  ال���ت���ي 
احلياة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وراف����ق وف���د جامعة 
رئي�ص  ال��ف��ال���ش��ي  رمي  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
ال�شرتاتيجي  الت�������ش���ال  ق�����ش��م 
للمجل�ص  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وق���د ع���ر ال���وف���د عن 
اإعجابه الكبري مبا يقدمه الحتاد 
ومبادرات  م�شاريع  م��ن  الن�شائي 
ت�����ش��اه��م يف ���ش��ق��ل م���ه���ارات امل����راأه 
وزيادة  الإبداعية  قدراتها  وتنمية 

الوعي والثقافة لديها.
تقدمه  م��ا  على  ال��وف��د  اأث��ن��ى  كما 
ال����رتاث����ي����ة  ال���������ش����ن����اع����ات  اإدارة 
الن�شائي  ب����الحت����اد  واحل���رف���ي���ة 
اإحياء للحرف الرتاثية  العام من 
الأ���ش��ي��ل��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا من 

الندثار.
و����ش���اه���د ال����وف����د خ�����الل ال����زي����ارة 
فيلما وثائقيا عن تاأ�شي�ص الحتاد 

موجزا  عر�شا  والثقافة  لل�شياحة 
نظره  ت�����ش��م��ن  ال�����زائ�����ر  ل���ل���وف���د 
ع���ام���ة ع��ل��ى ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ة يف 
التطور  وم����دى  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
ال��ي��ه الم����ارة وعلى  ال���ذي و�شلت 
اآل���ي���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م وامل��ت��اب��ع��ة واأه���م 
امل�شاريع ال�شياحية املوجوده حاليا 

وامل�شتقبلية.
واأل����ق����ى ال���ظ���اه���ري ال�������ش���وء على 
م�����ش��اري��ع امل��ن��ط��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
حتتوي  والتي  ال�شعديات  جزيرة 
هي  رئي�شية  متاحف  ث��الث��ة  على 
م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي وال���ذي 
عام  ن���ه���اي���ة  اف���ت���ت���اح���ه يف  ���ش��ي��ت��م 
زاي���د  ال�����ش��ي��خ  وم��ت��ح��ف   2015
افتتاحه  ���ش��ي��ت��م  ال�����ذي  ال���وط���ن���ي 
ومتحف   2016 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
اجلوجنهامي الذي �شيتم افتتاحه 
واأو����ش���ح   2017 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
الظاهري اأن هذه امل�شاريع �شتعزز 

كافة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة 
اإم���ارات ال��دول��ة وم��ا حققه املركز 
م��ن اإجن�����ازات قيمة يف جم���ال مل 
واطلعوا  وتوعيتها  الأ���ش��رة  �شمل 
كذلك على ما يقدمه مكتب دعم 

توظيف املواطنات من خدمات.
وتعرف الوفد على م�شروع الأ�شر 
ت�شجيع  على  يعمل  ال��ذي  املنتجة 
وامل�شاهمة  الإن����ت����اج  ع��ل��ى  امل�������راأة 
يف زي������ادة ال���دخ���ل الأ�����ش����ري عر 
ا�شتغالل اأوقات الفراغ وال�شتفادة 
منها كما اطلع على جتربة متكني 
امل�����راأة يف امل��ج��ال ال��ري��ا���ش��ي التي 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  ي��ن��ف��ذه��ا الحت����اد 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع جل���ن���ة الإم��������ارات 

للريا�شة الن�شائية.
من جهة اخرى قدم حممد خلفان 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر اجل���ودة والأداء 
ال�شيا�شيات  اإدارة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
وال�شرتاتيجيات يف هيئة اأبوظبي 

الإدارة  م��دي��رة  ل��ول��وه احل��م��ي��دي 
التلي  م�شغل  ع��ن  وايف  ���ش��رح  اإىل 
وم�شغل  ال����ورود  �شناعة  وم�شغل 
اإ�شافة  الن�شيج  وم�شغل  اخلو�ص 
اىل املعر�ص الدائم و�شاهد مظاهر 
لالأ�شرة  ���ش��اب��ق��ا  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 
الإمارتية وطقو�ص العر�ص وزهبة 
الذي  وال��ذه��ب  وثيابها  ال��ع��رو���ص 
ا�شتمع  وكذلك  واملندو�ص  ترتديه 
الوفد اإىل طقو�ص احتفال املك�شار 
الذي ل زالت بع�ص القبائل تتبعه 
اإىل يومنا هذا يف الأعرا�ص واطلع 
على لوحات تعك�ص طبيعة احلياة 
عمل  اأ�شا�ص  كانت  التي  البحرية 
الرجل واأبدى الوفد اإعجابه ببيت 
ال�شعر امل�شنوع يدويا من ال�شوف 

الطبيعي املوجود يف املعر�ص.
ويف خ��ت��ام ال����زي����ارة ق����دم الحت����اد 
الن�شائي للوفد يف خيمة ال�شيافة 

املاأكولت ال�شعبية الإماراتية.

ختام فعاليات اأ�سبوع املرور بالغربية تعاونية الظفرة تعقد اجتماع اجلمعية العمومية اليوم 
•• املنطقة الغربية - الفجر:

اأ�شبوع املرور اخلليجي والذي  اختتمت بلدية املنطقة الغربية فعاليات 
تقام فعالياته على م�شتوى دولة الإمارات العربية املتحدة، ودول جمل�ص 
التعاون اخلليجي حتت �شعار »غايتنا �شالمتك«، يف حماولة جادة منها 
مل�شاركة موؤ�ش�شات الدولة يف احلّد من احلوادث املرورية، ول�شيما تلك 
التي تقع باملنطقة الغربية، خ�شو�شاً يف ظل الهتمام املتزايد من اأجل 
درا�شة اأ�شباب معدلت الوفاة التي تنجم عن حوادث املرور على الطرقات 
والعمل على خف�ص اأعداد احلوادث املرورية من خالل حت�شني و�شيانة 
وم�شتخدمي  للجمهور  امل���روري  ال��وع��ي  م�شتوى  ورف���ع  ال��ط��رق  �شبكة 
ق�شم  وبالتعاون مع  الغربية  املنطقة  بلدية  الطريق لذلك، فقد قامت 
مرور املنطقة الغربية بتنفيذ عدد من الرامج التوعوية حول ال�شالمة 

املرورية يف مدن املنطقة الغربية.
الأن�شطة  م��ن  اخل��ل��ي��ج��ي جم��م��وع��ة  امل����رور  اأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ّي��ات  ت�شمنت 
التوعوية عن ال�شالمة املرورية بهدف تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء 
امل��روري لديهم.  الوعي والتثقيف  ب�شلوك م�شتخدمي الطريق، وزي��ادة 
كما مت ا�شتهداف الفئات العمرية ال�شابة �شمن برامج التوعية وذلك من 
التقيد بال�شرعات  اأهمية  التوعوية حول  خالل �شل�شلة من املحا�شرات 
القانونية واللتزام با�شتخدام اأحزمة الأمان، وجتنب ا�شتخدام الهاتف 
املخ�ش�شة  الأماكن  الطريق من  القيادة، و�شرورة عبور  اأثناء  املتحرك 
التجاوز  وع��دم  احل��م��راء،  ال�شوئية  ب��الإ���ش��ارات  والل��ت��زام  امل�شاة،  لعبور 

اخلاطئ واأي�شا احلذر من اأخطاء الآخرين.
كما مت تنفيذ حملة توزيع مطويات توعية على موظفي بلدية املنطقة 
الغربية و�شائقي املركبات وتقدمي بع�ص الهدايا الدالة على اأ�شبوع املرور 

والتي حتمل بني طياتها ر�شالة توعية حول ال�شالمة املرورية.
و عقدت عدة حما�شرات لعمال ال�شركات العاملة �شمن حرم الطريق 
�شواء يف اأعمال الزراعة والري اأو اأعمال �شيانة وتاأهيل الطرق وغريها 
بهدف زيادة الوعي والتثقيف حول �شالمة العمال خالل فرتة عملهم 
بالقرب من الطريق حر�شا على �شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي الطريق 
وذلك من خالل تقدمي اإر�شادات توعوية يف تلك املحا�شرات بالإ�شافة 

اإىل توزيع من�شورات توعوية وهدايا تذكارية عليهم.
وعلى �شعيد اآخر،

ال�شغرية  العمرية  الفئات  امل��دار���ص من  ور���ص عمل لطالب  تنفيذ   مت 
ومرحلة التعليم الأ�شا�شي �شملت م�شابقات واأعمال ر�شم وتلوين لكافة 
اأذهان الأطفال  باأ�شبوع املرور حتى يزرع يف  العنا�شر املرورية واملتعلقة 
منذ ال�شغر الثقافة املرورية واأهمية احرتام الطريق واتباع العالمات 
املرورية التى تنظم حركة ال�شري وكذلك اأهمية اتباع التعليمات الآمنه 

لركوب حافالت املدار�ص حر�شاً على �شالمتهم.

كما نظمت البلدية حما�شرات مل�شرفات احلافالت لبع�ص املدار�ص لتوعية 
خروجهم  وقت  من  املدار�ص  لطالب  ال�شالمة  اإر���ش��ادات  على  امل�شرفات 
اإىل  وو�شولهم  منها  نزولهم  احلافلة حتى  �شعودهم  واأثناء  املنزل  من 

املدر�شة ومن ثم عودتهم اإىل املنزل مرة اأخرى ب�شالم واأمان.
ب��ه��دف حتفيز  ل��ل��ط��الب  ت��وع��وي��ة م���روري���ه  ك��م��ا مت تنظيم م�����ش��اب��ق��ات 
بالعمل  املتعلقة  املفاهيم  بع�ص  على  والتعرف  البحث  على  امل�شاركني 
املروري والقوانني املنظمة له والإر�شادات التوعوية التي يجب اللتزام 

بها.
ومن جانبها قامت اإدارة الطرق يف بلدية املنطقة الغربية بحملة اإزالة 
اللوحات املرورية الر�شادية والتحذيرية املت�شررة واملتهالكة وا�شتبدالها 

باأخرى جديدة 
كما نفذت اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية مبدينة زايد حملة مكثفة 
على  املرورية  اللوحات  عند  الروؤية  تعيق  التى  ال�شجار  واإزال��ة  لتقليم 
جانبي ال�شارع الرئي�شي ويف اجلزيرة الو�شطية لتح�شني م�شتوى الروؤية 

لل�شائقني وجتنباً لوقوع حوادث مرورية.
املنطقة  ال��ط��رق يف  امل��روري��ة على  لل�شالمة  وت��ع��زي��زا  ال�����ش��دد  ه��ذا  ويف 
الغربية، فقد نفذت بلدية املنطقة الغربية عدداً من امل�شروعات ال�شغرية 
املنطقة  مدن  يف  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  ورفع  لتح�شني  واملتو�شطة 
الغربية منها اإن�شاء مطبات تخفيف ال�شرعة يف ال�شارع الرئي�شي مبدينة 
غياثي ويف عدد من ال�شوارع الداخلية مبدينة زايد وطريق الكورني�ص 
ال�شوارع  لبع�ص  الطريق  وتخطيط  املرورية،  اللوحات  و�شيانة  باملرفاأ، 
باقي  تنفيذ  ب�شدد  الآن  الغربية  املنطقة  بلدّية  واأّن  كما  الرئي�شية، 

م�شاريع اإن�شاء و�شائل تهدئة ال�شرعة يف باقي مدن املنطقة الغربية.
الغربية  املنطقة  بلدية  ع��ام  مدير  امل��رر  م��ب��ارك  م�شبح  �شعادة  و���ش��رح 
املتعلقة  بامل�شاريع  ب��ال��غ��اً  اإه��ت��م��ام��اً  ت��ويل  الغربية  املنطقة  بلدية  ب���اأن 
توافرها  ال��واج��ب  الول���وي���ات  اه��م  م��ن  ان��ه��ا  امل��روري��ة حيث  بال�شالمة 
للمواطنني واملقيمني يف املنطقة وتقوم بلدية املنطقة الغربية بدرا�شة 
ومراجعة كافة الأمور املتعلقة بال�شالمة املرورية بالتعاون مع ال�شركاء 
ال�شرتاتيجيني بهذا اخل�شو�ص من خالل اللجنة امل�شرتكة لل�شالمة 
اإدارة  واحللول املرورية واللجان الفرعية املنبثقة عنها ب�شراكة كل من 
�شرطة  يف  وال��دوري��ات  امل��رور  مبديرية  الطرق  و�شالمة  امل��رور  هند�شة 
وبلدية  النقل  ودائ��رة  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  وجمل�ص  اأبوظبي 
الغربية وذلك  املنطقة  بلدية  العني مع  وبلدية مدينة  اأبوظبي  مدينة 
املرورية  احل����وادث  م��ن  للحد  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  لتحقيق 

والوفيات الناجمة عنها.
كما يهيب �شعادته بكافة م�شتخدمي الطريق و�شائقي املركبات بتوخي 
احليطة واحلذر اأثناء القيادة واللتزام بقواعد ال�شري واملرور لأن غايتنا 

�شالمتك . مدير عام حماكم دبي يكرم موظفي اإدارة الق�سايا املدنية

قن�سل عام الدولة يف بر�سلونة يلتقي 
رئي�س اإقليم كتالونيا 

كرم الدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم 
دبي عدد من موظفي اإدارة الق�شايا املدنية، وذلك يف 
جميع  لتكرمي  اإطالقها  مت  التي  �شكراً  م��ب��ادرة  اإط��ار 
والإداري���ة  الق�شائية  الهيئة  م��ن  الوظيفية  ال��ك��وادر 
يف حماكم دب��ي، وذل��ك يف اإط��ار حتقيق روؤي��ة الدائرة 

الريادة يف عمل املحاكم ، 
من خالل تعزيز البيئة الداخلية املحفزة على الإبداع 
الب�شرية  امل��وارد  على  واملحافظة  وا�شتقطاب  والتميز 

ذات الكفاءة العالية.
حيث قام مدير عام حماكم دبي بتكرمي املوظفني يف 

اأماكن عملهم، حيث كرم كاًل من حممد عبدالرحمن 
يف  املتميزة  جلهودهم  تثميناً  امل��دين  �شالح  وحممد 
اآم��ن��ة عبيد  م��ن  ك��اًل  ت��ك��رمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإدارة، 
ال��ع��ب��ار رئ��ي�����ص �شعبة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة، و 
الغزايل،  فازعة حممد يحي  العمالء  من�شقي خدمة 
وفاطمة علي عبداهلل املرزوقي، وعزه عزمي البلو�شي، 
وتوجه  ح�شن،  احمد  وف��رزان��ة  احمد،  ا�شحاق  والهام 
ر�شا  ن�شبة  رفع  على جهودهم يف  ال�شكر  بجزيل  لهم 
حممد  دروي�����ص  بح�شور  وذل���ك  ال���دائ���رة،  متعاملني 

م�شبح مدير ادارة الق�شايا املدنية وروؤ�شاء الق�شام.

•• بر�صلونة-وام:

 التقى �شعادة �شلطان علي احلربي قن�شل عام الدولة 
اإقليم كتالونيا  ارتور ما�ص رئي�ص  يف بر�شلونة معايل 
وذلك بق�شر الرئا�شة يف العا�شمة الكتالونية بر�شلونة 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  البانيانا  روج���ر  م��ع��ايل  بح�شور 

احلكومة الكتالونية.
اإ���ش��ت��ع��را���ص ال��ع��الق��ات الثنائية  ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  بني  املتميزة 
والإ�شتثمارية  التجارية  العالقات  وخا�شة  الإ�شبانية 

للدولة مع اإقليم كتالونيا.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر يف �شبل تعزيز 
كتالونيا  واإقليم  ال��دول��ة  ب��ني  القت�شادية  العالقات 
ذات  القت�شادية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ف��ر���ص  وا�شتعرا�ص 
الأول���وي���ة واله��ت��م��ام امل�����ش��رتك ب��ني ال���دول���ة واإقليم 
ك��ت��ال��ون��ي��ا. واأ����ش���اد م��ع��ايل ارت����ور م��ا���ص خ���الل اللقاء 
مبديا   .. الدولة  ت�شهده  ال��ذي  القت�شادي  بالتطور 
اإع���ج���اب���ه مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ال���دول���ة خ����الل 42 ���ش��ن��ة من 
اإىل املزيد  اجن��ازات كبرية يف جميع املجالت متطلعا 

من التعاون بني الدولة واإقليم كتالونيا. 

دار الرب تنفذ مئات امل�ساريع اخلريية واالإن�سانية مع برنامج اأبواب اخلري
مئات  ال������ر  دار  ج���م���ع���ي���ة  ن����ف����ذت 
والإن�شانية  اخل����ريي����ة  امل�������ش���اري���ع 
اخلري  اأب��واب  برنامج  مع  بالتعاون 
باإذاعة  ي��وم جمعة  ك��ل  ي���ذاع  ال���ذي 
ن��ور دب��ي وت��رع��اه دار ال��ر ح�شرياً 
واأ�شار  التوايل،  على  ال�شاد�ص  للعام 
 2012 لعام  امل�شاريع  اإدارة  تقرير 
تكلفت  ال��ت��ي  امل�شاريع  ه��ذه  اأن  اإىل 
اأكرث من 25 مليون درهم ت�شمنت 
ومراكز  الأي��ت��ام  ودور  امل�شاجد  بناء 
الطبية  والعيادات  القراآن  حتفيظ 
وكفالة  الآب������ار  وح��ف��ر  وجت��ه��ي��زه��ا 
ال��ق��راآن وطالب  الأي��ت��ام وحمفظي 
العلم وطباعة م�شحف الر طباعة 
واإفطار  ال��ث��الث،  باأحجامه  فاخرة 
العديد  يف  احل��ج  وتي�شري  ال�شائم 
والإفريقية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  م���ن 
كما  الالتينية  واأمريكا  والآ�شيوية 
للرنامج  الفعالة  امل�شاهمة  اأو�شح 
الإن�شانية  الإغ�����اث�����ة  ح���م���الت  يف 
العاجلة التي ت�شارك بها اجلمعية.

امل�شاريع عالج حالت  ت�شمنت  كما 
م��ر���ش��ي��ة ح��رج��ة وج���راح���ات طبية 
ع���اج���ل���ة داخ�������ل اإم�����������ارات ال����دول����ة 

متحركة  وكرا�شي  اإ�شعاف  �شيارات 
ال�شن،  وك��ب��ار  للمعاقني  ب��اأن��واع��ه��ا 
 80 و�شداد نفقات تي�شري حج نحو 
حاجاً يف العديد من الدول العربية 

والإ�شالمية وغريها.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح حم��م��د �شهيل 
املهريي ع�شو جمل�ص اإدارة جمعية 
ال�شوؤون  ق���ط���اع  رئ��ي�����ص  ال����ر  دار 
اأب�����واب اخلري  ب��رن��ام��ج  اأن  امل��ح��ل��ي��ة 
�شرعية  دي�������ات  �����ش����داد  يف  ����ش���اه���م 
وم���دي���ون���ي���ات لأف�������راد ع���ج���زوا عن 
�شدادها باملوؤ�ش�شات الإ�شالحية، كما 
�شاهم يف م�شروع ال�شيف بردوا على 
الذي وزعت اجلمعية من  اإخوانكم 
خالله ع�شرات الثالجات والرادات 
كما  ال���دول���ة،  ب��اأن��ح��اء  للمحتاجني 
الر  دار  م�شحف  طباعة  يف  �شاهم 
باأحجامه الثالث اجليب واملتو�شط 
والكبري الذي تطبعه اجلمعية منذ 
20 عاماً ووزع منه اأكرث  اأكرث من 
األ��ف ن�شخة  4 ماليني و650  من 
الداخلي هدية  ويكتب على غالفه 
م����ن اأه������ل اخل�����ري ب������الإم������ارات اإىل 
منه  ا�شتفاد  وق��د  ال��ع��امل،  م�شلمي 

القراآن  م��راك��ز حتفيظ  م��ن  امل��ئ��ات 
والأفراد بجميع اأنحاء العامل.

الرنامج  اأن  امل����ه����ريي  واأ������ش�����اف 
جمال  ك���ت���ب  ط���ب���اع���ة  يف  ����ش���اه���م 
 ، ت�شعد يف حياتك  كيف   ، الإ���ش��الم 
دين   ، ل��الإ���ش��الم  املخت�شر  ال��دل��ي��ل 
امل�شور  ال��دل��ي��ل  و   ، ال��ع�����ش��ور  ك���ل 
باللغات  وجميعها   ، الإ����ش���الم  ع��ن 
مركز  مطبوعات  و�شمن  الأجنبية 
امل��ع��ل��وم��ات الإ���ش��الم��ي ال��ت��اب��ع لدار 
الر مل�شاعدة امل�شلمني اجلدد واأبناء 
الهداية،  ع��ن  الباحثني  اجل��ال��ي��ات 
ال�شوؤون  دائ��رة  بالتن�شيق مع  وذلك 
الإ����ش���الم���ي���ة وال���ع���م���ل اخل�����ريي يف 

دبي.
الرنامج  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  واأ����ش���ار 
اجلمهور  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  يلقى 
امل��ح��ب لعمل اخل��ري والر  ال��ك��رمي 
تقوم  ح���ني  الإم����������ارات، يف  ب���دول���ة 
ورعايته  الرنامج  بدعم  اجلمعية 
وامل�شاركة يف تقدمي فقراته املتنوعة 
ومبا يتنا�شب مع ر�شالته الإن�شانية 
ال�شامية التي تدعم العمل اخلريي 
والإن�شاين داخل الدولة وخارجها. 

ب��ت��رع��ات اجل��م��ه��ور ال���ك���رمي عر 
مناف�شات  يف  اخل��ري  اأب����واب  حلقات 
خريية اإن�شانية رائعة لي�شت غريبة 
على اأه��ل اخل��ري ب��الإم��ارات، ومنها 
اإج�������راء ج����راح����ات ع���دي���دة وع���الج 
وتليف  الفقاري  العمود  يف  ان���زلق 
الكبد و�شرطان الرو�شتات وجلطة 
والركبة،  املفا�شل  واأمرا�ص  قلبية، 
والكلى  والكبد  للقوقعة  وزراع����ات 
امل�������رارة وفتح  وج����راح����ات ح�����ش��وة 
�شماعات  و����ش���راء  م�������ش���دودة،  ق��ن��اة 
�شناعية،  اأرج�����ل  وت��رك��ي��ب  ط��ب��ي��ة، 
وع���الج ت��اأخ��ر من��و اجل�����ش��م، و�شراء 
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حاكم عجمان ي�سهد اليوم افتتاح فعاليات موؤمتر جودة احلياة يف االإمارات 
وقال  واحتياجاتهم.  متطلباتهم  جميع  وتوفري  ل��الأف��راد  الكرمية  واحلياة 
التعليم  م�شتويات  وع��ززت  اأهدافها  حققت  الدولة  رئي�ص  مبادرات  اإن  �شموه 
والرعاية  وال�شكن  العمل  فر�ص  وت��وف��ري  الوطنية  ال��ك��وادر  يف  وال�شتثمار 
البنى  اإىل دعم املجتمعات الفقرية يف توفري  اإ�شافة  الطبية جلميع الأف��راد 
التحتية الأ�شا�شية. واأ�شار �شمو ويل عهد عجمان اإىل اأن اخلطط واملبادرات 
لل�شعب  ك��اف��ة  احلياتية  اجل��وان��ب  ت�شمل  ال��دول��ة  حلكومة  العامة  وامل��ب��ادئ 
الإم���ارات���ي م��ن اأج���ل حتقيق ال�����ش��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة م��ن خ��الل ت��وف��ري جميع 
مقومات ال�شعادة للمواطنني واملقيمني مبا فيها ال�شمان ال�شحي والتعليم 
والعمل..كما اأن الدولة تقدم مثال يحتذى حيث ا�شتطاعت احتواء خمتلف 
اجلن�شيات والديانات وقدمت لهم كل مقومات العي�ص ب�شالم واأمان..اإ�شافة 
اإىل اإ�شهام الإمارات يف العديد من احلمالت وامل�شاريع مل�شاعدة الدول املنكوبة 
مثل حمالت الإغاثة يف الأزمات والكوارث واإغاثة ال�شعوب واإر�شال م�شاعدات 
لل�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة وتنفيذ م�شاريع البنى التحتية فيها و �شيانة 

واإن�شاء امل�شاجد وامل�شت�شفيات واملعاهد واملدار�ص. 

العامة  الأ�شغال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل 
ال�شعادة  تقرير  حم��رري  واأح��د  العاملي  اخلبري  هيليول  ج��ون  والروفي�شور 
م�شت�شار  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  علي  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  وال�شيخ  العاملي 
جمعية  ع��ام  واأم���ني  البيئية  وال�شرتاتيجيات  ال��رام��ج  يف  عجمان  حكومة 
العامة  الإدارة  مدير  امل��ري  را�شد  اأحمد  حممد  وال��ل��واء  اخلريية  الح�شان 
لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف اإمارة دبي والدكتور خليفة علي ال�شويدي عميد 
الإم��ارات والدكتور من�شور  املتطلبات ووكيل كلية الرتبية يف جامعة  وحدة 
العور موؤ�ش�ص ورئي�ص جامعة حمدان بن حممد اللكرتونية والدكتور موزة 
عبيد غبا�ص رئي�شة اللجنة الدائمة ل�شوؤون املجتمع يف املجل�ص الأعلى لالأمن 
الوطني. ويتناول امل�شاركون يف املوؤمتر مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة و جغرافية ال�شعادة بجانب ا�شتعرا�ص ال�شعادة 
يف املجتمع الإماراتي حيث ي�شلط ال�شوء على معنى ال�شعادة وجهود الدولة 
يف احلفاظ على حقوق الأفراد واأهم ركائزها ودعائمها يف املجتمع وكيف يتم 
قيا�ص ال�شعور بالأمن وما هي اأهم املبادرات املرتبطة بتعزيز هذا ال�شعور ودور 

موؤ�ش�شات الدولة يف حتقيقها واحلفاظ عليه والتعاون وال�شراكات بني وزارة 
ودور  اجلانب  هذا  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  وباقي  الق�شاء  وموؤ�ش�شات  الداخلية 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين جتاهها وكيف نعزز ما حتقق يف الوطن كمواطنني 
وواف���دي���ن . وي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ص امل���وؤمت���ر م��ع��ر���ص ���ش��ور واأف�����الم لإجن����ازات 
املوؤ�ش�شات احلكومية حول تطبيق الرفاهية وال�شعادة وحت�شني جودة احلياة 
ملجتمع الإمارات ..وي�شارك فيه وزارة �شوؤون الرئا�شة وجلنة مبادرات �شاحب 
ال�شمو رئي�ص الدولة وبرنامج زايد لالإ�شكان وهيئة الهالل الأحمر وموؤ�ش�شة 
�شندوق الزواج واملجل�ص التنفيذي لإمارة عجمان. واأ�شاد �شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص التنفيذي بجهود و دور 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  للدولة  احلكيمة  القيادة 
نهيان رئي�ص الدولة واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأ�شحاب  واإخوانهما  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات والذين اأولوا اهتماما وجهودا 
كبرية لتبني خطط تنموية تهدف اإىل حتقيق الرفاهية والأمن وال�شتقرار 

•• عجمان-وام: 

يفتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى 
حاكم عجمان اليوم فعاليات موؤمتر جودة احلياة يف الإمارات الذي يعقد يف 
التقارير  واأداء الدولة يف  املوؤمتر واقع  .. ويناق�ص  فندق كمبين�شكي عجمان 
ي�شدره  الذي  العاملي  ال�شعادة  تقرير  ت�شنيف  بها يف  الإرتقاء  و�شبل  العاملية 
معهد الأر�ص يف جامعة كولومبيا الأمريكية.. وي�شتعر�ص املوؤمتر الذي يعقد 
للتناف�شية.. الإم��ارات  التنفيذي وبالتعاون مع جمل�ص  املجل�ص  مببادرة من 
وم�شاعي  وجهود  احلياة  ج��ودة  جم��ال  يف  ال��دول  وجت��ارب  املمار�شات  اأف�شل 
ملواطنيها  والرفاهية  ال��رخ��اء  م�شتويات  اأرق��ى  توفري  يف  ال��دول��ة  واإ�شهامات 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ال�شوء على مبادرات �شاحب  ت�شليط  بجانب 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل باعتبارها داعمة وراعية وحمفزة للجودة 
والتميز حمليا واإقليميا وعامليا. وي�شت�شيف املوؤمتر اأكرث من 250 �شخ�شية 
من �شناع القرار وكبار ال�شخ�شيات يف الدولة ونخبة من املتحدثني من بينهم 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يوؤكد خلو كيك اإيكيا من البكترييا
ب�شحب  املن�شاآت  بع�ص  تقوم  الإم���ارة حيث  امل��ت��داول يف  الكيك 
واحل�شول  النهائية  النتائج  ثبوت  حلني  احرتازيا  منتجاتها 
على ت�شريح بتداول املنتج جمددا من جهاز اأبوظبي للرقابة 

الغذائية.
واأكد الري�شي على اأن اأية م�شكلة غذائية تثار عامليا ل تنتهي 
مبجرد التحقق من �شالمة العينات املوجودة حمليا بل يوا�شل 
مفت�شو اجلهاز بعد ذلك عملهم بداية من املنافذ بالتحقق من 
للمنتجات  الأغ��ذي��ة  رق��اب��ة  و���ش��ه��ادات  الثبوتية  الأوراق  كافة 
املنافذ قبل  ال��واردة ع��الوة على فح�ص عينات ع�شوائية على 
كافة  من  التحقق  ويتم  املحلية  لالأ�شواق  بتمريرها  ال�شماح 
خطوط الإنتاج والت�شغيالت اخلا�شة باملنتج مثار ال�شك حتى 

تثبت �شالمته لال�شتهالك. 

دورهم  ي��وؤدون  اجلهاز  مفت�شي  اأن  الغذائية  بالرقابة  املجتمع 
الرقابي ب�شكل يومي دون ارتباط باأي حدث اأو م�شكلة غذائية 
املن�شاأة  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   .. زم���ان  اأو  م��ك��ان  اأي  ق��د حت���دث يف 
املن�شاآت  اإيكيا تخ�شع كغريها من  العاملة يف متجر  الغذائية 
الغذائية لرنامج رقابي حمدد ل�شمان �شالمة الغذاء املقدم 

للم�شتهلكني على مدار ال�شاعة.
كافة منتجات  بالتحفظ على  ان مفت�شي اجلهاز قاموا  وقال 
ت��داول هذا  بعدم  املن�شاأة  اإب��الغ  اإيكيا ومت  املعرو�شة يف  الكيك 
التي  الع�شوائية  العينات  حتاليل  نتائج  تظهر  حتى  املنتج 
�شحب  ال�شركة  اإع���الن  اأن  مو�شحا  امل��ت��ج��ر..  م��ن  �شحبها  مت 
منتجاتها طوعيا ل ميكن اأن يلغي عمل اجلهاز اأو يوؤثر على 
ال��ن��وع من  ذل��ك  �شرر  على  اإثباتا  يكون  ل  اأن��ه  كما  جمرياته 

••  اأبوظبي-وام: 

 اأكدت نتائج التحاليل املخرية التي اأجرتها خمترات جهاز 
بت�شغيالت  ع�شوائية  عينات  على  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
خمتلفة من منتج كيك اأملوند املباع يف متجر اإيكيا �شالمة ذلك 

املنتج وعدم احتوائه على اأي نوع من البكترييا.
اأبوظبي للرقابة الغذائية قد تفاعل ب�شكل فوري  وكان جهاز 
املعنية  ال�شلطات  �شبكة  ع��ر  اإخ���ط���ارات  وت��ل��ق��ى  احل���دث  م��ع 
الذي  الكيك  منتجات  اأح���د  ب��اح��ت��واء  تفيد  ال��غ��ذاء  ب�شالمة 
تعر�شه متاجر اإيكيا يف فروعها على بكترييا قولونية نتيجة 

خلل يف الت�شنيع.
وخدمة  الت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر  الري�شي  ج��الل  حممد  واأك���د 

طبية عجمان حتتفل بيوم املياه العاملي
••  عجمان-وام:

العاملي للمياه  اليوم  التثقيف ال�شحي مبنطقة عجمان الطبية عدة فعاليات مبنا�شبة   ينظم ق�شم 
الذي ي�شادف يف الع�شرين من مار�ص اجلاري.

وتت�شمن الفعاليات توزيع املياه على املوظفني يف منطقة عجمان الطبية وم�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن 
زايد ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية يف عجمان واملنامة ومزيرع ومركز را�شد لل�شكري والبحاث 

وجممع عجمان الطبي اإىل جانب توزيع ن�شرات توعية حول اأهمية املاء يف حياة الن�شان.
واأ�شارت ن�شرات التوعية التي توزعها منطقة عجمان الطبية اإىل اأن حاجة النا�ص للمياه كبرية جدا 

وخا�شة يف جو المارات حيث احلرارة يف تزايد.
وطالبت منطقة عجمان الطبية ب�شرورة توعية اأفراد املجتمع ل�شرب املاء نظرا لهميته يف جتديد 

حيوية كل خاليا اجل�شم . 

وفد اإماراتي يطلع على املمار�سات والت�سريعات 
القانونية يف االأنظمة التقنية يف بريطانيا

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة ي�ستعر�س عالقات التعاون مع نظريه اجلنوب اإفريقي 

اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية يعلن فتح باب 
الت�سجيل ملمار�سي ومدققي ال�سالمة وال�سحة املهنية

بلدية دبي ت�ستعد لتنظيم العر�س اجلماعي امل�سرتك الرابع لدوائر حكومة دبي

••  لندن-وام: 

 اطلع وفد الدولة برئا�شة اللواء اأحمد نا�شر الري�شي 
اأبوظبي رئي�ص  املركزية يف �شرطة  العمليات  مدير عام 
والقا�شي  الإلكرتونية  الأنظمة  العليا لتطوير  اللجنة 
القيوين  اأم  حمكمة  رئي�ص  علي  اآل  اإب��راه��ي��م  الدكتور 
القوانني  ح�شر  جلنة  رئي�ص  ال�شتئنافية  الحت��ادي��ة 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف وزارة  ل��ت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة الإل���ك���رتوي���ة 
والت�شريعات  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأح���دث  ال��ع��دل..ع��ل��ى 
القانونية يف جمال الأنظمة التقنية التي تنفذها عدد 

والعقابية  الإ�شالحية  واملن�شاآت  ال�شرطة  مراكز  من 
واملحاكم يف اململكة املتحدة. كما اطلع الوفد الذي �شم 
عددا من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية الحتادية واملحلية 
يف الدولة على عدد من اجلوانب التقنية املرتبطة مبهام 
اخلدمات  نوعية  حت�شني  يف  ودوره���ا  العمل  وواج��ب��ات 
على امل�شتويات الإن�شانية والعملية..فيما تهدف الزيارة 
لتبادل اخلرات. من ناحية اأخرى �شارك اأع�شاء الوفد 
املتخ�ش�شة والتقى ع��ددا من  العمل  يف عدد من ور���ص 
ال�شرطة  وم���راك���ز  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  مم��ث��ل��ي 

واملحاكم واملن�شاآت الإ�شالحية والعقابية.

•• اأبوظبي-وام :

ا�شتعر�ص �شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�ص اأركان القوات امل�شلحة مع الفريق اأول �شويل زكريا 
رئي�ص اأركان قوات الدفاع الوطني جلنوب اأفريقيا �شباح 
امل�شلحة عالقات  للقوات  العامة  بالقيادة  اأم�ص يف مكتبه 

ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
الع�شكرية  بال�شوؤون  واملتعلقة  اإفريقيا  جنوب  وجمهورية 
والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم امل�شلحة 
ال��ذي ح�شره عددا  اللقاء  امل�شرتكة. كما مت بحث خالل 
املرافق لل�شيف  امل�شلحة والوفد  من كبار �شباط القوات 

عددا من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلن مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية عن فتح باب 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  للممار�شني يف جمال  الت�شجيل 
مار�ص اجلاري  ع�شرين  اعتبارا من  ق��درات  برنامج  �شمن 
بالتعاون مع معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني لطرح 
وال�شحة  البيئة  ادارة  نظام  مببادئ  خا�ص  تدريبي  م�شاق 
م�شاق  املعهد  و�شيوفر  ابوظبي.  لم��ارة  املهنية  وال�شالمة 
يف  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  مبمار�شي  اخلا�ص  التدريب 
مل��دة يومني  4 م��رات �شهريا  2 اىل  اأبوظبي مبعدل  ام��ارة 
يح�شل مبوجبها املمار�ص على �شهادة توؤهله للت�شجيل لدى 
املركز واحل�شول على بطاقة الت�شجيل والعتماد ملمار�شة 
هذا املجال فى امارة ابوظبى. يعتر قدرات برنامج وطني 
لتاأهيل وبناء قدرات املوؤ�ش�شات والأفراد العاملني يف جمال 

اأبوظبي.  اإم��ارة  العمل يف  املهنية وبيئة  وال�شحة  ال�شالمة 
بهدف  واملوؤ�ش�شات  الأف����راد  ت�شجيل  على  ق���درات  ويعتمد 
العالقة  ذات  الخت�شا�شات  ملمار�شة  موؤهلة  ك��وادر  توفري 
والأف����راد  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  ف��ى  وال��ن��وع��ي��ة  لتحقيق اجل���ودة 
فر�ص  توفري  اىل  بال�شافة  النتائج  اأف�شل  اىل  للو�شول 
خمتلف  ل��دى  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  جم��ال  ف��ى  عمل 
اجلهات وتوفري موؤ�ش�شات تدريبية متخ�ش�شة لرفع قدرات 
وك��ف��اءة الأف�����راد ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال ال�����ش��الم��ة وال�شحة 
 .. النظام  اط��الق  الثانية من  املرحلة  املهنية. ومتثل هذه 
وت�شتند عملية ت�شجيل الأفراد من املمار�شيني واملدققيني 
بناء على معايري مت و�شعها وحتدديها بالتن�شيق مع اجلهات 
املعنية ذات العالقة..حيث مت يف نوفمر 2012 فتح باب 
ال�شت�شارية  امل��ك��ات��ب  وت�شمل  املهنية  للجهات  الت�شجيل 

واجلهات املانحة لل�شهادات كمرحلة اوىل.

••  دبي-وام:  

اجلماعي  ال��ع��ر���ص  حل��ف��ل  املنظمة  العليا  اللجنة  ع��ق��دت 
اجتماعا  دبي  اأف��راح  دبي  حكومة  لدوائر  الرابع  امل�شرتك 
اأم�ص يف مقر البلدية ملناق�شة اآخر امل�شتجدات وال�شتعدادات 
27 م��ار���ص اجل���اري يف حديقة  اق��ام��ت��ه يف  امل��ق��رر  للحفل 

زعبيل بدبي.
الذي  ال��راب��ع  اجل��م��اع��ي  للعر�ص  ممثلني  اللجنة  وت�شم 
�شيقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
من  كل  عن  البلدية  رئي�ص  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 
بلدية دبي وهيئة ال�شحة بدبي ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 

والعمل اخلريي بدبي.
املوؤ�ش�شي  ال��ت�����ش��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر  ال���ن���وري  حم��م��ود  وق���ال 
والعالقات ببلدية دبي اأن احلفل ياأتي انطالقا من �شيا�شة 
�شباب  خلدمة  الكفيلة  ال�شبل  توفري  اإىل  الرامية  الدولة 
يتمتع  متقدم  واإي��ج��اد جمتمع  كافة  امل��ج��الت  يف  ال��وط��ن 
تر�شيخ  بغية  وال��رف��اه��ي��ة  املعي�شة  م��ن  عالية  مب�شتويات 
بلدية دبي  اأن  والتعاون مو�شحا  والتكافل  الأخ��وة  اأوا�شر 
داأبت على اإقامة حفل العر�ص اجلماعي ملوظفيها منذ ت�شع 
تاأ�شي�ص  ومتطلبات  اأعباء  حتمل  على  مل�شاعدتهم  �شنوات 

اأ�شر م�شتقرة و�شعيدة.
ال�شيخ  �شمو  مل��ب��ادرة  تنفيذا  ي��اأت��ي  احل���دث  ه���ذا  اأن  وذك���ر 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم جتاه ت�شجيع ال�شباب املواطن 
لإق���ام���ة ح��ف��الت ال��ع��ر���ص اجل��م��اع��ي ب��ع��ي��دا ع���ن مظاهر 

التبذير والإ�شراف.

ال��راب��ع لدوائر  ال��ع��ر���ص اجل��م��اع��ي  ي��اأت��ي تنظيم ه��ذا  كما 
حكومة دبي متا�شيا مع النهج الذي اأر�شى دعائمه املغفور 
وتنفيذا  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات 
ال�شمو  اهلل و�شاحب  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حول تر�شيد ال�شرف 
يف اإقامة حفالت الزواج والبعد عن املغالة والإ�شراف التي 

تثقل كاهل العر�شان يف مقتبل حياتهم الزوجية.
ويبلغ عدد العر�شان امل�شاركني يف احلفل 53 موظفا منهم 
من يعمل - �شواء الزوج اأو الزوجة - يف نف�ص مكان العمل 
دبي  بلدية  يف  يعملن  الالتي  املوظفات  اأزواج  اإىل  اإ�شافة 
وهيئة ال�شحة ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
بدبي حيث �شيتم تنظيم حفل بهيج بهذه املنا�شبة تتخلله 
جمموعة من الأغاين والأهازيج الرتاثية من فرق العيالة 

واحلربية اإ�شافة اإىل عرو�ص الليزر يف حديقة زعبيل.
وتقدمت اللجنة املنظمة للعر�ص اجلماعي امل�شرتك الرابع 
ل��ه��ذا احل����دث وه���م مركز  ع��ل��ى دع��م��ه��م  ل��ل��رع��اة  بال�شكر 
وموؤ�ش�شة  ال�شاحلية  اأ�شواء  ومركز  العاملي  التجاري  دبي 
م�شطفوي لل�شجاد وال�شتائر و بات�شي للحلويات واملطبعة 
الع�شرية وعبد ال�شالم املدين لتجارة الأقم�شة واخلياطة 

و�شركة بانا�شونيك و فيليب�ص لالإلكرتونيات.
يذكر اأن عدد املوظفني الذين �شاركوا يف العر�ص اجلماعي 
2002 ول��غ��اي��ة عام  ب��ل��دي��ة دب���ي م��ن��ذ ع���ام  ال���ذي تنظمه 

2012 بلغ 515 موظفا. 

تنمية املوارد الب�سرية يف تنفيذي عجمان تنظم ور�سة حول التاأمني ال�سحي

املرحلة الثانية الإزالة اللوحات التجارية براأ�س اخليمة اال�سبوع القادم 

•• عجمان-وام:  

لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  ن��ظ��م��ت 
املجل�ص  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل����������وارد 
ور�شة  عجمان  لإم����ارة  التنفيذي 
ال�شحي  ال����ت����اأم����ني  ح�����ول  ع���م���ل 
ح�شرها  عجمان  حكومة  ملوظفي 
وموظفي  م���������ش����وؤويل  م����ن  ع�����دد 
را�شد  و�شرح  احلكومية.  الدوائر 
مدير  ال�����ش��وي��دي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
من  ال��ه��دف  اأن  امل��رك��زي��ة  الإدارة 
املوظفني  تعريف  ال��ور���ص  تنظيم 
وتو�شيح  ال��ت��اأم��ني  ون��ظ��ام  باأ�ش�ص 
الإج�����راءات وال���ش��ت��ف�����ش��ارات حول 
امل�شتفيد  م���ن  ال���ن���ظ���ام  خ���دم���ات 
منه. من جانبه قدم الدكتور اإياد 
م��ي��ر م��ن ���ش��رك��ة ع��م��ان للتاأمني 

مل�شتقطعات  تخ�شع  وال�شت�شارة 
املحا�شر  وت������ن������اول  ال����وث����ي����ق����ة. 
اأثناء  ال��ط��ب��ي  الإخ������الء  خ���دم���ات 
الأ�شنان  وع����الج  ل��ل��ف��ئ��ات  ال�����ش��ف��ر 
على  حت��م��ل  امل��ائ��ة  يف   30 بن�شبة 
الفئات  جلميع  اخل��دم��ات  جميع 
والتنظيف  الأ�شنان  خلع  وت�شمل 
اإ�شافة  واحل�شوات وعالج اجلذور 
وتعوي�شات  الإ����ش���ت���ث���ن���اءات  اإىل 
التحفظية  وال��ع��الج��ات  الأ���ش��ن��ان 
واأج������ه������زة ال����ت����ق����ومي والأج�����ه�����زة 
واجل�شور  والتيجان  التعوي�شية 
التجميلية  وال��ع��الج��ات  امل�شامري 
بن�شبة  ال��ع��ي��ون  ع���الج  ع��ن  ف�شال 
ع��ل��ى جميع  امل��ائ��ة حت��م��ل  50 يف 
اخل���دم���ات م���ع الأج����ه����زة جلميع 
النظر  ف��ح�����ص  وت�����ش��م��ل  ال���ف���ئ���ات 

التاأمني  نظام  ح��ول  واف��ي��ا  �شرحا 
ال�شحي واأهدافه والنظم املعمول 
بها حمليا ودوليا..فيما ا�شتعر�ص 
تتمتع  ال���ت���ي  ال�������ش���رك���ة  خ����دم����ات 
 50 ح���وايل  ب��ني  متميزة  مبكانة 
ال���دول���ة تغطي  ت���اأم���ني يف  ���ش��رك��ة 
األ�����ف م���وؤم���ن وراأ������ص   450 ن��ح��و 
ر3 مليار درهم   81 املدفوع  امل��ال 
ر5   82 تتجاوز  الأ���ش��ول  وقيمة 
لئحة  اإىل  وت��ط��رق  دره���م.  مليار 
من  امل�شتفيدة  والفئات  اخلدمات 
اجلغرافية  واحل�������دود  ال���ت���اأم���ني 
للتغطية وعالج املر�شى الداخليني 
واخلارجيني وامل�شتقطعات ون�شبة 
وت�شمل  اإ�شافية  وم��زاي��ا  التحمل 
الطبيعية  وال�������������ولدة  احل����م����ل 
ال�شرعي  والإجها�ص  والقي�شرية 

النظارات  واإط�������ارات  وال��ع��د���ش��ات 
اأم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة حل��دي��ث��ي ال�����ولدة 
القيمة  بح�شب  ال��ف��ئ��ات  فت�شمل 
امل��دف��وع��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة يف ح���ال متت 
وقال  للوثيقة.  م�شبقا  اإ�شافتهم 
ل  التاأمينية  ال��وث��ي��ق��ة  اإن  اإم��ي��ر 
تغطي جميع ال�شت�شارات الطبية 
والعالجات  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����الإي�����دز والأم�����را������ص 
الدورية  وال��ف��ح��و���ش��ات  النف�شية 
والإخ�شاب والعالجات التحفظية 
والثاآليل  والدمامل  والتطعيمات 
واحلالت  التح�ش�ص  وف��ح��و���ش��ات 
الكحول  ت��ع��اط��ي  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
املهلو�شة  امل�����واد  اأو  امل���خ���درات  اأو 
وال���ت�������ش���وه���ات اخل���ل���ق���ي���ة وت���اأخ���ر 
التجميلية  واجل����راح����ات  ال��ن��م��و 

حال  يف  اإل  بالهرمونات  وال��ع��الج 
وا�شطرابات  لها  الطبية  احلاجة 
اأن  ال���ن���م���و واخل�����ت�����ان. واأ������ش�����اف 
الفيتامينات  ت��غ��ط��ي  ل  ال��وث��ي��ق��ة 
العالج  م���ن  ج�����زاأ  ك���ان���ت  اإذا  اإل 
املباعة  وامل��واد  الغذائية  والبدائل 
والرتكيبات  طبية  و�شفة  ب���دون 
النظر  اأجهزة  ال�شناعية مبا فيها 
امل�شي  واأجهزة  ال�شمعية  والأجهزة 
ال�شناعية  والأط��راف  والدعامات 
م�شخات  وال����ك����م����ادات  واحل����ق����ن 
والغرف  التنف�ص  واأج��ه��زة  الثدي 
اإىل  املحا�شر  وت��ط��رق  ال��ه��وائ��ي��ة. 
الإجراءات والقوانني والتعريفات 
املبا�شر  وغ��ري  املبا�شر  والت�شديد 
وكيفية تقدمي املطالبات واملوافق�ة 

امل�شبقة.

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

ت�����ش��ه��د راأ���������ص اخل���ي���م���ة ال����ش���ب���وع 
م�شروع  من  الثانية  املرحلة  القادم 
ال��ت��ج��اري��ة واملهنية  ال��ل��وح��ات  ازال���ة 
ال��ب��ن��اي��ات يف مناطق  ع��ن واج���ه���ات 
جهودها  اطار  يف  التجارية  النخيل 
التنظيمية  القيم  على  للمحافظة 

واحل�شارية واجلمالية ال�شكنية .
من  للتو  انهت  قد  البلدية  وكانت   
تنفيذ املرحلة الأوىل من م�شروعها 
واملهنية  التجارية  ال��ل��وح��ات  ل��رف��ع 
و���ش��واه��ا ع��ن واج��ه��ات ال��ب��ن��اي��ات يف 
التي  اخليمة،  راأ���ص  مدينة  منطقة 
ت�شمل كورني�ص القوا�شم وكورني�ص 
و�شارع  )ال����ق����دمي(  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص 
ال�شيخ حممد بن �شامل )الفي�شل( 
وع���دد م��ن امل��ن��اط��ق الأخ�����رى حيث 
متت اإزالة 50 لوحة جتارية ومهنية 
منطقة  يف  امل���ب���اين  واج����ه����ات  ع���ن 
م��دي��ن��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة خ���الل العام 
ال�شام�شي،  وقال مبارك   .  2013
رئ��ي�����ص دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�����ص اخليمة 
م�شروع  يف  م��ا���ش��ي��ة  ال���دائ���رة  اأن   :

ومواكبة  الإم����ارة،  لتطوير  ت��ه��دف 
اخليمة،  راأ����ص  يف  التنمية  م�شرية 
اجلمالية  الأب��ع��اد  على  واملحافظة 
املختلفة،  مل��ن��اط��ق��ه��ا  واحل�����ش��اري��ة 
يف  التنظيمية  الإج�����راءات  وت��ع��زي��ز 

جمالت اخت�شا�ص البلدية.

واملهنية  التجارية  ال��ل��وح��ات  اإزال����ة 
وا�شتبدالها  امل��ب��اين،  واج��ه��ات  ع��ن 
بلوحة جممعة لكل بناية ، وهو ما 
والإجراءات،  امل�شاريع  �شمن  يندرج 
حاليا  ال��ب��ل��دي��ة  عليها  تعكف  ال��ت��ي 
�شاملة  ل����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ت���ن���ف���ي���ذا 

الهند�شة  اإدارة  يف  امل�شادر  وبح�شب 
ال���ب���ل���دي���ة فان  دائ�������رة  وامل����ب����اين يف 
تنفيذ  ���ش��ي�����ش��ه��د  ال���ق���ادم  الأ����ش���ب���وع 
التي  امل�شروع،  من  الثانية  املرحلة 
ال��ن��خ��ي��ل احليوية  م��ن��ط��ق��ة  ت��غ��ط��ي 
)املركز التجاري لالإمارة(، يف حني 

ال��ث��ال��ث��ة منطقتي  امل��رح��ل��ة  ت��غ��ط��ي 
وتغطي  احلمراء،  واجلزيرة  جلفار 
ال�شمالية  املناطق  الرابعة  املرحلة 
�شمل  مناطق  وت�شمل  الإم���ارة،  من 
كبدة  و����ش���ي���ح  و����ش���اي���ة  وال����رم���������ص 
وال�شلية  وخ���ورخ���وي���ر  وال���رح���ب���ة 
ووادي  و�شعم  غليلة  ووادي  وغليلة 
�شعم، تاأتي بعدها املرحلة اخلام�شة 
املناطق  ت��غ��ط��ي  ال���ت���ي  والأخ���������رية، 
اجلنوبية، بدءا من اأذن اإىل املنيعي 

وم�شايف و�شواهما.
امل�شروع  على  القائمني  وبح�شب  و 
م���ن�������ش���اأت���ني  خم�����ال�����ف�����ة  مت  ف�����ق�����د 
مدينة  منطقة  يف  فقط  جتاريتني 
راأ�ص اخليمة لقرار البلدية، يف ظل 
لوحتيهما  ب��رف��ع  ال��ت��زام��ه��م��ا  ع���دم 
التجاريتني، يف حني بادرت البلدية 
التنمية  دائ���رة  اإىل  حتويلهما  اإىل 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة، ذات 
رخ�شتهما  ل���وق���ف  الخ��ت�����ش��ا���ص، 
تقيدهما  ح����ني  اإىل  ال���ت���ج���اري���ة، 
بقرار دائرة البلدية، القا�شي برفع 
ال��ل��وح��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل��ه��ن��ي��ة عن 

واجهات املباين. 

دار زايد للرعاية االأ�سرية 
ت�ستقبل طالب املدار�س 

••  العني-وام:

الثانوية  الدهماء  مدر�شتي  ط��الب  الأ�شرية  للرعاية  زاي��د  دار  ا�شتقبلت   
ومدر�شة مرمي بنت عمران املتو�شطة كال على حدة وذلك تنفيذا للخطة 
ال�شرتاتيجية وما توليه الدار من اهتمام نحو التوا�شل اخلارجي والتي 
تهدف من خاللها اإىل م�شاركة الطالب وتعريفهم بالدور الذي تقوم به 
من خالل الطالع على جتربة الدار يف جمال الرعاية البديلة والتعرف 

عن قرب على املوؤ�ش�شات ذات الدور الإن�شاين والجتماعي يف املجتمع.
وقام اأحد طالب مدر�شة الدهماء بعر�ص خطة واجنازات املدر�شة يف جمال 
اخلدمة املجتمعية واأهميتها ومدى تفاعل الطالب يف هذا املجال واأن ادارة 
تربية اجليل  رئي�شي يف  املجتمعية هدف  تتخذ من هذه اخلدمة  املدر�شة 

مما ينعك�ص على جمتمع دولة المارات بال�شتقرار والتطور.
اأت��ت كمبادرة  ال��زي��ارة  اأن ه��ذه  ال��دار  ع��ام  الكعبي مدير  وق��ال �شامل �شيف 
�شادقة من املدار�ص للتعرف على دار زايد عن قرب ..منوها ب�شرورة تنمية 
امل�شوؤولية املجتمعية لدى الطالب وذلك بت�شجيعهم الدائم على امل�شاهمة 
يف مثل هذه الأن�شطة الإن�شانية التي ترتك اأثرها يف نفو�ص فئات خمتلفة 
واأبنائه  العاملني  وجميع  امل��دار���ص  م��دراء  �شكر  جهته  وم��ن  املجتمع.  من 
با�شتقبال  وق��ام  الإن�����ش��اين.  للعمل  دعمهم  وعلى  مبادرتهم  على  الطالب 
والعالم  العامة  العالقات  ق�شم  رئي�ص  العامري  مبارك  ال�شيد  الطالب 

وال�شيدة نادية الكعبي رئي�شة ق�شم تطوير الرامج يف الدار.
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حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي لالأملنيوم خريية حممد بن را�سد اآل مكتوم ترعى احتفالية دار الرب بيوم اليتيم العربي
املجل�ص ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

يتم  املجل�ص ومل  انتهاء مدة ع�شوية  اأن��ه يف حال  املر�شوم  وج��اء يف 
اإعادة ت�شكيله فاإنه ي�شتمر اأع�شاء جمل�ص الدارة يف هذه احلالة باأداء 

مهامهم حلني اإعادة تعيينهم او تعيني اأع�شاء جدد بدل منهم.
واعتر املر�شوم اأن كافة القرارات ال�شادرة عن جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة 
امل�شكل مبوجب املر�شوم رقم 47 ل�شنة 2009 خالل الفرتة املمتدة 
من تاريخ 31 مايو 2012 وحتى اليوم ال�شابق لتاريخ العمل بهذا 
املر�شوم من  بهذا  يعمل  ان  على  قانونية  ب�شورة  اأنها متت  املر�شوم 
2013 وين�شر يف  ل�شنة  الثالث ع�شر من مار�ص  تاريخ �شدوره يف 

اجلريدة الر�شمية.

••  دبي-وام:

 اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ال��وزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لم��ارة دبي  الدولة رئي�ص جمل�ص 
اإدارة موؤ�ش�شة  2013 ب�شاأن ت�شكيل جمل�ص  11ل�شنة  املر�شوم رقم 

دبي لالأملنيوم على النحو التايل:
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم رئي�شا وال�شيد �شعيد حممد 
اأحمد الطاير نائبا للرئي�ص وال�شادة هالل خلفان بن ظاهر وحممد 
�شامل  وع��ب��داهلل  خان�شاحب  ح�شني  وط���ارق  الغرير  احمد  ع��ب��داهلل 
حممد املانع وعبد الواحد حممد الفهيم اأع�شاء على ان تكون مدة 

اأف�شل  واملثوبة منزلة عظيمة وجعلها من  الأج��ر  لها من  احلنيف وجعل 
جمتمع  يف  معاناة  الأك���رث  الفئة  ه��م  الي��ت��ام  لأن  تعاىل  اهلل  اإىل  القربات 
اأو الأمرين معا لذلك  اأو حنان الأم  الطفولة نظرا لفقدهم عطف الأبوة 
من  تخفف  التي  الكرمية  والأي����ادي  الرحيمة  القلوب  اأ�شحاب  اج��ر  ف��ان 
معاناتهم وحرمانهم عند اهلل كبري. واأ�شاف ان املوؤ�ش�شة تنطلق يف رعايتها 
ليوم اليتيم العربي من ثوابت رئي�شية مهمة تقوم على �شرورة امل�شاهمة يف 
رفع م�شتوى الهتمام بهذه الفئة من الأطفال وحفظ حقوقها من خالل 
هذه الفعاليات التي تلفت الإنتباه اإليها وتلقى اإهتماما كبريا يف كل اأو�شاط 
املجتمع. و�شدد يف الوقت ذاته على اأن رعاية املوؤ�ش�شة لهذا احلدث تعك�ص 
توجهاتها بتو�شيع اطار الدور الإجتماعي للعمل اخلريي والإن�شاين الذي 
يتكامل فيه عمل املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية فيما بينها من اأجل خدمة 

الفئات املحتاجة للرعاية وبذل املزيد من اجلهد والعمل. 

••  دبى-وام: 

والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ترعى 
اإحتفالية يوم اليتيم العربي الثالث الذي تقيمه جمعية دار الر وذلك يف 
الواحد يف جميع املجالت  الفريق  العمل بروح  املوؤ�ش�شة على  اإطار حر�ص 
خلدمة  الو�شائل  اأه��م  تعتر  التي  والن�شانية  اخل��ريي��ة  امل��ج��الت  ومنها 

الب�شرية والتي لها ثواب واأجر كبريين عند اهلل تعاىل.
وكان �شعادة امل�شت�شار اإبراهيم بوملحه نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة 
م�شت�شار  الدبل  اإبراهيم  للدكتور  دره��م  األ��ف   200 مببلغ  �شيكا  �شلم  قد 
باملمزر  املوؤ�ش�شة  مبنى  يف  اجل���ودة  ل�شئون  ال��ر  دار  جمعية  اإدارة  جمل�ص 
ت�شريح  يف  بوملحه  وق��ال  املهم.  الإن�شاين  احل��دث  لهذا  املوؤ�ش�شة  لرعاية 
اأجل الأعمال التي حث عليها ديننا  له اليوم ان رعاية وكفالة الأيتام من 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل مدير عام مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية

وزير البيئة واملياه : ن�سعى لتحقيق العاملية ملخترباتنا ومنح الثقة يف دقة نتائجها

�ضارك 2740 �ضخ�ضًا يف الدورات ال�ضابقة، وحققت نتائج ايجابية جيدة

�سحة تطلق الدورة اخلام�سة من مبادرة م�سوؤول يف جميع من�ساآتها الطبية

يف غياب رقابة الأ�ضرة 

اأفالم العنف تدفع ال�سباب اىل التعامل بال�سالح االأبي�س

•• ابوظبي - الفجر

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اعلنت 
ال�����ش��ح��ي��ة ع����ن اط�������الق ال�������دورة 
م�شوؤول  م���ب���ادرة  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 
التوا�شل  ع���ل���ى  م���ن���ه���ا  ح���ر����ش���اً 
املجتمع وتعزيز  اأف��راد  املبا�شر مع 
النجاح  وب���ع���د  م��ع��ه��م  ع��الق��ات��ه��ا 
ال�شابقة  ال���دورات  ال��ذي حتقق يف 
لقاءات  تنظيم  يتم خاللها  والتي 
وعائالتهم  املر�شى  ب��ني  مبا�شرة 
�شحة  ����ش���رك���ة  يف  وامل���������ش����وؤول����ني 
وامل���ن�������ش���اآت ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها 
وي�����ش��ارك م��رك��ز ���ش��ح��ة خلدمات 
يف  الأوىل  للمرة  الكلوي  الغ�شيل 

دورة م�شوؤول لهذا العام.
اخلام�شة  ال����������دورة  وت���ت�������ش���م���ن 
م���ن م���ب���ادرة م�������ش���وؤول ت��ن��ظ��ي��م 5 
يوم  الأوىل  اجلل�شة  تبداأ  جل�شات 
الأرب���ع���اء 20 م��ار���ص اجل����اري يف 

بناء من��وذج خدمات �شحّية عايل 
املر�شى  احتياجات  يلّبي  امل�شتوى 

ويرتقي اإىل م�شتوى تطلعاتهم.
وقال اإن �شركة �شحة حتر�ص على 
تعزيز التوا�شل املبا�شر مع املر�شى 
اللقاءات  هذه  تتيح  اإذ  وعائالتهم 
ال����و�����ش����ول ل��ل�����ش��خ�����ص امل�������ش���وؤول 
واإي�شال  وف��ع��ال��ة  ف��وري��ة  ب�����ش��ورة 
و�شكاواهم  اأفكارهم ومقرتحاتهم 
و�شفافية  �شراحة  بكل  وج��دت  اإن 
املجتمع  اأف������راد  دور  ي��ع��زز  وه����ذا 
ك�شركاء حقيقيني لتمكني ال�شركة 
م���ن حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز م���ن منظور 
اللقاءات  هذه  تتيح  كما  اجلمهور 
مبنظومة  اجل����م����ه����ور  ت���ع���ري���ف 
م��ن�����ش��اآت ���ش��ح��ة واخل���دم���ات التي 
لها  امل�شتقبلية  واخلطط  تقدمها 
امل�شتمر  الرت���ق���اء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
بن�شبة ر�شا املر�شى عن اخلدمات 

املقدمة يف املن�شاآت ال�شحية.

التميز  اأن  ادراك����ه����ا  و  اأب���وظ���ب���ي 
والتعرف  ال�شفافية  روح  يتطلب 
واملر�شى  امل�����ش��اه��م��ني  اآراء  ع��ل��ى 
وت����ع����د ه������ذه امل������ب������ادرة اجل����دي����دة 
مفتوحة  ق��ن��وات  لتوفري  حم��اول��ة 
غري ر�شمية للتوا�شل مع العمالء 
مبعايري  مبا�شرة  ي��ت��اأث��روا  ال��ذي��ن 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة لهم 
ومن�شاآتها  )�شحة(  �شركة  وتاأمل 
من خالل هذه املبادرة يف تاأ�شي�ص 
قنوات وا�شحة ت�شاهم يف التعرف 
على اآراء النا�ص مبو�شوعية وذلك 
اجلمهور  اأراء  اإي�������الء  ل�����ش��م��ان 

واملر�شى اهتماماً كبرياً.
�شركة  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت�����در 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
اط���ل���ق���ت م�����ب�����ادرة م���������ش����وؤول عام 
ايجابية  نتائج  حققت  و   2011
اأفراد  على  بالنفع  ع���ادت  ع��دي��دة 
اجلمهور اإذ بعد النتهاء من هذه 

التابعة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ج��م��ي��ع 
ل�����ش��ح��ة مب���ا ف��ي��ه��ا م���رك���ز �شحة 
حني  يف  الكلوي  الغ�شيل  خلدمات 
ت����ب����داأ اجل��ل�����ش��ة اخل���ا����ش���ة ب����ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ي����وم 27 
مار�ص اجلاري ويف 3 اأبريل املقبل 
اجلل�شة اخلا�شة مبر�شى الرعاية 

املنزلية.
نائب  الكتبي  خليفة  ال�شيد  واأك��د 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
م�شوؤول  م��ب��ادرة  اأن  �شحة  �شركة 
ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل بني 
ال�شحية  وامل���راك���ز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��ح��ة م���ن ج��ه��ة وبني 
املر�شى و�شّكان اإمارة اأبوظبي من 
جهة اأخرى اإذ يحر�ص امل�شوؤولون 
احتياجات  ف��ه��م  ع��ل��ى  ���ش��ح��ة  يف 
واأفكارهم  اآرائ��ه��م  و�شماع  املر�شى 
والآراء  الأف���ك���ار  ه���ذه  ت�����ش��اع��د  اإذ 
ال���ق���رار يف ���ش��ح��ة على  م��ت��خ��ذي 

••  دبي-وام: 

اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  اأك��د   
بن فهد وزير البيئة واملياه رئي�ص 
الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
واملقايي�ص..حر�ص  للموا�شفات 
اإىل  ال�����دائ�����م  ال�����دول�����ة و����ش���ع���ي���ه���ا 
البينية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ت�شهيل 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  وب���ني  بينها 
وت���ف���ع���ي���ل الع������������رتاف امل����ت����ب����ادل 
ب�������ش���ه���ادات ال��ف��ح�����ص والخ���ت���ب���ار 

اأن قطاع الفح�ص واملخترات ياأتي 
منظومة  يف  القطاعات  اأهم  كاأحد 
نتائج  اعتماد  خالل  من  التطوير 
ومنظمات  ج��ه��ات  م��ن  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
الجتماع  ح�����ش��ر  دول���ي���ة.  اع��ت��م��اد 
كل من معايل نبيل بن اأمني مال 
لدول  التقيي�ص  هيئة  ع���ام  اأم���ني 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص 
حممد  املهند�ص  و�شعادة  العربية 
ب������دري م���دي���ر ع�����ام هيئة  ����ش���ال���ح 
واملقايي�ص  للموا�شفات  الإم����ارات 

املجل�ص  ودول  ل��ل��دول��ة  امل�����ش��رتك��ة 
البينية  التجارة  حركة  ت�شهيل  يف 
ودعم القت�شاد بينها وي�شيف بعدا 
املتبادل  الع�����رتاف  يف  اق��ت�����ش��ادي��ا 
ب�������ش���ه���ادات ال��ف��ح�����ص والخ���ت���ب���ار 
بينها  واملنتجات  الب�شائع  ملختلف 
وخمتلف دول العامل دون احلاجة 
اإىل اإعادة فح�شها واإ�شدار �شهادات 
مطابقة جديدة لها لثقة اجلهات 
الختبارات  تلك  بنتائج  املختلفة 
ودق��ت��ه��ا. و���ش��ع��ت ه��ي��ئ��ة الإم�����ارات 

ل��ل��م��واد وامل��ن��ت��ج��ات. وق���ال معاليه 
�شعادة  م��ع  اأم�����ص  اجتماعه  خ��الل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  اأوجن����ر  ب��ي��رت 
ل���ل���م���ن���ظ���م���ة ال�����دول�����ي�����ة لع���ت���م���اد 
املخترات الك ..اإن هذه ال�شيا�شة 
تاأتي ترجمة للتوجه ال�شرتاتيجي 
البنية  ت��ط��وي��ر  يف  ن��ت��ب��ن��اه  ال�����ذي 
مبا  واجل����ودة  للتقيي�ص  التحتية 
ي�شهم يف تنمية التجارة وال�شناعة 
ودعم القت�شاد الوطني يف الدولة 
اإىل  .. م�شريا  املنطقة  دول  وباقي 

بالوكالة و�شعود بن را�شد الع�شكر 
مدير اإدارة �شوؤون املطابقة يف هيئة 
التعاون  جمل�ص  ل���دول  التقيي�ص 
ال��ع��رب��ي��ة. وبحث  ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
والتعاون  التن�شيق  اآلية  الجتماع 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  م����ن  ك����ل  ب����ني 
لعتماد املخترات وهيئة التقيي�ص 
ل�������دول جم���ل�������ص ال����ت����ع����اون ل����دول 
ال��ع��رب��ي��ة لع��ت��م��اد نتائج  اخل��ل��ي��ج 
والتحاليل  ال��ف��ح��و���ص  خم��ت��رات 
يف دول املجل�ص مبا يدعم الأهداف 

ال����ل����ق����اءات يف جو  وجت������ري ه�����ذه 
للمر�شى  ت��ت��اح  حيث  ر�شمي  غ��ري 
التفاعل  ف���ر����ش���ة  وع����ائ����الت����ه����م 
م����ب����ا�����ش����رة م�����ع �����ش����ن����اع ال�����ق�����رار 
�شحة  م�شت�شفيات  يف  وامل�شوؤولني 
اأدائهم من جهة والتعرف  لتقييم 
على اآرائهم حول الرعاية ال�شحية 

التي يتلقونها من جهة اأخرى.
وت�����ش��ارك يف م��ب��ادرة م�����ش��وؤول كل 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  من 
وم�شت�شفى  امل���ف���رق  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الكورني�ص  وم�شت�شفى  ال��رح��ب��ة 
وم�شت�شفى العني وم�شت�شفى توام 
الغ�شيل  خل��دم��ات  �شحة  وم��رك��ز 
م�شت�شفيات  م���ن  وع����دد  ال��ك��ل��وي 
اخل���دم���ات  ج���ان���ب  اإىل  ال���غ���رب���ي���ة 

العالجية اخلارجية.
اإلتزامها  )�شحة(  �شركة  اأك��دت  و 
رعاية  ن���ظ���ام  ب��ت��ط��وي��ر  ال���ك���ام���ل 
ع���امل���ي يف  م�����ش��ت��وى  ذات  ���ش��ح��ي��ة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  ج���ددت 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة حتذيرها  ب�����ش��رط��ة 
يف  الأبي�ص  ال�شالح  ا�شتخدام  من 
تنظيمها  جرى  توعوية  حما�شرة 
احلمرانية  م��در���ش��ة  م��ع  بالتعاون 
بنني  والثانوي  الإبتدائي  للتعليم 
براأ�ص اخليمة وح�شرها ما يقارب 
فيها  وحا�شر  طالبا   )194( من 
عبدالرحمن  ع����ب����داهلل  ال��ن��ق��ي��ب 

اأو خناجر، واأكد اأن الهدف من هذه 
املحا�شرة توعية وحتذير لكل من 
اعتاد على حمل هذه الأ�شلحة باأن 
ال��ع��ادة اخلطرية  يتخلى ع��ن ه��ذه 
انه يف حلظة  اإن�شانية مبينا  وال��ال 
موؤ�شفة  نتائجها  تكون  قد  غ�شب 
الإن�شان  ي��خ�����ش��ر  ان  اىل  وت������وؤدي 
ح��ي��ات��ه ع��ن��دم��ا ي��رت��ك��ب ج��رمي��ة ل 
ال���ن���دم. وم����ن جانبه  ي��ن��ف��ع م��ع��ه��ا 
احلب�شي  �شعيد  اأول  امل�شاعد  عرف 
م�شرياً  الأب��ي�����ص،  ال�����ش��الح  مفهوم 

ال���ن���ف�������ش���ي���ة وح������ال������ة ال���ف���و����ش���ى 
والتمرد  اجل��ن��وح  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��م 

على الأ�شرة والتخلف املدر�شي.
ا�شتعرا�ص  امل���ح���ا����ش���رة  وت��خ��ل��ل��ت 
املوؤملة  الواقعية  الق�ش�ص  لبع�ص 
وما اأ�شفرت من العواقب الوخيمة 
، كما ا�شتمع الطالب اىل الن�شائح 
والإر�شادات الواجب اتباعها تفاديا 
ه���ذه اجلرائم  م��ث��ل  ل��وق��وع��ه��م يف 
اجلنائية التي تعر�شهم للم�شاءلة 

القانونية

�شعيد  اأول  وامل�������ش���اع���د  ال���زع���اب���ي 
حممد احلب�شي من اإدارة ال�شرطة 
املجتمعية مبركز �شرطة الدقداقة 

ال�شامل.
الزعابي  ع��ب��داهلل  ال��ن��ق��ي��ب  و���ش��رح 
اقتناء  م����ن  امل��ح��ت��م��ل��ة  الأخ�����ط�����ار 
�شفوف  ب����ني  الأب���ي�������ص  ال�������ش���الح 
اأن  ال�����ش��ب��اب امل���راه���ق���ني، م����وؤك����داً 
�����ش����رط����ة راأ������������ص اخل����ي����م����ة ت���ق���وم 
كل حدث  �شارمة حيال  باإجراءات 
اأو مراهق ي�شبط بحوزته �شكاكني 

على  ت�شاعد  التي  الأ�شباب  اأن  اإىل 
وت��ب��داأ من  الأح����داث كثرية  جنوح 
ت��ف��ك��ك الأ������ش�����رة، ف�����ش��ال ع����ن ما 
والإنرتنت  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  تبثه 
يتلقاها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف  اأف�����الم  م���ن 
الأحداث من دون �شوابط اأو رقابة 
اأ�شرية، م�شدداً على تكثيف اجلهود 
واملوؤ�ش�شات  اأول  الأ���ش��رة  قبل  م��ن 
اأجل  م��ن  والجتماعية  ال��رتب��وي��ة 
وحترير  ال��الزم��ة  الرعاية  تقدمي 
ال�شراعات  ت���ل���ك  م����ن  ال�������ش���ب���اب 

••  را�س اخليمة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل   
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
املجل�ص العلى حاكم راأ�ص اخليمة 
�شعادة  ال���ظ���ي���ت  ق�����ش��ر  يف  اأم���������ص 
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
م�����دي�����ر ع�������ام م�����رك�����ز الإم������������ارات 
للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 

والوفد املرافق له.
راأ�ص  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأثنى 
اخل���ي���م���ة ع���ل���ى م���رك���ز الإم���������ارات 
للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وروؤيتهما  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
مل�شرية  واأه��م��ي��ت��ه  العلمي  للبحث 
ال�شويدي  الدكتور  وق��دم  الدولة. 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  مف�شال  ���ش��رح��ا 
حاكم راأ�ص اخليمة عن الن�شاطات 
املختلفة والإ�شدارات املتنوعة التي 
وجمالت  باإ�شدارها  امل��رك��ز  يقوم 
ه������ذه الإ���������ش��������دارات واأه����داف����ه����ا 
ا�شتطاع  املركز  اأن  واأك��د  الرئي�شية 
خالل ال�شنوات املا�شية اأن يتحول 
للباحثني  اأ���ش��ا���ش��ي  م��ق�����ش��د  اإىل 

تطوير املهارات الوظيفية للكوادر 
من  الدولة  مواطني  من  البحثية 
التدريبية  ال���رام���ج  ع��ق��د  خ���الل 
�شموه  واأق���ام  والطموحة.  املكثفة 
ال�شيوف  �شرف  على  غ��داء  ماأدبة 
�شموه  ق����دم  امل��ق��اب��ل��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة مل��دي��ر ع���ام مركز 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 

ال�شرتاتيجية.
ح�شر املقابلة واملاأدبة �شعادة �شالح 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ال�����ش��ال 
حاكم راأ�ص اخليمة و�شعادة حممد 
اأح��م��د رق��ي��ط اآل ع��ل��ي م��دي��ر عام 

وعلى الدور املهم الذي يقوم به يف 
جمال البحث العلمي موؤكدا �شموه 
ال�شروح  اأح��د  بات ميثل  املركز  اأن 
العلمية الكبرية يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط.
املركز  اجن������ازات  ان  ���ش��م��وه  واأك�����د 
الوا�شحة  ال��روؤي��ة  بف�شل  حتققت 
املخل�شة  وال����رغ����ب����ة  ل�����الأه�����داف 
وال�شادقة من قبل القائمني على 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وبف�شل  امل��رك��ز 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

على  يحر�شون  الذين  واملفكرين 
ن�شاطاته  ع��ل��ى  والط����الع  زي��ارت��ه 
اإ�شداراته  واأ�شبحت  عمله  واآليات 
م�������ش���درا اأ����ش���ا����ش���ي���ا ل��ل��م��ع��رف��ة يف 
املركز  ان  وق��ال  حقولها.  خمتلف 
خلدمة  خ���ا����ش���ة  ب�����رام�����ج  ي����ق����دم 
الآراء  ت���ب���ادل  يف  ت��ت��م��ث��ل  امل��ج��ت��م��ع 
العلمية من خالل عقد املوؤمترات 
والندوات وور�ص العمل املتخ�ش�شة 
واملحا�شرات  الدرا�شية  واحللقات 
امل����و�����ش����وع����ات  ت���ب���ح���ث يف  ال�����ت�����ي 
واهتماماته  امل��رك��ز  بعمل  املت�شلة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل�����ش��اه��م��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 

ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�شة  الدائرة 
�شامل  و�شعادة  اخليمة  راأ���ص  حاكم 
�شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��ره��ان  علي 
ال�شمو حاكم راأ�ص اخليمة و�شعادة 
اللطيف  ع���ب���د  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
خ��ل��ي��ف��ة م��دي��ر ع���ام دائ�����رة امل����وارد 
وجا�شم  اخليمة  ب��راأ���ص  الب�شرية 
ن���ائ���ب مدير  احل���و����ش���ن���ي  حم���م���د 
العلمي  البحث  ل�شوؤون  املركز  عام 
مدير  م�شت�شار  الع�شريي  ويو�شف 
عام املركز لل�شوؤون الدارية وطارق 
مدير  مكتب  م��دي��ر  علي  ال  زع��ل 

عام املركز.

ال�شرتاتيجية  الأه�����������داف  م����ع 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��ي��ي�����ص اخل��ل��ي��ج��ي��ة مبا 
البنية  ع���ن���ا����ش���ر  وي����ع����زز  ي����دع����م 
التحتية للجودة وي�شهم يف حتقيق 
حماية  اإىل  ال���رام���ي���ة  اأه����داف����ه����ا 

للموا�شفات واملقايي�ص اإىل تر�شيخ 
الدولة  لقت�شاد  املتينة  الدعائم 
وت��ع��زي��ز ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى الأ����ش���واق 
العاملية من خالل موائمة خطتها 
القادمة  ل��الأع��وام  ال�شرتاتيجية 

املجتمع  اأف������راد  و���ش��ح��ة  ���ش��الم��ة 
للدولة  الوطني  القت�شاد  وتعزيز 
يف  املتداولة  املنتجات  ج��ودة  ورف��ع 
القيا�ص  معايري  وتطوير  الأ�شواق 

والفح�ص.

العمالء يف �شركة �شحه حيث تتم 
م��ن��اق�����ش��ة ج��م��ي��ع امل��وا���ش��ي��ع التي 
طرحت والإجراءات املتخذة ب�شاأن 
املري�ص يف  يواجهها  التي  امل�شاكل 
�شحة  اإدارة  وت��ق��وم  امل�شت�شفيات 
مب��ت��اب��ع��ة ال���ت���ق���ري���ر وت���ت���اب���ع مع 
كل  على  التحديثات  امل�شت�شفيات 

خطة اأو اإجراء.
ملبادرة  الأوىل  ال���دورة  يف  و���ش��ارك 

املبا�شرة  والج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات 
امل�شت�شفيات  يف  امل�����ش��وؤول��ني  ب���ني 
م�شت�شفى  ك��ل  ير�شل  وجمهورها 
امل�شتلمة  ال�����ش��ك��اوى  ب��ع��دد  ت��ق��ري��ر 
ال��ذي �شيتخذ من قبل  والإج���راء 
اإدارة امل�شت�شفى ب�شاأنها وكذلك اأي 
مبادرات يقوم بالعمل على تنفيذها 
وتتعلق بتح�شني اخلدمات املقدمة 
اإدارة خدمة ورعاية  للمر�شى اإىل 

م�شوؤول والتي اأطلقت بتاريخ 13 
�شبتمر 2011 �شارك فيها 455 
�شخ�شاً من جميع امل�شت�شفيات ويف 
امل���ب���ادرة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت يف 
فيها  �شارك  دي�شمر2011   20
الثالثه  املبادرة  ويف  �شخ�شاً   675
�شخ�شاً،   730 احل�شور  عدد  بلغ 
الرابعة  امل��ب��ادرة  يف حني �شارك يف 

قرابة 880 �شخ�شاً.

كهرباء و�سرطة ال�سارقة يبحثان التعاون يف 
جمال حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي من فر�ص عمل لعدد كبري من املهند�شني 
والفنيني والإداري��ني .. موؤكدا اأن م�شروع الغاز الطبيعي 
باإمارة ال�شارقة م�شروع ح�شاري ومن امل�شروعات الرائدة 
املركبات  اإج��م��ايل  اأن  واأو���ش��ح  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  مبنطقة 
و�شلت  الطبيعي  ال��غ��از  ت�شتخدم  وال��ت��ي  للهيئة  التابعة 
املحطة  اأن  اإىل  منوها   .. ال�شارقة  يف  ���ش��ي��ارة   300 اإىل 
�شبق  الدولة  يف  الطبيعي  بالغاز  املركبات  لتزويد  الأوىل 
�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  افتتحها  واأن 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة منذ عام 2005 

لتزويد املركبات بالغاز الطبيعي كبديل للوقود العادي.
واأكد اأن املركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي ت�شاهم وبدور 
الوقود  ه��ذا  اأن  باعتبار  البيئة  على  املحافظة  يف  كبري 
نظيف و�شديق للبيئة واأن ال�شيارات التي ت�شتخدم الغاز 
العادي  بالوقود  التي تعمل  الطبيعي ل تختلف عن تلك 
وان����ه م���ن امل��م��ك��ن حت��وي��ل اأي م���ن امل��رك��ب��ات ال��ت��ي تعمل 
باإ�شافة خزان خا�ص  الغاز الطبيعي  اإىل  العادي  بالوقود 
بالختيار  ال�شيارة  لقائد  ت�شمح  واأجهزة  الطبيعي  للغاز 

بني نوعي الوقود.
ب��ن عف�شان  �شعيد  نا�شر  ال��رائ��د  �شم  ال��ذي  ال��وف��د  وزار 
وروؤ�شاء  ال�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
الأق�������ش���ام ب�������الإدارة ب���زي���ارة ق�����ش��م احل���رك���ة وال��ن��ق��ل حيث 
ق�شم  رئي�ص  ال�شركال  �شالح  يحيى  املهند�ص  ا�شتقبلهم 
ل��ه��م جت��رب��ة هيئة كهرباء  احل��رك��ة وال��ن��ق��ل وا���ش��ت��ع��ر���ص 
ومياه ال�شارقة يف حتويل مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي 

وجدوى امل�شروع من الناحيتني البيئية والإقت�شادية.
املركبات  بتحويل  اخلا�شة  الور�شة  بزيارة  الوفد  قام  كما 
مت  التي  امل��رك��ب��ات  بع�ص  وتفقد  الطبيعي  بالغاز  للعمل 
للهيئة  التابعة  املحطة  لزيارة  الوفد  توجه  ثم  حتويلها 
مبنطقة  الطبيعي  ب��ال��غ��از  امل��رك��ب��ات  ب��ت��زوي��د  واخل��ا���ش��ة 

حلوان. 

••  ال�صارقة-وام: 

بحثت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة مع وفد اإدارة ال�شئون 
الإدارة  مبقر  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املالية 
والتعرف  ال��ت��ع��اون  �شبل  الطبيعي  ال��غ��از  لتوزيع  العامة 
على جتربة الهيئة يف تر�شيد ا�شتخدام الوقود من خالل 

حتويل بع�ص املركبات لل�شري بالغاز الطبيعي.
كان يف ا�شتقبال الوفد املهند�ص �شعود الزري مدير الإدارة 
اإبراهيم  �شامل  واملهند�ص  الطبيعي  الغاز  لتوزيع  العامة 
املري ومت خالل الزيارة تقدمي عر�ص عن امل�شروع و�شبكة 
وخورفكان  وك��ل��ب��اء  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  يف  الطبيعي  ال��غ��از 
وجهود الهيئة يف حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي 

للحفاظ على البيئة.
الزيارة ت�شمن  برنامج  اأن  الزري  �شعود  املهند�ص  واأو�شح 
تقدمي عر�ص مبقر الإدارة العامة لتوزيع الغاز الطبيعي 
الغاز  و�شبكات  حم��ط��ات  م��وق��ف  ا�شتعرا�ص  خ��الل��ه  ومت 
واأعداد  امل�شروعات  وت��ط��ور  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الطبيعي 
امل�شتفيدين من خدمات الغاز الطبيعي بال�شارقة والذين 
األ��ف م�شتهلكا يف كل من   220 اإىل قرابة  ي�شل عددهم 
اأكرث  منهم   - وال�شناعية  والتجارية  ال�شكنية  القطاعات 
و14  م��در���ش��ة  و12  م�شنعا   23 و  مطعم   2000 م��ن 

مركزا جتاريا و50 فندقا وعدد 2 م�شت�شفى.
ون�����وه ب��ح��ر���ص ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اإت���ب���اع اأف�����ش��ل الإج�������راءات 
والفوائد  وامل��زاي��ا  وال�شالمة  بالأمن  اخلا�شة  والو�شائل 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الطبيعي  ال��غ��از  �شبكات  حتققها  التي 
�شواء يف احلفاظ على البيئة اأو توافره طوال �شاعات اليوم 
ا�شتخدام  م��ن  واحل��د  الطبيعي  ال��غ��از  ا�شتخدام  واأه��م��ي��ة 
مقارنة  التناف�شية  اأ�شعاره  من  وال�شتفادة  ال�شطوانات 
يف   50 بن�شبة  �شعره  يقل  حيث  ال�شطوانات  با�شتخدام 
املئة عن ا�شتخدام ال�شطوانات. اأ�شار اإىل ما حققه م�شروع 
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اإعــــــــــالن
مواد  لتجارة  المارات  واحة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البناء رخ�شة رقم:CN 1135703 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد احمد عبداهلل احمد باحلارث من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد احمد عبداهلل احمد باحلارث من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد غامن احمد خادم املهريي )%50(

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة واحة المارات لتجارة مواد البناء

EMIRATES OASIS BUILDING MATERIALS TRAD EST
اىل/�شركة واحة المارات لتجارة مواد البناء ذ.م.م

EMIRATES OASIS BUILDING MATERIALS TRAD CO. LLC
فعلى كل من له حق العرتا�ص 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البازلت لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1098476 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عو�ص عمر ال�شيخ علي هرهره العفيفي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عمر حممد خري اوطه با�شي )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه �شعيد �شامل عو�ص الكعبي

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.50*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/البازلت لل�شيانة العامة

BAZELT GENERAL MAINTENANCE
اىل/هم�شات الفن لل�شيانة العامة ذ.م.م

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روؤية اخلليج لعمال الطالء 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1192083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل طار�ص �شعيد املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف احمد جمعه حميد احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ج�شيم الدين ليت ابو احل�شني

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*4
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/روؤية اخلليج لعمال الطالء ذ.م.م
GULF VISON PAINTING WORK LLC

اىل/روؤية اخلليج لعمال الطالء
GULF VISON PAINTING WORK

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايف �شان لوران - ريف غو�ص - فرع من 

CN 1079869:الطاير ان�شغنيا ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

alyayer insignia llc تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الطاير ان�شغنيا �ص.ذ.م.م
guoci group n.v تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة غوت�شي جروب ان . يف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة التجارية لال�شتثمار �ص.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة الطاير �ص.ذ.م.م

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ايف �شان لوران - ريف غو�ص - فرع من الطاير ان�شغنيا ذ.م.م - فرع ابوظبي
YVESSAINTLAURENT - RIVE GAUCHE - BROF AL TAYER INSIGNIA LLC

اىل/لك�شري فا�شن جلف �ص.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
LUXURY FASHION GULF LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق العرتا�ص 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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الر�ص 

الذهبية لتجارة ال�شماك - فرع 3
 رخ�شة رقم:CN 1080387-3 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�ص  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/الوعد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شادق لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1095706 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�ص  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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت ق�شر 
م�شفح ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1181704 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عمر فاروق ثوتانيل كونهايان كويا من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مامو فينجات

فعلى كل من له حق العرتا�ص 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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدرجة املا�شية 
 CN 1200368:خلدمات رجال العمال ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالرحيم حممد ابراهيم ابوعيده من 48% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عامر احمد حممد العبيني 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

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

للمقاولت العامة واعمال الديكور ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1165101  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عايد عبدربه احمد - امل�شاملة من 33% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هاين مو�شى عبداهلل ال�شلمان 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركاء العقارية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1011931 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مو�شى بن حمد بن من�شور املالك )%35(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فهد بن حمد بن من�شور املالك )%35(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة الحتاد العاملية للتجارة العامة ذ.م.م 
UNION INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY WLL

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة ركاء القاب�شة للتجارة املحدودة

فعلى كل من له حق العرتا�ص 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
كهرباء  لت�شليح  ال�ش�����ادة/رانا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1048101 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/رانا لت�شليح كهرباء ال�شيارات   

RANA AUTO ELECTRICAL REPAIRS
اىل/رانا لتجارة قطع غيار ال�شيارات

RANA AUTO SPARE PART TRADING
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شرياز للحدادة 

رخ�شة رقم:CN 1048134 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة �شرياز للحدادة   
SHERAZ BLACKSMITH WORKS

اىل/�شرياز لزجاج ال�شيارات
SHERAZ CAR GLASS

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح وتركيب زجاج ال�شيارات )4520016(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ام ا�شيا

 رخ�شة رقم:CN 1060623 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة ام ا�شيا   
UMM ASYA GROCERY

اىل/كافترييا ام ا�شيا لل�شاي
UMM ASYA TEA CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن الفجر للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1166464 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 50*20

تعديل ا�شم جتاري:من/ركن الفجر للمقاولت العامة   
ROKN AL FAJAR GENERAL CONTRACTING

اىل/ركن الفجر لل�شيانة العامة
ROKN AL FAJAR GENERAL MAINTENANCE EST

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

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
رقم CN 1180920 بال�شم التجاري لفندر للمقاولت 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  

كما كان عليه �شابقا. 
العالن  هذا  على  العرتا�ص  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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

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

اليحر رخ�شة رقم:CN 1121929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وحيد بدر �شامل حمود الهنائي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عو�ص العبد علي العامري 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

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

اخلوار للكمبيوتر والقرطا�شية
 رخ�شة رقم:CN 1426698 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�ص  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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

اإعــــــــــالن
للهواتف  الورد  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1128694:املتحركة وال�شاعات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

حممد  ال�شيد/  وا�شافة  ر�شول  غالم  احمد  ال�شيد/مق�شود  حذف 
ار�شاد غالم ر�شول

بوكالة  ر�شول  غالم  احمد  مق�شود  املتويف/  بني  خدمات  وكيل  فك 
حممد ار�شاد غالم ر�شول وال�شيد/ حممد ح�شن حممد العبيديل

وال�شيد/  ر�شول  غالم  ار�شاد  ال�شيد/حممد  بني  خدمات  وكيل  عقد 
علي قرن �شامل عبود الكعبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اك�ص فايف 

CN 1171602:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة كرمي ا�شحاق )%5(

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شلطان علي م�شبح حارب ال�شام�شي من 48% اىل %43

فعلى كل من له حق العرتا�ص 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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

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

واعمال البال�شرت رخ�شة رقم:CN 1358356 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/وردة الهيلي لل�شيانة العامة واعمال البال�شرت
WARDAT AL HILI GENERAL MAINTENANCE & PLASTER WORKS EST

اىل/وردة اخليلي للمقاولت وال�شيانة العامة
WARDAT AL HILI JENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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زايد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان يفتتح معر�س �ساوندلي�س يف دبي

�سلطان بن طحنون يزيح ال�ستار عن العملني الفنيني وجهة نظر وطرب الثقافة

باإطفاء الأ�ضواء خالل 8:30 و9:30 م�ضاء 23 مار�ص

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي تدعو اجلمهور امل�ساركة يف فعالية �ساعة االأر�س
اجلمعية ت�ضيد بدعم حمدان بن را�ضد للعمل الجتماعي

جائزة حمدان الطبية راٍع ذهبي لليوم العاملي ملتالزمة داون

•• دبي-وام: 

ب���ن �شلطان  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  اف��ت��ت��ح 
اأم�ص  م�شاء  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
الذي  الفني  �شاوندلي�ص  معر�ص 
ينظمه ثالثة فنانني بالتعاون مع 
منطقة  يف   1-1 ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���ص 
القوز يف دبي. ي�شم املعر�ص الذي 
ي�شتمر اأ�شبوعا.. اأعمال فنية لكل 
من الفنان الإماراتي حممد كاظم 
اللبنانية  الإي���ط���ال���ي���ة  وال��ف��ن��ان��ة 
مار�شي  دي  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��ا  الأ����ش���ل 
�شوتروفانيو  ال��ه��ن��دي  وال���ف���ن���ان 
مازومدار..فيما يهدف اإىل اإيجاد 
الأعمال  ب���ني  احل�����وار  م���ن  ح��ال��ة 
امل����ع����رو�����ش����ة وب�����ح�����ث وم����راق����ب����ة 
�شيكونها  التي  الفنية  ال�شدامات 
جت�����ش��ي��د ال���ت���ف���اع���الت احل����واري����ة 
بني  نقا�ص  �شكل  على  وترجمتها 
املدار�ص الفنية املختلفة. واتخذت 

الفنية يتواكب مع احلراك الفني 
ال������ذي ت�����ش��ه��ده دول������ة الإم��������ارات 
وي�������ش���ج���ع امل�����زي�����د م�����ن امل����واه����ب 
الإمارتية والعربية والدولية على 
اإبدعاتهم  واإظ���ه���ار  ق��دم��ا  امل�����ش��ى 
هذه  يف  م�شاركته  وح��ول  الفنية. 
الفنان  ال��ف��ن��ي��ة..اأو���ش��ح  التجربة 
الإماراتي حممد كاظم اأن اأعماله 
تعر  املعر�ص  يف  امل�شاركة  الفنية 
اجلارية  امل��ت��ع��ددة  الأح������داث  ع���ن 
ي���ط���رح ق�شايا  م���ن ح���ول���ه ح��ي��ث 
وث��ي��ق��ة ال�����ش��ل��ة ب��ج��وان��ب حمددة 
اأث��������رت ع���ل���ى ����ش���ريت���ي���ه ال���ذات���ي���ة 
�شهدتها  ال���ت���ي  ال��ت��غ��ي��ريات  م��ث��ل 
ا�شتطاع  اأخ����رى  وح����الت  ال��دول��ة 
الدولية.  رحالته  خ��الل  ر�شدها 
كري�شتيانا  ال��ف��ن��ان��ة  وت�شتك�شف 
م�شاركتها  خ��الل  من  مار�شي  دي 
فيديو.. ومقاطع  فنية  بعرو�ص 
التعبري  ب��ق��درة  املتعلقة  الق�شايا 

الدعوة  ت��ل��ب��ي��ت��ه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  ال 
الفعالة  وم�����ش��ارك��ت��ه  وح�������ش���وره 
على  بغريب  الأم���ر  لي�ص  ..ق��ائ��ل��ة 
زايد  ال�شيخ  مثل  �شخ�شية مميزة 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان م�����ش��ارك��ت��ه م��ع��ن��ا يف 
للنجمة  ال��ن��ادرة  ال�����ش��ور  معر�ص 
الأمريكية مارلني مونرو اإذ �شبق 
�شابقة  م��ن��ا���ش��ب��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ل���ه 
وتواجده معنا دعم وت�شجيع كبري 
عند  دائ��م��ا  ن��ك��ون  ان  ونتمنى  ل��ن��ا 

ح�شن ظنه وظن اجلميع .
وقالت ان كافة الأعمال مت عر�شها 
للبيع ومتكنا من ا�شتقطاب الكثري 
الفتتاح  حلفل  ال�شخ�شيات  م��ن 
الذي قدمنا فيه �شرحا �شامال عن 
والآلية  انتقائها  التي مت  الأعمال 
املتبعة يف بيعها وكذلك ما حتتويه 
لتزيني  ولوؤلوؤ  واملا�ص  جواهر  من 

الأعمال املعرو�شة.
ال�شباح  ل���ول���و  ال�����ش��ي��خ��ة  واك�����دت 

الثالثة  للفنانني  الفنية  الأعمال 
امل�شاركني يف املعر�ص طريقا خا�شا 
خمتلفا عن الآخر على مر الأعوام 
القليلة املا�شية حتى جاءت مبادرة 
�شاوندلي�ص الهادفة اإىل جمع تلك 
الأعمال املختلفة حتت �شقف فني 
موحد لتعميق العنا�شر امل�شرتكة 
وب���ح���ت ال��ت��ف��اع��الت امل��م��ك��ن��ة بني 
الأعمال الفنية للفنانني الثالثة. 
�شلطان بن  زاي��د بن  ال�شيخ  وق��ال 
له  ت�����ش��ري��ح  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة..اإن ال��ف��ك��رة التي 
�شاوندلي�ص  م��ع��ر���ص  ي��ج�����ش��ده��ا 
م��ه��م��ة ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن ال���زائ���ر من 
تغذي  �شامتا  فنيا  ح��وارا  متابعة 
ال�شارخة  ال��ت��ن��اق�����ش��ات  ج��وان��ب��ه 
املعرو�شة  الأعمال  جت�شدها  التي 
املختلفة  ال��ف��ن��ي��ة  امل���دار����ص  ح��ي��ث 
على  الطاغية  الفنان  و�شخ�شية 
اأعماله. واأكد اأن دعم هذه املعار�ص 

اللفظي على ترجمة الأفعال ودور 
اإيجاد دعاية  التعبري اجل�شدي يف 
وت�شلط ال�شوء على اإعادة تعريف 
م�شطلحي الذاكرة والهوية..فيما 
الهندي  ال��ف��ن��ان  م�شاركة  ت�شيف 
قيمة  م�����ازوم�����دار  ���ش��وت��روف��ان��ي��و 
فنية باعتباره ميلك احل�ص الفني 
الدويل بكل ما يج�شده من معنى. 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  زار  كما 
معر�ص  ن���ه���ي���ان  ال  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
ال�شور النادرة للنجمة الأمريكية 
مارلني مونرو املقام يف �شالة جام 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز يف دب����ي وال����ذي 
ت�شرف عليه ال�شيخة لولو مبارك 
وبح�شور  ال�شباح  الح��م��د  جابر 
الأعمال وحمبي  رجال  نخبة من 

ومتذوقي الفنون اجلميلة.
ال�شباح  ل��ول��و  ال�����ش��ي��خ��ة  وع����رت 
عن خال�ص �شكرها وتقديرها اىل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة 

••  اأبوظبي-وام: 

نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت   
اآل نهيان وزير الثقافة  بن مبارك 
وال�شباب وتنمية املجتمع - و�شمن 
املجتمعي  ال����رن����ام����ج  ف���ع���ال���ي���ات 
الذي   2013 اأب��وظ��ب��ي  مل��ه��رج��ان 
اأع������وام على   10 ي��ح��ت��ف��ي مب����رور 
ال�شيخ  م��ع��ايل  اأزاح   - ان��ط��الق��ت��ه 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
ع����ن عملني  ال�������ش���ت���ار  وال���ث���ق���اف���ة 
فنيني من احلجم الكبري لكل من 
الإماراتيني  الت�شكيليني  الفنانني 
ج����الل ل��ق��م��ان وم���ط���ر ب���ن لحج 
وذل����ك م�����ش��اء اأم�����ص يف ب��ه��و قاعة 

م�شرح فندق ق�شر الإمارات.
بح�شور  العملني  الك�شف عن  ومت 
�شعادة مبارك حمد املهريي املدير 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
اإبراهيم  ه��دى  و���ش��ع��ادة  والثقافة 
جمموعة  موؤ�ش�ص  كانو  اخلمي�ص 
املوؤ�ش�ص  والفنون  للثقافة  اأبوظبي 
اأبوظبي  مل��ه��رج��ان  ال��ف��ن��ي  وامل��دي��ر 
ال�شخ�شيات  كبار  من  كبري  وع��دد 
وال�شيوف واملهتمني بالفنون وقام 
ال��ف��ن��ان��ني ج����الل لقمان  ك���ل م���ن 

ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون وم�����ن خالل 
الإم���ارات���ي  ال��ف��ن  م��ب��ادرت��ه��ا رواق 
 80 من  اأك��رث  اإليها  ينت�شب  التي 
معنيون  اإم��ارات��ي��ا  ت�شكيليا  ف��ن��ان��ا 
بت�شجيع املبدعني الذين ي�شهمون 
باحل�ص  الرت����ق����اء  يف  ب��اأع��م��ال��ه��م 
املجتمعي جتاه الفنون على تنوعها 
ل��ق��م��ان ومطر  ف�����ش��ك��را جل���الل   ..
ب��ن لح���ج ع��ل��ى ه��ات��ني القطعتني 
هدية  نعترهما  اللتني  الفنيتني 
العا�شرة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  امل���ه���رج���ان 
وم�������ش���درا لإل���ه���ام ن��ظ��رائ��ه��م من 
للفنون  حم��ب  وج��م��ه��ور  مبدعني 

والبداع .
جالل  الت�شكيلي  ال��ف��ن��ان  واع��ت��ر 
الفني  ع��م��ل��ه  اإجن�������از  اأن  ل���ق���م���ان 
مهرجان  م���ن  ح�����ش��ري  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
جمموعة  اهتمام  يعك�ص  اأبوظبي 
بدعم  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ف���ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي يف الإم���������ارات 
الفني  الإب����داع  لآل��ي��ات  وتر�شيخا 
اإىل جانب اأهمية ذلك يف التعريف 

باملنجز الت�شكيلي عربيا وعامليا.
يعمل مع  اأن���ه  اإىل  ل��ق��م��ان  واأ����ش���ار 
رواق  مبادرتها  اإط��ار  يف  املجموعة 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  الإم����ارات����ي  ال��ف��ن 
الفنان  ال�����ت�����زام  ب�������اأن  ..م����ن����وه����ا 

والفنون بالتعاون مع مبادلة.
ب��اأن يكون عملي  اإنني �شعيد  وق��ال 
مهرجان  م���ن  ح�����ش��ري  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
اأبوظبي 2013 معرو�شا جلمهور 
والعرب  الإماراتيني  املهرجان من 
و���ش��ي��وف امل��ه��رج��ان ال��ع��امل��ي��ني مبا 
م��ع منجز  م��ن تفاعل  ذل��ك  يعنيه 
ال���ف���ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي يف الإم���������ارات 
لإدراك  ق����رب  ع���ن  ب���ه  واح���ت���ك���اك 

جمالياته .
يعك�ص  عمله  اأن  لح���ج  اب���ن  واأك����د 
التقنية والفن  التفاعل احلي بني 
بالثقافة  حت��ت��ف��ي  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اأو ما  ب��ه��ا  ك��اأن��ه��ا يف ح��ال��ة ط����رب 
النطالق  ف�����ش��اءات  اأب��ع��د يف  ه��و 

الالنهائي.
و����ش���وف ي�����ش��ت��م��ر ع���ر����ص ك���ل من 
وجهة نظر و طرب الثقافة يف بهو 
قاعة م�شرح ق�شر الإمارات خالل 
31 مار�ص  17 لغاية  الفرتة من 

.2013
جدير بالذكر اأن كل من الفنانني 
ج����الل ل��ق��م��ان وم���ط���ر ب���ن لحج 
الفن  رواق  م���ب���ادرة  رواد  م��ن  ه��م 
اأطلقتها جمموعة  التي  الإماراتي 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون قبل 
الفنانني  دع������م  ب����ه����دف  ع����ام����ني 

وم���ط���ر ب���ن لح����ج وع���ق���ب اإزاح�����ة 
بالتعريف  عمليهما  ع��ن  ال�����ش��ت��ار 
ب��اآل��ي��ة اإجن���از العمل وروؤي��ت��ه��م��ا يف 

ذلك.
وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب  قام  كما 
وال�����ش��ي��وف ب��ج��ول��ة ع��ل��ى معر�ص 
العربي  الب�������داع  م���ن  ع���ام���ا   25
5 مار�ص  ي���وم  اف��ت��ت��اح��ه  ال���ذي مت 
من   31 ل��غ��اي��ة  وي�شتمر  احل����ايل 
بق�شر  الغالريي  يف  نف�شه  ال�شهر 

الإمارات.
التكليف  الك�شف عن عملي  وحول 
اأبوظبي  احل�����ش��ري م��ن م��ه��رج��ان 
لقمان  ج���الل  ل��ل��ف��ن��ان��ني   2013
وم��ط��ر ب��ن لح��ج ..ق��ال��ت ال�شيدة 
اإب����راه����ي����م اخل��م��ي�����ص كانو  ه�����دى 
موؤ�ش�ص جمموعة اأبوظبي للثقافة 
وال��ف��ن��ون امل��وؤ���ش�����ص وامل��دي��ر الفني 
العملني  اإن  اأب���وظ���ب���ي  مل���ه���رج���ان 
اأيادي  اأبدعتهما  اللذين  الفنيني 
الفنانني املبدعني بتكليف ح�شري 
ي�شاهمان  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  م��ن 
مكانة  ت���ر����ش���ي���خ  يف  ت���اأك���ي���د  ب���ك���ل 
اأبوظبي كحا�شنة عاملية  العا�شمة 

للمبدعني وعا�شمة لالإبداع.
مهرجان  يف  ف���ن���ح���ن  واأ�����ش����اف����ت 
اأب����وظ����ب����ي وجم���م���وع���ة اأب���وظ���ب���ي 

عليه  يحتم  املجتمعية  بامل�شوؤولية 
امل�شاهمة يف املبادرات التطوعية يف 
والنا�شئة  ال�شباب  الفنانني  خدمة 
املنجز  على  احلفاظ  يف  والإ���ش��ه��ام 

الفني والإرث الثقايف لالإمارات.
عن  ال���ب���ح���ث  ان  ل���ق���م���ان  وق��������ال 
ولكننا  اإن�شان  كل  فطرة  احلقيقة 
اإل  الأ���ش��ي��اء  قيمة  نقدر  ل  اأحيانا 
وتعبنا  �شعوبتها  مدى  اإىل  قيا�شا 
يف �شبيلها فنقع يف جدل تب�شيطها 
اأقف  الأم��ري��ن  وب��ني  تعقيدها  اأو 
ك��ل احل��ق��ائ��ق وكل  اأن  اإىل  لأ���ش��ري 
ال�شواب  حت��ت��م��ل  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
اإل حقيقة واح��دة مطلقة  وعدمه 

.
ويعتر الفنان الت�شكيلي مطر بن 
يعد  الفني  عمله  اإجن���از  اأن  لح��ج 
منوذجا يرز اأهمية دور املوؤ�ش�شات 
ال����داع����م����ة ل���ل���ف���ن���ون وال����ف����ن����ان يف 
امل��ب��دع وتعريف  اح��ت�����ش��ان جت��رب��ة 
اأن هذا  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. بها  ال��ع��امل 
الفنان يف خدمة  ال��دور يكمل دور 
جم���ت���م���ع���ه م�����ن خ������الل ب���راجم���ه 
واملخيم  مطر  كمر�شم  التدريبية 
ي�شرف  ال����ذي  ل��ل��ف��ن��ون  ال�����ش��ي��ف��ي 
ب����ن لح�����ج بدعم  ال���ف���ن���ان  ع���ل���ي���ه 
للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جم��م��وع��ة  م���ن 

دعت هيئة مياه وكهرباء اأبو ظبي 
والعاملني  وامل��وظ��ف��ني  اجل��م��ه��ور 
املاليني  مئات  اإىل  الن�شمام  اإىل 
من النا�ص يف جميع اأنحاء العامل، 
الأ�شواء  اإط���ف���اء  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
�شاعة  ه����ي  واح��������دة،  ����ش���اع���ة  مل�����دة 
الأر�ص وقد مت حتديد موعد هذه 
رمزاً  تعتر  التي  املظلمة،  ال�شاعة 
 23 ال�شبت،  ي��وم  البيئي،  للعمل 
ال�شاعة  مت����ام  يف  مار�ص2013 
التوقيت  ح�����ش��ب  م�������ش���اًء   8:30
املحلي لدولة الإمارات حيث حققت 
���ش��اع��ة الأر�����ص يف دول���ة الإم����ارات 
جناحاً كبرياً يف العام املا�شي، وما 
لول  يحدث  اأن  النجاح  لهذا  ك��ان 
تعاون اجلميع لدعم كل من �شاهم 
يف تنظيم هذه الفعاليات يف جميع 

اأنحاء البالد.
�شيف  اهلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  واأو�����ش����ح 
ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة مياه 
�شاعة  اأن  ظ���ب���ي  اأب�������و  وك����ه����رب����اء 
الوعي  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  الأر�����ص 
باأهمية  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  ل��دى 
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ة، ق���ائ���ال : 
اأ�شبح من ال�شروري اأن نعمل من 
اأجل اتخاذ خطوات اإيجابية وجادة 
ال�شتهالك  م���ع���دلت  م���ن  ل��ل��ح��د 
ووق�������ف ال�����ه�����در يف امل����������وارد ول���ن 
ممار�شاتنا  بتغيري  اإل  ذلك  نحقق 
اخلطة  اأن  اإىل  م�شريا   ، اليومية 
التي نفذتها الهيئة حققت الهدف 
كميات  توفري  يف  �شاهم  مما  منها 
النبعاثات  وخف�ص  الكهرباء  من 

الكربونية. 

وبناء  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
لالإمارة  ا�شتدامة  اأك��رث  م�شتقبل 
�شلوكيات  ت����ع����زي����ز  خ�������الل  م�����ن 
الر�شيد �شمن حياتنا  ال�شتهالك 
���ش��اع��ة م��ن الثامنة  مل���دة  ال��ي��وم��ي��ة 
والن�شف  التا�شعة  وحتى  الن�شف 

م�شاء يف ال� 23 من مار�ص.  
هذا وقد بداأت حملة �شاعة الأر�ص 
الأ�شرتالية  ���ش��ي��دين  م��دي��ن��ة  م��ن 
املطاعم  فا�شتخدمت   2007 عام 
الأنوار  واأطفئت  لالإ�شاءة  �شموعاً 
يف امل����ن����ازل وامل����ب����اين ال����ب����ارزة مبا 
هاربور  وج�����ش��ر  الأوب�����را  دار  فيها 
وم�شاركة  احل���م���ل���ه  جن�����اح  وب���ع���د 
�شكان  م���ن  ���ش��خ�����ص  م��ل��ي��ون   2.2
مدينة   400 ان�����ش��م��ت  ���ش��ي��دين 
منها   2008 الأر���������ص  ل�����ش��اع��ة 
فران�شي�شكو  و������ش�����ان  اأت����الن����ت����ا 
واأوت��اوا ودبلن وفانكوفر  وبانكوك 
ومانيال  وك��وب��ن��ه��اج��ن  وف��ي��ن��ك�����ص 
و�شوفا )عا�شمة فيجي( و�شيكاغو 
اأ�شرتالية  م���دن  واأي�����ش��ا  وت��ورن��ت��و 
وبريزبني  وب����ريث  م��ل��ب��ورن  م��ث��ل 
وكانت مدينة  كانبريا.  والعا�شمة 
دب��ي ه��ي امل��دي��ن��ة امل�����ش��ارك��ة الأوىل 
عربياً عام 2009 تبعتها الريا�ص 
عام 2010 واأطفئت اأ�شواء بع�ص 
جولدن  ج�شر  مثل  البارزة  املباين 
وبرج  فران�شي�شكو  ���ش��ان  يف  ج��ي��ت 
�شوجلر  وملعب  �شيكاغو  يف  �شريز 
�شي  ب��رج  واأي�شا  القدم  لكرة  فيلد 
دبي  العرب يف  وب��رج  تورنتو  اإن يف 
وب���رج���ي امل��م��ل��ك��ة وال��ف��ي�����ش��ل��ي��ة يف 

الريا�ص.

الحتفالِت  اأنَّ  ال��ن��ع��ي��م��ي  ������د  واأكَّ
ب�شاعة الأر���ص تاأتي يف اإطار �شعي 
الهيئة املتوا�شل للحث على تر�شيد 
وتقليل  واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك 
ي�شاهم  ال��ب��ي��ئ��ي��ة مم���ا  ال���ت���اأث���ريات 
انبعاثات  م�����ش��ت��وى  ان��خ��ف��ا���ص  يف 
الكربون التي تعدُّ واحدة من اأكر 
العامل،  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اأن الهيئة ت�شع �شمن  اإىل  م�شرياً 
يف  البيئة  على  احلفاظ  اأولوياتها 

جميع امل�شروعات التي تنفذها.
�شعادة فار�ص  اكد  ال�شياق  ويف هذا 
دائ����رة العمال  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
فعالية  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  امل�����ش��ان��دة 
���ش��اع��ة الأر�����ص تعتر واح����دة من 
التي  امل��ب��ادرات  م��ن  �شل�شلة  �شمن 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا لرفع  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم 
املتعاملني  ل���دى  ال��وع��ي  م�شتوى 
وامل��ج��ت��م��ع ب�����ش��ك��ل ع���ام م���ن خالل 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ا���ش��ت��ه��داف 
من  الطاقة  ا�شتهالك  م��ن  للحد 
خ��الل اط��ف��اء الأ���ش��واء والأجهزة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة غ����ري ال�������ش���روري���ة 

اأ�شا�شًيا  اإط������اًرا  ت��ك��ون  ك���ي  ال���واق���ع 
يقومون  بالدولة  امل�شوؤولني  لعمل 
من خالله بر�شم اخلطط الالزمة 
املر�ص  ب���ذل���ك  احل�������الت  ل���رع���اي���ة 
والعالج  ال��وق��اي��ة  ب�شبل  وال��ت��وع��ي��ة 
واأ�شرهم  امل�شابني  �شالح  فيه  مب��ا 
التوازن  حتقيق  على  ينعك�ص  ومب��ا 
امل��ط��ل��وب يف اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة من 
دون  ف��ئ��ات��ه  ك��اف��ة  لت�شمل  امل��ج��ت��م��ع 
مت��ي��ي��ز. ومت��ن��ى اخل��اج��ة اأن حتظى 
ملتالزمة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
21 مار�ص اجل��اري، بدعم  داون يف 
بتحقيق  الإع���الم،  و�شائل  ق��وي من 
الأهداف املرجوة منها وعلى راأ�شها 
توعية الراأي العام بطبيعة احلالت 
على  اجلاد  والعمل  اأ�شرهم  ومعاناة 
ت��خ��ط��ي حاجز  ع��ل��ى  م�����ش��اع��دت��ه��م 
احلالة، هذا اإىل جانب �شرح طبيعة 
امل��ر���ص واأ���ش��ب��اب��ه و�شبل ال��وق��اي��ة يف 
حم��اول��ة لتقليل اأع���داد احل���الت يف 

امل�شتقبل باإذن اهلل.
وم���ن ج��ه��ت ا���ش��ار امل��ه��ن��د���ص ا�شامة 
للجمعية  العام  ال�شر  ام��ني  ال�شايف 
ب����اأن اجلمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وم�����ش��رف 
ومب���������ش����ارك����ة اجل�����ه�����ات ال����راع����ي����ة 
وال��داع��م��ة ودب��ي م��ول وف��ن��دق رفلز 
اإىل م��وؤ���ش�����ش��ات واأف�����راد  ب��ال���ش��اف��ة 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول��ة  يف 
العاملي  ب���ال���ي���وم  ����ش���ن���وي���ا  ن��ح��ت��ف��ل 
على  الثامنة  لل�شنة  داون  ملتالزمة 
فعاليات  ب���اإق���ام���ة  وذل�����ك  ال����ت����وايل 
توعية مكثفة نوجهها لكافة �شرائح 
املجتمع حول متالزمة داون، وابراز 
اياهم،  اهلل  ح��ب��اه��ا  ال��ت��ي  ال���ق���درات 
بال�شافة اىل التعريف بحقوقهم يف 
وال�شحية  التعليمية  املجالت  كافة 

والريا�شية والرتبوية.

ت��رع��ى ج���ائ���زة ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
را�شد ال مكتوم الطبية وب�شفة راع 
الكبري  الحتفايل  املهرجان  ذهبي 
ملتالزمة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اأن  اأري�����د  ���ش��ع��ار ع��امل��ي  داون وحت���ت 
اأعمل الذي تقيمه جمعية المارات 
ظهر  ب���ع���د  ب���دب���ي  داون  مل���ت���الزم���ة 
للثالث  امل��واف��ق  املقبل  ال�شبت  ي��وم 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن م��ار���ص اجل����اري يف 

دبي مول.
وعرت �شعادة ال�شيدة �شونيا ال�شيد 
اأحمد الها�شمي رئي�ص جمل�ص ادارة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����ص  اجل��م��ع��ي��ة 
امتنانها  خ���ال�������ص  ع����ن  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة 
ال�شيخ  ج���ائ���زة  ل���رع���اي���ة  و���ش��ك��ره��ا 
حمدان بن را�شد ال مكتوم الطبية 
للفعالية ما يدل على حر�ص رئي�ص 
دعم  على  الأم��ن��اء  جمل�ص  واأع�شاء 
هذه الفئة التي لطاملا لقيت الدعم 
واملوؤ�ش�شات  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

العامة واخلا�شة .
وا��������ش�������ادت ب�����ال�����دع�����م واله�����ت�����م�����ام 
�شمو  ي���ول���ي���ه  ال������ذي  ال�����الحم�����دود 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
نائب حاكم دبي وزير املالية موؤ�ش�ص 
اجلائزة وحر�ص �شموه الكبري على 
بالرعاية  املجتمع  فئات  كافة  دع��م 
����ش���ت���ى اجل����وان����ب  واله�����ت�����م�����ام يف 
والتعليمية  والجتماعية  ال�شحية 
ا�شهامات  اىل  م�شرية  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
���ش��م��وه يف دعم  واجن��������ازات ج���ائ���زة 

ومناء املجتمع .
وث��م��ن��ت رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة الم�����ارات 
الرعاة  بقية  ج��ه��ود  داون  مل��ت��الزم��ة 
العام وهما  الذهبيني للفعالية هذا 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ومركز 
اجلبارة  واجل���ه���ود  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م 

امل����ب����ذول����ة م����ن ق���ب���ل الأ����ش���خ���ا����ص 
داون  م����ت����الزم����ة  ذوي  وع�����ائ�����الت 
م��ع��رب��ني ع���ن ف��خ��ره��م ب��دع��م هذه 
وانها   ، قلوبنا  على  الغالية  الفئة 
دعمها  ك����ذل����ك  ن���ظ���ه���ر  اأن  ت����ري����د 
للمجتمع  ال���داع���م���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
والتي توفر اإمكانيات لذوي الإعاقة 
مت��ك��ن��ه��م م����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع هذه 
تقديرها  عن  عرت  التحديات.كما 
العالم  وو�شائل  الف�شيني  للرعاة 
الفعالية  خ���دم���ة  يف  وم��ت��ط��وع��ني 

وذوي متالزمة داون .
ال����دك����ت����ور جنيب  وع�����ر ال�����ش����ت����اذ 
اخل��اج��ة الم���ني ال��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة يف 
ت�����ش��ري��ح ل���ه ع���ن ف���خ���ره واع���ت���زازه 
بن  حمدان  ال�شيخ  جائزة  مب�شاركة 
يف  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���ش��د 
 ، رعاية اليوم العاملي ملتالزمة داون 
اأن��ه ينبغي  اأعتقد  ال��ذي  اليوم  ذل��ك 
ع��ل��ى ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع اأف������راًدا 
ال�شبل  ب��ك��اف��ة  دع���م���ه  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
باأ�شباب  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  امل��م��ك��ن��ة 
والعالج  ال��وق��اي��ة  و���ش��ب��ل  احل�����الت 
العمل  ب�شرورة  التوعية  جانب  اإىل 
الكامنة لدى  الطاقات  على حترير 
والإ�شتفادة  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
منها مبا ي�شهم يف الإرتقاء باملجتمع 

والنهو�ص به فهم جزء ل يتجزاأ من 
الذي  الأ���ش��ي��ل  الإم���ارات���ي  الن�شيج 
ال��ع��دل وامل�����ش��اواة بني  يطبق م��ب��داأ 
كل فئاته واأهمها هو مبداأ احلق يف 

احلياة.
الطبية  اإن ج��ائ��زة ح��م��دان   : وق���ال 
ج����زء ل ي��ت��ج��زاأ م���ن امل��ج��ت��م��ع كما 
الطبية  ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات  دع���م���ه���ا  اإن 
وبني  بينها  ي��ح��ول  ل  املتخ�ش�شة 
اأف����راده، فهم  اأدائ��ه��ا لواجبها جت��اه 
املنظومة  الهامة يف  الأط���راف  اأح��د 
�شوى  ت�شتقيم  ل��ن  ال��ت��ي  ال�شحية 
اجلانب  بدعم  الإهتمام  خ��الل  من 
من  العديد  جت��اه  لديهم  التوعوي 
ال�شرة  كاهل  تثقل  التي  الأم��را���ص 
واملجتمع. وا�شاف : تاأ�ش�شت جائزة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
اأي   ،1999 ع��ام  الطبية يف  للعلوم 
منذ حوايل خم�شة ع�شر عاًما، وكان 
مركز اجلوائز هو اأول مراكزها التي 
من  املتميزين  تكرمي  بهدف  اأن�شاأت 
ال�شحية.  ال��ق��ط��اع��ات  يف  العاملني 
تطوير  مت  احل�������ني  ذل�������ك  وم����ن����ذ 
تاأ�شي�ص مركز دعم  العمل بها فكان 
البحوث العلمية ومركز املطبوعات 
التعليم  وم���رك���ز  ال��ط��ب��ي  وال��ن�����ش��ر 
اأ�ش�شت  انه  امل�شتمر.  وك�شف  الطبي 

للدرا�شات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  اجل��ائ��زة 
اجلينية الذي يعد اإحدى ب�شماتها 
خا�شة  العامل  م�شتوى  على  الهامة 
ب���الأم���را����ص اجلينية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وال��وراث��ي��ة واأب��ح��اث��ه��ا اإ���ش��ت��ن��اًدا اإىل 
الوراثية  الأم��را���ص  بيانات  ق��اع��دة 
ال��ت��ي ي�����ش��دره��ا امل���رك���ز وال���ت���ي تعد 
ثاين اأكر قاعدة بيانات لالأمرا�ص 
كما  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��وراث��ي��ة 
لالأطباء  هاًما  علمًيا  تعتر مرجًعا 
والعاملني يف ذلك التخ�ش�ص الهام 
عن  ه��ام��ة  معلومات  م��ن  تتيحه  مل��ا 
اإنت�شار الأمرا�ص الوراثية يف العامل 
العربي و�شرح �شبل ت�شخي�ص املر�ص 
البحوث  اإىل  اإ����ش���ت���ن���اًدا  وع���الج���ه 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�������ش���ادرة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ك���ب���ار علماء  م����ن  وب����دع����م  ال����ع����امل 

واأطباء الوراثة العرب. 
: حت��ظ��ى متالزمة  اخل��اج��ة  وق����ال 
لي�ص  ودعمها  اجلائزة  برعاية  داون 
ف��ق��ط م���ن خ����الل رع��اي��ت��ه��ا لليوم 
العاملي ملتالزمة داون هذا العام اإمنا 
من خالل الر�شد املنتظم للحالت 
ال��ع��رب��ي��ة عن  ال����دول  ع��ل��ى م�شتوى 
ط���ري���ق ق���اع���دة ب��ي��ان��ات الأم���را����ص 
تو�شيح  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  ال���وراث���ي���ة 
اأر�ص  على  الإ���ش��اب��ة  م�شكلة  معامل 

واإمارة  عموما  الم���ارات  دول��ة  ان 
�شوقا  مت���ت���ل���ك  خ�������ش���و����ش���ا  دب������ي 
لي�ص  ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة  مم���ي���زا 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د امل��ح��ل��ي ف��ق��ط بل 
دول��ي��ا اأي�����ش��ا اإذ جن��ح��ت الم����ارات 
ال��ك��ث��ري م���ن رجال  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
الأعمال  اغتناء  وحمبي  الأع��م��ال 

لي�شبح  واملميزة  وال��ن��ادرة  الفنية 
الفكر  بف�شل  مزدهرا  هنا  ال�شوق 
عليه  ت����ق����وم  ال��������ذي  الح����������رتايف 

الدولة.
يذكر اأن ال�شيخ زايد بن �شلطان بن 
خليفة اآل نهيان قد افتتح فعليات 
الفن  الرابعة من معر�ص  ال��دورة 

البديل ج�شد مايند - �شنع يف دبي 
الجتماعي  دب��ي  م�شرح  يف  امل��ق��ام 
مع  اجتمع  حيث  ال��ف��ن��ون  وم��رك��ز 
جم��م��وع��ة م��ن ق���ادة ال��ف��ك��ر ورواد 
امل�شهد  واملوؤثرين يف  والأدب  الفن 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ث���ق���ايف 

والإقليمي والدويل.

الت�شكيليني الإماراتيني بالإ�شافة 
اأنه كان �شفريا للدورة الأوىل  اإىل 
اإىل  ك��ل��ود  وج���ان  كري�شتو  جل��ائ��زة 
ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات يف الإم����ارات 
اجلامعيني  ال���ط���ل���ب���ة  ل���ت���ع���ري���ف 
على  وحثهم  واأه��داف��ه��ا  ب��اجل��ائ��زة 
امل�شاركة .. ف�شال عن كونه �شاحب 
وهي  الفنية  ج��الل  رحلة  م�شروع 
برناجمه  م��ن  اخلام�شة  الن�شخة 
والتي  النا�شئني  الفنانني  لتدريب 
تعتر جزءا من فعاليات الرنامج 
امل���ج���ت���م���ع���ي مل����ه����رج����ان اأب���وظ���ب���ي 

.2013
اأما الفنان مطر بن لحج فيتعاون 

للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جم��م��وع��ة  م���ع 
وال���ف���ن���ون ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام من 
خالل الرنامج التعليمي ملهرجان 
اأبوظبي حيث يقوم يف ال�شيف من 
ال�شيفي  املخيم  بتنظيم  ع��ام  ك��ل 
للفنون بدعم من املجموعة و�شركة 
معر�شه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م��ب��ادل��ة 
ال�شنوي اخلا�ص بالأطفال والذي 

يقام بعد انتهاء املخيم ال�شيفي.
وي����ع����ر�����ص م����ه����رج����ان اأب����وظ����ب����ي 
اأي�����ش��ا امل���زي���د م���ن اأع���م���ال جالل 
الق�شم  لقمان ومطر بن لح��ج يف 
الإم�����ارات�����ي ���ش��م��ن م��ع��ر���ص 25 
ع��ام��ا م��ن الب�����داع ال��ع��رب��ي الذي 

مي��ك��ن ل�����زوار امل��ه��رج��ان الط���الع 
اأع��م��ال فنية  م��ن  م��ا يحتويه  على 
طيلة فرتة املهرجان حيث يحتوي 
املعر�ص على اأعمال لأكرث من 47 
تتنوع  عربية  دول��ة   16 من  فنانا 
وال�شينما  الر�شم  ب��ني  ابداعاتهم 
والفنون  وال���ت�������ش���وي���ر  وال���ن���ح���ت 

الت�شكيلية.
25 عاما  ومي��ك��ن زي����ارة م��ع��ر���ص 
الغالريي  يف  العربي  الب���داع  م��ن 
الإم����ارات م��ن الأحد  ف��ن��دق ق�شر 
 12 ال�����ش��اع��ة  م���ن  اإىل اخل��م��ي�����ص 
واأي��ام اجلمعة  م�شاء   8 اإىل  ظهرا 
 10 اإىل  10 �شباحا  وال�شبت من 

برعاية حاكم ال�سارقة اخلدمات االإن�سانية تنظم موؤمتر متالزمة داون 
•• ال�صارقة-وام: 

 حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
للخدمات  ال�شارقة  مدينة  ال�شارقة..تنظم  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو 
داون  متالزمة  ..موؤمتر  ال�شارقة  جامعة  يف  ال��رازي  قاعة  يف  الإن�شانية 
21 م��ن �شهر مار�ص  ي��وم اخلمي�ص  .. وذل��ك  �شعار وع��ي وح��ق��وق  حت��ت 
اجلاري الذي ي�شادف اليوم العاملي ملتالزمة داون . يعقد املوؤمتر بالتعاون 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اإقليم  ال�شامل يف  الحتواء  مع منظمة 
وجمعية الإمارات ملتالزمة داون. وياأتي تنظيم املوؤمتر بناء على توجيهات 
�شعادة ال�شيخة جميلة بنت حممد القا�شمي نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى 
رئي�شة  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  عام  مدير  الأ�شرة  ل�شوؤون 
املوؤمتر ومب�شاركة العديد من اجلهات والأفراد من دول اخلليج والوطن 

والعاملون معهم  واأ�شرهم  داون  الأ�شخا�ص من ذوي متالزمة  يواجهها 
والعمل على اإيجاد احللول املنا�شبة من خالل جمموعة من اأوراق العمل 
والور�ص وت�شليط ال�شوء على اأهم الق�شايا املتعلقة بهذا املجال . واأكدت 
اأن املوؤمتر يهدف اىل رفع م�شتوى الوعي حول اأحدث امل�شتجدات الطبية 
والعلمية والعملية والرتبوية والتاأهيلية لالأ�شخا�ص من ذوي متالزمة 
داون وت�شليط ال�شوء على ق�شاياهم وحقوقهم . واأ�شارت منى كرم مديرة 
اللجنة  ع�شوة  خورفكان  يف  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  ف��رع 
خطة  وو�شع  املهام  وتوزيع  املوؤمتر  جل��ان  ت�شكيل  اىل  للموؤمتر  املنظمة 
العمل املنا�شبة..منوهة باأن جمل�ص الخت�شا�شيني الجتماعيني التابع 
تزال  للموؤمتر..ول  الإع���داد  يف  التنظيمية  اللجنة  مع  �شاهم  للمدينة 
العمل على  امل�شاركة يف ح�شور اجلل�شات وور���ص  ت�شتقبل طلبات  املدينة 
الغر�ص بهدف ح�شور اجلل�شات  الذي خ�ش�ص لهذا  الإلكرتوين  املوقع 

املدينة وخارجها  املجال من  العاملة يف  الأمور والكوادر  واأولياء  العربي 
العالجي  الطبي  املحور  ت�شمل  املحاور  من  جمموعة  املوؤمتر  ويبحث   .
داون  العالجية لالأ�شخا�ص من ذوي متالزمة  التدخالت  يتناول  الذي 
من حيث اجلوانب ال�شحية و احلركية واللغوية والغذائية بجانب املحور 
واملناهج  الأ�شاليب  اأح��دث  على  ال�شوء  ي�شلط  ال��ذي  التاأهيلي  الرتبوي 
اإ�شافة  داون  متالزمة  ذوي  من  لالأ�شخا�ص  املهني  والتاأهيل  الرتبوية 
حمور  يتناول  كما   . التعليمية  العملية  يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اإىل 
الإر�شاد جمالت الإر�شاد الأ�شري لأمهات متالزمة داون ودور الأهل يف 
حمور  اىل  اإ�شافة  والأخ���وة  والآب���اء  لالأمهات  جت��ارب  عر�ص  و  الرتبية 
الإعاقة.  ذوي  م��ن  الأ�شخا�ص  حلقوق  املنظمة  والت�شريعات  القوانني 
وقالت منى عبد الكرمي نائب مدير عام املدينة املن�شق العام للموؤمتر..
اإن تنظيم مثل هذا املوؤمتر ي�شاهم اإىل حد كبري يف طرح امل�شكالت التي 

املبا�شر  التوا�شل  خ��الل  م��ن  اأو  امل��وؤمت��ر  �شي�شهدها  التي  العمل  وور����ص 
للخدمات  ال�شارقة  مدينة  وجهت  املنظمة..فيما  واللجنة  الإدارة  م��ع 
ال��دع��وة للعاملني يف جم���ال ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ش��ة واأ���ش��ر ذوي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
متالزمة داون والباحثني وطالب الدرا�شات العليا يف اجلامعات ومراكز 
الإعاقة  بق�شايا  واملهتمني  واملفكرين  الإعاقة  باأبحاث  املعنية  البحوث 
للم�شاركة  بكافة فروعه  الإع��الم  اأع�شاء قطاع  املعنية  الأهلية  واجلهات 
يف املوؤمتر لتعم الفائدة ب�شكل اأكر وي�شهم اجلميع يف التوعية بق�شايا 
وحقوق هذه ال�شريحة من املجتمع . يذكر اأن مدينة ال�شارقة للخدمات 
الإن�شانية تنظم جمموعة من املوؤمترات والندوات واملحا�شرات الهادفة 
اإىل زيادة وعي املجتمع بق�شايا الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة من خالل 
ت�شليط ال�شوء على واقعهم مبختلف جوانبه انطالقا من حر�شها على 

تر�شيخ املبادئ والأ�ش�ص التي ترتكز عليها حقوق هذه ال�شريحة. 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة تاتا �شتيل انرتنا�شيونال 
تقدمت  قد  اجلن�شية(  علي  )جبل  م.ح.ح  الو�شط(  )ال�شرق 
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )1616( رقم 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�ص  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شرير هاملتون املعمارية 
بتي ليمتد )ا�شرتالية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب 
رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3019(
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

بتاريخ:2013/1/9 م املودعة حتت رقم: 184894 
با�ش��م:مركز ريتم للمو�شيقى

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع الكرتا ، �ص.ب: 53509 ، هاتف: 0558881882 ، فاك�ص:
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التدريب على املو�شيقى.
الواق�عة بالفئة:41 

ميني  وعلى  الورقة  على  عر�شي  ب�شكل  البي�ص  باللون  خطوط  اربعة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
ال�شكل حرف مو�شيقى باللون البي�ص وعلى ي�شار ال�شكل يف ا�شفل ال�شكل ر�شمة بيانو واعلى ال�شكل مكتوب 
باللون   c و   m و   r واحلروف  واول  البي�ص  باللون   center وا�شفلها   music وا�شفلها   Rhythm

الحمر وي�شار كل كلمة �شكل مو�شيقى باللون البي�ص وال�شكل على خلفية �شوداء.  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

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

بتاريخ:2012/4/16 م املودعة حتت رقم: 172092 
با�ش��م:�شوكولتي

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ال�شكولته ، الكيك ، احللويات .
الواق�عة بالفئة:30 

و�شف العالمة:العالمة عبارة �شكل وكلمة )Choca Laty( مكتوبة باللغة الالتينية وحتتها تكتب باللغة 
اعلى  وياتي  دائرية  بطريقة  مميز  �شكل  العالمة  كلمة  فوق  وياتي  مميزة  وبطريقة  )�شوكولتي(  العربية 
ال�شكل عبارة عن دائرة كاملة والعالمة باللون البني الفاحت على خلفية بني غامق ويرمز اللون وال�شكل اىل 

ال�شكولته كما هو مو�شح بال�شكل .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

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

بتاريخ:2013/2/6 م املودعة حتت رقم: 186392 
با�ش��م:خياط امليدان للرجال ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، العني ، منطقة ال�شوق ، �ص.ب: 65013 ، هاتف: 0509991133 ، فاك�ص: 024414820
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تف�شيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية العربية .
الواق�عة بالفئة:40 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن خياط امليدان للرجال امليدان وحريف )ا( و )ل( ي�شكالن رجل يحمل بيده 
ابره وبها خيط.  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

اإعــــــــــالن
النجارة  لعمال  امل�شرب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلديد امل�شلح رخ�شة رقم:CN 1147817 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نعيم خان قادر خان من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نعيم خان قادر خان من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف ناعمة علي �شامل �شم�شوم النعيمي
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.30*0.20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة امل�شرب لعمال النجارة واحلديد امل�شلح

AL MODARRAB REINFORCED CARPENTRY & IRON WORKS EST
اىل/�شركة امل�شرب لعمال النجارة واحلديد امل�شلح ذ.م.م

AL MODARRAB REINFORCED CARPENTRY & IRON WORKS CO. LLC
فعلى كل من له حق العرتا�ص 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 10744 بتاريخ 2013/3/19   

دار الختيار الول للعبايات واجلالبيات  ذ.م.م 
الختيار  دار  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
الول للعبايات واجلالبيات  ذ.م.م واخلا�ص بت�شفية ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

الدرجة العالية لتجارة احلديد  ذ.م.م    
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية الدرجة العالية 
املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�ص  ذ.م.م  احلديد   لتجارة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

خمرج املدينة لل�سيانة العامة  ذ.م.م 
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية خمرج املدينة 
املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�ص  ذ.م.م  العامة   لل�شيانة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ص 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

 الدعوى رقم : 2012/15 جتاري كلي
العامة على من  ال�شادة �شركة كوريا وال�شني للمقاولت  اىل 
ميثلكم ح�شور اجتماع اخلرة احل�شابية الذي تقرر ان يكون 
اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف   2013/3/25 املوافق  الثنني  يوم 

م�شاء يف منطقة امل�شفح بجوار مدينة العمال.
اعمالها  اخلرة  �شتبا�شر  احل�شور  عدم  حال  يف  بانه  علما 

وتكون مبثابة احل�شور بالن�شبة لكم.
لال�شتف�شار:

هاتف متحرك: 050/5933234
هاتف متحرك:050/6186775
هاتف متحرك:050/4421262

اخلبري احل�ضابي
فرج ح�ضن �ضالح

  اإعـــالن حل�سور اخلربة احل�سابية

 

العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

 حجز حيوانات �سائبة
تعلن موؤ�ش�شة الن�شر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات عن حجز 
حيوانات �شائبة وذلك يف مكان حجز احليوانات التابع لها مبنطقة 

املراغ / العني ح�شب التايل:

لال�شتف�شار:
يرجى الت�شال على الرقم املجاين 2500 - 800 او التوا�شل مع 
مركز ابوظبي لإدارة النفايات هاتف: 7615508-03 ويف حال عدم 
يف  بيعها  �شيتم  حجزها  تاريخ  من  يوم   14 خالل  عليها  التعرف 
املزاد العلني ح�شب نظام عقود حجز احليوانات ال�شائبة مع مركز 

ابوظبي لإدارة النفايات.

  اإع�������������الن

نوع احلويانات
تاريخ احلجز
مكان احلجز

عالمات فارقة

عدد 4 نوق
2013/3/9

مالقط بجانب الدوار
غري م�ضومة/ليوجد عزل

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 52572
با�ش��م:�شركة عليا حممد التجارية ذ.م.م

وعنوانه:ديرة ، دبي الراأ�ص ، �ص.ب: 24770 ، 
هاتف: 2256333 -04 ، فاك�ص: 2250023 -04. 

وامل�شجلة حتت رقم:)43495( بتاريخ:2003/11/16
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف 2012/4/9 وحتى تاريخ:2022/4/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/30 املودعة حتت رقم : 172831  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه :وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ،08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 غ�شول فم غري طبي. 
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ULTRACLEAN باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

EAT 63402

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/30 املودعة حتت رقم : 172832  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه :وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ،08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 غ�شول فم  طبي ، غ�شول فم بالفلوريد. 
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ULTRACLEAN باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

EAT 63403

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 1994/01/08  املودعة حتت رقم : 4325  
بتاريخ : 1996/05/16  امل�شجلة حتت رقم : 4784  

با�شم : األرتو- كالفر يو اإ�ص اإيه ، اإنك
وعنوانه : 2525 اأرميتيج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – )  (
، كرميات  الب�شرة  ، غ�شول ت�شمري  الباردة  الكرميات   ، الب�شرة  املنتجات / اخلدمات : كرميات  وذلك لتمييز 

احلالقة.
الواقعة بالفئة : 3

 التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة : نوك�شل كوربوري�شن
ا�شم املتنازل له : األرتو- كالفر يو اإ�ص اإيه ، اإنك

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : الوليات املتحدة الأمريكية.

عنوانه وحمل اإقامته : 2525 اأرميتيج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
تاريخ انتقال امللكية : 2012/12/11

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

EAT 69105

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2002/03/04 املودعة حتت رقم : 46493  
بتاريخ : 2003/04/01 امل�شجلة حتت رقم : 36744  

با�شم : األرتو- كالفر يو اإ�ص اإيه ، اإنك
وعنوانه : 2525 اأرميتيج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

)   2012 اأبريل  رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )116 ( – )30 
 وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : م�شتح�شرات العناية بال�شعر. 

الواقعة بالفئة : 3
 التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 

تنازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة : برو- لين انرتنا�شيونال انك

ا�شم املتنازل له : األرتو- كالفر يو اإ�ص اإيه ، اإنك
مهنته : م�شنعون وجتار 

جن�شيته : الوليات املتحدة الأمريكية.
عنوانه وحمل اإقامته : 2525 اأرميتيج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

تاريخ انتقال امللكية : 2012/12/03
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

EAT 69106

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2006/02/13 املودعة حتت رقم : 77631  
بتاريخ : 2007/07/17 امل�شجلة حتت رقم : 82820  

با�شم : اأكانتيا جروب هولدينجز
وعنوانه:يونيليفر هاو�ص ، 100 فكتوريا اإمبانكمنت ، لندن ، اإجنلرتا، ئي �شي4واي 0دي واي ، اململكة املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( – ) (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول لو�شن )لل�شعر( ، منظفات 
، مقويات  ، غ�شولت )لو�شنز( مرطبة غري دوائية  ، غ�شولت )لو�شنز( تنظيف  الأي��دي  ، غ�شولت )لو�شنز( تنظيف  اأ�شنان 
م�شتح�شرات   ، لليل  كرميات   ، وللج�شد  لالأيدي  دوائية  غري  )لو�شنز(  غ�شولت   ، بالأيدي  العناية  م�شتح�شرات   ، للب�شرة 
 ، ال�شم�ص  لأ�شعة  التعر�ص  بعد  لال�شتعمال  وكرميات  )لو�شنز(  غ�شولت   ، ال�شم�ص  تاأثريات  من  للوقاية  بالب�شرة  للعناية 
 ، التجميل  لغايات  قطنية  اأع��واد   ، وكرميات  )لو�شنز(  وغ�شولت  كرميات  �شكل  يف  للب�شرة  ال�شم�شي  الت�شمري  م�شتح�شرات 
غزل قطني لغايات التجميل ، غ�شولت )لو�شنز( وكرميات غري دوائية للعناية بالب�شرة ، م�شتح�شرات غري دوائية لتخ�شيب 
 ، احلالقة  بعد  ملا  بل�شم  كرميات   ، حالقة  م�شتح�شرات   ، طبي  �شابون   ، تواليت  �شابون   ، �شعر  مكيفات   ، �شامبو   ، الب�شرة 
م�شتح�شرات اإزالة املكياج ، مواد تواليت ، م�شحات تنظيف ، م�شحات غري واردة يف فئات اأخرى ، م�شادات للعرق ، مزيالت 

للروائح الكريهة لالإ�شتخدام ال�شخ�شي ، م�شحات لتنظيف ا لوجه ، منتجات العناية بالب�شرة ، وجميعها يف الفئة 3.
الواقعة بالفئة : 3

 التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق : 
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة : �شيمبل هيلث اآند بيوتي ليمتد
ا�شم املتنازل له :اأكانتيا جروب هولدينجز

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : اململكة املتحدة

عنوانه وحمل اإقامته : يونيليفر هاو�ص ، 100 فكتوريا اإمبانكمنت ، لندن ، اإجنلرتا ، ئي �شي4واي 0دي واي ، اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية : 2012/12/07

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2013/03/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

EAT 69107

فقدان جواز �سفرت
حميد  حامد  امل��دع��و/  فقد 
-ال�شودان  حممد حمدان   
اجلن�شية- جواز �شفره  رقم 
)480526(    من  يجده 
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

ال�شودان م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ع����م����اد 
ودي���������ع  ال����ي����ا�����ص -����ش���وري���ا 
�شفره   ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم )2823024(    من  
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 

ال�شفارة �شوريا م�شكوراً.

اعـــالن تغيري ا�سم
اللطيف بوتاييل فاليانغال بن كونهي حممد كوتي بوتاييل  انا، عبد 
فاليانغال ، احمل جواز �شفر هندي رقم اإي 4124986 ال�شادر من 
ب  ك��اداب��ورام  يف  دائمة  ب�شفة  املقيم   27/4/2003 بتاريخ  الكويت 
ات�ص ام املدر�شة الثانية ، مكتب بريد بارابانانغادي ، مديرية مالبورام 
رقم  منزل   ، ال�شمالية  الوثبة  املقيم حاليا يف  و   676303 ك��ريال   ،
ا�شمي من  اغ��ري  ب��ه��ذا  اب��وظ��ب��ي،   57247 ي��ا���ص  بني  ����ص.ب.   163
بوتاييل  اللطيف  عبد  اإىل  بوتاييل  اللطيف  عبد  فاليانغال  اليا�ص 

فاليانغال اعتبارا من اليوم . 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د عريف 
خمل�ص  ع����اري����ف  ال���رح���م���ن 
ال������رح������م������ن  -ب����ن����غ����الدي���������ص 
رقم  �شفره   ج��واز  اجلن�شية- 
م��ن  يجده      )721823(
اق���رب  ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل  ب���رج���اء 
ال�شفارة  او  ����ش���رط���ة  م���رك���ز 

بنغالدي�ص م�شكوراً.

اعـــالن تغيري ا�سما 
ان���ا  ب�شري ت��اي��ات��و ���ش��ريا هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة واح���م���ل ج����واز �شفر 
 )J3481680( رق�������������م    
بتاريخ  اب���وظ���ب���ي  م����ن  �����ش����ادر 
يف  وارغ������ب   12/7/2013
تاياتو  ب�شري  م��ن  ا�شمي  تغيري 
تاياتو  �شريا اىل عبدالب�ضري 

�ضريا وهذا للعلم.

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
يف الدعوى رقم 2012/467 مدين كلي

البتدائية  الفجرية  تامر عبداحلميد ممدوح احمد خبريا حما�شبيا مكلفاً من قبل حمكمة  انا/  ب�شفتي 
ال�شيد/  دع��وة  قررنا  قد  فاننا  كلي   )2012/467 مدين  رقم  الدعوى  احل�شابية يف  اخل��رة  باجراء  املوقره 
عادل احمد حممد عبدالرحمن- او من ميثله قانونا ب�شفته: املدعى عليه بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله. 
للح�شور اىل مقر مكتبنا الكائن يف دبي- بناية الزرعوين �شارع الرقه- مكتب رقم 602- ت : 04-2517720 
ف: 2517721-04 وذلك يوم اخلمي�ص املوافق )2013/3/21( يف متام ال�شاعة الواحدة )PM )1.00 ظهرا 
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اأمرت احلكومة اجلزائرية باتخاذ جمموعة من الإجراءات العاجلة 
ملكافحة ظاهرة خطف الأطفال التي تفاقمت يف املدة الأخرية، وكان 
ق�شنطينة  مدينة  يف  مقتولني  عليهما  ع��رثا  طفلني  �شحيتها  اآخ��ر 
���ش��رق��ي اجل���زائ���ر. واأ����ش���در رئ��ي�����ص ال�����وزراء ع��ب��د امل��ال��ك ���ش��الل اإثر 
جمموعة  اتخاذ  اأج��ل  من  تعليمات  م�شرتكا  وزاري��ا  جمل�شا  تراأ�شه 
اأن  ينبغي  احلكومة  عمل  اأن  �شالل  واأك��د  العاجلة،  الإج����راءات  من 
اأ�شا�شية هي التح�شي�ص التوعية والوقاية  يرتكز على ثالثة حماور 
واملعاجلة الق�شائية ال�شارمة وال�شريعة �شد مرتكبي هذه اجلرائم . 
وك�شف رئي�ص وزراء اجلزائر -وفق ما نقلت وكالة الأنباء اجلزائرية 
ي�شرف  �شاعة   48 خ��الل  عمل  جمموعة  تن�شيب  ع��ن  الر�شمية- 
عليها وزير الداخلية وجتمع خمتلف الدوائر املعنية من اأجل و�شع 
اإجراءات يف اأقرب الآجال تهدف اإىل مكافحة هذه الظاهرة بفاعلية. 
ودعا �شالل اإىل ت�شديد قانون العقوبات يف ما يتعلق بجرائم خطف 
الأطفال من دون اأن ي�شتبعد حتى اإنزال عقوبة الإعدام مبرتكبي هذه 

اجلرائم، وهي العقوبة التي يطالب بها اأهايل الأطفال ال�شحايا. 
كذلك،  اتخاذها  اجلزائرية  احلكومة  تعتزم  التي  الإج���راءات  وم��ن 
توعية  اأج��ل  من  والإذاع���ة  التلفزيون  عر  م�شتديرة  موائد  تنظيم 
يبلغون  الآفة وجعلهم  ب�شاأن خماطر هذه  واملجتمع  لالأولياء  اأكرث 

ب�شرعة امل�شالح املعنية كي تتحرك بفعالية.
 

قال حمام لرويرتز ان نحو 12 فردا يف القوات امل�شلحة ال�شودانية 
يحاكمون لتهامهم بتدبري انقالب على الرئي�ص عمر ح�شن الب�شري. 
�شابقا  رئي�ص خمابرات  الثاين  ت�شرين  نوفمر  ال�شودان يف  واعتقل 
وم�شوؤولني اأمنيني وع�شكريني كبار بعد احباط ما ي�شفه امل�شوؤولون 

باأنه موؤامرة لثارة الفو�شى وا�شتهداف زعماء يف الدولة.
ويحكم الب�شري ال�شودان منذ 23 عاما وواجه متردا م�شلحا مرات 
عديدة و�شنوات من العقوبات التجارية المريكية ومذكرة اعتقال 
اأ�شدرتها املحكمة اجلنائية الدولية بحقه كما واجه انف�شال جنوب 
ال�شودان عام 2011 . وقال ه�شام اجلعلي املحامي بهيئة الدفاع عن 
املتهمني يف الق�شية ان حمكمة ع�شكرية بداأت يوم اخلمي�ص النظر 
واأ�شاف  امل�شلحة.  ال��ق��وات  اأف���راد  م��ن  متهما   12 ح��وايل  ق�شية  يف 
املا�شي حماكمة املتهمني فيما يعرف باملحاولة  بداأت يوم اخلمي�ص 
من  كلهم  متهما   12 ح��وايل  وع��دده��م  املتهمون  ومثل  النقالبية 
يف  ل��واء  يرتاأ�شها  ع�شكرية  حمكمة  اأم��ام  امل�شلحة  ال��ق��وات  من�شوبي 
اجلي�ص وي�شاعده قا�شيان واليوم عقدت اجلل�شة الثانية.. املحاكمة 
ما زالت يف مراحلها الولية. مت ف�شل ق�شية املتهمني من من�شوبي 
املتهمني من من�شوبي الجهزة المنية واملدنيني  اجلي�ص عن بقية 

وهوؤلء حماكمتهم مل تبداأ حتى الن.
 

رو�ص  ع�شكريني  مفت�شني  اأن  ام�ص  الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
بينيلوك�ص  ودول  اأمل��ان��ي��ا  ف��وق  جوية  ا�شتطالع  بطلعات  �شيقومون 
الرو�شية  الأنباء  وكالة  ونقلت  املفتوحة.  الأج��واء  اتفاقية  مبوجب 
ن��وف��و���ش��ت��ي ع���ن م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال������وزارة ق��ول��ه ان���ه خ���الل الفرتة 
بطلعات  رو���ص  مفت�شون  �شيقوم  مار�ص  اآذار  و23   18 بني  املمتدة 
ا�شتطالعية على منت طائرة ا�شتطالع من طراز اأنوتونوف اآن 30 
ب فوق الأرا�شي الأملانية واأرا�شي دول بينيلوك�ص )بلجيكا وهولندا 
واأو�شح  الدولية.  املفتوحة  الأج��واء  اإتفاقية  ولوك�شمبورغ( مبوجب 
املتحدث ان الطائرة �شتقلع من مطار كولونيا بون الأملاين لتغطية 
اأملانيا و945 كيلومرتاً فوق بلجيكا  1300 كيلومرت فوق  م�شافة 
اأجانب  وهولندا ولوك�شمبورغ. واأ�شاف ان الفريق الرو�شي وزمالء 

له �شيقومون مبهمتهم على منت طائرة حتمل اأجهزة ا�شتطالع.
�شيقومون  وت�شيكيني  اأم��ريك��ي��ني  مفت�شني  ان  اآخ��ر  متحدث  وذك��ر 
ا�شتطالع  بطلعات  نف�شها  الفرتة  وخالل  عينها  التفاقية  مبوجب 
الأمريكية.  ب��ي   135 �شي  اأو  بوينغ  ط��ائ��رة  م��نت  على  رو�شيا  ف��وق 
1992 مببادرة  اإتفاقية الأج��واء املفتوحة ُوّقعت يف العام  يذكر ان 

من الرئي�ص الأمريكي ال�شابق جورج بو�ص الأب .

عوا�صم

اجلزائر

مو�سكو

اخلرطوم

ال�سني خام�س اأكرب دولة بت�سدير ال�سالح 
•• بكني-رويرتز:

ان  ام�ص  ل��ه  مقرا  ال�شويد  م��ن  يتخذ  ب��اح��رتام  يحظى  بحثي  معهد  ذك��ر 
ال�شني ا�شبحت خام�ص اكر دولة م�شدرة لل�شالح فيما ميثل اعلى مرتبة 
حتتلها منذ احلرب الباردة. وقال معهد �شتوكهومل الدويل لبحاث ال�شالم 
ان حجم ال�شلحة التي �شدرتها ال�شني فيما بني عامي 2008 و2012 
ارتفع بن�شبة 162 يف املئة باملقارنة مع فرتة اخلم�ص �شنوات ال�شابقة مع 
ارتفاع ن�شيبها من التجارة العاملية لل�شالح من اثنني يف املئة اىل خم�شة يف 
املئة. وا�شاف املعهد ان ال�شني حتل حمل بريطانيا يف قائمة اكر خم�ص 
دول تتاجر يف ال�شالح فيما بني 2008 و2012 وهي قائمة تهيمن عليها 
الوليات املتحدة ورو�شيا اللتان ت�شهمان بثالثني يف املئة و26 يف املئة من 

�شادرات ال�شالح.
وميثل هذا التحول اول مرة تاأتي فيها ال�شني �شمن اكر خم�شة م�شدرين 

لل�شالح منذ فرتة ن�شر بيانات املعهد فيما بني عامي 1986 و1990 .
وجاء �شعود ال�شني والتي تعد الن ثاين اكر اقت�شاد يف العامل باح�شا�ص 
جديد بالقوة الع�شكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حرب حديثة 

من بينها حاملة طائرات وطائرات بال طيار.
وعر�شت علنا لول مرة خالل ا�شتعرا�ص جوي يف جنوب ال�شني يف نوفمر 
ت�شرين الثاين طائرات هليكوبرت �شينية هجومية و�شواريخ وطائرات بال 
التي  باك�شتان  ان تظل  املرجح  ان من  املعهد  وق��ال  ودف��اع��ات جوية.  طيار 
حت�شل على 55 يف املئة من �شادارت ال�شالح ال�شينية اكر دولة حت�شل 
على ا�شلحة �شينية خالل ال�شنوات املقبلة ب�شبب الطلبيات املعلقة واملزمعة 
على  ميامنار  وح�شلت  وفرقاطات.  وغوا�شات  قتالية  لطائرات  ال�شخمة 

ثمانية يف املئة من �شادرات ال�شالح ال�شينية.

حمكمة را�ضل تدين اإ�ضرائيل بالعن�ضرية 

تقرير: اعتقاالت �سبه يومية لالأطفال الفل�سطينيني

 الزياين يوؤكد وقوف جمل�س التعاون اخلليجي مع اليمن يف م�سريته
الفر�شة على كل من كان يراهن 
ع���ل���ى اخ���ت���الف���ه���م وي�������ش���ع���ى اإىل 
التنمية  م�شرية  ا�شتئناف  عرقلة 
وال���ب���ن���اء واإع�������ادة الإع����م����ار وجر 
عن  م��ع��را  الفو�شى  اإىل  اليمن 
�شيبهرون  ال��ي��م��ن��ي��ني  ب����اأن  ث��ق��ت��ه 
للم�شاحلة  ميني  بنموذج  العامل 
ال���وط���ن���ي���ة وق�������درة ع���ل���ى احل�����وار 

والتوافق.
ال��ع��ام ملجل�ص  الأم���ني  اأع���رب  كما 

••  �صنعاء-وام:

اأكد معايل الدكتور عبد اللطيف 
ب��ن را���ش��د ال��زي��اين الأم���ني العام 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����ص 
التعاون  جم��ل�����ص  ان  ال���ع���رب���ي���ة 
وال����دول ال��راع��ي��ة مل��ب��ادرة احلوار 
الوطني يف اليمن والأمم املتحدة 
م�شرية  يف  اليمنيني  م��ع  يقفون 
انطلقت  ووا����ش���ح  ن��ب��ي��ل  ه��دف��ه��ا 
ال�شيا�شية  الت�شوية  اأجن���زت  ي��وم 
بتوقيع املبادرة اخلليجية واآليتها 
 23 ب���ال���ري���ا����ص يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
كرمية  برعاية   2011 نوفمر 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  م��ن 
عبدالعزيز  ب���ن  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك 

يحفظه اهلل.
ال��ع��ام يف كلمته  الأم����ني  واع����رب 
اأم�����ص اأم���ام احل��ف��ل ال���ذي تراأ�شه 
عبد  اليمنية  اجلمهورية  رئي�ص 
ربه من�شور هادي يف دار الرئا�شة 
تد�شني  مب���ن���ا����ش���ب���ة  ����ش���ن���ع���اء  يف 
ال�شامل  الوطني  احل��وار  موؤمتر 
الذين  لكل  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن 
اخلليجية  امل����ب����ادرة  ع��ل��ى  وق���ع���وا 
اإدراكا منهم مل�شوؤوليتهم الوطنية 

جتاه اليمن واأمنه وا�شتقراره.
التي  امل���������ش����رية  ان  اىل  وا������ش�����ار 
املنتخب  اليمني  الرئي�ص  يقودها 
وح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي تعر 

التعاون لدول اخلليج العربية عن 
حتيات وتقدير ا�شحاب اجلاللة 
وال�شمو قادة دول جمل�ص التعاون 
وزراء  وامل��ع��ايل  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
املجل�ص  دول  و�شعوب  اخل��ارج��ي��ة 
املرحلة  ه��ذه  اىل  اليمن  لو�شول 

على طريق الت�شوية ال�شلمية.
با�شم  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  يف  وت����ق����دم 
بخال�ص  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول 
العظيم  اليمني  لل�شعب  التقدير 

ب��ن��ج��اح م�����ش��ه��ود حم��ط��ات هامة 
وها نحن اليوم يف حمطة احلوار 
�شعيدون  ونحن  ال�شامل  الوطني 
ومتفائلون  اإل���ي���ه���ا  ب���ال���و����ش���ول 
بال�شتمرار والعبور اإىل ما يليها 
الت�شوية  طريق  يف  حمطات  م��ن 
اخلليجية  امل��ب��ادرة  ر�شمته  ال��ذي 

واآليتها التنفيذية.
هذا  بعد  نتطلع  الزياين  واأ�شاف 
احلوار اإىل د�شتور ع�شري يتنا�شب 
اليمني  ال�����ش��ع��ب  ط��م��وح��ات  م���ع 
برملانية  وان��ت��خ��اب��ات  وت�شحياته 
ق����ادم����ة وح�����ني ي�شل  ورئ���ا����ش���ي���ة 
قطار الت�شوية بقيادة حكيمة من 
من�شور  عبدربه  الرئي�ص  فخامة 
يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  حمطته  اإىل  ه���ادي 
باإذن  �شتتوا�شل   2014 فراير 
اهلل برتكيز اأكر م�شرية التنمية 
ورحلة بناء اليمن واإعماره موؤكدا 
انه حان الوقت اأن يلم�ص املواطن 
يف كل اأنحاء اليمن مردود �شره 
واأم���ل���ه وي����رى ي��وم��ه اأف�����ش��ل من 
اأم�شه ويجني ثمار كل جهد بذل 

من اأجله.
القوى  م�����ش��ارك��ة  اإن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
والفعاليات ال�شيا�شية واملجتمعية 
م�����وؤمت�����ر احل�������وار  ال���ي���م���ن���ي���ة يف 
ال��وط��ن��ي ودع��م��ه ي���دل ع��ل��ى وعي 
لأهمية  واإدراك����ه  اليمني  ال�شعب 
هذا املوؤمتر الذي �شيبحث ق�شايا 

اليمن  م�شتقبل  تر�شم  اأ�شا�شية 
اأن  يف  ثقته  عن  وع��ر  ال�شيا�شي. 
احلكمة اليمانية �شتقود اليمنيني 
�شفحة  و�شيقلبون  ح���واره���م  يف 
الفر�شة  وي���غ���ت���ن���م���ون  امل���ا����ش���ي 
تكون  وطنية  م�شاحلة  لإح���داث 
الكرى  ق�شاياهم  حل��ل  اأ���ش��ا���ش��ا 
وطنا  اتفاقهم  ع��ر  و�شي�شكلون 
����ش���ع���ي���دا ي�����زه�����ون ب���ا����ش���ت���ق���راره 
ويفوتون  ووح����دت����ه  وازده����������اره 

ليبيا ت�سن حملة على �سالح امليلي�سيات
بيانات عن عتاد واأعداد القوات امل�شرتكة، لكنه قال اإنها قوات قادرة على 
العريف عن عائق امتالك  ال�شرعية. وحتدث  الق�شاء على الظواهر غري 
الهجوم  اأن  م��وؤك��دا  والثقيلة،  املتو�شطة  لالأ�شلحة  امل��ت��م��ردة  املجموعات 
الوطني،  اجلي�ص  اأرك���ان  رئا�شة  اخت�شا�ص  م��ن  الكتائب  ه��ذه  مثل  على 
لأن ال�شرطة تعمل -يف اأغلب الأحيان- على ال�شق اجلنائي مثل مكافحة 
املخدرات واخلمور وتنظيم املرور. وتوقع القائد الع�شكري حامد احلا�شي 
عن  امل�شوؤولة  ه��ي  امللي�شيات  اأن  واأك���د  احلالية،  للحملة  حم���دودة   نتائج 
الخرتاقات وال�شجون ال�شرية يف طرابل�ص، م�شريا اإىل اأن بع�شها يعمل يف 
العلن حتت اإ�شراف الداخلية. واأ�شاف اأن هناك عتاة وجمرمني يراأ�شون 
يوم  بعد حترير طرابل�ص  �شرعيتهم جاءت  اأن  اإىل  واأ�شار  امللي�شيات،  هذه 
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•• طرابل�س-وكاالت:

�شوايل  عا�شور  الليبي  الداخلية  وزي��ر  اإع��الن  على  اأ�شبوع  من  اأك��رث  بعد 
القوات  داه��م��ت  اأ�شلحتها،  م��ن  امللي�شيات  لتجريد  ك��ب��رية  حملة  اإط���الق 
القب�ص  واألقت  طرابل�ص،  ب�شواحي  �شابقا  املدفعية  ل��واء  مقر  امل�شرتكة 
على جمموعة خارجة عن القانون. وقال الناطق الر�شمي با�شم الداخلية 
جمدي العريف اإن عدد مقرات املجموعات غري ال�شرعية يف العا�شمة يبلغ 
للنظام  وم��واق��ع  �شابقني  مل�شوؤولني  وبيوت  م��زارع  بني  مقرا،   540 نحو 
ال�شابق. واأكد العريف اأن الداخلية ترتيث يف بع�ص الأحيان لإف�شاح املجال 
لت�شليم املقرات طواعية، موؤكدا اأن خطتهم ت�شري يف اجتاهني، الأول فتح 
قنوات حوار مع املجموعات امل�شلحة، والآخر ا�شتخدام القوة. ومل يدل باأي 

اجلالية ال�سورية مبو�سكو حتيي ذكرى الثورة 

طفل ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 12 
و17 ع��ام��ا ي��ع��ت��ق��ل��ون ���ش��ن��وي��ا يف 

ال�شفة بدعوى ر�شق احلجارة.
وق������ال ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ش�����ص يف 
 ، الأ�شقر  ريا�ص  الأ���ش��رى،  �شئون 
عن  يزيد  ما  حتتجز  اإ�شرائيل  اإن 
300 طفل بينهم اأكرث من 100 
طفل مل يبلغوا �شن الرابعة ع�شرة، 
املعتقلني  الأط��ف��ال  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
�شجنهم لأق�شى  يتعر�شون خالل 
ال������ظ������روف م�����ن �����ش����وء ال���ط���ع���ام 
الأهل  ال��زي��ارات م��ن  وم��ن��ع تلقى 
الطبي  ال���ع���الج  م���ن  واحل����رم����ان 
وهذا يدلل على العقل الإجرامي 

الذي تفكر به دولة الحتالل .
ل��ي��ون��اي��ت��د بر�ص  وق�����ال الأ����ش���ق���ر 
انرتنا�شونال اإن اختطاف واعتقال 
الأط�����ف�����ال ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني من 
وتعري�شهم  وبيوتهم  مدار�شهم 
�شجون  داخ�����ل  ق��ا���ش��ي��ة  ل���ظ���روف 
ترقى  ج����رائ����م  ي���ع���د  الح�����ت�����الل 
جلرائم احلرب . واأ�شار الأ�شقر اىل 
والتفاقيات  ال���دويل  القانون  اأن 
ال�شمانات  و����ش���ع���ت  ال����دول����ي����ة 
حلماية الأطفال ،و�شيقت حالت 
اإ�شرائيل  اأن  اإل   ، اعتقالهم  ج��واز 
ب���ه���ذه الت���ف���اق���ي���ات وهو  ت���اأب���ه  ل 
ال�شيا�شة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى   ي���دل  م��ا 
ال�شعب  اإرادة  ل��ك�����ش��ر  م���رجم���ة 
الفل�شطيني . وبح�شب النا�شطني 
الدفاع  جم���ال  يف  الفل�شطينيني 
ع��ن ح��ق��وق الأ����ش���رى ف��ق��د حتول 
الفل�شطينيني  الأط��ف��ال  اع��ت��ق��ال 
لقوات  يومية  �شبه  ممار�شة  اإىل 
ال�شفة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����ص 
الغربية، تتزايد على هام�ص تنامي 
تف�شي  م��ن  الفل�شطيني  الغ�شب 

•• القد�س-بروك�صيل-وكاالت:

ال�����ب�����دوي  ع����ائ����ل����ة  ت���ت���خ���ي���ل  مل 
اقتحمت  ع��ن��دم��ا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي منزلها 
يف اخل��ل��ي��ل، اأن ي��ك��ون ال��ه��دف هو 
الذي  العائلة  اأطفال  اأحد  اعتقال 

مل يتجاوز عمره 12 عاماً.
قوات  اإن  ال��ب��دوي  وي��ق��ول حممد 
الإ�شرائيلي  اجل��ي�����ص  م��ن  ك��ب��رية 
البلدة  يف  العائلة  منزل  اقتحمت 
ال��ق��دمي��ة ب��اخل��ل��ي��ل، اع��ت��ق��دن��ا اأن 
اأن  اأم��را كبريا ح��دث، قبل  هناك 
ال��ق��وة جاءت  اأن ك��ل ه���ذه  ي��ت��ب��ني 
لعتقال الطفل حمزة البالغ من 

العمر 12 عاماً.
الإ�شرائيلية  ال���ق���وات  واق����ت����ادت 
ك��ان يرجتف  ال��ذي  الطفل حمزة 
له  ت�����ش��ف��ع  اأن  دون  اخل�����وف،  م���ن 
اأ�شرته،  اأف��راد  طفولته، ول دم��وع 
الع�شكرية  الآل����ي����ات  اإح�����دى  اىل 

باجتاه اأحد مراكز التحقيق.
الطفل البدوي، هو اأحد 5 اأطفال 
تعر�شوا لالعتقال اأم�ص الأول يف 
البلدة  ت��ق��ري��ب��اً يف  وق���ت م��ت��زام��ن 
اأمر باخلليل  القدمية وبلدة بيت 
ليلقي  ال����غ����رب����ي����ة،  ال�������ش���ف���ة  يف 
اعتقالهم ال�شوء على ال�شتهداف 
الفل�شطينيني  ل��الأط��ف��ال  املنظم 
ب��الع��ت��ق��ال واحل���ج���ز يف ظ���روف 

قا�شية.
واأظ���ه���رت اإح�����ش��ائ��ي��ة اأع��ل��ن عنها 
الأ�شرى،  ل��درا���ش��ات  اأح���رار  مركز 
فل�شطينياً  95 طفاًل  اأن  موؤخراً، 
مت اعتقالهم خالل �شباط فراير 
املا�شي فقط، فيما اأظهر التقرير 
الأخري لليوني�شيف اأن نحو 700 

بكني تنتقد التعزيزات 
االأمريكية �سد بيونغيانغ

•• بكني-رويرتز:

خطط  ان  ام���������ص  ال�������ش���ني  ق����ال����ت 
الدفاع  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ا�شتفزازات  مواجهة  يف  ال�شاروخي 
نتيجتها  �شتكون  ال�شمالية  ك��وري��ا 
ال��وح��ي��دة ه��ي اذك����اء ال��ع��داء وحثت 

وا�شنطن على الت�شرف بحكمة.
با�شم  امل���ت���ح���دث  يل  ه���ون���غ  واأدىل 
بهذه  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 

الت�شريحات خالل افادة �شحفية.
ت�شاك  الدفاع المريكي  وك��ان وزي��ر 
ه��اج��ل ق���د اأع���ل���ن ي���وم اجل��م��ع��ة عن 
ال�شاروخي  ال��دف��اع  لتعزيز  خطط 
و�شفه    م�����ا  مل����واج����ه����ة  الم����ري����ك����ي 
وطائ�شة  م�شوؤولة  غري  با�شتفزازات 
م��ن ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ال��ت��ي هددت 
على  ا�شتباقية  ن��ووي��ة  �شربة  ب�شن 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة. وم�����ش��ى هونغ 
اأف�شل  اأن  تعتقد  ال�شني  ان  ي��ق��ول 
المن  دعم  م�شاعي  لتحقيق  و�شيلة 
هي  ال��ن��ووي  النت�شار  م�شكلة  وح��ل 
هونغ  وتابع  الدبلوما�شية.  القنوات 
�شتزيد اجراءات مثل تعزيز  الدفاع 
ولن  ال��ع��داء  م��ن  لل�شواريخ  امل�شاد 
ت��ك��ون م��ف��ي��دة يف ال��ت��و���ش��ل اىل حل 
ل��ل��م�����ش��ك��ل��ة.   وم�����ش��ى ي���ق���ول تاأمل 
املعنية  ال���دول���ة  مت�شي  اأن  ال�����ش��ني 
وال�شتقرار  ال�شالم  من  اأ�شا�ص  على 
واأن تتبنى موقفا م�شوؤول وتت�شرف 
ال���دف���اع  وزارة  وق����ال����ت  ب���ح���ك���م���ة.   
الوليات  ان  البنتاجون  المريكية  
حلفاء  اأق��رب  ال�شني  اأبلغت  املتحدة 
بخ�شو�ص  بقرارها  ال�شمالية  كوريا 
ا�شافة املزيد من اأنظمة العرتا�ص 
لكنها رف�شت تو�شيح رد فعل ال�شني. 
اخلارجية  وزارة  ت�شريحات  ت��اأت��ي 
وكيل  زي���ارة  م��ن  اأي���ام  قبل  ال�شينية 
ل�شوؤون  الم��ري��ك��ي��ة  اخل��زان��ة  وزارة 
ا����ش���ت���خ���ب���ارات الره�������اب واجل���رائ���م 
املالية ال�شني لبحث تطبيق عقوبات 

اقت�شادية على كوريا ال�شمالية.

ال���ش��ت��ي��ط��ان والن���ت���ه���اك���ات بحق 
الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  الأ�شرى 
باإلقاء  الأطفال  اإ�شرائيل  . وتتهم 
مناطق  يف  قواتها  على  احل��ج��ارة 
الغربية،  ب���ال�������ش���ف���ة  ال���ت���م���ا����ص 
لالعتقال  ت��ع��ر���ش��ه��م  وب���ال���ت���ايل 
لقواعد  اح�����رتام  دون  وال��ت��ن��ك��ي��ل 
ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����ش��اين. اىل 
ذلك، دعت حمكمة برتراند را�شل 
املحكمة  الإ�شرائيلية  لالنتهاكات 
التحقيق  اإىل  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
يف اجلرائم التي ترتكبها تل اأبيب 
الفل�شطينيني، وذلك خالل  بحق 
بروك�شل  يف  اأم�ص  عقدتها  جل�شة 
اأربع �شنوات من اجلل�شات يف  بعد 
ك��ل م��ن ب��ر���ش��ل��ون��ة ول��ن��دن وكيب 

تاون ونيويورك. كما طالبت بعقد 
العامة  للجمعية  ا�شتثنائية  دورة 
�شيا�شة  ب�������ش���اأن  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم 
تطبقها  التي  العن�شري  الف�شل 
اإ�شرائيل �شد ال�شعب الفل�شطيني، 
من  مكونة  دول��ي��ة  جلنة  وباإن�شاء 
قدماء ال�شجناء ال�شيا�شيني -على 
راأ���ش��ه��م ال��ن��ا���ش��ط��ة الأم��ريك��ي��ة يف 
اأجنيال  الإن�������ش���ان  جم����ال ح��ق��وق 
ملتابعة  حملة  لتنظيم  دي��ف��ي�����ص- 
ملفات ال�شجناء الفل�شطينيني يف 
واملطالبة  الإ�شرائيلية،  املعتقالت 

باإطالق �شراحهم.
اتفاق  تعليق  اإىل  املحكمة  ودع���ت 
ال�����ش��راك��ة ب��ني الحت����اد الأوروب����ي 
واإ������ش�����رائ�����ي�����ل، ووق�������ف ا����ش���ت���رياد 

املنتجات من امل�شتوطنات اليهودية 
يف الأرا�شي املحتلة.

واأن�شئت املحكمة عام 2009 على 
غرار حمكمة م�شابهة نظمت من 
برتراند  ال��ري��ط��اين  املفكر  قبل 
را�شل بعد نهاية احلرب الأمريكية 
القرن  �شبعينيات  يف  فيتنام  على 

املا�شي.
اإن�شائها على  وتعمل املحكمة منذ 
ل��ف��ت ن��ظ��ر ال�����راأي ال��ع��ام ال���دويل 
الأرا�شي  فل�شطينيي  م�شري  اإىل 
املحتلة الذين يخ�شعون -بح�شب 
املحكمة-  ه�����ذه  حم��ل��ف��ي  ه��ي��ئ��ة 
الف�شل  ل��ن��ظ��ام  م�����ش��اب��ه  ل��ن��ظ��ام 
ال��ع��ن�����ش��ري ال����ذي ك���ان م��ت��ب��ع��ا يف 

جنوب اأفريقيا.

دعوات الإدانة اإ�سرائيل لهدمها مقربة 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دعت قيادات وطنية واإ�شالمية بالقد�ص املحتلة والداخل الفل�شطيني العامل العربي والإ�شالمي لل�شعي من 
اأجل حتريك دعاوى ق�شائية �شد اإ�شرائيل باملحافل الدولية بغية اإدانتها لتدني�شها وتدمريها مقرة ماأمن 
اهلل، اأكر واأعرق مقرة اإ�شالمية بفل�شطني. وحذرت القيادات -اأثناء موؤمتر �شحفي ووقفة احتجاجية نظما 
التهويدية  وامل�شاريع  املخططات  �شلطات الحتالل يف موا�شلة  املقرة- من متادي  اأر���ص  الأول على  اأم�ص 
وال�شتيطانية بانتهاك حرمة املدفونني من اأموات امل�شلمني و�شلب اآلف من رفات املوتى بعد هدم القبور 
ومواقف  ومتنزهات  عامة  حدائق  اإىل  املقرة  اأر���ص  الإ�شرائيلي  الحتالل  وح��ّول  جمهولة.  جلهة  ونقلها 
لل�شيارات، و�شق فيها �شبكة للطرق. وبداأ الدفن يف مقرة ماأمن اهلل منذ الفتح الإ�شالمي للمدينة، وو�شلت 
م�شاحتها حتى النكبة اإىل نحو 200 دومن، لكن الحتالل الإ�شرائيلي التهم غالبية اأرا�شيها ومل يبق منها 
اإل 25 دومنا فقط. وتندرج فعاليات املوؤمتر ال�شحفي �شمن خطوات ت�شعيدية اأطلقتها موؤ�ش�شة الأق�شى 

للوقف والرتاث لتحريك ملف مقرة ماأمن اهلل حمليا وعامليا، وفق ما اأو�شح مدير موؤ�ش�شة الأق�شى .

•• مو�صكو-وكاالت:

مو�شكو  الرو�شية  بالعا�شمة  ال�شورية  اجلالية  اأب��ن��اء  م��ن  الع�شرات  اأح��ي��ا 
الرئي�ص  نظام  واإ�شقاط  باحلرية  املطالبة  الثورة  لندلع  الثانية  الذكرى 
ب�شار الأ�شد يوم 15 مار�ص اآذار 2011. وحّيوا يف فاعليتهم التي اأقاموها 
واجلرحى  ال��وف��ي��ات  وت�شحيات  و���ش��م��وده��م  ال��ث��وار  ب�شالة  الأول  اأم�����ص 

واملفقودين.
وت�شمن الحتفال عر�ص اأفالم وثائقية عن الثورة منذ اندلعها، ومعاناة 
وم�شادر  م�شاكنهم  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  ب��اخل��ارج  وال��الج��ئ��ني  ال�شورية  الأ���ش��ر 
ال�شوري،  الوطني  الن�شيد  امل�شاركون  ردد  الفاعلية  ب��داي��ة  ويف  اأرزاق��ه��م. 
الوفاء  على  متعاهدين  ال��ث��ورة،  �شحايا  اأرواح  على  ح��داد  دقيقة  ووق��ف��وا 
لدمائهم واإ�شقاط نظام الأ�شد. من جانبه قال ممثل املغرتبني ال�شوريني 

الأحرار يف رو�شيا جمدي حنني اإن الثورة تكمل عامها الثاين بتقدم وثبات 
الفا�شد،  ال�شتبدادي  النظام  اإ�شقاط  يف  املتمثل  املرحلي  هدفها  لتحقيق 
متهيداً لإطالق عملية تغيري �شاملة تقيم يف �شوريا دولة العدل واحلرية 

وت�شمن الكرامة الإن�شانية ملواطنيها دون متييز .
كل  ال�شوري  النظام  اإف�شال  يتجاهلون  احل��وار  دع��وات  اأن مطلقي  واأ�شاف 
املبادرات التي ميكن اأن تف�شي اإىل نيل ال�شوريني حريتهم املن�شودة، موؤكدا 
ك��ان عليه م��ن حتكم  اإىل م��ا  الو�شع  ب��اأق��ل م��ن ع��ودة  ل��ن يقبل  النظام  اأن 

وت�شلط مطلق على ال�شوريني وكل مقدرات بالدهم.
ب�  يكون  ب�شوريا  يجري  ملا  احلقيقي  ال�شيا�شي  املخرج  اأن  اإىل  حنني  ولفت 
فر�ص وقف العنف ورحيل راأ�ص النظام وتنفيذ برنامج املرحلة النتقالية 
الثالث من يوليو متوز  القاهرة يف  اإع��الن  املعار�شة يف  اتفقت عليه  الذي 

املا�شي .

�شلبة  واإرادة  ب��ع��زم  اخ��ت��ار  ال���ذي 
ونفذه.  ور���ش��م��ه  ال�شلمي  امل�����ش��ار 
ب��ال�����ش��ك��ر ك���ل م���ن �شاهم  وخ�������ص 
ال�شلمية  امل�����ش��رية  ه����ذه  دع����م  يف 
اأجل  و�شعى و�شحى من  الفريدة 
الفو�شى  دع���اة  جن��اح��ه��ا يف وج���ه 
والقتتال وعلى راأ�ص هوؤلء ياأتي 
واملراأة  الطموح  اليمني  ال�شباب 
اختاروا  ال��ذي��ن  الواعية  اليمنية 
ال�شلمي  التغيري  م��ع  ي��ك��ون��وا  اأن 
اإل  واأب����وا  ق��ي��ادت��ه  ب��ل ويف طليعة 
وي�شاركوا  باإيجابية  ي�شاهموا  اأن 
اأف�شل  م�شتقبل  بناء  يف  بفاعلية 
قادة  �شكر  ك��م��ا  واأب��ن��ائ��ه.  لليمن 
ال���ي���م���ن و����ش���ا����ش���ت���ه م����ن اأح�������زاب 
وعلمائه  و���ش��ي��وخ��ه  وم�����ش��ت��ق��ل��ني 
الهام  دوره�������م  ع���ل���ى  وم���ف���ك���ري���ه 
امل��ب��ارك��ة. وكان  امل�����ش��رية  يف ه���ذه 
����ش���ارك يف احلفل  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال����ذي اق���ام���ه ال��رئ��ي�����ص ع��ب��د ربه 
اجلمهورية  رئي�ص  هادي  من�شور 
اليمنية يف دار الرئا�شة يف �شنعاء 
احلوار  موؤمتر  تد�شني  مبنا�شبة 
رئي�ص  وح�شره  ال�شامل  الوطني 
املعايل  واأ�شحاب  اليمني  ال��وزراء 
ال��دول الأجنبية  ال��وزراء و�شفراء 
امل��راف��ق ملعايل  وال��وف��د  يف �شنعاء 
التعاون  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام  الم�����ني 
الدولة من مدنيني  رج��ال  وكبار 

وع�شكريني.
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املعلومات الإ�ضتخبارية لتربير احلرب كانت اأكذوبة

اإندبندنت: الغرب جتاهل دليال هاما قبل غزو العراق 
•• لندن-وكاالت:

ه���ام���ة جديدة  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وف���ق���ا 
ب���ع���د م������رور ع�����ش��ر ����ش���ن���وات على 
احل���رب ال��ع��راق��ي��ة ك���ان اث��ن��ان من 
اأبلغا  قد  العراقيني  ال�شا�شة  كبار 
الغزو  قبيل  الغربية  ال�شتخبارات 
اأن �شدام ح�شني مل ميتلك اأ�شلحة 
مت  حتذيراتهما  لكن  �شامل،  دم��ار 
ُت����دون لح��ق��ا فيما  جت��اه��ل��ه��ا ومل 
فراير  يف  ب��ت��ل��ر  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ع����رف 

�شباط 2004. 
اإندبندنت  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 
الفيلم  اأن  اإىل  ت����ق����ري����ره����ا  يف 
الإذاعة  لهيئة  بانوراما  الوثائقي 
الريطانية )بي بي �شي( يوؤكد اأن 
احليوية  ال�شتخبارية  املعلومات 
ال���ت���ي ا���ش��ت��خ��دم��ت ل���ت���ري���ر غزو 
ال���ع���راق ق��ب��ل ع�����ش��ر ���ش��ن��وات ُبنيت 

على التلفيق و التمني .
وبينما ٌنبذت املعلومات التي قدمها 
باأنها  العراقيني  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار 
اإىل  ت�����ش��ري  ك��ان��ت  اإذا  م��ه��م��ة  غ���ري 
ميتلك  يكن  مل  ح�شني  ���ش��دام  اأن 
اأ���ش��ل��ح��ة دم����ار ���ش��ام��ل، ك���ان هناك 
ال�شرية  باملعلومات  كبري  ترحيب 
العراقيني  م��ن  ت��اأت��ي  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
كانت  اإذا  امل��ت��دن��ي��ة  ال���رت���ب  ذوي 
تعزز ما كان يريد �شماعه الرئي�ص 
الأم����ريك����ي ال�����ش��اب��ق ج����ورج بو�ص 
ورئي�ص الوزراء الريطاين الأ�شبق 

ُمررت  املعلومات  وه���ذه  ال�شامل. 
الريطانية.  لال�شتخبارات  اأي�شا 
يكونوا  لبانوراما مل  م��وراي  وقال 
الأم�����ر.  ي�����ش��دق��وا  ����ش���ع���داء. ومل 
لإيجاد  م�شتمر  جهد  هناك  وك��ان 
معلومات ا�شتخبارية تعزز املواقف 

امل�شبقة .
وقالت ال�شحيفة اإن حتقيق اللورد 
بتلر مل ُيبلغ باأن املخابرات املركزية 
ات�����ش��ال غ���ري مبا�شر  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
ب��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي. وقال 
ال�شتخبارات  �شلك  ك��ان  اإذا  بتلر 
ال�����ش��ري��ة واع���ي���ا ل���ذل���ك ف��ق��د كان 

ينبغي اإبالغنا .
املركزية  امل��خ��اب��رات  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ال�شرية  وال�شتخبارات  الأمريكية 
مهياأتني  ك���ان���ت���ا  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
املخر  م���ث���ل  م�������ش���ادر  ل��ت�����ش��دي��ق 
امل�شمى كريفبول ، الذي كان ا�شمه 
مهند�ص  اجلنابي،  راف��د  احلقيقي 
اأملانيا  كيميائي فر من العراق اإىل 
م�شنع  اأن  وزع�����م   ،1999 ع����ام 
ال��ذي ك��ان يعمل فيه كان  ال��ب��ذور 
وبيولوجية  كيميائية  م��واد  ينتج 
بداية  وم��ع  املتنقلة.  للمخترات 
املخابرات  اأدرك�������ت   2001 ع����ام 
ي��ق��ل ع��ن جزء  اأن م��ا ل  الأمل��ان��ي��ة 
من ق�شته كان ملفقا وتوقفت عن 
العتماد عليه. ومن جانبها قدرت 
اأنه  اأي�����ش��ا  ال�شرية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

كان كذابا .

للت�شليل . واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
اأنه قبل احلرب بعدة اأ�شهر اأجرى 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  م��رك��ز 
مع  و�شيط  ع��ر  ات�����ش��ال  بباري�ص 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي ناجي 

�شري.
ال��وك��ال��ة يف باري�ص   واأب��ل��غ رئ��ي�����ص 
ب���ي���ل م��������وراي، ق����ي����ادة امل���خ���اب���رات 
املركزية اأن العراق ل ميتلك �شيئا 
الدمار  اأ�شلحة  طريق  على  فعليا 

اأن  ال�شحيفة  وذك��رت  بلري.  ت��وين 
الرنامج  معدي  اأبلغ  بتلر  اللورد 
مت  ت��ق��ري��را  بعد  فيما  اكت�شف  اأن���ه 
جتاهله يف ال�شابق ك�شف اأن �شابطا 
كان  ال�شرية  ال�شتخبارات  ب�شلك 
ق��د ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا م��ع واح���د من 
العراقية  امل��خ��اب��رات  �شباط  اأك��ر 
هو طاهر حبو�ص التكريتي، واأبلغ 
ال�شرية  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  ح��ب��و���ص 
اأ�شلحة  ي��ع��د ه��ن��اك  اأن���ه مل  وق��ت��ه��ا 

دم��ار �شامل يف العراق. وق��ال بتلر 
تيلور  بيرت  بانوراما  برنامج  ملعد 
اكت�شفنا اأن التقرير كان جزءا من 
بعد  عليها  ح�شلنا  ال��ت��ي  الأوراق 
احل���دث . واأ���ش��اف ك��ان ه��ذا �شيء 
اأغفلته  التحقيق  جلنة  اأن  اأعتقد 
قيل  عنه  �شاألنا  عندما  لكن  حقا. 
بالغة  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ك��ن  اإن�����ه مل  ل��ن��ا 
الأهمية لأن ال�شتخبارات ال�شرية 
اأهملته ك�شيء افتعله �شدام ح�شني 

االعتداء على م�سايخ يف بريوت العراق يوؤكد ا�ستمراره يف تنفيذ االإعدامات
•• بغداد-ا.ف.ب:

اكد وزير العدل العراقي ح�شن ال�شمري ام�ص ان تنفيذ 
احكام الع��دام �شي�شتمر و لن يوقفه �شىء ، وذلك بعد 
اقل من ا�شبوع على هجوم دام ا�شتهدف وزاته وقتل فيه 

�شخ�شا.  30
العراقية  ق��ن��اة  اوردت��ه��ا  ت�شريحات  يف  ال�شمري  وق���ال 
احلكومية �شن�شتمر يف عمليات العدام ولن يوقفنا اي 

�شيء .
وكان العراق نفذ العام املا�شي 129 حكما بالعدام على 
القل، مقابل 68 يف 2011، وفقا لرقام وزارة العدل.

وا�شتهدفت وزارة العدل العراقية اخلمي�ص بهجوم من�شق 
بداأ بتفجري �شيارة مفخخة امام الباب الرئي�شي للوزارة 
وت�شتبك مع  امل�شلحني  تقتحهما جمموعة من  ان  قبل 

قوات المن داخلها.
وبعد ان او�شح ان الهجوم ادى اىل �شقطو ثالثني قتيال 
وخم�شني جريحا، اكد ان هذه العملية الرهابية كانت 

اكر من القدرات المنية لوزارة العدل .
 18 مقتل  اىل  ا���ش��ارت  للهجوم  �شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت 

�شخ�شا.
العراقي  الفرع  ال�شالمية،  العراق  دولة  تنظيم  وتبنى 

لتنظيم القاعدة، الهجوم الذي ا�شتهدف الوزارة.

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأمر النائب العام امل�شري طلعت عبد اهلل، ام�ص، ب�شبط 
واإح�شار احُلرا�ص املكلفني بتاأمني مقر جماعة الإخوان 
لهم  موجهة  باتهامات  للتحقيق  بالقاهرة  امل�شلمني 

بالعتداء على معار�شني و�شحافيني.
واأ�شدر عبد اهلل، قراراً با�شتدعاء عنا�شر الأمن املكلفني 
امل���رك���زي جل��م��اع��ة الإخ������وان امل�شلمني  امل��ق��ر  ب��ح��م��اي��ة 
بالعتداء  تتهمهم  ب��الغ��ات  يف  للتحقيق  ب��ال��ق��اه��رة 
ال�شبت  على ن�شطاء معار�شني وعلى �شحافيني م�شاء 

الفائت حول املقر.
اإىل النائب  وكان ن�شطاء حقوقيون و�شيا�شيون قدموا 
تتهم عددا  الق�شائية  البالغات  من  كبرياً  العام عدداً 

على  ب��الع��ت��داء  امل�شلمني  الإخ���وان  جماعة  �شباب  م��ن 
بها  قاموا  احتجاجية  وقفة  خ��الل  معار�شني  ن�شطاء 
للجماعة  املركزي  املقر  مبحيط  الفائت  ال�شبت  م�شاء 
�شحافيني  واإ����ش���اب���ة  ال���ق���اه���رة  يف  امل��ق��ط��م  ب�����ش��اح��ي��ة 
الوقفة  ف��ع��ال��ي��ات  تغطية  يف  بعملهم  ي��ق��وم��ون  ك��ان��وا 

الحتجاجية.
التحرير  مب��ي��دان  معت�شمون  ه��اج��م  ذل��ك  غ�شون  يف 

بو�شط القاهرة، �شيارة �شرطة واأ�شرموا النار بها.
ال��ت��ح��ري��ر منذ  امل��واط��ن��ني مب��ي��دان  ع�����ش��رات  ويعت�شم 
الن�شطاء  على مقتل ع�شرات من  احتجاجاً  اأ�شهر  عدة 
الأم��ن على مدى  املعار�شني يف مواجهات مع عنا�شر 
الأ�شهر الأربعة املا�شية، وقام عدد من املتواجدين بني 

املعت�شمني باإحراق اآليتني تابعيتني لل�شرطة موؤخراً.

•• وا�صنطن-وكاالت:

يعار�شون  ممن  لبنان  يف  كثريون 
الأ�شد  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����ص 
رحبوا بادئ الأمر باأفواج الالجئني 
اليوم  لكنهم  ال�شام،  من  القادمني 
يجاأرون بال�شكوى بحجة اأن هوؤلء 
اأ�شعار  ورف���ع���وا  وظ��ائ��ف��ه��م  اأخ�����ذوا 

ال�شلع واخلدمات يف بلدهم.
ف��ه��ذا خ��ال��د ن��ع��م��ان -م��واط��ن من 
ط��راب��ل�����ص يف ���ش��م��ايل ل���ب���ن���ان- ل 
ال�شورية،  للحكومة  بغ�شه  ُيخفي 
وه����و ���ش��ع��ور ي�����ش��اط��ره ف��ي��ه كثري 
يزالوا  ل  فهم  مدينته  �شكان  م��ن 
ل�شنوات  م��وؤمل��ة  ذك��ري��ات  يحملون 
ال�شوري يف  الع�شكري  الوجود  من 

بالدهم.
وح���ي ب���اب ال��ت��ب��ان��ة ال��ف��ق��ري الذي 
معاقل  م��ن  معقال  ُيعتر  يقطنه 
ال�شاعني  ���ش��وري��ا  ل��ث��وار  امل��وؤي��دي��ن 
لالإطاحة بب�شار الأ�شد، ولهذا ظل 
ي��رح��ب ب��ال��الج��ئ��ني ال��ف��اري��ن من 

جحيم ال�شراع يف وطنهم.
ول���ك���ن ب���ع���د ع���ام���ني ت��ق��ري��ب��ا من 
ال�����ت�����دف�����ق امل�������ط�������رد ل����ل����ن����ازح����ني 
ب��داأ نعمان وغ��ريه من  ال�شوريني، 
اللبنانيني  التبانة  ب��اب  م��واط��ن��ي 
ي�����ش��ي��ق��ون ذرع������اً ب���ه���م، ع��ل��ى حد 
اأجنلو�ص  ل��و���ص  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت��ع��ب��ري 
تاميز الأمريكية يف تقرير لها من 
كثريون  وُينحي  طرابل�ص.  مدينة 

يف املدينة بالالئمة على الوافدين 
اجلدد يف انخفا�ص الأجور وتراجع 
الإيجارات  وارت��ف��اع  العمل  فر�ص 
ال�شتهالكية  ال�����ش��ل��ع  واأ�����ش����ع����ار 
وتكاليف ت�شليح ال�شيارات وغريها 

من ال�شروريات.
اأما الغ�شب الذي يعتمل يف نفو�ص 
�شاهداً  فيقف  طرابل�ص  مواطني 
ع��ل��ى ال��ق��ل��ق ال�����ذي ي��ن��ت��اب عموم 
املنهمر  الالجئني  �شيل  من  لبنان 

يقو�شون  قد  اأنهم  من  خل�شيتهم 
والجتماعي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ت���وازن 

اله�ص للبنان.
وك��ل ي��وم يعر األ��ف لج��ئ �شوري 
احلدود اإىل لبنان، البلد الذي يبلغ 
ن�شمة.  ماليني   4.5 �شعبه  تعداد 
ربع  م�شاحته  تبلغ  -ال��ذي  ولبنان 
ح��ج��م دول����ة م��ث��ل ���ش��وي�����ش��را- يقع 
الأو�شط  ال�����ش��رق  مناطق  اأك���رث  يف 
الطائفية  ب��ال���ش��ط��راب��ات  م�����وراً 

والعرقية. ومنذ اندلع النتفا�شة 
عامني،  ق��ب��ل  ���ش��وري��ا  يف  ال�شعبية 
األ����ف لجئ   400 اأك����رث م���ن  ف����رَّ 
�شوري اإىل لبنان، بح�شب تقديرات 
اإىل  لُي�شافوا  الر�شمية،  ال�شلطات 
ال�شوريني  م��ن  ال��ك��ب��رية  الأع�����داد 

املقيمني هناك اأ�شال.
مع�شكرات  ت���وج���د  ل  ل��ب��ن��ان  ويف 
ر���ش��م��ي��ة لإي��������واء ال���الج���ئ���ني كما 
والأردن  ت���رك���ي���ا  يف  احل�������ال  ه����و 

�سيل الالجئني ال�سوريني اختبار ل�سرب اللبنانيني 

•• عوا�صم-وكاالت:

ح����ّث اأك�����ر ع�����ش��و دمي���ق���راط���ي يف 
مبجل�ص  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة 
الرئي�ص  اإدارة  الأم��ري��ك��ي،  ال��ن��واب 
باراك اأوباما، على تدريب وت�شليح 
ال�شورية،  املعار�شة  مقاتلي  بع�ص 
م�شاعدات  ت���ق���دمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

اإن�شانية.
وب���ح�������ش���ب م�������ش���ادر م���ق���رب���ة من 
ايليوت  ال���دمي���ق���راط���ي،  ال���ن���ائ���ب 
اجنيل، فاإن الأخري �شيقدم م�شروع 
تقدمي  لوا�شنطن  �شيجيز  ق��ان��ون 
فتاكة  م��ع��دات  ت�شمل  م�����ش��اع��دات 
املعار�شة  يف  لأع�������ش���اء  حم������دودة 

ال�شورية متت مراجعتهم بعناية.
تعهدت  ق�����د  وا����ش���ن���ط���ن  وك�����ان�����ت 

قتالية  غ���ري  م�����ش��اع��دات  ب��ت��ق��دمي 
ولكن  ال�شورية،  املعار�شة  ملقاتلي 
اأوباما يرف�ص حتى الآن تزويدهم 
اىل  و���ش��ول��ه��ا  م��ن  خ��وف��اً  باأ�شلحة 

اأيدي مت�شددين.
ب�������داأت فيه  ي����اأت����ي ذل�����ك يف وق�����ت 
املعار�شة ال�شورية ام�ص اجتماعات 
رئي�ص  اأول  لن���ت���خ���اب  ت��رك��ي��ا  يف 
املناطق  اإدارة  ت����ت����وىل  ح���ك���وم���ة 

ال�شورية التي ت�شيطر عليها.
املن�شب  على  يتناف�ص  م��ن  واأب����رز 
اأ�شعد  ال�������ش���اب���ق  ال�����زراع�����ة  وزي������ر 
القت�شادي  وال��ب��اح��ث  م�شطفى 
الئتالف  وك����ان  ق��ا���ش��ي.  اأ���ش��ام��ة 
على  �شفحته  على  ن�شر  ال��وط��ن��ي 
الجتماعي  ال����ت����وا�����ش����ل  م����وق����ع 
مر�شحني،  ع�شرة  اأ�شماَء  في�شبوك 

مع  للتناف�ص  بقوة  مطروح  هيتو، 
القا�شي وم�شطفى.

ال��ق��ا���ش��ي كرئي�ص  اأ���ش��ام��ة  وي��ع��م��ل 
ل���ل���م���رك���ز ال���������ش����وري ل���ل���درا����ش���ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
حلب  يف  ول������د  وق������د  وا�����ش����ن����ط����ن، 
الوليات  يف  ودر�����ص   1968 ع���ام 
فقد  م�شطفى  اأ�شعد  اأم��ا  املتحدة، 
ولد يف اإدلب عام 1947 كان وزيراً 
للزراعة يف عهد حافظ الأ�شد بني 
قبل  و2000   1992 ال��ع��ام��ني 
ويعمل  ال���ك���وي���ت  اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  اأن 
العربي  ال�����ش��ن��دوق  يف  م�����ش��ت�����ش��اراً 
لالإمناء القت�شادي والجتماعي.

لرئا�شة  امل��ر���ش��ح��ة  الأ���ش��م��اء  وم���ن 
ن�شره  ما  ح�شب  املعار�شة  حكومة 
املعار�ص  وب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  الئ����ت����الف 

بينهم املعار�ص مي�شال كيلو الذي 
اعتذر عن عدم قبول الرت�شيح.

اأف�شت  ع����دي����دة  خ����الف����ات  ف��ب��ع��د 
يجتمع  مرتني  اجتماعه  لتاأجيل 
واملعار�شة  ال���ث���ورة  ق���وى  ائ��ت��الف 
لختيار  ا���ش��ط��ن��ب��ول  يف  ال�����ش��وري��ة 
لإدارة  م���وؤق���ت���ة  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������ص 
�شيطرة  حت���ت  ال���واق���ع���ة  امل���ن���اط���ق 

املعار�شة ال�شورية.
اأ�شعد  ال�������ش���اب���ق  ال�����وزي�����ر  وي����ع����د 
القت�شادي  وال��ب��اح��ث  م�شطفى 
حظاً  الأوف��ر  هما  القا�شي  اأ�شامة 
املوؤقتة،  احلكومة  رئا�شة  ت�شلم  يف 
فيما  �شحافية،  ت�شريبات  ح�شب 
ا�شم  اأن  اأخ������رى  م�������ش���ادر  ذك�����رت 
الإن�شانية  امل�شاعدات  جلنة  رئي�ص 
غ�شان  الئ����ت����الف  يف  والإغ���اث���ي���ة 

الفائز  يح�شل  اأن  على  الأ���ش��وات، 
الهيئة  اأع�������ش���اء  ع����دد  ث��ل��ث��ي  ع��ل��ى 
يبلغ  وال��ذي  الئتالف  العامة من 
داخل  قائماً  اخلالف  ليبقى   ،64

ق�����ش��م اآخ�����ر ن��ظ��ري��ة ال���دف���ع نحو 
انتقالية  حكومة  وت�شكيل  احل��وار 

ت�شم الطرفني.

اأن هناك بع�ص  الئتالف، ل�شيما 
القوى توؤيد ت�شكيل حكومة موؤقتة 
التفاو�ص  قاطعا  رف�شاً  وترف�ص 
مع رموز من النظام يف حني يدعم 

م��ي�����ش��ال ك��ي��ل��و، ال����ذي اع���ت���ذر عن 
املن�شب هم بهيج مال حويج،  هذا 
اإ�شبانيا،  يف  م��ق��ي��م  ط��ب��ي��ب  وه����و 
ن��ا���ش��ط مقيم  وج���م���ال ق��ار���ش��ل��ي 
يف اأمل���ان���ي���ا، و����ش���امل امل�����ش��ل��ط ممثل 
جتمع القبائل ال�شورية يف املجل�ص 
الوطني ويحمل دكتوراه يف العلوم 
ال�شيا�شية، وعبداملجيد احلميدي، 
اخلبري يف اللغة العربية يف جامعة 
وقي�ص  ال�����ش��ع��ودي��ة،  يف  ال���ط���ائ���ف 
والقانون،  الفقه  يف  باحث  ال�شيخ 

ورجل الأعمال وليد الزعبي.
احلكومة  رئي�ص  ت�شمية  و�شتكون 
ح�������ش���ب م�������ش���ادر امل���ع���ار����ش���ة عن 
املر�شحني  لكل  الت�شويت  ط��ري��ق 
للمر�شحني  ال����ت���������ش����وي����ت  ث������م 
من  ن�شبة  باأعلى  يحظيان  اللذين 

�ضيجيز تقدمي م�ضاعدات ت�ضمل معدات فتاكة حمدودة 

م�سروع قانون اأمريكي لت�سليح املعار�سة ال�سورية

اأجواء  اإىل طبيعتها و�شط  القوى الأمنية بفتحها واإع��ادة الأمور 
من التوتر احلذر. وقد متكن اجلي�ص اللبناين من توقيف خم�شة 
اأن  �شريل  م��روان  اللبناين  الداخلية  وزير  واأو�شح  املعتدين.  من 
املعتدين من اأ�شحاب ال�شوابق ومدمني املخدرات . وكان وا�شحا 
من  اللبناين  الو�شع  على  ال�شلبية  وانعكا�شاته  احل��ادث  خطورة 
خالل م�شارعة كل الأطراف ال�شيا�شية اإىل اإدانته، يف حني اأجمعت 
يعيد  باأنه  احل��ادث  و�شف  على  كلها  اللبنانية  ال�شحف  عناوين 
اجلمهورية  مفتي  وط��ال��ب  ج��دي��د.  م��ن  ال��ب��الد  اإىل  الفتنة  �شبح 
اللبنانية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين بالتزام الهدوء والن�شباط. 
وا�شتنكرت حركة اأمل وحزب اهلل يف بيان م�شرتك احلادث وو�شعا 
اإثارة الفتنة. كما ا�شتنكره الرئي�ص  العتداء يف خانة ال�شعي اإىل 

اللبناين مي�شال �شليمان.

•• بريوت-وكاالت:

عاد الهدوء اإىل لبنان بعدما اعتدى جمهولون على اأربعة م�شايخ 
ت��اب��ع��ني ل����دار ال��ف��ت��وى يف ب����ريوت. وع��ق��ب احل�����ادث، ق��ط��ع مئات 
الطرقات و�شط تنديدات ودع��وات للهدوء من  ال�شبان عددا من 
ال�شيا�شيني وعلماء الدين. وكان جمهولون، األقت القوات الأمنية 
القب�ص عليهم، اعتدوا على اثنني من امل�شايخ بعد خروجهما من 
اآخرين  م�شجد حممد الأم��ني يف منطقة خندق الغميق، واثنني 
يف منطقة ال�شياح لدى مرورهما باملنطقة. وعقب احلادث خرج 
الع�شرات من ال�شباب الغا�شبني اإىل امل�شت�شفى حيث كان �شيخان 
وقطع  ال�شورية،  للثورة  موؤيدة  �شعارات  ورددوا  العالج،  يتلقيان 
مئات اآخرون عددا من الطرق يف بريوت و�شيدا وطرابل�ص، قامت 

اأمر ق�سائي ب�سبط حرا�س مقر االإخوان بالقاهرة

تركيا ت�ستبعد العفو
 عن املتمردين االكراد 

•• انقرة-ا.ف.ب:

�شعد  ال��رتك��ي  ال��ع��دل  وزي���ر  ا�شتبعد 
اهلل ارغ����ني ���ش��دور ع��ف��و ���ش��ام��ل عن 
يغادروا  ان  وطلب  الك��راد  املتمردين 
فيما   ،2013 ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ت��رك��ي��ا 
اجل  من  مفاو�شات  حكومته  جت��ري 
للنزاع  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح���ل  اىل  ال��ت��و���ش��ل 
ال��ك��ردي. وق��ال ارغ��ني يف مقابلة مع 
���ش��ب��ك��ة ك���ان���ال ت����ورك اخل��ا���ش��ة لي�ص 
عن  ���ش��ام��ال  ع��ف��وا  ن�����ش��در  ان  واردا 
الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  ح���زب  مقاتلي 
)حم��ظ��ور(. واع���رب ال��وزي��ر الرتكي 
ينهي حواىل  ان  الم��ل يف  ع��ن  اي�شا 
العمال  ح������زب  م����ن  م���ت���م���رد  ال����ف����ي 

املقرر من  ان�شحابهم  �شرق تركيا  الكرد�شتاين يتح�شنون يف جبال جنوب 
المكان  ان يف  ارغ��ني  واع��ت��ر  ال�شنة.  ه��ذه  نهاية  قبل  الرتكية  الرا���ش��ي 

حتديد بع�ص املواعيد لالن�شحاب. 
ارغني  وك��ان   . الن�شب  ال�شيغة  ه��و  ال�شنة  نهاية  قبل  الن�شحاب  وان��ه��اء 
اجلديدة،  الكردية  ال�شنة  اي  ال��ن��وروز،  عيد  من  اي��ام  ثالثة  قبل  يتحدث 
اهلل  عبد  امل�شجون  ال��ك��ردي  ال��زع��ي��م  يعلن  ان  امل��ق��رر  م��ن  حيث  اخلمي�ص 
ذك��رت م�شادر كردية  كما  واح��د،  النار من جانب  وقفا لط��الق  اوج��الن 
يف  قواته  �شيدعو  اوج��الن  ان  امل�شادر  ه��ذه  وا�شافت  الرتكية.  واحلكومة 
وقت لحق اىل ت�شليم ا�شلحتهم قبل �شهر اآب اغ�شط�ص املقبل. وقال ارغني 
ان وقف اطالق النار وان�شحاب املقاتلني يجب ان يح�شال ب�شكل متزامن ، 
ملمحا اىل ان الرملان الرتكي ميكن ان ي�شدر قوانني حول منح املتمردين 
العراق.  �شمال  اىل قواعدهم اخللفية يف  التوجه  م��رور تخولهم  ج��وازات 
اهلل  عبد  مع  مناق�شات  املا�شي  العام  اواخ��ر  الرتكية  ال�شلطات  ب��داأت  وقد 
الكردي  النزاع  باجل�شن مدى احلياة لنهاء  ال��ذي مي�شي حكما  اوج��الن 

الذي ا�شفر عن مقتل اكرث من 45 الف �شخ�ص منذ 1984.

ا�سرتاليا تخفف عقوبات 
ع�سكرية عن ميامنار 

•• كانبريا-رويرتز:

رئي�شة  ج����ي����الرد  ج���ول���ي���ا  ق����ال����ت 
ا�شرتاليا  ان  ام�ص  ا�شرتاليا  وزراء 
على  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ق��ي��ود  �شتخفف 
العالقات الع�شكرية مع ميامنار يف 
الدميقراطية  ال�شالحات  اعقاب 
التي جرت هناك بعد تخلي النخبة 
�شيطرتها  عن  احلاكمة  الع�شكرية 
 50 ا�شتمرت  ال��ت��ي  ال�شلطة  على 
زي���ارة  وخ����الل   .2011 يف  ع��ام��ا 
لرئي�ص ميامنار ثني �شني لكانبريا 
ال���ع���ق���وب���ات  ان  ج�����ي�����الرد  ق����ال����ت 
الن�شانية  امل�شاعدات  على  �شتلغى 
حفظ  وع����م����ل����ي����ات  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
مبيعات  على  حظرا  ولكن  ال�شالم 
جيالرد  وقالت  �شيبقى.  ال�شلحة 
لل�شحفيني يف موؤمتر �شحفي مع 
ال�شرتايل  ال��رمل��ان  ���ش��ني يف  ث��ني 
اوىل  خ��ط��وة  يعد  ال��ي��وم  مافعلناه 
ب�����ش��اأن ال���ع���الق���ات ال��دف��اع��ي��ة بني 
كامال  تطبيعا  لي�شت  انها  بلدينا. 
تخلي  وم��ن��ذ  ال��دف��اع��ي��ة  للعالقات 
يف  ال�شلطة  عن  الع�شكرية  النخبة 
م��ي��امن��ار وت��ن�����ش��ي��ب ح��ك��وم��ة �شبه 
مدنية يف عام 2011 مما ادى اىل 
ال�شيا�شية  ال�شالحات  من  موجة 
احلكومات  ال���غ���ت  والق���ت�������ش���ادي���ة 
ال���غ���رب���ي���ة ب���ح���ذر ال���ع���ق���وب���ات عن 

ميامنار او خففتها.

يق�شدها  اأخرى  ومناطق  والعراق 
ال�شوريون.

يف  يرغبون  ل  اللبنانيون  وال��ق��ادة 
ال��دول، لأنها  اأن يحذوا حذو تلك 
الفل�شطينيني  مبخيمات  ُتذكرهم 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ت��م��ت��ع ب��و���ش��ع �شبه 
م�����ش��ت��ق��ل الأم������ر ال�����ذي ���ش��اه��م يف 
اللبنانية  الأه��ل��ي��ة  احل���رب  ان���دلع 
ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت م���ن ع���ام 1975 
وحتى 1990 واأوقعت زهاء 150 
األ��ف قتيل وخلَّفت دم��ارا هائال يف 
معظم اأرجاء الدولة، بح�شب زعم 

�شحيفة لو�ص اأجنلو�ص تاميز.
لبنان  ال�شوري دخل  وكان اجلي�ص 
يف  اإل  ي��غ��ادره��ا  ومل   1976 ع���ام 
يف  بتورطه  مزاعم  بعد   ،2005
اغتيال رئي�ص وزراء لبنان الأ�شبق 

رفيق احلريري.
يف  ال�شوريون  الالجئون  وينت�شر 
يلتم�شون  وح�شرها  لبنان  ب��وادي 
تكاليف  فيه  ترتفع  بلد  يف  امل���اأوى 
امل��ع��ي�����ش��ة ب��اأك��رث مم��ا ه��ي ع��ل��ي��ه يف 
����ش���وري���ا. وت��ك��ت��ظ ع����دة ع���وائ���ل يف 
وم�شاكن  لل�شيارات  ومرائب  �شقق 
مدر�شية  م����ب����اٍن  يف  اأو  م���وؤق���ت���ة، 
اأو  اأو م��راف��ق ح��ك��وم��ي��ة  م��ه��ج��ورة 

اأرا�ٍص خالية.
ال�شوريني  م���ن  ال���ع���دي���د  وي��ع��م��ل 
الطرقات  على  وباعة  ميكانيكيني 
وط��ب��اخ��ني ويف وظ��ائ��ف اأخ����رى ل 

تتطلب عمالة ماهرة.
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موريتانيا تعتقل اإرهابيني ت�سللوا من مايل 
•• نواك�صوط-وكاالت:

الفرتة  اعتقلت خالل  اأنها  املوريتانية  اأعلنت احلكومة 
امل��ن��ت��م��ني للجماعات  م���ن  اإره���اب���ي���ني  امل��ا���ش��ي��ة خ��م�����ش��ة 
اإنهم حاولوا  الإ�شالمية امل�شلحة يف �شمال مايل، قالت 
حمادي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  موريتانيا.  اإىل  الت�شلل 
متكنت  موريتانيا  اإن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ح��م��ادي  ول��د 
الت�شلل  ح��اول��وا  اإره��اب��ي��ة  عنا�شر  خم�شة  اع��ت��ق��ال  م��ن 
كبرية  جهودا  بذلت  ب��الده  اأن  اإىل  م�شريا  ال��ب��الد،  اإىل 
واإم�شاك  ل�����ش��ب��ط ح���دوده���ا  الأخ������رية  ال���ف���رتة  خ����الل 
اأمنها  على  حفاظا  ترابها  كامل  على  الأمنية  قب�شتها 

وا�شتقرارها.
ومل يك�شف امل�شدر نف�شه ما اإذا كانت العنا�شر املعتقلة 
جاءت لتنفيذ عمليات داخل الأرا�شي املوريتانية، اأم اأنها 

�شمال  ال��دائ��ر يف  القتتال  ال��ه��روب من جحيم  حاولت 
اأخرى  اإىل توقيف عنا�شر  ول��د ح��م��ادي  واأ���ش��ار  م��ايل. 
دخلوا �شمن اأفواج الالجئني الأزواديني الذين تزايدت 
اأعدادهم يف الآونة الأخرية، ولكنه مل ي�شاأ تاأكيد ما اإذا 
كان هوؤلء مت اإيقافهم ب�شكل موؤقت فقط، اأم اأن بع�شهم 
ه��وؤلء مت  اإن  بالقول  الوزير  واكتفى  ي��زال معتقال.  ل 
اإطالع  مت  واإن���ه  ال��ق��ان��ون،  اأ���ش��ا���ص  على  معهم  التعامل 
را�شية  وكانت  الأم��ر،  على  الالجئني  �شوؤون  مفو�شية 
-بح�شب الوزير- عن ما قامت به احلكومة املوريتانية 
حل��ف��ظ اأم��ن��ه��ا و���ش��ب��ط ح���دوده���ا.  ي��ذك��ر اأن احلكومة 
يف  ع�شكرية  بوحدات  الآن  حتى  ت�شارك  مل  املوريتانية 
واإن كانت تعهدت  م��ايل،  ب�شمال  الدائرة حاليا  احل��رب 
بامل�شاركة يف قوات حفظ ال�شالم الأممية التي �شيجري 

ت�شكيلها يف الفرتة القادمة.

•• كراكا�س-ا.ف.ب:

م�شوؤولني  م���ادورو  نيكول�ص  امل��وق��ت  الفنزويلي  الرئي�ص  اتهم 
امريكيني بالتخطيط لغتيال مناف�شه يف النتخابات الرئا�شية 
ال��ب��الد يف  ب��ه��دف اغ����راق  امل��ع��ار���ش��ة ه��ري��ك��ي كابريلي�ص  زع��ي��م 
الفو�شى، منا�شدا الرئي�ص باراك اوباما منع تنفيذ هذا املخطط 
املفرت�ص. واكد مادورو يف مقابلة مع قناة تيليفني التلفزيونية 
هما  امريكيان  م�شوؤولن  خلفه  يقف  املخطط  هذا  ان  اخلا�شة 
البالد  ا�شتقرار  ري�ص، ويهدف اىل زعزعة  واوتو  نورييغا  روجر 

حمكمة �سومالية تفرج عن �سحفي
•• مقدي�صو-رويرتز:

اأطلق قا�ص �شومايل �شراح �شحفي احتجز ال�شهر املا�شي ملقابلته امراأة يعتقد 
تعامل  لكيفية  دول��ي��ة  ادان���ة  لق��ت  ق�شية  يف  جماعي  لغت�شاب  تعر�شت  اأن��ه��ا 
وقالت  ال�شحافة.  وحرية  اجلن�شي  العنف  �شحايا  مع  ال�شومالية  ال�شلطات 
الغت�شاب  �شحية  حماكمة  ان  الن�شان  حقوق  ع��ن  بالدفاع  معنية  جماعات 
دوافع  حتركها  النور  عبد  العزيز  عبد  وال�شحفي  عثمان  علي  ل��ول  اجلماعي 
�شيا�شية تهدف اىل الت�شرت على النتهاكات اجلن�شية املتف�شية التي تتعر�ص لها 
الن�شاء على يد قوات المن. ومل ين�شر عبد النور مقابلته مع لول عثمان ولكن 
حكم على كل منهما بال�شجن ملدة عام بعد اأن اأدانهما القا�شي باختالق الق�شة 

لت�شويه �شمعة احلكومة ال�شومالية وهو حكم اأدانته الوليات املتحدة ب�شدة.

قبل اقل من �شهر من النتخابات الرئا�شية املبكرة التي يتناف�ص 
فيها مع كابريلي�ص على خالفة الرئي�ص الراحل هوغو ت�شافيز. 
فنزويال،  جلمهورية  املوقت  الرئي�ص  ان��ا،  م�شوؤولية،  بكل  وق��ال 
اقول لباراك اوباما ان روجر نورييغا واوتو ري�ص وموظفني يف 
اآي ايه يقفون خلف خمطط لغتيال مر�شح  البنتاغون وال�شي 
ان  م���ادورو  واك���د  كابريلي�ص.  اىل  ا���ش��ارة  يف  الفنزويلي  اليمني 
اذا  )الغتيال  م�شوؤولية  حتميل  هو  املخطط  وراء  من  الهدف 
ح�شل( للحكومة و خلق فو�شى يف فنزويال التي ت�شهد انتخابات 
رئا�شية مبكرة يف 14 ني�شان ابريل لنتخاب خلف لت�شافيز الذي 

وغالبا  ال�شرطان.  مر�ص  مع  �شراع  بعد  مار�ص  اآذار   5 يف  تويف 
ما تتهم احلكومة الفنزويلية نورييغا، ال�شفري المريكي ال�شابق 
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  وري�����ص،  المريكية،  ال��دول  منظمة  يف 
�شابقا،  كراكا�ص  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  و�شفري  حاليا  الم��ريك��ي 
البلد  هذا  ا�شتقرار  زعزعة  اىل  وي�شعيان  فنزويال  ع��دوا  بانهما 
الذي ميتلك اكر احتياطي نفطي يف العامل. واتهم مادورو عددا 
من املعار�شني بالتواطوؤ يف هذا املخطط، موؤكدا يف الوقت نف�شه 
اىل  املر�شحني  لكل  المنية  احلماية  كامل  �شتوفر  حكومته  ان 

الرئا�شة وخ�شو�شا لكابريلي�ص.

•• برلني-ا.ف.ب:

دعوى  يف  الرب��ع��اء  م��ن  اعتبارا  المل���اين  الق�شاء  ينظر 
رفعها اقارب مدنيني قتلوا يف غارة جوية يف افغان�شتان 
امرت بها القيادة الملانية لقوات حلف �شمال الطل�شي، 

مطالبني املانيا بتعوي�شات قدرها 3،3 مليون يورو.
ال��ت��ي ا�شفرت  ال��غ��ارة  ال��ن��واب المل����اين  واع��ت��ر جمل�ص 
90 قتيال يف ال��راب��ع م��ن ايلول  ع��ن �شقوط اك��رث م��ن 
احد  البالد  �شرق  �شمال  قندوز  قرب   2009 �شبتمر 
المل��اين منذ  فيها اجلي�ص  التي �شلع  احل���وادث  اخطر 

احلرب العاملية الثانية وجرائم اجلي�ص النازي.
ادت اىل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ف�����ش��ي��ح��ة  اىل  ال��ق�����ش��ي��ة  وحت���ول���ت 
حمكمة  و�شتنظر  كبار.  و�شباط  الدفاع  وزير  ا�شتقالة 
بون )غرب( يف مرحلة اوىل يف �شكويني رفعهما اقارب 
ا�شخا�ص قتلوا يف الغارة. ويطالب رب عائلة بتعوي�شات 
قدرها اربعني الف يورو ملقتل اثنني من ابنائه يف تلك 
بخم�شني  اطفال  ل�شتة  وام  ارملة  تطلب  بينما  ال��غ��ارة 
الف يورو من الدولة الملانية. ويف املجموع ت�شارك 79 

عائلة يف الدعوى الق�شائية. واعلنت املانيا انها �شتطلب 
رف�ص الدعوى، ح�شب ما جاء يف بيان من حمكمة بون 
وزارة  م��ق��ر  الق�شية لن  ه���ذه  ح��ي��ث جت���ري حم��اك��م��ة 
الدفاع ما زال يف العا�شمة الملانية ال�شابقة. ومل ي�شتدع 
املدعون ول ال�شهود املحتملني اىل جل�شة الربعاء. وافاد 
عقب  ق��رارا  املحكمة  تعلن  ان  متوقعا  لي�ص  ان��ه  البيان 
تلك اجلل�شة . وقد جرت حماكمات من هذا القبيل يف 
الوليات املتحدة رفعها مدنيون احتجاجا على عمليات 
ع�شكرية لكنها غري م�شبوقة يف املانيا. وا�شفرت الغارة 
الملاين  ينت�شر فيها اجلي�ص  التي  املنطقة  على قندوز، 
لكن  قتيال وجريحا  ت�شعني  �شقوط  2003، عن  منذ 
عدد املدنيني القتلى يظل غري حمدد، وحتدث حمامي 
العائالت يف املانيا كرمي بوبال عن مقتل 137 مدنيا 
بوبال  املحامي  وق��ال  اب���دا.  ذل��ك  ت��وؤك��د  لكن برلني مل 
افغاين مقيم يف برمين )�شمال(  ا�شل  امل��اين من  وهو 
ب�شبب تلك اجلرمية الهمجية فقد العديد من اليتام 
والرام��ل من كان �شندهم املايل والعديد من المهات 

اطفالهن .

املحكمة الهندية ال تعرتف بح�سانة �سفري اإيطالياالرئي�س ال�سيني يزور مو�سكو 
•• نيودلهي-ا.ف.ب:

اعلن رئي�ص املحكمة العليا الهندية ام�ص ان �شفري ايطاليا يف الهند الذي �شاعد يف التفاو�ص من اجل 
الفراج موقتا عن جنديني ايطاليني مالحقني بتهمة القتل يف الهند، ل يتمتع بح�شانة دبلوما�شية. 
واعلن التما�ص كبري ان �شخ�شا ياأتي اىل املحكمة ويعطي �شمانات لي�ص له ح�شانة. وكان ال�شفري 
دانيال مان�شيني اعلن انه ي�شمن عودة اجلنديني اىل الهند بعد ال�شماح لهما بالعودة اىل بالدهما 
�شهرا، لكن ايطاليا اعلنت ال�شبوع املا�شي انهما لن يعودا ما اثار غ�شب نيودلهي. وكان اجلنديان 
انهما  منهما  ال�شمك ظنا  �شيادي  اثنني من  بقتل  واتهما  ايطالية  نفط  ناقلة  على  الم��ن  مكلفان 

قرا�شنة قبالة �شواحل كريال جنوب غرب البالد يف 15 �شباط فراير 2012.
انهما  الهندية  العليا  املحكمة  ق���ررت  بعدما  ف��راي��ر  �شباط   23 يف  ايطاليا  اىل  اجل��ن��دي��ان  وع���اد 
ت�شمح  ايطاليا ل  الت�شريعية، لن  النتخابات  اجل  واحد من  ل�شهر  بلدهما  اىل  العودة  ي�شتطيعان 

بالقرتاع عر الريد. لكن روما اعلنت بعد ذلك، انهما لن يعودا اىل الهند.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

ال�شيني،  الرئي�ص  اأن  ام�����ص  الكرملني،  اأع��ل��ن 
ملو�شكو  ر�شمية  ب��زي��ارة  �شيقوم  بينغ،  جني  �شي 
اآذار  22 و24  خ��الل ال��ف��رتة ال��ف��رتة م��ا ب��ني 
رو�شية  اإع���الم  و�شائل  ونقلت  احل���ايل،.  م��ار���ص 
الرئي�ص  اأن  للكرملني،  الإع��الم��ي  املكتب  ع��ن 
ال�شيني اجلديد ، �شيزور مو�شكو يف الفرتة ما 
بني 22 و24 اآذار مار�ص احلايل، وذلك تلبية 
لدعوة من الرئي�ص الرو�شي، فالدميري بوتني.

اأن يبحث  امل��ت��وق��ع  اأن���ه م��ن  اإىل  امل��ك��ت��ب  واأ����ش���ار 

وبريك�ص  ال��ع�����ش��ري��ن،  وجم���م���وع���ة  امل���ت���ح���دة، 
التعاون  ومنظمة  للتعاون،  �شنغهاي  ومنظمة 

القت�شادي يف اآ�شيا واملحيط الهادئ.
وكان وزير اخلارجية ال�شيني ال�شابق، يانغ جيه 
اآذار مار�ص   9 ت�شي، قال يف موؤمتر �شحايف، يف 
احلايل، اأثناء انعقاد الدورة الرملانية ال�شنوية، 
اإن �شي جني بينغ �شيقوم، بعيد انتخابه رئي�شاً 
ل��ل��ب��الد، ب��زي��ارة اإىل رو���ش��ي��ا، وت��ن��زان��ي��ا وجنوب 
و�شيح�شر  ال��ك��ون��غ��و،  وج��م��ه��وري��ة  اأف��ري��ق��ي��ا، 
جنوب  يف  الريك�ص  ملجموعة  اخلام�شة  القمة 

اأفريقيا.

التعاون  ق�شايا  اأه���م  ال��ل��ق��اء  خ��الل  الرئي�شان 
والتجارة،  الق���ت�������ش���اد،  جم�����الت  يف  ال��ث��ن��ائ��ي 
التقني  وال���ت���ع���اون  وال����ش���ت���ث���م���ار،  وال���ط���اق���ة، 
وال�شناعي والإن�شاين . كما �شيبحث الرئي�شان 
الإقليمي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة  امل��وا���ش��ي��ع 
والدويل، ومن بينها تطور الأو�شاع يف ال�شرق 
الأو����ش���ط، والأزم�����ة ال�����ش��وري��ة، وامل��ل��ف النووي 
الإيراين، والق�شية الأفغانية، والو�شع الأمني 
اآ�شيا  �شرق  و�شمال  الكورية،  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
تطوير  �شبل  الرئي�شان  �شيبحث  كما  عموماً. 
ال��ت��ع��اون ال���رو����ش���ي- ال�����ش��ي��ن��ي يف اإط�����ار الأمم 

•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

ب��اك�����ش��ت��ان ام�ص  اأع��ل��ن��ت ط��ال��ب��ان 
ال�����ش��الم مع  ع��ن تعليق حم��ادث��ات 
اإي���اه���ا ب  ال���ب���الد، متهمة  ح��ك��وم��ة 

عدم اجلدية .
الباك�شتانية  داون  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 
املتحدث  اإح�شان،  اهلل  اإح�شان  عن 
طالبان  حت���ري���ك  م��ن��ظ��م��ة  ب��ا���ش��م 
علقت  امل��ن��ظ��م��ة  اإن  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة، 
متهماً  احل��ك��وم��ة،  م��ع  حمادثاتها 
الباك�شتانيني  واجلي�ص  ال�شلطات 
اجل����دي����ة يف هذه  اع���ت���م���اد  ب���ع���دم 

املباحثات.
اإىل  تقّدم  اأن احلكومة مل  واعتر 
اخلم�ص  ال�شنوات  خ��الل  ال�شعب، 
والبطالة،  الأعباء،  �شوى  املا�شية، 
والفقر. واأ�شاف اأن املنظمة تن�شح 
امل�شاركة  بعدم  الباك�شتاين  ال�شعب 
الدميقراطي  النظام  انتخابات  يف 
الذي يخدم فقط  الإ�شالمي  غري 

م�شالح الكفار واأعداء الإ�شالم .
ال�شعب  تن�شح  املنظمة  اأن  وت��اب��ع 
ب����الب����ت����ع����اد ع�����ن جت���م���ع���ات ح���زب 
واحلركة  ال��ب��اك�����ش��ت��اين،  ال�����ش��ع��ب 
عوامي  وح���زب  امل��ت��ح��دة،  القومية 

الوطني .
اأن املنظمة �شتتابع �شعيها  واأ�شاف 

لتطبيق حكم ال�شريعة يف البالد.
باك�شتان  ط��ال��ب��ان  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
مار�ص  اآذار  ب����داي����ة  يف  اأع�����رب�����ت، 
احل��������ايل، ع����ن رغ���ب���ت���ه���ا ب����اإج����راء 
م��ب��اح��ث��ات ����ش���الم م�����ش��روط��ة مع 

ال�شلطات الباك�شتانية.
ميدانياً، فّجر م�شلحون جمهولون 

حمامو كينياتا يطالبون 
اجلنائية باإ�سقاط ق�سيته

•• ام�صرتدام-رويرتز:

الكيني  ال��رئ��ي�����ص  حم���ام���و  ي��ح��ث 
املحكمة  كينياتا  اأوه���ورو  املنتخب 
اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة ام�������ص على 
�شده  املوجهة  الت��ه��ام��ات  ا�شقاط 
�شد  امل��ق��ام��ة  الق�شية  ان��ه��ي��ار  بعد 

�شريكه املتهم يف نف�ص الق�شية.
انتخابات  يف  ك��ي��ن��ي��ات��ا  ف���وز  واأدى 
�شلمي  ب�شكل  ج��رت  التي  الرئا�شة 
ال�����ش��ه��ر اىل  اىل ح����د ك���ب���ري ه�����ذا 
تعقيد الق�شية املقامة �شده بتهمة 
الن�شانية  ح��ق  ج��رائ��م يف  ارت��ك��اب 
ب�شبب جرائم القتل التي وقعت يف 

اعقاب انتخابات عام 2007.
اخ����ت����ب����ار مهم  ال���ق�������ش���ي���ة  وه�������ذه 
اكرث  منذ  ان�شئت  التي  للمحكمة 
م���ن ع�����ش��ر ���ش��ن��وات ب��و���ش��ف��ه��ا اول 
ال��ع��امل جلرائم  دائ��م��ة يف  حمكمة 
�شوى  ت�����ش��در  مل  ولكنهم  احل���رب 

ادانة واحدة فقط.
احلكومي  وامل��وظ��ف  كينياتا  وك��ان 
من  م��وت��ه��اورا  فران�شي�ص  ال�شابق 
اتهمهم  ب��ه��م  م�����ش��ت��ب��ه  ���ش��ت��ة  ب���ني 
اجلنائية  امل���ح���ك���م���ة  يف  الدع���������اء 
بتن�شيق  الم��ر  ب���اديء  يف  الدولية 
انتخابات  ب���ع���د  ال���ع���ن���ف  اع����م����ال 
 1200 قتل نحو  2007 عندما 

�شخ�ص.
ولكن يف 11 مار�ص اذار قالت فاتو 
املحكمة  الدع��اء يف  بن�شودا ممثلة 
اجلنائية الدولية ان تراجع �شاهد 
على  اجرها  �شهادته  عن  رئي�شي 
�شحب التهامات املوجهة ملوتهاورا 
. وقالت ان ذلك لن يكون له تاأثري 

على ق�شية كينياتا.
ودعا الق�شاة اىل عقد جل�شة قبل 
نتائج  ملناق�شة  له��اي  يف  املحاكمة 
�شحب التهامات املوجهة ملوتهاورا 

على الق�شية املقامة �شد كينياتا.

•• بانغي-ا.ف.ب:

ي��ح��ت��ج��ز م���ق���ات���ل���و ح���رك���ة مترد 
الو�شطى  اف��ري��ق��ي��ا  يف  ���ش��ي��ل��ي��ك��ا 
وفد  اع�����ش��اء  م���ن  وزراء  خ��م�����ش��ة 
ل����دى حركة  م��ه��م��ة  ح��ك��وم��ي يف 
ال����ب����الد منذ  ����ش���رق  ال���ت���م���رد يف 
الحد وهددوا با�شتئناف العمال 

القتالية .
جو�شوي  الم������ن  وزي������ر  و�����ش����رح 
ب��ي��ن��وا ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص ان 
�شيبوت  اىل  توجه  حكوميا  وف��دا 
)160 كلم �شمال بانغي( ليبحث 
ونزع  ���ش��الم  م�شائل  �شيليكا  م��ع 

ال�شالح .
ومنعت �شيليكا خم�شة من اع�شاء 
اع�شاء  ك��ان��وا  وزراء  ه��م  ال��وف��د، 
يف ح���رك���ة ال��ت��م��رد ان�����ش��م��وا اىل 
حكومة الوحدة الوطنية اخلم�شة 
ب��ان��غ��ي مطالبة  اىل  ال���ع���ودة  م��ن 
املرمة  ال�شالم  اتفاقات  بتطبيق 

يف ليرفيل، كما او�شح بينوا.
وب���ني ال������وزراء امل��ح��ت��ج��زي��ن ابرز 
رئي�شها  اي  �شيليكا،  �شخ�شيات 
حاليا  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  ون����ائ����ب 
الغابات  ووزي���ر  جوتوديا  مي�شال 
الت�شال  ووزي���ر  داع��ف��ان  حممد 

كري�شتوف غزام بيتي.
حركة  يف  اخ�����ر  م�������ش���در  واع����ل����ن 
نركويو  جوما  الكولونيل  التمرد 
لفران�ص بر�ص طلبنا من احلكومة 
لكن  ليرفيل  اتفاقات  تطبق  ان 

يبدو انها ل ت�شغي الينا .
وا�����ش����اف من���ه���ل احل���ك���وم���ة 72 

تايوان تن�سب �سواريخ 
موجهة اىل ال�سني 

•• تايبيه-ا.ف.ب:

ام�ص  التايوانية  ال�شحف  اعلنت 
 2013 يف  ���ش��ت��ن�����ش��ب  ت���اي���وان  ان 
املدى  متو�شط  ���ش��اروخ��ا  خم�شني 
���ش��ت��وج��ه اىل ق���واع���د ع�����ش��ك��ري��ة يف 
ج����ن����وب �����ش����رق ال�������ش���ني. وذك������رت 
اليومية  ت��امي��ز  ت�����ش��اي��ن��ا  �شحيفة 
ال��ت��ي ت�����ش��در يف ت��اي��ب��ي��ه ن��ق��ال عن 
ان  تك�شفها  مل  ع�شكرية  م�����ش��ادر 
ف��ي��ن��غ مت تطويره  ي���ون  ال�����ش��اروخ 
العام  ���ش��ان  �شونغ  معهد  قبل  م��ن 
مداه  ويبلغ  والتكنولوجيا  للعلوم 
وا�شافت  كيلومرت.  الف  من  اكرث 
ان ه����ذه ال�������ش���واري���خ ���ش��ت��ن�����ش��ر يف 
اجلبال و�شط اجلزيرة اعتبارا من 
اهداف  على  وت�شوب  املقبل  العام 
وقواعد  م��ط��ارات  بينها  ع�شكرية 
�شواريخ لتطويق تهديدات ال�شني 
ال��ت��ي اط��ل��ق��ت ���ش��واري��خ ق���رب هذه 
انه  وتابعت   .1996 يف  الرا���ش��ي 
مت تطوير برنامج يون فينغ بف�شل 
اوروب�����ي مل يك�شف  ب��ل��د  م�����ش��اع��دة 
ا���ش��م��ه. وك���ان وزي���ر ���ش��اب��ق للدفاع 
ت�����ش��اي ك�شف  ال���ت���اي���واين م��اي��ك��ل 
موؤخرا يف كتاب ان تايوان �شممت 
متو�شطة  ����ش���واري���خ   2008 يف 
وانتقدت  ال�شني.  ت�شتهدف  امل��دى 
املعلومات  ه����ذه  ك�����ش��ف  احل��ك��وم��ة 
معترة انها ميكن ان ت�شر بالمن 
الدفاع  وزارة  ورف�����ش��ت  ال��ق��وم��ي. 
على  التعليق  الث��ن��ني  ال��ت��اي��وان��ي��ة 
ت�شاينا  ن�����ش��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
تاميز. ويوؤكد اخلراء الع�شكريون 
ان ال�شني القارية متتلك 1600 

�شاروخ موجهة اىل تايوان.

اإقليم  يف  اب��ت��دائ��ي��ت��ني  م��در���ش��ت��ني 
يف  باك�شتان،  غرب  ب�شمال  بي�شاور 
اعتداءين جديدين على موؤ�ش�شات 
اأي  يوقعا  مل  احلكومية  التعليم 
يف  تي  )جيو  قناة  ونقلت  �شحايا. 
( الباك�شتانية عن م�شادر ر�شمية، 
مبدر�شتني  حل��ق��ت  اأ������ش�����راراً  اإن 
م�شلحني  تفجري  بعد  ابتدائيتني 
اإقليم  يف  فيهما  زرعوها  ملتفجرات 

بي�شاور.
النفجار  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ���ش��ارت 

مل يوقع اأي �شحايا.
ب����داأت  الأم������ن  ق�����وات  اأن  واأّك��������دت 
بتم�شيط املنطقة، وفتحت حتقيقاً 
اإقليم  اأن  اإىل  ي�شار  احلادثتني.  يف 

دخول املجمع حيث فتح النار ب�شكل 
ما  نف�شه،  يفجر  اأن  قبل  ع�شوائي 
اأدى اإىل مقتله، و�شخ�شني اآخرين، 
وجرح 30 �شخ�شاً. ونقلت و�شائل 
اإعالم باك�شتانية عن وزير الإعالم 
ميان  بختونخوا،  خير  بحكومة 
انتحارياً  اإن  قوله  ح�شني،  اإفتخار 
اق��ت��ح��م امل��ج��م��ع ال��ري��ا���ش��ي وفجر 

نف�شه.
امل�شلحني  ع�������ش���رات  اأن  واأ�����ش����اف 
ه��اج��م��وا امل��ج��م��ع، واح��ت��ج��زوا عدة 
ره����ائ����ن، م���ن ب��ي��ن��ه��م ع��ن��ا���ش��ر يف 
ال�شرطة، والقوى الأمنية، مرجحاً 
الهجوم  ه��ذا  م��ن  الغاية  تكون  اأن 

حترير م�شّلحني من ال�شجن.

ي�شهد  ما  غالباً  امل�شطرب  بي�شاور 
عمليات مماثلة .

ي��اأت��ي ذل���ك، يف وق���ت ارت��ف��ع��ت فيه 
ح�����ش��ي��ل��ة ال���ت���ف���ج���ري الن���ت���ح���اري 
جممع  يف  امل�������ش���ل���ح  وال�����ش����ت����ب����اك 
خير  اإقليم  يف  ببي�شاور  ق�شائي 
 4 اإىل  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  ب��خ��ت��ون��خ��وا 
اأنباء  و�شط  جريحاً،  و30  قتلى، 

عن احتجاز رهائن داخله.
الباك�شتانية،  داون  ق��ن��اة  وذك����رت 
الأم������ن مت��ك��ن��وا من  ع��ن��ا���ش��ر  اأن 
املجمع  دخوله  قبل  انتحاري  قتل 
الق�شائي، وا�شتطاعت فرق تفكيك 
املتفجرات تفكيك �شرتته النا�شفة، 
اآخ���ر متكن من  اأن ان��ت��ح��اري��اً  غ��ري 

���ش��اع��ة ل��ل��رد ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ن��ا وال 
العمال  �شت�شتاأنف  �شيليكا  ف��ان 
ا���ش��ه��ر متمردو  وق���د   . ال��ق��ت��ال��ي��ة 
ال�����ش��الح يف وج����ه نظام  ���ش��ي��ل��ي��ك��ا 
ال����رئ����ي���������ص ف����رن���������ش����وا ب�����وزي�����زي 
دي�شمر  ال��ث��اين  ك��ان��ون  منت�شف 
العا�شمة  على  بالزحف  وه���ددوا 
حال  اقليميا  تدخال  لكن  بانغي 

دون ذلك.
وبعد ابرام اتفاق �شالم يف ليرفيل 
يناير وافق  الثاين  11 كانون  يف 
التحالف املتمرد على امل�شاركة يف 

حكومة وحدة وطنية.
فراير  ���ش��ب��اط  ن��ه��اي��ة  يف  ل��ك��ن 

وا����ش���اف ال��ك��ول��ون��ي��ل ن��رك��وي��و ان 
احتجزنا  م��ط��ال��ب��ن��ا،  ع��ن  ف�����ش��ال 
على  احتجاجا  اخلم�شة  ال����وزراء 
ا�شتعملها  ال��ت��ي  املهينة  اللهجة 
ت�شريح  يف  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص 
اثبت  وال���ذي  �شيليكا  ازاء  اذاع���ي 

انه ل يرود ال�شالم .
ون�����ش��ب��ت خ���الف���ات داخ�����ل حركة 
ال��ت��م��رد م��ن��ذ ع���دة ا���ش��اب��ي��ع بينما 
 11 �شيليكا يف  هاجم ف�شيل من 
اذار مار�ص احدى اكر مدن �شرق 
افريقيا الو�شطى بنغا�شو بعد ان 
احتل نهاية �شباط فراير �شيدو 

يف ال�شمال.

بلدة  �شيليكا  م��ن  ف�شيل  ه��اج��م 
اثنان  ذل��ك  ودان  )�شمال(  �شيدو 
م��ن ق���ادة ح��رك��ة ال��ت��م��رد ا�شبحا 
ال����وح����دة  وزي�����ري�����ن يف ح���ك���وم���ة 
حممد  اجل���رال  وهما  الوطنية، 
دفان وكري�شتوف غزام بيتي. وما 
بالفراج  املتمردون يطالبون  زال 
ورحيل  ال�شيا�شيني  املعتقلني  عن 
افريقيا  م���ن  الج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات 
اجلنوب  وخ�����ش��و���ش��ا  ال��و���ش��ط��ى 
�شيليكا  حركة  وتتكون  افريقية. 
 ،2012 ن��ه��اي��ة  ت��ا���ش�����ش��ت  ال���ت���ي 
م���ن اك����ر ح��رك��ت��ي مت����رد وع���دة 
�شغرية.  م�����ش��ل��ح��ة  جم���م���وع���ات 

املانيا تنظر يف دعوى �سد غارة للناتو باأفغان�ستان

تفجريان ي�ضتهدفان مدر�ضتني يف بي�ضاور 

طالبان باك�ستان تعلق املفاو�سات مع احلكومة 

متمردون يحتجزون 5 وزراء يف افريقيا الو�سطى 

مادورو يتهم اأمريكا بالتخطيط الإغتيال كابرلي�س
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العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1503/ 2012 -عمايل- م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف   : امل�شتاأنف 
عليه:�شاحله مروك �شعيد بن حيدره  اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف 
اعالنه/ املطلوب  15612.61درهم   مالية  مطالبة  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   :

�شاحله مروك �شعيد بن حيدره  اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر  مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/610 عم جز- م 
ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/08 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة-  �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 العمايل

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1319/ 2011 -جتاري- م ت- �س- اأظ

اجلن�شية:المارات    العامة  للمقاولت  مكرزل  املزروعي  موؤ�ش�شة   : امل�شتاأنف 
اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  احلديدية  لالدوات  برهاين  عليه:�شركة  امل�شتاأنف 
اكني�شلري  اعالنه/�شركة  املطلوب  حكم  الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات 
بالن�شر   العنوان:  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  والتجارة  لالن�شاءات  و�شركاوؤه 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2011/1319 جتاري - م ت-�ص- اأظ   وحدد لنظره 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/24 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
ال  مع�شكر  الكائنة-  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا 
التقدم مبذكرة بدفاعك  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  نهيان  �شخ�شيا 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1217 جتاري كلي    

اىل املحكوم عليه/اي�شرتيلينا يانوني�شا ملان العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2012/12/26 امل��واف��ق 
املحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  يو�شف ح�شن  �شادي   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم 
 100.000 وق���دره  مبلغا  للمدعي  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري: 
املبلغ بواقع 5% �شنويا  القانونية عن هذا  ( والفوائد  دره��م )مائة الف دره��م 
التام مبا لي  ال�شداد  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2010/10/30 وحتى  تاريخ  من 
يجاوز ا�شل الدين والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب 
املحاماة  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/17 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي /حممد حممود حممد ال�سيد    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1980 جتاري كلي    

اىل املحكوم عليه/�شركة جلف ماركو للمقاولت العامة ذ.م.م  العنوان بالن�شر 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/2/27م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
�شلطان  ع��ب��داهلل  �شلطان  ع��ب��داهلل   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
القرار  ونفاذ  ب�شحة  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ال�شام�شي 
مائتي  ومبلغ  بامل�شروفات  عليها  املدعى  املدعى  وال��زم��ت   2010/9/15 امل���وؤرخ 
درهم اتعاب املحاماة، �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/17 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.  
القا�سي /د.حممود حممود الطناحي  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 65 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

حي  عليه:  مدعي  اجلن�شية:الردن  بربر  حممد  جميل  ابراهيم  مدعي/ 
اجلن�شية:  النعيمي  وميثلها/حممد  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العا�شمة 
المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/حي العا�شمة 
المارات   اجلن�شية:  النعيمي  وميثلها/حممد  العامة  وال�شيانة  للمقاولت 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/20 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 300 /2012    عم كل- م ع- ب- اأظ

كلينزجن  جنز  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الهالل  مدعي/م�شرف 
اجلن�شية: املانيا  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ جنز 
كلينزجن اجلن�شية: املانيا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �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 

2013/1/21
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2751 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شيتار راجنان دا�ص ليت جاجاندرا دا�ص اجلن�شية: بنغالدي�ص    
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  البال�شرت  لعمال  الت�شامح   : �شده  املنفذ 
اعالنه:  الت�شامح لعمال البال�شرت اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء  2012/2233 عم جز- م ع- ب- 
2013/3/20 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/148 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
او�شالنني   : �شده  املنفذ  بريطانيا  اجلن�شية:  زابتيا  ن�شرين  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:    املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  بيه-  ال   . ال  لورد  �شميث- 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ابوظبي  بيه-  ال   . ال  لورد  �شميث-  او�شالنني 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
الدعوى رقم 2011/504 عم كل- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/811  جتاري كلي    
�ص.ذ.م.م     الكهروميكانيكية  املعدات  تركيب  لعمال  قباء  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/13 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ الرواد للكهربائيات �ص.ذ.م.م بالزام ا ملدعى عليها 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )112.928 درهم ( مائة واثنى ع�شر الف وت�شعمائة  بان 
تاريخ 2012/4/26  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  ثمانية وع�شرون درهما( 
اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها  املدعى  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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  10744 بتاريخ 2013/3/19    

 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2012/4702 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليها: �شتيل لين للتجارة ذ.م.م  حيث ان املدعي: �شركة هداية 
اعاله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ذ.م.م  للتجارة 
تطالبك فيها مببلغ وقدره )64900 درهم ( اربعة و�شتون الفا وت�شعمائة درهم 
يقت�شي  وعليه  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %9 والفائدة 
ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الثانية(  يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2013/3/26 وذلك لالجابة على الدعوى 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.حرر يف 2013/3/10م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
 اعالن حكم ن�سرا  

يف الدعوى رقم 2010/2422 كلي مدين    
املرفوعة من املدعي/ �شركة برمييري للتجارة م م ح اىل املدعى عليه /1- �شركة دبي 
لتجارة املعادن ذ.م.م وميثلها حممد يو�شف احمد 2- احلمزة لتجارة احلديد واخل�شب 
3- لكي للخدمات الهند�شية 4- ا�شغر علي احمد دين نعلمك بانه قد �شدر بحقك 
بالزام  ادناه. حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري  املبني  اليها احلكم  امل�شار  يف الدعوى 
مبلغا  للمدعية  يوؤدوا  بان  بينهم  فيما  الت�شامن  �شبيل  وعلى  جميعا  عليهم  املدعى 
وقدره )125.835.62 درهم ( مائة وخم�شة وع�شرون الف وثمامنائة وخم�شة وثالثني 
اعتبارا  به  املحكوم  البالغ  �شنويا على  بواقع %5  والفائدة  واثنان و�شتون فل�شا  درهما 
من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2007/7/29 وحتى ال�شداد التام وفيما ل يتجاوز املبلغ 
درهم  الف  ومبلغ  الدعوى  مب�شروفات  بينهم  فيما  بالت�شامن  والزامهم  به  املق�شي 

مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1254 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شركة بن �شبت 
ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م  - اقام املدعي/رميوند �شتانلي هيكمان )بريطاين اجلن�شية( 
عنوانه: مكتب البحر وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية دبي- بر دبي- عود 
بناية مكاتب عود ميثاء-  دبي-  ومياه  كهرباء  وهيئة  بنك  �شيتي  بناية  بجانب  امليثاء- 
الطابق الثالث- مكتب رقم 316 هاتف- رقم 04444523 الدعوى برقم 2012/1254 مدين 
كلي- عجمان ومو�شوعها: يلتم�ص املدعي: 1- ببطالن وف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء 2- 
الزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ 899.820 وبالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة. فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 27 من �شهر مار�ص ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/2/28
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/182  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شلطان عو�ص �شالح ال�شراج اليافعي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على 
للخياطة  التجاري )احلــوادي  ال���ش��م  ت��ن��ازل يف   : يت�شمن  التوقيع يف حم��رر 
رقم  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة  والتطريز( 
اىل/�شيخه  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )59785( امللف 
الكاتب  املزروعي اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان  غريب ياقوت 
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  10744 بتاريخ 2013/3/19    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/969  

ال��ع��دل وال��ت�����ش��دي��ق��ات- عجمان:ال�شيد/ ال��ك��ات��ب  ب����ادارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ت��ق��دم ايل   
غالم  اقبال  م�شطفى  ال�شيد:  الم���ارات  اجلن�شية:  املدفع  عبدالعزيز  عمر  عبدالعزيز 
حممد اجلن�شية: باك�شتان ال�شيد: تنوير ح�شني عبدالر�شيد اجلن�شية: باك�شتان وطلب 
الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن : ف�شخ عقد �شراكة يف ال�شم التجاري )ترا�ضت 
والتخطيط يف عجمان  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من   ) ذ.م.م  التعبئة  مواد  لتجارة 
حتت رقم امللف )44173( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان   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  10744 بتاريخ 2013/3/19    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/93 ك ع ح 

والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/عديل  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
ال�شيدة:  م�شر  اجلن�شية:  احل�ش�ص(  من  ج��زء  عن  )تنازل  عبدالعال  ال�شيد  م�شطفى 
ال�شم  تنازل يف   : يت�شمن  الت�شديق على حم��رر  امل��غ��رب   وطلب  نعنى اجلن�شية:  ام��ال 
دائرة  من  واملرخ�شة   ) اليل/ذ.م.م  احلا�ضب  اجهزة  لتجارة  )القنا�ص  التجاري 
التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )46808( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
�شرور  احمد  مبوافقة:  املغرب  اجلن�شية:  غ��ازي  زه��رية  ال�شيد:  اىل  بعجمان  وال�شناعة 
ا�شماعيل احمد 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   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/322    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة  /منى جعفر ح�شن احمد- المارات اجلن�شية ترغب 
البيع والتنازل عن كامل ) 26%( ح�شة وال�شيد/ ح�شني مراد احمد- المارات اجلن�شية 
الملنيوم  مل��ق��اولت  ال�شبع  البحار   / يف  ح�شة   )%25( كامل  عن  والتنازل  البيع  يرغب 
كوريان  ال�شيد/ جومن جوزيف  اىل  وذل��ك   )551105( رقم  رخ�شة  والزجاج- مبوجب 
جوزيف- الهند اجلن�شية. وعمال لن�ص املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا الع��الن للعلم وانه  )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لتباع  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  ل��دى  طلب  تقدمي  ذل��ك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1519  جتاري  كلي                               
اله  ع��ط��اء   -2 ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شولو�شنز-  اى  ام  �شركة   -1/ عليهما  امل��دع��ي  اىل 
ملكى ت��ب��ار جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ك ���ش��ادرات اي���ران )ف���رع �شارع 
اق��ام عليك الدعوى  القا�شم   قد  ابراهيم حممد احمد حممد  زاي��د ( وميثله:  ال�شيخ 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم )1، 2، 3، 4، 5، 6(بالتكافل والت�شامن مببلغ 
املدعى عليها ) 7، 8( يف حدود  وق��دره )23.664.830 دره��م( وبالتكافل والت�شامن مع 
)285.000 ( واملدعى عليهم )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8( بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التفاقية 16% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2012/7/5 وحتى متام ال�شداد. وحددت 
ch2.E.21 لذا  لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/8 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
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 التجارية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/134  عقاري  كلي                               
/�شركة متويل  املدعي  ان  القامة مبا  وو جوانلو  جمهول حمل  عليه/1-  املدعى  اىل 
)�ص.م.ع ( �شركة م�شاهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي قد 
 604.431( وق��دره  عليه مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
الرا�شي  دائ���رة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  العقار  ملكية  �شهادة  يف  ال���واردة  العبارة  و�شطب  دره���م( 
والمالك و�شحة  ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/8/27 وت�شمني املدعى عليه بالر�شوم 
عماًل  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ش��م��ول  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  وم��ق��اب��ل  وامل�����ش��اري��ف 
باحكام الفقرة 7 من املادة 229 اجراءات مدنية.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
او من  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  9.30 �ص  ال�شاعة   2013/3/25
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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1109  عقاري  كلي                               
ان  الق��ام��ة مب��ا  اك�شكلو�شيف ليمتد  جم��ه��ول حم��ل  م��اري��ن��ا  ع��ل��ي��ه   /1-  امل��دع��ى  اىل 
علي  عبدالرحمن  عبداهلل  حمدان  وميثله:  العريفان  نا�شر  علي  حمد  /ط��ارق  املدعي 
الهرمي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية احلجز بني اطراف 
الدعوى، والزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )535.833.14 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من  امل�شتحقة  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق  املعجل بالكفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11.00 ال�شاعة   2013/4/1
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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/456  عمايل جزئي                                  
حمل  جمهول  ذ.م.م   الفنية  للخدمات  بابل  ح��دائ��ق   -1/ عليه    امل��دع��ى  اىل 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  ا�شيجديو دمي�شيو    امل��دع��ي /ح��ان��ا  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13500 درهم ( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من املطالبة. 
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت     .)2013/136189( ال�����ش��ك��وى  رق 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2013/3/25
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل، ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/819  مدين  كلي                               
القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  ن��زار طالب لالن�شاءات  املدعى عليه   /1-  اىل 
مبا ان املدعي /ماجد حممد عبداهلل حممد املرزوقي وميثله: عبداهلل رحمه 
عبداهلل رحمه العوي�ص ال�شام�شي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ش�ص  خبري  بندب 
املحماة .  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/1 ال�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.D.18 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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/754  جتاري جزئي                                  
اىل املدعى عليه   /1- �شركة نيولين انرتيورز ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
مروان  عبداهلل  وميثله:  حم���دودة(  م�شئولية  ذات   ( البناء  مل��ق��اولت  /املقطم  املدعي 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها برد مببلغ وقدره )58.051 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2.D.19 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 التجارية                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/321    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /وائل حممد جمال �شراب- م�شري اجلن�شية يرغب 
حممد  ال�شيد/  اىل  وذل��ك  ح�شة   )%50( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الرخ�شة رقم  اأ�شماك الرج( مبوجب   ( الرخ�شة  احمد �شبحان- �شورى اجلن�شية يف 
)565717( حيث مت تغيري ال�شم التجاري والن�شاط لل�شركة. ال�شم من ) ا�شماك الرج 
واملنتوجات  ال�شماك  وطهى  عر�ص   ( من  الن�شاط   ) ومنقو�شة  �شاج  )كافترييا  اىل   )
البحرية( اىل ) بيع الوجبات اخلفيفه )كافترييا(    وعمال لن�ص املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/324    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /عبداهلل �شامل احمد حممد بو�شمنوه- اماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )51%( يف )�شركة الرحاب العربي ملقاولت البناء ذ.م.م( 
ال�شيد/ ع�شام حممد عبدالرحمن ح�شن احلمادي،  اىل  وذلك  رقم )113498(  مبوجب رخ�شة 
ال�شيد/ عدنان عبود ال�شالح �شوري اجلن�شية عن 17% من ح�شته  اماراتي اجلن�شية كما تنازل 

البالغة 25% اىل ال�شيد/ ابراهيم حممود عبدالعزيز �شالح خواجه م�شري اجلن�شية
 ( اجلديد  الن�شاط  اىل  ثالثة(  فئة  بناء  )م��ق��اولت  من  الن�شاط  تغيري  مت  اخرى:  تعديالت   
مقاولت بناء فئة ثانية(    وعمال لن�ص املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 
الت�شديق  وان��ه �شوف يتم  اقت�شى ن�شر هذا الع��الن للعلم  العدل.  فقد  الكاتب  1991م يف �شان 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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•• ال�صارقة-وام:

بال�شارقة  وال�شياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة  نظمت   
الفندقية  املن�شاآت  يف  ال�شتدامة  بعنوان  عمل  ور�شة 
دعت من خاللها ممثلي فنادق الإمارة من فئة الثالثة 
معايري  اآخ��ر  مناق�شة  يف  للم�شاركة  جن��وم  والأرب��ع��ة 
والتي  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  الإ���ش��ت��دام��ة 
الوعي  م�شتوى  لرفع  الإم���ارة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا  تاأتي 
القطاعات.  خمتلف  يف  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ح���ول 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل��دف��ع  خ��ال��د جا�شم  �شعادة  واأك���د 
ال�����ش��ارق��ة على كافة  ب��اإم��ارة  احل��ر���ص على الرت��ق��اء 

ال�شحية  التنمية  يف  ال�شياحة  دور  وتعزيز  الأ�شعدة 
اأهدافها  خ��الل  من  القت�شادي  والنمو  وامل�شتدامة 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي ت��رتج��م ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة. وقال ان الهيئة 
تبذل جهود م�شاعفة للحفاظ على البيئة والتوعية 
الأن�شطة  خمتلف  ع��ر  الطاقة  ا�شتخدام  كيفية  يف 
والفعاليات ل �شيما يف مهرجان اأ�شواء ال�شارقة الذي 
تنظمه الهيئة يف فراير من كل عام وتوفر ا�شتخدام 
50 يف  ت��ت��ج��اوز  بن�شبة  امل��ه��رج��ان  ال��ك��ه��رب��اء خ���الل 
اإىل جانب  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بح�شب  املئة 

الحتفال بيوم ال�شياحة العاملي الذي جاء العام املا�شي 
حتت �شعار ال�شياحة والطاقة امل�شتدامة. واأ�شار املدفع 
اإىل اأن اإمارة ال�شارقة كانت واحدة من اأول املبادرين 
لحت�شان ال�شيا�شات البيئية والقت�شادية يف املنطقة 
ال��رائ��دة مثل �شركة  امل��ب��ادرات اخل�شراء  اإط���الق  م��ع 
اإىل جانب عدد  بيئة لإدارة النفايات واإع��ادة التدوير 
من امل�شاريع ال�شياحية البيئية الطموحة التي ك�شفت 
خورفكان  و�شبا  منتجع  مثل  عنها  ال��ن��ق��اب  الإم����ارة 
وامل�شروع ال�شخم الذي اأطلقته يف كلباء على ال�شاحل 
على  للحفاظ  اإيجابية  موؤ�شرات  تعد  والتي  ال�شرقي 

البيئة امل�شتدامة بالإمارة.

�سياحة ال�سارقة تنظم ور�سة عمل حول اال�ستدامة يف املن�ساآت الفندقية

املال والأعمال

�ضمن اإطار برنامج �ضفر موظفي حكومة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي واالحتاد للطريان توقعان اتفاقية تعاون

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
الثالثاء  اليوم  امل�شلحة..تنطلق  للقوات  الأع��ل��ى 
العاملية  للقمة  الثالثة  ال��دورة  اأعمال  اأبوظبي  يف 
للموانىء والتجارة 2013 مب�شاركة خراء وقادة 
املوانئ  اإدارة  هيئات  وم�����ش��وؤويل  البحري  القطاع 
املنطقة  م��ن  ال��ع��الق��ة  ذات  واجل���ه���ات  وامل���راف���ىء 
والعامل. ت�شتمر اأعمال القمة التي تنظمها �شركة 
�شيرتيد بالتعاون ال�شرتاتيجي مع �شركة اأبوظبي 
ريجي�ص  ���ش��ان��ت  منتجع  يف  ي��وم��ني   .. ل��ل��م��وان��ىء 
النمو  و�شط  القمة  تعقد  اأبوظبي.  يف  ال�شعديات 
الذي ي�شهده قطاع املوانىء والتجارة البحرية يف 
املنطقة وال�شتثمارات املتميزة يف م�شاريع تو�شعة 
وتطوير البنية التحتية ملختلف املوانىء واملرافىء 
الآنية  الحتياجات  تلبية  بهدف  فيها  البحرية 
البحري  وال��ن��ق��ل  ال��ت��ج��ارة  حل��رك��ة  وامل�شتقبلية 

على  ال�شوء  القمة  وت�شلط  البحرية.  وال�شياحة 
خمتلف املوا�شيع املتعلقة بقطاع املوانىء وتطوير 
حركة التجارة البحرية بني دول املنطقة والعامل 
والتطورات التي ي�شهدها القت�شاد العاملي ومدى 
تاأثريها على منط التجارة الدولية بجانب فر�ص 
النا�شئة  الأ���ش��واق  يف  املوانىء  قطاع  يف  ال�شتثمار 
واآخر التطورات التقنية املت�شلة باملوانىء. وجتمع 
�شقفها  حت��ت  وال��ت��ج��ارة  للموانىء  العاملية  القمة 
الق��ت�����ش��ادي��ني واملخت�شني  م��ن اخل����راء  ك��وك��ب��ة 
�شلطات  يف  ال��ق��رار  و���ش��ن��اع  ال��ب��ح��ري��ة  بال�شناعة 
امل��الح��ة وال�����ش��ح��ن واخلدمات  امل���وان���ئ و���ش��رك��ات 
احللول  وم���زودي  امل��وان��ىء  وم�شغلي  اللوج�شتية 
يناق�شون  حيث  واملمولني  وامل�شتثمرين  التقنية 
اآخر التطورات يف هذه ال�شناعة والتحديات الآنية 
ال�شتثمارية  والفر�ص  تواجهها  التي  وامل�شتقبلية 
والقت�شادية التي توفرها خالل ال�شنوات املقبلة. 
وت�شهد اجلل�شة الفتتاحية للقمة كلمات رئي�شية 
لكل من معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير 

الق��ت�����ش��اد وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دول���ة  وزي���ر  اجل��اب��ر  �شلطان 
بن  ماجد  جمال  و�شعادة  للموانئ  اأبوظبي  �شركة 
ثنية نائب رئي�ص جمل�ص ادارة موانئ دبي العاملية 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص  غيلفيالند  وجرانت 
موانئ �شيدين ونائب رئي�ص اأول لالإحتاد الدويل 
ل��ل��م��وان��ىء وامل���راف���ىء ح��ي��ث ي��ل��ق��ون ال�����ش��وء من 
خاللها على اآخر التطورات العملية والقت�شادية 
يف قطاع املوانىء واملالحة البحرية وكيفية تعزيز 
كقوة  الأو���ش��ط  وال�شرق  اخلليج  منطقتي  مكانة 
ا�شرتاتيجية يف هذا القطاع احليوي على م�شتوى 
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  العامل. وقال كري�ص هاميان 
�شهدتها  التي  الهائلة  ال�شتثمارات  اإن  �شيرتيد 
املوانىء الرئي�شية يف منطقة اخلليج والتي بلغت 
حركة  لتطوير  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   36 ن��ح��و 
باأن  املنطقة  م��ك��ان��ة  م��ن  ع���ززت  ق��د  بينها  ال��ن��ق��ل 
ت�شبح مركزا حلركة التجارة البحرية واملحمولة 
القت�شادية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  وداع��م��ا  ج���وا 

لربط دول املنطقة وت�شهيل حركة التجارة والنقل 
واأكد  ال��ع��امل.  مناطق  بقية  وب��ني  بينها  البحري 
قادة  لأب����رز  م�����ش��ارك��ة  م��ن  ت�شهده  ال��ق��م��ة مب��ا  اأن 
�شتوفر من�شة  البحري  القطاع  القرار يف  و�شناع 
مثالية لدعم قطاع املوانىء والتجارة البحرية يف 
املنطقة مبا يلبي الطموحات احلالية وامل�شتقبلية 
والفعاليات  اجل��ل�����ش��ات  خ���الل  م���ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
للقمة  الأول  ال��ي��وم  جل�شة  وت��ن��اق�����ص  امل�����ش��اح��ب��ة. 
الدوليني  تعقد مب�شاركة عدد من اخل��راء  التي 
ال�شلع  ا�شرتاتيجي لقطاع  منهم..ريك يل حملل 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ب��ن��ك  �شيتي  يف 
واأمريتا �شن حملل اأول يف �شركة انريجي اأ�شبكت 
القت�شادية  التغريات  ملتحدة..تاأثري  اململكة  يف 
الإقليمية  البحرية  التجارة  اأمن��اط  على  العاملية 
والدولية والتحديات التي تواجهها و�شبل التغلب 
البنية  تطوير  م�شاريع  م�شتقبال. وحتظى  عليها 
باهتمام  اخلليج  منطقة  يف  ل��ل��م��وان��ىء  التحتية 
مرافق  يف  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ش��اري��ع  �شيما  ل  م��ت��زاي��د 

املوانىء الرئي�شية يف الإمارات العربية املتحدة مبا 
احلاويات  ملحطة  ال�شتيعابية  القدرة  زي��ادة  فيها 
الثالثة يف ميناء جبل علي اإىل 19 مليون حاوية 
منطية �شنويا وم�شروع ميناء خليفة الذي �شيزيد 
ال���ق���درة ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة مل��ن��اول��ة احل���اوي���ات ب���� 15 
خالل  من�شاآته  اكتمال  عند  �شنويا  حاوية  مليون 
اململكة  خ�ش�شت  ال�شياق  نف�ص  ويف   .2030 عام 
اأمريكي  دولر  مليون   750 ال�شعودية  العربية 
يف  العزيز  عبد  امللك  ميناء  يف  التطوير  لأع��م��ال 
الدمام حيث ي�شهد ميناء امللك فهد ال�شناعي يف 
اجلبيل بناء مرفاأين بكلفة 4 ر38 مليون دولر 
اأعمال  اأمريكي. وتعمل �شلطنة عمان على تنفيذ 
مليون   143 بقيمة  �شاللة  ميناء  يف  تطويرية 
7.1 مليار  ت�شتثمر قطر  بينما   .. اأمريكي  دولر 
يف  يفتتح  �شخم  بحري  ميناء  م�شروع  تطوير  يف 
�شتة  ملناولة  ال�شتيعابية  طاقته  وت�شل   2016
ماليني حاوية منطية �شنويا بحلول عام 2028. 
وتركز جل�شات اليوم الثاين للقمة على التحديات 

والفر�ص الت�شغيلية للموانىء اإىل جانب املنتجات 
التقنية اخلا�شة بعمليات املوانىء والأمن واأف�شل 
بحركة  املتعلقة  وال��ق�����ش��اي��ا  البيئية  امل��م��ار���ش��ات 
خالل  من  والثقيلة  ال�شائبة  والب�شائع  ال�شحن 
مناق�شات معمقة توفر من�شة مثالية للم�شاركني 
لال�شتفادة  واخل���رة  وامل��ع��رف��ة  املعلومات  لتبادل 
منها يف هذا املجال خالل ال�شنوات املقبلة. وت�شم 
ال��ق��م��ة ك��وك��ب��ة من  امل��ت��ح��دث��ني يف جل�شات  ق��ائ��م��ة 
اخلراء والقادة الدوليني املتخ�ش�شني يف القطاع 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  ينغمنغ  م��ن��ه��م..ت�����ش��ن  ال��ب��ح��ري 
ال�شينية  وامل���راف���ئ  امل���وان���ئ  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���وف���ريا����ص نائب  و���ش��ان��ت��ي��اغ��و غ��ار���ش��ي��ا - م��ي��ال 
املدير العام مليناء بر�شلونة و عبد الوهاب حممد 
البحري يف  وامل�شح  التفتي�ص  عام  الديواين مدير 
وات�شون  ونيل  ال��دول��ة  يف  للنقل  الوطنية  الهيئة 
اأبوظبي وحممد جابر  مدير م�شروع يف مرافىء 
الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف �شركة اأجيليتي يف 

الدولة . 

برعاية حممد بن زايد
اأعمال القمة العاملية للموانىء والتجارة تنطلق اليوم يف اأبوظبي

مع  تعاون  اتفاقية  اأبوظبي  بلدية مدينة  وقعت 
لدولة  الوطني  الناقل  للطريان  الحت��اد  �شركة 
اإطار  امل��ت��ح��دة وذل���ك �شمن  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
والذي  اأبوظبي  حكومة  موظفي  �شفر  برنامج 
اأطلقته )الحتاد للطريان( حيث ي�شتهدف اإتاحة 
واخل�شومات  وامل��ك��اف��اآت  املميزات  من  جمموعة 
حكومة  موظفي  متطلبات  لتلبية  و�شعت  التي 
اأبوظبي العاملني يف املوؤ�ش�شات احلكومية اأو �شبه 

احلكومية.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م��وظ��ف��و  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
مب���وج���ب الت���ف���اق���ي���ة ب��ال��ع��دي��د م���ن اخل���ي���ارات 
�شواء على �شعيد اخل�شومات  الراقية واملريحة 
حيث  م��ن  اأو  الحت���اد  تقدمها  التي  التحفيزية 
تغيري  اأو  احلجوزات  باإلغاء  املتعلقة  المتيازات 
مواعيد الرحالت وكذلك يف جمال الت�شهيالت 
والأمتعة  احل��ق��ائ��ب  اأوزان  جم���ال  يف  امل��ق��دم��ة 

املرافقة للم�شافرين والأميال الإ�شافية .
اأبوظبي  مدينة  بلدية  عن  التفاقية  وق��ع  وق��د 
التنفيذي  املدير  الرميثي  خليفة  را�شد  �شعادة 
لقطاع خدمات الدعم وامل�شاندة بالإنابة ووقعها 
ع���ن الحت�����اد ل��ل��ط��ريان ���ش��ع��ادة ح�����ارب مبارك 

املهريي نائب الرئي�ص ل�شوؤون املبيعات.
توقيع  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  را����ش���د  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التفاقية ياأتي �شمن اإطار جت�شيد ا�شرتاتيجية 

والتعاون  التكامل  تعزيز  اإىل  الهادفة  البلدية 
ت�شتهدف  ذاته  وبالوقت  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع 
ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة واخل���دم���ات جل��م��ي��ع موظفي 
واحل�شارية  الع�شرية  البيئة  واإي��ج��اد  البلدية 
ال���ت���ي مت���ك���ن امل���وظ���ف���ني م����ن ال����ش���ت���ف���ادة من 
والتمتع  ال�شفر  �شعيد  على  املتعددة  اخل��ي��ارات 
ط���ريان الحتاد  تقدمها  ال��ت��ي  اجل��ي��دة  ب��امل��زاي��ا 
ملا  العاملية  الطريان  �شركات  اأرق��ى  من  بو�شفها 
تتمتع به من م�شداقية ودقة يف املواعيد واأعلى 
وتقدميها  والرفاهية  وال�شالمة  الأم��ن  معايري 
العاملية  وامل��ع��اي��ري  امل��وا���ش��ف��ات  ذات  اخل���دم���ات 
عامل  يف  العاملية  اجل��وائ��ز  اأعلى  على  وح�شولها 

ال�شفر والطريان. 
ب��ل��دي��ة مدينة  م��وظ��ف��ي  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ش���اف 
التفاقية  ه���ذه  ل���ش��ت��ث��م��ار  م���دع���وون  اأب��وظ��ب��ي 
ع�شري  بقالب  ال�شفر  خدمات  من  تقدمه  وم��ا 
اإمنا تعر  اأن هذه المتيازات  وح�شاري م�شريا 
عن قيم البلدية وحر�شها على رعاية العاملني 
على نف�ص امل�شتوى الذي تعمل مبوجبه لرعاية 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��الء وه����و ج����زء ل ي��ت��ج��زاأ من 

ر�شالتها املرتكزة على العمالء والعاملني معاً .
ت��خ��ول املوظف  اأن الت��ف��اق��ي��ة  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ش���ار 
ال���ش��ت��ف��ادة م���ن اخل�����ش��وم��ات والم���ت���ي���ازات هو 
وجميع اأفراد عائلته اأي الزوجة والأولد ملن هم 

فوق �شن -الثانيه ع�شرة .
التذاكر  ع��ل��ى  اخل�����ش��وم��ات  ن�����ش��ب  اأن  واأو����ش���ح 
بالن�شبة  % اأم���ا   15 اإىل   10 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
لالأوزان الإ�شافية فيمكن لكل م�شافر اإ�شافة 5 
كيلوغرامات كوزن اإ�شايف فوق احلد امل�شموح به 
ي�شطر  لن  املوظف  اأن  ..م�شريا  الرحالت  على 
مبوجب التفاقية اإىل دفع اأي ر�شوم اإ�شافية يف 
ل��ن يتم  وك��ذل��ك  �شفره  بتغيري موعد  ق��ام  ح��ال 
للحجز  اإلغائه  نتيجة  مالية  مبالغ  اأي  اقتطاع 
نهائيا.  ومي��ك��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ع��رو���ص باقات 
% من خالل   10 اإىل  ي�شل  العطالت بخ�شم 
.. م�شريا  املبا�شر من الحتاد للعطالت  احلجز 
اأن جميع املزايا تعتر لغية يف حال مت احلجز 
مكاتب  يتم احلجز عر  اأن  يجب  بل  اإلكرتونيا 
الحتاد للطريان ووكالت ال�شفر املعتمدة يف هذا 
�شي�شتفيدون  املوظفني  اأن  م�شريا   .. الرنامج 
 %  25 ن�شبة  على  ح�شولهم  خ��الل  من  اأي�شا 

من الأميال الإ�شافية. 
واأ�شاف اأن البلدية �شوف توايف الحتاد للطريان 
ا���ش��ت�����ش��دار البطاقة  ب��ه��دف  امل��وظ��ف��ني  ب��ق��ائ��م��ة 
املعتمدة والتي تخول املوظف ال�شتفادة من بنود 

هذه التفاقية املهمة .
م��ن جهة مم��اث��ل��ة، اأع���رب ���ش��ع��ادة ح���ارب مبارك 
امل��ه��ريي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف 

بلدية  لن�شمام  �شعادته  ع��ن  للطريان  الحت���اد 
مدينة اأبوظبي اإىل برنامج �شفر موظفي حكومة 
اأبوظبي كونها �شريكا ا�شرتاتيجيا موؤكداً حر�ص 
الحتاد للطريان و�شعيها نحو توفري اخلدمات 
الوطني  الناقل  منت  على  املرموقة  احل�شارية 
ال����ذي ي��ل��ب��ي متطلبات  ب��ال�����ش��ك��ل  الأك����رث مت��ي��زا 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني  واحتياجات 

و�شبه احلكومية يف اإمارة اأبوظبي. 
بلدية  مع  التعاون  اتفاقية  اأن  املهريي  واأ���ش��اف 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ���ش��وف ت��ت��ي��ح خ���ي���ارات عديدة 
ومفيدة اأمام املوظفني من خالل توفري خدمات 
املخف�شة  ال���ت���ذاك���ر  اأ����ش���ع���ار  امل��ت�����ش��م��ن��ة  ال�����ش��ف��ر 
الدائم و كذلك  امل�شافر  وال�شتفادة من برنامج 
متعلقات  بتخلي�ص  اخلا�شة  الأر�شية  اخلدمات 

وعمليات ال�شفر بكل ي�شر و�شهولة .
وق��د اأط��ل��ق��ت الحت���اد ل��ل��ط��ريان ب��رن��ام��ج )�شفر 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي( امل��خ�����ش�����ص ليقدم 
مزايا وخدمات �شفر مل ي�شبق لها مثيل ملوظفي 
اأبوظبي. ومت  اإمارة  اأنحاء  احلكومة، يف خمتلف 
خ�شي�شا  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  لي�شمل  ت�شميمه 
لتنا�شب احتياجات املوظفني العاملني يف القطاع 

احلكومي و�شبه احلكومي.
كما اإن هذا الرنامج ي�شكل �شراكة مهمة للغاية 
اإذ يجمع بني املوؤ�ش�شات الرئي�شية التي تت�شارك 

منو  ل�شتمرار  اأ�شا�شي  ه��دف  يف  معها  الحت���اد 
وجناح اأبوظبي وخطتها الرئي�شية لعام 2030 
و تتوقع ال�شركة اأن ي�شبح برنامج �شفر موظفي 
و�شوف  عملها  من  مهما  ج��زءا  اأبوظبي  حكومة 
تعمل بجد للتاأكد من اأنها تقدم اأعلى م�شتويات 
اخل���دم���ة واأف�������ش���ل ق��ي��م��ة ل���واح���دة م���ن �شرائح 

العمالء الأكرث اأهمية لديها.

املبادرة  للطريان مبوجب هذه  و�شتقوم الحتاد 
بالعمل جنبا اإىل جنب مع �شركائها يف الرنامج 
ال�����ش��ف��ر ملوظفي  خ����دم����ات  وت���ع���زي���ز  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
مب�شطة  اإج������راءات  يت�شمن  وال����ذي  احل��ك��وم��ة 
للموظفني  خ�شي�شا  م�شممة  ومزايا  وخدمات 
ل�شمان حلول �شفر اأكرث �شال�شة لكافة اأ�شفارهم 

املدفوعة.

اأول واأكر �شركة طريان اقت�شادي   ، اأعلنت العربية للطريان 
اأن اأوىل رحالتها  اأفريقيا،  يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اإىل مدينة ماتال ال�شريالنكية قد حطت يف مطار راجاباك�شا 
الدويل اليوم عند ال�شاعة 11:50 �شباحاً، لتكون بذلك اأول 

�شركة طريان دولية ت�شل رحالتها اإىل هذا املطار. 
وح�����ش��ر وف���د ر���ش��م��ي رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى م��ن ال��ع��رب��ي��ة للطريان 
لتد�شني الرحلة الفتتاحية، حيث كان يف ا�شتقباله ح�شد من 
كبار ال�شخ�شيات، وبح�شور رئي�ص جمهورية �شريالنكا، �شعادة 
اأول  بكونها  كذلك  ال�شركة  احتفلت  وقد  راجاباك�شا.  ماهيندا 
�شركة دولية ت�شرّي رحالتها اإىل ماتال بعد حفل تد�شني مطار 

راجاباك�شا الدويل اجلديد �شباح هذا اليوم.  
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  علي،  ع��ادل  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
ما   ، للطريان  العربية  تاأ�ش�شت  ان  منذ   : للطريان  العربية 
يقارب عقد من الزمن، �شعت ال�شركة لتكون الأوىل دوماً على 
كافة ال�شعد. وي�شعدنا اليوم اأن نكون اأول �شركة طريان دولية 
ت�شل رحالتها اإىل ماتال، الأمر الذي يوؤكد التزامنا اجلاد يف 

تو�شيع نطاق ح�شورنا يف �شريالنكا .
اجلذابة  ال�شياحية  الوجهات  اإح���دى  م��ات��ال  تعتر  واأ���ش��اف: 
ت�شيري رحالتنا  نهدف من خالل  فاإننا  وعليه،  �شريالنكا،  يف 
ماتال  بني  ال�شياحية  احلركة  تطوير  اإىل  اجلديدة  املنتظمة 
ودولة الإمارات العربية املّتحدة واملنطقة ككل. ونحن على ثقة 
باأن اإطالق رحالتنا اإىل ماتال �شيعود بالكثري من الفوائد على 
اجلانبني وير�شخ العالقات التجارية وال�شياحية بني الإمارات 
وجهات  �شبكة  �شيعزز  اأن��ه  كما  و�شريالنكا،  امل��ّت��ح��دة  العربية 

. الهندية  القارة  �شبه  يف  للطريان‘ املتنامية  ’العربية 

الرائدة يف الوقت احلايل  وت�شرّي �شركة الطريان القت�شادي 
اأ�شبوعيتني بني ال�شارقة وماتال، ومن املقرر زيادتها  رحلتني 
اإىل 4 رحالت اأ�شبوعية ابتداًء من 19 مايو 2013. وتغادر 
رح���الت ال��ذه��اب، اأي���ام اخلمي�ص والأح����د، م��ن ال�����ش��ارق��ة عند 
ال�شاعة 21:30 لت�شل مطار راجاباك�شا الدويل عند ال�شاعة 
اأما رحالت الإياب ف�شتغادر اليوم التايل من ماتال   .03:50

اإىل مطار ال�شارقة الدويل عند  04:30 لت�شل  عند ال�شاعة 
ال�شاعة 07:40 )بالتوقيت املحلي(. 

و�شعياً من ال�شركة لتلبية الطلب املتزايد على رحالت ال�شفر 
بني الدولتني، ياأتي اإطالق رحالت ماتال ليكون ثاين وجهة 
ت�شري  التي  كولومبو،  بعد  �شريالنكا،  اإىل  للطريان  للعربية 

ال�شركة اإليها حالياً 7 رحالت اأ�شبوعية. 

مبعدل رحلتني اأ�ضبوعيًا بني مطار ال�ضارقة الدويل ومطار راجاباك�ضا الدويل اجلديد

العربية للطريان اأول �سركة طريان دولية ت�سري رحالتها اإىل ماتاال يف �سريالنكا
مركز اإدارة النفايات باأبوظبي ي�سارك يف 
فعاليات مهرجان م�سرف الهالل لل�سيارات 

•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة النفايات باأبوظبي يف فعاليات مهرجان م�شرف الهالل لل�شيارات مع جمموعة من الدوائر   ي�شارك مركز 
احلكومية يف دورتها اخلام�شة والتي تقام على كورني�ص اأبوظبي خالل الفرتة بني 14 حتى 17 مار�ص اجلاري.

حول  العامة  للتوعية  وا�شعة  ح�شة  تفرد  كما   .. والثقافية  والريا�شية  الجتماعية  بالأن�شطة  الفعاليات  وحتفل 
ال�شوؤون البيئة واإعادة التدوير وكيفية اإعادة تدوير النفايات ونفايات الكرتون والبال�شتيك.

اإدارة النفايات باأبوظبي باأهمية  و�شرح املهند�ص هاين ح�شني مدير قطاع البيئة وال�شحة وال�شالمة لدى مركز 
امل�شاركة يف الفعاليات الجتماعية التي تخ�ش�ص حيزا هاما لن�شر الوعي حول اأف�شل املمار�شات فيما يتعلق بالإدارة 

ال�شليمة للنفايات واملخلفات واإعادة ا�شتخدامها وتدويرها بهدف احلد من الأ�شرار البيئية التي ترتتب عليها.
ووجه ح�شني بال�شكر اإىل فريق عمل م�شرف الهالل .. واعدا بتقدمي كافة �شبل الدعم لتفعيل امل�شاركة الجتماعية 

انطالقا من واجبات امل�شوؤولية الجتماعية التي حتتم علينا كاأفراد �شون �شحة و�شالمة املجتمع.
املن�شة اخلا�شة للمركز حيث �شيقوم  املهرجان على  اأيام  النفايات طوال فرتة  اإدارة  و�شيتواجد فريق عمل مركز 

الفريق بالتعريف حول اخلدمات التي يقدمها وحمالت التوعية والنظافة العامة.

يف دبي اأم�س العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون   780
•• دبي-وام: 

 بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�ص و�شقق وفيالت واإجراءات بيع ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي اأم�ص 
نحو 780 مليون درهم منها 728 مليون درهم معامالت بيع اأرا�ص و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 

52 مليون درهم.
واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت اأم�ص 365 
218 مليون درهم وخم�ص  168 مبايعة ل�شقق بقيمة  و  499 مليون درهم  192 لأرا���ص بقيمة  مبايعة منها 
مبايعات لفيالت بقيمة 11 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 370 مليون 

درهم فى منطقة ند ال�شبا الوىل تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم يف منطقة جبل علي الأوىل .
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العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1080  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- كوي�شت لو�شاطة التاأمني ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / 
�شركة التاأمني العربية املحدودة م ل - فرع دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/4 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ح�شوريا وقبل 
الدور باجلدول- وتكون مهمته  التاأميني املخت�ص �شاحب  : بندب اخلبري  املو�شوع  الف�شل يف 
كالتي: - الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم. 
النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت وبيان 
العالقة بني طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت بني طريف الدعوى و�شندها و�شببها 
وما قامت املدعية ب�شداده نيابة عن املدعى عليها ومدى توافقها مع �شروط التعاقد وبيان ما اذا 
كان طريف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما وبيان ما اذا كان هناك اي مبالغ قد تر�شدت يف ذمة 
املدعى عليها وكلفت املدعي بايداع مبلغ ع�شرة الف درهم كاأمانة للخبري.  وحددت لها املحكمة 

   ch2.E.22  جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�شاعة  9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/306  عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه   /1- �شركة روبا�شت للمقاولت- دبي )ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شرف ال�شالم ح�شن عبداملالك   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22199 درهم ( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
      .)2013/135991( ال�شكوى  رق��م  ال��ت��ام.  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  م��ن   %9
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/20 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل،  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/849  مدين كلي                                    
اىل املدعى عليه   /1- �شامر �شالح الدين اخلاين  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ماجد ادى ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته الوىل ال�شرعي لبنته املدعية 
اق��ام عليك الدعوى  دميا ماجد ادى وميثله: را�شد عبداهلل علي بن ع��رب  قد 
املدعي عليهما ت�شامنا وتكافال بدفع مبلغ وقدره  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  بها  التي حلقت  ال�شرار  تعوي�شا عن   ) درهم   4000000(
ال�شاعة  املوافق 2013/3/25  املحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  واتعاب 
9.30 �ص بالقاعة ch2.D.18 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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/982  عقاري كلي                                    
نيوورلد  �شركة   -2 ذ.م.م  ���ص  العقارية  املا�شة  �شركة   -1/ عليهم   امل��دع��ى  اىل 
جمهويل  ليمتد  اك�شيكلو�شيف  مارينا  �شركة   -3 ����ص.ذ.م.م  ج��روب  انف�شتمنت 
اق��ام عليك  ق��د  الق�شاب  ب��ن جابر  امل��دع��ي /عبداحلميد  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم مببلغ 
وقدره )531000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع 
اخلمي�ص املوافق 2013/4/11 ال�شاعة 11.00 �ص 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

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/173  جتاري كلي                                    
اىل املدعى عليه  /1- �شركة الدعاء القاب�شة �ص م  ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ح�شن حممد كاظم احمدي وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الت�شديق على حكم املحكم ال�شادر ل�شالح 
املدعى من مركز دبي للتحكيم الدويل يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/315 
بجل�شة 2012/10/14 واملقدم �شورته باحلافظة املرفقة و�شمولة بالنفاذ املعجل 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
2013/3/25 ال�شاعة 9.30 �ص 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  الق�سايا التجارية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/738  عقاري كلي                                    
اىل املدعى عليه  /1- ترند كابيتال جي ام ئي ات�ص اند كومباين - مدينة دبى الريا�شية  جمهول 
ال�شام�شي    قد  الغبار  را�شد  �شعيد  �شيف  ك��الرك وميثله:  املدعي /جيمى  ان  القامة مبا  حمل 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالت�شديق واعتماد قرار هيئة التحكيم املبني تف�شيال 
مبثابة  واعتباره  الدعوى  بالئحة  املرفقة  امل�شتندات  بحافظة  ا�شلة  واملرفق  الدعوى  ب�شحيفة 
بال�شداد  التحكيم  هيئة  اليه  انتهي  القرار ح�شبما  بتنفيذ  عليها  املدعى  وال��زام  التنفيذي  ال�شند 
اىل املدعى مبلغ وقدره )858485 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
9% من تاريخ 2011/8/22.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/14 ال�شاعة 11.00 �ص 
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،  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1110  جتاري كلي    
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الم���ارات    اأتالنتيك  جمموعة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/11/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  م  م  �شباليز جلف  بايب لين  ل�شالح/ 
و�شتة  دره��م  وواح���د وخم�شون  ال��ف  - مئة  دره��م  م��ق��داره 100517.66  م��ق��داره مبلغ 
و�شتون فل�ص- والفوائد بواقع 9% عن املبلغ املق�شي به وذلك من تاريخ 24 اغ�شط�ص 
2011م وحتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف 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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/727  عقاري كلي    
اىل املحكوم عليهما/1- افانتي القاب�شة 2- دومرية للو�شاطة العقارية  جمهول حمل القامة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2012/12/27 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ جوانا ريناتا �شيمجيل�شكا اول: بعدم قبول الدعوى قبل املدعى عليها الثالثة ) �شركة 
اللوؤلوؤة العقارية( لرفعها  على غري ذي �شفة ثانيا: ببطالن عقد البيع مو�شوع الدعوى املوؤرخ 
2008/3/16 والزام املدعى عليهما الوىل والثانية )افانتي القاب�شة دومريه للو�شاطة العقارية( 
والفوائد  دره���م  ال��ف  و�شبعون  و�شتة  م��ائ��ة  فقط  دره���م   176000 مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2012/11/8 وحتى متام ال�شداد 
مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزمتها  كما  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  ليتجاوز  ان  على 
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 الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2220 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ حاجي ملطان خان ميزو اهلل خان اجلن�شية: باك�شتان    املنفذ 
�شده : حممد بابار خان �شالمات اجلن�شية: باك�شتان  املطلوب اعالنه: حممد 
بابار خان �شالمات اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
 2012/1087 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/19 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  م  جز-  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 938 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

�شعيد  عادل  عليه:  مدعي  موريتانيا   اجلن�شية:  �شيدى  ولد  احمد  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  خلفان  حميد  �شامل  خمي�ص 
�شامل  �شعيد خمي�ص  اعالنه/ عادل  املطلوب  درهم  الف  بقيمة 90.000   مالية 
حميد خلفان اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 23 /2013   جت جز - ب �س- ب- اأظ

عبداحلي  ا�شماعيل  عبداحلميد  بوكالة  والبال�شرت  لعمال  النيل  وفاء  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: املقا�ص للمقاولت العامة وميثلها �شامل خادم حمد 
�شياح املن�شوري اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ )16400 درهم( 
املطلوب اعالنه/  املقا�ص للمقاولت العامة وميثلها �شامل خادم حمد �شياح املن�شوري 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
البتدائية  يا�ص  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�ص  بني  الكائنة   -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/3/17

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 42 /2013   م�ستعجل- م ر-ب - اأظ

اخوتها  وعن  ال�شخ�شية  ب�شفتها  القبي�شي-  غامن  علي  مبارك  موزه  مدعي/ 
اجلن�شية:  القبي�شي  غامن  مبارك  املرحوم  ابناء  ورمي  فاطمة  ونوره  مبارك 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  حليم  بقالة  عليه:  مدعي  المارات   
اثبات حالة املطلوب اعالنه/بقالة حليم اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/2 موعدا  املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء   
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 701 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد امني حممد جان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �شركة النجم 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  لالثاث  البي�ص 
املطلوب اعالنه/ �شركة النجم البي�ص لالثاث اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة العمالية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 161 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

خط  عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�شية:  عبداملالك  ليت  علم  نورا  مدعي/ 
الدعوى: م�شتحقات  العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع  ال�شمال للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات  ال�شمال للمقاولت  املطلوب اعالنه/ خط  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �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 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
    اعالن رقم 2013/93

املدعى/ ابراهيم علي ح�شني حجازي 
املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة الدولفني الذهبي لعمال اجلب�ص وال�شباغ /

ميثلها فادي جهاد بدر   العنوان: بالن�شر
 مبا ان املدعي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الثنني املوافق 
2013/4/1 موعدا لنظرها، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 الظهر 
امام جلنة ف�ص املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى 

ق�شم التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن.

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     

يف ال�ستئناف رقم 2012/316 ا�ستئناف عمايل
للمقاولت  الم��ارات  دوجي�شتيون  اى  دانرتيريز  �شو�شيتيه  �شركة  املرفوع من 
ذ.م.م �شد: حممود كنج الآيوبى- لبناين اجلن�شية- بال�شارة اىل كتاب حمكمة 
ابوظبي ال�شتئنافية الدائرة العمالية املوؤرخ يف 2012/8/29 و املت�شمن تكليف 
خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة 
ال�شاعة 9 �شباحا  املوافق 2013/3/24  الح��د  ي��وم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�شية  يف 
املرور- منطقة الزعفرانة- مقابل �شوق  ادارة اخلراء بابوظبي- �شارع  مبقر 
املذكور وتقدمي كافة ما  املحدد  املوعد  العام.  ندعوكم للح�شور يف  الم��ارات 

لديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري احل�سابي/ عبداللطيف �سامل

اعالن بالن�سر
 للح�سور امام اخلبري احل�سابي

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     

اعالن حل�سور جل�سة خربة  ح�سابية 
يف الق�سية رقم 2013/16 ا�ستئناف جتاري ابوظبي

امل�شتاأنف : احمد عي�شى حممد حمدان- اجلن�شية: المارت- امل�شتاأنف �شده:  مكتب 
كول لتاأجري ال�شيارات وميثله: �شلطان را�شد الزعابي- اجلن�شية : المارات- املطلوب 
واحالت  اع��اله  امل��ذك��ورة  ا�شتئنافه  اق��ام  امل�شتاأنف  ان  حيث  ���ش��ده:  امل�شتاأنف  اع��الن��ه: 
املحكمة ال�شتئنافية التجارية الق�شية للخرة احل�شابية- فانت مكلف او من ميثلك 
قانونا بح�شور جل�شة اخلرة املحدد لها يوم اخلمي�ص 2013/3/21 مبقر مكتب وكيل 
ال�شاعة   7 الطابق  للتاأمني  العني  بناية  �شنرت  ح��م��دان  ام��ام  ح��م��دان  ���ش��ارع  امل�شتاأنف 
عدم  حالة  ويف  املنتدب  للخبري  ودف��وع  م�شتندات  من  مالديك  كل  وتقدمي  ظهرا   12
ح�شورك او من ميثلك قانونا �شيتم امل�شى قدما باأعمال اخلرة- ولالت�شال 

اخلبري املنتدب/ ا�شرف احمد حممد جنينه وهاتفه: 050/7121170

اعالن اجتماع خربة

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2292 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة الدار العقارية �ص.م.ع �شركة م�شاهمة عامة اجلن�شية: 
املطلوب  املجر   هنغاريا/  اجلن�شية:  بيرت  كوفاك�ص   : �شده  املنفذ  المارت  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  املجر  هنغاريا/  اجلن�شية:  بيرت  كوفاك�ص  اعالنه:  
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  م ت-  رقم 2012/938 جت كل- 
2013/5/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/168 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
المارات     اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  احلبلني  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : بوابه �شوهاج للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات     
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  �شوهاج  بوابه  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  �ص-ب-  ب  جز-  جت   2012/69 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
لنظره جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/4/11 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2012/1442

املدعي عليه: روبينه بروين حممد ر�شوان باتيل- اجلن�شية هندية العنوان 
: بالن�شر- نعلمكم  انه بتاريخ 2013/3/11 قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى 
املحامي   بوكالة  للتاأمني  الوطنية  ابوظبي  �شركة  املدعي:  اعاله  املذكورة 
لباقي  ح�شوري  ومبثابة  الثالثة  عليها  للمدعي  ح�شوريا  املحكمة   حكمت 
بالزام  والقانون..  الغراء  ال�شالمية  ال�شريعة  لحكام   وفقا  عليهما  املدعى 
املدعى عليهما حممد  ر�شوان باتيل وروبينه بروين حممد ر�شوان باتيل بان 
الف درهم  املدعية مبلغ وقدره ثالثون  لل�شركة  الت�شامن  يوؤديا  علي وجه 
قيمة ما اوفت به من تعوي�ص ملالكه ال�شيارة املت�شررة والزمتهما بامل�شاريف 

وخم�شمائة درهم اتعابا للمحاماة.   
  قا�سي                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد 10744 بتاريخ 2013/3/19   

تنويه
بتاريخ   10733 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
بال�شم   )cn-1028958  ( التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�ص   2013/3/6
التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م   الغذائية  للمواد  بلقي�ص  تاج  /�شركة  التجاري 

القت�شادية بانه �شقط �شهوا ذكر التعديالت التالية:
 1- تعديل ا�شم جتاري اىل/ مل�شة املحرتف خلدمات الكمبيوتر ذ.م.م وال�شحيح 

انه جاري اىل/ تاج بلقي�ص للهواتف املتحركة ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى   
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�س
اىل / حممد ممتاز يو�شف خان

ليكن معلوما لديك ان الطعن التجاري رقم 2012/492 املقام �شدك من 
قبل/ �شركة اخلزنة للتاأمني �ص م ع قد مت حتديد جل�شة  2013/4/3 
م لنظر الطعن . وعليك احل�شور ب�شخ�شك او بوكيل عنك يف املوعد 
ت���رى �شرورة  م��ذك��رات  او  اي���ة م�شتندات  ت��ق��دمي  ام��ك��ان  م��ع  امل��ذك��ور 

تقدميها.
كبري كتاب حمكمة النق�س

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

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1241 تنفيذ جتاري
الكثريي    بالروا�ص  املنفذ �شده/1- حممد عي�شة �شالح علي  اىل 
القيوين  ام  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق����ام  ق��د  ال��وط��ن��ي   
اىل  دره��م   )554312.84( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  عليه  .و  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2798 تنفيذ عمايل
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ر�شية  �شده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليكم  التنفيذ/ جمعة خان قادر بخ�ص قد  القامة مبا ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4166  (
مبلغ )261 درهم ( ر�شوم خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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البيانات  مل��ق��ا���ش��ة  الإم���������ارات  غ���رف���ة  اأع���ل���ن���ت 
ات�������ش���الت  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���اب���ع���ة   ،  EDCH
ملوؤمتر  ا�شت�شافتها  ع��ن  القاب�شة،  للخدمات 
جمموعة املحا�شبة والفوترة والتجوال التابعة 
املتحركة  لالت�شالت  العاملي  النظام  جلمعية 

)GSMA-BARG رقم 81(. 
وي��ع��ت��ر ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���ذي يعقد م��رت��ني كل 
عام من اأبرز املوؤمترات التي تعقدها جمموعة 
ال��رائ��ده يف  ال�شركات  اأه��م  ه��ذه، وي�شم  العمل 
قطاع الت�شالت املتحركه، وينعقد املوؤمتر من 
18 اإىل 21 مار�ص يف فندق جي دبليو ماريوت 

م���ارك���ي���ز دب�����ي، ح��ي��ث ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ف��ي��ه غرفة 
الإمارات ملقا�شة البيانات EDCH اأكرث من 
600 م�شارك من كرى املوؤ�ش�شات وال�شركات 
العاملة يف جمال الت�شالت والتجوال الدويل 
هذا  ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  �شي�شاركون  ال��ذي��ن 
الرئي�شي  الج���ت���م���اع  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  امل���وؤمت���ر 
 Roamfest التجوال  واجتماع  للمجموعة 

و�شبكات التوا�شل الدولية. 
ملقا�شة  الإم��ارات  ا�شت�شافة غرفة  ومن خالل 
البيانات EDCH ملوؤمتر جمموعة املحا�شبة 
وال���ف���وت���رة وال���ت���ج���وال وك��ون��ه��ا ع�����ش��واً فاعاًل 

العمل  حت��ال��ف��ات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  ف�شتعمل  فيها 
اإن�شاء  وعلى  الأط��راف  مبختلف  جتمعها  التي 
اأن��ه��ا فر�شة  ات��ف��اق��ي��ات و���ش��راك��ات ج��دي��دة كما 
قطاع  يف  القيمة  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  ل��ع��ر���ص  �شانحة 

الت�شالت.
اأحمد املحيا�ص، مدير عام  املنا�شبة قال  وبهذه 
الغرفة  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  ملقا�شة  الإم�����ارات  غ��رف��ة 
هذا  مثل  با�شت�شافة  اإليها  ُيعهد  اأن  تت�شرف 
العاملي ونعتز بتمثيلنا لدولة الإمارات  املوؤمتر 
ا���ش��ت��ق��ب��ال نظرائنا  امل��ت��ح��دة وي�����ش��رن��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. ومتثل  وزم��الئ��ن��ا م��ن خمتلف 

ا�شتثنائية  فر�شة  املوؤمتر  هذا  مثل  ا�شت�شافة 
لغرفة الإمارات ملقا�شة البيانات لإبراز ا�شمها 
اأهم  كواحدة من  منزلتها  على  والتاأكيد  عاملياً 

غرف مقا�شة البيانات يف العامل. 
والتجوال  والفوترة  املحا�شبة  جمموعة  تعتر 
الدولية  اجلمعية  قبل  من  مفو�شة  جمموعة 
 )GSMA( امل��ت��ح��رك��ة  الت�������ش���الت  ل��ن��ظ��ام 
لتقدمي الدعم والإ�شناد فيما يتعلق مبتطلبات 
وحتديد  ال�����ش��ب��ك��ات  م�شغلي  ب���ني  ال��ت��ع��ام��الت 
املقدمة  اخلدمات  على  للتحا�شب  العمل  اإط��ار 
الت�شغيلي  ب��اجل��ان��ب  يت�شل  فيما  للم�شغلني 

لعالقات التجوال الدويل. وبالإ�شافة اإىل ذلك 
الفوترة  فاملجموعة م�شوؤولة عن و�شع قواعد 
وم�شوؤوليات التحا�شب ومبادئها و�شمان اأف�شل 
اإج����راءات  و���ش��ع  ط��ري��ق  ع��ن  للعوائد  حت�شيل 

عالية الكفاءة ومتابعتها. 
البيانات  ملقا�شة  الإم���ارات  غرفة  تاأ�شي�ص  ومت 
اجلهات  اإح������دى  ح���ال���ي���اً  وت���ع���د   1994 ع����ام 
البيانات  م��ق��ا���ش��ة  جم����ال  يف  ع��امل��ي��اً  ال����رائ����دة 
�شبكات  م�شغلي  متكن  متكاملة  حلوًل  وتقدم 
الهواتف املتحركة من تقدمي خدمات التجوال 

مل�شرتكيهم. 

غرفة االإمارات ملقا�سة البيانات ت�ست�سيف حدث جمموعة املحا�سبة والفوترة والتجوال BARG جلمعية النظام العاملي لالت�ساالت املتحركة )GSMA-BARG رقم 81(
املال والأعمال

ويل عهد ال�سارقة يفتتح منتدى اجلامعة االأمريكية لالأعمال 
•• ال�صارقة-وام:

 حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
ال�شارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�ص  ال�شارقة 
..افتتح �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ون���ائ���ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف 
اجلامعة  منتدى  اأم�ص  للجامعة  الرئي�شي  املبنى 

الأمريكية يف ال�شارقة لالأعمال.
���ش��ه��د ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �شعود 
و�شعادة  املركزية  املالية  ال��دائ��رة  رئي�ص  القا�شمي 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  امل��دف��ع  اأح��م��د 
عبداحلميد  ع��م��رو  وال��دك��ت��ور  ال�شارقة  و�شناعة 
ل�شوؤون  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
التعليم ال��ع��ايل وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف الإم���ارة 

وكبار م�شوؤويل اجلامعة.
كما �شهد افتتاح املنتدى الذي ينظمه مكتب �شوؤون 
التطوير وعالقات اخلريجني باجلامعة بال�شراكة 
الأعمال  ق��ادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  مع 
الطلبة  مع  خراتهم  �شي�شاركون  الذين  البارزين 
واخل��ري��ج��ني وي��ب��ح��ث��ون م��ع��ه��م يف ق�����ش��اي��ا تتعلق 

بتطوير الأعمال والنمو يف املنطقة.
وق����ام ���ش��م��و ويل ال��ع��ه��د ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ص الفني 
ك��ج��زء م���ن م��ن��ت��دى الأعمال  امل�����ش��اح��ب وامل���ق���ام 
اأعمال فنية لفنانني م�شهورين من  الذي ت�شمن 
الإم��ارات وقطر و املعر�ص اأحد اأبعاد مبادرة الفن 

من خالل حوار اجلامعة مع املجتمع  التي اأطلقتها 
بني  ع��الق��ات  بناء  لغر�ص  املا�شي  ال��ع��ام  اجلامعة 
العمارة  كلية  يف  واخلريجني  والطلبة  الفن  رواد 

والفنون والت�شميم.
اإىل  واحل�شور  ال�شارقة  عهد  ويل  �شمو  انتقل  ثم 
القاعة الرئي�شية يف مبنى اجلامعة الأمريكية حيث 
الإمارات  لدولة  الوطني  ال�شالم  مو�شيقى  عزفت 
ث���م ب����داأ احل��ف��ل ب���ت���الوة ع��ط��رة م���ن اآي�����ات الذكر 
احلكيم.. األقى بعدها الدكتور توما�ص هوك�شتيتلر 
ومدير  الأكادميية  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  وكيل 
اجلامعة بالوكالة كلمته الفتتاحية رحب خاللها 

بامل�شاركني.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ت���وم���ا����ص ه��وك�����ش��ت��ي��ت��ل��ر ن��ح��ن يف 
اأن  بعمق  ن��وؤم��ن  ال�شارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 
التعليم العايل وقطاع الأعمال يجب اأن يعمال معا 
وقوي  مزدهر  م�شتقبل  ل�شمان  متينة  �شراكة  يف 
يف  الأم��ريك��ي��ة  واجلامعة  املقبلة..  ول��الأج��ي��ال  لنا 
ال�شارقة تاأخذ بجدية ر�شالتها الهادفة لتاأهيل رواد 
الن�شاط  من خريجي اجلامعة يف جميع جم��الت 

الب�شري خا�شة قادة الأعمال امل�شتقبليني.
ورحبت الدكتورة ندى مرت�شى �شباح نائب مدير 
اخلريجني  وع��الق��ات  التطوير  ل�شوؤون  اجلامعة 
اليوم  اجتماع  ان  وقالت   .. املنتدى  يف  بامل�شاركني 
مثال على ان ال�شراكة بني اجلامعة وعامل الأعمال 
مي��ك��ن��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اق��ت�����ش��اد م���ن���وع وفاعل 
..م�شرية اىل ان املعادلة للوقت احلايل وامل�شتقبل 

هي يف اجلمع بني الأف�شل يف التطوير والرتويج 
يف القطاع اخلا�ص مع القيادة احلكومية احلكيمة 
وال��ب��اح��ث��ني وال��ع��ل��م��اء وامل��خ��رتع��ني ال��ب��ارزي��ن يف 
اجلامعات. كما حتدث بهذه املنا�شبة �شعادة اأحمد 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��دف��ع  حممد 
مع  ال�شراكة  ان  اىل  ..م�شريا  ال�شارقة  و�شناعة 
ال�شارقة لالأعمال  الأمريكية يف  منتدى اجلامعة 
ل��ع��ر���ص من����اذج م��ن اخلرة  رائ����دة  مت��ث��ل من�شة 
العملية وق�ش�ص جناح الأعمال و هي فر�شة قيمة 
لتبادل احلوار والت�شاور مع عدد من قادة ال�شناعة 
من ذوي اخلرة يف موا�شيع كثرية ومهمة وق�شايا 
حتتاج اإىل بحث ..ونظرا لأهمية املنتدى وحلقات 
فاإن غرفة  الكرمي  اإىل احل�شور  بالإ�شافة  نقا�شه 
ال�شراكة  على  حري�شة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 

امل�شتقبلية مع اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة.
وياأتي املنتدى لتج�شيد اأحد اأبعاد ر�شالة اجلامعة 
ع�شويا  ت��رت��ب��ط  ب�����اأن  ال�������ش���ارق���ة  يف  الأم���ريك���ي���ة 
والعلمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 
وال�شناعية يف املجتمع حيث �شيوفر منرا للتعاون 
القطاع اخلا�ص.. وميثل  التحالف مع  من خالل 
امل��ن��ت��دى ع��الم��ة ف��ارق��ة يف اإر���ش��اء م��ب��ادئ التعاون 
بني موؤ�ش�شات التعليم العايل وخمتلف القطاعات 

ال�شناعية و�شمان الزدهار القت�شادي امل�شتدام.
اجلل�شة  يف  الرئي�شيني  املتحدثني  قائمة  و�شملت 
الرئي�ص  ت��ريوي��ت  ج����وردون  هامي�ص  الفتتاحية 
اأ���ش��رتال��ي��ا وعثمان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة لي��ت��ون 

���ش��ل��ط��ان ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة الإم������ارات 
م�شعود  نقفي  وع��ارف  )دو(  املتكاملة  لالت�شالت 
امل��وؤ���ش�����ص وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأب����راج 

وتوما�ص لوندغرين موؤ�ش�ص ذا وان.
وق���ال هامي�ص ج����وردون ت��ريوي��ت اإن��ن��ي ك��ث��ريا ما 
لي�ص  اإن��ه  واحلقيقة  النجاح  و�شفة  ه��ي  م��ا  اأ���ش��األ 
هناك �شيغة ب�شيطة لذلك ويجب على كل منا اأن 
والعمل..  النجاح يف احلياة  لتحقيق  يجد �شيغته 
كبري  ب�شكل  تختلف  النجاح  مقايي�ص  ان  م�شيفا 
..وعر�ص لأفكاره لبع�ص الأ�ش�ص الواقعية للنجاح 
ب��اأن��ه��ا و�شوح  ت��ع��رف  اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��روؤي��ة  مثل 
ال�شدق  م��ن  تتاألف  التي  والقيم  ال��واح��د  ال��ه��دف 

والولء والنزاهة.
هو  التغيري  ب���اأن  كلمته  يف  �شلطان  عثمان  وق���ال 
ال�����ش��ىء ال��ث��اب��ت يف احل���ي���اة واأن�����ه ل ي��ت��وق��ف اأب���دا 
التغيري فهو  العامل ل يتوقف عن  اأن  اإىل  م�شريا 
التغيري  ياأتي  عندما  و  لدينا  النووي  احلم�ص  يف 
هناك  ان  ..م�����ش��ي��ف��ا  ب��ال���ش��ط��راب  ن�شعر  �شريعا 
والبتكار  والتعليم  الإب��داع  لنماذج  اأمناط جديدة 
الع�شر  ان  اىل  ال���ه���رم���ي..م�������ش���ريا  وال��ت�����ش��ل�����ش��ل 
الرقمي هو التمكني من التحول الإيجابي يف هذه 
املنطقة. ويف مقابلة اأجراها جميد جعفر الرئي�ص 
التنفيذي ل�شركة نفط الهالل حتدث عارف نقفي 
م�شعود ع��ن ن��ط��اق اإم��ك��ان��ي��ات ك��ب��رية م��وج��ودة يف 
القت�شادي  للنمو  ج��دي��دة  م�شادر  وع��ن  املنطقة 
واأ�شار  امل�شتقبل..  التفكري يف  اإع��ادة  اإىل  بنا  ي��وؤدي 

...و  اأن هناك فر�شا وا�شعة لنمو القت�شادي  اإىل 
لتحديد  و�شيلة  واأف�����ش��ل  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ت��ط��رق 
امل�شتدامة  ال�شركات  واإن�����ش��اء  الأم���ام  اإىل  الطريق 
مع  ال��ع��م��ل  اأن  ..م�شيفا  امل�����ش��ت��دام��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
لدينا  ال�شباب  مع  والتحاور  الأكادميية  املوؤ�ش�شات 
ه��ي م��ن الأم����ور احل��ا���ش��م��ة يف جن��اح��ن��ا الإقليمي 
اأما وندغرين فقال باأن روؤية دون خطة  والعاملي. 
هي جمرد حلم ..و كي لت�شبح رجل اأعمال ناجح 
عليك اأن تكون يف املكان املنا�شب يف الوقت املنا�شب 

اإي��ج��اد ه��دف والعي�ص من  ال��ط��الب على  .. وح��ث 
اأجله ون�شحهم باتباع قلوبهم.

مل�شرف  التنفيذي  الرئي�ص  املحمود  ط���راد  وق���ال 
جمع  املتميز  املنتدى  ه��ذا  ان  الإ�شالمي  اأبوظبي 
ب��ني ت��ب��ادل الأف���ك���ار ح���ول ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة يف 
لل�شباب  من�شة  ك��ون��ه  م��ع  وال��ت��م��وي��ل  الق��ت�����ش��اد 
تتطلع لبدء خطواتها يف عامل الأعمال.. واأ�شاف 
من خالل م�شاركتنا نحن ن�شجع الطالب للنظر 

يف الأعمال بطريقة جديدة.

والتجارة  للموانئ  العاملية  القمة  فعاليات  هام�ص  على 
اأعمال  بدء  عن  للموانئ  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت   ،2013
التطوير يف ميناء ال�شهامة والهادفة لتحويله اإىل مركز 
اأبوظبي  �شركة  واأو�شحت  البحرية.   وال�شياحة  للتجارة 
املرحلة  م��ن  الإن��ت��ه��اء  �شي�شهد   2014 ع��ام  اأن  للموانئ 
ال�شهامة، و�شت�شمل تطوير  الأوىل لأعمال تطوير ميناء 
مبيعات  مركز  لإن�شاء  بالإ�شافة  للميناء  املائي  املجرى 
وجم��م��وع��ة م��ن امل��راف��ق واخل��دم��ات ال��ت��ي م��ن �شاأنها اأن 
جت���ذب ال��راغ��ب��ني يف ارت��ي��اد ال��ب��ح��ر ومم��ار���ش��ة الأن�شطة 
الفاخرة  القوارب  و�شراء  بيع  �شهدت حركة  وقد  املائية.  
بدء  منذ  ملحوظا  ت��اأث��را  الأخ���رية  اخلم�ص  ال�شنوات  يف 
الأزمة القت�شادية يف 2008، ومع وجود موؤ�شرات ت�شري 
اأن  اإل  للقوارب متو�شطة احلجم،  البيع  رك��ود حركة  اإىل 
قوارب  وكذلك  والفاخرة  الفارهة  ال��ق��وارب  على  الطلب 

الرتفيه ال�شغرية يف ازدياد ملحوظ. 
وتعليقا على بدء اأعمال التطوير يف ميناء ال�شهامة، قال 
�شركة  امل�شاريع،  تطوير  الرئي�ص،  نائب  التميمي،  وليد 
اأبوظبي للموانئ: نهدف اإىل جعل ميناء ال�شهامة مبثابة 
ل��ك��ل م�شتخدمي  وامل���زاي���ا  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  م��رك��ز يجمع 

القوارب واليخوت ال�شغرية يف اأبوظبي .
اإن الروؤية املو�شوعة مليناء ال�شهامة كما يظهر يف خمطط 
اأبوظبي للموانئ، تتمحور يف  الرئي�شي ل�شركة  الت�شميم 

جعل امليناء مركزا متطورا ي�شم كافة املرافق واخلدمات 
الرتفيهية  الأن�شطة  وتوفر  النزهة  ل��ق��وارب  الرتفيهية 
واخلدمات  امل��راف��ق  تلك  �شمن  وم��ن  امليناء.  يف  البحرية 
اإن�شاوؤها: مرا�شي للقوارب، منزال للقوارب، ور�ص  املزمع 
اإىل  بالإ�شافة  ومقاهي،  ومطاعم  بحري  ن��ادي  �شيانة، 
جم��م��ع جت����اري ل��الن�����ش��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة وحم����الت جتزئة 
ومناطق للنزهة، وغريها. واأ�شاف التميمي: من املتوقع 
عام  اأوائ��ل  يف  التطوير  لأعمال  الأوىل  املرحلة  تنتهى  اأن 
2014 ومع النتهاء من تلك املرحلة �شيتوفر يف امليناء 
ي�شل  التي  القوارب  لر�شو  جمهز  مائي  ر�شيف   100
يف  للوقوف  ج��اف  ر�شيف  و190  ق��دم،   55 اإىل  طولها 
املائية،  وال��دراج��ات  للقوارب  كبري  منزال  وكذلك  الظل، 
ومرافق ترفيهية ونادي بحري وور�ص لل�شيانة، بالإ�شافة 
اإىل حمطة وقود .  ومن املتوقع اأن يلعب ميناء ال�شهامة 
بعد الإنتهاء من اأعمال التطوير دورا بارزا على اخلريطة 
اأبوظبي وذلك نظرا لقربه من معظم  ال�شياحية لإم��ارة 
عنا�شر اجلذب ال�شياحي التي متتلكها الإمارة، فهو على 
ال�شعديات، و16  29 كيلومرت فقط من جزيرة  م�شافة 
كيلومرت من را�ص غارب، فيما يبعد 6.4 من جزيرة يا�ص 

و 8 كيلومرت من �شاطئ الراحة . 
يبعد ميناء ال�شهامة 4 كيلومرتات من طريق اأبوظبي – 
دبي ال�شريع وميتلك طرق و�شول مبا�شرة لكافة املجمعات 

ب�شبكة طرق متطورة  له. وهو مرتبط  املجاورة  ال�شكنية 
املوا�شالت  و�شائل  وو�شول  امل��رور  حركة  بت�شهيل  ت�شمح 
العامة .  �شركة اأبوظبي للموانئ متتلك وتدير 11 ميناء 
يف اإمارة اأبوظبي، مبا يف ذلك ميناء خليفة اجلديد وميناء 
الغربية.  املنطقة  امل�شفح وخم�شة موانئ يف  وميناء  زايد 

امل�شاريع  بتطوير  بالتزامها  �شابقا  ال�شركة  تعهدت  وق��د 
وكذلك  ال��ط��وي��ل��ة،  منطقة  يف  خليفة  كميناء  ال�شخمة 
وذلك  الإم���ارة،  اأنحاء  جميع  يف  ال�شغرية  املوانئ  تطوير 
وتوفري  والتجارة  ال�شياحة  قطاع  وتعزيز  دع��م  اأج��ل  من 

منط حياة اأف�شل للمجتمع ككل.  

بور�سة دبي للذهب وال�سلع تدعم ملف االإمارات 
ال�ست�سافة معر�س اإك�سبو الدويل 2020 

الر�شمي  دعمها  عن  اأم�ص  وال�شلع  للذهب  دبي  بور�شة  اأعلنت  دب���ي-وام:   
مللف دولة الإمارات ل�شت�شافة معر�ص اإك�شبو الدويل 2020 ..و�شت�شعى 
البور�شة يف اإطار هذا الدعم اإىل تعزيز التوعية مبلف الإمارات من خالل 

براجمها ون�شاطاتها التي تتميز بنطاق انت�شارها العاملي.
اإدارة بور�شة دبي للذهب وال�شلع انه  وقال اأحمد بن �شليم رئي�ص جمل�ص 
انطالقا من مكانتة بور�شة دبي للذهب وال�شلع الرائدة يف تداول امل�شتقات 
معر�ص  ل�شت�شافة  الإم���ارات  ملف  بدعم  تفخر  فانها  املنطقة  يف  املالية 
اإىل  الدولية وبوابة  ..وباعتبارها مركزا لالأعمال   2020 الدويل  اإك�شبو 
الأ�شواق النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو�شط واإفريقيا واآ�شيا واملدينة التي 
ل�شت�شافة  املثايل  املكان  دبي  تعتر  وثقافيا  جتاريا  بالغرب  ال�شرق  ت�شل 

معر�ص اإك�شبو العاملي لعام 2020.
وا�شاف ان ا�شت�شافة هذا املعر�ص �شت�شهم يف تعزيز مكانة الإمارات العربية 
املتحدة ودبي على اخلارطة العاملية ..كما اأنها �شت�شلط ال�شوء على النمو 
القت�شادي ال�شتثنائي لإمارة دبي وبنيتها التحتية ومقوماتها ال�شياحية.

للذهب  دبي  لبور�شة  التنفيذي  الرئي�ص  اأندر�شون  غاري  عر  جانبه  من 
الإمارات  ملف  تدعم  ب��اأن  وال�شلع  للذهب  دبي  بور�شة  �شرور  عن  وال�شلع 
ل�شت�شافة املعر�ص الدويل املرموق اإك�شبو 2020 ..حيث �شت�شهم اإقامة 
هذا احلدث الكبري يف دبي يف تعزيز مكانتها بو�شفها مدينة عاملية. وقد 
اأ�شهمت بور�شة دبي للذهب وال�شلع من خالل دورها الهام يف تطوير �شوق 
امل�شتقات املالية يف دولة الإمارات ب�شكل كبري يف تعزيز مكانة الدولة كمركز 
الإم��ارات ل�شت�شافة  ملف  البور�شة  �شتدعم  ..كما  رائد  ومايل  اقت�شادي 
معر�ص اإك�شبو الدويل 2020 من بني قائمة الفعاليات العاملية الأخرى 

التي �شت�شارك فيها.

•• ابوظبي-وام: 

واملقايي�ص  املوا�شفات  معهد  اجتماعات  دب��ي  يف  اأم�����ص  انطلقت   
موا�شفات  اأول  م�شروع  لبحث  الإ�شالمي  املوؤمتر  ملنظمة  التابع 
م�شتوى  على  احلالل  التجميل  م�شتح�شرات  ل�  موحدة  قيا�شية 
للموا�شفات  الإم������ارات  هيئة  اأع���دت���ه  ال���ذي  الإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل 
مبهام  للقيام  ال��دول��ة  انتخاب  مت  اأن  بعد  موا�شفات  واملقايي�ص 
القيا�شية  املوا�شفات  لعتماد  الفنية  اللجنة  واحت�شان  اأم��ان��ة 
تو بح�شولها  �شي  تي  التجميل احلالل  ل� م�شتح�شرات  املوحدة 

على اأعلى ن�شبة ت�شويت من الدول الأع�شاء يف املعهد.
واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  ب��ن  اأح��م��د  را���ش��د  الدكتور  واأك���د معايل 
يف  واملقايي�ص  للموا�شفات  الم���ارات  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ت�شريح له اليوم اأهمية هذه الجتماعات التي تتزامن مع مبادرة 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإ�شافة قطاع 
القت�شاد ال�شالمي اإىل اقت�شاد دبي وحتويل المارة اىل عا�شمة 
الدولة  ب��ني  التعاون  ع��الق��ات  يوطد  مب��ا  ال�شالمي  لالقت�شاد 
وكافة الدول ال�شالمية وي�شاهم يف حتقيق روؤيتها يف ان ت�شبح 

الإمارات من اأف�شل دول العامل بحلول عام 2021.
وقال معاليه اأن اأهمية هذه املوا�شفة تكمن يف كونها اأول م�شروع 

مظلة  حتت  احل��الل  التجميل  م�شتح�شرات  ل�  قيا�شية  ملوا�شفة 
اأك���ر منظمة دول��ي��ة بعد  ال��ت��ي تعد  الإ���ش��الم��ي  امل��وؤمت��ر  منظمة 
مهام  ت��ول��ت  الم����ارات  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  امل��ت��ح��دة  المم  منظمة 
احلالل  التجميل  مب�شتح�شرات  اخلا�شة  للجنة  الفنية  الأمانة 
بعد فوزها باأعلى ن�شبة ت�شويت من الدول الأع�شاء يف الجتماع 
مايو  يف  واملعايري  املوا�شفات  ملعهد  العمومية  للجمعية  الثالث 

املا�شي مبدينة اإ�شطنبول باجلمهورية الرتكية.
الفنية  اللجنة  واأمانة  با�شت�شافة  الإم��ارات  اأن فوز  واأكد معاليه 
التجميل  م�شتح�شرات  ل�  املوحدة  القيا�شية  املوا�شفات  لعتماد 
احل�����الل  ت���ي ���ش��ي ت���و ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل الإ����ش���الم���ي يظهر 
املكانة التي اأ�شبحت تتمتع بها الدولة كمركز حموري يف جمال 
املوا�شفات واملقايي�ص لي�ص على امل�شتوى الإقليمي فح�شب ولكن 

على امل�شتوى الدويل كذلك.
الر�شيدة  القيادة  ان كل ذلك حتقق بف�شل حر�ص  وقال معاليه 
على توفري بنية حتتية �شلبة واإر�شاء قاعدة فنية قوية من خالل 
اأ�شا�شيا  عن�شرا  ت�شكل  والتي  املعتمدة  الفنية  املخترات  توفري 
للموا�شفات  الفنية  اللجان  عمل  خمرجات  ومراجعة  اأع��داد  يف 
القيا�شية اإ�شافة اإىل توافر الكفاءات الفنية املواطنة يف هذا املجال 
م��ع قيام موا�شفات  تتزامن  ه��ذه اخل��ط��وات  ان  واأك���د  احل��ي��وي. 
الإماراتية  القيا�شية  املوا�شفات  من  جمموعة  لإطالق  بالإعداد 

م�شتح�شرات  ال��ف��ن��ي��ة يف جم���ال  ول��وائ��ح��ه��ا  احل����الل  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
التجميل والعناية ال�شخ�شية بناء على متطلبات ت�شريعات دول 
الحتاد الأوروبي م�شريا اإىل اأن ذلك يتم من خالل اللجنة الفنية 
الوطنية ومب�شاركة خمتلف اجلهات املعنية بالدولة بالقطاعني 

احلكومي واخلا�ص.
قامت  واملقايي�ص  للموا�شفات  الإم����ارات  هيئة  اأن  معاليه  وق��ال 
باإعداد م�شروع م�شتح�شرات التجميل احلالل من خالل فريق 
كافة  اع���داد  على  ال��ذي��ن عملوا  واملخت�شني  اخل���راء  م��ن  عملها 
الدرا�شات املرجعية واملقارنات املعيارية لأف�شل املمار�شات يف جمال 
�شناعة م�شتح�شرات التجميل ومواد العناية ال�شخ�شية احلالل 
والتوجهات  الدولية  القيا�شية  املوا�شفات  اأف�شل  على  والط��الع 
ومواد  التجميل  م�شتح�شرات  جم���ال  يف  ال�����ش��ادرة  الأوروب���ي���ة 
العناية ال�شخ�شية. واأكد معاليه اأن �شيا�شة التعاون امل�شرتك التي 
حتر�ص هيئة المارات للموا�شفات واملقايي�ص على انتهاجها مع 
اأثر  لها  كان  واخلا�شة  املحلية  و  الحتادية  املعنية  اجلهات  كافة 
هام يف حتقيق هذا الإجنازات موجها معاليه ال�شكر لكافة اجلهات 
املعنية احلكومية واخلا�شة التي تعمل يدا بيد مع موا�شفات يف 
العناية  مب�شتح�شرات  اخلا�شة  واملوا�شفات  النظم  اع��داد  جلان 
ال�شخ�شية و التجميلية احلالل وحثهم على بذل املزيد يف �شبيل 

تطوير نظم اجلودة بالدولة.

معهد املوا�سفات واملقايي�س يبحث م�سروع اأول موا�سفات قيا�سية 
موحدة ل� م�ستح�سرات التجميل احلالل يف دبي

بهدف حتويله اإىل مركز جتاري و�ضياحي للقوارب الرتفيهية 

�سركة اأبوظبي للموانئ تبدء اأعمال التطوير يف ميناء ال�سهامة

مكونات املركبات اخلليجي يف 2016  �سوق  حجم  مليار  ر14   4
•• دبي-وام:

ال�شيارات  ملعر�ص قطع غيار  الر�شمي  املعلوماتي  ال�شريك   - �شوليفان  اآند  الأبحاث فرو�شت  �شركة  تقارير  اأكدت   
التجاري اأوتوميكانيكا دبي الذي �شيقام يف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 11 حتى 13 من يونيو 
�شوق  اأن حجم  ..م�شرية اىل  ال�شيارات يف منطقة اخلليج  القادم - على منو �شوق جتارة قطع غيار واك�ش�شوارات 
 2012 يف  دولر  مليار   8.85 بلغ  قد  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ل��دول  املركبات  فئات  وكافة  ال�شيارات  مكونات 
و�شي�شل اإىل 14.4 مليار دولر يف 2016. وقال اأحمد باول�ص الرئي�ص التنفيذي ل�شركة اإيبوك مي�شي فرانكفورت 
تخ�شي�ص  اإىل  للنفط  امل�شدرة  للدول  احلكومية  الإي���رادات  ارتفاع  �شاعد  لقد  دبي  اأوتوميكانيكا  ملعر�ص  املنظمة 
ح�ش�شا مهمة لالإنفاق احلكومي على م�شروعات البنية التحتية والتنمية امل�شتدامة ويف هذا ال�شاأن ا�شتطاعت دول 
اإقبال  ال�شيارات وهو ما عزز من  التعاون اخلليجي حتقيق منوا ملحوظا ل�شوق قطع غيار واك�ش�شوارات  جمل�ص 
امل�شنعني واملوردين العامليني والعاملني يف مكونات وجتارة اك�ش�شوارات وجتارة ال�شيارات للم�شاركة يف الدورة املقبلة 
مبا يف ذلك  كرى  �شناعة  العامل  م�شتوى  على  ال�شيارات  �شيانة  اإن  وا�شاف   . ملعر�ص اأوتوميكانيكا دبي 2013 
دول منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي التي تت�شم مبناخ يتطلب تغيري البطاريات والإطارات وغريها من املكونات 
الأخرى ب�شكل منتظم وهو ما ي�شاعد يف منو ال�شناعة با�شتمرار ..م�شريا اىل ان اأوتوميكانيكا دبي ميثل فر�شة 
اأبرز ال�شركات الدولية يف هذه ال�شناعة اإىل الفر�ص املحتملة الهائلة يف املنطقة كما يوفر  هامة لتوجيه اهتمام 
مل�شنعي وموردي املكونات منرا مميزا للتوا�شل مع ال�شارين من جميع دول ال�شرق الأو�شط. كما تفيد الأبحاث اأن 
دولة الإمارات واململكة العربية ال�شعودية ي�شكالن اأكر اأ�شواق مكونات املركبات يف منطقة اخلليج حيث ي�شتحوذان 
ال�شوق  الإم��ارات  الثالثة. وتعد  املرتبة  الكويت  ال�شوق الإجمايل فيما حتتل  باملائة من حجم   78 معا على ن�شبة 
الأكر لإعادة الت�شدير يف منطقة اخلليج حيث تعيد ت�شدير ما ن�شبته 60 باملائة من �شادرات مكونات املركبات اإىل 
وجهات اأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا .. وتعد �شافلر جروب من امل�شاركني الدائمني يف املعر�ص حيث 
ت�شتعر�ص من خالل املعر�ص التجاري ت�شكيلتها من املنتجات عالية الدقة للمركبات. وقال لواني�شفرانتزوغلو من 
�شافلر جروب نحر�ص دائما على امل�شاركة يف اأوتوميكانيكا دبي لأنه ميثل بالن�شبة لنا الو�شيلة الأف�شل للو�شول 
اإىل اأ�شواق جديدة على م�شتوى املنطقة ل �شميا واأنه ي�شتقطب ال�شارين من العديد من الدول املجاورة ونتطلع اإىل 

اإبرام �شفقات جتارية كرى هذا العام.
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العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  233/ 2013 -عمايل- م ع- �س- اأظ

المارات      اجلن�شية:  واحلدادة  للحام  املن�شورى  حميد  عبداهلل   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  بنغالدي�ص  اجلن�شية:  مياه  توكا  ليت  عليه:عبداملجيد  امل�شتاأنف 
توكا  ليت  اعالنه/عبداملجيد  املطلوب  امل�شتاأنف    احلكم  الغاء   : ال�شتئناف 
ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  بنغالدي�ص   اجلن�شية:  مياه 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3281 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/24 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
�شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-حمكمة العمالية   
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 551 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�شرت  �شركة  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  راوو  فيالجنيني  بريا  مدعي/ 
الدعوى:  المارات مو�شوع  ايه اجلن�شية:  بيه  ا�ص  ا�شو�شيت تريموا مبيانتي 
مبيانتي  تريموا  ا�شو�شيت  ا�شرت  �شركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
ا�ص بيه ايه اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/3/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 291 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

�شركة  عليه:  اجلن�شية: م�شر مدعي  علي ح�شني  احمد حممد  علي  مدعي/ 
زاقوت للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �شركة زاقوت للمقاولت وال�شيانة العامة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3603 /2012    عم جز- م ع- ب- اأظ

ال�شراع  الدين احمد اجلن�شية: بنغالدي�ص  مدعي عليه:  ام دي فقر  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الزرق 
عمالية املطلوب اعالنه/ ال�شراع الزرق للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اجل(  بالن�شر)كاخر  عنوانه: 
املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا  الثالثاء  وحددت املحكمة يوم 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 320 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شوخ ديب دهار بابول دهار اجلن�شية: بنغالدي�ص  مدعي عليه: �شركة 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكة  للخ�شار  اطل�ص 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/�شركة اطل�ص للخ�شار والفواكة 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  العمالية �شخ�شيا  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة 
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 

2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 588 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

املعامل  عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�شية:  عبدالرحمن  ليتون  مدعي/ 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/املعامل للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/27
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية مدينة حممد بن زايد �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 2013/3/03
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 408 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جري الديني رو�شالي�ص دينزو اجلن�شية: الفلبني  مدعي عليه: كرافتد 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  كرافتد  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �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 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )  2012/3451( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الوىل  امام جلنة ف�ص 
وامل��رف��وع��ة م��ن امل��دع��ى/ �شيد حم��م��د امل��و���ش��وي وذل���ك اعالن 
املدعى عليه /جنم ال�شم�ص  لالأثاث امل�شتعمل ن�شراً وقد حتدد 
لنظر الدعوى جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/4/3 يف ال�شاعة 

6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2011/2586

املحكوم عليه: �شركة ابن البيطار التجارية العنوان: بالن�شر
 نعلمكم انه يف تاريخ 2013/2/11 قد حكمت عليكم جلنة ف�ص املنازعات 
املذكورة اعاله  الدعوى  اليجارية /ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري يف 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ال���ش��الم��ي   ابوظبي  : م�شرف  ل��ه  املحكوم  ل�شالح 
ي��وؤدي للمدعي مبلغا مقداره 1500 دره��م )ال��ف وخم�شمائة دره��م (  بان 
والزمتها كذلك مب�شروفات الدعوى و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.    
حكما قابال لال�شتئناف خالل 15 يوم اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

امل�شتند.

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

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
يف الدعوى رقم 2012/615 جتاري كلي

 املدعى/ بنك ام القيوين الوطني �ص م ع 
 املدعى عليها: اآمنه خمي�ص بالل مبارك 

اطراف  م��ع  م�شرتكة  خ��رة   جل�شة  عقد  تقرر  ق��د  بانه  العلم  يرجى 
متام  يف   2013/3/21 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي���وم  اع���اله  امل��ذك��وة  ال��دع��وى 
ال�شاعة  4.30 م�شاء وذلك مبقر اخلرة الكائن ببناية الحتاد )وزارة 
الطاقة( الطابق التا�شع مكتب 902 خلف �شتي �شنرت ديرة- دبي- وذلك 

لالطالع على ا�شول امل�شتندات التي بحوزة كل طرف.
عبداهلل فايز ال�ضام�ضي
اخلبري املنتدب

اعــــالن اجتماع خربة

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 237 /2013-جت جز- م ر-ب- ع ن

�شلطان  علي  قانونا  وميثلها  ال�شيارات  لتاجري  كار  موف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ار�شاد  المارات مدعي عليه: حممد  وبوكالة ها�شم ح�شن عبداهلل اجلن�شية: 
درهم      600 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  هندي  اجلن�شية:  ماليكا  تايال 
املطلوب اعالنه/  حممد ار�شاد تايال ماليكا اجلن�شية: هندي عنوانه: بالن�شر 
اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً 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 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 78 /2013-جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ احمد �شيف عبدالرحمن النا�شري اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  حممد  عبداهلل  �شقر 
260000 درهم - تعوي�ص مببلغ 10000درهم املطلوب اعالنه/  �شقر عبداهلل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  حممد 
موعدا   2013/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة  املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف التظلم رقم  2012/45 تطلم 2012/675 اأ عري�سة- م ر-ب- ع ن

هاين   : �شده   املتظلم  ال�شودان  اجلن�شية:  واخرون  يو�شف  �شليمان  املتظلم/ 
املطلوب  املحاماة  اتعاب  التظلم:  �شوريا   مو�شوع  حمدان واخرون اجلن�شية: 
�شوريا      اجلن�شية:  احلمداين  هاين  بوكالة  احلمدان-  ن�شار  دينا  اعالنه/ 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املتظلم اقام املتظلم املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثنني املوافق 2013/4/1 موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�شور امام 
او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة  البتدائية  العني  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة 
بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/17م.
المور امل�ستعجلة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/45 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
بنغالدي�ص      : اجلن�شية  ا�شالم  �شامول  حممد  مياه  �شليم  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للنظافة  اخلليج  دانه   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للنظافة  اخلليج  دانه  اعالنه:  
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/973 عم جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/4/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 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 اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10744 بتاريخ   2013/3/19     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  350/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : البحرية الوطنية للتاأمني اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:عبدالباقي 
ال�شودان  الغفاري واخرون اجلن�شية:  ابودر  ابني  الو�شي عن  مريغني ب�شفتي 
مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم على مبلغ وقدره 250000 درهم املطلوب اعالنه/

فرمان اهلل �شويبدار خان اجلن�شية: باك�شتان     العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/689 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/25 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر ال 
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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/515   

ال��ق��واري��ط   )جمهول  ال��ي��ه: خ��ال��د عطيه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر/دام��ا���ص للعقارات 
حمل القامة(  فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد 
بذمته)21.838درهم( كبدل ايجار عن ال�شقه رقم 106 بال�شافة اىل جتديد 
عقد اليجار و�شداد ما تر�شد بذمته حتى تاريخ الخالء او جتديد العقد 
خالل 30 يوما من تاريخه مع الحتفاظ بكافة احلقوق  القانونية الخرى، 
ننذركم  فاننا  يوما   30 خالل  والتجديد  بال�شداد  التزامكم  عدم  حالة  ويف 
عليكم  امل�شتحق  الر�شيد  ب�شدا  الزامكم  مع  املوؤجرة  العني  اخالء  ب�شرورة 

وكافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب حتى تاريخ الخالء.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/208 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شوخانيك  دني�ص  ال�شيدة:  الم���ارات  اجلن�شية:  النعيمي  ع��ب��داهلل  �شامل  ماجد 
ف�شخ   : يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وط��ل��ب  امل��ان��ي��ا     اجلن�شية: 
التجاري )ام تيك ملقاولت الطرق  /ذ.م.م   ال�شم  �شراكة وت�شفية يف  عقد 
        )6895( رق��م  حت��ت  القيوين  ام  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة   )
ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

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  10744 بتاريخ 2013/3/19     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/915  عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه   /1- �شركة �شفريات العوي�ص- وميثلها حممد نا�شر العوي�ص   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جول ن�شال ح�شن احمد اجلد    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )61905 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى )2013/38612(.  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/3/24 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل، 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/736  ا�ستئناف مدين

امل�شتاأنف �شدهما/1- مقبل بن خلفان بن عبدالرحمن اخللف 2-  اىل 

امل نا�شر عبدالرحمن اخللف  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتانف 

ق��د ق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ق��د مت اح��ال��ة الدعوى 

للتحقيق وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/3/21 

   ch2E.23 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الطعون    

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2463 /2012 تنفيذ عمايل

  ZB0T81 -  1    :م�سل�سل عام
اىل املحكوم عليه /او�شتني ا�شميث - ل��ورد ال ال بيه- ابوظبي- الم���ارات   عنوانه : 
بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2011/506( ل�شالح املدعي)�ضارة بابكر 
عبداملحمود العربي- ال�ضودان  ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة  ان احلكم  املحدد لذلك، ومبا  الر�شم  املذكور، ودفع 
حت�شيله:176.854  املطلوب  املبلغ   -1 اخلدمة   نهاية  �شهادة   +  )%5( مالية+الفائدة 
درهم �شامل الر�شوم الق�شائية 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله 
املجموع :176.854 درهم �شامل الر�شوم الق�شائية    لذا فانت مكلف باحل�شور  امام 
هذه املحكمة للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/3/27م. لتنفيذ 
الجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  ، ويف حاله تخلفك  اع��اله  ذك��ر  م��ا 

القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/27.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: فر�ضاتيل تيم للتجارة )�ص.ذ.م.م(.
العنوان: حمل  2،3،4  ملك �شركة برتول المارات الوطنية املحدودة ) اينوك( بر 
دبي- املمزر    ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 580050  رقم 
القيد بال�شجل التجاري: 80021 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأعاله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2011/11/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2011/11/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني حار�ص و�ضركاه لتدقيق احل�ضابات  العنوان: مكتب رقم 604ملك 
ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية(ديرة- بور �شعيد   هاتف: 2959958 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����ص/2959945   04

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10744 بتاريخ 2013/3/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: حار�ص و�ضركاه لتدقيق احل�ضابات
العقارية(    ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم  العنوان: مكتب رقم 604ملك    
ب��ور �شعيد  هاتف: 2959958 04 ف��اك�����ص/2959945 04  مبوجب ه��ذا تعلن  دي��رة- 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
فر�ضاتيل تيم للتجارة )�ص.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2011/11/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2011/11/23  وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ مروان �شليمان 
اردين  ال���رتات���ب���ني-  ع�����واد 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج���واز �شفره  
   )288118( رق�������������م     
�شادر من الردن  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/8389013
فقدان جواز �سفرت

ف��ق��د امل��دع��و/ حم��م��د توحيد 
الكرمي ين حممد عبدالكرمي  
- بنغالدي�ص اجلن�شية  -  جواز 
�شفره  رق��م     )108054(   
����ش���ادر م���ن ب��ن��غ��الدي�����ص  من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم     055/1837473 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ام��ي��د علي 
هندي   - ������ش�����ري    ج������ول 
اجلن�شية  -  ج��واز �شفره  
رق�����م     )1309826(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/2653192
فقدان جواز �سفرت

اقبال  �شهيل  امل��دع��و/  فقد 
دار اقبال دار   - باك�شتاين 
اجلن�شية  -  جواز �شفره  رقم     
�شادر      )7992731(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/3397710

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ خليل الرحمن 
باك�شتاين   - فوجدار احمد 
اجلن�شية  -  جواز �شفره  رقم     
�شادر      )4100241(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/9928760

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت امل���دع���وة/ ن����ورا وليد 
اجلن�شية-  ���ش��وري��ة   - ال��ع��ون 
ج��واز �شفرها رق���م    -  جواز 
   )1149384( رق��م  �شفره  
يجده  من  �شوريا   من  �شادر 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 050/2331152

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت امل������دع������وة/ ل���وب���اب���او 
������ش�����ني م�����وه�����ى-اث�����ي�����وب�����ي�����ة 
رقم  �شفره   ج��واز  اجلن�شية- 
من  ����ش���ادر     )921380(
ي���ج���ده عليه  اث���ي���وب���ي���ا  م����ن 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 050/5837266

فقدان جواز �سفرت
�شو�شانا  امل�����دع�����وة/  ف���ق���دت 
���ش��ارول  -فلبينية  دوم����الوج 
رقم  �شفره   ج��واز  اجلن�شية- 
من  ���ش��ادر   )2421738(
ال���ف���ل���ب���ني  م����ن ي���ج���ده عليه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 055/5506626
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ملتقى  مناف�شات  ال��دول��ة  ت�شدرت 
للمعاقني  الثالث  ال��دويل  ال�شارقة 
 20 اأم�ص..بر�شيد  اختتمت  التي 
32 ف�����ش��ي��ة و  م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة و 
البطولة  يف  و�شارك  برونزية.   38
للمعاقني  الثقة  ن��ادي  نظمها  التي 
ب��رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة.. 327 
23 دولة.  لع��ب��ا ولع��ب��ة مي��ث��ل��ون 
وال����دول امل�����ش��ارك��ة ه��ي .. الإم����ارات 
والكويت  وال�����ش��ع��ودي��ة  وف��ل�����ش��ط��ني 
اإ�شافة  وفنلندا  واليونان  واجلزائر 
وال�شويد  ب��ل��غ��اري��ا  و  ال���ي���اب���ان  اإىل 
والكامريون  واأمل���ان���ي���ا  و���ش��ل��وف��اك��ي��ا 
والعراق والرويج  �شوي�شرا  بجانب 
واململكة  وم�شر  وفنزويال  وتون�ص 
وب��رون��اي وليبيا.  واإي����ران  امل��ت��ح��دة 
و   100 على  املناف�شات  وا�شتملت 
و  واأل������ف   800 و   400 و   200
بجانب  م��رت  اآلف  وخم�شة   500
قر�ص  �شوجلان  امل��ي��دان  مناف�شات 
فئات  ..وت�������ش���م���ل  اجل����ل����ة  ال����رم����ح 
الإعاقة احلركية والب�شرية وال�شلل 
الدماغي والإعاقة الذهنية والبرت..
البطولة  حت��ك��ي��م  يف  ����ش���ارك  ف��ي��م��ا 
60 ح��ك��م��ا وي��راق��ب��ه��ا دول��ي��ا طارق 
املراقبني  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ش��وي��ع��ي 

الدولية. و حقق الالعب الماراتي 
مناف�شات  ذه��ب��ي��ة  ال��ب��ل��و���ش��ي  يحيى 
وحقق  ت���ي   46 ل��ل��ف��ئ��ة  م���رت   100
دفع  ذهبية  عباد  عباد علي  الالعب 
..فيما  اف   36  -  37 للفئة  اجللة 
املطرو�شي  م��رمي  الالعبة  ح�شدت 
مناف�شات  يف  ذهبيتني  ميداليتني 
دفع اجللة ورمي القر�ص للفئة 46 
36 اف وانتزعت الالعبة   - 44  -
�شهام الر�شيدي ذهبية رمي القر�ص 
الالعبة رمي  وف��ازت  54 اف  للفئة 
 400 مناف�شات  بذهبية  البلو�شي 
الالعبة  ونالت  تي   20 للفئة  مرت 
م���رمي ح�����ش��ن ذه��ب��ي��ة األ����ف و 500 
ف���ازت يف  .. فيما  ت��ي   20 م��رت فئة 
مناف�شات دفع اجللة الالعبة عائ�شة 
�شامل بذهبية فئة 36 اف . واحتلت 
بر�شيد  ال��و���ش��ي��ف  م���رك���ز  اإي�������ران 
و  ف�شة   12 و  ذهبية  ميدالية   20
جاء  برونزية..بينما  ميدالية   14
الثالث  امل��رك��ز  يف  العراقي  املنتخب 
ملونة.  م���ي���دال���ي���ة   28 ب���ر����ش���ي���د 
واأ������ش�����اد ط������ارق ���ش��ل��ط��ان ب����ن خ����ادم 
رئي�ص  للمعاقني  الثقة  نادي  رئي�ص 
باجلهود  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة يف 
حتقق  ما  اأن  اإىل  البطولة..م�شريا 
من جناح هو نتيجة ت�شافر اجلهود 

والعمل بروح الفريق الواحد. واأكد 
اأن دولة الإم��ارات جنت العديد من 
خا�شة  امللتقى  تنظيم  من  الفوائد 
ب��اأف�����ش��ل لع��ب��ي العامل  الح��ت��ك��اك 
التي  املتميزة  التنظيمية  واخل��رات 
اأندية  يف  العاملة  الكوادر  اكت�شبتها 
العامل  اأنظار  توجه  بجانب  الدولة 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل 
اأك���ر الأح����داث  ق����ادرة ع��ل��ى تنظيم 
اإىل  العاملية. ووجه ابن خادم �شكره 
البطولة  يف  امل�شاركة  الوفود  روؤ�شاء 

وال�����ش��ك��ر اإىل و���ش��ائ��ل الإع����الم على 
التي  البطولة  يف  املكثف  ت��واج��ده��ا 
جناحات  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  �شريك  تعتر 
اأ�شاد  جانبهم  من   . الإرادة  فر�شان 
البطولة  يف  امل�شاركة  الوفود  روؤ�شاء 
والفني  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي  ب���امل�������ش���ت���وى 
باقر  ال��ك��رمي  عبد  واأ���ش��اد  للبطولة 
العراقي  ال���وف���د  رئ��ي�����ص  ال��ه��ا���ش��م��ي 
الثقة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  ب��ج��ه��ود 
الإمارات لريا�شة  للمعاقني واحتاد 
امل���ع���اق���ني وب���ال���ت���واج���د امل��ك��ث��ف من 

املجتمع  يعرف  الإع��الم مبا  و�شائل 
الإع���اق���ة  ذوي  وق�������درات  مب���واه���ب 
اأنف�شهم ويف قدراتهم  لبث الثقة يف 
املعاقني  بق�شايا  املجتمع  وت��وع��ي��ة 
رئي�ص  امل����زوغ����ي  حم���م���د  وث���م���ن   .
ال��وف��د ال��ت��ون�����ش��ي ال��ن��ج��اح��ات التي 
بالبطولت  امللتقى..م�شيدا  حققها 
الدولة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
متكامل  ع����م����ل  ف�����ري�����ق  وج������ه������ود 
والتجهيزات  ب���الإع���داد  ق���ام  ال����ذي 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة. وت��ق��دم ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
رعايته  على  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
نادي  واإىل  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��ك��رمي��ة 
ال�شيافة  كرم  على  للمعاقني  الثقة 
وح�شن ال�شتقبال. و�شهد مناف�شات 
اأحمد   .. للبطولة  اخلتامي  ال��ي��وم 
ن��ا���ش��ر ال���ف���ردان اأم���ني ع���ام جمل�ص 
�شلطان  وط��ارق  الريا�شي  ال�شارقة 
ب���ن خ����ادم و���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي املهريي 
اأم�����ني ع����ام امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
ال�شويدي  �شامل  وخمي�ص  ال�شارقة 
والقرى  ال�����ش��واح��ي  دائ�����رة  رئ��ي�����ص 
هيئة  رئي�ص  ال�شويدي  �شيف  وهنا 
وخالد  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
امل�شاعد  العام  الأم��ني  املدفع  عي�شى 
والريا�شة  لل�شباب  العامة  للهيئة 
هيئة  عام  مدير  املدفع  �شامل  وعلي 
ودك���ت���ور مهند�ص  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
ال��ل��ي��م م��دي��ر ع���ام اجلمارك  را���ش��د 
واملوانئ واملناطق احلرة يف ال�شارقة 
وعدد من ممثلي الدوائر احلكومية 
ال���������ش����ارق����ة ومم����ث����ل����ي اجل����ه����ات  يف 
جمل�ص  واأع�شاء  للبطولة  الراعية 
. وكرم طارق  للمعاقني  الثقة  اإدارة 
اللجنة  رئ��ي�����ص  ب���ن خ����ادم  ���ش��ل��ط��ان 
الوفود  روؤ����ش���اء  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
امل�������ش���ارك���ة يف ال���ب���ط���ول���ة واجل���ه���ات 

الراعية والداعمة للبطولة. 

بن  �شلطان  ال�شيخ  م��ن  ودع���م  بتوجيهات 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
تنظم   ، ل��ل�����ش��ط��رجن  الأ�����ش����ي����وي  الحت�������اد 
لل�شطرجن  الأ����ش���ي���وي  الحت�����اد  اأك���ادمي���ي���ة 
اأ�شيا  م����درب����ي  و����ش���ق���ل  لإع��������داد  دورت�������ني 
�شرق  جنوب  منطقة  يف  وذل��ك  لل�شطرجن 
 ، الفلبينية  مانيال  مدينة  يف  ممثلة  اأ�شيا 
ممثلة  الأ�شرتالية  القارية  �شبه  ومنطقة 

يف مدينة ماليبورن . 
ياأتي تنظيم هاتني الدورتني يف اإطار خطة 
ال�شفراء  القارة  الفنية يف  الكوادر  تطوير 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني يف خمتلف  ق���اع���دة  وت���ط���وي���ر 
اإ�شتمرارية  يكفل  مب��ا  الأ���ش��ي��وي��ة  ال��ب��ل��دان 
الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  الأ����ش���ي���وي  ال��ت��ف��وق 

وبطولت العامل .
لالأكادميية  ال����ع����ام  الأم�������ني  ب������ادر  وق�����د 

الطاهر  ع��ل��ي  ه�����ش��ام  ����ش���ع���ادة  الأ����ش���ي���وي���ة 
واخلبري  ال���دويل  املحا�شر  م��ع  بالتن�شيق 
جريفا�ص  اإيف�شرتيو�ص  اليوناين  العاملي 
الدويل  ب��الحت��اد  امل��درب��ني  جلنة  �شكرتري 
يف  الرئي�شي  املحا�شر  ليكون  لل�شطرجن 

الدورتني.
تقام الدورة الأوىل يف مانيال خالل الفرتة 
من 22 حتى 26 مايو بينما تقام الدورة 

الثانية يف ماليبورن خالل الفرتة من 27 
مايو حتى الأول من يونيو 2013 ويتوقع 
م�شاركة 60 دار�ص ومدرب يف الدورتني . 

اجلدير بالذكر اأن جلنة املدربني بالحتاد 
الدويل ت�شنف درجات املدربني املعتمدين 
اإىل خم�ص فئات هي م��درب احت��ادي كبري 
– مدرب احتادي – ُمعلم احتادي – ُمعلم 

حملي – ُمعلم مبتدئني .

�شرح قواعد  الدورتني  املحا�شر يف  يتناول 
التدريب  امل���درب���ني وم��ن��اه��ج  األ���ق���اب  م��ن��ح 
احل��دي��ث��ة و���ش��رح اأف�����ش��ل ال��ط��رق لتطوير 
ال���ن���ا����ش���ئ���ني وت���ب�������ش���ي���ط ت��ع��ل��ي��م الأ����ش�������ص 
للنا�شئني  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العتناء  اأهمية  م��دى  و�شرح   ، واملبتدئني 
باجلوانب النف�شية والبدنية لإعداد لعبي 

واأبطال ال�شطرجن.

••  ابوظبي-وام:

مقر  يف  اأم�ص  �شباح  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  �شيف  الفريق  التقى   
التعاون  جمل�ص  ب���دول  ال�شرطية  الريا�شية  الحت����ادات  روؤ���ش��اء  ال����وزارة 
لدول اخلليج العربية على هام�ص م�شاركتهم يف الجتماع الثاين لروؤ�شاء 
الحتادات الريا�شية ال�شرطية لدول جمل�ص التعاون بدول اخلليج العربية 
اأن الجتماع  اأبوظبي. واأكد الفريق ال�شعفار  اأعماله اليوم يف  الذي اختتم 
يف  اخلليجي  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  يف  منه  املرجوة  الأه���داف  �شيحقق 
العامري  ن�شرة  بن  عبداهلل  امل�شت�شار  اللقاء  ح�شر  الريا�شية.  امل��ج��الت 
اإدارة  م��دي��ر  العو�شي  ح�شني  والعقيد  الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد  رئي�ص 
الداخلية والعقيد علي بوهندي ممثل  بالإنابة يف وزارة  العامة  العالقات 

الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. 

�سلط����ان ب�����ن �سخب��������وط ي�����دع������م تنظي��������م دورتي������ن 
ملدرب������ي �سطرن������ج اآ�سي�������ا

ال�سعفار يلتقي روؤ�ساء االحتادات الريا�سية ال�سرطية بدول جمل�س التعاون

اجتمع �شباح اأم�ص روؤ�شاء الحتادات الريا�شية ال�شرطية بدول جمل�ص التعاون 
لدول اخلليج العربية وذلك يف فندق فريمونت باب البحر باأبوظبي.

ال�شرطة  احت���اد  رئي�ص  ال��ع��ام��ري  ن�شرة  ب��ن  ���ش��امل  ع��ب��داهلل  امل�شت�شار  واف��ت��ت��ح 
الريا�شي رئي�ص وفد دولة الإمارات العربية املتحدة الجتماع ال�شنوي الثاين 
موؤكدا اأنه ياأتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول جمل�ص التعاون لدول 
الريا�شية  العربية وتوطيدا لأوا�شر الإخ��وة والتعاون بني الحت��ادات  اخلليج 

لل�شرطة بدول املجل�ص.
ورحب امل�شت�شار العامري يف كلمته بحفل الفتتاح بروؤ�شاء وممثلي الحتادات 
ال�شرطة الريا�شية بدول التعاون ونقل لهم حتيات القيادة ال�شرطية ومتنياتها 
لهم بطيب الإقامة يف بلدهم الثاين دولة الإم��ارات العربية املتحدة ولأعمال 

اجتماعهم التوفيق والنجاح.
اخلليجية  ال�شرطية  بالريا�شة  الرتقاء  يف  ي�شهم  مبا  الجتماع  اأهمية  واأك��د 
وحتقيق الأهداف امل�شرتكة مبا يحقق م�شرية التطوير املن�شودة لتنه�ص باملهام 
املوكلة ومبا يدعم تطلعات واأهداف وزراء الداخلية بدول املجل�ص وحتقيق رغبة 
الحت��ادات الريا�شية ال�شرطية اخلليجية يف التطوير والتقدم ودعم احلركة 

الريا�شية يف دول املجل�ص بوجه عام والريا�شة ال�شرطية بوجه خا�ص.
لدول  التعاون  ملجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  ممثل  بوهندي  علي  العقيد  األقى  كما 
اخلليج العربية كلمة توجه فيها بخال�ص ال�شكر والتقدير اإىل دولة الإمارات 
العربية املتحدة على ا�شت�شافة هذا الجتماع وح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة 
دائما على  التي عودتنا  الإم���ارات  دول��ة  بغريب على  لي�ص  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا 
الأمني  ال��زي��اين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  حتيات  ونقل  ال�شيافة  ك��رم 
لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأم��ني  الهاجري  ه��زاع  والعقيد  التعاون  ملجل�ص  العام 
العامري لإجناح  امل�شت�شار عبداهلل  التي بذلها  الأمنية مقدرا ومثمنا اجلهود 

هذا الجتماع.
وقال اإن الجتماع �شيناق�ص العديد من املو�شوعات التي تهم ال�شاأن الريا�شي 
التو�شيات  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  وخراتهم  اهتمامهم  جل  يولونه  وال��ذي 
املنا�شبة والتي �شيتم عر�شها على وكالء وزارات الداخلية بدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واأ�شاف اأن وزراء الداخلية بدول املجل�ص اأقروا يف اجتماعهم الواحد والثالثني 
الذي عقد يف الريا�ص تو�شيات الجتماع الأول لروؤ�شاء الحتادات الريا�شية 
املجل�ص  ب��دول  الداخلية  وزارات  على  تعميمها  ومت  التعاون  ب��دول  ال�شرطية 

متمنيا اأن تتكلل اأعمال الجتماع بالتوفيق وحتقيق الأهداف امل�شرتكة.
بعد ذلك بداأت اأعمال الجتماع حيث عقدت جل�شة العمل الأوىل ومت خاللها 
الدول  من  املقدمة  واملقرتحات  العمل  اأوراق  من  ع��دد  ومناق�شة  ا�شتعرا�ص 
الأع�شاء والتي تخدم الريا�شة ال�شرطية اخلليجية. ويف جل�شة العمل الثانية 
باإعداد  اخلا�شة  التدريبية  ل��ل��دورات  الزمني  الرنامج  تفعيل  مناق�شة  متت 
دول  الحت����ادات يف  ب��ني  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  اآل��ي��ة  ومناق�شة  الريا�شية  ال��ك��وادر 
املجل�ص ..واعتمد املجتمعون ورقة عمل مقدمة من احتاد ال�شرطة الريا�شي 
بوزارة الداخلية يف دولة األإمارات العربية املتحدة حول تاأهيل وتدريب منت�شبي 

ال�شرطة يف املجال الريا�شي بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.
حيث  املجل�ص  ب��دول  الريا�شية  ال�شرطة  احت���ادات  روؤ���ش��اء  الجتماع  يف  �شارك 
مملكة  وف��د  ال�شرطة  احت���اد  رئي�ص  اخل��ي��اط  عبدالعزيز  خ��ال��د  امل��ق��دم  ت��راأ���ص 
البحرين .. وتراأ�ص اللواء الدكتور حممد بن عبداهلل املرعول رئي�ص الحتاد 
..و  ال�شعودية  العربية  اململكة  الداخلي وفد  الأمن  ال�شعودي لقوى  الريا�شي 
ال�شرطة  احت��اد  رئي�ص  م�شاعد  امل��زروع��ي  غ�شان  ب��ن  عبدامللك  العقيد  ت��راأ���ص 
رئي�ص  العطية  بن حمد  العميد خالد  ..وت��راأ���ص  �شلطنة عمان  الريا�شي وفد 
وتراأ�ص  ق��ط��ر..  دول��ة  وف��د  لل�شرطة  والعربي  القطري  الريا�شي  الحت��ادي��ن 
العقيد عبدالرحمن عبداملح�شن احلقان نائب رئي�ص احتاد ال�شرطة الكويتي 
وفد دولة الكويت. و�شم وفد دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ع�شويته كال 
والعميد  الريا�شي  ال�شرطة  نائب رئي�ص احتاد  املري  �شعيد  اللواء حممد  من 
الظاهري  دمل��وج  حميد  حممد  والعقيد  ج��اين  عبدالرحيم  حممد  عبدامللك 

والعقيد وليد علي يو�شف العلي.
التعاون  بدول  ال�شرطية  الريا�شية  الحت��ادات  لروؤ�شاء  الثاين  الجتماع  وكان 
دول  يف  ال�شرطية  الحت���ادات  بني  �شنوية  �شرطية  ريا�شية  بطولت  عقد  اأق��ر 
املجل�ص ح�شب اإمكانية كل دولة واأن تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بو�شع 

اآلية م�شرتكة لالرتقاء بجوانب اللياقة البدنية لرجل الأمن بدول املجل�ص.
كما اأو�شوا باأن تقوم الدول الأع�شاء بتقدمي مقرتحات لعناوين بحوث يف املجال 
الريا�شي ال�شرطي لإحالتها لهيئة جائزة الأمري نايف للبحوث الأمنية لدول 
املجل�ص للنظر يف طرحها للمت�شابقني لتقدمي بحوث تخدم املجال الريا�شي. 
اأوملبياد  ال�شرطية �شبه  اإقامة بطولة خليجية لالألعاب  واتفق املجتمعون على 
�شرطية ال�شباحة.. األعاب الدفاع عن النف�ص.. الرماية باأنواعها واألعاب القوى 
اأن تقوم وزارة الداخلية بدولة الكويت بتنظيم اأول  تقام كل اأربع �شنوات على 
بطولة يف عام 2015 مع مراعاة عدم تزامن تنظيمها مع بطولت يف املجال 
بالتوايل  اأن يكون تنظيمها  ال��دويل على  اأو  العربي  امل�شتوى  �شواء على  نف�شه 
من  املقدمة  الورقة  من  بال�شتفادة  املجتمعون  واأو�شى  الأع�شاء.  ال��دول  بني 
وزارة الداخلية يف دولة الإمارات احتاد ال�شرطة الريا�شي ب�شاأن تاأهيل وتدريب 
منت�شبي ال�شرطة يف املجال الريا�شي بدول املجل�ص واأ�شادوا مبا ت�شمنته تلك 
الورقة وباإجنازات الحتادات الريا�شية ال�شرطية يف الدول الأع�شاء لتحقيق 

اأهداف ال�شرتاتيجية الأمنية ال�شاملة.
واتفق املجتمعون على عقد الجتماع الثالث للجنة روؤ�شاء الحتادات الريا�شية 
وفد  رئي�ص  من  كرمية  بدعوة  البحرين  مملكة  يف  املجل�ص  دول  يف  ال�شرطية 

اململكة.
ال�شرطة  احت��اد  رئي�ص  العامري  ن�شرة  بن  عبداهلل  امل�شت�شار  ق��ام  اخلتام  ويف 

الريا�شي بتكرمي روؤ�شاء احتادات ال�شرطة امل�شاركني يف الجتماع.

 روؤ�ساء االحتادات الريا�سية ال�سرطية 
بدول التعاون يجتمعون يف اأبوظبي

امل��ن��ظ��م��ة لبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
ال�32  الطائرة  للكرة  اخلليجية  الأن��دي��ة 
وال���ت���ي ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا ن�����ادي ال���ع���ني خالل 
�شهر  من  ال�29  وحتى  ال�23  من  الفرتة 
مار�ص احلايل اجتماعا تن�شيقيا، يوم اأم�ص 
مبلعب  امللحقة  الجتماعات  بقاعة  الأول 
خليفة بن زايد بنادي العني، تراأ�شه غامن 
مبارك الهاجري رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة 
وح�شر  الريا�شية،  ل��الأل��ع��اب  ال��ع��ني  ن���ادي 
اإدارة �شركة نادي  الجتماع اأع�شاء جمل�ص 
النعيمي  واإب��راه��ي��م  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة، وه���اي���دن ���ش��ف��اي املدير 
املالية  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ص  لل�شركة  التنفيذي 
اللجنة،  وم���ق���رر  والإ����ش���ك���ان  وامل�����ش��رتي��ات 
اللجنة  رئ��ي�����ص  ال���ظ���اه���ري  ع��ت��ي��ق  وع��ب��ي��د 
و�شعيد  ال��ع��ام��ة،  وال���ع���الق���ات  الإع���الم���ي���ة 
الأمنية،  اللجنة  رئي�ص  العي�شائي  نا�شر 
واأح����م����د ���ش��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص جلنة 
رئي�ص  حمدان  نائل  والدكتور  املوا�شالت، 
اللجنة الطبية، وحممد �شعيد عربي رئي�ص 

جلنة ال�شكرتارية والتن�شيق العام.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ان��ت��ه��اء  وع���ق���ب 
للبطولة مبا�شرة عقد جمل�ص اإدارة �شركة 
الأخرى  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  العني  ن��ادي 
اج��ت��م��اع��ه ال���ث���اين ب��رئ��ا���ش��ة غ���امن مبارك 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  ال��ه��اج��ري، 
لبطولة الأندية اخلليجية للكرة الطائرة، 
وبح�شور خمي�ص عبيد الكعبي نائب رئي�ص 
اليد،  ك���رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  الإدارة  جم��ل�����ص 
وعبدالعزيز اجلنيبي ع�شو جمل�ص الإدارة 
واإبراهيم  الأخ���رى،  الأل��ع��اب  ورئي�ص جلنة 
ورئي�ص  الإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وامل�شرتيات  وال�شلة  الطائرة  ال��ك��رة  جل��ان 
اإىل جانب املدير التنفيذي لل�شركة هايدن 

�شفاي.
ومت خ����الل الج���ت���م���اع م��ن��اق�����ش��ة الأم�����ور 
بالإ�شافة  تاأ�شي�شها  منذ  بال�شركة  املتعلقة 
اىل عدة اأجندة حول القرارات والتو�شيات 
جانب  اإىل  الأول،  الج��ت��م��اع  يف  ال�����ش��ادرة 
ال�شتثمارية،  ب��امل�����ش��اري��ع  املتعلقة  الأم����ور 

ف�����ش��اًل ع���ن م��ن��اق�����ش��ة ال�������ش���وؤون الإداري������ة 
واملالية والأو�شاع الفنية للفرق الريا�شية 
الوقوف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأل���ع���اب،  مبختلف 
على التجهيزات للبطولة اخلليجية وعمل 
جميع اللجان بالبطولة. وبدوره اأكد غامن 
كان  املنظمة  اللجنة  اجتماع  اأن  الهاجري 
والطالع  اللجان  عمل  تفعيل  اإىل  يهدف 
على ما مت اجنازه من اأعمال، والعمل على 
امل�شاركة  الفرق  لكافة  الراحة  �شبل  توفري 
م�شرفة  ب�شورة  للظهور  �شعياً  بالبطولة، 
ال��ت��ي ظ��ل��ت تتبواأ  ال���دول���ة  ب�����ش��م��ع��ة  ت��ل��ي��ق 
مكانة رائدة يف املحافل الدولية وامل�شاركات 
وا�شحة  روؤي���ه  هناك  م�شيفاً:  اخل��ارج��ي��ة، 
لنادي العني نتطلع من خاللها اإىل حتقيق 
الريادة يف جميع املنا�شبات الريا�شية. وقال 
�شركة  اإدارة  جمل�ص  اجتماع  اإن  الهاجري 
اأعقب  وال���ذي  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  ال��ع��ني 
من  مت  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  اجتماع 
العاملة  اللجان  خالله الطالع على عمل 
التقارير  ومناق�شة  اخلليجية  بالبطولة 

متت  كما  اللجان  جميع  قبل  م��ن  املقدمة 
للمرحلة  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  مناق�شة 
اأبوظبي  م���ع جم��ل�����ص  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق��ادم��ة 
�شيتم  قادمه  م�شاريع  عدة  وهناك  للتعليم 
نحو جيد  على  الرتبية  مع قطاع  تفعيلها 
الريا�شية  الأل����ع����اب  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب 

الأخرى.
وامتدح الهاجري الدور الكبري الذي ظلت 
معرباً  بالبطولة،  العاملة  اللجان  به  تقوم 
عن اأمنياته بالتوفيق ملمثلي الدولة العني 
لتقدمي  اخلليجية  البطولة  يف  وال�شباب 
الكرة  ب�شمعة  يليق  ال���ذي  امل�����ش��رف  الأداء 

الطائرة الماراتية.
ال��ع��ني للبطولة،  ا���ش��ت��ع��دادات ف��ري��ق  وع���ن 
قال:  ال�شتعدادات مت�شي على قدم و�شاق 
والذي  العني  لطائرة  الأول  الكرة  بفريق 
ف�����ش��اًل عن  خ���ارج���ي،  مع�شكر  ان��خ��رط يف 
املميزة  العنا�شر  بعدد من  تدعيم �شفوفه 
املرحلة  خ����الل  وم���واط���ن���ني  اأج����ان����ب  م���ن 
املا�شية، ونتمنى التوفيق للعني يف الظهور 

البطولة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول  اجل���ي���د 
لإ���ش��ع��اد اجل��م��اه��ري ال��ع��ي��ن��اوي��ة ع��ل��ى نحو 
الإماراتية  الطائرة  الكرة  وحمبي  خا�ص 

ب�شورة عامة. 
مدير  النعيمي  اإب��راه��ي��م  اك��د  جانبه  وم��ن 
اأكملت  ال���ع���ام���ل���ة  ال���ل���ج���ان  اأن  ال���ب���ط���ول���ة 
حت�شرياتها ل�شت�شافة الن�شخة ال�32 من 
الطائرة،  للكرة  اخلليجية  الأندية  بطولة 
اللجان  اأع�����ش��اء  ج��م��ي��ع  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف 
ي��ت�����ش��ل��ح��ون باخلرة  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
التنظيمية اجليدة التي �شتعينهم كثرياً يف 

حتقيق الأهداف املرجوة تنظيمياً . 
الطائرة  ج���اه���زي���ة  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأك������د 
البطولة حيث مت  العيناوية خلو�ص غمار 
التعاقد اأخرياً مع مدرب منتخب المارات 
لل�شربي  ق��ري��ق��ري ري���ز خ��ل��ف��اً  ال��ب��ول��ن��دي 
ت��ن��ظ��ي��م م��ع�����ش��ك��ر خارجي  ك��م��ا مت  م��ي��الن 
الفرتة  خالل  بالدوحة  البطولة  بدء  قبل 
مار�ص  �شهر  م��ن  ال�19  وح��ت��ى  ال�11  م��ن 

احلايل.

ال�ضتعدادات مت�ضي على قدم و�ضاق

الهاجري: نتطلع اإىل الظهور امل�سرف يف بطولة الطائرة اخلليجية

االإمارات تت�سدر مناف�سات ملتقى ال�سارقة الألعاب القوى للمعاقني 
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املا�شي  اجلمعة  ي��وم  م�شاء  اختتمت 
الدور  من  الأول  الأ�شبوع  مناف�شات 
العمرية  امل���راح���ل  ل���دوري���ات  ال��ث��اين 
ل��ل�����ش��ط��رجن وال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت���اد 
مب�شاركة  ل���ل�������ش���ط���رجن  الإم������������ارات 
الأندية  م���ن  ولع���ب���ة  لع���ب���اً   192
والعني  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ال�شطرجنية 
والفجرية  وعجمان  وال�شارقة  ودب��ي 
وفتيات العني ودبي وال�شارقة وراأ�ص 
اأ�شبوعياً كل يوم  اخليمة والتي تقام 
جمعة و�شبت من كل اأ�شبوع وت�شتمر 

حتى يوم 27 من ال�شهر القادم .
�شمن  م���ب���اري���ات   8 اأق���ي���م���ت  ح���ي���ث 
لدوريات  الأول  الأ���ش��ب��وع  مناف�شات 
والتي  العمرية  للمراحل  ال�شطرجن 
وهي  ال����دول����ة  م�����دن   4 يف  اأق���ي���م���ت 
العا�شمة اأبوظبي وال�شارقة وعجمان 
النتائج  اأ�شفرت  وراأ���ص اخليمة حيث 

على النحو التايل :
ففي دوري ال�شبال حتت 10 �شنوات 
فعلى �شالة نادي اأبوظبي لل�شطرجن 
والثقافة التقى فريق اأ�شبال اأبوظبي 
اأ�شبال  ب��ف��وز  ال��ل��ق��اء  وان��ت��ه��ى  ودب����ي 
دبي  فريق  على  لل�شطرجن  اأبوظبي 
�شالة  وع��ل��ى   ،  1.5-2.5 بنتيجة 
والثقافة  لل�شطرجن  ع��ج��م��ان  ن���ادي 
العني  ن������ادي  ف���ري���ق  اأ����ش���ب���ال  ف�����از   ،
ل��ل�����ش��ط��رجن وال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ى �شاحب 
الأر�ص بنتيجة 3-1 ، فيما ا�شتطاع 
الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  فريق  اأ�شبال 
الكاملة  النتيجة  حتقيق  لل�شطرجن 
فريق  �شيفة  ع��ل��ى  4-�شفر  وف����وزه 
واأدار   . ل��ل�����ش��ط��رجن  ال��ف��ج��رية  ن����ادي 
لقاءات دوري الأ�شبال كل من احلكم 

ال������دويل- ع��م��ر ال��ع��و���ش��ي والحت����اد 
واملحلي-  ع��ل��ي  اآل  ع��ام��ر  ال�����دويل- 

من�شور التميمي. 
نادي  فريق  الأ�شبال  دوري  ويت�شدر 
بر�شيد  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة 
الثاين  ب��امل��رك��ز  وي���اأت���ي  ن��ق��ط��ة   11
واأبوظبي  ال���ع���ني  ف��ري��ق��ا  وال���ث���ال���ث 
بر�شيد 9 نقاط ويتفوق العني بفرق 

الطاولت. 
اأما دوري ال�شبالت حتت 10 �شنوات 
فعلى �شالة نادي فتيات راأ�ص اخليمة 
ال��ت��ق��ى ���ش��ب��الت ف���ري���ق ن�����ادي راأ�����ص 
ل��ل�����ش��ط��رجن ون������ادي العني  اخل��ي��م��ة 
، ح��ي��ث ان��ت��ه��ى ال��ل��ق��اء ب��ف��وز الفريق 
انتهت  3-1، فيما  بنتيجة  العيناوي 
فريقي  ���ش��ب��الت  ب��ني  م��ب��اراة  نتيجة 
فتيات ال�شارقة والفجرية لل�شطرجن 
بفوز فتيات ال�شارقة بنتيجة 4-�شفر 

بالتغيب .

وقامت باإدارة مباريات دوري ال�شبالت 
ك��ل م��ن حكم الحت���اد ال���دويل- هند 
حيث  ب����وخ����اط����ر.  ورمي  ال��ن��ع��ي��م��ي 
يت�شدر دوري ال�شبالت فريق فتيات 
نادي ال�شارقة بر�شيد 8 نقاط وياتي 
باملركز  لل�شطرجن  دبي  فتيات  فريق 
الثاين بر�شيد 6 نقاط ولديه مباراة 
موؤجلة فيما ياأتي فريق فتيات نادي 
النقاط  بنف�ص  الثالث  باملركز  العني 

وتاأخرة بفرق طاولة عن دبي.
�شنة   14 حت��ت  النا�شئني  دوري  ويف 
التقى يف دار العا�شمة فريقا نا�شئني 
ن������ادي اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ط��رجن ودب����ي 
لل�شطرجن وانتهى اللقاء بفوز فريق 

العا�شمة اأبوظبي بنتيجة 1-3.     
فريق  ف����از  ال��ب��ا���ش��م��ة  الإم��������ارة  ويف 
الفجرية  نا�شئي  على  ال�شارقة  ن��ادي 
2.4-�شفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
كل  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  دوري  ل���ق���اءات  واأدار 

م���ن احل��ك��م ال�����دويل- ج��م��ال قا�شم 
والحت������اد ال������دويل- ف��ي�����ش��ل حممد 

عبداهلل.
ل������دوري  الأول  ال��������دور  خ����ت����ام  ويف 
فريق  ج��اء  �شنة   14 النا�شئني حتت 
باملركز  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي 
جاء  ف��ي��م��ا  ن��ق��اط   9 ب��ر���ش��ي��د  الأول 
الثاين  باملركز  اأبوظبي  نا�شئي  فريق 
بر�شيد 7 نقاط ودبي ثالثاً بر�شيد 

5 نقاط.
النا�شئات  دوري  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
ل��ق��اء فريقا  ان��ت��ه��ى  ���ش��ن��ة   14 حت��ت 
وراأ���ص اخليمة  ال�شارقة  ن��ادي  فتيات 
نادي  فتيات  ف��ري��ق  ب��ف��وز  لل�شطرجن 

ال�شارقة بنتيجة 4-�شفر بالتغيب.
دوري  م���ن  الأول  ال�����دور  خ��ت��ام  ويف 
يت�شدر  ���ش��ن��ة   14 حت���ت  ال��ن��ا���ش��ئ��ات 
فريق فتيات نادي ال�شارقة لل�شطرجن 
نادي  فريق  ويليه  نقاط   8 بر�شيد 
ف��ت��ي��ات دب���ي ب��امل��رك��ز ال��ث��اين بر�شيد 
فيما  موؤجلة  مباراة  ولديه  نقاط   4
ن����ادي الفجرية  ي��اأت��ي ف��ري��ق ف��ت��ي��ات 
وبر�شيد  الثالث  باملركز  لل�شطرجن 

نقطتني.
ي����وم اجلمعة  ه����ذا و���ش��ت��ق��ام م�����ش��اء 
املقبل مباراة واحدة موؤجلة يف دوري 
ال�����ش��ب��الت ي��ج��م��ع ب��ني ف��ري��ق فتيات 
ب�شالة  ل��ل�����ش��ط��رجن  ودب����ي  ال�����ش��ارق��ة 
نادي فتيات ال�شارقة وذلك يف ال�شاعة 
مت  ذل��ك  ع��دا  فيما  م�����ش��اًء  اخلام�شة 
تاأجيل جميع املباريات الأ�شبوع املقبل 
ال�����ش��ه��ر اجل����اري  م���ن   29 ي����وم  اىل 
نظراً لظروف الدرا�شة والمتحانات 

لالعبني والالعبات.

املختلفة  اه��ت��م��ام��ات��ه  م��ع  ت��وا���ش��ال 
دبي  اإم����ارة  يف  ال��ري��ا���ش��ي  بالن�شاط 
����ش���ج���ل جم���ل�������ص دب������ي ال���ري���ا����ش���ي 
ن���ادي دب���ي الدويل  زي����ارة اإىل م��ق��ر 
للريا�شات البحرية بهدف الوقوف 
النادي  وف���ع���ال���ي���ات  اأن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
املعوقات  ح��ول  كثب  ع��ن  وال��ت��ع��رف 
ت���واج���ه جمل�ص  ال���ت���ي  وامل�������ش���اع���ب 

الإدارة.
الريا�شي  دب���ي  جمل�ص  وف���د  و���ش��م 
الدكتور احمد �شعد ال�شريف الأمني 
الأن�شاري  وحممد  للمجل�ص  العام 
مدير اإدارة التميز املوؤ�ش�شي بالإنابة 
ال��ه��ن��داوي من�شق  وال��دك��ت��ور ع��م��ر 
يف  ك��ان  حيث  الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة 
باحلبالة  ن��ا���ش��ر  ع��ل��ي  ا�شتقبالهم 
وعلي  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
التنفيذي  املدير  غليطة  بن  جمعة 

بالوكالة.
باحلبالة  ن���ا����ش���ر  ع���ل���ي  وح����ر�����ص 
علي  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
الرتحيب بالوفد موجها ال�شكر اإىل 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
الدعم  علي  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص 
للن�شاط  ي��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ت���اب���ع���ة 
الريا�شي يف الإمارة وكذلك اجلهود 
ال���ق���ائ���م���ة م����ن ق���ب���ل ����ش���ع���ادة مطر 
رئ��ي�����ص جمل�ص دبي  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر 
من  امل�شتمر  وال��ت��وا���ش��ل  الريا�شي 

ق��ب��ل الأم����ني ال��ع��ام ال��دك��ت��ور احمد 
�شعد ال�شريف.

ال�شريف  �شعد  احمد  الدكتور  واأك��د 
التن�شيق  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  ال��زي��ارة  اأن 
ملختلف  ال��دوري��ة  واملتابعة  امل�شتمر 
مبينا  دبي  يف  والفعاليات  الأن�شطة 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اأن 
البحرية ميثل واحدا من الواجهات 
امل�����ش��رق��ة ل��ي�����ص ع��ل��ي يف الإم�����ارة اأو 
باأثره  العامل  بل  املنطقة اخلليجية 
م��ن خ���الل ال����دور ال��ت��اري��خ��ي الذي 
الأول  يف  ال��ن��ادي  تاأ�شي�ص  م��ن  لعبه 
1988 حيث  ع��ام  م��اي��و  �شهر  م��ن 
الريا�شية  ال����ق����الع  اح�����د  ي���ع���ت���ر 
العمالقة واملتخ�ش�شة يف الريا�شات 

البحرية.
وناق�ص الجتماع التن�شيق والتعاون 
العامة  الأه��داف  لتحقيق  امل�شرتك 
معايف  جمتمع  ب��ن��اء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 

للموؤ�ش�شات  ال�شور  اأف�شل  وتقدمي 
دبي  ن������ادي  وان  خ���ا����ش���ة  امل���ت���م���ي���زة 
يقوم  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
�شرائح  اك���ر  ج��م��ع  يف  ك��ب��ري  بجهد 
ال�شباقات  خ������الل  م����ن  امل���ج���ت���م���ع 
ت��ع��زز من  وال��ت��ي  املحلية  ال��رتاث��ي��ة 

القيم والهوية الوطنية.
املرافق  وال���وف���د  ال�����ش��ري��ف  واط���ل���ع 
ل��ه ع��ل��ي اخل��ط��ط ال��ق��ائ��م��ة ملواكبة 
اخلطط الإ�شرتاتيجية التي ر�شمها 
ع��ل��ي �شوء  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�ص 
توجيهات �شمو ويل عهد دبي رئي�ص 
جم��ل�����ص دب�����ي ال���ري���ا����ش���ي والأط������ر 
اخل���ا����ش���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ط��ب��ي��ق تلك 
اكر  اإ���ش��راك  يف  خا�شة  التوجهات 

قطاعات املجتمع.
حتقيق  كيفية  الج��ت��م��اع  وت���دار����ص 
واإيجاد  للن�شاط  الت�شويقية  القيم 
م�����������ش�����ادر ال����ت����م����وي����ل وال�����رع�����اي�����ة 

واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  وا�شتقطاب 
كري  واحت�شان  لرعاية  الوطنية 
الأح������داث ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
الإم������ارة ح��ي��ث ب��ن��ي ال���ن���ادي �شمعة 
ع��ري�����ش��ة م���ن خ���الل مت��ي��زه كاأحد 
ال���وج���ه���ات ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ت��م��ي��زة يف 

الدولة.
املدير  وقدم علي جمعة بن غليطة 
التنفيذي �شرحا حول اخلطط التي 
م�شتقبال  تنفيذها  ال��ن��ادي  ي��ع��ت��زم 
اأكادميية  ب��ت��اأ���ش��ي�����ص  تتعلق  وال��ت��ي 
ال�شراع احلديث والتي �شتكون احد 
احللم  ن��ح��و حتقيق  امل�����ش��اري��ع  اأه���م 
الومل����ب����ي م�����ش��ت��ق��ب��ال خ���ا����ش���ة وان 
يتطلع  تاأ�شي�شه  ومنذ  ظ��ل  ال��ن��ادي 
ب��دور كبري يف ه��ذا امل��ج��ال حيث مت 
وا�شتقطاب  ال��دع��م  اأوج���ه  مناق�شة 
ال�شعود  اجل  من  الب�شرية  الكوادر 

بامل�شروع اإىل اآفاق جديدة.

القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  الإم�������ارات  م��ن��ت��خ��ب  زار 
واجلهاز الفني والإداري للفريق، �شريح املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 
ثراه واملجاور جلامع ال�شيخ زايد الكبري، اأم�ص، 
حيث كان يف ا�شتقبالهم يو�شف العبيديل مدير 

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري . 
املع�شكر  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  ال����زي����ارة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
اأبوظبي  يف  امل��ن��ت��خ��ب  يقيمه  ال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي 
 22 يف  اأوزبك�شتان  منتخب  ملواجهة  ا�شتعداداً 
مار�ص اجلاري �شمن مناف�شات اجلولة الثانية 
كاأ�ص  بطولة  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  للت�شفيات 

اآ�شيا 2015 .
اأع�شاء  ت��وج��ه  ال�����ش��ري��ح،  اإىل  و���ش��ول��ه��م  ع��ق��ب 
الفقيد  روح  اإىل  اخلال�شة  بدعواتهم  الفريق 
احلكيم  ون��ه��ج��ه  �شفاته  م�شتذكرين  ال��ك��ب��ري، 
روح  ج��وه��ره��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال���ف���ذة،  و�شخ�شيته 
الت�شامح واملحبة ومد ج�شور ال�شداقة والتعاون 

مدى  وم�شتح�شرين  ال���ع���امل،  دول  ك��اف��ة  م��ع 
دعمه للريا�شة والريا�شيني يف الدولة، وخا�شة 
املنتخب الوطني لكرة القدم، الأمر الذي اأ�شهم 
يف حتقيقه لإجن���ازات وبطولت ع��دة منذ قيام 

دولة الحتاد عام 1971.
الفني  واجل����ه����از  ال���الع���ب���ون  اأدى  ذل�����ك،  ب��ع��د 
ثم  اجلامع،  الظهريف  �شالة  للفريق  والإداري 
قاموا بجولة يف ال�شرح املعماري البارز واأروقته 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ا���ش��ت��م��ع��وا خ��الل��ه��ا ل�����ش��رح م���ن اأحد 
زايد  ال�شيخ  الثقافيني مبركز جامع  املر�شدين 
الكبري،حول اجلامع وتاريخه وبدايات تاأ�شي�شه 

.
والإداري  ال��ف��ن��ي  واجل���ه���از  ال��الع��ب��ون  واأ����ش���اد 
احل�شاري  ودوره  ال��ك��ب��ري  ب��ال�����ش��رح  للمنتخب 
ال��ت��ي ميثلها  امل��ك��ان��ة  اإىل  م�����ش��ريي��ن  وال��ث��ق��ايف، 
على  الثقافية  ال�شياحة  خ��ارط��ة  على  اجل��ام��ع 
ي�شتقبل ماليني  اإذ  والعامل،  الإم��ارات  م�شتوى 

الزوار �شنوياً من خمتلف اجلن�شيات.
وع����روا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب���زي���ارة امل��ع��ل��م الفريد 
الأ�شالة  ب��ني  املعمارية  م��الحم��ه  جتمع  ال���ذي 
البديع  الهند�شي  بت�شميمه  ويعك�ص  واملعا�شرة 
وخ�شو�شيتها  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��م��ارة  جماليات 
زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  اأن  يذكر  اأبوظبي.  يف 
يحظى  الرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وزارة  التابع  الكبري 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ومتابعة  برعاية 
ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وزير �شوؤون الرئا�شة،وتاأ�ش�ص املركز ليكون نواة 
للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول 
اجلامع انطالقاً من القيمة الثقافية والوطنية 
ر�شخها  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  املفاهيم  ع��ن  تعر  ال��ت��ي 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
طيب اهلل ثراه  تلك القيم املتجّذرة يف الوجدان 
الوطنية  للهوية  امتداداً  ت�شكل  والتي  والوعي 

امل�شتلهمة من تعاليم ديننا احلنيف .

اأحمد نا�شر الفردان الأمني العام ملجل�ص  ت�شلم 
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ���ش��ه��ادة الآي����زو ال��ت��ي ح�شل 
موؤخرا  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  عليها 
واإج���راءات احل�شول  كافة متطلبات  اأمت  اأن  بعد 
عبيد  ث��اين  الآي����زو  ���ش��ه��ادة  بت�شليم  وق���ام  عليها 
احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شام�شي 
باإمارة  النادي مبنطقة احلمرية  وذل��ك يف مقر 

ال�شارقة .
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�ص  م��ن  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
خيال  وط���ارق  الكتبي  وع��ب��داهلل  ال��ع��اج��ل  �شعيد 
اأحمد علي الكتبي  ومن نادي احلمرية كال من 
الريا�شية  اللجنة  رئي�ص  امل�شاعد  ال�شر  ام��ني 
التطوير  جلنة  رئي�ص  ال�شام�شي  عبيد  ومع�شد 
جلنة  رئي�ص  امل��ه��ريي  علي  وع��م��ار  والتخطيط 
ال�شام�شي  فايز  و�شلطان  الجتماعي  التوا�شل 

مدير النادي.
واأ�شاد اأحمد نا�شر الفردان المني العام ملجل�ص 
ال�شارقة الريا�شي بدور نادي احلمرية كموؤ�ش�شة 
ريا�شية اجتماعية ثقافية وبدور جمل�ص اإدارتها 

والعاملني فيها على ما يبذلونه من جهد ووقت 
لالرتقاء باأداء الفرق الريا�شية وتطوير خمتلف 
اللعاب وتنظيم الرامج الثقافية والجتماعية 

والتوا�شل مع املدار�ص والأ�شر على الدوام .
ن���ادي احل��م��ري��ة يعد قلعة  اإن  ال��ف��ردان  واأ���ش��اف 
مبا  ال�شابقة  العقود  ط��وال  لها  م�شهود  ريا�شية 
ال�شارقة  اإمارة  حققته للريا�شة والريا�شيني يف 

وعلى م�شتوى الدولة ويف امل�شاركات اخلارجية .
رئي�ص  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  جهود  على  واأث��ن��ى 
جمل�ص اإدارة نادي احلمرية يف الإعالء من �شاأن 
العمل  األ��ي��ات  ق��دم��ا يف تطوير  وامل�����ش��ي  ال��ن��ادي 
اأع���ل���ى معدلت  ال���ن���ادي وت��ط��ب��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة يف 
اأهلته  اإىل م��رت��ب��ة  ال���ن���ادي  اجل����ودة ح��ت��ى و���ش��ل 
لأ�شرة  متمنيا  الأي�����زو  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  للح�شول 

النادي دوام التوفيق والنجاح .
رئي�ص  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�شاحب  ب��دع��م  احل��م��ري��ة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  لالحتاد  العلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 

ال�����ش��ارق��ة ومب��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
احلاكم رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
حفظهما اهلل على تطوير نادي احلمرية وكافة 
لتاأدية  ال�شبل  وت��ذل��ي��ل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  اأن��دي��ة 
واأثنى على  واملجتمع  ال�شباب  ر�شالتها يف خدمة 
دعم وموؤازرة جمل�ص ال�شارقة الريا�شي والمني 
العام للمجل�ص ولكافة العاملني باملجل�ص لتمكني 
دوره يف خدمة  م��وا���ش��ل��ة  م���ن  احل��م��ري��ة  ن����ادي 
والقيام  ال�شعد  كافة  يف  والريا�شيني  الريا�شة 
والثقافية  الجتماعية  املجالت  يف  النادي  بدور 

والرتبوية وغريها.
ن��ادي احلمرية على  اأن ح�شول  ال�شام�شي  واأك��د 
�شهادة اليزو ما هو اإل ثمرة لهذا الدعم ال�شخي 
من قبل قيادتنا الر�شيدة وللتوا�شل بني النادي 
املوؤ�ش�شات  وك��اف��ة  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�ص 
والندية واجلهات والحتادات الريا�شية لت�شع 
وم�شاعفته  اجلهد  ب��ذل  م�شوؤولية  عاتقنا  على 

من اأجل مزيد من التطوير والرقي للنادي

فري���ق منتخ���ب االإم����ارات الوطن����ي ي���زور 
�سري���ح ال�سي���خ زاي���د باأبوظب���ي

الفردان ي�ضيد بح�ضول نادي احلمرية على الأيزو

نادي احلمرية يهدي �سهادة االأيزو التي ح�سل عليها موؤخرًا ملجل�س ال�سارقة الريا�سي

فريق نادي ال�ضارقة لل�ضطرجن يت�ضدر دوري النا�ضئني حتت 14 �ضنة 

ختام مناف�سات االأ�سبوع االأول من الدور الثاين لدوريات ال�سطرجن
باحلبالة ي�ضيد بدور امل�ضوؤولني عن الريا�ضة

)دبي الريا�سي( يطمئن على ن�ساط النادي البحري
بحث تعزيز امل�ضاركة املجتمعية وزيادة اجلانب الت�ضويقي

••  دبي-وام: 

والعمل  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  نظمت   
للجالية  ري���ا����ش���ي���ا  ي���وم���ا  دب�����ي  يف  اخل������ريي 
اأ�شماء  �شالة  يف  فئاتهم  مبختلف  الفلبينية 
بنت النعمان وذلك �شمن م�شروع معكم دائما 
2013. و�شرحت عائ�شة الكا�ص مدير  للعام 
الهدف  اأن  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإدارة 

من تنظيم اليوم هو حتقيق التوا�شل والتاآلف 
اختالف  على  اجل��دد  امل�شلمني  بني  والتعارف 
الإ�شالمية  الأخ���وة  م��ب��ادئ  وغ��ر���ص  م�شاربهم 
فيما بينهم واإك�شابهم بع�ص املهارات الريا�شية 
والرتويح  الريا�شية  املناف�شات  يف  واإ�شراكهم 
عنهم ودعوة غري امل�شلمني لالإ�شالم عن طريق 
احلنيف  ديننا  يف  الريا�شة  باأهمية  تعريفهم 
وامل�شلمني  الإ����ش���الم  ب��اأخ��الق��ي��ات  وتثقيفهم 

اإ�شافة اإىل  وبث روح التناف�ص ال�شريف بينهم 
اإخ��راج��ه��م م��ن ج��و العمل اليومي واأع��ب��ائ��ه . 
ق�شم  رئي�ص  الكعبي  هدى  اأ�شارت  جانبها  من 
الريا�شي  اليوم  فعاليات  اإىل  اجلدد  امل�شلمني 
وحما�شرات  ال�شلة  كرة  يف  مناف�شات  ت�شمنت 
وور�ص  الإ�شالم  يف  الريا�شة  باأهمية  تعريفية 
بالكوؤو�ص  ال��ف��ائ��زي��ن  تتويج  مت  فيما   .. عمل 

والدروع التذكارية.

ال�سوؤون االإ�سالمية يف دبي تنظم يوما 
ريا�سيا للجالية الفلبينية
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توج فريق ابوظبي �شتورمز بلقب الفئة الأوىل لبطولة 
التي  �شنة   15 للنا�شئني حتت  لهوكي اجلليد  ابوظبي 
اختتمت ب�شالة التزلج مبدينة زايد الريا�شية بتنظيم 
�شمن  اجلليدية  للريا�شات  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  واإ����ش���راف 
وتو�شيع  العمرية  املراحل  فرق  لدعم  ال�شاعية  خططه 
قاعدة اللعبة وتقدمي التجارب اجليدة لدعم م�شريتهم 

الواعدة.
و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دى يومني 
م�شاركة �شتة فرق ميثلون فرق نادي ابوظبي للريا�شات 
اجل��ل��ي��دي��ة ب��ج��ان��ب ف���رق حم��ل��ي��ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث فاز 

باملركز الول عن الفئة الأوىل نا�شئي ابوظبي �شتورمز 
وح���ل ب��امل��رك��ز ال��ث��اين دب���ي ���ش��ان��د ���ش��ت��ورم يف ح��ني جنح 
راي��درز من احل�شول على كاأ�ص املركز الول عن الفئة 
ثالثا  التعاون اخلليجي وحل  اأول  بعده فريق  ب وج��اء 

دبي �شاند �شتورم.
الت�شويق  مدير  احلو�شني  علي  قام  البطولة  ختام  ويف 
بتتويج  اجلليدية  للريا�شات  ابوظبي  بنادي  والت�شال 
نا�شئ ابوظبي �شتورمز بكاأ�ص املركز الول للفئة الأوىل 
مناف�شات  يف  الثانية  الفئة  ع��ن  بطال  راي����درز  وف��ري��ق 

البطولة التن�شيطية لفرق النا�شئني. 

الثنني  ي����وم  امل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة  ح�����ددت 
لإقامة  م���وع���داً  اجل�����اري  م���ار����ص   25 امل���واف���ق 
كاأ�ص  بطولة  م��ن  النهائي  قبل  ال���دور  مباراتي 
ات�شالت 2012-2013، حيث تقام يف ال�شاعة 
اإل ربع م�شاًء مباراة ال�شباب وعجمان  ال�شاد�شة 
على ا�شتاد مكتوم بن را�شد اآل مكتوم بدبي، ثم 
ال�شاعة  واجل��زي��رة  ال��وح��دة  م��ب��اراة  بعدها  تقام 
نهيان  اآل  ا�شتاد  على  م�شاًء  والن�شف  الثامنة 
متت  التي  للقرعة  وفقاً  اأبوظبي،  العا�شمة  يف 
يلعب  اأن  على  تن�ص  وال��ت��ي  املو�شم،  ب��داي��ة  قبل 

مقابل  اأر���ش��ه  ع��ل��ى  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  مت�شدر 
يلتقي مت�شدر  الثانية، فيما  املجموعة  مت�شدر 
ثان  اأف�شل  الثالثة مع �شاحب مركز  املجموعة 

يف املجموعات الثالث.
اجلدير ذكره اأن ال�شباب وعجمان كانا قد تاأهال 
املركزين  حققا  اأن  بعد  النهائي  الن�شف  للدور 
ال��ث��ال��ث��ة من  امل��ج��م��وع��ة  ث���ان يف  الأول واأف�����ش��ل 
واجلزيرة  الوحدة  فريقا  تاأهل  فيما  البطولة، 
بعد اأن حققا املركز الأول يف املجموعتني الأوىل 

والثانية من البطولة.

ن�سف نهائي كاأ�س ات�ساالت يوم االإثنني 25 مار�س اجلاري �ستورمز يتوج بلقب بطولة ابوظبي لهوكي اجلليد للنا�سئني

�شي�شعى كل من كرمي الأزهري وكليمنز �شميد لتفادي 
تطلعاتهما  م��ع  ال��ل��ع��ب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ري  اأي 
لتحقيق فوز م�شاعف ل�شالح فريق النابودة لل�شباقات 
يف الوقت الذي ت�شل فيه �شل�شلة حتدي كاأ�ص بور�شه جي 
تي3 ال�شرق الأو�شط جلولتها الأخرية على اأر�ص حلبة 

البحرين الدولية نهاية الأ�شبوع اجلاري. 
ملو�شم  اخل��امت��ت��ني  اجل��ول��ت��ني  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي  وي��ت��وج��ه 
وال�شبت  اجلمعة  يومي  تقامان  واللتان   13-2012
وهما ثقة كاملة باأن ل�شيء ميكن اأن يفرق بينهما وبني 
كاأ�شي الفرق وال�شائقني والعودة بهما اإىل دبي اإل كارثة 

غري متوقعة واأقوى منهما.
وال��ذي من خالله متكن  وال��ق��وي،  ال��رائ��ع  الأداء  وبعد 
م��ن ال��ف��وز يف �شت ج��ولت على ال��ت��وايل وث��م��ان جولت 
اأدن���ى من  اأو  ق��اب قو�شني  ب��ات �شميد  اأ���ش��ل ع�شرة،  م��ن 
عن  نقاط  ع�شرة  بفارق  بتقدمه  ال�شائقني،  كاأ�ص  رف��ع 

ال�شعودي املدافع عن اللقب، عبدالعزيز الفي�شل. 
ويف املناف�شات على لقب الفرق، والتي لطاملا كانت اأولوية 
�شميد  يتوجه  املو�شم،  لهذا  لل�شباقات  ال��ن��اب��ودة  فريق 
 29 ب��ف��ارق  متقدمان  وه��م��ا  البحرين  اإىل  والأزه�����ري 
نقطة عن اقرب مناف�ص لهما، فريق �شقور ال�شعودية، 

واملوؤلف من الفي�شل وزميله في�شل بن لدن. 

العام  ال��رتت��ي��ب  ثالثا يف  وال���ذي يحل  الأزه�����ري،  وق���ال 
تكن  رائعا، ويف حال مل  لقد حققنا مو�شما  لل�شائقني: 
اأي مفاجئات يف البحرين، ناأمل بالحتفال حتى  هناك 
ت��ك��ون يف  ك��ه��ذا، وعندما  واأ���ش��اف: يف م��وق��ف   . النهاية 
اأن  ال��ك��وارث ميكن  ن��وع من  واأي  بفارق كبري،  ال�شدارة 
ت�شبب  وق��د  قلقا  ت��ك��ون  �شك  ل  ف��اإن��ك  اآم��ال��ك،  يحطم 

امل�شاكل لنف�شك اأحيانا .
ت��ك��ون ج��اه��زا وم��رك��زا على م��ا تريد  اأن  وت��اب��ع: عليك 
حتقيقه، واأن تن�شى متاما التفكري اأي �شيء �شلبي ميكن 
اأن يقلقك، وعامل املو�شوع كما هو بالأ�شل، �شباق. وهذا 
ما �شنقوم بفعله للمحاولة لتحقيق النتائج التي نتطلع 
�شل�شلة  ال��ذي ي�شيطر فيه �شميد على  الوقت  . ويف  لها 
مرات  ثمانية  ب��ف��وزه  تي3،  ج��ي  بور�شه  ك��ا���ص  �شباقات 
لعب  الن��ط��الق،  خط  على  الأول  املركز  من  بانطالقه 
الأزهري اأي�شا دورا كبريا يف اإجناح مهمة فريق النابودة 

لل�شباقات، ويبدوا واثقا من حتقيق املهمة.
بور�شه جي  ك��اأ���ص  يف  كامل يل  مو�شم  اأول  ه��ذه  وق���ال: 
الأ�شياء  من  الكثري  وتعلمت  الثالث  املركز  يف  انا  تي3، 

عن ال�شيارة، لذا فقد حققت اأهدايف حتى الآن .
اأن��ن��ي حققت تقدما كبريا  م��ت��اأك��د م��ن  ان��ا  وا���ش��ت��ط��رد: 
ك�شائق. فقد متكنت من تعلم الكثري عن ال�شيارة وعن 

ا�شرتاتيجات ال�شباق. لكن ما زال علي تعلم املزيد قبل 
اأن اأبا�شر بتحدي كليمنز والفي�شل �شراحة .

�شخ�شني  موؤلف من  فريق  ج��زءا من  تكون  اأن  وت��اب��ع: 
قد �شكل م�شوؤولية كبرية و�شغوطا اأكر، واأنا فخور مبا 

حققنا حتى الآن .
ويف الوقت الذي ميكن ل�شميد ال�شماح للفي�شل بالفوز 
�شميد  ب���اأن  ي��رى  الأزه����ري  اأن  اإل  ال��ب��ح��ري��ن،  بجولتي 
�شيوا�شل تقدمي نف�ص امل�شتوى و�شيحاول الفوز بجولتي 

البحرين. 
���ش��م��ي��د ن��ح��و ل��ق��ب��ي جولتي  اأن ي��ن��ط��ل��ق  اأت���وق���ع  وق�����ال: 
البحرين، والعمل على النطالق من املركز الأول على 
�شاب ماهر  اإن��ه  املو�شم،  النطالق كما فعل ط��وال  خط 

ومتعط�ص لالألقاب، وهو ناجح جدا يف هذا .
الذي  الأداء  تقدمي  على  وا�شل  ما  اإذا  قائال:  واختتم 
اأنه  �شك  ف��ال  املا�شيني،  املو�شمني  م���دار  على  �شهدناه 
ميكنه حتقيق الكثري على ال�شعيد العاملي. اأعتقد باأننا 
يف  �شيعلو  ا�شمه  واأن  امل�شتقبل  يف  الكثري  عنه  �شن�شمع 

�شماء ال�شباقات .
الرتتيب العام للفرق 

1-النابودة لل�شباقات الإمارات 408 نقطة
2-�شقور ال�شعودية 379 نقطة 

3-فريق البحرين 311 نقطة
4-فرينز �شرتكت�شر �شتييل 188 نقطة
5-غيبهاردت موتور �شبورت 56 نقطة 

الرتتيب العام لل�ضائقني يف كاأ�ص بور�ضه جي تي3 
ال�ضرق الأو�ضط

1-كليمنز �شميد )النابودة لل�شباقات( 228 نقطة
 218 ال�����ش��ع��ودي��ة(  )���ش��ق��ور  الفي�شل  2-عبدالعزيز 

نقطة 
3-كرمي الأزهري )النابودة لل�شباقات( 180 نقطة 

4-في�شل بن لدن )�شقور ال�شعودية( 161 نقطة
5-حممد مطر )البحرين( 146 نقطة
6-زيد اأ�شكناين )الكويت( 144 نقطة 

التعليق على ال�شورة: 
1-كرمي الأزهري وكليمنز �شميد – عازمان على الفوز 

بلقبي بور�شه جي تي3 والعودة بهما اإىل دبي. 
2-كرمي الأزهري – لعب دورا كبريا يف فريق النابودة 

لل�شباقات
3-كليمنز �شميد – �شائق بالفطرة ومهاري من الطراز 

الرفيع عالية.

اللجنة   – ال�صيف  �صاحية   ••
االأوملبية :

م��ن��ذ ����ش���دور امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي بنقل 
ت��ب��ع��ي��ة الحت������ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة اإىل 
البحرينية،  الأومل����ب����ي����ة  ال���ل���ج���ن���ة 
الرامج  و�شع  على  الأخ���رية  داأب���ت 
الأداء  بتطوير  الكفيلة  واخل��ط��ط 
الحت��������ادات  يف  والإداري  ال���ف���ن���ي 
به  قامت  م��ا  اأب���رز  وم��ن  الريا�شية، 
واحلوافز  امل��ك��اف��اآت  لئ��ح��ة  تفعيل 
الريا�شية  الجن��������ازات  ل����ش���ح���اب 
ظلت  ال��ت��ي  و  ال��وط��ن��ي��ة  باملنتخبات 

حبي�شة الأدراج ل�شنوات طويلة .
ويتوا�شل هذا التكرمي عندما تقوم 
ال�شاعة  مت���ام  يف  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
العا�شرة من �شباح اليوم بالحتفاء 
الريا�شية  الإجن��������ازات  ب��اأ���ش��ح��اب 
حيث �شيتم تكرمي منتخب الغولف 
احلائز على بطولة جمل�ص التعاون 
اأقيمت  ال��ت��ي  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ل��ل��ع��م��وم 
ب�شلطنة عمان ب�شهر فراير املا�شي 
الثانية  العربية  البطولة  وب��ط��ل   ،
والثالثني التي اأقيمت يف البحرين 
ومنتخب   ،2012 ن���وف���م���ر  يف 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ال����ذي ح�شد 
عدد من امليداليات امللونة يف بطولة 
جمل�ص التعاون للدراجات الهوائية 
ل��ل��م�����ش��م��ار ال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا دول����ة 
ال��ع��رب��ي��ة خ���الل فراير  الإم�������ارات 
القوى  األ���ع���اب  امل���ا����ش���ي، وم��ن��ت��خ��ب 
العربية  البطولة  لقب  حقق  ال��ذي 
التي  الع�شرون  ال�شاحية  لخ��رتاق 
اأقيمت مب�شر خالل ال�شهر اجلاري، 
بالبطولة  ف�����وزه  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
للرجال  اآ�شيا  غ��رب  لحت��اد  الثانية 
اأق���ي���م���ت خالل  وال�������ش���ي���دات ال���ت���ي 
دي�شمر 2012، عالوة على لعب 

عبدالعزيز  �شعود  ال�شراع  منتخب 
البطولة  لقب  على  احل��ائ��ز  ال��ن��ع��ار 
ب�شهر  مب�شر  اأقيمت  التي  العربية 

يناير 2013.
وك��ان��ت اللجنة الأومل��ب��ي��ة ق��د كرمت 
املعاقني  منتخب  الأول  اأم�ص  م�شاء 
18 ميدالية ملونة  الذي حاز على 
الثامنة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
القوى للمعاقني  والأربعون لألعاب 
 21 من  قطر  بدولة  اأقيمت  والتي 
لغاية 14 فراير املا�شي من بينها 

11 ميدالية ذهبية .
العام  الأم��ني  بح�شور  اقيم  احلفل 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  الأومل��ب��ي��ة  للجنة 
ح��م��د اآل خ��ل��ي��ف��ة، ورئ��ي�����ص الحت���اد 
البحريني للمعاقني ال�شيخ اأحمد بن 
�شلمان اآل خليفة، واملدير التنفيذي 
لل�شئون الريا�شية باللجنة الأوملبية 
وذل���ك يف  را���ش��د احل�شن  ب��ن  نعمان 
للمعاقني  البحريني  الحت��اد  �شالة 

مبدينة ال�شيخ عي�شى الريا�شية.
ال�شيخ  ب���داأ احل��ف��ل بكلمة م��ن  وق��د 
اح��م��د ب��ن ح��م��د ن��ق��ل ف��ي��ه��ا حتيات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر ب���ن ح��م��د اآل 
خ��ل��ي��ف��ة رئ���ي�������ص امل���ج���ل�������ص الأع���ل���ى 
اللجنة  رئي�ص  والريا�شة،  لل�شباب 
واأع�شاء  الأب��ط��ال  لكافة  الأومل��ب��ي��ة 
م�شيداً  الحت��������اد،  اإدارة  جم��ل�����ص 
ال��ذي حققوه ورفعوا من  ب��الإجن��از 
هذا  يف  عالياً  البحرين  علم  خالله 
اأن  اإىل  امل��ح��ف��ل اخل��ل��ي��ج��ي، م�����ش��رياً 
احل�������ش���اد ال���وف���ري ال�����ذي حت��ق��ق يف 
لالإجنازات  ام��ت��داداً  يعد  البطولة، 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا ري����ا�����ش����ة األ����ع����اب 
ال���ق���وى ل��ل��م��ع��اق��ني يف ال��ك��ث��ري من 
حمل  وه��ي  املا�شية،  الإ�شتحقاقات 
الذي  امللك  جاللة  واع��ت��زاز  تقدير 
اأ�شماء الأبطال �شخ�شياً  بات يعرف 

بحكم اإجنازاتهم املتكررة. 
واأك����د ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن ح��م��د باأن 
لهم  �شتقدم  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  امل��ك��اف��اآت 
حق  يف  القليل  ال�����ش��يء  مبثابة  تعد 
�شرفوا  ال���ذي���ن  الأب����ط����ال  جن��وم��ن��ا 
اإىل  م�����ش��رياً  ت�شريف،  خ��ري  اململكة 
جهداً  تاألوا  لن  الأوملبية  اللجنة  اأن 
يف �شبيل تقدمي كافة اأ�شكال الدعم 
امل����ادي وامل��ع��ن��وي ل��ل��م��ع��اق��ني بهدف 
حققوها،   التي  الإجن���ازات  موا�شلة 
ت�شكيل جمل�ص  اللجنة  اع��ادت  وق��د 
ال�شيخ  ب���رئ���ا����ش���ة  الحت��������اد  اإدارة 
للدورة  خليفة  اآل  �شلمان  بن  اأحمد 
منها  ت��ق��دي��راً  ال��ق��ادم��ة  النتخابية 
للجهود الطيبة التي بذلها الحتاد 
خالل الفرتة املا�شية والتي �شهدت 
امل���ع���اق���ني وحتقيق  ري���ا����ش���ة  ت���ط���ور 
والإجن����ازات  املكت�شبات  م��ن  الكثري 
�شمعة  ع�������ززت  ال����ت����ي  اخل����ارج����ي����ة 
 ، وع��امل��ي��اً  وق��اري��اً  اإقليمياً  البحرين 

اللجنة  اأب���واب  اأن  اإىل  النظر  لف��ت��اً 
جميعاً  ل���ه���م  م��ف��ت��وح��ة  الأومل����ب����ي����ة 
وال�شعوبات  العقبات  كافة  لتذليل 

التي تعرت�ص طريقهم.
وا���ش��ت��غ��ل ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن حمد 
باملرافقني  لي�شيد  ال��ف��ر���ش��ة  ه���ذه 
املتطوعني مثنياً على الدور الكبري 
رعاية  �شبيل  ب��ه يف  ي��ق��وم��ون  ال���ذي 
الراحة  �شبل  كافة  وتوفري  املعاقني 

لهم.
الحتاد  رئي�ص  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
ال�شيخ  املعاقني  لريا�شة  البحريني 
اأح���م���د ب���ن ���ش��ل��م��ان اآل خ��ل��ي��ف��ة عن 
للجنة  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  خ��ال�����ص 
وم�شاندتها  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  الأومل��ب��ي��ة 
الأمر  امل��ع��اق��ني،  لريا�شة  امل�شتمرة 
ال��ذي ك��ان ل��ه اأب��ل��غ الأث���ر يف حتفيز 
العطاء  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ني 
ال��ت��ي �شجلت  وحت��ق��ي��ق الإجن�������ازات 
اإ���ش��م امل��م��ل��ك��ة ب���اأح���رف م��ن ذه���ب يف 

خمتلف املحافل اخلارجية، معاهداً 
الأوملبية ببذل  اللجنة  امل�شئولني يف 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود  لالإ�شتمرار يف 

ح�شد النتائج امل�شرفة للوطن.

قائمة املكرمني
املكرمني  الأبطال  قائمة  وت�شمنت 
يف ريا�شة املعاقني كال من الالعب 
حقق  ال���ذي  م�شيمع  ع��ب��ا���ص  اأح��م��د 
ذه��ب��ي��ة يف دفع  م���ي���دال���ي���ات  ث����الث 
اجللة ورمي الرمح ورمي القر�ص، 
�شاحب  ق���ا����ش���م  اح����م����د  وي����و�����ش����ف 
علي  القر�ص،  رم��ي  وف�شية  ذهبية 
ع��ب��داحل�����ش��ني ف������ردان ال�����ذي حقق 
�شباق  يف  ذه���ب���ي���ت���ني  م���ي���دال���ي���ت���ني 
وال�شيد  و800 مرت،  1500 مرت 
ذهبيتي  ���ش��اح��ب  ع��ل��ي  ح�شني  ع��ل��ي 
مرت،  و800  م��رت،   1500 �شباق 
احلائز  ال��ع��رادي  اإبراهيم  وحممود 
مرت،   400 ����ش���ب���اق  ذه���ب���ي���ة  ع���ل���ى 

الفائز  احل���م���ادي  ���ش��م��ري  وحم���م���د 
وجميد  م��رت،   400 �شباق  بذهبية 
رمي  ف�شية  ���ش��اح��ب  ال�����ش��ي��خ  م��ك��ي 
الرمح، واأمين راجح احلدي الفائز 
بف�شية رمي الرمح، وبرونزية رمي 
ال��ق��ر���ص، وال��الع��ب��ة زه���رة عبداهلل 
ف��ازت بذهبية دفع اجللة  التي  علي 
القر�ص وف�شية رمي  وف�شية رمي 
التي  وم��رمي حافظ ح�شن  ال��رم��ح، 

الفائزة برونزية دفع اجللة.
الفني  اجل��ه��از  ال��ت��ك��رمي  �شمل  ك��م��ا 
حاجي  حممد  علي  وه��م  والإداري 
)رئي�ص الوفد(، علي حممد القي�شي 
ال�شاوي  اإب��راه��ي��م  ���ش��ارة  اإداري(،   (
عبدالنبي  ح�شن  مو�شى  )اإداري����ة(، 
)م��درب ج��ري(، ع��ادل عبدالر�شول 
عبداهلل  الرمي(،  )مدرب  الع�شفور 
ح�����ش��ن دخ���ي���ل )م��������درب ال����رم����ي(، 
)مرافق(،  م�شيمع  م����ريزا  ح�����ش��ني 

رول يو�شف العمري )مرافقة(.

الأزهري و�ضميد عازمان على الفوز بلقب الفرق وال�ضائقني والعودة بهما اإىل دبي للمرة الأوىل

النابودة لل�سباقات يف طريقه لتحقيق فوز م�ساعف يف كاأ�س بور�سه جي تي3 

اليوم تكرمي اأربعة احتادات ريا�ضية

اللجن����ة االأوملبي���ة تك���رم منتخ��ب املعاق���ني املتاأل���ق يف اخلليجي�������ة 
اأحمد بن حمد: اإجنازات املعاقني حتظى باهتمام القيادة الر�ضيدة 
اأحمد بن �ضلمان: دعم اللجنة الأوملبية �ضاهم يف حتقيق هذه الإجنازات

يوا�شل فريق اأبوظبي لزوارق الفئة الأوىل ا�شتعداداته للم�شاركة يف املو�شم 
الأ�شبوع  نهاية  تنطلق  التي  الأوىل  الفئة  ل��زوارق  العامل  اجلديد لبطولة 
لهذا  ال��ب��ط��ول��ة  حم��ط��ات  اأوىل  ل��ت��ك��ون  ال�شينية  �شانيا  ج��زي��رة  يف  امل��ق��ب��ل 

املو�شم.
اأبوظبي  بامارة  الأم��واج  كا�شر  تدريباته على  اأبوظبي على  وواظ��ب فريق 
خالل الأ�شابيع املا�شية حيث عكف كال من را�شد الطاير وماجد املن�شوري 
الغر�ص  لهذا  والتدريبات على زورق خا�ص  التمارين  على عدد منوع من 
الثنائي  بقيادة  ل��ل��زورق  عالية  �شرعات  حتقيق  على  الفني  اجل��ه��از  ورك��ز 

بالإ�شافة اإىل تدريبات خا�شة على اللتفاف احلاد عند منعطفات امل�شار.
يف  باخلرة  ن�شتعني  فاإننا  �شباق  اأي  يف  امل�شاركة  عند  الطاير  را�شد  وق��ال 
م�شاركاتنا ال�شابقة يف نف�ص املنطقة التي يقام من خاللها ال�شباق وامل�شار 
ولكن يف جولة �شانيا فاإنها املرة الأوىل التي ت�شت�شيف فيها هذه اجلزيرة 
اإحدى جولت البطولة ولذلك لن يكون من ال�شهل التكهن بو�شعية امل�شار 
ومكانه ولكننا ويف كل الأحوال جاهزون للمناف�شة ول يوجد من نهابه اأو 
نخ�شاه وكان فريق اأبوظبي قد اأنهى املو�شم املا�شي باحللول يف املركز الثاين 
يف الرتتيب العام للبطولة بر�شيد 127 نقطة بعد اأن اقرتب كثريا من 
حتقيق اللقب والذي ذهب ل�شالح زورق الفيكتوري بقيادة اأبطال الإمارات 
عارف الزفني وحممد املري. يف ال�شياق نف�شه وجه �شامل الرميثي م�شاعد 
مدير عام نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية ال�شكر والتقدير ل�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية لدعمه 

الكبري واملتوا�شل لفريق اأبوظبي للفئة الأوىل وملختلف فرق النادي.
وم��ع مرور  اأ�شبح  ق��وي  فريق  تاأ�شي�ص  يف  �شاهمت  �شموه  متابعة  ان  وق��ال 
بالبارحة  اليوم  اأ�شبه  وم��ا  البطولة  لقب  على  املناف�شة  على  ق��ادر  الوقت 
عندما مت تاأ�شي�ص فريق الفئة الأوىل يف مو�شم 2010قبل ثالث �شنوات 
فقط وخالل فرتة وجيزة اأ�شبح للفريق هيبة كبرية ومقدرة جعلت الفرق 
الأخرى حت�شب له األف ح�شاب وطموحنا هذا املو�شم بكل تاأكيد هو املناف�شة 

على األقاب البطولة والتطلع لإحراز املراكز الأوىل. 

 فريق اأبوظبي يوا�سل تدريباته ا�ستعدادا 
لبطولة العامل لزوارق الفئة االأوىل 

 منتخب االإمارات ي�سارك يف البطولة 
العربية للجودو يف االأردن

ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
رئي�ص الدولة رئي�ص نادي تراث الإمارات..ينظم النادي يوم 23 من �شهر 
مار�ص اجلاري يف اأبوظبي.. �شباق اأبوالأبي�ص للمحامل ال�شراعية فئة 43 
قدما مل�شافة من 18- 20 ميال بحريا. وبداأت اإدارة الأن�شطة وال�شباقات 
البحرية يف النادي اأعمال الت�شجيل لل�شباق الذي يهدف اإىل املحافظة على 
الرتاث البحري للدولة..يف مقر النادي الرئي�ص يف اأبوظبي منذ يوم الأحد 
مار�ص  �شهر  من   21 ي��وم  الت�شجيل  ب��اب  يغلق  بينما  اجل��اري  مار�ص   10
اجلاري..وذلك �شمن �شروط حددتها الإدارة اإذ يجب على نواخذة املحامل 
امل�شاركة ملء ا�شتمارة الت�شجيل والتوقيع عليها يف ق�شم ال�شباقات البحرية 
يف مقر النادي مع �شرورة حتديد ا�شم امل�شتفيد. كما حددت التعليمات اأن 
الدولة  مواطني  من  ال�شراعية  املحامل  ظهور  على  البحارة  جميع  يكون 
يقل  ل  بحيث  النادي  من  ال�شادرة  البحارة  بطاقة  على  احلا�شلني  وم��ن 
عددهم عن ثمانية بحارة يف كل حممل ول يزيد عن 14 بحارا. كما يجري 
جتمع املحامل ال�شراعية امل�شاركة يف �شباق اأبو الأبي�ص يف منطقة كورني�ص 
اأبوظبي قبل ال�شباق بيوم واحد على الأقل يف حني يكون الفح�ص الفني 
للمحامل يوم اجلمعة 22 من �شهر مار�ص اجلاري يف املنطقة نف�شها بينما 
تعقد اللجنة املنظمة العليا لل�شباق اجتماعها التنويري يوم 22 مار�ص يف 

القرية الرتاثية يف منطقة كا�شر الأمواج يف اأبوظبي.

�سباق اأبواالأبي�س للمحامل ال�سراعية 
ينطلق يوم ال�سبت املقبل

•• عمان-وام: 

ي�شارك املنتخب الوطني للجودو يف مناف�شات البطولة العربية ال� 18 جلودو 
للجودو  الأردين  ي�شت�شيفها الحتاد  التي  وال�شابات  لل�شباب   12 وال�  الرجال 
يوم ال�شبت املقبل وت�شتمر اأربعة يف قاعة الأرينا يف مدينة احل�شني الريا�شية 
الإمارات  احت��اد  رئي�ص  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  واأط��م��اأن  عمان.  يف  لل�شباب 
للعا�شمة  منتخبنا  بعثة  و�شول  علي  بوك�شينغ  والكيك  واجل��ودو  للم�شارعة 
للم�شاركة  ا�شتعدادا  امل�شاعد  ال�شر  اأمني  برئا�شة حممد جا�شم  الأردنية عمان 
يف البطولة التي تقام برعاية الأمري احل�شن بن طالل رئي�ص املجل�ص الأعلى 
ث��م��اين دول عربية م�شر  ح���وايل  النف�ص ومب�����ش��ارك��ة  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���ش��ات 
اأن  الدرعي  العراق والأردن. و�شرح حممد  اليمن اجلزائر  ال�شودان  فل�شطني 
منتخبنا بداأ فور و�شوله مع�شكره التدريبي امل�شرتك بجانب املنتخبات الوطنية 
للرجال وال�شباب الأردنية والرومانية يف قاعة الأمري را�شد يف مدينة احل�شني 
يبداأ  البطولة  برنامج  اأن  واأو�شح  للبطولة.  اجليد  ال�شتعداد  بهدف  لل�شباب 
يوم ال�شبت املقبل بالجتماع الفني والقرعة وامليزان الر�شمي للبطولة باإ�شراف 
اآخر  البطولة لالطالع على  العام حلكام  اإىل الجتماع  اإ�شافة  الفنية  اللجنة 
التعديالت علي قانون اللعبة والتي �شيتم تطبيقها يف البطولة املقبلة مواكبه 
للجديد يف جمال اللعبة. واأ�شار اإىل اأنه اطلع على جدول اأعمال الحتاد العربي 
للجودو الذي �شيعقد يوم ال�شبت املقبل يف فندق ماريوت عمان برئا�شة اليمني 
للجودو.  الأردين  الحت��اد  رئي�ص  العبادي  بكر  املهند�ص  �شاهر وح�شور  نعمان 
واأ�شاف الدرعي اأنه �شيتم خالل الإجتماع تكرمي بع�ص ال�شخ�شيات الريا�شة 
العربية التي �شاهمت يف تطوير ريا�شة اجلودو العربية .. فيما يت�شمن برجمة 
م�شابقات احتاد اجلودو خالل الفرتة املقبلة وانتخاب جمل�ص الإدارة اجلديد 
حيث تتجه الرغبة ل�شتمرار الرئا�شة اليمنية تاأكيدا للتوافق العربي باإجماع 
ان�شحاب مناف�شه  بعد  اآ�شيا  للجودو يف منطقة غرب  العربية  ال��دول  احت��ادات 

اللبناين فران�شوا �شعادة.

ا�سبانيا توؤكد جاهزيتها ال�ست�سافة اوملبياد 2020 
اكد رئي�ص الوزراء ال�شباين ماريانو راخوي ام�ص ان مدريد جاهزة ل�شت�شافة 
ال��ي��وم الول م��ن زي���ارة جلنة  2020 وذل���ك يف  دورة الل��ع��اب الومل��ب��ي��ة ع��ام 
راخوي  وق��ال  ال�شبانية.  للعا�شمة  الدولية  الوملبية  للجنة  التابعة  التقييم 
برفقة  مدريد  يف  الدولية  اللجنة  ا�شتقباله  عقب  لل�شحافيني  ت�شريحات  يف 
انا بوتيا:  املدينة  اليخاندرو بالنكو وعمدة  اللجنة الوملبية ال�شبانية  رئي�ص 
لتنظيم  وم�شتعدة  ا�شبانيا جاهزة  بان  الدولية  الوملبية  اللجنة  قلت لع�شاء 
لع�شاء  ال�شبانية  احلكومة  رئي�ص  واك��د   . الوملبية  اللعاب  مثل  مهم  حدث 
اللجنة الوملبية الدولية بان ال�شلطات ال�شبانية �شتكون فخورة جدا بتنظيم 
اللعاب وانها مقتنعة متاما باأنها بف�شل الدعم ال�شعبي �شتكون جناحا كبريا 
راخوي  او�شح  اخ��رى،  جهة  من   . باأكملها  الوملبية  واحلركة  وا�شبانيا  ملدريد 
ان 80 باملئة من البنى التحتية جاهزة ما ي�شكل امتيازا بالن�شبة اىل تر�شيح 

العا�شمة يف وقت تعاين فيه البالد من ازمة مالية خانقة.



امليكروبات تزدهر باأعمق بقعة بحرية 
قال علماء اإن امليكروبات تزدهر باأعداد مذهلة يف اأعمق بقعة من حميطات 
ال��رغ��م م��ن م�شتويات  ال��ه��ادئ، على  اأخ���دود م��اري��ان��ا باملحيط  ال��ع��امل وه��ي 
ال�شغط وال��رودة الهائلة التي تتعر�ص لها يف الأعماق التي ل ت�شل اإليها 
الدقيقة تتغذى  الكائنات املجهرية  اأن هذه  العلماء  واأ�شاف  ال�شم�ص.  اأ�شعة 
املكونة لقاع  ال�شحيقة  الأعماق  امليتة حتى يف هذه  النباتات والأ�شماك  على 
املحيطات، والتي ت�شل اإىل عمق �شتة اآلف مرت حتت �شطح البحر. وتو�شل 
جلمع  اآيل  باإن�شان  م�شتعينا  دامن��ارك��ي��ون  خ��راء  يقوده  العلماء  من  فريق 
العينات من اأعماق املحيط اإىل اأن كم امليكروبات ينمو مبعدلت كبرية على 
عمق �شتة اآلف مرت، واأن هذه امليكروبات تتغذى على بقايا الأحياء الأخرى 

يف اأخدود ماريانا. 
وقال روين جلود من جامعة جنوب الدامنارك ورائد هذه الدرا�شة، يف العدد 
اجلديد من دورية نيت�شر الذي �شدر ام�ص، من املده�ص وجود هذا الكم من 
الن�شاط البكتريي . وقال لرويرتز يف اإ�شارة اإىل هذا التقرير، الذي ت�شمن 
اأي�شا اأبحاثا من معاهد علمية يف اأ�شكتلندا وجرينالند واأملانيا واليابان، من 
املعتاد اأن تندر احلياة كلما تعمقنا يف املياه، لكن عندما تذهب اإىل الأعماق 
ال�شحيقة ميكن اأن تر�شد مزيدا من الظواهر . ويع�شد هذا الك�شف نظرية 
تكّون يف  ماريانا  اأخ��دود  ت�شقط يف  التي  امليتة  والأ�شماك  النباتات  اإن  تقول 
الأغلب بقعة ترتعرع فيها امليكروبات، واإن النهيارات الأر�شية الناجمة عن 
قاع  اأعمق من  بقع  اإىل  الكائنات احلية  بقايا  نقل  اأي�شا يف  ت�شاهم  ال��زلزل 
املحيطات. وكان قد �شبق ر�شد اأن�شطة حيوية يف اأعماق املحيطات، اإل اأنه ل 
ُيعرف الكثري عن نطاقها. وقد ر�شدت كامريات فيديو علمية وجود كائنات 

ق�شرية �شبيهة يف قاع الأخدود

التمارين املو�سيقية تنمي الدماغ 
العمر  من  ال�شابعة  بلوغ  قبل  املو�شيقي  التدريب  ان  كنديون  باحثون  وج��د 
يرتك تاأثرياً كبرياً على منو اأجزاء من الدماغ مرتبطة بالتخطيط والقدرات 
احلركية.  واأجرت فريجينيا بينهون وطالبها يف جامعة كونكورديا الأمريكية 
 36 على  الع�شبي  مونريال  معهد  م��ن  زات���وري  روب���رت  م��ع  بالتعاون  درا���ش��ة 
اإخ�شاع  خ��الل  ح��رك��ة،  تتطلب  مبهمة  القيام  منهم  طلب  را���ش��داً  مو�شيقياً 
اأدمغتهم لت�شوير مقطعي. وتبني للباحثني ان ثمة دلياًل قوياً على ان العمر 
بني 6 و8 �شنوات �شكل فرتة ح�شا�شة خالل تفاعل التدريب املو�شيقي مع تطور 
الدماغ الطبيعي لإحداث تغيريات دائمة يف القدرات احلركية وتركيبة الدماغ 
اليدين  بني  تن�شيقاً  يتطلب  مو�شيقية  اآل��ة  على  العزف  تعلم  بينهون  وقالت 
وحمفزاً ب�شرياً اأو �شمعياً . واأ�شافت ان التدريب املو�شيقي قبل بلوغ ال�شابعة 
من العمر يعزز الن�شج الطبيعي للروابط بني الأجزاء الب�شرية واحلركية يف 

الدماغ، ما يخلق اإطاراً ميكن اأن يبنى عليه التدريب امل�شتمر .
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و�سم جديد 
على مع�سم داف 

لتخ�شر  نف�شها  على  ق�شت  بعدما 
ك�شبته خالل حملها،  الذي  الوزن 
ح�������ش���ل���ت امل���م���ث���ل���ة الأم�����ريك�����ي�����ة، 
هيالري داف على و�شم جديد على 
مع�شمها هو عبارة عن قلب �شغري 

ملون بالأحمر.
25 عاماً �شورة على  ون�شرت داف 
ت��ط��ب��ي��ق اإن�������ش���ت���اغ���رام ي��ظ��ه��ر فيه 
الو�شم  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  م��ع�����ش��م��ه��ا 
�شورة  املمثلة  ن�شرت  كما  اجلديد 
ليدين حتمالن و�شمني متطابقني 
وهما عبارة عن دائرة حتتوي على 
كلمة �شنتني ، ومن املرجح اأن تكون 

اإحدى اليدين هي يد املمثلة.
ي�شار اإىل اأن داف رزقت بابنها لوكا 
11 �شهراً من زوجها مايك كومري 
يو  ل�شحيفة  ك�شفت  داف  وك��ان��ت 
اأ�ص ماغازين الأمريكية يف �شباط 
ا�شتعانت  اإن���ه���ا  امل���ا����ش���ي  ف���راي���ر 
مب������درب ري���ا����ش���ي، ومت���ك���ن���ت من 
التي  ال�13  الكيلوغرامات  خ�شارة 

ازدادتها خالل حملها بلوكا.

قتل والديه واحتفظ براأ�سيهما 
كونغ  هونغ  يف  حمكمة  اأم���ام  ام�ص  و�شديقه  �شاب  مثل 
داخل  براأ�شيهما  والحتفاظ  امل�شنني  والديه  قتل  بتهمة 
ثالجة يف �شقة �شكنية. وذكرت و�شائل اإعالم يف هونغ كونغ 
اأن هري �شو )29 عاماً( و�شديقه ت�شي ون كاي )35 
عاماً(، مثال اأمام املحكمة بهونغ كونغ حيث يواجهان تهم 
قتل وال��دي �شو، �شو ووينغ كي )64 عاماً( و�شيو يويت 
عرثت  اأنها  اأعلنت  قد  ال�شرطة  وكانت  عاماً(.   63( يي 
الوالدين داخل ثالجة يف �شقة بهونغ كونغ،  راأ�شّي  على 
كما عرث على ثالثة اأذرع واأربعة اأقدام يف ال�شقة. ول تزال 
ال�شرطة تبحث عن بقية اأع�شاء ج�شمّي القتيلني، حيث 
اأن  ال�شرطة  وترجح  البحر.  رميت يف  اأنهما رمبا  يعتقد 
وقد  مار�ص  اآذار  من  الأول  يف  وقعت  قد  اجلرمية  تكون 

دفع كال الرجلني بالراءة من التهم املوجهة �شده.

ودع اأهله ثم انتحر
قفز رجل تركي �شباح ام�ص عن ج�شر البو�شفور ال�شهري 
يف اإ�شطنبول يف حماولة لالنتحار، ولكن ال�شرطة متكنت 

من انت�شاله وهو ل يزال على قيد احلياة.
اأوف����وق  اأن  زم����ان  ل�شحيفة  الل���ك���رتوين  امل���وق���ع  وذك����ر 
ال�شاعة اخلام�شة من فجر  بعائلته عند  ات�شل  دوزغ��ون 

ام�ص لوداعهم واأخرهم اأنه �شيقفز عن اجل�شر.
غري اأن العائلة �شارعت لالت�شال بال�شرطة التي ح�شرت 
اإىل املكان وحاولت جاهدة ثني الرجل عن تنفيذ تهديده. 
ولكن دوزغون مل ي�شتمع لهم، وقفز عن اجل�شر، غري اأن 
من  متكنت  م�شتعدة،  كانت  التي  ال�شواحل  خفر  ق��وارب 
انت�شاله وتبني اأنه ل يزال على قيد احلياة، وقد اأ�شيب 

بك�شور عّدة يف ج�شمه.
ا���ش��ط��ن��ب��ول الآ�شيوي  ال�����ش��ه��ري ���ش��ط��رّي  وي�����ش��ل اجل�����ش��ر 
ال��ب��ح��ر وكان  ع��ن �شطح  64 م���رتاً  والأوروب������ي وي��رت��ف��ع 

اجل�شر قد �شهد منذ اإن�شائه عدة حالت انتحار.

ابتكار تطبيق ملكافحة اجلرمية
اأطلقت �شرطة العا�شمة املك�شيكية مك�شيكو تطبيقاً ذكياً 
للهواتف ي�شمح للمواطنني بالت�شال، يف حالت اخلطر 
ما  ال�شرطة، ح�شب  لعنا�شر  دوري��ة  ب��اأق��رب  وال�����ش��رورة، 

جاء يف �شحيفة ال�شفري اللبنانية.
اخليار  يتيح  خ��ي��اري��ن.  بولي�شيا  م��ي  التطبيق  وي��وف��ر 
الأول لالأ�شخا�ص املعر�شني خلطر مبا�شر من التوا�شل 
ي�شمح  فيما  ال��ق��ري��ب��ني،  ال�����ش��رط��ة  عنا�شر  م��ع  ال��ف��وري 
املتنقلة  ال�شرطة  عنا�شر  تواجد  اأماكن  بتحديد  الثاين 

يف املدينة.
وذكرت �شحيفة لو موند الفرن�شية اأن التطبيق اجلديد 
اأطلق ملواجهة حالت اجلرمية املرتفعة يف املك�شيك، حيث 
يف  قتلوا  �شخ�ص  األ��ف   70 اأّن  الر�شمية  التقارير  ك�شفت 
املك�شيك خالل الأعوام ال�شتة املا�شية، فيما قتل يف �شهر 
�شخ�شا يف حوادث   914 ف��ق��ط  ال��ف��ائ��ت  ���ش��ب��اط  ف��راي��ر 

مت�شلة باجلرمية املنظمة.

بكاء الطفل يهدد بتدمري الزواج 
يوؤكد الكثري من الآباء والأمهات الذين يعاين اأطفالهم من م�شاكل يف النوم اأن التعب الدائم والنزق امل�شتمر الذي 
ي�شعرون به ميكن اأن يوتر العالقة بينهما اإىل حد تدمري الزواج وال�شحة وبح�شب درا�شة ا�شتق�شائية جديدة فاإن 
قلة النوم متثل عامال كبريا يف طالق وانف�شال ثلث الأزواج يف بريطانيا.  فقد اأ�شار ا�شتطالع للراأي اأجرته القناة 
اأن ثالثة من كل ع�شرة  اأي�شا  اأق��ل من �شت �شاعات ليال، ووج��د  الآب��اء كانوا ينامون  اأن  اإىل  الرابعة الريطانية 
اأزواج كانوا قد انف�شلوا عن بع�شهم قالوا اإن احلرمان من النوم منذ الإجناب كان عامال يف تفكك الأ�شرة. واأفاد 
% من الآباء كانوا يغفون يف اأماكن مل يكن من املفرت�ص اأن يناموا فيها اأو كانت غري اآمنة،  ال�شتطالع باأن نحو 45 
بالإ�شافة اأن واحدا من كل 20 اعرتفوا باأنهم كانوا ينامون على عجلة القيادة. كذلك كان ا�شتيقاظ الأطفال طوال 
الليل ومعاناة اإر�شالهم اإىل فرا�شهم يف �شاعة منا�شبة من الق�شايا املهمة لالآباء. فقد قال نحو ن�شف الألفي �شخ�ص 
الذين �شاركوا يف ال�شتطالع اإن حث اأطفالهم على الذهاب للفرا�ص يف �شاعة مالئمة كان معركة كل ليلة. واأقر 11 
% قالوا اإنهم كانوا  % بالتظاهر بالنوم ليال كي ي�شطر ال�شريك الآخر للتعامل مع الطفل البّكاء، يف حني اأن 11 
% اإنهم كانوا ي�شغلون التلفاز ملنع ال�شو�شاء ال�شادرة عن الطفل املتعذر كبح بكائه. واألقى  يغلقون الباب، وقال 9 

ُخم�ص الآباء بالئمة ف�شلهم يف النوم على حقيقة اأن الطفل كان بغرفة نومه تلفاز.
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مليون جنيه حلماية
 مولود دوقة كيمربيدج

تخطط ال�شرطة امللكية وجهاز الأمن الداخلي الريطاين )اإم اآي 
5( لنفاق مليون جنيه ا�شرتليني على تعزيز اجراءات احلماية 
ح��ول دوق ودوق���ة ك��ي��م��ري��دج، الأم���ري ول��ي��ام وزوج��ت��ه كاثرين، 
ارهابي.  لهجوم  املنتظر  مولودهما  تعر�ص  من  خ�شيتها  ب�شبب 
يف  ال�شروع  ق��ررا  اجلهازين  اأن  ام�ص  �شتار  ديلي  �شحيفة  وقالت 
املتوقعة يف  امللكي  الطفل  ل��ولدة  الآن  الأمنية منذ  ال�شتعدادات 
متوز-يوليو املقبل. وا�شافت اأن الإجراءات الأمنية ت�شمل تزويد 
والر�شا�ص  للقنابل  كيمريدج مبقعد م�شاد  ودوقة  دوق  �شيارة 
نع  خم�ش�ص لطفلهما بلغت تكاليفه 5000 جنيه ا�شرتليني و�شُ
من معدن التيتانيوم، وتكثيف احلماية الأمنية حول ارتباطاتهما 
امللكة  منحته  ال���ذي  امل��ن��زل  اإىل  ال�شحيفة  وا���ش��ارت  الر�شمية. 
اإليزابيث الثانية اإىل حفيدها الأمري وليام يف ق�شر �شاندرينغهام 
مبقاطعة نورفولك ليكون مبثابة منزل العائلة بعد قدوم مولوده 
الأول، �شيتم ادخال تعديالت جذرية عليه يف اطار خطة احلماية 
�شيتم  ه��ول(  )اأمن��ر  امل�شمى  املنزل  اإن  وقالت  اجل��دي��دة.  الأمنية 
�شيتولون حماية  الذين  والأم��ن  ال�شرطة  رج��ال  تو�شيعه لي��واء 

الأمري وزوجته وطفلهما املقبل على مدار ال�شاعة.

االإبر ال�سينية تنظم ارتفاع التوتر
تو�شل فريق من الباحثني الأمريكيني اإىل اأنه ميكن ال�شتعانة 
بالإبر ال�شينية لتنظيم ارتفاع الهرمونات الناجم عن التعر�ص 
للكثري من ال�شغوط والتوتر. وكان الباحثون قد اأجروا اأبحاثهم 
والنف�شية  الجتماعية  ال��ظ��روف  اختلفت  جمموعات  اأرب��ع  على 
لكل منها، حيث عانى بع�ص اأفراد هذه املجموعات من التوترات 
ال�شينية،  الإب���ر  بوا�شطة  للعالج  اآخ����رون  وخ�شع  وال�����ش��غ��وط، 
التقليدية  ب��ال��ط��رق  ل��ل��ع��الج  ال��ب��ع�����ص  ال����ذي خ�����ش��ع  ال���وق���ت  يف 
اأن  اإىل  املتابعة  واأ���ش��ارت  اأع��وام.  تتبعهم لالأكرث من ع�شرة  ليتم 
ا�شتطاعوا  ب��الإب��ر  ال��وخ��ز  جلل�شات  خ�شعوا  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 
تقليل ارتفاع م�شتوى الهرمونات لديهم والناجمة عن تعر�شهم 
لل�شغوط والتوتر ب�شورة كبرية باملقارنة بالأ�شخا�ص الذين تلقوا 
عالجات تقليدية. و�شاهمت الأبحاث يف متتع هوؤلء بهدوء نف�شي 

وا�شرتخاء عقب هذه اجلل�شات التي قللت توترهم وقلقهم.

االأكل دون انتباه يزيد ال�سعرات
ق��ال��ت ن��ت��ائ��ج درا���ش��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة راج��ع��ت ن��ح��و 24 م��ن البحوث 
ال�شابقة ان من يتناولون وجباتهم اأو ياأكلون بني الوجبات وهم 
ي�شاهدون التلفزيون او اثناء الن�شغال باأي لعبة او وهم يقراأون 

يتناولون �شعرات اأعلى خا�شة اذا حدث هذا يف امل�شاء.
الدرا�شة  ق��اد  ال��ذي  ليفربول  جامعة  من  روبن�شون  اري��ك  وق��ال 
بع�ص الدرا�شات اأثبتت هذا من قبل كل على حدة لكن الدلة مل 
جتمع معا قط. واأو�شح ان الكمية التي ياأكلها املرء قد تت�شاعف 

يف حالة تناول الطعام بينما النتباه مركز على �شيء اخر.
وخل�شت الدرا�شة اىل انه يف الوقت ال��ذي ي��وؤدي فيه الك��ل دون 
انتباه اىل زيادة ال�شعرات ميكن يف حالة تذكر ما اأكلته يف الوجبة 

ال�شابقة ان يوؤدي ذلك اىل تقليل الطعام يف الوجبة الالحقة.
الأمري ت�شارلز.. اأمري ويلز وزوجته كاميال.. دوقة كورنوول خالل زيارتهما قلعة نزوى يف العا�شمة العمانية م�شقط اأم�ص .. )ا ف ب(

�سبيلبريغ يجول حول العامل 
التي  ال�شينمائية  مغامراته  بعد 
حققت جناحات باهرة، قرر املخرج 
�شبيلبريغ  ���ش��ت��ي��ف��ن  الأم�����ريك�����ي 
الواقع  اأر�ص  القيام مبغامرة على 
والن���ط���الق م��ع ع��ائ��ل��ت��ه يف جولة 
ح�����ول ال����ع����امل ع���ل���ى ي��خ��ت��ه ال����ذي 
 . ال�شبعة  البحار  ا�شم  عليه  اأطلق 
بو�شت  نيويورك  �شحيفة  واأف���ادت 
الذي  ���ش��ب��ي��ل��ب��ريغ،  ان  الأم��ريك��ي��ة 
�شينطلق  ال��ب��ح��ر،  دوار  م��ن  ي�شكو 
م���ع عائلته  امل��ق��ب��ل  م��اي��و  اأي�����ار  يف 
يف ج��ول��ة ح��ول ال��ع��امل، على منت 
ي��خ��ت��ه ال��ف��خ��م ال����ذي ي��ق��در ثمنه 
اإىل  واأ���ش��ارت  دولر.  مليون  ب�200 
منت  على  يخ�شى  ل  �شبيلبريغ  ان 
ي��خ��ت��ه م���ن ال��غ��ث��ي��ان لأن�����ه م���زود 
ركابه  م��ع��ان��اة  دون  ي��ح��ول  ب��ن��ظ��ام 
ان  اإىل  ول��ف��ت��ت  ال��ب��ح��ر.  دوار  م��ن 
اليخت مزود اأي�شاً ب�شينما ثالثية 
الأبعاد وكل و�شائل الراحة وذكرت 
زوجة  كاب�شاو  كايت  ان  ال�شحيفة 
وبع�ص  ����ش���رتاف���ق���ه،  ���ش��ب��ي��ل��ب��ريغ 
ان  اإىل  م�شرية  اأي�شاً،  ال�7  اأولده 
اجلولة ت�شمل اإفريقيا و�شريالنكا 

و�شنغهاي وهاواي.

زواج ابنة 
كلينت اإي�ستوود 

ال��ن��ج��م واملخرج  اب��ن��ة  األ��ي�����ش��ون  ت���زوج���ت 
خطيبها  اإي�������ش���ت���وود  ك��ل��ي��ن��ت  الأم����ريك����ي 
النحات �شتاي�شي بويرتا�ص يف حفل حميم 
بيبول  موقع  ون�شر  كاليفورنيا.  يف  اأقيم 
الأمريكي خر زفاف اإي�شتوود و بويرتا�ص 
الأهل  ح�شره  بكالبا�ص  حميم  حفل  يف 
العرو�ص  خ��الل��ه  وارت�����دت  والأ����ش���دق���اء، 
القرن  ثالثينيات  من  م�شتوحى  ف�شتاناً 
ال��ع��رو���ش��ني قولهما  امل��ا���ش��ي. ون��ق��ل ع��ن 
باأفراد  لأن���ن���ا حم���اط���ان  ���ش��ع��ي��دان  ن��ح��ن 
العائلة يف هذا اليوم اخلا�ص جداً، ونقدر 
حبهم ودعمهم فيما نبداأ حياتنا الزوجية 
وبويرتا�ص  اإي�����ش��ت��وود  ان  اإىل  ي�شار  م��ع��اً  
2012. ويذكر  العام  اأعلنا خطوبتهما يف 
خمرجة  ه����ي  ���ش��ن��ة   40 اإي�������ش���ت���وود  ان 
اأط���ل���ت م����وؤخ����راً يف عدة  وم��ن��ت��ج��ة وق����د 
بويرتا�ص فهو نحات  اأما  وثائقية،  اأف��الم 
تلفزيوين  برنامج  يف  باإطاللته  وي�شتهر 
الذين  النحاتني  يقود فيه جمموعة من 

ي�شتخدمون املن�شار للنحت.

تعتزم �شركة �شام�شوجن طرح هاتفها الذكي اجلديد 
 579 التجزئة مقابل  اأ���ش��واق  4 يف  اإ���ص  جالك�شي 
دولرا اأمريكيا، وذلك للن�شخة ذات �شعة التخزين 
16 غيغابايت. وكانت �شام�شوجن ك�شفت عن هاتفها 
جالك�شي اإ�ص 4 خالل موؤمتر يف مدينة نيويورك 
الأمريكية قبل يومني، واأ�شار حينها جيه كيه �شني 
رئي�ص ق�شم الهواتف املحمولة يف ال�شركة الكورية 
اجلنوبية اأن الهاتف �شيطرح يف اأواخر �شهر اأبريل 

القادم يف 155 دولة حول العامل.
ومل يك�شف �شني عن اأي معلومات حول ال�شعر، اإل 
اأو�شحت يف �شفحة  اأن ال�شركة الكورية اجلنوبية 
اإ�ص  بجالك�شي  الفوز  مل�شابقة  واللوائح  ال�شروط 
لل�شوق  املخ�ش�ص  موقعها  على  طرحتها  التي   4
للهاتف  امل���ق���رتح  ال��ت��ج��زئ��ة  ���ش��ع��ر  اأن  الأم���ري���ك���ي، 

�شيكون 579 دولرا اأمريكيا.
واأتاحت �شام�شوجن عر تلك امل�شابقة اإمكانية الفوز 
 16 �شعة   4 اإ���ص  48 هاتف جالك�شي  م��ن  ب��واح��د 
كافة  للح�شول على  الت�شجيل  غيغابايت، يف حال 
التحديثات حول الهاتف عر الريد الإلكرتوين. 

اأن تطرح ال�شركة الكورية اجلنوبية  ومن املنتظر 
ل�شعة  خ��ي��ارات  بثالثة   4 اإ����ص  جالك�شي  هاتفها 

التخزين، هي: 16 و32 و64 غيغابايت.
ومل تو�شح �شام�شوجن اأي معلومات اإ�شافية حول 
 16 الن�شخة  �شعر  اأن  اإل  الأخ����رى،  الن�شخ  �شعر 
غيغابايت من الهاتف جالك�شي اإ�ص 4 �شتكون اأقل 
من �شعر الن�شخة ذات نف�ص ال�شعة التخزينية من 
الهاتف املناف�ص اآيفون 5 والذي يباع مقابل 649 
هاتف  �شعر  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  م��ع  اأمريكيا،  دولرا 

�شام�شوجن بدون اإ�شافة ال�شرائب.
�شا�شة  �شيملك   4 اإ���ص  جالك�شي  الهاتف  اأن  يذكر 
قيا�ص 5 بو�شة، وبدقة 1920×1080 بيك�شل من 
نوع Super AMOLED بكثافة 441 بيك�شل 
 Exynos 5 Octa لكل بو�شة، مع معالج من نوع
رباعية  منهما  كل  �شريحتني  من  يتاألف   5410
وبرتدد   Cortex-A15 مبعمارية  الأوىل  النواة، 
 Cortex-A7 1.6 غيغاهرتز، والثاين مبعمارية
ذاكرة  م��ن  غيغابايت  و2  غيغاهرتز،   1.2 ب���رتدد 

.RAM الو�شول الع�شوائي

جاالك�سي اإ�س 4 مقابل 579 دوالرًا

كارد�سيان تعرتف ب�سعوبة احلمل
املغني كايني وي�شت  الأول من زوجها  ان احلمل بطفلها  النجمة الأمريكية كيم كارد�شيان  اعرتفت 

اأ�شعب مما كانت تتوقع.
وقالت كارد�شيان 32 �شنة ملوقع اإي! الأمريكي على هام�ص اإطالق فيلم تايلر بريي اجلديد 

والدتي،  اأو  كورتني  اأختي  يل  �شورته  كما  �شهاًل  لي�ص  احلمل  ان  فيه،  ت�شارك  ال��ذي 
م�شيفة انه موؤمل بع�ص ال�شيء .

واأ�شارت اإىل انها حتاول األ تكرث من الن�شاطات خالل حملها، وعرت عن فرحتها 
الكبرية لأنها ح�شلت موؤخراً على اأ�شبوع كامل من الراحلة فكان الأمر مذهاًل .
تاأكله  ما  ت�شمل  بل  تقت�شر على ج�شمها،  التغريات خالل حملها ل  ان  وذك��رت 
انها ل  اأك��ل اجل��زر ومل تعد حتب احللويات حتى  انها تفرط يف  كا�شفة  اأي�شاً، 

ت�شتطيع اأكل ال�شوكولتة.


