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العني والهالل ال�سعودي يتناف�سان 
على اآمال التاأهل اإىل الدور الثاين

عربي ودويل

ويل عهد راأ�ص اخليمة يفتتح 
معر�ص الفر�ص التطوعية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

اعتداء بو�سطن على رقعة 
�سطرجن قي�رص الكرملني ؟!؟

•• دبي-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�س بزيارة تفقدية للمنطقة 
بن  ال�شيخ مكتوم  �شمو  راف��ق��ه خاللها  ال���دويل..  دب��ي  احل��رة يف مطار 
حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 
ملجموعة طريان  االعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  ال 
الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  االم���ارات 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتمع  وق��د  بدبي.  وال�شيافة 
ال مكتوم ومرافقوه اىل عر�س قدمه �شعادة الدكتور حممد الزرعوين 
عن  �شرحا  ت�شمن  وم�����ش��اع��دوه  احل���رة  للمنطقة  التنفيذي  الرئي�س 
ا�شرتاتيجيتها املتمثلة يف ان املنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل الوجهة 
اقت�شاد  تعزيز  ت�شاهم يف  وان  اإقليميا  احلرة  املناطق  ل�شركات  االف�شل 
دولة االمارات من خالل م�شاهمتها يف الناجت املحلي المارة دبي بن�شبة 
2.27 كما تهدف املنطقة اىل توفري حلول متكاملة جلذب امل�شتثمرين 

الدوليني واالقليميني
ال مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اخ��رى قام �شاحب  من جهة 
دب��ي رع��اه اهلل ام�س  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
التابع  الطوار  منطقة  يف   2 رق��م  امل�شافرين  مبنى  ايل  تفقدية  بزيارة 

ملطار دبي الدويل والذي مت تطويره وتو�شعته.   )التفا�شيل �س2(

   

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س
 الوزراء الياباين ووزير اخلارجية

•• طوكيو -وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية يف طوكيو 
ام�س معايل �شينزو اآبي رئي�س وزراء اليابان. ونقل �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد خالل اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي وحتيات 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الفريق 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ..اىل معايل رئي�س وزراء اليابان 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  حتياته  حمله  ال��ذي 
اآل نهيان ومتنياته  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  مكتوم وللفريق 

لالمارات املزيد من التقدم واالزدهار.   )التفا�شيل �س2(

لالرتقاء مبظهر املدينة ومكافحة الظواهر ال�سلبية
بلدية مدينة ابوظبي تطلق

 مبادرة )عا�صمتي( يف بني يا�س
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية رئي�س االإحتاد الن�شائي العام مت افتتاح خيمة مبادرة 

عا�شمتي باالأم�س مبنطقة بني يا�س .
و  ابوظبي  بلدية  ال��ذي عقدته  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�شركاوؤها من هيئة البيئة و مركز اإدارة النفايات و جمل�س ابوظبي 
للتعليم و هيئة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف و ال�شرطة املجتمعية و 

نادي بني يا�س مع م�شاركة وا�شعة من اأنباء املنطقة . 
امل�شاركة  و  املدينة  مظهر  حت�شني  اإىل  عا�شمتي  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف  و 
رفع  على  والعمل  اخلا�شة  وال�شركات  اجلمهور  قبل  من  املجتمعية 
معدل الوعي العام مبخاطر االأ�شرار و اآثارها ال�شلبية على االأحياء 

ال�شكنية و ال�شعى خللق بيئة �شحية و نظيفة .  )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خالل زيارته التفقدية للمنطقة احلرة مبطار دبي الدويل  )وام(

حممد بن را�صد يقوم بزيارة تفقدية للمنطقة احلرة ومبنى امل�صافرين رقم 2 يف مطار دبي

وا�سنطن تتعهد بتعزيز القبة احلديدية و�سمان تفوق اإ�سرائيل 

ع�صرات اجلنود وامل�صتوطنون يقتحمون �صاحات الأق�صى 

لئحة اإعفاء املرزوقي: التاأ�صي�صي التون�صي يقبل ويتحّفظ..!

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اق���ت���ح���م ن���ح���و 80 ج���ن���دي���ا م����ن ج��ي�����س االح���ت���الل 
�شاحات  ام�س  30 م�شتوطنا  واأكرث من  االإ�شرائيلي 
امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى امل���ب���ارك م���ن ج��ه��ة ب���اب املغاربة 
اخلا�شة  الوحدات  بعنا�شر  معززة  حرا�شات  برفقة 
فان  العيان  �شهود  وبح�شب  االح��ت��الل.  �شرطة  م��ن 
قاموا  املر�شدين  اأح��د  تقدمهم  وجمندات  جمندين 
حرا�شات  و�شط  االأق�شى  وم��راف��ق  باحات  يف  بجولة 
م�شددة. وكان اكرث من ثالثني م�شتوطنا قد قاموا 
ب��اق��ت��ح��ام امل�����ش��ج��د م��ن��ذ ���ش��اع��ات ال�����ش��ب��اح ع��ر عدة 

جمموعات �شغرية ومتالحقة.
من جانبه كرر وزير الدفاع االأمريكي ت�شاك هيغل 
و�شمان  اإ�شرائيل  اأم��ن  على  باحلفاظ  ب��الده  ال��ت��زام 
ملنظومة  اإ�شايف  دع��م  عن  واأعلن  الع�شكري،  تفوقها 
الدفاع ال�شاروخي ب�220 مليون دوالر، واأكد اأنه لن 

•• القاهرة-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء امل�شري ه�شام قنديل يف ت�شريحات 
ام�س  االن��رتن��ت  على  االه���رام  �شحيفة  موقع  نقلها 
االثنني انه �شيتم اجراء تعديل وزاري اوائل اال�شبوع 
التي  ال����وزارات  ع��ن  تفا�شيل  ي��ذك��ر  لكنه مل  ال��ق��ادم 
�شي�شملها. ويطالب معار�شو الرئي�س حممد مر�شي 
االنتخابات  على  لال�شراف  جديدة  حكومة  بت�شكيل 

الرملانية املتوقع اجراوؤها هذا العام.
كما تزايدت انتقادات جماعة االخوان امل�شلمني التي 

ينتمي اليها مر�شي حلكومة قنديل.
على �شعيد اخر قررت حمكمة م�شرية ام�س ا�شتمرار 
على  مبارك  ح�شني  ال�شابق  امل�شري  الرئي�س  حب�س 
ذمة ق�شية ك�شب غري م�شروع بعدما قبلت طعنا من 

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأكدت ع�شو املكتب الوطني التاأ�شي�شي �شمرية مرعي 
الئحة  قبول  اإىل  اأف�شى  املجل�س  مكتب  اجتماع  اأن 
االإع���ف���اء امل��وج��ه��ة ���ش��د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي املوؤقت 
من  حت��ف��ظ  بينما  �شكال  امل���رزوق���ي  املن�شف  حم��م��د 
ف�شفا�شة.على  وردت  اأنها  باعتبار  امل�شمون،  حيث 

حد تعبريها.
النواب  م��ن  معّلال  ت��ق��ري��را  طلب  املكتب  اأن  وب��ّي��ن��ت 
ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا ب��ال��الئ��ح��ة ي��و���ش��ح��ون ف��ي��ه اأ�شباب 
يومي  ج��دي��د  م��ن  فيها  النظر  يقع  اأن  على  رفعها، 

كل  واأن  نووية،  اأ�شلحة  بتطوير  الإي��ران  ال�شماح  يتم 
اخليارات تظل مطروحة ب�شاأن هذا امللف.

وقال هيغل يف موؤمتر �شحفي مع نظريه االإ�شرائيلي 
التحديات  تناولت  حمادثاتهما  اإن  يعالون  مو�شيه 
قال  اللتني  واإ�شرائيل  اأم��ريك��ا  تواجه  التي  االأمنية 

اإنهما تتقا�شمان حماربة االإرهاب.
 220 ت��ق��دمي  ب��درا���ش��ة  وا�شنطن  تعهد  ع��ن  واأع��ل��ن 
ال�شاروخي  ال��دف��اع  منظومة  لتعزيز  دوالر  مليون 
العام  احلديدية  القبة  با�شم  املعروفة  االإ�شرائيلية 
وا�شنطن  قدمتها  مليونا   64 اإىل  لت�شاف  املقبل، 

بالفعل لدعم املنظومة.
متقدمة  ب���رادارات  اإ�شرائيل  �شتزود  ب��الده  اأن  وذك��ر 
اأمريكا  اأخ��رى مل تقدمها  وطائرات تزويد ومعدات 
املحادثات  اإن  يعالون  ق��ال  جهته  من  اآخ��ر.  بلد  الأي 
اإ�شرائيل  بدعم  الكامل  وا�شنطن  ال��ت��زام  على  اأك��دت 

من خالل نظام القبة احلديدية وبرامج م�شرتكة.

النيابة �شد قرار باخالء �شبيله على ذمة التحقيقات، 
ذلك ح�شبما قال التلفزيون امل�شري.

وقال التلفزيون امل�شري اململوك للدولة ان حمكمة 
باال�شتئناف  الطعن  ق��ب��ول  ق���ررت  ال��ق��اه��رة  جنايات 
حب�س  با�شتمرار  واأم���رت  العامة،  النيابة  من  املقدم 
مبارك على ذمة التحقيقات يف ق�شية اتهامه بتحقيق 
ك�شب غري م�شروع. وح�شر الرئي�س امل�شري ال�شابق 
اجلل�شة التي عقدت يف مقر اكادميية ال�شرطة حتت 
حرا�شة امنية م�شددة يف �شاحية القاهرة اجلديدة. 
وقرر قا�شي املحكمة وقف البث التلفزيوين للجل�شة 
ع��ل��ى طلب  ب��ن��اء  ال��ق��اع��ة  م��ن  ال�شحافيني  واخ�����راج 
حم��ام��ي م���ب���ارك. وك���ان���ت حم��ك��م��ة م�����ش��ري��ة قررت 
�شد  تظلمه  قبول  بعد  مبارك  �شبيل  اخ��الء  ال�شبت 

قرار حب�شه يف ق�شية ك�شب غري م�شروع.

الثالثاء 23 واالأربعاء 24 اأفريل اجلاري.
امل��ج��ل�����س الوطني  ق�����ال ع�����ش��و م��ك��ت��ب  م����ن ج��ه��ت��ه 
املجل�س  مكتب  اإّن  الكايف  عبد  الدين  بدر  التاأ�شي�شي 
مل يتمكن من اتخاذ قرار نهائي ب�شاأن الئحة اإعفاء 
مّت  وقد  املرزوقي  املن�شف  اجلمهورية حممد  رئي�س 
الثالثاء  ال��ي��وم  اإىل  امل�����ش��األ��ة  ه��ذه  النظر يف  ت��اأج��ي��ل 
لدرا�شة م�شاألة كتابة التقرير املتعلق بهذه الالئحة 

يف حال املوافقة على متريرها اإىل جل�شة عاّمة.
قام  املجل�س  مكتب  اأّن  الكايف  عبد  الدين  ب��در  واأّك���د 
خالل اجتماعه املنعقد ام�س للنظر يف هذه الالئحة 

بتكليف ع�شو داخل املكتب لكتابة هذا التقرير.

الفجر........    04:29            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:51  
الع�صاء......   08:21

عنا�شر اجلي�س احلر ينفذون للقتال عر ثغرة يف جدار بحلب )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ارت���ف���ع اىل اك����رث م���ن م��ئ��ة عدد 
توثيق  مت  ال�����ذي�����ن  ال�������ش���ح���اي���ا 
ريف  ب���ل���دات  اح����دى  يف  مقتلهم 
عليها  ���ش��ي��ط��رت  ال���ت���ي  دم�������ش���ق 
االأول،  ام�����س  النظامية  ال��ق��وات 
ال�شوري  املر�شد  اف��اد  ما  بح�شب 

حلقوق االن�شان ام�س.
واأعلن اجلي�س ال�شوري احلر ام�س 
�شيطرته على كتيبة اإ�شرتاتيجية 
يف ح���ل���ب، ب��ي��ن��م��ا ج������ددت ق����وات 
خمتلفة،  ملناطق  ق�شفها  النظام 
بعد يوم دام قتل فيه نحو 500 
���ش��خ�����س، م��ع��ظ��م��ه��م يف جم���زرة 
النظام  ق���وات  اإن  ن��ا���ش��ط��ون  ق���ال 
ارتكبتها يف جديدة الف�شل بريف 

دم�شق.
احلر  اجلي�س  اإن  نا�شطون  وق��ال 
العلقمية  ك��ت��ي��ب��ة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��ر 
حتيط  ال����ت����ي  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
حلب،  يف  الع�شكري  منغ  مب��ط��ار 

لكافة  وانقطاع  ال�شام،  مع�شمية 
ونق�س  واخل��دم��ات،  احلياة  �شبل 
الطبية  امل�������ش���ت���ل���زم���ات  يف  ح�����اد 

وحاجات امل�شايف امليدانية.
نا�شطون  ق���ال  دم�����ش��ق  ري���ف  ويف 
ك��ب��رية ه���زت بلدة  ان��ف��ج��ارات  اإن 
م����ع ق�شف  ت���راف���ق���ت  امل���ل���ي���ح���ة، 
ب����ال���������ش����واري����خ ع����ل����ى ال���غ���وط���ة 
ال�شرقية بريف املدينة يف حماولة 
وال�شبيحة  االأم�������ن  ق������وات  م����ن 
نا�شطون  واأ����ش���اف  الق��ت��ح��ام��ه��ا. 
لعملية  ت�شدى  احلر  اجلي�س  اأن 
االقتحام، مما اأجر قوات النظام 
اأ�شوار  خ��ارج  اإىل  االن�شحاب  على 
على  الق�شف  جت��دد  كما  البلدة، 

بلدتي عني ترما وزملكا.
املحلية  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وك���ان���ت جل���ان 
-بينهم  �شخ�شا   483 اإن  قالت 
اأطفال ون�شاء- قتلوا اأم�س االأول 
ب��ال�����ش��ك��اك��ني يف  اأو ذب���ح���ا  ح���رق���ا 
دم�شق وريفها، ومعظمهم ق�شوا 

يف جمزرة جديدة الف�شل.

قوات النظام توا�سل ق�سف املدن ال�سورية

مئات ال�صحايا واجلي�س احلر ي�صيطر على كتيبة بحلب 

وذل�����ك ب��ع��د م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة مع 
قوات النظام.

ويحا�شر اجلي�س احلر املطار منذ 
فرتة طويلة بهدف اقتحامه ملنع 
الطائرات  ا�شتخدام  من  النظام 
نا�شطون  وق��ال  منه.  تقلع  التي 
عليها  �شيطر  ال��ت��ي  الكتيبة  اإن 

اجلي�س احلر تعتر ع�شب مطار 
منغ والبوابة الرئي�شية له.

من جهة اأخرى، ا�شتهدف ق�شف 
ب��ل��دت��ي حريتان  ع��ن��ي��ف  م��دف��ع��ي 
كما  ح����ل����ب.  ري�����ف  وب����ي����ان����ون يف 
لق�شف  رفعت  ت��ل  بلدة  تعر�شت 
مدفعي و�شاروخي من قبل قوات 

النظام.
اإن  االإخ��ب��اري��ة  �شام  �شبكة  وقالت 
الق�شف  ج��دد  النظامي  اجلي�س 
الرا�شدين،  ح��ي  على  باملدفعية 
و����ش���ط ا���ش��ت��ب��اك��ات يف احل����ي مع 

اجلي�س احلر.
ال�شورية  ال�����ش��ب��ك��ة  وث���ق���ت  وق����د 
حل����ق����وق االإن���������ش����ان م���ق���ت���ل 11 
بينهم  االث���ن���ني،  ام�����س  ���ش��خ�����ش��ا 

ثالثة من اجلي�س احلر.
للمجل�س  االإعالمي  املركز  واأف��اد 
التي  املدينة  ب��اأن  املحلي يف داري��ا 
مكثفة  ع�شكرية  حلملة  تتعر�س 
م��ن ق��ب��ل ق���وات ال��ن��ظ��ام، �شهدت 
جديدة  حم���اول���ة  ام�������س  ���ش��ب��اح 
النظام  اأن  خ��ا���ش��ة  الق��ت��ح��ام��ه��ا، 
تعزيزات  اإر������ش�����ال  يف  م�����ش��ت��م��ر 
مطار  م��ن  املدينة  اإىل  ع�شكرية 

املزة الع�شكري.
وقال املكتب االإعالمي اإن املدينة 
ت��واج��ه م��ع��ان��اة اإن�����ش��ان��ي��ة يف ظل 
احل�شار الذي يطبق عليها وعلى 

حمكمة تاأمر با�ستمرار حب�س مبارك بق�سية الك�سب غري امل�سروع 

قنديل: التعديل الوزاري الأ�صبوع القادم
طالبان تخطف ركاب مروحية اأجنبية

•• كبالو-ا.ف.ب:

على  كانوا  ورو���س  ات��راك  بينهم  اجانب  ت�شعة  طالبان  عنا�شر  يحتجز 
منت مروحية مدنية قامت بهبوط ا�شطراري يف �شرق افغان�شتان، كما 

اعلن م�شوؤولون حمليون االثنني.
لكن حركة طالبان اعلنت ام�س انها حتتجز 11 اجنبيا كانوا على منت 

املروحية مو�شحة انهم جنود يف اجلي�س االمريكي.
ما  غالبا  التي  طالبان،  قالت  االل��ك��رتوين  موقعها  على  ن�شر  بيان  ويف 
احياء  ا�شروا  ال�11  االجانب  ان  اعمالها،  ح�شيلة  ت�شخيم  اىل  تعمد 

ونقلوا اىل منطقة اكرث امانا يف البالد.
وقالت ال�شركة امل�شغلة للمروحية وهي من نوع مي8- ان �شبعة اتراك 
وافغاين  ط��ريان  ومهند�س  رو�شي  وطيار  طريق  م�شروع  على  يعملون 
م�شاعد الطيار كانوا على منت املروحية التي ا�شطرت للهبوط االحد 

ب�شبب �شوء االحوال اجلوية.
ويف انقرة اعلنت وزارة اخلارجية الرتكية انها جتري حمادثات مكثفة 

مع ال�شلطات االفغانية لتحديد م�شري رعاياها.
خمتلفة  معلومات  اىل  كابول  جنوب  لوغار  والي��ة  يف  م�شوؤولون  وا�شار 

حول الركاب والطاقم قائلني انهم ثمانية اتراك وافغاين.

�صاحة  ي����زور  اأمم����ي  وف���د 
ال���ع���راق يف  اع���ت�������ص���ام 

•• بغداد-وكاالت:

املتحدث  اجل���ب���وري  ح��ام��د  ق���ال 
�شاحة  يف  امل���ع���ت�������ش���م���ني  ب���ا����ش���م 
التي  ك���رك���وك  احل���وي���ج���ة غ����رب 
ي��ح��ا���ش��ره��ا اجل��ي�����س م��ن��ذ اأي����ام 
ل���ل���ق���ب�������س ع����ل����ى م���ت���ظ���اه���ري���ن، 
اإىل  ���ش��ي��ت��وج��ه  اأمم���ي���ا  وف�����دا  اإن 
على  واف��ق��وا  ال��ذي��ن  املعت�شمني 
املتحدث  واأ�شار  ال�شاحة.  تفتي�س 
اأن ي�شل وفد  املقرر  اأن��ه من  اإىل 
اإىل �شاحة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ت��اب��ع 
االع��ت�����ش��ام امل��ح��ا���ش��رة م���ن قبل 
اأيام  اأربعة  منذ  العراقية  القوات 
لالطالع على اأو�شاع املعت�شمني 
مبدئيا  املعت�شمني  وواف��ق  فيها. 
على تفتي�س ال�شاحة حتت اإ�شراف 

نواب من املدينة.

تتن�صل  باك�صتان  حكومة 
م�����ن حم���اك���م���ة م�����ص��رف 

•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

اأكدت احلكومة الباك�شتانية ام�س 
اأنها ال متلك �شالحية حماكمة 
م�شرف  ب��روي��ز  ال�شابق  الرئي�س 
يطلب  ك���م���ا  اخل����ي����ان����ة،  ب��ت��ه��م��ة 
حمامون معادون للجرنال الذي 
عاد موؤخرا من املنفى اإىل بالده.

وق���ال���ت احل��ك��وم��ة اإن ال��ن��ظ��ر يف 
املرتبطة  القانونية  االإج�����راءات 
الد�شتور  م��ن  ال�����ش��اد���ش��ة  ب���امل���ادة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اخل���ي���ان���ة ل��ي�����س من 
االنتقالية.  احلكومة  �شالحيات 
ال��ت��اأك��ي��د احلكومي  ه���ذا  وي���اأت���ي 
اأن  قانونيون  خ��راء  ذك��ر  بعدما 
باك�شتان  يف  وح���ده���ا  احل��ك��وم��ة 
خمولة بالطلب من الق�شاء بدء 

اإجراءات بتهمة اخليانة.
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 14 ت�صبط  عجمان  �صرطة 
املخدرة املواد  يتعاطون  متهما 

•• عجمان ـ الفجر 

مكافحة  اإدارة  مت���ك���ن���ت 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل��خ��درات 
اإلقاء  م��ن  عجمان  ل�شرطة 
القب�س على )14( �شخ�شا 
م����ن اجل��ن�����ش��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة ، 
ب���ت���ه���م���ة ت���ع���اط���ي وح����ي����ازة 
)التفا�شيل  املخدرة.   امل��واد 
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النيابة العامة يف اأبوظبي ت�صتاأنف احلكم برباءة اثنني من املتهمني يف ق�صية بيع الأرا�صي الوهمية يف لندن
التي قدمتها كانت كافية الإدانة املتهمني م�شرية اإىل اأن حكم الراءة 
متت  الذين  املتهمني  ل��دى  موظفني  جم��رد  اأنهما  اأ�شا�س  على  بني 
الر�شائل  اأثبتت  بينما  نية  بح�شن  منهما  طلب  مبا  وقاما  اإدانتهما 
االلكرتونية التي تبادلها املتهمون االأربعة اأن املتهمني اللذين متت 
ترئتهما كانا على علم كامل بحقيقة عمل ال�شركة التي كانا يعمالن 
بها واأن املتهمة ال�شويدية هي التي كان تقابل العمالء وتتفق معهم 
واأ�شافت  ال�شركة.  ح�شاب  يف  وتودعها  املالية  املبالغ  منهم  وت�شتلم 
اأن املتهمني اللذين مت ترئتهما يف املحكمة االبتدائية كانا  النيابة 
ويعلمان  ال�شركة  عمل  تو�شح  ال��ت��ي  امل��را���ش��الت  بجميع  علم  على 
اأحالت  الق�شية  تفا�شيل  ويف  ن�شاطها.  وحقيقة  ترخي�شها  ح��دود 
نيابة االأموال يف اأبوظبي اثنني من اجلن�شية الريطانية و�شويدية 

وهنديا للمحاكمة بتهمة االحتيال عن طريق ن�شر اإعالنات �شحفية 
للتملك  اأرا�شي  بيع  مفو�شة  �شركتهم  اأن  احلقيقة  غري  على  توؤكد 
ترتاوح  زهيدة  باأ�شعار  املتحدة  باململكة  لندن  مدينة  ب�شمال  احل��ر 
بني 30 و60 األف درهم ومتكنوا بهذه الطريقة من خداع اأربعني 
نحو  ع��ل��ى  واال���ش��ت��ي��الء منهم  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  م��ن  م�شتثمرا 
ثالثة ماليني درهم بدون حق.. كما ات�شح اأن �شركة املتهمني غري 
مرخ�شة مبمار�شة هذا الن�شاط التجاري... وبتفتي�س مقر ال�شركة 
األف درهم باالإ�شافة  وم�شكن املتهمني مت التحفظ على مبلغ مائة 
البنك.. كما مت  ال�شركة يف  األف درهم مودعة يف ح�شاب   250 اإىل 
�شبط و�شائل تقنية املعلومات التي ا�شتخدمها املتهمون يف اإدارة تلك 

العمليات.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتاأنفت النيابة العامة يف اأبوظبي حكم الراءة الثنني من املتهمني 
يف ق�شية بيع اأرا�شي وهمية �شرق مدينة لندن مل�شتثمرين يف الدولة. 
وكانت حمكمة جنح اأبوظبي اأدانت هنديا وبريطانيا بتهمة االحتيال 
بهدف اال�شتيالء على اأموال الغري ببيعهم اأرا�شي وهمية يف �شمال 
مدينة لندن ومزاولة ن�شاط جتاري بدون ترخي�س وحكمت على كل 
منهم باحلب�س �شنة واالإبعاد عن الدولة بعد ا�شتيفاء حقوق املجني 
عليهم وم�شادرة االأموال التي مت التحفظ عليها على ذمة الق�شية 
كما ت�شمن احلكم براءة �شويدية وبريطاين يعمالن لدى املدانني. 
واأكدت النيابة العامة يف ا�شتئنافها حلكم الراءة قناعتها باأن االأدلة 

الإمارات ت�صارك يف اجتماع وكالء وزارات الداخلية بدول التعاون
•• املنامة-وام:

وزارات  لوكالء  التح�شريي  االإجتماع  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  دول��ة  �شاركت 
ال��داخ��ل��ي��ة ب���دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي ع��ق��د يف مملكة 
لوزراء  ع�شر  ال��راب��ع  الت�شاوري  لالجتماع  والتح�شري  ل��الإع��داد  ام�س  البحرين 
الداخلية بدول املجل�س الذي �شيعقد اليوم. وتراأ�س الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار 
وكيل وزارة الداخلية وفد الدولة اإىل االجتماع الذي يناق�س املو�شوعات املدرجة 
على جدول االأعمال التي تهدف اإىل تعزيز التعاون والتن�شيق بني دول املجل�س يف 
خمتلف املجاالت االأمنية امل�شرتكة باالإ�شافة اإىل بحث امل�شتجدات االأمنية ومناق�شة 
التو�شيات التي تو�شلت اإليها اللجان االأمنية �شمن التعاون والتن�شيق االأمني بني 
املقبل  االجتماع  اأم��ام  رفعها  �شيتم  والتي  املنا�شبة  التو�شيات  املجل�س التخاذ  دول 

لوزراء الداخلية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

حممد بن را�صد يقوم بزيارة تفقدية للمنطقة احلرة ومبنى امل�صافرين رقم 2 يف مطار دبي
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ام�����س بزيارة 
احل��رة يف مطار  للمنطقة  تفقدية 
ال��دويل.. رافقه خاللها �شمو  دبي 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  ال 
مكتوم  ال  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
االمارات  ط��ريان  ملجموعة  االعلى 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
ال�شمو  �شاحب  ا�شتمع  وقد  بدبي. 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
قدمه  ع����ر�����س  اىل  وم�����راف�����ق�����وه 
الزرعوين  حممد  الدكتور  �شعادة 
للمنطقة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
�شرحا  ت�شمن  وم�����ش��اع��دوه  احل���رة 
ان  يف  املتمثلة  ا�شرتاتيجيتها  ع��ن 
املنطقة احلرة يف مطار دبي الدويل 
املناطق  ل�شركات  االف�شل  الوجهة 
احلرة اإقليميا وان ت�شاهم يف تعزيز 
اقت�شاد دول��ة االم���ارات من خالل 
م�شاهمتها يف الناجت املحلي المارة 
تهدف  ك��م��ا   2.27 ب��ن�����ش��ب��ة  دب����ي 
املنطقة اىل توفري حلول متكاملة 
الدوليني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  جل�����ذب 
واالق��ل��ي��م��ي��ني ال��ب��اح��ث��ني ع��ن بيئة 
ومتميزة يف خدماتها  فريدة  عمل 
اللوج�شتية وبوجود كفاءات وطنية 
ب�شرية ملتزمة باأداء ر�شالة املنطقة 
ب��ي��ئ��ة عمل  اك���م���ل وج����ه ويف  ع��ل��ى 
املنطقة  ع��م��الء  حم��وره��ا  مريحة 
اإقليمية وعاملية تتخذ  �شركات  من 
ال��ت��ي مت��ت��د مبانيها  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن 
مرت   800 ن���ح���و  م�����ش��اح��ة  ع���ل���ى 
وت�شغيل  لتو�شيع  لها  مقارا  مربع 
عملياتها يف الدولة ودول املنطقة. 
الها�شمي  عائ�شة  املوظفة  وا�شارت 
املنطقة  يف  ت��ع��ري��ف��ه��ا  م��ع��ر���س  يف 
1996 اىل  التي تاأ�ش�شت يف العام 
انها ت�شم اكرث من 1600 مكتب 

الطريان  وخ���ط���وط  واجل���������وازات 
وال�شوق احلرة و�شوف ترفع ال�شالة 
رقم  امل�شافرين  مبنى  يف  اجلديدة 
للمبنى  االج���م���ال���ي���ة  امل�����ش��اح��ة   2
مربع.  مرت  ال��ف  �شتني  قرابة  اىل 
ال�شيخ  ال�شمو  ا�شتمع �شاحب  وقد 
ال مكتوم خالل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شالة  يف  امل���ي���دان���ي���ة  اجل����ول����ة 
القائمني  املهند�شني  من  اجلديدة 
..ت�شمن  امل�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
تعريفا بامل�شاحة الكلية والت�شميم 
وحاجات  متطلبات  ي��راع��ي  ال���ذي 
من  اخلدمية  وامل��راف��ق  امل�شافرين 
كما  وغريها.  ح��رة  و�شوق  مطاعم 
تو�شعة  خريطة  على  �شموه  اطلع 
والثالثة  الثانية  املرحلتني  املبني 
على  واثنى  امل�شروع  �شموه  وب��ارك 
جهود فريق العمل الهند�شي الذي 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
الدوىل  دب��ي  م��ط��ار  يف  والتحديث 
املطار  ان  �شموه  موؤكدا  عام  ب�شكل 
�شموه  اه��ت��م��ام��ات  ���ش��ي��ظ��ل حم���ط 
االولويات  �شلم  درج���ات  اع��ل��ى  ويف 
ورمز  ال��ب��ل��د  واج��ه��ة  ي�شكل  ك��ون��ه 
ورقيه.  وث��ق��اف��ت��ه  �شعبنا  ح�����ش��ارة 
املعنية  اجلهات  كافة  �شموه  ووج��ه 
الت�شهيالت  من  املزيد  توفري  اىل 
ا�شباب  ك��ل  وت���اأم���ني  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
واملعاملة  واالح�����������رتام  ال�����راح�����ة 
ال���ط���ي���ب���ة ل���ك���ل م�������ش���اف���ر ق�������ادم او 
م���غ���ادر ع���ر م���ط���ار دب����ي ال����دويل 
الرية  ال��دول��ة  وغ��ريه من منافذ 
ذلك  واىل  واجل���وي���ة.  وال��ب��ح��ري��ة 
�شعيد  ب��ن  احمد  ال�شيخ  �شمو  اك��د 
اجلديدة  ال�����ش��ال��ة  ان  م��ك��ت��وم  ال 
ت�شغيلها  �شيبداأ   2 رق��م  املبنى  يف 
من  والع�شرين  التا�شع  يف  ر�شميا 
اب���ري���ل احل����ايل م���وؤك���دا ���ش��م��وه ان 
على  حتديثه  �شيتم  بكامله  املبنى 
مراحل بحيث يلبي احلاجة امللحة 
والزيادة املطردة يف عدد امل�شافرين 
م�شتخدمي هذا الرتمينال خا�شة 
فالي دبي وم�شافريها الذين توفر 
لهم ال�شركة واملطار كل الت�شهيالت 

الالزمة وال�شفر االمن. 

قرابة  فيها  يعمل  عاملية  ل�شركات 
ثالثة ع�شر الف موظف وموظفة 
م����ن خم��ت��ل��ف ج��ن�����ش��ي��ات ال���ع���امل. 
واطلع �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال��ذي ح�شره  العر�س  دب��ي خ��الل 
عدد من كبار امل�شوؤولني يف املنطقة 
املذهل  املنطقة  تطور  على  احل��رة 
باالرقام وذلك منذ تاأ�شي�شها حتى 
2012 ح��ي��ث و���ش��ل حجم  ال��ع��ام 
قيمته  م��ا  اىل  فيها  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ثالثة مليارات ون�شف املليار درهم 
1996 ال  ال��ع��ام  ك���ان يف  يف ح��ني 
ي���ت���ج���اوز ح��ج��م اال���ش��ت��ث��م��ار فيها 
ان عدد  ك��م��ا  دره���م  م��ل��ي��ون   235
وعدد  مبنى   14 اليوم  بلغ  املباين 
منها   1600 ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ش��رك��ات 
وميت�شوبي�شي  واي��رب��ا���س  ب��وي��ن��غ 
���ش��ون��ي��ك وغريها.  وب��ان��ا  و���ش��ان��ي��ل 
املنطقة  ان  ال����ع����ر�����س  واو������ش�����ح 
ب���امل���ائ���ة من   21 ب��ن��ح��و  ���ش��اه��م��ت 
 2011 العام  دب��ي  اإجمايل جت��ارة 
يف ح����ني و����ش���ل���ت م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
�شادرات املناطق احلرة لنف�س العام 
بلغت  فيما  ب��امل��ائ��ة   22 ن�شبته  م��ا 
ن�شبة م�شاهمتها يف واردات املناطق 
وت�شمن  ب��امل��ائ��ة.   21 نحو  احل���رة 
اجلوائز  ع��ن  نبذة  كذلك  العر�س 

لهم  والتقطت  و�شافحهم  �شموه 
���ش��ور ت��ذك��اري��ة م��ع ���ش��م��وه وغ���ادر 
امل���ك���ان مب��ث��ل م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل ب���ه من 
ترحيب وفرحة من قبل املوظفني 
والعمالء و�شيوف املنطقة احلرة. 
وع��رج �شموه يف ختام ال��زي��ارة على 
اليابانية  �شونيك  بانا  �شركة  مقر 
االل���ك���رتون���ي���ات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وا�شتمع  امل����ت����ط����ورة  وت���ق���ن���اي���ت���ه���ا 
الدكتور  م���ن  وم���راف���ق���وه  ���ش��م��وه 
ج���وه���ري م���دي���ر ع����ام ال�����ش��رك��ة يف 
ال�����ش��رق االو���ش��ط و���ش��م��ال افريقيا 
االجهزة  ح����ول  ����ش���رح  اىل  وا���ش��ي��ا 
واالف���الم  كالفيديو  االل��ك��رتون��ي��ة 
امل�شتخدمة  الرتفيهية  واالل��ع��اب 
ل���رك���اب ط���ائ���رات ال��ب��وي��ن��غ 777 
وط����ائ����رات اي���رب���ا����س /اي�����ه 380 
االمارات  طريان  ال�شطول  التابعة 
وال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن ارق����ى االجهزة 
�شركات  يف  امل�شتخدمة  والتقنيات 
الدكتور  اف��اد  اإذ  العاملية  ال��ط��ريان 
جوهري ان هذه االجهزة و�شا�شات 
ال��ت��ل��ف��زة امل�����ش��ت��خ��دم��ة ع��ل��ى منت 
طائرات ط��ريان االم��ارات ال مثيل 
لها من حيث التقنية واحلجم على 
طائرات اخرى على م�شتوى العامل 
وانظمتها  االج��ه��زة  ه��ذه  ت�شنع  اإذ 
وب�����راجم�����ه�����ا ح�������ش���ري���ا ل����ط����ريان 

ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة وي��ع��م��ل��ون على 
ال�شتقطاب  ي���ل���زم  م���ا  ك���ل  ت���وف���ري 
امل����زي����د م����ن ال�������ش���رك���ات وت����اأم����ني 
واالمن  اال�شتقرار  مقومات  كافة 
اللوج�شتية  واخلدمات  وال�شالمة 
ي��زي��د ه��ذه ال�شركات  وال��ن��ج��اح م��ا 
ويعزز  وموؤ�ش�شاتنا  ب��دول��ت��ن��ا  ث��ق��ة 
مكانة دولتنا عامليا يف �شتي امليادين 
امل�����ش��ت��وي��ات. واعتر  ك��اف��ة  وع��ل��ى 
املنطقة  وجن����اح  ت��ط��ور  ان  ���ش��م��وه 
احل���رة اإمن���ا ه��و خ��ط��وة اويل نحو 
و�شوال  التقدم  خطوات  من  املزيد 
ال��ي��ه يف  ن�شعى  ال���ذي  ال��ت��ف��وق  اىل 
ونه�شتنا  وم�شاريعنا  اعمالنا  ك��ل 
ال�����ش��ام��ل��ة ع��ل��ى غ���ري ���ش��ع��ي��د الننا 
اىل  لن�شل  النجاح  درج��ة  جت��اوزن��ا 
درجة التفوق الذي يدوم اىل االبد 
ب�شواعد  اهلل  ب����اإذن  يتحقق  وه����ذا 
�شعبنا  وبنات  ابناء  وعقول  وجهود 

املنتج. 
 ك��م��ا ق���ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ام�س 
بزيارة تفقدية ايل مبنى امل�شافرين 
التابع  ال��ط��وار  منطقة  يف   2 رق��م 
مل����ط����ار دب������ي ال��������دويل وال��������ذي مت 
نحو  ال�شتيعاب  وتو�شعته  تطويره 

التي  والعاملية  املحلية  وال�شهادات 
ح�����ش��ل��ت وف�����ازت ف��ي��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة يف 
والبيئة  والتميز  اجل���ودة  جم��االت 
وامن  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  واالدارة 
وال�شحة  الطاقة  وادارة  املعلومات 
وال�����ش��الم��ة. وت��ط��رق ال��ع��ر���س اىل 
اإدارة  يف  املتبعة  ال��ت��وط��ني  �شيا�شة 
املوارد الب�شرية يف املنطقة احلرة اإذ 
الوظائف  يف  التوطني  ن�شبة  ت�شل 
ال����دن����ي����ا وامل���ت���و����ش���ط���ة ن���ح���و 70 
الوظائف  يف  ت�شل  ح��ني  يف  باملائة 
وا�شار  باملائة.   100 اىل  القيادية 
ال��زرع��وين يف ختام  الدكتو حممد 
تو�شعة  م�����ش��روع  ان  اىل  ال��ع��ر���س 
وت��ط��وي��ر م��ب��اين امل��ن��ط��ق��ة يجري 
اىل  ت�����ش��ل  بتكلفة  ح��ال��ي��ا  ت��ن��ف��ي��ده 
260 مليون درهم وي�شم مكاتب 
وم���راف���ق خ��دم��ي��ة ح��دي��ث��ة م�شريا 
�شيتم  اجل�����دي�����د  امل���ب���ن���ى  ان  اىل 
اإجن��ازه خالل اقل من عامني كما 
للمنطقة  التنفيذي  ا�شارالرئي�س 
نحو  ا�شتثمرت  املنطقة  ان  احل��رة 
دره������م يف مرتو  م���ل���ي���ون  ارب����ع����ني 
املنطقة احلرة  ا���ش��م  دب��ي الط���الق 
على احدى حمطاته.  وقد التقى 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الزيارة  خ����الل  م��ك��ت��وم  ال  را����ش���د 
امل��وظ��ف��ني وال��ع��م��الء ال��ذي��ن حيوا 

االم��ارات لي�س اال . وا�شاف مدير 
التلفزة  ���ش��ا���ش��ات  ان  ال�����ش��رك��ة  ع���ام 
احل��ال��ي��ة ع��ل��ى م���نت ب��وي��ن��غ 777 
وايربا�س /ايه 380 يبلغ حجمها 
 20 و  االول  ل��ل��درج��ة  اإن�����ش��ا   27
اإن�شا   12 و  االع��م��ال  لدرجة  اإن�شا 
يزيد  و���ش��وف  ال�شياحية  ل��ل��درج��ة 
العامل  خ�����الل  ال�������ش���ا����ش���ات  ح���ج���م 
 32 اىل  ت���ب���اع���ا  ل��ي�����ش��ل   2015
اإن�شا يف االول و 25 اإن�شا يف درجة 
ال�شياحية  يف  اإن�شا   15 و  االعمال 
ان ه��ذه االج��ه��زة على  م�شريا اىل 
بها  التحكم  ي��ت��م  ال��ط��ائ��رات  م��نت 
كليا من غرفة املراقبة /الكنرتول 
يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة م��ب��ا���ش��رة واكد 
تتحملها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  التكلفة  ان 
طريان االمارات لرتكيب وت�شغيل 
املتطور  احل�������ش���ري  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا 
م���ن اج���ل رف��اه��ي��ة وراح�����ة ركابها 
دوالر  م��الي��ني  ع�����ش��رة  اىل  ت�����ش��ل 
���ش��ن��وي��ا. �شاحب  ع���ن ك���ل ط���ائ���رة 
ال  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
بالتطور  �شعادته  مكتوم اعرب عن 
املنطقة احلرة مبطار  احلا�شل يف 
ال�شيخ  �شمو  ب��ج��ه��ود  م�شيدا  دب���ي 
وفريق  مكتوم  ال  �شعيد  بن  احمد 
باهتمام  ي��ت��اب��ع��ون  ال���ذي���ن  ع��م��ل��ه 
اح��ت��ي��اج��ات ع���م���الل امل��ن��ط��ق��ة من 

املليون  ون�������ش���ف  م���الي���ني  ���ش��ب��ع��ة 
راك����ب ���ش��ن��وي��ا. وق���د جت���ول �شموه 
ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ احمد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  ال  �شعيد  ب��ن 
االعلى  ال��رئ��ي�����س  ل���ل���ط���ريان  دب����ي 
ملجموعة طريان االم��ارات و�شعادة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة 
الرئي�س  ال��زف��ني  خليفة  و���ش��ع��ادة 
 .. دبي  ملوؤ�ش�شة مطارات  التنفيذي 
اإجنازه  ال��ذي مت  املبنى اجلديد  يف 
بالكامل كمرحلة اوىل من امل�شروع 
امل��ك��ون م��ن ث���الث م��راح��ل واطلع 
احلديثة  التجهيزات  على  �شموه 
جهوزيته  على  واط��م��اأن  املبنى  يف 
و�شائل  ك���اف���ة  ت���وف���ري  ح���ي���ث  م����ن 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن ع��ر املبنى  ال���راح���ة 
ال����ذي ي��ح��ت��وى ع��ل��ى ن��ظ��ام جديد 
اإ�شافية  وم���واق���ف  االم��ت��ع��ة  لنقل 
اجلديد  املبنى  ويتكون  لل�شيارات. 
اكرث  بطول  الرئي�شية  القاعة  من 
م���ن م��ئ��ت��ي م���رت وع���ر����س ت�شعني 
م����رتا وت�����ش��م ال��ق��اع��ة ك���اون���رتات 
�شفر  اإج����������راءات  ح���دي���ث���ة المت������ام 
احلقائب  ن��ق��ل  ون���ظ���ام  امل���غ���ادري���ن 
والهجرة  االدارة  ومكاتب  املتطور 

هيئة الهالل الأحمر تخ�ص�س اأربعة ماليني درهم لتنفيذ م�صاريع تنموية يف عدد من الدولعبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س الوزراء الياباين ووزير اخلارجية

مركز مدينة زايد للرعاية والتاأهيل ينظم يوما مفتوحا

•• طوكيو -وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
زاي��د ال نهيان وزي��ر اخلارجية يف 
اآبي  �شينزو  م��ع��ايل  ام�����س  طوكيو 
�شمو  ونقل  اليابان.  وزراء  رئي�س 
ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د خالل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات  ال���ل���ق���اء 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي وحتيات الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اليابان  وزراء  رئي�س  معايل  ..اىل 
�شاحب  اىل  حتياته  حمله  ال���ذي 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وللفريق  مكتوم 
حممد بن زايد اآل نهيان ومتنياته 
التقدم  م����ن  امل����زي����د  ل�����الم�����ارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  واأك������د  واالزده���������ار. 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
العالقات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول������ة االإم���������ارات 
واليابان وحر�س قيادتي البلدين 
ع����ل����ى ت���ف���ع���ي���ل ه�������ذه ال����ع����الق����ات 
وتطويرها وتو�شيع وتعميق قنوات 
ب���ني اجلانبني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون 
متمنيا �شموه لليابان و�شعبها دوام 
التقدم واالإزدهار. من جانبه اأ�شاد 

•• اأبوظبي-وام:

االأحمر  الهالل  هيئة  يف  اخلارجية  للم�شاعدات  العليا  اللجنة  خ�ش�شت 
وتقدمي  تنموية  م�شاريع  لتنفيذ  دره��م  األ��ف  و27  اأرب��ع��ة ماليني  ح��وايل 
وتت�شمن  ال��ق��ادم��ة.  ال��ف��رتة  خ��الل  ال���دول  م��ن  لعدد  م�شاعدات مقطوعة 
هذه امل�شاعدات وامل�شاريع جماالت ال�شحة والتعليم واخلدمات االجتماعية 
وتوفري م�شادر املياه يف املناطق التي تعاين �شحا يف هذا املرفق احليوي فيما 
وال�شومال  واليمن  فل�شطني  منها  ال��دول  من  عدد  امل�شاريع  من  ت�شتفيد 
وبنني  واأوغ��ن��دا  والبو�شنة  ال�شنغال  بجانب  وباك�شتان  واالأردن  وال�شودان 
وتايالند وت�شاد اإ�شافة اإىل غانا ولبنان وليبيا وموريتانيا. وعقدت اللجنة 
يف  احل��ايل  للعام  الثاين  اجتماعها  م��وؤخ��را  اخلارجية  للم�شاعدات  العليا 
مقر هيئة الهالل االأحمر برئا�شة نعيمة عيد املهريي نائب االأمني العام 
لالإغاثة وامل�شاريع باالإنابة ونظرت اللجنة يف العديد من الطلبات املقدمة 
على  ووافقت  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  اخلارجية يف  اإليها من اجلهات 
وا�شتيفاء  ال��درا���ش��ة  م��ن  للمزيد  بع�شها  حتويل  ومت  منها  الكثري  تنفيذ 
ال�شروط املطلوبة للدعم و امل�شاندة . وحظيت فل�شطني بن�شيب وافر من 
امل�شاعدات التي مت اعتمادها خالل االجتماع ن�شبة للظروف االإن�شانية التي 

املا�شة مل�شاريع  الراهن و حاجتها  الفل�شطينية يف الوقت  ال�شاحة  تواجهها 
التنمية و ال�شحة واخلدمات ال�شرورية االأخ��رى. واأك��دت نعيمة املهريي 
ومنتظمة  دوري��ة  ب�شورة  اجتماعاتها  تعقد  اخلارجية  امل�شاعدات  اأن جلنة 
للبت يف الطلبات الكثرية التي ترد للهيئة من خمتلف الدول للم�شاهمة 
يف تنفيذ امل�شاريع التي تعنى بتعزيز جماالت التنمية الب�شرية و االإن�شانية 
. وقالت  االأك��رث ه�شا�شة  الفئات االأ�شد �شعفا و  ال�شرائح و  وحت�شني حياة 
املتميز  ال��دور  االأحمر يج�شد  الهالل  وامل�شاريع يف هيئة  االإغاثة  اإن قطاع 
الذي ت�شطلع به الهيئة على ال�شاحة االإن�شانية الدولية ومناطق النزاعات 
ال�شعوب  لق�شايا  منا�شرتها  خ��الل  م��ن  امللتهبة  ال�شاحات  و  ال��ك��وارث  و 
املرتدية.. اأو�شاعها  حت�شني  على  العمل  و  لها  التاأييد  وح�شد  االإن�شانية 

م�شرية اإىل اأن القطاع ينفذ عمليات االإغاثة العاجلة و الطارئة للمنكوبني 
و املت�شررين على م�شتوى العامل من جراء الكوارث واالأزمات ويعمل على 
تلبية النداءات االإن�شانية الواردة للهيئة من املتاأثرين و اجلمعيات الوطنية 
واللجنة  االأحمر  ال�شليب  و  االأحمر  الهالل  ال��دويل جلمعيات  االإحت��اد  و 
الدولية لل�شليب االأحمر و املنظمات االإن�شانية االأخرى..كما ينفذ امل�شاريع 
االإن�شائية والتنموية التي ت�شعى الهيئة من خاللها الإعادة االإعمار وتاأهيل 

البنية التحتية املتاأثرة ب�شبب �شدة النزاعات و�شراوة االأحداث.

•• املنطقة الغربية -وام:

اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  وتاأهيل  لرعاية  زاي��د  مدينة  مركز  نظم 
االأعرا�س  ب�شالة  مفتوحا  ي��وم��ا  للرعاية  العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  التابع 
اجلديدة يف مدينة زايد ام�س ت�شمن العديد من الفعاليات وامل�شابقات 
اخلا�شة  الطموح  مدر�شة  قدمته  غنائيا  وعر�شا  الريا�شية  والفقرات 
اليوم  فعاليات  يف  و���ش��ارك  حب�شان.  جا�شكو  �شركة  رع��اي��ة  حت��ت  وذل��ك 
املفتوح مركز املرفاأ لرعاية وتاأهيل ذوي االإحتياجات اخلا�شة ومدر�شة 
منار العلم واخلمائل والطموح ومدر�شة النخبة ومدر�شة املرفاأ الدولية 

اخلا�شة ومدر�شة املرفاأ امل�شرتكة بح�شور عبد العزيز املن�شوري نائب 
مديرة  املنزروعي  �شعيد  ورمي  للتعليم  االقليمي  الغربية  مكتب  مدير 
وعدد  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  وتاأهيل  لرعاية  زاي��د  مدينة  مركز 
من امل�شوؤولني يف جا�شكو حب�شان وال�شرطة املجتمعية وعدد من اجلهات 

احلكومية واخلا�شة والهيئة االدارية والتدري�شية يف املدار�س امل�شاركة.
وق��ال��ت رمي �شعيد امل��زروع��ي م��دي��ر امل��رك��ز اإن ال��ه��دف م��ن اق��ام��ة هذا 
اليوم هو دمج الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�شة مع اقرانهم من 
الطالب العاديني بهدف ك�شر احلواجز النف�شية ومترين الطالب على 

االختالط باملجتمع.

رئي�س الوزراء الياباين مبا توفره 
دولة االإمارات من بيئة ا�شتثمارية 
�شاهمت يف جذب اال�شتثمارات التي 
جعلت منها مركزا جتاريا رئي�شيا 
لل�شركات  ووج����ه����ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
من  بعملياتها  لالنطالق  العاملية 
االإم��ارات اإىل دول املنطقة متمنيا 
التقدم  من  املزيد  حتقيق  للدولة 
والنجاح يف خمتلف املجاالت. ومت 
عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل 
بني  القائمة  وال�شداقة  ال��ت��ع��اون 
دول����ة االإم�������ارات وال���ي���اب���ان و�شبل 
تعزيز جهودهما يف تطوير وتنمية 

والتجارية  االقت�شادية  العالقات 
اال�شتثمارات  وت�شجيع  امل�شرتكة 
املتقدمة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  وامل�����ش��اري��ع 
وجم����������االت ال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة 
التي  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ال��ب��ل��دي��ن. كما 
ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اآل ن��ه��ي��ان ب��ع��د ذل���ك معايل  زاي���د 
اخلارجية  وزي���ر  كي�شيدا  ف��وم��ي��و 

الياباين . 
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
بني  ال��ق��ائ��م��ة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
�شهده  وم����ا  وال���ي���اب���ان  االإم��������ارات 

التعاون امل�شرتك من تقدم وتطور 
امل��ج��االت وال�شبل  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا ملا 
امل�شرتكة  امل�����ش��ال��ح  خ���دم���ة  ف��ي��ه 
اجلانبان  ت��ب��ادل  و  البلدين.  ب��ني 
وج�������ه�������ات ال�����ن�����ظ�����ر ح���������ول اآخ�������ر 
الراهنة  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات 
على امل�شتويني االإقليمي والدويل 
اإ�شافة اإىل بحث عدد من الق�شايا 
ح�شر  امل�����ش��رتك.  االه��ت��م��ام  ذات 
يو�شف  علي  �شعيد  �شعادة  اللقاء 
ال�����دول�����ة لدى  ����ش���ف���ري  ال���ن���وي�������س 

اليابان.
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موؤمتر النقل املدر�سي يوا�سل فعاليات

% من املدار�س متتثل لال�صرتاطات %و98  انخفا�س احلوادث مبعدل 63 
•• دبي- الفجر

اأك����������د ع���ي�������ش���ى ع����ب����د ال����رح����م����ن 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�����دو������ش�����ري 
ال�������ش���اب���ق مل���وؤ����ش�������ش���ة امل���وا����ش���الت 
املدر�شي  النقل  ق��ان��ون  اأن  العامة 
بن�شبة  احل���وادث  تقليل  يف  اأ�شهم 
2008 قبل  بعام  %63 مقارنة 
اإ�شدار القانون، وزاد عدد الطلبة 
املدر�شية  ب��احل��اف��الت  امل��ن��ق��ول��ني 
عدد  وان��خ��ف�����س   ،5،5% بن�شبة 
ب�شيارات خا�شة  املنقولني  الطلبة 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا   ،9% بن�شبة 
امل�شغلة  واجلهات  املدار�س  امتثال 
ال�شرتاطات  املدر�شية  للحافالت 

قانون النقل املدر�شي 98%.
ج�������اء ذل�������ك خ�������الل ورق��������ة عمل 
االأوىل  النقا�شية  اجلل�شة  �شمن 
للنقل  االأول  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  يف 
املدر�شي واملعر�س امل�شاحب، الذي 
واملوا�شالت  الطرق  هيئة  تنظمه 
االأمريكية  املنظمة  م��ع  بالتعاون 
للنقل املدر�شي،  وتنتهي فعالياته 
النقل  عنوان  حتت  دب��ي،  يف  اليوم 
، ت��ن��اول��ت تاريخ  امل��در���ش��ي يف دب��ي 
التي  والتحديات  املدر�شي،  النقل 
القطاع،  ه��ذا  يف  الهيئة  واجهتها 
 ،2008 ال��ق��ان��ون ع���ام  واإ�����ش����دار 
وت��ن��ف��ي��ذه، واالجن��������ازات ال���ت���ي مت 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، واأرق�������ام وح��ق��ائ��ق عن 
النقل املدر�شي، وحماور تطّوره يف 

دبي االإمارة .
وقال الدو�شري: نهدف من خالل 
يف  امل��در���ش��ي  النقل  عملية  تنظيم 
اإمارة دبي اإىل تقدمي و�شائل نقل 
اآمنة ومريحة للطلبة من خمتلف 
هذا  ولتحقيق  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات 
اأ�شركنا  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  ال����ه����دف 
اجلهات االأخرى كاإدارات املدار�س، 
م�شغلي  امل�شرفني،  االأم��ور،  اأولياء 
�شائقي  امل���در����ش���ي���ة،  احل�����اف�����الت 
عن  امل�شئولة  واجلهات  احلافالت 

التخطيط يف هذا القطاع. 

حمالت وا�سعة
حمالت  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن  واأك���د 
وا�شعة النطاق بني الطلبة واأولياء 
االأمور واإدارات املدار�س وامل�شرفني 
للحافالت  امل�����ش��غ��ل��ة  واجل�����ه�����ات 
امل���در����ش���ي���ة و����ش���ائ���ق���ي احل���اف���الت 
املدر�شية لتوعيتهم باأهمية قانون 
ال��ن��ق��ل امل��در���ش��ي وال���ف���وائ���د، التي 

�شيعود بها على جميع االأطراف. 

النقل املدر�شي يف ال�شني ، تناولت 
�شالمة  ح������ول  م���ه���م���ة  ج�����وان�����ب 
ال�شني،  يف  امل��در���ش��ي��ة  احل���اف���الت 
التنظيم  ه��ذا  ال��ذي لعبه  وال���دور 
يف ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ع����دد احل�����وادث 
الطلبة  اأو������ش�����اط  ب����ني  امل�����روري�����ة 
اأعدادا  ت�شم  ال�شني  واأن  ال�شيما 
كونها  ب�شبب  الطلبة  م��ن  ه��ائ��ل��ة 
اأول دولة يف العامل من حيث عدد 
كبرية  حتديات  ي�شّكل  ما  ال�شكان 
النقل  قطاع  على  القائمني  اأم���ام 

املدر�شي هناك.

حلول مقرتحة
�شركات  اإح������دى  مم��ث��ل  وع���ر����س 
تركيا  يف  ال��رائ��دة  املدر�شي  النقل 
امل���ج���ال، ورقة  جت��رب��ت��ه��م يف ه���ذا 
النقل  ح��ل��ول  ع��ن��وان  حملت  عمل 
ت��ن��اول م��ن خاللها عدة  امل��در���ش��ي 
املتقدمة  التقنيات  منها  حم���اور 
النقل  اأ����ش���ط���ول  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
التتبع  واأن��ظ��م��ة  لديهم،  امل��در���ش��ي 
حيث  واالأم�����ان،  ال�شالمة  اأن��ظ��م��ة 
اآالف   6 ال�������ش���رك���ة  ه������ذه  مت���ل���ك 
مركبة للنقل املدر�شي ترتاوح بني 
ال�شيارات ال�شغرية اإىل احلافالت 
اأكرث من  مبختلف االأحجام تنقل 

75 األف طالب يوميا. 
وعر�س املهند�س عادل الهوتي من 
ال��ك��وي��ت م��ب��ادرة )متطمن(  دول���ة 
من ال�شركة الكويتية للنقل العام. 
جتربة  عن  عبارة  باأنها  وتتلخ�س 
م��ت��ط��ور من  ب��ن��ظ��ام  للطلبة  ن��ق��ل 
حديثة،  ح���اف���الت  ت��وف��ري  خ����الل 
م�شرفيني  مب����راف����ق����ة  ومم����ي����زة 

ال�شابق  التنفيذي  املدير  واأو���ش��ح 
مل��وؤ���ش�����ش��ة امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة باأن 
من بني اأهم االأمور، التي حتققت 
بعد تطبيق قانون النقل املدر�شي 
احلافالت  ���ش��ائ��ق��ي  ت���دري���ب  ه���ي 
املدر�شي يف الهيئة جمانا ومنحهم 
مدر�شية  ح��اف��ل��ة  ق���ي���ادة  رخ�����ش��ة 
وال����دور ال��ف��اع��ل، ال���ذي لعبه هذا 
االأمر يف اإ�شفاء املزيد من االأمان 
والتنظيم على القطاع املهم، الذي 
مي�����س ح��ي��اة ال��ك��ث��ري م��ن الطالب 

والطالبات. 

نقل م�ستدام
ذات���ه���ا، رندي  وق�����دم يف اجل��ل�����ش��ة 
يف  للتعليم  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  دورن 
والية وا�شنطن ورقة عمل بعنوان 
م�شتدام،  م��در���ش��ي  ن��ق��ل  )ت�شكيل 
ت�شم  وا���ش��ن��ط��ن  والي����ة  اأن  وذك����ر 
يتنقلون  طالب  مليون  م��ن  اأك��رث 
مدر�شية،  حافلة  اآالف   10 ع��ر 
295 منطقة   فيما ت�شم الوالية 

تقع فيها مدار�س خمتلفة. 
قطاع  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ني  اأن  واأك�����د 
يتحلوا  اأن  يجب  امل��در���ش��ي  النقل 
منها  وامل��زاي��ا  ال�شفات  م��ن  ب��ع��دد 
امل�شتمر  والتطّور  والتفّوق  املرونة 
بثمن  ت��ق��ّدر  ال  ث���روة  الطلبة  الأن 
وي����ت����وق����ع����ون م���ن���ا ال���ك���ث���ري وه���م 

امل�شتقبل.  

�سالمة النقل
ب��ورق��ة عمل  وج���اء خ��ت��ام اجلل�شة 
حملت  وو،  ت�شينغ  ج��ي��او  ق��دم��ه��ا 
�شالمة  تنظيم  يف  مقدمة  عنوان 

تربويني متخ�ش�شني.
ور�س عمل

النقل  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  وت��خ��ل��ل 
له،  امل�شاحب  وامل��ع��ر���س  امل��در���ش��ي 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
ال��ع��دي��د م���ن ور������س ال��ع��م��ل التي 
م����ن خم��ت��ل��ف دول  ت��ق��دمي��ه��ا  مت 
العامل من بينها الواليات املتحدة 
ال�شني،  كندا،  اأملانيا،  االأمريكية، 
العربية  واململكة  والكويت،  كوريا، 
ال�شعودية، وذلك من خالل مناذج 
يتعلق  فيما  تقدميها  مت  متنوعة 
بهدف  امل��در���ش��ي،  النقل  بخدمات 
تبادل اخلرات والتجارب الرامية 

اإىل تطوير العمل. 
وق����دم����ت م���وا����ش���الت االإم��������ارات 
خالل املوؤمتر، ورقة عمل ، بعنوان 
بكفاءة  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
مدر�شية  ح��اف��الت  م�شرية  اأط���ول 
خاللها  م��ن  وعك�شت   ، ال��ع��امل  يف 
حر�شت  التي  الرئي�شة  التحديات 
ال�شنوات  خ���الل  مواجهتها  ع��ل��ى 
التي  واالإرادة  بالعزمية  املا�شية 
خطتها  حت���ق���ي���ق  اإىل  ق����ادت����ه����ا 
ب�شبكة  االرتقاء  يف  االإ�شرتاتيجية 

النقل املدر�شي يف الدولة. 
دقيقة  41

امل��دي��ر العام   ، ب��در الكمايل  وق���ّدم 
ملوؤ�ش�شة موا�شالت االإمارات، ورقة 
ال��ع��م��ل م���ن خ���الل ع��ر���س مرئي 
اأ�شا�شية  اأرب��ع مراحل  ا�شتمل على 
النقل  لعمليات  التخطيط  اأولها: 
احلكومية  ل��ل��م��دار���س  امل���در����ش���ي 
التن�شيق  وك��ي��ف��ي��ة  االإم��������ارات،  يف 
اإمارة  لكل  التعليمية  املناطق  مع 

ثم  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة  ووزارة 
ع��م��ل��ي��ة اال����ش���ت���ع���داد م����ن خالل 
امل��دار���س احلكومية،  ال��ت��ع��اون م��ع 
التحديات  جت����اوز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
االإداري��ة والفنية للت�شغيل، بعدها 
تاأتي مرحلة التنفيذ عر التهيئة 

العامة الأدوات وموارد الت�شغيل.
واأفاد الكمايل اأن نتائج التخطيط 
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خالل 
و2012،    2011 ال����ع����ام����ني 
االأداء  م���وؤ����ش���ر  اأن   : اأه���م���ه���ا  م���ن 
املقاعد يف  توفر  املحقق من حيث 
احلافالت لكافة الطلبة امل�شجلني 
جل��م��ي��ع امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة يف 
فيما   ،100% اإىل  و�شل  الدولة 
بلغت ن�شبة املقاعد االحتياطية يف 
اإجمايل  على  املدر�شية  احلافالت 
بينما   ،10% امل�شجلني  م��ق��اع��د 
الطالب  زمن مكوث  متو�شط  بلغ 
يف احلافلة املدر�شية  41 دقيقة.  

موا�شالت  اأن  اإىل  الكمايل  واأ�شار 
االإم������ارات ت��غ��ط��ي م��ا ي��ق��ارب 34 
تقدم  ح��ي��ث  ال����دول����ة،  يف  م���وق���ع���اً 
منها  ؛  متنوعة  مدر�شية  خدمات 
نقل كافة طلبة املدار�س احلكومية 
املواطنني،  االإن���������اث،  )ال�����ذك�����ور، 
امل����ق����ي����م����ني( ول�����ك�����اف�����ة امل�����راح�����ل  
التاأ�شي�شية  )الريا�س،  الدرا�شية 
اإمارات  الثانوية(، وتخدم جميع   ،
املناطق  فيها  مب��ا  ال��دول��ة  وم���دن 
الطلبة  ون��ق��ل  واجل������زر،  ال��ن��ائ��ي��ة 
العلمية  واالأن�������ش���ط���ة  ل���ل���رح���الت 
ف�شال  املدر�شية،  ال�شحة  ومراكز 
عن دور املوا�شالت املدر�شية يف نقل 
للمراكز  امل��دار���س  وطالبات  طلبة 

ال�شيفية، والنقل اليومي ملعلمات 
ال�شكن الداخلي ، وكذلك دورها يف 
نقل الدار�شني يف املراكز امل�شائية، 
التدريبية،  ل���ل���دورات  وامل��ع��ل��م��ات 
وال������وف������ود ال���ط���الب���ي���ة ال�����زائ�����رة 
الطالبية  االأن�����ش��ط��ة  رع���اي���ة  م���ع 
املدر�شية.   وامل���ع���ار����س  امل��در���ش��ي��ة 
ود����ش���ن���ت م����وا�����ش����الت االإم��������ارات 
اأم�������س  م���ب���ادرة احل��اف��ل��ة الذكية، 
والتي تعد جمموعة حلول تقنية 
تعقب  ن��ظ��ام  يف  متمثلة  متكاملة 
اإلكرتوين، ونظام بطاقة الطالب 
الرقابة  ك��ام��ريات  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
ت�شميم  نظام  مع  احلافلة،  داخ��ل 
خ����ط����وط ال�������ش���ري االإل������ك������رتوين، 
مراحل  على  تطبق  ���ش��وف  وال��ت��ي 
والتي  امل���ق���ب���ل���ة،  ال����ف����رتة  خ�����الل 
�شت�شهم ب�شكل ملمو�س يف االرتقاء  
للحافالت  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ب��امل��ف��ه��وم 
املدر�شية ، كونها ت�شمن العمل يف 
اإطار عال من اجلودة وتعمل على 
االأم���ور  اأول���ي���اء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
خالل  بداخلهم  الطماأنينة  وب��ث 
وت��ت��ب��ع خط  اأب��ن��ائ��ه��م  ن��ق��ل  عملية 

�شري احلافلة. 

�سناعة النقل
م����ن ج��ه��ت��ه ق������ّدم ع���م���ر ب����ن عبد 
�شركة  م���ن  ال�����ش��ب��ع��ان  ال���رح���م���ن 
اململكة  يف  املدر�شي  للنقل  تطوير 
العربية ال�شعودية، خالل اجلل�شة 
االأوىل ورقة عمل حول ممار�شات 
���ش��ن��اع��ة ال���ن���ق���ل امل���در����ش���ي حول 
باختالف  تختلف  والتي   ، العامل 
من������وذج ال���ب���ن���اء امل���وؤ����ش�������ش���ي، من 

خ����الل اأرب���ع���ة اأن������واع رئ��ي�����ش��ة بني 
ومن  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني 
ب��ي��ن��ه��ا ) ال��ت��م��ل��ك احل��ك��وم��ي من 
التخطيط  عمليات  ت��ول��ي��ه  ح��ي��ث 
واخلدمة  واالإ����ش���راف،  والت�شغيل 
املنظمة، تخ�شي�س اخلدمة،  غري 

االإ�شناد للقطاع اخلا�س. 
واأو�شح ال�شبعان اأن وزارة الرتبية 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م 
اأ�شا�شي  ب�شكل  تتفرغ  ال�شعودية 
وجه،  اأك��م��ل  على  مهمتها  اأداء  يف 
لذلك فانه مت العمل على اإطالق 
املدر�شي  للنقل  االأم����ني  م�����ش��روع 
وال�����ذي ي�����ش��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر ودعم 
����ش���ن���اع���ة ال���ن���ق���ل وال���ت���ك���ام���ل مع 
النقل  لتطوير  ال��وط��ن��ي  ال��ت��وج��ه 
النقل  اإ����ش���ن���اد  وامل��ت�����ش��م��ن  ال���ع���ام 
القطاع  اإىل  ل��ل��ط��ال��ب��ات  امل��در���ش��ي 
�شركة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار  اخل���ا����س. 
التعليمي  النقل  خلدمات  تطوير 
 48 ي���ق���ارب  ن��ق��ل م���ا  ت�����ش��ع��ى اإىل 
 2020 ال����ع����ام  يف  م��ع��ل��م��ة  األ������ف 
بعيدة  م��ن��اط��ق  يف  ي��ع��م��ل��ن  مم���ن 
تو�شيع  على  والعمل  �شكنهن،  عن 
الطلبة يف جميع  نقل  نقل عملية 
مراحل التعليم العام بحلول العام 
الطالب  اإجمايل  لي�شل   ،2021
كما   ،60% وال��ط��ال��ب��ات   40%
ن�����ش��ت��ه��دف ن��ق��ل م��ا ي��ق��ارب 400 
العايل  التعليم  م��ن  ط��ال��ب��ة  األ���ف 
بحلول  اجل���ام���ع���ات  اإىل  ل��ن��ق��ل��ه��م 
2020، م��ع احل��ر���س على  ال��ع��ام 
من  الأك��رث  حافالت  وجتهيز  نقل 
االإعاقة  ذوي  طلبة  من  األ��ف   25

يف العام 2020.    

مراكز اإليواء بالدولة ت�صتقبل 166 �صحية خالل 4 �صنوات
•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبلت مراكز اإيواء �شحايا االجتار بالب�شر يف الدولة خالل ال�شنوات 
مركز  وا�شتقبل  واالأط��ف��ال.  الن�شاء  من  �شحية   166 املا�شية  االأرب��ع 
126 �شحية   2008 اأبو ظبي الذي مت افتتاحه يف نهاية عام  اإي��واء 
.. فيما ا�شتقبل مركز اإيواء ال�شارقة الذي بداأ ت�شغيله يف العام 2011 
العام  منذ  ا�شتقبل  ال��ذي  اخليمة  راأ���س  مركز  جانب  اإىل  �شحية   22
الهالل  اإي��واء حتت مظلة هيئة  وتعمل مراكز   . 18 �شحية   2011
بالب�شر  االجت����ار  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  م��ع  وبالتن�شيق  االأح��م��ر 
والقانونية  واالجتماعية  والنف�شية  ال�شحية  الرعاية  خدمات  وتقدم 
لل�شحايا اإىل جانب توفري جماالت التدريب والتاأهيل املهني وغريها 
الراهنة  ظ��روف��ه��م  جت���اوز  على  ال�شحايا  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��رام��ج  م��ن 

الوفد  اأب��دى  . كما  ال��دول  و  للقارات  العابرة  ه��ذه اجلرمية  حتد من 
اإعجابه بتجربة االمارات يف اإقامة مراكز اإيواء ل�شحايا االجتار بالب�شر 
من الن�شاء و االأطفال و اخلدمات التي تقدمها تلك املراكز لل�شحايا 
برامج  امل��راك��ز  وتقيم  وال��ق��ان��ون��ي��ة.  والنف�شية  ال�شحية  اجل��وان��ب  يف 
اأقرانهم يف جمتمعاتهم  توعوية وتاأهيلية ودمج الن�شاء واالأطفال مع 
املحلية ويف اأوطانهم وتنفيذ برامج التدريب واإعادة التاأهيل والتعريف 
يتم  الذين  واالأطفال  الن�شاء  احتياجات  وتلبية  الواجبات  و  باحلقوق 

اإيواوؤهم وحل م�شاكلهم وحماية حقوقهم ..
اإىل جانب م�شاعدة ال�شحايا يف مراحل التحقيقات لدى ال�شرطة و   
اأمام املحاكم وتاأمني حق الدفاع عنهم ودعم ال�شحايا يف العودة االآمنة 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  التن�شيق  و  �شملهم  جلمع  اأوطانهم  اإىل 

لالهتمام بالق�شايا االجتماعية التي تتعلق بالن�شاء واالأطفال .

ل��الإق��ب��ال ع��ل��ى احل��ي��اة م��ن ج��دي��د . وق���ام وف���د م��ن منظمة الهجرة 
الدولية برتكمان�شتان برئا�شة نوباتوفا فيبا بزيارة املركز موؤخرا كان 
يف ا�شتقباله من مركز اإيواء الدكتورة اآمال حممود و مرية املن�شوري 
و ميثاء املزروعي بح�شور �شفاء اجلنيبي ونوف املرا�شدة من اللجنة 
تعزيز  جم��االت  اجلانبان  وبحث  بالب�شر.  االجت���ار  ملكافحة  الوطنية 
الب�شرية  املجتمعات  ت���وؤرق  اأ�شبحت  التي  الق�شية  ه��ذه  يف  ال�شراكة 
اإىل جانب تبادل املعلومات واخل��رات اليجاد اأجنع ال�شبل و الو�شائل 
ال��رائ��د يف مكافحة  ال��دول��ة  ب��دور  ال��وف��د  واأ���ش��اد   . واملكافحة  للحماية 
اأن جهود االم��ارات يف هذا ال�شدد  جرائم االجتار بالب�شر موؤكدا على 
توؤرق  اأ�شبحت  التي  الق�شية  بهذه  املعنية  اجلهات  من  التقدير  جتد 
من  كثري  على  تقدمت  االإم���ارات  واإن  الب�شرية  املجتمعات  من  الكثري 
التي  القوانني  وو�شع  واملوؤ�ش�شي  الت�شريعي  اجلانب  يف  خا�شة  ال��دول 

 وقالت الدكتورة اآمال حممود اإن هذه املراكز تعمل على حماية االأمن 
بااللتزام  وت��ف��ي  وم�شتقر  اآم���ن  جمتمع  اإي��ج��اد  على  وتعمل  ال��وط��ن��ي 
اأن  ل��ل��دول��ة جت���اه ه����وؤالء ال�شعفاء .. م��وؤك��دة  االأخ���الق���ي واالإن�����ش��اين 
يف  اإ�شرتاتيجيتها  و  ال��دول��ة  ج��ه��ود  ت��ع��زز  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ادرات 
مكافحة االجتار بالب�شر وحتد من تفاقم معاناة �شحايا هذا النوع من 

اجلرائم الوافدة اإىل الدولة .
 من جانبها �شددت ميثاء املزروعي على اأن دولة االإمارات تويل اأهمية 
كبرية ملكافحة جرائم االجتار بالب�شر عر و�شع القوانني و الت�شريعات 
التي حتد من تفاقمها .. م�شرية اىل اإن مراكز االإيواء يف الدولة جتد 
الهجرة  وفد منظمة  واع��رب  الر�شيدة.  القيادة  امل�شاندة من  و  الدعم 
ال��دول��ي��ة ع��ن امله يف توطيد ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز االي���واء يف 

الدولة مل�شاندة حقوق االإن�شان خا�شة ق�شايا الن�شاء واالأطفال.

لالرتقاء مبظهر املدينة ومكافحة الظواهر ال�سلبية

بلدية مدينة ابوظبي تطلق مبادرة عا�صمتي يف بني يا�س
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
ب���ن���ت م����ب����ارك ال���رئ���ي�������س االأع���ل���ى 
رئي�س  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
افتتاح  مت  ال��ع��ام  الن�شائي  االإحت���اد 
باالأم�س  عا�شمتي  م��ب��ادرة  خيمة 

مبنطقة بني يا�س .
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
ال����ذي ع��ق��دت��ه ب��ل��دي��ة اب��وظ��ب��ي و 
�شركاوؤها من هيئة البيئة و مركز 
ابوظبي  جمل�س  و  النفايات  اإدارة 
للتعليم و هيئة ال�شوؤون االإ�شالمية 
ال�شرطة املجتمعية و  و  واالأوق��اف 
نادي بني يا�س مع م�شاركة وا�شعة 

من اأنباء املنطقة . 
و ت��ه��دف امل����ب����ادرة ع��ا���ش��م��ت��ي اإىل 
امل�شاركة  و  املدينة  مظهر  حت�شني 
اجلمهور  ق���ب���ل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
على  والعمل  اخلا�شة  وال�شركات 
مبخاطر  العام  الوعي  معدل  رفع 
على  ال�شلبية  اآث���اره���ا  و  االأ����ش���رار 
خللق  ال�شعى  و  ال�شكنية  االأح��ي��اء 

بيئة �شحية و نظيفة .
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  ع���ب���داهلل  ق����ال  و 
يف  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  اإدارة  م���دي���ر 
اأن  اليوم  ي�شعدين  ابوظبي  بلدية 
عا�شمتي يف  مبادرة  بكم يف  األتقى 
بني يا�س و هذه املبادرة املجتمعية 
التي تت�شرف بلدية مدينة اأبوظبي 
الكرمية  الرعاية  حتت  بتنظيمها 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االإحت�������اد  رئ��ي�����س 

�شركاء  كافة  اإىل  وامتنانه  �شكره 
احلملة عا�شمتي .

احلارثي  ع���ب���داهلل  ال���رائ���د  وق�����ال 
مدير ال�شرطة املجتمعية باملناطق 
املجتمعية  ال�شرطة  اأن  اخلارجية 
من خالل اخلطة االإ�شترياتيجية 
ل�����ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��وا���ش��ل مع 
ك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م���ن ناحية 
الوقاية واحلد من اجلرمية ون�شكر 
االأخ���وة على ه��ذه امل��ب��ادرة الطيبة 
وي�شرفنا  ي�شعدنا  بينهم  ووجودنا 
ال�شرطة  التوا�شل  مفهوم  ينبع  و 
التوعية  خ����الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وال���رام���ج االأن�����ش��ط��ة وك��ذل��ك من 
خالل الفعاليات املوجودة و �شتكون 
خا�شة  توعوية  حما�شرات  هناك 
للخيمة  زيارتهم  خالل  بالطالب 
و م�شابقات ترفيهية و حما�شرات 
الأول��ي��اء االأم���ور ال��ذي��ن يح�شرون 
لتوعيتهم  ع��وائ��ل��ه��م  م��ع  للخيمة 

على اأهداف مبادرة عا�شمتي .
املحمود  ف��وزي��ة  ال��دك��ت��ورة  قالت  و 
البيئة  بهيئة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  م��ن 
اليوم نحتفل بيوم االأر�س و جميل 
املبادرة مع هذا  اأن يتوافق اطالق 
العامل  يحتفل  حيث  العاملي  اليوم 
ب���ت���ذك���ري ك��ي��ف��ي��ة امل���ح���اف���ظ���ة على 
الهيئة  ت�شعى  و  االأر������س  خ����ريات 
املبادرات  ه��ذه  مثل  يف  للم�شاهمة 
م���ع ب��ل��دي��ة اب���وظ���ب���ي ح��ي��ث ينبع 
اإمياننا بالدور القيادي التي تلعبه 
على  للمحافظة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه 
الوطني  احل�����س  تنمية  و  ال��ب��ي��ئ��ة 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ف��ه��وم  تر�شيخ  و 
االأفراد  توجيه  اإىل  ن�شعى  و  اليئة 
اإىل احلد من ت�شويه مظهر املدينة 
�شلوك  االأم����ر  ه���ذا  ي�شبح  بحيث 
اع���ت���ي���ادي ل�����دى ج��م��ي��ع االأف�������راد 
بالتايل  و  م��ق��ي��م��ني  و  م��واط��ن��ني 

يكونوا �شفراء لدى املجتمع  .
ت�����ش��ع��ى من  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا ب���امل���ب���ادرة اإىل 
اأهمية   ع���ل���ى  ال���������ش����وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
املحافظة على املياه اجلوفية وكما 
لديها  البيئة  هيئة  ف���اإن  تعلمون 
اأول���وي���ة رئ��ي�����ش��ي��ة  وه���ى املحافظة 
امل��ورد الثمني ال��ذي ال ميكن  على 
بدون وجود هذا  نعي�س  اأن  جميعاً 
املياه  امل����ورد وه���و امل����اء و حت���دي���داً 
اجلوفية و ي�شكل ه��ذا حت��دي من 
االإ�شتنزاف �شواء  من قطاع  حيث 
القطاعات  او غريها من  ال��زراع��ة 
اأي�شاً  و  م�شاركتنا  ج���اءت  ل��ذل��ك 
ابوظبي  ب��ل��دي��ة  ه���دف  م��ن  تلتقي 
من خالل حماية املياه اجلوفية يف 

قطاع الزراعة و تر�شيد ا�شتهالك 
املياه قدر االإمكان و ت�شجيع زراعة 
اأنواع نباتية تالءم اأجواءنا املناخية 
ال�شحراوية من اجل �شمان االأمن 

املائي لدينا .
و اأو���ش��ح��ت اأن���ه م��ن خ��الل العمل 
املوؤ�ش�شات  مع  امل�شرتك  والتن�شيق 
من  ن���ت���م���ك���ن  اأن  ن�����اأم�����ل  امل���ع���ن���ي���ة 
التطوعي  الوطني  العمل  تر�شيخ 
ي�شاهم جنباً مع جنب مع  وال��ذي 
الهيئات  و  البيئة  املوؤ�ش�شات  عمل 
االأخ���رى  من اج��ل املحافظة على 

البيئة .
املحمود  الدكتورة فوزية  و وجهت 
اب��وظ��ب��ي لدورها  ل��ب��ل��دي��ة  ال�����ش��ك��ر 
ال��ف��ع��ال ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة و 
لنا  الفر�شة  اإت��اح��ة  و  ا�شتدامتها 
الهامة  احلملة  هذه  يف  للم�شاركة 
و امتنى لها كل التوفيق و النجاح 
جمتمع  ايجاد  اجل  من  الإهدافها 

بيئي م�شتدام  .
ال�����ش��ي��خ طالب  ف�����ش��ي��ل��ة  و حت����دث 

بهيئة  الوعظ  اإدارة  ال�شحي مدير 
ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة و االأوق����اف 
جميل  اهلل  اإن  النبوي  حديث  عن 
مل��ا خلق اهلل  ل��ذل��ك  يحب اجل��م��ال 
جميلة  خلقها  االأر�����س  ج��ل  و  ع��ز 
و ه���ى اآي����ة م���ن اآي�����ات خ��ل��ق��ه وهى 
الدالة على قدرته و جعل اهلل عز 
على هذه  االإن�شان م�شتخلفاً  وجل 
امل��وج��ودة يف االأر����س و  اجلماليات 
يوؤكد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
اأن يحافظ االإن�شان على جماليات 
الكون التي مي�شي عليها فقال ) ما 
من م�شلم يغر�س غر�شاً ياأكل منه 
اأو بهيمة االإ كان  الطري واالإن�شان 

له به �شدقة ( .
و  ان���ط���الق���اً  ال�����ش��ح��ي  ����ش���اف  اأ  و 
بلدية  م����ع  ت���ع���اون���اً  و  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
بالقيام  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم  اأب���وظ���ب���ي 
فيما يخ�س  احل��م��ل��ة  ه���ذه  خ���الل 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا مب���ا ي��ح��ق��ق اه����داف 
هذا امل�شروع  بتنظيم املحا�شرات و 

الندوات و امل�شاركات املجتمعية .

البلدية  م�����ش��اع��ي  و  ج��ه��ود  �شمن 
و  �شالمة  و  �شحة  على  للحفاظ 
االإرتقاء  و  البيئة  و  املجتمع  اآم��ن 
املتميز  احل�����������ش�����اري  ب����امل����ظ����ه����ر 
احلفاظ  و  مناطقها  و  لعا�شمتنا 

عليها جميلة و نظيفة .
م���ب���ادرة  اأن  اجل��ن��ي��ب��ي  اأو�����ش����ح  و 
انطالقها  منذ  حظيت  عا�شمتي 
ب����ت����ج����اوب   2010 ي����ون����ي����و  يف 
حقيقي  اإلتفاف  و  الفت  جمتمعي 
اإ�شافة  ت�شكل  ف��ه��ى  اجل��م��ي��ع  م��ن 
م���ب���ادرات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
زوار  و  ���ش��ك��ان  ال��ب��ل��دي��ة خل���دم���ة 
و  لها  التابعة  املناطق  و  العا�شمة 
املجتمع  مع  تفاعلياً  نهجاً  تكر�س 
بحيث يعزز املكانة الرائدة للبلدية 
اإط�����ار  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة يف  ه��وي��ت��ه��ا  و 
لبناء  ال�����ش��ام��ل��ة  االإ���ش��ت��ريات��ي��ج��ي��ة 
لالإرتقاء  متكاملة  عمل  منظومة 
باملظهر العا�شمة و جعلها دائماً يف 
اأف�شل  موقع متقدم على خريطة 

املدن و العوا�شم العاملية .
موؤكداً على اأن امل�شاركة و احل�شور 
اإىل خيمة عا�شمتي يف منطقة بني 
يا�س هو تاأكيد على حتقيق الهدف 
وهو  املبادرة  الأجله  انطقلت  ال��ذي 
املجتمعي  ال���ت���ج���اوب  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
احل��ق��ي��ق��ي و ه��دف��ن��ا االأ���ش��ا���ش��ي اأن 
جنعل من املواطن واملقيم جزًء ال 
و  املجتمعية  امل�شوؤولية  من  يتجزاأ 
ا�شراك اجلميع  اإىل  املبادرة  ت�شعى 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة م����ن اجل  ب���احل���م���ل���ة 
والبيئة  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
وال�شكل العام و ن�شع يد بيد لكي 
اأف�شل  اأبوظبي  مدينة  من  جنعل 

مدينة يف العامل .
املبادرة  اأن  اإىل  اجل��ن��ي��ب��ي  اأف�����اد  و 
امل���رور و م��ن ثم  ب���داأت يف منطقة 
االآن  و  امل�شرف  و  البطني  منطقة 
ت�شتمر  و  ي���ا����س  ب��ن��ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
احلملة مدة 6 اأ�شابيع و تنتقل اإىل 
باقي املناطق االآخرى و معرباً عن 

احلد الأق�صى للطالب داخل احلافلة 41 دقيقة و5.5 % زيادة �صنوية مل�صتخدميها
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اإعــــــــــالن
بينونه  ال�ش�����ادة/بوابة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1178515  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امريون نهار - �شودري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل ح�شن عبد الكبري باقي�س

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
هوم  ال�ش�����ادة/جري�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة مواد البناء ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1200629  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح مبارك �شالح مبارك الكثريي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد مبارك متعب املحريبي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنــويه
العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  االعالن  اىل  باال�شارة 
10764 بتاريخ:2013/4/11 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية 

CN 1144058 :رقم
باال�شم التجاري موؤ�ش�شة تكنولوجي االول للكمبيوتر

تنوه دائرة التنمية االقت�شادية بالتعديالت التالية:
تعديل را�س املال اىل 150000

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
وحمالت  ال�ش�����ادة/ا�شتوديو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شالم ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1013996  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شركة ال�شالم العاملية لال�شتثمار املحدودة

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شركة جمموعة ال�شالم من 49% اىل %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل ابراهيم عبد اهلل الدبو�س ال�شويدي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نادي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفوؤاد الريا�شي
رخ�شة رقم:CN 1198712 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيه 3 

رخ�شة رقم:CN 1189323 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/يونيكون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االلكرتوميكانيكية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1194420  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء/ف�شل رحمن - نيلينغادان  من 13% اىل %17
تعديل ن�شب ال�شركاء/ر�شيد علي - حممد من 12% اىل %16

تعديل ن�شب ال�شركاء/جاهري علي عبد احلميد من 12% اىل %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاجو �شامويل �شامويل موالكال
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شهامة اجلديدة للنقليات العامة 

رخ�شة رقم:CN 1142104 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1.83 *91 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شهامة اجلديدة للنقليات العامة
AL SHAHAMA NEW GENERAL TRANSPORT

اىل/ال�شهامة اجلديدة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
AL SHAHAMA NEW FOR PASSENGER CHARTER BUS

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة)4922006(
تعديل ن�شاط/حذف �شحب ونقل ال�شيارات العاطلة)بدون ا�شالح()5221001(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923011(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرين �شور�شي�س للمقاوالت امليكانيكية 

والكهربائية رخ�شة رقم:CN 1198433 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هالل �شلطان القبي�شي)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شام عبد الرحيم التعبان)%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد ح�شن �شعيد ح�شن اليماحي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 60*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/جرين �شور�شي�س للمقاوالت امليكانيكية والكهربائية

GREEN SOURCES CONSTRUCTION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL
اىل/تيكنيكال نانو للمقاوالت امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م 

TECHNICAL NANO ELECTROMECHANICAL LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  ال�ش�����ادة/اعمال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1028282 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عالء الدين بن حممد بن برهم ابو دراز )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اعمال خلدمات رجال االعمال ذ.م.م
AAMAL BUSINESSMEN SERVICES LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم احمد ابو دراز
تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/اعمال للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
AAMAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/�شفد الذهبية لل�شيانة العامة 
SAFAD GOLDEN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاطئ الكورني�س التجارية

رخ�شة رقم:CN 1020289 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمال م�شاء اهلل حممد عبا�س اخلوري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عادل من�شور جمال بور من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/عادل من�شور جمال بور من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف طارق �شعيد زهران حمد احلامتي 
لوحة االعالن / 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/�شاطئ الكورني�س التجارية

CORNICHE BEACH TRADING
اىل/�شركة مواعني التجارية ذ.م.م 

MAWAEEN TRADING COMPANY LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الظفرة لاللب�شة 

واالحذية الرجالية
رخ�شة رقم:CN 1399595  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بيات �شعيد فار�س �شعيد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد فار�س �شعيد املزروعي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   

اإعــــــــــالن
ليوا  ال�ش�����ادة/اعمار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت والنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1335502  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شيف اخل�شواين املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم كمال جابر خلف احلمادي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/العمل الدوؤوب للديكور 

رخ�شة رقم:CN 1197175 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبد ال�شيد ح�شيني عبد العزيز من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبد ال�شيد ح�شيني عبد العزيز من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يعقوب حممد �شعيد �شليمان الغ�شاين من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/يعقوب حممد �شعيد �شليمان الغ�شاين من 0% اىل %51
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 008*004 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/العمل الدوؤوب للديكور
ALAML ALDAOB DECOR

اىل/العمل الدوؤوب للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م 
ALAMAL ALDAOB CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س - الغابات - الطابق امليزانيني - رقم ال�شقة 17 - املالك/موزه 
حممد را�شد املزروعي اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 33 حمل رقم 25

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

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي)الديكور()4330015(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

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

بتاريخ:2013/3/3 م املودعة حتت رقم: 187748 
با�ش��م:فندق رويال روز .

وعنوانه:ابوظبي- �شارع ال�شيخ زايد الثاين - �س.ب:4708 - هاتف:026724000 - فاك�س:026720001 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات فندقية و�شياحية ، خدمات االيواء املوؤقت ، خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات ، االندية ال�شحية ، 
قاعات املوؤمترات واملنا�شبات . 

الواق�عة بالفئة:43 
الداخل  ومن  واال�شفل  االعلى  من  يلتقيان  بي�شاوي  ب�شكل  غ�شنني  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
s بطريقة م�شتقيمة وا�شفل ال�شكل  c على �شكل هالل وحرف  اطار بي�شاوي ال�شكل وداخل ال�شكل حرف 

  . ال�شعار  طول  على  ميتد  طويل  خط  ال�شعار  وا�شفل   ROYAL ROSE HOTEL
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  اأبريل 2013 العدد 10774

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

بتاريخ:2013/1/17 م املودعة حتت رقم: 185316 
با�ش��م:م�شت�شفى برايت بوينت ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي- �شارع املرور - �س.ب:6222 - هاتف:026332255 - فاك�س:026212120 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

م�شت�شفى عام . 
الواق�عة بالفئة:44 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل دائرة باللون حدود باللون اال�شود ويف منت�شف ال�شكل ر�شمه امراه 
حتمل طفل باللون االحمر وعلى ميني ال�شكل برايت بوينت باللون االبي�س وحتتها م�شت�شفى املراأة باللون 
على  وال�شكل   womens hospital ا�شفلها  االبي�س  باللون   Bright Point ويقابلها  االبي�س 

خلفية باللون االحمر  .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  اأبريل 2013 العدد 10774

العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   
يعلن امل�شفي الق�شائي غامن ال�شعدي لتدقيق احل�شابات  بحل 
املواد  ال�شت�شارات  نا�شيونال  انرت  ا�س  ال  اي  �شركة  وت�شفية 
الب�شرية - ذ م م بناء على قراراجلمعية العمومية املوثق لدي 
امل�شفى  ب�شفتي   2013/04/7 بتاريخ  ظبي  اأبو  العدل   كاتب 
ال�شركة  لدى  ذمة  اأو  له حق  كل من  فعلى  املنتدب  الق�شائي 
واأربعني  خم�شة  خالل  الق�شائي  امل�شفي  مراجعة  املذكورة 
واإال  ملطالبته  الثبوتيه   امل�شتندات  مع  الن�شر  تاريخ  من  يوما 
�شقط حقه يف املطالبة بعد انق�شاء املهلة املذكورة  للمراجعة 
العنوان دبي - ديرة - �شارع املكتوم بناية / ام ام تاور لال�شتف�شار 
هاتف  متحرك 042999555 فاك�س   042999333 �س ب 93260 
�شرور  بن  �شلطان  ال�شيخ  بناية  املطار  �شارع  ابوظبي  العنوان 

الظاهري هاتف 024457890 فاك�س 024457894

اإع���������������الن
العدد 10774 بتاريخ 2013/4/23   

احل�شابات   لتدقيق  ال�شعدي  غامن  الق�شائي  امل�شفي  يعلن 
م   م  -ذ  املعدات  اخلليج  لتجارة  �شارينز  �شركة  وت�شفية  بحل 
بناء على قراراجلمعية العمومية املوثق لدي كاتب العدل  اأبو 
املنتدب  الق�شائي  امل�شفى  ب�شفتي   2013/04/8 بتاريخ  ظبي 
مراجعة  املذكورة  ال�شركة  لدى  ذمة  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
امل�شفي الق�شائي خالل خم�شة واأربعني يوما من تاريخ الن�شر 
املطالبة  واإال �شقط حقه يف  الثبوتيه  ملطالبته  امل�شتندات  مع 
ديرة   - دبي  العنوان  للمراجعة  املذكورة   املهلة  انق�شاء  بعد 
- �شارع املكتوم بناية / ام ام تاور لال�شتف�شار هاتف  متحرك 
042999555 فاك�س  042999333 �س ب 93260 العنوان ابوظبي 
هاتف  الظاهري  �شرور  بن  �شلطان  ال�شيخ  بناية  املطار  �شارع 

024457890 فاك�س 024457894

اإع���������������الن
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واجنازه  ال��ت��اآك��ل  منع  منها  باملغرب 
على  وح�شوله  الكيمياء  عن  ا�شدار 

جائزة عاملية يف الكيماء .
ف��ي��م��ا ت���ق���دم ال���دك���ت���ور ب��ك��ر فتحي 
ال�����ش��ع��ي��ب��ي ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب وه����و من 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
املبادرة  ه��ذه  على  ل��الحت��اد  بال�شكر 
وا�شتحداث فيئة ال�شباب يف اجلائزة 
�شقراء  بجامعة  م�شاعد  ا�شتاذ  وه��و 
بالريا�س بال�شعودية وا�شتاذ م�شاعد 
ب��امل��رك��ز ال��ق��وم��ي ل��ل��ب��ح��وث مب�شر 
ويبلغ من العمر 35 عاما وقد اجنز 
ابحاث  اب���رزه���م  ع��ل��م��ي��ا  ب��ح��ث��ا   62
مركبات  ان��ت��اج  ع��ن  معملية  ا�شيلة 
تطبيقاتها  ودرا�شة  جديدة  ع�شوية 
البيولوجية واجنازه ابحاث مرجعية 
وتقارير علمية وح�شوله على جائزة 
ال����دول����ة ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة مب�����ش��ر عام 

2012 يف العلوم الكيميائية .

كرم الفائزين باجلوائز

في�صل بن �صقر ي�صهد حفل ختام اجتماع الكيميائيني العرب
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شقر  بن  في�شل  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد   
القا�شمي رئي�س �شركة راأ�س اخليمة 
رئي�س  جلفار   الدوائية  لل�شناعات 
را����س اخليمة  اأم��ن��اء ج��ائ��زة  جمل�س 
باجلهود  التعليمي  والتميز  لالبداع 
العرب  الكيميائيني  الحت��اد  املميزة 
ال��ع��رب��ي بدور  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف  يف 
تطوير  يف  االإ����ش���ه���ام  يف  ال��ك��ي��م��ي��اء 
امليادين  ���ش��ت��ى  يف  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
مهنة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  �����ش����اأن  ورف�������ع 
مب�شتواهم  وال��ن��ه��و���س  ال��ك��ي��م��ي��اء 
ال���ع���ل���م���ي و ت���وث���ي���ق ع�����رى االأخ������وة 
تبادل  على  والعمل  بينهم  والتعاون 
املخت�شني  ب���ني  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����رات 
العرب يف جمال الكيمياء. كما اأ�شاد 
�شموه مب�شاعي االحتاد للكيميائيني 
ال�شتقطاب ال�شباب لالإ�شهام يف علم 
ومهنة الكيمياء على م�شتوى العامل 
التعاون  تفعيل  وبعمله على  العربي 
والتن�شيق بني اجلمعيات الكيميائية 
واجلامعات  املوؤ�ش�شات  وبني  العربية 
وكذلك  العربية  البحثية  وامل��راك��ز 
تفعياللتعاون بينها وبني االحتادات 

واملنظمات الكيميائية الدولية.

الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ات  وروؤ������ش�����اء 
االعلى  امل��ج��ل�����س  اع�����ش��اء  ال��ع��رب��ي��ة 

الحتاد الكيميائيني العرب

دعم جائزة راأ�س اخليمة  
م�����وزة �شيف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  وع�����رت 
احتاد  رئي�س  العلي  �شبت  ب��ن  مطر 
ال���ع���رب ع���ن  �شكرها  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
اخليمة  را����س  ال�شت�شافة  وال��وف��ود 
ث����اين مرة  ل���ه���ذه االج���ت���م���اع���ات يف 
الن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات االحت������اد وقد 
وا�شت�شافة  ب��رع��اي��ة  االوىل  ك��ان��ت 
ال�شاد�س  العربية   الكيمياء  اوملبياد 
اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  لدعم  و�شكره 
برئا�شة  التعليمي  والتميز  لالبداع 

�شموه لهذه االجتماعات ورعايتها .
وقالت يف كلمتها : بداية ال ي�شعني 
ال�شكر  ب���خ���ال�������س  اأت�����ق�����دم  اأن  اإال 
الحتاد  االأع��ل��ى  للمجل�س  والتقدير 
الثقة  ع��ل��ى  ال���ع���رب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
للجمعية  اأواله��������ا  ال���ت���ي  ال���غ���ال���ي���ة 
ال�شت�شافة  االإم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
الحتاد  والثالثني  الثاين  االجتماع 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال��ع��رب ، ح��ي��ث ميثل 
قيا�شاً  بالغه  اأه��م��ي��ة  االج��ت��م��اع  ه��ذا 
اتخذت  حيث   . االج��ت��م��اع��ات  ببقية 

الحتاد  االعلى  للمجل�س  والرئي�شي 
ال�����ع�����رب يف دورت������ه  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ني 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��الث��ون وال����ذي مت فيه 
االجتماع  حم�شر  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��ق 
احل���ادي وال��ث��الث��ني وال���ذي عقد يف 
الكويت ومت عر�س التقرير االإداري 
وامل������ايل ل��ل��م��ج��ل�����س االع���ل���ى الحت���اد 
العرب كما عر�شت كل  الكيميائيني 
جمعية ونقابة وهيئة كيميائية اأهم 
املن�شرم  للعام  وفعالياتها  اإجنازاتها 

2013 م.
االك������ر يف  احل������دث  ان   : وا�����ش����اف 
ه���ذا االإج��ت��م��اع امل��م��ي��ز ، اأن����ه ق��د مت 
ت�����ش��ك��ي��ل جمل�س  واإع��������ادة  اأن���ت���خ���اب 
رئا�شة  بانتقال  وه��و  االحت���اد  اإدارة 
الكيميائيني  الحتاد  االأعلى  املجل�س 
الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة  اإىل  ال���ع���رب 
اأول  اأك��ون  اأن  االإماراتية،وي�شرفني 
الكيميائيني  احت����اد  ت���راأ����س  ام������راأة 
يوفقنا جميعاً  اأن  اهلل  .اأ�شاأل  العرب 
مل��ا ي��ح��ب��ه وي��ر���ش��اه ومل���ا ف��ي��ه خدمة 

العلم والكيميائيني.

التكرمي :
وقام ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي 
العربية  باجلائزة  الفائزين  بتكرمي 

ب����ن �شقر  ال�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل  و����ش���ك���ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي االحت�����اد ب��ت��ط��وي��ره على 
اهتمامه  بطرق تعليم الكيمياء ورفع 
ك��ف��اءة املعلمني وك��ذل��ك االإ���ش��ه��ام يف 
تدريب املهنيني والعاملني يف جمال 
يف  وبجهوده  الكيميائية  ال�شناعات 
ب���ث ال���وع���ي احل�����ش��اري ع���ن طريق 
وال�شركات  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ات 
ع��ل��ى �شرورة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة واالأف������راد 
اآليات  البيئة وتفعيل  املحافظة على 
الرقابة واحلماية للبيئة. جاء ذلك 
التكرمي  حفل  �شموه  ح�شور  خ��الل 
املقام مبنا�شبة ت�شكيل رئا�شة وامانة 
وتكرمي  ال��ع��رب  الكيميائيني  احت��اد 
الفائزين باجلائزة العربية للكيمياء 
اق��ي��م م�����ش��اء ام�����س االأول  . وال�����ذي 
براأ�س  الثقايف  املركز  االحد يف قاعة 
اخل��ي��م��ة. وح�����ش��رت احل���ف���ل  موزة 
رئي�س  العلي  �شبت  ب��ن  مطر  �شيف 
ال��ع��رب رئي�س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني  احت����اد 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة االم���ارات���ي���ة 
حممد  اهلل  �����ش����ي����ف  وال������دك������ت������ور 
رئي�س  االحت���اد  ع��ام  ام��ني  ال�شفيان 
الكيميائية  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
واال�شتاذ ابراهيم البغام نائب مدير 
التعليمية  اخل��ي��م��ة  را������س  م��ن��ط��ق��ة 

و�شكلت   ، وت��ع��دي��الت  اإج����راءات  فيه 
ف���ي���ه جل�����ان م����ن امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 
ب��ه��ذا اجلمع  اأرح����ب  اأن  وي�����ش��رف��ن��ي 
التظاهرة  وب��ه��ذه   ، امل��ب��ارك  العلمي 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال����رائ����دة. ف���اأه���ال بكم 
�شيوفاً اأعزاء ، بل اأهل دار يف بلدكم 
االإم��ارات ، اإم��ارات اخلري والعطاء ، 

اإمارات العزة والكرامة.
طويلة  االنتظار  حلظات  كانت  فكم 
الكيميائية  اجلمعية  اع�����ش��اء  ع��ل��ى 
االإماراتية واللجان وهم ي�شت�شرفون 
حل��ظ��ة ال��ل��ق��اء ب���اأخ���وة ك�����رام ، لهم 
مكانتهم يف القلوب ولعلمهم مكانته 
ونزلتم  اه���اًل  فحللتم   . ال��ع��ق��ول  يف 
خطت  ما  بعدد  بكم  مرحبا   ، �شهاًل 
اأقدامكم علة ترابنا العطر ح�شورنا 
الكرمي ي�شرفني اأن اأ�شرد حل�شراتكم 
اأهم اإجنازات هذه التظاهرة الرائدة 
املخت�شة  اللجنة  اجتماع  يف   متثلت 
ب��ت��ع��دي��ل ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي الحتاد 
الكيميائيني العرب ، وكذلك بتغيري 
نهايات  منذ  للنظام  املعتمد  ال�شعار 
ال�شبعينات وقد اأنهت اللجنة عملها 
وع���ر����س ال��ت��ع��دي��الت واإق����راره����ا يف 

اإجتماع املجل�س االعلى لالحتاد.
الر�شمي  االج���ت���م���اع  ع��ق��د  مت  ك��م��ا 

الروفي�شور  وه���م���ا  ال��ك��ي��م��ي��اء  يف 
من  وهو  الكبار  فئة  حموتي  بلخري 
املغرب ال�شقيق والدكتور بكر فتحي 
ال�����ش��ع��ي��ب��ي ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب وه����و من 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
عام  ام��ني  بتكرمي  �شموه  ق��ام  .ك��م��ا 
واالم������ني ال���ع���ام امل�����ش��اع��د واالم����ني 
املجل�س  واع�������ش���اء  ل���الحت���اد  امل�����ايل 
الوفود  واع�����ش��اء  ل���الحت���اد  االع���ل���ى 
وتلقى   ، االج��ت��م��اع��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الوفدين  م��ن  خا�شا  تكرميا  �شموه 

اللبناين واليمني .
 

فعاليات احلفل :
وكان احلفل قد بداأ بال�شالم الوطني 
الذي قدمته فرقة مو�شيقى �شرطة 
ب��االأ���ش��اف��ة ملجموعة  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
قدمت  فيما  الفنية  ال��ع��رو���س  م��ن 
االماراتية   ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

عر�شا الأوبريت وطني اهداين كتابا 
تاأليف اال�شتاذة االديبة عائ�شة �شيف 
مطر ثم تقدمي عر�س فيلم وثائقي 
عن  تعريفي  وع��ر���س  اجلمعية  ع��ن 

جائزة الكيمياء العربية .

اجلائزة العربية : 
الروفي�شور  اأع������رب  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
من  وهو  الكبار  فئة  حموتي  بلخري 
بالفوز  ف��رح��ه  ع��ن  ال�شقيق  امل��غ��رب 
العربية  الكيمياء  بجائزة  والتكرمي 
املوثقة  الكيميائية  اجن���ازات���ه  ع��ل��ى 
جملوم  حترير  رئا�شة  يتوىل  حيث 
املواد والبيئة  بجامعة حممد  علوم 
الفيزياء  ا����ش���ت���اذ  ب����وج����ده  االول 
وال��ك��ي��م��ي��اء ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ، وك���رم 
ون�شره  العلمي  البحث  يف  جل��ه��وده 
مميزة  ع��ل��م��ي��ة  حم���ك���م���ة  م����ق����االت 
واجن��ازه 8 ب��راءات اخ��رتاع م�شجلة 

حممد بن �صعود املعال يفتتح معر�س وملتقى اجلامعات الثاين يف اأم القيوين

مركز الت�صوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي 
يحل نزاعًا بخم�س ماليني درهم

•• اأم القيوين-وام:

افتتح ال�شيخ حممد بن �شعود بن 
را�شد املعال ام�س فعاليات املعر�س 
للجامعات  ال�����ث�����اين  وامل���ل���ت���ق���ى 
والكليات التي ينظمها مركز وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
يف اأم القيوين. يهدف امللتقى الذي 
وكلية  ج��ام��ع��ة   11 ف��ي��ه  ت�����ش��ارك 
م���ن خم��ت��ل��ف اإم��������ارات ال����دول����ة..

الثانى  ال�شف  طالب  تعريف  اإىل 
واجلامعات  ال��ك��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ع�����ش��ر 
وما تطرحه من تخ�ش�شات للعام 
ال�شيخ  واأ���ش��اد  املقبل.  االأك��ادمي��ي 
املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  حممد 
ودورة  للجامعات  الثانى  بامللتقى 
الريادى يف تثقيف وتعريف طلبة 
املقبلني على مرحلة  الثانى ع�شر 
التعليم العاىل وتوجيههم اإىل ما 
يتنا�شب مع ميولهم وطموحاتهم 
والفكرية.  وال���ع���ل���م���ي���ة  امل��ه��ن��ي��ة 
امللتقيات  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأو������ش�����ح 
التعليم  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال���رتب���وي���ة 

الودية للمنازعات يف حماكم دبي بحل نزاع جتاري  الت�شوية  متكن مركز 
املركز  يبحث  حيث  دره��م،  ماليني  خم�س  بقيمة  عقاريتني  �شركتني  بني 
ولوائح  ق��وان��ني  وف��ق  امل��ن��ازع��ات  اأط���راف  ب��ني  ودي  ب�شكل  الت�شوية  عملية 
اإمارة دبي  قانونية ت�شمن احلقوق لكافة االأطراف حتقيقاً ال�شرتاتيجية 
يف عملية تي�شري التقا�شي وتفعيل احل�شول على طرق �شرعية وفعالة حلل 
جزائيتني  دعوتني  اإنهاء  اأي�شاً  ال�شلح  حم�شر  �شمل  كما  ودي��اً.  املنازعات 
كانت منظورة بني طريف النزاع يف نف�س حم�شر ال�شلح، واأ�شار حممد اأمني 
مبا�شري مدير مركز الت�شوية الودية للمنازعات اأنه مت حل النزاع بجهد 
امل�شلحني االأكفاء املتواجدين يف املركز، فبعد عر�س النزاع على املركز ُعقد 
التو�شل  ومت  بينهم،  النظر  وجهات  لتقريب  وامل�شلح  جمعهم  اأويل  لقاء 

اتفاقية  �شدور  مع  ال��ن��زاع  انتهى  حيث  الطرفني،  حقوق  ي�شمن  التفاق 
اإ�شقاط دعوتني  ال�شلح، التي تعد �شنداً تنفيذياً ملزماً للطرفني، كما مت 

جزائيتني كانت منظورة يف املحاكم.
اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  رائ���دة  م��ب��ادرة  امل��رك��ز يعد  اأن  واأك���د مبا�شري 
بديلة  طرق  يوفر  اإن��ه  حيث  التقا�شي،  عملية  ت�شريع  بهدف  دبي  حماكم 
للتقا�شي يف الق�شايا املدنية والعقارية والتجارية، كما اأن املركز من خالل 
�شواء  والوقت  اجلهد  توفري  على  فقط  دوره  يقت�شر  ال  الودية  الت�شويات 
على اأطراف النزاع اأو حتى على املعنيني يف العملية الق�شائية، بل اإنه ي�شهم 
ب�شكل مبا�شر يف املحافظة على الن�شيج االقت�شادي واالجتماعي يف االإمارة 

من خالل ت�شوية النزاعات ب�شكل ودي.

اإطار  ت��اأت��ي يف  امل��در���ش��ي وال���ع���ايل 
للدولة  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظة اهلل واأخيه �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ال�شمو  رع��اه اهلل وحر�س �شاحب 

ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
القيوين  اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات 
لالرتقاء  احل��ث��ي��ث��ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 
عند  وخم��رج��ات��ه  التعليم  بقطاع 
املعر�س  اف��ت��ت��اح  ال��ط��ل��ب��ة. ح�����ش��ر 
خلفان  ج��ا���ش��م  ح��م��ي��د  ���ش��ع��ادة   ..
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ام  اأم������ني 

را�شد  و�شعادة  القيوين  اأم  الإم��ارة 
الت�شريفات  م��دي��ر  اأح��م��د  حممد 
وعبداهلل  االأم������ريي  ال���دي���وان  يف 
الثقايف يف  املركز  بوع�شيبة مدير 
الثقافة  ل��وزارة  التابع  اأم القيوين 
ومدراء  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ال�����دوائ�����ر امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة 
والكليات  اجل���ام���ع���ات  ومم���ث���ل���ي 

امل�شاركة يف املعر�س.

�صرطة عجمان ت�صبط 14 متهمًا يتعاطون املواد املخدرة
قائد عام �شرطة عجمان بعمل رجال املكافحة يف الت�شدي 
ق��درة وكفاءة  على  م��وؤك��داً   ، امل��خ��درات  ملروجي ومتعاطي 
رجال مكافحة املخدرات يف العمل امليداين والتعامل بحزم 
وقوة وفقاً لالإجراءات القانونية يف مواجهة كل من ت�شول 

له نف�شه العبث باأمن الدول�ة.
ون��ا���ش��د ���ش��ع��ادة ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان  كافة 
ال�شرطة  بالتعاون بفعالية مع  اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته 
�شرورة  اإىل  االأ���ش��رة  موجهاً   ، االآف�����ة  ه��ذه  على  للق�شاء 
مراقبة اأبنائهم والتاأكد من مرافقتهم الأ�شدقاء �شاحلني 

و�شرورة توعيتهم بذلك.

للتعاط�ي. وبعد اتخاذ كافة االإجراءات القانونية والتاأكد 
وو�شعت  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�شكيل  امل��ع��ل��وم��ات مت  ���ش��ح��ة  م��ن 
خطة منا�شبة ل�شبط املتهمني حيث قب�س عليهم رجال 
 ( على  بحوزتهم  �شبط  وبتفتي�شهم  متلب�شني  ال�شرطة 
55 جرام و 3ملليجرام ( من مادة احل�شي�س وكمية من 

احلبوب املخدرة.
وب�شوؤالهم اعرتفوا باأنهم يحوزون هذه الكمية من املواد 
اإىل  الق�شية  اإحالة  مت  وعليه   ، تعاطيها  بغر�س  املخدرة 

النيابة العامة الإ�شتكمال االإجراءات القانونية.
نائب  النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان  ال�شيخ  العميد  واأ�شاد 

•• عجمان ـ الفجر 

ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  متكنت 
اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى )14( ���ش��خ�����ش��اً من  ع��ج��م��ان م���ن 

اجلن�شية العربية ، بتهمة تعاطي وحيازة املواد املخدرة.
مكافحة  اإدارة  مدير  نا�شر  حميد  �شعيد  العقيد  و�شرح 
اإىل  الق�شية تعود  اأن تفا�شيل  املخدرات ب�شرطة عجمان 
بوجود  تفيد  امل��خ��درات  مكافحة  الإدارة  معلومات  ورود 
اأ�شخا�س يحوزون على كمية من خمدر احل�شي�س وعدداً 
من احلبوب املخدرة ويتخذون �شقق �شكنية باالإمارة وكراً 

مرور الفجرية تنظم ور�صة التوعية املرورية لطالب الثانوية العامة 
•• الفجريه-وام:

املرورية  التوعية  ور�شة  التعليمية  الفجرية  منطقة  مع  بالتعاون  الفجرية  ب�شرطة  والدوريات  امل��رور  اإدارة  تنظم 
الثالثة وذلك مع بداية انطالق الف�شل الدرا�شي الثالث لهذا العام والتي ت�شتهدف من خاللها طالب الثانوية 
العامة . وتنفذ الور�شة بالتزامن مع فعاليات احلملة املرورية الثالثة التي تقيمها �شرطة الفجرية هذا العام �شمن 
ا�شرتاتيجيتها بهدف توفري االأمن وال�شالمة حتت �شعار القيادة بحذر متنع اخلطر . ويقدم من خالل الور�شة 
عددا من الر�شائل التوعوية املتعلقة باإر�شادات ال�شالمة على الطريق واحلوادث املرورية واأ�شبابها وخماطر ال�شرعة 
الزائدة ورفع التوعية بال�شالمة املرورية بني �شفوف ال�شباب حيث �شيتم عقد حما�شرات الور�شة يف �شت مدار�س 
ثانوية باالإمارة . واأعرب مدير فرع التوعية واالإعالم املروري املالزم حممد ح�شن الب�شري امل�شرف على الور�شة اأن 
االأهداف الرئي�شية منها هو اخلروج مبوؤ�شرات ايجابية وبناءه ت�شهم بفعالية يف �شالمة اأبنائنا م�شتخدمي الطريق 
ووقف نزيف احلوادث املرورية ون�شر مزيد من التوعية يف جمال ال�شالمة املرورية من اأجل احلفاظ على االأرواح 

واملمتلكات يف الدولة . 

ت�سمن نظام تطوع الكرتونيًا

ويل عهد راأ�س اخليمة يفتتح معر�س الفر�س التطوعية
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
معر�س  اأم�س  اخليمة  راأ���س  عهد 
االأول  التطوعية  الفر�س  توفري 
كايد  ب��ن  حممد  بح�شورال�شيخ 
التنمية االقت�شادية  دائرة  رئي�س 
وال�شيخ علي بن طالب بن �شقر 
ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الذي  القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن  �شعود 
للتنمية  تنظمه جمعية االم��ارات 

بتد�شني املوقع االلكرتوين الذي 
يعتر  اأول نظام تطوع الكرتوين 
يف دولة االمارات حيث يوفر املوقع 
االلتحاق  ���ش��ه��ول��ة  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
اإلكرتونياً  التطوعية  ب��االأع��م��ال 
املعر�س  يف  امل�شاهمة  اجلهات  مع 
والقى املوقع اعجاب �شموه واأثنى 
التطوع  معر�س  ان  ق��ائ��ال  علية 
يعك�س  الفعاليات  م��ن  ي�شم  مب��ا 
ح��ب اأب���ن���اء ال��وط��ن وح���ب اخلري 
جتاه  دولتهم  وهذا لي�س بغريب 

عليهم .

افراد املجتمع وت�شهيل م�شاهمات 
املواطنني يف خدمة املجتمع عر 
وا�شتثمار  ال��ت��ط��وع��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 

القدرات والطاقات املجتمعية .
واأكد خلف �شامل عنر مدير عام 
املعر�س  ب��ان  ب��ال��وك��ال��ة  اجلمعية 
باأهمية كبريه حيث غطى  حظي 
املوؤ�ش�شات  مدى وا�شع وكبري من 
واملحلية  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
ا�شتقطب  كما  ال��ع��ام  النفع  وذات 
ال��ع��دي��د م��ن املتطوعني  امل��ع��ر���س 
م��ن ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات ال��ذي��ن عروا 

االجتماعية  مبركز راأ�س اخليمة 
للمعار�س .

الذي يهدف  املعر�س  وي�شارك يف 
الت��اح��ة ال��ف��ر���س ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
التطوع اىل جانب اأع�شاء جمعية 
االجتماعية  للتنمية  االم������ارات 
للمعر�س  ال���ر����ش���م���ي  ال�����راع�����ي 
التي متثل  العديد م��ن  اجل��ه��ات 
وجمعيات  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ال��ن��ف��ع ال���ع���ام يف دول����ة االم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة  . وق����ام �شمو 
ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي 

واأع��������رب ال���دك���ت���ور حم���م���د عبد 
ن���ائ���ب رئي�س  ال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة  
االإم�����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
اإعجابه باملعر�س حيث ابدى راأيه 
العديد  تتيح  امل��ع��ر���س  ف��ك��رة  ب��ان 
وت�شجع  التطوعية  الفر�س  م��ن 
اأف�����رادا وجماعات  ال��وط��ن  اأب���ن���اء 
ع��ل��ى ت���ق���دمي وت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
مبتكرة  تطوعية  وم�شاريع  ذاتية 
خلدمة املجتمع يف �شتى املجاالت 
كما ا�شاد بان من  اأهداف املعر�س 
لدى  التطوع  قيم  وتنمية  غر�س 

املعر�س  لفكرة  ا�شتح�شانهم  عن 
واأهميتها يف ن�شر الوعي املجتمعي 

وغر�س ثقافة  التطوع وتوقع ان 
ي��ت�����ش��اع��ف ح��ج��م االق����ب����ال على 

املعر�س يف اليومني القادمني من 
خارج وداخل االمارة .



التقرير و البيانات املالية
 يف 31 دي�سمرب 2012 
Financial Statements

As on 31 December 2012 

بيان اليرادات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان اليرادات  ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف ح�ساب املركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التدفقات النقدية لل�سنةاملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
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•• اأبوظبي -الفجر:

ال��وط��ن��ي لالإح�شاء  امل��رك��ز  ي�����ش��ارك 
والع�شرين  ال���ث���ال���ث���ة  ال���������دورة  يف 
للكتاب،  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س 
املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  تنطلق  والتي 
 29 اإب����ري����ل وي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى    24
اأبوظبي  مب���رك���ز   2013 اإب����ري����ل 
املركز  و�شيقوم  للمعار�س،  الوطني 
فعاليات  يف  االوىل  م�شاركته  خالل 
للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
بعر�س جميع اإ�شداراته االإح�شائية 
تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  اإع����داده����ا  مت  وال���ت���ي 
العديد  ج��ان��ب  اإىل   ،2009 ع����ام 
م����ن امل���ق���ت���ن���ي���ات االإح�������ش���ائ���ي���ة من 
االإ�شدارات التاريخية املتوفرة لدى 
مكتبة املركز، والتي تقدم �شوراً عن 
امل�شرية االإح�شائية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. 
را�شد  �شعادة  اأ���ش��ار  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
املركز  عام  مدير  ال�شويدي  خمي�س 
اأن م�شاركة  اإىل  الوطني لالإح�شاء، 
الوطني  امل���ع���ر����س  ه����ذا  يف  امل���رك���ز 
والدويل ي�شكل خطوة مهمة �شمن 
تعزيز  اإىل   ال�شاعية  امل��رك��ز  ج��ه��ود 
و�شول الرقم واملنتج االإح�شائي اإىل 

واملعنيني  املهتمني  من  دائ��رة  اأو�شع 
واملعطيات  االأرق����ام  على  ب��االط��الع 
م�شيفاً  االإح�����ش��ائ��ي��ة،  واخل���دم���ات 
باأن املوؤمترات واملعار�س العامة هي 
البناء  يف  للم�شاركة  مهمة  منا�شبة 
املعريف واحل�شاري، اإىل جانب باقي 
واملراجع  للكتب  امل�����ش��ّدرة  اجل��ه��ات 
االأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، كما 
مكوناً  تعد  االإح�شائية  املراجع  واأن 
الثقايف  ال���ب���ن���اء  ل��ع��م��ل��ي��ة  اأ����ش���ا����ش���ي���اً 
ولذلك  املجاالت،  واملعريف يف جميع 
ت�شعى االأجهزة االإح�شائية للو�شول 
الو�شائل  مبختلف  للم�شتخدمني 
يبذل  االإط������ار  ه���ذا  واالآل����ي����ات، ويف 
املركز جهوده ال�شتثمار فرتة انعقاد 
لتعزيز  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  امل��ع��ر���س 
التواجد االإح�شائي على امتداد اأيام 
املعر�س، حيث اأن ذلك ميثل قنطرة 
لتعزيز الثقافة االإح�شائية والوعي 

االإح�شائي يف املجتمع ككل. 
املركز  ���ش��ي��ق��دم   ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
للجمهور  ل���الإح�������ش���اء  ال����وط����ن����ي 
االإح�شائية  االإ�شدارات  العديد من 
االقت�شادية  امل��ج��االت  يف  احل��دي��ث��ة 
والتنموية،  والبيئية  واالجتماعية 
االإح�شائية،  املنتجات  من  وغريها 

اإعداد  على  عمل  امل��رك��ز  اأن  م�شيفاً 
وطباعة اأول اأطل�س اإح�شائي لدولة 
وق��د مت  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ت��خ�����ش��ي�����س جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة من 
املعر�س،  يف  لعر�شه  االأط��ل�����س  ه��ذا 
واإتاحته للجمهور بهدف اال�شتفادة 

وتعميم املعرفة واال�شتخدام.
ك��م��ا اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ال�����ش��وي��دي باأن 
املعر�س،  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  ال��ه��دف 
خم�شة  م���دى  ع��ل��ى  �شيعقد  وال����ذي 
اأبريل  ���ش��ه��ر  اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة خ���الل 
مهمة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي��ع��ت��ر   ،2013
وتوا�شله  امل���رك���ز  ع���الق���ة  ل��ت��وث��ي��ق 

ب�شوؤون  واملهتمني  امل�شتخدمني  مع 
والثقافية  العلمية  واملراجع  الكتب 
اأف��راد وموؤ�ش�شات مما  واالأدب��ي��ة من 
واملعرفية،  العلمية  ال�شراكات  يعزز 
باأن  املركز  �شيا�شة  تاأكيد  اإىل جانب 
تقارير  من  االإح�شائية  اال�شدارات 
ون�������ش���رات م��ت��ن��وع��ة ح����ول خمتلف 
ه����ي جزء  امل���ج���ت���م���ع  يف  ال����ظ����واه����ر 
وعلمية  ثقافية  م��ك��ون��ات  م��ن  مهم 
اأن  جانب  اإىل  احلديثة،  املجتمعات 
املركز  �شتمّكن  املعر�س  يف  امل�شاركة 
وم���ن خ���الل ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل�شارك 
تعريف  م�����ن  امل����ع����ر�����س  ج����ن����اح  يف 

وفعاليات  اأن�����ش��ط��ة  ب��اأه��م  اجل��م��ه��ور 
من  تعد  وه��ذه  االإح�شائية،  امل��رك��ز 
تنتهجها  التي  الناجحة  املمار�شات 
يف  احلديثة  االإح�شائية  املوؤ�ش�شات 
الدول املتقدمة يف عامل االإح�شاء.، 
االت�شالية  العملية  ه��ذه  اأن  حيث 
اح�شائياَ  وعياَ  م�شمونها  يف  حتمل 
امل�شتويني  ع��ل��ى  رق��م��ي��ة  وم���ع���رف���ة 

املفاهيمي والتطبيقي.
ويف حديثه اأ�شار �شعادة ال�شويدي اإىل 
للكتاب  الدويل  اأبوظبي  اأن معر�س 
الكتاب  م��ع��ار���س  اأه�����م  م���ن  ي��ع��ت��ر 
االإقليمية والدولية، وهذه االأهمية 
منا�شبة  كونه  يف  �شاهمت  للمعر�س 
واالطالع  والثقافة  للمعرفة  دولية 
خمتلف  يف  الفكر  م�شتجدات  على 
و�شامل  عاملي  ح��دث  فهو  امل��ج��االت، 
عرو�س  م��ن  يت�شمنه  مب��ا  وم��ت��ن��وع 
واأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات، وه���و ملتقى 
جلمهور وا�شع ومتنوع من املهتمني 
مبوا�شيع الكتب والن�شر والفعاليات 
ي�شّكل  ال���ذي  االأم����ر  ال��ع��الق��ة،  ذات 
واللقاء  للتوا�شل  تاريخية  فر�شة 
ه�����ذه اجلهات  وك����اف����ة  امل����رك����ز  ب����ني 
وموؤ�ش�شات  للمعرفة،  منتجني  من 
لن�شر تلك املعرفة من داخل الدولة 

باالطالع  يهتم  وجمهور  وخارجها، 
اإليه عملية التفكري  على ما و�شلت 
ذلك  قلب  ويف  واالإب����داع،  والتاأليف 
واملعلومات  والبيانات  االأرق���ام  تاأتي 
االإح�شائية، كونها الو�شيلة الدقيقة 
وت�شخي�س  احل���ق���ائ���ق  ل��ت�����ش��وي��ر 
قابلة  ك��م��ي��ة  اأرق��������ام  يف  ال���ظ���واه���ر 
للقيا�س والتحليل، تخدم اهتمامات 
واحتياجات اجلمهور وامل�شتخدمني، 
ولهذه االأ�شباب وغريها يحظى هذا 
املعر�س بالتقدير واالهتمام الكبري 
على كافة امل�شتويات، م�شيداً بجهود 
كافة اجلهات املنظمة وامل�شوؤولة عن 
الفر�شة للمركز  واإتاحتها  املعر�س، 

الوطني لالإح�شاء للم�شاركة فيه.
معر�س  يف  املركز  جناح  وي�شم  هذا 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب 2013 
اأه������م االإ��������ش�������دارات وامل���ط���ب���وع���ات، 
والعديد من االأدلة املنهجيات  التي 
اأنتجها املركز حول خمتلف جماالت 
م�شتوى  على  الر�شمية  االإح�شاءات 
دولة االإمارات العربية املتحدة، اإىل 
التقنيات  الأح�����دث  ع���رو����س  ج��ان��ب 
املعلومات  نظم  ا�شتخدام  جم��ال  يف 
التقنية واملعلومات اجليومكانية يف 

عر�س البيانات االإح�شائية.

•• عجمان ـ حممد بدير 

الطبية  ع��ج��م��ان  منطقة  اأط��ل��ق��ت 
لياقتي(  يف  )����ش���ح���ت���ي  م�������ش���روع 
مب������دار�������س ع����ج����م����ان ب���ال���ت���ع���اون 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
التعليمية و�شرطة عجمان ، وذلك 
ال�شيخ  ب���رن���ام���ج  ت��ف��ع��ي��ل  اط�����ار  يف 
حممد بن را�شد للريا�شة واللياقة، 
وبهدف ن�شر الثقافة ال�شحية بني 
طلبة املدار�س ، وتبني عادات غذائية 
�شحية ، وممار�شة الريا�شة للحد 
 ، الطلبة  بني  ال�شمنة  ظاهرة  من 
وال��وق��اي��ة م��ن االأم��را���س الناجمة 
خالل  امل�شروع  �شريكز  حيث  عنها 
الف�شل الدرا�شي الثالث على زيارة 
للتعريف  ب��ع��ج��م��ان  امل����دار�����س  ك���ل 
و�شع  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل   ، ب���امل�������ش���روع 
خطة وا�شحة تت�شمن العديد من 
االأن�شطة والفعاليات التي �شوف يتم 

تطبيقها يف العام الدرا�شي القادم ، 
ب���ه���دف م���واج���ه���ة ال���ظ���واه���ر غري 
الطالب  بني  توجد  التي  ال�شحية 
وبع�س  ال�شمنة  ومنها  والطالبات 
االأمرا�س املتعلقة بها.  وقد انطلق 
ال�شباحي  ال���ط���اب���ور  يف  امل�������ش���روع 
عمي�س  ب���ن���ت  اأ�����ش����م����اء  مب����در�����ش����ة 
للتعليم الثانوي ، بح�شور الدكتور 
ال�شحة  ب��ايل م��دي��ر  ���ش��امل  حممد 
رئي�س  ع��ب��داهلل  وخمي�س  املدر�شية 
ال�����ش��ح��ي مبنطقة  ق�����ش��م االع�����الم 
اأ�شرف  ، والدكتور  الطبية  عجمان 
ومنى   ، التغذية  ا�شت�شاري  نظمي 
التغذية  اأخ�شائية  ال�شحي  حممد 
، وفاطمة خلف  املدر�شية  بال�شحة 
ال�شحية مبنطقة  الرتبية  من�شقة 
عجمان التعليمية ، و�شيخة حميد 
بنت  اأ�شماء  مدر�شة  مديرة  نا�شر 
ال���ث���ان���وي، فيما  ع��م��ي�����س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ح�شر املنا�شبة الرائد حممد ماجد 

الرعالم  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ، وم���الزم اأول 
نوره ال�شام�شي مدير فرع ال�شوؤون 

االإعالمية ب�شرطة عجمان.
ال���دك���ت���ور حم��م��د �شامل  واأو�����ش����ح 
باأن  املدر�شية  ال�شحة  مدير  ب��ايل 
ياأتي  لياقتي(  )�شحتي يف  م�شروع 
ال�شيخ حممد بن  لتحقيق برنامج 
البدنية  واللياقة  للريا�شة  را�شد 
املفاهيم  اإر����ش���اء  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
طلبة  ب��ني  ال�شحيحة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
امل��دار���س داع��ي��ا املدار�س  وط��ال��ب��ات 
التفاعل  م���ن  م���زي���د  اىل  امل��ع��ن��ي��ة 
االي��ج��اب��ي م��ع امل�����ش��روع مب��ا يحقق 

االأهداف املرجوة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال����رائ����د حممد 
ماجد النعيمي رئي�س ق�شم االإعالم 
والعالقات العامة ب�شرطة عجمان 
امل�شروع  ب��ان��ط��الق  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل 
امل�شروع  ه���ذا  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ت��اأت��ي 

ال�شحي من منطلق حر�س �شرطة 
اأف��راد املجتمع  عجمان على توعية 
من  والطالبات  الطالب  �شيما  وال 
لذلك   ، �شليمة  �شحية  حياة  اأج��ل 
�شنعمل على تعزيز مفهوم ال�شرطة 
التوا�شل مع  املجتمعية من خالل 
اأفراد املجتمع يف خمتلف الفعاليات 

واملنا�شبات واحلمالت التوعوية .
واأك�����������د رئ����ي���������س ق�������ش���م االإع���������الم 
والعالقات العامة ب�شرطة عجمان 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ع��ل��ى 
الرنامج  ب��دع��م  ���ش��ت��ق��وم  ع��ج��م��ان 
وت�����ش��ج��ي��ع وت����ك����رمي وحت���ف���ي���ز كل 
ل���دي���ه ا�����ش����رار ع���ل���ى حتقيق  م����ن 
كافة  م��ع  بالتعاون  امل��ث��ايل،  ال���وزن 
ال�شحية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  اجل���ه���ات 

والتعليمية.
نظمي  اأ�شرف  الدكتور  قال  ب��دوره 
تعد من  وال���وزن  ال�شمنة  زي��ادة  اأن 
 ، االإم�����ارات  يف  ال�شائعة  امل�����ش��ك��الت 

االأطفال  م��ن  العديد  يعاين  حيث 
العادات  ب�شبب  منها  وامل��راه��ق��ني 
على  واالعتماد   ، ال�شيئة  الغذائية 
عن  والعزوف   ، ال�شريعة  الوجبات 

ممار�شة الن�شاط البدين.
املعنية  اجل�����ه�����ات  ن���ظ���م���ي  ودع��������ا 
م�شروع  اجن���اح  اأج���ل  م��ن  للتكاتف 
يعتر  وال���ذي  لياقتي  يف  »�شحتي 
م�����ن اح���������دى اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
طالب  كما  ال�شحة  ل���وزارة  املهمة 
حل�شر  التمري�شية  الهيئة  نظمي 
ال����ط����الب امل�������ش���اب���ني ب��ال�����ش��م��ن��ة ، 
واإع������داد م��ت��اب��ع��ة اأ���ش��ب��وع��ي��ة ل��ه��م ، 
الالزمة  الطبية  التحاليل  وعمل 
الدهون  ن�شبة  قيا�س  ت�شمل  والتي 
الثالثية ، والكولي�شرتول ، وال�شكر 
والهيموجلوبني ، مع اال�شراف على 
يجب  وك��ذل��ك   ، امل��در���ش��ي  املق�شف 
الرتبية  وم��ع��ل��م��ات  م��ع��ل��م��ي  ع��ل��ى 
الذين  الطلبة  ا���ش��راك  الريا�شية 

برامج  يف  ال�����ش��م��ن��ة  م���ن  ي���ع���ان���ون 
ريا�شية يف اليوم الدرا�شي ، وتنويع 
ه����ذه ال���رام���ج ، م���ع ق��ي��ام طبيب 
املدر�شة بالك�شف الطبي على هوؤالء 
ركز  كما  ومتابعة حاالتهم  الطلبة 
على دور ق�شم التغذية بعمل برامج 
 ، اأم��وره��م  واأول��ي��اء  للطلبة  توعية 

بالتعاون مع ال�شحة املدر�شية.
نا�شر  �شيخة  اأ����ش���ادت  جهتها  م��ن 
بنت عمي�س  اأ�شماء  مديرة مدر�شة 

بامل�شروع .
م���ن واق�����ع خرتنا  اإن���ن���ا   وق���ال���ت 

ال��واق��ع��ي��ة م��ع ال��ط��ال��ب��ات جن��د اأن 
احلاجة اأ�شبحت ملثل هذه الرامج 
، الأننا اأ�شبحنا نلم�س ظواهر غري 
الطالب  �شحة  على  توؤثر  �شحية 
من  والتي  الدرا�شي  وحت�شيلهم   ،

بينها ال�شمنة.
واأ�شافت   ، ال�شكر  مر�س  وكذلك   
عمي�س  ب��ن��ت  اأ����ش���م���اء  م��در���ش��ة  اأن 
بتنفيذ  املا�شية  الفرتة  قات خالل 
والندوات  املحا�شرات  من  العديد 
الطالبات  ل��ت��وع��ي��ة  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
تنفيذ  مت  كما   ، ال�شمنة  بخطورة 

م�������ش���روع ال��ف��ح�����س ال���ط���ب���ي قبل 
الزواج.

وطالبت مديرة مدر�شة اأ�شماء بنت 
عمي�س بتعميم امل�شروع على جميع 
املدار�س ، وخا�شة مدار�س البنات ، 
الأن مدار�س البنني يتم فيها تنفيذ 
وهو  الع�شكرية  ال��رتب��ي��ة  م�����ش��روع 
، لذلك ف��اإن مدار�س  م�شروع رائ��د 
مل�������ش���روع مماثل  ب���ح���اج���ة  ال���ب���ن���ات 
الظواهر غري  على مواجهة  يعمل 
بني  تنت�شر  ب����داأت  ال��ت��ي  ال�شحية 

الطالبات مثل ال�شمنة.

طبية عجمان تطلق  م�سروع )�سحتي يف لياقتي( مبدار�س عجمان بالتعاون مع تعليمية و�سرطة عجمان

امل�صروع ين�صر الثقافة ال�صحية بني الطلبة والعادات الغذائية ال�صحية لهم 

 الوطني لالإح�صاء يعر�س اأهم اإ�صداراته ومطبوعاته يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2013

•• ابوظبي-الفجر:

�شارك املركز الوطني للوثائق والبحوث يف امللتقى العلمي الرابع ع�شر جلمعية 
التاريخ واالآثار لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف الدوحة 2013 
بعر�س حول م�شروع املركز الوطني للوثائق والبحوث يف جمع التاريخ ال�شفهي 

لدولة االإمارات العربية املتحدة وحفظ تراثها غري املادي.
جاءت م�شاركة املركز التي قدمتها ميثاء �شلمان الزعابي رئي�شة ق�شم التاريخ 
الدكتور حممد  اجلل�شة  اأدار  وقد  املوؤمتر،  اأوىل جل�شات  يف  باالإنابة  ال�شفاهي 
التاريخ  ق�شم  رئي�شة  ب��داأت  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  من  احلمادي  عبداهلل 
ال�����ش��ف��اه��ي ب��االإن��اب��ة ع��ر���ش��ه��ا ب��ت��ع��ري��ف ب��ان��ورام��ي ب��امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للوثائق 
والبحوث وتخ�ش�شاته واهتماماته، ثم حثت الباحثني واملخت�شني على زيارة 
العلمية  نتاجاتهم  يف  منها  واال�شتفادة  الوثائقية  كنوزه  على  لالطالع  املركز 
ذات ال�شلة بتخ�ش�شاته، وك�شفت ميثاء الزعابي يف عر�شها عن مدى اهتمام 
وتراث  لتاريخ  املكملة  امل�شادر  اأه��م  من  لكونه  ال�شفهي  التاريخ  بتوثيق  املركز 
ال�شدد  وبهذا  عامة،  اخلليج  املتحدة خا�شة ومنطقة  العربية  االإم��ارات  دول��ة 
املقابالت  مئات  اأج��رى  االأن�شاب  ودرا�شة  ال�شفهي  التاريخ  ق�شم  اأن  اإىل  اأ�شارت 
بال�شوت وال�شورة مع كبار ال�شن يف املرحلة املا�شية دعم بها االأر�شيف الوطني 
يف املركز، واأكدت الزعابي ارتباط م�شروع التاريخ ال�شفاهي بالقانون االحتادي 
والبحوث، ومفهوم  للوثائق  الوطني  باملركز  2008 اخلا�س  ل�شنة  رقم )7( 
التاريخ ال�شفاهي واأهدافه وخمرجاته، ونّوهت اإىل اإ�شراف جامعة كاليفورنيا 
يف بريكلي على هذا امل�شروع الذي التزم باملعايري االأكادميية العاملية ما اأ�شفى 
عليه طابعاً علمياً عزز م�شداقيته لدى الباحثني. اجلدير بالذكر اأن اجلل�شة 
التي ا�شتعر�س فيها م�شروع توثيق التاريخ ال�شفاهي يف املركز الوطني للوثائق 
والبحوث، ودوره يف حفظ تاريخ دولة االإم��ارات العربية املتحدة وتراثها غري 

الوطني للوثائق والبحوث ي�صارك يف امللتقي 
العلمي جلمعية التاريخ يف الدوحة 

 البيانات املالية
 يف 31 دي�سمرب 2012 

Financial Statements
As on 31 December 2012 
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•• اأبوظبي –الفجر:

ت�شارك وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع بجناح كبري وفعاليات متعددة 
اأبوظبي  ملعر�س  ال�23  ال��دورة  �شمن 
الدويل للكتاب 2013، الذي تنطلق 
24 وحتى29  االأربعاء  فعالياته غداً 
من اإبريل اجلاري، حتت رعاية الفريق 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة وتنظمه هيئة 
و�شركة  وال�����رتاث  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 

كتاب يف مركز اأبوظبي للمعار�س.
وتاأتي م�شاركة الوزارة يف هذه الدورة 
من املعر�س بتوجيهات معايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
الرامية اإىل اأن تقوم الوزارة مب�شاركة 
الن�شر  دور  ب���ني  واي���ج���اب���ي���ة  ف��اع��ل��ة 

واملوؤ�ش�شات االأخرى امل�شاركة.
ويعد معر�س اأبوظبي تظاهرة ثقافية 
توليها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
باعتبارها  خا�شا؛  اهتماما  املجتمع 
جتمع  التي  العربية  املنابر  اأه��م  اأح��د 
املبدعني من الكتاب والنا�شرين ودور 
حيث  ���ش��ن��وي��اً،  مظلتها  حت��ت  ال��ن�����ش��ر 
اإىل  امل�شاركني  النا�شرين  ع��دد  و�شل 
دول��ة من   50 ن�شر من  1000جهة 
امل�شاركني  عدد  وارتفع  العامل،  اأنحاء 
%13 عن  اجل������اري مب���ع���دل  ل��ل��ع��ام 

�شابقه.
وزارة  ت�������ش���ارك  اأخ�������رى  ن���اح���ي���ة  م����ن 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
ل��ك��ت��اب الطفل،  ال�����ش��ارق��ة  يف م��ع��ر���س 
�شمن  الرئي�شية  الفعاليات  اأحد  وهو 
ال�شارقة  مل��ه��رج��ان  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة 
يف  ينطلق  وال����ذي  للطفل،  ال��ق��رائ��ي 
2 مايو  اأب��ري��ل اجل����اري ول��غ��اي��ة   23
 200 م��ن  اأك���رث  2012، مب�����ش��ارك��ة 
دار ن�شر عربية واأجنبية مبا يزيد عن 
الكتب  اإىل  اإ�شافة  مطبوع،  األ��ف   20
ال�شمعية والب�شرية وااللكرتونية، يف 

مركز اإك�شبو ال�شارقة.
ب�������دوره، اأك�����د ����ش���ع���ادة ب����الل ال���ب���دور 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  وكيل 
الثقافة  ل�������ش���وؤون  امل�����ش��اع��د  امل��ج��ت��م��ع 
كل  يف  ال����وزارة  م�شاركة  اأن  وال��ف��ن��ون 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  من 

هذا  الطفل  لكتاب  ال�شارقة  ومعر�س 
العام، تاأتي يف ظل ما ي�شهده معر�س 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ح�شور كبري وت��ن��وع يف 
امل�شاركة،  وال���دول  والثقافات  اللغات 
اأن معر�س كتاب الطفل تظاهرة  كما 
ث��ق��اف��ي��ة ت���اأت���ي يف وق����ٍت ت��ت��زاي��د فيه 
الدعوات لتخ�شي�س م�شاحات فكرية 
منظار  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون  للطفل  اأو����ش���ع 
املعطيات  خالله  من  ي�شت�شعر  ثقايف 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االأر�������س، م�����ش��ي��ف��اً اأن 
املعر�شني �شيقدمان املزيد من فر�س 
امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة ل��ل��زائ��ر ���ش��واء من 
املوؤ�ش�شات اأو االأفراد اأو الطالب الذين 
ميثلون قطاعا مهما ممن ي�شتهدفهم 
بح�شيلة  ل��ي��خ��رج  ال���ك���ت���اب،  م��ع��ر���س 

ثقافية ومعرفية كبرية.
الكتب  م��ع��ار���س  اأن  ال��ب��دور  واأ����ش���اف 
ابوظبي  م��ع��ر���ش��ي  ب��ال��دول��ة ال���ش��ي��م��ا 

الدورات  وال�شارقة ر�شخت على مدار 
بارزة  كعالمة  الدولة  مكانة  املا�شية 
العاملي  الثقايف  امل�شهد  خريطة  على 
ف�شال عن االإقليمي واملحلي، معترا 
الكتاب  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  م�����ش��ارك��ة  اأن 
واملبدعني واملفكرين العامليني والعرب 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
ميثل  ثقافية؛  وملتقيات  ن��دوات  من 
فر�شة ملناق�شة انتاجاتهم واالحتكاك 

والت�شاوؤل.
اأن  البدور  ربيع  ب��الل  �شعادة  واأو���ش��ح 
ال�شنوية  امل�شاركة  على  داأب��ت  ال���وزارة 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  يف 
ومعر�س ال�شارقة لكتاب الطفل رغبة 
الثقافية  املنا�شبة  ه���ذه  ا�شتثمار  يف 
اأه�����داف  الأول  وجت�����ش��ي��دا  ال���ع���امل���ي���ة، 
 -2011( اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال������وزارة 
االأن�شطة  دع��م  يف  املتمثل   ،)2013
الوعي  م�������ش���ت���وى  ورف������ع  ال���ث���ق���اف���ي���ة 

بالثقافة االإماراتية.
لديها  ال����������وزارة  اإن  ال�����ب�����دور  وق������ال 
�شمن  تقيمها  الفعاليات  من  اأج��ن��دة 
م�شاركتها يف معر�س اأبوظبي الدويل 
الكتاب  توقيع  حفالت  منها  للكتاب، 
�شمن  الإ����ش���دارات���ه���م  االإم����ارات����ي����ني 
املختلفة،  ال���وزارة  اإ���ش��دارات  �شال�شل 
وم���ن اأب�����رز اإ�����ش����دارات ال������وزارة التي 
معر�س  يف  ج��ن��اح��ه��ا  ���ش��ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا 
التوقيع  ح���ف���الت  و���ش��م��ن  اأب���وظ���ب���ي 
ك��ت��اب امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة يف االإم�����ارات 

تاريخية،  اإط��الل��ة   : املتحدة  العربية 
م�شتقبلية  روؤي������ة  ل���ل���واق���ع،  درا�����ش����ة 
ال���ه���داب���ي مدير  اأح���م���د  ل��ل��م��وؤل��ف��ني 
اأخ�شائي  نبوي  ويا�شر  املكتبات،  اإدارة 
املكتبات،  ب����اإدارة  وم��ع��ل��وم��ات  مكتبات 
وتاأتي اأهمية الكتاب من كونه يتناول 
باملكتبات  املتعلقة  اجل��وان��ب  خمتلف 
العامة بالدولة ومزوداً باالإح�شائيات 
من  �شل�شلة  ب���اك���ورة  وه���و  واالأرق�������ام، 
البحوث والدرا�شات يف جمال املكتبات 
واملعلومات. كما ينظم اجلناح م�شابقة 
ثقافية جلمهور املعر�س حتتوى على 

اأ�شئلة ثقافية متنوعة. 
خ�ش�شت  ال���������وزارة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
ال�شارقة  معر�س  يف  جناحاً  مل�شاركتها 
اهتمامها  ي��ع��ك�����س  ال���ط���ف���ل  ل���ك���ت���اب 
ب��ت��ق��دمي ال��ث��ق��اف��ة واالإب��������داع االأدب�����ي 
اختالف  ع���ل���ى  ل����الأط����ف����ال  وال���ف���ن���ي 
اأع��م��اره��م ول��ل��م��ب��دع��ني م��ن��ه��م ب�شكل 
خا�س، يت�شمن اجلناح اأبرز اإ�شدارات 
وزارة الثقافة التي �شتعر�س يف جناح 
التي  �شابة  اإب��داع��ات  �شل�شلة  ال����وزارة 
تت�شمن ق�ش�شاً لالأطفال، اإ�شافة اإىل 
الوزارة  م�شابقات  يف  الفائزة  االأعمال 
وجملة  وم��ذك��رة  ال��ق�����ش��رية،  للق�شة 
ت��ن��ظ��ي��م ور����س  اإىل  ب��اإ���ش��اف��ة  م���ب���دع، 
يف  لالأطفال  ق�ش�شية  وق���راءات  ر�شم 
جناح ال��وزارة، الفتا اإىل اأن من�شورات 
ال��ث��ق��اف��ة ج���زء من  واإ����ش���دارات وزارة 
اأجندتها التي ت�شارك بها يف املعر�س.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

الزعابي،  العلكيم  �شامل  العقيد  اأك��د 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  م���دي���ر 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
بتوجيهات  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����ش��رط��ة 
بن  طالب  ال�شيخ  ال��ل��واء  من  حثيثة 
ال�شرطة،  عام  قائد  القا�شمي،  �شقر 
ت�شعى اإىل توفري االأمن العام ملرتادي 
االأوىل  الوجهة  باعتبارها  ال�شواطئ 
لكل مواطن ومقيم و�شائح، وتوعية 
باالآداب  التقيد  ب�����ش��رورة  امل��رت��ادي��ن 

العامة واإرتداء املالب�س املحت�شمة .
ال��زع��اب��ي ان ذل��ك ينطلق من  وق���ال 

على  باملحافظة  القيادة  توجه  واق��ع 
عادات وتقاليد وقيم املجتمع املحلي، 
التي  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  فل�شفة  وف���ق 
للمحافظة  االأول  امل��ق��ام  يف  ت��ه��دف 
ع���ل���ى االأم��������ن ع������الوة ع���ل���ى تقدمي 
واالإلتزام  للدولة،  ح�شارية  ���ش��ورة 

بالتعليمات االأمنية ، 
واأقدمت ال�شرطة على تلك اخلطوة 
ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ت م���وؤخ���را ال��ع��دي��د من 
العائالت  م�شدرها  التي  ال�شكاوي 
وجود  ومفادها  ال�شواطئ  ومرتادي 
تخد�س  م���الب�������س  ي����رت����دون  ����ش���ي���اح 

احلياء .
بالتن�شيق  اأن������ه  ال���زع���اب���ي  واأ������ش�����ار 

البلدية  دائ����������رة  م�����ع  وال�����ت�����ع�����اون 
باالإمارة، مت و�شع عدد من اللوحات 
باللغتني  واالإر�����ش����ادي����ة  ال��ت��وع��وي��ة 
لتوعية  واالإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
م�����رت�����ادي ال���������ش����واط����ىء ب�������ش���رورة 
العامة  ب������االآداب  وال��ت��ق��ي��د  االإل���ت���زام 
االإدارة  �شتقوم  كما  جت��اوزه��ا،  وع��دم 
واإعطاء  م��ي��دان��ي��ة  زي�����ارات  بتنظيم 
الن�شائح واالإر�شادات للفنادق لتنبيه 
نزالئهم من ال�شياح بارتداء املالب�س 
بالتوجه  رغبتهم  ح��ال  يف  املحت�شمة 

اإىل ال�شواطىء اخلارجية للفنادق .
ال�شرطة  اإدارة  م����دي����ر  وت�����وج�����ه 
لدائرة  وال��ث��ن��اء  بال�شكر  املجتمعية 

وامل�شتمر  الفعال  لتعاونهم  البلدية 
خطتها  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  االإدارة  م�����ع 

االإ�شرتاتيجية وفقاً مل�شلحة املجتمع 
واأمنه .

•• ابوظبي – الفجر

خمي�س  مغري  ال��دك��ت��ور  معايل  اأك��د 
اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
للتعليم اأن تطبيق النموذج املدر�شي 
اجل��دي��د ع��ل��ى ال�����ش��ف ال�����ش��اد���س يف 
الثانية  احل��ل��ق��ة  م����دار�����س  ج��م��ي��ع 
يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  �شي�شهم 
املنظومة التعليمية الإمارة اأبوظبي، 
تطبيق  اأن جناح عملية  اإىل  م�شريا 
مراحل  ع���ل���ى  امل���در����ش���ي  ال���ن���م���وذج 
ري��ا���س االأط���ف���ال واحل��ل��ق��ة االأوىل 
�شينعك�س  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل 
اإي��ج��اب��ا على اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة نحو 
يف  التعليم  واأن�شطة  برامج  تطوير 
ذلك  ج��اء  الثانية.  احللقة  م��دار���س 
املجل�س  نظمه  م��و���ش��ع  ل��ق��اء  خ���الل 
مدر�شة  وم��دي��رة  مدير   265 �شم 
االإقليمية  امل���ن���اط���ق  ج���م���ي���ع  م����ن 
الغربية  واملنطقة  وال��ع��ني  اأبوظبي 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وذل����ك يف 
ل��ل��م��ع��ار���س، وي���اأت���ي ال��ل��ق��اء بهدف 
امل�شتحدثة  ال�����رام�����ج  م���ن���اق�������ش���ة 
والتغيريات التي �شتطراأ على منهاج 
اإثر تطبيق النموذج  احللقة الثانية 
الدرا�شي  العام  مطلع  مع  املدر�شي 

املقبل 2014-2013.
الدكتورة  ق���دم���ت  ال��ل��ق��اء  وخ�����الل 
اإدارة  م����دي����رة  امل�����زروع�����ي  ك���رمي���ة 
امل����ن����اه����ج ب���امل���ج���ل�������س ع���ر����ش���ا ح���ول 

تطبيق النموذج املدر�شي اجلديد يف 
مدار�س احللقة الثانية، حيث اأكدت 
تواجه  ك��ث��رية  حت���دي���ات  ه��ن��اك  اأن 
جهود التطوير يف هذه احللقة مثل 
الطفولة  ب��ني  االن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
م�����ش��ك��الت خا�شة  وف��ي��ه��ا  وال���ب���ل���وغ 
امل���رح���ل���ة، كذلك  ب���ه���ذه  م��رت��ب��ط��ة 
للتدري�س  املوؤهلني  املعلمني  حتديد 
النموذج  وف���ق  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ل��ق��ة  يف 
امل��در���ش��ي اجل���دي���د، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ال��ت��وج��ي��ه امل��ه��ن��ي امل��ن��ا���ش��ب للطالب 
روؤية  يعك�س  ال���ذي  امل�����ش��ار  واخ��ت��ي��ار 
ال���دول���ة ف�����ش��ال ع���ن م�����ش��األ��ة زي���ادة 
التح�شيل العلمي من خالل توفري 
التعليم املنا�شب للجميع واالأن�شطة 
الدرا�شي  اجل��دول  �شمن  الطالبية 
التي  االأم��ور  اأولياء  ومدى م�شاركة 

غالباً ما تقل يف احللقة الثانية. 
تطبيق  خ���ط���ة  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  ك���م���ا 
النموذج املدر�شي اجلديد يف احللقة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  اب��ت��داء  الثانية 
2012-2013 اإىل العام الدرا�شي 
عن  وحت���دث���ت   ،2014-2013
باللغة  وال��ت��ع��ل��م  التعليم  ا���ش��ت��ع��داد 
موؤ�شرات  اأن  م��وؤك��دة  االإجن��ل��ي��زي��ة، 
باللغة  للتدري�س  املعلمني  ا�شتعداد 
 )IELTS( االإجنليزية هي اختبار
كامردج  تقييم  اختبار  وا�شتخدام 
اللغة  يقي�س  اإلكرتوين  اختبار  وهو 
ب�شكل  ويقي�س  العامة  االإجنليزية 
وا�شتعمال  القراءة  مهارات  اأ�شا�شي 
ال���ل���غ���ة االإجن���ل���ي���زي���ة واال����ش���ت���م���اع، 
باالإ�شافة اإىل نتائج تقييم املعلمني 
لالأداء لل�شنة ال�شابقة، اأما موؤ�شرات 

ا�شتعداد الطالب فياأتي يف مقدمتها 
لعام  ال�������ش���اد����س  ال�����ش��ف  ط��ل��ب��ة  اأن 
اأم�شوا  ق��د  يكونون  �شوف   2013
النموذج  االأق����ل يف  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات   3
املدر�شي اجلدي ، اأما املوؤ�شر الثاين 
EMSA يف  اخ��ت��ب��ار  درج���ات  فهو 
والريا�شيات  االإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة 
والعلوم.    كما اأ�شارت املزروعي خالل 
كامردج  اختبار  نتائج  اإىل  العر�س 
للتدري�س  املعلمني  ا�شتعداد  لتقييم 
الدرا�شية  امل��واد  ح�شب  باالإجنليزية 
مت  كما  واجلن�شية،  اجلن�س  وح�شب 
وتوزيع  الدرا�شية  امل��واد  ا�شتعرا�س 
حيث  الثانية  احللقة  يف  احل�ش�س 
 45 ال��واح��دة  م��دة احل�شة  �شتكون 
االأ�شا�شية  امل���واد  و�شتدر�س  دقيقة، 
كما  اأ�شبوعيا(،  ح�ش�س   6( بت�شاو 

والعلوم  الريا�شيات  تدري�س  �شيتم 
الدرا�شات  اأم��ا  االإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة 
الريا�شية  وال��رتب��ي��ة  االإ���ش��الم��ي��ة 
وال��ف��ن��ون ف��ل��م ي��ط��راأ اأي ت��غ��ي��ري يف 
ع���دد احل�����ش�����س اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، كما 
ال�شحية  اجل��وان��ب  ت�شمني  �شيتم 
الريا�شية  ال����رتب����ي����ة  ح�������ش���ة  يف 
ال�شحة  ح�شة  ت�شبح  تكون  بحيث 
وال����رتب����ي����ة ال���ري���ا����ش���ي���ة . واأك������دت 
امل�����زروع�����ي اأن������ه ���ش��ي��ت��م ط�����رح م����ادة 
االجتماعية  الدرا�شات  هي  جديدة 
امل���ت���ك���ام���ل���ة ت�������ش���م م���ف���اه���ي���م من 
والدرا�شات  واجل��غ��راف��ي��ا،  ال��ت��اري��خ 
الوطنية  وال��رتب��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال��ن��ف�����س وعلم  واالق���ت�������ش���اد وع���ل���م 
بواقع   املهني  وال��ت��وج��ي��ه  االج��ت��م��اع 
اإىل  باالإ�شافة  اأ�شبوعيا،   3ح�ش�س 
دمج تكنولوجيا املعلومات يف جميع 
امل����واد ال��درا���ش��ي��ة. ك��م��ا اأ����ش���ارت اإىل 
تكنولوجيا  ح�شة  اإل��غ��اء  �شيتم  اأن���ه 
الدرا�شي يف  املعلومات من اجل��دول 
احللقة الثانية والعمل على تدريب 
املعلومات  تكنولوجيا  مادة  مدر�شي 
االإلكرتوين  التعليم  اإىل  للتحول 
والذي لن يدر�س يف ح�شة م�شتقلة 
امل��ع��ل��م��ني يف دمج  ك���اف���ة  و���ش��ي��دع��م 
اأدوات وتقنيات التعليم االإلكرتوين 
يف ح�ش�شهم من خالل دعم معايري 
التعلم دون االإخالل مبعايري التعلم 

اخلا�شة بهذه املادة.

•• الفجرية-وام:

واالإعالم  وال�شباب  والتعليم  الرتبية  �شوؤون  جلنة  عقدت 
يف  نقا�شية  حلقة  االحت���ادي  الوطني  للمجل�س  والثقافة 
املركز الثقايف يف الفجرية ام�س االول برئا�شة الدكتورة منى 
البحر رئي�شة اللجنة بعنوان هموم وطموحات املعلم وذلك 
والتعليم  الرتبية  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شتها  �شمن 
ومعلمة  معلما   129 ح���وايل  بح�شور  املعلمني  ���ش��اأن  يف 
الفجرية  يف  ال�شرقية  املنطقة  من  الرتبوي  امليدان  وم��ن 
وخ��ورف��ك��ان وك��ل��ب��اء ودب��ا.ح�����ش��ر احل��ل��ق��ة ���ش��ع��ادة اع�شاء 
املجل�س كل من حمد الرحومي وغريب ال�شريدي وعائ�شة 
املعلم  دور  على  التاأكيد  احللقة  خ��الل  وج��رى  اليماحي. 
واال�شتماع اىل وجهات نظر املعلمني واملعلمات واال�شكاليات 
التي تواجههم وروؤيتهم امل�شتقبلية حول خمتلف الق�شايا 
بها. وقالت  والنهو�س  الرتبوية  العملية  املتعلقة بتطوير 
واملحور  ال��رتب��وي  ال��ق��ائ��د  ه��و  املعلم  اإن  البحر  ال��دك��ت��ورة 
االأ�شا�شي يف العملية التعليمية وهو من يعمل على اي�شال 
املعلومات واملعرفة اإىل طالبه ..الفتة اإىل اأن هناك مقولة 
توؤكد اأن االأمم حتقق اأقوى انت�شاراتها من خالل معلميها 
وا�شتعر�شت عددا من جتارب الدول التي اهتمت بالنظام 

التي  االج��ي��ال  تخريج  يف  �شاهم  ال��ذي  وباملعلم  التعليمي 
�شاركت يف عملية البناء والتنمية.

كما اكدت على اهمية بناء منظومة تعليمية �شحيحة من 
دور  اأن  ..م�شيفة  املعلم  دور  اهمية  على  الرتكيز  خ��الل 
اإىل  وحتويلها  املعرفة  غر�س  بل  التلقني  من  اأك��ر  املعلم 
يف  فاعل  ب�شكل  ت�شاهم  اجيال  بتخريج  عظيمة  منجزات 
اللجنة  الرحومي مقرر  �شعادة حمد  اأكد  ب��دوره  التنمية. 
اأهمية تقدمي جميع اأ�شكال الدعم للمعلم ..م�شريا اإىل اأن 
جميع ما طرح يف احللقة �شيتم تناوله واالهتمام به خالل 

اعداد تقرير اللجنة حول املو�شوع.
من  احلقيقي  حقه  ياأخذ  مل  املعلم  اأن  الرحومي  وا�شاف 
الدعم املادي اأو املعنوي ..منوها اإىل �شرورة االهتمام بعدد 
من الق�شايا منها ربط �شن التقاعد بالعمر كما اأ�شار اىل 
اأن التوطني يف الرتبية لفئة الذكور بلغ 10 باملائة فقط 
امل�شاركني يف احللقة  وفقا للدرا�شات. وتركزت مالحظات 
م��ن امل��ع��ل��م��ني وامل���ي���دان ال���رتب���وي ع��ل��ى ن�����ش��اب احل�ش�س 
يف  االداري  وال��ك��ادر  واملناهج  املدر�شية  وامل��ب��اين  للمعلمني 
امليدان الرتبوي وملفات االأداء كما طالب املعلمني بتعيني 
اخت�شا�شي نف�شي يف املدار�س ملعاجلة حاالت العنف املتف�شية 

بني الطلبة واإلغاء نظام الف�شول الدرا�شية الثالثة.

•• الفجرية-الفجر:

املرور  اإدارة  تنظم  الثالث  الدرا�شي  الف�شل  انطالق  مع 
وال����دوري����ات ب�����ش��رط��ة ال��ف��ج��رية ب��ال��ت��ع��اون م���ع منطقة 
الثالثة لهذا  املرورية  التوعية  التعليمية ور�شة  الفجرية 
العام والتي ت�شتهدف من خاللها طالب الثانوية العامة 
احلملة  فعاليات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  تنفذ  ال��ور���ش��ة  اأن  حيث 
العام  التي تنفذها �شرطة الفجرية هذا  الثالثة  املرورية 
�شمن ا�شرتاتيجيتها بهدف توفري االأمن وال�شالمة حتت 
�شعار )القيادة بحذر متنع اخلطر( و�شيقدم من خاللها 
عدداً من الر�شائل التوعوية املتعلقة باإر�شادات ال�شالمة 

وخماطر   ، واأ�شبابها  امل��روري��ة  واحل���وادث  الطريق،  على 
املرورية بني  بال�شالمة  التوعية  ، ورفع  الزائدة  ال�شرعة 
�شفوف ال�شباب، حيث �شيتم عقد حما�شرات الور�شة يف 

�شت مدار�س ثانوية باالإمارة.
واأع����رب م��دي��ر ف���رع ال��ت��وع��ي��ة واالإع�����الم امل����روري املالزم 
اأن  اأم��ل��ه  احل��م��ل��ة   على  امل�����ش��رف  الب�شري  ح�شن  حممد 
وب��ّن��اءه ت�شهم  ايجابية  ال��ور���ش��ة مب��وؤ���ش��رات  ت��خ��رج ه��ذه 
ووقف  الطريق  م�شتخدمي  اأبنائنا  �شالمة  يف  بفعالية 
ن��زي��ف احل����وادث امل���روري���ة ون�����ش��ر م��زي��د م��ن ال��ت��وع��ي��ة يف 
االأرواح  اأج��ل احلفاظ على  املرورية من  ال�شالمة  جمال 

واملمتلكات يف الدولة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

ا�شت�شافت جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية اأم�س، 
و  والتعليم  الرتبية  وزارة  رعاية  حتت  مهنيا  تعليميا  معر�شا 
املعر�س  وافتتح    . وجامعة  موؤ�ش�شة   22 من  اأك��رث  مب�شاركة 
بح�شور  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�شويدي  ميحد  علي 
التعليمية  اخليمة  راأ���س  منطقة  مديرة  ح��ارب  �شمية  ال�شيدة 
راأ�س اخليمة  نائب رئي�س جامعة  راو  والدكتور جورومودهافا 
للطب والعلوم ال�شحية وعدد من امل�شوؤوولني يف وزارة الرتبية 
اال�شبوع  نهاية  حتى  �شي�شتمر  ال��ذي  املعر�س  ويعد   . والتعليم 

ال�شتقبال  م��ن��ه  االخ����ريان  ال��ي��وم��ان  يخ�ش�س  ح��ي��ث  اجل����اري 
النهائية من  املرحله  لتوعية طالب  الطالبات منا�شبة مهمة  
املتاحة  اجلامعية  التخ�ش�شات  على  للتعرف  الثانوي  التعليم 
املعر�س  يهدف  كما  العمل،  �شوق  مبخرجات  ارتباطها  وم��دى 
العامة  الثانوية  خلريجي  املتوفرة  العمل  فر�س  عر�س  اإىل 
االأول  ال��ي��وم  يف  امل��ع��ر���س  وح��ظ��ي   . واالأدب����ي  العلمي  بق�شميها 
باقبال ملحوظ  من قبل طلبة الثانوية العامة حيث بلغ عدد 
الزوار يف اليوم االأول 200 طالب اأعربوا عن مدى ا�شتفادتهم 
عمل  ور����س  �شملت  وال��ت��ي  للمعر�س  املختلفة  الفعاليات  م��ن 

وعرو�س تقدميية للموؤ�ش�شات امل�شاركة .

•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  اأدنيك  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  تدعم 
اأب��وظ��ب��ي ت��ق��راأ م��ن خ���الل ت��وف��ريه��ا ���ش��ت��ة اآالف موقف 
 23 ال���  �شيارات جم��اين ط��وال ف��رتة ا�شت�شافتها ال��دورة 
غدا  تنطلق  ال��ت��ي  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن معر�س 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رع��اي��ة  االأرب��ع��اء..حت��ت 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة. تنظم املعر�س �شركة كتاب بدعم من هيئة 
بن  �شعيد  علي  �شعادة  واأك��د  والثقافة.  لل�شياحة  اأبوظبي 
حرمل الظاهري الع�شو املنتدب ل�شركة اأبوظبي الوطنية 
للمعار�س .. حر�س اأدنيك على امل�شاهمة يف دعم مبادرة 

اأبوظبي تقراأ التي تنطلق فعالياتها بالتزامن مع معر�س 
مواقف  ح���وايل  بتوفري  وذل���ك  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
منا�شبة  يعد  ال���ذي  ال�شت  امل��ع��ر���س  اأي���ام  ط���وال  جمانية 
�شنوية هامة ينتظرها ع�شاق الثقافة واالأدب على م�شتوى 
التعاون اخلليجي ويحر�س كبار  االإم��ارات ودول جمل�س 
الكتاب واالأدباء والنا�شرين العرب ونظرائهم من خمتلف 
الثقافية.  االحتفالية  ه��ذه  يف  امل�شاركة  على  العامل  دول 
اإجناح هذه االحتفالية  بامل�شاهمة يف  واأع��رب عن �شعادته 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وت��وف��ري خم��ت��ل��ف االإم��ك��ان��ي��ات واأوج�����ه الدعم 
ت�شهد  ال��ذي  املعر�س  و�شيوف  الزائرين  مهمة  لت�شهيل 
و  امل�شاحة  امل��ائ��ة يف  15 يف  ن�شبته  احل��ال��ي��ة من��وا  دورت���ه 
13 يف املائة يف عدد امل�شاركني ومن املتوقع اأن ي�شتقطب 

املعر�س عددا كبريا من الزوار منهم حوايل 25 األفا من 
طلبة املدار�س. واأو�شح ابن حرمل اأن دعم اأدنيك املعر�س 
قائم  اقت�شاد  لتحقيق  امل��ت��وا���ش��ل  �شعيها  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
املحلية  الب�شرية  امل��وارد  وتطوير  امل�شتدامة  املعرفة  على 
االأدباء  .. فيما رحب بكبار   2030 اأبوظبي  �شمن روؤي��ة 
النا�شرين الذين يحر�شون  الراأي وكبار  واملثقفني واأهل 
ع��ل��ى ط����رح خ��ال���ش��ة ف��ك��ره��م وم�����داد ك��ل��م��ات��ه��م االأدبية 
والتناق�س  وال��ت��ح��اور  احل�����ش��ور  جمهور  على  والثقافية 
معهم وتبادل االأفكار واالآراء يف خمتلف الق�شايا الثقافية 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأن  واأ�شاف  املعا�شرة.  واالدبية 
دور  حت��ر���س  حيث  الأدن��ي��ك  خا�شة  اأهمية  ميثل  للكتاب 
املعر�س  زي��ارة  على  واملدار�س  واملعاهد  واجلامعات  العلم 

مب�ساركة 22 جامعة 

معر�س جامعي يعر�س فر�س التخ�ص�صات �صوق العمل 
اأدني���ك ت���دع����م مب����ادرة اأبوظب����ي تق������راأ 

بتوجيهات نهيان بن مبارك

)الثقافة( ت�صارك باإ�صداراتها املميزة يف معر�صي اأبوظبي للكتاب وال�صارقة القرائي

ب�سبب مالب�س تخد�س احلياء 

�صرطة راأ�س اخليمة تدعو للتقيد بالآداب العامة على ال�صواطيء   

يف لقاء مو�سع �سم 265 مديرًا ومديرة مدر�سة

اأبوظبي للتعليم يعلن عن تطبيق النموذج املدر�صي اجلديد على ال�صف ال�صاد�س 
من مدار�س احللقة الثانية مطلع العام الدرا�صي املقبل

تربية الوطني الحتادي تنظم حلقة 
نقا�صية حول هموم وطموحات املعلم  

ور�صة التوعية املرورية الثالثة لطالب الثانوية بالفجرية

•• ابوظبي-وام:

ت��ل��ق��ى ث��الث��ة م�����ش��اب��ني ت��ع��ر���ش��وا حل����ادث ت��ده��ور مركبة 
وفرت  والتي  االإ�شعاف  طواقم  اأي��دي  على  اأولية  اإ�شعافات 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��الج والرعاية  ع��ن ط��ري��ق ج��ن��اح ج��و �شرطة 
ال�شتكمال  ت��وام  م�شت�شفى  اإىل  و�شولهم  حل��ني  ال��الزم��ة 
العالج. وكانت �شيدة يف احلادية والثالثني من العمرمن 
تبلغ  اإم��ارات��ي��ة  م��واط��ن��ة  وطفلتها  اخلليجية  اجلن�شية 
الثامنة والثالثني يقود  اآ�شيوي يف  �شنوات و�شخ�س  اأربع 

منطقة  يف  ت��ده��ور  حل���ادث  تعر�شوا  تقلهم  ال��ت��ي  املركبة 
الرائد  وذك��ر  االول.  اأم�س  �شباح  العني  مبدينة  بوكرية 
امل���رور يف مدينة  ق�شم  رئي�س  احل��م��ريي  ع��ب��داهلل  ���ش��الح 
اأن املركبة التي كانت تقل امل�شابني انحرفت فجاأة  العني 
بعامود  لت�شطدم  ال��زائ��دة  ال�شرعة  ب�شبب  م�شارها  ع��ن 
االإنارة ما اأدى اإىل تدهورها . ونا�شد احلمريي ال�شائقني 
احليطة  واأخ��ذ  املطلوبة  ال�شرعة  بحدود  التقيد  �شرورة 
واحلذر واالنتباه خ�شو�شا خالل هطول االأمطار متمنيا 

ال�شالمة للجميع .

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س االول  الكبري م�شاء  زايد  ال�شيخ  نظم مركز جامع 
يف مقره يف اأبوظبي ور�شة عمل بعنوان الزاوية املفقودة 
�شمن فعاليات الدورة الثالثة من م�شابقة ف�شاءات من 
الثالث من  التي انطلقت يف  الفوتوغرايف  نور للت�شوير 
�شهر مار�س املا�شي وت�شتمر حتى 16 مايو املقبل. تهدف 
املرزوقي  حممد  االإم��ارات��ي  امل�شور  نفذها  التي  الور�شة 
بح�شور 35 م�شورا من املحرتفني والهواة من خمتلف 
امل�شابقة  بجوانب  امل�شاركني  تعريف  الدولة..اإىل  اإمارات 
واإك�شابهم خرات جديدة يف  املختلفة وتعزيز مهاراتهم 
امل�شاركني  تعريف  الور�شة  خ��الل  ومت  الت�شوير.  جم��ال 
ببع�س زوايا الت�شوير املفقودة والتي توجد خارج اجلامع 
خا�شة يف حدائقه امل�شممه ب�شكل مميز وبع�س جوانبه 
االآخ��رى وذل��ك ت�شجعيا لهم على تقدمي �شور متنوعة 
تاأتي  الكبري.  ال�شرح  يف  اجلمالية  اجل��وان��ب  كل  تغطى 
الور�شة ا�شتكماال ل�شل�شلة ور�س عمل نظمها املركز حول 
نور  ال�شنوية ف�شاءات من  الثالثة من م�شابقته  ال��دورة 
من بينها ور�شة عمل بعنوان جماليات التكوين يف ال�شورة 
تهدفان  واللتان  العمارة  وجماليات  فنون  عمل  وور�شة 

يف  قدراتهم  وتطوير  امل�شابقة  يف  امل�شاركني  تاأهيل  اإىل 
جمال الت�شوير وذلك يف اإطار خدمة املجتمع. من ناحية 
الكرمي  القراآن  اأم�س دورة جتويد  اأخرى انطلقت م�شاء 
الكبري يف مقره  زاي��د  ال�شيخ  ينظمها مركز جامع  التي 
مب�شاركة  ال��ق��ادم  يونيو   30 حتى  وت�شتمر  اأب��وظ��ب��ي  يف 
خمتلف  م��ن  والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن  �شخ�س   100 نحو 
اإمارات الدولة. وتنق�شم الدورة اإىل جمموعتني اأحدهما 
يف  للمتقدمني  واأخ��رى  اهلل  كتاب  للمبتدئني يف جتويد 
فوق  فما  عاما   18 االأع��م��ار من  وت�شتهدف  املجال  ه��ذا 
وقد خ�ش�س املركز يومي االأحد والثالثاء من كل اأ�شبوع 
للرجال .. فيما خ�ش�س يومي االأثنني واالأربعاء للن�شاء 
وتهدف الدورة اإىل تنمية م�شتويات امل�شاركني يف جتويد 
املتنوعة  اأن�شطته  خ��الل  م��ن  امل��رك��ز  ويحر�س  ال��ق��راآن. 
واالأخالقية  الدينية  اجل��وان��ب  تنمية  على  العام  ط��وال 
والعلمية والثقافية لدى جميع امل�شاركني يف فعالياته . 
لوزارة  التابع  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  اأن مركز جامع  يذكر 
و  الثقافية  للحركة  ن��واة  ليكون  ي�شعى  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
الفكرية والقيم الوطنية التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ 
للهوية  امتدادا  ت�شكل  والتي  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 

الوطنية امل�شتلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

الإ�صعاف اجلوي ب�صرطة اأبوظبي يوفر الرعاية مل�صابني بحادث تدهور 

مركز جامع ال�صيخ زايد ينظم ور�صة الزاوية 
املفقودة ودورة جتويد القراآن الكرمي
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•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتقبل اال�شتاذ الدكتور حميد جمول 
النعيمي نائب مدير جامعة ال�شارقة 
ل��ل�����ش��وؤون االأك���ادمي���ي���ة وف�����دا كبريا 
للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  م��ن 
)اليوني�شكو(  وال��ث��ق��اف��ة  وال���ع���ل���وم 
ي�شم )34( ع�شوا من دول اأفريقية 
واآ���ش��ي��وي��ة وع��رب��ي��ة، وذل����ك يف اإط���ار 
الوفد  بها  يقوم  ا�شتطالعية  جولة 
للتخطيط  االإقليمي  امل��رك��ز  نظمها 
ال��رتب��وي يف ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الرتبوي  للتخطيط  ال���دويل  املعهد 
يف العا�شمة الفرن�شية باري�س بهدف 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ل���ى  االط�������الع 
الرتبوي واجلامعي يف الدولة، ودور 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اجل��ام��ع��ي��ة وامل��در���ش��ي��ة يف 
دور  وخا�شة  املنظومة  ه��ذه  تطوير 

جامعة ال�شارقة. 
االأ�شتاذ  ح�����ش��ره  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  ب����داأ 
ن��ائ��ب مدير  ال��دك��ت��ور ح�شام ح��م��دي 
الكليات  ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
بكلمة  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ال��ط��ب��ي��ة 

النعيمي  ح��م��ي��د  ال���دك���ت���ور  األ���ق���اه���ا 
الوفد  ب��اأع�����ش��اء  مقدمتها  يف  رح���ب 
للنظام  ال��ع��ام  االإط����ار  ا�شتعر�س  ث��م 
التعليمي املتبع لدى جامعة ال�شارقة 
امل��ج��ت��م��ع املحيط  ودوره�����ا يف خ��دم��ة 
العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  وخ��ا���ش��ة 
ب����اأن اجل��ام��ع��ة اجتهدت  ق���ال  ال����ذي 
اإمكانيات  كثريا يف خدمتها وتطوير 
التدري�س  طرائق  حيث  من  املعلمني 
م�شريا  االأخ����رى،  املهنية  والكفايات 

اإىل التعاون الكبري بني اجلامعة وبني 
ومناطقها  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وم��ك��ات��ب��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
حمدي  ح�شام  الدكتور  اأم��ا  ال��دول��ة، 
ف���ق���د حت�����دث ع����ن م���ك���ون���ات جممع 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  الطبية  ال��ك��ل��ي��ات 
م�شتعر�شا  وال��ع��ل��م��ي��ة،  االأك���ادمي���ي���ة 
ال��ط��ب��ي احلديثة  ال��ت��دري�����س  ط��رائ��ق 
باأنها  اأك���د  وال��ت��ي  فيها  امل�شتخدمة 
�شجلت اهتماما كبريا من قبل كثري 

العاملية  االأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
ال���ن���ظ���رية، ك��م��ا حت����دث ع���ن االأط����ر 
العامة لنظام التعليم الطبي يف هذه 

الكليات. 
ث���م ع��ر���س ال��دك��ت��ور ع�����ش��ام الدين 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ع��ج��م��ي 
املوؤ�ش�شية  والفاعلية  اجل��ودة  �شمان 
دور  ع��ن  وث��ائ��ق��ي��ا  فيلما  واالع��ت��م��اد 
جامعة يف تطوير العملية التعليمية، 
ر�شمها  ال���ت���ي  روؤي���ت���ه���ا  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لها 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س 
بتاأ�شي�شها،  تف�شل  عندما  اجلامعة 
اع��ت��ب��ار الطالب  ع��ل��ى  ت��ق��وم  وال���ت���ي 
التعليمية،  للعملية  اأ�شا�شيا  حم��ورا 
البيئة  اإث��������راء  يف  اجل���ام���ع���ة  ودور 
احلديثة  وامل�شادر  باملوارد  التعليمية 
باملخرجات  النتائج  اأف�شل  لتحقيق 
دعمها  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للتعليم ما قبل اجلامعي من خالل 
من  ك��ان  وتاأهيلية  تدريبية  م�شاريع 
بينها م�شروع تطوير طرق التدري�س 
وغريها  والريا�شيات  العلوم  ملعلمي 
يف هذه املدار�س والذي نفذته جامعة 
ال�شارقة على مدى ال�شنوات اخلم�س 
املا�شية.  بعد ذلك قام الوفد بجولة 
تفقد خاللها عددا من  ا�شتطالعية 
مرافق اجلامعة االأكادميية والعلمية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وك���ان من 
واملكتبات  امل��رك��زي��ة  امل��خ��ت��رات  بينها 
االت�شال وجممع  كلية  وا�شتديوهات 

الكليات الطبية والعلوم ال�شحية. 

•• ابوظبي - الفجر

املتحدة  االأمم  م��ن منظمة  وف��د  ق��ام 
اليون�شكو  والثقافة  والعلم  للرتبية 
ي�شم 40 ع�شواً من 20 دولة ميثلون 
،بزيارة  العامل  وق���ارات  دول  خمتلف 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  جممع 
مدينة حممد بن زايد باأبوظبي حيث 
اأ�شاد الوفد بامل�شتوى الراقي للعملية 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  التعليمية 
بوليتكنك  وه���ي  ب��امل��ج��م��ع  امل���وج���ودة 
التكنولوجيا  وث���ان���وي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
،فيما  الفنية  والثانوية  التطبيقية 
الدكتور عبد  الوفد  ا�شتقبال  كان يف 
معهد  عام  مدير  ال�شام�شي  اللطيف 
والدكتور  التطبيقية  التكنولوجيا 
اأحمد العور مدير بوليتكنك اأبوظبي 
،وكني كاد مري ثانويات التكنولوجيا 
رحب  ال��ق��اء  ب��داي��ة  ويف  التطبيقية. 
ال�شام�شي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ال���دك���ت���ور 
م����وؤك����دا حر�س  ال��ي��ون�����ش��ك��و  ب���وف���د 
املتحدة على  العربية  دول��ة االم��ارات 
املتحدة  االمم  م��ع  ال���دائ���م  ال��ت��ع��اون 
لها  التابعة  العاملية  املنظمات  وكافة 
مبا ي�شاعد على ن�شر الرتبية و العلم 
العامل،  بلدان  خمتلف  بني  والثقافة 
الناجحة  والتجارب  اخل��رات  ونقل 

لي�شتفيد منها العامل اأجمع.

معهد  ع����������ام  م������دي������ر  ق����������دم  ك�����م�����ا 
للوفد  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عر�شا عن اأهم املالمح املتطورة التي 
ب��ه��ا يف  امل��ع��م��ول  امل��ن��اه��ج  ب��ه��ا  تتمتيز 
خمتلف املوؤ�ش�شات التعليمية الثانوية 
التكنولوجيا  جممع  يف  واجلامعية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال�����ت�����ي ت����ت����واف����ق مع 
ب�شرورة  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
العمل الدائم على اأن تقدم االمارات 
متطوراً  من����وذج����ا  اأج����م����ع  ل���ل���ع���امل 
التكنولوجي  التعليم  م��ن  ومتقدما 
املوا�شفات  بكافة  الذي يذخر  والعام 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة امل�����ط�����ل�����وب�����ة ل�������ش���ن���اع���ة 
اأج����ي����ال م���ن امل��ه��ن��د���ش��ني واالط���ب���اء 
مراحل  خ��الل  املطلوبني  والفنيني 
والتكنولوجي  ال��ت��ط��ورال�����ش��ن��اع��ي 
العربية  االم��ارات  الذي تعي�شة دولة 

املتحدة.
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اللطيف  اأج�����اب  ك��م��ا 
اأ�شئلة وفد اليون�شكو  ال�شام�شي على 
التكنولوجيا  معهد  اأن  على  م��وك��دا 

ا�شرتاتيجية  مي���ل���ك  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ة 
الطلبة  الع�����داد  وف���ري���دة  م��ت��ق��دم��ة 
واالج��ي��ال اجل��دي��دة لوظائف ومهام 
الدائم  العمل  ط��ري��ق  ع��ن  امل�شتقبل 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر امل����ن����اه����ج و������ش�����رورة 
الرامج  باأحدث  ومتتعها  �شموليتها 
العلمية يف مواد العلوم والريا�شيات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وغ���ريه���ا م���ن امل���واد 
التكوين  ���ش��ن��اع��ة  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي 
العقلي والعلمي للطلبة مبا ميكنهم 
كافة  يف  االب����������داع  م����ن  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
واملطلوبة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
يف ���ش��وق ال��ع��م��ل وم���ن ذل���ك جماالت 
والبرتوكيماويات  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
والف�شاء والطريان واأمن املعلومات.

وع��ق��ب اجل��ول��ة ال��ت��ي ق��ام بها الوفد 
ق��ال��ت مكيال  اأرج���اء املجمع  ك��اف��ة  يف 
اإ�شتمتعنا  لقد  الوفد  رئي�شة  مارتن 
�شاهدناه  م��ا  ب��ك��ل  جميعا  واأع��ج��ب��ن��ا 
التطبيقية  التكنولوجيا  جممع  يف 
حيث وجدنا كل ما ا�شتعر�شه مدير 

التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  ع��ام 
ومن  بالفعل  الطلبة  يعي�شة  واق��ع��ا 
واملثرية  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ذل����ك 
ورقية  كتب  وب��دون  بااليباد  للتعليم 
يف ح������دث ع����امل����ي ت���ن���ف���ذه ث���ان���وي���ات 
بنجاح  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ووجل��ي��ا 
الذين  االم��ارات��ي��ني  الطلبة  م��ع  ت��ام 
تناق�شنا معهم ومل�شنا مدى تقدمهم 
العقلي وال��ف��ك��ري، وه��و االم��ر الذي 
يجعلنا نقول بان معهد التكنولوجيا 
�شناعة  يف  بالفعل  جن��ح  التطبيقية 
منوذج فريد من التعليم التكنولوجي 
العاملي الذي تتميز به دولة االمارات 

العربية املتحدة .
باعتباري  ح��ق   يا�شمني  ق��ال��ت  فيما 
من امل�شوؤولني يف اليون�شكو ي�شعدين 
التكنولوجيا  م���ع���ه���د  اأن  ال����ق����ول 
رائ��ع��ة من  ي��ق��دم جت��رب��ة  التطبيقية 
مدى  يعك�س  ال���ذي  امل��ت��ق��دم  التعليم 
ال���ت���ق���دم ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف االم���������ارات، 
الوفد  اأع�����ش��اد  ك��اف��ة  اأن  اىل  م�شرية 

التجربة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  ���ش��ي��ح��ر���ش��ون 
التعليم  م���ن  امل��ت��ق��دم��ة  االم���ارات���ي���ة 
دول  رب�����وع  ك���اف���ة  ايف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
العامل ليتم تعيمها واال�شتفادة منها 
ح��ي��ث اأن ه���ذا االم����ر ي�����ش��ك��ل اإح���دى 
حول  اليون�شكو  بها  تقوم  التي  املهام 
االأمم  منظمة  اأن  اىل  الفتتا  ال��ع��امل 
والثقافة،  وال��ع��ل��م  للرتبية  امل��ت��ح��دة 
بعد   1945 ع��ام  تاأ�ش�شت  اليون�شكو 
من  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب  نهاية 
اأج��ل  اأن تعمل كافة دول العامل معا 
���ش��الم حقيقية، و  ث��ق��اف��ة  ب��ن��اء  ن��ح��و 
واملعنوي  ال��ف��ك��ري  الت�شامن  حتقق 
بني بني الب�شر حيث ت�شم اليون�شكو 
فية  مل��ا  جميعا  ت��ت��ع��اون  دول���ة   193

خري الب�شرية. 
الدكتور  ق�����ام  اجل����ول����ة  خ����ت����ام  ويف 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي مب��ن��ح درع 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
الأع�����ش��اء ال��وف��د ال��ذي��ن اأع���رب���وا عن 
العلمي  بالتقدم  ال�شديد  اإعجابهم 
دولة  تعي�شة  ال����ذي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
وت�شرفهم  املتحدة  العربية  االم��ارات 
ب����ال����ت����ق����اط ال�����������ش�����ور ال����ت����ذك����اري����ة 
التكنولوجيا  م���ع���ه���د  ����ش���ع���ار  م�����ع 
املوؤ�ش�شات  اأح��د  باعتباره  التطبيقية 
التعليم  جمال  يف  الرائدة  التعليمية 

التكنولوجي.

ابوظبي و�شركاتها  و كهرباء  ت�شارك هيئة مياه 
يف الور�شة اخلليجية ال�شاد�شة لرت�شيد الكهرباء 
و املاء والتي تقام خالل الفرتة 23-24 ابريل 
�شعار  حت��ت  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  يف   2013
ا�شتدامة املوارد املوارد الكهربائية و املائية والتي 
تنظمها وزارة الكهرباء واملاء الكويتية بالتعاون 
مع جلنه الرت�شيد املائي و الكهربائي وخدمات 
اخلليج  لدول  التعاون  بدول جمل�س  امل�شرتكني 
العربية حيث يت�شمن اليوم االول للور�شة حفل 
االفتتاح الثالثاء 23 ابريل بكلمة ل�شعادة وكيل 
وزارة  يف  امل�شتهلكني  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة 
رئي�س فريق  الكويتية ثم كلمة  امل��اء  و  الكهرباء 

تر�شيد املائي و الكهربائي اخلليجي .
ال�شيدة  ب��رئ��ا���ش��ة  االوىل  ج��ل�����ش��ات   3 ت��ع��ق��د  ث��م 
ا�شتهالك  تر�شيد  مو�شوع  وتناق�س  �شلوم  رن��ا 

الوزارات  جممع  يف  وامل��ي��اه  الكهربائية  الطاقة 
العبد  النا�شر  عبد  املهند�س  �شيقدمه  ال��ذي  و 
اثر  مو�شوع  مناق�شة  ثم  الكويت  دول��ه  من  اهلل 
ذات  اجلهات  بع�س  على  االح��م��ال  اإدارة  تطبيق 
اال�شتهالك العايل من خالل الزيارات امليدانية 
و ال����ذي ���ش��ي��ق��دم��ه امل��ه��ن��د���س ف��ه��د ال���زام���ل من 

اململكة العربية ال�شعودية.
فهد  ال�شيد  �شرياأ�شها  و  الثانية  اجلل�شة  فيما 
التالية:  املوا�شيع  مناق�شة  �شتت�شمن  و  الزامل 
جمال  يف  العلمية  التطبيقات  االول:  املو�شوع 
البحرين  مملكة  يف  امل��ي��اه  ال�����ش��ت��ه��الك  تر�شيد 
م��ق��دم��ة م���ن امل��ه��ن��د���س ع��ي�����ش��ي حم���ف���وظ من 
الثاين: الرت�شيد يف  البحرين واملو�شوع  مملكة 
البيئة  و  االن�شان  على  اثرها  و  املياه  ا�شتخدام 
من  البور�شعيدي  اح��م��د  املهند�س  م��ن  مقدمة 

�شلطنة عمان . فيما اجلل�شة الثالثة و�شرياأ�شها 
املوا�شيع  �شتناق�س  و  ال�شقري  حممود  ال�شيد 
التالية: املو�شوع االول: التزامك يحدث فرق و 
ال�شيد فهد �شعود احلنزاب من دوله  املقدم من 
اإدارة طلب  م���ب���ادرات  ال��ث��اين:  وامل��و���ش��وع  ق��ط��ر 
الطاقة يف ابوظبي و املقدم من املهند�س حممد 
ح�شني العطا�س مري برنامج اال�شطح ال�شم�شية 

يف هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي .
 24 ي���وم االرب���ع���اء  وت��ت��وا���ش��ل ف��ع��ال��ي��ات اللجنة 
برئا�شة  االوىل  اخر  جل�شات  ثالث  بعقد  ابريل 
مناق�شة  �شتت�شمن  و  اخلليفي  اهلل  عبد  ال�شيد 
اخلطة  االول:  امل���و����ش���وع  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��وا���ش��ي��ع 
اال�شرتاتيجية للتوعية و الرت�شيد يف ا�شتهالك 
ال�����ش��ع��ودي��ة و املقدمة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ه  امل��ي��اه 
العربية  اململكة  م��ن  املخلفي  تركي  ال�شيد  م��ن 

احلديثة  التقنيات  الثاين:  واملو�شوع  ال�شعودية 
لرت�شيد املاء و الكهرباء و املقدمة من املهند�س 

اإقبال الطيار من دوله الكويت .
ال�شيد  �شرياأ�شها  التي  و  الثانية  اجلل�شة  فيما 
التالية:  امل��وا���ش��ي��ع  ���ش��ت��ن��اق�����س  حم���م���ود  ع�����ادل 
املو�شوع االول: برنامج التحكم باحمال التكييف 
عن بعد لكبار امل�شرتكني و املقدمة من املهند�س 
الثاين:  واملو�شوع  ال�شعودية  من  العرفج  خالد 
التقنيات احلديثة للمباين اخل�شراء و املقدمة 

من املهند�س حممد م�شطفى من الكويت.
و  للفعاليات  واالخ����رية  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�شة  فيما 
�شتناق�س  املخلفي  تركي  ال�شيد  �شرياأ�شها  التي 
املهند�س هيا  املقدم من  و  الكويت  ورق��ة جامعة 
العو�شي و�شتت�شمن اجلل�شة مناق�شة التو�شيات 

وتوزيع اال�شتبيان . 

•• ال�صارقة-الفجر:

املوافق  الثالثاء  اليوم  �شباح  تنطلق 
القاعة  2013 يف  ني�شان  اأبريل   23
بال�شارقة  ال��ث��ق��اف��ة  بق�شر  ال��ك��رى 
يف  ال�شنوي  النا�شئة  منتدى  فعاليات 
ال��ذي تنظمه   ، دورت��ه احلادية ع�شرة 
اإحدى  النا�شئة  ملراكز  العامة  االإدارة 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  م��وؤ���ش�����ش��ات 
اإدارة  مع  بالتعاون  بال�شارقة  االأ�شرة 
وامل�شابقات  ال���ط���الب���ي���ة  االأن�������ش���ط���ة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب�����وزارة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
مب�شاركة  راأي  ولل�شباب  �شعار  حت��ت 
ع�����دد م����ن امل���ج���ال�������س ال���ط���الب���ي���ة يف 
املدار�س الثانوية واملوؤ�ش�شات ال�شبابية 

من خمتلف اإمارات الدولة.
ج����اء ذل����ك يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ُعقد 
���ش��ب��اح ام�������س االث���ن���ني امل����واف����ق 22 
االإدارة  م���ق���ر  يف  2013م  اب����ري����ل 
باخلالدية لت�شليط ال�شوء على كافة 
النا�شئة  مبنتدى  املتعلقة  التفا�شيل 
بطي  �شعيد  بح�شور  ع�شر،  احل���ادي 
النا�شئة  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ح��دي��د 
الرامج  ق�شم  رئي�س  �شاهني  واأحمد 
الرفاعي  ح�شني  وم���رمي  واالأن�����ش��ط��ة 
االأن�شطة  اإدارة  يف  ن�شاط  اخت�شا�شي 
والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  الطالبية 
وع���اط���ف ���ش��امل امل���وج���ه ال���رتب���وي يف 
بالوزارة  ال��ط��الب��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة  اإدارة 
اأق�شام  روؤ������ش�����اء  م����ن  وع������دد  ن��ف�����ش��ه��ا 
امل�شرفني  النا�شئة  م��راك��ز  وموظفي 

على فعاليات املنتدى.
وا���ش��ت��ه��ل ���ش��ع��ي��د ب��ط��ي ح��دي��د مدير 
بكلمة  امل��وؤمت��ر  النا�شئة  م��راك��ز  اإدارة 
امل��ن��ت��دى من  ه��ذا  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ار 
مراكز  تنفذها  التي  الفعاليات  اأه��م 
مع  بالتعاون  �شنوي  ب�شكل  النا�شئة 
وال��ت��ع��ل��ي��م مم��ث��ل��ة يف  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
وامل�شابقات  الطالبية  االأن�شطة  اإدارة 
ويحظى   ،2003 ع��ام  منذ  العلمية 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ه م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه  ال�����ش��ارق��ة 
رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة اإمياناً 

ثقافة  تفعيل  ب�����ش��رورة  �شموهم  م��ن 
احلوار ال�شحيح بني ال�شباب الأهمية 

اأدوارهم يف بناء امل�شتقبل املن�شود. 
هذا  امل��ن��ت��دى  اأن  اإىل  ح��دي��د  ول��ف��ت 
ال�����ع�����ام ي�����اأت�����ي مب�������ش���ارك���ة ع������دد من 
امل��ج��ال�����س ال��ط��الب��ي��ة م���ن امل���دار����س 
الدولة،  اإم�����ارات  مبختلف  ال��ث��ان��وي��ة 
ال�������ش���ب���اب خالل  ح���ي���ث ي�����ش��ت��ع��ر���س 
امل����ن����ت����دى ورق����������ات ع����م����ل اأع�����دوه�����ا 
البحث  اأدوات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  باأنف�شهم 
تناول  يف  املختلفة  ومناهجه  العلمي 
احلياتية  وه���م���وم���ه���م  م�����ش��ك��الت��ه��م 
ح�شور  يف  اأق��ران��ه��م  ب��ني  ومناق�شتها 
الدولة  امل�شوؤولني يف  كوكبة من كبار 

مبنتهى ال�شفافية. 
الرفاعي  ح�شني  م���رمي  اأك����دت  فيما 
االأن�شطة  اإدارة  يف  ن�شاط  اخت�شا�شي 
والتعليم،  الرتبية  ب���وزارة  الطالبية 
على �شعي الوزارة اإىل تدريب الن�سء 
على حياة املجتمعات باألوانها واأنواعها 
اجلماعية  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
اجلماعي  وال�����ت�����ع�����اون  وال����ت���������ش����اور 
امل��ت��ب��ادل، وذل��ك م��ن خالل  والتفاهم 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��ل��ب��ة،  �شخ�شية  دع���م 
واملهارات  الكفايات  رف��ع  على  العمل 
اك�شابهم  يف  واال���ش��ت��م��رار  ال��ط��الب��ي��ة 
خ�������رات ج����دي����دة واحل���������ش����ول على 
امل�شوؤولية،  حتمل  يف  العالية  الكفاءة 
اإدارة  حت���ر����س  امل��ن��ط��ل��ق  ه�����ذا  وم�����ن 
علي  العلمية   وامل�شابقات  االأن�شطة 
ال�شنوي  النا�شئة  منتدى  يف  امل�شاركة 
الطالب  اأبنائنا  مب�شاركة  ونت�شرف 
اآرائهم  وط��رح  ق�شاياهم  مناق�شة  يف 
يحقق  كن�شاط  و�شفافية  حرية  بكل 
اأهداف اإدارة االأن�شطة الطالبية التي 

قيادية  �شخ�شيات  اإي��ج��اد  اإىل  ت�شعى 
امل�شئولية  حتمل  على  ق���ادرة  مبدعة 

جتاه املجتمع.
املوجه  ق��ال عاطف �شامل  وم��ن جهته 
الرتبوي يف اإدارة االأن�شطة الطالبية 
�شت�شارك  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن 
جمال�شها  خ�����الل  م����ن  امل���ن���ت���دى  يف 
تتمثل  عمل  ورق���ات  ب��اأرب��ع  الطالبية 
االإلكرتوين  التعليم  بعنوان  ورق��ة  يف 
مابني االإيجابيات وال�شلبيات  مقدمة 
وورقة   ، التعليمية  دب��ي  منطقة  م��ن 
عمل اأخرى بعنوان ال�شباب والريا�شة 
من  مقدمة    ) املدر�شية  االأومل��ب��ي��اد   (
منطقة ال�شارقة التعليمية ، والورقة 
املدر�شي  ال�����ش��غ��ب   ( ب��ع��ن��وان  ال��ث��ال��ث��ة 
وك��ي��ف��ي��ة ال��وق��اي��ة م��ن��ه( م��ق��دم��ة من 
م��ن��ط��ق��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، 
اأم���ا ال��ورق��ة االأخ����رية ف��ت��اأت��ي بعنوان 
من  م��ق��دم��ة   ) ال��ت��ط��وع  منطلقات   (

منطقة الفجرية التعليمية .
احلو�شني  ���ش��اه��ني  اأح���م���د  واأو�����ش����ح 
واالأن�شطة،  ال���رام���ج  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
بورقة  �شت�شارك  النا�شئة  م��راك��ز  اأن 
ال�شباب وحتديات  عمل حتمل عنوان 
الدرا�شة اجلامعية الفتاً اإىل اأن جديد 
ت�شكيل  يف  يتمثل  ال��ع��ام  ه��ذا  املنتدى 
العمل  اأوراق  لتقييم  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
واختيار  امل��ن��ت��دى  يف  ���ش��ت��ط��رح  ال��ت��ي 
اأ���ش��ا���س امل���رك���ز االأول  اأف�����ش��ل��ه��ا ع��ل��ى 
اإىل ر�شد  والثاين والثالث باالإ�شافة 
للم�شاركني،  وه���داي���ا  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز 
حتفيزهم  يف  ي�شهم  ال����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل 
على االجتهاد يف طرح ورقات العمل، 
امل�شاركني  تعريف  على  الرتكيز  م��ع 

مبعايري التقييم.  

•• ابوظبي-الفجر:

اأكد امل�شت�شار االعالمى بال�شفارة امل�شرية بابوظبى �شعيب عبد الفتاح ، 
ان معر�س  اأبوظبي الدويل للكتاب ، جنح منذ  ان افتتح دورته االأوىل  
 ،  1981 ، عام  نهيان رحمه اهلل  ال  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور 
 ، للنور  وبوابة  للفكر  نافذة  يكون  ان  فى  �شابقة،  دورة   22 م��دار  وعلى 
بعد ان حقق  قفزات  متتالية  لتفعيل امل�شهد الثقايف واخل��روج به من 
االطار املحلي والعربي اإىل العاملي، وهو ما جتلى فى ُم�شاركة 1020 دار 
 15% اأكرث من خم�شني دولة وبن�شبة منو  ن�شر عربية واأجنبية متثل 
يف امل�شاحة و%13 يف عدد دور الن�شر امل�شاركة ، وذلك فى ال��دورة 23 
للمعر�س التى تنطلق غدا و�شط عر�س ثقافى كبري يوؤكد قدرة االمارات 
ب�شورة  ويعك�س  ال��ك��رى  امل��ع��ار���س  �شناعة  ف��ى   امل��ت��واىل   تفوقها  على 

ومدى    ، العالية  اللوج�شتية  االم��ك��ان��ات  توفري  على  قدرتها  وا�شحة 
مواكبتها  لكل ما ت�شهده هذه  ال�شناعة ، التى ا�شبحت من ال�شناعات 

الثقيلة واملت�شابكة ، من تقدم مذهل و�شريع..
التى جعلت م��ن معر�س  اأه��م االجن���ازات  ب��اأن م��ن  الفتاح  واأ���ش��اف عبد 
االماراتيني،  للنا�شرين  عاملية  ح�شارية  من�شة  للكتاب  الدوىل  ابوظبى 
هو ح�شول االإمارات على الع�شوية الكاملة يف احتاد النا�شرين الدوليني 
الذي ي�شم 50 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، لت�شبح جمعية النا�شرين 
االإماراتيني بذلك الع�شو الدويل الدائم الع�شوية الواحد واخلم�شني يف 
االحت��اد ال��دويل للنا�شرين، وفى تطور واجن��از مماثل مت اي�شا تاأ�شي�س 
دور  م�شاحة  بذلك  لتت�شع  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  النا�شرين  احت��اد  واإن�شاء 
الن�شر االإماراتية، و قدرتها على املناف�شة لدور الن�شر العربية و العاملية، 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة   - املعر�س  تنظيم  على  القائمني  اأن  مو�شحا 

والثقافة وموؤ�ش�شة كتاب-ادركتا مبكرا مدى ما يحققه الكتاب الرقمي 
اال�شتجابة  فكانت   ، ال��ع��امل  م�شتوى  على  ومتنامى  وا���ش��ع  انت�شار  م��ن 
بني  امل��زاوج��ة  ل�شمان   ، االإل��ك��رتون��ي��ة  املنطقة  بان�شاء  وف��وري��ة   �شريعة 

الورقى والرقمى فى اآن واحد..
الدوىل  اب��وظ��ب��ى  معر�س  ان  اىل  امل�����ش��رى  االع��الم��ى  امل�شت�شار  واأ���ش��ار 
 ، للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  على  احلا�شلني  بتكرمي  ت��وج   ق��د  للكتاب 
التى مُتنح كل  عام  للمبدعني من املفكرين، والنا�شرين، وال�شباب، عن 
التي  االإن�شانية  العلوم  يف  والرتجمة  التاأليف،  جماالت  يف  م�شاهماتهم 
موؤكدا  واالجتماعية،  واالأدبية  الثقافية  احلياة  اإث��راء  يف  وا�شح  اأثر  لها 
ان فوز  ف�شيلة االإمام االأكر الدكتور اأحمد حممد الطيب، �شيخ االأزهر 
ال�شريف بجائزة ال�شيخ زايد ل�شخ�شية العام الثقافية فى دورتها ال�شابعة  
2013 ، جاء تكرميا لكل مقومات الفكر اال�شالمى الو�شطى ، الداعى 

اىل احرتام الكيان االن�شانى  دون النظر اىل اللون او اجلن�س او العقيدة 
، والذى ينبذ العنف والتطرف واالزداراء..وا���ش��اف امل�شت�شار االعالمى 
�شعيب عبد الفتاح ان االأو�شاط االأدبية والثقافية العربية تتطلع  ب�شغف 
كل عام اىل معر�س ابوظبى الدوىل للكتاب اإنتظارا لالعالن عن الفائز 
باجلائزة العاملية للرواية العربية بوكر العربية تلك اجلائزة العاملية التى 
تاأ�ش�شت للرواية العربية عام 2007 بتمويل من موؤ�ش�شة االإمارات للنفع 
االجتماعي ويف اإطار تعاون بينها وبني  موؤ�ش�شة بوكر الريطانية التي 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  تولت  وقد  اإجنليزية،  روائية  جائزة  اأهم  ترعى 
والثقافة متويل اجلائزة منذ عام 2012  بهدف مكافاأة التمّيز يف االأدب 
العربي املعا�شر، ورفع م�شتوى االإقبال على قراءة هذا االأدب عاملياً من 
القائمة  اإىل  و�شلت  التي  وال��رواي��ات  الفائزة  ال��رواي��ات  ترجمة  خ��الل 

الق�شرية اإىل لغات رئي�شة اأخرى ون�شرها .

•• اأبوظبي-وام:

خالد  ب��ن��ت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ا�شتقبلت 
ال��دويل يف  التنمية والتعاون  القا�شمي وزي��رة 
مقر الوزارة باأبوظبي ام�س معايل ال�شيناتور 
جري�شي  جزيرة  وزراء  رئي�س  غور�شيت  اأي��ان 
الريطانية وا�شتعر�شت معاليها خالل اللقاء 
كافة  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل 
 . االإن�شاين  والعمل  الدولية  التنمية  جماالت 
واأكدت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي اأن دولة 

االإمارات تتطلع دوما لتعزيز �شراكتها وتن�شيق 
وجهات النظر اخلارجية بهدف تعزيز اجلهود 
التنموية واالإن�شانية للدول الفقرية يف العامل 
لدولة  الر�شيدة  القيادة  اإمي��ان  من  انطالقا 
الدولية  اجل��ه��ود  تفعيل  ب��اأه��م��ي��ة  االإم������ارات 
واالإن�شاين.  ال��ت��ن��م��وي  ال��ع��م��ل  يف  امل�����ش��رتك��ة 
وقالت معايل وزيرة التنمية والتعاون الدويل 
اأن اإ�شهامات االإمارات وتبووؤها ملكانة متقدمة 
على �شاحة العطاء التنموي واالإن�شاين ت�شري 
للعمل  ال��دول��ة  توليها  التي  لالأهمية  بجالء 

بهذا اجلانب وان ح�شول االإمارات على املرتبة 
ذلك  يف   2012 للعام  عامليا  ع�شرة  ال�شاد�شة 
واالإن�شانية  التنموية  املوؤ�ش�شات  يدفع  ال�شدد 
االإم��ارات��ي��ة ل��زي��ادة ج��ه��وده��ا واإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا يف 
بدوره  النامية.  ال��ع��امل  دول  يف  التنمية  دع��م 
جري�شي  وزراء  رئ��ي�����س  م���ع���ايل  اأ���ش��ت��ع��ر���س 
عالقات التعاون مع االإمارات متطرقا الآليات 
ال��رام��ج وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ق��وم بها ب���الده يف 
العمل التنموي اخلارجي وا�شتخدام التقنيات 
احلديثة يف ذلك ال�شدد وتكثيف التعاون الفني 

مع العديد من املوؤ�ش�شات التنموية واالإن�شانية 
معرا عن رغبة بالده يف تعزيز �شراكتها مع 
الدولية  التنمية  جم��االت  كافة  يف  االإم����ارات 
واالإن�����ش��ان��ي��ة م���ق���درا ر���ش��ي��د اخل�����رات التي 
العمل  كافة جم��االت  االإم����ارات يف  بها  تتمتع 
التنموي واالإن�شاين الدويل وجهودها الفاعلة 
يف تقدمي العون التنموي وكافة اأوجه االإغاثة 
كاحلروب  االإن�شانية  االأزم��ات  من  للمتاأثرين 
ونق�س الغذاء واجلفاف والفقر وفقا الإ�شادات 

وتقديرات املوؤ�ش�شات الدولية.

•• ابوظبي-وام:

دع���ا ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند ال�����ش��وي��دي م��دي��ر عام 
اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم������ارات  م��رك��ز 
اجلهات الثقافية والعلمية يف الدولة كافة اإىل بذل مزيد 
 2013 للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  الإجن���اح  اجل��ه��ود  م��ن 
اأجلها  املعر�س من  القائمون على  التي يعمل  واالأه��داف 
كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  م��ك��ان��ة  ت��ك��ري�����س  مقدمتها  ويف 
العامل.  يف  املطبوعات  ون�شر  والعلوم  للثقافة  ح�شارية 
للدرا�شات  االم���ارات  مركز  ان  ال�شويدي  الدكتور  وق��ال 
م�شريا   2013 للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  يف  �شي�شارك 
اىل انه �شيح�شر املعر�س لي�شارك يف حفل التوقيع على 
التحديات  التوا�شل االجتماعي ودوره��ا يف  كتابه و�شائل 
يف  �شيقام  ال��ذي  الفي�شبوك  اإىل  القبيلة  من  امل�شتقبلية: 
م�شاء  وذلك  املعار�س  قاعة  للمركز يف  املخ�ش�س  اجلناح 
تاأليفه  من  انتهى  الكتاب  اأن  يذكر  املقبل.  اجلمعة  ي��وم 
�شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي املدير العام للمركز 
يتابع  م��ن  اأن  مقدمته  يف  واأك����د  اأ���ش��اب��ي��ع..  ب�شعة  ق��ب��ل 
الب�ش�ر  واأم��ل  االإن�شان  طموح  اأن  يجد  االإن�شاين  التاريخ 
جميعا اأن يكون الغد اأف�شل من احلا�ش�ر فاالإن�شان يحلم 
ي��واج��ه��ه يف  ك��ث��رية تعينه على م��ا  اأ���ش��ي��اء  دائ��م��ا بتحقيق 
وبع�س هذه  ودرا�شته وعمله وجمتمعه  حياته ومعي�شته 
االأحالم يتحقق وكثري منها يظل يف طور االأمل. وقال انه 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  دور  تطور  الكتاب  تناول يف 

ذلك  �شيعك�شه  وم��ا  امل�شتقبل  يف  االجتماعي  االإع���الم  اأو 
و�شي�شبح  الراهنة  امل�شلمات  كثري من  على  تغيريات  من 
االإن�شان من  يتاأقلم معه  اأن  يلزم  واقعا ملمو�شا  الغد  يف 
اإىل  م�شريا  التعامل  اإ�شكالية يف  اأو  �ش�دمة معرفية  دون 
على  ال��ع��م��ل  م��ن  متكنت  ق��د  ال��رق��م��ي��ة  التكنولوجيا  اأن 
واأر�شت  االإن�����ش��ان��ي��ة  اأح����الم  بع�س  لتحقيق  ع��امل��ي  ن��ط��اق 
قواعد ثقافة اإلكرتونية عاملية امتدت عر الزمان واملكان 
واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ب��ني  ال��رب��ط  وجت��ل��ى 
مبرور  اأدت  التي  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ظهور  يف 
وبناء  العام  ال��راأي  ت�شكيل اجتاهات  ب��ارزا يف  دورا  الوقت 
القناعات الذاتية واملواقف واالآراء جتاه خمتلف الق�شايا 
واالأحداث يف خمتلف املجاالت. يذكر ان معر�س اأبوظبي 
م��ل��ي��ون عنوان  ن�����ش��ف  ن��ح��و  ي�����ش��ت��وع��ب   2013 ل��ل��ك��ت��اب 
وتنظمه هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة وموؤ�ش�شة كتاب 
و�شيوفر  اجل���اري..  اإبريل   29 حتى   24 من  و�شي�شتمر 
االأب����واب  وي��ف��ت��ح  قيمة  تعليمية  ف��ر���ش��ا  ل��ل��زوار  امل��ع��ر���س 
اأمامهم لالطالع على اأحدث النتاجات الثقافية واالأدبية 
والعلوم كافة وللفئات العمرية جميعا وال�شيما حمتويات 
العاملية يف جمال  وال��ت��وج��ه��ات  وال�����ش��ب��اب  االأط��ف��ال  كتب 
يف  التكنولوجيا  وا�شتخدام  االأط��ف��ال  كتب  ون�شر  طباعة 
الدورة  ت��ق��ام  كما  ال��درا���ش��ي��ة.  الف�شول  وداخ���ل  التعليم 
املئة  15 يف  بن�شبة  اأكر  احلالية للمعر�س على م�شاحة 
عن مثيلتها يف العام املا�شي نظرا اإىل االإقبال املتزايد من 

قبل اآالف امل�شاركني من اأكرث من 50 دولة .

امل�صت�صار العالمى بال�صفارة امل�صرية: معر�س اأبوظبى الدوىل للكتاب .. نافذة للفكر وبوابة للنور

لبن���ى القا�صم�������ي ت�صتقب������ل رئي������س وزراء جري�ص��������ي  

وفد دويل من )اليوني�صكو( ي�صتطلع جتربة جامعة ال�صارقة يف تطوير منظومة التعليم 

وفد من اليون�صكو يزور جممع التكنولوجيا التطبيقية

ال�صويدي يدعو اىل تكري�س مكانة اإمارة اأبوظبي كوجهة 
ح�صارية للثقافة والعلوم ون�صر املطبوعات يف العامل

حتت �سعار ولل�سباب راأي 

منتدى النا�صئة احلادي ع�صر ينطلق اليوم

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ت�صارك يف الور�صة اخلليجية ال�صاد�صة لرت�صيد الكهرباء واملاء بالكويت 
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 بيان الدخل ال�سامل
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان املركز املايل
 كما يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التدفقات النقدية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التغريات يف راأ�س مال واأحتياطيات املركز الرئي�سي
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اي�ساحات حول البيانات املالية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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ع�صرات القتلى مبواجهات عنيفة يف نيجرييا 
•• الغو�س-ا.ف.ب:

ام�س  ح����ك����وم����ي  م���������ش����در  اف���������اد 
القتلى  ع���������ش����رات  ����ش���ق���وط  ع����ن 
اجل���ي�������س  ب�������ني  م������واج������ه������ات  يف 
وا���ش��الم��ي��ني ان��دل��ع��ت ب��ع��د غارة 
�شنها الع�شكر على قرية يف �شمال 

�شرق نيجرييا.
وان��دل��ع��ت امل��واج��ه��ات اجل��م��ع��ة يف 
قرية باغا ل�شيادي ال�شمك املطلة 
ع��ل��ى ب��ح��رية ت�����ش��اد ب��والي��ة بورنو 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن م��ع��اق��ل جماعة 
�شقوط  عن  وا�شفرت  ح��رام  بوكو 
امل�شدر  افاد  ، كما  القتلى  ع�شرات 

طالبا عدم ك�شف هويته.
اعمال  ان  ال�����ش��ك��ان  ب��ع�����س  واف�����اد 
بالكثري من  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 
اندلعت  الفرار،  اىل  البلدة  �شكان 
عندما طوق اجلنود م�شجدا جلاأ 

اليه ا�شالميون م�شلحون.
القرية  و�شجلت خ�شائر كبرية يف 
ح��ي��ث ات����ت ال����ن����ريان ع��ل��ى �شوق 
والعديد من املنازل ح�شب م�شوؤول 
نيجريي تفقد املكان االحد برفقة 

حاكم املنطقة كا�شيم �شيتيما.
عدم  طلب  الذي  امل�شوؤول  واو�شح 
�شهادات  ان  ه��وي��ت��ه  ع��ن  ال��ك�����ش��ف 
�شقوط قتلى  تفيد عن  املواطنني 
ب����ني امل���ت���م���ردي���ن وب������ني اجل���ن���ود 

وكذلك بني املدنيني.
و�شرح الناطق الع�شكري يف والية 
�شاجري  ����ش���رق(  )����ش���م���ال  ب���ورن���و 

�صربيا توافق على 
التفاق مع كو�صوفو 

•• بلغراد-ا.ف.ب:

ام�س  ال�شربية  احل��ك��وم��ة  اع��ط��ت 
الهادف  االت���ف���اق  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��ا 
اىل تطبيع العالقات مع كو�شوفو 
ابريل  ني�شان   19 يف  اب���رم  ال���ذي 
حتت ا�شراف االحتاد االوروبي بعد 
بني  احلرب  انتهاء  على  عاما   14
اعوام  وخم�شة  و�شربيا  كو�شوفو 
االقليم  ا����ش���ت���ق���الل  اع������الن  ع���ل���ى 

ال�شربي ال�شابق.
وقال بيان �شدر عن مكتب رئي�س 
الوزراء ال�شربي ايفيت�شا دا�شيت�س 
االتفاق  ع��ل��ى  واف���ق���ت  ب��ل��غ��راد  ان 
ال��ت��ي تنظم  امل���ب���ادىء  االول ح���ول 
ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���الق���ات وال�������ذي كان 
ن��ت��ي��ج��ة احل������وار م���ع ك��و���ش��وف��و يف 
احلكومة  ان  وا���ش��اف   . ب��روك�����ش��ل 
ال��وزارات باتخاذ االجراءات  امرت 
الالزمة لتطبيق االتفاق وموا�شلة 
ا�شا�شا  ق��ائ��م��ة  ات���ف���اق���ات  ت��ط��ب��ي��ق 
بري�شتينا.  موؤ�ش�شات  ممثلي  م��ع 
ال���رمل���ان  ي�������ش���وت  ان  وي���ف���رت����س 
اال�شبوع  ه�����ذا  اي�������ش���ا  ال�������ش���رب���ي 
االئتالف  لكن  االت��ف��اق،  ه��ذا  على 
ومن  ف��ي��ه  غالبية  ي�شغل  احل��اك��م 
غري املرتقب ان يواجه عراقيل يف 
االم��ر. ويف بري�شتينا وخالل  ه��ذا 
يوؤكد  ق��رارا  الرملان  اعتمد  الليل 
دعمه وموافقته على االتفاق حول 
كو�شوفو  ب���ني  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ب��ي��ع 

و�شربيا.

م��ن م��دي��ن��ة م��اي��دي��غ��وري، معقل 
بوكو حرام.

وتوؤكد بوكو حرام انها تكافح من 
اجل اقامة دولة ا�شالمية يف �شمال 
نيجرييا حيث اغلبية ال�شكان من 
امل�شلمني لكن مطالبتهم كثريا ما 

تغريت.
االفريقي  ال��ب��ل��د  ه��ي  ون��ي��ج��ريي��ا 
االكرث كثافة �شكانية واكر منتج 
وه��و مق�شم بني  ال��ق��ارة،  نفط يف 
�شمال اغلبية �شكانه من امل�شلمني 

وجنوب اغلبيته م�شيحيون.

ب��ر���س ان  مو�شى ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
التي  ال�شحافية  املعلومات  بع�س 
حت��دث��ت ع��ن ���ش��ق��وط ن��ح��و 180 

قتيال مبالغ فيها كثريا .
وا�شاف املتحدث قد يكون �شحايا 
املعقول  غ���ري  م���ن  ل��ك��ن  ���ش��ق��ط��وا 
 ، قتلوا  �شخ�شا   185 ان  ال��ق��ول 
بامكاين  ك�شابط  ب�شريف  م��وؤك��دا 
راف�شا  ي��ق��ع  مل  ذل����ك  ان  ال���ق���ول 
التو�شيحات.  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ري 
وع�������������ادة ت����ق����ل����ل ق�����������وات االم�������ن 
�شحايا  ع�����دد  م����ن  ال���ن���ي���ج���ريي���ة 

وجماعة  اجلي�س  ب��ني  امل��واج��ه��ات 
بوكو حرام، ومنذ 2009 اوقعت 
و�شط  يف  ح������رام  ب���وك���و  ه���ج���م���ات 
و�شمال نيجرييا وقمع اجلي�س ما 

ال يقل عن ثالثة االف قتيل.
ال�شكان  جمموعات  بع�س  وتبدي 
م�����ش��اع��ر ك���راه���ي���ة ����ش���دي���دة �شد 
وغالبا  ال���ن���ي���ج���ريي���ني  اجل����ن����ود 
وتتهم  القتلى  ع���دد  يف  ت��ب��ال��غ  م��ا 
ع�شوئيا  امل��دن��ي��ني  بقتل  الع�شكر 

خالل عملياتهم.
وتقع باغا على م�شافة 150 كلم 

ا�صرائيل ا�صتهدفت قوافل اأ�صلحة من �صوريا اإىل حزب اهللحمادثات رو�صية اأمريكية ب�صاأن �صوريا 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

قال وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي الفروف، ام�س، اإنه �شُيجري 
حم���ادث���ات ح���ول ���ش��وري��ا م���ع ن��ظ��ريه االأم���ريك���ي ج���ون ك����ريي، يف 
الفروف  عن  اليوم  رو�شيا  قناة  ونقلت  الثالثاء.  اليوم  بروك�شيل 
بروك�شل نظريه  �شيلتقي يف  اإن��ه  قوله يف موؤمتر �شحايف مبو�شكو 

االأمريكي ويبحث معه الو�شع يف �شوريا.
واأكد الفروف اأن تخفيف العقوبات من قبل االحتاد االأوروبي من 

اأجل تزويد املعار�شة ال�شورية بال�شالح خمالف للقانون الدويل.
وكان اآخر لقاء جمع بني الوزيرين يف برلني يف 25 �شباط فراير 

ل اىل حل يف �شوريا. املا�شي، يف م�شعى للتو�شّ

اأخبار ال�صاعة : موقف 
اإماراتي داعم لل�صعب ال�صوري 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن جتاوب دولة االإمارات العربية املتحدة 
مع اجلهود االإقليمية والدولية التي تبذل لتخفيف معاناة ال�شعب 
ال�شوري ومواقفها االإيجابية الرامية اإىل اإيجاد حل �شيا�شي لالأزمة 
ال�شورية .. يوؤكدان بجالء اأنها دولة م�شوؤولة يف حميطيها االإقليمي 
والدويل وتبذل ق�شارى جهدها يف دعم اأجواء ال�شالم واال�شتقرار 
يف دول املنطقة. وحتت عنوان موقف اإماراتي داعم لل�شعب ال�شوري 
قالت اإن املوقف الذي اأعلنه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية مبنا�شبة م�شاركة �شموه يف اجتماع اأ�شدقاء �شوريا 
يف مدينة اإ�شطنبول الرتكية يج�شد املبداأ الذي حكم ويحكم �شيا�شة 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف التعامل مع االأزمة ال�شورية منذ 
ك��ل ما  ال�����ش��وري ودع���م  ال�شعب  اإىل ج��ان��ب  ال��وق��وف  بدايتها وه��و 
يوفر له احلماية واالأم��ن واال�شتقرار ويحافظ على وحدة �شوريا 
فقد اأكد �شموه اأن دولة االإمارات قامت مب�شوؤولياتها جتاه ال�شعب 
ال�شوريني  لالجئني  واالإغ��اث��ة  ال��ع��ون  تقدمي  خ��الل  م��ن  ال�شوري 
ال�شاأن  العربية والدولية كافة بهذا  املبادرات  يف دول اجلوار ودعم 
واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركزاالإمارات للدرا�شات والبحوث 
االإ�شرتاتيجية ..اأن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان قد اأكد 
اأهمية اجتماع اأ�شدقاء �شوريا يف توحيد وجهات النظر وال�شعي اإىل 
اإيجاد حل �شيا�شي لالأزمة يف �شوريا ي�شمن حقن الدماء ويحافظ 
االإمارات  اإدراك  يعك�س  �شك  ال  وه��ذا  اأرا�شيها  ووح��دة  اأمنها  على 
ال�شوري وعلى جممل  ال�شعب  االأزم��ة على  ا�شتمرار هذه  خلطورة 
مقدمة  يف  دائما  تقف  فاإنها  لهذا  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت  املنطقة.  دول 
اإىل ت�شافر اجلهود  دائما  ال�شوري وتدعو  لل�شعب  الداعمة  الدول 
ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��اأم��ني االح��ت��ي��اج��ات االإن�����ش��ان��ي��ة لالجئني 
فقط  لي�س  لهم  العاجلة  االإغ��اث��ة  وت��وف��ري  ال�شوريني  وال��ن��ازح��ني 
واإمنا  واالأخالقية  واالإن�شانية  ال�شرعية  االلتزامات  من  انطالقا 
املنطقة  يف  واال�شتقرار  االأم���ن  م�شلحة  يف  ي�شب  ذل��ك  الأن  اأي�شا 
باأكملها واأو�شحت اأن دولة االإمارات كانت وبتوجيهات من �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من 
والنازحني  الالجئني  معاناة  لتخفيف  حتركت  التي  ال��دول  اأوائ��ل 
ال�شوريني وعملت على توفري احتياجاتهم االأ�شا�شية وما زالت تقدم 
املزيد من الدعم وامل�شاندة مل�شاعدتهم على جتاوز االأو�شاع ال�شعبة 
التي يعي�شونها. واأ�شافت اأن االإمارات توؤكد بذلك دورها االإن�شاين 
تواجه  التي  للمناطق  امل�شاعدات  بتقدمي  يكتفي  ال  ال��ذي  ال��رائ��د 
حتديات اإن�شانية ملحة واإمنا يتفاعل معها عن قرب وهذا ما توؤكده 
املبادرات الفعالة التي قدمتها خالل الفرتة املا�شية بهدف تخفيف 
معاناة هوؤالء الالجئني والنازحني يف دول اجلوار وكان اآخرها قبل 
اأيام من خالل اإن�شاء خميم يف �شرق العا�شمة االأردنية عمان املخيم 
االإماراتي - االأردين الذي يعنى برعاية احلاالت اخلا�شة وت�شرف 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتية على تتبع اأحوال هذا املخيم للتاأكد 
ال�شوريني  الالجئني  الآالف  االأ�شا�شية  للحاجات  تلبيته  مدى  من 
وا�شتيعابهم هذا عالوة على امل�شت�شفى االإماراتي - االأردين امليداين 
الذي يقوم بتقدمي العالج والرعاية ال�شحية لالجئني ال�شوريني 
ختام  يف  ال�����ش��اع��ة  اأخ��ب��ار  واأك����دت   . الها�شمية  االأردن���ي���ة  اململكة  يف 
اجلهود  مع  التجاوب  على  حتر�س  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإفتتاحيتها 
املختلفة التي تبذل لتخفيف معاناة ال�شعب ال�شوري حيث تعهدت 
خالل املوؤمتر الدويل للمانحني لدعم الو�شع االإن�شاين يف �شوريا 
بتقدمي  املا�شي  يناير  �شهر  خالل  الكويت  دول��ة  ا�شت�شافته  ال��ذي 

م�شاعدات مادية قدرها 300 مليون دوالر لهذا الغر�س .

•• ا�صون�صيون-رويرتز:

ف����از رج����ل االع���م���ال امل��ل��ي��ون��ري ه���وراك���ي���و ك��ارت��ي�����س يف 
انتخابات الرئا�شة التي جرت يف باراجواي ليعيد حزبه 
كولورادو القوي الذي ميثل ميني الو�شط اىل ال�شلطة 
التي فقدها لفرتة وجيزة منذ عام 2008 بعد ان ظل 
مهيمنا عليها 60 عاما. وكارتي�س 56 عاما مبتديء يف 
عامل ال�شيا�شة مل يكن حتى يديل ب�شوته يف انتخابات 
اربع  قبل  ك��ول��ورادو  ح��زب  اىل  االن�شمام  قبل  مطلقا 
اال�شوات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   46 على  وق��د ح�شل  ���ش��ن��وات. 
بفارق ت�شع نقاط مئوية عن مناف�شه الرئي�شي املحامي 

ايفرين اليجري مر�شح احلزب الليرايل احلاكم.
كانوا  الذين  ك��ول��ورادو  ح��زب  ان�شار  من  االف  واطلق 
ال�شيارات  اب����واق  ح��م��راء  واو���ش��ح��ة  قم�شانا  ي��رت��دون 

ابتهاجا  ا�شون�شيون  العا�شمة  يف  املو�شيقى  وع��زف��وا 
للبالد  حكمه  انتهاء  بعد  ال�شلطة  اىل  احل��زب  ب��ع��ودة 
كارتي�س  وتعهد   .2008 يف  ع��ام��ا   60 ا�شتمر  ال���ذي 

با�شالح احلزب الذي له تاريخ طويل من الف�شاد.
وقال كارتي�س يف كلمة الفوز ان �شاقاي ترتع�شان عند 
التفكري يف امل�شوؤولية ال�شخمة واملذهلة بان اكون رئي�شا 
لكل مواطني باراجواي. اريد من اال�شخا�س الذين مل 
�شاأبذل كل جهدي لك�شب  انني  ي�شوتوا لنا ان يعرفوا 

ثقتهم.
البالغ عددهم  باراجواي  املئة من �شكان  40 يف  ونحو 
6ر6 مليون ن�شمة فقراء. وتعتمد باراجواي التي لي�س 
وحلوم  ال�شويا  ف��ول  ت�شدير  على  بحرية  منافذ  لها 
املهربة  ال�شلع  ب��ت��ج��ارة  اي�شا  ت�شتهر  ولكنها  االب��ق��ار 

والتمويل غري القانوين.

•• بانكوك-ا.ف.ب:

اتهمت منظمة هيومن رايت�س ووت�س ام�س بورما بتنفيذ حملة تطهري اتني 
�شد اقلية الروهينيجيا امل�شلمة موؤكدة على وجود اثباتات ت�شري اىل مقابر 
جماعية وعمليات نقل ق�شري لل�شكان. وجاء يف تقرير املنظمة املدافعة عن 
حقوق االن�شان بعنوان كل ما ميكنكم القيام به هو ال�شالة ان الروهينجيا 
وتابع  وترحيل.  قتل  اع��م��ال  �شيما  وال  االن�شانية  بحق  جل��رائ��م  تعر�شوا 
والرهبان  املجموعات  ق��ادة  من  وع��ددا  البورميني  امل�شوؤولني  ان  التقرير 
يف  امل�شلمة  القرى  يف  ال��راخ��ني  �شد  الهجمات  و�شجعوا  نظموا  البوذيني 

ت�شرين االول اكتوبر املا�شي بدعم من قوات االمن .
و�شدد فيل روبرت�شون م�شاعد مدير املنظمة ملنطقة ا�شيا على ان احلكومة 
البورمية ت�شن حملة تطهري اتني �شد الروهينجيا ت�شتمر اليوم من خالل 

رف�س نقل امل�شاعدة لهم وفر�س قيود على حركتهم .
ولفتت املنظمة اىل انه ان كان التطهري االتني لي�س له و�شف قانوين دقيق، 

فهو ي�شري ب�شورة عامة اىل �شيا�شة تنتهجها جمموعة اتنية او دينية بهدف 
اخالء منطقة من جمموعة اخرى من خالل و�شائل عنيفة تبث الرعب.

بغالبيتهم  الروهينجيا  م��ن  ه��م  �شخ�س  ال��ف   125 م��ن  اك��رث  وا���ش��ط��ر 
العظمى، اىل الفرار ب�شبب اعمال العنف العام املا�شي وال يزالون يقيمون 
من  حمرومون  انهم  ووت�س  اليت�س  هيومن  وقالت  مرجتلة.  خميمات  يف 
التقرير  ي�شري  كما  منازلهم.  اىل  العودة  ميكنهم  وال  االن�شانية  امل�شاعدة 
ارب��ع مقابر  ادل��ة على وج��ود  اك��رث من مئة مقابلة اىل  ال��ذي ي�شتند اىل 
ادلة  الخفاء  بال�شعي  البورمية  االم��ن  ق��وات  متهما  االق��ل،  على  جماعية 
�شاحنة حكومية قامت يف حزيران  ان  املنظمة  على وق��وع جرائم. وذك��رت 
الروهينجيا بهدف  للنازحني  18 جثة قرب خميم  بالقاء   2012 يونيو 
الروهينجيا  اتنية  عديد  ويبلغ  نهائيا.  الرحيل  على  وحملهم  ترهيبهم 
حواىل 800 الف �شخ�س يقيمون يف والية راخني وتعترهم االمم املتحدة 
احدى االقليات االكرث تعر�شا لال�شطهاد يف العامل وقد حرمهم املجل�س 

الع�شكري احلاكم �شابقا يف بورما من اجلن�شية.

اتهام بورما بتطهري عرقي �صد الروهينيجيا

لي�س  لنظامه  الرو�شي  الدعم  ان 
كرمى  ولي�س  ب�شعبنا  او  بنا  حبا 
تعتر  رو�شيا  الن  وامن��ا  لعيوين، 
الدفاع عن دم�شق هي  ان معركة 
معركة الدفاع عن موقع مو�شكو 

وم�شاحلها .
حق  وال�شني  رو�شيا  وا�شتخدمت 
ال��ن��ق�����س )ال��ف��ي��ت��و( ث���الث مرات 
دون  ل��ل��ح��وؤول  االم���ن  جمل�س  يف 
بالنزاع  متعلقة  ق����رارات  ���ش��دور 
ان��ت��ق��دت مو�شكو  ك��م��ا  ال�����ش��وري. 
ا�شدقاء  ملجموعة  ال�شلبي  ال��دور 
ال���ت���ي عقدت  ال�������ش���وري  ال�����ش��ع��ب 
م�����وؤمت�����را ل���ه���ا ق���ب���ل ي����وم����ني يف 

ا�شطنبول.
وب�����دا اال����ش���د خ����الل ال���ل���ق���اء مع 
تغري  م��ن  واث��ق��ا  اللبناين  ال��وف��د 
امل���ن���اخ ال������دويل، ال ���ش��ي��م��ا ال���دول 
للمعار�شة  ال���داع���م���ة  ال��غ��رب��ي��ة 

ال�شورية.
وق���ال م���راد ان اال���ش��د ال���ذي بدا 
مرتاحا جدا خالل اللقاء، يعتر 
براغماتية  املتحدة  ال��والي��ات  ان 
وتتخلى  مواقفها  تغري  وبالتايل 
ع���ن ال���ذي���ن ت���راه���ن ع��ل��ي��ه��م )يف 
املعار�شة(  م��ق��ات��ل��ي  اىل  ا����ش���ارة 

عندما ترى اننا اقوياء .

•• عمان-بريوت-وكاالت:

جزءا  اللباد  زاهر  ال�شاب  اخت�شر 
ملجزرة  امل�����روع�����ة  امل�������ش���اه���د  م����ن 
التي  درع�������ا  ب����ري����ف  ال�������ش���ن���م���ني 
اأن���ه ينجو م��ن��ه��ا، قائال  ل��ه  ك��ت��ب 
اأن��ظ��ر م��ن ثقب ال��ب��اب حني  كنت 
ي��دو���س الطفل  ���ش��اه��دت ج��ن��دي��ا 
عاما(   11( ال�������ش���ح���ادات  ع���م���اد 
كان  بينما  ال�����ش��اة،  ذب���ح  وي��ذب��ح��ه 
الطفل ي�شرخ: م�شان اهلل يا عمو 

ال تذبحني .
القبلية  احلارة  اأهايل  من   110
ب��ال�����ش��ن��م��ني ق�����ش��وا يف امل���ج���زرة 
اأ�شبوعني  ن���ح���و  ق���ب���ل  امل�����روع�����ة 
ب��ع��دم��ا اق��ت��ح��م��ت��ه��ا ق����وات كبرية 
ومعظم  واجل���ي�������س،  االأم������ن  م���ن 
ال�����ش��ح��اي��ا ك���ان���وا م���ن االأط���ف���ال 
وال��ن�����ش��اء وال�����ش��ي��وخ، ف�����ش��ال عن 
وبع�شهم  اجل�����رح�����ى  ع���������ش����رات 
اعتر  بينما  خطرية،  اإ�شاباتهم 

املفقودين. من  �شخ�شا   51
اأهايل  غالبية  املجزرة  دفعت  كما 
عددهم  ي��ق��در  ال��ذي��ن  ال�شنمني 
اإليهم  -ي�����ش��اف  األ��ف��ا   27 بنحو 
ق����راب����ة خ��م�����ش��ني األ�������ف الج����ئ- 
للهروب اإىل قرى جماورة اأو اإىل 
االأردن، وكانوا قد ق�شدوا البلدة 
لتمتعها بنوع من االأمن الن�شبي، 
للتعاي�س  منوذجا  متثل  اأنها  كما 

ال�شوري.
العا�شمة  م�شت�شفيات  اأح����د  يف 
االأردنية ك�شفت روايات اأربعة من 

الناجني من املجزرة املروعة، هول 
ما �شاهدوه، اأو ما و�شفه اأحدهم 

باأنه املوت اأكرث من مرة .
اإ�شابات  ال��ذي يعاين  اللباد  زاه��ر 
بعدما  وظ��ه��ره  اليمنى  قدمه  يف 
ر�شا�س  ر���ش��ا���ش��ات  ب�شت  اأ���ش��ي��ب 
اأن  �شلت حركته، وظل يعاين اإىل 
كتب اهلل ل��ه م��ع ع��دد م��ن بع�س 
ج���رح���ى امل����ج����زرة ال���و����ش���ول اإىل 

االأردن للعالج.
ي���ق���ول زاه�����ر ب�����داأ ال���ه���ج���وم على 
 5.20 ال�����ش��اع��ة  القبلية  احل����ارة 
ني�شان  اأب����ري����ل   11 ي�����وم  ف���ج���ر 

ب���اأن���ه ال ميكن  امل���ج���زرة  ���ش��اع��ات 
ت�شديقه .

قال كنت اأنظر من ثقب باب اأحد 
فيها،  اأت���وارى  كنت  التي  البيوت 
يقتلون  ���ش��اه��دت ج��ن��ودا  ع��ن��دم��ا 
ثم  ال�شحادات،  عائلة  من  رجلني 
جاوؤوا بالطفل عماد وو�شعه اأحد 
وكان يحمل  اجلنود حتت قدمه، 
بال�شيف،  اأ���ش��ب��ه  ط��وي��ل��ة  ���ش��ّك��ي��ن��ة 
وقام بذبح الطفل رغم �شراخه: 

م�شان اهلل يا عمو ال تذبحني .
وزاد كنت �شاهدا على قتل احلاج 
الذي  عاما(   64( �شتار  حممود 

بح�شار  وف����وج����ئ����ن����ا  اجل�����������اري، 
حم����ك����م.. ب������داأ االأم��������ر ب���اإط���الق 
ر�شا�س كثيف وق�شف ملدة ثالث 

�شاعات، وبعدها بداأ االقتحام .
الهجوم  اأن  وا���ش��ح��ا  ك��ان  وي��ت��اب��ع 
ي�شتهدف ثالث عائالت فقط يف 
وال�شحادات  اللباد  هي  ال�شنمني 
و�شتار، وحتى االآن ال نعرف �شبب 
الهجوم واملجزرة لكون ال�شنمني 
احتكاكات،  اأي  ف��ي��ه��ا  ي���وج���د  ال 
وهذا ما دفع نحو 50 األف الجئ 

للنزوح اإليها .
ي�����ش��ف زاه�����ر م���ا ���ش��اه��ده خالل 

كان يحث ال�شباب على اال�شتعداد 
االأ�شدي، حيث  للجي�س  للت�شدي 
قتلوه بالر�شا�س ثم اأخذوا جثته 
ورم��وه��ا يف بيته واأح��رق��وا البيت 

مبن فيه .
كيف متكن مب�شاعدة  زاه��ر  روى 
بع�س االأه����ايل م��ن االخ��ت��ب��اء يف 
ينزف من  املنازل حيث ظل  اأح��د 
اإ�شابته قرابة �شت �شاعات، اإىل اأن 
واالأمن  اجلي�س  ق���وات  ان�شحبت 
مكث  جم����اورة  ق��ري��ة  اإىل  لينقل 
بداأت  اأن  اإىل  اأي�����ام،  ث��الث��ة  فيها 
والتي  االأردن  اإىل  ن��ق��ل��ه  رح���ل���ة 

ي�شفها برحلة العمر اجلديد .
من ناحية اخرى، ابدى الرئي�س 
ال�شوري ب�شار اال�شد ثقته بالدعم 
يف  امل�شتمر  النزاع  يف  له  الرو�شي 
تقوم  مو�شكو  ان  معترا  ب���الده، 
ب���ذل���ك دف���اع���ا ع���ن م�����ش��احل��ه��ا ، 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ق���ال  م��ا  بح�شب 
ب��ر���س ام�����س ن��ائ��ب ل��ب��ن��اين �شابق 

موال ل�شوريا التقى اال�شد .
وق����ال ع��ب��د ال��رح��ي��م م�����راد، وهو 
وفد  كان �شمن  �شابق  �شني  نائب 
املوالية  اللبنانية  االح����زاب  م��ن 
االخري  ق��ول  اال���ش��د،  زار  ل�شوريا 
فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  ان 
هي  �شوريا  معركة  ان  قال  بوتني 
اال�شد  ان  موؤكدا   ، رو�شيا  معركة 

يقدر تقديرا عاليا هذا املوقف .
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
من  ال��ق��ري��ب��ة  اللبنانية  ال�شفري 
اللقاء  اال���ش��د خ��الل  ق��ول  دم�شق 

الأ�سد واثق من الدعم الرو�سي لنظامه 

روايات مروعة لناجني من جمزرة ال�صنمني 

وال اأن��وي اأن اأبحث هنا يف ما �شيتغري اأو لن يتغري يف حال 
حدث هذا االأمر .

التفّوق  على  �شتحافظ  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  ه��اغ��ل  واأك���د 
بعيدة  اأه���داف  مهاجمة  م��ن  ومتكينها  الإ�شرائيل،  اجل��وي 

املدى.
وزارة احلرب  ال�شحفي يف مقر  املوؤمتر  وقال هاغل خالل 
العديد  اإ�شرائيل  �شتمنح  املتحدة  الواليات  اإن  االإ�شرائيلية، 
رادار  واأجهزة  �شواريخ  وب�شمنها  الع�شكرية  الو�شائل  من 
 – الوقود يف اجلو وطائرات يف  لتزويد  متطورة وطائرات 
22 التي نزودها الأية دولة اأخرى يف اإ�شارة اإىل طائرات نقل 

قوات كوماندوز وحتلق وتهبط ب�شورة عمودية. 

حدودنا  على  احلفاظ  هو  الثاين  االأم��ر  اأن  يعلون  واأردف 
اآمنة يف ه�شبة اجلوالن، وال�شالح الكيميائي هو خط اأحمر، 
ونحن جاهزون للعمل اإذا مت نقل �شالح كيميائي، وهذا مل 

ي�شل اإىل امتحان واقعي بعد .
ا�شتهدفت  اإ�شرائيلية  غ��ارة  عن  حتدثت  قد  تقارير  وكانت 
يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �شهر  يف  ال�شورية  االأرا���ش��ي  يف  قافلة 
واأن  اهلل،  حزب  اإىل  اأ�شلحة  تنقل  كانت  اأنها  بادعاء  املا�شي 
هذه كانت �شواريخ رو�شية متطورة م�شادة للطائرات، وكان 
وزير احلرب ال�شابق ايهود باراك قد اأملح اإىل تنفيذ اإ�شرائيل 
لهذه الغارة. من جانبه قال هاغل يف املو�شوع ال�شوري، اإن 
ا�شتخدام النظام ال�شوري الأ�شلحة كيميائية �شيغرّي اللعبة، 

•• القد�س املحلتة-يو بي اأي:

اع���رتف وزي���ر احل���رب االإ���ش��رائ��ي��ل��ي مو�شيه ي��ع��ل��ون، خالل 
موؤمتر �شحفي م�شرتك مع نظريه االأمريكي ت�شاك هاغل 
يف تل اأبيب ام�س، باأن اجلي�س االإ�شرائيلي ا�شتهدف قوافل 
لنقل اأ�شلحة من �شوريا اإىل حزب اهلل، لكنه اأ�شار اإىل اأنه مل 

يتم نقل اأ�شلحة كيميائية.
ال�شوري،  النظام  وا�شح مع  اأحمر  لدينا خطا  يعلون  وقال 
اأن  اأو  باالنتقال  متطورة  الأ�شلحة  ال�شماح  عدم  هو  واالأول 
ياأخذها حزب اهلل ، ويف كل مرة يتجاوزون فيها هذا اخلط 

االأحمر �شوف نعمل .

فوز كارتي�س برئا�صة باراجواى
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يحتجز عنا�شر طالبان منذ م�شاء ام�س االأول ت�شعة ا�شخا�س بينهم 
اتراك كانوا على منت مروحية مدنية قامت بهبوط ا�شطراري يف 

�شرق افغان�شتان كما اعلن م�شوؤولون حمليون .
وقال م�شاعد قائد ال�شرطة املحلية خان �شادق ان املروحية التابعة 
ملنظمة تركية قامت بهبوط ا�شطراري يف والية لوغار �شرق البالد 

وجنوب العا�شمة كابول.
وا�شاف امل�شوؤول االفغاين لوكالة فران�س بر�س ان قوات االمن عرثت 
على  كانوا  الذين  الت�شعة  اال�شخا�س  على  لي�س  لكن  املروحية  على 

متنها. لقد احتجزهم عنا�شر طالبان، وكلهم اتراك .
هبطت  حيث  ع���زرا  اقليم  ح��اك��م  حميد  اهلل  حميد  اك��د  جهته  م��ن 
الت�شعة الذين كانوا على متنها حمتجزون  املروحية ان اال�شخا�س 
لدى طالبان. واو�شح ان املروحية اقلعت من خو�شت املدينة الواقعة 
املنظمة  تقوم  وحيث  الباك�شتانية  احل���دود  ق��رب  افغان�شتان  �شرق 

الرتكية مب�شاريع، متجهة اىل العا�شمة كابول.
واعلن ناطق با�شم قوة حلف �شمال االطل�شي يف افغان�شتان )اي�شاف( 

ان هذه املروحية املدنية لي�شت �شمن ا�شطول التحالف الدويل.

ذكرت م�شادر يف هيئة اركان اجليو�س الفرن�شية ام�س ان اكرث من 
القوات  �شحب  عملية  بدء  منذ  مايل  غادروا  فرن�شي  جندي   500

الفرن�شية منت�شف ني�شان-ابريل.
زالوا  م��ا  ال��ذي��ن  الفرن�شيني  اجل��ن��ود  ع��دد  ان  نف�شه  امل�����ش��در  وق���ال 

منت�شرين يف مايل اكرث بقليل من اربعة اآالف .
ويف اوج عملية �شريفال �شد اجلماعات اال�شالمية التي كانت حتتل 

�شمال البالد، كان عديد القوات الفرن�شية يبلغ 4500 رجل.
وعادت جمموعة اوىل من املظليني اىل فرن�شا يف التا�شع من ني�شان-

ابريل.
قوات  يف  للهند�شة  ع�شر  ال�شابع  ال��ف��وج  م��ن  كتيبة  و���ش��ول  ويتوقع 

املظليني بعد ظهر اليوم الثالثاء اىل مونتوبان.
يف  الفرن�شية  القوة  عديد  خف�س  هوالند  فرن�شوا  الرئي�س  وياأمل 

مايل اىل الفي رجل يف متوز-يوليو واىل الف يف نهاية 2013.
العملية  مت��دي��د  ب�شاأن  ق���راره  لي�شدر  الفرن�شي  ال��رمل��ان  واجتمع 
الع�شكرية الفرن�شية يف مايل التي يجري تخفي�س عديد عنا�شرها 

تدريجيا.
املا�شي،  الثاين-يناير  كانون   11 يف  الفرن�شية  العملية  ب��داأت  وقد 
�شهر  من  االوىل  يوما  ال15  خالل  املقررة  الرملانية  العطلة  لكن 

ايار-مايو ادت اىل تقدمي موعد املناق�شة.

قتل خم�شة اأ�شخا�س باإطالق نار مبجّمع �شكني جنوب �شياتل بوالية 
وا�شنطن، بينهم م�شتبه به قتلته ال�شرطة.

كاثي  ال�شرطة  با�شم  املتحدثة  عن  املحلية  نيوز  كومو  قناة  ونقلت 
�شروك اإن �شخ�شاً ات�شل بال�شرطة بعد �شماع اأ�شوات اإطالق نار يف 

جممع باينوود لل�شقق ال�شكنية يف جنوب �شياتل.
واأ�شافت اأنه حني ح�شر عنا�شر ال�شرطة اإىل املوقع وجدوا رجلني 
جريحني يف امل��راآب واأن��ه حني حاول اأحدهما الو�شول اإىل م�شد�شه 
مع اقرتاب العنا�شر منه ما كان من هوؤالء اإاّل اأن اأطلقوا النار عليه 

واأردوه.
جثث  على  وع��رث  بجراحه،  متاأثراً  املكان  يف  الثاين  اجلريح  وت��ويف 
اإحدى  وام��راأة وجدا يف  بالر�شا�س هم رجل  اأ�شخا�س قتلوا  ثالثة 
ك��ب��رية من  اأي�����ش��اً. وط��وق��ت وح���دة  امل����راآب نف�شه  ال�شقق ورج���ل يف 
اإنه  �شروك  وقالت  التحقيقات.  وبا�شرت  اجلرمية  موقع  ال�شرطة 
على الرغم من اأنه مل تت�شح اأ�شباب اإطالق النار اإاّل اأنه يعتقد انها 
معركة بني الرجال االأربعة. وياأتي احلادث يف ظل ا�شتمرار ال�شجال 
يف الواليات املتحدة حول �شرورة احلد من انت�شار االأ�شلحة النارية 
يف البالد، وهو مو�شوع م�شروع قانون اقرتحه الرئي�س باراك اأوباما 
بدء  مل�شلحة  اأي���ام  ع�شرة  قبل  االأم��ريك��ي  ال�شيوخ  جمل�س  و���ش��ّوت 

مناق�شته وطرحه على الت�شويت العام.

عوا�صم

كابول

وا�سنطن

باري�ص

تنديد مبحاولة النيل
 من الق�صاء امل�صري 

•• القاهرة-وكاالت:

القوى  بع�س  مب��ح��اوالت  م�شر  يف  الق�شاة  ا�شتقالل  ت��ي��ار  ح��رك��ة  ن���ددت 
ال�شيا�شية هدم موؤ�ش�شة الق�شاء والنيل من ا�شتقاللها ، يف وقت اأكدت فيه 

احلكومة امل�شرية اأن وزير العدل اأحمد مكي قدم ا�شتقالته من من�شبه.
ه��دم موؤ�ش�شة  اإن حم��اوالت  اأم�س  له  بيان  الق�شاة يف  ا�شتقالل  تيار  وق��ال 
الق�شاء والنيل من ا�شتقاللها التي تقوم بها بع�س الثوى ال�شيا�شية التي 
ادع��اءات مكذوبة ووقائع خمتلقة ال�شتعداء  مل يذكرها باال�شم، تتم عر 
املواطنني من اأجل تهيئة املناخ العام الإ�شدار ت�شريع يهدف اإىل عزل اأكرث 
من ثلث اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية وو�شمهم بالف�شاد. واعتر ذلك مذبحة 
واملواثيق  الد�شاتري  لكافة  ، وخمالفة  تاريخه  الق�شاء يف  لها  يتعر�س  مل 
القاطع  الق�شاء  ا�شتقالل  ت��ي��ار  ق�شاة  رف�����س  ال��ب��ي��ان  اأك���د  كما  ال��دول��ي��ة. 
ا�شتقاللها، مع  النيل من  اأو  الق�شائية  بال�شلطة  للم�شا�س  الأي حماوالت 
الذي  البيان  و�شدد  امل��ح��اوالت.  لتلك  ال�شبل  بكل  ت�شديهم  على  تاأكيدهم 
وقعه 47 قا�شيا على اأن االإ�شالح الق�شائي املن�شود ال يكون اإال من خالل 
الق�شاة اأنف�شهم، وال ياأتي بت�شريع يتم اإعداده مبعزل عنهم ودون اأخذ راأي 
جمل�شهم االأعلى طبقا للد�شتور وناديهم الذي ميثلهم، وبغري عر�شه على 
جمعياتهم العمومية . ي�شار اإىل اأن جمل�س ال�شورى الذي يتوىل يف الوقت 
الراهن �شلطة الت�شريع، يناق�س م�شروع قانون خلف�س �شن تقاعد الق�شاة 
من 70 اإىل 60 عاما. ويرى العديد من الق�شاة اأن االإ�شالميني ي�شعون 
الإ�شدار هذا القانون من اأجل التخل�س من ق�شاة معار�شني لهم جتاوزوا 

�شن ال�شتني، من �شمنهم النائب العام ال�شابق عبد املجيد حممود.

تركيا وا�سرائيل تبحثان تعوي�سات مرمرة 

النائب العام الإ�صرائيلي ي�صف امل�صتوطنات بالأكرث ظلما

هيغل يبحث يف ا�صرائيل ملف �صوريا وايران
والنزاع يف �شوريا. وردا على �شوؤال 
ال�شالح  اذا كانت �شفقة  ملعرفة ما 
ا�شرائيل  مع  ال���دوالرات  مبليارات 
ترمي اىل ا�شعار طهران بان اخليار 
الع�شكري ال يزال قائما، قال هيغل 
بالتاأكيد انها ر�شالة اخرى وا�شحة 
اتهم  ال���ذي  . وهيغل  ج��دا الي���ران 
موقفا  يتبنى  ال  بانه  تعيينه  قبل 
حازما حيال ايران وال يقدم دعما 
كافيا ال�شرائيل، هو ثالث م�شوؤول 
ام����ريك����ي رف����ي����ع امل�������ش���ت���وى ي����زور 

ا�شرائيل يف �شهر واحد.

•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

االمريكي  ال����دف����اع  وزي�����ر  ي��ل��ت��ق��ي 
اال�شرائيلي  ن��ظ��ريه  هيغل  ت�����ش��اك 
مو�شيه يعالون يف تل ابيب الجراء 
تتناول  ان  ي���ف���رت����س  حم����ادث����ات 
النزاع يف �شوريا والرنامج النووي 
وتاأتي  ل��ل��ج��دل.  امل��ث��ري  االي������راين 
حم���ادث���ات ه��ي��غ��ل ه���ذه ال����ذي اكد 
االمريكي  الع�شكري  ال��ت��دخ��ل  ان 
���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة املالذ  ���ش��وري��ا  يف 
رئي�س  اع�����ل�����ن  ب���ي���ن���م���ا  االخ����������ري، 
املعار�شة  لقوة  الوطني  االئ��ت��الف 
اح���م���د معاذ  ال�������ش���وري���ة  وال�����ث�����ورة 
ا�شتقالته  تقدمي  اخلطيب جتديد 
ب�شبب عدم تفاعل املجتمع الدويل 
مع االزمة ال�شورية وغياب م�شاندة 
. واع���ل���ن وزير  ال�����ش��وري  ال�����ش��ع��ب 
اخلارجية االمريكي جون كريي يف 
ا�شطنبول بان وا�شنطن قررت زيادة 
والتجهيزات  املبا�شرة  م�شاعداتها 
ان  دون  م��ن  الدفاعية،  الع�شكرية 
اال�شلحة  امل�����ش��اع��دات  ه���ذه  ت�شمل 
التي يطالب بها املعار�شون باحلاح. 
االمريكيون  امل�������ش���وؤول���ون  وي���ب���دو 
تقع  ان  من  قلقني  واال�شرائيليون 
اال�شلحة بايدي مقاتلني مرتبطني 
بالقاعدة والذين ا�شبحوا يلعبون 

دورا رئي�شيا يف النزاع يف �شوريا.
امل��ن��ط��ق��ة وهي  ه��ي��غ��ل يف  وج���ول���ة 
الدفاع  وزارة  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ  االوىل 

ماليزيا تتعهد بتاأمني 
النتخابات من املت�صللني 

•• كواالملبور-وكاالت:

تعهدت ماليزيا ب�شمان ا�شتتباب االأمن ومنع ت�شلل امل�شلحني اإىل منطقة 
الهد داتو بوالية �شباح اأثناء االنتخابات العامة املقررة يف اخلام�س من مايو 
اأيار املقبل.  وقال وزير الدفاع ام�س اإن عنا�شر القوات امل�شلحة وال�شرطة 
امللكية م�شتعدون ملراقبة املنطقة االأمنية يف ال�شاحل ال�شرقي بوالية �شباح، 
مبراقبة  و�شتقومان  العامة،  االنتخابات  �شري  تهديد  من  امل�شلحني  ملنع 

جميع مراكز االنتخابات مبنطقة الهد داتو ل�شمان االأمن وال�شالمة. 
الثالثة من  اأو  الثانية  اإذا كانت هناك املوجة  اأحمد زاهد حميدي  واأ�شاف 
دخول املت�شللني، ف�شنبقى دائما يف ال�شدارة مبا يف ذلك املناطق ال�شاحلية  
الفلبيني جمالول كريام  �شولو  �شلطان  اأتباع  اأكرث من مائة من  اأن  ُيذكر 
داتو منت�شف فراير  تاندو مبنطقة الهد  بقرية  اأقاموا مع�شكرا  الثالث 
�شباط املا�شي، للمطالبة باملنطقة التي يقولون اإنها من حق �شلطنة �شولو. 
ورف�س اأتباع جمالول كريام اال�شتجابة ملنا�شدة احلكومة لهم بالعودة اإىل 
الفلبني، مما اأثار ا�شتباكات اأ�شفرت عن م�شرع 63 على االأقل من املقاتلني 
الفلبينيني وع�شرة من قوات االأمن املاليزية. ودعا جمالول كريام -املري�س 
واملقيم يف مانيال- اأتباعه اإىل �شن حرب ع�شابات ال�شتعادة ال�شيطرة على 

والية �شباح.
 56 منذ  البالد  يحكم  ال��ذي  لالئتالف  اختبارا  املقبلة  االنتخابات  وتعد 
الوطنية  للجبهة  �شغرية  اأغلبية  اإىل  ال���راأي  ا�شتطالعات  وت�شري  ع��ام��ا، 
بزعامة رئي�س الوزراء جنيب عبد الرزاق الذي يتعر�س ل�شغوط ال�شتعادة 

اأغلبية الثلثني التي خ�شرها االئتالف للمرة االأوىل عام 2008. 
اإبراهيم  اأن���ور  ي��ق��وده��ا  ال��ف��وز  ال����رزاق معار�شة واث��ق��ة م��ن   وي��واج��ه عبد 
نائب رئي�س الوزراء ال�شابق الذي فاز حتالف ال�شعب الذي ينتمي اإليه يف 
خم�س من 13 والية عام 2008، وفر�شته كبرية يف االإطاحة باالئتالف 

احلاكم.
واالنتخابات املقررة يف اخلام�س من مايو اأيار قد تكون اآخر فر�شة الإبراهيم 
)65 عاما( لقيادة حتالف عنيد ي�شم م�شلمني حمافظني واأقليات �شينية 
عرقية، ويريد حتالفه اأن ي�شتفيد من رغبة متزايدة الإ�شالحات �شيا�شية 

واقت�شادية اأ�شرع.

منذ �شهرين. وهي ت�شمل خ�شو�شا 
تبلغ  اجمالية  بقيمة  �شفقة  انهاء 
ع�شرة مليارات دوالر لبيع ا�شرائيل 
ومت  وط��ائ��رات.  متطورة  �شواريخ 
الك�شف عن هذه العقود ع�شية بدء 

هيغل جولته. 
ا�شرائيل �شواريخ  بيع  ت�شمل  وهي 
م�شادة للرادارات م�شممة لتفادي 
ورادارات  اجل����وي  ال���دف���اع  ان��ظ��م��ة 
جديدة للطائرات املقاتلة وطائرات 
التزود بالوقود يف اجلو )كي �شي-

نقل  ط��ائ��رات  م��رة  والول   )135

اجلنود من طراز او�شري يف22- 
وه����ي ب���ني ال���ط���ائ���رة وامل���روح���ي���ة. 
اب��رام �شفقة  واكد هيغل االحد ان 
ال�شرائيل  ا���ش��ل��ح��ة  ل��ب��ي��ع  ���ش��خ��م��ة 
جدا  وا�شحة  ر�شالة  يوجه  قريبا 
اىل اي��ران لثنيها عن حيازة �شالح 

نووي. 
ي������ت������ح������دث اىل  وك�������������ان ه�����ي�����غ�����ل 
ال�شحافيني قبل هبوط طائرته يف 
تل ابيب يف م�شتهل جولة اقليمية 
ا�شا�شا  وت���رك���ز  اي����ام  ���ش��ت��ة  ت�شتمر 
ع��ل��ى ال��رن��ام��ج ال��ن��ووي االي���راين 

هيج: هناك حاجة لعقوبات جديدة على ايران 
اقرتاح  ولي�س  ال�شغط  ذل��ك  موا�شلة  علينا  يتعني  ثم  من  الوقت.  ط��وال 
عقوبات ا�شافية فوق ذلك. واأدىل هيج بت�شريحاته اليوم بعد ايام معدودة 
يف  اأع�شاء  من  ال�شر  االمريكية  اخلارجية  وزي��ر  ك��ريي  ج��ون  طلب  من 
جمل�س ال�شيوخ االمريكي ي�شغطون من اأجل ت�شديد العقوبات على ايران 
قائال ان االو�شاع يف ايران غري وا�شحة قبل �شهرين من اجراء االنتخابات 

املقررة يف 14 يونيو حزيران القادم.
بخف�س  طهران  االقت�شادية  العقوبات  تقنع  ب��اأن  غربية  حكومات  وتاأمل 
ع�شكرية  اأغرا�س  لها  يكون  ان  يخ�شون  التي  احل�شا�شة  النووية  اأن�شطتها 

م�شترتة.
اليورانيوم هو لتوليد  ان تخ�شيب  ايران هذه االتهامات وتقول  وترف�س 

الطاقة واأغرا�س طبية. 

•• لوك�صمبورج-رويرتز:

يتعني على  انه  االثنني  اأم�س  وليام هيج  الريطاين  وزي��ر اخلارجية  قال 
ال��ت��ي يفر�شها على  ال��ع��ق��وب��ات احل��ال��ي��ة  ي��رك��ز على  اأن  االحت���اد االوروب����ي 
اي��ران ب�شاأن برناجمها النووي بدال من فر�س عقوبات جديدة يف الوقت 

الراهن.
وق����ال لل�شحفيني ق��ب��ل اج��ت��م��اع ل�����وزراء خ��ارج��ي��ة االحت����اد االوروب������ي يف 
لوك�شمبورج ح�شنا فيما يتعلق بايران.. اعتقد انه يتعني علينا االبقاء على 
العقوبات التي اتفقنا عليها وتطبيقها. اتفقنا قبل �شبعة ا�شهر فقط.. على 
ال�شبعة  ال�شهور  م��دار  على  وعليه  العقوبات.  ه��ذه  ت�شديد  على  اعتقد  ما 
املا�شية دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ وال�شغوط على ايران تتزايد 

حمادثات بني اأفغان�صتان 
وباك�صتان واأمريكا

•• كابول-رويرتز:

ام�س  افغاين  رئا�شي  قال متحدث 
ان الرئي�س االفغاين حامد كرزاي 
للقاء  غ��دا  بروك�شل  اىل  �شيتوجه 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي جون 
باك�شتانيني  وم�����ش��وؤول��ني  ك����ريي 
كبار لبحث عملية ال�شالم املتعرثة 
يف افغان�شتان. وق��ال امي��ال فيظي 
يف  ك���رزاي  با�شم  املتحدثني  كبري 
كابول ان كريي رتب االجتماع من 
اجل ا�شالح العالقات بني باك�شتان 
على  ت��وت��ر  اع��ق��اب  يف  وافغان�شتان 
النزاعات  ب�����ش��ب��ب  ا���ش��اب��ي��ع  م����دى 

احلدودية وعملية ال�شالم.

لعائالت ال�شحايا االتراك الذين 
اال�شرائيلي  ال��ه��ج��وم  يف  �شقطوا 
مرمرة  مايف  �شفينة  على  الدامي 
م��ت��وج��ه��ة اىل قطاع  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
مراحل  اول  يف   ،2010 يف  غ��زة 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حت�شني 
كما افاد م�شدر دبلوما�شي تركي.

و�شع  على  ال��ب��ل��دان  و�شيتفاو�س 
اآلية تتيح دفع تعوي�شات لعائالت 
قتلوا  ال���ذي���ن  ال��ت�����ش��ع��ة  االت������راك 
اجلرحى  م���ن  ال���ع���دي���د  وك���ذل���ك 
اال�شرائيلي  اجلي�س  هجوم  اثناء 
على ا�شطول امل�شاعدات االن�شانية 
قطاع  اىل  م��ت��وج��ه��ا  ك����ان  ال�����ذي 

غزة.
الوفدين  ب��ني  االول  واالج��ت��م��اع 
وزير  م�شاعد  يرتا�شهما  اللذين 
اخل����ارج����ي����ة ال���رتك���ي���ة ف����ري����دون 
ورئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ي��ن��ريل��ي��وغ��ل��و 
االمن القومي اال�شرائيلي ياكوف 
ام��ي��درور يجري يف جل�شة مغلقة 
كما  الرتكية  اخلارجية  وزارة  يف 

ا�شاف امل�شدر نف�شه.
وافق  املا�شي  مار�س  اذار   22 ويف 
اال�شرائيلية  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س 
ا�شرار  ام����ام  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
اوباما،  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س 
الر�شمية  اع��ت��ذارات��ه  تقدمي  على 
اىل ت��رك��ي��ا ع���ن م��ق��ت��ل االت�����راك 
الت�شعة، يف بادرة لطاملا طالبت بها 

انقرة ورف�شتها ا�شرائيل.
وقبل رئي�س الوزراء الرتكي رجب 

•• القد�س املحتلة-اأنقرة-وكاالت:

االإ�شرائيلي  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  ق���ال 
اإن  ي��ائ��ري  ب��ن  ميخائيل  االأ���ش��ب��ق 
االإ�شرائيلي  امل�شتوطنني واجلي�س 
ي�شاركون يف عملية �شلب االأرا�شي 
امل�شتوطنات  وو�شف  الفل�شطينية 
باأنها املمار�شات االأكرث ظلما منذ 

احلرب العاملية الثانية.
واأف���������������ادت ����ش���ح���ي���ف���ة ي���دي���ع���وت 
اأح���رون���وت ام�����س، ب����اأن ب��ن يائري 
نقا�شا من خالل �شفحته  اأج��رى 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  يف 
االأخ���رية  االأي����ام  خ���الل  في�شبوك 
اأع���ق���اب  ح�����ول اال����ش���ت���ي���ط���ان، يف 
دين  ي�س  اأ�شدرته منظمة  تقرير 
احلقوقية االإ�شرائيلية حول �شلب 
اأجل  م��ن  الفل�شطينية  االأرا���ش��ي 

اإقامة وتو�شيع م�شتوطنات.
وكتب بن يائري اأن �شلب االأرا�شي 
معقدة  عملية  ه��و  الفل�شطينية 
طويلة  �شنوات  م��دار  على  امتدت 
و�شارك فيها امل�شتوطنون واجلي�س 
االإ�شرائيلي من خالل التن�شيق يف 

ما بينهم.
ت���ق���ري���ر م��ن��ظ��م��ة ي�س  وت����ط����رق 
اال�شتيطانية  ال����ب����وؤرة  اإىل  دي����ن 
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ع�����ادي – ع����اد قرب 
يائري  بن  و�شفها  والتي  اهلل،  رام 
لال�شتيطان  م�شغرة  حالة  باأنها 

االإ�شرائيلي يف املناطق املحتلة .
اأن  ع�����ل�����ى  ي������ائ������ري  ب�������ن  و��������ش�������دد 

امل�����ش��ت��وط��ن��ات ه��ي ال��ع��م��ل االأك���رث 
ظلما وحماقة منذ احلرب العاملية 

الثانية .
بن  �شيفر  ياعوز  ال�شحايف  و�شاأل 
يائري، خالل النقا�س يف في�شبوك 
امل�شتوطنات  اأن  ت���دع���ي  ه����ل   :
اأك��رث من حكم بول بوت يف  ظاملة 
)الزعيم  ج��رائ��م  وم��ن  كمبوديا؟ 
�شتالني  ج����وزي����ف(  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
بحق اأبناء �شعبه؟ ومما يحدث يف 

دارفور؟ .
االأمر  يائري هكذا هو  بن  واأج��اب 
هو  اال�شتيطاين  فامل�شروع  فعال، 
عمل �شيا�شي من جانب دولة �شد 
العمل  ف��اإن��ه  ول��ذل��ك  اآخ���ر،  �شعب 
االأكرث ظلما واالأكرث ال اأخالقية 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية 
ي��ائ��ري توىل  ب��ن  اأن  اإىل  وي�����ش��ار   .
م���ن�������ش���ب امل�������ش���ت�������ش���ار ال���ق���ان���وين 
رئي�س  االإ�شرائيلية،اأي  للحكومة 
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة، ب����ني االأع�������وام 
1993 و1996، وطالب خالل 
يف  امل�شتوطنني  مبحاكمة  واليته 
حم��اك��م ع�����ش��ك��ري��ة، وب��ع��د جمزرة 
رئي�س  طالب  االإبراهيمي  احل��رم 
اإ���ش��ح��اق رابني  ال�����وزراء يف ح��ي��ن��ه 
ب���اإخ���الء ك��اف��ة امل�����ش��ت��وط��ن��ني من 
مدينة  يف  اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ال���ب���وؤر 

اخلليل.
من ناحية اخرى، التقى م�شوؤولون 
اتراك وا�شرائيليون ام�س يف انقرة 
لبحث التعوي�شات الواجب دفعها 

االعتذارات  ه��ذه  اردوغ����ان  طيب 
با�شم ال�شعب الرتكي .

لكنه ذكر على الفور بان ا�شتئناف 
بالده  بني  كامل  ب�شكل  العالقات 
وال���دول���ة ال��ع��ري��ة، ال��ل��ت��ني كانتا 
املا�شي،  يف  م���ق���رب���ني  ح��ل��ي��ف��ني 
يتوقف على دفع التعوي�شات ورفع 

احل�شار املفرو�س على غزة.
الطرفني  ان  تركي  م�شدر  وق��ال 
خم�ش�شا  �شندوقا  ي�شكالن  ق��د 
ال�شحايا  عائالت  لتلبية مطالب 

بدون اعطاء تو�شيحات اخرى.
ي��واج��ه �شعوبات  لكن ه��ذا االم��ر 
من  وه���م  ال�شحايا  ع��ائ��الت  الن 
يطالبون  اال���ش��الم��ي��ة  االو����ش���اط 
املقام االول برفع احل�شار عن  يف 

غزة.
اريتورك  رم�شان  املحامي  وق��ال 
من   430 ع�����ن  ي�����داف�����ع  ال��������ذي 
ال�شحايا  اقرباء  من   450 ا�شل 
ادع�������وا باحلق  ال����ذي����ن  االت��������راك 
امل���دين ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ان 

ه����ذه ال���ع���ائ���الت جت��ع��ل م���ن رفع 
احلظر واحل�شار املفرو�شني على 

غزة اولويتها .
وا���ش��اف ان��ه��ا ت��ري��د ح��ت��ى التاأكد 
االر�س،  على  بنف�شها،  ذل��ك  م��ن 

بتوجهها اىل غزة .
وق���د ف��ت��ح ال��ق�����ش��اء ال���رتك���ي من 
جانب اخر ال�شنة املا�شية حماكمة 
الع�شكريني  امل�������ش���وؤول���ني  ب���ح���ق 
ال�شابقني  االرب��ع��ة  اال�شرائيليني 

الذين يحاكمون غيابيا.

ايقاف نظام التربيد يف فوكو�صيما النووية 
•• طوكيو-رويرتز:

دايت�شي  فوكو�شيما  حمطة  يف  امل�شتنفد  الوقود  ق�شبان  تريد  نظام  اليابانية  تيبكو  �شركة  اأوقفت 
النووية ام�س وهو ما يرز التحدي الذي تواجهه ال�شركة خالل �شعيها الغالق املن�شاأة.

وقالت تيبكو وا�شمها الر�شمي �شركة طوكيو اليكرتيك باور يف بيان انها اأوقفت نظام تريد الوحدة 
2 يف اأحوا�س الوقود امل�شتنفد للقيام بعمليات فح�س بعد العثور على فئران نافقة قرب اأحد  رقم 

املحوالت.
ومن املتوقع ان ت�شتغرق عمليات الفح�س ما بني ثالث واأربع �شاعات. وقدرت تيبكو ان ترتفع درجة 
احلرارة يف االحوا�س اأقل من درجة مئوية خالل عملية الفح�س من 14 درجة قبل ان توقف نظام 

التريد.
اأمواج مد عاتية مما عطل املحطة واأ�شابها با�شرار تواجه تيبكو  وبعد عامني من زلزال �شاحبته 

م�شاكل عدة منها اغراق املياه اجلوفية للمفاعالت املت�شررة وهي تعمل حاليا على اغالق املن�شاأة.

ن�صف معتقلي غوانتانامو 
م�صربون عن الطعام 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ال�166  غوانتانامو  معقلي  ن�شف  حوايل  ان  اأمريكيون  م�شوؤولون  ك�شف 
عن  االأم��ريك��ي��ة  ه��ريال��د  ميامي  �شحيفة  ونقلت  الطعلم.  ع��ن  م�شربون 
عن  م�شربون  غوانتانامو  يف  �شجيناً   84 ان  قوله  املعتقل  با�شم  متحدث 
الطعام، واأجر 16 منهم على االأكل من خالل اأنابيب مو�شولة مبا�شرة 
اإىل معدتهم. وقال ان 5 من امل�شربني عن الطعام نقلوا اإىل امل�شت�شفى، لكن 
و�شع اأي منهم ال يهدد حياته باخلطر. وذكر امل�شوؤولون ان عدد امل�شربني 
االأمريكية  ال��ق��وات  مداهمة  منذ  ارت��ف��ع  ك��وب��ا،  يف  املعتقل  يف  الطعام  ع��ن 
املا�شي،  اأبريل  ني�شان   13 يف  متو�شطة  اأمنية  حرا�شة  فيه  تطبق  جممعاً 

وو�شع 65 من املعتقلني يف زنزانة واحدة.
وكان املعتقليون غطوا كامريات املراقبة وحاولوا البقاء بعيدين عن اأنظار 
احلرا�س. ويوؤكد البيت االأبي�س دوماً عزمه اإغالق املعتقل ويقول ان هذا 

ي�شب يف م�شلحة االأمن القومي االأمريكي.
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العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2013/130  عمايل جزئي
اىل املدعى عليه/ 1- �شالون لو�شي للتجميل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / 
املحكمة  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  الفورقيو بيالكو قد  امييلي 
حكمت بتاريخ 2013/3/25 باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق االثبات 
القانونية مبا فيها القرائن و�شهادة ال�شهود انها بداأت العمل لدى املدعى عليها بتاريخ 
بتاريخ  تع�شفيا  ف�شلتها  قد  عليها  املدعى  وان  دره��م   2000 �شهري  باأجر   2011/8/24
اال�شافية  العمل  �شاعات  عليها  امل��دع��ى  م��ن  بتكليف  عملت  ق��د  وان��ه��ا   2012/12/17
املطالب باالجر عنها، وللمدعى عليها نفي ما قد تثبته املدعية بذات الطرق.   وحددت 
القا�شي  ال�شاعة �شباحا يف مكتب  املوافق 2013/4/28  االحد  يوم  املحكمة جل�شة  لها 

رقم 224.
ق�سم الق�سايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/1358  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/1- �شتيل فورم �س م ح   جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف/ هايرد ميتال اند كوموديتي )م د م �س( قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة باعادة املاأمورية لذات 
واالمانة  ال�شالحيات  وب��ذات  البداية  املنتدب من قبل حمكمة  اخلبري 
ال�شابقتني وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 
ال�شاعة 10.00 �شباحا يف القاعة ch2.D.19  ويف حال عدم ح�شوركم 

�شتتم حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة      

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1873 جتاري كلي                    
اىل املدعى عليه /1-  ان��ريودا دا�س �شنها جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  العربي  البنك   /
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل وبالت�شامن مببلغ وقدره )422373.32 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ 
مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/5/13 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .وامرت بتق�شري مدة 

امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/81 جتاري جزئي                      
اك��ر حممد ح�شني كيوه جي معماري    جمهول حمل  اىل املدعى عليه /1-  
االقامة مبا ان املدعي / احمد حممد زكريا/ ب�شفته �شريك يف �شركة/ العبقري 
للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم باخراج 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش��وم  عليه  امل��دع��ي  وال����زام  ال�شركة  م��ن  عليه  امل��دع��ي 
املحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س 
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 االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4 مدين كلي                        
ال�شوؤون  دائ���رة  ومتثله-  موهلبور-  مانفرد  ال��دك��ت��ور/    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
القانونية حلكومة دبي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شكينة عبداهلل 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ب��و���ش��ت   عبيد  �شقر  عبيد  ومي��ث��ل��ه:  احل���م���ادي  ع��ل��ي 
والثالث  وال��ث��اين  ب�شخ�شه  االول  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   7.000.000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  ب�شفتهما 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتىال�شداد التام. وحددت لها 
 ch2.D.18 جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1644 جتاري كلي                        
جمهول  ����س.ذ.م.م   والتجارة  للبرتوكيماويات  اخلليج  خدمات    -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / نوبل ديزاين �شوليو�شن �س.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى 
درهم    827.636.21 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ال��زام  ومو�شوعها 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالر�شوم  والزامها  املحا�شبية  اخلرة  اىل  الدعوى  واحالة  كفالة  بدون  املعجل  بالنفاذ 
ال�شاعة   2013/4/29 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  واالت��ع��اب.   وامل�شاريف 
9.30�س بالقاعة ch2.E.21 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 االقل 

. علما بان املدعى  قدم ا�شافة طلب بتثبيت احلجز التحفظي(
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/142 مدين كلي                        
اىل املدعى عليه /1-  نظام احلماية من فقدان الدخل لطياري االمارات جمهول 
م��روان حممد  ميكولي�شيك وميثله:  دوجال�س   / املدعي  ان  االقامة مبا  حمل 
ب��ن��دب خبري  ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة  اق���ام عليك  امل����ازم   ق��د  ن��ور  اح��م��د 
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 ch1.C.15 لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 9.30�س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1218 مدين جزئي                        
ان  االق��ام��ة مبا  عبدال�شعالن   جمهول حمل  /1-  مها مو�شى  عليه  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة رويال اند �شن الين�س للتاأمني ) ال�شرق االو�شط( املحدودة- �س م 
ب -  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)15000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ 
املوافق 2013/4/28  التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم االحد  ال�شداد  �شريورة وحتى 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1220 عمايل جزئي                      
جمهول  �����س.ذ.م.م    - انرتنا�شيونال  �شي�شتمز  فايربرو    -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / جيليبي باراباناتو ايتوب كورات كورات  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )46434 درهم( 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/140103( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم 
القا�شي  لذا فانت مكلف  ال�شاعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/4/28  االحد 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/384 عمايل جزئي                      
حمل  جمهول  البناء    للمقاوالت  انرتنا�شيونال  اجن��از    -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ابو �شيد �شويف اهلل قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف. وال��ر���ش��وم  دره���م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 

احلكم  ا���ش��دار  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  عليها  املرتتبة  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .   .)2013/136299( ال�شكوى  رق��م 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  القا�شي   مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2013/4/25
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/936   

حق-  ارا  رفعت   -2 اجلن�شية  بنجالدي�س  احل��ق-  منزور  املنذرين/1-حممد   
كندية اجلن�شية

خ���ورام وحيد  �شخ�س مديرها:  ذ.م.م يف  ورل��د  ت�شابال  ال�����ش��ادة/  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر 
)جمهول حمل االقامة(

للمنذر  امل�شدد  دره��م  وق��دره 256.383  برد مبلغ  اليها  املنذر  املنذرين   يخطر 
م�شروع  اىل  املحول  تروبيكال  مب�شروع   1217 رق��م  ال�شقة  ثمن  كمقابل  اليها 
قلوري املحول اخريا اىل م�شروع دي�شتني -2 وذلك خالل 30 يوما من تاريخ 
املنذر  كامال مع حتميل  القانوين  بحقهما  املنذران  ويحتفظ  االن��ذار  ا�شتالم 

اليها كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة  .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/54  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -برن�س فاراخ داد 2- ا�شماعيل عبداهلل ح�شن 
نا�شر  امل�شتاأنف /مذكر  ان  االقامة مبا  عبداهلل جمايل جمهويل حمل 
امل��رب��اط��ي قد  ن���وال م�شطفى حممد �شالح  ال��ه��اج��ري ومي��ث��ل��ه:  م��ذك��ر 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/69 مدين كلي بتاريخ 
ال�شاعة  املوافق 2013/5/19  االحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   2013/1/21
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/693  ا�ستئناف جتاري
جمهويل  )����س.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  -بريتون   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران فرع املكتوم وميثله: 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2012/6/5  كلي  2011/1245 جت��اري  رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم االربعاء املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/707 تنفيذ عمايل
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ال��ري  للنقل  ال�شاحل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عليكم  اأق��ام  قد  �شاندران  رام��ا  تيكينيدات  �شومي�س  التنفيذ/  طالب  ان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4000  (
مبلغ )250 درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/536 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- كولور تراك الكهروميكانيكية- �س.ذ.م.م  جمهول 
�شينغ  كومار  انيل  كومار  ديباك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
والزامكم  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ك��وم��ار 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 7406( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .باال�شافة اىل مبلغ )456 درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/405  جتاري كلي                

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للعقارات  كليندين�شت  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / يوريبني بزنز �شنرت )�س م ح(  نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/4/18 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
 2013/5/30 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  حت���ددت  وق��د  ال��دع��وى 
ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3297 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شهادات ح�شني جوالم م�شطفى اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ 
�شده : ربوع الظفرة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:   
ان  بالن�شر مبا  العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه:  الظفرة للمقاوالت  ربوع 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1616
2013/4/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  485/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف  اجلن�شية:االمارات  ال�شحي  علي  �شعيد  احمد  حمدان   : امل�شتاأنف 
اال�شتئناف  مو�شوع  االردن  اجلن�شية:  �شالح  عبدالرحمن  جمال  عليه:اياد 
املطلوب اعالنه/اياد جمال  بالرف�س   امل�شتانف والذى ق�شى  الغاء احلكم   :
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  االردن  اجلن�شية:  �شالح  عبدالرحمن 
اأظ  ب-  ت-  م  جز-  جت   2012/661 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف 
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-
مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1286 ح  نف�س- م ر-ب- اأظ

اىل املدعى عليه/ مازن عدنان النابل�شي- �شوري العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/4/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح 
فردو�س  لينا حممد   ( املدعية  بتطليق  باالآتي:  �شالم  فردو�س  لينا حممد  املدعية/ 
�شالم( من املدعى عليه )مازن عدنان النابل�شي( طلقة بائنة ل�شرر الحتل له اال بعقد 
و�شداق جديدين، وعلى املدعية اح�شاء عدتها ابتداء من تاريخ �شريورة هذا احلكم 
باتا. 2- اثبات ح�شانة املدعية للبنت )روان( 3- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف.  
لت�شلمك هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/22م.
حمد م�سبح الكتبي

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  136/ 2013 -مد ين - م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف : معتز �شامل ابوعمار اجلن�شية: �شوريا امل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة كوكا�س 
حكم-  الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  والتعهدات  للديكور 
والتعهدات  للديكور  كوكا�س  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  حتفظي  حجز  تثبيت 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  االمارات  اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/563 مد كل-م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم االحد املوافق 2013/4/28 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2011/1590 )تنفيذ جتاري (
بالن�شر    : عنوانه  ذ.م.م   العامة  لل�شيانة  املتقدمة  طموح  �شركة  �شدها/  املنفذ  اىل 
قد �شدر �شدك من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/1202 ل�شالح/حمد 
�شامل من�شور العامري حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 63.130 درهم والفائدة التاخريية عن مبلغ 30.000 درهم بواقع 5% �شنويا من 
تاريخه املطالبة يف 2011/2/3 حتى ال�شداد التام ومبا الي يجاوز هذا املبلغ والر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب حماماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ،  ومبا 
ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك، لذا 
عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. كما 
ال�شاعة )8.30(  التنفيذ  ب��ادارة  بانه حتديد جل�شة 2013/5/14 حل�شورك  نخطرك 
�س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1232 )تنفيذ جتاري (

بالن�شر  قد   : ع��ن��وان��ه  ال��رع��ي    ال��رع��ي حممد  ���ش��ده/ حممد  املنفذ  اىل 
�شدر �شدك من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/1102 ل�شالح/
م�شرف الهالل  حكمت املحكمة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 22.479 درهم والزمته بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
تنفيذ  تقدم بطلب  له قد  املحكوم  ان  ذلك من طلبات ومبا  ورف�شت ماعدا 
احلكم  بتنفيذ  القيام  عليك  ل��ذا  لذلك،  املحدد  الر�شم  ودف��ع  املذكور  احلكم 
بانه  االع���الن. كما نخطرك  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  خ��الل خم�شة ع�شر يوما 
�س   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ  ب���ادارة  حل�شورك   2013/5/21 جل�شة  حتديد 
للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/10
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  176 /2013   جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ فرح نوفل حميد اجلن�شية: العراق مدعي عليه: حممد عبيد �شعفان 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامري  عو�س  عبيد 
عو�س  عبيد  �شعفان  عبيد  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   113500 مببلغ 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  العامري اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  
امل�شتنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  49 /2013   جت كل- م ر-ب- ع ن

العامري  العبيد  عبداهلل  عيد  احمد  ل�شاحبها/  الكهربائية  ملبار  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
وكيال عنه/ خالد كيز ها�شانفيالكام باريثوكوجنو حممد حنيفة اجلن�شية: االمارات  
االمارات  اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  هرتز  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
هرتز  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  درهم    129738 مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املدعي  ان  بالن�شر حيث  للمقاوالت االلكرتوميكانيكية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 موعدا 
امام الدائرة االوىل  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
ب�  حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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خارجية كوريا اجلنوبية تلغي زيارة لليابانحممد عبد احلميد رئي�صا لبنغالد�س بالتزكية 
•• دكا-يو بي اأي:

ف���از ال��رئ��ي�����س ب��ال��وك��ال��ة يف ب��ن��غ��الد���س، حم��م��د عبد 
بعد  البالد،  برئا�شة  بالتزكية  االإثنني  ام�س  احلميد 

عدم تقدم اأي مر�شح اآخر باأوراق تر�شيحه.
ون��ق��ل م��وق��ع ب��ن��غ��الد���س ن��ي��وز 24 ع��ن ق��ا���ش��ي ركب 
اأن  البالد،  يف  االنتخابات  جلنة  رئي�س  اأحمد،  الدين 
الع�شرين  الرئي�س  بالتزكية،  انتخب  احلميد  عبد 

لبنغالد�س .
ومل ي��ت��ق��دم اأي م��ر���ش��ح غ���ري ع��ب��د احل��م��ي��د ب�����اأوراق 
اأبريل   21 اأم�����س  ي���وم  ح��ت��ى  ل��الن��ت��خ��اب��ات  تر�شيحه 

ني�شان الذي كان اآخر مهلة لذلك، علماً اأن االنتخابات 
كان يفرت�س اأن جتري يف 29 منه.

وكان عبد احلميد الرئي�س بالوكالة منذ وفاة الرئي�س 
ال�شابق حممد ظل الرحمن يف م�شت�شفى ب�شنغافورة 

يف 20 اآذار مار�س املا�شي.
وتدوم والية الرئي�س يف بنغالد�س 5 �شنوات.

ال�شيخة  ال�����وزراء  لرئي�شة  احل��اك��م  االئ��ت��الف  وك���ان 
ح�شينة ر�ّشح عبد احلميد للرئا�شة يوم اأم�س االأول.

رابطة  ح��زب  يف  ع�شو  هو  احلميد  عبد  اأن  اإىل  ي�شار 
عوامي االأكر يف بنغالد�س، وانتخب �شبع مرات نائباً 

يف الرملان ومرتني رئي�شاً للرملان.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ف��ع��ل  رّد  ج���اء 
تفجريات  على  بوتني  فالدميري 
عن  ع��ّر  حيث  ب�شرعة  بو�شطن 
الوح�شية،  اجلرمية  لهذه  اإدانته 
مكافحة  اأن  اعتقاده  ع��ن  واأع���رب 
التن�شيق  ت���ت���ط���ل���ب  االإره�������������اب 
الدويل  املجتمع  جل��ه��ود  ال��ف��ع��ال 
يف  م�شاعدته  عر�س  كما  باأ�شره، 
ال�شلطات  جتريه  التي  التحقيق 
املوقف،  ه��ذا  ويعتر  االأمريكية. 
ح�شب مالحظني، خطوة ايجابية 

يف حّد ذاته. 
�شبق  الرو�شي  الرئي�س  اأّن  يذكر 
بعد  ن��ف�����ش��ه  امل����وق����ف  ات����خ����ذ  ان 
 ،  2001 �شبتمر   11 هجمات 
بالفعل حينها،  ال��ق��ول  ق��رن  وق��د 
وذلك بت�شهيل التدخل الغربي يف 
اأفغان�شتان �شد تنظيمي القاعدة 

وطالبان.
واالأ�شول  ب��و���ش��ط��ن،  ع��م��ل��ي��ة  اإّن 
ال�شي�شانية ملرتكبيها، هي بالن�شبة 
لزعيم الكرملني حّمالة لتداعيات 
تعّزز  ناحية،  م��ن  فهي  مت�شادة. 
طاملا  التي  واحلجج  نظره  وجهة 

ح����ّد حل���ال���ة ع����دم اال����ش���ت���ق���رار، و 
االإ�شالحّية  امل��ح��اوالت  انتك�شت 
توىّل  م��ن  م�شري  وك���ان  القليلة، 
تنفيذها من ال�شيا�شيني املحليني 
لهم  مو�شكو  تنّكر  اإّم��ا  ال�شجعان، 
اأو مّتت ت�شفيتهم ج�شديا، اأو كان 

م�شريهم احلالتني معا.
االأو�شاع،  تفاقم  اإىل  القمع  ق��اد 
التي  االأم���������ن،  ق�������وات  واجت����ه����ت 
و�شّكا  مطلقا  تفوي�شا  اأع��ط��ي��ت 
على بيا�س، نحو اجلرمية املنظمة 
م���ع االإف������الت م���ن ال��ع��ق��اب ومن 
�شيطرة احلكومة االحتادية، كما 
والقتل  التعذيب  اإىل  اللجوء  اأّن 
دائرة  القانون، غّذى  اخل��ارج عن 
العنف وزاد يف اّت�شاعها: انتهاكات 
ح��ق��وق االإن�������ش���ان واالإف�������الت من 
العقاب يت�شّبب يف تنامي احلركات 
قبل  الحظه،  ما  ذاك  املتطرفة"، 

اأ�شهر، تقرير املجل�س االأوروبي.
وه��ذه م��ن احلقائق ال��ت��ي  ي�شعى 
بوتني، اأي�شا، اإىل اأن ُتن�شى، والتي 
لي�شلط  ب��و���ش��ط��ن  اع����ت����داء  ج����اء 
التقليل  دون   ، ع��ل��ي��ه��ا  ال�������ش���وء 
ملرتكبي  االإج����رام����ي  ال��ب��ع��د  م���ن 

العملّية. 

دعوة لدعم الالجئني 
العراقيني يف الأردن

•• عمان-ا ف ب:

منظمات  فيه  �شاركت  موؤمتر  دع��ا 
املانحة  ال��دول  ام�س  اغاثية دولية 
اىل موا�شلة تقدمي الدعم الالف 
االردن  يف  ال��ع��راق��ي��ني  ال��الج��ئ��ني 
اأ�شتداد  ظ���ل  يف  ن�����ش��ي��ان��ه��م  وع����دم 
االزم����ة ال�����ش��وري��ة ال��ت��ي اخ���ذت كل 

الرتكيز.
اأني�س طربيه م�شاعد مدير  وق��ال 
االردن  ال��دول��ي��ة يف  ك���ري  م��ن��ظ��م��ة 
يف خ���ت���ام اع����م����ال امل����وؤمت����ر ال����ذي 
الالجئني  او�شاع  ملناق�شة  خ�ش�س 
العراقيني يف االردن، ان على الدول 
املانحة ان تاأخذ بعني االعتبار بان 
لالجئني  املقدمة  امل�شاريع  حجم 
ب��ات حم���دودا جدا  ق��د  العراقيني 
يكون  ان  يجب  وا�شاف   . ومعدود 
هناك و�شوح اكرث يف ا�شرتاتيجيات 
التعامل مع الالجئني العراقيني ، 
الواقعي  لي�س من  انه  اىل  م�شريا 
ان يتم اعادة توطني جميع هوؤالء 
ان  ويجب  ثالث  بلد  العراقيني يف 
ت��ك��ون ه��ن��اك خ��ي��ارات اخ���رى اكرث 
يكون  ان  ي��ج��ب  وت���اب���ع   . واق��ع��ي��ة 
عمان  خ�شو�شا خلارج  دعم  هناك 
واملحافظات ب�شبب وجود ا�شخا�س 

وفئات حمتاجة يف هذه املناطق .
االن�شانية  املنظمات  طربيه  ودع��ا 
اىل  ع��م��ان  العراقية يف  وال�����ش��ف��ارة 
ودرا�شة  العراقيني  م��ع  التوا�شل 
من  اآرائ��ه��م  ومعرفة  احتياجاتهم 

اجل ايجاد احللول مل�شاكلهم.
كما دع��ا اىل ت�شكيل جل��ان حملية 
ت���ن���وب ع����ن ال���الج���ئ���ني م����ن اجل 

اي�شال احتياجاتهم الفعلية .
وراأى م�شوؤولون يف منظمات اإغاثة 
ال�شورية  االزم��ة  ا�شتداد  ان  دولية 
وتزايد اعداد الالجئني ال�شوريني 
اأثر ب�شكل �شلبي  ل��الردن،  الفارين 
الالجئني  اآالف  اأو������ش�����اع  ع���ل���ى 
ال��ع��راق��ي��ني يف ه���ذا ال��ب��ل��د وحجم 

امل�شاعدات التي يتلقونها.

قّدمها لترير حرب الرو�س �شد 
االنف�شاليني ال�شي�شان، خا�شة ما 
ُي�شّمى حرب ال�شي�شان الثانية عام 
1999  التي ي�ّشرت له الو�شول 

اإىل ال�شلطة واال�شتمرار فيها.
اجلي�س  تدخل  ترير  اج��ل  فمن 
ال����رو�����ش����ي وح���ج���ب ال����ت����ج����اوزات 
اجلمهورية  تلك  يف  ارتكبها  التي 
بوتني  ال�شغرية،رفع  القوقازية 
االإرهابي،  ال��ت��ه��دي��د  ورق���ة  دائ��م��ا 
اع��ت��ب��ار حركة  يف  اأب���دا  يفكر  ومل 
قومّية  حركة  ال�شي�شانّية  الّتمّرد 
طالئع  م��ن  ك��ن��وع  �شّنفها  واإمن���ا 
التي  االإ����ش���الم���ي���ة،  االأ����ش���ول���ي���ة 
يدعمها تنظيم القاعدة وبتمويل 

من الدول االأجنبية.
املوّجهة  االن���ت���ق���ادات  ع��ل��ى  وردا 
الوح�شية  الطريقة  حول  ملو�شكو 
ال���ت���ي مت ب���ه���ا ق���م���ع ال����ت����م����ّرد يف 
ال�����ش��ي�����ش��ان م����ن ق���ب���ل االأج����ه����زة 

جهادية على اجلناح اجلنوبي من 
االحت���اد ال��رو���ش��ي. و���ش��وف ي�شّدد 
�شركائه  ل��دى  النقطة  ه��ذه  على 
الذين،  واالأوروب��ي��ني  االأمريكيني 
الأ����ش���ب���اب مم���اث���ل���ة، ي�������رتّددون يف 
املتمردين  اإىل  االأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم 

ال�شوريني.
ولكن للعملة وجه اآخر، فلئن كان 
ب��و���ش��ط��ن تعزيز  ب��اإم��ك��ان م��اأ���ش��اة 
املوقف ال�شيا�شي لزعيم الكرملني، 
فاإّنها متّثل اأي�شا حتذيرا. فحتى 
عالقة  اأي  للعملّية  ي��ك��ن  مل  ل��و 
�شتجلب  فاإّنها  منّفذيها،  باأ�شول 
ان��ت��ب��اه ال����راأي ال��ع��ام ال����دويل اإىل 
م��ن��ط��ق��ة دائ���م���ة اال����ش���ط���راب، يف 
امل�شوؤولون  ف���ي���ه  ��ل  ي��ف�����شّ وق�����ت 

الرو�س عدم حدوث ذلك. 
ل��ق��د و���ش��ع��وا ره���ان���ا ك��ب��ريا على 
ال�شتوية  االومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة 
الإظهار   ،2014 عام  �شوت�شي  يف 

لهم  وامل��وال��ون  الرو�شية  ال�شرية 
ك����ان بوتني   ، ال�����ش��ي�����ش��ان��ي��ني  م���ن 
من  ا�شتغرابه  با�شتمرار،  ُي��ب��دي، 
الغرب  زع����م����اء  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ع�����دم 
حل��ق��ي��ق��ة ه�����ذا ال���ت���ه���دي���د. واأّي������ا 
االإخ���وة  ت�شارناييف  كانت دواف��ع 
، ف���ان���ه ل���ن ي���ف���ّوت ال��ف��ر���ش��ة كي 
تاأكيدا  بو�شطن  اع��ت��داء  يف  ي��رى 

الأطروحاته.
�شي�شتخل�س  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
ال��رئ��ي�����س ال���رو����ش���ي اأي�����ش��ا حجة 
دعمه  اأ�����ش����ب����اب  ت�������ش���رح  اأخ���������رى، 
للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد منذ 

بداية التمّرد يف �شوريا.
االقت�شادية  امل�شالح  اأن  �شك  ال 
بالتاأكيد  ه���ي  واالإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
جزء من الرهان يف هذا ال�شراع، 
االأ�شا�شّية  ب��وت��ني  خم���اوف  ول��ك��ن 
انت�شار  م����ن  خ���وف���ه  يف  ت��ت��م��ّث��ل 
االإ�����ش����الم����ي����ني وت����رك����ي����ز ب�������وؤرة 

اإىل اجلمهوريات املجاورة  امتدت 
والثورات  االغ��ت��ي��االت  ع��دد  حيث 
االإن�شان  حقوق  وانتهاكات  ق�شر 

ال يح�شى.
م���واج���ه���ات جت����ري ب��ان��ت��ظ��ام بني 
اأجهزة االأمن وع�شابات اجلرمية 
املنظمة، ولكن اأي�شا مع اجلماعات 
�شرعية  يف  ت�شّكك  التي  امل��ت��م��ردة 
عززت  وق���د  ال��رو���ش��ي��ة.  ال�شلطة 
 2008 ع��ام  احل��رب يف جورجيا 
واال�شتقالل، حتى وان كان �شورّيا 
و�شكلّيا، الذي منحته مو�شكو اإىل 
عّزز   واأبخازيا،  اجلنوبية  اأو�شيتيا 
مل�شلمي  االن��ف�����ش��ال��ي��ة  امل���ط���ال���ب 

�شمال القوقاز.
وقد كان ح�شاد العام املا�شي، من 
قتيل  مائتي  امل�شلحة  اال�شتباكات 
ب��ني ق���وات االأم���ن واأرب����ع م��ائ��ة يف 

�شفوف املتمردين.
ف�شلت �شيا�شة الكرملني يف و�شع 

اأن����ه ب��ع��د م��ا ي��ق��رب ع��ن ع�شرين 
ب��داي��ة احل���رب االأوىل  ع��ام��ا على 
اأ�شبح  القوقاز  فان  ال�شي�شان،  يف 
املمكن  م��ن  وان����ه  اآم���ن���ة،  منطقة 
كبرية  ريا�شية  احتفالّية  تنظيم 

يف كنف االأمن وال�شالم.
القوقاز  �شمال  اأّن  ال��واق��ع،  يقول 
خا�شرة  يف  ���ش��وك��ة  دائ���م���ا  ���ش��ّك��ل 
القي�شرية،  االإم������راط������وري������ة 
للقادة  اإزع���������اج  م�������ش���در  وي����ظ����ّل 
من  يت�شكل  فهو  ال��ي��وم.  ال��رو���س 
جزء  تعتر  �شغرية  ج��م��ه��وري��ات 
واأغلبية  ال��رو���ش��ي،  االحت����اد  م��ن 
�شكان تلك املنطقة من امل�شلمني، 
من  العديد  بينهم  تف�شل  ولكن 

االنتماءات العرقية واللغوية.
لقد مت فر�س الهدوء يف ال�شي�شان 
ويحكم الرئي�س رم�شان قديروف، 
امل������وايل مل��و���ش��ك��و، ���ش��ي��ط��رت��ه بيد 
اال�شطرابات  اأّن  حديد،غري  من 

•• �صول-رويرتز:

ذك���رت وك��ال��ة ي��ون��ه��اب ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ل��الن��ب��اء ام�����س ان وزير 
اخلارجية الكوري اجلنوبي الغى زيارته لليابان بعد ان اأر�شل رئي�س 
الوزراء الياباين �شينزو ابي �شجرة �شنوبر ملزار ينظر اليه على انه 

رمز للهيمنة الع�شكرية ال�شابقة لليابان.
ال��ذي دفن  مل��زار يا�شوكوين  ابي وهو قومي �شجرة ال�شنوبر  وق��دم 
كمجرمي  للحلفاء  حمكمة  ادانتهم  يابانيا  قائدا  ع�شر  اربعة  فيه 

حرب اىل جوار قتلى اخرين.
ومل يزر ابي املزار ولكن وزيرين يابانيني ونائب كبري امناء جمل�س 

الوزراء زاروا املزار يف مطلع اال�شبوع.
وم��ث��ل ه���ذه ال��ل��ف��ت��ات وال����زي����ارات ل��ل��م��زار ت��ث��ري غ�����ش��ب ال�شحايا 

اال�شيويني لعدوان اليابان وقت احلرب مبا يف ذلك ال�شني وكوريا 
اجلنوبية. وقال م�شوؤول كوري جنوبي ليونهاب ان وزير اخلارجية 
يون بيوجن-�شي كان ي�شعى اىل حتديد توجه العالقات الثنائية مع 
ن�شر  الذي طلب عدم  امل�شوؤول  املزمعة. وقال  زيارته  اليابان خالل 
ال�شعب  م��ن  �شيكون  ان��ه  ه��و  موقفنا  ف��ان  كهذا  مناخ  و�شط  ا�شمه 

اجراء مناق�شة مثمرة وقرر يون عدم زيارة اليابان هذه املرة.
امتنع  ولكنه  الزيارة  الغى  يون  ان  ب��وزارة اخلارجية  واأك��د م�شوؤول 

عن حتديد ال�شبب.
ويف طوكيو قال يو�شيهيد �شوجا كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين 
كوريا  خارجية  وزي��ر  زي���ارة  ترتيبات  ان  معتاد  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
اأي�شا انه مل يتقرر  اأ�شاف احلقيقة  اجلنوبية اتخذت بالفعل لكنه 

�شيء ر�شمي.

اأ�سئلة دينية يف مناظرة انتداب:

هل هناك اجتاه لأ�صلمة املوؤ�ص�صة الأمنية التون�صية؟
•• الفجر – تون�س -خا�س

اعرتفت وزارة الداخلية التون�شية يف بيان لها م�شاء االأحد 
اأنها اأدرجت جمموعة من االأ�شئلة املتعلقة بال�شاأن الديني 
الوطني،  ال��درك  �شلك  �شمن مناظرة النتداب عرفاء يف 
موؤكدة �شحة املعلومات التي اأوردتها بع�س املواقع والتي 
من  قلّلت  الداخلية  وزارة  لكن  االأ���ش��ئ��ل��ة.  وثيقة  ن�شرت 
تاأويالت البع�س التي ذهبت لالعتقاد باأّن حركة النه�شة 
االإ�شالمية احلاكمة ت�شعى اإىل اإنتاج اأعوان اأمن مت�شبعني 
جمموع  اأّن  فيه  ج��اء  بيانا  واأ���ش��درت  الدينية،  بالثقافة 
الريا�شة  ���ش��وؤاال يف   60 ب��ل��غ  ال��ت��ي مّت ط��رح��ه��ا  االأ���ش��ئ��ل��ة 
اأ�شئلة  بينها  وم��ن  وال��ف��ن  والعلوم  واجلغرافيا  وال��ت��اري��خ 
تتعلق بالدين االإ�شالمي، معترة اأّن حماولة ف�شلها عن 
اخلاطئة.   القراءة  باب  من  هو  لالختبار  العام  امل�شمون 
التكوين  اإدارة  طرحتها  التي  الدينية  االأ�شئلة  بني  وم��ن 
الوطني)الدرك( على املرت�شحني  التابعة الإدارة احلر�س 
الوطني هي:  احل��ر���س  �شلك  ع��رف��اء يف  الن��ت��داب  ملناظرة 
ماذا تعني ال�شفا وامل��روة؟ ما هي اأق�شر �شورة يف القراآن 
الكرمي؟ ما هي اأطول �شورة يف القراآن الكرمي؟ كم عدد 

القراآن  جمع  من  اأول  من  للقراآن؟  ال�شحيحة  القراءات 
الكرمي؟  ال��ق��راآن  ن��زول  ا�شتغرق  �شنة  كم  وكتبه؟  الكرمي 
ال�شبع  ه��و  ال�شرقة؟وما  يف  يدها  قطعت  ام���راأة  اأول  م��ن 
القبلة حيا  ا�شتقبل  وم��ن  ال��ق��راآن؟  ن��زل  و متى  امل��ث��اين؟ 
العامل  تاريخ  ال�شرطة يف  نظام  ببعث  ق��ام  وم��ن  ميتا؟  اأو 
�س  الر�شول  على  الوحي  دام  وك��م  واال���ش��الم��ي؟  العربي 

ع؟؟؟؟؟
 وط���رح���ت ه����ذه االأ���ش��ئ��ل��ة ج�����دال  ك���ب���ريا ع��ل��ى �شفحات 
هناك  كان  اإذا  ما  حول  الفاي�شبوك  االجتماعي  التوا�شل 
اأعوان  وتكوين  تون�س  يف  االأمنية  املوؤ�ش�شة  الأ�شلمة  توجه 

اأمن على النمط االإيراين؟؟؟
ويف هذا ال�شياق اأفاد عماد باحلاج خليفة الناطق الر�شمي 
اأن  التون�شي  االأم��ن  لنقابات قوات  الوطني  با�شم االحت��اد 
االأ�شئلة الواردة باملناظرة اخلا�شة ب�شلك احلر�س الوطني، 
والتي راأى فيها البع�س اأنها ذات منحى ديني، تعتر اأ�شئلة 
يف الثقافة العامة وهي �شمن 60 �شوؤاال مت طرحه للمرور 
باأي  اأنه ال ميكن  النف�شي، مبينا  اإىل االمتحان  فيما بعد 
حال من االأحوال اأ�شلمة املوؤ�ش�شة االأمنية على اعتبار اأننا 

م�شلمون بطبيعتنا ووالءنا الكامل للوطن واملواطن.

حتليل اخباري

اعتداء بو�صطن على رقعة �صطرجن قي�صر الكرملني؟!؟

اعتداء يو�شطن

••الفجر – تون�س - خا�س

ك�����ش��ف امل������دون ال��ت��ون�����ش��ي رم���زي 
بالطيبي االأحد عن مكاملة هاتفية 
التون�شي  امل���ع���ار����س  ب����ني  ج�����رت 
واأبو عيا�س  الراحل،�شكري بلعيد 
زعيم ال�شلفية اجلهادية يف تون�س 
ونحن  ال����ع����دال����ة  م����ن  وال�����ه�����ارب 
وذلك  التون�شي  االأم���ن  مالحقة 

قبل 3 اأيام من اغتياله.
وقال بالطيبي اإنه وح�شب م�شادر 
اّت�شل  اأب����و ع��ي��ا���س  ف����اإن  م��ط��ل��ع��ة 
هاتفيا ب�شكري بلعيد قبل اغتياله 
ب3 اأّيام يحّذره فيها من خمّطط 

ت�شفية ي�شتهدفه.

وي�����ق�����ول ب���ال���ط���ي���ب���ي م�����ن خ���الل 
"فاي�شبوك:"  الر�شمية  �شفحته 
ال�شريعة"  "اأن�شار  ك���ان���ت  اإن 
اأبو  يّت�شل  فلماذا  اجل��رمي��ة  وراء 
اأعتقد  ي��ح��ّذره؟  و  ببلعيد  عيا�س 
لعلي  املُ��ت�����ش��ّدد  ال��ت��ّي��ار  فر�شّية  اأّن 
ال��ع��ري�����س )وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة يف 
احلايل(  احلكومة  ورئي�س  حينها 
ل�شرف  ال���ع���ي���ون  يف  ل���ل���رم���اد  ذّر 
حركة  ف���ر����ش���ّي���ة  ع�����ن  االن����ت����ب����اه 
اإىل  بب�شاطة....اإ�شافة  النه�شة. 
تفر�س  اأ�شئلة  ثالث  هنالك  ذلك 
توجيهها  وج���ب  و  ح��ال��ّي��ا  نف�شها 
لدى  ه����ل   : ال���داخ���ل���ي���ة  ل���������وزارة 
ال�����ش��ي��د لطفي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 

�شكري  املعار�س  ال�شيا�شي  اغتيال 
بني  يف  وحت��دي��دا  ليبيا  يف  بلعيد 
وليد، موؤكدا وجود ت�شجيل م�شّور 
لعملية االغتيال واأن اأداة اجلرمية 

توجد يف ليبيا.
ت�شريحات  يف  بالطيبي  واأ���ش��اف 
الر�شمية  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ك��ت��ب��ه��ا 
ت�شري  خمتلفة  م�����ش��ادر  ه��ن��اك  اأن 
الفرن�شية  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأّن  اإىل 
ُم�����ش��ب��ق بعملية  ع��ل��م  ع��ل��ى  ك���ان���ت 
اغتيال �شكري بلعيد واأّنها حاولت 
اإب���الغ  احل��ي��ل��ول��ة دون ذل���ك ع���ر 
االأمن الرئا�شي ومن�شف املرزوقي 
املدّون  اأن  اأي�شا  ويذكر  �شخ�شيا. 
وزارة  ا�شتبق  قد  بالطيبي  رم��زي 

ب���ن ج�����ّدو ع��ل��م مب��ح��ا���ش��ر �شماع 
املوجود  امل��ل��ّف  ع��ن  ُغّيبت  مُم�شاة 
امللّف  وع��ن  التحقيق  ح��اك��م  ل��دى 
؟  اجلمهورية  وكيل  لدى  املوجود 
باأّن  الداخلية علم  هل لدى وزارة 
نّبهت  اأجنبية  ا�شتخباراتية  جهات 
جلرمية اغتيال �شكري بلعيد قبل 
وقوعها ؟ هل لدى وزارة الداخلية 
ع��ل��م ب�����اأّن اأك����رث م���ن اغ��ت��ي��ال كان 
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؟
بالطيبي  رم���زي  امل���دّون  اأن  ي��ذك��ر 
عن  �شابقة  منا�شبة  يف  ك�شف  ق��د 
الق�شقا�شي  كمال  من  كل  وج��ود 
واأحمد الروي�شي امل�شتبه فيهما يف 

ال��داخ��ل��ي��ة م��ن ق��ب��ل يف ن�شر خر 
تعيينات جديدة �شلبها وذلك قبل 
وهو  ب�شاأنها  ر�شمي  ب��الغ  ���ش��دور 
املقابل فر�شية �شحة  ما يوؤكد يف 
ت��ق��اري��ر ���ش��اب��ق��ة ل��ه��ذا امل����دون عن 
اكت�شافه ل�شبهات حول وجود اأمن 
موازي يف الداخلية يعمل مل�شلحة 
النه�شة  ح��ال��ي��ا  احل���اك���م  احل����زب 
وك���ذل���ك ت�����ورط ه����ذا اجل���ه���از يف 
اغتيال بلعيد،حيث يرى مراقبون 
قوية  ع���الق���ات  امل������دّون  ل���ه���ذا  اأن 
امل�شتوى  رفيعة  اأمنية  ك���وادر  م��ع 
�شّهلت عليه عملية احل�شول على 
م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة و 

اخلطرية.

مكاملة هاتفّية ترّبر ال�ّسوؤال:

هل ال�صلفية اجلهادية بريئة من دم �صكري بلعيد..؟

ابوعيا�س

احلر�س الوطني التون�شي

ال�صود والآ�صيويون الأكرث 
توقيفا يف بريطانيا

•• لندن-يو بي اأي:

ك�شفت درا�شة جديدة ام�س اأن الريطانيني من االأقليات العرقية من ال�شود 
واالآ�شيويني هم اأكرث عر�شة لعمليات التوقيف والتفتي�س من قبل ال�شرطة 
اأجرتها جامعة  التي  الدرا�شة،  البي�س. ووجدت  الريطانية من نظرائهم 
اأوك�شفورد ل�شحيفة الغارديان ، اأن عمليات التوقيف والتفتي�س التي طالت 
االأ�شخا�س ال�شود واالأ�شيويني ارتفعت مبعدل ال�شعف خالل ال�شنوات الع�شر 
املا�شية وبلغت نحو مليون و 500 األف عملية. وقالت اإن عمليات توقيف 
100 من ال�شكان ال�شود خالل  % لكل   4.9 وتفتي�س ال�شود ارتفعت من 
� 2010، يف حني ارتفعت  � 2000 اإىل %10.8 خالل 2009   1999
 1.6% اإىل   1.5% م��ن  البي�س  االأ���ش��خ��ا���س  وتفتي�س  توقيف  عمليات 
الدرا�شة  واأ�شافت  نف�شها.  الفرتة  خ��الل  البي�س  ال�شكان  من   100 لكل 
%43 من جمموع عمليات التوقيف والتفتي�س يف  اأن �شرطة لندن نّفذت 
انكلرتا وويلز، لكون الكثري من االأقليات العرقية تعي�س فيها باملقارنة مع 
بقية اأنحاء البالد. وكانت وزارة الداخلية الريطانية اأدخلت تعديالت على 
قانون مكافحة االإرهاب تقّيد اإجراءات التوقيف والتفتي�س يف انكلرتا وويلز 
وا�شكتلندا وت�شمح لل�شرطة با�شتخدامها يف املناطق التي ت�شتبه بوقوع عمل 
اإرهابي فيها، بعد اأن ق�شت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان باأن ا�شتخدام 

�شالحيات مكافحة االإرهاب الإيقاف وتفتي�س النا�س غري قانوين.

مكا�شب بوتني وهواج�شه
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العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
   مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/8 تظلم مدين                          
اىل املتظلم �شده /1-  بولو �شي�شي جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / بن 
�شبيب وم�شاركوه )بي ا�س ايه( �شراكة ذات م�شوؤولية حمدودة وميثله: خالد 
حممد �شعيد بوج�شيم قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي رقم 2013/2 مدين والر�شوم وامل�شاريف. . 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ت��امي اك�شري�س ل��ل��خ��دم��ات �����س.ذ.م.م  
)����س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم 
املحكمة لها جل�شة يوم االربعاء  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي 

املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1155/2013/13
1156/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
ع�شام الدين عبدالقادر

ح�شني ال�شريف ح�شني حممد    

مبلغ املطالبة
12080 درهم �شامل تذكرة العودة
12080 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ب��ي ���ش��ي ب��ي ت��ك��ن��ول��وج��ي ���س م ح- فرع 
دبي   جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  املحكمة  اأدن���اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/5/1 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1247/2013/13
1246/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
م�شلم عبا�س بكر ر�شا 
حيدر ر�شا علي ر�شا 

مبلغ املطالبة
23360 درهم �شامل تذكرة العودة
23360 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1256  جتاري كلي
املار�شال خلياطة املالب�س الرجالية جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املدعى عليه/ 1- �شركة 
املدعي  / �شركة االطمئنان التجارية ذ.م.م- وميثلها ال�شيد فيجاي رام�شانداين ب�شفته مديرا 
لل�شركة قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/11 
املو�شوع - بندب  الف�شل يف  التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل  التمهيدي  احلكم 
الدور باجلدول. وتكون مهمته كاالتي: االطالع على ملف  املخت�س �شاحب  اخلبري احل�شابي 
بني  الواقع  عالقة  بيان  وج��دت  ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  على  واالط��الع  الدعوى  
قامت  وم��ا  و�شببها  و�شندها  ال��دع��وى  ربطت ط��ريف  التي  املعامالت  ن��وع  وبيان  ال��دع��وى  ط��ريف 
املدعية بتوريده للمدعى عليها و مدى توافقها مع �شروط التعاقد وما اذا كان طريف الدعوى 
قد اوفيا بالتزاماتهما فيما من عدمه وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ مرت�شدة يف ذمة املدعى 
عليها من عدمة وبيان مقدار  تلك املبالغ وتاريخ ا�شتحقاقها وكلفت املدعية بايداع مبلغ �شبعة 
االف درهم كامانة للخري.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 ال�شاعة  

   ch2.E.22  9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  1774 بتاريخ 2013/4/23    
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / بري�شتيج لتاجري الطائرات ذ.م.م 2- حامد بن احمد احلامد 3- فار�س حممد 
ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن  دي��ب  خ��ازر 
فيه  ال��ط��ع��ن   مت  ق��د  جت���اري-   2012/538-468 ب��رق��م   2012/ �شبتمر   /24 ب��ت��اري��خ 
اآمنة  بالنق�س �شدكم من طرف الطاعن/ النهلة للطريان ليمتد بوكالة املحامي/ 
بامارة  النق�س  رقم 2012/683 لدى حمكمة  التجاري  الطعن  لها  وقيد   . اجل��الف 
ابوظبي-  لذا عليكم ايداع قلم الكتاب  مبحكمة النق�س مذكرة بدفاعكم م�شفوعة 
ب�شند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة 
املادة 180 من القانون  ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك تطبيقا لن�س 

االحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن االجراءات املدنية.
ابوبكر التيجاين  

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

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�شيد/ والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
بوتان بورايل حممد اجلن�شية: الهند   وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن 
الهواتف  لتجارة  اخلور  )�سقر  التجاري  اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  :تنازل 
املتحركة( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف مدينة خورفكان رخ�شة جتارية 
اىل  خورفكان  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2009/3/25 بتاريخ  ال�شادر   572843 رقم 
الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الهند   : اجلن�شية  مونونثاال  احمد  رحمن  ال�شيد: 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
   

الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/411  مدين كلي    
نعلنكم  االقامة  ا�شرف علي جمهول حمل  احمد حممد  اني�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/2/28 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ حممد ابراهيم علي ابوعيطه بالزام املدعى عليها االوىل بالت�شامم مع املدعى 
عليه الثاين بان يوؤديا للمدعيني مبلغ 180000 درهم )مائة وثمانون الف درهم( يوزع 
بني املدعيني على النحو الوارد باال�شباب مع الفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا 
تبدا من تاريخ �شدور هذا احلكم نهائيا وحتى عام ال�شداد على اال يجاوز املبلغ املق�شى 
به والزمت املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/940 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1-  هاي راي�س ري��ال �شتيت ال ال �شي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / فار�س ابراهيم ابو حمد     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بف�شخ العقد املوؤرخ يف 2006/10/17 والزام املدعي عليهم 1و 2و 3 بالت�شامن والت�شامم 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )1.348.525.00 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/667 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1-  نيوورلد انف�شتمنت ليمتد �س م ح ) جبل علي(   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ظفر اقبال  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ب�شداد مبلغ  املدعي عليهما  وال��زام  امل��وؤرخ يف 2009/3/1  البيع  بف�شخ  املطالبة 
181222.26 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �شداد اآخر ق�شط 
2009/10/22 والزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/127 مدين كلي                          
اىل املدعى عليه /1-  نورجمانبيفا زانرا مارتوفنا   جمهول حمل االقامة مبا 
العبدويل    قد  اولي�شيا ديروفا وميثله: ح�شن عبداهلل حممد  املدعي /  ان 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  بدفع مبلغ وقدره  
ا�شتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  مقداره )183.750 
الدين وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/8  االربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/101 جتاري جزئي                            
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  البناء-  مل��ق��اوالت  املدعى عليه /1-  حممد طه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / البيت املحظوظ للعقارات وميثله: عبدالرحمن ح�شن 
االمر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل��ط��وع    حممد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م  م��ب��ل��غ67.500  ب�شداد  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
احلكم  �شمول  مع  التام  ال�شداد  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفوائدة  املحاماة 
املوافق 2013/5/8  املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  بالنفاذ 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2011/783  ا�ستئناف مدين
االقامة  حم��ل  جمهول  حممود  يو�شف  حيدر  ���ش��ده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف/ خليل ابراهيم ن�شور  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة وقبل  الف�شل يف املو�شوع بندب جلنة 
من اخلراء م�شكله من ثالث خراء برئا�شة خبري ح�شابي من ديوان 
�شمو احلكام وخبري ح�شابي من ذات الدائرة وخبري جموهرات �شاحب   
الدور باجلدول لالطالع على االوراق ومابها من م�شتندات وحددت لها 
املحكمة جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف 

   ch2.D.17 القاعة
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1000   

 املنذر/ عبدالعزيز حممد احمد حممد علي املرزوقي  
املنذر اليه: خالد عبداهلل حممود حممد احلمادي

جمهول حمل االقامة
و�شبعمائة  )م��ل��ي��ون  دره���م   1750000 مبلغ  ���ش��داد  امل��ن��ذر  منكم  يطلب 
وخم�شون الف درهم( ل�شاحله قيمة ال�شيك املرجتع رقم 76 ال�شادر من 
بنك االحت��اد الوطني وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ االع��الن. ويف 

حال تخلفكم عن ال�شداد �شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1056   

 املنذرة/ �شركة ايليت بروبرتيز
بوكالة املحامى/د. حبيب حممد �شريف املال.  

املنذر اليه: نا�شر ح�شن حممد بن ال�شيخ )جمهول حمل االقامة(
ن�س االعالن بالن�شر

ال�شيخ،  بن  حممد  ح�شن  نا�شر  اليه/  املنذر  بروبرتيز  /�شركة  املنذرة  تخطر 
ب�شرعة �شداد مبلغ 1.470.300 )مليون واربعمائة و�شبعني الف وثالثمائة جنية 
ا�شرتليني فقط الغري( او ما يعادلهم بالدرهم االماراتي يف خالل �شبعة ايام 
من تاريخ ا�شتالم هذا االنذار. واال �شنتخذ االج��راءات القانونية الالزمة كما 

وردت الينا تعليمات من موكلنا ال�شرتداد تلك املبالغ يف حالة عدم ال�شداد.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1556 /2012   جت جز- م  ت-  ب- اأظ

عليه:  االمارات   مدعي  ال�شيارات اجلن�شية:  لتاجري  مدعي/ جنمة م�شفح 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املحرمي  را�شي  �شامل  �شهيل  نايف 
مطالبة مالية 29045 درهم املطلوب اعالنه/نايف �شهيل �شامل را�شي املحرمي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب�  حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
�شركة/ دينافوك�س منطقة حرة )�س.ذ.م.م( )رخ�شة رقم 00425( والكائنة ب� مدينة 
دبي الطبية وحدة K01 بناية ابن �شيناب 27، دبي، دولة االمارات العربية املتحدة ، 
واملرخ�شة لدى �شلطة مدينة دبي الطبية ) DHCC( ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف 
اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س  االدارة يف اجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 2013/2/27 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة. وفقا لذلك، تهيب ال�شركة باأي طرف 
املطالبات خالل  معني باالمر ولديه اى مطالبات  فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 
ال�شيد/ ب�:  االت�شال  او  امل�شجل  الريد  طريق  عن  االعالن  هذا  تاريخ  من  يوما   45

راجي�س ماتومال
ا�شم ال�شركة: املتحدة لتدقيق احل�شابات - �س.ب : 86537 

، دبي دولة االمارات العربية املتحدة - هاتف  مكتب رقم 804-وا�شل بيزني�س �شنرت 
  rag@emiratesca.com :رقم : 042500290 - الريد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة- بـ 45 يوما  

اإ�سعار ت�سفية 

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 30 /2013   جت  جز- ب �س- ب- اأظ

مدعي/ �شركة الوثبة للخدمات املركزية )�س م ع( وكيال عنه ال�شيد عبداهلل حممد 
واخرون  ال�شعيدي  حممد  احمد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  عيده  ابو 
وبدل  املخالفات  قيمة  بدفع  مطالبة  دعوى  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
حجز بقيمة 13200 درهم املطلوب اعالنه/ حممد احمد حممد ال�شعيدي اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/29 املوافق  االثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً   امام الدائرة االوىل ب�  حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/22

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

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 467 /2013   جت جز- م  ت- ب- اأظ

مدعي/باريك خان رامال خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: ح�شني حممد 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  اجلن�شية:  عا�شور  ح�شني  �شالح 
عا�شور  ح�شني  �شالح  حممد  /ح�شني  اعالنه  املطلوب  درهم(   33000( مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب�  حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2013/806 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ عليه/ عمر حمدان ح�شن نا�شر   عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك من 
�شيف  الفندي  ل�شالح/�شيف   2012/1697 رق��م  حكم  االب��ت��دائ��ي��ة  ابوظبي  حمكمة 
املزروعي  حكمت املحكمة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 54.000 
درهم والزامه كذلك بامل�شروفات وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات. ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك، لذا عليك القيام 
بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع��الن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/5/12 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/22
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم اإلينا /ماهر �سالح علي طالب بن طالب الكثريي /اماراتي  
التوثيقات  ق�شم  االبتدائية  يا�س  بني  حمكمة  اىل  اجلن�شية 

بطلب تغيري ا�شمه من )ماهر( اىل )حممد( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
�سالح القا�سمي
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق���م  )�ــــس.ذ.م.م(-  العقارية  للو�ساطة  تريكون  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
ال�شكل  زايد  ال�شيخ  �شارع  فندق فرمونت-  رقم 614 ملك  607366 عنوانها: مكتب 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1024433 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/50225(  
بتاريخ )2013/3/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
فندق  ملك   614 رقم  وعنوانها:كتب  العقارية)�س.ذ.م.م(  للو�ساطة  تريكون 
فرمونت- �شارع ال�شيخ زايد وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/50225( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/3/18(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: زافكو للهدايا  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل ج 30 ملك �شين�شت مول - جمريا- ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 653716  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1076002 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى  ب��ت��اري��خ 2013/4/03  دب��ي  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/4/03
وم�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
دبي-   بر  م��زاي��ا-  مركز  ملك   1001 رق��م  مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون 
امل�شتندات واالأوراق  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  امل�شفي:الكتبي  ا�شم 
رقم 1001 ملك مركز مزايا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 
تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04
امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية زافكو للهدايا )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/4/03 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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ماجد بن حممد يتلقى �سكر وتقدير النواخذة

ختام رائع ملهرجان دبي البحري الرتاثي الأول
اللجنة املنظمة حتتفي باأ�سحاب الإجنازات و�سركاء النجاح
ابن ثاين: امل�ساركة الكبرية عك�ست مدى الهتمام باملوروث احل�ساري

يف اجلولة اخلام�سة من دوري اأبطال اآ�سيا 

العني والهالل ال�صعودي يتناف�صان على اآمال التاأهل اإىل الدور الثاين

النهائي يف  قبل  للدور  للدريفت،  االإم��ارات  تويوتا  فريق  تاأهل 
االإع��ج��اب يف اجل��ول��ة اخلام�شة من  اأث���ار  اأع��ق��اب تقدميه الأداء 
بطولة دريفت االإمارات، والتي جرت خالل مهرجان دبي �شي�س، 

الذي اأقيم يف حلبة دبي اأوتودروم يوم اجلمعة 19 اأبريل. 
واحتل اأحمد العامري املركز الرابع وحاز على اإعجاب اجلماهري 
باأدائه الرائع وقوة اإرادته، وذلك على الرغم من تعر�شه لبع�س 

االإ�شابات الطفيفة. 
الذين  االأ�شخا�س  جلميع  بال�شكر  التقدم  اأود  العامري:  وقال 
بع�س  واجهتنا  وق��د   .86 تويوتا  �شيارتي  ت�شنيع  يف  �شاركوا 
التغلب  م��ن  متكّنا  ولكن  تدريباتي  خ��الل  التقنية  التحديات 
فنية  ال�شيارات حدوث م�شاكل  ريا�شة  وُيتوقع يف عامل  عليها. 

واإ���ش��اب��ات. ومتكنت م��ن اإح���راز امل��رك��ز ال��راب��ع يف ه��ذه اجلولة، 
والتي اأهلتني اإىل الدور قبل النهائي. واأنا على ثقة من تقدمي 
من  امل�شروط  غري  الدعم  مع  القادمة،  اجلولة  يف  اأف�شل  اأداء 

الفطيم لل�شيارات تويوتا والرعاة االآخرين . 
وتوجب على العامري الدخول يف مناف�شة �شر�شة مع امل�شاركني 
اأن����ا م��ع��ج��ب بالفعل  يف ال��ب��ط��ول��ة يف ط��ري��ق��ه ل��ل��ف��وز. واأ����ش���ار: 
مب�شتوى املناف�شة الذي ا�شتمر يف التزايد من �شباق اإىل االآخر. 
الرتكيز،  وم�شتويات  ال�شائقني  م��ه��ارات  االأم���ر  ه��ذا  ويح�ّشن 
ويجعل البطولة اأكرث اإثارة بالن�شبة للم�شجعني الذين ح�شروا 
مهرجان  مثل  الفعاليات  من  املزيد  اإقامة  وينبغي  ال�شباقات. 
يف  الدريفت  ريا�شة  �شعبية  من  تزيد  الأنها  وذل��ك  �شي�س،  دب��ي 

دولة االإمارات، وت�شاعد يف تلبية االإقبال املتوا�شل على ريا�شة 
ال�شيارات يف الدولة . 

واأ�شاد فريق تويوتا االإمارات للدريفت برعاة الفريق مبا فيهم 
ماك�شي�س تايرز الذي وّفر لهم اإط��ارات Z1 Drift اخلا�شة 
بريفورمان�س  واإك�����ش��رتمي  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  ال��دري��ف��ت  ب��ري��ا���ش��ة 
تكنولوجيا االإمارات لل�شيارات، لتزويد الفريق بالدعم التقني 

الالزم.
ويخطط الفريق لتعزيز االنتائج املميزة التي حققها يف الدورات 
الثالثة املا�شية، باإحراز اإجناز هام اآخر يف اجلولة ال�شاد�شة من 
مايو يف حلبة   10 ي��وم  �شتقام  التي  االإم����ارات،  دري��ف��ت  بطولة 

مر�شى يا�س يف اأبوظبي. 

فريق تويوتا الإمارات للدريفت يتاأهل للدور قبل النهائي

برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية اأ�شدل 
وفعاليات  اأح��داث  على  ال�شبت  اأول من  ي��وم  ال�شتار 
الدورة االأوىل ل-)مهرجان دبي البحري الرتاثي( 
بالتعاون  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  نظمته  ال��ذي 
خالل  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  م��ع 

الفرتة من 13-20 اجلاري .
من  اأك��رث  �شملت  والتي  املهرجان  فعاليات  وحققت 
23 فعالية من بينها 5 �شباقات بحرية جناحا كبريا 
املجتمع  قطاعات  خمتلف  من  كبريا  اإق��ب��اال  ووج��د 
املهرجان  ه��دف  وال���زوار حيث  الدولة  واملقيمني يف 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����دور ال���ه���ام ال�����ذي ل��ع��ب��ه القطاع 
واالجتماعي  ال��ث��ق��ايف  ال��ن�����ش��ي��ج  اإث�����راء  يف  ال��ب��ح��ري 
العريق لدبي، بالتزامن مع تعريف خمتلف �شرائح 
اجلمهور بالرتاث الغني الذي تتمتع به املدينة عر 
وت�شليط  الهادفة  وامل��ب��ادرات  االأن�شطة  من  �شل�شلة 
ال�شوء على الرتاث البحري العريق لدولة االإمارات 
العربية املتحدة. ورفع النواخذة والبحارة امل�شاركون 
يف ال�شباقات البحرية ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للثقافة والفنون رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية على تف�شله برعاية املهرجان االأمر الذي 
منح احلدث نكهة خا�شة ومثل الدافع الكبري لهم 
والتي  الفعاليات  خ��الل  والتميز  االإب���داع  اج��ل  م��ن 
اأقيمت للمرة االأوىل خالل اأ�شبوع واحد االأمر الذي 

حول الفعاليات اإىل كرنفال وعيد كبري الأهل البحر 
وع�شاق ال�شباقات الرتاثية.

ليلة يف اخلتام  والفنون  للثقافة  ونظمت هيئة دبي 
ال��ف��ق��رات يف م�����ش��رح القرية  ال��ع��دي��د م���ن  ���ش��ه��دت 
الكثري  مب�شاركة   2 �شقيم  اأم  منطقة  يف  الرتاثية 
ب�شركاء  االحتفاء  املنا�شبة  خ��الل  ومت  اجلهات  من 
النجاح من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الوطنية والهيئات 
طوال  احل���دث  اإجن���اح  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  واملوؤ�ش�شات 
الفائزين  تكرمي  كما مت يف احلفل  الفعاليات.  اأي��ام 
البحرية  وال�شباقات  املناف�شات  يف  االأويل  باملراكز 
التي جرت يف املهرجان بح�شور �شيعد حممد حارب 
الفالحي رئي�س احتاد االإمارات للريا�شات البحرية 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  رئي�س  نائب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ثاين  بن  حممد  احمد  واللواء 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية وفرج بن بطي 
وعلي  للغو�س  االإم�����ارات  جمعية  رئي�س  امل��ح��ريب��ي 
نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي 
املدير  النابودة  و�شعيد  البحرية  للريا�شات  الدويل 

العام باالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون.
كما ح�شر مرا�شم التكرمي اأي�شا نا�شر جمعة �شليمان 
مدير القرية الرتاثية وحممد �شهيل العيايل ع�شو 
جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
وعلي  ال��ن��ادي  يف  الرتاثية  ال�شباقات  ع��ام  وم�شرف 
جمعة بن غليطة املدير التنفيذي بالوكالة يف نادي 
جمع  جانب  اإيل  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 

غفري من ع�شاق ال�شباقات البحرية.

القرية  م�شرح  من�شة  باعتالء  ال�شيوف  كبار  وق��ام 
وت��ق��دمي ال����دروع وال��ك��وؤو���س ال��ت��ق��دي��ري��ة الأ�شحاب 
البداية  وك��ان��ت  البحرية  ال�شباقات  يف  االجن����ازات 
ب�شباق القوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما والذي 
 1000 م��ن  اأك���رث  مب�شاركة  عري�شا  جن��اح��ا  حقق 
بحار قدموا ملحمة حقيقية وكانت بحق بداية رائعة 
للمهرجان حيث نال املركز االأول القارب براق ملالكه 
احمد حممد را�شد الرميثي وبقيادة النوخذة را�شد 
حممد را�شد الرميثي فيما ح�شل على املركز الثاين 
القارب الو�شف 127 بقيادة النوخذة حممد حمد 
 170 داح�س  القارب  الثالث  املركز  ون��ال  الغ�شي�س 

بقيادة النوخذة مروان عبداهلل املرزوقي.
وج����ري خ���الل االح��ت��ف��ال ت��ك��رمي اأ���ش��ح��اب املراكز 
الثالثة االأوىل يف �شباق اجلولة الرابعة من بطولة 
دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما حيث فاز 
باملركز االأول القارب )ال�شياد 10( بقيادة النوخذة 
الثاين  امل��رك��ز  على  وح�شل  الرميثي  حممد  احمد 
�شعيد  �شلطان  النوخذة  بقيادة   1 �شمردل  ال��ق��ارب 
77 بقيادة  حارب ونال املركز الثالث القارب زلزال 

النوخذة عمر عبداهلل املرزوقي.
ونال اأبطال اجلولة الثالثة من بطولة دبي لقوارب 
التجديف املحلية 30 قدما ن�شيبا من التكرمي يف 
ليلة احل�شاد يف مهرجان دبي البحري الرتاثي حيث 
�شنا�س  القارب  االأول  ال�شوط  يف  االأول  باملركز  فاز 
وح�شل  املعمري  عامر  ماجد  النوخذة  بقيادة   22
ح�شن  حممود  النوخذة  بقيادة   66 الذهب  القارب 
القارب  اإىل  الثالث  املركز  وذهب  الثاين  املركز  على 
راأ�س اخليمة 8 بقيادة النوخذة نا�شر األكا�س كما مت 
اأبطال ال�شوط الثاين القارب وادي ال�شيجي  تتويج 
9 بقيادة النوخذة �شامل الزحمي والذي اأحرز املركز 
احمد  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   52 دب���ي  وال���ق���ارب  االأول 
 1 املرعي والذي نال املركز الثاين والقارب �شنا�س 

بقيادة النوخذة ماجد املعمري )املركز الثالث(.
اأبطال  اإيل  الكئو�س  تقدمي  التكرمي  ليلة  و�شهدت 
اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة واخل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
فاز  ح��ي��ث  ق��دم��ا   22 املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب 
باملركز االأول القارب زلزال 77 بقيادة النوخذة عمر 
عبداهلل املرزوقي وح�شل على املركز الثاين القارب 
الر�شاء مارين بقيادة النوخذة خلفان �شهيل خلفان 
املهريي بينما احتل املركز الثالث القارب بوطينة 9 

بقيادة النوخذة يو�شف احلمادي.
وك�����ان م�����ش��ك اخل���ت���ام يف ل��ي��ل��ة ال��ت��ت��وي��ج م���ع اغلي 
البطوالت كا�س اآل مكتوم لقوارب التجديف املحلية 
ع�شرة  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  �شهد  وال��ذي  قدما   30
م�شاركة 30 قاربا حيث فاز بالنامو�س واملركز االأول 
املعمري  ماجد  النوخذة  بقيادة   1 �شنا�س  ال��ق��ارب 
70 بقيادة  ال���ق���ارب م���زاح���م  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ون����ال 
املركز  ع��ل��ى  فيما ح�شل  اح��م��دوه  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 
النوخذة  بقيادة   9 ال�شيجي  وادي  ال��ق��ارب  الثالث 

�شامل الزحمي.

الأوىل  الــــدورة  بنجاح  ي�سيد  ــاين  ث ــن  اب
للمهرجان

ث��اين رئي�س جمل�س  ب��ن  ال��ل��واء احمد حممد  وج��ه 
ال�شكر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد 
والفنون رئي�س  للثقافة  اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
دعمه  على  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
دبي  مهرجان  من  االأوىل  للدورة  الكرمية  ورعايته 
للثقافة  دب��ي  هيئة  نظمه  وال��ذي  الرتاثي  البحري 
ن���ادي دبي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  وال��ف��ن��ون )دب���ي للثقافة( 

الدويل للريا�شات البحرية.
وق���ال ب��ن ث���اين اأن احل���دث ح��ق��ق ال��ن��ج��اح املطلوب 
النادي  نظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ب��اق��ات  خ��ا���ش��ة 

ع�شاق  قبل  من  وامل�شاركة  االإق��ب��ال  م�شتوي  م�شيدا 
الرتاثية  ال�شباقات  وحم��ب��ي  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات 
وال��ل��ذي��ن اأ���ش��ه��م��وا يف ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حتقق 
ل��ل��ح��دث وال����ذي ح��ق��ق اأه���داف���ه امل���رج���وة خ��ا���ش��ة يف 
تعريف �شرائح املجتمع باأهمية اإحياء الرتاث ومدي 

تعلق اأهل االإمارات مبا�شي االآباء واالأجداد.
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ووج�����ه 
املتعاونة  اجل��ه��ات  اإىل  ال�شكر  البحرية  للريا�شات 
التظاهرة  اإجن��اح  يف  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  مع 
والدوائر  البحرية  الريا�شية  الثقافية  ال��رتاث��ي��ة 
القيادة  مقدمتها  ويف  دب���ي  ح��ك��وم��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
العامة ل�شرطة دبي وقيادة حر�س ال�شواحل )ال�شرب 
الرابع( وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم وقناة دبي الريا�شية 

وموؤ�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف.

اأبطال ال�سباقات البحرية يف املهرجان:
�شباق القوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما :

را�شد  حم��م��د  را���ش��د  ال��ن��وخ��ذة   33 ب����راق   : االأول 
الرميثي 

ال���ن���وخ���ذة حم��م��د حمد   127 ال��و���ش��ف   : ال���ث���اين 
الغ�شي�س 

ال��ن��وخ��ذة م����روان عبداهلل   170 ال��ث��ال��ث : داح�����س 
املرزوقي.

�سباق القوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما :
حممد  اح��م��د  ال���ن���وخ���ذة   )10 )ال�����ش��ي��اد   : االأول 

الرميثي 
الثاين : �شمردل 1 النوخذة �شلطان �شعيد حارب 

عبداهلل  ع���م���ر  ال����ن����وخ����ذة   77 زل�������زال   : ال���ث���ال���ث 
املرزوقي.

�سباق قوارب التجديف املحلية 30 قدما :
ال�شوط االأول:

االأول: �شنا�س 22 النوخذة ماجد عامر املعمري 
الثاين: الذهب 66 النوخذة حممود ح�شن 

الثالث : راأ�س اخليمة 8 النوخذة نا�شر األكا�س 

ال�سوط الثاين :
االأول: وادي ال�شيجي 9 النوخذة �شامل الزحمي 

الثاين: دبي 52 النوخذة احمد املرعي 
الثالث: �شنا�س 1 النوخذة ماجد املعمري 

�سباق القوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما :
االأول : زلزال 77 النوخذة عمر عبداهلل املرزوقي 

الثاين : الر�شاء مارين 46 النوخذة خلفان �شهيل 
خلفان املهريي 

الثالث : بوطينة 9 النوخذة يو�شف احلمادي.

كا�س اآل مكتوم لقوارب التجديف املحلية 30 قدما :
االأول : �شنا�س 1 النوخذة ماجد املعمري 

الثاين : مزاحم 70 النوخذة احمد احمدوه 
لثالث : وادي ال�شيجي 9 النوخذة �شامل الزحمي

•• العني- الفجر :

تتجه االأنظار ال�شاعة9.50 دقيقة من م�شاء 
االأم��ري في�شل بن فهد، يف  اإىل ملعب  اليوم 
ال�شعودية،  العا�شة  بالريا�س  امللز  منطقة 
وذلك ملتابعة القمة االآ�شيوية املرتقبة ، بني 
الهالل ال�شعودي والعني االإماراتي، يف اإطار 
اجلولة  �شمن  ال��راب��ع��ة  املجموعة  م��ب��اري��ات 
اخلام�شة من دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم.

فوز  اأي  ي�����ش��ج��ل  ال�����ذي مل  ال���ع���ني  وي�����ش��ع��ى 
خارج قواعده يف املناف�شة، اإىل ك�شر القاعدة 
اإيجابية  ب��ن��ت��ي��ج��ة  وال����ع����ودة  ال���ه���الل  اأم������ام 
اإىل  املر�شحني  اأق���رب  جتعله  ال��ري��ا���س،  م��ن 
يتطلع  ح����ني  يف  امل���ج���م���وع���ة،  ع����ن  ال���ت���اأه���ل 

طموحات  نف�س  يحمل  ال��ذي  ال�شعودي  الفريق 
�شيوفه اإىل رد اعتباره اأمام العني الذي ك�شبه يف 
الذهاب بنتيجة 3-1على ملعب القطارة، وتعتر 
املواجهة حتدياً خا�شاً بني جماهري الناديني على 

لقب الزعامة االآ�شيوية.
وي�����درك ال��ف��ري��ق��ان ج���ي���داً م���دى اأه��م��ي��ة نتيجة 
يف  م�شريهما  �شتحدد  وال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة،  م��واج��ه��ة 
القارية،  البطولة  بطاقتي  اإح��دى  على  املناف�شة 
خ�شو�شاً بعد اأن اأ�شبحت حظوظ الفرق االأربعة 
باملجموعة احلديدة �شبه مت�شاوية، حيث يت�شدر 
 7 الرتتيب بر�شيد  االإي��راين جدول  اال�شتقالل 
على  يتفوق  وال��ذي  الو�شيف  العني  يليه  نقاط، 
6 نقاط، ثم  االأه��داف، ولكالهما  الهالل بفارق 

الريان القطري ب- 4 نقاط
وي��دخ��ل ب��ط��ل ال����دوري االإم���ارات���ي م��ب��اراة اليوم 
العادي  والدعم غري  العالية،  باملعنويات  مدججاً 
من جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم برئا�شة 
نهيان،  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
والتي  الوفية،  جماهريه  م��ن  املثالية  وامل�شاندة 

بداأت تتوافد اإىل الريا�س براً وجواً منذ يوم اأم�س 
للوقوف خلف الفريق.

ويتطلع العني اإىل تتويج م��ردوده امل�شرف خالل 
املو�شم احلايل بتاأكيد اأحقيته يف املناف�شة القارية 
اإيجابية، خ�شو�شاً  بنتيجة  الريا�س  والعودة من 
ال���روم���اين ك���وزم���ني مع  امل�����درب  واأن ط��م��وح��ات 
اأك��د على رغبته يف  اأن  بعد  لها،  ح��دود  فريقه ال 
ال��ع��ني، وهو  م��ع  اإجن����ازات غ��ري م�شبوقة  حتقيق 
الدولة،  رئي�س  كاأ�س  بطولتي  على  حالياً  يناف�س 

ودوري اأبطال اآ�شيا.

ملف الحتفالت
واأغلق كوزمني ملف االحتفاالت البنف�شجية بلقب 
الدوري قبل اأربع جوالت من نهاية املناف�شة، بعد 
احتفالية الالعبني باالإجناز عقب الفوز على دبي 
يف اجلولة ال- 22 من دوري املحرتفني االأ�شبوع 
امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ه��ن��اأ ال��الع��ب��ني يف غ��رف��ة تبديل 
املالب�س وطالبهم بتاأجيل فرحتهم حتى يحققوا 
يف  واجلماهري  ال��ن��ادي  اإدارة  وتطلعات  اأهدافهم 
املو�شم احلايل، من خالل الرتكيز على املباريات 

امل�شريية يف االآ�شيوية والكاأ�س.
 تدريبات مغلقة

املعنوي  اجل���ان���ب  ع���ن  ال���ه���الل  اإدارة  ت��غ��ف��ل  ومل 
الهاليل  ال��زع��ي��م  ت��ع��ادل  بعد  خ�شو�شاً  للفريق 
بدون  ال��ت��ع��اون �شلبياً  اأم����ام  اأخ����رياً  امل��ت��وق��ع  غ��ري 
اإذ حر�س االأمري  ال�شعودي،  ب��دوري زين  اأه��داف 
اإقامة ماأدبة ع�شاء  عبدالرحمن بن م�شاعد على 
على �شرف الفريق مبنزله ال�شبت املا�شي، لتاأكيد 

ثقته يف اجلهازين الفني واالإداري والالعبني.
وف��ن��ي��اً ي��ع��ول امل�����درب ال���ك���روات���ي زاالت���ك���و كثرياً 
القحطاين  ي��ا���ش��ر  ف��ري��ق��ه  م��ه��اج��م  ع�����ودة  ع��ل��ى 
التدريبية  امل���درب احل�شة  واأغ��ل��ق  االإ���ش��اب��ة،  م��ن 
االأخرية بعد ربع ال�شاعة االأوىل من اأعني و�شائل 
االإعالم. لو�شع ال�شيناريو الفني املنا�شب ملواجهة 

العني بالريا�س.

لغة الأرقام
ال���ف���وز على  ال���ع���ني جن���ح يف حت��ق��ي��ق  اأن  ي���ذك���ر 
اأبطال  دوري  يف  واجههم  الذين  مناف�شيه  جميع 
يف  ف��از  حيث  بالقطارة  ملعبه  على   2013 اآ�شيا 

 ،1-3 ال�����ش��ع��ودي  ال��ه��الل  ع��ل��ى  االأوىل  اجل��ول��ة 
وعلى الريان القطري بنتيجة 2-1، يف حني مل 
ي�شجل البنف�شج اأي فوز خارج ملعبه، اإذ خ�شر اأمام 
2-�شفر  القطري  والريان  االإي��راين  اال�شتقالل 
هي  اليوم  مواجهة  وتعتر  التوايل..  و2-1على 
اأن  قبل  ملعبه،  خ���ارج  للفريق  االأخ���ري  االخ��ت��ب��ار 
ال�شهر  نهاية  ب��ال��ق��ط��ارة  اال���ش��ت��ق��الل  ي�شت�شيف 
اجل�����اري. اأم����ا ال���ه���الل ف��ق��د ���ش��ج��ل ال���ف���وز خارج 
ملعبه على ح�شاب اال�شتقالل االإيراين يف اجلولة 
املا�شية بنتيجة1-�شفر، ولكنه خ�شر على ملعبه 
يخ�شر  اأن  قبل   ،2-1 بنتيجة  الفريق  نف�س  من 
الريان يف  3-1، ويك�شب  القطارة  العني يف  اأم��ام 

الريا�س بنتيجة 1-3. 

اجلا�سر: مواجهة �سعبة 
ال�شعودي،  الهالل  نادي  اإدارة  عر ع�شو جمل�س 
نادي  ببعثة  ترحيبه  ع��ن  اجل��ا���ش��ر،  ع��ب��دال��ك��رمي 
عمق  على  م��وؤك��داً  ال�شعودية،  الريا�س  يف  العني 
منوهاً  ال��ن��ادي��ني،  جتمع  التي  الوطيدة  العالقة 
ال�شتقبال  التجهيزات  اأن  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
ال�شعودية م�شت على  االأول  بلدهم  العيناوية يف 
اأ�شحاب  �شيوفنا  ك��ل  ن��ع��ت��ر  ون��ح��ن  ج��ي��د  ن��ح��و 
التقدير  كل  وي�شتحق  والعني فريق كبري  ال��دار، 
�شفوف  يف  املحتملة  الغيابات  وع��ن   . واالح���رتام 
ال��ت��ي حلقت  ب��ظ��روف االإ���ش��اب��ات  ال��ف��ري��ق قيا�شاً 
جانب  اإىل  الفرج،  و�شلمان  العابد  بنواف  اأخ��رياً 
ع����ودة ي��ا���ش��ر ال��ق��ح��ط��اين، ق����ال: ال��ف��ري��ق يف اأمت 
اجلاهزية ملواجهة العني، واالإ�شابات التي حلقت 
بالالعبني عبارة عن كدمات خفيفة قد ال توؤثر 
امل���ب���اراة االآ���ش��ي��وي��ة، وفيما  ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
جيدة  درج��ة  بلغ  فلقد  القحطاين  بيا�شر  يتعلق 
يف  اأمر م�شاركتهم جميعاً  اأن  من اجلاهزية غري 

املواجهة يبقى بيد املدير الفني للفريق . 

نادي  بعثة  ل��ظ��روف  ال��ه��الل  اإدارة  تفهم  وح���ول 
ال��ع��ني وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��اأج��ي��ل م��وع��دي املوؤمتر 
ال�شحفي واالجتماع الفني، قال: كما ذكرت لكم 
باأن عالقة الفريقني تبقى را�شخة، ونحن ندرك 
وامل�شريية  احلا�شمة  اليوم  م��ب��اراة  اأهمية  جيداً 
ويف  واالإم���ارات���ي،  ال�����ش��ع��ودي  للفريقني  بالن�شبة 
دائماً  ت�����ش��ع��ى  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  االأن���دي���ة  اأن  اع��ت��ق��ادي 
خ�شو�شاً  لالأ�شقاء  ال��راح��ة  �شبل  ك��ل  تهيئة  اإىل 
اأن ي��ق��دم العني  يف امل��ب��اري��ات اخل��ارج��ي��ة، ون��اأم��ل 
القمة  املنتظر يف مباراة  الفني  امل�شتوى  والهالل 
اخلليجية، والذي يوؤكد اأحقيتهما يف التاأهل اإىل 

دور ال- 16 من دوي اأبطال اآ�شيا .
مرحلة  ي��ع��ي�����س  ال���ه���الل  اأن  اجل���ا����ش���ر:  واأو�����ش����ح 
املهم  ال��ف��وز  بعد  خ�شو�شاً  ج��ي��دة،  فني  ا�شتقرار 
اال�شتقالل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  اأخ������رياً  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي 
النتيجة  اأن  اع��ت��ق��ادي  ط��ه��ران، ويف  االإي����راين يف 
على  املناف�شة  اإىل  الفريق  اأع��ادت  التي  االإيجابية 
اإحدى بطاقتي املجموعة احلديدة ، �شتعزز كثرياً 
امل�شرف  امل���ردود  ملتابعة  الالعبني  معنويات  م��ن 
واالأداء القوي برغبة كبرية يف التاأهل اإىل املرحلة 

التالية من البطولة االآ�شيوية .
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ���ش��وؤال ح���ول م��اأدب��ة ال��ع�����ش��اء التي 
بن  عبدالرحمن  االأم���ري  ال��ن��ادي  رئي�س  اأق��ام��ه��ا 
املعنويات  لتعزيز  املا�شي  ال�شبت  للفريق  م�شاعد 

قبل مواجهة العني، قال: دائماً ما يحظى الفريق 
بدعم كبري من �شمو رئي�س النادي، ودعوته ملاأدبة 
اأم��راً جديداً، بقدر ما تعر عن  الع�شاء ال تعتر 
الفريق،  يف  ال��ع��ائ��ل��ة  روح  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه 
وتهيئة الظروف التي متكن الالعبني من تقدمي 

االأف�شل خالل اال�شتحقاقات املقبلة .
اأف�����ش��ل حاالته  ال��ه��الل يف  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  وزاد: 
الفنية والبدنية اأمام العني، خ�شو�شاً بعد نتيجة 
التعادل ال�شلبي التي انتهت عليها مباراته االأخرية 
تلك  تكون  اأن  ونتمنى  زي��ن،  ب��دوري  التعاون  مع 
يتطلعون  الذين  لالعبني،  كبرياً  دافعاً  النتيجة 
اإىل التعوي�س يف مباراة اليوم من خالل حتقيق 
الفريق يف  �شيعزز من حظوظ  ال��ذي  املهم  الفوز 

التاأهل اإىل املرحلة التالية .

2000 م�سجع عيناوي ي�ساندون الزعيم يف 
امللز

مت حتديد2000 كر�شًي، جلماهري نادي العني، 
ع��ل��ى م���درج���ات م��ل��ع��ب االأم�����ري ف��ي�����ش��ل ب���ن فهد 
واأك���دت  م�شجعاً،   22500 لنحو  يت�شع  ال���ذي 
اأ�شباب  ال�شعودي جاهزيتها لتوفري  الهالل  اإدارة 
املباراة  ب��امل��ل��ع��ب، يف  ال��ن��ادي��ني  ال���راح���ة جل��م��ه��ور 
بامللعب   17 رق��م  البوابة  حتديد  مت  كما  املهمة، 
االإ�شتاد،  اإىل  ال�شيف  ال��ف��ري��ق  جمهور  ل��دخ��ول 

عقدت اللجنة املنبثقة عن اللجنة العليا املنظمة لفعاليات �شباق االندية 
للثقافة والفنون يف دورتها الثاين اجتماعا لها بنادي ال�شارقة الريا�شي 
للمدينة  العام  املدير  اللجنة  ع�شو  جر�س  بن  حمدان  حممد  برئا�شة 
اجلامعية وبح�شور املهند�س ح�شن التفاق ويا�شر الدوخي ع�شوا اللجنة 
اخلا�شة  الرتتيبات  خمتلف  بحثت  االج��ت��م��اع  م��ق��رر  حما�شي  وجا�شر 
باحلفل اخلتامي لفعاليات ال�شباق والذي من املقرر عقده يف منت�شف 
�شهر مايو املقبل مبدينة ال�شارقة. ويف بداية االجتماع اأكد حممد حمدان 
العليا  اللجنة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  على  جر�س  بن 

للرقي بامل�شتوى الثقايف ملنت�شبي االأندية واملراكز الثقافية واالجتماعية 
واملختلفة باإمارة ال�شارقة واأ�شار اإىل اأن مبادرة نادي ال�شارقة الريا�شي 
التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  تنظيمها  وت��وا���ش��ل  امل�شابقة  ه��ذه  ب��اإط��الق 
لتعزيز  الرامية  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأه��داف  مع  من�شجمة  تاأتي 
الريا�شية وحتقيقا  اأدواره��ا  اإىل جنب مع  الثقافية جنبا  االأندية  اأدوار 
لروؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه م�شيدا بحر�س 
توفري  �شبيل  يف  واملعنوية  امل��ادي��ة  اإمكانياته  جميع  و�شع  على  ال��ن��ادي 

والتي  امل�شاركة  اأن عدد اجلهات  اإىل  وا�شار  ال�شباق.  النجاح لهذا  فر�س 
ت�شل اإىل ع�شرين نادي ومركز ميثلهم 301 تدعو اإىل اأهمية االعداد 
اجليد لتنظيم حفل ختام يليق بهذه الكوكبة من الريا�شيني الثقافيني 
الذين �شاركوا يف خمتلف فئات ال�شباق. وتناول املجتمعون و�شع خمتلف 
اللم�شات حلفل اخلتام من خالل فقرات احلفل املعرة عن روح ال�شباق 
املدعوة موؤكدين على  وال�شخ�شيات  فئة  الفائزين يف كل  تكرمي  ونظام 
اأهمية دعوة اجلمهور للم�شاركة يف هذه االحتفالية التي �شتخ�ش�س لها 

فقرات مميزة بجانب جوائز اجلمهور التي �شتوزع على احلا�شرين.

جلنة �صباق الأندية تبحث ترتيبات احلفل اخلتامي واآليات تكرمي الفائزين
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العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: زافكو كار�سبا  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل 31 ج ملك �شين�شت مول - جمريا- ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 653159  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1075330 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى  ب��ت��اري��خ 2013/4/03  دب��ي  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/4/03
وم�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
دبي-   بر  م��زاي��ا-  مركز  ملك   1001 رق��م  مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون 
امل�شتندات واالأوراق  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: زافكو كافيه  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل  ج 10 ملك �شين�شت مول - جمريا- ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 653158  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1075329 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى  ب��ت��اري��خ 2013/4/03  دب��ي  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/4/03
وم�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
دبي-   بر  م��زاي��ا-  مركز  ملك   1001 رق��م  مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون 
امل�شتندات واالأوراق  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جريت�س يونيتا�س دورز )�س.ذ.م.م(.
العنوان: م�شتودع رقم )14( ملك هنادي للتجارة- جممع دبي لال�شتثمار   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    635209 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1054985 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/06 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ا�سعد 
عبا�س و�سركاه ) حما�سبون قانونيون( ، العنوان: مكتب رقم 2606 ملك فخر 
الدين للعقارات - بر دبي- برج خليفة   هاتف: 4329083 04 فاك�س/4329084 04 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  امل�شفي:الكتبي  ا�شم 
رقم 1001 ملك مركز مزايا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 
تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04
امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية زافكو كار�سبا  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/4/03 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  امل�شفي:الكتبي  ا�شم 
رقم 1001 ملك مركز مزايا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 
تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04
وذلك مبوجب  لت�شفيةزافكو كافيه )�ــس.ذ.م.م(  اأع��اله  املذكور  امل�شفي 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/4/03 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ا�سعد عبا�س و�سركاه ) حما�سبون قانونيون( ،
 العنوان: مكتب رقم 2606 ملك فخر الدين للعقارات - بر دبي- برج خليفة 
هاتف: 4329083 04 فاك�س/4329084 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جريت�س 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  )�ـــس.ذ.م.م(  دورز  يونيتا�س 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/6 وعلى  2013/3/6 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
يف الدعوى رقم 2012/1236    

يو�شف  ال�شيد/  اجلابري  حممدعبداهلل  عدنان  اخلبري  يعلن  بهذا 
اع���اله وذل���ك حل�شور  ال��دع��وى  امل��دع��ى عليه يف يف  �شكري احل���داد 
اجتماع اخلرة يف العنوان التايل: �شارع ال�شالم- مقابل بنك االحتاد 
االحد  ي��وم  وذل���ك  اب��وظ��ب��ي-   )1403( مكتب   14 الطابق  ال��وط��ن��ي- 
املوافق 2013/4/28 وذلك يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا لال�شتف�شار 

نرجو االت�شال على الرقم 050/6160729
اخلبري املنتدب/ عدنان حممد اجلابري

اعالن اجتماع خربة 

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي���ج���ارات   )  2013/421( رق���م  الق�شية   يف  ت��ق��رر  ل��ق��د 
االوىل  اللجنة  ابوظبي(   ( االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام 
وذلك  ال��ع��ق��اري��ة،  االول  اخلليج  �شركة  امل��دع��ي/  م��ن  وامل��رف��وع��ة 
اعالن املدعى عليه /بور هاو�س انرتنا�شيونال للعقارات وميثلها/ 
�شامل عتيق الرميثي ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/5/8 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  10774 بتاريخ   2013/4/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/128 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ عبدالعزيز ايت ابراهيم اجلن�شية: املغرب املنفذ �شده : �شركة 
بيت الريف العمال اال�شباغ واجلب�س اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:   
�شركة بيت الريف العمال اال�شباغ واجلب�س اجلن�شية: االمارات    عنوانه: 
ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  جز-  عم   2012/1077 رقم  الدعوى  يف 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/02 املوافق  اخلمي�س  يوم 
باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي   
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1216 /2010   ت  ك- اأظ ب

واخرون  �شعيد  حممد  �شند  ميثلها  القاب�شة  مر�شد  بن  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية:االمارات مدعي عليه: جراند الك�شندر دونالد واخرون  اجلن�شية: 
جراند  اعالنه/  املطلوب  ال�شراكة  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  ا�شرتاليا 
الك�شندر دونالد اجلن�شية: ا�شرتاليا عنوانه: بالن�شر)باعادة الدعوى لل�شري- 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  م�شاء( 
االثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�   الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1216 /2010   ت  ك- اأظ ب

واخرون  �شعيد  حممد  �شند  ميثلها  القاب�شة  مر�شد  بن  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية:االمارات مدعي عليه: عماد حممد علي زهراوي واخرون  اجلن�شية: 
�شوريا   مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد ال�شراكة املطلوب اعالنه/  عماد حممد 
لل�شري-  الدعوى  )باعادة  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  زهراوي  علي 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  م�شاء( 
االثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�   الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة ليمنار للتكييف ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: كو�شني 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية 
مطالبة مببلغ 379572 درهم  املطلوب اعالنه/  بونا�شي بارامبو �شوريندران 
�شاجي اجلن�شية: الهند  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/1 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ 2013/4/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  526/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : وي�شرتيدج ليمتد ذ.م.م منطقة حرة جبل علي - �شركة دولية رو�شية  اجلن�شية 
- اجلن�شية: رو�شيا امل�شتاأنف عليه:�شركة هيدرا العقارية واخرون اجلن�شية: االمارات 
مو�شوع اال�شتئناف : تعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا بف�شخ اتفاقية البالغه 
قيمتها 14.095.354 درهم مطالبة مالية مببلغ درهم + تعوي�س مببلغ 1.500.000درهم 
+ فائدة مبلغ 105.000 درهم 4.328.656.20 املطلوب اعالنه/املكعب للو�شاطة العقارية 
اجلن�شية: االمارات   العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/2042 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 28 
/2013/4 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك 

التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  477 /2013   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ وفاء ابراهيم يو�شف ابو زور اجلن�شية: االردن  مدعي عليه: حممد 
عمر ابو عا�شي اجلن�شية: االردن   مو�شوع الدعوى: اثبات طالق   املطلوب 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االردن  اجلن�شية:  ابوعا�شي  عمر  اعالنه/حممد 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/2
دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�   الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  900 /2013   عم  جز- م ع-ب- اأظ

ال�شودان  مدعي عليه: كافترييا  مدعي/ بدوي ح�شن عمر خليل اجلن�شية: 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الطابية 
اعالنه/كافترييا الطابية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/01 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�   الرابعة  الدائرة 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مزيد مول 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  385 /2013   عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شاهد ح�شني حممد ح�شني اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: يا�شر 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  والبال�شرت  والرخام  البالط  العمال  ح�شني 
البالط  يا�شر ح�شني العمال  اعالنه/  املطلوب  الدعوى: م�شتحقات عمالية 
والرخام والبال�شرت اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/4/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�   الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  306 /2013   جت كل-م ت-ب- اأظ

 املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
كوريا  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  البال�شرت  العمال  االميان  مدعي/ 
ال�شني جيلني ملقاوالت البناء واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
البناء  ملقاوالت  جيلني  ال�شني  كوريا  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم   130.532 مالية 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/01 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�   الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  الكائنة   - االبتدائية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2666 /2012   جت كل-م ت-ب- اأظ

 املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
علي  ح�شني  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  اال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  مدعي/ 
قاراغويل اجلن�شية: امريكا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 5520000 درهم   
املطلوب اعالنه/ ح�شني علي قاراغويل اجلن�شية: امريكا  عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 
الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الثالثة ب�  حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان 
امل�شتنداتك  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد خوكان 
بنجالدي�س   - ع���ب���دامل���ن���ان 
�شفره   ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم     )149417(�شادر 
من بنجالدي�س    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/4729711

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دة   امل�������دع�������وة/ امي�����ان 
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ي�شعى  حيث  ارينا  اليانز  ملعب  اىل  الثالثاء  اليوم  االنظار  تتجه 
ميونيخ  بايرن  م�شيفه  معقل  من  العودة  اىل  اال�شباين  بر�شلونة 
االملاين باقل ا�شرار ممكنة، وذلك عندما يتواجه الطرفان يف ذهاب 

الدور ن�شف النهائي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويدخل بر�شلونة اىل موقعته النارية مع م�شيفه البافاري ال�شاعي 
والكاأ�س  ال�����دوري  ب��ث��الث��ي��ة  ي��ت��وج  امل���اين  ف��ري��ق  اول  ي��ك��ون  ان  اىل 
املحليني وبلقب اوروبي يف املو�شم ذاته من اجل ان مينح مدربه يوب 
هاينكي�س اف�شل هدية وداع قبل ان يرتك من�شبه ملدرب بر�شلونة 
ال�شابق جو�شيب غوارديوال، اللقاء وهو يدرك انه عانى هذا املو�شم 
خارج قواعده حيث خ�شر يف الدور االول امام �شلتيك اال�شكتلندي 
ام��ام ميالن االيطايل )�شفر-2  الثاين  ال��دور  )1-2( ويف ذه��اب 
قبل ان يفوز ايابا 4-�شفر(، كما بلغ دور االربعة دون ان يفوز على 

باري�س �شان جرمان الفرن�شي )2-2 ذهابا يف باري�س و1-1 ايابا 
يف بر�شلونة(.

ال��دوري املحلي  بالن�شبة ال�شحاب االر�س الذين ح�شموا لقب  اما 
وبلغوا اي�شا نهائي الكاأ�س، فهم يف قمة عطائهم اذ بلغوا دور االربعة 
بعد ان اطاحوا بيوفنتو�س االيطايل بالفوز عليه ذهابا وايابا بنتيجة 
امام  ار�شهم �شوى مرة واحدة  2-�شفر ومل يخ�شروا على  واحدة 
الثاين ب�شبب تراخي  اياب الدور  ار�شنال االنكليزي )�شفر-2( يف 

العبيهم نتيجة ح�شمهم لقاء الذهاب يف لندن 1-3.
ويبدو بايرن على امت اال�شتعداد للثاأر من النادي الكاتالوين الذي 
اطاح به من الدور ربع النهائي للم�شابقة مو�شم 2009-2008 
حني اكت�شحه ذهابا 4-�شفر يف كامب نو قبل التعادل ايابا 1-1، 
اذ يقدم النادي البافاري اداء هجوميا رائعا يف االونة االخرية حيث 

�شجل 20 هدفا يف مبارياته االربع االخرية يف الدوري ا�شافة اىل 
اكت�شاحه فرايبورغ 6-1 يف ن�شف نهائي الكاأ�س وهي نف�س النتيجة 
التي انتهت عليها مباراته االخرية ام�س االول ال�شبت امام هانوفر 

يف الدوري.
واملح مدرب بايرن هاينكي�س اىل انه �شي�شرك الثنائي ماريو غوميز 
والبريويف املخ�شرم كالوديو بيتزارو يف مباراة غد، اي انه �شيعتمد 

على ت�شكيلة 2-4-4 عو�شا عن 1-3-2-4 التي يعتمدها عادة.
وياأتي قرار هاينيك�س بعد االداء الذي قدمه غوميز وبيتزارو امام 
اذ  لاليقاف،  ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  غياب  ظل  يف  هانوفر 
اللذين  الهدفني  كرتي  ال��ث��اين  م��رر  كما  ثنائية  منهما  ك��ل  �شجل 
فولف�شبورغ  �شباك  دك  ال��ذي  ال�شابق  �شتوتغارت  مهاجم  �شجلهما 

بثالثية خالل �شت دقائق االربعاء املا�شي يف ن�شف نهائي الكاأ�س.

الب���ر�ص��ا والباي���رن يف ملحم���ة كروي����ة الي�����وم

ح�شدت االمارات املركز الثاين يف البطولة االوىل ل�شطرنح احتاد اجلامعات العربية 
التي اختتمت م�شاء ام�س يف فندق نادي �شباط القوات امل�شلحة. وجاءت م�شر يف املركز 
االول واليمن يف املركز الثالث بالن�شبة لفرق الطالب. كما ح�شلت االمارات على املركز 
الثاين وم�شر على املركز االول وفل�شطني على املركز الثالث بالن�شبة لفرق الطالبات. 
البطولة الول مرة  الدولة نظم  العايل يف  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  االحت��اد  وك��ان 
البحرين  �شبع دول هي  و�شاركت فيها  ملدة يومني  العربية  تاريخ احتاد اجلامعات  يف 

واليمن واالمارات وفل�شطني و�شوريا وم�شر وليبيا.

الإمارات يف املركز الثاين لبطولة 
�صطرجن اجلامعات العربية

ثمن رعاية ودعم فالح بن زايد واأ�ساد بامل�ساهمني يف النجاح 

نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو ير�صم خطة املو�صم املقبل

توا�سل فعاليات مهرجان الغربية للريا�سات املائية 

م�صاركة فاعلة جلهاز حماية املن�صاآت واملرافق احليوية للتعريف بربنامج )بحار(

حفل الفتتاح يقام م�ساء بح�سور نخبة من ال�سخ�سيات

انطالق فعاليات ملتقى ال�صالم والريا�صة اليوم بدبي ب�3 ور�س 
عمل وجل�صة خا�صة ل�صتعرا�س اأف�صل التجارب 

يوؤرخ تاريخها واأبرز روادها وداعميها 

نا�صر بن حمد يوجه املكتب الإعالمي لإ�صدار كتاب 
يت�صمن تاريخ ريا�صة الفرو�صية يف البحرين

اأ�شاد �شعيد بن حوفان املن�شوري نائب رئي�س 
اخليل  ل�����ش��ب��اق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
والبولو برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�شباق 
اخليل والبولو بالرعاية والدعم الالحمدود 
من �شموه وارجع كل جناحات مو�شم النادي 
�شموه  واه��ت��م��ام  ل��رع��اي��ة   2013-2012
وتوجيهاته ال�شديدة التي �شكلت نقلة نوعية 
ولريا�شة  ع���ام  ب�شكل  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ري��ا���ش��ة 
البولو ب�شكل خا�س برتجمة توجيهات �شموه 
للبطوالت  ال��ن��ج��اح  متطلبات  ك��اف��ه  بتوفري 
واخلريية  واالإن�شانية  الريا�شية  والفعاليات 
التي احت�شنها ونظمها هذا ال�شرح الريا�شي 
عن  ون��ي��اب��ة  با�شمه  ال�شكر  م��وج��ه��اً  ال��ك��ب��ري، 
فيه  ال��ع��ام��ل��ني  وك��اف��ة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
والتقدير  ال�شكر  اللعبة  واأ���ش��رة  والالعبني 

ل�شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان.
بداأت  قد  النادي  اإدارة  اأن  بن حوفان  وك�شف 
باإعداد برنامج املو�شم املقبل من االآن ور�شم 
بالتاأكيد  واأ���ش��اف  العام  م��دار  على  خريطته 
اأن�شطته  بكافة  حافاًل  املقبل  املو�شم  �شيكون 
من بطوالت متعددة ومتنوعة هذا باالإ�شافة 
لالأن�شطة اخلريية والفعاليات امل�شاحبة التي 
نحر�س على اإقامتها على هام�س كل بطولة 
ي�شتقطب  وال���ذي  ال��ن��ادي  يحت�شنه  وح���دث 
اللعبة  ن�����ش��ر  زي�����ادة  وي�����ش��ه��م يف  اجل��م��اه��ري 
والفرو�شية  البولو  ريا�شة  باأهمية  وال��وع��ي 
ال��ع��دي��د من  اإىل ح��ر���س  اإ���ش��اف��ة  ب�شكل ع��ام 
للنادي  وال��دع��م  بالتواجد  وقادتنا  �شيوخنا 
والعديد  امل�شئولني  م��ن  وك��ذل��ك  واأن�شطته 
للتواجد  الدبلوما�شي  ال�شلك  رج���االت  م��ن 
الدوائر  من  العديد  وجلب  االأح���داث  بقلب 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة الأح����داث 
امل�شاهمة  الكبري يف  النادي ودورهم  واأن�شطة 
يف اإجناح تنفيذ ا�شرتاتيجيتنا على مدار العام 
اأبو ظبي الريا�شي هذا  ومبقدمتهم جمل�س 
اإىل جانب و�شائل االإعالم املحلية واخلارجية 
كل  منا  فلهم  النجاح  يف  الرئي�شني  ال�شركاء 

التقدير والثناء.
واأو�شح بن حوفان اأن اأبواب النادي مفتوحة 
الفعاليات  كافة  ال�شتقبال  ال��ع��ام  م��دار  على 
مبن�شاأته  البولو  ولعبة  الريا�شية  واالأل��ع��اب 
اأجهزة  وب��وج��ود  وامل��ت��ع��ددة  املميزة  ومالعبه 
فنية واإداري��ة وطبية ، ومل يخفي بن حوفان 
ال��دوام عن  البحث على  يف ختام حديثه عن 
خ��ي��ول ج���دد اإ���ش��اف��ة ل��ل��خ��ي��ول امل��ت��واج��دة يف 
يواكب  ج��دي��د  ك��ل  ه��و  مل��ا  �شعينا  ال���ن���ادي يف 

ريا�شة الفرو�شية. 

•• املنطقة الغربية – الفجر : 

للريا�شات  الغربية  مهرجان  فعاليات  توا�شلت 
مدينة  �شاطئ  على  ُيقام  وال��ذي  املائية2013 
املرفاأ ، حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الغربية،  املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
الغربية  املنطقة  تنمية  جمل�س  م��ن  ومب��ب��ادرة 
وتنظيم نادي الغربية الريا�شي، ونادي اأبوظبي 

للريا�شات ال�شراعية واليخوت.

حمالت توعية لزوار املهرجان
والهيئات  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  ح��ر���ش��ت 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  واملجتمعية  احلكومية 
للريا�شات  الغربية  ملهرجان  اخلام�شة  ال���دورة 
املن�شاآت  ح��م��اي��ة  ج��ه��از  وم��ن��ه��ا   ،2013 امل��ائ��ي��ة 
لرواد  من�شة  افتتح  ال��ذي  وال�شواحل  احليوية 
ن�����ش��اط��ات حملة ) بحار(  ك��ج��زء م��ن  امل��ه��رج��ان 
اأكر  لهذا العام والتي ت�شاعد على التفاعل مع 
وا�شراكهم  الدولة  يف  اجلمهور  من  ممكن  ع��دد 
وتهدف  البحرية،  الق�شايا  ح��ول  املناق�شات  يف 
ال�شالمة  مببادئ  العام  الوعي  رف��ع  اىل  املن�شة 
البيئية يف خمتلف  وامل�شوؤولية  البحري  واالمن 

اأرجاء الدولة ، وتاأتي م�شاركة اجلهاز يف املنطقة 
اىل  تهدف  التي  ا�شرتاتيجيته  �شمن  الغربية 
ال��ت��واج��د يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي الت��ق��ل اأهمية 
ع���ن م��ن��اط��ق ال���دول���ة االخ�����رى ك��م��ا ت�����ش��اه��م يف 
تعريف جمتمع الغربية مبهام وواجبات اجلهاز 

باال�شافة اىل احلمالت التي يقوم بها �شنويا.

دورة ا�ستثنائية من املهرجان 
اأبدى اجلمهور اعجابه مبا مت تقدميه لهم من 
باقات ترفيهية، واأعربوا عن �شاعدتهم باحل�شور 
والتي  اخلام�شة،  ال���دورة  فعاليات  يف  وامل�شاركة 
تاريخ  ال����دورات يف  اأف�����ش��ل  م��ن  ب��اأن��ه��ا  و�شفوها 

املهرجان. 
حيث قالت وفاء احلمادي التي جاءت مع اأ�شرتها 
العام  ه��ذا  العامة  االأج����واء  امل��ه��رج��ان:  حل�شور 
مبهجة للغاية، وهذه هي ال�شنة اخلام�شة التي 
اح�شر فيها املهرجان، لقد مل�شت امل�شتوى املتطور 
لفعاليات املهرجان حيث هناك تركيز كبري على 
كما  ب��االأط��ف��ال،  اخلا�شة  والفعاليات  االأن�شطة 
اأ�شعدين توافد الكثري من اأبناء الدولة مل�شاهدة 
هذا العر�س االجتماعي الريا�شي الذي ا�شتمتع 
به اأي�شاً ال�شياح املتواجدون معنا يف املرفاأ، وبال 

�شك، اإن املهرجان يعمل على التعريف باملنطقة 
الغربية وعادات وتقاليد �شكانها ، وبدوري اأ�شكر 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��ه��رج��ان، واأح��ي��ي��ه��م ع��ل��ى هذا 
التنظيم الرائع وتوفري كل ما يتمناه الزائر من 

فعاليات وخدمات عالية امل�شتوى.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال حم��م��د ال��ع��ب��ي��ديل اأح�����د زوار 
لقد  امل��ائ��ي��ة:  الريا�شات  حمبي  وم��ن  امل��ه��رج��ان 
يومه  منذ  امل��ه��رج��ان  يف  ال��ت��واج��د  على  حر�شت 
متابعة  يف  وا���ش��دق��ائ��ي  ا�شتمتعت  ل��ق��د  االأول، 
ا�شتمتعنا  حيث  ال��رائ��ع  الريا�شي  احل���دث  ه��ذا 
�شباق  وخ�شو�شاً  املبهرة،  الريا�شية  باملناف�شات 
وقد   ، )ري��ج��ات��ا(  احل��دي��ث��ة  ال�شراعية  ال��ق��وارب 
املت�شابقون  اأبداها  التي  الفذة  املهارات  اأذهلتني 
على  من  م�شاهدتهم  كانت  لقد   ، قواربهم  على 

�شاطئ املرفاأ متعة ال تو�شف. 

توا�سل مباريات كرة القدم ال�ساطئية
توا�شلت مناف�شات كرة القدم ال�شاطئية باقامة 
العمليات  ف���ري���ق  ح��ق��ق  ح��ي��ث  واح������دة  م����ب����اراة 
املنطقة  م�شت�شفيات  على  كبريا  ف��وزا  ال�شرطية 
ال��غ��رب��ي��ة ب�����ش��ت��ة اأه�����داف م��ق��اب��ل ه��دف��ني ، هذا 
يلتقي  حيث  البطولة  مباريات  ت�شتكمل  و�شوف 

فريق االحتاد مع اأ�شدقاء رونالدو ، ويف املباراة 
ال��ث��ان��ي��ة ي��ل��ع��ب ف��ري��ق ) ال�������دوالرز( م���ع فريق 
التحدي، كما يواجه فريق �شعبوط نظريه فريق 
دائرة الكهرباء ، ويلعب فريق الغربية للريا�شات 
املائية مع فريق �شاملني، وتختتم املناف�شات بلقاء 

منتظر بني فريقي زلزال وبني يا�س. 

اقبال جماهريي لفت 
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي مدير 
اجلماهريي  ب��االق��ب��ال  �شعداء  نحن  امل��ه��رج��ان: 
اأعدادا  االآن ونتوقع  املهرجان حتى  الذي �شهده 
اأك��ر من ال��زوار خالل االأي��ام املتبقية من عمر 
يكن  ال��ن��ج��اح مل  ه���ذا  اأن  م�����ش��ي��ف��ا   ، امل��ه��رج��ان 
ليتحقق لوال تعاون الرعاة واملنظمني واجلهات 
بهذا  املهرجان  اظ��ه��ار  على  وامل�شاركة  الداعمة 
اأن املهرجان  ال�شكل الرائع. واأ�شار املزروعي اىل 
م�شتمر حتى يوم ال�شبت القادم ، واجلمهور على 
مناف�شات  �شتنطلق  ح��ي��ث  ال��ت��ح��دي  م��ع  م��وع��د 
ال���ك���اي���اك، مب�شاركة  و���ش��ب��اق  ����ش���ريف،  ال��ك��اي��ت 
ريا�شيني حمليني وعامليني، باال�شافة اىل اقامة 
والذي  قدما   60 فئة  ال�شراعية  املحامل  �شباق 

يقام الأول مرة يف املنطقة الغربية.

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  حتت رعاية �شمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي لريا�شي، 
ال�شالم  ملتقى  فعاليات  الثالثاء  اليوم  �شباح  تنطلق 
دبي  ينظمه جمل�س  الذي   ،  2013 دبي  والريا�شة- 
والريا�شة  ال�����ش��الم  منظمة  م��ع  بالتعاون  الريا�شي 
الدولية ملدة يومني يف فندق جي دبليو ماركيز بدبي 
 ، امل�شتدام  ال�شالم  نبني   .. بالريا�شة  معا  �شعار  حتت 
وي��ع��د احل���دث االأ���ش��خ��م م��ن ن��وع��ه وي��ق��ام الأول مرة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق االأو�����ش����ط مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 

ال�شخ�شيات الريا�شية العربية والعاملية.
ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  الر�شمي  االف��ت��ت��اح  حفل  وي��ق��ام 
القيادات  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة  م�������ش���اء،  وال��ن�����ش��ف 
وال�شخ�شيات البارزة، ويت�شمن احلفل كلمات ر�شمية 
واأفالم مت اإعدادها عر كوارد وطنية �شابة الإبراز دبي 
ودولة االإمارات العربية يف اإر�شاء مفاهيم ال�شالم عر 
واأبطال  �شفراء  تكرمي  اأي�شا  يتم  اأن  على   ، الريا�شة 

ال�شالم والريا�شة الدوليني.

روؤية القيادة نحو ال�سالم والريا�سة
والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  يف  امللتقى  فعاليات  تنطلق 
�شباحا باإقامة 3 ور�س عمل بالتزامن يف نف�س الوقت 
تتوا�شل حتى ال�شاعة 2:30 ظهرا، حيث تقام الور�شة 
والريا�شة  ال�شالم  نحو  القيادة  روؤي��ة  بعنوان  االأوىل 
العربية  ال��ق��ي��ادات  روؤي���ة  على  التعرف  خاللها  وي��ت��م 
نوال  العاملي، ويتحدث فيها: معايل  ال�شالم  لتحقيق 
الدولية، معايل  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  املتوكل 
ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي االأمني العام ال�شابق 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي والعامري فاروق 
امل�شرية،  الريا�شة  ل�شوؤون  الدولية  وزي��ر  العامري 

ويدير اجلل�شة: د.خليفة ال�شعايل ع�شو جمل�س اأمناء 
جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي .

معا لنبني ال�سالم امل�ستدام
ال�شالم  لنبني  معا  بعنوان  الثانية  العمل  ور�شة  تقام 
ال�����ش��رك��اء لتحقيق  اأه���م  ب��ح��ث  ، وي��ت��م فيها  امل�����ش��ت��دام 
بينهم، ويتحدث  والتوا�شل  الرتابط  واهمية  ال�شالم 
يف ال��ور���ش��ة: م��ع��ايل ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ق��ائ��د عام 
�شرطة دبي، رمي اأ�شعد اخلبرية االقت�شادية ونا�شطة 
ع�شو  احلجري  �شيف  د.  بال�شعودية،  امل��راأة  حقوق  يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة ق��ط��ر، وي���دي���ر اجل��ل�����ش��ة االإع����الم����ي كيفن 

روبرت.

ر�سد التحديات
فيما تقام ور�شة العمل الثالثة بعنوان ر�شد التحديات 
املنا�شبة  وال��رام��ج  امل���ب���ادرات  حت��دي��د  فيها  و�شيتم   ،
فيها:  ويتحدث   ، والريا�شية  ال�شالم  قيم  لرت�شيخ 
رانيا علواين بطلة منظمة ال�شالم والريا�شة، حم�س 
�شيف الهاملي رئي�س املركز الدويل ملكافحة التطرف 
وقائد  والريا�شة  ال�شالم  �شفري  ثلجية  هني  العنفي، 
الرحمن  عبد  �شابقا،  القدم  لكرة  فل�شطني  منتخب 

هادي وزير مفو�س بوزارة اخلارجية.
فيما تنطلق يف ال�شاعة اخلام�شة م�شاء جل�شة خا�شة 
ال�شالم  ل��ل��رتوي��ج  الريا�شية  ال��ت��ج��ارب  اأف�����ش��ل  ح��ول 
يتحدث فيها: كا�شيف �شادقي القائد ال�شابق ملنتخب 
العام  االأم���ني  ب���وري  و���ش��ت��ورت  ال��ق��دم  ل��ك��رة  باك�شتان 
ل��الحت��اد ال���دويل للري�شة ال��ط��ائ��رة وج��ون ل��وجن من 
االإعالمي  اجلل�شة  ويدير  للكريكت،  ال��دويل  االحت��اد 

جوي جاكروفراتي.

وجه �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة رئي�س املجل�س 
االوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وال��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  االع��ل��ى 
البحرينية الرئي�س الفخري لالإحتاد امللكي للفرو�شية 
املعلومات  ومركز  االع��الم��ي  املكتب  ال��ق��درة،  و�شباقات 
ريا�شة  ت��اري��خ  ي���وؤرخ  كتابا  ا���ش��دار  على  للعمل  ل�شموه 
اخليل يف اململكة بداأ من �شباقات اخليل وقفز احلواجز 
و�شباقات القدرة. ووجه �شموه اأن يت�شمن الكتاب رعاية 
العهد  اىل  و�شوال  الفرو�شية  لريا�شة  البحرين  حكام 
الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
وتاريخ   ، ورع���اه  اهلل  حفظه  امل��ف��دى  العاهل  خليفة  اآل 
اخليل يف اململكة وابرز �شالالتها وامل�شابقات التي كانت 
تقام يف �شباقات اخليل وقفز احلواجز والقدرة ا�شافة 
ال�شباقات  هذه  ترعى  كانت  التي  ال�شخ�شيات  اهم  اىل 
اللذين كانوا ميلكون خرية اخليول باالإ�شافة  واملالك 
اململكة.  يف  و�شالالتها  العربية  اجلياد  جانب  اأب��رز  اإىل 
و�شيعمل املكتب االعالمي ل�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
اآل خليفة ومركز املعلومات برئا�شة مدير املكتب توفيق 
التي طرحها �شمو  النقاط  ال�شاحلي اىل حتويل كافة 
واق��ع ملمو�س يف  اآل خليفة اىل  نا�شر بن حمد  ال�شيخ 
الكتاب املنتظر ا�شداره لتوثيق ريا�شة اخليل يف اململكة 

بكامل ف�شولها امل�شرفة وروادها .
ان ا�شدار  اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  وقال �شمو 
الكتاب الذي يوؤرخ تاريخ ريا�شة اخليل يف اململكة ياأتي 
بتوجيهات من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
االول  ال��داع��م  امل��ف��دى  ال��ب��الد  ع��اه��ل  اآل خليفة  عي�شى 
لريا�شة اخليل يف اململكة وفار�شها االول والرامية اىل 
تاريخا  متتلك  والتي  اململكة  يف  اخليل  ريا�شة  توثيق 
حظيت  التي  الفائقة  الرعاية  بف�شل  ومتميز  عريقا 
الزاهر  العهد  البحرين و�شوال اىل  بها من قبل حكام 
�شيكون مرجعا  الكتاب  ان  املفدى موؤكدا  امللك  جلاللة 
تاريخيا لريا�شة اخليل و�شيعتمد يف ا�شداره على ابرز 
الوثائق التاريخية واالحداث التي ارخها رجال التاريخ 
واحد  كتاب  املعلومات يف  لتجمع جميع هذه  اململكة  يف 

ي�شل اىل اجلميع حمبي ريا�شة اخليل يف اململكة.

وا����ش���ار ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ا���س ب���ن ح��م��د اآل خ��ل��ي��ف��ة اىل 
يف  اخل��ي��ل  لريا�شة  ال�شحيح  ال��ت��اري��خ  معرفة  ���ش��رورة 
على  اقيمت  التي  ال�شباقات  خا�شة  و�شباقاتها  اململكة 
مر الع�شور املا�شية وريا�شة قفز احلواجز ا�شافة اىل 
به  قامت  ال��ذي  الكبري  ال��دور  واظهار  القدرة،  �شباقات 
هذه  م�شرية  الإث���راء  البحرينية  ال�شخ�شيات  خمتلف 
ان  موؤكدا  امل�شتويات  اعلى  اىل  بها  والو�شول  الريا�شة 
توؤرخ  التي  الكتب  اف�شل  بني  من  �شيكون  الكتاب  ه��ذا 
وتطورها  انطالقتها  وم��ع��رف��ة  اخل��ي��ل  ري��ا���ش��ة  ت��اري��خ 
االزمان  قدمي  ومنذ  كانت  البحرين  مملكة  ان  موؤكدا 
تزخر بتنظيم �شباقات اخليل وقد تكون من بني الدول 
اخلليجية ال��ت��ي ب��ذل��ت ج��ه��ودا ك��ب��رية يف رع��اي��ة اخليل 

وتطوير �شباقاتها املختلفة.
ومن جانبه ا�شار توفيق ال�شاحلي مدير املكتب االعالمي 
الكتاب  ان  اىل  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو 
الذي �شيعمل املكتب على ا�شداره وفقا لتوجيهات �شمو 
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة مت و�شع هيكل تنظيمي 
مقرتح الإ�شداره و�شيتم يف االيام القليلة املقبلة مناق�شة 
هذا املقرتح للو�شول اىل ال�شيغة النهائية للهيكل الذي 
انه  موؤكدا  املتميز  التاريخي  الكتاب  يتنا�شب مع حجم 
وبعد اقرار الهيكل �شيتم اتخاذ اخلطوات املنا�شبة التي 
مع  والتوا�شل  املمكنة  بال�شرعة  الكتاب  ا�شدرا  ت�شمن 
خمتلف اجلهات لال�شتفادة مع املعلومات املوجود لديها 
يف �شبيل توثيقها ب�شورة عملية �شحيحة تخدم حركة 

ريا�شة اخليل يف اململكة البحرين.
واكد ال�شاحلي ان املكتب االعالمي �شيعمل جاهدا من 
و�شباقات  احل��واج��ز  وقفز  اخليل  �شباقات  توثيق  اج��ل 
معتمدا  مرجعا  يكون  واح��د  كتاب  يف  وو�شعها  ال��ق��درة 
كافة  ملعرفة  عملهم  يف  منه  اال�شتفادة  للجميع  ميكن 
االمور التي جعلت من ريا�شة اخليل يف اململكة متطورة 
جدا م�شريا اىل حر�س املكتب االعالمي على ت�شمني 
الكتاب كافة املعلومات املهمة عن ريا�شة اخليل مدعمه 
اىل  وو�شولها  تثبت تطورها  التي  التاريخية  بالوثائق 

االزدهار يف عهد جاللة امللك املفدى.

االإماراتي  ال��ق��دم  ك��رة  بنجم  دب��ي  اأودي  رح��ب��ت 
االإماراتي  للمنتخب  الفني  املدير  علي،  مهدي 
كاأ�س اخلليج  للتتويج بلقب  املنتخب  والذي قاد 

خيليجي 2013 ، �شفريا للعالمة يف دبي. 
احل�شري  الوكيل  لل�شيارات،  ال��ن��اب��ودة  وق��ام��ت 
ال�شمالية،  واالإم�������ارات  دب���ي  يف  اأودي  ل��ع��الم��ة 
ب��ت��وق��ي��ع ���ش��راك��ة م��ع ال��ب��ط��ل االإم���ارات���ي ليمثل 
العالمة يف اأنحاء االإمارات حيث �شيقوم الكابنت 
مهدي علي بتمثيل اأودي يف خمتلف الفعاليات. 

اأن تت�شمن اطالق  العمل هذه  ل�شراكة  ويتوقع 
امل�شممة لتطوير  امل��ب��ادرات اجل��دي��دة  ع��دد م��ن 
وت��ع��زي��ز ���ش��ع��ب��ي��ة ك����رة ال���ق���دم ب���ني ���ش��ك��ان دولة 
االإم��ارات.  واعتزل مهدي علي، اأحد اأبرز جنوم 
ب�شعبية  وال��ذي يحظى  االإم��ارات��ي��ني  القدم  ك��رة 

1998 قبل  ال��ل��ع��ب ع���ام  وا���ش��ع��ة يف االإم������ارات، 
اأن ي��ق��ود ف��ري��ق ال�����ش��ب��اب ال��وط��ن��ي ع���ام 2008 
�شن  حت��ت  لل�شباب  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ببطولة  ل��ل��ف��وز 
النهائي  رب���ع  ل���دور  و���ش��ول��ه��م  ب��االإ���ش��اف��ة   ،19
19 يف القاهرة عام  لكاأ�س العامل لل�شباب حتت 
2009، وح�شولهم على امليدالية الف�شية عام 
األعاب غوانغزاو يف ال�شني، وفوزهم  2010 يف 
ببطولة كاأ�س اخلليج 2010 لل�شباب حتت �شن 
23 وامليدالية الف�شية يف كاأ�س اخلليج لل�شباب 

حتت �شن 23 يف 2011. 
االأوىل  للمرة  االأومل��ب��ي  للمنتخب  قيادته  وبعد 
يف ت����اري����خ االإم����������ارات ل���الأل���ع���اب االأول���وم���ب���ي���ة 
مهدي  ع��ني   ،2012 لندن  اأومل��ب��ي��اد  ال�شيفية، 
الفني للمنتخب الوطني  املدير  علي يف من�شب 

املنتخب  ليقود   ،2012 اأغ�شط�س  يف  االإماراتي 
االإماراتي للفوز بلقب خليجي 21.

ويف هذا ال�شياق، �شرح علي النابودة، املدير العام 
الأودي يف النابودة لل�شيارات، قائال: مهدي علي 
ا���ش��ط��ورة حية يف االإم�����ارات، واأح���د اأك���رث مدراء 
كرة القدم عمال اليوم وهو مبثابة معلم وملهم 
لالعبني ال�شباب. اإنه ل�شرف عظيم لنا بت�شميته 
اأودي دبي ودعمه يوؤكد التزامنا  �شفريا لعالمة 
املتوا�شل لتطوير كرة القدم يف الدولة واملنطقة 
هي  اأودي  ق��ائ��ال:  علي  مهدي  �شرح  جهته  م��ن 
لي�س  واأحرتمها.  واأحبها  بها  اأثق  التي  العالمة 
فقط الأنها ت�شنع �شيارات رائعة ومتقنة ال�شنع، 
بل اأي�شا اللتزامها بدعم خمتلف اأ�شكال الريا�شة 
حول العام وهذا ما يعطيها جانبا فريدا ومميزا 

. واأ�شاف: اأتطلع قدما خلدمة الريا�شة وريا�شة 
كرة القدم على وجه اخل�شو�س، واأ�شكر النابودة 
وت�شميتي  ب��ي  ال��ك��ب��رية  ثقتهم  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ارات 
والعمل  ال�شراكة  دوام  واأمتنى  للعالمة  �شفريا 
معا . وياأتي هذا االختيار بعد اإعالن اأودي دبي 
توقيعها لعقد رعاية ملدة ثالثة �شنوات مع فريق 

ال�شباب العربي لكرة القدم. 
الرئي�شي  ال���راع���ي  اأي�����ش��ا  دب����ي  اأودي  وت��ع��ت��ر 
الو�شل،  وف��ري��ق  االإم���ارات���ي  املحرتفني  ل���دوري 
وا�شت�شافت اأي�شا جوائز اأودي لكرة القدم كجزء 
من فعالية عاملية لكرة القدم وذلك اأواخر العام 
اأملع جنوم  2012 والذي �شهد تكرمي عدد من 
كرة القدم العامليني اأمثال اإيريك اأبيدال، جوزيه 

مورينيو ودييغو مارادونا.

الرتحيب بنجم كرة القدم الإماراتي مهدي علي �صفريًا لأودي دبي



»الن�صيان« يت�صدر ايرادات ال�صينما 
ايرادات  قائمة  الن�شيان  اجل��دي��د  العلمي  واخل��ي��ال  احل��رك��ة  فيلم  ت�شدر 

ال�شينما يف امريكا ال�شمالية هذا اال�شبوع م�شجال 2ر38 مليون دوالر.
والفيلم بطولة توم كروز ومورجان فرميان واوجلا كرييلينكو ومن اخراج 
جوزيف كو�شين�شكي . وجاء فيلم42 يف املركز الثاين مرتاجعا عن املركز 
ويتناول  دوالر.  مليون   18 حمققا  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع  احتله  ال���ذي  االول 
وهو  روبن�شون  جاكي  االمريكي  الرجبي  لبطل  الذاتية  ال�شرية  الفيلم 
بطولة ت�شادويك بو�شيمان وهاري�شون فورد ومن اخراج بريان هيلجيالند. 
واحتفظ باملركز الثالث فيلم الر�شوم املتحركة الثالثي االبعاد الرحلة بداأت 
2ر13 مليون دوالر. وال�شخ�شيات الرئي�شية يف هذا الفيلم الذي  م�شجال 
احتل املركز الثاين اال�شبوع املا�شي باأ�شوات نيكوال�س كيدج وريان رينولدز 
واميا �شتون ومن اخراج كريك دي ميكو وكري�س �شاندر�س . وجاء يف املركز 
الرابع اجلزء اخلام�س من الفيلم الكوميدي الفيلم املخيف مرتاجعا عن 
املركز الثاين يف اال�شبوع املا�شي حمققا 3ر6 مليون دوالر. والفيلم بطولة 
ا�شلي تي�شدال و�شيمون ريك�س وت�شاريل �شني ومن اخراج مالكومل دي.يل. 
هذا  اخلام�س  املركز  اىل  الرابع  املركز  من  االنتقام  احلركة  فيلم  وانتقل 
ودي. دواي��ن جون�شون  الفيلم بطولة  دوالر.  8ر5 مليون  اال�شبوع حمققا 

جيه كوترونا وت�شاننج تاتوم ومن اخراج جون ام.ت�شو.

فئران تعطل حمطة نووية 
، امل�شّغلة ملحطة فوكو�شيما  اأوقفت �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو 
النووية، وحدة يف نظام تريد ق�شبان الوقود امل�شتنفد، ام�س، بعد عثورها 
التريد  اأنظمة  فيها  تتوقف  التي  الثالثة  امل��رة  وهي  نافقني،  جرذين  على 
خالل 5 اأ�شابيع ب�شبب القوار�س. ونقلت هيئة االإذاعة والتلفزيون اليابانية 
NHK عن م�شوؤولني يف �شركة تيبكو اأن عاماًل يف املحطة عرث على جرذين 
م�شتنفد،  وق��ود  حلو�س  التريد  نظام  يف  مو�شول  �شندوق  داخ��ل  نافقني 
اأن  واأ�شافوا  كهربائية.  ل�شعقة  تعّر�شه  بعد  نفق  اأحدهما  اأن  اإىل  م�شرية 
اأّكد  �شاعات، حتى   4 لنحو   2 رقم  املفاعل  التريد يف  نظام  اأوقفت  ال�شركة 
بلغت  اأن ح��رارة ماء احلو�س  اإىل  واأ�شاروا  ب�شكل طبيعي.  اأنه يعمل  العّمال 
14 درجة مئوية لدى اإعادة ت�شغيل النظام، وهي درجة منخف�شة جداً عن 
ال�شهر  اأعلنت،  ال�شركة  اأن  اإىل  65 درج��ة. ي�شار  احل��رارة االآمنة والتي تبلغ 
املا�شي، اأن جرذاً ت�شّبب بعطل يف لوحة لتوزيع الطاقة الكهربائية يف مفاعل 
فوكو�شيما دايت�شي ، ما اأّدى اإىل انقطاع التيار، واأثار خوفاً حول ارتفاع درجة 
اإثر  بكارثة نووية  ال��ذي كان قد هدد  املفاعل عينه  التريد يف  ح��رارة مياه 
زلزال العام 2011 امل�شحوب مبوجات الت�شونامي املدّمرة التي ارتطمت به.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قلة امل�صاهدين 
يوقف )اإيفا لونغوريا( 

اإيفا  االأم��ريك��ي��ة  امل��م��ث��ل��ة  ت��وف��ق  مل 
تلفزيوين  ب���رن���ام���ج  يف  ل���ون���غ���وري���ا 
ت���ن���ت���ج���ه، ح���ي���ث ت����ق����رر وق����ف����ه بعد 
ب�شبب  وذل��ك   ، منه  عر�س حلقتني 
ان��خ��ف��ا���س ع���دد امل�����ش��اه��دي��ن. واأف���اد 
االأم���ريك���ي  اأون����الي����ن  رادار  م���وق���ع 
االأمريكية  ���ش��ي  ب���ي  اإن  ���ش��ب��ك��ة  ان 
اأوقفت برنامج م�شتعد للحب الذي 
تنتجه لونغوريا بالرغم من عر�س 
ح��ل��ق��ت��ني م��ن��ه ف���ق���ط. واأ�����ش����ار اإىل 
اال�شتمرار  ع��دم  ق���ررت  ال�شبكة  ان 
يف ع��ر���س ال��رن��ام��ج ن��ظ��راً لتدين 
 3.2 ع���دد م�����ش��اه��دي��ه. واأو����ش���ح ان 
تابعوا احللقة  مليون �شخ�س فقط 
يعمل  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  م��ن  الثانية 
اإيجاد  3 عازبني على  على م�شاعدة 

حبيبة من بني 36 فتاة. 
ل���ون���غ���وري���ا مل  ب���رن���ام���ج  وذك������ر ان 
فوي�س  ذي  برنامج  مناف�شة  يتحمل 
ي�شار  ك��ب��رياً.  جن��اح��اً  يحقق  ال���ذي 
اإىل ان الرنامج كان يعر�س مرتني 
اأ�شبوعياً عند ال�شاعة العا�شرة لياًل.

ر�صيع��ة ت�ص���قط 
م�ن الطاب��ق ال� 5 وتنج��و 

ال��رغ��م من  امل��وت على  م��ن  اأملانية �شغرية  جن��ت طفلة 
يف  املباين  باأحد  اخلام�س  الطابق  نافذة  من  �شقوطها 

جزيرة روجن االأملانية.
يقرتب  التي  ال�شغرية  اأن  االأمل��ان��ي��ة،  ال�شرطة  وذك���رت 
عمرها من عامني، اأ�شيبت بك�شور خطرية يف احلو�س، 
اأن وج��ود �شجريات خ��ارج النافذة قلل من  اإىل  م�شرية 

�شرعة �شقوط الطفلة.
وتبحث ال�شرطة يف مالب�شات �شقوط الطفلة من نافذة 
اجلزر  اأكر  �شرقي  برجن  املوجودة يف منطقة  البناية 

االأملانية.

مري�س ينق��ذ �ص��ائق اإ�ص�عاف
يعاين  ك��ان  اإ���ش��ع��اف،  �شيارة  �شائق  حياة  مري�س،  اأن��ق��ذ 
اإىل م�شت�شفى يف �شمال فرن�شا،  اأزمة قلبية، بنقله  من 

ح�شبما اأفاد م�شدر طبي.
اإىل  ي�شطحبه  ك��ان  ال��ذي  امل�شعف  اأن  للمري�س  وتبني 
�شحية،  م�شكلة  من  يعاين  �شكانر،  الإج���راء  امل�شت�شفى 
اأقرب  اإىل  لنقله  ال�����ش��ي��ارة  ق��ي��ادة  ه��و  ي��ت��وىل  اأن  وق���رر 

م�شت�شفى، عندما اأدرك باأنه يعاين من اأزمة قلبية.
ويعاين كري�شتيان ناييه 60 عاماً من �شرطان يف مرحلة 

متقدمة ح�شب �شحيفة ال فوا دو نور.
 ، تاأتي فرق الطوارئ ب�شرعة  اأال  اإنه خ�شي  وقال ناييه 
املفاتيح وثق بي، حياتي لي�شت  اأعطني  فقال للم�شعف 
بخطر لكن حياتك اأنت بخطر! �شاأقود ال�شيارة ب�شرعة، 
اأعرف  ويف غ�شون ع�شر دقائق �شيتم االهتمام بك، مل 
اأن  منه  وطلبت  امل�شابيح،  ف��اأن��رت  االإن���ذار  �شفارة  اأي��ن 
لنا  ت�شمح  لكي  ال��ن��اف��ذة  خ���ارج  ي��ده  بو�شع  ي�شاعدين 

ال�شيارات االأخرى باملرور .

�ص���ارع مت�ص���احا وجن���ا 
اأ�شرتاليا،  ���ش��م��ال  يف  فرن�شيا  م��واط��ن��ا  مت�����ش��اح  ه��اج��م 
اإ�شابته بجروح  لكن الفرن�شي متكن من االإف��الت بعد 

�شطحية.
يوان  الفرن�شي،  اأن  اأ���ش��رتال��ي��ة  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  وذك���رت 
غالريان )29 عاماً(، كان ي�شبح عندما هاجمه مت�شاح 
و�شده من راأ�شه، قبل اأن يبداأ غالريان بتوجيه اللكمات 

اإىل التم�شاح حتى متكن من االإفالت منه.
وعاد  لال�شت�شالم،  م�شتعداً  يكن  مل  التم�شاح  اأن  غري 
متكن  غالريان  لكن  ثاني�����ة،  مرة  غالي�����ران  ليهاج�����م 
لي�شبح  ال��ق��ارب  اإىل  ي�شعد  اأن  قبل  ب��ع��ي��داً،  دف��ع��ه  م��ن 

باأمان.
اأ�شيب غالريان بجروح يف راأ�شه، ورقبته، وكتفيه  وقد 

ما ا�شتدعى نقله اإىل امل�شت�شفى للعالج.

ال�صناجب املتوترة مواليدها اأقوى 
وجدت درا�شة اأمريكية اأن ال�شناجب التي تكون اأمهاتها متوترة خالل حملها بها تولد اأقوى واأكر حجماً من تلك 
اأن ال�شناجب التي  التي تكون ظروف احلمل بها هادئة. وذكر بيان جلامعة غيلف، نقلته دورية �شاين�س  العلمية 
تولد يف ظروف مقلقة تكون اأكر حجماً من ال�شناجب التي تولد يف ظروف هادئة. وقال الروف�شور يف ق�شم علوم 
االإحياء التكاملية، اأنردو ماك اأدام، اإن ال�شناجب ت�شاعد ذريتها يف ال�شمود، يف البيئة املكتظة من خالل تقويتها، 

مو�شحاً اأنه خالل الطفرات ال�شكانية، ال ت�شمد �شوى ال�شناجب ال�شريعة النمو.
وقام الباحثون يف اجلامعة بدرا�شة جعلوا فيها ال�شناجب تفّكر باأنها تعي�س يف بيئة مكتظة من خالل بث اأ�شوات 

ال�شناجب عر مكرات ال�شوت.
ال�شوداين  الفول  زب��دة  احل��وام��ل  ال�شناجب  اإع��ط��اء  خ��الل  من  التوتر،  هرمونات  م�شتويات  الباحثون  راق��ب  ث��م، 
من  حجماً  اأك��ر  ذري��ة  وّل��دت  الهرمونات  هذه  تناولت  التي  ال�شناجب  اأن  فا�شتنتجوا  القلق،  بهرمونات  املمزوجة 
نظرياتها التي مل تتناولها. ووجدوا اأن ال�شناجب احلوامل ت�شغي اإىل اأ�شوات ال�شناجب االأخرى، م�شريين اإىل اأنه، 
مع ازدياد اأ�شوات ال�شناجب االأخرى ما ي�شري اإىل اكتظاظ البيئة، ت�شدر ال�شناجب هرمون التوتر الذي ي�شاعد يف 

ت�شريع منو ذريتها.
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ت�صرق 170 األف دولر من عملها
األف دوالر من مركز   170 اأمريكية على �شرقة  ام��راأة  اأقدمت 

عملها، اأنفقت 7 اآالف منها على جراحة تكبري الثدي.
اعتقلت  ال�شرطة  اأن  االأمريكية  �شانتيننتيل  �شحيفة  وذك��رت 
اأنها  تبنّي  اأن  بعد  فلوريدا  يف   ، ع��ام��اً   37 الري�شكي  �شتيفاين 

�شرقت 170 األف دوالر من عملها لدى روبينزو كامر �شايلز.
�شد  ال�شرطة  ل��دى  �شكوى  ق��ّدم  العمل  �شاحب  اأن  واأو�شحت 
الري�شكي يف اآذار مار�س 2012، بعد اكت�شافه اختفاء مبلغ األف 

دوالر من اإحدى عمليات البيع.
وذكر �شاحب العمل اإن الري�شكي قالت له اأنها اأخذت هذا املبلغ 
اأنها  ت�شوية طالقها، موؤكدة  املرتتبة عليها يف  املبالغ  لت�شديد 

كانت تعتزم اإعادته.
الذت  بال�شرطة،  �شيت�شل  ب��اأن��ه  اأبلغها  عندما  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
الري�شكي  �شجالت  م�����ش��ادرة  اإىل  ال�شرطة  وع��م��دت  ب��ال��ف��رار. 

امل�شرفية، ووثائق مالية اأخرى من منزلها.
وذكر تقرير ملكتب ال�شريف يف املقاطعة اأن خمراً قال لل�شرطة 
املال يف  اإن الري�شكي كانت تتبجح بامتالكها مبالغ طائلة من 

منزلها.
الذي  امل��ال  مبلغ  اأن  ك�شف  التدقيق  اإن طاقم  التقرير  واأ�شاف 
املخر،  عن  ونقل   . دوالراً  و823  األ��ف��اً   169 بلغ  �شرقته  متت 
اآالف   7 اأثاثاً جديداً، واأنفقت  اإن الري�شكي ا�شرتت  اأي�شاً  قوله 

دوالر على جراحة لتكبري الثدي .

ال�صخري ينكد حياة املتزوجني
هادئة  ن��وم  بليلة  والتمتع  للراحة  اآم��ن��اً  م���الذاً  ال�شرير  ميثل 
واأمور اأخرى يف احلياة الزوجية ال�شعيدة، لكن ال�شخري حوله 

اإىل �شاحة معركة بني املتزوجني يف بريطانيا.
اأن  ام�س  ميل   ديلي  ن�شرتها �شحيفة  درا���ش��ة جديدة  ووج��دت 
من  املنبعث  ال�شخري  ب���اأن  اع��رتف��وا  الريطانيني  م��ن   27%
ب�شورة  بالنكد  ي�شعرون  يجعلهم  احل��ي��اة  �شريكة  اأو  �شريك 
منتظمة، و %21 بتعب م�شتمر، و %16 باأنه يوؤّثر على اأدائهم 

يف العمل.
%41 من الريطانيني الذين ي�شخرون يخو�شون  اإن  وقالت 
معارك ليلية على نحو منتظم مع الن�شف االآخر، فيما اعرتف 
�شخري  ب�شبب  منف�شلة  اأ���ش��رة  يف  ينامون  باأنهم  منهم   25%

�شريك اأو �شريكة احلياة.
واأ�شافت الدرا�شة اأن %40 من الرجال الريطانيني و 25% 
من الن�شاء الريطانيات اعرتفوا باأنهم ي�شخرون ب�شكل متكرر 
و %50 باأنهم ي�شخرون يف بع�س االأحيان فقط، لكن اأكرث من 

%50 منهم مل يفعلوا اأي �شيء ملعاجلة هذه امل�شكلة.
يف  للنوم  ي�شطرون  الريطانيني  م��ن   28% اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
اأخرى للح�شول على ق�شط من الراحة ب�شبب ال�شخري  غرف 

املنبعث من ن�شفهم االآخر.
الن�شاء  %40 من  اأن  ال�شهر  ه��ذا  ك�شفت  اأخ��رى  درا�شة  وكانت 
ال��ري��ط��ان��ي��ات ي�����ش��خ��رن اأث���ن���اء ال��ن��وم ون��ت��ي��ج��ة اأ���ش��ب��اب تتعلق 
بالتدخني واالإفراط يف تناول الكحول والبدانة، و�شرن يرتددن 

بكثافة على العيادات املتخ�ش�شة جراء �شعور االإحراج.
املو�شيقية الكندية كاريل راي جيب�شن حتمل جائزة األبوم العام خالل توزيع جوائز جونو يف ريجينا بكندا. )رويرتز(

حمل كارد�صيان يكلف 
وي�صت 100 األف دولر

االأم���ريك���ي كايني  امل��غ��ن��ي  ي��ح��ر���س 
الذي  الدعم  وي�شت على توفري كل 
حملها  يف  ك��ارد���ش��ي��ان  كيم  حتتاجه 
لدرجة انه اأنفق اأكرث من 100 األف 
دوالر للح�شور من باري�س اإىل لو�س 
اأك����رث م���ن م����رة يف موعد  اأجن��ل�����س 
تي  موقع  واأف���اد  للطبيب.  زياراتها 
لعمله  ي�����ش��م��ح  ال  وي�����ش��ت  ان  زد  اإم 
الراهن يف العا�شمة الفرن�شية، باأن 
يتوجب  م��ا  بكل  ال��ق��ي��ام  م��ن  مينعه 
طفله  الأم  الدعم  توفري  بغية  عليه 
وي�شت،  ان  اإىل  واأ�����ش����ار  امل��ن��ت��ظ��ر. 
األبوم  وت�شجيل  بحفالته  املن�شغل 
جديد، يح�شر كل زيارات كارد�شيان 
وك�شف  اأجن��ل�����س.  لو�س  يف  للطبيب 
3 مرات على منت طائرة  انه �شافر 
خا�شة من فرن�شا اإىل لو�س اأجنل�س 
ما كلفه حوايل 100 األف دوالر لهذه 
الغاية. ونقل عن م�شادر مقربة من 
وي�����ش��ت ت��اأك��ي��ده��ا ان���ه ي��ت��وا���ش��ل مع 
مواعيد  حت��دي��د  لي�شمن  االأط���ب���اء 

لكارد�شيان يف وقت ينا�شبه.

ويلكن�صون تتعر�س 
حلادث �صري 

واملمثلة  االأزي�������اء  ع��ار���ش��ة  ن��ق��ل��ت 
اإىل  ويلكن�شون  كيندرا  االمريكية 
حلادث  ت��ع��ر���ش��ه��ا  اإث����ر  امل�شت�شفى 
�شري. وذكر موقع )يو اأ�س ويكلي( 
اإىل  ن��ق��ل��ت  وي��ل��ك��ي��ن�����ش��ون  اأن  ام�����س 
حلادث  ت��ع��ر���ش��ه��ا  اإث����ر  امل�شت�شفى 
�شري يف لو�س اأجنل�س، وقال م�شدر 
وت�شعر  م�������ش���دوم���ة   ك���ان���ت  اإن���ه���ا 
االأطباء  ولكن  بعد احلادث  باالأمل 
اإ�شابتها طفيفة وال  باأن  طماأنوها 

تعاين من اأي ك�شور.
عار�شة  ويلكن�شون،  خ��رج��ت  وق��د 
)ب���������الي ب���������وي( ال���������ش����اب����ق����ة من 

امل�شت�شفى وهي ب�شحة جيدة.
يذكر اأن ويلكن�شون �شبق وان�شحبت 
م��ن ب��رن��ام��ج ���ش��ب��ال���س  ع��ل��ى قناة 
تعر�شها  خ�����ش��ي��ة  ����ش���ي(  ب���ي  )اأي 

لالإ�شابة.

التطبيقات  ع�������ش���رات  اأح������د  ك�������اروت  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ع��ت��ر 
والتذكري  اليومية  املهام  قوائم  تنظيم  يف  املتخ�ش�شة 
اآيتونز  لكن ما مييزه عن تلك  بها واملتاحة يف متجر 
التطبيقات اأنه يحول عملية تنظيم املهام اليومية اإىل 
ما ي�شبه اأجواء االألعاب حيث يكافئ م�شتخدميه يف حال 
اإمتام مهامهم اأو يعاقبهم يف حال تخلفوا عن اإمتامها 

اأو اأهملوا ا�شتخدام التطبيق فرتة من الوقت.
امل�شابهة-  التطبيقات  م��ن  -ك��غ��ريه  التطبيق  وي��ت��ي��ح 
فعله   يجب  ما  بقائمة  تنفيذها  املطلوب  املهام  اإ�شافة 
كتابة  �شهولة  ي��وف��ر  ب�شيط  ب�شكل   )To Do List(
وحترير اأو حذف املالحظات، فاإذا نفذ امل�شتخدم املهمة 
قد  اأو  �شاخرة  ت�شجيعية  ر�شالة  يتلقى  ف��اإن��ه  امل�شجلة 
يكت�شب نقاطا تتيح له الو�شول اإىل خ�شائ�س جديدة 
بالتطبيق، اأو يح�شل على مكافاآت متنوعة كمجموعة 

من االألعاب واأ�شكال جديدة من االأيقونات.
ي�شتخدم  مل  اأو  امل��ه��م��ة  امل�����ش��ت��خ��دم  ي��ن��ف��ذ  مل  اإذا  اأم����ا 
بر�شائل غا�شبة  يعاقبه  ك��اروت   ف��اإن  التطبيق لفرتة، 
بر�شالة  اأو  تغ�شبني   ب���داأت  اأو  ت��ن��دم   �شاأجعلك  مثل 
ال�شاخرة  الر�شائل  ه��ذه  ي�شارك  وق��د  بالك�شل،  ت�شفه 

التوا�شل  �شبكات  يف  واأ�شدقائه  امل�شتخدم  متابعي  مع 
لون  ي��ح��ول  اأو  ت��وي��رت،  اأو  في�شبوك  مثل  االج��ت��م��اع��ي 
اإجناز  االأ���ش��ود يف ح��ال ع��دم  اإىل  االأبي�س  اخللفية من 

املهام املحددة.
ُيذكر اأن تطبيق كاروت  يعد اأول اأعمال الكاتب التقني 
بنف�شه خالل وقت  الذي تعلم الرتجمة  براين مولر، 
اإجناز التطبيق وت�شميمه  فراغه، وعمل مبفرده على 
ثالثة  نحو  قبل  منه  االأول  اإ���ش��داره  وق��دم  وت�شويقه، 
التطبيق  ه��ذا  لت�شميم  دواف��ع��ه  اأح��د  اإن  وق��ال  اأ�شهر، 
بع�شرات  املليئة  املماثلة  التطبيقات  م��ع  جتربته  ه��و 
الوظائف التي جتعل ا�شتخدامها اأمرا ع�شريا، كما اأنها 

مملة وروتينية .
ي��ك��ون تطبيقه �شهال  ب����اأن  اأن����ه رغ���ب  م��ول��ر  واأو����ش���ح 
مائلة  �شادية   �شخ�شية  بحيث ميلك  بعناية  وم�شمما 
االأوامر  خدمة  من  مزيجا  ت�شتلهم  اأ�شخ�س،  لتاأنيب 
اأب�����ل، وق�شة  ال�����ش��وت��ي��ة يف ت��ط��ب��ي��ق ����ش���ريي  ل�����ش��رك��ة 
 ، الف�شاء:2001  اأودي�شا  رواي��ة  الناطق من  احلا�شوب 
وبع�س خ�شائ�س االألعاب، اإ�شافة اإىل جانب قليل من 

�شخ�شيات اأمي و�شقيقتي وزوجتي .

تطبيق لتنظيم املهام يكافئ ويعاقب 

توقيف ريز ويذر�صبون وزوجها 
اأقدمت ال�شرطة االأمريكية على توقيف املمثلة االأمريكية ريز ويذر�شبون وزوجها جني توث، بعدما احتجت 

على �شعي ال�شرطة توقيف االأخري بتهمة القيادة حتت تاأثري الكحول.
واأفاد موقع تي اإم زي االأمريكي ان ال�شرطة كانت توقف غوث بعدما تبني ان معدل الكحول يف دمه مرتفع فيما 

هو يقود �شيارته، عندما تدخلت ويذر�شبون وهددت ال�شرطي قائلة �شتعلم من اأكون، و�شيذكر ا�شمك يف االأخبار 
ما ا�شتدعى توقيفها هي اأي�شاً.

واأ�شار اإىل ان توقيف ويذر�شبون وزوجها كان يف اأطلنطا، بعدما الحظت ال�شرطة �شيارتهما ت�شري ب�شكل غري طبيعي.
وذكر انه خالل توقيف توث اأظهرت ويذر�شبون عدائية لفظية كما انها خرجت من ال�شيارة بالرغم من انه ال ي�شمح 

لها بذلك ومل تعد اإال بعد ان اأمرتها ال�شرطة بذلك لتعود وتخرج من جديد ما ا�شتدعى توقيفها بتهمة اإ�شاءة 
الت�شرف. واقتيدت ويذر�شبون وزوجها اإىل مركز ال�شرطة و�شجنا لوقت ق�شري قبل اأن يتم اإطالقهما.

ي�شار اإىل ان ويذر�شبون ت�شور فيلماً يف اأطلنطا.


